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Ήρθε στον ύπνο μου
η μάνα μου.

«Διψάς;» με ρώτησε.
«Όχι μαμά.»
«Κρυώνεις;»
«Όχι μαμά.»

«Τότε δε με χρειάζεσαι, 
φεύγω.»

«Σε χρειάζομαι,
γιατί αλλιώς θα πάψω 
να’ μαι παιδί, μάνα» 
της είπα κι έμεινε.

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι από καρδιάς να σας 

βρίσκω άλλη μια εβδομάδα 

καλά και τώρα πλέον δεν λέμε 

μόνο από υγεία, αλλά και ψυχολογικά, που 

τόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην καθημερι-

νότητα μας αυτούς τους πραγματικά δύσκο-

λους καιρούς αβεβαιότητας. Οι μόνιμες ερω-

τήσεις: το πως το πάθαμε αυτό; Έγινε μόνο του; 

Μας το «φύτεψαν»; Τι είναι επόμενο; Πότε θα 

περάσει; Κι ένα σωρό άλλες ερωτήσεις που 

μας δημιουργούνται καθημερινώς από ό,τι 

διαβάζουμε ή ακούμε.

Αμ… εκείνο το έρημο το «φεϊσμπούκι»; Τι 

είναι κι αυτό ρε παιδιά; Τι να ξεχωρίσεις  και 

πως το καλό από το κακό; Και δώστου να γρά-

φουν οι «ειδήμονες» και δώστου οι συμβου-

λές κι οι επικρίσεις. Πληρώνουν τίποτα; Όχι ! 

Κάθονται σπίτι με τα σώβρακα, διαβάζουν τι 

γράφει κάποιος άλλος και λόγω του ότι η αντί-

δραση είναι έμφυτη στην ανθρώπινη ιδιοσυ-

γκρασία γράφουν κάτι το αντίθετο, χωρίς τις 

περισσότερες φορές να καταλαβαίνουν κι οι 

ίδιοι τι γράφουν. Κι όταν δουν ότι οι περισσό-

τεροι τους βρίζουν, αλλάζει ρότα και πάει μαζί 

τους. Μη χειρότερα Θεέ μου!

Καλοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, είναι 

πραγματικά δύσκολοι οι καιροί σε όλα τα επί-

πεδα κι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά 

υπάρχει πάντα ένα «αλλά» που λέει ότι ο κάθε 

ένας μας έχει τη δική του γνώμη και μπορεί να 

την εκφράσει όπως θέλει και να κανονίσει την 

ζωή του όπως θέλει. Όμως, μην πειράζεις την 

καθημερινότητα του άλλου, που έχει διαφορε-

τική αντίληψη.

Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια κόσμου σε όλα τα 

μήκη και τα πλάτη της γης, ειδικά οι πιο ηλικι-

ωμένες ομάδες, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρό-

βλημα με τον COVID-19. Πολύ εύκολα μπορεί 

να κολλήσουν κι έχετε γεια βρυσούλες! Δεν 

νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να ακούνε ότι 

«βρε αδελφέ, μια γριπούλα είναι, πως κάνεις 

έτσι;» Κι όταν χάσουν κάποιον δικό τους αρχί-

ζουν τις παπαριές «βρε τι έπαθα και δεν το 

πίστευα» και…και…και…

Αδέλφια, να προφυλάγεστε και να πράττετε με 

το δικό σας μυαλό και τη δική σας νοοτροπία, 

έτσι ώστε εάν συμβεί κάτι (ποτέ σε κανέναν 

Θεέ μου) να έχετε την ευθύνη 100% κι όχι να 

λέμε «ναι, αλλά…» κλπ, κλπ. 

Δεν θα μου πει κανένας «ειδήμονας» τι θα 

κάνω για να μη δω τα ραδίκια ανάποδα. Ο 

κάθε ένας από εμάς κι ειδικά οι πιο ηλικιωμέ-

νοι, ας προσπαθήσουμε να ζούμε με ασφά-

λεια και προφύλαξη. Να σκέφτεστε ότι κοντά 

ή μακριά έχετε αγαπημένα σας πρόσωπα που 

σας αγαπούν και σας νοιάζονται. 

Μέχρι να έρθει η μέρα (το συντομότερο Θεέ 

μου) που θα συζητάμε για αυτό σαν ένα δυσά-

ρεστο γεγονός που να μην μας ξαναβρει.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Κορωνοϊός: Στα 2.018 τα νέα κρούσματα - 608 οι 
διασωληνωμένοι, 99 θάνατοι 

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 2.018 νέα κρούσματα του 
κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο 
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 99306, εκ 

των οποίων το 53.1% άνδρες.
4851 (4.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό 
και 25924 (26.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
608 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση 
ηλικία τους είναι 65 ετών. 166 (27.3%) είναι γυναίκες και οι υπό-
λοιποι άνδρες. To 80.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκεί-
μενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 524 ασθενείς 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 99 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 2001 
θανάτους συνολικά στη χώρα. 806 (40.3%) γυναίκες και οι υπό-
λοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας 
ήταν τα 80 έτη και το 97.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, έχει ως εξής: 
– 2 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις 
πύλες εισόδου της χώρας
– 408 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής
– 562 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
– 42 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
– 17 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
– 22 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
– 24 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
– 26 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
– 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
– 70 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
– 19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
– 37 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου
– 28 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
– 26 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 2 κρούσματα από την Π.Ε. Λακωνίας
– 115 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
– 14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου
– 52 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
– 10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου
– 42 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
– 70 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
– 113 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου
– 64 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων

– 40 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
– 25 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
– 29 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
– 27 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
18 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τραγική η κατάσταση στη Δράμα
«Η Βόρεια Ελλάδα πεθαίνει, η Δράμα πεθαίνει, χρειαζόμαστε τη 
βοήθειά σας», το δραματικό μήνυμα της νεφρολόγου, προέδρου 
Νοσοκομειακών Ιατρών Δράμας, Νίτσας Κιόρτεβε, για την τρα-
γική κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης.
«Περνάμε έναν μαύρο Νοέμβρη», τόνισε η κ. Κιόρτεβε, στην 
εκπομπή Live News του Mega.
«Μιλάμε για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων αναλογικά με τον πλη-
θυσμό μας, ένας πληθυσμός 100 χιλιάδων κατοίκων, μιλάμε 
για αθρώα προσέλευση στο νοσοκομείο. 140 ασθενείς νοση-
λεύονται στις κλινικές, 12 είναι στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι και 
δύο ακόμα ασθενείς διασωληνωμένοι, δεν έχουν κρεβάτι, δεν 
ξέρουμε πού να τους μεταφέρουμε», τόνισε.
«Αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος. Αυτή την στιγμή άλλοι δύο 
ασθενείς βρίσκονται στον χώρο του χειρουργείου διασωληνω-
μένοι και ψάχνουμε κρεβάτια», πρόσθεσε.
Η κ. Κιόρτεβε που νόσησε και η ίδια από κορωνοϊό κάνει λόγο 
για 80 νοσηλευτές - διοικητικούς και 25 ιατρούς που είναι στα 
σπίτια τους και νοσούν, σημειώνοντας πως το νοσοκομείο είναι 
χρόνια υποστελεχωμένο.

Πρώτη αεροδιακομιδή: Στην Αθήνα Αθήνα το C-
130 με τους τρεις ασθενείς
Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας έφτασε το αεροσκάφος C-130 το 
οποίο αναχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» της Χρυσούπολης, με σκοπό να πραγματοποιήσει την 
πρώτη αεροδιακομιδή ασθενών με κορωνοϊό από το νοσοκο-
μείο της Καβάλας.
Το αεροσκάφος παρέλαβε τους τρεις ασθενείς, για τους οποί-
ους διατάχθηκε η αεροδιακομιδή, οι οποίοι είναι ηλικίας από 75 
έως 76 ετών και μεταφέρονται στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», 
«Σωτηρία» και «Αττικόν».
Για την αναχώρηση του C-130, δόθηκαν ακριβείς οδηγίες και 
τελικές εντολές από το ΕΚΑΒ, γιατροί του οποίου συνοδεύουν 
τους ασθενείς μέχρι τα νοσοκομεία εισαγωγής τους. Την επι-
χείρηση αεροδιακομιδής συντονίζουν ο πρόεδρος του ΈΚΑΒ κ. 
Νίκος Παπαευσταθίου και ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών 
του Κέντρου, κ. Πύρρος Δημήτρης.

Έσπασε και το φράγμα των 
2.000 θανάτων στην χώρα 
- Σήμερα ανακοινώθηκαν 
άλλοι 99 - Από τις 14 
Νοεμβρίου έχουν πεθάνει 
1.004 ασθενείς - 408 νέα 
κρούσματα στην Αττική, 562 
στη Θεσσαλονίκη
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Ν
έες ανακοινώσεις έκαναν οι δη-
μιουργοί του ρωσικού εμβολίου 
Sputnik-V αναφέροντας πως η α-
ποτελεσματικότητά του ξεπερνά 

το 95%, 42 ημέρες μετά τη χορήγηση της 
πρώτης δόσης.
Όπως αναφέρει το «Sputnik», το ρωσικό 
εμβόλιο θα είναι φθηνότερο από εκείνα 
που αναπτύσσονται παράλληλα. Στόχος της 
Μόσχας είναι να παράγει περισσότερα από 
1 δισ.  δόσεις του εμβολίου την επόμενη 
χρονιά.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των επιστη-
μόνων  το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V είναι 
91,4% αποτελεσματικό την 28η ημέρα και 

πάνω από 95% αποτελεσματικό την 42η 
ημέρα.
Ωστόσο λεπτομέρειες για την τιμή αναμένο-
νται του εμβολίου αναμένονται την Πέμπτη, 
ενώ σε δηλώσεις που έγιναν στο Reuters 
επισημάνθηκε πως η τιμή του Sputnik-V θα 
είναι σημαντικά χαμηλότερα από εκείνη 
που θα έχουν «ανταγωνιστές» του με παρό-
μοια επίπεδα αποτελεσματικότητας.
Η Μόσχα έχει δεχτεί επικρίσεις από επι-
στήμονες στη Δύση που την έχουν κατη-
γορήσει ότι «κόβει δρόμο» σε μια προ-
σπάθεια να κυκλοφορήσει γρήγορα το 
Sputnik-V, κατηγορίες που έχει απορρίψει 
η Ρωσία.

Ξεπερνά το 95% η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου Sputnik-V
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επικαιρότητα

Ο πρωθυπουργός «κάθισε στα θρανία» της ψηφιακής διδασκαλίας της έκτης τάξης του 8ου 
Δημοτικού των Χανίων

Τ
η διαδικτυακή διδασκαλία του μα-
θήματος Ιστορίας σε μαθητές της ΣΤ’ 
τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Χανίων παρακολούθησε νωρί-

τερα την Πέμπτη από το Μέγαρο Μαξίμου 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μι-
κρούς μαθητές, να απαντήσει στις ερωτή-
σεις τους και να μάθει για την προσαρμογή 
των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην 
τηλεκπαίδευση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε 
ερωτήσεις για την επαναλειτουργία των 
σχολείων, τις εκδρομές, την άθληση των 
παιδιών, τις ευκαιρίες να αφιερώνουμε 
χρόνο στην οικογένειά μας δίχως να προ-
σηλωνόμαστε στην οθόνη ηλεκτρονικών 
συσκευών, τη στρατηγική εμβολιασμού 
αλλά και για τη δυνατότητα να δημιουργη-
θεί ένα forum επικοινωνίας των Ελλήνων 
μαθητών με συνομηλίκους τους στο εξωτε-
ρικό, οι οποίοι επίσης βιώνουν την πραγμα-
τικότητα της πανδημίας.
Δεσμεύθηκε μάλιστα ότι θα φέρει την πρό-
ταση της μικρής Κατερίνας για σύνδεση 
με παιδιά από διαφορετικές ευρωπαϊ-
κές χώρες στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουρ-
γός τόνισε ότι οι τα μικρά παιδιά «έβαλαν 
δύο φορές τα γυαλιά» στους μεγαλύτερους, 
καθώς τηρούν πιστά τα μέτρα ασφαλείας, 
ενώ στην ερώτηση πότε θα ανοίξουν τα 
σχολεία η απάντηση ήταν «θα ανοίξουμε 
τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδι-
κοί και
οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν 
την πορεία της επιδημίας. Και θα μας επι-
τρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε 
αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το 
κάνουμε».
Σημείωσε πάντως ότι τα σχολεία θα είναι 
τα πρώτα που θα ανοίξουν όταν θα αρχίσει 
η χαλάρωση του lockdown, με την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση να ξαναρχίζει πρώτη τη 
δια ζώσης διδασκαλία. «Λίγη υπομονή θα 
κάνετε ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη 
εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες ειδήσεις να 
σας πούμε», ανέφερε.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη για την τηλεκπαίδευση, ο 

δάσκαλος της τάξης, Ευάγγελος Παγωνίδης, 
σημείωσε ότι η εμπειρία της εξ αποστάσεως 
λειτουργίας «έδεσε» την τάξη και ως ομάδα. 
Τόνισε ότι η κάλυψη της ύλης προχωρά κι ότι 
η προσαρμογή στην τηλεκπαίδευση εφαρ-
μόστηκε ομαλά και ταχύτερα απ’ ό,τι περί-
μενε, ειδικά αφού υπήρχε η εμπειρία της 
προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του επι-
σήμανε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για 
την φυσική παρουσία στην τάξη αλλά, υπό 
τις συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδη-
μία, η τεχνολογία προσφέρει πολλά εργα-
λεία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. 
Κάλεσε επίσης τους μαθητές να αξιοποιή-
σουν την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης και 
της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων 
που απαιτούνται. «Στον κόσμο που αλλά-
ζει θα έχουμε όλο και περισσότερες δυνα-
τότητες να μαθαίνουμε πράγματα μέσα από 
υπολογιστή, επομένως όλη αυτή η διαδικα-
σία είναι κι ένα μάθημα για εσάς, για τη νέα 

γενιά», είπε.
Στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση με τους 
μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Χανίων συμμετείχαν επίσης η υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κερα-
μέως από το Μέγαρο Μαξίμου και η υφυ-
πουργός Σοφία Ζαχαράκη από το υπουργείο 
Παιδείας. Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι 
την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τηλεδιά-
σκεψη λειτουργούσαν 54.000 τμήματα, ενώ 
συνολικά στη διαδικασία της τηλεκπαίδευ-
σης συμμετέχουν 1,6 εκατ. δάσκαλοι, καθη-
γητές και μαθητές σε όλη την Ελλάδα.
Η Κατερίνα ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
αν τα παιδιά του δημοτικού, όπως αυτά της 
έκτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Χανίων θα μπορούσαν να κάνουν τηλε-μά-
θημα για 2 ή 3 ώρες με παιδιά από μια άλλη 
χώρα της Ευρώπης (π.χ. την Αγγλία) που βρί-

σκονται στην ίδια δύσκολη κατάσταση, λόγω 
των περιορισμών που συνεπάγεται η παν-
δημία.
Ο πρωθυπουργός έδωσε την ακόλουθη 
απάντηση:
«Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου Κατε-
ρίνα. Θα το επεξεργαστούμε με την υπουργό 
και την υφυπουργό. Φαντάζομαι ότι δεν 
είναι δύσκολο να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. 
Αυτό το οποίο μου είπες θα το πω και στο 
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως ένα 
καλό παράδειγμα για το πως μπορούν παι-
διά τα οποία μοιράζονται τις ίδιες εμπει-
ρίες, τα ίδια βιώματα, είναι υποχρεωμένα 
αυτή την εποχή να μην πηγαίνουν σχολείο, 
να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά από 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για να μπορούν να 
ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Μέσω 
της υπουργού και της υφυπουργού -Σοφία 
θα επανέλθουμε σε αυτό- θα φροντίσω προ-
σωπικά, μιας και εσύ έκανες την πρόταση, το 
δικό σας τμήμα να το φέρουμε σε επαφή με 
ένα σχολείο στην Αγγλία με παιδιά της ίδιας 
ηλικίας για να κάνετε μια διαδικτυακή συζή-
τηση και ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών. 
Δεσμεύομαι ότι αυτό θα το κάνουμε άμεσα».
Στην ερώτηση του Πολύβιου για το τι παρα-
πάνω μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να 
περιορίσουν την εξάπλωση του ιού αλλά και 
το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο 
σχολείο ο πρωθυπουργός απάντησε:
«Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η ερώτηση που 
θα ήθελαν να μου κάνουν όλοι οι μαθητές, 
όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές. Η απά-
ντηση Πολύβιε είναι ότι θα ανοίξουμε τα 
σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί 
και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολου-
θούν την πορεία της επιδημίας. Και θα μας 
επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε 
αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το 
κάνουμε. Εσείς ως παιδιά -το ξέρετε- κινδυ-
νεύετε λιγότερο να αρρωστήσετε από τον 
COVID 19. Μπορεί, όμως, να αρρωστήσετε 
χωρίς καν να το καταλάβετε και να μεταφέ-
ρετε άθελά σας τον ιό πίσω στο σπίτι και με 
αυτόν τον τρόπο να μολύνετε τον μπαμπά 
σας, τη μαμά σας, τον παππού σας, τη γιαγιά 
σας. Και γι’ αυτό, αυτό το οποίο μπορείτε να 
κάνετε εσείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
είναι πρώτα απ’ όλα να τηρείτε όλα τα μέτρα 
τα οποία τα γνωρίζετε, πια, νομίζω καλά.»

Μητσοτάκης σε μαθητές: Κάντε λίγο 
υπομονή

Οι δουλειές που 
ανέλαβαν οι Χρυσαυγίτες 
στην Φυλακή: Βοηθός 
νοσοκόμου ο Κασιδιάρης

Μ
όνο ως αποκαλυπτικός μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ο «Βηματοδότης», αναφορικά με την α-
κροδεξιά στην Ελλάδα.
Σε δύο παραγράφους περιγράφει την προ-

σπάθεια για την δημιουργία κοινού μετώπου από όλες τις 
πλευρές, ενώ παράλληλα αναφέρει και τις δουλειές που 
έχουν αναλάβει στην φυλακή όπου βρίσκονται.
Αναλυτικά στην στήλη του αναφέρει...
«Τώρα θα μου πείτε ποιος ασχολείται με τους φυλακισμέ-
νους Χρυσαυγίτες; Κανένας δεν πρόκειται να ασχοληθεί με 
τους νοσταλγούς του φασισμού και του ναζισμού καταδι-
κασμένους για εγκληματικές ενέργειες, εάν δεν έκαναν διά-
φορες κινήσεις μέσα από τις φυλακές Δομοκού. Μαθαίνω 
λοιπόν ότι τελευταίως γίνονται αρκετά τηλεφωνήματα προς 
τα έξω τα οποία έχουν έναν σκοπό: Να παραμεριστούν τα 
πάθη και τα μίση όλων των ακροδεξιών φασιστικών οργα-
νώσεων προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο 
στις εκλογές (όποτε αυτές κι αν γίνουν).
Και ας βρίσκονται αυτοί στη φυλακή Δηλαδή αυτό που γίνε-
ται τούτες τις ημέρες μέσα από τα κελιά των χρυσαυγιτών 
είναι τα συνεχή τηλεφωνήματα του Κασιδιάρη προς τον 
Λαγό (στις Βρυξέλλες) καθώς και προς τους Κώνστα και 
Ζαφειρόπουλο του Εθνικού Μετώπου (πιο ακραίο κόμμα 
από το δικό του) για ένωση «εθνικιστικών» όπως τις ονο-
μάζουν, δυνάμεων.
Με την ευκαιρία μαθαίνω ότι στις φυλακές, ο μεν Μιχα-
λολιάκος έπιασε δουλειά στη Βιβλιοθήκη, οι δε Κασιδιά-
ρης ως βοηθός νοσοκόμος και Παναγιώταρος στην καντίνα 
(με ειδίκευση στην παρασκευή…hotdog). Ο Μίχος έγινε… 
κουρέας και ο (πολύς) Μπαρμπαρούσης (ή διαφορετικά… 
«Καραϊσκάκης») καθαριστής»

Ποινική δίωξη για την ψευδή δήλωση προκει-
μένου να διοριστεί στη Βουλή
Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την έκδοση της 
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της 
Αθήνας, η οποία την καταδίκασε σε εξαετή κάθειρξη για την 
υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η Ελένη Ζαρούλια, 
σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια ακόμη κατηγορία.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελή-
ματος για το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης 
και για ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
Η δίωξη αφορά στο γεγονός ότι η κατηγορούμενη επιχεί-
ρησε να διοριστεί ως μετακλητή υπάλληλος στη Βουλή 
δηλώνοντας στην αίτησή της ότι δεν διώκεται για κανένα 
αδίκημα κακουργηματικού ή πλημελληματικού χαρακτήρα!
Να σημειωθεί ότι η Ελένη Ζαρούλια ήταν κατηγορούμενη 
για εγκληματική οργάνωση στη δίκη για την υπόθεση της 
Χρυσής Αυγής και καταδικάσθηκε για το συγκεκριμένο αδί-
κημα σε κάθειρξη έξι ετών. Βρίσκεται, ωστόσο, εκτός φυλα-
κής καθώς της έχει χορηγηθεί αναστολή έως την εκδίκαση 
της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ της έχουν επιβληθεί 
και οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό 
τμήμα δυο φορές το μήνα και της καταβολής εγγυοδοσίας 
ύψους 20.000 ευρώ.
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Οι... τρεις επιστολές του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και η 
ατάκα του πρωθυπουργού

Τ
ην αντίδραση του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν 
τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα κατά 
τη δευτερολογία του στη Βουλή. Ό-

ταν μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε 
να κλείσει με ένα ανέκδοτο, πήρε την... πλη-
ρωμένη απάντηση του κ. Μητσοτάκη.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απαντώ-
ντας στη δευτερολογία του πρωθυπουρ-
γού, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης μίλησε επί 20 λεπτά για να πει ότι φταίνε 
οι προηγούμενοι, αλλά και για να καλύψει 
τους υπουργούς του, κ.κ. Γεωργιάδη και 
Γεραπετρίτη.
Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα γνωστό ανέκ-
δοτο της πολιτικής: «Υπάρχει ένα ανέκδοτο 
με τον πρωθυπουργό που αναλαμβάνει και 
βρίσκει στο γραφείο του 
τρεις επιστολές από τον 
προηγούμενο. Ανοίγει την 
πρώτη επιστολή και λέει 
μέσα «πες ότι φταίνε οι 
προηγούμενοι». Η δεύτερη 
επιστολή γράφει «πες ότι 
φταίνε οι υπουργοί σου». 
Και η τρίτη επιστολή λέει 
«ετοίμαζε τη δική σου επι-
στολή»».
Και συμπλήρωσε, απευθυνόμενος προς 
τον πρωθυπουργό, ότι η κυβέρνηση είναι 
ακόμη στο πρώτο στάδιο, που λέει ότι 
«φταίνε οι προηγούμενοι», ότι «για όλα 
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης», προβλέπο-
ντας ότι σύντομα θα πει ότι φταίνε οι υπουρ-
γοί του και θα κάνει ανασχηματισμό και εν 
συνεχεία θα πάει σε εκλογές.
«Εγώ δεν βρήκα τρεις επιστολές στο Μαξί-
μου, ούτε ρούτερ δεν βρήκα» απάντησε 
άμεσα ο κ. Μητσοτάκης. 

Κόντρα για τα μέτρα - Γιατί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ καταψήφισε τη μείωση ει-
σφορών!
Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Αλέξης Τσί-
πρας στην Ολομέλεια της Βουλής έσπευσε 
να ζητήσει από τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη περισσότερα θετικά μέτρα για 
τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας η κοινοβουλευ-
τική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε την ρύθ-
μιση του υπουργείου Εργασίας για μείωση 

των ασφαλιστικών εισφορών και του μη 
μισθολογικού κόστους. Οι βουλευτές της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης εμμένοντας 
στην διατήρηση των δυσβάσταχτων βαρών 
του νόμου Κατρούγκαλου αρνήθηκαν να 
στηρίξουν την κυβερνητική ρύθμιση που 
αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα σε 
χιλιάδες μισθωτούς και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.
Τελικά, το άρθρο 31 του νομοσχεδίου 
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικο-
ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για 
την ενίσχυση των ανέργων» που προβλέ-
πει μείωση των εισφορών κατά 3% (αθροι-
στικά 3,9% με την μείωση που θεσπίστηκε 
το περασμένο καλοκαίρι) εγκρίθηκε με την 
θετική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ καθώς 
εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισε το ΚΚΕ 
ενώ Κίνημα Αλλαγής, ΜεΡΑ25 και Ελληνική 
Λύση δήλωσαν «παρών».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος 

Πέτσας σχολιάζοντας την 
στάση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ανέφερε: 
«και όμως δεν είναι 
fake news! Ο ΣΥΡΙΖΑ 
σήμερα καταψήφισε τη 
μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών! Δηλαδή, 
είπε όχι στην αύξηση των 
καθαρών αποδοχών των 
εργαζομένων! Είπε όχι 

στην αύξηση της απασχόλησης! Είπε όχι στη 
μείωση της ανεργίας! Οι πολίτες κρίνουν και 
εμείς συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις για να 
κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη».
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παράγοντες 
της αγοράς η διάταξη εκτιμάται ότι θα αυξή-
σει το εισόδημα των μισθωτών από 100 
εως 450 ευρώ ετησίως ενώ σημαντική ελά-
φρυνση θα υπάρξει και για τις επιχειρήσεις. 
Με την συγκεκριμένη ρύθμιση η κυβέρνηση 
στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των 
μισθωτών, στην σημαντική ανακούφιση των 
επιχειρήσεων ώστε να διατηρήσουν τους 
εργαζόμενούς τους και στην διαμόρφωση 
ενός ελκυστικού πλαισίου για δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.
Για το νομοσχέδιο υπήρξε τοποθέτηση και 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει 
σταθερή στην τήρηση των προεκλογικών 
της εξαγγελιών για ελάφρυνση των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων, παρά τις δυσκο-
λίες που προκαλεί η πανδημία,.

επικαιρότητα

Βουλή - Το... ανέκδοτο Τσίπρα και η 
απάντηση Μητσοτάκη: Ούτε ρούτερ 
δεν βρήκα στο Μαξίμου

Δένδιας σε Στόλτενμπεργκ: 
Η Τουρκία υπονομεύει την 
συνοχή του NATO

Γ
ια υπονόμευση της συνοχής του 
NATO από πλευράς Άγκυρας, μέ-
σω των ενεργειών της το τελευ-
ταίο διάστημα, έκανε λόγο ο Νί-

κος Δένδιας, σε τηλεφωνική συνομιλία 
που είχε με τον γενικό γραμματέα της 
Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, όπως 
αναφέρουν διπλωματικές πηγές.
Εν όψει της συνάντησης των Υπουργών 
Εξωτερικών της Συμμαχίας, με τηλεδι-
άσκεψη στις 1-2 Δεκεμβρίου, ο Έλλη-
νας υπουργός ενημέρωσε διεξοδικά τον 
συνομιλητή του για την τουρκική προ-
κλητική και παραβατική συμπεριφορά.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η τουρκική 
συμπεριφορά όχι μόνο αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης 
της ευρύτερης περιοχής, αλλά παράλ-
ληλα υπονομεύει την συνοχή του ΝΑΤΟ 
σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Υπο-
γράμμισε επίσης ότι οι τουρκικές ενέρ-
γειες αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές 
και αξίες της Συμμαχίας, όπως το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α. 
Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ 
ενημέρωσε για την παρουσίαση, κατά 
τη διάρκεια της Υπουργικής Συνάντη-
σης, της έκθεσης της ομάδας ειδικών 
που είχε ορίσει νωρίτερα ο ίδιος στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαλογισμού 

για το «ΝΑΤΟ 2030». 
Επισημαίνεται ότι στην έκθεση των 
ειδικών, στην οποία σημειωτέο συμμε-
τέχει και ένας Τούρκος αξιωματούχος, 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι κρίνε-
ται επιβεβλημένη για την ενότητα και 
συνοχή του ΝΑΤΟ ο σεβασμός από το 
σύνολο των Κρατών-Μελών των θεμε-
λιωδών αρχών που διέπουν τον Οργα-
νισμό, καθώς και η αποφυγή χρήσης 
του για ιδιοτελείς πολιτικούς σκοπούς. 
Επί του ζητήματος αυτού, σημειώνε-
ται ότι η Τουρκία, εδώ και χρόνια χρη-
σιμοποιεί το δικαίωμα αρνησικυρίας 
που διαθέτει κάθε μέλος της Συμμαχίας 
προκειμένου να «τιμωρήσει» χώρες με 
τις οποίες έχει διμερείς διαφορές, δημι-
ουργώντας έτσι συνεχή προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανι-
σμού.
Ο κατάλογος των χωρών που βρέθη-
καν στο επίκεντρο των ιδιοτελών σκο-
πών της Τουρκίας είναι μακρύς: Αίγυ-
πτος, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και Ισραήλ. Στον κατάλογο 
αυτό πρέπει να προστεθούν και οι σχέ-
σεις του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, καθώς η Τουρ-
κία προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να απο-
κλείσει την Κύπρο από τη συνεργασία 
αυτή. 
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επικαιρότητα

Με συντριπτική πλειοψηφία 
η Ευρωβουλή καταδικάζει τις 
ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια 
– Οι ευρωβουλευτές καλούν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά της 
Άγκυρας και να διατηρήσει ενιαία 
στάση - Ανάμεσα στους βουλευτές 
που καταψήφισαν και ο Γιάννης 
Λαγός

M
ε 631 ψήφους υπέρ, μόλις 3 
κατά και 59 αποχές εγκρίθηκε 
πριν από λίγα λεπτά από την 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ψήφισμα σχετικά με την κλι-
μάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα 
από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.
Το δεύτερο νομοθετικό όργανο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με συντριπτική πλειονο-
ψηφία καταδικάζει τις παράνομες δρα-
στηριότητες της Τουρκίας 
στα Βαρώσια, και ιδίως το 
μερικό «άνοιγμά» τους, 
τονίζει ότι η δημιουργία 
ενός νέου τετελεσμένου 
γεγονότος υπονομεύει την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
τις προοπτικές για μια συνο-
λική επίλυση του Κυπρι-
ακού, καθώς τροποποιεί 
επί το αρνητικότερο την κατάσταση στην 
περιοχή, βαθαίνει τη διαίρεση του νησιού 
και εδραιώνει τη μόνιμη διχοτόμηση της 
Κύπρου και προειδοποιεί για τυχόν αλλαγή 
του status quo στα Βαρώσια κατά παρά-
βαση των προαναφερθέντων ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών.
Οι τρεις ευρωβουλευτές που το καταψή-
φισαν είναι ο Τσέχος Ιβάν Νταβίντ και ο 
Ολλανδός Μαρσέλ ντε Γκράαφ από την 
ακροδεξιά πολιτική ομάδα «Ταυτότητα 
και Δημοκρατία» και ο Έλληνας Ιωάννης 
Λαγός, «μη εγγεγραμμένος» (σ.σ  μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εντάσ-
σεται σε κάποια από τις αναγνωρισμένες 
πολιτικές ομάδες)
Παράλληλα το ΕΚ παροτρύνει την κυβέρ-
νηση της Τουρκίας να ανακαλέσει την από-
φαση αυτή και να αποφύγει οποιαδήποτε 

