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Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι Φίλε Έλληνα, μην ξεχνάς ότι και το δικό σου
αναγνώστριες,

παιδί ή ο/η σύζυγος σου μπορεί να θέλει πελα-

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά τεία κι υποστήριξη από Έλληνες. Άντε, βρε
και το κυριότερο με υγεία. Περ- αδέλφια! Δεν έπρεπε να έλθει ο COVID-19 για
νάμε πολύ περίεργους καιρούς να μας ενώσει. Έπρεπε και πρέπει να είμαστε

που, άλλος λίγο άλλος πολύ, κοιτάζει ο καθέ- κοντά ο ένας στον άλλον, πρώτα για τα παι-

Δεν μ’
ενδιαφέρει να
είμαι συμπαθής,
μ’ ενδιαφέρει
να είμαι
ειλικρινής...
και η ειλικρίνια
δημιουργεί
αντιπάθειες...

νας πως να τα βγάλει πέρα και για το πόσο θα διά μας και μετά για την διαιώνιση αυτής της
αντέξει με τέτοιες συνθήκες. Στους δύσκολους

γενιάς. Δεν χρειάζεται προτροπή. Είναι νομίζω

καιρούς χιλιάδες χρόνια οι λαοί, οι ομόθρη- καθήκον μας να συνεχίζουμε τις ελληνικές
σκοι κι ομόγλωσσοι, έμεναν ενωμένοι υπο- παραδόσεις κι αξίες.
στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Άντεξαν, πέρα- Σας ευχαριστώ που και σήμερα μοιραστήκαμε
σαν άσχημες περιόδους, ορθοπόδησαν ξανά σκέψεις κι απόψεις. Εύχομαι από κάθε συζήκαι προόδευσαν.

τηση να βγαίνει κι ένα συμπέρασμα θετικό για

Αδέλφια Έλληνες, δεν χρειάζεται να βγάζουμε όλους μας.
συνθήματα και να μιλάμε με «μεγάλα λόγια

Να είστε καλά, να προσέχετε και να είμαστε

για ευρεία κατανάλωση». Είναι αναγκαίο

υπερήφανοι για την καταγωγή μας και την

αυτόν τον καιρό, περισσότερο από κάθε άλλη ιστορία μας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα γεια
φορά, να αλληλοϋποστηριχθούμε.

σας και να προσέχετε!

Θέλεις να παραγγείλεις κάτι να φας; Γιατί να
μην το πάρεις από ελληνικό εστιατόριο;

Ο φίλος σας,

Θέλεις υδραυλικό; Μαραγκό ή οτιδήποτε

Θανάσης Κουρτέσης

άλλο; Σε όλες τις ειδικότητες έχουμε πολύ
καλούς πεπειραμένους επαγγελματίες.
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Σύμβουλος Μπάιντεν: Ο Ερντογάν το έχει παρακάνει Έχει γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για το ΝΑΤΟ

Δ

εν υπάρχει αμφιβολία πού βρίσκονται τα όρια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Οι Τούρκοι εδώ και πολλά χρόνια αμφισβητούν την
ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χρέος της τουρκικής κυβέρνησης να κάνει πίσω και να βάλει τέλος σε αυτές τις πολύ
επιθετικές κινήσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο και
να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου» υπογράμμισε με σαφήνεια ο Νίκολας Μπερνς συνομιλώντας με τη
δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα στο 31o Greek Economic
Summit, που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως ανησυχεί
πραγματικά για ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας ως κάποιος που θέλει να δει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας να είναι σεβαστή. Οι
δύο αυτές χώρες πρέπει να είναι σε θέση να συνομιλήσουν ειρηνικά, χωρίς να υπάρχουν προκλήσεις από
την Τουρκία αναφορικά με τα ερευνητικά πλοία, προσέθεσε.

δήλωσε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ήταν
μια λάθος κίνηση. Επίσης, τόνισε πως ο Τζο Μπάιντεν
υποστηρίζει σθεναρά την ελληνική εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία.
Παράλ ληλα, ανέφερε πως ο νεοεκλεγείς πρόεδρος
πιστεύει πως η ΕΕ είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, ένας
στρατηγικός εταίρος. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε,
και η Ελλάδα θα πρέπει να αισθάνεται ότι έχει δίπλα της
έναν άνθρωπο, μια νέα κυβέρνηση που θέλει να χτίσει
τέτοιου είδους σχέσεις.

Εξαιρετικά αποτελεσματικός πρωθυπουργός ο Κυρ. Μητσοτάκης

Επίσης, ο Νίκολας Μπερνς δήλωσε πως θαυμάζει τον
πρωθυπουργό της Ελ λάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημείωσε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια και ότι τον
θεωρεί εξαιρετικά αποτελεσματικό πρωθυπουργό. Υπό

Η Τουρκία μεγάλος πονοκέφαλος για το
ΝΑΤΟ

«Η Τουρκία έχει γίνει ένας μεγάλος πονοκέφαλος για το
ΝΑΤΟ συνολικά και για τις χώρες της ΕΕ» είπε ο Νίκολας
Μπερνς, αναφερόμενος στις προκλήσεις της στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην εμπλοκή της στη
Συρία, τη Λιβύη και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και
στην αγορά των S-400.
Κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος, ανέδειξε ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι εσωτερικά εξελίσσεται σε μια χώρα πολύ πιο αυταρχική,
λιγότερη δημοκρατική. «Αυτή είναι μια ανησυχία για
όλους μας στο ΝΑΤΟ. Η αυταρχική συμπεριφορά της
Τουρκίας στο εσωτερικό είναι πρόβλημα για μια δημοκρατική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ. Είναι ένα τεράστιο
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις ΗΠΑ,
την ΕΕ» σημείωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι φίλος της Ελλάδας

Σε ερώτηση τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από τη νέα
προεδρία στις ΗΠΑ, ο Νίκολας Μπερνς είπε ότι ο Τζο
Μπάιντεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα και την
Κύπρο, είναι φίλος της Ελλάδας πάνω από 40 χρόνια.
Επισήμανε πως κατά την προεκλογική του εκστρατεία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν το έχει
παρακάνει σε ό,τι αφορά
με τις αμφισβητήσεις της
ελληνικής κυριαρχίας και των
ελληνικών χωρικών υδάτων,
τόνισε ο Νίκολας Μπερνς,
πρώην Αμερικανός πρέσβης
στην Ελλάδα και σύμβουλος
του Τζο Μπάιντεν

αυτό το πρίσμα, εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι
ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα ενισχυθούν στο μέλλον.

H Τζάνετ Γέλεν η επιλογή του Μπάιντεν για
το υπουργείο Οικονομικών

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε σήμερα την επιλογή της πρώην επικεφαλής
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν,
για την ανάληψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών της χώρας
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε σήμερα ότι επέλεξε την πρώην επικεφαλής
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζάνετ
Γέλεν, να αναλάβει την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών της χώρας, ενώ ανακοίνωσε και μέλη-«κλειδιά»
της οικονομικής ομάδας του, η οποία θα αναλάβει να
παράσχει «άμεση οικονομική στήριξη» στη χώρα που
πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού.
«Καθώς ξεκινάμε να εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό
έλεγχο τον ιό, αυτή είναι η ομάδα που θα παράσχει
άμεση οικονομική βοήθεια στους Αμερικανούς κατά τη
διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης και θα μας βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας σε πιο
ισχυρή από ποτέ», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στη σχετική
ανακοίνωσή του.
Η Γέλεν θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα τεθεί επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η υποψηφιότητά της για τη θέση αυτή επικυρωθεί από τη
Γερουσία.
Μεταξύ των άλ λων προσώπων που επέ λεξε ο Τζο
Μπάιντεν, είναι ο Ουάλι Αντεγέμο ως αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, η Νίρα Τάντεν ως διευθύντρια
του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού και η
Σεσίλια Ράουζ στην ηγεσία του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων.

Μόνο γυναίκες στην Ομάδα Επικοινωνίας
του Λευκού Οίκου

Το νέο επικοινωνιακό του επιτελείο επέλεξε νωρίτερα
ο Τζο Μπάιντεν, το οποίο θα αποτελείται μόνον από
γυναίκες. Μεταξύ αυτών, η 41χρονη Τζεν Ψάκι, με
καταγωγή από τη Μεσσηνία, που αναλαμβάνει τη θέση
του εκπροσώπου Τύπου του νέου Αμερικανού προέδρου.
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Οι Παπανδρέου επιστρέφουν:
Υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
ο Νίκος Παπανδρέου

Ο

κτώ χρόνια μετά την αποχώρηση του
Γιώργου Παπανδρέου από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο αδερφός του Νίκος αποκάλυψε πως θα είναι μεταξύ
των υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.
Μπορεί ο φορέας είναι πια το Κίνημα Αλλαγής
και όχι το ΠΑΣΟΚ, το επώνυμο «Παπανδρέου»
όμως ανεξαρτήτως ονόματος, συνεχίζει να έχει
“ειδικό βάρος” στην παράταξη.
Επιβεβαιώνοντας τη σχετική φημολογία των
τελευταίων ημερών, ο Νίκος Παπανδρέου
αποκάλυψε στην εφημερίδα «Νεολόγος» της
Πάτρας πως θα είναι μεταξύ των υποψηφίων για
την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, όταν έρθει η
ώρα της εκλογής.

Ο Νίκος Παπανδρέου ήταν υποψήφιος στις
ευρωεκλογές του 2019 με το ψηφοδέλτιο του
Κινήματος Αλλαγής, ενώ έχει υπάρξει στο
παρελθόν σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Αιγαίου.
Στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ που έδειξε φαβορί
τους Νίκο Ανδρουλάκη και Ανδρέα Λοβέρδο, ο
Νίκος Παπανδρέου δεν καταγράφηκε και μόνο
το επώνυμό του όμως φτάνει για να μπει στην
συζήτηση που έχει ανοίξει στο ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε οι Παπανδρέου, Ανδρέας, για 22 και Γιώργος
για 8, έχουν υπάρξει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τα
30 από τα 46 χρόνια της ύπαρξής του.

επικαιρότητα
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Νότης Σφακιανάκης: Η άνοδος και η πτώση
του άρχοντα της νύχτας με το ίδιο... «πιστόλι»

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

Ε

ίναι χειμώνας του 1992 και στην πίστα του γνωστού νυχτερινού κέντρου Bio – Bio το νέο φαινόμενο
της αθηναϊκής νύχτας κάνει τη μεγάλη πρεμιέρα του. Μελαχρινός, με μουστάκι και μακριές μυτερές φαβορίτες, φοράει μαύρο κοστούμι, γιλέκο, γραβάτα με
λαχούρια, καουμπόικες μπότες και μεγάλα δαχτυλίδια στα δάχτυλα. Δεν μοιάζει
με κανέναν από τους υπόλοιπους λαϊκούς
τραγουδιστές της εποχής. Είναι διαφορετικός, σε όλα του: στην εμφάνιση, στο στήσιμο, στην ερμηνεία, στο ύφος, στο στυλ. Είναι ταυτόχρονα και λαικός και ροκ. Μοιάζει απρόσιτος και αποπνέει μια ανεξήγητη
σιγουριά για τον εαυτό του, έναν πρωτόγονο εγωκεντρισμό που ξαφνιάζει αλλά
αρέσει. Είναι ο Νότης Σφακιανάκης, ο καινούργιος «άρχοντας» της πίστας!
«Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει, για
να μου ανοίξει τρύπες στην καρδιά…»
τραγουδά εκείνος κάθε βράδυ και από
κάτω γίνεται χαμός σε καθημερινή βάση.
Έξι βράδια την εβδομάδα το μαγαζί είναι
γεμάτο. Όλοι όρθιοι τον επευφημούν και
τα γαρύφαλλα πέφτουν βροχή. Αυτή η
χρονιά και αυτό το τραγούδι θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της θριαμβευτικής
πορείας του τραγουδιστή, μιας πορείας
με πολλές και μεγάλες επιτυχίες, ιστορικά εμπορικά ρεκόρ αλλά και με έντονες
συγκρούσεις, και σημαντικά λάθη και προκλητικά ιδεολογικά «φάλτσα». Μέχρι που
χθες, 28 ολόκληρα χρονιά μετά, το…«πιστόλι», αυτό που κάποτε τον ανέβασε στα
ουράνια, στάθηκε αφορμή να συλληφθεί
και να οδηγηθεί στην ασφάλεια για παράνομη οπλοκατοχή αλλά και για την ποσότητα κοκαΐνης που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.
Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν
πολλά. Και τα 28 αυτά χρόνια μοιάζουν με
μια τρελή κούρσα με εξασφαλισμένη την
πρωτιά, μέχρι που ο «οδηγός» της, αρχίζει να ξεφεύγει συχνά από την πορεία του
οδεύοντας, με μαθηματική ακρίβεια προς
το γκρεμό. Γιατί το χθεσινό, σοβαρό περιστατικό της σύλληψής του αποτελεί, επί
της ουσίας, το προδιαγεγραμμένο κακό
φινάλε μιας ξέφρενης πορείας η οποία,
εδώ και χρόνια, έμοιαζε να είναι χαμένη,

παρασυρμένη από προσωπικές εμμονές
και ιδεοληψίες, λάθη και εγωισμούς, πολεμικές ιαχές και εν τέλει κοινωνικής απομόνωσης.
Πίσω από το μεγάλο ρεπερτόριο και τις
δυνατές ερμηνείες, όχι μόνον σε λαϊκά
αλλά ακόμα και σε ροκ κομμάτια, κρυβόταν πάντα μια ψυχή στα όρια της έκρηξης,
προκλητική ενίοτε, ένας χαρακτήρας άκαμπτος, κάθετος στις απόψεις του, συντηρητικός σε πολλά σημαντικά θέματα, συχνά
εγωκεντρικός και σίγουρα διόλου μετριόφρων καθώς πάντα πίστευε πως η διαφορετικότητά του τον καθιστούμε ανώτερο
από τους υπόλοιπους. Πεποίθηση τον
οδηγούσε στην έπαρση. Σε αυτήν την διαφορετικότητα απέδιδε, στα πρώτα χρυσά
χρόνια της διαδρομής του, το γεγονός ότι
επέλεγε να είναι το μοναδικό πρώτο όνομα
στα μαγαζιά που εμφανιζόταν. Και για ένα
μεγάλο διάστημα τα κατάφερνε καθώς είχε
την δυναμική να τα γεμίζει μόνος του.

