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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

«Ερχόμαστε
από μια σκοτεινή 

άβυσσο,
καταλείγουμε

σε μια σκοτεινή
άβυσσο.
Το μεταξύ
φωτεινό 
διάστημα

το λέμε Ζωή»

Νίκος Καζαντζάκης

ΕΛΕΟΣ… ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΝΤΑΝΦΟΡΘ! ΤΟΥΣ ΒΑΡΑΝΕ ΑΛΥΠΗΤΑ! 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΤΟ Β.Ι.Α. ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ!!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ…

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες, εύχομαι από τα 

βάθη της καρδιάς μου να σας 

βρίσκω όσο οι καιροί το επιτρέ-

πουν καλά και ειδικά ψυχολο-

γικά!

Λίγο πού ο πλανήτης Γη περνάει δύσκολες 

στιγμές. Οικογένειες, επιχειρήσεις, διάφορες 

κοινωνικές ομάδες περνάνε δύσκολες στιγ-

μές και προσπαθούν με καινούριους τρόπους 

να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε ότι καινούριο 

εμπόδιο δημιουργείται.

Εγώ θα σταθώ στην Ελληνική γειτονιά της Ντά-

νφορθ (που σιγά-σιγά εξαφανίζεται) και τον 

αγώνα που κάνουν τα εναπομένοντα Ελλη-

νικά εστιατόρια να επιζήσουν από αυτή τη 

λαχτάρα. Λοιπόν, σε καθημερινή βάση, ενώ 

ο νόμος τους επέτρεψε να συνεχίσουν και τον 

χειμώνα τα μικρά πάτιο που έχουνε μπροστά 

στα μαγαζί τους, οι άνθρωποι τα έκλεισαν όσο 

γίνεται με πλαστικό και την τέντα τους, βάζο-

ντας και μια θέρμανση για να καθίσουν οι πιο 

«τολμηροί» να φάνε ένα πιάτο φαΐ, όσο μπο-

ρεί να σωθεί ένα μαγαζί με 2-3 τραπέζια. Σε 

καθημερινή βάση λοιπόν περνάνε οι περιβόη-

τοι inspector και τους κάνουν τη ζωή δύσκολη.

«Έχω παράπονο απ’ το γειτονικό μαγαζί ότι 

κάνεις αυτό και πρέπει να ανοίξεις λίγο το πλα-

στικό και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς γιατί 

έχω παράπονο.»

Προ ημερών λοιπόν, έτυχε να είμαι παρών σε 

ένα τέτοιο περιστατικό και την «βγήκα» έντονα 

στον inspector. «Δεν μου λες βρε φίλε, γιατί 

λέτε πράγματα και έχετε βάλει τους ανθρώ-

πους να τσακώνονται μεταξύ τους ότι τους 

κάρφωσε ο γείτονάς τους, δεν ντρέπεστε λίγο. 

Ποιανού ιδέα ήταν αυτό να βάλετε το κόσμο 

μέσα με όλα του τα προβλήματα να τσακώνο-

νται, ντροπή σας και πάλι ντροπή σας…»

«Ξέρετε κύριε μου», λέει, «δεν έκαναν σε μένα 

παράπονα, τηλεφωνούν στα γραφεία…

«Καλά» του λέω, «έχετε κάποια ενυπόγραφη 

καταγγελία, γιατί πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέ-

πει να γίνεται» και του τάχωσα πάλι. 

Με την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος 

και με όλη την ευγένεια θα παρακαλούσα το 

Greektown BIA να δηλώσει «παρόν» σ’ αυτές 

τις δύσκολες στιγμές και να βοηθήσει την Ντά-

νφορθ. Δεν είναι σίγουρό ότι θα τα καταφέ-

ρει, να δείξει όμως ότι ενδιαφέρεται, κάτι 

έκανε, αυτό μου παραπονιούνται οι παρεμη-

δημούντες στην περιοχή, άντε παιδιά, κάντε 

κάτι, βγείτε απ’ το γραφείο στο πεζοδρόμιο και 

μιλήστε στα αρμόδια γραφεία να κάνουν λίγο 

πιο εύκολη τη ζωή των επιχειρήσεων. ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΟΤΕ κόντρα στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΦΥΛΑΞΗ ακόμη και η προσπάθεια μένει στην 

Ιστορία, όπως… ΚΑΙ Η ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

Κουράγιο αδέλφια, θα συνεχίσω των αγώνα 

μαζί σας… ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Νέο αρνητικό ρεκόρ με 499 διασωληνωμένους - Στα 
3.227 τα νέα κρούσματα - 59 νεκροί 

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 3.227 νέα κρούσματα 
του νέου κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 11 
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρου-

σμάτων είναι 85261, εκ των οποίων το 53.6% άνδρες.
Αναλυτικότερα:
• 11 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν 
στις πύλες εισόδου της χώρας
• 646 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής
• 774 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
• 52 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
• 26 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 112 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
• 43 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου
• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
• 109 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
• 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
• 46 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου
• 77 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
• 4 κρούσματα από την Π.Ε. Κέρκυρας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
• 68 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας
• 155 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου
• 15 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
• 107 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 12 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

• 35 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Πάρου
• 149 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 103 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
• 31 κρούσματα από την Π.Ε. Ροδόπης
• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου
• 156 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων
• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
• 61 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
• 73 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου
• 48 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
4725 (5.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξω-
τερικό και 21605 (25.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.
499 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 153 (30.7%) είναι γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. To 81.6%, των διασωληνωμένων, 
έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και 
άνω. 427 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 59 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 
1.347 θανάτους συνολικά στη χώρα. 547 (40.6%) γυναίκες 
και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων 
συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.2% είχε κάποιο 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

27χρονος διασωληνωμένος στην Εντατική του 
251
Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας μόλις 27 ετών που 
προσεβλήθη από κορωνοϊό νοσηλεύεται πλέον στην εντα-
τική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, διασωλη-
νωμένος.
Ο 27χρονος διασωληνώθηκε στο Ιπποκράτειο και από εκεί 
μεταφέρθηκε στο 251 όπου υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στην 
εντατική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας δεν 
είχε υποκείμενα νοσήματα και δεν αντιμετώπιζε άλλο πρό-
βλημα με την υγεία του.
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ένας 25χρονος 
από την Τήνο, επίσης με καλή υγεία, προσεβλήθη από τον 
κορωνοϊό και νοσηλεύθηκε στην εντατική του Ασκπλη-
πιείου, ενώ 17χρονη επίσης με καλή υγεία βρέθηκε επί 
σειρά ημερών διασωληνωμένη σε νοσοκομείο της Θεσσα-
λονίκης. 
Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ο μέσος όρος ηλικίας των 
κρουσμάτων έχει μειωθεί θεαματικά, όπως και των νοση-
λευομένων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η covid-19 χτυπά 
μεν με ιδιαίτερη βαρύτητα τους μεγαλύτερους σε ηλικίας και 
έχοντες βεβαρυμένη υγεία, αλλά δεν αφήνει αλώβητους και 
τους νεότερους σε ηλικία.
Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι ένας ακόμη 
άνθρωπος, επίσης 27 ετών, που ζει στη Μανωλάδα Ηλείας 
διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με κορωνοϊό στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύε-
ται διασωληνωμένος. Δεν έχει γίνει γνωστό αν είχε υποκεί-
μενα νοσήματα.

774 νέα κρούσματα 
εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη - 
646 στην Αττική - Στο «κόκκινο» 
βρίσκονται οκτώ Περιφερειακές 
Ενότητες της Βόρειας Ελλάδας 
- Αναλυτικά η γεωγραφική 
κατανομή - Στους 1347 ο αριθμός 
των θανάτων στην χώρα από την 
έναρξη της πανδημίας 
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«Προκλητική» χαρακτήρισε την 
επιστολή ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 η 
επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας

Α
ν ήταν σήμερα υπουργός Υγείας ο 
Παύλος Πολάκης, θα είχαμε πεθάνει 
όλοι». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, 
μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, η 

επικεφαλής της Πλεύσης Ελεθερίας, Ζωή Κων-
σταντοπούλου, ενώ μάλιστα πρόσθεσε ότι ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας είναι 
αντιπροσωπευτική περίπτωση εκείνων που 

αποτελούν και συγκροτούν σήμερα τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε μάλιστα 
«προκλητική» την επιστολή που συνυπέγρα-
ψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, καθώς όπως 
είπε, στο στο όνομα όσων αντιστάθηκαν στη 
Χούντα προσκαλούν σήμερα τους πολίτες να 
αγνοήσουν τα μέτρα για την πανδημία και να 
συμμετάσχουν στις πορείες, ενώ σημείωσε 
ότι είναι εγκληματικό τα συγκεκριμένα κόμ-
ματα να παριστάνουν ότι αγωνίζονται ενώ 
δείχνουν αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Κωνσταντοπούλου για Πολάκη: 
«Αν ήταν σήμερα υπουργός Υγείας 
θα είχαμε πεθάνει όλοι»
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επικαιρότητα

Μακριά από τις ψυχρές εργαστηριακές προσεγγίσεις, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής 
Αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στο Παρίσι, επιχειρεί μια 
διαφορετική προγνωστική προσέγγιση της πανδημίας, έχοντας ανακαλύψει με την ομάδα του το 
πρώτο προγνωστικό τεστ που είναι σε θέση να διαγνώσει αν ένας άνθρωπος θα νοσήσει βαριά ή όχι 
από τον κορωνοϊό.

Έ
ξω από τα πλαίσια του αντα-
γωνισμού των μεγάλων φαρ-
μακευτικών εταιρειών και τα 
χρηματιστηριακά παιχνίδια με 

τα εμβόλια και τα σκευάσματα, ο Γρη-
γόρης Γεροτζιάφας εξηγεί με απλά λό-
για ποια άτομα είναι περισσότερο ε-
πιρρεπή να νοσήσουν βαρύτερα και 
ποιο κοινωνικό περιβάλλον είναι το ε-
πικινδυνότερο για την εξάπλωση του 
Covid-19 αλλά και παρόμοιων κορω-
νοϊών.
Δηλαδή, πέρα από μια εργαστηρι-
ακή μελέτη και έρευνα, η ομάδα του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης προ-
χωρεί και σε μια κοινωνική ανάλυση 
του φαινομένου στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και στις κοινωνίες της δύσης, 
σε σύγκριση με αυτά που συμβαί-
νουν στον κόσμο, και αποκαλύπτει τις 
βαθιές ανισότητες που φέρνει στην 
επιφάνεια η πανδημία μέσα στις δυτι-
κές κοινωνίες αλλά και μεταξύ ανε-
πτυγμένων και μη ανεπτυγμένων 
χωρών. 

Η παχυσαρκία είναι καθορι-
στικός παράγοντας
Ο παράγοντας της παχυσαρκίας, λοι-
πόν, είναι καθοριστικός για τη βαρύ-
τητα της νόσησης από Covid-19, αφού 
άτομα με δείκτη μάζας σώματος μόλις 
30 έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες 
να ασθενήσουν βαριά και να καταλή-
ξουν σε ΜΕΘ, ακόμα και από ανθρώ-
πους πολύ γηραιότερους από αυτούς.
Ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, που είναι 
και διευθυντής της ερευνητικής 
ομάδας Καρκίνος και Θρόμβωση, 
INSERM U938, καθώς επίσης και πρό-
εδρος της Ελληνικής Επιτροπής Πρω-
τοκόλλων για τη Φλεβική Θρόμβωση, 
ανέπτυξε ένα πολύτιμο εργαλείο που 
βοηθά τους γιατρούς να «ταξινομή-
σουν» τους ασθενείς Covid-19 σε 
δύο επίπεδα κινδύνου, υψηλό και το 
χαμηλό. Στόχος, η δημιουργία εργα-

λείου για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
ασθενών υψηλού κινδύνου.
Για την ακρίβεια, οι παχύσαρκοι 
έχουν έως και 5 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να καταλήξουν σε ΜΕΘ.  
«Ένας 50χρονος με υποκείμενα νοσή-
ματα, καρδιακά ή παχυσαρκία, δια-
τρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από έναν 
70χρονο που είναι καλά στην υγεία 
του. Γι΄ αυτό έχει μεγάλη σημασία 
η φυσική άσκηση. Αν κλείνεις έναν 
άνθρωπο μέσα στο σπίτι διαρκώς, 
αυτό δημιουργεί επιπλέον κινδύνους 
εάν δεν ασκείται καθόλου» επισημαί-
νει.
Τα συμπεράσματα του καθηγητή της 
Σορβόννης κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου: «Τα 2/3 όσων είναι στις 

ΜΕΘ έχουν καρδιακά προβλήματα 
ή παχυσαρκία. Το 50% όσων νοση-
λεύονται στους κλασικούς θαλά-
μους το ίδιο» τονίζει σε συνέντευξή 
του στο zougla.gr, ενώ αναφέρει ότι 
με το εργαλείο του δύνανται να προ-
στατευτούν εγκαίρως όσοι νοσήσουν 
από Covid-19 και, αναλόγως την περί-
πτωση, να χορηγείται η κατάλληλη 
θεραπεία ή να δίνεται προτεραιότητα 
για νοσηλεία.
«Ο ιός εξελίσσεται σε δύο φάσεις. 
Στην πρώτη, τις πρώτες ημέρες, 
σημειώνονται τα απλά συμπτώματα 
και στη δεύτερη γίνεται η ενεργοποί-
ηση του αμυντικού μηχανισμού του 
οργανισμού. Σε αυτό το στάδιο είναι 
που προκαλούνται θρόμβοι γύρω 
από τον πνεύμονα, στα σημεία που 

έχει εισβάλει ο ιός. Όσο νωρίτερα 
εντοπιστούν οι ασθενείς ενώ βρίσκο-
νται στην πρώτη φάση, τόσο πιθανό-
τερο είναι τα φάρμακα να γίνουν απο-
τελεσματικότερα» εξηγεί.
Ο καθηγητής, στη συνέντευξή μας 
θίγει μεταξύ άλλων και το ζήτημα 
της επίδρασης του περιβάλλοντος 
στην εξάπλωση του ιού, όπως και το 
γεγονός ότι, όπως και σε άλλες ασθέ-
νειες, ο κορωνοϊός έχει την τάση να 
«χτυπά» περισσότερο τις χαμηλές 
τάξεις.
Όπως εξηγεί ο καθηγητής, οι σοβαρές 
περιπτώσεις ασθένειας συσσωρεύο-
νται στα αστικά κέντρα και ειδικά εκεί 
που υπάρχει αστική ή βιομηχανική 
μόλυνση. Και επίσης εκεί που ζουν 
τα φτωχότερα στρώματα και οι χαμη-
λότερες κοινωνικές τάξεις. Στο ανα-
τολικό Παρίσι, για παράδειγμα, που 
είναι πιο αναβαθμισμένο, σημειώνο-
νται πολύ λιγότερα κρούσματα από 
ό,τι στο δυτικό, που ζουν τα χαμηλό-
τερα στρώματα.
Ερωτώμενος γ ια το θέμα του 
lockdown, ο καθηγητής σχολιάζει: 
«Γνωρίζαμε καλά για το νέο κύμα ήδη 
από την άνοιξη. Με την πίεση που 
υπάρχει στα νοσοκομεία, είτε στη 
Γαλλία είτε στην Ελλάδα, δεν έχουμε 
άλλη επιλογή από το lockdown. Να 
ξεκαθαρίσουμε όμως ότι το πρό-
βλημα δεν είναι η θνητότητα στον 
γενικό πληθυσμό αλλά η νοσηρό-
τητα στον πληθυσμό και η θνητότητα 
των ανθρώπων που καταλήγουν στις 
ΜΕΘ. Αν έχω να αντιμετωπίσω 500 
ασθενείς σε μία εβδομάδα, και δεν 
μπορώ να τους αντιμετωπίσω όλους 
αυτούς, κάποιους θα τους χάσω. Ο 
περιοριστικός παράγοντας είναι η 
διαχείριση αυτής της πίεσης. Το γιατί 
βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο απα-
ντάται αν εξετάσουμε τις πολιτικές 
υγείας που ακολουθούνται εδώ και 
πολλά χρονιά στην Ευρώπη»..

Έλληνας πίσω από το προγνωστικό τεστ 
για Covid-19

Μητσοτάκης στη Σύνοδο 
Κορυφής: Σταδιακά και 
με μεγάλη προσοχή 
το άνοιγμα ενόψει 
Χριστουγέννων 

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζονται 
και το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα μέτρα 
στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών – 
Αποφασισμένη η ΕΕ για ορθή κατανομή των 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού

T
o όποιο άνοιγμα στις ευρωπαϊκές οικονομί-
ες ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών 
θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με μεγάλη 
προσοχή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης, στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.
Κατά την τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνα-
τός συντονισμός μεταξύ των κρατών της ΕΕ σε αυτό 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας, σημειώνοντας ότι 
η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες βρίσκεται 
ενώπιον μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης.
Σχετικά με τη συζήτηση που αφορά τον συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις διαγνωστικές εξετά-
σεις, με έμφαση στις ταχείες εξετάσεις αντιγόνου 
(rapid test), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε ότι η 
Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες στην ΕΕ που 
ενέταξε τα rapid tests στη στρατηγική της.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από τον πρωθυπουργό 
και τους άλλους ηγέτες στα θετικά νέα για την ανά-
πτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων και 
τονίστηκε η αποφασιστικότητα της ΕΕ για συντο-
νισμένη δράση και ορθή κατανομή των εμβολίων 
μετά από την έγκρισή τους από τις αρμόδιες ελε-
γκτικές αρχές.
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης των ευρω-
παϊκών οικονομιών θα πρέπει να παραταθούν ώστε 
να καλύψουν το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ηγέτες της ΕΕ 
ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που 
υπέβαλαν το προσχέδιο για την αξιοποίηση των 
κοινοτικών πόρων του Tαμείου Aνάκαμψης, εκφρά-
ζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις δυσκο-
λίες που έχουν προκύψει για την οριστική έγκριση 
του σχεδίου που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός 
της επόμενης επταε τ ίας ύψους 1,1 τρισ. ευρώ 
και το σχέδιο ανάκαμψης με κονδύλια 750 δισ. 
ευρώ πρέπει να συμφωνηθούν ομόφωνα μεταξύ 
των «27». Εντούτοις, η Ουγγαρία και η Πολωνία 
θέτουν «βέτο» λόγω του μηχανισμού περί «κρά-
τους δικαίου» που προϋποθέτει γ ια εκταμίευση 
κονδυλίων σεβασμό σε αρχές όπως η διάκριση των 
εξουσιών.
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Ήταν ένας από τους αναρίθμητους 
καλλιτέχνες που βρίσκονται στα όρια της 
εξαθλίωσης και της φτώχειας.

Ο 
ηθοποιός Χρήστος Αυλωνίτης έφυγε 
χθες από την ζωή και ήταν ένας από 
τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες 
με πλούσιο βιογραφικό και πολλές 

συμμετοχές σε τηλεοπτικές και θεατρικές πα-
ραγωγές.
Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε με μικρούς 
ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως η «Επι-
στροφή» και το «Έρωτας Μετά».
Ωστόσο, ο τρόπος που έφυγε από την ζωή ήταν 
άδικος και τραγικός. 
Ήταν ένας από τους αναρίθμητους καλλιτέχνες 
που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης και της 
φτώχειας.
Η τραγουδίστρια Βιολέτα Ίκαρη σε μια ανάρ-
τησή της έγραψε λίγα λόγια για τον Χρήστο 
Αυλωνίτη και την τραγική του ιστορία αλλά και 
για όλους εκείνους που βρί-
σκονται στην ίδια θέση και 
υποφέρουν.
«Σήμερα έφυγε ένας φίλος, 
μπορεί να μην τον γνώριζα 
καλά, έδειχνε ομως να είναι 
φίλος όλου του κόσμου και 
αυτό τον είχε βάλει στην καρ-
διά μου για τα καλά.
Ήταν ένας άνθρωπος της 
τέχνης, ηθοποιός απ’ τους 
καλούς. Ωραίος άνθρωπος!
Τον συναντούσα συχνά σε ένα στέκι καλλιτε-
χνών στα Πατήσια, κάθε βράδυ ήταν εκεί με τα 
ευγενικά του μάτια, τα αστεία του και μια υπό-
γεια θλίψη να τον ακολουθεί.
Συχνά μου έκανε τον μεθυσμένο, τόσο καλά που 
ποτέ δεν ήμουν σίγουρη αν όντως ήταν έτσι ή αν 
μου κάνει πλάκα.
Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν μετά το 
πρώτο lock down, στο στέκι μας, όπου ήμασταν 
όλοι μαζεμένοι και απόμακροι λόγω του ιού!
Είχα πάει εκεί με μια φίλη, θεωρώντας ότι η 
έξοδος μας αυτή, ήταν μεγάλο τόλμημα κι έτσι 
κάτσαμε σε μια γωνιά μακριά από τους υπολοί-
πους.
Ο Χρήστος (ο φίλος) ήρθε να μας χαιρετήσει και 
δεν του είπαμε να κάτσει στο τραπέζι μαζί μας, 
ντράπηκα πολύ αλλά άκουσα τη φωνή της παρά-
λογης λογικής του σήμερα και συγκρατήθηκα, 
ήταν και μικροσκοπικό το τραπεζάκι που καθί-
σαμε, εκείνος χαμογέλασε γλυκά όπως συνή-
θιζε και έκατσε λίγο πιο πέρα, ώστε να μπορεί να 
μας μιλάει από μακριά, είπαμε δυο κουβέντες 

του ποδαριού και κάποια στιγμή ξύπνησε η παι-
χνιδιάρικη ζαβολιά του! Σηκώθηκε, πήγε μέσα, 
έβρεξε το χέρι του και ψεύτικα φτερνιζόμενος 
πέρασε από δίπλα μας ενώ τίναξε τεχνηέντως 
το χέρι για να μας βρέξει. Τον λάτρευα για κάτι 
τέτοια! Έτσι πέρασε η ζωή του απ’ τη ζωή μου, 
έφυγε με ένα αστείο, όμως ο τρόπος που έχασε 
τη ζωή του είναι από τους τραγικότερους!
Και εδώ θα σας αποκαλύψω το λόγο που σας τα 
γράφω όλα αυτά. Δυστυχώς, έμαθα ότι ο Χρή-
στος έφυγε απ’ τη ζωή από την εξαθλίωση της 
πείνας! ΌΠΩΣ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ!
Εξαντλημένος όπως ήταν, καβάλησε τη μηχανή 
και έπεσε, έσπασε τα πλευρά του, οδηγήθηκε 
στο νοσοκομείο και (μετά από μέρες) έφυγε από 
εσωτερική αιμορραγία. Ο Χρήστος ήταν φίλος, 
αλλά από σήμερα, κατ’ εμέ, η εικόνα του, είναι 
το σύμβολο του εξαθλιωμένου καλλιτέχνη και 
του συνανθρώπου που βρίσκεται σε ανάγκη! Ο 
Χρήστος ήταν περήφανος, πολύ! Και δε ζήτησε 
ποτέ τη βοήθεια κάποιου, αυτό ήταν το μόνο 
λάθος που του καταλογίζω...συγχωρεμένος να’ 

ναι...και ας συγχωρεθούν 
και όσοι μπορεί να γνώρι-
ζαν αλλά δε μπόρεσαν να 
βοηθήσουν...
Δε μπορώ όμως να συγ-
χωρώ εκε ίνους που 
ξέρουν, μπορούν αλλά αδι-
αφορούν! Αφού λοιπόν η 
πολιτεία δε μεριμνά επαρ-
κώς για τους καλλιτέχνες 
και την αξιοπρεπή τους δια-

βίωση, γιατί εμείς να μένουμε θεατές αυτής της 
άθλιας συμπεριφοράς και δεν κάνουμε κάτι;
Όσοι μπορούμε κι όσο μπορούμε! Ας ρωτή-
σουμε τους φίλους, τους γνωστούς, αγαπημέ-
νους και μη! Καλλιτέχνες και μη! Αν χρειάζονται 
κάτι ή αν ξέρουν κάποιον που χρειάζεται την 
αλληλεγγύη μας! Κι αν μπορέσουμε να βοηθή-
σουμε, έστω και λίγο, έναν άνθρωπο ο καθέ-
νας, δε θα ξανακούσουμε τέτοιο, θλιβερό, νέο. 
Όλοι μας! Μα όλοι! Αν δεν έχουμε έρθει κάποια 
στιγμή κοντά στην ακραία φτώχεια, ίσως κάποια 
μέρα να έρθουμε! Η αλληλοβοήθεια δεν είναι 
ντροπή! Ούτε γι’ αυτόν που προσφερει ούτε γι’ 
αυτόν που δέχεται!
Ντροπή είναι η αδιαφορία και η κατάσταση στην 
οποία μας φέρανε!
Όσοι δεν το έχουμε σκεφτεί, ας βάλουμε μπρος 
από σήμερα! Γιατί σήμερα είμαστε και αύριο 
δεν είμαστε!
Ας κάνουμε ένα βήμα προς την αγάπη και την 
ανθρωπιά που τόσο συμπεριελάμβαναν τον 
αγαπημένο μας Χρήστο.
Για το Χρήστο και κάθε Χρήστο. Βιολέτα».

επικαιρότητα

«Ο Χρήστος Αυλωνίτης έφυγε 
από την ζωή χτυπημένος από την 
εξαθλίωση»

Θετικός στον κορωνοϊό ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος- 
Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

Σ
τον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται με 
κορωνοϊό ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος. 
Σύμφωνα με τον διευθυντή 

τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Χάρη 
Κονιδάρη εισήχθη για προληπτικούς 
λόγους και εμφανίζοντας ήπια συμπτώ-
ματα. Είναι σε καλή κατάταση και βρίσκε-
ται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. 
Μάλιστα όπως είπε ο κ. Κονιδάρης με τον 
Αρχιεπίσκοπο έχει ήδη επικοινωνήσει ο 
πρωθυπουργός, ενώ εκπρόσωπος τύπου 
τόνισε πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν σταμα-
τάει να στέλνει το μήνυμα της τήρησης 
των μέτρων. 
«Μετέχω και προσωπικά ως ποιμένας 
στη δοκιμασία που αφορά σε χιλιάδες 
αδελφούς μας στην πατρίδα μας και σε 
εκατομμύρια σε ολόκληρη την Οικου-
μένη. Μετέχω στην αγωνία και στον πόνο 
και στον φόβο όλων, που με την Πίστη 
μας στον Θεό όλοι θα υπερνικήσουμε», 
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος στους στενούς 
του συνεργάτες λίγο πριν από την εισα-
γωγή του. 
Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, o Αρχιεπίσκοπος 
μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στον Ευαγ-
γελισμό και βρίσκεται υπό την παρακο-
λούθηση της καθηγήτριας πνευμονολο-
γίας και εντατικής θεραπείας Αναστασίας 

Κοτανίδου, όπως ανέφερε η ΕΡΤ. 
 Ο Αρχιεπίσκοπος είχε διαγνωσθεί αρνη-
τικός τόσο στις ταχείες όσο και στις μορι-
ακές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε 
και μετά το πέρας των εργασιών της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου και πριν από τη 
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Θετικός βρέθηκε 
τελικά στην προγραμματισμένη μορι-
ακή εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε το 
βράδυ της Δευτέρας 16/11. 

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από 
το υπουργείο Εξωτερικών
Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιε-
πίσκοπο Ιερώνυμο, έστειλε ο υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή 
του στο Twitter.
«Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση 
στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο», ανέφερε ο κ. Δέν-
διας.
Μέσω του Twitter ευχές απέστειλε και 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
«Eύχομαι πλήρη και ταχεία ανάρρωση 
στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμο. Οι ευχές όλων 
μας τον ακολουθούν», έγραψε ο κ. Βαρ-
βιτσιώτης.
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επικαιρότητα

Η κρισιμότερη περίοδος του 
τελευταίου τετραμήνου για θερμό 
επεισόδιο με την Τουρκία είναι το 
διάστημα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, 
ημέρα ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν

Ε
χουμε συμφέρον να φτάσουμε στα 
μέσα Ιανουαρίου και να μην έχει 
προκληθεί στρατιωτικό επεισόδιο 
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκί-

ας» λέει ορθά-κοφτά παράγοντας με γνώση 
των ισορροπιών και των διεργασιών που 
συντελούνται στο προσκήνιο και το παρα-
σκήνιο. «Ούτε σε ανέκδοτο δεν θα μπορού-
σαν να γίνουν όλα αυτά μαζί, πανδημία, ελ-
ληνοτουρκική κρίση και τόσα άλλα», ανα-
φέρει με μια διάθεση πικρή και μαζί φλεγ-
ματική κυβερνητικό στέλεχος για την τέλεια 
καταιγίδα με την οποία κινδυνεύει να βρε-
θεί αντιμέτωπη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Οσο και αν φαίνεται παράξενο, όσο και αν 
ηχεί περίεργα, η απειλή ενός πολεμικού ε-
πεισοδίου με την Τουρκία δεν έχει εκλείψει.
Οι επόμενες 67 ημέρες, μέχρι δηλαδή τις 20 
Ιανουαρίου του 2021, όταν προγραμματί-
ζεται η ανάληψη των καθη-
κόντων στην προεδρία των 
Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής από τον Τζο Μπάι-
ντεν, είναι η κρισιμότερη 
περίοδος του τελευταίου 
τετραμήνου. Μιας χρονικής 
φάσης όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν έστειλε μισθο-
φόρους στον εμφύλιο της 
Λιβύης, προσπάθησε να σφετεριστεί τη 
θαλάσσια περιοχή από τη Ρόδο, την Κάρ-
παθο, την Κάσο και την Κρήτη μέχρι το μέσο 
του Λιβυκού πελάγους, έθεσε στο στόχα-
στρο το Καστελόριζο και με την ανοχή της 
Ρωσίας επενέβη στον πόλεμο Αρμενίας - 
Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ επι-
τυχγάνοντας μια καθαρή νίκη για το Μπα-
κού. Τι έδειξε η ταπείνωση του Ερεβάν στη 
σύρραξη για τον έλεγχο του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ; Οτι η αναθεωρητική πολιτική 
της Τουρκίας επιβραβεύτηκε και η επιθε-
τική της συμπεριφορά ανταμείφθηκε με την 
κατοχή νέων εδαφών.
Αυτή είναι ακριβώς η ανησυχία της ελληνι-
κής κυβέρνησης. Οτι όπως έκανε και στην 
Αρμενία, ο Ερντογάν θα επιδιώξει να κατο-
χυρώσει έναντι της Ελλάδας κέρδη επί του 
πεδίου και στην περίπτωση της κρίσης που 
έχει προκαλέσει για τον έλεγχο της θαλάσ-

σιας περιοχής ανάμεσα στην Κύπρο και τη 
Ρόδο. Το τελευταίο τετράμηνο μοχλός της 
τουρκικής επιθετικότητας είναι το ερευ-
νητικό πλοίο «Oruc Reis», το οποίο έκανε 
συνεχώς έρευνες γύρω από το Καστελό-
ριζο από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις 12 
Σεπτεμβρίου και συνεχίζει από τις 12 Οκτω-
βρίου μέχρι και σήμερα. Η περιοχή όπου 
κινείται αυτή την περίοδο το «Oruc Reis» 
με τα βοηθητικά του πλοία «Ataman» και 
«Cengiz Han», συνοδεία τουρκικών πολε-
μικών πλοίων, απέχει μόλις 12 ναυτικά μίλια 
από τη Ρόδο και 18 από το νησί της Ρω, στο 
σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Η ρητορική 
της Αγκυρας, με επαναλαμβανόμενες δηλώ-
σεις από τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου και 
Χουλουσί Ακάρ, είναι πανομοιότυπη. Ισχυ-
ρίζονται οι στενοί συνεργάτες του Ερντογάν 
ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να καρπού-
ται από το Καστελόριζο των 10 τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων μια έκταση 40.000 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων. Το ερώτημα είναι αν 
η τουρκική πλευρά θα επιλέξει να κλιμακώ-
σει ακόμη περισσότερο την ένταση, στή-
νοντας κάποιου είδους θερμό επεισόδιο 

στην περιοχή του συμπλέγ-
ματος της Μεγίστης. «Σε 
περίπτωση που μας προ-
καλέσουν παραπάνω είμα-
στε αναγκασμένοι να αντι-
δράσουμε», σημειώνει στο 
«ΘΕΜΑ» κυβερνητικό στέ-
λεχος, αποφεύγει όμως να 
προσδιορίσει ποια θα είναι 
η τουρκική κίνηση που είναι 

πιθανόν να ενεργοποιήσει τα στρατιωτικά 
αντανακλαστικά της Αθήνας.
Η σιωπηρή συμφωνία Μόσχας - Αγκυρας 
στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεί-
χνει ότι ο άξονας Ρωσίας - Τουρκίας έχει 
πολύ μεγαλύτερο βάθος απ’ όσο θεωρού-
σαν όσοι ανέμεναν ότι η ρωσική κυβέρνηση 
θα μπορούσε να παρέμβει στο στρατόπεδο 
του Ερντογάν για να σταματήσει η επιθε-
τικότητα σε βάρος της Ελλάδας. Υπό αυτό 
το πρίσμα, η προσπάθεια της ελληνικής 
πλευράς να μπει στο ραντάρ της νέας αμε-
ρικανικής διοίκησης υπό τον Τζο Μπάιντεν 
αποκτά βαρύνουσα σημασία. Με σκοπό να 
ισχυροποιήσει τις ελληνικές θέσεις ώστε 
να ανακοπεί η τουρκική επιθετικότητα, η 
Αθήνα αξιοποιεί όλες τις σχέσεις με χώρες 
όπως η Αίγυπτος, που αντιλαμβάνονται ότι 
η Τουρκία συνιστά μείζονα απειλή για την 
περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ελληνοτουρκική κρίση: Αγωνία 
σε «νεκρό χρόνο» για το Αιγαίο Χριστίνα Ωνάση: Σαν σήμερα 

ο αινιγματικός θάνατος της 
χρυσής κληρονόμου 

Σ
τις 19 Νοεμβρίου 1988 η Χριστίνα 
Ωνάση βρίσκεται νεκρή, σε ηλικία 
37 ετών, στη μπανιέρα του διαμε-
ρίσματος της στενής φίλης της, Μα-

ρίνας Ντιντερό, στο Μπούενος Άιρες.
Η νεκροψία έδειξε ότι πέθανε από καρ-
διακή προσβολή, που προκλήθηκε από 
οξύ πνευμονικό οίδημα. Οι συνθήκες του 
θανάτου της παραμένουν, μέχρι σήμερα, 
αδιευκρίνιστες.
Τα ευρήματα της έρευνας των αστυνομι-
κών αρχών στο δωμάτιό της δεν ανακοι-
νώθηκαν ποτέ. Πληροφορίες, ωστόσο, 
έκαναν λόγο για ένα άδειο μπουκάλι από 
βαρβιτουρικά, που βρέθηκε δίπλα από τη 
μπανιέρα της. Το μόνο βέβαιο είναι πως η 
πόρτα της δεν είχε παραβιαστεί και η Χρι-
στίνα δεν έφερε εξωτερικές αμυχές, που 
να υποδεικνύουν κάποια επίθεση.
Ο στενός κύκλος συγκλονίστηκε από το 
χαμό της, καθώς η εικόνα που τους έδινε 
ήταν εκείνη μιας γυναίκας ερωτευμένης, 
χαρούμενης και «γεμάτης ζωής». 
Η Χριστίνα, άλλωστε, σχεδίαζε το διά-
στημα εκείνο το γάμο της με τον Γιώργο 
Τσομλεκτζόγλου, αδερφό της φίλης της, 
Ντιντερό.
Η σορός της μεταφέρθηκε και τάφηκε στο 
Σκορπιό, δίπλα στον αδελφό της και τον 
πατέρα της.