μονομερή ενέργεια θα μπορούσε να προ-
καλέσει περαιτέρω εντάσεις στο νησί, σύμ-
φωνα με την πρόσφατη έκκληση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
καλεί την Τουρκία να αποσύρει τα στρα-
τεύματά της από την Κύπρο, να μεταβιβά-
σει την περιοχή των Βαρωσίων στους νόμι-
μους κατοίκους της υπό την προσωρινή 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα 
με το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, και να απόσχει από 
κάθε ενέργεια που αλλοιώνει τη δημογρα-
φική ισορροπία του νησιού μέσω της εφαρ-
μογής πολιτικής παράνομων εποικισμών.
Οι ευρωβουλευτές εμφανίζονται παράλ-
ληλα πεπεισμένοι ότι η βιώσιμη επίλυση 
των συγκρούσεων μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσω του διαλόγου, της διπλωμα-
τίας και των διαπραγματεύσεων με πνεύμα 
καλής θέλησης και σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, και επαναλαμβάνουν την πεποί-
θησή τους ότι μια βιώσιμη λύση του κυπρι-

ακού προβλήματος θα ωφε-
λήσει κάθε χώρα της περι-
οχής, και πρωταρχικά την 
Κύπρο, την Ελλάδα και την 
Τουρκία.
Παράλληλα το ΕΚ καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σ.σ 
τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων των 27 της 
ΕΕ) να διατηρήσει την ενιαία 

θέση του έναντι των μονομερών και παρά-
νομων ενεργειών της Τουρκίας, εξετάζο-
ντας παράλληλα τη δυνατότητα επιβολής 
στοχευμένων κυρώσεων και υπενθυμίζει 
ότι περαιτέρω κυρώσεις μπορούν να απο-
φευχθούν μόνο μέσω του διαλόγου, της 
γνήσιας συνεργασίας και της απτής προ-
όδου και ζητεί από την Τουρκία να από-
σχει από οποιαδήποτε μονομερή δραστη-
ριότητα, όπως παράνομες ερευνητικές γεω-
τρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν περαιτέρω 
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απει-
λούν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα 
γεγονότα κατά παράβαση του Δικαίου 
της Θάλασσας, υπονομεύουν την επανά-
ληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και 
τις προοπτικές για μια συνολική λύση στη 
συμφωνημένη βάση, και δεν ευνοούν τις 
σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καταδικάζει με 631 ψήφους 
την Τουρκία για τα Βαρώσια 

Αποφυλακίστηκε ο Αρτέμης 
Σώρρας 

Α
ποφυλακίστηκε στις 3 το μεση-
μέρι ο Αρτέμης Σώρρας. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο άνθρωπος 
που εχει καταδικαστεί σε έξι χρό-

νια κάθειρξη για απόπειρα απάτης αποφυ-
λακίστηκε με όρους απο τις φυλακές Χαλ-
κίδας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε 
δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο του 2021.
Ο δικηγόρος του Αρτέμη Σώρρα ανέφερε 
επίσης πως «η έφεσή του κατά της κατα-
δικαστικής απόφασης θα δικαστεί στο 
Πενταμελές Εφετείο στις 27 Ιανουαρίου 
2021 και εκτίμησε ότι «θα απαλλαγεί πλή-
ρως γιατί η κατηγορία δεν στέκει»
Η αποφυλάκιση του Αρτέμη Σώρρα στηρί-
ζεται στις ευνοϊκές διατάξεις της υφ’ όρων 
απόλυσης.
Ο κατηγορούμενος που ισχυριζόταν ότι 
έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεπλη-
ρώσει πλήρως του χρέος του ελληνικού 
κράτους με ομόλογα ύψους 200 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, κρίθηκε το 2017 ένο-
χος για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση σε 
βαθμό κακουργήματος, αλλά δεν παρέστη 
στη δίκη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εις 
βάρος του ένταλμα σύλληψης και να είναι 
καταζητούμενος για περίπου έναν χρόνο.
Τον Ιούνιο του 2018 , ο επικεφαλής των 
Ελλήνων Συνέλευσις συνελήφθη τελικά 
από τις αρχές στον Άλιμο.
Τον Δεκέμβριο του 2019 καταδικάστηκε 
από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
σε 6 χρόνια κάθειρξης χωρίς αναστολή 
για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε 
βάρος του Δημοσίου, αλλά αθωώθηκε 
από σειρά άλλων αδικημάτων.
Το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνούσε 
τα 40.000 ευρώ μέχρι το 2012, όταν ο 

Αρτέμης Σώρρας εμφανίστηκε-δεν ήταν 
κι ο πρώτος-σαν ο σωτήρας της Ελλάδας.
Υποσ τηρίζ ε ι  ότ ι  μπορε ί να πλη-
ρώσε ι  άμεσα με ομόλογα αξ ίας 
200.000.000.000 ευρώ  το εθνικλό χρέος, 
βρίσκει βήμα και αρχίζει να μιλάει.
Αποκαλύπτει ότι η προσωπική του περι-
ουσία ξεπερνάει τα 7.2 τρισεκατομμύρια, 
την οποία απέκτησε αφού πούλησε μια 
μυστική φόρμουλα καυσίμων που είχαν 
εφεύρει οι αρχαίοι στον Μπάρακ Ομπάμα 
και τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι την «ανέπτυξε» 
πρώτα!
Πάρα πολλοί γελάνε, αλλά κάποιοι-και δεν 
είναι λίγοι-πιστεύουν τα απίστευτα που 
λέει αυτός ο μικρόσωμος και μέχρι πρότι-
νος άσημος μικροεπιχειρηματίας.
Πιστεύουν για τα διαστημικά καύσιμα, 
πιστεύουν ότι είναι ο γιος του Απόλλωνα 
που ήρθε να τους σώσει, δεν αμφισβη-
τούν τίποτε από όσα λέει και τον προσκυ-
νούν.
Όταν ιδρύει  την «Ελλήνων Συνέλευ-
σις» 10.000 άτομα πείθονται να ακολου-
θήσουν έναν άνθρωπο για τον οποίο οι 
Πατρινοί συμπολίτες του έλεγαν χαρακτη-
ριστικά: «Ο Σώρρας παίρνει, δεν δίνει».
Το πόσα πήρε πουλώντας εξώδικα για την 
μη αποπληρωμή των χρεών στην εφορία 
από τους φανατικούς του, δεν είναι ακόμη 
γνωστό όμως ο «γιος του Απόλλωνα» 
έκανε την δουλειά του.
Η ρητορική του για τα 200.000.000.000 
ευρώ στην τράπεζα του Μόντρεαλ στον 
Καναδά, οι κραυγές του κατά όσων αμφι-
σβητούσαν και η εμμονή του να στέλνει 
επιστολές στον Αντώνη Σαμαρά και τον 
Γιάννη Στουρνάρα έμειναν στην ιστορία.

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

Statistics Canada: ο αριθμός 
κλεισίματος επιχειρήσεων μειώθηκε 
τον Αύγουστο

Η 
Statistics Canada αναφέρει ότι ο αριθμός των κλεισίματος των επιχει-
ρήσεων μειώθηκε ελαφρά τον Αύγουστο, καθώς οι περιορισμοί της 
πανδημίας τουCOVID-19 τότε μειώθηκαν.
Το πρακτορείο αναφέρει ότι υπήρξαν 34.126 κλεισίματα επιχειρήσεων 

τον Αύγουστο, μειωμένα κατά 2,7% από τον Ιούλιο και 14,2% χαμηλότερα από ό, τι 
πριν από την πανδημία COVID-19 τον Φεβρουάριο.
Η Statistics Canada αναφέρει ότι η πτώση ενδέχεται να αντικατοπτρίζει το γεγονός 
ότι οι επιχειρήσεις που ήταν λιγότερο ικανοί να προσαρμοστούν στην πανδημία 
είχαν ήδη κλείσει.
Σημείωσε επίσης ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που άνοιξαν  ξεπέρασε τον αριθμό αυτών των επιχειρήσεων που έκλεισαν  καθώς 
άνοιξαν 40.697 επιχειρήσεις.
Η Statistics Canada αναφέρει ότι οι περισσότερες επαρχίες και επικράτειες συνέχι-
σαν να αναφέρουν λιγότερα κλεισίματα επιχειρήσεων τον Αύγουστο, εκτός από το 
Prince Edward Island και το New Brunswick, τα οποία και οι δύο ανέφεραν αύξηση.
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων COVID-19 στον Καναδά ήταν πολύ χαμηλότερος 
τον Αύγουστο από ό, τι τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες έχουν σημειώσει από-
τομη ανάκαμψη και οδήγησαν στην επιστροφή αυστηρών μέτρων στις επιχειρήσεις 
σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο ο αριθμός των νέων μολύνσεων.
Παράλληλα οι ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των επαρχιών του 
Καναδά είχαν φροντίσει ώστε οι επιχειρήσεις με επιδόματα βοηθείας να μπορέ-
σουν να κρατήσουν τις πόρτες τους ανοικτές.
Ο Αύγουστος αποτέλεσε και ο τελευταίος μήνας που οι πολίτες του Καναδά δέχτη-
καν το έκτακτο επίδομα CERB με απολαβές $2.000 για κάθε μήνα που δεν επέστρε-
φαν στις δουλειές τους.
Παρόλα αυτά, μερικές επαρχίες όπως το Οντάριο και το Κεμπέκ έχουν επιστρέψει 
σε αυστηρότερα μέτρα λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων. Στο Οντά-
ριο τα αυστηρά μέτρα τύπου lockdown παραμένουν σε ισχύ ως τις 21 Δεκεμβρίου.

Στη λήψη περιοριστικών μέτρων 
προχωρεί η επαρχία της Αλμπέρτα

Η 
επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι απαγορεύει τις συ-
ναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους, θα διακόψει τη φοίτηση μερικών μαθητών 
στις τάξεις και θα περιορίσει τη λειτουργία καταστημάτων λιανικής, προκειμέ-
νου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.

Οτοπικός πρωθυπουργός Τζέισον Κένι περιόρισε την παρουσία πιστών σε θρησκευτικές 
τελετές, ενώ στα εστιατόρια θα επιτρέπεται να δειπνούν μαζί μόνο τα μέλη μίας οικογέ-
νειας. Τα μέτρα θα επανεξετασθούν σε τρεις εβδομάδες.

`
Τρουντό: Νόμιζε ότι μιλούσε με 
την Γκρέτα Τούνμπεργκ αλλά 
ήταν Ρώσοι φαρσέρ

Θ
ύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπε-
σε ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τριντό, ο οποίος νόμιζε πως 
μιλούσε με τη γνωστή ακτιβίστρια 

Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ 
και ο Αλεξέι Στολιάροφ έχουν γίνει γνωστοί βά-
ζοντας στο «στόχαστρό» τους διασημότητες, 
πολιτικούς, ακόμα και αρχηγούς κρατών.  Αυ-
τήν τη φορά επέλεξαν να πάρουν τηλέφωνο τον 
πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ζη-
τώντας του ως «Γκρέτα Τούνμπεργκ» να βγάλει τον Καναδά από το ΝΑΤΟ. Η φάρσα καταστρώ-
θηκε τον Ιανουάριο εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και 
του Ιράν, λίγες μέρες μετά την κατά λάθος κατάρριψη ενός ουκρανικού επιβατικού αεροσκά-
φους πάνω από την Τεχεράνη.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας λοιπόν, ακούγεται μια γυναίκα που προσποιείται 
ότι είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι «ανησυχεί για την αυξανόμενη διεθνή κρίση 
και τις προβλέψεις για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».
«Είναι πολύ τρομακτικό», ισχυρίζεται χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Τριντό, συμφωνεί 
μαζί της, καθησυχάζοντάς την ότι έχει μιλήσει με αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, τους οποίους 
παρότρυνε να μειώσουν τις εντάσεις. Στη συνέχεια, η «ψεύτικη» Γκρέτα ζητά από τον Καναδό 
πρωθυπουργό να ασκήσει επιρροή στο ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον 
οποίο χαρακτήρισε «μπάσταρδο» που κάνει «τα πάντα για να μας σκοτώσει». Ο Τριντό δείχνει 
μάλιστα κατανόηση για τα δυνατά συναισθήματα που μπορεί να βγάλει κάποιος για τον Πρό-
εδρο των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η Γκρέτα παροτρύνει τον Καναδό να σταματήσει τους πολέμους 
και να φύγει από το ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει έναν κόσμο, όπου υπάρχει χώρος «για όλους».
«Αφήστε το ΝΑΤΟ, ρίξτε τα όπλα σας, μαζέψτε λουλούδια, χαμογελάστε στη φύση, ζήστε σαν 
άντρας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου υπάρχει χώρος για όλους. Για το 
λευκό και το μαύρο, για χριστιανούς και μουσουλμάνους, για τον Τραμπ και τον Πούτιν. Για σένα 
και μένα. Για τον Μπόρις Τζόνσον. Για τον (σ.σ. πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου) Τζέρεμι Κόρμπιν. Για τον Τέρενς και τον Φίλιπ που είναι επίσης γνωστοί στη χώρα 
σας», λέει στον Τριντό η «Γκρέτα», η οποία δεν δίστασε να του ζητήσει να μεσολαβήσει ώστε να 
γνωρίσει τους δύο αυτούς χαρακτήρες από το καρτούν South Park. 
Ο Καναδός πρωθυπουργός της υποσχέθηκε μάλιστα πως θα κάνει ό,τι μπορεί, με την Γκρέτα να 
τον ευχαριστεί θερμά. 
Οι Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ κέρδισαν αναγνωσιμότητα ως «Vovan» και 
«Lexus» σκαρώνοντας φάρσες σε διασημότητες και πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων αρχη-
γών κρατών όπως ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πολωνός Πρόεδρος Άντρ-
ζεϊ Ντούντα. Λέγεται επίσης ότι έχουν ξεγελάσει τον Έλτον Τζον, προσποιούμενοι τον Ρώσο Πρό-
εδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας από τον μουσικό να συναντηθούν, προκειμένου να συζητή-
σουν τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στη Ρωσία.

Η Exxon Mobil «κόβει» 300 Θέσεις 
Εργασίας στον Καναδά

Η 
αμερικανική Exxon Mobil Corp ανα-
κοίνωσε χθες Τετάρτη ότι σκοπεύει να 
μειώσει έως και 300 θέσεις εργασίας 
στον Καναδά ως μέρος ενός συνεχι-

ζόμενου σχεδίου μείωσης του κόστους λόγω 
της πτώσης των τιμών του πετρελαίου που 
οφείλεται στην πανδημία Covid 19. Οι μειώ-
σεις θα περιλαμβάνουν θέσεις στις Imperial Oil 
Ltd, ExxonMobil Canada Ltd και ExxonMobil 
Business Center Canada ULC, ανέφερε η εται-

ρεία.
Οι παραγωγοί πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Exxon, μείωσαν το κόστος λόγω της 
κατάρρευσης της ζήτησης πετρελαίου και των στοιχημάτων σε νέα σχέδια. Η κορυφαία 
πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ είχε περιγράψει νωρίτερα περικοπές προϋπολογισμού άνω 
των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Νωρίτερα την Τετάρτη, η Imperial Oil με έδρα το Κάλγκαρι επιβεβαίωσε ότι θα απολύσει 
περίπου 200 από τους 6.000 υπαλλήλους της στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας μείωσης του 
κόστους.
Επίσης μια άλλη εταιρεία με έδρα το Κάλγκαρι, η Suncor Energy, η δεύτερη μεγαλύτερη 
εταιρεία πετρελαίου του Καναδά, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μειώσει το εργα-
τικό δυναμικό της έως και 15% μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο.
Οι καναδικές εταιρείες ενέργειας υπέφεραν από λιγοστά κεφάλαια λόγω χρόνιας συμφόρη-
σης αγωγών και υψηλών εκπομπών.
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καναδάς

«Όσοι είστε μόνοι, μπορείτε να 
πάτε να γιορτάσετε με άλλους», 
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του 
Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ

Κ
αθώς οι περιπτώσεις COVID-19 
στο Οντάριο συνεχίζουν να αυ-
ξάνον ται,  ο πρωθυπουργός 
Doug Ford ζήτησε από τους κα-

τοίκους να γιορτάσουν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων με άτομα εντός του σπι-
τιού τους και να συνδεθούν με άλλες οι-
κογένειες και φίλους μέσω του διαδικτύ-
ου.
Όσοι ζουν μόνοι μπορούν να γιορτά-
σουν τις διακοπές τω Χριστουγέννων 
σε άλλο σπίτι εάν θέλουν, πρόσθεσε ο 
Ford, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 
στο Queen’s Park στο Τορόντο.
«Μετά από αυτό το έτος που είχαμε, 
είναι σημαντικό να βρούμε λίγο χρόνο 
κατά τη διάρκεια των διακοπών (να ευχα-
ριστηθούμε), αλλά πρέπει να το κάνουμε 
με ασφάλεια », είπε 
σ τους δημοσιογρά-
φους. «Μην κάνετε 
μεγάλα πάρτι, κάντε 
τ ι ς  γ ιορτ έ ς  χω ρίς 
μεγάλες συγκεντρώ-
σεις», πρόσθεσε.
Η υπουργός Υγείας 
Christine Elliott πρό-
σθεσε ότι οι οικογέ-
νειες που θέλουν να 
γ ιο ρ τ ά σ ο υ ν  μ α ζ ί , 
παρά το γεγονός ότι 
ζουν σε διαφορετικά 
σπίτια, θα πρέπει να 
το κάνουν μέσω διαδικτύου. Εάν θέλουν 
είναι κοντά θα πρέπει να βρίσκονται έξω, 
διατηρώντας παράλληλα τη φυσική από-
σταση και φορώντας μάσκες.
Η ανακοίνωση έρχεται αφού οι επαρχι-
ακοί αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν την 
Τετάρτη1.373 νέα κρούσματα COVID-19 
και 35 νέους θανάτους που συνδέονται 
με τον ιό. Η υπουργός Υγείας Christine 
Elliott αναφέρει ότι 445 από τις νέες 
περιπτώσεις βρίσκονται στο Τορόντο, 
ενώ 415 στην Περιφέρεια Peel, οι οποίες 
έχουν τεθεί σε ένα είδος lockdown σε 
σχέση με τ ις υπόλοιπες περιοχές του 
Οντάριο.

Ο Ford πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα 
επενδύσει $600 εκατομμύρια δολάρια 
για να στηρίξει οικονομικά τις μικρές επι-
χειρήσεις στις κόκκινες περιοχές και τις 
περιοχές που έχουν lockdown της επαρ-
χίας, καλύπτοντας το σταθερό κόστος, 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τους 
φόρους ιδιοκτησίας. Η επαρχία, πρό-
σθεσε, θα συνεργαστεί επίσης με ομο-
σπονδιακούς αξιωματούχους γ ια την 
παροχή στήριξης έως και 95 τοις εκατό 
του ενοικίου και έως και το 65 τοις εκατό 
του κόστους μισθοδοσίας που αντιμετω-
πίζουν οι μικρές επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση θα επενδύσει επιπλέον 
$57 εκατομμύρια δολάρια στο επαρχι-
ακό πρόγραμμα Digital Mainstreet για τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δημι-
ουργούν μια διαδικτυακή παρουσία για 
να προσεγγίσουν περισσότερους πελά-
τες.
«Το πιο σημαντικό πράγμα για όλους μας 
είναι να υποστηρίξουμε τις μικρές επι-

χε ιρήσε ις αυτή την 
περίοδο των διακο-
πών», είπε. «Ψωνίστε 
τοπικά, ψωνίστε από 
νωρίς.»
«Ό, τι κι αν χρειαστεί 
να αγοράσετε, υπάρ-
χει πιθανώς μια μικρή 
επιχείρηση στη γειτο-
νιά σας που το που-
λάει», πρόσθεσε.
Το  Τορόν το  κα ι  η 
περιοχή Peel βρίσκο-
νται επί του παρόντος 
κάτω από το γκρίζο 

επίπεδο στο κλιμακωτό σύστημα περι-
ορισμών COVID-19 της επαρχίας, με 
αυστηρότερα μέτρα σε ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την εβδομάδα των Χριστουγέννων.
Στις 23 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του 
Τορόντο επέκτεινε την ακύρωση υπαί-
θριων εκδηλώσεων που διοικούνται από 
την πόλη και επιτρέπονται από την πόλη 
μέχρι το τέλος της 31ης Δεκεμβρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των ε τήσ ιων 
χριστουγεννιάτικων παραδόσεων όπως 
το Φεστιβάλ των Φώτων, η παρέλαση 
του Άγιου Βασίλη, η Χριστουγεννιάτικη 
αγορά και την παραμονή της νέας χρο-
νιάς στην πλατεία Nathan-Philips.

Πρωθυπουργός Οντάριο: 
«Μείνετε σπίτια σας αυτά τα 
Χριστούγεννα»

Σε συμφωνία για τις μελλοντικές 
εμπορικές τους σχέσεις κατέληξαν 
Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς

Τ
ο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε σε συμφωνία με τον Καναδά η οποία θα επιτρέψει 
στις δύο χώρες να συνεχίσουν τις μεταξύ τους συναλλαγές με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν υπό την τρέχουσα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Τζάστιν Τρι-

ντό σφράγισαν την υπάρχουσα εμπορική τους σχέση, αξίας 20 δισεκατομμυρίων λιρών, και 
συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα πιο φιλόδοξη εμπορική συμ-
φωνία ήδη από το επόμενο έτος. Όταν λήξει η μεταβατική περίοδος του Brexit στις 31 Δε-
κεμβρίου, η Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία η οποία είχε συναφθεί από την ΕΕ και τον 
Καναδά μετά από επτά χρόνια διαπραγματεύσεων, θα συνεχίσει να ισχύει και για το Ηνω-
μένο Βασίλειο.
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε: «Πρόκειται για μια φανταστική συμφωνία για 
τη Βρετανία που εξασφαλίζει το διατλαντικό εμπόριο με έναν από τους στενότερους συμ-
μάχους μας. Οι βρετανικές επιχειρήσεις εξάγουν τα πάντα, από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως 
αφρώδη οίνο στον Καναδά, και η σημερινή συμφωνία θα διασφαλίσει ότι το εμπόριο θα 
δυναμώσει. Οι διαπραγματευτές μας εργάζονται επιμελώς για να εξασφαλίσουν εμπορικές 
συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις αρχές του επόμενου έτους έχουμε συμφω-
νήσει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για μια νέα, εξατομικευμένη εμπορική συμφωνία με 
τον Καναδά που θα καλύψει ακόμη περισσότερο τις ανάγκες της οικονομίας μας».
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Βρετανίδα 
υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Liz Truss και η ομόλογό της Mary NG, ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός είπε ότι η συμφωνία σημείνει πως «τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για 
μια εξατομικευμένη συμφωνία, μια περιεκτική συμφωνία τα επόμενα χρόνια που θα μεγι-
στοποιήσει τις εμπορικές μας ευκαιρίες και θα ενισχύσει και τις δύο πλευρές».

Πάνω από 5.000 τα ημερήσια 
κρούσματα κορωνοϊού στον Καναδά

Τ
η Δευτέρα κόμη 5.119 
κρούσματα του SARS-
CoV-2 στον Καναδά, 
ενώ το ίδιο διάστημα 49 

ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της 
COVID-19.
Ο απολογισμός των θυμάτων της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού 
στη χώρα της βόρειας Αμερικής 
έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο 
τους 11.521 νεκρούς επί συνόλου 
337.555 μολύνσεων, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το δίκτυο.
Τα κρούσματα παρέμειναν πάνω από το όριο των 5.000 για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. 
Παράλληλα, ο αριθμός των ασθενών που έχουν βαριά συμπτώματα της νόσου που προ-
καλεί ο νέος κορωνοϊός συνεχίζει να αυξάνεται.
Στο Οντάριο καταγράφηκαν 1.589 νέες μολύνσεις, αριθμός άνευ προηγουμένου, ενώ 
στο Τορόντο και την περιφέρεια Πιλ άρχισαν να εφαρμόζονται νέα αυστηρότερα περι-
οριστικά μέτρα. Στην Αλμπέρτα εντοπίστηκαν 1.549 νέα κρούσματα, στο Κεμπέκ 1.164 
κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ στη Μανιτόμπα 543 μολύνσεις, και σε αυτή την περί-
πτωση ρεκόρ.
Σύμφωνα με την υπηρεσία δημόσιας υγείας του Καναδά, στα καναδικά νοσοκομεία 
νοσηλεύονταν κατά μέσον όρο 1.840 ασθενείς με την COVID-19 το τελευταίο επταήμερο, 
ανάμεσά τους 376 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
O πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το 
σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο κατάρρευσης, καθώς 
ειδικοί προβλέπουν πως τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού ενδέχεται ως το τέλος της 
χρονιάς να φθάσουν ακόμα και τα 60.000 ημερησίως αν οι πολίτες αρχίσουν να έχουν 
περισσότερες κοινωνικές επαφές.
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εδώ Κύπρος

Ο Μητροπολίτης δήλωσε ότι δεν θα 
συμμορφωθεί με την απόφαση αναγνώρισης 
της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας

Ε
πεισόδιο μεταξύ του Μητροπολίτη Κύκκου 
Νικηφόρου και του δημοσιογράφου Αριστεί-
δη Βικέτου, σημειώθηκε σήμερα το πρωί μετά 
τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 

της Κύπρου.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μετά την κατά 
πλειοψηφία απόφαση τςη Συνόδου να υποστηρίξει 
την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας, υπό τον Μητροπολίτη Επιφάνιο, δήλωσε 
πως ο ίδιος δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με την 
απόφαση, θεωρώντας πως ο Οικουμενικός πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος παρεμβαίνει αντικανονικώς σε 
δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας.
Ο δημοσιογράφος Αριστείδης Βικέτος ανέφερε στον 
Μητροπολίτη ότι ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της 
Ρωσικής Εκκλησίας. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης 
Κύκκου έκανε αναφορά στον Μάρκο  Ευγενικό που 
ήταν ο μόνος που είχε διαφωνήσει με την Σύνοδο 
της Φεράρα το 1438 και στη συνέχεια δικαιώθηκε. 
Ο δημοσιογράφος περενέβη εκ νέου ρωτώντας τον 

Μητροπολίτη αν θεωρεί τον εαυτό του «Μάρκο Ευγε-
νικό». Ο Μητροπολίτης αντέδρασε και μετά τις δηλώ-
σεις του, ενώ αποχωρούσε ακούγεται να λέει στον 
δημοσιογράφο. «Σκασμός. Παλιάνθρωπε, είσαι 
χυδαίος». Παρενέβησαν άλλοι Μητροπολίτες και 
οδήγησαν τον Μητροπολίτη Κύκκου στην έξοδο της 
Αρχιεπισκοπής.

Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου
<ε πλειοψηφία 10 έναντι 7 η Ιερά Σύνοδος της 
Κύπρου αποφάσισε να στηρίξει την πρωτοβουλία 
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου να μνημονεύει τον 
Μητροπολίτη Κίεβου Επιφάνιο ως προκαθήμενο της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος 
δήλωσε πως το θέμα είναι πλέον λήξαν. Αργότερα 
εκτός από τον Μητροπολίτη Κύκκου, ο Μητροπολίτης 
Ταμασού Ησαϊας με δήλωση του ανέφερε πως δεν θα 
συμμορφωθεί με την απόφαση της Συνόδου και ανα-
γνωρίζει ως νόμιμο Μητροπολίτη Κίεβου, τον Ονού-
φριο του Πατριαρχείου Μόσχας.
Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος με δήλωση του 
στον τηλεοπτικό σταθμό Άλφα Κύπρου, απολογήθηκε 
για την συμπεριφορά του και ζήτησε συγγνώμη λέγο-
ντας πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα όσα 
είπε εναντίον του δημοσιογράφου.

Μητροπολίτης σε δημοσιογράφο: 
Σκασμός παλιάνθρωπε, είσαι χυδαίος! 

ΥΠΕΣ: «Ασυδοσία» με εικονικούς φοιτητές 
– Πέραν των 3.000 μετατράπηκαν σε 
αιτητές ασύλου

Ο
ι αριθμοί των αιτητών ασύλου στην Κύπρο 
είναι «τραγικοί» λέει το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, προσθέτοντας ότι «μεγάλη ευθύνη φέ-
ρουν και τα κολλέγια». Αναφέρει ακόμη ότι 

αφήνει στην κρίση της κοινής γνώμης «εάν έπρεπε ή δεν 
έπρεπε να τεθεί φραγμός στην ασυδοσία και μετεξέλιξη 
3.214 εικονικών φοιτητών σε αιτητές ασύλου, αλλά και 
άλλους 2.239 «γαμπρούς» και «νύφες» προερχόμενους 
από τα κολλέγια, που την τελευταία τριετία, συνήψαν ει-
κονικούς γάμους».Απαντώντας σε ανακοίνωση του Πα-
γκυπρίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) με τίτλο «Ο ΥΠΕΣ παραπλη-
ροφορεί και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη σε 
βάρος των κολλεγίων», το Υπουργείο Εσωτερικών ανα-
φέρει ότι θα ανέμενε κάποιος από τον Σύνδεσμο «που 
ασχολείται με τη διαπαιδαγώγηση των νέων και εκπρο-
σωπεί τα Ιδιωτικά Κολέγια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
να επιδεικνύει τουλάχιστο στοιχειώδη σεβασμό προς 

τους ανεξάρτητους θεσμούς του κράτους και πιο συγκε-
κριμένα προς το Διοικητικό Δικαστήριο».  
«Ο Σύνδεσμος εξέδωσε ανακοίνωση στις 23 Νοεμβρίου 
2020, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της μετεξέλιξης των 
εικονικών φοιτητών σε αιτητές ασύλου, λανθασμένες, 
καταστροφικές και ισοπεδωτικές. Η ανακοίνωση του 
Συνδέσμου προφανώς περιφρονεί προκλητικά την υπ. 
αρ. 862/2020 απορριπτική απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 και 
με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Συνδέσμου 
κατά της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου», προ-
σθέτει.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει, επίσης, ότι οι 
χαρακτηρισμοί για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, τις οποίες επαναλαμβάνουν στην ανακοίνωση 
τους οι εκπρόσωποι των Κολλεγίων, κρίθηκαν με πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο από το ίδιο το Δικαστήριο.

Σ
την αγορά επιπλέον 400,000 rapid test αντιγόνου προχω-
ρά το Υπουργείο Υγείας μετά από έγκριση από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο της σχετικής πρότασης που κατέθεσε ο Υ-
πουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας για συστηματική επιτήρηση 
της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας.
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η νέα ποσό-
τητα των rapid tests θα χρησιμοποιηθεί για επέκταση του πλη-
θυσμιακού ελέγχου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη 
συνέχιση της «επιθετικής» τακτικής για έλεγχο του γενικού πλη-
θυσμού. Η πρακτική αυτή συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό 
αλυσίδων μετάδοσης και συνεπακόλουθα βοηθά στον άμεσο 
περιορισμό των ατόμων με θετικό αποτέλεσμα, ώστε να μειω-
θούν οι πιθανότητες ευρύτερης διασποράς του ιού, προστίθεται.
Επιπρόσθετα, διενεργείται ήδη και θα επεκταθεί με μεγαλύτερο 
αριθμό τεστ, ο έλεγχος σε στρατόπεδα, ενώ σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ελέγχου με 
rapid test σε σχολικές μονάδες.
Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι τα rapid tests θα 
αξιοποιηθούν για εντατικοποίηση των ελέγχων στους εργαζόμε-
νους (εβδομαδιαία) και τους διαμένοντες (μηνιαία) σε γηροκο-
μεία, κέντρα αποκατάστασης και άλλες κλειστές δομές από την 
ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος ελέγχου με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης που 
είναι ήδη σε εξέλιξη.
Στο περιθώριο αυτό και για να διασφαλιστεί η ορθή επιτήρηση 
και ο έλεγχος των  χώρων αυτών (γηροκομεία, κέντρα αποκατά-
στασης και άλλες κλειστές δομές), βασικός ενισχυτικός παράγο-
ντας είναι η διαφώτιση των διευθύνσεων και του προσωπικού 
για τα ισχύοντα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα και 
μέτρα.
Για τον σκοπό αυτό, υπό την καθοδήγηση της Συμβούλου του 
Υπουργού Υγείας για θέματα κορωνοϊού δρος Ζωής-Δωροθέας 
Πανά, έχει συσταθεί και εκπαιδευτεί ομάδα αποτελούμενη από 
40 εθελοντές φοιτητές Ιατρικών Σχολών, η οποία μέσω εντύπου 
παρακολούθησης που έχει ετοιμαστεί, αναλαμβάνει τόσο τη 
εκπαίδευση επί των μέτρων αλλά και την επιτόπια επιτήρηση της 
εφαρμογής τους.
“Βασικότερος στόχος είναι η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας 
με τις δομές αυτές, ώστε να διασαφηνίζονται τα μέτρα και τα 
πρωτόκολλα και να δίνεται η καθοδήγηση που χρειάζεται για την 
προφύλαξη των εργαζομένων και κυρίως των ενοίκων” σημει-
ώνεται.
Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό την 
καθοδήγηση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενεργοποιείται δίκτυο εθελοντών, 
οι οποίοι θα συνδράμουν στη διαφώτιση και την επιτήρηση των 
πρωτοκόλλων στους εργασιακούς χώρους.
Το Υπουργείο αναφέρει πως σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η 
υπεύθυνη και συντονισμένη ενημέρωση και παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων σε επιχειρήσεις και εταιρείες, ελαχιστο-
ποιώντας τις πιθανότητες εμφάνισης κρουσμάτων και αποτρέπο-
ντας τη μετάδοση του ιού στους εργασιακούς χώρους.