Ήρθε όμως η οικονομική κρίση και
σάρωσε τα πάντα. Η δισκογραφία κατέρρευσε, η νύχτα περνούσε δύσκολα κι εκείνος δεν είχε άλλη επιλογή από το μοιραστεί το νυχτερινό «βασίλειό» του. Το 2017
η πολυδιαφημισμένη συνεργασία του με
τον Τόλη Βοσκόπουλο θα ναυαγήσει πριν
ακόμη ξεκινήσει. Έναν χρόνο αργότερα ο
συνθέτης πολλών επιτυχιών του, ο Γιώργος
Μουκίδης θα του στείλει εξώδικο απαγορεύοντάς του να ερμηνεύει τα τραγούδια
του, ενώ τον χειμώνα του 2019 η Πάολα
θα αναγκαστεί, για πρώτη φορά στην
καριέρα της, όπως η ίδια εξομολογείται,
να εγκαταλείψει ένα μουσικό σχήμα πριν
το τέλος της σεζόν επειδή δεν άντεξε τις
ιδιοτροπίες του Νότη. Από το ίδιο σχήμα
είχε αποχωρήσει νωρίτερα και ο Γιώργος Παπαδόπουλος αναφωνώντας αγα-

νακτισμένος «Τελικά, μάλλον, επαληθεύονται όλα όσα ακούγονται και λέγονται
κατά καιρούς για τον Νότη Σφακιανάκη».
Αρκετά χρόνια νωρίτερα, βέβαια, το 2013,
η Δέσποινα Βανδή θα πάρει την απόφαση, εν μία νυκτί και λίγα 24ωρα πριν
την κοινή πρεμιέρα τους, να διαλύσει την
συνεργασία της μαζί του και να τον αφήσει
στην πίστα χωρίς παρτενέρ για λόγους…
αυστηρά ιδεολογικούς.
Ήταν εκείνη η αποφράδα βραδιά του
Δεκέμβρη του 2013, στην Αθηναϊδα, που
ο τραγουδιστής, με αφορμή την γιορτή
για την εμπορική επιτυχία του άλμπουμ
του που έγινε πολυπλατινένιο, επιδόθηκε
σε ένα κρεσέντο υποστήριξης της Χρυσής
Αυγής, και μάλιστα με αυστηρά διδακτικό
ύφος, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων
και με τις κάμερες να έχουν πάρει φωτιά.
Τί μάς είπε ο Νότης Σφακιανάκης εκείνο το
βράδυ; Μάς είπε, μεταξύ άλλων, «οι χρυσαυγίτες δεν είναι φασίστες», ότι «επιβάλλεται να στηρίξουμε τη Χρυσή Αυγή, διότι
αυτή αν μη τι άλλο έχει μέσα και την αυγή,
οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος» αλλά και
πως «αν κάποιο κόμμα θα μπορούσε να
κυβερνήσει σωστά την Ελλάδα, αυτό θα
ήταν η Χρυσή Αυγή». Τα επόμενα χρόνια
θα εκφράσει, αρκετές φορές δημόσια,
την στήριξή του στο νεοναζιστικό μόρφωμα στο πλαίσιο μιας αυτοαποκαλούμενης υπέρμετρης «πατριδολατρείας»
την οποία, βέβαια, είχε αφήσει να διαφανεί, διακριτικά, από τα πρώτα του κιόλας
βήματα.
Κάπως έτσι ο Νότης Σφακιανάκης άρχισε
να κουράζει αλλά και θυμώνει πολύ
κόσμο. Τους συναδέλφους του, οι οποίοι
δεν ήταν πλέον διατεθειμένοι να ανέχονται
τις παραξενιές του αλλά και τις προκλητικές δηλώσεις του και κυρίως τον απλό
κόσμο, όλους εκείνους που τον ανέβασαν
στην κορυφή με την στήριξη και την αγάπη
τους και το μόνο που του ζητούσαν ήταν
να τους τραγουδάει. Τίποτα περισσότερο.
Εκείνος όμως επέλεξε να υπερβεί το ρόλο
του, δεν κατάφερε να κοντρολάρει την
ματαιοδοξία, την έπαρση και τις ακραίες
πεποιθήσεις του. Ήταν αναμενόμενο πως,
αργά ή γρήγορα, θα ερχόταν η στιγμή να
πληρώσει ο ίδιος τον… λογαριασμό.
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Ιερώνυμος μετά το
εξιτήριο: «Φοβήθηκα
και πόνεσα πολύ, ήμουν
έτοιμος για όλα»

Ο

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο από
το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Πλέον βρίσκεται στην οικία του στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
όπου θα τον παρακολουθούν πλέον οι θεράποντες ιατροί του. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου:
«Αυτή τη στιγμή ανάβω, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου
Παύλου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ένα κερί για όλους
τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους
συνανθρώπους μας, που δίνουν τον προσωπικό τους
αγώνα απέναντι σε αυτόν τον επικίνδυνο και ύπουλο
εχθρό. Έναν εχθρό τον οποίο θα υπερνικήσουμε με τη
βοήθεια του Θεού και της Επιστήμης.
Θέλω όλοι να ξέρουν ότι προσεύχομαι για όλους κάθε
στιγμή, για όλους ανεξαιρέτως, γιατί, πέρα και έξω από το
τι είναι ο καθένας μας και σε τι πιστεύει και εάν πιστεύει,
είμαστε όλοι άνθρωποι, δυνατοί και αδύναμοι συνάμα,
πλάσματα, όμως, όλοι του Δημιουργού.
Θέλω όλοι να ξέρουν ότι κάθε στιγμή στο προσκεφάλι
τους και στο πλευρό τους βρίσκονται οι αληθινοί ήρωες
αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για την Πατρίδα μας και
για όλη την Οικουμένη. Οι ιατροί μας και οι νοσηλευτές
μας και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων μας, που
θυσιάζουν κάθε έννοια του εγώ τους για να προστατεύσουν την υγεία και για να διασώσουν τη ζωή όλων μας,
που ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Καμία
κουβέντα δεν φθάνει, κανένας λόγος δεν είναι αρκετός,
για να αποτυπώσει όσα, ξεπερνώντας τα ανθρώπινα
όρια, κάνουν για εμάς τους συνανθρώπους τους.
Δεν θέλω, όμως, να σας κρύψω ότι στη διάρκεια της δικής
μου δοκιμασίας φοβήθηκα πολύ και πόνεσα πολύ, όπως
όλοι οι άνθρωποι. Περνώντας τη θύρα του ‘’Ευαγγελισμού”, ήμουν προετοιμασμένος για όλα και, ως κληρικός,
πιο εξοικειωμένος με την ιδέα που όλοι αποδιώχνουμε,
ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στο σπίτι μας, ότι δεν θα αγκαλιάσουμε ξανά τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ότι δεν θα
δώσουμε και δεν θα δεχθούμε αγάπη. Άφησα τον εαυτό
μου στα χέρια του Θεού και των ιατρών μου και έκανα
τον Σταυρό μου με Πίστη στον Δημιουργό μου. Δεν ήταν
άλλωστε για μένα η πρώτη φορά…
Από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ όλους και όλες
όσοι στάθηκαν με τις προσευχές τους και με τα μηνύματά τους δίπλα μου. Ήταν βάλσαμο για τις πολύ δύσκολες ώρες που πέρασα. Ευχαριστώ όλο τον πιστό Λαό μας,
τους κληρικούς και τους Ιεράρχες, και, ιδιαίτερα, τους
θεράποντες ιατρούς μου, την κ. Αναστασία Κοτανίδου,
τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα και τη Γερόντισσα-ιατρό Παρασκευή Ρούσσου. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων σε όλους.
Και σας παρακαλώ θερμά όλους για μία ακόμη φορά:
τηρήστε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της Πολιτείας. Αυτοπεριοριστείτε, πειθαρχήστε και προστατεύστε, με τη στάση σας
και με τη συμπεριφορά σας, την υγεία και τη ζωή τη δική
σας και των αγαπημένων σας ανθρώπων και όλων των
συνανθρώπων μας.
Ενωμένοι ως Λαός, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός».

10 επικαιρότητα
Έλληνας ομογενής και το
κοριτσάκι του μεταξύ των
νεκρών στο Τριρ

Μ

ία οικογένεια Ελλήνων ομογενών που ζουν στη Γερμανία είναι μεταξύ των θυμάτων του τραγικού συμβάντος στο Τριρ της Γερμανίας.
Όπως αποκαλύπτει το orthodoxia.info,
πρόκειται για μια οικογένεια μέλος της
εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας, η
οποία είχε βγει να περπατήσει στους
δρόμους της πόλης. Ο πατέρας, αναγνωρισμένος οδοντίατρος στην περιοχή,
μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους
παιδιά, το ένα μάλιστα λίγων μόλις ημερών.
Νεκρός είναι ο 45χρονος Έλληνας οδοντίατρος και το μόλις δύο μηνών κοριτσάκι του, ενώ η σύζυγός του και το άλλο
τους παιδί, μόλις 17 μηνών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το
μεσημέρι σε πεζόδρομο στο ιστορικό
κέντρο του Τριρ. Άνδρας 51 ετών, πιθανότατα μεθυσμένος και με ψυχική ασθένεια, έπεσε πάνω σε περαστικούς με
αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού. Οι αρχές
τον συνέλαβαν, αλλά ήταν πλέον αργά.

Μεθυσμένος ο οδηγός
Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος
της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν

οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια
αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της
Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητο
στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV
μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς,
με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα.
Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ
ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή
ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra,
το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης.
Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο σημείο
ως αργά χθες βράδυ για να τιμήσει τα
θύματα της επίθεσης.
Όπως ανέφερε συντετριμμένος ο Βόλφραμ Λάιμπε, δήμαρχος του Τριρ, το
πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται για
επίθεση με πολιτικό, τρομοκρατικό ή
θρησκευτικό κίνητρο. Ωστόσο είναι
άγνωστο αν ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, είναι σε θέση να δώσει
εξηγήσεις.
«Αποτελεί την πιο μαύρη μέρα από τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο. Θέλω να μάθω γιατί
κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο, αλλά δεν
ξέρω αν θα πάρω απάντηση» δήλωσε
ο κ. Λάιμπε, καθώς ο δράστης δείχνει
σημάδια ψυχικής διαταραχής.
Τις τελευταίες ημέρες είχε εγκαταλείψει
το σπίτι του και κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε δανειστεί.
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Μητσοτάκης: Μείωση φόρου 50%
για 7 χρόνια στους Έλληνες που θα
επιστρέψουν από το εξωτερικό

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε
στην πατρίδα μας και ανθρώπινο
κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε
είπε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια
τηλεδιάσκεψης και παρουσίασε
αναλυτικά τα φορολογικά κίνητρα
που θα νομοθετήσει η κυβέρνηση για
όσους θελήσουν να επιστρέψουν στη
χώρα

Π

ρόσκληση σε όσους επιθυμούν να
εργαστούν με έδρα την Ελλάδα (Έλληνες του εξωτερικού αλλά και πολίτες ξένων χωρών) ώστε να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται ήδη, στο δρόμο για την επόμενη μέρα
μετά την πανδημία, απηύθυνε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεδιάσκεψη με Έλληνες που ζουν και εργάζονται
εκτός Ελλάδας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του πλανήτη. «Η εικόνα της Ελλάδας αλλάζει.
Ίσως αλλάζει -τολμώ να πωκαι πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν ότι αυτό μπορούσε να συμβεί» τόνισε.
Αναφερόμενος στη νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης, η οποία απασχολεί ήδη τα διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης και δίνει σειρά
κινήτρων για την αντιστροφή του brain drain, την
προσέλκυση επενδύσεων και την πρόσκληση
πολιτών ξένων χωρών για να εγκατασταθούν
και να εργάζονται από την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Έχουμε αποφασίσει
ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της και
οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν στη χώρα μας, πιθανώς, να μην επαρκούν.
Και αποφασίσαμε και θα νομοθετήσουμε
εντός της εβδομάδας κάποια πιο συγκεκριμένα κίνητρα σχετικά με την φορολογική
μεταχείριση, όσων ήταν τα τελευταία χρόνια φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού
και επιλέξουν να επιστρέψουν στην πατρίδα
μας τον επόμενο χρόνο: Μείωση κατά 50%
του φόρου εισοδήματος για τα επόμενα
7 χρόνια, είτε αν μεταφερθεί η θέση εργασίας στην Ελλάδα είτε αν έρθετε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί, σε άλλη
επαγγελματική απασχόληση στην πατρίδα
μας. Είναι, πιστεύω, ένα σημαντικό κίνητρο
για να μπορέσουμε αυτήν την κρίσιμη χρονιά -που πιστεύω ότι μετά την πανδημία του

Covid θα κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό
άλμα- να προσελκύσουμε στην πατρίδα μας
και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε».
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση έθεσαν
σειρά ερωτημάτων στον Πρωθυπουργό.
Ο Αυγουστίνος Γαλιάσσος, που εργάζεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο και πήρε πρώτος το
λόγο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για
το μισθό που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος στη χώρα μας, ενώ ο Σπύρος Καββαδίας
που είναι ορκωτός λογιστής σε πολυεθνική
εταιρεία στην Ελβετία, επεσήμανε το ζήτημα
της σταθερότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Χαρακτήρισε θετικό βήμα τη μείωση της
φορολογίας, ζητώντας αυτό να εφαρμοστεί
όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που θέλουν
να έρθουν στη χώρα μας, αλλά και για όλους
όσοι θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις.
Όπως πρότεινε ο κ. Καββαδίας, αυτό μπορεί να γίνει με τη διευκόλυνση χορήγησης
δανείων, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και
στα μέλη των οικογενειών
των ανθρώπων που θα
έρθουν να ζήσουν και να
εργαστούν στην Ελλάδα.
Η σταθερότητα, το οικονομικό και η προοπτική
ήταν και για τον Νίκο Κουτρή το τρίπτυχο για να
επιστρέψει κάποιος στη
χώρα μας. Ο κ. Κουτρής,
που έφυγε το 2015 για την
Ιρλανδία όπου εργάζεται στο δίκτυο LinkedIn,
κλείνοντας δύο επιχειρήσεις στη χώρα μας
λόγω της επιβολής των capital controls, τόνισε
πως οι Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό
θεωρούν τον εαυτό τους, πολίτες του κόσμου
και ότι η πρόσκληση δεν θα πρέπει να αφορά
μόνο αυτούς, αλλά και επιχειρήσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Άλεξ Φουρλής, που εργάζεται στο Λονδίνο και έφυγε
όπως είπε από τη χώρα το 2015, έπειτα από
μια συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ. «Το δύσκολο είναι από
που θα ξεκινήσεις. Κλειδί είναι οι επενδύσεις που προσφέρουν υψηλές θέσεις εργασίας. Όποιος θέλει να επιστρέψει κοιτά που
θα δουλέψει και τι χρήματα δίνουν οι εταιρίες.
Οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες, ώστε η μία επένδυση να τροφοδοτεί την
άλλη», σημείωσε ο κ. Φουρλής, ο οποίος εκτίμησε ότι μια τέτοια προσπάθεια θέλει χρόνο
και όχι ανατροπές που προκύπτουν μετά από
εκλογές.
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Συμβούλιο της Επικρατείας:
Υποχρεωτικά τα εμβόλια για
τους μαθητές