Τα πρώτα χρόνια
Γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1950 στη 
Νέα Υόρκη και ήταν το δεύτερο παιδί του 
Αριστοτέλη Ωνάση και της πρώτης συζύ-
γου του, Τίνας Λιβανού. 

Οι γονείς της χώρισαν το 1960 και εκείνη 
ακολούθησε στην Αγγλία τη μητέρα της, 
η οποία παντρεύτηκε λίγο αργότερα τον 
Τζον Σπενσερ - Τσώρτσιλ.
Βίωσε έντονα την έλλειψη της οικογενεια-
κής στοργής, καθώς φέρεται να ζούσε στη 
σκιά του μεγάλου αδερφού της, ενώ ανα-
γκαζόταν να «κλείνει ραντεβού» για να δει 
τον πατέρα της.
Η μοίρα της έδειξε το σκληρό της πρό-
σωπο όταν, σε διάστημα 29 μηνών, η Χρι-
στίνα έχασε όλη της την οικογένεια.
Το 1973 σκοτώθηκε, σε ηλικία μόλις 25 
ετών, ο αδερφός της, Αλέξανδρος, σε 
αεροπορικό δυστύχημα, ενώ ένα χρόνο 
αργότερα πέθανε και η πολυαγαπημένη 
της μητέρα από υπερβολική δόση ναρκω-
τικών.
Τον Μάρτιο του 1975 πεθαίνει, τέλος, και 
ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος είχε προ-
βληθεί νωρίτερα από μία σπάνια μυασθέ-
νεια.
Η ίδια μπήκε στον κόσμο των επιχειρή-
σεων όταν σκοτώθηκε ο αδερφός της, ενώ 
μετά την απώλεια του πατέρας της βρέ-
θηκε κληρονόμος του 55% της περιουσίας 
του, αξίας 408 εκατομμυρίων δολαρίων, 
την οποία δυσκολεύτηκε εξαιρετικά να 
διαχειριστεί.
Στη σύντομη ζωή της, η Χριστίνα Ωνάση 
απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των μεγαλύ-
τερων εφημερίδων του κόσμου, όχι τόσο 
για τις επιχειρηματικές της δραστηριότη-
τες, όσο για την ταραχώδη προσωπική 
της ζωή και τους τέσσερις αποτυχημένους 
γάμους της.

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

Τ
ην έμπρακτη στήριξή τους στο σπουδαίο έργο των ναυτικών εξέφρασαν πρόσφατα 
οι αρχές του Καναδά. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Μεταφορών του Καναδά, 
αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο των ναυτικών για τη μεταφορά επιβατών 
και εμπορευμάτων ανακοίνωσε, σε συνεργασία με την εγχώρια ναυτιλιακή κοινό-

τητα, τη δημιουργία του National Seafarers’ Welfare Board.Ως μέρος της δέσμευσης του 
Καναδά στη Maritime Labour Convention του ΙLO, το National Seafarers’ Welfare Board θα 
λειτουργεί ως φόρουμ για την ενίσχυση της ευημερίας των ναυτικών της χώρας. Παράλ-
ληλα θα προωθεί την πρόσβαση των εργαζομένων στη ναυτιλία σε ιατρικές, πολιτισμικές 
και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, ενώ θα συμβουλεύει και την κυβέρνηση σε θέματα ναυτιλι-
ακής πολιτικής, όπως οι αλλαγές πληρωμάτων. Εκπρόσωποι πλοιοκτητών, διαχειριστών, 
ναυτεργατικών σωματείων και λιμανιών θα συμμετέχουν στο National Seafarers’ Welfare 
Board. Η Debbie Murray της Association of Canadian Port Authorities θα είναι η πρώτη 
πρόεδρός του.

Ο Καναδάς στο πλευρό των ναυτικών τουΤρουντό: «ια να σωθούν 
τα Χριστούγεννα πρέπει να 
περιοριστεί ο κορονοϊός»

Ο
ι Καναδοί έχουν χρόνο να περιορίσουν το δεύτερο κύμα του κορονο-
ϊού έως τα Χριστούγεννα, εφόσον δράσουν τώρα, δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τριντό.
«Εάν θέλετε να συναντηθείτε με τους αγαπημένους σας τα Χριστούγεννα, 

ακόμα και με πιο περιορισμένο τρόπο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αλλά-
ξουμε τη γραμμή τάσης της κρίσης Covid τώρα», επισήμανε ο Τριντό, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό δίκτυο 980 CFPL από το Οντάριο.
Στον Καναδά, τα κρούσματα νέου κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 5.500 και πλέον την, 
Πέμπτη σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο μέσος όρος ημερήσιας 
αύξησης την προηγούμενη εβδομάδα ανερχόταν σε 4.015.
Την Τρίτη, ο Τριντό επέπληξε τους επικεφαλής των επαρχιών της χώρας, που είναι 
υπεύθυνοι για την επιβολή των υγειονομικών περιορισμών, επειδή έδρασαν πολύ 
αργά στο θέμα της εφαρμογής νέων μέτρων κατά το δεύτερο κύμα.
Ο Τζάστιν Τριντό μίλησε με τους επικεφαλής των επαρχιών την Πέμπτη το βράδυ, 
διαβεβαιώνοντάς τους για τη στήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ώστε να 
αμβλυνθούν οι οικονομικές επιπτώσεις οποιουδήποτε lockdown,
«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί για να στηρίξει (τις 
επαρχίες και τα εδάφη) και να τους ενθαρρύνει να πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις 
να κλείσουν τα πάντα τώρα, προκειμένου η κατάσταση να μην επιδεινωθεί πάρα 
πολύ τους επόμενους μήνες», ανέφερε ο Τριντό.
Την Πέμπτη, η επαρχία Αλμπέρτα απαγόρευσε την ομαδική άθληση και τα ομαδικά 
αθλητικά αγωνίσματα για δύο εβδομάδες. Το Οντάριο γνωστοποίησε ότι θα ανα-
στείλει ενδεχομένως τα τακτικά χειρουργεία, καθώς οι μονάδες εντατικής θερα-
πείας των νοσοκομείων έχουν κατακλυστεί από ασθενείς με νέο κορονοϊό.

Το Κεμπέκ απαγορεύει τα 
αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης 
και πετρελαίου από το 2035

Η 
καναδική επαρχία του Κεμπέκ έκανε γνωστό πως θα απαγορεύσει την πώληση 
νέων επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, 
ανακοινώνοντας παράλληλα κινήσεις για την μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα 
και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά ανακοίνωσε την απαγόρευση ως 
μέρος ενός πενταετούς σχεδίου ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (4,3 δισ. 
ευρώ), προκειμένου το Κεμπέκ να να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
37,5% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Η καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολούμπια έχει ανακοινώσει παλαιότερα πως θα 
απαγορεύσει πλήρως της πωλήσεις και τις μισθώσεις οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης από το 2040.

`
Αλυσίδα κινηματογράφων 
ενοικιάζει αίθουσες σε παρέες έως 
20 ατόμων

Α
κολουθώντας τον δρό-
μο που άνοιξαν οι κινη-
ματογραφικές αλυσίδες 
AMC, Cinemark και Alamo 

Drafthouse, η Cineplex, η μεγαλύτερη 
αλυσίδα στον Καναδά ενοικιάζει εν 
μέσω πανδημίας τις αίθουσες της σε 
συντροφιές έως 20 ατόμων (οικογέ-
νεια και φίλους).
Η τιμή ενοικίασης κάθε αίθουσας 
για τις Private Movie Nights, όπως 
τις ονομάζει, ξεκινά από 95 δολά-
ρια, οι παρέες έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν από μία πληθώρα ταινιών, κλασικών ή κανούργιων (συνολικά 1.000 
τίτλους) και η αλυσίδα διαβεβαιώνει τους θεατές ότι προσφέρει σε προσιτή τιμή μία 
ασφαλή κινηματογραφική εμπειρία, τηρώντας πλήρως τους υγειονομικούς κανόνες. 
Οι ιδιωτικές προβολές είναι ένας (ύστατος) τρόπος εισροής εσόδων, ενώ οι αίθου-
σες συνεχίζουν να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και κατά το τρίτο τρίμηνο του 
έτους, με τους κινηματογράφους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική να λειτουργούν σε 
ποσοστό 50% -αλλά όχι στις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις- και τα στούντιο 
να αναβάλλουν την προγραμματισμένη έξοδο των μεγάλων παραγωγών για το 2021. 
Η Cineplex μετράει μέχρι στιγμής απώλειες της τάξης των 92 εκατ. δολαρίων, ενώ 
πριν από έναν χρόνο κατέγραφε κέρδη 13,4 εκατ. 

Μαθητές από τη Λάρισα άγγιξαν 
την κορυφή του κόσμου στην 
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 
του Καναδά

Tη Δεύτερη και Τρίτη θέση (στην κατηγορία Regular 
Elementary, 10-12 ετών) κατέλαβαν στην Παγκόσμια 
Ολυμπιάδα Ρομποτικής του Καναδά οι ομάδες της 
Λάρισας Don’t Litter και Save Energy αντίστοιχα ως 
εκπρόσωποι της Ελλάδας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουρ-
γήσει η πανδημία ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε 
διαδικτυακά.
Τις ομάδες αποτελούν οι μαθητές:

• Don’t Litter: Άγγελος Μιχαήλ (4ο δημοτικό),  Θεοδώρα Βουζαρά (δημοτικό Ράπτου), 
Κατερίνα Βασιλειάδη (δημοτικό Ράπτου),
• Save Energy: Όλγα Γιακοβή (2ο δημοτικό), Αλέξανδρος Νούλας (2ο Δημοτικό)
με προπονητή και οι δύο ομάδες την εκπαιδευτικό πληροφορικής Τζένη Κουτσίκου.

Η Ολυμπιάδα μολονότι μεταφέρθηκε διαδικτυακά από τους Καναδούς οργανωτές, συγκέ-
ντρωσε συμμετοχές από ομάδες 40 χωρών.
Η παραπάνω επιτυχία κάνει περήφανους τόσο τους εμπλεκόμενους όσο και την Πόλη της 
Λάρισας για το τεράστιο επίτευγμά τους.
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καναδάς

Μ
έλη της οικογένειας μιας γυ-
ναίκας του Μόντρεαλ που 
βρέθηκε νεκρή τη Τρίτη σε 
παραλία στην Κούβα, λένε ό-

τι θέλουν απαντήσεις σχετικά με τις συν-
θήκες τριγύρο από τον βίαιο θάνατό της.
Η Global Affairs Canada επιβεβαίωσε ότι 
ο θάνατος της Antoinette Traboulsi, 52 
ετών, στο Βαραντέρο ήταν ανθρωποκτο-
νία.
Η ξαδέλφη της,  Σάμη Σούσα, την περι-
έγραψε ως μια ενεργητική γυναίκα που 
αγαπούσε τη μουσική, το χορό και τη 
λήψη φωτογραφιών για τους λογαρια-
σμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, όπου χρησιμοποιούσε με το ψευδώ-

νυμο «Angie».
Η μητέρα από το Μόντρεαλ, εργαζόμενη 
στο νοσοκομείο, δολοφονήθηκε κατά τη 
διάρκεια ων διακοπών της στην Καραϊ-
βική χώρα.
Η Traboulsi εργαζόταν εργάστηκε ως 
βοηθός υγιεινής στο νοσοκομείο Sacre-
Coeur του Μόντρεαλ. Είχε ερωτευτεί την 
Κούβα, μια χώρα που επισκέφτηκε πολ-
λές φορές.
Η ξάδερφος της λέει ότι έφτασε στη χώρα 
την περασμένη Παρασκευή και δεν εμφα-
νίστηκε για προγραμματισμένη συνά-
ντηση το Σάββατο το απόγευμα.
Η Trabulsi αφήνει πίσω της τέσσερα παι-
διά.

Η οικογένεια γυναίκας από το 
Μόντρεαλ που βρέθηκε νεκρή 
στη Κούβα ζητά απαντήσεις

Τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά αναμένεται 
να παραμείνουν κλειστά έως τις 21 
Δεκεμβρίου

Ο δήμαρχος του Βανκούβερ θέλει να 
αποποινικοποιήσει την απλή κατοχή 
ναρκωτικών

Σ
ε τηλεδιάσκεψη, μαζί με την Dr. 
Patricia Daly, του Vancouver 
Coastal Health, ο Δήμαρχος του 
Βανκούβερ, Kennedy Stewart, α-

νακοίνωσε το σχέδιό του να παρουσιάσει 
πρόταση για την αποποινικοποίηση της 
κατοχής ναρκωτικών στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης την ερχόμενη εβδομά-
δα.
«Η προσωπική κατοχή και χρήση ναρ-
κωτικών δεν αποτελεί ζήτημα ποινικής 
δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα υγείας», είπε 
ο Stewart. «Και ήρθε η ώρα να υιοθετή-
σουμε πλήρως μια επικεντρωμένη στην 
υγεία προσέγγιση στη χρήση ουσιών».
Εάν εγκριθεί αυτή η πρόταση, ο Δήμος θα 
συντάξει επιστολή προς τους ομοσπον-
διακούς υπουργούς Υγείας, Δημόσιας 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για να ζητή-
σει εξαίρεση από τον νόμο περί ελεγχόμε-
νων ναρκωτικών και ουσιών. Αυτή η εξαί-
ρεση θα τους επέτρεπε να αποποινικοποι-
ήσουν την προσωπική κατοχή παράνο-
μων ουσιών στο Βανκούβερ για ιατρικούς 
σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Stewart, το αστυνομικό 
τμήμα του Βανκούβερ αντιμετωπίζει ήδη 
τη χρήση ναρκωτικών και τον εθισμό ως 
ζήτημα υγείας.
Είπε ότι πέρυσι, η VPD πρότεινε ποινική 
καταγγελία για κατοχή σε μόλις έξι περι-
πτώσεις.
«Βρισκόμαστε στη μέση δύο καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια 
υγεία σε αυτήν την επαρχία», δήλωσε η 
Daly. «Η πανδημία και η κρίση υπερβολι-
κής δόσης οπιοειδών. Και βρισκόμαστε 
τώρα στο πέμπτο έτος έκτακτης ανάγκης 
για τη δημόσια υγεία, λόγω του αυξανό-
μενου αριθμού θανάτων από υπερβολική 
δόση οπιοειδών. «
Συνέχισε λέγοντας ότι η πανδημία του 
κορονοϊού έχει επιδεινώσει την κρίση 
υπερδοσολογίας.
Πριν από περίπου ένα μήνα, η κυβέρνηση 
της British Columbia αποκάλυψε ότι άλλα 
127 άτομα πέθαναν στην επαρχία λόγω 
ύποπτης υπερβολικής δόσης ναρκωτικών 
το Σεπτέμβριο, το οποίο ήταν κατά μέσο 
όρο περίπου 4,2 θάνατοι την ημέρα.

Ο
ι περιορισμοί που ισχύουν 
στα χερσαία σύνορα Κανα-
δά-Η.Π.Α. αναμένεται να πα-
ραμείνουν σε ισχύ για τουλάχι-

στον έναν ακόμη μήνα, σύμφωνα με πηγές 
του CTV News.
Η τρέχουσα συμφωνία για το κλείσιμο των 
συνόρων ΗΠΑ-Καναδά σε μη απαραίτητα 
ταξίδια επιβλήθηκε για πρώτη φορά τον 
Μάρτιο για τον περιορισμό της εξάπλω-
σης του ιού. Οι περιορισμοί ανανεώνονται 
από τότε κάθε μήνα. Η τρέχουσα παρά-
ταση αναμένεται να λήξει στις 21 Νοεμ-
βρίου, αλλά πηγές λένε στο CTV News ότι 
τα μέτρα πρόκειται να ανανεωθούν έως τις 
21 Δεκεμβρίου.
Οι τουρίστες και οι διασυνοριακές επισκέ-
ψεις παραμένουν απαγορευμένες, με εξαί-
ρεση το εμπόριο  εξαιρούνται και οικο-
γενειακές επισκέψεις για συμπονετικούς 
λόγους.

Χωρίς επιβεβαίωση ότι έχει συμφωνηθεί 
η παράταση του διασυνοριακού κλεισί-
ματος, το γραφείο του υπουργού Δημό-
σιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ δήλωσε στο 
CTVNews.ca ότι η απόφαση για συνέχιση 
των κλεισίματος για έναν άλλο μήνα «θα 
ληφθεί στον Καναδά, με το καλύτερο συμ-
φέρον των Καναδών ως κορυφαία μας 
προτεραιότητα.»

Οι διαπραγματεύσεις για εμπορική 
συμφωνία Καναδά-Βρετανίας 
βρίσκονται σε τελική φάση

Α
ν τιπρόσωποι των κυβερ -
νήσεων Καναδά και Βρετα-
νίας δήλωσαν ότι βρίσκονται 
σ την τελική φάση διαπραγ-

ματεύσεων για νέα εμπορική συμφω-
νία η οποία θα προφυλάξει τ ις επι-
χειρήσεις των δύο κρατών από τους 
δασμούς που είναι προγραμματισμέ-
νοι να ισχύσουν από τις 1 Ιανουαρίου 
λόγω Brexit.
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου 
Καναδά Mary Ng δήλωσε ότι η αντιπρο-
σωπεία του Καναδά εργάζεται σκληρά για 
να φτάσει σε μια ενδιάμεση συμφωνία με 
τη Βρετανία για να πληρώσει τα κενά που 
θα δημιουργηθούν από την αποχώρηση 
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, κατ’ επέκταση, από τη συμφωνία του 
Καναδά με την ΕΕ.
«Καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος είναι σύντο-
μος. Γι ‘αυτό ο Καναδάς βρίσκεται στο τρα-
πέζι, δουλεύοντας σκληρά για να πετύχει 
μια καλή συμφωνία για να εξασφαλίσει τη 
συνέχεια, την προβλεψιμότητα και τη στα-
θερότητα για τις καναδικές επιχειρήσεις, 
τους εξαγωγείς και τους εργαζόμενους», 

δήλωσε ο Youmy Han σε δήλωσή του στον 
καναδικό τύπο .
«Μια συμφωνία είναι εφικτή και συνεχί-
ζουμε να συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένο 
Βασίλειο για να την πετύχουμε.»
Η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρή-
σει από την ΕΕ μετά το δημοψήφισμα για 
το Brexit σημαίνει ότι η Συνολική Οικονο-
μική και Εμπορική Συμφωνία, ή η CETA, 
δεν θα ισχύει πλέον για τη χώρα στο τέλος 
του έτους.
Ο Χαν είπε ότι ο Καναδάς επιδιώκει «μια 
μεταβατική συμφωνία που βασίζεται στη 
CETA ως προσωρινό μέτρο μόλις λήξει η 
περίοδος Brexit», αλλά ότι οι κυβερνητι-
κοί διαπραγματευτές δεν θα ολοκληρώ-
σουν οτιδήποτε «που δεν είναι η καλύτερη 
δυνατή συμφωνία για τους Καναδούς».
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Διεθνούς 
Εμπορίου της Βρετανίας δήλωσε ότι 
δεσμεύεται να «επιδιώξει να εξασφαλίσει 
μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά 
πριν από το τέλος της μεταβατικής περιό-
δου (Brexit) και οι εμπορικές συνομιλίες 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και 
προχωρούν ικανοποιητικά».
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εδώ Κύπρος

Π
ιο αυστηρά κριτήρια παραχώρησης δανεί-
ων κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους λόγω της 
αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία του 
κορωνοϊού, αλλά και της απουσίας προγράμ-

ματος παραχώρησης εγγυήσεων, αναμένουν οι κυπρια-
κές τράπεζες σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορη-
γήσεων του Ιουλίου του 2020 της Κεντρικής Τράπεζας. 
Παράλληλα, η ΚΤΚ σημειώνει ότι κατά το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο 
από επιχειρήσεις κατέγραψε μείωση λόγω της πανδη-
μίας, την ώρα που στην υπόλοιπη ευρωζώνη καταγρά-
φηκε αύξηση ειδικότερα σε επιχειρηματικά δάνεια, η 
οποία οφειλόταν στα προγράμματα παροχής κυβερνη-
τικών εγγυήσεων.  
«Στο σύνολό τους, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν 
ότι  το τρίτο τρίμηνο του 2020 τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων προς επιχειρήσεις θα γίνουν αυστηρότερα», 
αναφέρει η ΚΤΚ, προσθέτοντας πως «η αβεβαιότητα ως 
προς την επίδραση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορωνοϊού, αλλά και η τελεσίδικη απόφαση της κυβέρ-
νησης για μη παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων για 
σύναψη νέων επιχειρηματικών δανείων, ενδεχόμενα να 
επηρέασε αρνητικά τις εκτιμήσεις των τραπεζών».
 Σημειώνει ωστόσο ότι τα νέα αντισταθμιστικά μέτρα 
που ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της έρευνας, όπως η 
επιχορήγηση μέρους του δανειστικού επιτοκίου, ενδε-

χομένως να διαφοροποιήσουν τις προθέσεις των τρα-
πεζών όσον αφορά τη χορήγηση δανείων προς επιχει-
ρήσεις. 
Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η ΚΤΚ 
σημειώνει πως με βάση τις απαντήσεις των τραπε-
ζών, φαίνεται ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση 
δανείων είχαν επηρεαστεί αρνητικά, παρά  τα αντισταθ-
μιστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι τότε.
 «Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη αβεβαιότητα σε ό,τι 
αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας στον τραπεζικό 
τομέα και στην οικονομία γενικότερα. Ενδεχόμενα επί-
σης να σχετίζεται και με τη μη υλοποίηση του προτεινό-
μενου νομοσχεδίου για παροχή  κυβερνητικών εγγυή-
σεων για  δάνεια προς επιχειρήσεις», προσθέτει. 
Αναφορικά με τις προσδοκίες των τραπεζών, για το 
τρίτο τρίμηνο του 2020, η καθαρή ζήτηση δανείων από 
επιχειρήσεις αναμενόταν να αυξηθεί, αλλά η καθαρή 
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμενόταν να παρα-
μείνει αμετάβλητη για όλες τις κατηγορίες δανείων.
 Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγη-
σης δανείων προς επιχειρήσεις στην Κύπρο παρέμειναν 
αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως 
επίσης και τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικο-
κυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς. Αντί-
θετα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά 
για στεγαστικά δάνεια έγιναν αυστηρότερα.

Κεντρική Τράπεζα: Αναμένονται πιο 
αυστηρά κριτήρια παραχώρησης 
δανείων λόγω πανδημίας

ΥΠΕΣ: Στόχος της Κυβέρνησης η 
ταχύτατη μετάβαση στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 

Σ
τόχος της Κυβέρνησης είναι η ταχύτατη με-
τάβαση στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης, την οποία αξιοποιούμε στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό για απλούστευση 

των διαδικασιών αδειοδότησης, για την εξυπηρέ-
τηση του απλού πολίτη, της κατασκευαστικής βιο-
μηχανίας, αλλά και των επενδυτών, δήλωσε χθες 
ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, κατά τη 
διάρκεια διαδικτυακού συνεδρίου με θέμα: «Νέο 
πλαίσιο αδειοδότησης: Νέα εποχή για τις οικοδο-
μικές και πολεοδομικές άδειες».
Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, 
στη συζήτηση συμμετείχαν ως ομιλητές, πέραν 
από τον Υπουργό Εσωτερικών, οι  Πρόεδρος Ένω-
σης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος 
ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή και Πρόεδρος 
ΟΣΕΟΚ Κώστας Ρουσιάς.
Ο Υπουργός Εσωτερικών απάντησε σε μεγάλο 

αριθμό ερωτήσεων δίνοντας διευκρινίσεις για τη 
μεταρρύθμιση στον τομέα αδειοδότησης, επεξη-
γώντας τα νέα δεδομένα, τις αλλαγές που εφαρ-
μόστηκαν, αλλά και τις τροποποιήσεις που τρο-
χοδρομούνται προς υλοποίηση προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι στόχοι της πολιτικής του Υπουρ-
γείου και της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό.
Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι από 1η Οκτωβρίου 
2020 έχουν υποβληθεί πέραν των 220 αιτήσεων 
με τη νέα διαδικασία και προωθείται η έκδοση 
τόσο των οικοδομικών όσο και των πολεοδομι-
κών αδειών, κατά μέγιστο σε 20 μέρες, μειώνοντας 
δραστικά τους χρόνους με προφανή οφέλη.
Υπογράμμισε ακόμα πως από 1η Ιανουαρίου 
2022, με την πλήρη εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτήσεων για κατοικία μέχρι διπλο-
κατοικία, αυτές θα εκδίδονται σε 10 και όχι σε 20 
μέρες. 

Τ
ην υποστήριξή του σε λύση δύο κρατών βασισμένη στην κυριαρ-
χική ισότητα, που θα ζουν πλάι-πλάι αλλά θα συνεργάζονται,ε-
πανέλαβε ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι «η διεθνής κοινότητα μπο-
ρεί να το βλέπει διαφορετικά αυτό, όμως αυτή είναι η δική μας 

θέση και πίσω μας υπάρχει η Τουρκική Δημοκρατία».
Όπως αναφέρει το ΓΤΠ, σε συνέντευξή του στο τ/κ «πρακτορείο ειδή-
σεων» ο κ. Τατάρ είπε ότι το ψευδοκράτος έχει έρθει πλέον σε μιαν κατά-
σταση που την αποδέχεται ο κόσμος έστω κι αν δεν το αναγνωρίζει και 
μίλησε για «πραγματικότητα του τουρκοκυπριακού λαού» καταχωρή-
θηκε πλέον σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Σήμερα, πρόσθεσε, το ψευδοκράτος διεξάγει εμπόριο με πέραν των 100 
χωρών, υποδέχεται φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες, μπορεί 
να διεξάγει κάθε είδους επαφές με πολλές χώρες και βλέπει το μέλλον με 
ελπίδα με άλλα πολλά ανοίγματα που κάνει στον κόσμο με την στήριξη 
της «μητέρας πατρίδας» Τουρκίας.
Επανέλαβε την άποψη ότι στις «εκλογές» οι Τουρκοκύπριοι ενέκριναν το 
μοντέλο λύσης δύο κρατών και επεσήμανε τη σημασία της στήριξης της 
Τουρκίας σε αυτό το θέμα και το μήνυμα αυτό μοιράστηκε, όπως είπε, 
ο Τούρκος Πρόεδρος με τον τ/κ «λαό» και ολόκληρο τον κόσμο με την 
παρουσία του στην επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό οι προσπάθειες στο θέμα της ανα-
γνώρισης του ψευδοκράτους, ανέφερε λέγοντας ότι θέλει να στείλει ένα 
μήνυμα σε όλους τους Τ/κ σε όλο τον κόσμο, με αφορμή και την επέτειο 
της παράνομης ανακήρυξης. «Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η πολιτική 
κερδίζει έδαφος, ενισχύεται, υπάρχει ένα χωριστό κράτος στη βόρεια 
Κύπρο και έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο στο να αποδεχθεί ο 
κόσμος αυτό το κράτος».
Οι Τ/κ, είπε, πάντα ήταν τα θύματα και υπέστησαν πολλές αδικίες από 
τον κόσμο και μιλώντας για την ίδρυση της ΚΔ το 1960 είπε ότι οι Ε/κ 
ουδέποτε σεβάστηκαν την συμφωνία που έγινε τότε. «Ο τότε Πρόεδρος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γερμανός Έρνεστ Φόρσθοφ επαναστάτησε 
σε αυτά που έκανε ο Μακάριος, παραιτήθηκε και εγκατέλειψε το νησί.̈
Ο κόσμος, συνέχισε, πλέον βλέπει τις πραγματικότητες, αλλά κάποιοι 
οργανισμοί και θεσμοί, η ΕΕ, το ελληνικό λόμπι δεν μπορούν να είναι 
πλήρως αμερόληπτοι. «Εμείς είμαστε ένας κυρίαρχος λαός. Η Κύπρος 
έχει δύο λαούς, τους Τούρκους και τους Έλληνες. Δεν υπάρχει αυτό που 
ονομάζεται κυπριωτισμός. Επομένως, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κάποιες 
αποφάσεις, συμφωνίες και συνθήκες. Έχουμε νομικούς και συμβού-
λους. Λένε το εξής οι νομικοί μας και οι σύμβουλοί μας: Σύμφωνα με 
τις συνθήκες του ΟΗΕ και κάποιους κανονισμούς, ο κάθε λαός έχει το 
δικαίωμα να καθορίσει την τύχη του. Επομένως, και οι Τουρκοκύπριοι 
έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν την δική τους τύχη. Το πρόβλημά μας 
εδώ υπάρχει μια διαίρεση. Υπάρχει ανάμεσά μας ένας διαχωρισμός σε 
μέτωπα και συζητήσεις. Θεωρώ ότι θα το λύσει αυτό ένα δημοκρατικό 
σύστημα».
Για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το 
καθεστώς της έχει αλλάξει και τη θέση της Κύπρου και πως ο χρόνος λει-
τουργεί υπέρ της τουρκικής πλευράς.
Η Τουρκία,είπε, είναι η μεγαλύτερη χώρα ηγέτιδα της περιοχής με πλη-
θυσμό 85 εκατομμυρίων, διαθέτει ακτογραμμή μήκους 900 χιλιομέ-
τρων και επομένως έχει το περισσότερο δικαίωμα λόγου στην περιοχή, 
κάτι για το οποίο υπάρχουν «κάποια κριτήρια» στο δίκαιο της θάλασ-
σας.