Στην αγορά επιπλέον 
400,000 rapid test 
προχωρά το Υπουργείο 
Υγείας 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Το ζητούμενο είναι η λύση 
του Κυπριακού στη βάση του 
συμφωνημένου πλαισίου 
και των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και 
όχι οι οικονομικές κυρώσεις, 
δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας 
Χαράλαμπος Πετρίδης, 
τονίζοντας ωστόσο ότι 
οι κυρώσεις θα πρέπει να 
παραμείνουν στο τραπέζι 
εφόσον η Τουρκία διατηρεί 
τις εντάσεις.
 

Μ
ιλώντας στο διαδι-
κτυακό συνέδριο του 
Economist, o κ. Πε-
τρίδης τόνισε πως τό-

νισε πως η Κύπρος προωθεί ένα 
πλέγμα συνεργασιών στην περιο-
χή με στόχο την ασφάλεια τη στα-
θερότητα στην περιοχή, που είναι 
ανοικτό και προς άλλες χώρες, νο-
ουμένου ότι υπάρχει σεβασμός 
του διεθνούς δικαίου και των σχέ-
σεων καλής γειτονίας.
 Ο Χαράλαμπος Πετρίδης αναφέρ-
θηκε στις δημόσιες αναφορές της 
τουρκικής πλευράς, τονίζοντας 
πως επιζητούν μια λύση δύο κρα-
τών στο Κυπριακό, που βρίσκε-
ται σε απόλυτη αντίθεση με την 
συμφωνημένη βάση της διζωνι-
κής δικοινοτικής ομοσπονδίας,, 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, το διεθνές δίκαιο και 
τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
 Επέκρινε την Τουρκία ότι κλιμακώ-
νει τις εντάσεις με την Κύπρο και 
την Ελλάδα την ώρα που η Κύπρος 
επιζητεί τις σχέσεις καλής γειτονίας 
και την ενίσχυση της συνεργασίας 
με τις χώρες της περιοχής.
 «Η Κύπρος δεν έχει άλλη επιλογή 
από την συνέχιση της συνεργα-
σίας με όλες τις χώρες που ενστερ-
νίζονται τις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίας και βεβαίως το διεθνές 
δίκαιο», είπε, τονίζοντας ότι προς 

αυτή την κατεύθυνση, καλούμε την 
Τουρκία να αποδεχθεί το κάλεσμα 
της Κύπρου για εμπλοκή σε ένα 
σοβαρό διάλογο για το Κυπριακό 
με καλή πίστη, πάντα σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο και με αντικειμε-
νικό στόχο τόσο μια συμφωνία για 
καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών 
αλλά και για τη λύση του Κυπρια-
κού.
 «Φυσικά, υπάρχει και το δικαίωμα 
της προσφυγής στο Διεθνές Δικα-
στήριο, αν η Τουρκία το επιθυμεί», 
είπε.
 Σε ερώτηση για τη συζήτηση για 
λήψη κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας, ο κ. Πετρίδης είπε πως οι 
οικονομικές κυρώσεις «δεν είναι 
ο δρόμος προς τα εμπρός, αλλά αν 
οι εντάσεις διατηρη-
θούν, όπως το θέμα 
των Βαρωσίων τότε 
πρέπει να παραμεί-
νουν στο τραπέζι».
 Ο κύριος στόχος 
είναι η επιστροφή 
στις διαπραγματεύ-
σεις για εξεύρεση 
λύσης στη βάση του 
διεθνούς δικαίου και των ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ, κατέληξε.
 Εξάλλου, είπε πως στον απόηχο 
των τουρκικών προκλήσεων, οι 
στενοί εταίροι της Κύπρου έδειξαν 
το επίπεδο της αλληλεγγύης τους 
προς την Κύπρο, προσθέτοντας 
πως η ευρωπαϊκή οικογένεια πρέ-
πει να επιδείξει τη διπλωματία της 
και να είναι πιο αποτελεσματική.

Μπορρέλ: Το καθεστώς 
των Βαρωσίων είναι ψηλά 
στην ατζέντα της ΕΕ
Τη διαβεβαίωση ότι το καθεστώς 
των Βαρωσίων “είναι και θα παρα-
μείνει ψηλά στη συλλογική μας 
ατζέντα, για να διασφαλίσουμε 
ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ θα είναι πλή-
ρως σεβαστά από όλους”, έδωσε ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορ-
ρέλ, μιλώντας σε σχετική συζή-
τηση στην ολομέλεια του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος τόνισε 
απευθυνόμενος στου ευρωβου-
λευτές ότι “δεν πρέπει να υπάρχει 
αμφιβολία: ο σεβασμός του καθε-
στώτος των Βαρωσίων, όπως ορί-
ζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
είναι υψίστης σημασίας”.
Υπενθύμισε στα μέλη του ΕΚ ότι 
“οι αρχηγοί κρατών και κυβερνή-
σεων της ΕΕ”, δηλαδή το ανώτατο 
όργανο της ΕΕ και το αρμόδιο (μαζί 
με τους Υπουργούς Εξωτερικών) 
για τη χάραξη και εκτέλεση της 

Εξωτερικής Πολιτι-
κής της ΕΕ, “έχουν 
επισημάνει αυτό 
το σημείο” και “οι 
υπουργοί Εξωτερι-
κών της ΕΕ παρακο-
λουθούν στενά την 
κατάσταση και το 
Συμβούλιο Ασφα-
λε ίας των Ηνω-

μένων Εθνών διεξήγαγε κλειστή 
ακρόαση με το ίδιο αντικείμενο τον 
προηγούμενο μήνα”.
“Ανησυχούμε όλοι βαθιά για τις 
εξελίξεις επί του εδάφους”, τόνισε.
“Στις 13 Οκτωβρίου 2020, εξέ-
δωσα δήλωση εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησα 
την άμεση αντιστροφή των πρό-
σφατων ενεργειών. Ο σεβασμός 
των σχετικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
είναι ουσιαστικής σημασίας”,  
σημείωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος.
“Όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρω-
παϊκή Ένωση θεωρεί την Τουρκία 
υπεύθυνη για την κατάσταση στην 
περιοχή”, ξεκαθάρισε.
“Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από 
το Βαρώσι, συμπεριλαμβανομένης 
της επίσκεψης και των δηλώσεων 

του Προέδρου Ερντογάν, έρχονται 
σε μια στιγμή που βρίσκονται σε 
εξέλιξη προσπάθειες για να δημι-
ουργηθεί χώρος για διάλογο για 
την επίλυσης του κυπριακού και 
για την ευρύτερη Ανατολική Μεσό-
γειο”, επεσήμανε.
“Διαβιβάζουμε αυτό το μήνυμα 
στους Τούρκους συνομιλητές μας. 
Το έχω διαβιβάσει επίσης προ-
σωπικά στον νέο Τουρκοκύπριο 
ηγέτη: είναι η ώρα να υποστηρί-
ξουμε τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες στις 
προσπάθειές του να επαναλά-
βει τις συνομιλίες για την επίλυση 
του κυπριακούυ. Η ενίσχυση της 
δυσπιστίας και η πρόκληση εντά-
σεων δεν βοηθούν κανέναν”, 
τόνισε.
Σημείωσε ακόμη ότι “η ειρηνευ-
τική αποστολή των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο πρέπει να έχει 
πλήρη ελευθερία κινήσεων στο 
Βαρώσι για να παρακολουθεί την 
κατάσταση σύμφωνα με την εντολή 
της”.
Επεσήμανε δε ότι “η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί πλήρως για μια συνο-
λική διευθέτηση του Κυπριακού 
και για την επανένωση που βασί-
ζεται σε μια διζωνική, δικοινο-
τική ομοσπονδία με πολιτική ισό-
τητα, στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές 
στις οποίες βασίζεται η ΕΕ”.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη 
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη 
στήριξη αυτών των διαπραγματεύ-
σεων και στην εξεύρεση μόνιμων 
λύσεων”, επανέλαβε.
“Ένα σταθερό και ασφαλές περι-
βάλλον στην Ανατολική Μεσό-
γειο και η ανάπτυξη συνεργατι-
κών και αμοιβαία επωφελών σχέ-
σεων μεταξύ όλων των εταίρων 
της περιοχής, διμερώς και πολυ-
μερώς, είναι προς το στρατη-
γικό συμφέρον της ΕΕ”, δήλωσε ο 
Ζ.Μπορρέλ.

Όποτε η Ερευνητική Επι-
τροπή για τις Πολιτο-
γραφήσεις συμπλη-

ρώνε ι ένα ικανό αριθμό 
φακέλων και υποθέσεων θα 
υποβάλλει ενδιάμεσο πόρι-
σμα στον Γενικό  Εισαγγελέα 
έτσι ώστε να λαμβάνονται 
εκείνα τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν, δήλωσε σήμερα 
ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, 
Γιώργος Σαββίδης, μιλώντας 
ενώπιον της Επιτροπής Οικο-
νομικών της Βουλής κατά 
την παρουσίαση και συζή-
τηση του προϋπολογισμού 
της Νομικής Υπηρεσίας για το 
2021.
Απαντώντας σε ερωτήσεις 
Βουλευτών, ο κ. Σαββίδης είπε 
πως εφόσον, με βάση το ενδι-
άμεσο πόρισμα που θα του 
υποβάλλεται, κρίνεται πως 
υπάρχει αναγκαιότητα ανά-
κλησης υπηκοοτήτων αυτή η 
ανάκληση θα προχωρεί στο 
Υπουργικό Συμβούλιο που θα 
λαμβάνει την απόφαση, και 
εκεί όπου υπάρχουν ποινι-
κές ή διοικητικές ευθύνες θα 
καταγγέλλονται και θα προ-
χωρούν στην Αστυνομία.
Ο Γενικός Εισαγγελέας επε-
σήμανε πως στην περίπτωση 
που υπήρξαν ποινικές καταγ-
γελίες με το πόρισμα της ad 
hoc Επιτροπής Καλογήρου 
“τις δώσαμε αμέσως στην 
Αστυνομία, διερευνώνται και 
παρακολουθούμε στενά την 
πρόοδο των ερευνών. Το ίδιο 
έγινε και με το δημοσίευμα 
του Al Jazeera”, πρόσθεσε.
Σε ό,τι αφορά την Ερευνητική 
Επιτροπή για Πολιτογραφή-
σεις είπε πως θεωρεί πολύ 
πιθανόν αυτή να χρειαστεί και 
τις δυο χρονικές παρατάσεις 
για διεκπεραίωση του έργου 
της, δηλαδή άλλους έξι μήνες 
πέραν των τριών μηνών που 
ήταν η αρχική περίοδος που 
της δόθηκε.

Ενδιάμεσα 
πορίσματα από 
Ερευνητική 
Επιτροπή για 
Πολιτογραφήσεις 
αναμένει ο Γ. 
Εισαγγελέας ΥΠΑΜ: Οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, 

στόχος η λύση του Κυπριακού 
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Η πρώην σύζυγος του Εμίρη του 
Ντουμπάι είχε για δύο χρόνια 
ανάρμοστη σχέση με τον Βρετανό 
σωματοφύλακά της – Ο Ράσελ 
Φλάουερς είναι εννέα χρόνια 
νεότερος της έκτης συζύγου του 
σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ 
Μακτού

Γ
ερά έβαλε το χέρι στην τσέπη η 
πριγκίπισσα Χάγια, έκτη και νεό-
τερη σύζυγος του εμίρη του Ντου-
μπάι Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ 

Μακτού, για να κλείσει το στόμα του 
πρώην εραστή και σωματοφύλακά της.
Όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημε-
ρίδα «Daily Mail», η πρώην σύζυγός του 
εμίρη του Ντουμπάι, φέρεται να είχε το 
2016 εξωσυζυγική σχέση με τον Βρετανό 
σωματοφύλακά της Ράσελ Φλάουερς. Η 
σχέση τους διήρκεσε δύο 
χρόνια.
Α λ λά γ ια να έ χε ι  το 
κεφάλι της ήσυχο και 
για να μην διαρρεύσει η 
ανάρμοστη σχέση τους, 
«φίμωσε» το στόμα του 
αγαπημένου της με το 
ποσό των πέντε εκατομ-
μυρίων λιρών. Με τον 
τρόπο αυτό, φρόντισε να 
μην αποκαλυφθεί ο δεσμός τους.
Ο Φλάουερς ήταν επί πέντε χρόνια υπό 
τις υπηρεσίες της πριγκίπισσας Χάγια. 
Πολλές φορές την συνόδευε και σε ταξί-
δια στο εξωτερικό, ενώ η 46χρονη πρι-
γκίπισσα επέμενε τα δωμάτια τους να 
επικοινωνούν .
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετα-
νικής εφημερίδας «Daily Mail», η ετερο-
θαλής αδελφή του βασιλιά της Ιορδα-
νίας Αμπντάλα φέρεται να έχει εξαγο-
ράσει τη σιωπή του πρώην εραστή της 
προσφέροντάς του όχι μόνο το ποσό των 
1,2 εκατομμυρίων λιρών, αλλά ένα ρολόι 
αξίας 12 χιλιάδων λιρών καθώς και ένα 
όπλο-αντίκα αξίας 50 χιλιάδων λιρών.
Λεπτομέρειες όμως για την παράνομη 
σχέση της πριγκίπισσας Χάγια ήξεραν 
και οι άλλοι τρεις σωματοφύλακες που 
βρίσκονταν στην υπηρεσία της, όσο 
καιρό έμενε στο Λονδίνο και διεκδι-
κούσε την επιμέλεια των δύο παιδιών 

της.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, 
το γεγονός αυτό ανάγκασε την έκτη και 
νεότερη σύζυγο του σεΐχη Μοχάμεντ 
μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ να προσφέρει 
και σε αυτούς από 1,2 εκατ. λίρες.
Μέχρι τώρα, ο Ράσελ Φλάουερς αρνεί-
ται να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά 
με τα δημοσιεύματα. Από την πλευρά 
της, η πριγκίπισσα Χάγια αρνείται τα όσα 
ακούγονται και γράφονται.
Φίλοι όμως του 37χρονου πρώην ερα-
στή της , όπως αναφέρει το βρετανικό 
δημοσίευμα, επιβεβαιώνουν την ανάρ-
μοστη σχέση τους, μιλώντας για τ ις 
δύσκολες στιγμές που πέρασε η σύζυ-
γος του Ράσελ Φλάουερς καθώς προσπα-
θούσε να σώσει τον γάμο τους. Μάταια, 
όμως γιατί το ζευγάρι τελικά χώρισε .
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της δικα-
στικής μάχης του εμίρη του Ντουμπάι 

και της έκτης συζύγου 
του γ ια την επιμέλεια 
των δύο παιδιών τους, 
τον περασμένο Μάρτιο, 
η βρετανική δικαιοσύνη 
απεφάνθη ότι, ο σεΐχης 
Μοχάμεντ μπιν Ρασίν τ 
αλ Μακτούμ, χρηματο-
δότησε την απαγωγή 
δύο θυγατέρων του και 
«εκφόβισε» την πριγκί-

πισσα Χάγια της Ιορδανίας, αναγκάζο-
ντάς την να φύγει για τη Βρετανία.
Ο δικαστής Άντριου Μακφάρλαν δήλωσε 
ότι αποδέχθηκε, ως αποδεδειγμένους, 
μια σειρά από ισχυρισμούς που προέ-
βαλε η πρώην σύζυγος του Μοχάμεντ, η 
πριγκίπισσα Χάγια, ετεροθαλής αδελφή 
του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας,
Στους ισχυρισμούς αυτούς συμπεριλαμ-
βάνονταν οι καταγγελίες ότι ο Μοχάμεντ 
κανόνισε την απαγωγή της κόρης του 
Σάμσα, ηλικίας τότε 18 ετών, από τους 
δρόμους του Κέμπριτζ στην κεντρική 
Αγγλία το 2000 και να την οδηγήσει 
πίσω στο Ντουμπάι αεροπορικώς, όπου 
παραμένει αιχμάλωτη.
Κανόνισε, επίσης, την αρπαγή της μικρό-
τερης αδελφής της Λατίφα από ένα πλοίο 
που έπλεε σε διεθνή ύδατα, στα ανοικτά 
των ακτών της Ινδίας, από ινδικές δυνά-
μεις το 2018 και την επιστροφή της στο 
εμιράτο.

Τ
ο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το 
προσωπικό ότι η διαδικασία με-
τάβασης της εξουσίας στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκί-

νησε και ανατέθηκε σε μια ομάδα εντός 
της υπηρεσίας το έργο στήριξης της πα-
ράδοσης στην εισερχόμενη κυβέρνηση 
του Μπάιντεν, σύμφωνα με ένα εσωτερι-
κό email που περιήλθε σήμερα σε γνώση 
του Reuters.
Οι κατευθυντήριες γραμμές, που στάλ-
θηκαν σήμερα, ήρθαν αφού η Διεύθυνση 
Γενικών Υπηρεσιών (General Services 
Administration, GSA), ο ομοσπονδια-
κός φορέας που φροντίζει για την ομαλή 
παράδοση της εξουσίας από τη μια κυβέρ-
νηση στην άλλη, ενημέρωσε τη Δευτέρα 
τον Μπάιντεν πως μπορεί να αρχίσει η 
διαδικασία παράδοσης.
«Σε συνέχεια των εκλογών της 3ης Νοεμ-
βρίου, εκπρόσωποι της ομάδας μετάβα-
σης του εκλεγμένου προέδρου Μπάιντεν 
ήρθαν στο υπουργείο Εξωτερικών για να 
στηρίξουν τις προετοιμασίες για τη μετά-
βαση», ανέφερε το email.
Μια «ειδικά εντεταλμένη» ομάδα θα στη-
ρίξει το επιτελείο μετάβασης εξουσίας του 
Μπάιντεν για να διασφαλιστεί ότι θα λάβει 
τις απαραίτητες πληροφορίες και την υλι-
κοτεχνική υποστήριξη, ανέφερε το email.
Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε 
αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ 
Πομπέο, σε συνέντευξή του χθες στο Fox 
News, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει αρχί-

σει η μεταβίβαση της εξουσίας στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ. «Σήμερα αρχίσαμε τη διαδι-
κασία να δούμε την απόφαση της GSA και 
θα κάνουμε όλα όσα προβλέπει ο νόμος. 
Θα το φέρουμε σε πέρας», υπογράμμισε.
Ο Πομπέο δέχθηκε πυρά πριν από δύο 
εβδομάδες σε συνέντευξη Τύπου όταν 
είπε ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση 
εξουσίας σε μια «δεύτερη κυβέρνηση 
Τραμπ» παρά την νίκη του Μπάιντεν στις 
εκλογές. Έπειτα υποσχέθηκε μια «καλή 
μετάβαση» για όποιον βρεθεί στον Λευκό 
Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της 
ορκωμοσίας του νέου προέδρου των 
ΗΠΑ.

Επικυρώθηκε και στην Πενσιλ-
βάνια η νίκη Μπάιντεν
Επισφραγίστηκε η νίκη του Τζο Μπάιντεν 
και στην Πενσιλβάνια που επικύρωσε τα 
εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμ-
βρίου, ανακηρύσσοντας την επικράτηση 
του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν έναντι 
του Ντόναλντ Τραμπ.
«Σήμερα, το υπουργείο Εσωτερικών της 
Πενσιλβάνιας επικύρωσε τα αποτελέ-
σματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 
για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως απαιτείται 
από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, υπέ-
γραψα το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης για 
τη λίστα των εκλεκτόρων του Τζο Μπάι-
ντεν και της Κάμαλα Χάρις» ανέφερε μέσω 
του Twitter ο Δημοκρατικός κυβερνήτης 
της Πολιτείας, Τομ Γουλφ.

ΗΠΑ: Άρχισε η διαδικασία 
μεταβίβασης της εξουσίας στο 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Βρετανία: Η πριγκίπισσα Χάγια 
«προίκισε» τον σωματοφύλακα 
εραστή της για να του κλείσει το στόμα 
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Η 
ίδια έχει υπηρετήσει στη δεύτερη 
πιο σημαντική θέση ηγεσίας της 
CIA, ενώ θα επιβλέπει την κοινότη-
τα των υπηρεσιών συλλογής πλη-

ροφοριών των ΗΠΑ, που ταλανίζεται από 
χαμηλό ηθικό, αλλά και είναι αντιμέτωπη με 
κατηγορίες ότι η δουλειά της, χρησιμοποιή-
θηκε για πολιτικές επιθέσεις.
Η Χέινς, είναι μία δικηγόρος από τη Νέα 
Υόρκη, είναι εκπαιδευμένη στις πολεμικές 
τέχνες (τζούντο), έχει άδεια ιδιώτη πιλότου, 
ενώ κάποτε προσπάθησε ανεπιτυχώς να 
πετάξει πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό με 
ένα μικρό αεροσκάφος.
Η Χέινς είναι η πρώτη γυναίκα που επιλέγεται 
για τη θέση του Διευθυντή των Υπηρεσιών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ, με τη θέση αυτή, να 

έχει δημιουργηθεί μετά τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με 
στόχο το συντονισμό της δράσης 17 υπηρε-
σιών πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ.
Πηγές των Ρεπουμπλικάνων και των Δημο-
κρατικών στη Γερουσία δηλώνουν ότι η Χέινς 
αναμένεται να εξασφαλίσει την επικύρωση 
του διορισμού της. Ωστόσο, το αποτέλε-
σμα αυτό, θα επιτευχθεί μετά από μια σειρά 
σκληρών ερωτήσεων με τις οποίες θα βρεθεί 
αντιμέτωπη, για το ρόλο της ως αναπληρώ-
τρια διευθύντρια της CIA, από τον Αύγου-
στο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, 
αλλά και τις απόψεις της για τις απειλές εθνι-
κής ασφάλειας, από τη Ρωσία μέχρι τις απει-
λές κατά της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ 
στον κυβερνοχώρο.

διεθνή νέα

Ο 
ίδιος ο Τζον Κέρι ήταν εκείνος 
που υπέγραψε, εξ ονόματος των 
ΗΠΑ, τη συμφωνία την οποία δι-
απραγματεύτηκε τον Δεκέμβριο 

του 2015, ως υπουργός Εξωτερικών του 
Μπαράκ Ομπάμα, εκείνη την εποχή. Ήταν 
η μία από τις συμφωνίες, μαζί με εκείνη για 
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις οποί-
ες διαπραγματεύτηκε ο ίδιος προσωπικά, 
για να τις σκίσει στη συνέχεια ο Ντόναλντ 
Τραμπ.
Ο Μπάιντεν έχει υποσχεθεί ότι οι ΗΠΑ θα 
επιστρέψουν στη συμφωνία του Παρισιού 
αμέσως μόλις αναλάβει επισήμως τα καθή-
κοντά του, στις 20 Ιανουαρίου 2021.
«Επιστρέφω στην κυβέρνηση για να ξανα-
βάλω την Αμερική στον σωστό δρόμο, απέ-
ναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της 
γενιάς και εκείνων που θα ακολουθήσουν», 
έγραψε στο Twitter ο Κέρι, δεσμευόμενος 
ότι «θα διαχειριστεί την κλιματική κρίση ως 
κατεπείγουσα απειλή για την εθνική ασφά-
λεια».
Ο 76χρονος Κέρι είναι δύο χρόνια νεότε-
ρος από τον Μπάιντεν και θεωρείται από τα 
«βαριά χαρτιά» των Δημοκρατικών. Εκτός 
από υπουργός Εξωτερικών, ήταν γερου-
σιαστής επί 28 χρόνια, με ειδικότητα στις 
εξωτερικές υποθέσεις ενώ το 2004 διεκδί-
κησε τον Λευκό Οίκο, αλλά ηττήθηκε από 
τον Τζορτζ Ου. Μπους. Αποχώρησε από το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ όταν ανέλαβε την προε-
δρία ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 
2017. Και έκτοτε, η κλιματική αλλαγή είναι 
ένα από τα θέματα στα οποία έχει αφοσιω-
θεί. Πριν από έναν χρόνο ίδρυσε έναν συνα-
σπισμό αστέρων και προσωπικοτήτων ώστε 
να κινητοποιήσουν για την κλιματική κρίση. 
Στον «Παγκόσμιο Πόλεμο Μηδέν», όπως 
ονομάστηκε το κίνημα, μετέχουν μεταξύ 
άλλων ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Έμα Γουά-
τσον, ο ‘Αρνολντ Σβαρτζενέργκερ.
«Καμιά χώρα δεν κάνει δουλειά» για την 
κλιματική αλλαγή. «Πρέπει να την αντιμετω-
πίσουμε σαν να ήταν πόλεμος», είχε δηλώ-
σει τότε.
Κάθε χρόνος αδράνειας υπό την προεδρία 
του Τραμπ κατέστησε ακόμη πιο δύσκολη 
τη νίκη σ’ αυτόν τον πόλεμο. Οι εκπομπές 

αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου μειώνονταν με φυσικό τρόπο, 
επειδή αυξάνονταν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες και, φέτος, χάρη και στην πανδη-
μία. Ωστόσο αυτή η μείωση δεν είναι τόσο 
γρήγορη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που 
έχει θέσει ο Μπάιντεν: ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.
Ο οδικός χάρτης του Τζον Κέρι θα είναι να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των εταίρων 
των ΗΠΑ και να αποδείξει ότι η δομή της 
Συμφωνίας του Παρισιού ήταν πραγματικά 
η σωστή. Η συμφωνία δεν επιβάλλει μέτρα 
στις χώρες που την υπέγραψαν: τους ζητά 
να θέσουν οι ίδιες τους στόχους τους για το 
κλίμα, να τους τηρήσουν και, ενδεχομένως, 
να τους αυξήσουν. Αυτή η όχι πολύ περιορι-
στική μορφή της είναι ταυτόχρονα η δύναμη 
και η αδυναμία της συμφωνίας, αφού επα-
φίεται στην καλή θέληση των ενδιαφερο-
μένων.

Ο υποψήφιος του Μπάιντεν για 
τη θέση του διευθυντή της CIA
Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδε-
χόμενο να διορίσει τον Τομ Ντόνιλον, βετε-
ράνο διπλωμάτη, άλλοτε σύμβουλο εθνι-
κής ασφαλείας του πρώην προέδρου Μπα-
ράκ Ομπάμα, στο αξίωμα του διευθυντή της 
αμερικανικής κεντρικής υπηρεσίας πληρο-
φοριών (CIA), δήλωσε ενημερωμένη πηγή.
Ο διορισμός ίσως αποδειχτεί πρόκληση για 
την κυβέρνηση Μπάιντεν. Ο απερχόμενος 
Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια την υπηρεσία πληρο-
φοριών πως ανήκει στο «βαθύ κράτος» 
που, κατ’ αυτόν, συνωμοτούσε για να τον 
υπονομεύσει.
Το ότι ο Μπάιντεν σκέφτεται να διορίσει 
τον Ντόνιλον διευθυντή της υπηρεσίας ανέ-
φερε πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος 
Politico.
Ο Μπάιντεν, που θα αναλάβει την εξου-
σία την 20ή Ιανουαρίου, φέρεται να μελετά 
άλλη μια υποψηφιότητα, του Μάικλ Μορέλ, 
άλλοτε υποδιευθυντή της CIA και υπηρεσι-
ακού διευθυντή της υπό τον Ομπάμα.