Η

συνταγματική δημόσιου σκοπού
υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέριμνα για τη δημόσια υγεία επιτρέπει να διαγράφονται
από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία τα παιδιά όταν οι γονείς αρνούνται
να τα εμβολιάσουν, έκρινε το Συμβούλιο της
Επικρατείας με μια επίκαιρη απόφασή του,
εν όψει του αναμενόμενου εμβολίου για το
COVID-19, που πιθανά να αντιδράσουν οι
αρνητές της πανδημίας.
Η απόφαση αυτή της αυξημένης σύνθεσης
Δ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου σηματοδοτεί τις θέσεις του
δικαστηρίου για μια ενδεχόμενη άρνηση
γονέων μαθητών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, να εμβολιάσουν τα παιδία τους, γενικά αλλά και με το αναμενόμενο πολυπόθητο εμβολίο για τον κορωνοϊό.
Δήμος της Ανατολικής Μακεδονίας, ο
οποίος μάλιστα έχει πληγεί από την πανδημία, τον περασμένο Δεκέμβριο έσ τειλε προς τους
γονείς των παιδιών των
Δημοτικών βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών υπόμνηση για τον εμβολιασμό,
επισημαίνοντας ότι «οφείλουν να ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα εμβολιασμών
των παιδιών τους». Μάλιστα, στην τελευταία σύσταση προς τους
γονείς υπογραμμιζόταν ότι πρέπει να γίνει
ο εμβολιασμός, έτσι ώστε, «να διασφαλίσουμε την πρόληψη της δημόσιας υγείας
των παιδιών σε επίπεδο κοινότητας».
Παρά τις υπομνήσεις, κάποιοι γονείς δεν
συμμορφώθηκαν. Κατόπιν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο Ιανουάριο
έλαβε απόφαση να διαγράψει τέσσερα
ανεμβολιάστα νήπια από ισάριθμους παιδικούς σταθμούς. Η διαγραφή των ανηλίκων έγινε καθώς «οι γονείς αυτών δεν συμμορφώθηκαν στις επανειλημμένες υποδείξεις της παιδιάτρου των παιδικών σταθμών
και δεν προτίθενται να ξεκινήσουν το πρόγραμμα των εμβολιασμών».
Ένας εκ των τεσσάρων γονέων, η κόρη
του οποίου διαγράφηκε από τον παιδικό
σταθμό, προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να
ακυρωθεί η από 14.1.2020 απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου, ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Οι γονείς υποστήριξαν ότι το παιδί τους
«τιμωρείται», επειδή δεν έχει δεχθεί
κάποια εκ των πολλών εμβολίων και «τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης από τα
συνομήλικα παιδιά και συμμαθητές της,
χωρίς να υφίσταται λόγος, ενώ περιορίζεται ουσιωδώς η συμμετοχή της στην κοινωνική ζωή εν γένει, καθώς ο παιδικός σταθμός αποτελεί σημείο κοινωνικοποίησης και
ανάπτυξης της προσωπικότητας των νηπίων
και επιβάλλεται σε βάρος της ένα επαχθές
μέτρο, το οποίο δεν είναι αναγκαίο, αφού το
παιδί είναι υγιές, δεν συντρέχει περίπτωση
πανδημίας και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι
εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό έχουν
λάβει τα προβλεπόμενα εμβόλια».
Ακόμη, ισχυρίστηκαν ότι «ο εμβολιασμός
δεν δύναται να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μόνον συνιστώμενη ιατρική πράξη», πολύ
περισσότερο μάλιστα, όταν
η αρμόδια διεύθυνση του
υπουργείου Υγείας, δεν μπορεί «να εγγυηθεί ότι η χορήγηση ορισμένου εμβολίου
δεν θα επιφέρει σοβαρή
παρενέργεια σ τον εμβολιαζόμενο» ή ακόμα και
θάνατο.
Προέβαλλαν, ότι η αποβολή της κόρης τους,
παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, αναλογικότητας, του κοινωνικού κράτους δικαίου, της ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας, όπως παραβιάζει
και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, «περί ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητας, του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής και της
οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας σκέψης
και συνείδησης και της ελευθερίας έκφρασης».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι
το κοριτσάκι στην βεβαίωση υγείας που
υπέγραφε παιδίατρος, στην ένδειξη «πλήρως εμβολιασμένο» αναγράφεται «ΟΧΙ»
και σημειώνεται ότι «προς το παρόν σταμάτησε ο εμβολιασμός». Στην δε κάρτα υγείας
του νηπίου ανέφερε ότι είναι «ανεμβολίαστη».

Πρόστιμο 312.500 ευρώ στο
Ελληνικό Δημόσιο για «τα
σπασμένα» των αλληλέγγυων!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
καταδίκασε την χώρα μας για την
τρίχρονη κατάληψη επί ΣΥΡΙΖΑ σε
ξενοδοχείο των Αθηνών που είχε
μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας
μεταναστών - Το δικαστήριο
διαπίστωσε παραβίαση του
δικαιώματος στην προστασία της
ιδιοκτησίας

Α

κριβά θα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο τα «στραβά μάτια» που έκαναν οι κυβερνήσεις
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τις καταλήψεις των αλληλέγγυων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), με απόφασή του υποχρεώνει την
Ελλάδα να καταβάλει πρόστιμο ύψους
312.500 ευρώ σε ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου καθώς το ακίνητο τελούσε υπό κατάληψη, από το 2016 έως το το 2019 και το
κράτος δεν προστάτευσε το δικαίωμά της
στην ιδιοκτησία!
Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Απριλίου του 2016, όταν
αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το ξενοδοχείο και το μετέτρεψαν με το «έτσι
θέλω» σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών.
Παρά τις εκκλήσεις της ιδιοκτήτριας,
επί τρία ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε καμία αστυνομική
επιχείρηση για τον τερματισμό της κατά-

ληψης. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η προσφυγή της στο Ευρωπαικό
Δικαστήριο.
Οπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, «στην υπόθεση Papachela και
Amazon SA κατά Ελλάδας, το δικαστήριο
διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος στην προστασία της ιδιοκτησίας λόγω
της κατοχής, για περισσότερα από τρία
χρόνια, του ξενοδοχείου των προσφευγόντων από μετανάστες και μια ομάδα
ανθρώπων που ενεργούν από αλληλεγγύη μαζί τους.
Το δικασ τήριο έκρινε ότι η Ελ λάδα
έπρεπε να καταβάλει στους αιτούντες
300.000 ευρώ για απώλεια εργασιών
(χρηματική ζημία) και 2.500 ευρώ για
έξοδα. Έπρεπε επίσης να πληρώσει στην
κυρία Παπαχελά 10.000 ευρώ για μη
χρηματική ζημία».
Η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση
του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην
ιδιοκτησία).
Η Ελλάδα υποστήριξε την αδράνεια των
Αρχών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενόψει του κινδύνου διατάραξης της
δημόσιας τάξης με την εκκένωση δεκάδων ανθρώπων.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε
τις ανησυχίες των Αρχών, αλλά έκρινε ότι
αυτό δεν δικαιολογεί την τριετή αδράνειά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το Ισραήλ συζητά την πώληση F-16 Η Bank of Canada δείχνει θετικές
εξελίξεις στην κυκλοφορία
σε καναδική εταιρεία
`

Τ

ο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ελπίζει να πουλήσει 29 πλεονάζοντα μαχητικά F-16 στην ιδιωτική εταιρεία Top
Aces, με έδρα το Μόντρεαλ του Κανα-

δά.
Σύμφωνα με το «Globes», οι συζητήσεις αφορούν τη μεταβίβαση 29 F-16A/B, με το κόστος
για το καθένα να εκτιμάται στα 3 με 4 εκατ.
δολάρια. Τα συγκεκριμένα μαχητικά αποσύρθηκαν σταδιακά από την Ισραηλινή Αεροπορία την προηγούμενη δεκαετία.
Στα 29 F-16A/B θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται αεροσκάφη που συμμετείχαν το 1982
στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία συριακά μαχητικά MiG21 και MiG-23 και πετυχαίνοντας τις πρώτες καταρρίψεις του F-16 διεθνώς. Ένα έτος νωρίτερα, ισραηλινά F-16A/B βομβάρδισαν στη Βαγδάτη τον υπό ανέγερση ιρακινό πυρηνικό
αντιδραστήρα Osiraq.
Η Top Aces επιχειρεί πολεμικά αεροσκάφη και δραστηριοποιείται στην παροχή εκπαίδευσης εχθρικής απεικόνισης στην Καναδική και τη Γερμανική Αεροπορία,. Επιπλέον, η
εταιρεία υπέγραψε πέρυσι παρόμοια συμφωνία συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η Top Aces απασχολεί περισσότερα από 270 άτομα προσωπικό και αξιοποιεί πάνω από 40 χειριστές με
προϋπηρεσία σε μαχητικά.

Δεκάδες δισ. δολάρια ρίχνει στην
οικονομία κατά της πανδημίας ο
Καναδάς

Η

κυβέρνηση Τριντό ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης
των τομέων που χτυπήθηκαν από την Covid, παρά το ότι το έλλειμμα
θα ανέβει σε επίπεδα-ρεκόρ.
Το μεγαλύτερο πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας εδώ και δεκαετίες, από το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Καναδά για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό θα διαθέσει 100 δισ. δολάρια Καναδά (περίπου 64
δισ. ευρώ) για να αναζωογονήσει την οικονομία. Στο πακέτο περιλαμβάνονται πόροι
για τομείς της οικονομίας που χτυπήθηκαν από την Covid, επενδύσεις σε οίκους για
την φροντίδα ατόμων με ανάγκες, αλλά και η διανομή του εμβολίου για τον κορονοϊό.
Επιχειρήσεις σε τομείς που επλήγησαν, όπως στον τουρισμό, τα ταξίδια και τις τέχνες,
θα λάβουν δάνεια με αποπληρωμή σε μια δεκαετία.
Θα δοθεί ακόμη επίδομα και για οικογένειες με παιδιά κάτω των έξι ετών. Επιπλέον,
η χώρα έχει συνάψει επτά συμβόλαια για την αγορά εμβολίων που θα επιτρέψουν σε
κάθε Καναδό να έχει δωρεάν περισσότερες από μία δόσεις.
Μια άμεση επίπτωση, όπως είπε η υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Κρίστια Φρίλαντ, θα είναι η άνοδος του ελλείμματος σε πρωτοφανή επίπεδα. Ωστόσο εξήγησε ότι «το ρίσκο να δώσεις πολύ λίγα [ενν. από φόβο μην αυξηθεί
το έλλειμμα] είναι μεγαλύτερο από το να δώσεις πολλά».
Η υπουργός είπε ακόμη στη Βουλή ότι όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τον ιό,
η χώρα θα προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πακέτο ενίσχυσης, το οποίο θα φτάσει στο
3-4% του ΑΕΠ σε βάθος τριετίας, ανέφερε το BBC.
Εν τω μεταξύ, το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει χτυπήσει τον Καναδά φέρνοντας
υπερδιπλασιασμό των κρουσμάτων μέσα στον Νοέμβριο. Μέχρι σήμερα πάνω από
12.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα. Λόγω της πανδημίας έχει αυξηθεί το ποσοστό της ανεργίας, η οποία τον Οκτώβριο έφτασε το 8,9%, άρα 1,8 εκατ.
Καναδοί είναι εκτός εργασίας.

ψηφιακού νομίσματος

Ο

Timothy Lane, αναπληρωτής κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά και επικεφαλής έρευνας του τμήματος fintech και κρυπτονομισμάτων της τράπεζας, δήλωσε
ότι η τράπεζα έχει δει εξελίξεις στα σχέδια σχετικά με την κυκλοφορία ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC). Πρόσθεσε ότι η τράπεζα ενδέχεται
να προχωρήσει με την έναρξη ενός ψηφιακού νομίσματος πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.
Η πρόσφατη δήλωση του αναπληρωτή κυβερνήτη δείχνει μια αλλαγή στον τόνο σχετικά με τα
CBDC. Νωρίτερα τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Lane είπε ότι «δεν υπάρχει επιτακτική υπόθεση για έκδοση CBDC αυτή τη στιγμή». Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
τράπεζας επισήμανε ότι η πανδημία του κορανοϊού μείωσε σημαντικά τη χρήση μετρητών και
η τράπεζα διεξάγει συχνά έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών για να συμβαδίζει
με τις εξελίξεις σχετικά με τις εξελισσόμενες τάσεις πληρωμών.
«Τον Φεβρουάριο, εντοπίσαμε δύο σενάρια για τα οποία θα θέλαμε να προετοιμαστούμε. Ένα
από αυτά ήταν η εξαφάνιση της αποδοχής μετρητών και το δεύτερο ήταν η εμφάνιση ψηφιακών νομισμάτων που μπορεί να αποδειχθούν αναστατωτικά κατά κάποιο τρόπο ή να υπονομεύσουν τη νομισματική κυριαρχία του Καναδά. Θα έλεγα ότι τους τελευταίους εννέα μήνες
έχουμε δει εξελίξεις και αναμένεται να επιταγχυνθεί η διαδικασία. Συγκεκριμένα, έχουμε
δει μια στροφή μακριά από τη χρήση συναλλαγών σε μετρητά πολύ πιο γρήγορα από ό, τι
πιστεύαμε προηγουμένως ότι ήταν πιθανό να συμβεί », δήλωσε ο Lane κατά τη διάρκεια μιας
συνομιλίας στο κέντρο για την καινοτομία διεθνούς διακυβέρνησης. Η Τράπεζα του Καναδά
πάντα έδινε έμφαση στο «μη επείγον» σχετικά με την έκδοση CBDC στο παρελθόν. Ωστόσο,
τα πρόσφατα σχόλια δείχνουν ότι η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει με τα σχέδια ψηφιακού
νομίσματος τα επόμενα χρόνια. Ο Lane είπε ότι ακόμη και αν η Τράπεζα του Καναδά υστερεί από την ΕΚΤ και την Κινεζική Κεντρική Τράπεζα στην έκδοση CBDC, η τράπεζα μπορεί να
μάθει μαθήματα από τους πρώτους . «Είπαμε ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι σίγουρα τα πράγματα προχωρούν πιο γρήγορα. Αν και δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα επιμείνουν, είναι πιο
επείγον για εμάς να βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι εάν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, η
δουλειά μας πρέπει σίγουρα να προχωρήσει », πρόσθεσε ο Lane.