Λύση δύο κρατών 
και προώθηση της 
αναγνώρισης, οι «στόχοι» 
Τατάρ, λέει ο ίδιος
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Το θέμα που αφορά τον τρόπο 
που το Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας χειρίστηκε 
της υπόθεσης του σφαγείου 
Cypra, θα συζητήσει στη 
συνεδρία της, την επόμενη 
εβδομάδα, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Σ
ε δηλώσεις μετά τη σημερι-
νή συνεδρία της Επιτροπής 
Ελέγχου, η οποία εξέτασε 
αυτεπάγγελτα την ειδική έκ-

θεση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα 
Μιχαηλίδη για τις «Ενέργειες Προ-
ώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις 
Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική 
Αγορά οι οποίες Ενισχύονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρο 1 
και 2», η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ει-
ρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι ήταν 
το πρώτο πρόσωπο που έκανε ανα-
φορά σε θέματα σύγκρουσης συμ-
φέροντος και πρόσθεσε πως «είναι 
μια λεπτή έννοια την οποία αρνού-
μαστε να δούμε στην Κύπρο».
Ανέφερε ότι με τα όσα έδωσε στην 
Επιτροπή ο Γενικός Ελεγκτής στην 
προηγούμενη συνεδρία, «εγείρεται 
μείζον θέμα για την κατάθεση της 
επιταγής από πλευράς του λογιστη-
ρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
αλλά και την απόσυρση της μετά 
την κατάθεση με εντολές του Γενι-
κού Λογιστηρίου» και πρόσθεσε 
ότι «μέχρι σήμερα δεν είπε κανείς 
πως ενημερώθηκε ο ανώτερος λει-
τουργός».
Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι ζήτη-
σαν να έρθει το θέμα ενώπιον της 
Επιτροπής γιατί πρέπει να έρθει 
το Υπουργείο Οικονομικών, όπως 
είπε, «να μας πει τι έρευνες έκανε 
σε σχέση με αυτή την εμπλοκή του 
Γενικού Λογιστηρίου όσον αφορά 

την απόσυρση της επιταγής γιατί 
εξ όσων μας είπε ο κ. Μιχαηλίδης, 
όταν ρωτήθηκε το λογιστήριο των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι 
ουδέποτε ενημέρωσε το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας».
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ διερωτή-
θηκε ποιος ενημέρωσε τον ανώ-
τερο λειτουργό για να πάει να ζητή-
σει απόσυρση της επιταγής και πρό-
σθεσε ότι «καταθέτει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, λόγω κατάπτωσης, 
εγγυητική επιταγή και πηγαίνει το 
Γενικό Λογιστήριο να ζητεί από-
συρση της».
Κληθείσα να πει κατά πόσον τίθε-
ται θέμα για την θέση της κ. Γεωρ-
γίου στο Γενικό Λογι-
στήριο, η κ. Χαρα-
λαμπίδου είπε ότι 
«η κ. Γεωργίου δεν 
μπορεί να συνεχί-
σει να στρουθοκα-
μηλίζει» και διερω-
τήθηκε κατά πόσον 
η κ. Γεωργίου που 
«καλείται να διαχει-
ριστεί δισεκατομμύρια του κρά-
τους, θέλει να μας πείσει ότι δεν 
ήξερε τι συνέβαινε στο οικογενει-
ακό της σφαγείο».  
«Η σιωπή δεν είναι απάντηση», 
καθώς «υπάρχει σύγκρουση συμ-
φέροντος και κάποια στιγμή πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι όταν ο βασι-
λιάς είναι γυμνός, οφείλουμε να το 
λέμε», κατέληξε.
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικο-
λόγων Συνεργασία Πολιτών Γιώργος 
Περδίκης δήλωσε ότι ομόφωνα η 
Επιτροπή Ελέγχου υιοθέτησε εισή-
γησή του για εγγραφή του θέματος 
που αφορά τον τρόπο που το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας χειρί-
στηκε τις υποθέσεις του σφαγείου 
Cypra.
«Εάν μέχρι την άλλη Πέμπτη θα 
είναι Γενική Λογίστρια η κ. (Ρέα) 

Γεωργίου θα καλεστεί να παραστεί 
(στη συνεδρία της Επιτροπής) και 
να δώσει την δική της μαρτυρία σε 
σχέση με όσα καταλογίζονται στο 
Γενικό Λογιστήριο και τον τρόπο 
που διαχειρίζεται ή αντιμετωπίζει 
την επιχείρηση του συζύγου της», 
πρόσθεσε.
Ο κ. Περδίκης είπε ότι από τα όσα 
έχουν έρθει στο φως της δημοσι-
ότητας προκύπτει θέμα δεοντολο-
γίας για την Γενική Λογίστρια και 
πρέπει να διεξαχθεί σχετική έρευνα 
η οποία ενδεχομένως να καταλήξει 
και στο συμπέρασμα, όπως είπε, 
«ότι θα πρέπει για λόγους δεοντο-
λογίας και χρηστής διοίκησης να 

παραιτηθεί».
Ερωτηθείς ποιος θα 
διεξάγει την έρευνα, 
ο κ. Περδίκης είπε 
ότι αυτό θα το απο-
φασίσει το Υπουρ-
γ ικό Συμβούλιο, 
προσθέτοντας ότι 
«είναι πάρα πολύ 
σοβαρά αυτά που 

έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρί-
ζεται το Γενικό Λογιστήριο αλλά και 
η ίδια προσωπικά (η κ. Γεωργίου) 
της υποθέσεις του συζύγου της».
«Πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύ-
νηση, να αναζητηθεί η αλήθεια και 
οι ευθύνες και ενδεχομένως να προ-
κύψει και θέμα παραίτησης της κ. 
Γεωργίου», κατέληξε.

Ανέστειλε λειτουργία το 
σφαγείο CYPRA
Την αναστολή λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεων του σφαγείου CYPRA 
για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, ανα-
κοίνωσε η εταιρεία, σημειώνοντας 
πως για όλα τα θέματα που έχουν 
προκύψει υπάρχουν τεκμηριωμέ-
νες απαντήσεις που θα δοθούν στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους και 

τονίζοντας πως η αλήθεια θα απο-
καλυφθεί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
εταιρείας, η εγκατάσταση επεξερ-
γασίας κτηνοτροφικών προϊόντων, 
CYPRA, στα 15 χρόνια από την 
ίδρυσή της, κατάφερε να καθιερω-
θεί ως μονάδα με σημαντικές καινο-
τομίες στον τομέα της, που εφαρμό-
ζει διεθνή συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων ISO 22000.
Σημειώνοντας πως το τελευταίο διά-
στημα σειρά γεγονότων έχουν προ-
καλέσει ερωτηματικά και αβεβαιό-
τητα γύρω από ζητήματα, που άπτο-
νται της λειτουργίας της εταιρείας, 
αναφέρει πως για όλα τα θέματα 
υπάρχουν τεκμηριωμένες απαντή-
σεις που θα δοθούν στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους. «Με αυτές θα 
συνεργαστεί η επιχείρηση, θέτο-
ντας τα δεδομένα των εργασιών της 
μονάδας στη διάθεσή τους, προκει-
μένου να αποκατασταθεί η πραγμα-
τικότητα και, εάν υπάρξουν ευθύ-
νες, αυτές να αναληφθούν», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στην 
ανακοίνωση, η CYPRA ανακοινώνει 
την αναστολή λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεών της για όσο χρόνο είναι 
αναγκαίο. «Αυτό που έχει σημασία 
είναι ότι γίνονται όλες οι ενέργειες 
ώστε να διασφαλιστούν οι συνθή-
κες επαναλειτουργίας της μονάδας, 
σε απόλυτη συμφωνία με τις πρό-
νοιες και τους νόμους του κράτους», 
σημειώνεται.
Η εταιρεία ζητά την κατανόηση εκα-
τοντάδων πελατών και συνεργατών 
που είναι δίπλα της και την στηρί-
ζουν και απολογείται για την ανα-
στάτωση και την ταλαιπωρία που 
προκαλείται στις δικές τους εργα-
σίες. «Η απόφαση όμως αυτή είναι 
επιβεβλημένη ώστε να μπουν τα 
πράγματα στη θέση τους. 

Ε
χει ήδη καταρτιστεί πλάνο 
για τη διαδικασία του εμβο-
λιασμού κατά του κορωνο-
ϊού, ενώ, με τη συνεργασία 

και της Συμβουλευτικής Επιστημο-
νικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό, 
έχουν καθοριστεί στη βάση αλγο-
ρίθμου, οι ομάδες πληθυσμού 
που θα κληθούν να εμβολιαστούν 
πρώτες, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το Υπουργείο Υγείας.
Αφού σημειώνει ότι είναι ενθαρ-
ρυντικά  τα νέα που ανακοινώνο-
νται τις τελευταίες μέρες από τις 
φαρμακοβιομηχανίες που βρίσκο-
νται στο στάδιο κλινικών μελετών 
για την ανάπτυξη εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού, αφού οι ενδεί-
ξεις που προκύπτουν είναι θετι-
κές, υπενθυμίζει ότι  σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο έχει αναπτυχθεί πρω-
τοβουλία μέσω της Επιτρόπου για 
την Υγεία Στέλλας Κυριακίδου και 
έχουν ήδη υπογραφεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνίες 
με τις εταιρείες AstraZeneca, Pfizer/
BioNTech, Johnson&Johnson και 
Sanofi Pasteur&GlaxoSmithKline 
Biologicals.
Η Κύπρος, προστίθεται, συμμετέ-
χει ως κράτος μέλος και στις τέσσε-
ρις συμφωνίες που υπογράφηκαν 
μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και έχει ήδη υποβάλει τις ποσότη-
τες που της αναλογούν στην κάθε 
περίπτωση, δηλαδή 600.000 από 
την AstraZeneca, 200.000 από την 
Johnson&Johnson και 200.000 
από την Pfizer/BioNTech (η εταιρεία 
Sanofi Pasteur&GlaxoSmithKline 
Biologicals δεν έχει ζητήσει ακόμα 
από τα κράτη να υποβάλουν 
παραγγελίες).
Αναφέρεται ότι λόγω της διαφο-
ρετικής τεχνολογίας που χρησι-
μοποιείται από την κάθε εταιρεία 
για την ανάπτυξη του εμβολίου, η 
απόφαση για υποβολή συμμετο-
χής σε όλες τις συμφωνίες με τον 
μέγιστο αριθμό που δικαιούται 
λήφθηκε ώστε και η Κύπρος να 
έχει στη διάθεσή της το ασφαλές 
και αποτελεσματικό εμβόλιο που 
θα αδειοδοτηθεί για κυκλοφορία, 
ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη.

Καταρτίστηκε 
πλάνο για 
διαδικασία 
εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού 

Τον χειρισμό της υπόθεσης του σφαγείου Cypra 
από Γενικό Λογιστήριο συζητεί την επόμενη 
εβδομάδα η Επιτροπή Ελέγχου 
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διεθνή νέα

Την ώρα που η πανδημία χτυπά 
τον κόσμο και η μια μετά την άλλη 
χώρα μπαίνουν σε lockdown, οι 
κυβερνήσεις ετοιμάζουν πυρετωδώς 
το σχέδιο εμβολιασμού - Τέσσερις 
πολιτείες των ΗΠΑ ξεκίνησαν να 
παίρνουν πειραματικά το εμβόλιο της 
Pfizer

Α
πό την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, οι χώρες ετοιμάζουν εκ-
στρατείες εμβολιασμού στον α-
πόηχο των ανακοινώσεων των τε-

λευταίων ημερών για την αποτελεσματικό-
τητα των υπό ανάπτυξιν εμβολίων κατά της 
Covid-19 των εταιρειών Pfizer/Biontech και 
Moderna, όμως το δεύτερο κύμα της επιδη-
μίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη φέρνει 
νέα περιοριστικά μέτρα και στις δύο ακτές 
του Ατλαντικού.
Μπροστά στην επέλαση της επιδημίας, 
η Αυστρία προστέθηκε 
σήμερα στις χώρες που σε 
βρίσκονται lockdown στην 
Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ από 
την Νέα Υόρκη μέχρι το 
Σιάτλ, πολιτείες και πόλεις 
επαναφέρουν τις τελευταίες 
ημέρες τα περιοριστικά 
μέτρα για να αναχαιτί-
σουν την επιδημία. Ο αριθ-
μός των κρουσμάτων στην 
χώρα με τους περισσότερους θανάτους στο 
κόσμο ξεπερνά πλέον τα 11 εκατομμύρια 
και ο αριθμός των θανάτων τις 250.000.
Ο νεοκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προ-
ειδοποίησε για αύξηση των θανάτων αν ο 
απερχόμενος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρ-
νησή του αρνηθούν να συντονισθούν με 
την ομάδα του και αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στην ανάγκη προετοιμασίας της διαδικασίας 
εμβολιασμού, ώστε να είναι έτοιμη όταν τα 
εμβόλια θα είναι διαθέσιμα, αφού οι ανα-
κοινώσεις των Pfizer/Biontech και Moderna 
για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
τους έχουν προκαλέσει κύμα αισιοδοξίας 
στον κόσμο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δύο εμβόλια 
είναι πιθανόν να λάβουν την έγκριση του 
Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(FDA) κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Μόνσεφ Σλάουι, 
επιστημονικός υπεύθυνος της επιχείρησης 
Warp Speed για την οργάνωση της εκστρα-

τείας εμβολιασμού του αμερικανικού πλη-
θυσμού.
Αυτό θα επέτρεπε τον εμβολιασμό 20 εκα-
τομμυρίων Αμερικανών, κατά προτεραιό-
τητα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων 
ομάδων, ήδη από το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Δεκεμβρίου και στην συνέχεια 25 
εκατομμυρίων κάθε μήνα αρχής γενομένης 
από τον Ιανουάριο.
Στην Γαλλία, η κυβέρνηση αρχίζει την οργά-
νωση της επιχείρησης εμβολιασμού ώστε 
να είναι έτοιμη για την διανομή εμβολίου 
κατά της Covid-19 ήδη από τον Ιανουάριο 
αν λάβει έγκριση και έχει προβλέψει 1,5 
δισεκατομμύριο ευρώ στον προϋπολογι-
σμό για τον σκοπό αυτόν για το 2021, ανα-
κοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Προετοιμάζουμε μία εκστρατεία εμβολι-
ασμού για να είμαστε έτοιμοι την στιγμή 
που ένα εμβόλιο θα πάρει την έγκριση των 
ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών», εξή-

γησε.
Στην Γαλλία, 508 νέοι θάνα-
τοι καταγράφηκαν τ ις 
τελευταίες 24 ώρες, αλλά 
ο αριθμός των νέων κρου-
σμάτων ήταν ο χαμηλότε-
ρος εδώ και εβδομάδες, 
σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία. Αντίθετα, ο αριθ-
μός των νοσηλευομένων 
έσπασε νέο ρεκόρ και βρί-

σκεται στις 33.466.
Στην Γαλλία άρχισε η υποχώρηση της επι-
δημίας, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας 
Ολιβιέ Βεράν, χωρίς ωστόσο να διαπιστώ-
νει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για το 
άνοιγμα των καταστημάτων, όπως ζητούν 
οι εκπρόσωποι του τομέα του λιανεμπο-
ρίου.
 Στο Βέλγιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
πρόθεση εμβολιασμού τουλάχιστον του 
70% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή 
8 εκατομμυρίων ανθρώπων, με τα εμβό-
λια που θα λάβουν μελλοντικά έγκριση και 
τα οποία θα είναι δωρεάν για κάθε πολίτη.
Παρά το κύμα αισιοδοξίας που δίνει η 
προοπτική των εμβολίων, τα περιοριστικά 
μέτρα παραμένουν στην Ευρώπη.
Η Αυστρία εφαρμόζει από σήμερα γενικό 
lockdown, με το κλείσιμο των σχολείων, 
των καταστημάτων και τον περιορισμό των 
μετακινήσεων των πολιτών, αφού δεν απέ-
δωσαν τα μέτρα του μερικού lockdown.

«Δεν είναι βιώσιμο οι διεθνείς 
πολιτικές μας να εξαρτώνται ή να 
ακολουθούν τις ΗΠΑ» ανέφερε ο 
Γαλλος πρόεδρος και υπογράμμισε 
ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα σεβαστούν 
την Ευρώπη μόνο εάν είναι 
κυρίαρχη αμυντικά, τεχνολογικά 
και νομισματικά

Ο
ι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέ-
πει να παραιτηθούν των προ-
σπαθειών οικοδόμησης ενός 
αυτόνομου πολιτικού μπλοκ. 

Το ευρωπαϊκό αυτό μπλοκ οφείλει να α-
ντισταθεί στο δίπολο της Κίνας και των Η-
ΠΑ, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε συ-
νέντευξή του στην ιστοσελίδα Le Grand 
Continent. Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει 
ότι «πρέπει να σημειωθεί ότι τα πλαίσια 
της πολυμερούς συνεργασίας έχουν σή-
μερα αποδυναμωθεί διότι είναι μπλοκα-
ρισμένα».
Πρόκειται για την πρώτη του δημόσια 
παρέμβαση μετά τις προεδρικές εκλο-
γές των ΗΠΑ. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι 
οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την Ευρώπη μόνο 
εάν ήταν κυρίαρχη αμυντικά, τεχνολογικά 
και νομισματικά. Προειδοποιώντας ότι 
οι αξίες και τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν 
ήταν αρκετά τα ίδια με αυτά της Ευρώπης, 
είπε: «Δεν είναι βιώσιμο οι διεθνείς πολι-
τικές μας να εξαρτώνται από αυτήν ή να 
ακολουθούν τις ΗΠΑ.» Η ίδια ανάγκη για 
ανεξαρτησία ισχύει ακόμη περισσότερο 
για την Κίνα, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
μιλά για την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
των θεσμών της διεθνούς συνεργασίας, 
κάνοντας την εκτίμηση ότι «το Συμβού-
λιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν 
παράγει πλέον σήμερα χρήσιμες λύσεις». 
«Υποχρεούμαι να κάνω την διαπίστωση ότι 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών δεν παράγει σήμερα χρήσιμες απο-
φάσεις̭· είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι όταν 
ορισμένοι γίνονται όμηροι των κρίσεων 
της πολυμέρειας, όπως για παράδειγμα ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας».
Σε αυτήν την διεθνή συγκυρία, το στοί-
χημα για τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι «η 
ενίσχυση και η οικοδόμηση μίας πολιτι-
κής Ευρώπης», διότι «αν θέλουμε να δημι-
ουργηθεί συνεργασία, θα πρέπει ισότι-
μοι πόλοι να οικοδομήσουν αυτήν την 
συνεργασία, γύρω από μία νέα πολυμερή 
συνεργασία, δηλαδή έναν διάλογο των 
διαφορετικών δυνάμεων για να αποφασί-
σουν από κοινού».
Σχολίασε, μάλιστα, και το αποτέλεσμα των 
αμερικανικών εκλογών. «Πιστεύω λοιπόν 
ότι η αλλαγή της αμερικανικής κυβέρνη-
σης αποτελεί ευκαιρία για να συνεχίσουμε 
κατά τρόπο τελείως ειρηνικό και ήρεμο, 
αυτό που οι σύμμαχοι πρέπει να καταλα-
βαίνουν μεταξύ τους: έχουμε ανάγκη να 
συνεχίσουμε την οικοδόμηση της αυτο-
νομίας μας για εμάς τους ίδιους, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν για τις ίδιες, 
όπως η Κίνα το κάνει για την ίδια». λέει ο 
πρόεδρος της Γαλλίας.

«Μανιφέστο» Μακρόν για 
«αυτόνομο ευρωπαϊκό μπλοκ» 
απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Κορωνοϊός - «Επιχείρηση 
εμβολιασμός»: Πώς ετοιμάζονται 
Ευρώπη και ΗΠΑ 
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Έ
ναν χρόνο μετά τη θεαματική κλο-
πή διαμαντιών σε ένα μουσείο της 
Δρέσδης, το μυστήριο μπορεί να λύ-
θηκε με τη σύλληψη τριών υπόπτων 

σήμερα στη Γερμανία, η οποία συνοδεύτηκε 
από πολυάριθμες έρευνες για να βρεθούν 
τα κλεμμένα κοσμήματα.
Η αστυνομία επενέβη τις πρώτες πρωινές 
ώρες στη συνοικία Νόικελν, στην καρδιά 
του Βερολίνου, όπου εξαπέλυσε μια σημα-
ντική επιχείρηση με κινητοποίηση περισσό-
τερων από 1.600 πρακτόρων.
Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη τριών προ-
σώπων για τα οποία υπάρχουν «ισχυρές 
υποψίες» ότι συμμετείχαν στη διάρρηξη του 
Μουσείου της Πράσινης Κρύπτης (Gruenes 
Gewoelbe) της Δρέσδης τον Νοέμβριο 

2019, καθώς και 18 έρευνες με στόχο «δια-
μερίσματα, χώρους στάθμευσης και οχή-
ματα».
Οι τρεις συλληφθέντες, γερμανικής υπηκο-
ότητας, είναι ύποπτοι για «διακεκριμένες 
κλοπές» και δύο εξ αυτών και για «εμπρη-
σμό».
Σύμφωνα με την ταμπλόιντ Bild, οι αστυ-
νομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή με τη 
δράση μιας λιβανικής καταγωγής οικογέ-
νειας του οργανωμένου εγκληματος, που 
είναι πολύ δραστήρια στη Γερμανία και ήδη 
εμπλέκεται στην κλοπή ενός γιγάντιου χρυ-
σού νομίσματος 100 κιλών, αξίας περίπου 
3,75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκλάπη 
το 2017 από το Μουσείο Μπόντε του Βερο-
λίνου.

διεθνή νέα

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο 
νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν, προειδοποιώντας ότι «θα 
πεθάνουν περισσότεροι άνθρωποι, ε-

άν ο Τραμπ δεν συνεργαστεί για να γίνει ομα-
λή η μετάβαση της εξουσίας».
Ο 73χρονος Δημοκρατικός εξήρε την ανάγκη 
συντονισμού κατά τη διάρκεια της μεταβατι-
κής περιόδου ώστε να αντιμετωπιστεί η εξά-
πλωση του κορωνοϊού.
Αναφερόμενος στην άρνησητου προέδρου 
Τραμπ να αναγνωρίσει την ήττα του στις εκλο-
γές παρά τις εκκλήσεις και των δύο πλευρών, 
ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για «πλήρη ανευ-
θυνότητα».
Το επιτελείο Τραμπ εξαπέλυσε μια σειρά από 
νομικές προκλήσεις στον απόηχο των αποτε-
λεσμάτων στις αμερικανικές εκλογές, αμφι-
σβητώντας το αποτέλεσμα. Στόχος του να ανα-
τρέψει την καταμέτρηση στις πολιτείες κλειδιά 
με το επιχείρημα ότι υπήρξαν άκυρες ή λανθα-
σμένες ψήφοι που μέτρησαν. Μέχρι στιγμής 
δεν έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε «απάτη», 
όπως ο ίδιος ισχυρίζεται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός που αναλαμ-
βάνει τη διαδικασία της μετάβασης της εξου-
σίας είναι ένας πρόσωπο διορισμένο από τον 
Τραμπ και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναγνωρί-
σει τον Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα 
Χάρις ως νικητές των εκλογών.
Αυτό σημαίνει ότι το νέο ηγετικό δίδυμο των 
ΗΠΑ δεν έχει πρόσβαση στις σχετικές ενη-
μερώσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
σοβαρό κενό στις μεταβατικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με συμβούλους του Μπάιντεν, η 
άρνηση του Τραμπ να συνεργαστεί στο πλαί-
σιο της μεταβατικής αυτής περιόδου συνεπά-
γεται ότι η νέα κυβέρνηση έχει εξαιρεθεί από 
τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική διανομής 
του εμβολίου για τον κορωνοϊό.
«Αντιλαμβάνεται κανείς τι συμβαίνει; Είναι για 
να σώσουμε ζωές, πραγματικά, αυτό δεν είναι 
υπερβολή», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν 
από το Ντέλαγουερ.
Επιπλέον, κάλεσε τα μέλη και των δύο κομμά-
των στο Κογκρέσο να ενωθούν και να ψηφί-
σουν ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων, 
παρόμοιο με εκείνο που ψήφισε η Βουλή των 
Αντιπροσώπων τον Μάιο και αναθεωρήθηκε 
τον Οκτώβριο, για την ανακούφιση από τις 
ζημιές που έχει προκαλέσει στην οικονομία 

η πανδημία.
«Μόλις νικήσουμε τον ιό και δώσουμε οικονο-
μική βοήθεια σε εργαζόμενους και επιχειρή-
σεις, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να ξανα-
οικοδομούμε καλύτερα από πριν», τόνισε.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν ανακοίνωσε ακόμη ότι θέλει να δημιουρ-
γήσει 3 εκατομμύρια «καλά αμειβόμενες» 
θέσεις εργασίας, ιδίως στους τομείς της τεχνο-
λογίας, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της 
πράσινης ενέργειας.
Αντιμέτωπος με νέα απαγορευτικά μέτρα που 
έχουν τεθεί για τον περιορισμό της αναζωπύ-
ρωσης της πανδημίας Covid-19, ο Μπάιντεν 
τόνισε ότι πρέπει να δοθεί «άμεση στήριξη» 
στην οικονομία.
«Το σχέδιό μας είναι να δημιουργήσουμε εκα-
τομμύρια καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας 
στην μεταποιητική βιομηχανία, στην κατα-
σκευή αυτοκινήτων, προϊόντων, τεχνολογίας, 
τις οποίες θα χρειαστούμε στο μέλλον για να 
είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον υπό-
λοιπο κόσμο. Θα αγοράζουμε αμερικανικά 
προϊόντα», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας για 
την οικονομία από το προπύργιό του στο Γου-
ίλιμινγκτον στο Ντέλαγουερ.
Στόχος του όπως είπε είναι να ορίσει ελάχιστο 
ωρομίσθιο 15 δολάρια.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απέσυραν 
την προσφυγή τους στο Μίσιγκαν
Το προεκλογικό επιτελείο του Ρεπουμπλικα-
νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την 
προσφυγή που είχε υποβάλει στο Μίσιγκαν, 
ανακοίνωσε ο προσωπικός δικηγόρος του, 
Ρούντι Τζουλιάνι.
«Σήμερα το πρωί αποσύρουμε την προσφυγή 
μας στο Μίσιγκαν, ως άμεσο αποτέλεσμα της 
νομικής δικαίωσης που επιδιώκαμε: να στα-
ματήσουμε την επικύρωση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων στην κομητεία Γουέιν προτού 
να διασφαλίσουν οι κάτοικοι ότι κάθε νόμιμη 
ψήφος έχει καταμετρηθεί και κάθε παράνομη 
ψήφος δεν έχει καταμετρηθεί», ανέφερε στην 
ανακοίνωσή του ο Τζουλιάνι.
Σύμφωνα με το δίκτυο CNBC, ένας δικηγόρος 
της ομάδας του Τραμπ είπε ότι η προσφυγή 
αποσύρεται επειδή η Επιτροπή των Ψηφολε-
κτών «συνεδρίασε και απέφυγε να επικυρώ-
σει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλο-
γών».

Προειδοποίηση Μπάιντεν: Αύξηση 
θανάτων αν δεν συνεργαστεί ο 
Τραμπ στη μετάβαση της εξουσίας 
Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για τον κίνδυνο να αυξηθούν τα θύματα του 
κορωνοϊού στις ΗΠΑ

Ληστεία «μαμούθ» στο μουσείο 
της Δρέσδης: Συνελήφθησαν 
τρεις ύποπτοι
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Θέλετε το παιδί να γίνει 

ανεξάρτητο; Ανακαλύψτε το 
lazy parenting

Αντίθετα με το όνομά του, το 
«lazy parenting» (τεμπέλικος 
γονικός έλεγχος) αποτελεί κάτι το 
ευεργετικό. Τί ακριβώς είναι και ποια 
τα οφέλη του;

Ό
ταν γινόμαστε γονείς, τα παιδιά 
μας ισοδυναμούν με ολόκληρο 
τον κόσμο μας. Η ζωή μας αλ-
λάζει εντελώς, η μέρα μας ξεκι-

νά με τα παιδιά μας και τελειώνει με αυτά, 
εμείς και εκείνα μοιάζουμε γινόμαστε ένα, 
σχεδόν στα πάντα. Τους κρατάμε το χέρι 
στα πρώτα τους βήματα, τα βοηθάμε να 
ντύνονται και να δένουν κορδόνια, κάνου-
με μαζί τα μαθήματα, γινόμαστε βράχος 
στα ζόρικα και ασπίδα στα καθημερινά. 
Αρχικά, όταν το παιδί μας είναι μικρό, είναι 
δεδομένο ότι χρειάζεται βοήθεια. Ωστό-
σο, σύμφωνα με τους ειδικούς όταν μπο-
ρεί πλέον να διαχειριστεί κάποια πράγμα-
τα μόνο του, (όπως το να δένει τα κορδόνια 
του ή να πλένει το πιάτο του μετά το πρωι-
νό) πρέπει να τους αφήνουμε τον δικό τους 
χώρο. Αυτό είναι το «lazy parenting». Το 
να βοηθάμε το παιδί μας κάποιες φορές 
και όχι όλες τις στιγμές!
Η Κάρολιν Βάγκνερ, θεραπεύτρια της 
μητρικής ψυχικής υγείας στο Κέντρο Συμ-
βουλευτικής στο Γουίλμετ του Ιλλινόι των 
ΗΠΑ, γράφει σε ένα άρθρο της : «Εάν είμα-
στε διαρκώς δίπλα στα παιδιά, εκείνα, ανά-
λογα με την ηλικία τους, μπορεί να αρχί-
σουν να εσωτερικεύουν μια πεποίθηση ότι 
είναι ανίκανα. To «lazy parenting» παρέ-
χει στο παιδί σας ευκαιρίες να αναπτύξει 
μια αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότη-
τας, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύ-
σει την εμπιστοσύνη, την ανεξαρτησία και 
την ευθύνη του». Το να είστε… lazy parent 
σημαίνει πως είστε εκεί για το παιδί σας 
όποτε το χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα το 
αφήνετε να έχει τις δικές του εμπειρίες. Ότι 
του προσφέρετε τον χώρο για να αναπνεύ-
σει και τον χρόνο για να σκεφτεί και πως 
κυρίως του δίνετε την δυνατότητα να γίνει 

ανεξάρτητο. Ακολουθούν κάποια από τα 
κύρια οφέλη της ιδέας:

Σας δίνει χρόνο για τον εαυτό 
σας
Όταν δεν ανησυχείτε συνεχώς για το παιδί 
σας και γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές, έχετε 
χρόνο για τον εαυτό σας. Πότε ήταν η 
τελευταία φορά που χαλαρώσατε ή κάνατε 
κάτι που σας αρέσει; Πόσες εξόδους ακυ-
ρώσατε επειδή το παιδί σας χρειαζόταν; 
Λοιπόν, μερικές φορές, πρέπει να συνει-
δητοποιήσετε ότι το παιδί σας μπορεί να 
μην σας χρειάζεται και ότι εσείς δεν είσαι 
έτοιμοι να το αφήσετε μόνο.

Χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης
Το να εμπιστεύεσαι κάποιον είναι αμφί-
δρομο. Ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά 
σας, θα ξέρουν ότι τα αφήνετε μόνα τους 
όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή πιστεύετε 
σε αυτά, ότι θα ολοκληρώσουν την εργα-
σία που τους ζητήσατε να κάνουν. Ακόμα 
κι αν κάνουν κάτι λάθος θα φροντίσουν 
να μην το επαναλάβουν. Έτσι, χωρίς να 
τα τιμωρείτε, τα διδάσκετε τη διάκριση 
μεταξύ σωστών ή λανθασμένων αποφά-
σεων και ενεργειών.