ΗΠΑ: Η επιστροφή του Τζον Κέρι 
στην κυβέρνηση Μπάιντεν
Με τον διορισμό του Τζον Κέρι ως ειδικού εκπροσώπου για το κλίμα, ο 
επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βασίζεται σε έναν διπλωμάτη με 
εμπειρία στην πολυμέρεια και γνωστό σε πολλούς ξένους ηγέτες, προκειμένου 
να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, την επιστροφή της Ουάσινγκτον στη 
Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή

Η Αβρίλ Χέινς θα γίνει η πρώτη 
γυναίκα επικεφαλής των 
υπηρεσιών πληροφοριών
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
του μωρού;

Α
υτό που είναι πραγματικά εντυ-
πωσιακό  με τα μωράκια που έ-
χουν φτάσει στον έκτο τους μή-
να είναι ότι πιθανότατα κάνουν 

πολλά περισσότερα από το να κοιμούνται 
και να τρώνε. Γενικά, τα μωρά έξι μηνών 
θα μπορούσαν να κοιμούνται όλη τη νύ-
χτα, με ένα ή δύο ενδιάμεσα «διαλείμμα-
τα» για να φάει. Έτσι, μόλις ξυπνήσουν 
έχουν όρεξη και ενέργεια για πολλές και 
διαφορετικές δραστηριότητες.
Με την εφαρμογή μιας επιτυχημένης ρου-
τίνας το πρωί, θα ορίσετε τον τόνο για 
να έχετε μια καλή ημέρα κάθε μέρα. Δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να κάνετε αυτά τα 
πράγματα ταυτόχρονα ή για την ίδια διάρ-
κεια κάθε μέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρείτε να προσαρμόσετε τη ρουτίνα σας σε 
αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς 
και το μωρό σας.
*Φάτε πρωινό
Είναι πάντα σημαντικό να ταΐζετε το μωρό 
σας εάν ξυπνήσει πεινασμένο. Εάν δοκι-
μάζετε στερεά τρόφιμα με το μωρό σας, 
τότε γιατί να μην κάνετε ένα διασκεδα-

στικό πρωινό μαζί. Θυμηθείτε ότι είναι 
εξίσου σημαντικό να τρώτε και κάτι θρε-
πτικό το πρωί. Πολλά μωράκια τείνουν να 
απολαμβάνουν το γιαούρτι, το πλιγούρι 
βρώμης, τα δημητριακά ρυζιού ή ακόμη 
και μικρά κομμάτια τοστ.
Το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του 
μωρού σας προέρχεται από το μητρικό 
γάλα ή τη φόρμουλα, οπότε δεν χρειάζε-
ται να ανησυχείτε για το πόσο πραγματικά 
τρώνε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου, ενώ τρώνε μπορείτε να φάτε πρωινό, 
να πιείτε τον καφέ σας, χωρίς να αφήνετε 
το μωρό από την επίβλεψή σας.
*Ντυθείτε
Αφού τελειώσει το πρωινό του, τότε μπο-
ρείτε να δοκιμάσετε να βγάλετε τις πιτζα-
μούλες του και να το ντύσετε. Αν χρειά-
ζεται ένα μπανάκι, μην διστάσετε να το 
κάνετε και να το αλλάξετε έπειτα. Μπο-
ρείτε στο μεταξύ να αφήσετε το μωρό σας 
να επιλέξει τι θέλει να βάλει, καθώς ξεκι-
νούν να καλλιεργούν αυτήν την δεξιότητα 
ήδη από την βρεφική ηλικία. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε με απλά πράγματα, όπως από 
τι χρώμα πουκάμισο, παντελόνι, μπλούζα 
ή φούστα θέλει να φορέσει. Μόλις το 

μωρό σας ντυθεί για την ημέρα, μπορείτε 
να τα τοποθετήσετε στην κούνια. Ακόμα 
και αν δεν βγείτε από το σπίτι, θα νιώσετε 
και οι δύο πιο παραγωγικοί.
*Διαβάστε μαζί
Η ανάγνωση στο μωρό σας είναι απα-
ραίτητη για την ανάπτυξή του. Ακόμα κι 
αν έχετε χρόνο μόνο για ένα βιβλίο, είναι 
σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να 
διαβάσετε με το μωρό σας. Τα μάτια του 
μωρού σας θα έχουν αναπτυχθεί αρκετά 
ώστε να απολαμβάνουν τα χρώματα 
τώρα.
Τα βιβλία που έχουν απλούς χρωματικούς 
συνδυασμούς και φράσεις θα είναι πιο 
ευχάριστα από τα περίπλοκα λεξιλόγια σε 
αυτήν την ηλικία. Θα μπορούσατε επίσης 
να δείχνετε και να κοιτάτε τις φωτογρα-
φίες αντί να διαβάζετε ολόκληρη την ιστο-
ρία.
*Ώρα για παιχνίδι
Ο καλύτερος τρόπος για να διδάξετε 
το παιδί να παίζει μόνο του είναι να το 
ενθαρρύνετε να παίζει με παιχνίδια από 
νωρίς. Το παιχνίδι με παιχνίδια μπορεί να 

βοηθήσει την καλή κινητικότητα, την επι-
κοινωνία και τις γνωστικές δεξιότητες του 
μωρού σας.
*Χρειάζεστε σνακ
Μετά από ένα πρωινό γεμάτο παιχνίδι, 
μάθηση και δραστηριότητες σίγουρα το 
μικρό σας θα χρειαστεί κάποιο σνακ.Αυτό 
μπορεί να είναι περισσότερο γιαούρτι, 
τραγανά σνακ που διαλύονται στο στόμα 
τους ή περισσότερα φρούτα. Και πάλι, τα 
στερεά τρόφιμα σε αυτήν την ηλικία αφο-
ρούν την εξάσκηση δεξιοτήτων παρά την 
πρόσληψη. Εάν το μωρό σας απλά δια-
σκεδάζει αγγίζοντας το φαγητό του, τότε 
απλά αφήστε το, καθώς έτσι το ενθαρρύ-
νετε να δοκιμάσει, μειώνοντας τις πιθα-
νότητες να γίνει μεγαλώνοντας ιδιαίτερα 
επιλεκτικό.
*Ώρα για υπνάκο
Τα περισσότερα μωρά έξι μηνών εξακο-
λουθούν να λαμβάνουν 2-3 υπνάκους την 
ημέρα. Είναι σημαντικό να προσέχετε για 
ενδείξεις που θα σας ειδοποιήσουν ότι 
χρειάζεται τον υπνάκο του, όπως το τρί-
ψιμο των ματιών ή των αυτιών του, η επι-
θυμία να το κρατήσετε και η ευερεθιστό-
τητά του.

Σ
το γάμο οι δύο γίνονται ένα. Όταν ό-
μως για τον εαυτό μας έχουμε άλλα 
κριτήρια και για τον άντρα μας έχου-
με άλλα, τότε δημιουργείται ένα άδι-

κο, διπλό σύστημα κριτηρίων που προκαλεί 
διαίρεση. Ας δούμε λοιπόν μερικές συνηθι-
σμένες περιπτώσεις διπλών κριτηρίων και 
πώς να τις αποφύγουμε.  Πρώτα, πρώτα, μή-
πως αγοράζεις κάτι χωρίς να σκεφτείς ή έχεις 
τη συνήθεια να ξοδεύεις απερίσκεπτα, αλλά 
, αν κάνει το ίδιο ο άντρας σου , θυμώνεις; 
Μπορείτε να αποφύγετε αυτόν το σκόπελο 
αν συμφωνήσετε για το ποσό που θα μπο-
ρείς να ξοδεύεις και για τις προτεραιότητες. 
Δεύτερον, μήπως ξοδεύεις πολύ χρόνο με τις 
φίλες σου, αλλά κατηγορείς τον άντρα σου αν 
κάνει το ίδιο; Για να το αποφύγεις αυτό συ-
ζήτησε με τον άντρα σου το πρόγραμμα των 
κοινωνικών σου συναναστροφών  αφήνο-
ντας χρόνο και για τις δικές του. 
Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να επιτρέ-
ψεις στο γιο σου ή στην κόρη σου να 
βγαίνει ραντεβού;  
Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και τα 
πιστεύω της οικογένειάς σου σχετικά με το 
θέμα αυτό, ένα σημαντικό πράγμα που πρέ-
πει να κοιτάξεις είναι η ωριμότητά τους. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά μας θα πρέπει να 
θέλουν να είναι ενήμερη η οικογένεια για τα 
ραντεβού τους. Η ανάμιξη της οικογένειας 
τους επιτρέπει να βγαίνουν φανερά με το 
άτομο που σχετίζονται. Αν όμως δε θέλουν 
να μπλέξουν την οικογένεια μπορεί να σημαί-
νει  ότι θέλουν κάτι να κρύψουν. Ακόμη, όταν 
η οικογένεια το ξέρει μπορούν να γνωρίσουν 
και το χαρακτήρα του παιδιού με το οποίο 
σχετίζεται ο γιος ή η κόρη.
Γιατί είναι δύσκολο να είσαι μητέρα κορι-
τσιού;  
Το να είσαι γονιός είτε αγοριού είτε κορι-
τσιού έχει τα δικά του ειδικά προβλήματα 
αλλά και τις χαρές. Τώρα όμως θα δούμε 
πώς μπορεί να είναι πιο δύσκολο να είσαι 
μητέρα κοριτσιού. Πρώτα, πρώτα, η μητέρα 
πρέπει να προετοιμάσει την κόρη της για την 
εφηβεία. Επειδή πολλά κορίτσια μπορεί να 
φοβούνται αυτήν την αλλαγή, είναι σημα-
ντικό να είναι η μητέρα δίπλα στην κόρη 
έτοιμη να τη βοηθήσει σε κάθε βήμα. Δεύ-
τερον, πρέπει να προετοιμάσει την κόρη της 

να αντιμετωπίσει τους διάφορους τύπους 
κοριτσιών. Στο σχολείο υπάρχουν κατά κόρο 
κλίκες, και οικογενειακά δράματα, γιαυτό να 
προειδοποιείς την κόρη σου να συμπεριφέ-
ρεται πάντοτε όπως θα ήθελε να της συμπε-
ριφέρονται. Τέλος, η μητέρα πρέπει να προε-
τοιμάσει την κόρη της να έχει μια προσγειω-
μένη εικόνα του σώματός της. Σ’ έναν κόσμο 
που εκθειάζει την εξωτερική ομορφιά της 
γυναίκας, η μητέρα πρέπει να ενθαρρύνει 
την κόρη της να παραμείνει απλή και να μην 
παρασυρθεί.
Μήπως το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο 
και η σχέση του γάμου σου άδεια;  
Τρέχεις από δω κι από κει για τις ανάγκες των 
παιδιών σου -- για τα μαθήματά τους, για τις 
εξωσχολικές τους δραστηριότητες, για τους 
φίλους τους. Είσαι απασχολημένη γιατί ετοι-
μάζεις μια παρουσίαση στη δουλειά. Έχεις 
να απαντήσεις σε ένα σωρό μηνύματα ... και 
, φυσικά, να γράψεις κάτι και στο facebook. 
Το πρόγραμμά σου είναι τελείως γεμάτο. 
Όλα αυτά είναι σπουδαία, αλλά τι γίνεται με 
τον άντρα σου; Απολαμβάνει τον καρπό των 
δραστηριοτήτων σου; Ή μήπως παίρνει απλά 
ό, τι μένει από το χρόνο σου; Αν ο άντρας 
σου έγινε αδιάφορος συναισθηματικά στη 
σχέση σας --λαχταρώντας τη στοργή σου και 
την προσοχή σου -- ίσως είναι καιρός να πεις 
“όχι” στα πράγματα που είναι σημαντικά , 
.όχι .όμως και τα πιο σημαντικά. 
Άντρες, έχετε τα εφόδια που χρειάζεστε 
για να καθοδηγήσετε την  οικογένειά σας 
σωστά;  
Εδώ έχουμε μερικές υποδείξεις για να 
καθοδηγήσεις τη γυναίκα σου και τα παι-
διά σου. Πρώτον, καθοδηγώ σωστά σημαί-
νει αγαπώ σωστά. Όταν δείχνεις στοργή και 
φροντίδα στη γυναίκα σου δίνεις ένα σπου-
δαίο παράδειγμα στα παιδιά σου   που μπο-
ρούν να καταλάβουν και να μιμηθούν. Δεύ-
τερον, καθοδηγώ σωστά σημαίνει συντελώ 
στη φυσιολογική ανάπτυξη και ωριμότητα 
των παιδιών.  Οι άντρες συνήθως έχουν την 
τάση να λειτουργούν σα να πρόκειται  να τα 
τελειώσουν όλα μαζί. Αντίθετα, έχει μεγάλη 
σημασία να διδάξεις στα παιδιά σου την υπο-
μονή και το θάρρος. Μάθε τους να υψώνουν 
το ανάστημά τους με θάρρος και να κάνουν 
πάντοτε το καλό και το σωστό. 

Μήπως έχεις διπλά κριτήρια 
στο γάμο σου; 
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υγεία

Η κοινωνική αποστασιοποίηση απο-
δεικνύεται η πιο αποδοτική «οικου-
μενική» προσέγγιση προκειμένου 
να «μπει φρένο» στην εξάπλωση του 
νέου κορωνοϊού, ενώ οι μάσκες και 
η στρατηγική της «κοινωνικής φού-
σκας» φαίνεται να είναι αποδοτικές 
κατά περίπτωση.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέλη-
ξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου 
Simon Fraser στον Καναδά οι οποίοι 
ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο 
προκειμένου να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα διαφορετικών 
μέτρων ελέγχου της πανδημίας του 
SARS-CoV-2 σε διαφορετικές περι-
στάσεις.
Η έννοια του «γεγονότος R»
Οπως αναφέρουν οι καθηγητές του 
Πανεπιστημίου Simon Fraser Πολ 
Τάπερ και Κάρολαϊν Κολέιν στην 
επιθεώρηση «Proceedings of the 
National Academy of Sciences» 
(PNAS), μέσω του μοντέλου τους 
εισάγουν την έννοια του «γεγονότος 
R» το οποίο αφορά τον αριθμό 
ατόμων που αναμένεται να 
μολυνθούν με SARS-CoV-2 
από ένα άτομο κατά τη 
διάρκεια ενός συγκεκρι-
μένου γεγονότος.
Οι παράγοντες που 
διερευνήθηκαν
Οι δύο καθηγητές διερεύ-
νησαν παράγοντες όπως 
η ένταση της μετάδοσης, 
η διάρκεια της μετάδοσης, 
οι αποστάσεις μεταξύ των 
ατόμων κατά τη διάρκεια 
ενός γεγονότος, η «μείξη» 
των ατόμων σε έναν χώρο 
και στη συνέχεια εξέτασαν 
ποιες στρατηγικές είναι οι πιο 
αποτελεσματικές στην πρόληψη 
της μετάδοσης σε κάθε περίσταση. 
Στο πλαίσιο της ανάλυσής τους ενσω-
μάτωσαν δεδομένα από αναφορές 
επιδημιών του νέου κορωνοϊού σε 
ένα φάσμα εκδηλώσεων – από πάρτι 
και εστιατόρια, ως νυχτερινά κέντρα 
και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οπως είδαν, οι πιθανότητες να 
μολυνθεί ένα άτομο με τον νέο 
κορωνοϊό εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον ρυθμό μετάδοσης 
και τη διάρκεια παραμονής σε έναν 
χώρο.
Η κατηγοριοποίηση των περιστά-
σεων
Οι διαφορετικές περιπτώσεις μετά-
δοσης κατηγοριοποιήθηκαν ως 
περιπτώσεις με υψηλή πιθανότητα 

μετάδοσης ή με χαμηλή πιθανότητα 
μετάδοσης. Παραδείγματα περιπτώ-
σεων με υψηλή πιθανότητα μετά-
δοσης περιελάμβαναν τα μπαρ, τα 
κλαμπ και τους χώρους εργασίας με 
πολύ κόσμο. Παραδείγματα περιστά-
σεων όπου θεωρήθηκε ότι η πιθα-
νότητα μετάδοσης είναι χαμηλή ήταν 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όταν 
όλοι οι επιβαίνοντες φορούν μάσκα, 
τα εστιατόρια όταν τηρούνται οι απο-
στάσεις ασφαλείας καθώς και οι δρα-
στηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
«Οικουμενική η κοινωνική απο-
στασιοποίηση»
Με βάση το μοντέλο, η κοινωνική 
αποστασιοποίηση ήταν το μέτρο 
εκείνο που αποδείχθηκε ως το πιο 
αποτελεσματικό στη μείωση της 
μετάδοσης του νέου κορωνοϊού 
σε όλες τις περιστάσεις. Η αποτελε-
σματικότητα της δημιουργίας «κοι-
νωνικής φούσκας» (η δημιουργία 
δηλαδή μιας μικρής, σταθερής ομά-
δας ατόμων που συναντώνται μόνο 
μεταξύ τους και ακολουθούν τους 

ίδιους κανόνες υγιεινής) φάνηκε 
να εξαρτάται από το αν οι πιθανό-

τητες μετάδοσης ήταν υψηλές 
ή χαμηλές.
Πότε οι «κοινωνικές φού-
σκες» και οι μάσκες είναι 
αποτελεσματικές
Σε περιστάσεις κατά τις 

οποίες υπάρχει μείξη του 
κόσμου και οι πιθανότητες μετά-

δοσης είναι υψηλές, όπως στα 
εργασιακά περιβάλλοντα με 
πολλούς εργαζομένους, στα 

μπαρ, στα κλαμπ, καθώς και στα 
Λύκεια, οι αυστηρές «κοινωνι-
κές φούσκες» μπορούν να βοη-

θήσουν στη μείωση της εξάπλω-
σης της COVID-19. Ωστόσο, σε περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η πιθανότητα 
μετάδοσης είναι χαμηλή όπως οι 
δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο 
ή η μετακίνηση με ΜΜΜ όταν όλοι 
φορούν μάσκα, το μοντέλο έδειξε 
ότι η δημιουργία «κοινωνικής φού-
σκας» είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τική. Οι ερευνητές υποστηρίζουν επί-
σης ότι οι μάσκες και άλλα «φυσικά 
εμπόδια» είναι λιγότερο αποτελε-
σματικά σε περιστάσεις όπως τα 
πάρτι, οι χορωδίες, οι κουζίνες εστια-
τορίων, τα κλαμπ και τα μπαρ, επειδή 
ακόμη και αν μειώνουν στο μισό τον 
ρυθμό μετάδοσης τελικώς ίσως δεν 
έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην 
πιθανότητα μετάδοσης και τελικώς 
στον αριθμό μολύνσεων.

Οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, 
όπως π.χ. συμβαίνει σε ένα «lockdown» λόγω παν-
δημίας, λαχταρούν τις κοινωνικές επαφές και την 
παρέα σχεδόν όπως ένας πεινασμένος λιγουρεύεται 
το φαγητό. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια νέα 
μελέτη Αμερικανών νευροεπιστημόνων, σύμφωνα με 
την οποία έπειτα από δέκα ώρες απομόνωσης ο εγκέ-
φαλος των ανθρώπων που βλέπουν εικόνες με παρέες, 
εμφανίζει αντιδράσεις ανάλογες με εκείνες του εγκέφα-
λου των πεινασμένων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λίβια Τόμοβα του 
Πανεπιστημίου ΜΙΤ, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό νευροεπιστήμης «Nature 
Neuroscience», μελέτησαν 40 εθελοντές, οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε δέκα ώρες κοινωνικής απομόνωσης 

και σε άλλες τόσες ώρες νηστείας. Στη συνέχεια, ο εγκέ-
φαλος τους παρακολουθήθηκε με λειτουργική μαγνη-
τική τομογραφία (fMRI), την ώρα που κοίταζαν εικό-
νες είτε με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (π.χ. παρέες με 
χαμογελαστά πρόσωπα), είτε με φαγητά.
Διαπιστώθηκε μεγάλη ομοιότητα και στις δύο περιπτώ-
σεις στον μεσεγκέφαλο των συμμετεχόντων και ιδίως 
στην περιοχή που σχετίζεται με τις ανταμοιβές και τη 
παραγωγή ντοπαμίνης. Κάπως έτσι, η μελέτη συμπέ-
ρανε ότι η κοινωνική απομόνωση οδηγεί σε μια έμφυτη 
«πείνα» για παρέες.
«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τη διαισθητική ιδέα 
ότι η απομόνωση προκαλεί κοινωνική ‘λιγούρα’, παρό-
μοια με τον τρόπο που η νηστεία προκαλεί πείνα», ανέ-
φερε η Τόμοβα.

Κορωνοϊός – Lockdown: Η απομόνωση κάνει 
τους ανθρώπους να «πεινάνε» για παρέα… 

Ερευνα για τον κορωνοϊό : Ποιο το 
καλύτερο όπλο – Πότε η μάσκα είναι 
«ανίσχυρη»

Οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο συγκριτικά με τους άνδρες από προβλήματα αϋπνίας, όπως 
καταδεικνύει νέα μελέτη που έβαλε στο «μικροσκόπιο» την ποιότητα ύπνου άνω του ενός εκα-
τομμυρίου ενηλίκων και παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολι-

τείες. Πέραν του γυναικείου φύλου, μεγαλύτερα ποσοστά αϋπνίας αναφέρθηκαν στους καπνιστές και 
τους παχύσαρκους, ενώ ένα έτερο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι οι μισοί από τους νέους ηλικίας 14 
έως 17 ετών ανέφεραν ότι κοιμούνταν λιγότερες από τις συνιστώμενες οκτώ έως δέκα ώρες την ημέρα.
Συνολικά, η κακή ποιότητα ύπνου και η αϋπνία ήταν πιο κυρίαρχες συγκριτικά με τις ανεπαρκείς ώρες 
ύπνου και στις τρεις χώρες.
Ας δούμε, όμως, τι μπορούμε να κάνουμε κόντρα στην αϋπνία
– Πηγαίνετε για ύπνο και σηκωθείτε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.
– Ασκηθείτε τακτικά για να μειώσετε το άγχος και να βελτιώσετε τον ύπνο σας. Και μόνο το περπάτημα 
σε καθημερινή βάση θα βοηθήσει.
– Μην καταναλώεντε λιπαρά ή πικάντικα τρόφιμα λίγο πριν πέσετε για ύπνο καθώς μπορεί να διαταρα-

χθεί η στομαχική λειτουργία. Αποφύγετε την καφεΐνη -σε καφέ, τσάι και σόδα- μετά τις τρεις το μεση-
μέρι.

– Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν 
τον ύπνο και μην καπνίζετε

– Μην κοιμηθείτε περισσότερο από 45 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας
– Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σας καλά αεριζόμενο και κοιμηθείτε κατά 

προτίμηση σε θερμοκρασία δωματίου 15 έως 20 βαθμών Κελσίου
– Αποκλείστε θορύβους που σας αποσπούν προσοχή απαλλαγείτε 
από οποιοδήποτε φως, ακόμη και το μπλε φως από τους φορτιστές 
κινητών τηλεφώνων και λάπτοπ

Επτά κινήσεις ματ που νικούν την αϋπνία

Οι SOS τροφές που δυναμώνουν την άμυνα του 
οργανισμού

Π
έντε διατροφικές συμβουλές για την ενί-
σχυση της άμυνας
Ακολουθήστε ένα μεσογειακό στυλ δια-
τροφής. Εφαρμόστε ένα υγιεινό και ισορ-

ροπημένο διαιτολόγιο το οποίο να διέπεται από 
τις αρχές της μεσογειακής διατροφής και να δίνει 
έμφαση σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά με 
αποδεδειγμένη δράση στη λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, όπως είναι οι αντιοξειδωτι-
κές ενώσεις, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, 
οι βιταμίνες C και Ε, το φυλλικό οξύ, ο χαλκός και η 
βιταμίνη D.
Επιλέξτε τρόφιμα ολικής άλεσης έναντι των κλασι-

κών «λευκών», καθώς είναι πιο πλούσια σε φυτι-
κές ίνες, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β.
Καταναλώστε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρού-
των και λαχανικών την ημέρα, προτιμώντας ιδανικά 
εκείνα που βρίσκονται στην εποχή τους.
Φροντίστε την υγεία του εντέρου σας. Επενδύστε 
σε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως είναι 
το γιαούρτι, το κεφίρ και το ξυνόγαλο, το τυρί και το 
προζύμι.
Εντάξτε στην καθημερινότητά σας βότανα και μπα-
χαρικά, καθώς περιέχουν πλούσια γκάμα δραστικών 
φυτοχημικών ενώσεων.
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ιστορίες

T
o σάντουιτς είναι ένα τόσο απλό και σύνηθες φα-
γητό που δεν θα υπάρχει άνθρωπος στον σύγχρο-
νο κόσμο που να μην το έχει δοκιμάσει σε κάποια 
του μορφή. Δύο φέτες ψωμί και στο ενδιάμεσο ό,τι 

μπορεί κανείς να φανταστεί. Μέσα στην απλότητά του, 
μπορεί να γίνει και αρκετά πολύπλοκο, ανάλογα με τί θα 
το γεμίσουμε.
Tο ξέρουμε εφευρέθηκε από τον Βρετανό John Montagu, 
4ο κόμη του Sandwich το 1762. Ο μύθος, με τον οποίο οι 
περισσότεροι μελετητές συμφωνούν, λέει πως ο κόμης είχε 
εθισμό με τον τζόγο και περνούσε πολλές ώρες της ημέρας 
του στο χαρτοπαιχτικό τραπέζι. Μια φορά ζήτησε να του 
φέρουν κάτι που θα μπορούσε να φάει χωρίς να σηκω-
θεί από το τραπέζι, και έτσι γεννήθηκε το σάντουιτς! Η νέα 
ανακάλυψη συνδέθηκε με το όνομα του κόμη, ο οποίος το 
απολάμβανε συχνά, και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο Λον-
δίνο.
Την ιδέα για το γρήγορο φαγητό που έμεινε γνωστό ως 
σάντουιτς, βέβαια, δεν την σκέφτηκε ο κόμης από το 
μηδέν. Σύμφωνα με το περιοδικό History ο κόμης είχε ταξι-
δέψει στην Ελλάδα και την Τουρκία, χώρες γνωστές για 
τους μεζέδες τους. Από τις ποικιλίες τυριών και αλλαντικών 
ο κόμης εμπνεύστηκε τη λιχουδιά αυτή.
Λίγους μήνες μονάχα μετά την εφεύρεση του σάντουιτς 
το 1762, εμφανίζεται καταγεγραμμένο από τον Edward 
Gibbon στο ημερολόγιό του, στο οποίο έγραψε πως είδε 
είκοσι-τριάντα ευγενείς να το τρώνε σε ένα εστιατόριο. 
Μέχρι τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας το σάντουιτς είχε 
καθιερωθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Στις ΗΠΑ το σάντουιτς 
εμφανίζεται λίγο αργότερα, σε βιβλίο μαγειρικής το 1815. 
Ο λόγος για την χρονική απόκλιση αυτή είναι πως οι Αμερι-
κάνοι απέφευγαν να δανείζονται στοιχεία από τους πρώην 
αποίκους τους.
Από τότε το σάντουιτς έγινε ένα αγαπημένο γρήγορο και 

πρόχειρο φαγητό στην Ευρώπη και την Αμερική, αλλά 
και αλλού. Υπάρχουν, μάλιστα, μέρη σε όλο τον κόσμο τα 
οποία έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα σάντουιτς. Ας δούμε 
μερικά από αυτά…

Γαλλία: Croque Monsieur
Ένα ζεστό σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, το οποίο μάθαμε 
πως εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μενού των γαλλικών 
cafés το 1910. Αν του προσθέσουμε και ένα τηγανιτό αυγό, 
τότε γίνεται ένα Croque Madame!

ΗΠΑ: Monte Christo
Το σάντουιτς Monte Christo είναι μια παραλλαγή του γαλ-
λικού Croque Monsieur. Την περίοδο 1930-1960 μάθαμε 
πως ονομαζόταν και «γαλλικό σάντουιτς». Φτιάχνεται με 
φέτες ψωμιού βουτηγμένες σε αυγό και τηγανισμένες και 

ενδιάμεσα ζαμπόν και τυρί.

ΗΠΑ: Cuban Sandwich
Το κουβανέζικο σάντουιτς είναι κι παραλλαγή του απλού 
σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, το οποίο μάθαμε πως σερβι-
ριζόταν σε καφετέριες της Φλόριντα, στις οποίες συνήθιζαν 
να τρώνε Κουβανοί εργάτες. Στη συνέχεια έγινε αγαπητό και 
στο Miami, στο οποίο θα το έφεραν Κουβανοί μετανάστες. 
Το κλασικό κουβανέζικο σάντουιτς φτιάχνεται με κουβανέ-
ζικο ψωμί, ζαμπόν, ψητό χοιρινό, τυρί, πίκλες και μουστάρδα.

Ιταλία: Tramezzino
Τριγωνικό ιταλικό σάντουιτς, συνήθως φτιάχνεται με δύο 
φέτες ψωμί (μόνο με ψίχα) και γεμίζεται με τόνο και ελιές ή 
προσούτο και μοτσαρέλα ή και με άλλους γευστικούς συν-
δυασμούς.

To σάντουιτς "γεννήθηκε" στις τσόχες
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Βλέπω ένα γέρο αδύναμο
σα να ‘ναι εξαντλημένος
σέρνει αργά τα βήματα 
σα να ‘ναι φορτωμένος.

Παππού θέλω να μου πεις 
γιατί είσαι κουρασμένος 
και περπατάς τόσο σιγά

σα να είσαι φορτωμένος;

Ο γέρος κοντοστάθηκε
στήριξε το ραβδί του

με δυσκολία προσπαθεί 
να στήσει το κορμί του.

Πήρε βαθιά αναπνοή 
με κοίταξε στα μάτια

και κάπως χαμογέλασε
κάτω από τα μουστάκια.

Αυτές οι πλάτες οι χονδρές
πολύ είν’ φορτωμένες
από τα βάρη της ζωής
κι είναι λυγισμένες.

Δυνάμεις με εγκατέλειψαν
χέρια δεν με στηρίζουν
τα μάτια μου θολώσανε

τα γόνατα λυγίζουν.

Αγώνα έχει ο άνθρωπος 
πάντοτε θα παλέψει

με τη ζωή που ́ναι σκληρή
για αυτό θα καταρρεύσει.

Ξοδεύει τις δυνάμεις του
κάπου θέλει να φτάσει

ο χρόνος δεν είν’ αρκετός
για αυτό δεν θα προφθάσει.

Μικρός ο δρόμος γιόκα μου
που έχεις ξεπεράσει

να ξέρεις πολύ γρήγορα
κι εσύ θα ‘χεις γεράσει.

Εχθές ήμουν νιος κι εγώ
σήμερα είμαι γέρος

κι από τα χθες ως σήμερα
βρέθηκα φορτωμένος.