Ράιαν Ρέινολντς και Μπλέικ Λάιβλι
δώρισαν 500.000 δολάρια σε
οργάνωση για την στήριξη άστεγων

Ο

μη κερδοσκοπικός οργανισμός καλύπτει τις βασικές ανάγκες σε άστεγους νέους, όπως φαγητό και στέγη,
καθώς επίσης τους βοηθάει ώστε να
ζήσουν ανεξάρτητοι και να έχουν ένα επιτυχημένο μέλλον. Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι άνοιξαν τα πορτοφόλια τους για να βοηθήσουν
νέους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν
άστεγοι. Το ζευγάρι δώρισε από 250.000 δολάρια
τόσο στο Covenant House του Βανκούβερ όσο και στο Covenant House του Τορόντο, έναν
οργανισμό που ο Ρέινολντς υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός καλύπτει τις βασικές ανάγκες σε άστεγους νέους, όπως
φαγητό και στέγη, καθώς επίσης τους βοηθάει ώστε να ζήσουν ανεξάρτητοι και να έχουν
ένα επιτυχημένο μέλλον. Επιπλέον βοηθάει νέους που έχουν πέσει θύματα του σεξουαλικού εμπορίου. «Το Covenant House παρέχει αγάπη, ελπίδα και σταθερότητα σε νέους
που διατρέχουν κίνδυνο, που κατάφερα, να ξεφύγουν από σωματική, συναισθηματική
και σεξουαλική κακοποίηση. Το έργο που κάνει είναι ηρωικό», δήλωσε ο 44χρονος ηθοποιός. «Για εμάς, η βοήθεια του Covenant House με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δωρεά,
αλλά επένδυση σε συμπόνια και ενσυναίσθηση κάτι που ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο. Οι νέοι που περνούν τις πόρτες του Covenant House, τις περισσότερες φορές έχουν
να διηγηθούν μία ιστορία που δεν τους άφησε ένα τραύμα, αλλά πολύ περισσότερα.»

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

13

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

14

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

15

16

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

καναδάς

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17

Bloomberg: Η ανάπτυξη-ρεκόρ Σύμβουλος της Health Canada:
συναντά την πραγματικότητα του Μπορεί εγκριθεί το εμβόλιο COVID-19
δεύτερου κύματος της πανδημίας σε μια εβδομάδα έως 10 ημέρες

Η Στατιστική υπηρεσία του Καναδά
ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 40,5% σε ετήσια βάση στο
διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου,
διαγράφοντας το ρεκόρ πτώσης
38,1% του δευτέρου τριμήνου

Ό

πως ανέφερε την Τρίτη η Στατιστική υπηρεσία της χώρας, το ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά ένα ετήσιο ποσοστό της τάξης του 40,5% στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, διαγράφοντας
το ρεκόρ πτώσης 38,1% του δευτέρου τριμήνου. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει
αύξηση της τάξεως του 48%. Η ανάκαμψη
φέρνει συνολικά την απόδοση στο 95% των
επιπέδων που υπήρχαν πριν την πανδημία.
Η πρώιμη επιτυχία στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού επέτρεψε στην οικονομία
να ανακάμψει γρήγορα, καθώς η τεράστια
βοήθεια της κυβέρνησης έδωσε ώθηση
στις καταναλωτικές αγορές και τα χαμηλά
επιτόκια στην αγορά κατοικιών. Ωστόσο,
τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο
να υπάρξουν πλέον περισσότερα κέρδη,
κυρίως με την αύξηση των κρουσμάτων
του κορωνοϊού και τα νέα lockdown, που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν στασιμότητα στην
οικονομία τους τελευταίους
μήνες του χρόνου.
«Οι τε λευταίοι περιορισμοί αναμένεται να «βαλτώσουν» το ΑΕΠ στα τέλη του
2020 και η δραστηριότητα
θα παραμείνει σε ύφεση μέχρι να υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο», ανέφερε σε σχετική έκθεση σε επενδυτές ο Στίβεν Μπράουν, βασικός οικονομολόγος της
Capital Economics στον Καναδά.
Η Στατιστική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα μια προκαταρκτική εκτίμηση ανάπτυξης κατά 0,2% για τον Οκτώβριο, που
αντιπροσώπευε τη χαμηλότερη μηνιαία
αύξηση μετά την μεγάλη ύφεση του Απριλίου. Κάποιοι οικονομολόγοι πιστεύουν
ότι η εθνική οικονομία ίσως παρουσιάσει
ύφεση ακόμη και κατά τους μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο.
Αργή ανάκαμψη
Ακόμη και πριν τα νέα lockdown, οι ειδικοί προσδοκούσαν μια αργή επιστροφή
στην πλήρη αποκατάσταση μετά από μια

Η

Health Canada εξακολουθεί να λαμβάνει πληροφορίες από την Pfizer, αλλά φαίνεται πως θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Η Health Canada μπορεί να είναι σε
θέση να εγκρίνει το εμβόλιο Pfizer COVID-19 εντός 10 ημερών, δήλωσε ο ανώτερος ιατρικός σύμβουλος στον κλάδο προϊόντων υγείας και τροφίμων του οργα-

αρχικά δυνατή ανάκαμψη. Η Τράπεζα του
Καναδά στον σχεδιασμό της δεν αναμένει
επιστροφή στη δραστηριότητα που υπήρχε
πριν την πανδημία, πριν το 2022. Η αργή
ανάκαμψη και οι ανησυχίες για ένα δεύτερο κύμα προέτρεψε την κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό να δώσει
νέα κίνητρα με έναν μίνι-προϋπολογισμό.
Μέχρι στιγμής, η στήριξη από την κυβέρνηση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην
ανάκαμψη, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν ρευστό κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Επίσης, οι μισθοί έχουν
αρχίσει να ανακάμπτουν, καθώς η εργασία
επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.
Ως αποτέλεσμα, οι Καναδοί έκαναν πολλές
αγορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
με την κατανάλωση να αυξάνεται σε ετήσιο
ρυθμό 63% το τρίτο τρίμηνο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλά από τα ποσά
δαπανήθηκαν σε αγορές εισαγόμενων αγαθών, αμβλύνοντας το αποτέλεσμα στην ανάπτυξη. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε ένα ετήσιο 114% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας ένα
72% σε κέρδος στις εξαγωγές.
Αύξηση στην αγορά κατοικιών
Επίσης, οι καταθέσεις παρέμειναν αυξημένες. Ενώ το ποσοστό των καταθέσεων μειώθηκε στο 14,6%
κατά το τρίτο τρίμηνο από το
27,5%, παραμένει ισ τορικά
υψηλό. Αυτό θα προσφέρει
ένα “μαξιλάρι” για μελλοντική
ανάπτυξη, αλλά επίσης δείχνει
έντονα ότι οι καταναλωτές είναι
επιφυλακτικοί. Ο χώρος της αγοράς κατοικιών στον Καναδά, που βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, συνέβαλε σημαντικά στην
ανάπτυξη, καθώς οι στεγαστικές επενδύσεις
αυξήθηκαν κατά 187% με αγορές και ανακαινίσεις. Όμως, η εικόνα για τις επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ρόδινη.
Οι επενδύσεις από τις μη στεγαστικές επιχειρήσεις απογοήτευσαν, παρουσιάζοντας
αύξηση μόλις κατά 26% το τρίτο τρίμηνο,
ένδειξη του πόσο η πτωτική πορεία έχει
υποτιμήσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Οι μη στεγαστικές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα 13% κάτω από τα επίπεδα
του 2019. Επίσης, οι επιχειρήσεις ανέβασαν απρόσμενα το εμπόρευμά τους, αντί να
ανταποκριθούν στη ζήτηση με μεγαλύτερη
παραγωγή.

νισμού.
«Είναι λίγο δύσκολο να πούμε ακριβώς την ημέρα, επειδή εξακολουθούμε να λαμβάνουμε,
όπως είπαμε, πληροφορίες που υπέβαλε η εταιρεία», δήλωσε η Δρ. Supriya Sharma, η
οποία είναι επίσης οηεπικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του υφυπουργού Υγείας του Καναδά.
«Αλλά τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ καλά, και περιμένουμε μέσα στην επόμενη
εβδομάδα έως 10 ημέρες να λάβουμε μια τελική απόφαση», είπε στη Matt Galloway, οικοδεσπότη του The Current του CBC Radio. Η Health Canada εξετάζει επί του παρόντος τέσσερα εμβόλια, από τις εταιρείες Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Jannsen. Οι ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσειςσυζητούν για τον εφοδιασμό των εμβολίων μόλις δοθεί η
έγκριση τους.
Την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Προμηθειών Anita
Anand είπε ότι «θα φροντίσει προσωπικά ότι θα έχουμε εμβόλια στον Καναδά όταν η Health
Canada δώσει την έγκριση της.»
Η Δρ. Sharma εξήγησε ότι για να επισπεύσει τη διαδικασία επανεξέτασης, η Health Canada
λαμβάνει πληροφορίες από τις φαρμακευτικές εταιρείες μόλις το εμβόλιο ετοιμαστεί, αντί
να περιμένει για μια πλήρη παρτίδα δεδομένων. Είπε ότι είναι σημαντικό για τους Καναδούς
να γνωρίζουν «ότι πρέπει πραγματικά να ολοκληρώσουμε αυτήν την αναθεώρηση και να
βεβαιωθούμε ότι είναι πλήρης, και ότι το εμβόλιο πληροί τα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και ποιότητας προτού του δώσουμε οποιαδήποτε άδεια.»

Δόθηκε η εντολή στις Καναδικές
Ένοπλες Δυνάμεις να διανέμουν το
εμβόλιο

Ο

ι Καναδικές Ένοπλες
Δυνάμεις έλαβαν επίσημες εντολέςτην
περασμένη εβδομάδα
για να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για τη διανομή εμβολίων
COVID-19, αν και ο ανώτερος
διοικητής του στρατού λέει ότι
οι προετοιμασίες βρίσκονται σε
εξέλιξη για εδώ και καιρό και ότι
είναι προετοιμασμένοι.
Ο Στρατηγός Jonathan Vance περιγράφει λεπτομερώς για πρώτη φορά πώς ο στρατός
αναμένει να βοηθήσει στη διανομή εμβολίων.
Σημειώνει την πιθανότητα να χρειαστεί να πάρει δόσεις εμβολίου COVID-19 από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε σύντομο χρονικό διάστημα, και σκιαγραφεί τις
ανησυχίες που θα ζητηθεί από τον στρατό να βοηθήσει στη διανομή του εμβολίου ενώ
ταυτόχρονα ανταποκρίνεται σε πλημμύρες και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ενώ αυτό το σχέδιο διανομής καθοδηγείται από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του
Καναδά, οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο - όπως
σκιαγραφείται από την επιστολή του Vance στις 27 Νοεμβρίου για τη ίδρυση του λεγόμενου Operation Vector.
Η οδηγία ελήφθη από το The Canadian Press και επιβεβαιώθηκε ότι είναι αυθεντικό από
πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού.
Ο Καναδάς δεν είναι ο μόνος που έχει στραφεί στο στρατό του για βοήθεια με εμβόλια.
Ο αμερικανικός στρατός είναι ο πρώτος που έχει πάρει εντολή να μεταφέρει στοςυ Αμερικανούς το εμβόλιο όσο πιο γρήγορα γίνεται.
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Έλλειμμα 727,9 εκ. (3,5% ΑΕΠ) της
Γενικής Κυβέρνησης το δεκάμηνο

Πέραν των 83 χιλιάδων
πολιτών συμμετείχαν στα
προγράμματα ελέγχου με
rapid tests

Π

έραν των 83 χιλιάδων πολιτών συμμετείχαν στα προγράμματα
ελέγχου με τη μέθοδο των rapid tests αντιγόνου του Υπουργείου Υγείας.
Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι πέραν
των 69 χιλιάδων πολιτών παγκύπρια ελέγχθηκαν την περίοδο από τις 16
Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2020, με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), στο πλαίσιο του προγράμματος
πληθυσμιακού ελέγχου, που είναι σε εξέλιξη από τις 16 Νοεμβρίου.
Επιπλέον, σημειώνει ότι 13.708 τεστ έγιναν στοχευμένα σε οίκους ευγηρίας/κέντρα αποκατάστασης/άλλες κλειστές δομές, καθώς και στην
Εθνική Φρουρά και τους επαγγελματίες υγείας.
Όπως αναφέρει οι έλεγχοι, που διενεργούνται με τη μέθοδο των rapid
tests, εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για
αυξημένους ελέγχους στον γενικό πληθυσμό, ενώ η αξιοποίηση της
συγκεκριμένης μεθόδου δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη ένδειξη της
επιδημιολογικής εικόνας στην κοινότητα και επιτρέπει τη λήψη ενεργειών
εκεί και όπου προκύπτει ανάγκη.
Συγκεκριμένα, στην Επαρχία Λευκωσίας διενεργήθηκαν 31.385 rapid
tests, με 566 θετικά αποτελέσματα, ενώ στην Επαρχία Λεμεσού διενεργήθηκαν 13.944 με 258 θετικά αποτελέσματα.
Επίσης, στην Επαρχία Λάρνακας διενεργήθηκαν 13.539 rapid tests, με
335 θετικά αποτελέσματα, στην Επαρχία Πάφου διενεργήθηκαν 5.640 με
64 θετικά αποτελέσματα και στην Επαρχία Αμμοχώστου 4.879 με 1.361
θετικά αποτελέσματα.
Εξάλλου, στις στέγες ευγηρίας διενεργήθηκαν 1.662 με 24 θετικά αποτελέσματα, στην Εθνική Φρουρά 6.483 με 19 θετικά αποτελέσματα και
στους επαγγελματίες υγείας διενεργήθηκαν 5.563 με 34 θετικά αποτελέσματα.