Διαμορφώνει την προσωπικότη-
τα του παιδιού σας
Δεδομένου ότι θα μπορεί να πάρει τις 
δικές του αποφάσεις, το παιδί θα αναπτύ-
ξει επίσης τις δεξιότητές του στην επίλυση 
προβλημάτων. Όταν το παιδί σας έχει την 
ελευθερία να παίρνει κάποιες αποφάσεις 
μόνο του, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του. 
Αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του. Με 
την πάροδο του χρόνου, θα έχει τις δικές 
του απόψεις και ατομικότητα, οι οποίες 
καλλιεργούν επίσης ηγετικές ιδιότητες 
και ακόμη θα θυμούνται να μην επαναλά-
βουν το ίδιο λάθος όταν γίνουν γονείς. Δια-
σφαλίζετε έτσι την ανεξάρτητη ανάπτυξη 
του παιδιού σας, ενώ το φροντίζετε και το 
περιποιείσθε.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Ξ
έρετε τι είναι παραφροσύνη; Να επαναλαμ-
βάνεις τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και να πε-
ριμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Νομί-
ζω πως πολλοί από μας κάνουμε ακριβώς 

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

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

Πώς να διαχειρίζεστε
τα χρήματά σας
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υγεία

Π
ολλά παιδιά και νέοι 
άνθρωποι με ιδεολη-
πτικές σκέψεις και κα-
ταναγκασμούς βιώ-

νουν επιδείνωση των συμπτω-
μάτων ιδεοψυχαναγκαστικής δι-
αταραχής (OCD), άγχους και κα-
τάθλιψης κατά τη διάρκεια περιό-
δων κρίσης όπως της τρέχουσας 
πανδημίας, όπως αναδεικνύεται 
από νέα έρευνα του Πανεπιστη-
μίου Aarhus που δημοσιεύθηκε 
στο BMC Psychiatry.
Όπως γνωρίζουν ήδη οι 
επισ τήμονες, τραύμα 
και στρες μπορούν να 
πυροδοτήσουν ή να επι-
δεινώσουν την ιδε-
οψυχαναγκαστική 
διαταραχή. Επι-
πλέον, έχει επίσης 
γίνει γνωστό πως η 
COVID-19 ενδεχομέ-
νως να σχετίζεται με την 
ανάπτυξη ψυχιατρικών 
διαταραχών σ τους 
ενήλικες. Αυτό που 
δε ν  γ νωρίζουμε 
με ακρίβεια, όμως, 
είναι τι σημαίνει η 
κρίση του κορωνοϊού για 
παιδιά και νέους ενήλικες.
Η ερευνητικά ομάδα 
υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή Per Hove 
Thomsen, λοιπόν, απο-
φάσισε να εξετάσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι αυτοί βιώνουν 
την εν λόγω κρίση.
Επιδείνωση της κατάστασης
Κατά την άνοιξη του 2020, οι 
ερευνητές απέστειλαν ένα ερω-
τηματολόγιο σε δύο ομάδες παι-
διών και νέων ανθρώπων ηλι-
κίας από επτά έως 21 ετών. Η μία 
ομάδα είχε διαγνωσθεί με ιδε-
οψυχαναγκαστική διαταραχή 
και βρισκόταν σε συνεχή επι-
κοινωνία με θεράποντα ιατρό 
στο νοσοκομείο, ενώ η άλλη 
εντοπίστηκε μέσω του Οργανι-
σμού OCD της Δανίας. Η πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων 
στην έρευνα είχε λάβει διά-
γνωση πολλά χρόνια πριν, με τον 

αριθμό των παιδιών που τελικά 
απάντησαν στο ερωτηματολό-
γιο να φτάνει τα 102.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
σχεδόν οι μισοί από τους συμ-
μετέχοντες που ανήκαν στην 
πρώτη ομάδα ανέφεραν πως 
τα συμπτώματά τους είχαν επι-
δεινωθεί, με το 1/3 αυτών να 
αναφέρεται συγκεκριμένα στο 
άγχος, άλλο 1/3 στα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης, ενώ σχεδόν 
το 1/5 υποστήριξε πως και τα 

δύο συμπτώματα είχαν επι-
δεινωθεί. Στην άλλη ομάδα, 
το 73% ανέφερε ότι η κατά-

σταση είχε επιδεινωθεί, 
μόλις λίγοι πάνω από 
τους μισούς αναφέρθη-
καν στο άγχος, ενώ το 

43% απάντησε πως τα κατα-
θλιπτικά συμπτώματα 
είχαν αυξηθεί.
«Η διαταραχή είναι ιδι-
αίτερα ενδιαφέρουσα 

προς μελέτη σε σχέση 
με την πανδημία COVID-

19, καθώς παρουσιάζει πολ-
λές διαφορετικές κλινικές 

εκφράσεις, όπως το άγχος 
για την υγεία, η μικροβι-
οφοβία και ο φόβος για 

τη βρωμιά και το υπερ-
βολικό πλύσιμο των χεριών/
χρήση απολυμαντικών. Επο-

μένως είναι σημαντικό να 
εξετάσουμε πώς μια τόσο 
σημαντική κρίση μπορεί να 

επηρεάσει την έκφραση, τη 
συχνότητα και την εξέλιξη της 
διαταραχής», εξηγεί η Judith 
Nissen, σύμβουλος στη μελέτη.
Τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι 
στο ερωτηματολόγιο περιέ-
γραψαν σκέψεις και άγχος σχε-
τικά με το ότι κάτι σοβαρό θα 
μπορούσε να συμβεί, όπως το 
αν νοσήσουν οι ίδιοι ή χάσουν 
κάποιο μέλος της οικογένειάς 
τους, βίωναν την πιο σημαντική 
επιδείνωση στα συμπτώματα 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταρα-
χής. Το ίδιο παρατηρήθηκε και 
στα παιδιά που άρχισαν να υπο-
φέρουν από OCD σε μικρή ηλι-
κία.

Η 
χαρακτηριστική τους γεύση και η ποικι-
λία τρόπων με τους οποίους μπορούν να 
καταναλωθούν (βραστά, ψημένα, ξηρά ή 
μαρμελάδα), καθιστούν τα κάστανα αγα-

πημένους καρπούς του χειμώνα.
Το κάστανο ανήκει στην κατηγορία των ξηρών καρ-
πών. Σε αντίθεση με τους περισσότερους καρπούς 
όμως, έχουν πολύ περισσότερο νερό (έως και 52%) 
και χαμηλή σε λίπος (7,2%). Τα κάστανα είναι πλού-
σια σε υδατάνθρακες, αλλά και σε μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Επιπλέον, είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες, καθώς και μεταλλικά άλατα όπως το κάλιο, ο 
φώσφορος και μικροποσότητες σιδήρου. Τέλος, 
περιέχουν βιταμίνες Β2 και Ε.

Οφέλη υγείας
 ª Μειώνουν την χοληστερόλη. Είναι καλή πηγή 

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων τα οποία συμβά-
λουν στην μείωση της κακής LDL χοληστερόλης και 
στην αύξηση της καλής HDL χοληστερόλης, βοη-
θώντας στην πρόληψη εμφάνισης στεφανιαίας 
νόσου. Επίσης  περιέχουν μαγγάνιο, ιχνοστοιχείο 
που καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα και 
μέσου αυτού του μηχανισμού συμβάλλει στην πρό-
ληψη της θρόμβωσης και τη μείωση του κινδύνου 

καρδιακών παθήσεων.
 ª  Ενισχύουν την πεπτική υγεία: Τα κάστανα χάρη 

στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες 
μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης και σταθερο-
ποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επίσης, 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότη-
τας.

 ª Βελτιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία: Περι-
έχουν λιποδιαλυτές βιταμίνες Β που ενισχύουν την 
υγεία του δέρματος, παράγουν ερυθρά αιμοσφαί-
ρια,  βελτιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία. και 
ενισχύουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

 ª Δυναμώνουν τα οστά: Περιέχουν χαλκό, ένα 
ιχνοστοιχείο απαραίτητο για δυνατά οστά, αλλά και 
για ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο νόστιμος καρπός – φάρμακο που ρίχνει 
την χοληστερόλη

Εμμονές: Με ποιο τρόπο 
επηρεάζει τους πάσχοντες η 
πανδημία

Πολλοί παράγοντες του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς υπεύθυ-
νοι για την εξασθένιση της ποιότητας του σπέρματος, με τη διατροφή να αποτελεί έναν από αυτούς που 
εντοπίζονται περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, διάφορες μελέτες έχουν αναφέρει έναν άμεσο συσχετισμό μεταξύ αλλαγών 
της μεθυλίωσης του DNA του σπέρματος και της ποιότητάς του. Μέχρι σήμερα, 

όμως, δεν έχουν δημοσιευθεί τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που να 
αξιολογούν τις επιπτώσεις της διατροφής στις αλλαγές αυτές στη λει-

τουργία του DNA του σπέρματος.
Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Rovira i Virgili και της Utah 

αξιολόγησαν, λοιπόν, για πρώτη φορά την επίδραση της 
κατανάλωσης ενός μείγματος τριών ξηρών καρπών (αμύ-

γδαλα, φουντούκια και καρύδια) για μικρό/μεσαίο 
χρονικό διάστημα στα μοτίβα μεθυλίωσης του DNA 

του σπέρματος σε υγιείς ενήλικες που ακολουθού-
σαν μια δυτικού τύπου διατροφή.
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
δοκιμής FERTINUTS, δημοσιεύθηκε το 2018 
και αποκάλυψε ότι η κατανάλωση του μείγμα-
τος των καρπών για 14 εβδομάδες βελτίωσε 
σημαντικά τον αριθμό, τη βιωσιμότητα, την 
κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερ-
ματοζωαρίων.

Το νόστιμο μείγμα που δυναμώνει 
το σπέρμα

Το αντικαρκινικό βότανο που 
καταπολεμά τη φλεγμονή

Τ
ο φασκόμηλο είναι ένα αρωματικό φυτό διε-
θνούς αναγνώρισης, που έχει χρησιμοποιη-
θεί ευρέως ανά τον κόσμο τόσο στη μαγειρι-
κή όσο και στην παραδοσιακή ιατρική. Στην 

Ασία και τη Λατινική Αμερική, έχει αξιοποιηθεί ως 
γιατροσόφι για τη θεραπεία διαφόρων διαταραχών 
ήπιων καθώς και πιο σοβαρών όπως επιληπτικές 
κρίσεις, έλκη, ουρική αρθρίτιδα, ρευματισμοί, φλεγ-
μονή, ζάλη, διάρροια και υπεργλυκαιμία ενώ στη Γη-
ραιά Ήπειρο, αποτέλεσε γιατρικό της ήπιας δυσπε-
ψίας (όπως η καούρα και το φούσκωμα), της υπερι-
δρωσίας, γνωστικών διαταραχών που σχετίζονται 

με την ηλικία και φλεγμονών στο ρινοφάρυγγα και 
το δέρμα.
Τα τελευταία χρόνια, διεξάγεται πλήθος ερευνών 
για την τεκμηρίωση των ευεργετικών ιδιοτήτων του 
φασκόμηλου στην υγεία. Τα ευρήματά τους έχουν 
αποκαλύψει ένα ευρύ φάσμα φαρμακολογικών δρα-
στηριοτήτων όπως αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώ-
δεις, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, ενισχυτικές 
της μνήμης και άλλες ιδιότητες, τις οποίες οφείλει 
στην υψηλή του περιεκτικότητα σε ενώσεις όπως 
αλκαλοειδή και γλυκοσιδικά παράγωγα και φαινολι-
κές ενώσεις (π.χ. κουμαρίνες, φλαβονοειδή, τανίνες).



24 20 Νοεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση 
για το τι συμβαίνει στη χώρα μας εν 
μέσω πανδημίας. Το παρόν άρθρο 
ήταν συνέντευξη με την κ. Ελευθερία 
Εμφιετζή*, για να περιορίσουμε το 
μέγεθος αφαιρέσαμε τις ερωτήσεις

Τ
ο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας (ΕΣΥ) ιδρύθηκε το 1983 από την 
πρώτη Κυβέρνηση Ανδ. Παπανδρέου 
(ν.1397/83), στα πλαίσια μεταρρύθ-

μισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας 
και της λειτουργικής ενοποίησης των δημό-
σιων υποδομών περίθαλψης. Σκοπός του εί-
ναι η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική 
κάλυψη των αναγκών του ελληνικού πληθυ-
σμού και όσων διαμένουν στην Ελλάδα, μέ-
σω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να παρέχο-
νται απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλους τους 
πολίτες ανεξάρτητα από την οικονομική, κοι-
νωνική και επαγγελματική τους κατάσταση 
μέσα από ένα ενιαίο και αποκεντρωμένο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Αν και ξεκίνησε ελπιδοφόρα, σήμερα το 
Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί. 
Εντοπίζονται: απουσία οργανωμένης πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, έλλειψη σύγ-
χρονων μονάδων περίθαλψης (όπως νοση-
λεία στο σπίτι, μονάδες ημερήσιας νοση-
λείας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες χρο-
νίως πασχόντων), πολύ περιορισμένη χρήση 
νέων τεχνολογιών, σχεδόν πλήρης απουσία 
μηχανισμών αξιολόγησης, ελέγχου και ποιό-
τητας, εκτεταμένη παραοικονομία, ηλικιακή 
γήρανση και εργασιακή κόπωση του εργα-
τικού δυναμικού, προβλήματα οργάνωσης 
και διοίκησης, με αναχρονιστικές, έντονα 
συγκεντρωτικές δομές και ανορθολογική 
κατανομή των νοσοκομειακών και πρωτο-
βάθμιων μονάδων ανά την επικράτεια.
Παράλληλα, η αδιαφορία για τις πραγματι-
κές ανάγκες υγείας των πολιτών, το βάρος 
του συστήματος ασφάλισης και οι τερά-
στιες ιδιωτικέςδαπάνες για την υγεία έχουν 
συνολικά δημιουργήσει ένα δυσλειτουργικό 
μοντέλο που, ενώνει τους πάντες, ανεξαρτή-
τως ιδεολογικής ή επιστημονικής προσέγγι-
σης, στην προφανή διαπίστωση ότι κάτι πρέ-
πει να αλλάξει.
Κοντά στα μεγάλα αυτά προβλήματα υπάρ-
χει και άλλο ένα, εξαιρετικά σημαντικό, που 

πρέπει να εκλείψει: οι αναποτελεσματικές 
και αναχρονιστικές δομές διοίκησης που 
είναι πανταχού παρούσες στο ΕΣΥ. Οι διοι-
κήσεις των δομών υγείας βρίσκονται υπό τον 
πλήρη έλεγχο των κομμάτων εξουσίας. Δια-
χρονικά και σταδιακά, η τοποθέτηση κομμα-
τικών στελεχών συνοδεύτηκε από την αφαί-
ρεση αρμοδιοτήτων από τις ανεξάρτητες 
διοικήσεις των νοσοκομείων, με αποτέλε-
σμα η δυνατότητα λήψης αποφάσεων εντός 
μιας δημόσιας δομής να είναι πολύ περιο-
ρισμένη. Αυτή η δομή του συστήματος δεν 
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, αν 
λέμε ότι θέλουμε να αναμορφώσουμε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πρέπει στην Ελλάδα να δημιουργηθούν 
μηχανισμοί που να επιτρέπουν τον επαρκή 
σχεδιασμό και τη βέλτιστη κατανομή των 
υλικών και των ανθρώπινων πόρων ώστε το 
ανθρώπινο δυναμικό και οι εγκαταστάσεις 
στον τομέα της υγείας να μην συγκεντρώ-
νονται σε δυσανάλογο βαθμό στις αστικές 
περιοχές, ενώ στις αγροτικές περιοχές παρα-
τηρούνται ελλείψεις τόσο σε επίπεδο εξειδι-
κευμένου προσωπικού όσο και σε επίπεδο 
εγκαταστάσεων. Το 2017 υπήρχαν 4,2 νοσο-
κομειακές κλίνες ανά 1 000 κατοίκους — 
λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (5,0). 
Παρατηρείται επίσης έντονη ανισορρο-
πία στην κατανομή του εργατικού δυναμι-
κού του τομέα υγείας, τόσο από γεωγραφική 
άποψη όσο και από την άποψη του μείγματος 
δεξιοτήτων. Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο 
αριθμό ιατρών και ταυτόχρονα τον χαμηλό-
τερο αριθμό νοσηλευτών ανά 1 000 κατοί-
κους στην ΕΕ . Επιπλέον, η αναλογία των γενι-
κών ιατρών είναι μόλις 1 στους 16 ιατρούς 
στην Ελλάδα, έναντι 1 στους 4 κατά μέσο 
όρο στην ΕΕ.
Από τα τέλη του 2017 γίνεται προσπάθεια 
να αναπτυχθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς 
και μηχανισμός υποχρεωτικής παραπομπής 
στους ειδικούς ιατρούς μέσω του γενικού 
ιατρού (gatekeeping), με την ίδρυση μικρό-
τερων τοπικών μονάδων υγείας και μεγαλύ-
τερων κέντρων υγείας. Οι δομές αυτές που 
πρέπει να είναι αναβαθμισμένες, πρέπει να 
μπορούν να προσφέρουν από κοινού πλή-
ρες φάσμα υπηρεσιών, το οποίο να περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, την πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα, εξειδικευμένες εξωνοσοκομειακές και 
διαγνωστικές υπηρεσίες, οδοντιατρική περί-
θαλψη, φροντίδα της μητέρας και του παι-
διού, βασική επείγουσα περίθαλψη και προ-
ληπτικές δραστηριότητες. Το καλοκαίρι του 
2019 περίπου οι μισές από τις σχεδιαζόμε-
νες εγκαταστάσεις λειτουργούσαν, κυρίως 
σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Η μεγαλύ-
τερη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η προ-
σέλκυση αρκετών γενικών ιατρών προκει-
μένου να επιτευχθεί η επέκταση του συστή-
ματος.
Λόγω της σύνθετης τοπογραφίας της, με 
πολλά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, 
η Ελλάδα εφαρμόζει πρόγραμμα ηλεκτρονι-
κής υγείας (τηλεϊατρική) εδώ και δεκαετίες. 
Το 2016 ολοκληρώθηκε το Εθνικό Δίκτυο 
Τηλεϊατρικής, το οποίο περιλαμβάνει 43 
μονάδες τηλεϊατρικής που συνδέουν 30 
κέντρα υγείας σε νησιά του Αιγαίου με 12 

νοσοκομεία στην περιφέρεια της πρωτεύ-
ουσας. Οι μονάδες τηλεϊατρικής είναι εξο-
πλισμένες με κάμερες και διαγνωστικά εργα-
λεία και προσφέρουν πρόσβαση σε ευρύ 
φάσμα ειδικών ιατρών, συμπεριλαμβανομέ-
νων καρδιολόγων, ογκολόγων και ειδικών σε 
θέματα ψυχικής υγείας.
Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο 
κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης ιατρών 
και νοσηλευτών από την Ελλάδα από το 2011 
έως το 2016. Το πάγωμα στις προσλήψεις 
προσωπικού, που επιβλήθηκε στο πλαί-
σιο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίαν-
σης, όριζε ότι μόνο ένας νέος υπάλληλος θα 
μπορούσε να προσληφθεί για κάθε πέντε 
αποχωρήσεις, και οδήγησε σε ευρύτατες 
ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που φάνηκε 
φέτος εντονότατα στην πανδημία covid-19. 
Μοιραία οδηγηθήκαμε σε προσλήψεις, που 
όμως δεν είναι οι αναγκαίες ποιοτικά, όχι 
μόνο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά και στις 
μονάδες εντατικής θεραπείας, στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών, στα ογκολογικά 
τμήματα, στα διαγνωστικά κέντρα και στις 
δομές ψυχικής υγείας. 
Η εύρεση τόσο μεγάλου αριθμού ιατρών και 
νοσηλευτών αυξημένων προσόντων θα απο-
τελέσει πρόκληση, λαμβανομένων υπόψη 
της απαιτούμενης διάρκειας της κατάρτισης, 
της ανάγκης προσέλκυσης ιατρών που θα 
εγκαταλείψουν τον ιδιωτικό τομέα και θα 
στραφούν στην εργασία σε δημόσιες δομές, 
καθώς και των περιορισμών στην εξασφά-
λιση επαρκούς χρηματοδότησης.
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας 
υγείας και την αποτροπή διασποράς του 
κορωνοϊού SARS-CoV-2,είναι εις γνώση μας 
ότι η κυβέρνηση προσπάθησε σταδιακά από 
τον Οκτώβριο και ενεργοποίησε 161 Κέντρα 
Υγείας σε όλη την Ελλάδα και 42 περιφε-
ρειακά ιατρεία ώστε να παρέχουν υπηρε-
σίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.  Με 
την ενεργοποίηση των ΚΥ επιτυγχάνεται η  
παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιπατητι-
κούς ασθενείς, η καθοδήγηση και η παρακο-
λούθηση της υγείας των ασθενών παρακο-
λούθηση και η αποφόρτιση/ελάφρυνση των 
νοσοκομείων.
Όσοι πολίτες αναπτύσσουν συμπτωματο-
λογία συμβατή με λοίμωξη από τον κορο-
νοϊό SARS-CoV-2  μπορούν πλέον να απευ-
θύνονται στα παραπάνω Κέντρα Υγείας και 
στα Περιφερειακά Ιατρεία προκειμένου να 
εξεταστούν. Η εξέταση γίνεται μόνο κατόπιν 
ραντεβού, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας ραντεβού, όπου υπάρχει πλέον η 
ένδειξη για Ιατρείο COVID-19, είτε τηλεφω-
νικά με τους 5ψηφιους αριθμούς, είτε επικοι-
νωνώντας απευθείας με το Κέντρο Υγείας.
Η κατάσταση των μονάδων ΠΦΥ στις 
οποίες μπορούν να απευθύνονται οι πολί-
τες βρίσκεται στην ηλ. Διεύθυνση https://bit.
ly/2IPi2oW.
Παρ’ όλες τις αυξημένες ανάγκες, οι Έλλη-
νες δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιητική 
κάλυψη από το σύστημα υγείας της χώρας, 
παρ’ όλο που την είχαν ανάγκη, κυρίως 
λόγο υψηλού κόστους. 1 στους 3 καρκινο-
παθείς δηλώνει πρόβλημα πρόσβασης στον 

γιατρό του, 1 στους 4 είχε πρόβλημα στην 
πρόσβαση στο φάρμακο. Το 60% των δια-
βητικών και των υπερτασικών αντιμετώ-
πισαν πρόβλημα στην πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες υγείας λόγω του κόστους, παρ’ 
όλο που θεωρητικά οι υπηρεσίες υγείας 
στην Ελλάδα είναι δωρεάν, και μάλιστα το 
σύστημα υγείας χρηματοδοτείται και από 
τους φόρους μας και από το ασφαλιστικό μας 
σύστημα, εμείς οι πολίτες πληρώνουμε και 
πάρα πολλά από την τσέπη μας.
Μεγάλο μέρος από αυτές τις κομψά αποκα-
λούμενες «άτυπες πληρωμές» (οι περισσό-
τεροι τους δίνουν άλλο όνομα) είναι μέρος 
της παραοικονομίας και αφορούν κυρίως 
την παράκαμψη της σειράς αναμονής ή και 
την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υπη-
ρεσιών. Σύμφωνα με μετρήσεις το ύψος τους 
ανέρχεται έως και στο 20% του οικογενεια-
κού προϋπολογισμού. Μετονομάζονται έτσι 
σε «καταστροφικές δαπάνες», καθώς τινά-
ζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό ενός 
νοικοκυριού και μπορούν να το οδηγήσουν 
στη φτωχοποίηση.
Όπως φάνηκε από την πανδημία, πρέπει να 
ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας και οι αποκε-
ντρωμένες μονάδες του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και 
ανθρώπινους πόρους. Να υπάρξουν ριζικές 
τομές σε όλες τις υφιστάμενες παθογένειες 
και εκσυγχρονισμός.  Έτσι θα μπορέσει το 
ΕΣΥ «από κακοδιοικούμενη και αναποτελε-
σματική δημόσια υπηρεσία να μετατραπεί 
σε σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο 
οργανισμό, με έμφαση στην κοινωνική ισό-
τητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και 
την οικονομική βιωσιμότητα, ικανό να εξα-
σφαλίσει σε κάθε Έλληνα πολίτη την ελεύ-
θερη επιλογή για την αναγκαία περίθαλψη 
και φροντίδα».
Κάποιες από τις προτάσεις ερευνητών για 
τις διεθνείς τάσεις στην υγεία περιλαμβά-
νουν τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς των δομών υγείας, την 
πλήρη λογιστική και διοικητική μηχανοργά-
νωσή τους, νέες καινοτόμες δομές όπως κλι-
νικές και χειρουργεία μιας ημέρας, ξενώνες 
φιλοξενίας και φροντίδας για ηλικιωμένους 
και ασθενείς τελικού σταδίου, ειδικά κλινικά 
κέντρα για χρόνιες παθήσεις και καινούρ-
γιους νοσοκομειακούς θεσμούς.
Τέλος για να ανταποκριθούν σε όλα αυτά 
θα πρέπει να υπάρξει και στρατηγικός προ-
γραμματισμός για όλο το ανθρώπινο δυνα-
μικό στο υπουργείο Υγείας μέσω συνεχιζό-
μενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.Οι ειδι-
κοί αναφέρουν ότι αν αρχίσουμε σήμερα με 
προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό και μέσα 
από στοχευμένες δράσεις, θα μπορούμε 
να ελπίζουμε σε ριζική αναμόρφωση του 
συστήματος σε βάθος 3-5 ετών. Δοθείσης 
της ευκαιρίας με την πανδημία του κορω-
νοϊού, που μας ανάγκασε να προβούμε σε 
αρκετές αλλαγές προς το καλύτερο, η δική 
μας άποψη είναι ότι αυτή είναι μια ευκαιρία 
που θα πρέπει να αδράξουμε. 
*Εμφιετζή Ελευθερία, 
RN, Κλινική  Εκπαιδεύτρια,
Msc Λειτουργός Δημόσιας Υγείας,
Προϊσταμένη Τ.Κ.Α Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ,
Member NEG European Commission
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Ο κ. Δημήτρης Σούδας στον αγιασμό του KIDS 
Childcare and Preschool στο Vaughan που είχε 

καθυστερήσει λόγω κορωνοϊού

Μ
ε αγάπη και συγκίνηση ετε-
λέσθη ο αγιασμός στο KIDS 
Childcare and Preschool ΤΟΥ 
Vaughan, ο οποίος είχε καθυ-

στερήσει λόγω της πανδημίας που ταλαι-
πωρεί όλο τον πλανήτη.
Ο π. Οικονόμος ετέλεσε τον αγιασμό στο 
αγαπητό κέντρο φροντίδας νηπίων, το 
οποίο έχει πλέον ξανανοίξει τις πόρτες του 
και, τηρώντας λεπτομερειακά όλους τους 
κανόνες υγιεινής είναι ξανά σε θέση να 
προσφέρει φροντίδα, διασκέδαση και παι-
δεία στα μικρά παιδιά της περιοχής.
Στην τελετή παρευρέθηκαν η Αρετή Γκα-

γκαουδάκη, CEO του Kids Childcare and 
Preschool, ο Υπουργός Παιδείας του Οντά-
ριο κ. Stephen Lecce, η πρεσβύτερα του 
πάτερ Οικονόμου, η Διευθύντρια της σχο-
λής Siji Puliyodil, η αντιδιευθύντρια Aroma 
Murtaza, ο δάσκαλος Sanaz Almasi και ο 
επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Τορόντο κ. Δημήτρης Σούδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, και 
για να μάθετε πως το KIDS Childcare 
and Preschool χειρίζεται την παρούσα 
κατάσταση, απευθυνθείτε στο www.
kidschildcarepreschool.com ή τηλεφωνή-
στε στο 289-843-5437.
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News

Η Εγκαθίδρυση Της 
Πλουτοκρατίας

Ε
ίμαστε μάρτυρες, αγαπητοί μου φί-
λοι, της κατάλυσης της ταλαιπωρημέ-
νης δημοκρατίας μας και της εγκαθί-
δρυσης του νεοσύστατου καθεστώ-

τος της Πλουτοκρατίας.
Είναι πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε 
πλήρως το ολιγαρχικό  καθεστώς που θα 
ορίζει πλέον τις κοινωνίες μας, εάν δεχτούμε 
παθητικά την ακόρεστη βουλημία της Wall 
Street και της Silikon Valley και πραξικοπη-
ματικά εκθρονίσουν τον πατέρα τους τον 
καπιταλίστα Δημοκράτη  και ενθρονίσουν 
τον τερατογενή νόθο πρίγκηπα του, τον χρυ-
σοποίκιλτο και εξωραϊσμένο Πλουτοκράτη.      
Όχι πως έως τώρα ήταν στο περιθώριο υπο-
ταγμένοι στο ύψιστο πολίτευμα της όποιας 
μορφής δημοκρατίας είχαμε.
Αλλά τουλάχιστον ήταν κρυμμένοι πίσω 
από την βελούδινη κουρτίνα του κατεστη-
μένου και κινούσαν τα νήματα χωρίς τυμπα-
νοκρουσίες και προπαντός μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητος.
Διατηρούσαν τα προσχήματα και άφηναν 
κάποιους χαρισματικούς του συστήματος 
της καλά ελεγχόμενης δημοκρατίας να κρα-
τούν τα ηνία και να παίρνουν και κάποιες 
αποφάσεις εν ονόματι του λαού.
Για τους πολλούς η πλειοψηφία της λαϊκής 
ετυμηγορίας διοικούσε, και ας εκπροσω-
πούσε μόλις το ένα τέταρτο του εκλογικού 
σώματος. Ήταν ψιλά γράμματα και λεπτο-
μέρειες και δεν τα ανέλυαν μην τυχόν και 
ξυπνήσει ο λαός.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια μας πότισαν 
τόση καπιταλιστική μαστούρα που πλέον 
είναι σχεδόν αδύνατο να μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, το 
πραγματικό από το φανταστικό και το επιθυ-
μητό από το ανεπιθύμητο 
Μας έχουν εμποτίσει με αυτό το ευρηματικό 
κοκτέιλ της καπιταλιστικής δημοκρατίας και 
γουλιά – γουλιά όπως μας το παρέχουν μας 
έχουν μετατρέψει από απλοϊκούς και φτω-
χικούς ανθρωπάκους σε ονειροπαρμένους 
και φαντασιόπληκτους καταναλωτές του 
καπιταλιστικού ονείρου. 
         Στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές 
των Ηνωμένων Πολιτειών απροκάλυπτα και 
προκλητικά τάχθηκαν υπέρ του ενός υπο-
ψηφίου και με την απεριόριστη οικονομική 
τους ισχύ προώθησαν τον δικό τους ευνο-
ούμενο, όχι γιατί νοιάζονται για τους δημο-
κρατικούς περισσότερο από ότι για τους 
ρεπουμπλικάνους, αλλά γιατί ο ένας είναι 
αντίθετος με τα σκοτεινά τους σχέδια και 
προσωρινό εμπόδιο για την επικράτηση της 
πλουτοκρατίας που θέλουν να επιβάλουν με 
νύχια και με δόντια.
Το τερατογενές αυτό έκτρωμα βάλθηκαν 

να το επιβάλουν στην ανθρωπότητα χωρίς 
άλλη καθυστέρηση.
Η  Λερναία Ύδρα της Πλουτοκρατίας έχει 
πολλά κεφάλια και όπως μας διδάσκει η 
ελληνική μας μυθολογία κάθε φορά που 
κόβεις ένα κεφάλι πετάγονται δυο- τρία.
Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα από τα πολ-
λαπλά πλοκάμια της και ήδη έχει απλώσει 
τα επικίνδυνα και φαρμακερά της φιδίσια 
κεφάλια σε όλη την υδρόγειο και παραμο-
νεύει την κατάλληλη ευκαιρία να ορμήσει 
και να κατακεραυνώσει τα ανυποψίαστα 
θύματα της.
Μοιράζει χρήματα, εξαγοράζει συνειδήσεις 
και αλώνει χώρες και έθνη, χωρίς παρελκύ-
σεις και αναστολές.
Το παράδοξο που και γεννά πολλά ερωτη-
ματικά είναι ότι αποφάσισαν να υλοποιή-
σουν τα καταχθόνια σχέδια τους πάραυτα.
Ανέκαθεν αυτοί έκαναν κουμάντο με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο. Γιατί βάλθηκαν τώρα 
τόσο απροκάλυπτα να αλώσουν τους πάντες 
και τα πάντα; Η απάντηση είναι πολύπλοκη  
και πολυδιάστατη.
Οι λογικά σκεπτόμενοι αναρωτιόμαστε. 
Τί μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε 
κάποιο φρένο και ίσως  μπορέσουμε να 
παρεκκλίνουμε και να εκτροχιάσουμε τα 
βρωμερά τους σχέδια; 
Πρέπει να γεννήσουμε τον Τέταρτο Ηρα-
κλή. Αλλά για να κυοφορήσουμε έναν θεϊκό 
Ηρακλή και να μας σώσει από την Λερναία 
Ύδρα της Πλουτοκρατίας θα πάρει καιρό.
Απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ από τις 
πανανθρώπινες αξίες του Ελληνισμού και 
τα Δελφικά παραγγέλματα. 
«Το Πάν Μέτρον Άριστον» καθόριζε την ζωή 
των ανθρώπων.
Στον προηγούμενο αιώνα, «Σκοτώσαμε και  
Τον  Όμηρο» και τώρα θερίζουμε τις συμ-
φορές.
Αυτό που προέχει να κάνουμε, εάν θέλουμε 
να σώσουμε  τους εαυτούς μας και να παρα-
τείνουμε την ζωή της ανθρωπότητος όπως 
την ξέραμε είναι να πράξουμε το αυτονόητο.
Να πούμε ΟΧΙ σε κάθε συστημικό πολιτικό 
και να απαιτήσουμε ένα καινούργιο Λαϊκό 
Σύνταγμα που να μας δίνει την δυνατότητα 
να εκλέγουμε αυτούς που πραγματικά θα 
μας εκπροσωπούν και όχι να εκλέγουμε 
αυτούς που τα συστημικά κόμματα μας ορί-
ζουν. 
Από εμάς εξαρτάται εάν θέλουμε να 
σώσουμε την τιμή και την υπόληψη της 
ανθρωπότητος από τους διεφθαρμένους 
πολιτικούς που τους ψηφίζουμε όχι να  υπη-
ρετούν εμάς, αλλά τους κυρίους τους που 
είναι  οι άπληστοι πλουτοκράτες.