Το γήρας του ανθρώπου

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

Η Εθνική μας Προσβολή

Τ
Ο Βουλγαρικό Βέτο, αγαπητοί μου φίλοι, α-
ναπτέρωσε τις λιγοστές ελπίδες, όλων μας,  
που είχαμε βροντοφωνάξει με τον πιο ξε-
κάθαρο τρόπο, στα μεγαλειώδη συλλαλη-

τήρια, πριν δύο χρόνια, την αντίθεση μας για την 
επαίσχυντη και προδοτική συμφωνία των Πρε-
σπών.
Είναι απαραίτητη μια μικρή ιστορική αναδρομή, 
γιατί μόνον  με την επανάληψη εμπεδώνεται το 
μέγεθος της προδοσίας και παγιώνεται στην 
συνείδηση και την μνήμη όλων μας, το μεγάλο 
έγκλημα εναντίον του Ελληνισμού.   
Το ζερβοδέξιο μόρφωμα που κυβερνούσε εκείνη 
την μέλαινα εποχή την πατρίδα μας πούλησε αντί 
πινακίου φακής, όνομα, γλώσσα, εθνικότητα και 
ιστορία και καμάρωναν που πέτυχαν να υλοποι-
ήσουν τις αποφάσεις των κομουνιστών για την 
δημιουργία ανεξάρτητου Μακεδονικού κράτους.
Αλλά στις εκλογές που ακολούθησαν, οι ζερβοί 
έχασαν την δεξιά τους και απέμειναν κουλοχέρη-
δες στη  αντιπολίτευση.
Οι αμφιδέξιοι που ανέλαβαν, όσο ήταν στην αντι-
πολίτευση διαδήλωναν μαζί μας εναντίον της 
λιμνοσυμφωνίας.
Εάν αναρωτιέστε γιατί αμφιδέξιοι; αφού υποτίθε-
ται είναι καραμπινάτοι δεξιοί. Σας προτρέπω να 
διαβάσετε τα βιογραφικά των στελεχών της Ν. Δ.
Στην μεταλλαγμένη πατρίδα μας δεν κυβερνάς εάν 
δεν είσαι αμφίδρομος. Και έτσι, και αλλιώς. Και 
αριστερός και δεξιός. Ζούμε στον αστερισμό των 
μπινέδων.  
Όταν λοιπόν, ανέλαβαν την εξουσία, για κακή μας 
τύχη πρωθυπουργός ορκίστηκε ένας κοσμοπολί-
της που όρισε να φυλάει και να υπηρετεί το ευρω-
παϊκό σύνταγμα και όχι το Ελληνικό.
Θα μου πείτε, πώς είναι δυνατόν; 
Ορκίστηκε και με τα δύο χέρια. Τον είδαμε στην 
τηλεόραση. Το δεξί στο ευαγγέλιο, δηλαδή μάρ-
τυρας ο θεός και το αριστερό το ακούμπησε με 
ιδιαίτερη ευλάβεια στο ευρωπαϊκό σύνταγμα, 
μεταγλωττισμένο βέβαια στη (χωρίς το ν ), νεοελ-
ληνική, και ορκίστηκε στο όνομα του θεού να το 
υπηρετήσει πιστά.
Και μπράβο του δεν παρέκκλινε ούτε λιγουλάκι. 
Ακολουθεί πιστά ότι του διαμηνύσει η Αγγέλα 
που είναι ο κέρβερος της Ευρωπαϊκής νομενκλα-
τούρας.
Ο Ελληνικός λαός είπε όχι στην συμφωνία.
Η Αγγέλα του ψιθύρισε στο δεξί του αφτί, Ναι.
Τί έπραξε; Επικύρωσε την συμφωνία. Ακολουθώ-
ντας πιστά τα πατριωτικά του ιδεώδη.
Ο Ελληνικός λαός απαιτεί επέκταση στα δώδεκα 
ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών με την Κύπρο.
Ο μπάστακας της Γερμανοευρώπης του λέει μην 
τολμήσεις.
Και πράττει αυτό ακριβώς. Δεν τολμά.
Οι Μογγόλοι μας ευτελίζουν καθημερινά με αμέ-
τρητες παραβιάσεις. 
Ο Ελληνικός λαός κουράστηκε με το παιχνίδι της 

Γάτας και του ποντικού.
Αναμένει από την κυβέρνηση μια υπερήφανη και 
θαρραλέα στάση και όχι φοβικά σύνδρομα και 
υποχωρήσεις στο όνομα της ειρήνης.
Η καγκελαρία του προετοιμάζει συνομιλίες και 
συμβιβασμούς και συνεκμετάλλευση.
Και το πιστό σκυλάκι της Αγγέλας υπακούει στις 
διαταγές του αφεντικού.
Ακόμη και στον Κορωνοϊό, οδηγεί την οικονο-
μία της Ελλάδας σε πλήρη κατάρρευση, με ολικές 
απαγορεύσεις και καθολικούς εγκλεισμούς, ενώ η 
μητριά του η Μέρκελ ακολουθεί  στοχευμένη και 
μερική απαγόρευση και όχι πλήρη. Με συνέπεια 
να προστατέψει την οικονομία της Γερμανίας. Ενώ 
η Ελληνική ζει με δανεικά, συνεχίζει να δανείζεται 
και βουλιάζει στο τέλμα των μνημονίων και των 
εξαρτήσεων.     
Η πρόσφατη εθνική προσβολή από την υποδεέ-
στερη Βουλγαρία, που μας δίδαξε φιλοπατρία και 
προάσπιση της  ιστορικής της κληρονομιάς, με 
πλήγωσε αφάνταστα φίλοι μου.
Μας έδειξε περίτρανα πως να υπερασπίζεσαι τα 
εθνικά συμφέροντα, εγώ προσωπικά ένιωσα 
μεγάλη ντροπή ως  Έλληνας, γι’ αυτούς που εκλέ-
γουμε να μας διοικούν και να μας εκπροσωπούν 
και να διαχειρίζονται για λογαριασμό όλων των 
Ελλήνων στα διεθνή φόρα τα εθνικά μας θέματα. 
Η ασήμαντη Βουλγαρία που εκδημοκρατίστηκε 
τα τελευταία τριάντα χρόνια, ύψωσε το μικρό της 
ανάστημα  στους μεγαλοκαρχαρίες της Ευρώπης 
και τόλμησε να θέσει βέτο στην ενταξιακή πορεία 
των ψευδομακεδόνων στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Τους ξεκαθάρισαν ότι εάν θέλουν αναγνώριση και 
ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει να λύσουν τις γλωσσι-
κές και ιστορικές τους διαφορές.
Και μείς τους δώσαμε και γη και ύδωρ.
Η Βουλγαρική Προσβολή, πρέπει να μας αφυπνί-
σει και να μας ενεργοποιήσει. Να μας ξυπνήσει 
από τον λήθαργο της ψευτοκαλοπέρασης και να 
μας ταρακουνήσει συθέμελα.
Χρειαζόμαστε πάραυτα έναν νέο εκλογικό νόμο 
με απλή αναλογική. Να διαιρεθεί η Ελληνική επι-
κράτεια σε 300 εκλογικές περιφέρειες και κάθε 
περιφέρεια να εκλέγει έναν βουλευτή που και θα 
την εκπροσωπεί στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Να βάλουμε ένα τέρμα στους επαγγελματίες βου-
λευτές και ο λαός να μπορεί να τιμωρεί με την 
ψήφο του αυτούς που ξεχνούν ότι εκπροσωπούν 
τους δημότες της συγκεκριμένης περιφέρειας και 
όχι τις ορέξεις του αρχηγού του κόμματος. 
Όλη η Ευρώπη διοικείται με συνεργασίες. Τέρμα 
οι πενήντα έδρες για δήθεν ισχυρές κυβερνήσεις.
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αναλάβουμε 
και εμείς τις ευθύνες μας και να εκλέγουμε τους 
κατάλληλους που θα μας εκπροσωπούν και όχι 
κούφιους διεθνιστές που απομυζούν το Ελληνικό 
δημόσιο υπηρετώντας αλλοεθνείς κυβερνήσεις 
και ύποπτες στοές. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Π
ως; Τι είπες; Δέν σε αγαπά κανέ-
νας; Οχι, αδελφέ μου. Μπορεί , 
αυτου στο κρεββάτι του πόνου, 
που βρίσκεσαι, στην ηθική δο-

κιμασία που περνάς, να νομίζης ότι είσαι 
μόνος. «Ισως να μη σε επισκέπτονται, πα-
ρά σπάνια, οι γνωστοί σου. Να έρχεται 
κάπου- κάπου κάποιος από τους παλιούς 
φίλους σου, ενώ οι πολλοί σε λησμόνησαν 
τελείως. Να μελαγχολής ή και να απελπί-
ζεσαι μέσα στη μαύρη αυτη μοναξιά... 
Και όμως. Υπάρχει Κάποιος που είναι 
συνεχώς μαζί σου. Σε παρακολουθεί με 
αγάπη. Ακούει τους στεναγμούς σου. Βλέ-
πει πώς πονείς, όχι τόσον από την αρρώ-
στια σου, όσο από τη φοβερή εγκατά-
λειψι...
Σύ ίσως δεν Τον σκέπτεσαι, δεν Τον αγα-
πάς όσο πρέπει, δεν τον έχεις συνεχώς 
στην καρδιά σου.
Είναι Εκείνος που με αληθινή στοργή διε-
κήρυξε: «ού μή σέ άνω ούδ , ού μή σε 
εγκαταλίπω» (Εβρ. ιγ’ 5). Σου έδωσε δηλ. 
ρητή υπόσχεσι, ότι δεν θα σε αφήση ποτέ, 
ούτε θα σε εγκαταλείψη, όπως κάνουν 
αρκετές φορές οι άνθρωποι. 
Μάλιστα. Μπορεί όλοι, γονείς, αδέρφια, 
φίλοι, γνωστοί, να μας λησμονήσουν. 
Μα o ουράνιος Φίλος ποτέ! Θυμηθήτε με 
πόση αγάπη μας μίλησε; «Υμείς φίλοι μου 
έστε» (Ιωάν. ιε’ 14). Πόσον ενθαρρυντικά 
αλλά και τονωτικά είναι τα λόγια αυτά! Και 
πόσο τακτικά θα πρέπει να τα σκεπτώμα-
στε!
«Αν στίς δύσκολες στιγμές της ζωής μας, 
σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία στη 
δουλειά μας, σε μια εγκατάλειψι από τους 
γύρω μας την ώρα που η παρουσία τους, 
η συντροφιά τους, ένας λόγος τους, μας 
είναι τόσο αναγκαίος, δεν χάναμε το θάρ-
ρος και δέν άρχίζαμε νά παραπονούμαστε 
! «Αν, ακόμη καλύτερα, υψώναμε τα μάτια 
μας προς τον ουρανό, ξεχυνόμαστε σε 
μιά θερμή προσευχή και ικεσία πρός Τον 
‘Εσταυρωμένον , τον Αρχηγό των πονεμέ-
νων, τον αιώνιο Φίλο μας, πόση δύναμι 
και πόση παρηγοριά θα παίρναμε!
Γιατί ; Διότι θα ακούαμε μέσα μας, κατά-
βαθα, τα θεία του λόγια: «Εν τω κόσμω 
τούτω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ 
νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωάν. ιστ’ 33).
Δεν είναι ο Νικητής του πόνου; Δεν είναι 
ο χορηγός της ειρήνης; Ο Κύριος δεν διώ-
χνει την ταραχή και την αγωνία, προσφέ-
ροντας την παραμυθία Του στην καρδιά 
μας; Πώς θα χάσουμε το θάρρος μας και 
την αντοχή μας, εφ’ όσον συνδεόμαστε 
στενά μαζί του;
Μάλιστα. «Οσοι καταφεύγουν στον Ανα-
στάντα αντλούν από τον Νικητήν θάρρος, 
ευψυχία, δύναμι. Αποκτούν ύπομονή. 
Δείχνουν καρτερία στις αντιξοότητες του 
βίου. Προχωρούν εμπρός, χωρίς δισταγ-
μούς, διότι ξέρουν ότι κοντά τους είναι ο 

Νικητης κάθε πόνου και αυτού ακόμη του 
θανάτου!
ΕΝΩΣΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι. Και 
ταν οι θλίψεις ορμούν κατεπάνω μας ή μια 
ύστερα από την άλλη, τα χάνουμε. Νοιώ-
θουμε να σβήνουν οι δυνάμεις μας. Και 
τότε λιποψυχούμε και κινδυνεύουμε να 
βυθισθούμε στο πέλαγος... Γιατί; Διότι δεν 
είναι κοντά μας, δεν φέρνουμε μαζί μας 
τον ‘Αναστάντα.
«Οταν όμως είμαστε ενωμένοι μαζί Του, 
όταν τον φέρνουμε μέσα μας με τη θεία 
Κοινωνία όταν προσφεύγουμε σ’ Αυτόν 
ταπεινά και με εμπιστοσύνη, ποια γαλήνη 
μας πλημμυρίζει! Ακούμε μέσα μας τη 
φιλική, τη θεία φωνή Του «τί τεταραγμέ-
νοι εστέ, και διατί διαλογισμοί αναβαί-
νουσιν εν ταις καρδίαις υμών;» (Λουκ. κδ’ 
38) Γιατί ταράσσεσθε και γιατί αφήνετε 
στην καρδιά σας σκέψεις δειλίας και ολι-
γοπιστίας;
Θα πητε όμως. “Ωραία όλα αυτά. Αλλά 
πώς θα γίνουν πραγματικότης; Πώς πάνω 
στα γεγονότα θα εφαρμοσθούν;
Την απάντησι μας την δίνει ο ίδιος ο 
Κύριος: «Μείνατε εν εμοί, κάγώ εν υμίν, 
καθώς το κλήμα ου δύναται καρπόν 
φέρειν άφ’ έαυτού , έαν μή μείνη ουτως 
ούδε ύμείς , έάν μή έν εμοί μείνητες» 
(Ιωάν. ιστ’ 4) ‘ 
Να μείνουμε δηλαδή προσκολλημένοι 
στο Χριστό, ενωμένοι μαζί Του.. με θερμή 
πίστι, με ολόψυχη αγάπη. Και άκόμη. Νά 
τηρούμε το άγιο θέλη μά Του, όσο και αν 
μας κοστίζη. «Εάν τας έντολάς μου τηρήτε, 
μας έ6εβαίωσε και πάλιν ό Σωτήρ , μενείτε 
εν τη αγάπη μου» (Ιωάν. ιε’, 10). Και όταν 
θα είμαστε οι αγαπημένοι του Σωτήρος, 
τότε τι έχουμε να φοβηθούμε και σε τι 
μπορούν να μας βλάψουν οι θλίψεις και 
τα βάσανα;
Αυτό είναι το λάθος πολλών ανθρώπων. 
Στις δύσκολες ώρες της ζωής τους, που 
πονεί ή καρδιά τους, και δεν βλέπουν 
πουθενά φώς και ελπίδα, ενώ μάταια 
περιμένουν μια θερμή συμπαράσταση 
άπό τους γύρω, στέκουν άμήχανοι. Το χει-
ρότερο. Χάνουν το θάρρος τους, την υπο-
μονή τους, την δύναμι αντιδράσεως. Δεν 
ξέρουν που να ακουμπήσουν...
Και τούτο γιατί δεν έμαθαν ή λησμόνησαν, 
ότι πέρα και πάνω από τους ανθρώπους 
στέκει ο Μεγάλος, ο Ανίκητος, ο Πανίσχυ-
ρος φίλος μας, που είναι γεμάτος αγάπη, 
πρόθυμος να μας στηρίξη.
Τι λέτε; Θα του δώσουμε την εμπιστοσύνη 
μας, την θέλησή μας, την καρδιά μας; Θα 
αλλάξουμε ζωής θα σπεύσουμε μετανο-
ημένοι στην ιερά έξομολόγησι; Θα μετα-
λάβουμε των Αχράντων Μυστηρίων; Θα 
τον ακολουθήσουμε στο δρόμο της αρε-
της και του αγιασμού;
Τότε όλα θα αλλάξουν

ΕΝΩΣΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

Η αγαπητή βουλευτής Οντάριο 
Χριστίνα Μίτας τίμησε τους 

βετεράνους του Καναδά με το 
Royal Canadian Legion

Η 
ετήσια τιμητική ημέρα των πεσό-
ντων στους πολέμους του Κανα-
δά, Remembrance Day, προσφέ-
ρει μια σημαντική ευκαιρία στους 

πολίτες της χώρας να τιμήσουν και να θυμη-
θούν όσους έχουν πολεμήσει για την διατή-
ρηση των ελευθεριών που μας προσφέρει 
αυτή η χώρα στην οποία ζούμε.
Η βουλευτής Οντάριο κα Χριστίνα Μίτας, 
ευσυνείδητη όπως πάντα, παρευρέθηκε στο 
παράρτημα της Λεγεώνας του Καναδά της 
περιοχής της στο Σκάρμπορο, όπου κατέ-
θεσε στεφάνι στο μνημείο αυτών που πολέ-
μησαν για τη χώρα.
«Τους θυμόμαστε», δήλωσε μετά την τελετή. 
«Είναι προσωπική μου τιμή να αντιπροσω-
πεύσω την κυβέρνηση του Οντάριο και να 
τιμήσω αυτούς που υπηρέτησαν, αυτούς 

που ακόμα υπηρετούν και αυτούς που έκα-
ναν την απόλυτη θυσία για την ελευθερία 
μας».
Εν συνεχεία, η βουλευτής υπέγραψε πτυ-
χία αποφοίτησης 126 μαθητών του Winston 
Churchill Collegiate Institute, οι οποίοι 
κατάφεραν να τελειώσουν τις σπουδές τους 
εν μέσω της πανδημίας.
«Είναι τιμή μου που παραδίδω τα διπλώ-
ματα αποφοίτησης σε 126 μαθητές του 
Winston Churchill Collegiate Institute. Το 
τι έχουν καταφέρει με εμπνέει – το ότι τελεί-
ωσαν το λύκειο σπουδάζοντας διαδικτυακά 
και μένοντας ασφαλείς στο σπίτι. Ειλικρινά 
ελπίζω ότι αυτοί οι απόφοιτοι θα συνεχί-
σουν να είναι παραδείγματα δημιουργικό-
τητας και ανθεκτικότητας και θα ακολουθή-
σουν τα όνειρά τους.»
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

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

Special Credits up to  

Finance Rates from 

Lease Rates from

$25,000
0.98%
0%The Exclusive

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

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$5,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$398† 0.98%†

Audi Uptown
Credit

$3,500
Includes

2020 Audi A3 Sedan TFSI Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$298† 0.98%†

Audi Uptown
Fall Credit

$2,500
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 36 months with
$4,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.98%†

Special Lease
Rate Reduction

1%
Includes

Find the Audi that’s perfect for you

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi A3/A4 and 2021 Q3/Q5models. *Lease a 2020 A3 Sedan 2.0 TFSI S tronic FWD Komfort/A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort S tronic/2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of 
A3=$36,795/A4=$48,495/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at A3=0.98%/A4=1.98%/Q5=2.98%/Q3=2.98% for 36/48 months after application of 1% rate reduction, with monthly payments of A3=$298/A4=$398/Q5=$458/month/Q3=$418/mo. after application of $2,500-A3/$3,500-A4 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin 
fee ($395), A3=$3988/A4=$5,788/Q5=$6,588/Q3=$4,788 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is A3=$24,140/A4=$24,928/Q5=$23,163/Q3=$19,941 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge 
of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Up to an additional 1% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q3, Q5, and Q7 models, for a total of up to a 2% rate reduction. Credit amounts vary to a 
maximum of $25,000 available on new unregistered 2019 e-tron models. Offer available on approved credit only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. 
Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on November 30, 2020, and is subject to change or 
cancellation without notice. 
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 Danforth 
Avenue). Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  Σήμερα θα μιλήσουμε για 
ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα 
εμβόλια του κορωνοϊού.

Ε
ννέα μήνες αφότου ο πλανήτης «παρέ-
λυσε» από τη σφοδρή επέλαση της παν-
δημίας, φως έχει αρχίσει να διαφαίνεται 
στο μαύρο τούνελ της υγειονομικής κρί-

σης από τις ενθαρρυντικές ανακοινώσεις της υ-
ψηλής αποτελεσματικότητας των εμβολίων Pfizer, 
Moderna και AstraZeneca.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, στο 70%, 
κατά μέσο όρο, ανέρχεται η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, που αναπτύσ-
σουν από κοινού η AstraZeneca και το Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης.
Στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, οι αμερικανι-
κές εταιρείες Pfizer και Moderna ανακοίνωσαν 
αποτελεσματικότητα της τάξεως του 95%.
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν μετά τις ανακοι-
νώσεις είναι πολλά. Εν μέσω έξαρσης του κορω-
νοϊού, που αποτυπώνεται από τους δραματικούς 
απολογισμούς, ανά τον κόσμο, όλοι αναρωτιού-
νται πότε θα αρχίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί, 
πώς θα διανεμηθούν τα εμβόλια και κυρίως πότε 

θα προστατευθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
ώστε να αποκτηθεί ανοσία.
Ενδιαφέρον έχει, πάντως, να απαντηθούν βασικά 
ερωτήματα, που απασχολούν όλη την υφήλιο, για 
τα εμβόλια.

Πότε περιμένουμε εμβόλιο για τον κο-
ρωνοϊό;
Η επικρατούσα άποψη θέλει οι δόσεις να αρχί-
σουν να διανέμονται μέσα στον Δεκέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, διεμήνυσε ότι δύο εμβό-
λια για τον κορωνοϊό, της Moderna και της Pfizer, 
παίρνουν άδεια για τον Δεκέμβριο.
Πρώτοι στη λίστα για εμβολιασμό οι ευπαθείς 
ομάδες, δηλαδή ηλικιωμένοι, άνθρωποι που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγείας.

Είναι ασφαλή τα εμβόλια;
Τρία είναι τα εμβόλια που έχουν δείξει ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα: αυτά των φαρμακευτικών 
εταιρείων Pfizer, Moderna, και AstraZeneca.
Pfizer και BioNTech έχουν ήδη καταθέσει το 
φάκέλό τους προς εξέταση στον Οργανισμό Τρο-
φίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.
Δύο με τρεις εβδομάδες αναμένεται να χρειαστεί 
ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
των ΗΠΑ για να εξετάσει τον φάκελο με τα στοι-
χεία που υπέβαλαν την περασμένη Παρασκευή οι 

Pfizer/BioNTech.
Ανακοίνωσαν, ακόμη, ότι το εμβόλιο φαίνεται 
να είναι 95% αποτελεσματικό στην πρόληψη της 
COVID -19.
Έως τις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει καταθέ-
σει αντίστοιχη αίτηση και η Moderna για το δικό 
της εμβόλιο, mRNA-1273.
Το αίτημα επείγουσας αδειοδότησης είναι μια 
fast-track διαδικασία που μπορεί το χρονοδιά-
γραμμά της να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο 
απ’ ότι συνήθως γίνεται για την τακτική αδειοδό-
τηση όλων των βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Στην Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά-
κων (ΕΜΑ) έχει ήδη θέσει σε καθεστώς κυλιόμε-
νης αξιολόγησης τα δύο προαναφερόμενα εμβό-
λια. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι εφόσον οι εται-
ρείες καταθέσουν αίτημα επείγουσας αδειοδότη-
σης δεν αποκλείεται ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός 
φορέας να κινηθεί με ταχύτερο βηματισμός για 
την χορήγηση της επείγουσας αδειοδότησης των 
BNT162b1 και mRNA-1273.
Στο 70%, κατά μέσο όρο, ανέρχεται η αποτελε-
σματικότητα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, 
που αναπτύσσουν από κοινού η AstraZeneca και 
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Στις έρευνες για το εμβόλιο συμμετείχαν περισ-
σότεροι από 20.000 εθελοντές, οι μισοί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, οι υπόλοιποι στη Βραζιλία. Υπήρ-
χαν 30 περιπτώσεις Covid-19 σε άτομα που έλα-
βαν δύο δόσεις του εμβολίου και 101 περιπτώ-
σεις σε άτομα που έλαβαν εικονική ένεση.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι, κατά μέσο όρο, 
το εμβόλιο λειτουργεί με προστασία 70%. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενη-
μέρωσης, η αποτελεσματικότητα αυξήθηκε στο 
90% σε μια ομάδα εθελοντών, στους οποίους 
δόθηκε αρχική μισή δόση, ακολουθούμενη από 
πλήρη δόση, με διαφορά ενός μήνα. Όταν όμως 
έλαβαν δύο πλήρεις δόσεις μέσα σε χρονικό διά-
στημα 30 ημερών, η αποτελεσματικότητα έπεσε 
στο 62%.

Πώς θα διανεμηθούν τα εμβόλια
Οι Pfizer/BioNTech εκτιμούν ότι 50 εκατομμύρια 
δόσεις θα μπορούσαν να διατεθούν έως το τέλος 
του 2020, με 25 εκατομμύρια δόσεις για χρήση 
στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Επιπλέον, 30 εκα-
τομμύρια δόσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες 
τον Ιανουάριο και 35 εκατομμύρια περισσότερες 
στους επόμενους δύο μήνες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι 
πρώτες δόσεις του εμβολίου θα μπορούσαν να 
είναι διαθέσιμες για τα κράτη – μέλη μέχρι το δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, εφόσον το 
εμβόλιο εγκριθεί και από την ευρωπαϊκή υπηρε-
σία φαρμάκων (ΕΜΑ).
Οι δόσεις του εμβολίου που προορίζονται για 
την Ευρώπη θα παραχθούν στις μονάδες παρα-
γωγής της BioNTech στη Γερμανία, καθώς και στη 
μονάδα παραγωγής της Pfizer στο Βέλγιο.
Το εμβόλιο της Moderna μπορεί να φτάσει εύκολα 
και γρήγορα, με τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομών, 
σε μακρινούς προορισμούς, σε μικρές πόλεις και 

χωριά, ακόμα και στις πιο φτωχές χώρες.
Η Moderna, η οποία συμμετέχει στο κυβερνητικό 
πρόγραμμα Operation Warp Speed, αναμένει 
ικανότητα παραγωγής 20 εκατομμυρίων δόσεων 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του 2020. Η εται-
ρεία έχει ήδη παραγάγει μερικά εκατομμύρια από 
αυτά και είναι έτοιμα να τεθούν στην κυκλοφορία 
μόλις λάβει την έγκριση του Αμερικανικού Οργα-
νισμού Φαρμάκων .
Το εμβόλιο της Moderna, όπως και των Pfizer/
BioNTech, βασίζεται στην τεχνολογία του αγγε-
λιοφόρου RNA (mRNA), που βασίζεται σε συν-
θετικά γονίδια που μπορούν να αναπτυχθούν και 
να παρασκευασθούν σε διάστημα εβδομάδων 
σε μεγάλη κλίμακα, ταχύτερα από τα συμβατικά 
εμβόλια. Η τεχνολογία mRNA είναι σχεδιασμένη 
για να προκαλεί ανοσολογική απόκριση χωρίς την 
χρήση παθογόνων, δηλαδή στοιχείων του ίδιου 
του ιού. Με βάση την τεχνική αυτή, οδηγίες μετα-
βιβάζονται στα κύτταρα του εμβολιασμένου για 
τον τρόπο κατασκευής πρωτεϊνών που μοιάζουν 
αλλά δεν είναι ο ιός, αντισωμάτων που καταπο-
λεμούν τον ιό.
Η AstraZeneca δηλώνει πως έχει δυνατότητα 
παραγωγής έως και 3 δισεκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου το 2021 σε κυλιόμενη βάση, εν ανα-
μονή της έγκρισης των κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Χρησιμοποιώντας το δοσολογικό σχήμα που έχει 
90% αποτελεσματικότητα, περισσότερα άτομα 
θα μπορέσουν να εμβολιαστούν.
Το εμβόλιο της Moderna μπορεί να διατηρηθεί 
σε θερμοκρασία από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου 
(δηλαδή σε απλό ψυγείο) για διάστημα έως και 30 
ημερών, έναντι των 7 ημερών που προβλέπονταν 
αρχικά, σε αντίθεση με αυτό της Pfizer, το οποίο 
πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε 
θερμοκρασία -70 βαθμών Κελσίου, ενώ μπορεί 
να διατηρηθεί σε απλή ψύξη μόνο για πέντε μέρες 
το πολύ.
Το εμβόλιο της Moderna φαίνεται να πλεονεκτεί 
έναντι εκείνου των Pfizer/BioNTech σε ό,τι αφορά 
στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σε συνθήκες 
απλής ψύξης.
Το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί να αποθηκευ-
τεί, να μεταφερθεί και να διανεμηθεί υπό κανονι-
κές συνθήκες ψύξης (2-8 βαθμούς Κελσίου) για 
τουλάχιστον έξι μήνες.
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε 
στο 416.463.1195 για να παραγγείλετε τις 
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις κάνουμε 
delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφάλειά, 
σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμακείο, 
εκτός εάν είναι για να παραλαβετε τις συντα-
γές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΑΓΟΡΕΣΕΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

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

Τηλέφωνο για πληροφορίες στο Τορόντο

437-229-9009

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή 

αμοιβή  για τον κατάλληλο
Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

Die Cutter Operator required
for printing plant in London, Ontario

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

forklift certification is preferred
Hourly wage plus benefits

Ζητείται Χειριστής Die Cutter
από τυπογραφείο στο London, Ontario

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

Προτιμείται άδεια χρήσης περονοφόρας
Ωριαίος μισθός συν παροχές

Send resumes to / Βιογραφικά στο

office@senton.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Στην περιοχή
Danforth Avenue & Danforth Road

Είναι ανεξάρτητο και ήσυχο,
κατάλληλο για ζευγάρι.

Σε καινούρια κατάσταση.

Τηλ: 416.898.0637
Ζητήστε την κα Αφροδίτη

Αποκλειστικη ζητάει 
εργασία για φροντίδα 

ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια 

εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.

Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε 
ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

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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Σ
το Οντάριο αναφέρθηκαν 1,478 
νέα κρούσματα COVID-19 την Πέ-
μπτη. Υπήρξε αύξηση από την Τε-
τάρτη, όπου σημειώθηκαν 1,373 

κρούσματα. 
Δυστυχώς, επιπλέον 21 συνάνθρωποι 
μας δεν βρίσκονται εν ζωή εξαιτίας της 
πανδημίας.
Η περιοχή του Πιλ σημείωσε 572 κρού-
σματα, ενώ στο Τορόντο σημειώθηκαν 
356. Άλλα 111 κρούσματα σημειώθηκαν 

στην περιοχή του Γιορκ.
Συνολικά 3.575 άνθρωποι έχουν πλέον 
πεθάνει από τον ιό σ την επαρχία, με 
2.270 από αυτούς να ζούσαν σε κέντρο 
μακροχρόνιας περίθαλψης.
Άλλα 88 κρούσματα σημειώθηκαν σε 
σχολεία, με 1,176 κρούσματα να έχουν 
αναθερθεί ως τώρα τις τελευταίες 14 
μέρες σε σχολεία του Οντάριο. Το Τορό-
ντο και η περιοχή του Πιλ έχουν τεθεί σε 
τύπου lockdown από την Δευτέρα.

1,478 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 21 νέοι θάνατοι

Ο ιδιοκτήτης του Adamson BBQ 
συνελήφθη επειδή αψηφούσε τις 
εντολές περί lockdown

Ο 
ιδιοκτήτης του Adamson 
BBQ συνελήφθη την 
Πέμπτη από την αστυνομία 
του Τορόντο μετά από πλή-

θος που σχηματίστηκαν για άλλη μια 
φορά έξω από το εστιατόριο του. 
Παρά το πρόστιμο, ο ιδιωκτήτης του 
εστιατορίου συνέχισε να αψηφά τις 
εντολές του lockdown τις προηγού-
μενες δύο ημέρες, με την αστυνομία 
αρχικά να κλείνει το εστιατόριο και 
να αλλάζει τις κλειδαριές.
Ο 33χρονος Άνταμ Σκέλι συνελήφθη 
μπροστά από πλήθος υποστηρικτών, 
που αποδοκημάζουν τα μέτρα που 
έθεσε η κυβέρνηση από τη Δευτέρα 
ως και τις 21 Δεκεμβρίου. 
Πριν την σύλληψη του το πλήθος 
κόσμου άρχισε να χτυπάει στις πόρ-

τες του εστιατορίου που είχε κλει-
δώσει η ασ τυνομία, φωνάζον τας 
«ανοίξτε» και «πεινάμε».
Ακόμη η αστυνομία είχε κλείσει το 
δρόμο όπου βρίσκεται το εστιατό-
ριο και δεν επέτρεψε σε φορτηγό να 
παραδώσει τη παραγγελία φαγητού 
που είχε κάνει ο ιδιωκτήτης. Ο Σκέλι 
θα βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 
19 Μαρτίου 2021.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο 
έχει εγκρίνει νομοθεσία 
που θα τερματίσει την ε-
ξαμηνιαία αλλαγή ρολογι-

ών, καθιστώντας τη θερινή ώρα μό-
νιμη στην επαρχία.
«Είμα ι  ε νθουσ ιασμέ νος  που 
απόψε ο λογαριασμός μου που 
τελείωσε την αλλαγή του χρό-
νου στο Οντάριο πέρασε από την 
τελική ανάγνωση με ομόφωνη 
υποστήριξη. Το Οντάριο είναι τώρα έτοιμο να ηγηθεί του τερματισμού αυτής της 
ξεπερασμένης πρακτικής », δήλωσε ο Ρόμπερτς σε δήλωση.
Ο νόμος για την τροποποίηση του χρόνου, που κατατέθηκε από τον Jeremy Roberts, MPP 
για την Οττάβα Δυτικά - Νεπάν τον Οκτώβριο, πέρασε την Τετάρτη σε τρίτη ανάγνωση 
στο νομοθετικό σώμα..
Μελέτες έχουν δείξει ότι η εξαμηνιαία παράδοση μπορεί να προκαλέσει «σοβαρά αρνη-
τικά αποτελέσματα», όπως αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης, καρδιακές προσβολές και 
εγκεφαλικά επεισόδια, δήλωσε ο Ρόμπερτς.
Πρόσθεσε ότι ένα από τα οφέλη του τερματισμού της αλλαγής δύο φορές το χρόνο περι-
λαμβάνει την προώθηση περισσότερου καταναλωτισμού δίνοντας στους κατοίκους 
περισσότερες ώρες φωτός το βράδυ.
Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας του Οντάριο θα θέσει σε κίνηση την πράξη μόνο σε 
συντονισμό με το Κεμπέκ και τη Νέα Υόρκη.
«Ανυπομονώ τώρα να επικοινωνήσω με τους ομολόγους του στο Κεμπέκ και τη Νέα 
Υόρκη για να τους προσφέρω αυτήν τη συναρπαστική πρωτοβουλία», δήλωσε ο 
Ρόμπερτς.