Σημεία για τις μονάδες δειγματοληψίας για τον πληθυσμιακό έλεγχο με rapid tests

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι για αύριο, 3 Δεκεμβρίου
του 2020, οι μονάδες δειγματοληψίας για τον έλεγχο του γενικού πληθυσμού θα βρίσκονται στη Λεμεσό στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα και
Τιμίου Προδρόμου, στη Μέσα Γειτονιά από τις 08:30 μέχρι τις 16:30 και
στην Εκκλησία Παναγίας Χαβούζας, στα Πολεμίδια από τις 08:00 μέχρι
τις 17:00.
Στην Επαρχία Λάρνακας θα βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτη, στον χώρο στάθμευσης Οικονομίδη στην οδό Λόρδου Βύρωνα και στο Κοινοτικό Ιατρείο Αναφωτιάς από τις 08:30 μέχρι
τις 17:00, ενώ στην Επαρχία Λευκωσίας θα βρίσκονται στο Δημαρχείο
Λακατάμιας, στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, στο χώρος της Κρατικής
Έκθεσης, μπροστά από Ανατολική Είσοδο, στο Ταχυδρομείο Προδρόμου στον Στρόβολος και στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας από τις
09:30 μέχρι τις 17:00.
Στην Επαρχία Πάφου θα βρίσκονται στο Δημοτικό Μέγαρο από τις 08:30
μέχρι τις 17:00 και στο King’s Avenue Mall από τις 09:30 μέχρι τις 17:00,
ενώ στην Επαρχία Αμμοχώστου θα βρίσκονται Πλατεία Αγίου Γεωργίου
στο Παραλίμνι από τις 08:30 μέχρι τις 17:00.
Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε
όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα και με προτεραιότητα, όσους απασχολούνται σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού, διανομείς και επαγγελματίες
πρώτης γραμμής.

Έ

λλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης
των €727,9 εκ. ή 3,5% του ΑΕΠ, το οποίο
οφείλεται κυρίως στα μέτρα στήριξης για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, ύψους €506,2 εκ., καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική
Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €639,3 εκ. (2,9%
στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες,
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020
αυξήθηκαν κατά €718,5 εκ. (+10,7%) και ανήλθαν
στα €7.448,0 εκ. σε σύγκριση με €6.729,5 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η
σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται
σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην
απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €506,2 εκ..
Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε
κατά €338,6 εκ. (+40,8%) και ανήλθε στα €1.169,0
εκ. σε σύγκριση με €830,4 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €96,9 εκ. (+4,4%) και
ανήλθαν στα €2.318,8 εκ. σε σύγκριση με €2.221,9
εκ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων
των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά
€101,4 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2.182,8 εκ.
σε σύγκριση με €2.081,4 εκ. το 2019.
Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €472,7 εκ. και
ανήλθαν στα €509,0 εκ. σε σύγκριση με €36,3 εκ.
το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία
αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι
τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,8 εκ.
(+13,0%) και ανήλθαν στα €466,7 εκ. σε σύγκριση
με €412,9 εκ. το 2019.
Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €299,3
εκ. (-41,7%) και περιορίστηκε στα €418,4 εκ. σε
σύγκριση με €717,7 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή
οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €338,3 εκ.
(-79,9%) και περιορίστηκαν στα €85,0 εκ. σε
σύγκριση με €423,3 εκ. το 2019.
Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €39,0 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα
€333,4 εκ. σε σύγκριση με €294,4 εκ. το 2019.
Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €45,6 εκ.
(-10,6%) και περιορίστηκαν στα €383,3 εκ. σε
σύγκριση με €428,9 εκ. το 2019.

Αισιόδοξη η Λουτ για την επανέναρξη του
διαλόγου και σύγκληση πενταμερούς

Α

ισιόδοξη ότι μπορεί να επαναρχίσει
ο διάλογος ανάμεσα σ τις δύο πλευρές για λύση του Κυπριακού, παρά το
χάσμα που διαφαίνεται να υπάρχει,
φαίνεται να είναι η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ
των Ηνωμένων Εθνών, Τζέιν Χολ Λουτ μετά τις
χθεσινές τις επαφές με τους δύο ηγέτες σ την
Κύπρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. Λουτ
παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο
πλευρών φαίνεται να είναι αισιόδοξη ότι μετά
την ολοκλήρωση του κύκλου των επαφών της
με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την ενημέρωση του ΓΓ του ΟΗΕ Αν τόνιο Γκουτέρες, θα
πραγματοποιηθεί η Άτυπη πεν ταμερής διάσκεψη που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.
Η κ. Λουτ, συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Τ/κ
ηγέτη Ερσίν Τατάρ ενώ επόμενος σταθμός της
είναι η Αθήνα, όπου αρχίζει συναντήσεις με

την ελληνική Κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει
συναν τήσεις και θα έχει επαφές σε Βρετανία
αλλά και σε Τουρκία.
Όταν ολοκληρώσει τις επαφές αυτές, αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα καταλήξει
σε μια αξιολόγηση της όλης κατάστασης και θα
υποβάλει όλα τα δεδομένα στον ΓΓ των ΗΕ, ο
οποίος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις για τη
συνέχιση της διαδικασίας. Στόχος είναι η Άτυπη
Πε ν ταμερής διάσκεψη να πραγματοποιηθεί
μέσα στο Γενάρη.
Όπως εκτιμά η ε /κ πλευρά, το θέμα είναι το τι
μπορεί να εξαχθεί από την Άτυπη Πενταμερή και
κατά πόσον θα μπορέσει να ανακοινωθεί η επίσημη επανέναρξη των συνομιλιών. Σημειώνεται πάντως ότι η πιο σημαντική συνάντηση της
κ. Λουτ φαίνεται να είναι αυτή με την Τουρκία,
καθώς με τον Τατάρ στην ηγεσία των Τ/κ ενισχύεται ακόμα περισσότερο η θέση της Άγκυρας.
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εδώ Κύπρος

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για τα μέτρα
κατά του κορωνοϊού από το Υπουργείο Υγείας
Απαντήσεις σε βασικά
ερωτήματα που αφορούν
στον κορωνοϊό δίνει σήμερα
με ανακοίνωσή του το
Υπουργείο Υγείας.

Τ

ο Υπουργείο διευκρινίζει
μεταξύ άλλων γιατί παραμένουν ανοικτά εμπορικά
κέντρα, πολυκαταστήματα
και άλλα μεγάλα καταστήματα, ενώ
οι χώροι εστίασης λειτουργούν μέχρι τις 7 το βράδυ και γιατί αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 9 το βράδυ -και όχι αργότερα- ώστε να παραμένουν ανοικτοί
οι χώροι εστίασης.
Σε σχέση με τα εμπορικά κέντρα,
πολυκαταστήματα και άλλα μεγάλα
καταστήματα, τα οποία έμειναν
ανοικτά, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι στα πολυκαταστήματα
και τα εμπορικά κέντρα, ο κόσμος
δεν παραμένει συγχρωτισμένος
και σταθερός σε ένα σημείο, αλλά
μετακινείται και μένει στο ίδιο
σημείο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι εντός
των εμπορικών κέντρων/πολυκαταστημάτων, η χρήση μάσκας από
τους πολίτες είναι υποχρεωτική
καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκονται εντός των υποστατικών.
Για τους χώρους εστίασης, αναφέρει ότι μετά τον εντοπισμό συρροών κρουσμάτων σε χώρους
εστίασης, προκλήθηκε δυσκολία
στον εντοπισμό των στενών επαφών των κρουσμάτων, τον περιορισμό και την ιχνηλάτησή τους,
ενώ συμπληρώνει ότι σύμφωνα
και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του
ECDC, οι χώροι εστίασης έχουν
αυξημένη επικινδυνότητα ως προς
τη μετάδοση του ιού, ενώ παράλληλα η λειτουργία τους εμπίπτει
στη γενική φιλοσοφία των μέτρων

για περιορισμό της κινητικότητας
και των επαφών.
Αναφορικά με την απαγόρευση
κυκλοφορίας στις 9 το βράδυ και
όχι αργότερα, ώστε να παραμένουν ανοικτοί οι χώροι εστίασης,
το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει
πως η ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας αποφασίστηκε στη βάση
της ευρύτερης προσέγγισης για
μείωση των μετακινήσεων και κατ’
επέκταση των επαφών, ενώ προσθέτει πως κρίθηκε ότι η έναρξη
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
στις 9 το βράδυ δίνει το περιθώριο
στην κοινωνία να λειτουργεί κατά
το δυνατό φυσιολογικά.
Σχετικά με τον μέγιστο αριθμό ατόμων, που επιτρέπεται στις εκκλησίες/χώρους θρησκευτικής λατρείας,
που
καθορίστηκε στα 75 πρόσωπα, διευκρινίζει πως λειτουργία των εκκλησιών/
χώρων θρησκευτικής λατρείας διέπεται ήδη από πρωτόκολλο και συγκεκριμένες οδηγίες.
Συγκεκριμένα, σημειώνει, μεταξύ
άλλων, ότι οι πιστοί είναι καθήμενοι και χρησιμοποιούν μάσκα καθ’
όλη τη διάρκεια της παρουσίας
τους στον ναό/χώρο θρησκευτικής
λατρείας.
Σε ό,τι αφορά στον μέγιστο όριο
προσώπων, που μπορεί να βρίσκεται σε έναν ναό, αυτό καθορίστηκε στα 75 άτομα, διευκρινίζεται
ότι το μέγιστο όριο των 75 ατόμων
αφορά στους εσωτερικούς χώρους
των ναών, αφού τα προαύλια των
χώρων θρησκευτικής λατρείας
θεωρούνται δημόσιοι χώροι, όπου
με βάση το Διάταγμα, απαγορεύεται η συνάθροιση προσώπων.
Παράλληλα, αναφέρει πως ο αριθμός των παρευρισκόμενων εξαρτάται και από τα τετραγωνικά μέτρα

ενός ναού/χώρου θρησκευτικής
λατρείας, για να προσθέσει ότι
«εάν μια εκκλησία διαθέτει 60 τ.μ.,
ο μέγιστος αριθμός ατόμων που
μπορούν να παρευρεθούν είναι
20 πρόσωπα, εάν ένας χώρος θρησκευτικής λατρείας είναι 450 τ.μ.,
ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά
μέτρα, ο επιτρεπόμενος αριθμός
παρευρισκόμενων είναι τα 75 πρόσωπα».
Σε απάντηση για το ποιο είναι το
ανώτατο όριο ατόμων που μπορούν να παρευρεθούν σε κηδεία
τόσο στην εκκλησία όσο και στην
ταφή, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων
που μπορούν να παρευρεθούν σε
μια κηδεία είναι 10 άτομα, ενώ το
όριο των συνολικά
10 ατόμων εφαρμόζεται τόσο στο τελετουργικό μέρος της
κηδείας στην εκκλησία (εσωτερικά και
εξωτερικά) όσο και
στην ταφή στο κοιμητήριο.
Για τις βόλτες των
σκύλων μετά τις 9 το βράδυ, αναφέρει ότι μπορεί κάποιος να βγάλει βόλτα τον σκύλο του μετά της 9
το βράδυ, νοουμένου ότι η βόλτα
θα περιοριστεί έξω από το σπίτι και
δεν θα απομακρυνθεί από τη γειτονιά σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Στην ερώτηση εάν μπορούμε να
μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να
μεταφέρουμε ή να παραλάβουμε
επιβάτες μετά τις 9 το βράδυ, το
Υπουργείο Υγείας απαντά πως
«νοουμένου ότι θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο (εισιτήριο) με την
ώρα και την ημερομηνία αναχώρησης/άφιξης, επιτρέπεται η μετακίνηση μετά τις 9 το βράδυ και για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετακίνηση από/προς το
αεροδρόμιο».
Για τα άτομα που εμπίπτουν στις

ομάδες πληθυσμού που θα έχουν
προτεραιότητα για εμβολιασμό,
πώς θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο και αν θα μπορεί κάποιος να
αγοράσει το εμβόλιο ιδιωτικά,
όπως συμβαίνει με το εμβόλιο
κατά της Γρίπης Α, αναφέρει πως τα
εμβόλια που βρίσκονται σε τελικό
στάδιο για αδειοδότηση και κυκλοφορία παρασκευάζονται με πολύ
συγκεκριμένες τεχνολογίες.
«Η διαθεσιμότητα του εμβολίου θα
εξαρτηθεί από το ρυθμό παραγωγής της κάθε εταιρείας, ενώ η μεταφορά και φύλαξή τους θα γίνεται
με συγκεκριμένες προδιαγραφές
που θα θέσει η παρασκευάστρια
εταιρεία κατά την αδειόδότησή
τους. Συγκεκριμένα για τα εμβόλια
νέας τεχνολογίας όπως της Pfizer,
η φύλαξη και μεταφορά διέπεται
από πολύ ιδιάζουσες και ευαίσθητες συνθήκες και θα φυλαχθούν σε
ψυγεία και χώρους ειδικά διαμορφωμένους, και θα μεταφέρονται
στα σημεία εμβολιασμού με συγκεκριμένη διαδικασία», διευκρινίζει.
Εξάλλου, προσθέτει πως η πρόθεση της Κυβέρνησης για πλήρη
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, εφόσον πρόκειται για
ζήτημα Δημόσιας Υγείας, και θα
ενεργοποιηθεί μηχανισμός εμβολιασμού μέσω των Κέντρων Εμβολιασμών που υπάρχουν ήδη στη
χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη
τη διαθεσιμότητα και τις τμηματικές παραδόσεις των εμβολίων σε
συνδυασμό με την ιεράρχηση των
κατηγοριών που θα πρέπει να το
λάβουν, δωρεάν.
Καταληκτικά αναφέρει πως η
κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος και στον ιδιωτικό
τομέα εξαρτάται από την πρόθεση
του Κάτοχου Αδείας Κυκλοφορίας,
αφού εξασφαλίσει μέγιστη χονδρική τιμή πώλησης και διασφαλίσει την ασφαλή διανομή και χορήγησή του.
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Δημόσια διαφωνία
με το ανακοινωθέν
Ιεράς Συνόδου
για εμβολιασμό,
εκφράζει ο
Μόρφου
Νεόφυτος