Σίμος Λεπτοκαρίδης 
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Ο
Ι ψευδιπροφήται, οι λαοπλάνοι, 
οι δημεγέρται, οι υποκριταί, 
που χρησιμοποιούν την Παρα-
πλάνησι και το σόφισμα, έχουν 

πολλαπλασιασθή επικίνδυνα στην εποχή 
μας. Δεινοί συχνά όμιληται, με τη ρητορι-
κή τους δεινότητα, κατορθώνουν να πα-
ραπλανούν και να Παρασύρουν το λαό. 
Με ωραιοποιημένα λεκτικά σχήματα, με 
τη χρήσι των μέσων μαζικής ενημερώσε-
ως (ραδι όφωνο, τηλεόραση, τύπος) στή-
νουν ένέδρες και Παγιδεύουν ίδεολογικά 
το λαό. «‘Εν υποκρίσει ψευδολόγοι, κε-
καυτηριασμένοι την ιδίαν συνεί δησιν» 
(Α΄ Τιμ. δ 2) , Παρουσιάζονταις ρυκες της 
αλήθειας και της αγάπης. Πολεμοκά πηλοι 
στήν ψυχή, ειρηνισταί στά λόγια. Έργάται 
της αδικίας, στραγγαλισταί των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων εμφανίζονται ως δια-
πρύσιοι κήρυκες της δικαιοσύνης. Και η 
υποκρισία δεν έχει τα όριά της. Επεκτεί-
νεται και στο θρησκευτικό χώρο. Με πό-
σο πόνο έγραφε ο απόστολος Παύλος για 
τους συνεσκιασμένους υποκριτάς της ε-
ποχής του: «Οι τοιούτοι ψευδαπόστολοι, 
εργά ται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι είς 
άποστόλους Χριστου (Β΄ Κορ. ια΄ 13).
Τους συναντάει κανείς παντού. «Οχι μόνο 
σε δημόσια βήματα, με κορύφωμα την 
πολιτική κονίστρα, ούτε απλώς σε διε-
θνείς όργανισμούς. Τους βρίσκει σαν 
μεγάλους δασκάλους, που γνωρίζουν τα 
μυστικά της ζωής, σαν χαρισμα τούχους, 
σάν προφήτας, σαν σύγχρονους μεσ-
σίας, κατόχους κατ’ αποκλειστικότητα της 
σωτηρίας. Και ο καθένας από αυτούς έχει 
τή δική του συνταγή. Υπόσχεται σήμερα 
το άλφα, για να το αναιρέση αύριο με το 
ωμέγα. Οι υπο σχέσεις ατέλειωτες. Το ίδιο 
και οί άλληλοαναιρούμενες προφητείες. 
Ιδιαίτερα η πολιτική και θρησκευτική ζωή 
υποφέρουν από την υποκρισία.
Ο Κύριος, που γνώριζε καλά την έλευσι 
τέτοιων ανθρώπων, είχε προειδοποιήσει 
τους μαθητάς Του Και η προειδοποίησί 
Του ισχύει για κάθε εποχή, για κάθε πιστό 
που αναζητεί την αλήθεια: «Προσέχετε 
από των ψευδοπροφη των, οίτινες έρχο-
νται Πρός ύμας έν ένδύμασι προβάτων, 
έσωθεν δέ είσι λύκοι άρπαγες» (Ματθ. ζ΄ 
15).
Προσέχετε, λέει. Προσέχετε τους ψευδο-
προ φήτας τους λαοπλάνους, αυτούς που 
υποκρίνονται, που φορούν προσωπεία, 
που έρχονται με το εξωτερικό ένδυμα της 
αθωότητος, σαν άκακα πρόβατα. «Ετσι 
φαίνονται, έτσι παρουσιάζονται. Από 
μέσα όμως είναι άγρια, άρπακτικά όρ νια, 
άδίστακτοι λύκοι. Μή σας ξεγελάη το προ-
σωπείο της καλωσύνης, της άρετής, του 
ενδια φέροντος, της ψευδευλαβείας. Ο 
βίος τους είναι διεφθαρμένος , ό σκοπός 
τους ύπουλος , τα σχέδιά τους καταστρε-
πτικά. Είναι λύκοι. Αυτό τα λέει όλα. Είναι, 

δηλαδή, αδίστακτοι και άπληστοι. Ο λύκος 
πνίγει τα πρόβατα, όχι μόνο για να φάη, 
αλλά και για να κορέση την αιμοβόρο και 
άρπακτική του διάθεσι.
Πώς θα προφυλαχθήτε και πώς θα τους 
ξεχωρίσετε Υπάρχει τρόπος. Η διάγνωση 
είναι απλή, ακριβώς γιατί «μέχρι της 
δοράς το πρό βατον». Η αποκάλυψί τους 
δέν είναι δύσκολη. Το κριτήριο αλάνθα-
στο: «Από των καρπών αυτών επιγνώ-
σεσθε αυτούς. Μήτι συλλέγουσιν από 
άκανθν σταφυλήν ή από τριβόλων σύκα; 
» (Ματθ. ζ’ 16).
Δέν θά τους κρίνετε από τα λόγια τους, 
αλλά από τη ζωή τους. Από τα έργα τους. 
Υπάρχει συμφωνία λόγων και έργων 
Υπάρχει ταύτισι θεωρίας και πράξεως; 
Αγωνίζονται με ειλικρί νεια, με ανιδιοτέ-
λεια, με τιμιότητα να έφαρμόσουν αυτά 
που άφειδώς υπόσχονται και διακηρύτ-
τουν; Το πρόβλημα δέν βρίσκεται στην 
ανθρώπινη αδυναμία. «Αν δηλαδή και 
αυτοί σαν άνθρωποι αδύνατοι πέφτουν. 
Το πρόβλημα βρίσκεται στην υποκρισία, 
στην κρυψίνοια, στην εξαπάτησι, στην ιδι-
οτέλεια, στη σκοπιμότητα, που αγιάζει τα 
μέσα.
«Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυ 
τους . Ποιοί είναι οι καρποί; Ο ειλικρινής άν 
θρωπος ό,τι εξάγει από την καρδιά Του, ό,τι 
προφέρουν τα χείλη του, ό,τι παρουσιάζει 
με την αναστροφή του, πηγάζει και εκχέ-
εται από την έσωτερική του ύπαρξι, από 
τον έσωτερικό του πλούτο, από την καλή 
του διάθεση. Είναι ειλικρι νής και ανιδιοτε-
λής. Δεν κολακεύει τα πάθη ού τε υποθάλ-
πει αδυναμίες. Διακηρύττει την αλή θεια. 
Καλεί σε θυσίες, στις οποίες αυτός πρώ τος 
υποβάλλεται.
«Ενα καλό δένδρο δεν μπορεί παρά να 
δσηκαλούς καρπούς. Μια καλή ιδέα είναι 
επόμενο να παράν αγαθά αποτελέσματα, 
να οδηγή σεσωστούς δρόμους. «Ενας ανι-
διοτελής εργάτης της αλήθειας δεν μπορεί 
παρά να βοηθάη τους ανθρώπους, να τους 
καλλιεργή στην αρετή, στην αγάπη, στη 
δικαιοσύνη, να αναπτύσση μέσα τους την 
είλικρίνεια, την τιμιότητα. Πώς είναι δυνα 
τόν να παρουσιάζεται ώς ειρηνοποιός, 
όταν, ευ καίρως άκαίρως , Προκαλεί μέ τά 
λόγια και τα έργα του και εξάπτει τα πάθη 
και φουντώνει το μίσος, την έχθρα, την 
αντιπάθεια;
Νά, λοιπόν, το μυστικό Νά Το άσφαλές 
κριτήριο της γνησιότητος: Οι καλοί, οι 
ώριμοι, οι πλούσιοι καρποί. Υπάρχουν; 
Υπάρχει εγγύηση. Είναι απόδειξι. Δεν 
υπάρχουν καρποί και υπάρχουν μόνον 
λόγια; «Προσέχετε» μας λέει ο Κύριος, 
Φυλαχτητε. Φυλακή και επιφυλακή να μή 
πιασθήτε στονύπνο. Να μήν απατηθήτε 
και εξαπατηθήτε. Μη το ξεχνάτε: «Από 
των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς». 
Τίποτα πιο απλό και άσφαλές.

Το Αλάνθαστο Κριτήριo
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

ΙΕΡΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
2020

Αγαπητοί μου,

Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου,
θα τελείται καθημερινά Θ. Λειτουργία (Σαρανταλείτουργο) στον Ι. Ναό του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, προστάτου της Ορθόδοξης Θεολογικής μας
Ακαδημίας και θα μνημονεύονται υπέρ υγείας τα ονόματα των ζώντων και υπέρ
αναπαύσεως τα ονόματα των κεκοιμημένων.

Η Θεολογική μας Ακαδημία οργανώνει ένα Γκολφ Τούρναμεντ και δύο τελετές
αποφοίτησης στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ, οι οποίες μας δίνουν περίπου
130.000
δολάρια και καλύπτουμε μέρος του κόστους φοίτησης των φοιτητών. Αυτά θα
μας λείψουν φέτος γιατί τα ακυρώσαμε εξαιτίας της πανδημίας. Παρακαλούμε
αποστείλετε τα ονόματα των προσφιλών σας ζώντων και τεθνεώτων και μαζί με
αυτά μία προσφορά για τους φοιτητές μας. Μικρή ή μεγάλη προσφορά δεν έχει
σημασία, αλλά να έχουμε μια προσφορά.

[1]Το περιμένουμε.

Με την καρδιά μας σας ευχαριστούμε για την όποια δωρεά σας και σας
ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα.

Με αγάπη και ευχαριστίες

Ο Διευθυντής και οι Φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας

Υ.Γ. Μην μας ξεχνάτε.
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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 
Ave). Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  Σήμερα θα μιλήσουμε για 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
του εμβολιου κατά του κορονοϊού που 
δημιουργούν οι Pfizer και Biontech.

Παγκόσμια αισιοδοξία
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αλλά και των 
θανάτων που ανακοινώνονται καθημερινά ανά 
τον κόσμο, έχουν προκαλέσει παγκόσμιο σοκ 
καθώς η πανδημία φαίνεται πως βρίσκεται 
εκτός ελέγχου. Τα βλέμματα όλων, έχουν στρα-
φεί στις θεραπείες αλλά και στα εμβόλια που 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Μέσα στον λαβύ-
ρινθο του κοροναϊού άρχισε να φαίνεται φως 
στο τούνελ μετά τις ανακοινώσεις για το πειρα-
ματικό εμβόλιο των Pfizer (ΗΠΑ) και BioNTech 
(Γερμανία). Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, φαί-
νεται να είναι πάνω από 90% αποτελεσματικό 
μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση του, σύμ-
φωνα με μία κλινική δοκιμή φάσης 3 σε 43.538 
άτομα, εκ των οποίων τα 38.955 έχουν λάβει 
και τις δύο δόσεις μέχρι σήμερα.

Τι λένε οι ειδικοί
Όμως, αρκετοί επιστήμονες, παρά την συγκρα-

τημένη αισιοδοξία τους, δεν βιάζονται να ανοί-
ξουν σαμπάνιες και δεν παύουν να διατηρούν 
ορισμένες επιφυλάξεις, καθώς παραμένουν 
ερωτηματικά και αμφιβολίες όχι μόνο για το 
συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά και για όποια άλλα 
ακολουθήσουν.
Κυρίως, όσον αφορά πόσο μεγάλη θα είναι 
η προστασία του, πόσο θα διαρκεί και αν θα 
καλύπτει εξίσου όλες τις ηλικίες. Επίσης, σε 
κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειονότητα 
των πολιτών δεν θα έχει πρόσβαση στο εμβό-
λιο προτού περάσουν αρκετοί μήνες. 
Η ανακοίνωση από τις δύο εταιρείες έγινε αφό-
του η δοκιμή τους βρήκε 94 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα Covid-19, η μεγάλη πλειονότητα 
των οποίων ανήκε στην ομάδα ελέγχου των 
εθελοντών που είχαν κάνει εικονικό εμβόλιο 
(πλασίμπο).
Οι εταιρείες δεν ανακοίνωσαν πόσοι ακριβώς, 
από τους 94 που μολύνθηκαν, είχαν κάνει το 
εμβόλιο και πόσοι το πλασίμπο, αλλά εκτίμη-
σαν ότι με βάση την κατανομή ανάμεσα στις 
δύο ομάδες (εμβολιασθέντων και ελέγχου) το 
εμβόλιο είναι πάνω από 90% αποτελεσματικό. 
Το εμβόλιο γρίπης έχει 60% αποτελεσματικό-
τητα, και πάλι μας προστατεύει.

Συνεχίζονται οι δοκιμές
Η δοκιμή θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν 164 
κρούσματα Covid-19 μεταξύ όσων παίρνουν 

μέρος σε αυτήν, κάτι που, κατά τη Pfizer, μπορεί 
να έχει γίνει έως τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε μία 
ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή της FDA 
θα συστήσει ή όχι τη χρήση του εμβολίου.
Μολονότι το εμβόλιο μπορεί να αποδειχθεί 
λιγότερο αποτελεσματικό, όταν ολοκληρωθεί 
η δοκιμή και έχουν αναλυθεί όλα τα δεδομένα, 
είναι πιθανό ότι η αποτελεσματικότητά του θα 
παραμείνει αρκετά πάνω από 50% που είναι 
το ελάχιστο αποδεκτό πλαφόν  για ένα εμβό-
λιο, προκειμένου η FDA να εγκρίνει την κυκλο-
φορία του.

Τα ερωτήματα για το εμβόλιο
Ανάμεσα στα ερωτήματα που παραμένουν 
είναι κατά πόσο το εμβόλιο θα αποτρέπει τη 
σοβαρή νόσο και τις επιπλοκές της Covid-19 σε 
όσους αρρωσταίνουν, πόσο θα διαρκεί η προ-
στατευτική ανοσία (ο επικεφαλής της BioNTech 
αισιοδοξεί ότι θα κρατάει τουλάχιστον ένα 
έτος, αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί), σε ποιο 
βαθμό θα εμποδίζει τις μολύνσεις ή απλώς θα 
μειώνει τα συμπτώματα μετά τη λοίμωξη και 
επίσης πόσο καλά θα δουλεύει στους ηλικιω-
μένους που είναι και οι πιο ευπαθείς στον κορο-
ναϊό.
Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πόσοι ηλικιω-
μένοι πήραν μέρος στη δοκιμή του εμβολίου 
και πόσοι αρρώστησαν. Επίσης, κανένας από 
τους 94 που μολύνθηκαν δε φαίνεται να είχε 
σοβαρή Covid-19, ενώ δεν είναι γνωστό πόσες 
περιπτώσεις κρουσμάτων ήταν ήπιες και πόσες 
μέτριες.
Αν ένα εμβόλιο πρόκειται να μειώσει τα 
σοβαρά περιστατικά και τους θανάτους, επιτρέ-
ποντας έτσι στον γενικό πληθυσμό να επιστρέ-
ψει στην κανονικότητα της καθημερινότητας, θα 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό στους ηλικιω-
μένους. Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν το εμβό-
λιο δουλεύει στον πληθυσμό που το χρειάζε-
ται περισσότερο, στους ηλικιωμένους. Εως το 
τέλος της δοκιμής θα είναι αδύνατο να εκτιμη-
θεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στους 
άνω των 65 ετών.
Ασφαλές και χωρίς παρενέργειες το εμβόλιο
Ακόμη, οι εταιρείες διαβεβαίωσαν ότι το εμβό-
λιο είναι ασφαλές και χωρίς παρενέργειες, αλλά 
τα αναγκαία δεδομένα για την ασφάλειά του 
ακόμη δεν έχουν παρουσιαστεί (θα γίνει έως το 
τέλος του μήνα). Επίσης, οι δύο εταιρείες ακόμη 
δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της κλινικής 
δοκιμής τους για αξιολόγηση από άλλους επι-
στήμονες, ένα βασικό βήμα για να προσδιορι-
στεί ανεξάρτητα η αξιοπιστία των ευρημάτων.
Οι επιστήμονες, μεταξύ άλλων, θέλουν να δουν 
σε ποιο βαθμό το εν λόγω εμβόλιο αποτρέπει 
πλήρως τη μόλυνση από τον νέο κοροναϊό ή 
απλώς μειώνει το ιικό φορτίο, όταν κάποιος 
μολυνθεί. Ακόμη είναι ασαφές εάν το εμβόλιο 
μπορεί να αποτρέψει ανθρώπους με μηδαμινά 
η ελάχιστα συμπτώματα Covid-19 από το να 
εξαπλώσουν τον κορονοϊό, ώστε να μπει γρή-
γορο «φρένο» στην πανδημία.
Σχετικά με το πόσο θα διαρκεί η ανοσία του 

εμβολίου, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μόνο 
εάν ακολουθήσουν σε βάθος χρόνου τεστ αντι-
σωμάτων σε όσους έκαναν το εμβόλιο, κάτι που 
είναι αβέβαιο εάν θα γίνει.
Το μειονέκτημα του νέου εμβολίου (που βασί-
ζεται σε γενετικό υλικό mRNA, κάτι που δεν έχει 
ξανασυμβεί σε εμβόλιο)  είναι ότι συντηρείται 
σε -70 ή -80 βαθμούς Κελσίου, καθώς χρειάζε-
ται ειδικά ψυγεία. Προφανώς αυτό το εμβόλιο 
δεν μπορεί να έρθει σε φαρμακεία. Θα πρέπει 
να πάρει έγκριση από το FDA (Υπηρεσία Τροφί-
μων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), και στη συνεχεία 
θα γίνει εντατική παραγωγή.
Το εμβόλιο αυτό είναι σε δύο δόσεις, και χρειά-
ζεται επανάληψη σε τρεις εβδομάδες.

Πότε θα είναι διαθέσιμο
Σε ότι αφορά στη διαθεσιμότητα του εμβολίου, 
οι επιστήμονες δεν διστάζουν να πουν, ότι οι 
διαδικασίες είναι χρονοβόρες μέχρι το εμβό-
λιο να φτάσει να χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων, ώστε να προσφέρει αποτελεσμα-
τική προστασία.
Tο εμβόλιο είναι σε διαδικασία έγκρισης και 
από τη στιγμή που θα την πάρει από τις αρμό-
διες ρυθμιστικές αρχές θα ξεκινήσει η διάθεσή 
του. 
Όλα τα φάρμακα έχουν μια μακροχρόνια δια-
δικασία επαλήθευσης αποτελεσματικότη-
τας και ασφάλειας. Η δυσκολία με τα εμβόλια 
είναι ότι χρειάζονται μεγάλο αριθμό υγειών οι 
οποίοι πρέπει να εκτεθούν σταδιακά στον ιό ή 
στο αίτιο. Αυτή είναι η δυσκολία που χρειάζεται 
πολύ χρόνο.
 Ένα εμβόλιο σε καλύπτει για να μη νοσήσεις. 
Υπάρχει περίπτωση να μην κανείς πολύ καλά 
αντισώματα και να νοσήσεις με πολύ πιο ήπια 
συμπτώματα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί 
να μεταδώσεις και τον ιό.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα μπορούσαν να 
εμβολιαστεί το νοσηλευτικό προσωπικό και οι 
ευπαθείς ομάδες και μετά οι υπόλοιποι. Χρει-
άζεται να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού 
για να υπάρχει ανοσία της αγέλης. 
Τα παιδιά αποσαφήνισε ότι είναι τα τελευταία  
που χρειάζονται εμβολιασμό, δεν νοσούν 
βάρια και ίσως κάποιες ηλικιακές ομάδες (ανη-
λίκων) μεταδώσουν λιγότερο τον ιό.
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους ασθε-
νείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκο-
λης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε στο 
416.463.1195 για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές 
για παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφάλειά, 
σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμακείο, 
εκτός εάν είναι για να παραλαβετε τις συντα-
γές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προτείνετε 
κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να επικοινωνή-
σετε 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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τον κατάλληλο ή κατάλληλη

σε γνωστή εταιρεία τροφίμων
με καλό μισθό & bonus

για την προόθηση των προϊόντων

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Τηλ στον κ. Μάικ
416.282.6886
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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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Α
ξιωματούχοι του υπουργείου υγείας 
του Οντάριο αναφέρουν περισσό-
τερες από 1.200 νέες περιπτώσεις 
COVID-19 σήμερα καθώς η επαρχία 

δοκιμάζεται εν μέσω αυξανόμενου αριθμού 
ασθενών σε μονάδες εντατικής νοσοκομεια-
κής περίθαλψης.
Η επαρχία ανέφερε 1.210 νέων κρουσμάτων 
του κορωνοϊού την Πέμπτη. Τα νέα έρχονται 
μετά την ανακοίνωση 1.417 νέων κρουσμάτων 
μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Αυτή είναι η 14η συνεχόμενη ημέρα κατά την 
οποία το Οντάριο ανέφερε αριθμούς κρου-
σμάτων στα τετραπλά ψηφία.
Ταυτόχρονα, οι αντιπρόσωποι του Υπουρ-
γείου ανέφεραν 32 νέους θανάτους, ο μεγα-
λύτερος ημερήσιος αριθμός θανάτων από την 
έναρξη του δεύτερου κύματος.
Η επαρχία αναφέρει ότι τουλάχιστον 146 
ασθενείς βρίσκονται επί του παρόντος σε 
εντατική θεραπεία λόγω του COVID-19, αλλά 
μια έκθεση της Critical Care Services Ontario 

αναφέρει ότι η επαρχία έχει ήδη φτάσει το 
όριο των 150 κλινών, γεγονός που καθιστά 
δυσκολότερο για τα νοσοκομεία να υποστηρί-
ξουν άλλους ασθενείς και διαδικασίες.
Ο Δρ Michael Warner, ιατρός μονάδας εντα-
τικής θεραπείας, εξέδωσε μια δήλωση βίντεο 
την Πέμπτη ζητώντας από την επαρχία να 
λάβει επείγοντα μέτρα για να αποτρέψει την 
ακύρωση άλλων σημαντικών υπηρεσιών 
εντατικής θεραπείας.
«Αυτό συμβαίνει πέντε ημέρες πριν από τις 
προβλέψεις μοντελοποίησης που παρουσίασε 
η κυβέρνηση στις 12 Νοεμβρίου», δήλωσε 
ο Warner. «Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να 
περιορίσουμε την πρόσβαση σε φροντίδα 
που δεν σχετίζεται με COVID, να ακυρώσουμε 
χειρουργικές επεμβάσεις, να ακυρώσουμε 
χειρουργικές επεμβάσεις καρκίνου, να ακυ-
ρώσουμε αντικαταστάσεις ισχίου, αντικατα-
στάσεις γόνατος. Δεν θέλουμε να το κάνουμε 
αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, οι 
άνθρωποι θα πεθάνουν αν το κάνουμε αυτό.

Το Οντάριο αναφέρει περισσότερες 
από 1.200 νέες περιπτώσεις COVID-19

Η 
αστυνομία του Τορόντο απήγγειλε κατηγορία ανθρωποκτονίας σε πρώτο βαθ-
μό μετά τον θάνατο 31χρονης γυναίκας στην περιοχή Christie Pits του Τορόντο 
την Τετάρτη το απόγευμα, μετά από καυγά.
Η αστυνομία καλέστηκε στην περιοχή Bloor St. W. & Shaw Ave., δυτικά του 

Christie Pits Park, όπου βρήκαν τη γυναίκα χωρίς σημεία ζωής και τον άντρα να υποφέ-
ρει από σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά τη μαρτυρία παρευρισκόμενων στην περιοχή, 
τα δύο άτομα είχαν διαπληκτιστεί μέσα σε κατάστημα της περιοχής.
Ο άντρας διακομίσθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου βρίσκεται εκτός άμεσου κινδύνου. 
Παρά τις προσπάθειες των πρώτων βοηθειών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει, και 
ο επί τόπου θάνατός της ανακοινώθηκε στις 6:20μμ.
Το όνομα της άτυχης γυναίκας ανακοινώθηκε ως Tiglist Takle, 31 ετών. Ο άντρας που 
εμπλέκεται στο περιστατικό συνελήφθη κατά τη διαμονή του στο νοσοκομείο. Το όνομα 
του ανακοινώθηκε ως Samuel Girmatsion, 36 ετών.
Του απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και θα κάνει την 
πρώτη εμφάνισή του στο Δικαστήριο του Τορόντο μέσω βίντεο σύνδεσης.
Φίλοι της άτυχης γυναίκας δήλωσαν ότι η Takle και ο Girmatsion είχαν ερωτικό δεσμό.

36χρονος κατηγορείται για τη 
δολοφονία γυναίκας στο Christie Pits

Α
ναμένεται να απαγγελθούν περισ-
σότερες από 800 κατηγορίες ενα-
ντίον 88 ατόμων, αφού η αστυνο-
μία της περιοχής του Τορόντο α-

νέφερε ότι διέλυσε το «New Money So Sick 
Gang», μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος 
«υπεύθυνη για μια σειρά ανθρωποκτονιών 
και πυροβολισμών σε δημόσιους χώρους».
«Αυτή η οργάνωση έχει συνδεθεί με την πιο 
απρόσεκτη βία που υπέστη η κοινότητά μας 
τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής 
της Περιφερειακής Αστυνομίας Peel Nishan 
Duraiappah.
«Μην κάνετε λάθος, αυτά τα άτομα δεν βλέ-
πουν την ώρα της ημέρας, την τοποθεσία, 
εσάς, την οικογένειά σας ή οτιδήποτε άλλο 
άλλος ως εμπόδιο για τη βία.»
Το Project Siphon ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 
του περασμένου έτους, όταν οι ερευνητές 
στην περιοχή Peel άρχισαν να ερευνούν ένα 
δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που λειτουρ-
γεί από το Mississauga και το Brampton.
Καθώς η έρευνα συνεχιζόταν, οι ερευνη-
τές άρχισαν να εστιάζουν την προσοχή 
τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα εγκλημα-
τών, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός Nick 
Milinovich.
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη το πρωί, οι ερευνητές εντό-
πισαν την ομάδα αυτή ως το «New Money So 
Sick Gang».
«Αυτή η συμμορία ήταν αποφασισμένη να 
είναι υπεύθυνη για το δίκτυο διανομής ως 
μέρος μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης 
διακίνησης ναρκωτικών σε ολόκληρη την 
περιοχή του GTA», δήλωσε ο Milinovich.
«Εκτός από εμπόριο μεγάλων ποσοτήτων 

κοκαΐνης και φαιντανύλης, η έρευνα έχει επί-
σης συνδέσει τη συμμορία με μερικά από 
τα πιο εξωφρενικά περιστατικά βίας, συμπε-
ριλαμβανομένων πολλαπλών ανθρωποκτο-
νιών, απόπειρων ανθρωποκτονιών, εμπό-
ριου σαρκός και ξεπλύματος χρημάτων.»
Καθ ‘όλη τη διάρκεια του Project Siphon, 
εκτελέστηκαν 83 εντάλματα αναζήτησης και 
στις πέντε περιοχές του GTA, 88 άτομα συνε-
λήφθησαν και η αστυνομία πιστεύει ότι θα 
επιβληθούν περισσότερες από 800 κατηγο-
ρίες.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι, κατά την εκτέ-
λεση των ενταλμάτων έρευνας, ανακάλυψαν 
34 πυροβόλα όπλα, μερικά από τα οποία 
τροποποιήθηκαν για να γίνουν αυτόματα 
όπλα υψηλής χωρητικότητας, σχεδόν 1,4 
εκατομμύρια δολάρια σε καναδικά μετρητά 
και περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια δολά-
ρια παράνομων ναρκωτικών, συμπεριλαμ-
βανομένων 1,4 κιλών φαιντανύλης, 13,7 
κιλών κοκαΐνης, 1,2 κιλά ρωγμών, 187 κιλά 
μαριχουάνας και άλλες παράνομες ουσίες.
Περισσότεροι από 500 αξιωματικοί εργά-
στηκαν σε αυτό το έργο, είπε ο Μιλινόβιτς. 
Εκτός από τα μέλη της Περιφερειακής Αστυ-
νομίας του Peel, οι αξιωματικοί στο Τορόντο, 
στο Χάμιλτον, στην Περιφέρεια Ντάραμ, στην 
Περιφέρεια του Βατερλώ και στην Περιφέ-
ρεια Χάλτον παρείχαν βοήθεια, καθώς και 
μέλη της επαρχιακής αστυνομίας του Οντά-
ριο.
Ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε 
αυτήν την έρευνα «άνευ προηγουμένου 
όσον αφορά την επίλυση πολλαπλών δολο-
φονιών, τη σύλληψη ατόμων υψηλού κινδύ-
νου και τον αριθμό των κατασχέσεων».

Αναμένονται περισσότερες από 800 
κατηγορίες, καθώς η αστυνομία 
διέλυσε δολοφονική συμμορία στην 
περιοχή του Τορόντο 
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LIFE

Nicole Esparza:
τραβά όλα τα ανδρικά βλέμματα

ΗNicole Esparza 
προκαλεί και 
αναστατώνει τον 
ανδρικό πληθυσμό 
με τις πόζες της 
στο Instagram. 
Η σέξι καλλονή 
έχει κάνει πολλές 
εντυπωσιακές 
φωτογραφήσεις που 
αναδεικνύουν τα 
κάλλη της.

Το μοντέλο 
σαγηνεύει σε κάθε 
λήψη ενώ ένα από 
τα πρόσοντά της 
είναι τα οπίσθια της. 
Δείτε μερικές από 
τις πιο σαγηνευτικές 
φωτογραφίες της.