Το Οντάριο ψήφισε νομοθεσία για 
να κάνει τη θερινή ώρα μόνιμη

Τ
ο Οντάριο κινείται για να καλύψει τα τέλη που επιβάλλουν οι εφαρμογές παρά-
δοσης τρίτων σε εστιατόρια σε περιοχές όπου απαγορεύεται το φαγητό σε εσω-
τερικούς χώρους, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση του Ford την Τετάρτη.
Η κυβέρνηση του Προοδευτικού Συντηρητικού  κόμματος στο Οντάριο πρόκει-

ται να θεσπίσει νομοθεσία που θα δώσει στην επαρχία την εξουσία να περιορίσει προ-
σωρινά πόσες εφαρμογές όπως το UberEats και το DoorDash μπορούν να χρεώσουν 
εστιατόρια στη γκρι ζώνη περιορισμού COVID-19 για τις υπηρεσίες τους όπου απαγο-
ρεύεται το φαγητό στο εσωτερικό.
Το ανώτατο όριο θα είναι 15 τοις εκατό για τα τέλη παράδοσης και 20 τοις εκατό στα 
συνολικά τέλη. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση έως και 33 τοις 
εκατό για ορισμένα εστιατόρια.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων που παραβαίνουν τον προτει-
νόμενο νόμο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 10 εκατομμύρια δολάρια.
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί επίσης στην προστασία της αμοιβής των οδηγών παράδο-
σης και στη διασφάλιση ότι οι εταιρείες δεν περιορίζουν τις ζώνες παράδοσης ή απο-
κόπτουν ορισμένα εστιατόρια.
Ο προτεινόμενος νόμος προορίζεται να παρέχει προσωρινή ανακούφιση σε εστιατό-
ρια που αναγκάζονται τώρα να βασίζονται στην παράδοση και την παραλαβή παραγ-
γελιών ως η μόνη πηγή εσόδων τους λόγω των περιορισμών COVID-19 που δεν επιτρέ-
πουν την εσωτερική εξυπηρέτηση πελατών.

Το Οντάριο θα μειώσει τη χρέωση υπηρεσίας 
των εφαρμογών παράδοσης φαγητού
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LIFE

Stella Versini:
Η πρασινομάτα  από την Κορσική

Το βλέμμα της σε 
μαγνητίζει και τα 
πράσινα μάτια της 
σε πλανεύουν. Είναι 
η Stella Versini, το 
όμορφο μοντέλο από 
την Κορσική.

Με κορμί που τα 
«σπάει» και βλέμμα 
που μαγνητίζει, 
η Stella έχει όλα 
τα εξωτερικά 
χαρίσματα για να 
κάνει τους άνδρες να 
κολλάνε μαζί της.

Αν προσθέσουμε και 
τις σέξι αναρτήσεις 
της στο λογαριασμό 
της στο Instagram, 
δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβουμε 
γιατί κάνει θραύση 
και τα κολακευτικά 
σχόλια κάτω από τις 
φωτογραφίες της 
δίνουν και παίρνουν.

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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Η 
Μαίρη Συνατσάκη έκανε το νέο της 
βίν τεο γ ια τα socila media και το 
youtube, έχοντας δίπλα της την αδερ-
φή της. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη 

φορά που βλέπουμε μαζί την οικογένεια, να 
σχολιάζει διάφορα θέματα και απόψεις της ε-
πικαιρότητας. Οι αδερφές Συνατσάκη αναφέρ-
θηκαν στα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα 
του κορονοϊού αλλά και στη μανία του κόσμου 
να τρέχει, ξοδεύοντας χρήματα, προκειμένου 
να περάσει όσο πιο λαμπερά γίνεται την βρα-
διά του ρεβεγιόν. Η Μαίρη πάντως έχει να θυ-

μάται το δικό της μοναχικό ρεβεγιόν το οποίο 
είχε περάσει μπροστά από την τηλεόρασή της, 
τρώγοντας τα αγαπημένα της chips. «Και φέτος, 
δεν σκοπεύω να κάνω τίποτα που να ξεπερνά 
το 24ωρο το οποίο και ζούμε καθημερινά. Ε-
γώ έχω περάσει γιορτές, σπίτι ολομόναχη. Έχω 
αλλάξει χρόνο βλέποντας X-Factor και τρώγο-
ντας πατατάκια. Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτός ο 
ψυχαναγκασμός των συγκεκριμένων ημερών 
που πρέπει να περάσουμε με συγκεκριμένους 
ανθρώπους, δεν με ψήνει», δήλωσε η Μαίρη 
Συνατσάκη.

Συνατσάκη: Η αποκάλυψη για τις 
μοναχικές γιορτές  στο σπίτι της

Τα αρνητικά σχόλια 
στο Instagram της 
“Πηνελόπης”

H Μαρία Πετεβή η οποία υποδύεται 
την Πηνελόπη στις Άγριες Μελισσες 
αποκάλυψε στον Γρηγόρη 
Αρναούτογλου ότι οι followers της 
φέτος δεν την αγαπάνε στο Insta-
gram λόγω του ρόλου της και όσα 
συμβαίνουν τη δεύτερη σεζόν. Όσο 
για το Instagram, τόνισε: «Στα social 
media δεν αγαπάνε καθόλου τώρα 
την Πηνελόπη, λόγω της σεξουαλικής 
σχέσης με τον ξάδελφό της. Τώρα 
που ξέρει ότι είναι ξάδελφός της 
«γιατί συνεχίζει» μου λένε. Την 
έχω συμπονέσει την Πηνελόπη την 
αγαπώ»!

Eurovision 2021: Η 
πρώτη ανάρτηση της 
Τσαγκρινού 

Μετά την αναβολή του διαγωνισμού τον 
περασμένο Μάιο, οι ιθύνοντες έχουν 
φροντίσει για τα πάντα, προκειμένου 
τη νέα χρόνια να διεξαχθούν όλα κάτω 
από νέες συνθήκες, όπως απαιτούν 
και τα μέτρα της πανδημίας.  Η Έλενα 
Τσαγκρινού θα διαγωνιστεί με το 
τραγούδι ΕL Diablo το οποίο και 
αναμένεται να ακούσουμε το επόμενο 
διάστημα. Πάντως, λίγα λεπτά μετά την 
επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή 
της Κύπρου στη Eurovision 2021, 
η 26χρονη τραγουδίστρια δέχτηκε 
αμέτρητα μηνύματα και ευχές με την 
ίδια να κάνει μια σχετική ανάρτηση στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο insta-
gram. Πάντα δίπλα της ο σύντροφός της.

Μπαταλίδης: Για μια 
ακόμη φορά τρέλανε 
τους followers

Με την βοήθεια ενός πολύ καλού 
φωτογράφου και με την τέλεια 
φυσική κατάσταση του Σάββα 
Μπαταλίδη,για μια ακόμη φορά 
το instagram πήρε φωτιά από 
views,comments και μυνήματα. Για 
μια ακόμη φορά οι αναλογίες του 
personal trainer έγιναν αντικείμενο 
συζητήσεως και ο Σάββας παρόλο 
που του αρέσει όπως φαίνεται να 
προκαλεί, παραμένει low profile.

Ο 
Γιάννης Τσιμι-
τσέλης, ο Βλά-
σης της αγαπη-
μένης σειράς 

του Alpha, Έλα στη θέση 
μου, ήταν προσκεκλημέ-
νος, σήμερα το πρωί στη 
εκπομπή της Σταματίνας 
Τσιμτσιλή στο «Happy 
Day». «Δεν περίμενα ότι 
θα παιχτεί το Έλα στη θέση 
μου για πέντε χρόνια. Ήταν 
μια δύσκολη διαδρομή, με 
πάνω από 700 επεισόδια. 
700 επεισόδια είναι πολλά, 
αλλά πέρασαν πολύ ευχά-
ριστα οι μέρες και οι ώρες 
στα γυρίσματα. Έχουμε γί-
νει οικογένεια», δήλωσε 
αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέ-
λης.

Τσιμιτσέλης: παραλίγο αποχώρηση 
από το «Έλα στη θέση μου»

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το νέο της 
σπίτι είναι έτοιμο για τα Χριστούγεννα

Ε
τοιμάζεται να α-
ποχαιρετήσει μια 
χρονιά την οποία 
σίγουρα θα θυ-

μάται για πάντα. Η Αλε-
ξάνδρα Παναγιώταρου, 
λίγο μετά το φετινό κα-
λοκαίρι, επιβεβαίωσε τις 
φήμες του χωρισμούς 
της μετά από δυο χρό-
νια γάμου, δίπλα στον 
Αριστομένη Γιαννόπου-
λο. Η πρώην παίκτρια 
του My Style Rocks βιώ-
νει μια νέα περίοδο στη 
ζωή της, αφού πρόσφα-
τα μετακόμισε σε νέο σπί-
τι και μάλιστα στο κέντρο 
της Aθήνας. Τα αποκαλυ-
πτήρια έγιναν μέσα από 
το instagram, όταν Αλε-
ξάνδρα ανέβασε τις πρώ-
τες φωτογραφίες της από 
το νέο της σπίτι.
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Γ
εννημένη στη Νέα 
Υόρκη, η μελαχρινή 
καλλονή δεν μπορεί 
να ζήσει χωρίς μου-

σική, γυμναστική και την 
ποίηση. Όπως μάς εκμυ-
στηρεύτηκε, το να γράφει 
στην γραφομηχανή του πα-
τέρα της είναι μία διαδικα-
σία που την κάνει να χαλα-
ρώνει τις νύχτες και να κατα-
λαβαίνει ακόμη περισσότε-
ρο τον εαυτό της. Όπως κα-
ταλαβαίνεις, πίσω από αυ-
τό το καυτό κορμί κρύβεται 
μία ευγενική και ρομαντική 
ψυχή που είναι δύσκολο να 
την ανακαλύψεις αλλά σίγου-
ρα αποτελεί την μεγαλύτερη 
σου πρόκληση. Όσον αφορά 
την αγαπημένη της συνήθεια; 
Το να βγαίνει το βράδυ για πε-
ρίπατο και να μυρίζει τα τρια-
ντάφυλλα.

Η μελαχρινή καλλονή με τα 
καλύτερα οπίσθια στο διαδίκτυο

Μία Playmate με γαλλικά και 
πιάνο

Έ
κανε τη δυναμική της είσοδο 
το 2018, όταν κατέκτησε τον 
τ ίτ λο της Playmate της χρο-
ν ιάς. Είναι η Nina Daniele, 

το τάχ ισ τα ανερχόμενο μον τ έ λο, 
που ήρθε γ ια να μείνε ι. Και μάλι-
σ τα, μπήκε από σπόν τα σ τον κό -
σμο του μόντελινγκ, μετά από πα-
ρότρυνση του φίλου της, που την 
έπεισε πως πρέπει να ασχοληθεί με 
το επάγγελμα.
Γιατ ί μέχρι τότε, η εκρηκτ ική μελα-
χρινή από το Μπρονξ της Νέας Υόρ-
κης (να που δεν έχει βγάλει μόνο τη 

Τζένιφερ Λόπεζ ) σπούδαζε στο πανε-
πιστήμιο γραφή και ποίηση, ενώ έχει 
ολοκληρώσει τις σπουδές της και στο 
πιάνο.
Η Nina  Danie le  ε ν τυπωσ ιάζ ε ι  με 
την εμφάνισή της και το πανέμορφο 
πρόσωπό της. Εκεί, που τα «σπάει», 
όμως, είναι σ τις φωτογραφήσεις και 
μια ματιά στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram επιβεβαιώνει 
του λόγου το αληθές.

Σ
τις ταινίες του πάντως 
τα πάει περίφημα. Έ-
χει μεγάλη σημασία 
να μπορείς να διακρί-

νεις το επόμενο βήμα σε έναν 
ηθοποιό. Να μπορείς δηλα-
δή, με βάση τα όσα έχει κά-
νει στις ταινίες του, να ξεχω-
ρίσεις προς τα πού κλίνει και 
σε τι θα θέλαμε να τον δού-
με σε μερικά χρόνια. Δεν εί-
ναι άλλωστε λίγοι αυτοί που 
συγκρίνουν το σκοτεινό και 
σκληρό παρουσιαστικό του 
με εκείνο του Tom Hardy και, 
αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι 
και καθόλου τυχαίοι οι ρόλοι 
που διαλέγει.

Eίναι αυτός ο επόμενος μεγάλος γόης 
του Χόλιγουντ;

Π
λούσιο μπούστο 
και γεμάτες καμπύ-
λες. Η sexy Ιταλίδα 
Taylor Mega ξεση-

κώνει τα ανδρικά πλήθη με τα 
παραπάνω προσόντα και ο α-
ριθμός των followers της το α-
ποδεικνύει. Με 2,4 εκατομμύ-
ρια θαυμαστές, η Taylor Mega 
μοιράζει εγκεφαλικά και καθη-
μερινά πολλαπλασιάζει το κοινό 
της στο Instagram.

Η καυτή Ιταλίδα που ξεσηκώνει τα 
ανδρικά πλήθη στο πέρασμά της
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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

Φεβρουάριος 1964, ομιλία του Λεωνίδα Κύρκου στην πόλη της 
Άρτας. Περιοδεία κλιμακίου της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) 
στην Ήπειρο, για τις εκλογές που έγιναν στις 16/2/1964 (τελευταίες 

εκλογές πριν την δικτατορία) 

Στο κέντρο της Άθηνας οι 
άντρες περιμένουν 

υπομονετικά να ψηφίσουν 
στις εκλογές του 1926

Επίδαυρος 1959 . 
Το ζεύγος 
Τσώρτσιλ 

παρακολουθεί 
παράσταση στο 
αρχαίο θέατρο

Βυτίνα 1959

Η κυρία Ιωνέσκου ήταν 
η σύζυγος του 

Ρουμάνοιυ υπουργού 
Τάκε Ιωνέσκου που 

βρέθηκαν το 1913 στην 
Ελλάδα για επίσημη 

επίσκεψη

Αίγινα δεκαετία 
1930

Πυροσβεστικό 
Σώμα Τριπόλεως  

20/07/1959

Στα Φιλιατρά τη δεκαετία του ‘50. Πολύ 
πριν έρθει ο Πύργος του Άιφελ...

Πειραιάς 
,Πασαλιμάνι 1955

30 Ιουλίου 1959 
Οδοντωτός Διακοπτού – 

Καλαβρύτων
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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

Μελομακάρονα

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μεγάλο μπολ έβαλα μέσα το ελαιόλαδο, το κονιάκ και το ξύσμα 
και ανακάτεψα απαλά . Εν συνεχεια έρειξα μέσα την κανέλα,το γαρίφαλο 
και τη ζάχαρη και ανακάτευα απαλά. Έστυψα τα πορτοκάλια και γέμισα 
μια κούπα έβαλα μια κουταλιά γεμάτη σόδα μέσα, ανακάτεψα και σε λίγο 
η πορτοκαλάδα άφριζε και φούσκωνε. Ανακάτεψα με το χέρι και σιγα 
σιγα έρειχνα μέσα όλο το αλεύρι και ζύμωνα απαλά. Έβγαλα δύο ρηχά 
ταψιά, άπλωσα λαδόκολλες και άρχισα να σχηματίζω μικρές μπαλίτσες 
και να πλάθω τα μελομακάρονα μακρόστενα σαν μίνι φρατζολακι και να 
τα χαράζω απαλά με ένα μαχαίρι σε οριζόντιες και κάθετες γραμουλες. 
Σε προθερμασμένο φούρνο, τα έψησα στους 350*F. για 25 λεπτά.

 ª Σε ένα μικρό κατσαρολάκι έβρασα το μέλι με το νερό και τη φλούδα. 
Αφαίρεσα τη φλούδα και ξεκίνησα τη διαδικασία. Με μία τρυπητή κου-
τάλα έπαιρνα 4 κάθε φορά, τα βουτούσα στο πορτοκαλένιο σιρόπι που 
σιγόβραζε, τα τοποθετούσα σε ένα ταψί που είχα βάλει μέσα το χοντροα-
λεσμένο καρύδι και ερειχνα κι από πάνω.Για να κολλήσει το καρύδι πρέ-
πει να είναι ζεστά τα μελομακάρονα με το σιρόπι.

 ª • 3 κούπες ελαιόλαδο
 ª • ¾ κούπας κονιάκ
 ª • ξύσμα 2 πορτοκαλιών
 ª • 1 κούπα φρέσκο χυμό πορτο-

κάλι
 ª • 1 κουταλιά γεμάτη σόδα σε 

σκόνη
 ª • 1 κουταλάκι γεμάτο κανέλα σε 

σκόνη
 ª • 1 κουταλάκι κοφτό γαρίφαλο 

σε σκόνη

 ª • ½ κούπα ζάχαρη
 ª • 1 κιλό και μια κούπα αλεύρι 

για όλες τις χρήσεις
 ª Σιρόπι
 ª • 750 γραμμάρια μέλι θυμαρίσιο
 ª • 3 κούπες νερό
 ª • 1 φλούδα πορτοκάλι
 ª • 2 κούπες καρύδια χοντροαλε-

σμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Ζητήματα γραφειοκρατικά, φορολογικά, 
τραπεζικά, ή και οικονομικές υποθέσεις 
που αφορούν έγγραφα ή και διακανονι-
σμούς έχουν μία πολύ καλή προοπτική. 
Ανακουφίζεσαι ψυχολογικά από την ροή 
κάποιων επαγγελματικών υποθέσεων και 
είσαι σε ετοιμότητα να διεκδικήσεις και να 
κατακτήσεις αυτό που θες! 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που ακολουθούν ευνοοούν την 
επαφή και την συμφωνία με άτομα που 
συνεργάζεσαι! Από την άλλη πλευρά τα 
οικονομικά σου είναι ευάλωτα και χρειά-
ζονται προσοχή, αλλά και υπομονή από την 
πλευρά σου γιατί οι εξελίξεις δεν θα είναι 
ακριβώς αυτές που υπολόγιζες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Oι μέρες που ακολουθούν σε βοηθούν να 
βάλεις σε μία τάξη και σειρά ζητήματα ρου-
τίνας, να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης, 
την διατροφή σου, αλλά και να κάνεις και 
κάποιες εποικοδομητικές επαφές που θα σε 
στηρίξουν στα επαγγελματικά σου! Οι συν-
θήκες στην εργασία μπορούν να βελτιωθούν 
αρκεί αυτό το διάστημα να αφήσεις το μυαλό 
σου ανοιχτό σε νέα δεδομένα, αλλά και 
να οργανώσεις πολύ καλύτερα τις 
μετέπειτα κινήσεις σου!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι μέρες που ακολου-
θούν έχουν περισσό-
τερη ανησυχία και άγχος 
για σένα που έχεις γεν-
νηθεί κοντά στις 29 Ιου-
νίου. Οι υπόλοιποι Καρ-
κίνοι, έχετε την δυνατό-
τητα σταθεροποίησης σχέ-
σεων και ικανοποίησης μέσω 
αυτών! Στα επαγγελματικά σου 
είσαι σε έναν αγώνα δρόμου και υπάρχει 
εκνευρισμός, γιατί κάποια πράγματα πηγαί-
νουν ενάντια σε αυτά που μπορεί να ήθελες. 
Στα οικονομικά σου δείξε εγκράτεια.

ΛΕΩΝ
Νέα Εβδομάδα και με τις επιθυμίες να 
κάνουν “πάρτι” και να σε παρασύρουν σε 
ένα μεγάλο συναισθηματικό κρεσέντο όπου 
η υπερβολή σου θα είναι έντονη, το ίδιο 
και οι απολαύσεις σου φίλε μου Λέοντα. Αν 
έχεις γεννηθεί στο τέλος του Ιουλίου απέ-
φυγε εντάσεις οικογενειακές και επαγγελ-
ματικές, οι οποίες θα αφορούν τα οικονο-
μικά, οι πλανήτες σου δίνουν το μήνυμα 
ότι έχει έρθει η ώρα να σταθείς μόνος στα 
πόδια σου! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου σε 
βρίσκει με την διάθεση να θέλεις να δημι-
ουργήσεις ένα πιο σταθερό πλαίσιο στο 
σπίτι και στην οικογένεια, είσαι ωστόσο 
αρκετά προβληματισμένος για την προο-
πτική των επαγγελματικών σου, δεν λεί-
πουν όμως και οι επικερδείς ειδήσεις, οι 
συζητήσεις και οι επαφές που τονώνουν 
το ηθικό σου και σε βοηθούν να περάσεις 
καλά.

ΖΥΓΟΣ
Η νέα εβδομάδα είναι ενθαρρυντική και 
αισιόδοξη για τα οικονομικά σου στα οποία 
και δίνονται λύσεις ιδιαίτερα αν έχεις γεν-
νηθεί στο 2ο και στο 3ο δεκαήμερο όπου οι 
θετικές όψεις του Ερμή, με τον Ποσειδώνα, 
τον Δία και τον Πλούτωνα θα στηρίξουν τα 
προσωπικά σου σχέδια. Επιπλέον υπάρχει 
μία πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι και 
στην προσωπική σου ζωή και κάποια προ-
βλήματα που πέρασες, αρχίζουν και μπαί-
νουν στην τελική ευθεία για την αποκατά-
σταση τους! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Εβδομάδα που είσαι ο πρωταγωνιστής 
και μονολογείς πως ο επιμένων νικά, γιατί 
πράγματι φίλε μου Σκορπιέ αυτή την εβδο-
μάδα μπορείς πραγματικά να βρεις τις 
λύσεις και να πάρεις τις αποφάσεις εκείνες 
που θα σε ενδυναμώσουν σημαντικά. Εσύ 
που έχεις γεννηθεί τέλη Οκτώβρη με αρχές 
Νοέμβρη συνεχίζεις να δέχεσαι αινφιδια-
σμούς από σχέσεις και συνεργασίες σου!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κλειστός στο καβούκι σου είσαι 
αυτή την εβδομάδα ενώ καθώς ετοιμαζό-

μαστε για την Πανσέληνο – Έκλειψη 
Σελήνης στους Διδύμους, υπάρ-

χει αναβρασμός στον τομέα 
των σχέσεων και των 

συνεργασιών σου! Η 
πορεία των ημερών 
φέρνει μία ικανοποί-
ηση και ανακούφιση 
σε θέματα εργασιακά 
και οικονομικά. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σχέσεις και φιλίες ενδυνα-

μώνονται, κάνεις σχέδια για 
το μέλλον και πλέον μπορείς να 

είσαι πιο σίγουρος για την εκπλήρωσή τους! 
Το αρνητικό αν θες, είναι ότι ο Άρης από το 
ζώδιο του Κριού προκαλεί νευρική ένταση σε 
θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια 
και την εργασία και εσύ είσαι πιο παρορμητι-
κός από ότι συνήθως. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα επαγγελματικά σου είναι πιο ζόρικα αυτή 
την εβδομάδα αν ανήκεις στο 1ο δεκαήμερο 
του ζωδίου σου! Εσύ που είσαι γεννημένος 
στο 2ο και στο 3ο δεκάημερο, έχεις σημαντι-
κές ευκαιρίες να κλείσεις επαγγελματικές και 
οικονομικές εκκρεμότητες.  Μην αντιδράς σε 
κάθε τι που ακους και μην βιάζεσαι να κρί-
νεις καταστάσεις ιδιαίτερα σε θέματα προ-
σωπικά!

ΙΧΘΕΙΣ
Στα επαγγελματικά σου πρέπει να κάνεις 
κάποια ξεκαθαρίσματα, το ξέρεις, το γνωρί-
ζεις, το τρενάρεις, όμως τα δεδομένα γύρω 
σου, σου δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να 
πατήσεις “γκάζια” και να εφαρμόσεις ανα-
κατατάξεις έστω και αν αυτές ζορίζουν! Στα 
οικονομικά υπάρχουν απαιτήσεις και έξοδα 
που σε αγχώνουν! Κάποια χαρούμενα νέα 
τα οποία θα λάβεις αυτή την εβδομάδα θα 
σε βοηθήσουν να βρεις τις ισορροπίες σου.

Μια γυναίκα απελπισμένη πάει στο για-
τρό : 
- Γιατρέ έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν 
με ικανοποιεί ο άντρας μου.
- Αυτό κυρία μου είναι σοβαρό, μήπως 
όμως θα έπρεπε να δοκιμάσετε και με 
κάποιον άλλο; Έναν εραστή μήπως;
- Γιατρέ μου, για να σου πω την αλήθεια, 
έχω δοκιμάσει και με άλλον αλλά ούτε κι 
εκείνος με ικανοποιεί.
Μήπως κυρία μου ήσασταν απλώς άτυχη, 
ίσως αν δοκιμάσετε και με κάποιον τρίτο;
- Γιατρέ μου και με τρίτο δοκίμασα και με 
τέταρτο και με πέμπτο... αλλά τίποτα.
- Ε τότε κυρία μου έχετε σοβαρό πρό-
βλημα, είσαστε σοβαρά άρρωστη!
- Αυτό γιατρέ, μπορείτε να το γράψετε σε 
ένα χαρτί διάγνωσης, γιατί στην γειτονιά 
π... με ανεβάζουν π... με κατεβάζουν.

Ο μικρός μπαίνει ένα βράδυ ξαφνικά 
στην κρεβατοκάμαρα των γονιών του 
και βρίσκει την μαμά του να είναι σκαρ-
φαλωμένη πάνω στον μπαμπά του και 
να πηγαίνει πάνω - κάτω. Με το που τον 
βλέπουν οι γονείς του σταματούν και η 
μητέρα του γρήγορα «κατεβαίνει» και 
τυλίγεται στα σκεπάσματα.
«Τι κάνατε εσύ και ο μπαμπάς...;», ρωτάει 
ο μικρός.
«Εεεε.... ο μπαμπάς σου έχει μεγάλη κοι-

λιά, και μερικές φορές πρέπει να ανέβω 
πάνω του και να την πιέσω για να γίνει 
ίσια», του απαντάει η μητέρα του.
«Χάνεις το χρόνο σου μαμά...» λέει 
πάλι ο μικρός, «όταν εσύ πας για ψώνια 
η κυρία από δίπλα έρχεται, πέφτει στα 
γόνατα και του την ξαναφουσκώνει!!!

Ο άνδρας είναι καθισμένος αναπαυτικά 
στην πολυθρόνα και διαβάζει την εφημε-
ρίδα του.  Ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο 
η γυναίκα του και χωρίς άλλη λέξη του 
αστράφτει μια σφαλιάρα.
-Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς;
-Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην 
τσέπη του παντελονιού σου και γράφει 
ΜΑΡΙΛΟΥ; Ποιά είναι αυτή;
-Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδομάδες που 
πήγα στον ιππόδρομο; ΜΑΡΙΛΟΥ είναι 
το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει.
-Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες και 
εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο 
ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε πόνεσα πολύ.
Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. 
Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος την 
εφημερίδα του στην πολυθρόνα και 
η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το 
τηγάνι στο κεφάλι.
-Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
-Τηλεφώνησε το Α ΛΟΓΟ κα ι  σ ε 
θέλει.....!!!
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Τέθηκαν οι βάσεις για 
την ανέγερσή του με την 
γενναιόδωρη συμβολή της κ. 
Μαριάννας Βαρδινογιάννη

Μ
ία μόνιμη στέγη, όπου 
θα εκτίθενται συγκε-
ντρωμένα και οργα-
νωμένα, θα αποκτή-

σουν σύντομα οι αρχαιολογικοί θη-
σαυροί της Ερμιόνης. Όπως ανακοι-
νώθηκε σήμερα από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού το ό-
ραμα της δημιουργίας του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ερμιονίδας θα 
γίνει σύντομα πραγματικότητα και 
η πλούσια ιστορία της περιοχής θα 
αναδειχτεί όπως της αξίζει ενδυνα-
μώνοντας, παράλληλα, την οικονο-
μική και τουριστική της ανάπτυξη.
Το νέο μουσείο θα στεγαστεί στο 
νεοκλασικό κτίριο του παλαιό 
Δημαρχείου, το οποίο θα ππαρα-
χωρηθεί άμεσα στο Δημόσιο γι΄ 
αυτόν τον σκοπό, ενώ την εκπό-
νηση των μελετών αποκατάστασης 
του κτηρίου και την μετατροπή του 
σε Μουσείο αναλαμβάνει η πρόε-
δρος του Ιδρύματος Μ. Β. Βαρδινο-
γιάννη κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη 
σε συνεργασία με τον Δήμο.
Είναι γεγονός πως η Ερμιόνη δια-
θέτει σημαντική και μακρόχρονη 
ιστορική παρουσία η οποία ξεκινά 
από την αρχαιότητα. Κατά την διάρ-

κεια των ανακασκαφών που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά στην και-
ρούς στην περιοχή έχουν έρθει στο 
φως σημαντικά μνημεία και πολύ-
τιμα αρχαία αντικείμενα που απο-
τελούν «μάρτυρες» άλλων επο-
χών. Η συγκέντρωσή τους λοιπόν 
σε έναν χώρο αποτελεί τον ιδανικό 
τρόπο προστασίας αλλά και ανά-
δειξής τους.
«Το νέο Μουσείο μπορεί να απο-
τελέσει όχι μόνον σημαντικό πόλο 
εντόπιας οικονομικής και τουριστι-
κής ανάπτυξης της περιοχής αλλά κι 
έναν πρότυπο χώρο επίσκεψης και 

παιδείας για τους κατοίκους όλης τη 
ευρύτερης περιοχής» υπογραμμίζει 
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη  εκρφράζο-
ντας, παράλληλα, τις θερμές ευχα-
ριστίες της στην κ. Μαριάνα Βαρ-
διονογιάννη για την έμπρακτη στή-
ριξή της στην υλοποίηση του σημα-
ντικού αυτού πολιτιστικού σκοπού.

Από την πλευρά της, η κ. Βαρδιο-
γιάννη εκφράζει την βαθιά συγκί-
νησή της που ένα μεγάλο όραμα το 
οποίο σχετίζεται με τηγ γενέτειρά 
της θα πάρει, επιτέλους σάρκα και 

οστά: «Η Ερμιόνη είναι ένας τόπος 
με μεγάλη ιστορία και αρχαιολο-
γικό πλούτο, ο οποίος θα αναδει-
χθεί για να εξασφαλίσει στην Ερμι-
όνη, αλλά και την ευρύτερη περι-
οχή, την ιστορική συνέχεια που 
κάθε τόπος χρειάζεται για τη δημι-
ουργία ενός καλύτερου αύριο» 
υπογραμμίζει η ίδια.
Την βαθιά ικανοποίησή του για την 
έναρξη της υλοποίησης του σημα-
ντικού αυτού πολιτιστικού εγχει-
ρήματος εκφράζει και ο Δήμαρχος 
Ερμιονίδας κ. Ιωάννης Γεωργόπου-
λος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
η UNESCO παρακολουθεί συστηματικά 
το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφί-
ας σε τζαμί εκφράζει το υπουργείο Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού μετά και την διάψευ-
ση εκ μέρους του Οργανισμού των πρόσφατων 
δηλώσεων που έκανε ο Τούρκος υπουργός Πο-
λιτισμού και Τουρισμού ότι, δήθεν, δεν υπάρ-
χει καμία δυσαρέσκεια.
Σε επίσημη ανακοίνωση της η UNESCO, διά 
στόματος της γενικής της διευθύντριας κ. 
Audrey Azoulay, χαρακτηρίζει τις δηλώσεις 
του Τούρκου υπουργού «ανακριβείς» και ενη-
μερώνει πως ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η 
έρευνα του ειδικού απεσταλμένου εμπειρο-
γνώμονα ο οποίος μελετά λεπτομερώς το θέμα 
τους τελευταίους μήνες: «Η UNESCO αντέ-
δρασε στην αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας 
Σοφίας ήδη από τον Ιούλιο του 2020 και εξέ-
φρασε την ανησυχία της ως προς αυτό. Αυτή η 
θέση παρέμεινε σταθερή από τότε» ξεκαθαρί-
ζεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πως «η UNESCO 
ξεκίνησε αμέσως μια διαδικασία επιθεώρησης 
και έστειλε μια αποστολή επιτόπου, από τις 5 
έως τις 9 Οκτωβρίου 2020, με επικεφαλής έναν 
επιφανή εμπειρογνώμονα πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, για να εξετάσει λεπτομερώς κάθε μια 

από τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής 
του καθεστώτος και τον αντίκτυπό τους στην 
εξαιρετική καθολική αξία της Αγίας Σοφίας» 
και πως «αυτή η επιθεώρηση, η οποία καλύ-
πτει διάφορα στοιχεία στις Ιστορικές Περιο-
χές της Κωνσταντινούπολης, ιδίως την Αγία 
Σοφία και τη Μονή Χώρας, βρίσκεται ακόμη σε 
εξέλιξη. Η έκθεση στην οποία αναφέρεται δεν 
έχει οριστικοποιηθεί και είναι πρόωρο να εξα-
χθούν συμπεράσματα αυτήν τη στιγμή».
Την παραπάνω αντίδραση κλήθηκε να σχολιά-
σει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Λίνα Μενδώνη η οποία δήλωσε: «Είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι η Γενική Διευθύντρια 
της UNESCO Audrey Azoulay έχει εκδώσει 
τρεις ανακοινώσεις από τη στιγμή που δημι-
ουργήθηκε το ζήτημα αλλαγής καθεστώτος της 
Αγίας Σοφίας. Η αντίδραση της Γενικής Διευ-
θύντριας, η οποία έχει την αρμοδιότητα της 
εκπροσώπησης του Διεθνούς Οργανισμού, 
δηλώνει την πραγματική ανησυχία και το ενδι-
αφέρον του. Βεβαίως, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης των επιθε-
ωρητών που εξετάζουν την αλλαγή του status 
της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας, 
από μουσεία σε τεμένη».