T

η διαφωνία του με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου στο θέμα
του εμβολιασμού, εκφράζει με γραπτή του ανακοίνωση ο
Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.
Στην ανακοίνωση του ο Μόρφου
Νεόφυτος πληροφορεί το πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως
Μόρφου αλλά και της Εκκλησίας
της Κύπρου ευρύτερα, ότι αναφορικά προς το ανακοινωθέν της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Κύπρου μετά τη σημερινή έκτακτη συνεδρία της με θέμα την πανδημία του κορωνοϊού, η σύσταση
που περιλαμβάνεται για εμβολιασμό των πιστών δεν είναι ομόφωνη απόφαση των μελών της
Ιεράς Συνόδου, όπως έχει ανακοινωθεί.
Κατά τη σημερινή Σύνοδο, αναφέρει ο Μητροπολίτης Μόρφου,
“συνήλθαμε μεν για να ενημερωθούμε σχετικά από την ομάδα των
ειδικών ιατρών/ επιδημιολόγων”,
αλλά δεν τους ζητήθηκε, όπως
είπε, “να εκφέρουν γνώμη και να
λάβουν την όποια τοποθέτηση”.
Ως εκ τούτου, σημειώνει ο Μητροπολίτης Μόρφου εκφράζει δημόσια τη διαφωνία του προς το εν
λόγω ανακοινωθέν, το οποίο συνιστά στους πιστούς να εμβολιαστούν για την ασθένεια του κορωνοιού και διατηρεί -προσθέτει- τις
επιφυλάξεις του ως προς τα συστατικά και τη δράση των συγκεκριμένων εμβολίων, που ετοίμασαν και
ετοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες.
Επιπλέον, εκτιμά ότι η παρότρυνση αυτή προς εμβολιασμό
υπήρξε βεβιασμένη, καθότι φέρεται να αποδέχεται εκ των προτέρων εμβόλια, των οποίων ούτε τη
σύσταση, ούτε τις ενέργειες γνωρίζουμε και τα οποία είναι δυνατόν
να εμπεριέχουν τεχνητό γενετικό
ανθρώπινο υλικό και να επιφέρουν
έτσι σοβαρές παρενέργειες στον
ανθρώπινο οργανισμό.
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διεθνή νέα
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Επιχείρηση «Kατευνασμός» από τον
Ερντογάν – Ρίχνει «γέφυρες» σε ΗΠΑ
και ΕΕ για να γλιτώσει την απομόνωση

Επιδημιολόγος του Columbia: Θα
περάσουμε την υπόλοιπη ζωή
μας με τον κορονοϊό

O

Ιαν Λίπκιν είναι επιδημιολόγος, διευθυντής του Κέντρου
Λοιμώξεων και Ανοσίας του
Columbia. Από τον περασμένο Ιανουάριο συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές με σκοπό την ανάπτυξη καλύτερων τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο επιδημιολόγος, που προειδοποιεί ότι «θα
περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με
αυτόν τον ιό».
«Ο κορονοϊός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Θα πρέπει να εμβολιαστούν
τα μωρά για πάντα και το πιθανότερο
είναι ότι θα δοθούν επιπλέον δόσεις σε
όσους εμβολιάζονται. Δεν νομίζω ότι
η ζωή μας θα ξαναγίνει εντελώς κανονική» επισημαίνει.
«Ας συγκρίνουμε την Covid-19 με την
ευλογιά, τη μόνη λοιμώδη ασθένεια
που έχει εξαλειφθεί. Εκεί δεν είναι ξενιστές τα ζώα και όλοι όσοι προσβάλλονται παρουσιάζουν συμπτώματα. Στην
περίπτωσή μας δεν ισχύει τίποτα από
τα δύο. Γίνεται μετάδοση από ασυμπτωματικούς ή προσυμπτωματικούς.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά ζώα σε όλο
τον κόσμο που θα μετατραπούν σε ξενιστές αυτού του ιού. Νυχτερίδες, μινκ,
ίσως και άλλα. Όταν αρχίσει ο μαζικός
εμβολιασμός, τα επίπεδα της μόλυνσης θα μειωθούν δραστικά. Τα εμβόλια, μαζί με την ανοσία που συνδέεται
με την πραγματική μόλυνση, θα έχουν
ως αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά

οι θάνατοι από το 2022. Ο SARS-CoV-2
δεν θα εξαφανιστεί όμως και θα πρέπει
να είμαστε πάντα προσεκτικοί» εξηγεί
ο Ίαν Λίπκιν.
«Τα δ εδ ομέ να τ ων εμ βολίων τ ης
Moderna και της Pfizer είναι εντυπωσιακά. Είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εμβόλια θα μειώσουν το ιικό φορτίο ενός
ανθρώπου που έχει μολυνθεί, όπως
και τον χρόνο που μεταδίδει τον ιό. Και
αυτά τα εμβόλια θα μοιραστούν στο
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και των
ΗΠΑ. Το να φτάσουν και στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί μια μεγάλη
πρόκληση. Στις ζώνες αυτές χρειαζόμαστε εμβόλια που δεν έχουν ανάγκη το
κρύο» τονίζει.
«Ο μόνος τρόπος να επισ τρέψουμε
στην κανονικότητα είναι η συλλογική
ανοσία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να
αποκτήσει ανοσία το 60% με 80% του
παγκόσμιου πληθυσμού. Η Covid-19
απαιτεί παγκόσμιες λύσεις και είναι
ενθαρρυντικό ότι η G20 προσανατολίζεται σε ένα πρόγραμμα παγκόσμιου
εμβολιασμού και όχι σε εθνικές λύσεις.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε
σ την προ της πανδημίας κανονικότητα, όπως δεν επιστρέψαμε στην προ
της 11ης Σεπτεμβρίου κανονικότητα.
Η Covid-19 μας έδειξε πόσο ευάλωτοι
είμαστε στους ιούς, όπως και πόσο ικανοί είμαστε να απαντάμε στις κρίσεις με
τη βοήθεια της επιστήμης» σημειώνει ο
επιδημιολόγος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το κρεσέντο προκλήσεων σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ακολουθεί τώρα μία προσπάθεια
επαναπροσέγγισης με την Δύση

Γ

ια δεύτερη φορά από το καλοκαίρι
η Τουρκία φαίνεται πως επιχειρεί να
φορέσει ένα προσωπείο νομιμότητας
προκειμένου να αποφύγει την διπλωματική απομόνωση.
Η πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα στην
ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές ήταν αμήχανη. Άλλωστε όπως
είχαν προϊδεάσει και αναλυτές των διεθνών
σχέσεων, το διάστημα από την νίκη του Τζο
Μπάιντεν μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων του στα τέλη Ιανουαρίου θα ήταν
αχαρτογράφητο.
Η Άγκυρα αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα πως
η «ελευθερία» που είχε αποκτήσει στην
ευρύτερη περιοχή χάρις
στην φιλία Ερντογάν-Τραμπ
δεν θα αποτελούσε «δικαιολογία» μετά τις εκλογές.
Τόσο οι δεσμοί του Τζό
Μπάιντεν με την ελληνική
ομογένεια όσο και η περιφρονητική στάση του απερχόμενου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ
Πομπέο, απέναν τι σ την
Τουρκία έδειξαν ξεκάθαρα πως κάτι άλλαζε
στην Ουάσινγκτον όσον αφορά την οπτική
της για την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Ο Μάικ Πομπέο, σε μια ασυνήθιστη για τα
ΝΑΤΟϊκά δεδομένα παρέμβαση στο πλαίσιο της συνάντησης ΥΠΕΞ της συμμαχίας,
τόνισε σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι
η Τουρκία εναντιώνεται στις αρχές και τη
λειτουργία της Συμμαχίας, υπονομεύοντας
έτσι τη συνοχή της. Είχε προηγηθεί το ταξίδι
του στην Τουρκία για την συνάντησή του
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπου κατά
την παραμονή του στην γειτονική χώρα δεν
συνάντησε κανέναν αξιωματούχο της τουρκικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις η στάση
Πομπέο υποδηλώνει έναν πιθανολογούμενο βηματισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
μία πιο ομαλή μετάβαση από την διοίκηση
Τραμπ στην διοίκηση Μπάιντεν. Δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβά-

νει επικριτικά χαρακτηριστικά απέναντι στις
προκλητικές κινήσεις της γειτονικής χώρας
στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που
η Ουάσινγκτον φαίνεται να θέτει ξανά στις
προτεραιότητές της.
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Ταγίπ Ερντογάν προβαίνει ξανά σε
μία κίνηση η οποία το καλοκαίρι είχε αποτέλεσμα. Επέστρεψε το Oruc Reis στην Αττάλεια δείχνοντας αποκλιμάκωση στο πεδίο,
ενώ παράλληλα συνεχίζει τις εμπρηστικές
δηλώσεις για τα «δικαιώματά» της στην
περιοχή προκειμένου να μην καλλιεργήσει
κλίμα υπαναχώρησης. Με αυτή την κίνηση
επιχειρεί να δικαιώσει τις χώρες εντός της
ΕΕ που ζητούν επιεική αντιμετώπιση της
Τουρκίας απέναντι στην σκληρή στάση
χωρών όπως της Γαλλίας.
Από την άλλη, έχει εξαπολύσει επίθεση
φιλίας προς την ΕΕ, με τον Ερντογάν να
δηλώνει πως η χώρα του
ανήκει μεν στην Ευρώπη
χρησιμοποιώντας παράλληλα το χαρτί τού μεταναστευτικού επικαλούμενος
τον ρόλο της Τουρκίας στην
«συγκράτηση» των ροών
προς την Γηραιά Ήπειρο.
Και όλα αυτά ενώ δεν χάνει
ευκαιρία να στοχοποιήσει
τον Εμανουέλ Μακρόν τον
οποίο χαρακτηρίζει εχθρό του Ισλάμ.
Δεν είναι τυχαία άλλωστε η επιλογή του
Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν να
προβεί σε διάγγελμα όπου θα ανακοινώσει μεταρρυθμίσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη, ελευθερία της έκφρασης και ατομικά δικαιώματα την ίδια μέρα
που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάζουν
για το θέμα των σχέσεων μεταξύ των δύο
πλευρών.
Εν τω μεταξύ μία ακόμη κίνηση τακτικής
από τον Τούρκο πρόεδρο με το βλέμμα
στην Ουάσινγκτον, ήταν η καρατόμηση του
γαμπρού του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ από την
θέση του υπουργού Οικονομικών και του
κεντρικού τραπεζίτη Μουράτ Ουουσάλ, οι
οποίοι βαρύνονταν τόσο από την απογοητευτική επίδοση της οικονομίας όσο και
από σκιές για σκάνδαλα, με τον δεύτερο
μάλιστα να αντικαθίσταται την ημέρα της
εκλογής του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία
των ΗΠΑ.

διεθνή νέα
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Κορωνοϊός - Βρετανία: Ξεκίνησαν
από το Βέλγιο τα φορτηγά με τις
πρώτες δόσεις του εμβολίου

Κ

αθ’ οδόν για τη Βρετανία βρίσκονται ήδη τα φορτηγά τα οποία παρέλαβαν τις πρώτες παρτίδες του
εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού, μετά την έγκριση για τη
χρήση του που έδωσε νωρίτερα σήμερα η
αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
Χιλιάδες δόσεις του εμβολίου έχουν ήδη
ξεκινήσει το «ταξίδι» τους από τα εργοστάσια της Pfizer στο Βέλγιο σήμερα το πρωί,
λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» που
άναψε η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων
και Προϊόντων Υγείας (MHRA), καθιστώντας τη Βρετανία την πρώτη χώρα στον
δυτικό κόσμο που έχει εγκρίνει την κλινική
χρήση του φαρμάκου.
Ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, ισχυρί-

στηκε ότι το τέλος της πανδημίας έχει αρχίσει να φαίνεται, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον
δήλωσε ότι «θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τη ζωή μας και να επαναφέρουμε
την οικονομία» - αλλά προειδοποίησε, επίσης, ότι οι Βρετανοί δεν πρέπει να υπερεθνουσιάζονται, σχετικά με την ταχεία εκτέλεση του εμβολιαστικού προγράμματος.
Περίπου 800.000 δόσεις του εμβολίου
της Pfizer - που απαιτεί δύο δόσεις με διαφορά 21 ημερών - θα διατεθούν «από την
επόμενη εβδομάδα». Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη παραγγείλει συνολικά 40
εκατομμύρια δόσεις, με τα 10 εκατομμύρια να φτάνουν στη χώρα μέχρι το τέλος
του 2020 και τα υπόλοιπα μέσα στο επόμενο έτος.

Απεβίωσε από επιπλοκές του
κορωνοϊού ο πρώην πρόεδρος της
Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ήταν 94 ετών και νοσηλευόταν από τα μέσα
Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της πόλης Τουρ - Η σχέση του με τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή και η καθοριστική στάση του στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ

Η

Γαλλία πενθεί τον πρώην πρόεδρο της χώρας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’
Εστέν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το
βράδυ σε ηλικια 94 ετών.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας πέθανε
χθες βράδυ εξαιτίας «επιπλοκών» της
COVID-19 ενώ βρισκόταν στην κατοικία
του στο Λουάρ-ε-Σερ, διευκρίνισε η οικογένεια του απόμαχου πολιτικού.
«Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της
COVID-19», ανέφερε η οικογένεια σε δελτίο Τύπου το οποίο εστάλη στο Γαλλικό
Πρακτορείο.
«Όπως ήταν η επιθυμία του, η κηδεία του
θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο»,
σύμφωνα με την οικογένεια και το Ίδρυμα
που φέρει το όνομά του.
Ο κεν τροδεξιός πρώην πρόεδρος, ο
οποίος γεννήθηκε το 1926 στο Κόμπλεντς (Γερμανία) και αναδείχθηκε στο ύπατο
αξίωμα της Γαλλίας το 1974, εισήχθη τον
Σεπτέμβριο σε νοσοκομείο της πόλης
Τουρς, στη δυτική Γαλλία, με αναπνευστικά
προβλήματα. Ανέρρωσε, αλλά εισήχθη εκ
νέου σε νοσοκομείο στα μέσα του Νοεμβρίου.
Τους τελευταίους μήνες, όντας σε μεγάλη
ηλικία, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα
υγείας. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχε νοσηλευτεί ξανά στο νοσοκομείο Ζορζ Ποπιντού,
λόγω λοίμωξης στους πνεύμονες.
Ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν διετέλεσε πρόεδρος της
Γαλλίας από το 1974 έως και το 1981 και
ήταν ο 20ος στη σειρά Γάλλος επικεφαλής
του κράτους.