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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Ν
έος πόλεμος φαίνεται να ξεκίνησε 
στη showbiz μετά τις δηλώσεις που 
έκανε δημόσια η Μέγκι Ντρίο για τα 
όσα είχε πει η Ιωάννα Τούνη για το ε-

πίδομα των 800 ευρώ για τους εργαζόμενους 
σε αναστολή εν μέσω καραντίνας. Να σας θυμί-
σουμε τα λόγια της Μέγκι Ντρίο: «Κάνω story 
για να πάρω θέση που συνήθως δεν το κάνω 
αλλά αυτή τη στιγμή θίγεται η αλήθεια μου. Εί-
δα μερικά stories από την Ιωάννα Τούνη που 
βρίζει και κράζει πολύ άσχημα τη Σάσα Σταμά-

τη, η οποία είναι μία δημοσιογράφος που προ-
σωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να δί-
νω συνεντεύξεις και ό,τι έχω πει στις συνεντεύ-
ξεις έτσι έχει γραφτεί. Οπότε, θεωρώ ότι πρέ-
πει να μην είμαστε αχάριστες, να ελέγχουμε τα 
νεύρα μας και τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι 
άδικα τα stories της Ιωάννας Τούνη προσωπι-
κά». Η ίδια μας απάντησε αποκλειστικά: «Ποια 
είναι αυτή; Σόρρυ δεν ασχολούμαι, δεν γνωρί-
ζω» και δεν έκανε καμία άλλη αναφορά στο εν 
λόγω θέμα.

Η πρώτη αντίδραση της Τούνη στα 
«καρφιά» της Μέγκι Ντρίο!

Μαλέσκου: «Κόλασε» 
τους πάντες με τη… 
γυμναστική της

Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες 
παρουσίες στην ελληνική τηλεόραση 
και καθημερινά οι τηλεθεατές την 
απολαμβάνουν από τη συχνότητα του 
ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Love It».
Η Ιωάννα Μαλέσκου σε αρκετές 
συνεντεύξεις της δεν έχει κρύψει την 
αδυναμία της για τη γυμναστική. Άλλωστε 
μια ματιά στις φωτογραφίες της, μπορεί 
να μας πείσει πως γυμνάζεται, καθώς το 
κορμί της θυμίζει personal trainer.
Στην εκπομπή της Τρίτης (17/11), η 
Ιωάννα Μαλέσκου φόρεσε το κολάν και 
τα αθλητικά της και γυμνάστηκε στον 
αέρα, με τις κάμερες να πέφτουν πάνω 
στο καλλίγραμμο κορμί της και τους 
θαυμαστές της να παθαίνουν… σοκ! 

Καινούργιου αποκάλυψε 
τι φοράει και δεν αρέσει 
στον σύντροφό της

Η Καινούργιου αποκάλυψε τι φοράει 
στο σπίτι και δεν αρέσει καθόλου στον 
σύντροφό της. Η Κατερίνα Καινούργιου 
αποκάλυψε τι φοράει μέσα στο σπίτι 
και δεν αρέσει καθόλου στον σύντροφό 
της, καθώς το θεωρεί αντισεξουαλικό.  
«Κοιτάξτε τι ωραίες φόρμες! Αχ, 
φανταστική που είναι! Εγώ είμαι σπίτι 
και πάω στον Φίλιππο με κάτι τέτοια που 
δεν αρέσουν καθόλου στους άντρες. 
Μου λέει “αχ καλέ αυτά είναι πολύ 
αντισεξουαλικά”, αλλά τελοσπάντων, για 
εμάς τις γυναίκες είναι πάρα πολύ βολικά. 
Κοιτάξτε τι ωραία που είναι», είπε η 
Κατερίνα Καινούργιου.

Σ. Μιχαήλ: Ο λόγος που 
στολίζει το σπίτι στις 24 
Δεκεμβρίου!

Όταν ρωτήθηκε από τη Χριστιάνα 
Αριστοτέλους αν έχει στολίσει 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο ηθοποιός 
σχεδόν σάστισε και χωρίς περιστροφές 
τής απάντησε πως είναι πολύ νωρίς 
ακόμα για τον ίδιο. Όπως είπε, 
στολίζουν ο ίδιος και η οικογένειά 
του το χριστουγεννιάτικο δέντρο στις 
24 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι έθιμο που 
έχει κρατήσει η οικογένεια από την 
Αυστρία όπου και στολίζουν τότε και 
ποτέ νωρίτερα τα πάντα στο σπίτι. Ως 
γνωστόν, η μητέρα του κατάγεται από 
την Αυστρία και έτσι έχει συγκρατήσει 
έθιμα και ήθη από εκεί, θεωρώντας τον 
στολισμό ως μέρος της γιορτινής αυτής 
ημέρας.

Α
νήκει στα πρό-
σωπα που  θέλα-
με καιρό να σας 
παρουσιάσου-

με και ομολογώ ότι διστά-
ζαμε λόγω που από το λίγο 
που έχουμε παρακολου-
θήσει μέσα από το προσω-
πικό του λογαριασμό στο 
instagram τον είχαμε για 
τρομερά απρόσιτο άτομο 
μέχρι αποδείξεως του ενα-
ντίον. 

Μουστάκας: Κολάζει στο Instagram 
με τις γυμνές του φώτο!

Η φοιτήτρια Οικονομικών που σοκάρει 
με τα γυμνά της

Ο
ι δεσμοί Ελ-
λάδας και Ιτα-
λίας δεν είναι 
σημερινό φαι-

νόμενο. Είναι μία ιστορία 
που έχεις τις ρίζες της ε-
δώ και χιλιάδες χρόνια α-
πό το επίπεδο της τέχνης 
μέχρι των γραμμάτων. 
Μία σχέση που συνεχί-
ζεται αδιάκοπα και πάντα 
βρίσκει εναλλακτικούς 
τρόπους ώστε να εκφρά-
ζεται. Όπως στο επίπε-
δο του ερωτισμού και 
της τέχνης που βρίσκει 
προσωπείο στο Playboy 
Greece. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που το ελληνι-
κό Playboy συνεργάζεται 
με τον Ιταλό φωτογράφο 
Marco Squassina, με το 
ντεμπούτο να γίνεται με 
την Asia Mannela
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Η 
Daniella, η ο-
ποία είναι μο-
ν τ έ λ ο  τ ο υ 
Playboy και την 

ακολουθούν 12,8 εκα-
τομμύρια followers στο 
Instagram. Είναι 30 χρο-
νών, κατάγεται από την Χι-
λή και έχει ένα σώμα που 
ζηλεύουν οι περισσότε-
ρες γυναίκες του πλανήτη. 
Η πανέμορφη Χιλιανή έχει 
δηλώσει σε συνεντεύξεις 
της πως λατρεύει τον χο-
ρό και την γυμναστική (αυ-
τό το δεύτερο φαίνεται) ε-
νώ σε έναν άντρα το πρώτο 
που κοιτάζει είναι τα μάτια 
του και μετά το χιούμορ του. 
Η Daniella, η οποία είναι μο-
ντέλο του Playboy και την α-
κολουθούν 12,8 εκατομμύ-
ρια followers στο Instagram. 
Είναι 30 χρονών, κατάγεται α-
πό την Χιλή και έχει ένα σώμα 
που ζηλεύουν οι περισσότε-
ρες γυναίκες του πλανήτη.

Ντανιέλα Τσάβεζ: Το σέξι μοντέλο 
που «έριξε» το Instagram

Η Γερμανίδα που τρελαίνει το 
ανδρικό κοινό με την ομορφιά 

της

Ε
ίναι από τη Γερμανία, αλλά θα 
έλεγε κανείς πως δεν διαθέτει 
την τυπική εμφάνισή της μί-
ας Γερμανίδας. Ο λόγος για τη 

Lorena Rae, το εντυπωσιακό μοντέλο 
με το πανέμορφο πρόσωπο, τα υπέ-
ροχα μάτια και το καλλίγραμμο κορμί.
Η 25χρονη Lorena κάνει ήδη εντυπωσι-
ακά βήματα στο μόντελινγκ, έχοντας στο 
ενεργητικό της συνεργασίες με σημαντι-
κές εταιρείες. Αλλά και στο Instagram 
κάνει θραύση, ειδικά όταν ανεβάζει σέξι 
φωτογραφίες της με μαγιό.

διαθέτει ένα απίστευτο κορμί και μπού-
στο που κόβει την ανάσα! 
Η ξανθιά καλλονή μετακόμισε από την 
Ατλάντα στο Μαϊάμι όταν ήταν δύο ετών 
και όταν ήταν έφηβη ασχολήθηκε με το 
μποξ. Στη συνέχεια έγινε μοντέλο για 
μαγιό και εσώρουχα, ωστόσο την κέρ-
δισε ο χώρος του fitness.
Ανεβάζει συχνά βίντεο όπου κάνει προ-
πονήσεις αλλά και φωτογραφίες που 
αποδεικνύουν τους καρπούς του κόπου 
της.

Ε
νώ οι φήμες τον ήθε-
λαν να έχει «κλέψει» 
την κοπέλα του καλού 
του φίλου, Μαλούμα, 

την εντυπωσιακή τραγουδί-
στρια, Ναταλία Μπαρούλιτς, 
νέα δημοσιεύματα αναφέ-
ρουν πως μία άλλη τραγου-
δίστρια βρίσκεται στο πλευ-
ρό του. Το σκανδαλοθηρικό 
περιοδικό «Extra» αναφέρει 
πως ο ο Νεϊμάρ και η 25χρο-
νη pop star διατηρούν ελεύ-
θερη σχέση τους τελευταίους 
8 μήνες και πως όλα ξεκίνη-
σαν όταν ο Βραζιλιάνος άσος 
επικοινώνησε μαζί της μέσω 
Instagram κατά την έναρξη 
της πανδημίας. Ποια είναι η 
η διάσημη τραγουδίστρια 
που… έριξε ο Νεϊμάρ; Πρό-
κειται για την τραγουδίστρια 
Γκάμπιλι, γεννημένη στο Ρίο 
ντε Τζανέιρο. Το ίδιο ρεπορ-
τάζ αναφέρει ότι ενώ θέλει 
πολύ ο ένας τον άλλο, απο-
φάσισαν να έχουν μια σχέ-
ση χωρίς δεσμεύσεις, λόγω 
της μεγάλης απόστασης που 
τους χωρίζει, καθώς λόγω ε-
παγγελματικών υποχρεώσε-
ων δε μπορούν να είναι συ-
νέχεια μαζί.

Νεϊμάρ: Νέα διάσημη τραγουδίστρια 
στο πλευρό του ποδοσφαιριστή

Μ
ε μαγευτικά 
μπλε μάτια, 
καλλίγραμμο 
κορμί και ευ-

λυγισία που εντυπωσιάζει η 
Jesse Golden τραβάει τα βλέμ-
ματα θαυμασμού. Το μοντέ-
λο και δασκάλα γιόγκα από τη 
Φλόριντα των ΗΠΑ είναι πρώ-
ην μπαλαρίνα και πρωταθλή-
τρια στον χορό.

Η πρώην μπαλαρίνα που μαγεύει
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Δημοτικό σχολείο στο 
χωριό Βελανίδια 
Λακωνίας, μεταξύ 

1950-1960

Τρούμπα 1965 . 
Ήρθε ο στόλος !!!

Σύλλογος Προσφύγων Πειραιώς. Πειραιάς ( στη 
Δραπετσώνα) 1953 , οδός Κορδελιού και Ψαρρών 

Φεβρουάριος 1964. Περιοδεία κλιμακίου της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά) στην Ήπειρο, για τις εκλογές που έγιναν στις 16/2/1964 

(τελευταίες εκλογές πριν την δικτατορία) Γιάννενα, (πιθανόν στο δρόμο 
για το Μέτσοβο) Μίκης Θεοδωράκης, Λεωνίδας Κύρκος, Βασίλης 

Ρακόπουλος, Φώτης Κουτσόγιωργας, Θόδωρος Κοκλάνης.

ΑΡΝΑΙΑ 1965. Προεκλογική ομιλία 
του Ανδρέα Παπανδρέου σε 

συγκεντρωμένο πλήθος από την 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής

Μέλη της διεθνούς 
επιτροπής για την 

παρακολούθηση των 
Ελληνικών εκλογών το 
1946 ξεφορτώνουν τα 

οχήματα τους για να 
περάσουν την νύχτα 
φιλοξενούμενοι από 

χωρικούς

Απόκομα εφημερίδας το 1914 για τις Δημοτικές Εκλογές. Ο τότε 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος εθεάθη στον Πειραιά να 
ψηφίζει (πάνω φωτογραφία). Στην αποκάτω, υποστηρικτές του 

Εμμανουήλ Μπενάκη πανηγυρίζουν την νίκη του

Η Χριστίνα Ωνάση 
διασκεδάζει με την παρέα 
της στον Σταμάτη Κόκοτα

Τρίτο δημοτικό σχολείο Κορίνθου ,πέμπτη τάξη 1952-1953. Δάσκαλος Κακογιάννης 

Ο μεγάλος σεισμός του 
1954 στο Θεσσαλικό 

κάμπο . Η φωτογραφία 
είναι από τα Φάρσαλα
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Σας έτυχε αυτοκινητιστικό ατύχημα; Τα σημαντικά 
βήματα για να προστατέψετε τα νομικά δικαιώματά σας

Έ
να αυτοκινητιστικό ατύχημα μπορεί να είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία. Είναι ιδι-
αίτερα τρομακτικό όταν δεν γνωρίζεις τι να κάνεις. Στο άρθρο αυτό θα σας δώσω μια 
σύντομη ανάλυση του τι να πράξετε εάν σας τύχει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και θα 
περιγράψω τα απαραίτητα πρώτα βήματα που χρειάζεται να κάνετε ώστε να προστα-

τέψετε τα νομικά δικαιώματά σας.
Στην περίπτωση ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να 
ειδοποιήσετε την αστυνομία. Καλέστε 9-1-1 για να αναφέρετε το ατύχημα. Επίσης, πρέπει να 
ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρεία σας αμέσως. Εάν είναι δυνατόν, φωτογραφίστε το 
σημείο του ατυχήματος, όπως και πιθανές ζημιές που προσκαλέστηκαν στο όχημά σας και 
τυχόν τραυματισμούς που σας προσκαλέστηκαν. Επισκεφτείτε τον οικογενειακό γιατρό σας το 
συντομότερο δυνατόν και ενημερώστε τον/την για τους τραυματισμούς σας. Κρατήστε αρχείο 
όλων των εξόδων που σας προσκαλέστηκαν από αυτούς. Μην αναφέρετε το οτιδήποτε σχε-
τικά με το ατύχημα ή τους τραυματισμούς στα social media.
Πρέπει να συμβουλευτείτε δικηγόρο για να προστατέψετε τα νομικά δικαιώματά σας 
από την πρώτη στιγμή. Μην περιμένετε, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
αποζημίωσή σας.
Οι νόμοι του Οντάριο προβλέπουν δύο μεθόδους για να ζητήσετε αποζημίωση σε περίπτωση 
αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ανάλογα με την περίπτωση. Η πρώτη μέθοδος για αναζήτηση 
αποζημίωσης για τραυματισμό είναι μέσω των Accident Benefits. Τα Accident Benefits προ-
σφέρονται μέσω της δικής σας ασφαλιστικής εταιρείας, ασχέτως με το ποιος/ά φέρει την 
ευθύνη για το ατύχημα. Αυτές οι διεκδικήσεις γίνονται στην δική σας ασφαλιστική εταιρία 
και προσφέρουν αποζημιώσεις σε όλα τα άτομα που τραυματίστηκαν στο ατύχημα ασχέτως 
ευθύνης. Μπορεί να δικαιούσαστε διάφορες αποζημιώσεις όπως: Αντικατάσταση Εισοδήμα-
τος, Έξοδα Νοσηλευτή, Αποζημίωση Μη Εισοδηματούχου, Έξοδα Ιατρικά & Αποκατάστασης, 
Έξοδα Παιδείας, Υπηρεσίες Καθαρισμού και Συντήρησης Οίκου και Οικιακές Μετατροπές.
Η δεύτερη μέθοδος για να αποζημιωθείτε για τους τραυματισμούς σας είναι η κατάθεση 
μηνυτήριας δήλωσης ενάντια στο άτομο που φέρει την ευθύνη για τον πόνο, την υποφορά 
και τις οικονομικές ζημίες σας. Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση (γενικών ζημιών) για τον 
πόνο και την υποφορά σας, συμπεριλαμβανομένων πρώην και μελλοντικής απώλειας εισο-
δήματος, νοσηλευτικά έξοδα, έξοδα συντήρησης και καθαρισμού οίκου, αποζημίωση μέσω 
του Family Law Act για οικογενειακά μέλη (συμπεριλαμβανομένων απώλεια φροντίδας, έξοδα 
καθοδήγησης και συντροφιάς, όπως και οικονομικά έξοδα και υπηρεσίες προς το τραυματι-
σμένο άτομο). Το Limitations Act δίνει προθεσμία μέχρι δύο χρόνια από την ημερομηνία του 
ατυχήματος να καταθέσετε την μηνυτήρια αναφορά (συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμέ-
νων οικογενειακών μελών). Εάν περάσει η προθεσμία, μπορεί να χάσετε τον υπεύθυνο για το 
ατύχημα οδηγό, εκτός εάν το Limitations Act προσφέρει εξαίρεση στην συγκεκριμένη περί-
πτωσή σας.
Εάν σας τύχει αυτοκινητιστικό ατύχημα, μην καθυστερείτε. Είναι πολύ σημαντικό να συμβου-
λευτείτε δικηγόρο άμεσα ώστε να προστατέψετε τα νομικά σας δικαιώματα. Ελάτε σε επαφή 
μαζί μου ελεύθερα στο 416-968-0333 x 248 για περισσότερες πληροφορίες. (Δείτε περισ-
σότερες υπηρεσίες στη σελ. 19)

Were you involved in a motor vehicle accident? There 
are important steps that you should take to protect 
your legal rights

B
eing involved in a car accident can be a very traumatic experience. It is especially 
frightening if you do not know what to do. In this article I will give you a brief 
overview on what to do if you are involved in a car accident and outline the 
important initial steps that you must take in order to protect your legal rights 

moving forward. 
If you are involved in a car accident, the first thing you must do is to inform the police.  Call      
9-1-1 to report the accident. You must also notify your insurance company of your accident 
immediately. You must also record witnesses and other parties’ names, insurance and 
contact information. If you are able to, take photographs at the accident scene, including 
your vehicle’s property damage. You should also take photographs of your injuries. Visit your 
family doctor as soon as possible and inform him or her of your injuries. Keep track of all of 
your expenses that you have incurred as a result of your injuries. Do not post anything on 
social media regarding your accident and/or injuries. 
You must consult with a lawyer to protect your legal rights from the outset of your 
accident. Do not wait, as you may prejudice your claim.  
The law in Ontario provides that there are two ways to seek compensation if you are 

involved in a motor vehicle accident, both 
of which may be available to you. The 
first way to claim for compensation for 
your injuries is through Accident Benefits. 
Accident Benefits are offered through your 
own insurance company, no matter who is 
at fault for the accident. These are claims 
against your own insurance company 
and provide compensation to all persons 
injured in a car accident, regardless of who 
is at fault. You may be entitled to various 
benefits, including: Income Replacement 
Benefits; Caregiver Benefits; Non-Earner 
Benefits; Medical and Rehabilitation 
Serv ices; Lost Education Expenses; 
Attendant Care Services; Housekeeping 
and Home Maintenance Services and Home 
Modifications.
A second way to claim for compensation for 
your injuries is to commence a lawsuit against the at-fault party for your pain and suffering 
and economic losses. You may be entitled to compensation (general damages) for your pain 
and suffering, including past and future income loss; healthcare expenses; housekeeping 
and home maintenance expenses; Family Law Act claims for family members, including loss 
of care, guidance and companionship expenses and economic losses and services rendered 
to the injured person. You have two years from the date of your car accident to commence 
a lawsuit under the Limitations Act (including specific family members); failing which, you 
may lose your right to sue the at-fault driver unless an exception in the Limitations Act 
applies to your particular case.  
If you have been involved in a car accident, do not wait. It is very important that you consult 
with a lawyer right away so that your legal rights are immediately protected. Please feel free 
to contact me at 416-968-0333 x 248 for further inquiries.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ RITA M. GRATSIAS
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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

Κέικ λεμόνι

ΥΛΙΚΆ

 ª Χτυπάμε τη ζάχαρη με το βούτυρο να αφρατέψει.

 ª Ρίχνω τα αυγά, το γάλα, το λεμόνι χυμό και ξύσμα, τη βανίλια και το 
αλεύρι με το μπ.παουντερ.

 ª Ανακατεύω καλά και βάζω το μείγμα μου σε ένα ταψί με λαδόκολλα.

 ª Ψήνω στους 350°F για 40 λεπτά.

 ª Όταν κρυώσει πασπαλίζουμε με ζαχαρι άχνη.

 ª • 250 γραμμ. 
 ª • 1 ποτήρι τσαγιού ζάχαρη 
 ª • 125 γραμμ. βούτυρο
 ª • 2 αυγά
 ª •  χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
 ª • 1 κουτ. γλ. μπ.παουντερ

 ª • 1 βανίλια
 ª • 1/2 ποτήρι τσαγιού γάλα

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! 

Ήταν ένας τύπος πωρωμένος με τις καταδύ-
σεις.  Ετοιμάζεται, φοράει τον εξοπλισμό του 
και αρχίζει να κατεβαίνει. 10 μέτρα βάθος... 
20 μέτρα βάθος... 30 μέτρα βάθος... 40 μέτρα 
βάθος... 
Στα 40 μέτρα με μεγάλη έκπληξη βλέπει έναν 
τύπο να βουτάει με το μαγιό του, χωρίς εξοπλι-
σμό, χωρίς τίποτε... 
Αμέσως βγάζει το ειδικό, πανάκριβο πινακάκι 
του και γράφει: «Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι; 
Εγώ για να φτάσω σε αυτό το βάθος, χρειά-
στηκα εξοπλισμό, χρόνο... Εσύ πώς έρχεσαι 
τόσο βαθιά χωρίς εξοπλισμό;» 
Του αρπάζει ο άλλος το πινακάκι και γράφει:
 «Πνίγομαι, ρε μ@λ@κα!!!!!!!!!!!!!!!»

Μια πολύ ζεστή νύχτα τρεις φίλοι πίνουν 
τις μπύρες τους σε ένα χλιδάτο μπαρ στη 
θάλασσα. 
Η θέα εξαιρετική, η μπύρα φανταστική, η 
θάλασσα πανέμορφη.
- Ωραία είναι ρε παιδιά, λέει ο ένας, αλλά 
πάντα προτιμώ τα μπαρ στην πατρίδα. Ξέρω 
ένα πολύ καλό που όταν σε ξέρει ο μπάρμαν 
και πάρεις 4 ποτά σε κερνάει το 5ο.
- Σιγά τα αυγά, απαντάει ο δεύτερος. Σε ένα 
μπαράκι που έχει ένας κολλητός στη γειτο-
νιά μου σε κερνάνε το 3ο ποτό αν αγοράσεις 
2 ποτά.
-  Ααα.... αυτά δεν είναι τίποτα, λέει και ο 
Πόντιος της παρέας. Στη γειτονιά μου είναι 

ένα μπαρ όπου με το που θα μπεις μέσα σε 
κερνάνε ένα ποτό, μετά κι άλλο ένα και όσα 
θέλεις ακόμα. Μετά, όταν πιεις αρκετά, σε 
ανεβάζουν στα πάνω δωμάτια και φροντί-
ζουν να κάνεις σεξ. Και όλα είναι δωρεάν.
- Aσε, ρε μαλάκα, πετιούνται οι άλλοι δύο. Ο 
Πόντιος να ορκίζεται και να ξαναορκίζεται ότι 
όλα όσα είπε είναι αληθινά.
- Μα καλά ρε συ, ρωτά ο ένας, και συνέβη 
αυτό σ’εσένα;
- Κοίτα, απαντά ο Πόντιος, όχι σ’ εμένα προ-
σωπικά, αλλά συνέβη στην αδελφή μου.

Είναι ένας τύπος σε ένα ταξί και θέλει να πει 
κάτι στον ταξιτζή. Όπως είναι από πίσω του 
λοιπόν, κάνει λίγο μπροστά και τον χτυπάει 
ευγενικά στον ώμο με τα δάχτυλα. Ο ταξιτζής 
τρελαίνεται! Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινή-
του, πέφτει πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ, 
ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, περνάει ξυστά 
από μία γριούλα και σταματάει λίγα εκατοστά 
μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα μαγαζί.  Γυρί-
ζει στον πελάτη έξαλλος και του λέει:
- Μα είσαι τρελλός; Κόντεψα να πάθω καρ-
διακή προσβολή!
- Μα κύριε, απλά σας ακούμπησα λίγο στον 
ώμο για να σας μιλήσω!
- Χμ... Ναι, ξέρετε, δίκιο έχετε, αλλά είναι η 
πρώτη μέρα που δουλεύω ταξιτζής. Τα τελευ-
ταία είκοσι πέντε χρόνια οδηγούσα νεκρο-
φόρα!



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Νοεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

H Εθνική Λυρική Σκηνή 
παρουσιάζει την GNO TV, τη 
νέα διαδικτυακή τηλεόραση 
για την όπερα, το μπαλέτο, 
τη μουσική και το μουσικό 
θέατρο, η οποία ξεκινά στις 
25 Νοεμβρίου 2020 με την 
πρώτη διαδικτυακή προβολή 
της σπαρακτικής Μαντάμα 
Μπαττερφλάι.

Η 
GNO TV, η νέα διαδικτυ-
ακή τηλεόραση της Ε-
θνικής Λυρικής Σκηνής, 
ξεκινά στις 25 Νοεμβρί-

ου 2020 με την πρώτη διαδικτυα-
κή προβολή της σπαρακτικής Μα-
ντάμα Μπαττερφλάι, με τη διεθνώς 
καταξιωμένη υψίφωνο Ερμονέλα 
Γιάχο στον ρόλο του τίτλου. Η GNO 
TV –η πλήρης λειτουργία της οποί-
ας θα είναι στον αέρα τον ερχόμε-
νο Ιανουάριο– υλοποιείται με τη 
στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.
org] για την ενίσχυση της καλλιτε-
χνικής εξωστρέφειας της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής.
Η GNO TV αποτελεί έναν νέο 
άξονα προγραμματισμού της ΕΛΣ 
και στόχο έχει να διαδώσει το 
καλλιτεχνικό έργο του μοναδικού 
ελληνικού λυρικού θεάτρου στα 
πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας 
την έννοια της καλλιτεχνικής εξω-

στρέφειας. Αν και η GNO TV κάνει 
την πρεμιέρα της εντός της πανδη-
μίας και σε μια εποχή που οι παρα-
στάσεις της ΕΛΣ έχουν ανασταλεί, 
εντούτοις η νέα αυτή υπηρεσία δεν 
είναι απλώς μια απάντηση στον 
κορονοϊό, αλλά η ψηφιακή μετά-
βαση της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής σε μια εποχή με διαφορετικές 
ανάγκες και νέα δεδομένα. Η GNO 
TV στοχεύει στο να προσελκύσει 
κοινό σε όλο τον κόσμο, δεδομέ-
νου ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα 
της ΕΛΣ και η ποιότητα των παρα-
γωγών της μπορούν να σταθούν 

επάξια στην παγκόσμια διαδικτυ-
ακή αγορά του λυρικού θεάτρου.
Η έναρξη της δοκιμαστικής λει-
τουργίας της GNO TV γίνεται με τη 
μετάδοση της Μαντάμα Μπαττερ-
φλάι του Τζάκομο Πουτσίνι. Ήταν 
η πρώτη όπερα που ανέβασε η 
ΕΛΣ στην ιστορία της –το 1940– 
και είναι η πρώτη όπερα που θα 
εγκαινιάσει την GNO TV, τη νέα 
ψηφιακή σκηνή της ΕΛΣ. Από τις 
25 Νοεμβρίου 2020, η Μαντάμα 
Μπαττερφλάι θα είναι διαθέ-
σιμη μέσω του nationalopera.
gr/GNOTV στο κοινό εντός και 

εκτός Ελλάδος με εισιτήριο μόλις 
10 ευρώ. Η μαγνητοσκόπηση της 
παραγωγής έγινε με οκτακάμερο 
σύστημα τελευταίας τεχνολογίας 
και ειδική κινηματογραφική σκη-
νοθεσία, προκειμένου να προ-
σφέρει μια υψηλή εμπειρία θέα-
σης και ακρόασης στον θεατή. Η 
παράσταση θα παρουσιαστεί με 
δυνατότητα επιλογής υποτίτλων σε 
ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
Ο Λουκάς Καρυτινός υπογράφει τη 
μουσική διεύθυνση και ο Ούγκο 
ντε Άνα τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά 
και τα κοστούμια.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ρισμένα από τα πιο γνωστά και 
εμβληματικά κτ ίρια – σημεία 
του Ναυπλίου, όπως η Πλατεία 
Δικαστηρίου, το Δικαστικό Μέ-

γαρο, η Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα και το 
παρακείμενο οθωμανικό λουτρό και το 
Παλαιό Τελωνείο ψηφιοποιήθηκαν. Η ση-
μαντική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του πρόσφατου εκπαιδευτι-
κού προγράμματος για την ψηφιοποίηση 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο ειδικό πρόγραμμα, το οποίο συνδι-
οργανώθηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων, 
τον HERITAGE (Οργανισμός για την Ανά-
δειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και το 
Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Γάνδης, 13 φοι-
τητές του HOGENT University of Applied 
Science and Arts (Ghent, Belgium) εκπαι-
δεύτηκαν πάνω σ τη δημιουργία τρισ-
διάστατων ψηφιακών μοντέλων. Μνε τη 
χρήση καινοτόμων τοπογραφικών εργα-
λείων δημιούργησαν ψηφιακές απεικο-
νίσεις αποκατάστασης των μνημείων του 
Ναυπλίου.
Για τους σκοπούς της εκπαίδευσης χρη-
σιμοποιήθηκαν δύο υπερσύγχρονοι επί-
γειοι σαρωτές laser προκειμένου να συλ-
λεγούν πυκνά και ακριβή νέφη σημείων. Η 

επίγεια σάρωση με laser είναι μια τεχνική 
που αξιοποιεί αόρατες ακτίνες laser για 
την ακριβή γεωμετρική αποτύπωση αντι-
κειμένων. Σε συνδυασμό με ειδική ενσω-
ματωμένη κάμερα μετατρέπει τα νέφη 
σημείων σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Επι-
πλέον οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές χρη-
σιμοποίησαν τον εξοπλισμό τους για τον 

υπολογισμό τρισδιάστατων φωτό-ρεα-
λιστικών μοντέλων που επιτρέπουν ανά 
πάσα στιγμή τη δημιουργία αποτυπώσεων 
όψεων, ορθό-φωτογραφιών και διαδρα-
στικών τρισδιάστατων απεικονίσεων.
Το συνολικό έργο της εκπαίδευσης θα 
παρουσιαστεί την Άνοιξη του 2021 σε 
ειδική ιστοσελίδα.

«Μέγας 
Αλέξανδρος» 
της Χρυσάνθης 
Καραΐσκου

Ο
ι εκδόσεις «Διά-
πλαση» κυκλοφο-
ρούν το βιβλίο της 
Χρυσάνθης Καρα-

ΐσκου «Μέγας Αλέξανδρος». 
Μια εξιστόρηση της ζωής και 
του μεγαλείου του μεγάλου 
στρατηλάτη και εκπολιτιστή, 
ε ικονογραφημένη από τον 
Νέστορα Ξουρή.

Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε 
μία από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες της παγκό-
σμιας ιστορίας. Μέσα από τις 
σελίδες αυτού του βιβλίου θα 
ακολουθήσουμε την πορεία 
της ζωής του, από τη γενέ-
τειρά του την Πέλλα μέχρι τη 
μακρινή Ινδία, και θα γνωρί-
σουμε τις περιπέτειές του και 
τις σημαντικότερες μάχες που 
έδωσε, οι οποίες τον ανέδει-
ξαν σε έναν από τους μεγαλύ-
τερους στρατηλάτες όλων των 
εποχών.