Διαδικτυακή 
έκθεση για την 
σχέση ανθρώπου - 
ψηφιακού κόσμου 
από την Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση 

Υπάρχει πραγματικότητα 
πέρα από τον ψηφιακό 
κόσμο; Υπάρχει ο ψηφι-

ακός κόσμος έξω και πέρα από 
εμάς; Μας χρειάζονται οι μηχα-
νές μας ή ζουν, αναπτύσσονται 
και αναπαράγονται έξω και 
πέρα από εμάς; Απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα θα επι-
χειρήσει να δώσει η Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση  μέσα από 
τη εικονική έκθεση με τίτλο 
«Creatures in a Series of Tubes» 
που θα φιλοξενηθεί στα ψηφι-
ακά κανάλια της.
Η έκθεση, η οποία θα λειτουρ-
γεί από τις 26 Νοεμβρίου έως 
τις 20 Δεκεμβρίου μέσα από την 
πλατφόρμα Mozilla Hubs και θα 
είναι προσβάσιμη από το www.
onassis.org ,θα περιλαμβάνει μια 
σειρά καλλιτεχνικών έργων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 
τέχνη των νέων μέσων (European 
Media Art Platform / EMAP).
Τα οικοσυστήματα βρίθουν 
ανθρώπινης δραστηριότητας, 
ανεξάρτητα από το αν εμείς οι 
άνθρωποι παραμένουμε παθητι-
κοί παρατηρητές πίσω από οθό-
νες, πίσω από την εξαντλητική, 
καλωδιωμένη ρουτίνα των δρα-
στηριοτήτων μας εν μέσω καρα-
ντίνας. Όμως, είμαστε πραγ-
ματικά παρόντες, καθώς δημι-
ουργούμε τα εικονικά μας κοινά 
μέσα σε ένα διαρκώς διαδικτυ-
ακό περιβάλλον; Παραμένουμε 
οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία συλλογικής απομόνωσης ή 
μεταμορφωνόμαστε σε κάτι άλλο; 
Μέσα από την εικονική έκθεση 
“Creatures in a Series of Tubes”, 
αναζητούμε τα όρια της ανθρώ-
πινης υποκειμενικότητας, όπως 
αναδιαμορφώνεται από τις ψηφι-
ακές μεγα-πλατφόρμες: Είμαστε 
το ίδιο όταν βλέπουμε κάτι με τα 
φυσικά μας μάτια κι όταν το κατα-
ναλώνουμε ως μέρος ενός συλλο-
γικού αλγορίθμου; Και τι συμβαί-
νει όταν «απουσιάζουμε» από τον 
φυσικό κόσμο ενώ βρισκόμαστε 
πάντα σε αυτόν;

Η Ερμιόνη αποκτά το δικό της αρχαιολογικό 
μουσείο

Αγία Σοφία: Η UNESCO διαψεύδει τους Τούρκους 
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αθλητικά

Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός από τη Μάντσε-
στερ Σίτι και οι Πειραιώτες περιμένουν τα... νεότερα 
από το Βελοντρόμ όπου η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί την 
Πόρτο, για να δουν πως θα διαμορφωθεί το status quo 
του ομίλου τους στο Champions League. 
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα στο τέρμα, τους 
Μπα, Σεμέδο, Σισέ στα στόπερ, τον Ραφίνια δεξιό μπακ-
χαφ, τον Ντρέγκερ αριστερό, τον Πέπε «εξάρι», τον 
Εμβιλά ένα κλικ πιο μπροστά, τον Καμαρά αριστερά 
αλλά συνέκλινε στον άξονα, τον Μασούρα δεξιά και τον 
Φορτούνη στην κορυφή της επίθεσης. 
Πριν πούμε οτιδήποτε για το ματς ας έχουμε κατά νου 
πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολόγιζαν, για διάφο-
ρους λόγους, στους Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, 
Χασάν, Μπρούμα , Χολέμπας και Ραντζέ-
λοβιτς κόντρα σε μία από τις μεγαλύτε-
ρες ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή στην 
ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή τους 
ήρθαν να προστεθούν και τα πολλά 
αλλά κυρίως ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ προ-
βλήματα που τους ταλαιπωρούσαν. Ο 
αγώνας έμοιαζε άνισος αλλά έτσι είναι η 
μπάλα και κλήθηκαν να αντεπεξέλθουν. 
Μάλιστα προφανώς και ως δείγμα του πόσο 
πολύ υπολογίζει η Σίτι τον Ολυμπιακό, κατέβηκε  με τα 
περισσότερα «αστέρια» της, πλην των Ντε Μπρόινε, 
Γουόκερ,  
Στη «μετάφραση» του αρχικού τους σχήματος γίνεται 
εύκολα αντιληπτό πως πρωταρχικό μέλημα του Ολυ-
μπιακού ήταν να κρατήσει το «μηδέν» παθητικό, να 
«απορροφήσει» την πίεση που θα του ασκούσαν οι 
Αγγλοι και να έβρισκε εκείνη τη «μισή» φάση στην επί-
θεση. Στο πρώτο ημίωρο δύναται να ειπωθεί πως κατά 
τα 2/3 είχε πετύχει τον στόχο του. Κρατούσε ανέπαφη 
την εστία του και μπορεί οι φιλοξενούμενοι να είχαν 
κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 60%, δεν του είχαν 
δημιουργήσει τη «μεγάλη» φάση. Ο Σα αντέδρασε 
σωστά στις ενέργειες των Ροδρί (3’), Φοντέν (9’) και ναι 
μεν ο αγώνας παίζονταν στο «ερυθρόλευκο» μισό, πολ-
λές φορές ακόμη και στο δικό του τρίτο, η Μάντσεστερ 
Σίτι δεν έβγαζε αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες.  
Τότε, στο 31’ για την ακρίβεια, ο Ζεσούς πάτησε περι-
οχή και έκανε το πλασέ, όμως ο Πορτογάλος γκολκίπερ 
του είπε «όχι». Η φάση ξεκίνησε με κάθετο παιχνίδι και 
ήταν ένα «προμήνυμα» πως  οι Αγγλοι θέλουν να πατή-

σουν γκάζι. Οπως και έγινε στο 34’, όπου οι «γαλάζιοι» 
αναπτύχθηκαν γρήγορα και κάθετα, ο Στέρλινγκ μπήκε 
στα καρέ του Ολυμπιακού έκανε εξαιρετικό/τακουνάκι 
για τον Φοντέν που πλάσαρε εύστοχα. Ισως ο 26χρο-
νος να ήταν σε θέση οφ σάιντ όταν βγήκε στην πλάτη 
της άμυνας ή ο Γκιντογκάν πιο πριν να είχε κάνει φάουλ 
στον Ντρέγκερ, η ουσία είναι πως το γκολ μέτρησε και 
η Σίτι άνοιξε το σκορ. 
 Στο 44’ και το 45’+1’ «φλέρταρε» με το 2-0 σε δύο προ-
σπάθειες του Στέρλινγκ που ήταν ορεξάτος (σε αμφό-
τερες ο Σα αντέδρασε σωστά, κυρίως στη δεύτερη 
που απειλήθηκε με απευθείας εκτέλεση φάουλ) και η 
ανάπαυλα έληξε με το «εύθραυστο» 1-0, αλλά η Σίτι 

έλεγχε τον ρυθμό, είχε την μπάλα στα πόδια 
της (59%41% η κατοχή), ενώ οι «ερυθρό-

λευκοι» δεν είχαν ακόμη κάνει έστω μία 
τελική (7-0 υπέρ της Σίτι). 
 Σέντρα στο δεύτερο μισό και ο Ολυ-
μπιακός έδειξε ένα κλικ διατεθειμένος 
να βγει μπροστά. Επεδίωξε ορισμένες 
φορές να πιέσει ψηλά και να πάρει μέτρα 

στο γήπεδο, αλλά αυτό «μεταφράζονταν» 
(και) σε κενούς χώρους. Οι της Σίτι τις περισ-

σότερες φορές μετέφεραν με 4-5 επαφές την 
μπάλα έξω από τα καρέ του Σα, ενώ υπήρχαν και άλλες 
που «μίλησε» η ατομική τους κλάση. Οπως π.χ. συνέβη 
με τον Σίλβα στο 73’, που βρήκε ανοργάνωτο τον άξονα 
των γηπεδούχων και κουβάλη την μπάλα από το δικό 
του μισό στην περιοχή του Πορτογάλου κίπερ.   
Ο οποίος αντέδρασε (ξανά) σε απειλές των Μπερνάρ-
ντο Σίλβα (49’), Κανσέλο (64’), Στέρλινγκ, Σίλβα (διπλή 
ευκαιρία 66’), ενώ οι Γκιντογκάν (50’), Κανσέλο (64’), 
Φοντέν (74’) έστειλαν την μπάλα άουτ. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» προσπαθούσαν να φτιάξουν παιχνίδι αλλά δεν 
μπορούσαν να φανούν ουσιαστικοί και ως επί το πλεί-
στον αρέσκονταν σε κάθετες μεταβιβάσεις. 
Μέχρι που φτάσαμε στο 88’. Στην μπάλα ένα γκολ μπο-
ρεί να έρθει από το πουθενά και οι «ερυθρόλευκοι» 
βρήκαν τότε τη «μία» ευκαιρία που αναζητούσαν. Ηδη 
με την είσοδο του Σουντανί έπαιζαν ουσιαστικά 5-3-2 
και ο Φορτούνης βρέθηκε σε θέση βολής στα όρια της 
μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ. Στα 
εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε (ο Σισέ που είχε περά-
σει και εκείνος φορ είχε μία κεφαλιά στις καθυστερή-
σεις) κάτι και οι «γαλάζιοι» πήραν τη νίκη με 1-0. 

Η διαφορά κλάσης ήταν δεδομένη, αλλά με τις απουσίες η... ψαλίδα άνοιξε ακόμη 
περισσότερο! Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα βράδυ που στην 
ουσία «δεν μπήκε στο ματς» και είχε σε σπουδαία μέρα τον Σα

Πέραν των δυνάμεών του...

Μαραντόνα: Παγκόσμιο 
σοκ, έφυγε ο «Θεός της 
μπάλας»!

Δεν είναι ψέμα, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θρηνεί τον θάνατο 
του κορυφαίου, του θεού του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαρα-
ντόνα. Θλίψη και ανατριχίλα, αφού ο Ντιεγκίτο άφησε την τελευ-
ταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών! Την τρομακτική είδηση αυτή 
μετέδωσαν Clarin και Οle τονίζοντας πως ο Θεός υπέστη ανα-

κοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Τίγκρε, εκεί όπου βρισκόταν για την 
ανάρρωση έπειτα από τη σοβαρή επέμβαση που είχε υποβληθεί πριν 
λίγες ημέρες. Οι γιατροί που έφτασαν στο σπίτι του δεν μπόρεσαν να 
τον επαναφέρουν στη ζωή. Συνέβη το αναπόφευκτο. Ενα συναισθημα-
τικό χαστούκι για ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ενα χαστούκι 
που αντηχεί σε όλο τον πλανήτη. Μια είδηση που περνά στην ιστορία. 
Πολλές φορές νίκησε τον θάνατο, γράψαμε για τις ντρίμπλες του, όμως 
αυτή τη φορά είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, ο Ντιέγκο Αρμάντο 
Μαραντόνα πέθανε.
Το Villa Fiorito ήταν το σημείο εκκίνησης. Και από εκεί, από εκείνη τη 
γωνιά της νότιας περιοχής του Greater Buenos Aires, άρχισε ο Μαρα-
νόνα. Κανείς δεν έδωσε στον Ντιέγκο τους κανόνες του παιχνιδιού. 
Κανείς δεν έδωσε στο περιβάλλον του το εγχειρίδιο οδηγιών για το 
πως να ζήσει. Κανείς δεν είχε το χειριστήριο για να μπορεί να χειριστεί 
τα πεπρωμένα ενός ανθρώπου που με τα ίδια πόδια που πατούσαν 
στη λάσπη έφτασαν να αγγίξουν τον ουρανό. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα 
πέθανε...
Αυθεντικός και όταν αισθάνθηκε ο Ντιέγκο πως δεν μπορούσε να 
είναι ο Μαραντόνα, απλά άφησε τον κόσμο για να παίξει μπάλα στον 
ουρανό, γιατί είναι ο θεός. Σε αντίθεση με τους απλούς θνητούς, ο Ντιέ-
γκο δεν μπορούσε ποτέ να κρυφτεί, ούτε από τους καθρέφτες.
Ηταν ο κορυφαίος, αυτός που λούστηκε τη δόξα του Azteca. Ηταν 
αυτός που τραυματιζόταν, αλλά σηκωνόταν ξανά και ξανά. Ηταν ο 
παχύς τύπος που έπαιζε γκολφ στην Κούβα, ήταν ο κοκαλιάρης από το 
Noche del Diez. Ηταν ο καλύτερος και ο χειρότερος άνδρας της Κλα-
ούντια, αυτός που έδινε μάχες με τους δαίμονές του. Χόρευε ταγκό και 
σάλσα εντός κι εκτός γηπέδου. Αυτός που τα έχωσε στη FIFA, αυτός 
που είπε στον Πάπα να πουλήσει όλο το χρυσό του Βατικανού. Che, 
Dalma, Gianinna, Fidel, Benja τα τατουάζ στο σώμα του. Αυτός που 
προσπαθούσε μέχρι τέλος να διορθώσει τις τρύπες της ζωής του.
Mια ολόκληρη πόλη παραδόθηκε στον Ντιέγκο Μαραντόνα και αργό-
τερα όλος ο πλανήτης υποκλίθηκε στον Θεό της. Αυτός ήταν ο Ντιέγκο 
Μαραντόνα, ο γιός της Ντόνα Τότα και τον Δον Ντιέγκο. Θεέ του ποδο-
σφαίρου καλό ταξίδι!

«Ευχαριστούμε Ντιέγκο» παντού στους δρόμους του 
Μπουένος Άιρες
Η 25η Νοεμβρίου θα μνημονεύεται πάντα από δω και στο εξής ως 
«μαύρη» επέτειος της Αργεντινής, αφού το μεσημέρι το απόλυτο σύμ-
βολο της χώρας, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα άφησε την τελευταία 
του πνοή.
Η κινητοποίηση των φορέων υπήρξε άμεση και τα μηνύματα ευγνωμο-
σύνης και τιμής προς τον «Θεό» κατέκλυσαν τους δρόμους του Μπουέ-
νος Άιρες, ακόμη και με τη μορφή ανακοίνωσης στους προειδοποιητι-
κούς πίνακες πάνω από τις λεωφόρους και τις κεντρικές οδούς.



58 27 Νοεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Μ
αύρη βραδιά για την ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ! Η Ένωση κάνο-
ντας ένα απαράδεκτο ματς 
και παίζοντας με δέκα παί-

κτες από την έναρξη του δευτέρου μέ-
ρους λόγω της αποβολής του Σάκχοφ, 
γνώρισε ταπεινωτική ήττα με 0-3 από τη 
Ζόρια, βλέποντας πλέον τις ελπίδες πρό-
κρισης από τον όμιλο να χάνονται. Η Έ-
νωση ήταν παντελώς ακίνδυνη σε όλο το 
πρώτο μέρος, με τον Μάσιμο Καρέρα να 
μην διαβάζει καθόλου καλά το ματς από 
τον πάγκο, και στο δεύτερο ημίχρονο με-
τά την αποβολή ήρθε και η... ταπείνωση 
με τα τρία γκολ των Ουκρανών από Χρό-
μοφ (61’), Καμπάγεφ (75’) και Γιουρτσέν-
κο (πεν. 86’).

Η ΑΕΚ πέταξε όλο το πρώτο μέ-
ρος στα... σκουπίδια
Ο Μάσιμο Καρέρα επέλεξε να παρατά-
ξει την ΑΕΚ με τον σχηματισμό και τα 
πρόσωπα που δοκίμασε στην τελευταία 
προπόνηση στα Σπάτα. Δηλαδή με 3-5-
2, με τον Αθανασιάδη να ντεμπουτάρει 
στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Τσι-
γκρίνσκι, Νεντελτσιάρου και Σβάρνα και 
στις πτέρυγες τους Ινσούα και Μπακάκη. 
Η τριάδα στο κέντρο ήταν η αναμενό-
μενη των Σιμόες, Σάκχοφ και Κρίστιτσιτς 
με τους Τάνκοβιτς και Λιβάια στην επί-
θεση.
Η ΑΕΚ... πέταξε όλο το πρώτο μέρος, 
κατά το οποίο μπορεί να κυκλοφορούσε 
μπάλα, ωστόσο είχε κάκιστη ανάπτυξη, 
δίχως εμπνεύσεις και τελικές πάσες. Με 
συνέπεια να δημιουργήσει μόλις μια 
ευκαιρία και αυτή στην αρχή του ματς 
(3’) όταν ο Λιβάια έπειτα από μια στα-
τική φάση προσπάθησε να νικήσει τον 
Σεφτσένκο πλάγια μέσα στην περιοχή, 
με την μπάλα να βρίσκει την εξωτερική 
πλευρά των διχτύων.
Η Ένωση επιχειρούσε είτε με βαθιές 
μπαλιές, είτε με σέντρες από τα άκρα να 
βρει τρόπο να διασπάσει την ουκρανική 
άμυνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η όποια 
ανάπτυξη ήταν αργή, οι Λιβάια και Τάν-
κοβιτς έτρεχαν... άσκοπα στην κορυφή 
δίχως να μπορούν να βγουν συνεργασίες 
από τον άξονα, απέναντι σε μια Ζόρια, η 
οποία περίμενε να χτυπήσει σε κάποια 
αντεπίθεση. Όπως στο 41’ όταν ο Τσίγκα-

νικς μπήκε από πλάγια μέσα στην περι-
οχή αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε 
πάνω από τα δοκάρια.

Με δέκα από το 48’ η ΑΕΚ και... 
ολοκληρωτική κατάρρευση
Σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι η ΑΕΚ 
έχασε όλο το πρώτο 45λεπτο, έμεινε με 
το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με 
δέκα παίκτες. Αφού κινδύνευσε στο 47’ 
με ένα σουτ στην κίνηση από τον Γιουρ-
τσένκο που πέρασε δίπλα από το κάθετο, 
στο αμέσως επόμενο λεπτό αποβλή-
θηκε ο Σάκχοφ. Ο Ουκρανός μέσος της 
Ένωσης, που είχε κίτρινη από το πρώτο 
μέρος, είδε τη δεύτερη από τον Αγκάγεφ 
πηγαίνοντας με τον αγκώνα στη διεκδί-
κηση της μπάλας στο πρόσωπο του Ιβα-
νισένια.
Η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ στο παι-
χνίδι ήρθε στο 52’ με ένα δυνατό σουτ 
του Τάνκοβιτς έξω από την περιοχή, το 
οποίο απέκρουσε ο Σεφτσένκο με το ένα 
χέρι, ωστόσο ένα δεκάλεπτο αργότερα 
τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα 
για τους κιτρινόμαυρους. Στο 61’ ο Τσί-
γκανικς έβγαλε τη σέντρα από τα αρι-
στερά, ο Αθανασιάδης βγήκε να απομα-
κρύνει κάνοντας όμως ένα ολέθριο λάθος 
καθώς η μπάλα στρώθηκε στον Χρόμοφ, 
ο οποίος από κοντά έκανε το 0-1.
Ο Καρέρα έριξε στο ματς Γαλανόπουλο 
και Ανσαριφάρντ αντί Μπακάκη και 
Τάνκοβιτς γυρνώντας τον σχηματισμό 
με τετράδα στην άμυνα, με τον Σβάρνα 
δεξί μπακ. Ο τελευταίος στο 68’ από 
ένα γέμισμα που δεν είχε καμία τύχη 
λίγο έλειψε να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ 
καθώς ο Σεφτσένκο δεν υπολόγισε την 
τροχιά της μπάλας, η οποία βρήκε το 
οριζόντιο δοκάρι. Επτά λεπτά πιο μετά 
μπήκε και η... ταφόπλακα για την ΑΕΚ 
όταν ο Καμπάγεφ στο 75’ ξεμαρκαρί-
στηκε και από το ύψος της μεγάλης περι-
οχής έστειλε με καλοζυγισμένο σουτ την 
μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.
Στο 84’ ο Λιβάια θα μπορούσε απλά να 
μειώσει στο σκορ, αλλά το γυριστό του 
σουτ δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργό-
τερα ο διασυρμός ολοκληρώθηκε για 
την ΑΕΚ. Ο Γαλανόπουλος έκανε πέναλτι, 
ο Γιουρτσένκο το εκτέλεσε εύστοχα γρά-
φοντας το τελικό 0-3.

ΑΕΚ - Ζόρια 0-3

Δεν έχασε... ταπεινώθηκε!

Ο ΠΑΟΚ... έπιασε από το λαιμό την 
Αϊντχόβεν, προηγήθηκε με 2-0, αλλά 
στην συνέχεια δεν κατάφερε να το 
διαχειριστεί και να φύγει με κάτι καλό 
από την Ολλανδία. Έχασε με 3-2, αλλά 
κρατάει την τύχη του, καθώς με 2 νίκες 
παίρνει την πρόκριση στην επόμενη 
φάση του Europa League!

Η 
παράδοση που θέλει τον ΠΑΟΚ να 
μην τα καταφέρνει επί ολλανδικού 
εδάφους συνεχίστηκε. Τι κι αν προη-
γήθηκε με 2-0 πολύ νωρίς στο ματς, 

με τα γκολ των Βαρέλα (4’) και Τζόλη (13’). Η 
PSV τον υποχρέωσε στην πρώτη ήττα του στη 
φάση των ομίλων και πλέον ο όμιλος έγινε ά-
νω-κάτω, όπως ακριβώς ήταν και το ματς στο 
άδειο «Phillips Stadion», απ’ όπου για τρίτη 
φορά ο «Δικέφαλος» έφυγε με άδεια χέρια.
Οι «ασπρόμαυροι», πλέον, χρειάζονται νίκες 
με Γρανάδα (εντός) και Ομόνοια (εκτός) για να 
προκριθούν στους «32» του Europa League. 
Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν άλλαξε τακτική προ-
σέγγιση, επέμενε στο 4-3-3, μ’ έναν αμυντικό 
χαφ, το ρόλο του οποίου απόντος του ανέτοι-
μου Ντάγκλας Αουγκούστο είχε στο αποψινό 
παιχνίδι ο Χάρης Τσιγγάρας.
Ο Ουρουγουανός τεχνικός γνωρί-
ζει καλά τον νεαρό μέσο και του 
εμπιστεύτηκε μια θέση στο 
αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ σ’ ένα 
δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι. 
Παράλληλα, αποφάσισε να 
καλύψει το κενό του τραυματία 
Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό 
άκρο της άμυνας με τον Χοσέ Κρέ-
σπο και να ξεκινήσει με τους Βαρέλα και 
Ίνγκασον στο κέντρο της αμυντικής γραμμής.
Οι Στέφαν Σβαμπ και Ομάρ Ελ Καντουρί είχαν 
περισσότερο δημιουργικό ρόλο στη μεσαία 
γραμμή, ενώ ο Αντόνιο Τσόλακ βρέθηκε στην 
κορυφή της επίθεσης, με τους Άντρια Ζίβκοβιτς 
και Χρήστο Τζόλη στα δύο άκρα.
Το ξεκίνημα φάνταζε ιδανικό για τον ΠΑΟΚ 
και τον εορτάζοντα Φερνάντο Βαρέλα. Ο Αφρι-
κανός στόπερ την ημέρα των 33ων γενεθλίων 
του και στην 35η συμμετοχή στην Ευρώπη 
με την «ασπρόμαυρη» φανέλα βρήκε -έστω 
και από… σπόντα μετά το σουτ του Τζόλη- το 
δρόμο προς τα δίχτυα της PSV Αϊντχόφεν.
Ο «Δικέφαλος» μπήκε από το 4’ μπροστά στο 
σκορ (0-1), έμοιαζε σίγουρο ότι η ολλανδική 
ομάδα θα πίεζε με στόχο να φτάσει στην ισο-
φάριση, όμως ο «Δικέφαλος» ξαναχτύπησε στο 
13ο λεπτό μ’ ένα γκολ πραγματική ζωγραφιά!

Ο Άντρια Ζίβκοβιτς πέρασε σαν… σταματη-
μένο τον Μαντουέκε, γύρισε την μπάλα στον 
Στέφαν Σβαμπ και ο Αυστριακός με την όγδοη 
ασίστ του βρήκε τον Χρήστο Τζόλη, που αυτή 
τη φορά την έστειλε απευθείας για δεύτερη 
φορά στα δίχτυα της PSV για το 0-2!
Τα γκολ έπεφταν βροχή στο άδειο «Phillips 
Stadion». Στο 20’ μια στιγμή ολιγωρίας έφερε 
τον Γκάκπο σε θέση βολής και με το δυνατό 
σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του 21χρο-
νου Ολλανδού επιθετικού η PSV ξαναμπήκε στο 
παιχνίδι (1-2). Αν μάλιστα το σουτ του αρχηγού 
Ντάμφρις στο 25’ δεν περνούσε δίπλα από το 
κάθετο δοκάρι του Ζίβκοβιτς, οι γηπεδούχοι θα 
είχαν φτάσει πολύ γρήγορα στην ισοφάριση.
Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να διαχειριστεί καλύτερα 
το προβάδισμα του και να ανταποκριθεί στη 
δεδομένη πίεση της ολλανδικής ομάδας, που 
στοχευμένα οδήγησε το παιχνίδι στη δεξιά 
πλευρά της προκειμένου να χτυπήσει στην 
αδυναμία των «ασπρόμαυρων». Στο 42’ η PSV 
άγγιξε το 2-2 με το πλασέ του Μάλεν, όμως η 
επέμβαση του Ζίβκοβιτς ήταν σωτήρια για την 
ελληνική ομάδα.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Αϊντχόφεν 
να φτάνει στην ισοφάριση (2-2) πληγώνοντας 

τον «Δικέφαλο» και πάλι από την αδύ-
ναμη πλευρά του. Από τα δεξιά 

ο Γκάκπο αυτή τη φορά ήταν ο 
δημιουργός και ο Μαντουέκε 
ο σκόρερ στο 50ο λεπτό. Και 
μέσα σε δύο λεπτά ήρθε η από-
λυτη ανατροπή για την PSV. Ο 
Ζίβκοβιτς είπε όχι στο σουτ του 

Ζάχαβι, δεν μπόρεσε όμως να 
κάνει το ίδιο στο σουτ του Μάλεν 

που σε άδεια εστία έγραψε στο 53’ το 
3-2.
Με τους παίκτες του Γκαρσία να μην μπορούν 
να κρατήσουν την μπάλα, το έργο των γηπε-
δούχων φαινόταν πολύ εύκολο και από τύχη 
δεν είχαμε και τέταρτο γκολ στο πολύ κακό διά-
στημα των φιλοξενούμενων. Ο Ουρουγουανός 
τεχνικός έριξε στο ματς πρώτα τον Μουργκ, 
αντί του Τζόλη, και τους Αουγκούστο, Σφιντέρ-
σκι στη συνέχεια, αντί των Τσιγγάρα και Τσό-
λακ, σε μια προσπάθεια να πατήσει καλύτερα 
ο «Δικέφαλος» στη μεσαία γραμμή και να μπο-
ρέσει να αντιδράσει.
Στο τελευταίο τέταρτο η PSV έριξε ταχύτητα, 
θέλησε να κρατήσει το υπέρ της σκορ, με τον 
ΠΑΟΚ να βγαίνει  μπροστά προσπαθώντας να 
φτάσει στην ισοφάριση. Όμως, δεν μπόρεσε να 
φτιάξει ούτε μια φάση που θα ανησυχούσε την 
ολλανδική άμυνα.

Αϊντχόβεν - ΠΑΟΚ 3-2

Έχασε την ευκαιρία...
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το Hockey Canada αναστέλλει 
το world junior selection camp 
μετά από θετικά κρούσματα 
COVID-19

Κάλυψαν φθηνά αλλά ποιοτικά 
τις απώλειες των Ιμπάκα και 

Μ
πορεί οι Τορόντο Ράπτορς να έχα-
σαν κατά τη διάρκεια της φετινής 
offseason τον Σερζ Ιμπάκα και τον 
Μαρκ Γκασόλ, ωστόσο δεν έμειναν 

με σταυρωμένα τα χέρια.
Πιο συγκεκριμένα, οι Καναδοί κατάφεραν να 
αποκτήσουν τον Άρον Μπέινς, ο οποίος έμεινε 
πρόσφατα ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς και 
τον Ουκρανό, Άλεξ Λεν, που πέρσι αγωνιζόταν 
με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς.

Υπενθυμίζεται πως ο Ιμπάκα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζε-
λες Κλίπερς, ενώ στην ίδια πόλη αλλά για λογαριασμό των Λέικερς θα αγωνίζεται από 
φέτος ο Ισπανός πρώην σέντερ των πρωταθλητών του 2019, Μαρκ Γκασόλ.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

«Έδεσαν» ΒανΒλίτ οι Ράπτορς

Μ
ε νέο πολυετές συμβόλαιο «έ-
δεσαν» οι Τορόντο Ράπτορς 
τον Φρεντ ΒανΒλίτ. Οι όροι 
της συμφωνίας δεν γνωστο-

ποιήθηκαν, αλλά δημοσιεύματα θέλουν 
τον 26χρονο γκαρντ να βάζει την υπογρα-
φή του σε τετραετή σύμβαση, έναντι 85 ε-
κατομμυρίων δολαρίων.
Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη συμ-
φωνία στην ιστορία του NBA για παίκτη 
που δεν έχει γίνει επιλογή σε draft, ξεπερ-
νώντας το τετραετές συμβόλαιο του Γουέσλεϊ Μάθιους με το Ντάλας το 2015, έναντι 70,1 
εκατομμυρίων δολαρίων . Ο ΒανΒλίτ είχε career high σε πόντους (17,6), ασίστ (6,6), ριμπά-
ουντ (3,8) και κλεψίματα (1,9) σε 54 αναμετρήσεις της περασμένης σεζόν, ενώ σε 231 αγώ-
νες καριέρας έχει μέσο όρο 10,5 πόντους, 4,1 ασίστ και 2,6 ριμπάουν.
Ο 26χρονος και ο Πασκάλ Σιακάμ, αποτελούν τους μοναδικούς παίκτες των Ράπτορς που 
δεσμεύονται με συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τ
ο Hockey Canada ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι οι παίκτες, οι προπο-
νητές και το προσωπικό του στρα-
τοπέδου έχουν εισέλθει σε μια 

14-ημέρα αναδρομική καραντίνα μέχρι τη 
Δευτέρα. Όλες οι δραστηριότητες κατα-
σκήνωσης θα τεθούν σε παύση έως τις 6 
Δεκεμβρίου.
Η αρχ ική ανακοίνωση ια τα κρού-
σματα ήρθε την Τρίτη - τρεις ημέρες 
αφότου το Hockey Canada δήλωσε ότι 
ένα «μη βασικό μέλος» του προσωπικού της ομάδας βγήκε θετικός . 
Την Τετάρτη ανακοινώθηκε πως οι προπονήσεις και το παιχνίδι ανάμεσα στις 
ομάδες ακυρώνονται κι όλοι οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό θα 
μπουν σε καραντίνα 14 ημερών.
Το Hockey Canada βρίσκεται στη μέση του στρατόπεδου επιλογής του πριν από 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκόσμιου Χόκεϊ IIHF του 2021 στο Έντμοντον που 
διεξάγεται την ημέρα των Χριστουγέννων.
Ο Καναδάς επιδιώκει το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά, το 
οποίο θα ήταν ο 19ος τίτλος του.
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Η απάντηση της Super League 2 στα 
λεγόμενα του μέλους της επιτροπής 
Λοιμωξιολόγων για την εκκίνηση του 
πρωταθλήματος.