Η βιογραφία του μεγάλου προέδρου και η ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ

Γεννήθηκε το 1926 στο Κόμπλεντς της Γερμανίας, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε
ως οικονομικός διευθυντής των Γαλλικών
αρχών κατοχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η οικογένεια Ντ’ Εστέν κατάγεται
από τη νοτιοκεντρική περιοχή της Ωβέρνης
με δικό τους πύργο στο Σαμελιέρ.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Ζανσόν ντε
Σαλλύ του Παρισιού. Κατά την περίοδο της

νεότητάς του υπηρέτησε στα τεθωρακισμένα της Στρατιάς της Ελεύθερης Γαλλίας.
Μετά τις σπουδές του στην Grande Ecοle
- ENA, τελειώσε την Πολυτεχνική Σχολή
αποφοιτώντας έκτος στη σειρά, διορίστηκε
Οικονομικός Επιθεωρητής.
Με το Ανεξάρτητο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
εξελέγη βουλευτής στη Γαλλική εθνοσυνέλευση. Το 1959 διορίστηκε υφυπουργός Οικονομικών και τρία χρόνια αργότερα
Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας σε ηλικία 36 ετών και πέρασε στην ιστορία ως
ο νεαρότερος Γάλλος υπουργός Οικονομικών.
Συγκρούστηκε με τους ορθόδοξους του
Ντε Γκωλ για ζητήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ευρωπαϊκής ένωσης, και στενώτερων δεσμών με τις Ή.Π.Α. Γι’ αυτό και παύθηκε από τον Ντε Γκωλ. Από το 1974 ως
το 1981 διατέλεσε πρόεδρος της Γαλλικής
Δημοκρατίας, τηρώντας κεντροδεξιά πολιτική.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του σε υψηλά
αξιώματα η Γαλλία σταθεροποιήθηκε ως η
δεύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης
και τέταρτη στον κόσμο. Όπως και ο Σαρλ
ντε Γκωλ, προώθησε τη σύσφιξη των σχέσεων Γαλλίας-Γερμανίας, αλλά, σε αντίθεση
με τον Ντε Γκωλ, υποστήριζε την ένταξη της
Μ. Βρετανίας στην (τότε) ΕΟΚ.
Καθοριστική ήταν η σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και η στάση που κράτησε και για την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ.

Μητσοτάκης για Ζισκάρ Ντ’ Εστέν: «Με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση η Ελλάδα αποχαιρετά
τον μεγάλο φίλο της»
«Με το αεροπλάνο του επέστρεψε η Δημοκρατία στη χώρα μας και με τη στήριξη του
εντάχθηκε στην ευρωπαική οικογένεια.
Με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση η Ελλάδα
αποχαιρετά τον μεγάλο φίλο της, Βαλερί
Ζισκάρ Ντ Εστέν». Με αυτήν την ανάρτηση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του φιλέλληνα,
τέως προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν.
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To παιδί μου και εγώ
Γιατί είναι σημαντικό να περνάει
το μωρό χρόνο μπρούμυτα

Κ

αθώς οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να το βάζετε να κοιμάται ανάσκελα, είναι μάλλον απρόσμενο
το γεγονός ότι πολλές φορές ακούτε για τη σημασία του να περνάει το
μωρό σας λίγο χρόνο μπρούμυτα.
Αν και φαίνεται ότι αυτές οι συστάσεις
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, υπάρχει μια σημαντική διαφορά: το μωρό είναι
σημαντικό να περνάει χρόνο μπρούμυτα
όταν είναι ξύπνιο. Επομένως, αυτό δεν
αναιρεί σε καμία περίπτωση τον κανόνα
ότι πρέπει να κοιμάται ανάσκελα για
λόγους ασφάλειας.

Γιατί είναι σημαντικό το μωρό να
περνάει χρόνο μπρούμυτα
Ένας λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό
το μωρό να περνάει χρόνο μπρούμυτα
είναι συνήθως προφανής στους γονείς
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά
μωρά αναπτύσσουν ένα επίπεδο κεφάλι
από τον ύπνο ανάσκελα. Αν και συχνά

προσωρινή, αυτή η κατάσταση, που ονομάζεται πλαγιοκεφαλία, μπορεί συχνά να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με το
να περνάει περισσότερο χρόνο το μωρό
μπρούμυτα. Φυσικά, ο παιδίατρος είναι ο
πλέον ειδικός να σας συμβουλεύσει σχετικά.
Επίσης, όταν τα μωρά δεν περνούν αρκετό
χρόνο στηριζόμενα στην κοιλίτσα τους,
μπορεί φτάσουν καθυστερημένα σε ορισμένα ορόσημα, για παράδειγμα να
αργήσουν να κάτσουν ή να μπουσουλήσουν. Ευτυχώς, από τη στιγμή που είναι
νήπιο, όλες αυτές οι καθυστερήσεις φαίνεται να εξαφανίζονται ανεξάρτητα από
το πώς κοιμάται, οπότε δεν μιλάμε για μια
πραγματική καθυστέρηση στην ανάπτυξή
του. Ωστόσο, εάν θέλετε να μειώσετε
τις πιθανότητες να προκύψει μια τέτοια
καθυστέρηση, μπορείτε να δοκιμάσετε
να βάζετε το μωρό μπρούμυτα για λίγο.
Η στάση αυτή βοηθάει το μωρό να αναπτύξει τον έλεγχο του πάνω μέρους του
σώματος και του κεφαλιού και να ενδυναμώσει τους μυς στα χέρια και τον λαιμό.
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το
επόμενο στάδιο της κινητικής ανάπτυξης

του μωρού, που είναι το να γυρίσει ανάποδα και να αρχίσει να μπουσουλάει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής
συμβουλεύει ότι η στάση αυτή μπορεί να
βοηθήσει στην αποφυγή της ανάπτυξης
πλαγιοκεφαλίας και επίσης να ενισχύσει
την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων
του μωρού.
Συνήθως μπορείτε να ξεκινήσετε την
μπρούμυτη στάση όταν το μωρό είναι
περίπου δύο μηνών και μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του. Πριν από αυτό, αν
και είναι εντάξει να βάζετε το μωρό σας
να στηρίζετε στην κοιλιά του ενώ είναι
ξύπνιο και υπό επίβλεψη, εάν δεν σηκώνει και δεν κινεί πολύ το κεφάλι του, τότε
πραγματικά δεν έχει φτάσει η ώρα για
αυτή τη στάση.
Εάν το μωρό σας δεν απολαμβάνει τον
χρόνο μπρούμυτα, μπορείτε να περιμένετε μερικές εβδομάδες μέχρι να δοκιμά-

σετε ξανά.

Πώς θα κάνετε πιο διασκεδαστική
την ώρα που περνάει το μωρό
μπρούμυτα
Ξεκινήστε με λίγα λεπτά σε αυτή τη
στάση, π.χ. μόλις τρία λεπτά την ημέρα.
Ξαπλώστε στηριζόμενοι στην πλάτη σας
και αφήστε το μωρό σας πάνω στην κοιλιά
και το στήθος σας.
Τοποθετήστε το μωρό σε ένα χαλάκι δραστηριοτήτων με παιχνίδια.
Στηρίξτε το στήθος του με ένα μαξιλαράκι
ή μια προσεκτικά τυλιγμένη πετσέτα ή
κουβέρτα. Προσέξτε να βεβαιωθείτε πως
ό, τι τοποθετείτε κάτω από το μωρό σας
δεν εμποδίζει την ικανότητά του να αναπνέει.
Δοκιμάστε να κάνετε λίγο βρεφικό μασάζ
στην πλατούλα του, ώστε να το χαλαρώσετε.
Φροντίστε τα μάτια σας να είναι στο ίδιο
ύψος με τα μάτια του μωρού σας και δοκιμάστε να του τραγουδήσετε.
*Μην αφήνετε το μωρό μπρούμυτα χωρίς
να το επιτηρείτε ή όταν έχει γεμάτο στομαχάκι.

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

Το ήξερες ότι κάνει καλό
στην υγεία όταν δίνεις ένα
ολοκληρωμένο φιλί στον
άντρα σου / στη γυναίκα σου;

Ε

ίτε στέλνεις ένα πεταχτό φιλί ή απλά
ένα φιλί στο μάγουλο, θα δούμε μερικά ιατρικά οφέλη που προκύπτουν από ένα καλό φιλί. Οι μελέτες δείχνουν
ότι ανάμεσα σ’ αυτά τα ιατρικά οφέλη είναι η
μείωση της πίεσης , η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, και ακόμη ... η καταπολέμηση των κούφιων δοντιών με το πολύ
σάλιο, η κατανάλωση θερμίδων, και ακόμη
η άσκηση των μυών του προσώπου και του
λαιμού. Γιαυτό όταν δεις σήμερα τον άντρα
σου / τη γυναίκα σου δώστου / δώστης ένα
καλό φιλί.
Ποιες είναι οι συνέπειες όταν πηγαίνεις
στο κρεβάτι θυμωμένος / η με τον άντρα
σου / τη γυναίκα σου;
Το να τελειώνει η μέρα σου με θυμό για το
σύντροφό σου μπορεί να έχει πολλές επιζήμιες συνέπειες. Εδώ αναφέρουμε απλά
μερικές. Πρώτα, πρώτα, προστίθενται τούβλα στον τοίχο που σας χωρίζει ως ζευγάρι. Και, καθώς ο τοίχος ψηλώνει , η απόσταση μεταξύ σας μεγαλώνει. Δεύτερον,
όταν πηγαίνεις να κοιμηθείς θυμωμένος/η ,
είναι δύσκολο να ξεκινήσει όμορφα η επόμενη μέρα. Το τελευταίο πράγμα που έχεις
στο μυαλό σου το βράδυ συνήθως γίνεται το
πρώτο την επόμενη μέρα. Τρίτον, κάνει κακό
στην υγεία σου. Ο θυμός δε σε βλάπτει μόνο
συναισθηματικά, αλλά και φυσικά.
Ποια πράγματα πρέπει να σταματήσει να
κάνει ο άντρας για να βελτιώσει το γάμο
του;
Μαζί με τη γυναίκα μου επισημάναμε μερικά
πράγματα που οι άντρες πρέπει να σταματήσουν να κάνουν. Μερικά από τα κυριώτερα
είναι: Πρώτα, πρώτα, σταματήστε να λέτε στη
γυναίκα σας ότι καταλαβαίνετε πώς νιώθει
χωρίς να ακούσετε τι σας λέει. Η Μαρία, η
γυναίκα μου, με βοήθησε σ’ αυτό. Μερικές
φορές, νομίζω ότι την άκουσα , αλλά στην
πραγματικότητα δεν την κατάλαβα. Δεύτερον, όταν η γυναίκα σας σας λέει κάποιο πρόβλημά της, μην προσπαθείτε να το λύσετε.
Ίσως να θέλει απλά να την ακούσετε και να

τη νιώσετε.
Ξέρεις πώς να ακούς τον άντρα σου /τη
γυναίκα σου όταν μιλάει;
Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε
κατάλληλες ικανότητες για να ακούμε τον
άντρα μας / τη γυναίκα μας ανάλογα με το
στυλ του /της. Υπάρχουν διαφορετικές “προσωπικότητες” επικοινωνίας που σε βοηθάνε
να ακούς καλύτερα. Για παράδειγμα , ίσως
ο άνθρωπος που παντρεύτηκες να διηγείται με λεπτομέρειες. Δε λέει απλά ένα περιστατικό , αλλά ολόκληρο το γεγονός. Λεπτομέρειες που φαίνονται περιττές σε σένα για
τον άλλον είναι σημαντικές. Και νομίζει ότι
δεν τον /την ακούς χωρίς τις λεπτομέρειες.
Αν λοιπόν δεν έχεις χρόνο για λεπτομέρειες ,
ζήτησε αν μπορείτε να το συζητήσετε όταν θα
έχεις χρόνο να τις ακούσεις. Και όταν μιλάτε
σ’ αυτό το άτομο, να δίνετε όσες λεπτομέρειες μπορείτε και να προσπαθείτε να μην
εκνευρίζεστε αν ζητάει περισσότερες.
Είσαι οπλισμένος/η και έτοιμος /η να εξολοθρεύσεις μερικά πράγματα που καταστρέφουν το γάμο σου;
Μερικά θηρία που επιτίθενται στο γάμο
έρχονται απ’ έξω. Αλλά, τις πιο πολλές
φορές τα θηρία που κυριολεκτικά σκοτώνουν το γάμο έρχονται μέσα από την ίδια τη
σχέση. Είναι αυτά που τα ονομάζω “φονείς
του γάμου.” Για να σε βοηθήσουμε να πολεμήσεις αυτούς τους εχθρούς στο γάμο σου,
είναι σημαντικό να μάθεις ποιοι είναι και
μετά να μάθεις πώς να τους εξοντώσεις. Ο
πρώτος φονιάς του γάμου είναι η σύγκριση.
Όταν συγκρίνεις το γάμο σου με το γάμο
κάποιου άλλου ζευγαριού το μόνο που πετυχαίνεις είναι να δημιουργείς εξωπραγματικές
προσδοκίες για σένα και για το σύντροφό
σου. Κι αν επειδή εξωτερικά ο γάμος
κάποιου άλλου φαίνεται καλός, δε σημαίνει
ότι είναι μια χαρά πίσω από τις κλειστές πόρτες τους. Ο δεύτερος φονιάς του γάμου είναι
η κακόβουλη κριτική. Μικρές προσβολές και
ταπεινώσεις μετατρέπονται σε μεγάλα προβλήματα.