Η Χρυσάνθη Καραΐσκου γεν-
νήθηκε και εργάζεται σ τον 
Έβρο. Αποφοίτησε από το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. Από 
το 2000 βρίσκεται στη δημό-
σια εκπαίδευση. Ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα με τη λαϊκή παρά-
δοση του τόπου μας. Η εργα-
σία της σε σχολεία των Χανίων 
και του Έβρου αποτέλεσε την 
αφορμή για την καταγραφή 
παραδοσιακών παραμυθιών 
αλλά και παιχνιδιών, τόσο 
από τα μέρη όπου δίδαξε 
όσο και από την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Έλαβε μέρος σε προ-
γράμματα θεατρικής αγωγής 
καθώς και περιβαλλοντικά. Το 
2010 το βιβλίο της Το ταλέντο 
του Ήλιου κέρδισε το Βραβείο 
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου και ήταν υποψήφιο 
για το Κρατικό Βραβείο Παιδι-
κού Βιβλίου. Από τις εκδόσεις 
«Διάπλαση» κυκλοφορούν 
πάνω από 20 βιβλία της.

GNO TV: Η νέα διαδικτυακή τηλεόραση από την 
Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Ναύπλιο ψηφιοποιεί τα μνημεία του 
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Κ
ρίμα και άδικο. Η Ελλάδα παραχώρησε «λευ-
κή» ισοπαλία στη Σλοβενία (ίδιο αποτέλεσμα 
με τον αγώνα της Λουμπλιάνα) παρότι ήταν κα-
λύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέ-

τρησης, ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στον 
όμιλο του Nations League, όμως τερμάτισε 2η και δεν 
πήρε το «εισιτήριο» για τη δεύτερη κατηγορία, κάτι που 
συνιστά αποτυχία στο τελικό ταμείο.
Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ ξεκίνησε με τον Βλαχοδήμο κάτω 
από τα γκολπόστ, τους Μαυρία, Χατζηδιάκο, Τζαβέλλα, 
Τσιμίκα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, τους 
Ζέκα, Κουρμπέλη στον άξονα, τους Λημνιό, Φορτούνη 
στα άκρα – δεξιά και αριστερά αντίστοιχα – και τον 
Μπακασέτα πίσω από τον φορ Γιακουμάκη.
Σέντρα στον «τελικό» (η Ελλάδα ήθελε μόνο 
νίκη για να τερματίσει πρώτη και η Σλοβε-
νία να μην χάσει) και η «γαλανόλευκη» 
εκ νέου έδωσε, για τρίτο σερί ματς, όλη 
την αριστερή της πλευρά στον Τσιμίκα. 
Γιατί το ματς δεν είχε σκορ; Η απάντηση 
«κρύβεται» στις 4-5 «καθαρές» ευκαι-
ρίες που απώλεσαν. Στο 4’ το σουτ του 
Μπακασέτα κόντραρε και πέρασε «ξυστά» 
κόρνερ και αμέσως μετά (6’) ο Λημνιός βρήκε 
ωραία τον Γιακουμάκη στην πλάτη της αντίπαλης άμυ-
νας, εκείνος του «έκοψε» την μπάλα καθώς ο νεαρός 
εξτρέμ ακολούθησε τη φάση, αλλά το πλασέ του μέσα 
από τα αντίπαλα καρέ ήταν «χλιαρό» και ο Ομπλακ 
μπλόκαρε εύκολα.
Στο 14’ ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά μετά από 
σέντρα του Τσιμίκα, αλλά όμως η μπάλα κόντραρε και 
πέρασε εκτός της εστίας του γκολκίπερ της Ατλέτικο 
Μαδρίτης και στο 30’ απειλήσαμε πάλι από αέρος. 
Ο μπακ της Λίβερπουλ «γέμισε» ξανά, ο Φορτούνης 
πήρε – τη δύσκολη – κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, η 
μπάλα απέκτησε πορεία προς το τέρμα όμως ο Μπλά-
ζιτς την απομάκρυνε πριν περάσει τη γραμμή. Εκτός 
αυτών υπήρξαν ορισμένες επικίνδυνες παράλληλες των 
δύο μας ακραίων αμυντικών (κυρίως του Μαυρία) και 
ξέχωρα από το δεκάλεπτο 20’-30’ οι Σλοβένοι έδειχναν 
«κομπάρσοι» του ματς. 
Αρχή στο δεύτερο ημίχρονο και τα πρώτα 20 λεπτά 
θα ξεχαστούν πάρα πολύ γρήγορα. Σε αντίθεση με 
το πρώτο μισό το ματς σε αυτό το διάστημα δεν είχε 
ρυθμό και η Ελλάδα αρέσκονταν μεν σε κατοχή μπάλας, 

χωρίς όμως να δημιουργεί φάσεις. Τότε, στο 66’ για την 
ακρίβεια, ο Μπακασέτας βρήκε χώρο, σούταρε αλλά ο 
Ομπλακ απέκρουσε εντυπωσιακά και δύσκολα το σουτ 
του σε κόρνερ, σε μία φάση που αφύπνισε τη «γαλανό-
λευκη». Αλλά πλέον οι διεθνείς μας είχαν αντίπαλο και 
το... ρολόι, αφού ο χρόνος κυλούσε.
Αλλωστε τότε ήταν που ο Φαν’τ Σχιπ επενέβη 
«αισθητά» από τον πάγκο, αφού με την είσοδο του 
Τζόλη ο Μπακασέτας «γύρισε» στο «8», ο Φορτούνης 
ήταν και «επίσημα» ελεύθερο ρόλο, ο νεαρός επιθε-
τικός του ΠΑΟΚ και ο Παυλίδης το επιθετικό δίδυμο 
και ο Τσιμίκας συνέχιζε μόνος του σε όλη την αριστερή 
πλευρά. Την ίδια στιγμή οι Σλοβένοι όλο και «υποχω-

ρούσαν», κρατούσαν παίκτες πίσω από την 
μπάλα και ο αγώνας παίζονταν, ως επί το 

πλείστον, στο δικό τους μισό.
Στο 72’ ο Λημνιός έκανε ωραία ατομική 
προσπάθεια, αλλά το σουτ του μπλό-
καρε εύκολα ο Ομπλακ, ενώ στο 78’ ο 
Κουρμπέλης «άγγιξε» το 1-0. Οι Παυ-
λίδης, Λημνιός, Φορτούνης συνδυάστη-

καν όμορφα, ο τελευταίος «έκοψε» για τον 
έμπειρο χαφ που πλάσαρε, αλλά η μπάλα 

πέρασε βασανιστικά άουτ.
Κάπου εκεί η Ελλάδα τα έπαιξε, και εύλογα, όλα για όλα. 
Μέσα (και) ο Μασούρας που πήγε αριστερό εξτρέμ και 
απέκτησε ουσιαστικά διάταξη 4-2-4, με τον Μπακασέτα 
«εξάρι» (ο Κουρμπέλης «γύρισε» στόπερ) και τον Φορ-
τούνη «δεκάρι» (Μασούρας, Λημνιός άκρα, Παυλίδης, 
Τζόλης φορ). Δηλαδή είχε στο γήπεδο 6 μεσοεπιθετι-
κούς ή φορ.
Υπό αυτές τις συνθήκες μπήκαμε στο τελευταίο δεκά-
λεπτο, όπου η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο. Επαιξε τους Σλοβένους στο μισό 
γήπεδο, πίεσε, αλλά έπεσε... πάνω στον Ομπλακ. Ο 
27χρονος γκολκίπερ αντέδρασε εξαιρετικά (με τη βοή-
θεια και του δοκαριού του) στο «ψαλιδάκι» του Παυ-
λίδη στο 84’, είχε σωστές εξόδους, ορισμένες ενέρ-
γειες των διεθνών μας δεν «έβγαλαν» τελική και έτσι 
δεν ήρθε το «πολυπόθητο» γκολ. Μάλιστα λίγο πριν το 
φινάλε αποβλήθηκε ο Χατζηδιάκος με απευθείας κόκ-
κινη κάρτα, καθώς η ομάδα είχε μείνει ψηλά, ο Σπόραρ 
βρήκε ελεύθερο χώρο και βγήκε στην κόντρα και ο νεα-
ρός στόπερ τον ανέτρεψε έξω από τα καρέ του Βλαχο-
δήμου πριν γίνει απειλητικός.

Η Ελλάδα πάλεψε για τη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να «γκρεμίσει το τείχος Όμπλακ» στον τελικό 
με την Σλοβενία (0-0). Στη «μεγάλη εικόνα» δεν πέτυχε τον στόχο της ανόδου και παραμένει 
στα... χαμηλά ράφια της Ευρώπης! Kόκκινη ο Χατζηδιάκος στο 90’

Το πάλεψε, αλλά απέτυχε...

Ολυμπιακός: Πρόβλημα 
πριν τον Παναθηναϊκό και 
με Βαλμπουενά

Χωρίς τους Ελ Αραμπί, Χασάν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον 
Παναθηναϊκό, όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες.
Ο Μαρτίνς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή και τον Χολέμπας, 
ενώ προέκυψε κι άλλο απρόοπτο. Ο Ματιέ Βαλμουενά έκανε γνωστό, 
μέσω των social media, ότι τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση 

κι έτσι θα μείνει εκτός δράσης τις επόμενες εβδομάδες.
Το ποστάρισμα του Γάλλου:
«Δυστυχώς, τραυματίστηκα κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης 
και θα χάσω τις επόμενες εβδομάδες. Στηρίζω την ομάδα 100% ως συνή-
θως. Πάμε Ολυμπιακέ».

ΑΕΚ: Επιστρέφει και ο Τσιγκρίνσκι!
Αρνητικό βγήκε και το δείγμα του Τσιγκρίνσκι και μαζί με Ινσούα και Βασι-
λαντωνόπουλο θα επιστρέψουν όλοι στις προπονήσεις αφού περάσουν 
έναν επανέλεγχο.
Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τα νέα δείγματα των Εμάνουελ Ινσούα και 
Σταύρου Βασιλαντωνόπουλου είχαν βγει αρνητικά στον κορονοϊό. Το ίδιο 
ισχύει και για τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον κορονοϊό και 
είναι και αυτός πλέον έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις.
Και οι τρεις το πρωί της Παρασκευής προληπτικά θα υποβληθούν σε έναν 
επανέλεγχο, όπως είχε συμβεί και με τους άλλους παίκτες που είχαν αναρ-
ρώσει, και αν προλάβουν θα προπονηθούν στις 11:00 με την υπόλοιπη 
ομάδα.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μάσιμο Καρέρα θα έχει πίσω στις προπονήσεις τους 
οκτώ από τους δέκα παίκτες που είχαν νοσήσει. Βέβαια οι Βασιλαντωνό-
πουλος, Ινσούα και Τσιγκρίνσκι δεν θα έχουν αρκετές προπονήσεις στα 
πόδια τους προκειμένου να υπολογίζονται για τον αγώνα της Κυριακής με 
την ΑΕΛ.

Παναιτωλικός: Νοκ άουτ ο Καρασαλίδης
Χωρίς τον Τέλη Καραλίδη θα υποδεχθεί ο Παναιτωλικός τον Αρη. Ο 29χρο-
νος κεντρικός αμυντικός αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον 
αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα και η αναμέτρηση που ακολουθεί (22/11) θα 
είναι η πρώτη φετινή των  «κυανοκίτρινων» χωρίς εκείνον. 

ΠΑΣ Γιάννινα: Δύσκολα με ΠΑΟΚ ο Κάργας
Αμφίβολος για το ματς με τον ΠΑΟΚ (22/11) που ακολουθεί είναι για τον ΠΑΣ 
Γιάννινα ο Γιάννης Κάργας. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δεν κατάφερε 
να προπονηθεί σήμερα (19/11), οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι είναι 
λίγες και εφόσον μείνει εκτός, παρτενέρ του Παντελάκη στα στόπερ αναμέ-
νεται να είναι ο Εραμούσπε. 

ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Ελ Καντουρί, δύσκολα ο Αουγκούστο
Ο Πάμπλο Γκαρσία είδε με ικανοποίηση τον Ομάρ Ελ Καντουρί να συμμετέχει 
στο πρόγραμμα της Πέμπτης (19/11) και ουσιαστικά να τίθεται στη διάθεσή 
του για την αναμέτρηση της Κυριακής (22/11) κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.
 Αντίθετα, εκτός της προπόνησης έμεινε ο Ντάγκλας Αουγκούστο, που αντι-
μετωπίζει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, με τον Βραζιλιάνο να ακολουθεί 
πρόγραμμα θεραπειών και να είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του 
στον αγώνα με τον ΠΑΣ.
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το ΝΒΑ έκοψε στα αστέρια 
του τον δρόμο προς τα 
προολυμπιακά και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο 
Άνταμ Σίλβερ και οι συνερ-
γάτες του, μαζί φυσικά με 
την NBPA (Ένωση Παικτών), 
συμφώνησαν η χρονιά να 

ξεκινήσει στις 22/12, η κανονική περί-
οδος να ολοκληρωθεί στις 16/5 και τα 
playoffs να αρχίσουν στις 22 του ίδιου 
μήνα. Στις 22 Ιουνίου, μία εβδομάδα 
πριν ξεκινήσουν τα προολυμπιακά 
τουρνουά, θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες 
των τελικών Ανατολής και Δύσης, ενώ 
σε περίπτωση που κάποιος αστέρας έχει αποκλειστεί στους ημιτελικούς των δύο 
περιφερειών και θέλει να ενσωματωθεί στην εθνική του, θα έχει ελάχιστες ημέρες 
όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να πακετάρει, να ταξιδέψει και να συναντήσει την 
ομάδα του.
Στο προολυμπιακό του Καναδά θα συμμετάσχουν η Ελλάδα του Γιάννη και του 
Θανάση Αντετοκούνμπο, η Κίνα, ο Καναδάς των 10-15 NBAers, η Ουρουγουάη, η 
Τσεχία του Τόμας Σατοράνσκι και η Τουρκία των Ερσάν Ιλιασόβα, Φουρκάν Κορκμάζ. 
Προφανώς ενδεχόμενη απουσία των Antetokounbros θα είναι σημαντική, ωστόσο 
αποδυναμωμένοι θα είναι και οι αντίπαλοί μας.

Λέικερς, Κλίπερς και Ράπτορς 
θέλουν τον ίδιο σέντερ

Ν
α ενισχυθούν στη ρακέτα θα επιδι-
ώξουν κατά τη διάρκεια της φετινής 
“κουτσουρεμένης” offseason, θα επι-
χειρήσουν οι δύο ομάδες του Λος Ά-

ντζελες και οι Τορόντο Ράπτορς.
Σύμφωνα με το “Forbes”, οι τρεις ομάδες που 
θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο της επόμενης 
σεζόν έχουν τοποθετήσει στο στόχαστρό τους 
τον φόργουορντ/σέντερ των Κλίβελαντ Καβαλί-
ερς, Τρίσταν Τόμπσον.

Ο 29χρονος άσος είναι unrestricted free agent φέτος και το τελευταίο διάστημα βρίσκε-
ται σε συζητήσεις με την ομάδα του Οχάιο για την υπογραφή νέου συμβολαίου, με τις δύο 
πλευρές να έχουν βρει -με βάση τις τελευταίες πληροφορίες- κοινό σημείο επαφής.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Αρνείται να πάει σε ομάδα που κάνει 
rebuild ο Μαρκ Γκασόλ

A
ντίθετος στην προοπτική να ε-
νταχθεί στο ρόστερ ομάδας που 
δεν έχει υψηλούς στόχους εμφα-
νίστηκε ο σέντερ των Τορόντο 

Ράπτορς, Μαρκ Γκασόλ. “Γνωρίζω ότι υ-
πάρχει ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου 
από αρκετές ομάδες του NBA ώστε να έρ-
θουμε σε επαφή μετά την ερχόμενη Παρα-
σκευή”, υποστήριξε ο Ισπανός μιλώντας 
στον δημοσιογράφο, Ζόρντι Ρομπιρόσα.
“Θέλω να βοηθήσω τη μελλοντική μου ομάδα να νικάει σε μόνιμη βάση και να μονομαχή-
σει για το πρωτάθλημα. Δεν βλέπω τον εαυτό μου σε ομάδα που κάνει rebuild”, ανέφερε ο 
πρώην παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις που φέτος είχε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 6,3 ριμπά-
ουντ και 3,3 ασίστ ανά αγώνα με τους Καναδούς.
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Ναδάλ - Τσιτσιπάς 2-1: Αποχαιρετισμός στα όπλα για τον 
πρωταθλητή!
Ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε με 6-4, 4-6,6-
2 του πρωταθλητή του 2019 Στέφανου 
Τσιτσιπά και προκρίθηκε στα ημιτελικά 
του ATP Finals 2020 όπου θα παίξει με 
τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Τ
έλος στα όνειρα του Στέφανου Τσιτσι-
πά για υπεράσπιση του τίτλου στο ATP 
Finals του Λονδίνου έβαλε ο Ράφα Να-
δάλ.

Ο Ισπανός (Νο2) επικράτησε στην 3η ημέρα 
του «London 2020» στην Ο2 Arena με 6-4, 4-6, 
6-2 του πρωταθλητή του 2019 Στέφανου Τσι-
τσιπά και συνεχίζει στα ημιτελικά εκεί όπου 
θα συναντήσει το Σάββατο τον Ντανίλ Μεντβέ-
ντεφ στον ημιτελικό. 
Ο Ράφα Ναδάλ επέστρεψε μετά από 5 χρόνια 
(2015) σε ημιτελικό (6ος) στο ATP Finals ενώ 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε για 2η 
συνεχόμενη χρονιά και έκλεισε τον όμιλο με 
μια νίκη επί του Αντρέι Ρούμπλεφ και 2 ήττες. 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκληρώνει τη σεζόν 
με 29 νίκες και 14 ήττες. Αυτή ήταν η 6η ήττα 
του Έλληνα τενίστα σε 7 παιχνίδια με τον 
Ισπανό.
Στα θετικά είναι ότι η ATP δεν θα αφαιρέσει 
τους βαθμούς (1300) από τον Τσιτσιπά από την 
περσινή επιτυχία και έτσι παραμένει στην 6η 
θέση και θα κλείσει εκεί το 2020 εκτός και εάν ο 
Ζβέρεφ κερδίσει την κούπα. 

Έφτανε ένα μπρέικ!
Στο 1ο σετ, με love service game ο Ράφα Ναδάλ 
ισοφαρίζει σε 1-1 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
«απαντά» με το ίδιο νόμισμα για να προηγηθεί 
με 2-1. Ο Ναδάλ ισοφαρίζει σε 2-2 και με άσο 
θα φτάσει και στο 3-3.
Στο 7ο γκέιμ ο Έλληνας θα σβήσει διπλό μπρέικ 
πόιντ του Ισπανού και θα προηγηθεί με 4-3. 
Στο 9ο γκέιμ ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ 
πόιντ και ο Τσιτσιπάς με διπλό σφάλμα θα του 
το χαρίσει (5-4). 
Με 2 άσους στη σειρά θα κλείσει το σετ στο 
6-4. 

Με το ίδιο νόμισμα 
Με το καλημέρα θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 
2ο σετ ο Ναδάλ αλλά θα το σβήσει ο Τσιτσιπάς 
για το 1-0. Ο Έλληνας θα προηγηθεί με 2-1 και 
ο Ισπανός ισοφαρίζει σε 2-2. 
Το 3-2 είναι για τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα 
φτάσει και στο 4-3. Θα συνεχίσει να έχει το 
προβάδισμα (5-4) και θα φτάσει σε διπλό σετ 
πόιντ.
Ο Ναδάλ θα σβήσει το 1ο αλλά θα υποπέσει 
σε διπλό σφάλμα και θα δώσει το σετ στον Τσι-
τσιπά (6-4).

Κέρδισε ο καλύτερος
Μπρέικ με το καλημέρα στο 3ο σετ για τον 
Ναδάλ (1-0) αλλά ο Τσιτσιπάς θα το πάρει αμέ-
σως πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1. Νέο μπρέικ 

για τον Ισπανό που θα φτάσει στο 2-1.
Ο Ναδάλ θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 
3-1 και θα φτάσει σε νέο μπρέικ στο 7ο γκέιμ 
(5-2). Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ και το 
παιχνίδι.
Ο Ναδάλ που ήταν σπουδαίος στο 1ο σερβίς 
είχε 32 winners και 13 αβίαστα και ο Τσιτσιπάς 
23-29. Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.04’.
Η τελική βαθμολογία του «London 2020»: 1. 
Τιμ 2-1 (4-3, 38-40), 2. Ναδάλ 2-1 (4-3, 40-33), 
3. Τσιτσιπάς 1-2 (4-5, 45-46), 4. Ρούμπλεφ 1-2 
(3-4, 33-36).

«Είμαι απογοητευμένος αλλά έτσι 
είναι η ζωή»
Ο Έλληνας τενίστας είναι γενικά ευχαριστη-
μένος από τη χρονιά του αλλά όπως δήλωσε 
τον δυσκόλεψε η πανδημία και οι «φούσκες» 

στα τουρνουά ενώ επεσήμανε ότι η καλύτερη 
στιγμή του ήταν εκτός κορτ και ήταν οι διακο-
πές με τους φίλους του στην Μύκονο. 
Για το παιχνίδι του με τον Ναδάλ είπε: «Δεν 
πήγε όπως το είχα προγραμματίσει. Προσπά-
θησα να είμαι πολύ επιθετικός. Κατάφερε να 
με πληγώσει πολλές φορές από τη βασική 
γραμμή. Έπαιξε πιο έξυπνα. Το σερβίς μου δεν 
ήταν αυτό που χρειαζόμουν. 
Είμαι απογοητευμένος αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο 
Ράφα Ναδάλ έχει πολύ καλό σερβίς αλλά έχω 
καταφέρει να σπάσω πιο δυνατά σερβίς στην 
καριέρα μου. Ο Ράφα ήταν πάντα στο σωστό 
μέρος τη σωστή στιγμή.
Εύχομαι να καταφέρω να παλέψω περισσότερο 
την επόμενη φορά. Πρέπει να παλέψω ακόμη 
περισσότερο. Έκανα τα πράγματα πιο εύκολα 
για τον αντίπαλο μου σε κάποια σημεία.»
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Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, όταν 
αναφερόμαστε σε ομάδες όπως η 
Αναγέννηση Καρδίτσας.

Φ
έτος, έχει ξεκινήσει την προσπά-
θειά της στον 3ο όμιλο με σκο-
πό να πρωταγωνιστήσει και μέ-
χρι και τη διακοπή, πήγαινε πολύ 

καλά, παρά τις δύο ισοπαλίες που έχει φέρει.
Η Αναγέννηση, έχει στόχο, όπως είναι από-
λυτα λογικό, να κερδίσει φέτος την άνοδό 
της.
Μέχρι και την 4η αγωνιστική ως τη διακοπή, 
κατάφερε σε τέσσερα ματς να έχει οκτώ βαθ-
μούς, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.
Ωστόσο, βρίσκεται στη 2η θέση, πίσω από 
την ΑΕ Καρίτσας η οποία ξεκίνησε στο πρω-
τάθλημα πολύ δυναμικά.
Η αήττητη Αναγέννηση έχει 6 γκολ υπέρ και 
3 κατά.
Όσον αφορά τα ματς τα οποία έδωσε τις τέσ-
σερις πρώτες αγωνιστικές, στην πρεμιέρα 
(11/10) ξεκίνησε με το δεξί, καθώς επικρά-
τησε με 2-0 επί του ΠΟ Φήκης.
Στη συνέχεια (2η αγωνιστική) 
ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 
με τον ΠΟ Ελασσόνας (2-2) 
και για την 3η αγωνιστική 
έφερε μια ακόμα ισοπαλία, 
αυτή τη φορά με τον Ατρό-
μητο Παλαμά (1-1), ξανά εκτός 
έδρας.
Τέλος, για την 4η και τελευταία 
αγωνιστική πριν την καραντίνα (25/10), 
πήρε τρίποντο επί του Αετού Μακρυχωρίου, 
με σκορ 1-0.

Εξώδικα και χρέη στην Παναχαϊκή!
Η προηγούμενη διοίκηση της Παναχαϊκής, 
από ένα σημείο και μετά, όχι απλά άφησε 
χρέη, αλλά δεν πληρωνόταν κανένας, με 
αποτέλεσμα η τωρινή και δη αυτή του Γιώρ-
γου Μπάρλου, να «σηκώνει το ένα βάρος» 
πίσω από το άλλο.
Καθημερινά λοιπόν, φτάνουν στο γραφείο 
του νομικού σύμβουλου της ΠΑΕ Κώστα 
Κρεμμύδα αρκετά εξώδικα, όπου σε αυτά 
αναφέρονται χρέη, είτε από καταστήματα, 
που κατά το παρελθόν πήγαιναν και έτρωγαν 
οι ποδοσφαιριστές, είτε από συνεργαζόμε-
νες εταιρίες.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Κώστα 
Κρεμμύδα, ο οποίος μιλώντας στη «Match» 

ανέφερε:
«Πράγματι, έχουν έρθει πολλά εξώδικα, που 
αφορούν όμως όχι την τωρινή διοίκηση, 
αυτή του Γιώργου Μπάρλου, αλλά την προ-
ηγούμενη. Προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα 
σε μια σειρά. Έμαθαν πως ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ πληρώνει και για αυτό γίνεται ότι γίνε-
ται». Ερωτώμενος εάν θυμάται κάποιο εξώ-
δικο που του έμεινε χαραγμένο στο μυαλό, 
είπε: «Ήρθε μια κυρία και απαίτησε να της 
δοθούν 30.000 ευρώ για οφειλή της». 
Βέβαια δεν εξεπλάγην, αλλά από τη στιγμή, 
που δεν υπήρχαν παραστατικά τι να κάνω, 
εργαζόμαστε πάντα με στοιχεία».
Και συμπλήρωσε: «Ένα ακόμη, ήταν επι-
χείρηση εστίασης που ζήτησε να πληρω-
θεί, λόγω του ότι είχε συνάψει συνεργασία 
με την ΠΑΕ, για να τρώνε οι παίκτες». Προ-
σπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά… 
Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά υπάρχουν 
και οι προσφυγές ποδοσφαιριστών που επι-
θυμούν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Σε 
αυτούς ήδη έχουν επιδικαστεί χρήματα, με 
τις οφειλές να τακτοποιούνται (Μπιτσάκος 

2.500 ευρώ με έξι ισόποσες δόσεις, 
Σιατραβάνης 10.000 ευρώ, Φρο-

ξυλιάς 309 ευρώ), ενώ έχει ήδη 
δρομολογηθεί κι αυτό της 
εγγυητικής -εντός της ημέ-
ρας ή της επόμενης- η οποία 
διαδικασία ολοκληρώνεται 

και η «κοκκινόμαυρη» ομάδα 
θα έχει την άδεια στα χέρια της, 

για να μπορέσει να αγωνιστεί όταν 
αρχίσει με το καλό το πρωτάθλημα.

Όμως η ΠΑΕ Παναχαϊκή, καλείται να τακτο-
ποιήσει ένα ακόμη εξίσου σημαντικό θέμα, 
το οποίο δεν είναι τωρινό, αλλά παρελθο-
ντικό. Ο Μαυροβούνιος τέως ποδοσφαιρι-
στής της «κοκκινόμαυρης» ομάδας Πέταρ 
Όρλαντιτς απέστειλε με την σειρά του 
έγγραφο στην ΠΑΕ, ζητώντας να του κατα-
βληθεί το ποσό των 26.000 ευρώ, που του 
είχε επιδικαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ήδη τα χρήματα αυτά, έπρεπε να είχαν κατα-
βληθεί στον Μαυροβούνιο παίκτη προς το 
τέλος του περασμένου μηνός Οκτωβρίου, 
αλλά τώρα ζητά εκ νέου να του δοθούν 
άμεσα, διότι εάν αυτό δεν γίνει τότε, η ΠΑΕ 
θα έχει πολλά προβλήματα.

Θανόπουλος: «Νιώθουμε εξαπατη-
μένοι από την ΕΠΟ»
Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο αγωνιστικό 

και εξωαγωνιστικό κομμάτι, τα οποία καλού-
νται να αντιμετωπίσουν κατάματα οι παράγο-
ντες των ομάδων στη Γ’ Εθνική.
Ο Δημήτρης Θανόπουλος, Αντιπρόεδρος 
της Θύελλας Πατρών, τόνισε στη «Match» 
τα εξής:
«Ως παράγοντες της Θύελλας νιώθουμε εξα-
πατημένοι από την ΕΠΟ για το γεγονός πως 
προχώρησαν σε έναν πρόχειρο σχεδιασμό 
για το φετινό πρωτάθλημα, την στιγμή που 
γνώριζαν πολύ καλά πως δεν πρόκειται όχι 
μόνο να τελειώσει αλλά ούτε να φτάσει στα 
μισά του.
Ακόμα και μια μικρομεσαία ομάδα της Γ’ 
Εθνικής για να μπορέσει να αντέξει στην 
κατηγορία χρειάζεται να έχει μπάτζετ 
100.000 ευρώ και σε μια αβέβαιη τέτοια 
κατάσταση, στο σύλλογο μας έχουμε δαπα-
νήσει ήδη το 30% αυτού.
Θεωρώ πως η ΕΠΟ μας έβαλε να ξεκινήσουμε 
καθαρά για εισπρακτικούς λόγους και εκμε-
ταλλευόμενη το γεγονός πως εμείς, οι παρά-
γοντες συντηρούμε την μεγάλη μας αγάπη. 
Μια απαράδεκτη στάση από τη διοργανώτρια 
αρχή που εγείρει πολλά ερωτηματικά.
Δεν έχουμε κόσμο, άρα και εισπράξεις από 
τα εισιτήρια και ταυτόχρονα πληρώνουμε 
χιλιάρικα σε διαιτησίες! Πρέπει να κάτσουμε 
σε ένα τραπέζι όλοι οι πρόεδροι της Γ’ Εθνι-
κής και να δούμε σοβαρά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε -όπως το να αγωνιζό-
μαστε σε γήπεδα με τριτοκοσμικές καταστά-

σεις- και τα οποία υπήρχαν από πάντα, απλά 
τώρα ξέσπασαν σε δυσθεώρητο μέγεθος 
ελέω και της πανδημίας».

«Χάλασε» του Μπουντάνι στον Ο-
ΦΑΜ
Μπορεί ο νεαρός Βαλεντίνο Μπουντάνι να 
βρέθηκε κυριολεκτικά μία ανάσα από την 
ένταξή του στο δυναμικό του ΟΦΑΜ, εν τέλει 
όμως η συνεργασία των δύο πλευρών δεν 
ολοκληρώθηκε.
Την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο, ο 
17χρονος Αλβανός επιθετικός φορούσε την 
φανέλα της Κ19 του ΑΟ Κασσιώπη, αφήνο-
ντας εξαιρετικές εντυπώσεις στο αντίστοιχο 
ηλικιακό Πρωτάθλημα της Super League 2. 
Στο ξεκίνημα της φετινής σαιζόν, μετείχε για 
αρκετές εβδομάδες στην προετοιμασία του 
«συγκροτήματος» του Αγίου Ματθαίου, 
κάνοντας προπονήσεις και αγωνιζόμενος 
στα φιλικά παιχνίδια της ομάδας, όπου μάλι-
στα «είχε βρει δίχτυα» μία φορά. Ωστόσο, 
δεν κατάφερε να πάρει το δελτίο του από την 
Κασσιόπη και θα παίζει πλέον στην ανδρική 
ομάδα του συλλόγου.
Ο Μπουντάνι είναι ένα αυθεντικό ταλέ-
ντο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές για να πραγματοποιήσει μια αξιόλογη 
καριέρα στο ποδόσφαιρο, αρκεί να δουλέ-
ψει σωστά, να προσεχτεί και να αξιοποιη-
θεί κατάλληλα, αλλά και να μην.. πάρουν τα 
μυαλά του αέρα!

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Η αήττητη Αναγέννηση Καρδίτσας και ο πρωταθλητισμός!