Μ
ε αποδείξεις και ονόματα δόθηκε 
η απάντηση της Super League 2 
στον Νικόλαο Σύψα. Εκ των μελών 
της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων ι-

σχυρίστηκε πως δεν έχει λάβει η επιτροπή αίτη-
μα της SL2-FL για έναρξη των πρωταθλημάτων.
«Δεν έχει έρθει κάποιο αίτημα αυτή την στιγμή 
στην επιτροπή του υπουργείου για να ζητηθεί 
η γνώμη μας, άρα δεν μπορώ να σου δώσω 
κάποια σαφή απάντηση», ήταν η τοποθέτησή 
του γεγονός που έφερε την αντίδραση της διορ-
γάνωτριας.
Με ανακοίνωση της η SL2-FL τονίζει:
Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 
και Β Εθνικής Κατηγορίας ενημερώνει ότι σχε-
τικά με την έναρξη του Πρωταθλήματος της 
Super League 2 έχουν σταλεί, όπως μας ζητή-
θηκε από τους αρμόδιους φορείς, τα παρα-
κάτω έγγραφα -με συνημμένα α) το 
υγειονομικό πρωτόκολλο και β) τη 
δέσμευση των ομάδων ότι θα 
τηρηθεί κατά γράμμα:
30/10/2020 Έγγραφο της Super 
League 2 – Football League με 
αρ.πρωτ. 93761 προς Γραφείο 
Πρωθυπουργού, Υφυπουργό 
Αθλητισμού κ. Αυγενάκη και επι-
τροπή covid-19
1/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ.πρωτ. 93772 προς Υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων κ. Χαρδαλιά
3/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ. πρωτ. 93840 προς 
Υπουργό Επικράτειας κ. Γεραπετρίτη και Υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων κ. Χαρδαλιά
4/11/2020 Έγγραφο της Super League 2 – 
Football League με αρ. πρωτ. 93853 προς 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Πρεζε-
ράκο και Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.
Τέλος στις 13/11/2020 υπεγράφη και εστάλη 
κοινό έγγραφο της ΕΠΟ, Super League 1, Super 
League 2 – Football League, ΠΣΑΠ προς Γρα-
φείο Πρωθυπουργού και κ.κ. Γεραπετρίτη, 
Κικίλια, Χαρδαλιά, Αυγενάκη, Πρεζεράκο, 
Μαυρωτά, επιτροπή covid19 σχετικό με την 
έναρξη των Πρωταθλημάτων Super League 2 

– Football League.

Παλτόγλου: «5-6 ομάδες μπορούν 
να τηρήσουν το υγειονομικό πρω-
τόκολλο»
Στο ραδιόφωνο «Βόλος 98.6 FM» και στην 
εκπομπή CLASICO φιλοξενήθηκε ο Άρης Παλ-
τόγλου κάνοντας την εκτίμηση πως δύσκολα 
θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ 
καθώς λίγες είναι οι ομάδες που μπορούν να 
καλύψουν τις προϋποθέσεις του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου.
Αρχικά ο κ. Παλτόγλου θέλησε να διευκρινή-
σει πως η αναφορά του σε άλλο ραδιόφωνο 
της νότιας Ελλάδας για τη Νίκη Βόλου, δεν αφο-
ρούσε ούτε το σωματείο, το οποίο θεωρεί ιστο-
ρικό, αλλά ούτε και τον κόσμο της. Τόνισε πως η 
αντίθεσή του έχει να κάνει με τον κ. Βενέτη και 
τον κ. Αγγελάρα που έλαβαν μέρος στις τηλεδι-
ασκέψεις της λίγκας.
Στη συνέχεια ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Αιγά-
λεω ρωτήθηκε αν μπορεί να αρχίσει πρωτά-
θλημα χωρίς οι ομάδες να έχουν πάρει το 
πιστοποιητικό συμμετοχής (Να σημειώσουμε 

πως στη Σούπερ Λιγκ 2, για δύο ομά-
δες εκκρεμεί η θετική απόφαση της 

ΕΕΑ ενώ για τη Φούτμπολ Λιγκ 
ακόμη δεν έχουν εξεταστεί η 
φάκελοι):
«Δεν μπορεί να αρχίσει πρω-
τάθλημα χωρίς οι ομάδες να 

έχουν πάρει πιστοποιητικό συμ-
μετοχής. Το ότι ακόμη δεν έχουν 

πάρει πιστοποιητικά συμμετοχής 
κάποιες ομάδες, είναι κι αυτός ένας λόγος 

καθυστέρησης της έναρξης των πρωταθλημά-
των»
Για την εκτίμησή του όσον αφορά την έναρξη 
του πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ ο κ. 
Παλτόγλου φάνηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος: 
«Πιστεύω πως δεν θα γίνουν καθόλου παιχνί-
δια στο πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ. Αυτή 
την αίσθηση έχω. Πιστεύω πως θα πάμε σε 
αναδιάρθρωση. Εκτιμώ πως δεν μπορούμε να 
παίξουμε. Το Αιγάλεω, η Νίκη Βόλου, ο Ολυμπι-
ακός Βόλου και δύο – τρεις ομάδες ακόμα, μπο-
ρούν να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο 
γιατί έχουν την οικονομική δυνατότητα οι ιδιο-
κτήτες τους. Οι υπόλοιποι πως θα το τηρήσουν;
Βλέπω τον ΠΣΑΠ να «φωνάζει». Τώρα οι ποδο-
σφαιριστές έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής 
και πληρώνονται. Θα είναι ωραία να ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα, να πληρώνονται τα πρωτό-
κολλα και να μένουν οι ποδοσφαιριστές απλή-

ρωτοι; Θα είναι ευχαριστημένος ο ΠΣΑΠ από 
μία τέτοια εξέλιξη;»
Για τα χρήματα που είναι να πάρουν οι ομάδες 
και πως θα ανταπεξέλθουν στο πρωτάθλημα 
οικονομικά: «Ακόμα κι αυτό το σενάριο με τα 
χρήματα από το «στοίχημα» που έχει βγει στη 
δημοσιότητα πως θα πάρουν οι ομάδες, είναι 
στον «αέρα». Τα χρήματα που είναι να παίρνει, 
αυτή τη στιγμή, η κάθε ομάδα της Φούτμπολ 
Λιγκ, είναι 20-25 χιλ. ευρώ καθαρά. Εγώ θα τα 
βάλω τα χρήματα που χρειάζονται, ο Παπακων-
σταντίνου θα τα βάλει, ο Τσιμπανάκος θα τα 
βάλει, ο Πρασσάς θα τα βάλει, πόσοι άλλοι θα 
τα βάλουν για να τρέξει το πρωτάθλημα;»
«Με 200-300 χιλιάδες μετοχικό κεφάλαιο, όλο 
το απόβλητο θα έμενε απ’ έξω»
«Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες Αυγενάκη στην 
καθυστέρηση της έναρξης αλλά και στο ότι 
δεν πήρε την απόφαση να κάνει την αναδιάρ-
θρωση. Ήμουν και είμαι της άποψης να υπάρ-
χουν αυστηρά κριτήρια. Ας έβαζε 200-300 
χιλιάδες μετοχικό κεφάλαιο και θα βλέπαμε 
ποιοι θα μπορούσαν. Τι περίμενε; Μία νομο-
θετική ρύθμιση και όλα θα τελειώνανε. Όλο το 
απόβλητο θα έμενε απ’ έξω από το επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο».

Ηρόδοτος: Συνάντηση με τον Δή-
μαρχο για το γήπεδο
Συνάντηση μελών της διοίκησης της ομάδας 
του Ηροδότου με τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Ηρόδοτου: 

«Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα 
στο γραφείο του Δημάρχου στη Λότζια, έτσι 
ώστε να ενημερωθεί ο κύριος Λαμπρινός για 
τα θέματα της ομάδας και κυρίως ότι αφορά 
τις γηπεδικές μας εγκαταστάσεις. Είναι γνω-
στό ότι η συντήρηση του χλοοτάπητα αλλά 
και του συνόλου των εγκαταστάσεων έως 
τώρα γίνονται με ενέργειες και έξοδα του 
συλλόγου. Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν 
ενέργειες έτσι ώστε να αναλάβει ο Δήμος την 
συντήρηση του χλοοτάπητα. Επίσης συζη-
τήθηκε και το θέμα έκδοσης της οικοδομι-
κής άδειας για την ανέγερση του νέου στεγά-
στρου στην κεντρική κερκίδα, ένα έργο που 
τόσο επιθυμούμε όλοι.
Είναι γνωστό πως επειδή το γήπεδο είναι 
δημοτικό και ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ έχει την απο-
κλειστική χρήση, πρέπει να γίνουν ενέργειες 
από το Δήμο έτσι ώστε να εκδοθεί η οικο-
δομική άδεια. Επίσης είναι γνωστό πως από 
τον Ιούνιο του 2018 είχε κατατεθεί φάκελος 
στην περιφέρεια με μελέτες και εγκρίσεις του 
στεγάστρου που είχαν συνταχθεί από τον 
σημερινό πρόεδρο της ομάδας μας Μιχάλη 
Γεωργιάδη με την ιδιότητα του μηχανικού 
που έχει, και τότε είχαμε λάβει την σύμφωνη 
γνώμη του περιφερειάρχη ότι μόλις εκδο-
θεί η άδεια θα υλοποιηθεί το έργο. Έτσι λοι-
πόν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους αντι-
δημάρχους από την περιουσία και τα τεχνι-
κά έργα αυτή τη φορά ελπίζουμε το έργο να 
υλοποιηθεί όσο γρηγορότερα γίνεται.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Super League 2: Βγάζει… οφσάιντ τον Σύψα

αθλητικά
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ανακοινώνει ότι 
πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες PCR covid-19 
τεστ, σε όλους τους καλαθοσφαιριστές και τεχνικά επιτελεία της 
ΟΠΑΠ Basket League. Από τις εξετάσεις που έγιναν (150 συνο-

λικά), τρεις καλαθοσφαιριστές βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Οι τρεις 
καλαθοσφαιριστές ανήκουν σε τρία διαφορετικά σωματεία.
Τόσο οι τρεις καλαθοσφαιριστές όσο και τα σωματεία τους, ακολού-
θησαν όσα αναφέρονται στο Πρωτόκολλο covid-19 που έχει εκδώ-
σει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προγραμματίζει όπως 
την ερχόμενη βδομάδα πραγματοποιηθούν ομαδικά PCR τεστ στις 
ομάδες του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατηγορίας, καθώς 
επίσης και για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, που είχε ρεπό κατά την 
προηγούμενη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League.
Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση των ομαδικών τεστ, η ΚΟΚ προ-
γραμματίζει δειγματοληπτικές εξετάσεις για διάφορα πρωταθλή-
ματα.
Ο Πρόεδρος της ΚΟΚ Ανδρέας Μουζουρίδης, δήλωσε για το θέμα: 
«Έχουμε πάρει τα αποτελέσματα των τεστ των ομάδων της ΟΠΑΠ 
Basket League και τα αποτελέσματα θεωρούμε ότι είναι θετικά.
Φαίνεται ότι το ποσοστό μόλυνσης στους αθλητές της ΟΠΑΠ Basket 
League, δεν είναι μεγαλύτερο από τις εξετάσεις που γίνονται καθη-
μερινά στον γενικό πληθυσμό και αυτό μας ικανοποιεί. Πιστεύω ότι 
τα σωματεία μας ακολουθούν όλη αυτή την περίοδο τις οδηγίες που 
τους έχουν αποσταλεί.
Παράλληλα, με την ευκαιρία που δίνεται, θα ήθελα να εκφράσω 
εκ μέρους της Ομοσπονδίας τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον 
Υπουργό Υγείας κ. Κωσταντίνο Ιωάννου και τους συνεργάτες του, 
για την συνεργασία και σημαντική καθοδήγηση καθ’ όλη αυτή την 
δύσκολη περίοδο».

Ασταμάτητο το ΑΠΟΕΛ
Το πέμπτο σερί ροζ φύλλο πανηγύρισε το ΑΠΟΕΛ, επικρατώντας 
εντός έδρας της Remedica ΕΝΠ με 67-38, στο πλαίσιο της 9ης αγω-
νιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Ο ΜVP του αγώνα αναδείχθηκε ο 
Τζούλιαν Νόρφλιτ με 12 πόντους (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασσίστ).
Το πρώτο δεκάλεπτο ανήκε στους γηπεδούχους που στο 7′ είχαν δια-
φορά δέκα πόντων (12-2), ενώ το ΑΠΟΕΛ με τρεις βολές του Νόρφλιτ 
στα τελευταία δευτερόλεπτα έκλεισε με διαφορά 13 πόντων (20-7) 
την περίοδο.
Με πέντε πόντους στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου 
από τον Λάντεν η ψαλίδα της διαφοράς άνοιξε κι άλλο (25-7). Οι 
«βυσσινί», όμως, αντέδρασαν και στο 18′ μείωσαν στο ένα τρίπο-
ντο (30-27) μετά το δίποντο του Ρόμπινσον. Οι γηπεδούχοι δεν έχα-
σαν το προβάδισμά τους και με το τρίποντο του Κοιλαρά, με τη λήξη 
του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά ήταν στους επτά πόντους (37-30).
Το ΑΠΟΕΛ έκανε ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο με τρία σερί τρίποντα 
του Ηλιάδη και η διαφορά έφθασε τους 16 πόντους (46-30) στο 24′, 
ενώ στο τέλος της περιόδου αυτής μειώθηκε στους 14 (49-35).
Οι γηπεδούχοι με ένα σερί δέκα πόντων στα αρχικά στάδια του τέταρ-
του και τελευταίου δεκαλέπτου, άνοιξαν ακόμη περισσότερο τις απο-
στάσεις, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 24 πόντους (59-35).
Μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, η ομάδα της Λευκωσίας πέτυχε 
άλλους οκτώ πόντους, ενώ το συγκρότημα του Παραλιμνίου πέτυχε 
μόνο ένα τρίποντο κι έτσι η διαφορά έφθασε τους 29 πόντους (67-38).

Η Γρανάδα έκαμψε την αντίσταση της 
μαχητικής Ομόνοιας (2-1) και έχει τον 
πρώτο λόγο για να πάρει το ένα από τα 
δύο εισιτήρια του πέμπτου ομίλου για 
τους «32» του Europa League.

Π
ροβάδισμα πρόκρισης στους «32» του 
Europa League πήρε η Γρανάδα στον 
πέμπτο όμιλο. Η ισπανική ομάδα λύγι-
σε με δυσκολία την αξιόμαχη Ομόνοια 

(2-1) και είναι σταθερά στην πρώτη θέση, στο +4 
από την Αϊντχόφεν, η οποία νίκησε με ανατροπή 
τον ΠΑΟΚ.
Ο Λουίς Σουάρες, η πιο ακριβή μεταγραφή στην 
ιστορία της Γρανάδα, άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ 
για την ομάδα του Ντιέγο Μαρτίνεθ (8’), η 
οποία έχασε ευκαιρίες και για δεύτερο 
γκολ, με τον Φαμπιάνο να πραγματο-
ποιεί μια ακόμα πολύ καλή εμφά-
νιση.
Η Ομόνοια δεν το έβαλε κάτω, 
κα τ άφ ε ρε  να  ισ ο φ α ρίσ ε ι  μ ε 
τον Έρνεσ τ Ασάντε (60’) αλλά ο 
Αλμπέρτο Σόρο, ο οποίος είχε δώσει 
την ασίστ στο πρώτο γκολ, σημείωσε το 
δεύτερο για τους Ανδαλουσιανούς (73’), οι 
οποίοι έχουν πλέον σημαντικό προβάδισμα.
Οι άνθρωποι της Ομόνοιας θα πρέπει να κρα-

τήσουν από αυτό το παιχνίδι την καλή σχετικά 
εμφάνιση της ομάδας, την προσπάθεια των 
ποδοσφαιριστών και το πάθος που έδειξαν. 
Πλέον η προσοχή στρέφεται στον αγώνα του 
πρωταθλήματος με τον Ερμή Αραδίππου, ενώ 
παράλληλα, ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των 
πρασίνων για τον Ερίκ Μποτεάκ που χτύπησε 
στο γόνατο. Αν τελικά, ο τραυματισμός του Γάλ-
λου είναι όσο σοβαρός δείχνει, θα είναι κάτι 
που θα «πονέσει» το τριφύλλι περισσότερο από 
την αποψινή ήττα.
Γρανάδα (Ντιέγο Μαρτίνεθ): Ρουί Σίλβα – Νεουέν 
Πέρεθ (66’ Φουλκιέ), Ντουάρτε, Βαγέχο, Νέβα – 
Ερέρα, Μίγια – Σολδάδο (79’ Μολίνα), Γκοναλόνς 
(66’ Ματσίς), Σόρο (79’ Πουέρτας) - Σουάρες (78’ 
Ετεκί).

Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο – 
Χούμποτσαν, Λανγκ, Λίφτνερ, Κίκο (59’ 

Λέτσιακς) - Μαυρίας, Σεού (58’ Τζόρ-
ντι Γκόμεθ), Κούσουλος – Τζιονής 
(58’ Τιάγκο Σάντος), Κακουλής (74’ 
Σενέ), Μποτεάκ (36’ λ. τρ. Ασάντε).

«Μπορούσαμε για την ισο-
παλία»

O προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ 
Μπεργκ δήλωσε ότι οι Πράσινοι μπορού-

σαν για την ισοπαλία στην Γρανάδα.
«Κάναμε καλή εμφάνιση απέναντι σε μια καλή 

Ισπανική ομάδα. Παλέψαμε το παι-
χνίδι στα ίσα, πετύχαμε ένα ωραίο 
γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση. 
Δεν έγιναν πολλές ευκαιρίες από 
τον αντίπαλο. Ατυχήσαμε στα δύο 
γκολ, ήταν ωραία σε εκτέλεση 
αλλά  θα μπορούσαμε να τα απο-
φύγουμε. Θα μπορούσαμε για μια 
ισοπαλία»
Για το γκολ της ομάδας του: «Ήταν 
μια ωραία προσπάθεια στην αντε-
πίθεση με ωραία σέντρα και ωραίο 
τελείωμα»
Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν 
καλό που η Ομόνοια ήταν αντα-
γωνιστική απέναντι σε ποδοσφαι-
ριστές με τεράστια αξία. Καταφέ-
ραμε να μειώσουμε την διαφορά 
ποιότητας με την σωστή νοοτροπία 
στο γήπεδο και αξίζουν συγχωρη-
τήρια στους παίκτες μου. Έκαναν 
ότι μπορούσαν. Είναι απογοητευ-
τικό όταν δεν παίρνεις κάτι από τα 
παιχνίδια αλλά κρατάμε τις εμπει-
ρίες».

αθλητικά

Το πάλεψε η Ομόνοια αλλά 
ηττήθηκε ξανά

«Θετικά τα 
αποτελέσματα…»
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EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 
76-90: Πάνω από τις δυνάμεις του

Ο Ολυμπιακός (5-4) με πολλές απουσίες και δύο μόλις ψηλούς στην διάθεσή του όσο κι αν 
προσπαθούσε,  ηττήθηκε από την Μπασκόνια (5-5) με 76-90. 

Ο MVP
Μεγάλο ματς από τον Πιέρια Χένρι που πριν από 
τρία χρόνια βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπι-
ακού, αλλά προτίμησε κάτι διαφορετικό. Ο Αμε-
ρικανός έκανε τα πάντα στο ΣΕΦ, σκόραρε, έπαιξε 
άμυνες, δημιούργησε, μάζεψε ριμπάουντ, έκλεψε 
μπάλες, αν είχε αποφύγει και δυο-τρία λάθη θα είχε 
πραγματοποιήσει μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις 
της καριέρας του. Στο 35’ τράκαρε με τη μπασκέτα 
και αποχώρησε με ενοχλήσεις, είχε κάνει όμως τα 
πάντα για να οδηγήσει τη Μπασκόνια σε αυτή την 
άνετη νίκη και τελικά γύρισε για να τελειώσει με 
17 πόντους από 5/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 1/3 
βολές, έξι ριμπάουντ, 11 ασίστ και τρία κλεψίματα 
σε 35 λεπτά συμμετοχής.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Αυτό το ματς δεν προσφέρεται για 
σημαντικά συμπεράσματα, ο Ολυ-
μπιακός πήγε σε ροτέισον οκτώ 
παικτών και όσοι αγωνίστη-
καν έκαναν την προσπάθειά 
τους, σίγουρα όμως ο Γιώρ-
γος Μπαρτζώκας θα περί-
μενε κάτι περισσότερο 
από τον Κώστα Παπανι-
κολάου που σε 22 λεπτά 
είχε επτά πόντους από 1/3 
τρίποντα, 4/4 βολές, δύο 
ασίστ και ένα κλέψιμο.
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Με 7 πόντους, 7 ριμπάουντ, 
μία ασίστ και ένα μπλοκ έκλεισε το 
πρώτο δεκάλεπτο ο Γιουσούφα Φαλ, 
ενώ στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 7/19 
δίποντα (36.8%) απέναντι στα 12/16 της Μπασκό-
νια (75%). Στο τέλος της βραδιάς οι ερυθρόλευκοι 
είχαν 7/22 τρίποντα και 12 ασίστ για 13 λάθη, σε 
αντίθεση με τη Μπασκόνια που μέτρησε 13/26 σουτ 
από την περιφέρεια, σούταρε με 67% στο δίποντο, 
είχε 23 τελικές πάσες και 14 πόντους από δεύτερες 
ευκαιρίες.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Κόνιαρης, Σλούκας, Παπανικολάου, Πρίντεζης, 
Μάρτιν άνοιξαν το ματς για τον Ολυμπιακό, που 
δέχθηκε νωρίς τα τρίποντα της Μπασκόνια, δυσκο-
λεύθηκε να πλησιάσει τη ρακέτα της εξαιτίας της 
παρουσίας του γίγαντα Γιουσούφα Φαλ, αλλά ακο-
λούθησε με τα σουτ των Σλούκα - Πρίντεζη για το 
8-10 στο 5’.  Ο Φαλ είχε 7 πόντους και 5 ριμπάουντ 
σε έξι λεπτά, οι Πειραιώτες δεν είχαν κορμί να τον 

αντιμετωπίσει, ο Πίτερς έκανε ζημιά ερχόμενος 
από τον πάγκο και με γκολ-φάουλ έγραψε το 15-23 
της πρώτης περιόδου με τον σέντερ των Βάσκων 
να κάνει πράγματα και θαύματα παίζοντας όλο το 
πρώτο δεκάλεπτο. Οι Βάσκοι πήραν μέχρι το 17-33 
με καλάθι του Πίτερς στο 13’ και τρίποντο του Πολο-
νάρα στο 14’, ο Χένρι έφτασε πολύ γρήγορα τις έξι 
ασίστ μοιράζοντας καταπληκτικά τη μπάλα και ο 
Ολυμπιακός απλά δεν μπορούσε να ματσάρει τα επί-
πεδα ενέργειας των αντιπάλων του σε άμυνα κι επί-
θεση.
 Με καλές συνεργασίες και σκορ στον αιφνιδια-
σμό η Μπασκόνια πήγε στο +19 (21-40) τρία λεπτά 
πριν από το ημίχρονο, ο Ιβάνοβιτς είχε περισσότε-
ρους παίκτες σε καλή βραδιά και το 6-26 (από το 

15-17 στο 21-43) έδινε στην ομάδα του όχι 
απλώς το προβάδισμα νίκης, αλλά 

και μια απόσταση που έμοιαζε 
δύσκολο να καλυφθεί από 

τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώ-
τες χρειάζονταν ένα ξέσπα-
σμα στο ξεκίνημα της τρί-
της περιόδου, ο ΜακΚίσικ 
είχε ενέργεια, ο Πρίντεζης 
σκόραρε και το 37-49 από 
ένα επί μέρους 6-2 ανά-
γκασε τον Ιβάνοβιτ ς να 
καλέσει νωρίς το πρώτο του 

timeout στο β’ μέρος. Ακο-
λούθησαν δύο καλάθια του 

Χένρι για το 39-53, ένα τρίπο-
ντο του Ντράγκιτς για το 44-57 

και όσο κι αν προσπαθούσε ο Ολυ-
μπιακός να ισορροπήσει το ματς, δεν το 

κατάφερνε.  Ένα γκολ-φάουλ του Πίτερς στον 
αιφνιδιασμό (49-62 στο 28’) βοήθησε τους Βάσκους 
να μείνουν σε απόσταση ασφαλείας, με τους Μακ-
Κίσικ - Πρίντεζη να παίζουν με πείσμα για το 58-67 
του δεκαλέπτου. Η προσπάθεια των ερυθρόλευ-
κων ήταν αξιόλογη, είχαν πείσμα και πάθος στην 
επίθεση, είδαν όμως τη Μπασκόνα να βάζει μερικά 
τυχερά σουτ και μέχρι το 30’ δεν μπορούσαν να 
την απειλήσουν.  Στο 32’ και με τη διαφορά στους 
επτά πόντους (60-67) οι διαιτητές άλλαξαν από-
φαση, δίνοντας αντιαθλητικό στον Σπανούλη μετά 
από χρήση του replay, με τον Πίτερς να βάζει τις 
βολές και τον Χένρι το λέι-απ για το 60-71.  Ήταν κρί-
σιμο σημείο αυτό για τον Ολυμπιακό, που ήθελε να 
μειώσει από τους επτά και βρέθηκε στο -11, δέχθηκε 
τρίποντο από τον Ντράγκιτς για το 60-74 και συμβι-
βάστηκε νωρίς με την πραγματικότητα.

ΠΑΟΚ: «Οσμή 
«καμαρίλας» στη 
συμφωνία της ΕΡΤ με την 
ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε 
ανακοίνωση με αφορμή το ποσό 
που προσέφερε η ΕΡΤ στην ΚΑΕ 
Ολυμπιακός για την κάλυψη των 
φιλικών αγώνων της. Ο δικέφα-
λος κάνει λόγο για «οσμή καμα-
ρίλας που χαρακτηρίζει την όλη 
πρωτοβουλία».
Το απόγευμα της Τετάρτης 25 
Νοεμβρίου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός 
ανακοίνωσε τη συμφωνία της 
με την ΕΡΤ για την τηλεοπτική 
κάλυψη των φιλικών αγώνων 
που θα δίνει μέσα στη σεζόν, 
μέσω των οποίων θα γίνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Την επομένη της συγκεκριμένης 
ανακοίνωσης, ο Ερασιτέχνης 
ΠΑΟΚ πήρε θέση εκφράζοντας 
με τον πλέον επίσημη τρόπο τη 
δυσαρέσκειά του για την στάση 
που κράτησε η ΕΡΤ στο συγκε-
κριμένο, θέμα, ενώ κάνει λόγο 
για «οσμή «καμαρίλας» που 
χαρακτηρίζει την όλη πρωτο-
βουλία, ειδικά με τους σκαν-
δαλώδεις οικονομικούς όρους 
που ήρθαν στην δημοσιότητα 
μέσω της Διαύγειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ,  ε κφ ράζ ε ι  τ ην 
έκπληξη και απόλυτη δυσαρέ-
σκεια του, για την στάση της 
κρατ ικής τηλεόρασης, ΕΡΤ, 
να «τρέξει» ασθμαίνοντας να 
καλύψει φιλικούς αγώνες της 
ΚΑΕ Ολυμπιακός με δήθεν πρό-
σχημα το κύμα πανδημίας το 
οποίο ταλαιπωρεί την χώρα μας 
αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.
Φιλικούς αγώνες, αρχής γενο-
μένης με εκείνον της επόμε-
νης Δευτέρας, στον οποίο η 
ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αγωνιστεί 
κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, 
με την ομάδα των Δωδεκανή-
σων να πραγματοποιε ί μία 
άσκοπη μετακίνηση, όταν ολό-
κληρη η χώρα βρίσκεται σε 
καθεστώς «Lockdown». Άραγε 
για φιλικό αγώνα, τι μήνυμα θα 
στείλουν στο 13033 οι Ροδίτες 
για να ταξιδέψουν στην πρω-
τεύουσα;
Το έωλο και σαθρό επιχείρημα, 
περί δήθεν φιλανθρωπικής διά-

σ τασης των συγκεκριμένων 
αγώνων και της εξ’ αυτής τηλε-
οπτικής κάλυψης, δεν απομα-
κρύνει την οσμή «καμαρίλας» 
που χαρακτηρίζει την όλη πρω-
τοβουλία, ειδικά με τους σκαν-
δαλώδεις οικονομικούς όρους 
που ήρθαν στην δημοσιότητα 
μέσω της Διαύγειας. Σε χαλε-
πούς καιρούς γ ια τα δημό-
σια ταμεία, η ΕΡΤ αποφασίζει 
να «πετάξει» ζεστό χρήμα σε 
μία ιδιωτική αθλητική ανώ-
νυμη εταιρία, ενώ νεφελώδης 
και προκλητικός είναι ο όρος 
«σχετικά με την εκμετάλλευση 
των αγώνων στο εξωτερικό», ο 
οποίος εκτός των άλλων δημι-
ουργε ί συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού στην Α’2 Εθνική 
κατηγορία μπάσκετ στην οποία 
αγωνίζεται το εν λόγω σωμα-
τείο, αφού του προσφέρει τηλε-
οπτικά έσοδα τα οποία δεν προ-
βλέπονται για την κατηγορία 
στην οποία αγωνίζεται.
Ας ληφθεί υπόψη, ότι οι ομά-
δες της Α’1 Εθνικής Κατηγο-
ρίας εισπράττουν αναλογικά 
λιγότερα από τα μισά χρήματα 
απ’ ό,τι προβλέπονται για επί-
σημους φιλικούς αγώνες, σαν 
αυτούς στους οποίους αναφε-
ρόμαστε.
Όταν τα ερασιτεχνικά αθλή-
ματα, και καλώς λέμε εμείς, και 
ιδιαίτερα τα αθλήματα σάλας, 
πλην του επαγγελματικού πρω-
ταθλήματος της Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης, 
έχουν παγώσει τις δραστηρι-
ότητες τους, μας προκαλούν 
έκπληξη πρωτοβουλίες σαν 
αυτές. Θέλουμε να πιστεύουμε, 
ότι η κρατική ΕΡΤ θα αναθεω-
ρήσει την στάση της και θα ακο-
λουθήσει τον δρόμο της κοινής 
λογικής.
Καλούμε την ΕΟΚ, στην αρμο-
διότητα της οποίας εμπίπτουν 
τα πρωταθλήματα της Α’2 Εθνι-
κής Κατηγορίας Ανδρών, τον 
ΕΣΑΚΕ, στην αρμοδιότητα του 
οποίου εμπίπτει το πρωτά-
θλημα της Α’1 Εθνικής Κατη-
γορίας Ανδρών, αλλά και όλες 
τις ομάδες Α’1 και Α’2 Εθνικής 
Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης 
να λάβουν θέση επί του θέμα-
τος».
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