αθλητικά
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αθλητικά

Ε
κτός από τους τραυματίες Φαν Ντά-
ικ, Γκόμεζ, Αλεξάντερ-Άρνολντ και 
Φαμπίνιο, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ένα 
ακόμα πρόβλημα ενόψει του κυρια-

κάτικου ματς με την πρωτοπόρο Λέστερ για 
την 9η αγωνιστική της Premier League και 
αυτό ακούει στο όνομα Μοχάμεντ Σαλάχ.
Ο 29χρονος στράικερ της Λίβερπουλ βρέ-
θηκε θετικός στον κορονοϊό την περα-
σμένη Παρασκευή πριν από το ματς της 
Αιγύπτου με το Τόγκο για τα προκριματικά 
του Κόπα Άφρικα, ενώ θετικό βγήκε και το 
δεύτερο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, κάτι 
που θα τον κρατήσει «εγκλωβισμένο» στην 
πατρίδα του.
Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, ένα 
άτομο που κολλάει τον ιό είνα υποχρεω-

μένο να μείνει σε καραντίνα για 10 ημέρες, 
με τον Σαλάχ να μην μπορεί να επιστρέψει 
στην Αγγλία αν δεν υπάρξει αρνητικό τεστ 
και να τίθεται οριστικά νοκ-άουτ από το 
ματς με τις αλεπούδες και πολύ πιθανό και 
από αυτό που ακολουθεί με την Αταλάντα 
για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομί-
λων του Champions League.
Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός τεχνικός των 
πρωταθλητών Αγγλίας πονοκεφαλιάζει για 
πιθανές απουσίες και άλλων παικτών από 
το ματς με την Λέστερ, αφού προβλήματα 
τραυματισμών κατά τη διάρκεια της παρου-
σίας τους στις εθνικές ομάδες απεκόμισαν 
τρεις ακόμα παίκτες των κόκκινων: οι Τζόρ-
νταν Χέντερσον, Άντι Ρόμπερτσον και Ρις 
Γουίλιαμς.

Λίβερπουλ: Θετικό και το δεύτερο τεστ 
κορονοϊού για Σαλάχ

Nations League: Η Ισπανία διέλυσε 
6-0 τη Γερμανία

Η
Ισπανία έριξε ηχηρό χαστούκι το 
βράδυ της Τρίτης (17/11) στη Γερ-
μανία. Η φούρια ρόχα δεν έδειξε 
έλεος και συνέτριψε 6-0 τα «πά-

ντσερ» η εικόνα των οποίων ήταν αποκαρ-
διωτική στον αγώνα για την 6η αγωνιστική 
των ομίλων του Nations League. To ότι οι 
Γερμανοί έμειναν εκτός final four του θε-
σμού είναι το λιγότερο μπροστά στη σοκα-
ριστική ήττα στη Σεβίλλη. Οι Ισπανοί, 
που πήραν το εισιτήριο για τους 
«4» της διοργάνωσης, δεν εί-
χαν μόνο τα έξι γκολ. Είχαν 
γκολ που ακυρώθηκε, πέ-
ναλτι που δεν τους δόθη-
κε και δοκάρι. Πρωταγω-
νιστής ήταν ο Φεράν Τόρες 
της Σίτι που πέτυχε χατ τρικ.
Η Γαλλία που είχε ήδη περά-
σει στο final four, βρέθηκε να 
χάνει 0-1 από τη Σουηδία, αλλά με δύο 
γκολ του Ζιρού και ένα του Παβάρ έγραψε 
το 3-1 στο 59’. Ο Κουάισον μείωσε σε 3-2 
για τη Σουηδία, αλλά ο Κομάν στο 90’+5’ 
διαμόρφωσε το τελικό 4-1. Οι Σκανδιναβοί 
έμειναν 4οι στο γκρουπ και πλέον πέφτουν 

στη Λιγκ Β.
H Πορτογαλία κατέβηκε με την Κροατία με 
βασικό για πρώτη φορά σε επίσημο ματς 
τον στόπερ του Ολυμπιακού, Ρούμπεν 
Σεμέδο. Και μπορεί αυτός να φέρει ευθύνη 
στο πρώτο γκολ που δέχτηκε η Πορτογα-
λία, αλλά πήρε πίσω το... αίμα του, δίνο-
ντας ασίστ στον Ρούμπεν Ντίας για το 1-1. 
Στο 60’ οι Ίβηρες έκαναν το 1-2, αλλά αν 

υπήρχε VAR το τέρμα δεν θα μετρούσε, 
αφού προτού ο Ζότα δώσει ασίστ 

στον Ζοάο Φέλιξ είχε πάρει τη 
μπάλα με το χέρι. Οι Κροά-
τες που έπαιζαν με δέκα παί-
κτες από το 51’ ισοφάρισαν 
και πάλι με τον Κόβατσιτς, 
αλλά τη νίκη (2-3) στην ομάδα 

του Φερνάντο Σάντος έδωσε ο 
Ρούμπεν Ντίας στο 90’+1’, με το 

δεύτερο γκολ του στη βραδιά.
Η Κύπρος ηττήθηκε 4-0 στην Ποντγκόρι-
τσα από το Μαυροβούνιο και για να διεκ-
δικήσει την παραμονή της στη Λιγκ Γ και να 
μην πέσει στη Λιγκ Δ θα δώσει αγώνα μπα-
ράζ. To Μαυροβούνιο από την άλλη ανέ-
βηκε στη Λιγκ Β. Τ

ο δεύτερο κύμα κορονοϊού έφερε 
αλλαγές ξανά στον χώρο του 
αθλητισμού. Δείτε σε ποια ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα μπήκε 

προσωρινά λουκέτο και ποια θα συνεχί-
σετε να παρακολουθείτε κανονικά στους 
δέκτες σας.
Γαλλία
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τον περασμένο Οκτώβρη, ο Εμανουέλ 
Μακρόν επανέφερε για δεύτερη φορά 
το lockdown στη Γαλλία. Η απόφαση του 
Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας οδή-
γησε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της 
χώρας να προχωρήσει στη διακοπή του 
Κυπέλλου και των ερασιτεχνικών πρωτα-
θλημάτων, έως την 1η Δεκεμβρίου.
Αντίθετα, οι επαγγελματικές κατηγορίες 
ανδρών και γυναικών συνεχίζονται κανο-
νικά, με τις αναμετρήσεις ωστόσο, να διε-
ξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Το 
ίδιο ισχύει και για τους αγώνες των εθνι-
κών ομάδων όλων των ηλικιακών βαθμί-
δων.
Αγγλία
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Α  Μ Ε Χ Ρ Ι  Κ Α Ι  Η 
CHAMPIONSHIP
Η Αγγλία βρίσκεται ανάμεσα στις ευρω-
παϊκές χώρες που εφάρμοσε εθνικό 
lockdown, με τον Μπόρις Τζόνσον να ανα-
κοινώνει νέους περιορισμούς για τουλά-
χιστον τέσσερις εβδομάδες. Σε αυτό το 
κλίμα κι ενώ οι αγώνες στις πρώτες κατη-
γορίες, καθώς και στην Championship 
συνεχίζονται.

Γερμανία
Η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεν ακο-
λούθησε τα πιο αυστηρά μέτρα και δεν 
έθεσε σε ισχύ την καθολική απαγόρευση 
κυκλοφορία. Ωστόσο, προέβη συνεχώς 
σε συστάσεις προς τους πολίτες για να 
παραμένουν στα σπίτια τους και να μην 
μετακινούνται άσκοπα.
Συνεπώς, στην Γερμανία δεν διακόπηκε 
κανένα πρωτάθλημα, πλην του πόλο, και 
οι αγώνες συνεχίζονται σε όλες τις κατη-
γορίες.
Ιταλία-Ισπανία
Αν και στην Ιταλία και την Ισπανία η κατά-
σταση με τον κορονοϊό είναι πιο ελεγχό-
μενη, γι’ αυτό και στους πολίτες επιβλή-
θηκε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας, 
κατά τις βραδινές ώρες.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στον αθλητισμό, 
αλλά όλα τα πρωταθλήματα σε όλες τις 
κατηγορίες, είτε πρόκειται για αντρικά είτε 
γυναικεία, συνεχίζουν κανονικά τις δρα-
στηριότητες και τους αγώνες τους.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Κάνοντας ένα γύρο στα υπόλοιπες χώρες 
θα δει κανείς ότι πάνω κάτω η αντιμετώ-
πιση είναι ίδια. Τα πρωταθλήματα συνε-
χίζονται κάτω από αυστηρότατα πρωτό-
κολλα και φυσικά με κλειστές εξέδρες.
Αυτό ισχύει και για τα άλλα ομαδικά σπορ 
όπως είναι το βόλεϊ, το πόλο, το χάντμπολ 
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναί-
κες. Ελάχιστες είναι οι χώρες στις οποίες 
τα πρωταθλήματα έχουν σταματήσει κάτι 
που προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Lockdown: Σε ποια ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα μπήκε λουκέτο

Ρεάλ: Για άλλα δύο χρόνια ο Ράμος 
στη Μαδρίτη

Ο 
Σέρχιο Ράμος και ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ φαίνεται πως, 
παρά τις όποιες διαφορές, 
τα έχουν βρει σε όλα για επέ-

κταση του συμβολαίου του ποδοσφαι-
ριστή γι’ ακόμα δύο χρόνια με τη Ρεάλ.
Πολλά ήταν εκείνα που ακούστηκαν και 
γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα για 
την υπόθεση Ράμος - Ρεάλ και το πιθανό 
διαζύγιο, ύστερα από 16 χρόνια κοινής 
πορείας. Αν και ο αρχηγός των «μερέν-
γκες» είχε εκφράσει πολλάκις, όπως και 
η διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, την 
επιθυμία του να παραμείνει στο σύλ-
λογο, οι δύο πλευρές δυσκολεύονταν να 
βρουν τη «χρυσή τομή».
Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό 
οι Μαδριλένοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό για άλλα 
δύο χρόνια συνεργασίας.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, ήταν σίγουρος για την παραμονή του 
Ράμος στη Ρεάλ και το ισπανικό πρωτάθλημα.
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η επισημοποίηση της πρότασης αναμένεται να γίνει 
πριν το τέλος του 2020, καθώς, πριν πέσουν οι υπογραφές, μένει πρώτα να διευθετη-
θούν κάποια οικονομικά ζητήματα.
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 Τα σωματεία της Β’ κατηγορίας, έστειλαν επιστολή στον Πρόε-
δρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα στην οποία, ζητούν μεταξύ άλλων 
την κατάργηση ποινών για τους φακέλους και να βγουν από το 
στοίχημα.

 Αναλυτικά:
Σε συνέχεια της αρκετά συνάντησης που είχαμε στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας μας (16/10/2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξε-
λίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώραν στο ποδόσφαιρό μας, λόγω πανδη-
μίας, επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, για μια σειρά από θέματα τα 
οποία μας απασχολούν και αποτελούν πλέον, χωρίς ίχνος υπερβολής, 
ζωτικής σημασίας για τα Σωματεία μας.
 Συγκεκριμένα:
 Ζητούμε την άμεση κατάργηση του πειθαρχικού  κανονισμού που 
αφορά τις τιμωρίες των ομάδων Β΄ Κατηγορίας, έπειτα από ενημέρωση 
από την UEFA, για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότης, στην οποία 
δεν καταλογίζεται ευθύνη σε κάποια από τις δυο ομάδες που συμμετέ-
χουν στον αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται Σωματεία, χωρίς 
να υπάρχει πρώτα απ όλα καταλογισμός ευθυνών ή έστω ελάχιστη 
ένδειξη ενοχής. Σε ένα ευνοούμενο δημοκρατικό πολίτευμα, βασική 
αρχή του νομοθέτη είναι το «τεκμήριο της αθωότητας», όπως και η 
«απόδειξη της ενοχής», ακόμα και για τον πιο αδίστακτο εγκληματία.
 Σε συνάρτηση με το πιο πάνω, ζητάμε αφαίρεση των ομάδων Β΄ Κατη-
γορίας, από το στοίχημα. 
Στη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου, ζητήσαμε την παρέμβασή σας 
προς τους παρατηρητές, για μετριασμό της αυστηρότητας τους, σε 
θέματα μείζονος σημασίας, που καμία σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο. 
Τουναντίον, οι καταγγελίες έχουν γίνει σφοδρότερες, με αποτέλεσμα 
την οικονομική αφαίμαξη των Σωματείων μας, σε καιρούς ΜΙΔΕΝΙ-
ΚΩΝ εσόδων. Δηλώνουμε αδυναμία στο να κατανοήσουμε  τη στάση 
αυτών των λειτουργών του ποδόσφαιρου, αλλά παράλληλα διερωτό-
μαστε γιατί η ομοσπονδία μας παραμένει αμέτοχη στο γεγονός αυτό. 
Κάνουμε ένα φοβερά δύσκολο αγώνα για να κρατήσουμε το άθλημα 
αυτό ζωντανό σε συνθήκες πανδημίας, με ότι αυτό συνεπάγεται. ΔΕΝ 
μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε  καταγγελίες όπως, «αφαί-
ρεση μάσκας», «παρακολούθηση αγώνα από οικία εκτός γηπέδου», 
«μη τήρηση αποστάσεων» για τα 30 ή τα 31 άτομα που βρίσκονται 
μέσα στο γήπεδο, κτλ
 Ο τρόπος που συμφωνήσαμε στην συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου, 
για καταβολή μέρους της χορηγίας αποτελεί για πολλά Σωματεία, 
«δώρο – άδωρο». Επαναλαμβάνουμε το σεβασμό μας προς τη συμ-
φωνία που κάναμε. Όμως ο Μάιος του 2021, είναι πολύ μακριά. Και οι 
αντοχές μας, αμφίβολες. Ζητάμε την άμεση καταβολή χορηγίας ύψους 
€50.000, σε κάθε Σωματείο, ανεξαρτήτως των όποιων κριτηρίων, περι-
ορισμών ή και όρων. To ποσό των €50.000, προκύπτει μέσα από ένα 
υπολογισμό των διαφυγόντων εσόδων, λόγω διακοπής εξ’   αιτίας της 
πανδημίας.
 Δηλώνουμε την αδυναμία μας να καλύψουμε το κόστος διενέργειας 
covid test, σε περίπτωση που μας ζητηθεί, σαν προϋπόθεση, επανέ-
ναρξης του Πρωταθλήματος
 Ζητάμε να επιτραπεί στις ομάδες τη Λεμεσού και της Πάφου, να προ-
πονούνται τουλάχιστο, μέχρι την επανέναρξη του Πρωταθλήματος. 
Εφόσον η Α΄ Κατηγορία μπορεί, γιατί όχι και η Β΄ Κατηγορία. 
 Ζητούμε όπως χαριστούν – επιστραφούν τα ποσά από πρόστιμα της 
Δικαστικής Επιτροπής, που αφορούν καταγγελίες  για παραβίαση του 
πρωτοκόλλου covid-19.
 Αναμένοντας τη τοποθέτησή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Η Κύπρος γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 μέσα στο 
Μαυροβούνιο και θα παίξει στα μπαράζ για τη 
παραμονή της

Μ
ια τραγική διοργάνωση για την Κύπρο, ολο-
κληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Οι Κύ-
πριοι γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 στην έδρα 
του Μαυροβουνίου με αποτέλεσμα να μεί-

νουν στην τελευταία θέση και να αναγκαστούν να δώσουν 
μπαράζ για την παραμονή τους. 
Στο 11ο λεπτό ο Μιγιάτοβιτς έσωσε με τα πόδια μετά από 
σουτ του Κακουλλή αλλά στο 14’ ο Βούκσεβιτς σέντραρε 
από δεξιά και ο Γιόβετιτς με κεφαλιά από κοντά έκανε το 
1-0. Στο 19’ ο Δημητρίου είπε όχι σε κεφαλιά του Μου-
γκόσα αλλά στο 25’ το Μαυροβούνιο έβγαλε φοβερή 
κάθετη στον Μπόλιεβιτς που έφυγε μόνος με τον 
Κύπριο τερματοφύλακα και τον πλάσαρε για 
το 2-0.
Στο 27’ ο Μιγιάτοβιτς έσωσε μετά από 
σουτ του Αρτυματά και στο 28΄σε φάση 
καρμπόν με εκείνη του 2ου γκολ, ο Γιόβε-
τιτς έβγαλε κάθετα στον Μπόλιεβιτς, που 
πέρασε και τον Δημητρίου και πλάσαρε σε 
κενό τέρμα για το 3-0.
Στο 53ο λεπτό ο Χακσαμπάνοβιτς άλλαξε 
όμορφα με τον Μουγκόσα κι έκανε το σουτ που 
σταμάτησε στον Σιελή, αλλά στο 60’ ο Γιόβετιτς έβγαλε νέα 
μαγική ασίστ και ο Μουγκόσα από κοντά πλάσαρε για το 

4-0. 
Στο 89ο λεπτό η Κύπρος είχε δοκάρι με τον Πίττα. 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Μιγιάτοβιτς, Βούγιατσιτς, Βούκτσεβιτς, 
Σίμιτς, Μάρουσιτς, Μπόλιεβιτς (71’ Γιόβοβιτς), Μπάκιτς 
(61’ Κόσοβιτς), Στσέκιτς (71’ Ραντούνοβιτς), Χακσαμπάνο-
βιτς, Μουγκόσα (71’ Ισλάμοβιτς), Γιόβετιτς (61’ Σαβίτσεβιτς)
ΚΥΠΡΟΣ:Δημητρίου, Σιέλης, Ν. Ιωάννου, Κυριάκου, Κού-
σουλος (66’ Γκόγκιτς), Κακουλλής (65’ Τζιώνης), Θ. Ιωάν-
νου (66’ Λοΐζου), Αρτυματάς (46’ Χάμπος Κυριάκου), Λαΐ-
φης, Κάστανος (84’ Μακρής), Πίττας.

Βάλεμ: «Πήραμε ένα μάθημα με τον σκληρό 
τρόπο»
Μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από το Μαυροβούνιο, ο Ομο-
σπονδιακός μας προπονητής Γιόχαν Βάλεμ δήλωσε: 
«Όταν δέχεσαι μια τέτοια ήττα, δεν μπορείς να πεις και 

πολλά πράγματα. Δεχθήκαμε τρία τέρματα στο 
πρώτο ημίωρο, πληρώνοντας  τα λάθη μας.

Δεν ήμασταν κακοί σε αυτό το χρονικό διά-
στημα, μπήκαμε πολλές φορές στην αντί-
παλη περιοχή, όμως, δεχτήκαμε τρία 
μαζεμένα τέρματα που τέλειωσαν τον 
αγώνα.

Αποτύχαμε να πάρουμε αυτό που 
θέλαμε. Πήραμε ένα μάθημα με σκληρό 

τρόπο».

Μπαράζ για τον... πάτο!
Η βαριά ήττα από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα 

με 4-0 σήμανε και την τελευταία θέση 
στον όμιλο μας στο Nations League. Επί 
της ουσίας το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα δώσει αγώνα μπαράζ 
για την αποφυγή υποβιβασμού στην 
κατώτατη κατηγορία του Nations League.
Σύμφωνα και με την προκήρυξη του 
Nations League, οι τέσσερις τελευταίες 
χώρες των τεσσάρων ομίλων της Γ’ κατη-
γορίας θα παίξουν μπαράζ και δυο από 
αυτές θα υποβιβαστούν στην κατώτατη 
κατηγορία της διοργάνωσης. 
Οι αγώνες για το μπαράζ θα λάβουν 
χώρα τον Μάρτη του 2022, όταν δηλαδή 
θα ολοκληρωθούν τα προκριματικά 
για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, 
το οποίο θα διεξαχθεί τον χειμώνα της 
ίδιας χρονιάς.
Υπάρχει, όμως και το ενδεχόμενο του 
απευθείας υποβιβασμού στην 4η κατη-
γορία. Αυτό θα γίνει εάν μια από τις τέσ-
σερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα 
μπαράζ να προκριθούν απευθείας στο 
Μουντιάλ και η Εθνική μας να είναι το 
νούμερο 47 ή 48 στην κατάταξη της UEFA.

αθλητικά

Τεσσάρα, τελευταία θέση και μπαράζ 
για Κύπρο

Επιστολή των σωματείων Β΄ 
Κατηγορίας προς την ΚΟΠ - 
Δείτε τα αιτήματα τους
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αθλητικά
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 93-72

«Διαβολοβδομάδα» όνομα και πράγμα!

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ παρέδωσε... σώμα και ψυχή στην Βιτόρια γνωρίζοντας βαριά ήττα από 
την Μπασκόνια με 93-72. Κατάρρευση στην τελευταία περίοδο για τους «πράσινους» 

Ε
φιαλτικό ήταν το ταξίδι στην Ισπανία για τον 
Παναθηναϊκό!
Δύο μέρες μετά την ήττα στη Βαλένθια ύστερα 
από μετριότατη εμφάνιση, ήρθε να προστε-

θεί και η ήττα από την Μπασκόνια έχοντας κάκι-
στη παρουσία από τα μέσα της τρίτης περιόδου και 
μετά. Σίγουρα αυτή δεν ήταν η ομάδα που άφηνε 
καλές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της EuroLeague, 
ακόμα και τις βραδιές που δεν κατάφερνε να φτά-
σει στη νίκη. Αυτή ήταν μια ομάδα που δεν έδειξε 
καμία αντίδραση με αποτέλεσμα να επέλθει η κατάρ-
ρευση πραγματοποιώντας το χειρότερο παιχνίδι της 
τη φετινή σεζόν.
Με την πιο βαριά ήττα της φετινής σεζόν, ο Παναθη-
ναϊκός έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες με αποτέλε-
σμα να «βυθίζεται» στην κατάταξη έχοντας μόλις δύο 
νίκες σε σύνολο οκτώ αγώνων. Οι «πράσινοι» 
ήταν για 25 λεπτά μέσα στο ματς (50-49) 
αλλά στα τελευταία 15 λεπτά ήρθε η... 
καθίζηση και οι «πράσινοι» δέχτηκαν 
ένα επιμέρους 43-23 μέχρι το τέλος. 
Ένα διάστημα όπου δεν θύμισε ούτε 
στο ελάχιστο την «τίμια, παναθη-
ναϊκή προσπάθεια». Οι Πίτερς και 
Βιλντόζα «εκτέλεσαν» τον Παναθηνα-
ϊκό έξω από τα 6.75 μέτρα, ενώ ο Πιέ-
ρια Χένρι ήταν εκείνος που έβαλε το... 
κερασάκι στην τούρτα. 
Στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Παπαγιάννης 
ήταν ο μοναδικός που είχε την «τίμια» παρουσία στο 
παρκέ (11π., 10ριμπ.), ο Νέντοβιτς υπέπεσε σε πολλά 
λάθη, ενώ ήταν έκδηλη η αστοχία και τα πολλά λάθη.  
Ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκί-
νημα στο ματς, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει 
φωτιά και παράλληλα να συνεργάζεται άψογα με τον 
Γιώργο Παπαγιάννη! Αποτέλεσμα; Με δύο τρίποντα 
και δύο ασίστ να είχε πάρει μέρος και στους 10 πρώ-
τους πόντους των «πρασίνων» οι οποίοι προηγήθη-
καν με 10-2 στο πρώτο τρίλεπτο. Όμως δεν υπήρξε η 
ανάλογη συνέχεια και δεν μπόρεσαν να εξαργυρώ-
σουν το γεγονός ότι είχαν ελέγξει απόλυτα τον ρυθμό 
του αγώνα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Τα αβίαστα και παιδαριώδη λάθη έκαναν και... πάλι 
την εμφάνισή τους με αποτέλεσμα οι παίκτες της 
Μπασκόνια να κλέψουν μπάλες, να τρέξουν στο ανοι-
κτό γήπεδο, να βρουν εύκολα καλάθια, να πάρουν 
ψυχολογία και να γυρίσουν γρήγορα το ματς. Με ένα 
σερί 9-0 κατάφεραν να προηγηθούν με 11-10 στο 6’ 
και συνέχεια να εναλλάσσεται συνέχεια το σκορ. Ο 

Παναθηναϊκός μπόρεσε να ξαναπάρει τα ηνία και να 
προηγηθεί με 18-23 λίγο πριν από το δεκάλεπτο (20-
23) ωστόσο οι Βάσκοι είχαν και πάλι την απάντηση 
στο... τσεπάκι τους.
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν εκείνος που ανέλαβε δράση θέλο-
ντας να τιμωρήσει την επιμονή του Γιώργου Βόβορα 
στην άμυνα «ζώνης» από το ξεκίνημα του ματς και με 
νέο 9-0 η Μπασκόνια προηγήθηκε με 27-23 στο 12’. 
Ο Έλληνας τεχνικός άρχισε να ανακατεύει την τρά-
πουλα, κατάφερε να επιστρέψει και να προηγηθεί 
με 31-32 ύστερα από τρίποντο του Κασελάκη, αλλά 
δεν υπήρξε συνέχεια. Οι Τζεκίρι και Ντιόπ άρχισαν 
να... στήνουν «πάρτι» στην «πράσινη» ρακέτα οδη-
γώντας την Μπασκόνια σε διψήφια διαφορά πόντων 
(44-34 και 46-36) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρό-
νου. Ένα ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός είχε 8 λάθη, 

λιγότερα ριμπάουντ (15-13) ενώ έμοιαζε αρκετά 
εγκλωβισμένος από την επιθετική άμυνα 

των γηπεδούχων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε 9/17 
δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/13 βολές, 
ενώ η Μπασκόνια πήρε αυτό που 
ήθελε κοντά στο καλάθι με 12/17 
δίποντα (71%) ενώ μέτρησε επίσης 
4/11 τρίποντα και 10/12 προσπά-

θειες από την γραμμή της φιλανθρω-
πίας.

Στην 3η περίοδο το «τριφύλλι» προσπά-
θησε να αντιδράσει φέρνοντας με τη σειρά του 

κοντά στο καλάθι. Παπαγιάννης και Μήτογλου είχαν 
τις... δικές τους απαντήσεις στη ρακέτα της Μπασκό-
νια και κατάφεραν με ένα 11-3 να μειώσουν στον 
πόντο (50-49). Και πάλι ωστόσο δεν υπήρξε άλλη 
συνέχεια. Μετά το τάιμ άουτ του Ιβάνοβιτς σημείω-
σαν αρχικά πέντε αναπάντητους πόντους (55-49) ενώ 
αύξησαν το επιμέρους στο 16-7 για νέα διψήφια δια-
φορά (66-56) λίγο πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλε-
πτο (66-58).
Το ξεκίνημα της 4ης περιόδου έμοιαζε... καταστρο-
φικό για τον Παναθηναϊκό! Τα λάθη έκαναν και πάλι 
την εμφάνισή τους, η Μπασκόνια συνέχισε να ευστο-
χεί έξω από τα 6.75 μέτρα και έφτασε την διαφορά 
στους 14 πόντους (72-58) στο 32’. Οι Πίτερς και 
Βιλντόζα είχαν 9/12 τρίποντα και αποτελούσαν τους 
παίκτες που έκαναν την διαφορά για την ομάδα τους, 
ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μετρούσαν 
0/10! Αποτέλεσμα; Η διαφορά να εκτοξευθεί στους 
23 πόντους (83-60) στο 36’ και κάπου εκεί η... σεμνή 
τελετή να λάβει τέλος.

Άρης: Οι 25 μέρες χωρίς 
αγώνα είναι πρόβλημα

Τ
ο πρόβλημα του Άρη είναι 
η συχνότητα των αγώνων 
και το γεγονός ότι θα με-
σολαβήσει διάστημα με-

γαλύτερο των δύο εβδομάδων για 
τον επόμενο αγώνα.
Η αναβολή της εκτός έδρας ανα-
μέτρησης με τη Λάρισα σε συνδυ-
ασμό με τη διακοπή του Πρωτα-
θλήματος λόγω των αγώνων των 
εθνικών ομάδων, θα αναγκάσουν 
τον Άρη να μείνει χωρίς επίσημο 
παιχνίδι για διάστημα 25 ημε-
ρών. Τελευταίος αγώνας για τους 
«κίτρινους» ήταν αυτός με τον 
Ηρακλή στο Αλεξάνδρειο στις 10 
Νοεμβρίου. Βάσει προγράμμα-
τος της Basketleague, το επόμενο 
παιχνίδι είναι αυτό απέναντι στον 
Προμηθέα Πατρών στις 5 Δεκεμ-
βρίου.
Λόγω μάλιστα της συμμετοχής 
των Μίλαν Μιλόσεβιτς, Δημή-
τρη Φλιώνη στις Εθνικές Βοσνίας 
κι Ελλάδας αντίστοιχα, δεν μπο-
ρεί να οριστεί παιχνίδι του Άρη 
σ’ αυτό το διάστημα. Αυτό σημαί-
νει ότι μεσολαβεί διάστημα 25 
ημερών δίχως παιχνίδι για τους 
Θεσσαλονικείς. Αν κανείς συνυ-
πολογίσει ό,τι συνέβη και στο 
προηγούμενο διάστημα, από τις 
24 Οκτωβρίου έως και τις παρα-
μονές της αναμέτρησης με τον 
Προμηθέα (δηλαδή σχεδόν ενά-
μιση μήνα) οι «κίτρινοι» θα έχουν 
δώσει μόλις δύο επίσημους αγώ-
νες! Αυτό είναι το μεγάλο πρό-
βλημα για τον Σάββα Καμπερίδη. 
Πέραν του ότι είναι αδύνατο για 
την κάθε ομάδα να βρει ρυθμό 
λόγω μη ροής αγώνων, θα πρέπει 
ο ίδιος και οι παίκτες να διαχειρι-
στούν τη ρουτίνα των προπονή-
σεων.

Μέξας: «Το πρόβλημά μας 
είναι η έλλειψη ρυθμού»
Στην έλλειψη ρυθμού απέδωσε ο 
Κώστας Μέξας τα σκαμπανεβά-
σματα που είχε στην απόδοσή του 
ο ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Λαυρίου.
Ο Κώστας Μέξας σχολίασε αρχικά 
τις συνθήκες διεξαγωγής του 
Πρωταθλήματος λόγω της υγει-
ονομικής κρίσης λέγοντας ότι… 
«νιώθουμε προνομιούχοι διότι 

συνεχίζουμε όσο μπορούμε την 
καθημερινότητα μας. Ελπίζω να 
περάσει γρήγορα αυτή η κατά-
σταση κι αυτά τα καλά νέα που 
διαβάζουμε καθημερινά για το 
εμβόλιο να έχουν ισχυρή δόση 
πραγματικότητας». Δεν έκρυψε 
επίσης τον προβληματισμό του 
για το επίπεδο πίεσης που είχε η 
ομάδα του. «Στις δύο ήττες που 
κάναμε είχαμε κακή εικόνα. Γι’ 
αυτό ίσως είχαμε τόση πίεση στο 
πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι 
ότι προσπαθούμε να βρούμε στα-
θερές στο παιχνίδι μας. Για παρά-
δειγμα, τόσο ο Παπαντωνίου όσο 
και ο Μήτρου Λονγκ ήταν πολύ 
καλοί στην άμυνα και οι Λοβ, Γκρί-
φιν στην επίθεση. Περιμένουμε 
από τον κάθε παίκτη να βγάλει 
τις αρετές του, δίχως να διαχω-
ρίζουμε παίκτες για επίθεση και 
άμυνα. Για να αποκτήσεις ρυθμό 
θα πρέπει να έχεις διαδοχικά παι-
χνίδια».
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανα-
φέρθηκε στο αγωνιστικό σχέδιο 
της ομάδας του το οποίο περι-
λάμβανε να περάσει την μπάλα 
στο καλάθι και είπε ότι… «τόσο ο 
Μαργαρίτης όσο και ο Τσαλμπού-
ρης μας έδωσαν λύσεις στο πρώτο 
ημίχρονο, ενώ ο Κακλαμανάκης 
βρήκε ρυθμό στο δεύτερο και τα 
μακρινά σουτ που βάλαμε άλλα-
ξαν το στιλ παιχνιδιού μας». Σε 
ερώτηση για τη μη χρησιμοποί-
ηση του Άλαν Χέρντον απάντησε 
ότι… «έχουμε πέντε ψηλούς, ο 
Τσαλμπούρης ήταν πολύ καλός 
σήμερα αλλά στο ΟΑΚΑ είχε παί-
ξει για 5 λεπτά. Ο Μαργαρίτης 
έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, 
στο δεύτερο ημίχρονο πήραν την 
μπάλα στα χέρια τους οι Κακλα-
μανάκης, Μπιτς και ανέβασαν την 
απόδοσή τους. Ο Χέρντον θα πρέ-
πει να βελτιωθεί ούτως ώστε να 
πάρει περισσότερα λεπτά συμμε-
τοχής. Σε κάθε περίπτωση, όταν 
έχεις πέντε ψηλούς, πάντα θα νιώ-
θει κάποιος αδικημένος».
Ο Κώστας Μέξας κατέληξε αναφε-
ρόμενος στον αγωνιστικό ρυθμό 
που δεν έχει αποκτήσει η ομάδα 
του, δεδομένου του ότι δεν έχει 
κανονική ροή αγώνων.
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Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Toronto • Montreal • Vancouver
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