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

υγεία
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Κορωνοϊός: Το ψυχολογικό
αποτύπωμα της πανδημίας και πώς
να το διαχειριστούμε

Η

πανδημία του νέου κορωνοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται τόσο στην
Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότερες χώρες είναι αντιμέτωπες πλέον με το δεύτερο κύμα της και οι
κυβερνήσεις υιοθετούν νέα μέτρα
προκειμένου να το περιορίσουν.
Αντίστοιχα και η Ελλάδα, από τις
7 Νοεμβρίου έχει μπει και πάλι σε
καθολικό απαγορευτικό μετακινήσεων (lockdown), ξυπνώντας σε όλους μας εικόνες και συναισθήματα
από τον Μάρτιο του 2020.
Ίσως, από τα σημαντικότερα σημεία
που έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή
η πανδημία να είναι η εύθραυστη
σωματική και ψυχολογική διάσταση
του ανθρώπου. Υπενθυμίζει λίγο
πολύ σε όλους μας ότι κανένας δεν
είναι άτρωτος. Το μυθιστόρημα του
Αλμπέρ Καμύ «Η Πανούκλα», τους
τελευταίους μήνες φαίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο φιλόσοφος,
«Οι δυστυχίες, στην πραγματικότητα, είναι μια κοινή
υπόθεση, αλλά δύσκολα
τις πιστεύει κανείς όταν
του πέσουν στο κεφάλι.
Υπήρξαν στον κόσμο
τόσες πανούκλες όσοι
και οι πόλεμοι. Και παρόλα
αυτά οι πανούκλες και
οι πόλεμοι πάντα βρίσκουν τους ανθρώπους
το ίδιο απροετοίμαστους».
Πράγματι, γυρνώντας πίσω
στον Ιανουάριο του 2020,
όταν η Κίνα ήταν αντιμέτωπη με το νέο κορωνοϊό, οι
περισσότεροι από εμάς υποδεχόμασταν το νέο έτος. Κανείς
δεν φανταζόταν πόσο γρήγορα μπορεί να μεταδοθεί ο ιός και να φτάσει
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον
υπόλοιπο κόσμο. Ξαφνικά, όμως,
λέξεις όπως καραντίνα, κορωνοϊός,
lockdown, κοινωνική αποστασιοποίηση, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, μπήκαν στην καθημερινότητα
μας και όλοι ήρθαμε αντιμέτωποι με
μία νέα πραγματικότητα.
Η εμπειρία και το βίωμα της καραντίνας και της πανδημίας γενικότερα, φαίνεται να διαφέρει επίσης
ανάλογα και με το επάγγελμα του
καθενός
Από τη μία υπάρχουν άνθρωποι
που αναγκάζονται να εργάζονται
πολλές συνεχόμενες ώρες, εμφα-

νίζοντας ορισμένες φορές συμπτώματα επαγγε λματικής εξουθένωσης (burnout). Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι οι συνθήκες για
τους εργαζόμενους στην πρώτη
γραμμή της μάχης με τον COVID19, όπως ιατρούς και νοσοκόμους.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
αρκετοί άνθρωποι που μειώθηκε
ο μισθός τους, έχασαν τη δουλειά
ή και την επιχείρησή τους. Η απώλεια της εργασίας πολύ συχνά συνδέεται και με κλονισμό της ταυτότητας μας. Όπως και άλλες απώλειες, μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και διεργασίες παρόμοιες
με αυτές του πένθους. Έχοντας
ακόμα την εμπειρία της οικονομικής κρίσης του 2008 και τον αντίκτυπο που είχε στην ψυχική υγεία,
φαίνεται ότι το οικονομικό βάρος
της πανδημίας ήδη έχει αρχίσει
να προκαλεί παρόμοια αρνητικά
συναισθήματα και στρες.
Π ο ι α σ υ να ι σ θ ή μ α τ α ε ίνα ι
πιθανό να νιώθουμε κατά την
περίοδο της καραντίνας και
του lockdown;
Φόβο και άγχος, συναισθήματα που μπορεί να προκύψουν σε καταστάσεις που
δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
Θλίψη και ανία, συναισθήματα τα οποία προκύπτουν
από μεγάλες αλλαγές της καθημερινότητάς μας, τον εγκλεισμό και την παραμονή στο
σπίτι, καθώς και τη μειωμένη
κοινωνική δραστηριότητα.
Απομόνωση και αισθήματα
μοναξιάς, ως αποτέλεσμα της
κοινωνικής αποστασιοποίησης
και των μέτρων για τον περιορισμό
της πανδημίας.
Στιγματισμός, σε περίπτωση λοίμωξης από τον ιό ή επαφής με
κάποιο άτομο που έχει βρεθεί
θετικό στον ιό.
Ενισχύστε ακόμα περισσότερο την
υγεία σας
Η πρόληψη ξεκινά από έναν καλό
τρόπο ζωής, τη σωστή διατροφή
μας, την άσκηση και την ψυχική
ισορροπία. Χρειαζόμαστε όμως και
την πρωτοβάθμια περίθαλψη, με
γιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις. Ακόμα, είναι καλό να ξέρουμε
πως, για τα σοβαρότερα απρόοπτα
της ζωής, έχουμε τις κατάλληλες
καλύψεις δευτεροβάθμιας υγείας
για εμάς και τους αγαπημένους μας.
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Κορωνοϊός – BioNTech: Μελετά αν το εμβόλιο
προστατεύει κι από τη μόλυνση από τον Sars-

Η

εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech μελετά
εάν το εμβόλιό της κατά της Covid-19 που
αναπτύχθηκε με την συνεργασία της Pfizer
προστατεύει και από την μόλυνση από τον
ίδιο τον κορωνοϊό, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ουγκούρ Σαχίν.
Διευκρίνισε δε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής
σχετικά με την προστατευτική δράση του εμβολίου και
απέναντι στον Sars-CοV-2, εκτός της προστασίας από
την Covid-19 που παρέχει, θα γίνουν γνωστά σε διάστημα 3 έως 6 μηνών.
Η ανακοίνωση γίνεται την ημέρα που το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την χορήγηση επείγουσας έγκρισης
του εμβολίου των BioΝTech/Pfizer με ταχεία διαδικασία, παίρνοντας προβάδισμα έναντι των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση επέκρινε την ταχεία διαδικασία
που ακολούθησε η βρετανική αρχή και τόνισε ότι η
ευρωπαϊκή διαδικασία ελέγχου και έγκρισης του εμβολίου είναι περισσότερο ενδελεχής.
Ο επιχειρηματικός και εμπορικός διευθυντής της
BionTech Σον Μάρετ υπερασπίσθηκε την διαδικασία που ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο και υπογράμμισε πως «η MHRA (Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency, Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Ιατροφαρμακευτικών Προϊόντων) έθεσε τα ίδια

λεπτομερή ερωτήματα με κάθε άλλη ρυθμιστική αρχή».
Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει λάβει στοιχεία από τις BioNTech/Pfizer για
το εμβόλιο και ότι τα εξετάζει για ενδεχόμενη έγκριση
για επείγουσα χρήση, μία έγκριση που αποτελεί σημείο
αναφοράς για την έγκριση του εμβολίου από μεμονωμένες χώρες.
Αναφερόμενος στην βρετανική ρυθμιστική αρχή, ο
ΠΟΥ δήλωσε στο Reuters: «Ο ΠΟΥ βρίσκεται επίσης σε
συνομιλίες με την MHRA για την δυνατότητα αξιολόγησης ορισμένων πληροφοριών από την δική της αξιολόγηση», η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει την διαδικασία επείγουσας έγκρισης του ΠΟΥ.

Το διαζύγιο μπορεί να έχει άμεσες αρνητικές
επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία

Τ

ο διαζύγιο είναι μια επώδυνη συνήθως διαδικασία που επιδρά αρνητικά στη σωματική και ψυχική
υγεία, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα, την πρώτη που εξέτασε τις επιπτώσεις
αμέσως μετά από ένα διαζύγιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πρώην
συντρόφους, τόσο σοβαρότερες τείνουν να είναι και οι επιπτώσεις, ιδίως για την ψυχική υγεία τους.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με επικεφαλής τον καθηγητή Γκερντ Χαλντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας «Frontiers in Psychology», εξέτασαν τις περιπτώσεις 1.856 πολύ πρόσφατων διαζυγίων (η μελέτη έγινε σε διάστημα έως πέντε μόνο ημερών μετά το
χωρισμό). Διαπιστώθηκε ότι «η σωματική και η ψυχική υγεία των δύο πρώην συντρόφων αμέσως μετά
το διαζύγιο ήταν σημαντικά χειρότερη σε σχέση με εκείνη του γενικού πληθυσμού». Η μελέτη επισημαίνει ότι συχνά ένα διαζύγιο τραβά σε μάκρος εωσότου ολοκληρωθεί και στο μεταξύ τα όποια ψυχικά
τραύματα επουλώνονται, γι’ αυτό οι προηγούμενες μελέτες πάνω στο ζήτημα -οι οποίες δεν έγιναν
άμεσα μετά το χωρισμό- έτειναν να υποεκτιμούν τη σοβαρότητα των επιπτώσεων.
Η μελέτη, μεταξύ άλλων, διαπίστωσε ότι μετά από ένα διαζύγιο καλύτερη σωματική υγεία μεταξύ των
χωρισμένων ανδρών έχουν αυτοί με τα υψηλότερα εισοδήματα και με νεότερη ηλικία,
ενώ καλύτερη ψυχική υγεία έχουν εκείνοι με περισσότερα παιδιά, όσοι έχουν ήδη
βρει νέα σύντροφο και εκείνοι που είχαν ξαναπεράσει διαζύγιο στο παρελθόν
(η πείρα πάντα μετράει…).
Μεταξύ των γυναικών, μετά από ένα διαζύγιο καλύτερη υγεία έχουν
όσες βγάζουν περισσότερα χρήματα, όσες έχουν βρει νέο σύντροφο
και όσες είχαν λιγότερα διαζύγια στο παρελθόν, ενώ καλύτερη
ψυχική υγεία έχουν όσες είχαν αυτές την πρωτοβουλία για το διαζύγιο (και όχι ο σύντροφος τους), καθώς και όσες έχουν βρει…
διάδοχο.

Κορωνοϊός: Αμερικανοί ετοιμάζουν ρινικό σπρέι κατά της
COVID-19

Ε

ρευνητές του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια επιχειρούν, σε σύμπραξη με την εταιρεία βιοτεχνολογίας Regeneron, να παρασκευάσουν ένα σπρέι για τη μύτη που
θα προστατεύει από τον κορωνοϊό.
Η ιδέα είναι να στηριχθούν στην αρχή της γονιδιακής θεραπείας εισάγοντας μέσω της μύτης και του
λαιμού γενετικό υλικό σε κύτταρα, τα οποία σε απάντηση θα παράγουν ισχυρά αντισώματα που θα
εμποδίζουν τις λοιμώξεις από τον νέο κορωνοϊό.
Η μέθοδος αυτή, η οποία δοκιμάζεται τώρα σε
ζώα, θα μπορεί να προστατεύει από τον νέο
κορωνοϊό για περίπου έξι μήνες με μία μόνο

δόση, σημειώνει ο επιστήμονας, και να είναι
συμπληρωματική στα μελλοντικά εμβόλια.
Η αμερικανική κυβέρνηση είχε έρθει σε επαφή με
τον Τζέιμς Γουίλσον, έναν πρωτοπόρο της γονιδιακής θεραπείας, για να ενημερωθεί αν το εργαστήριό του θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατά της
COVID-19 αυτήν την τεχνολογία που βρίσκεται σε
ταχεία ανάπτυξη.
Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι το ρινικό σπρέι
θα μπορέσει να ωθήσει τα ρινικά κύτταρα που
προσβάλλονται να παράξουν τα αντισώματα της
Regeneron και να αποκλείσουν έτσι οποιαδήποτε
λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 των πνευμόνων.
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Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΜΦΙΕΤΖΗ

H

προστασία της Δημόσιας Υγείας
και των κατοίκων της πόλης μας
από την ηχορύπανση, είναι στις
αρμοδιότητές μου ως Κοινοτικής
Συμβούλου και Λειτουργού Δημόσιας Υγείας. Αυτοί ήταν οι λόγοι της ενασχόλησής μου
με το πρόβλημα του θορύβου, που κατά κύριο λόγο στην Αρτέμιδα προέρχεται από το
γειτονικό αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
και τα κέντρα διασκέδασης.
Η εξειδίκευσή μου οδήγησε σε συνεργασία με τοπικά σωματεία σχετικού ενδιαφέροντος, μέσα από τα οποία, αρχικά, συμμετείχα στο ΔΣ της UECNA, της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης που σε επίπεδο ΕΕ είναι
η μοναδική που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν γύρω
από αεροδρόμια και κάτω από ίχνη πτήσης.
Επίσης με οδήγησε να συμμετάσχω ως ειδικός υγείας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το θόρυβο (NEG) της Commission,
παρέχοντας τις γνώσεις μου, μαζί με άλλους
επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και
κάνοντας προτάσεις με στόχο τη βελτίωση
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 49/2002/ΕΟ για
τον θόρυβο.
Ο Π.Ο.Υ (WHO) αναφέρει ότι: ''Θόρυβος
είναι κάθε είδους ήχος ο οποίος είτε αποτελεί ενόχληση για τον άνθρωπο ή του
προκαλεί κάποιο πρόβλημα ή επηρεάζει
με οποιονδήποτε τρόπο την υγεία του''.
Το γεγονός ότι ο θόρυβος είναι βλαβερός
για τον άνθρωπο, είχε αναγνωριστεί ήδη
εδώ και 2.500 χρόνια και είναι ένα από τα
μεγάλα θέματα Δημόσιας Υγείας της εποχής
μας, καθώς οι συνέπειες κυρίως του κυκλοφοριακού θορύβου στην υγεία του ανθρώπου έχουν υποτιμηθεί μέχρι τώρα σε επικίνδυνο βαθμό.
Στην ΕΕ πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τον περιβαλλοντικό
θόρυβο. Τουλάχιστο 8εκ. υποφέρουν από
διαταραχές στον ύπνο. Σε 43χιλ ανέρχονται
οι εισαγωγές σε νοσοκομεία το χρόνο και
10χιλ. οι θάνατοι από υπέρταση και καρδιαγγειακές ασθένειες που οφείλονται στον
περιβαλλοντικό θόρυβο. Η εκτίμηση για την
Ελλάδα είναι πως πάνω από 2 εκατομμύρια κάτοικοι, κυρίως των αστικών κέντρων,
είναι εκτεθειμένοι σε στάθμες θορύβου που
βλάπτουν σοβαρά την υγεία τους και προκαλούν διαταραχές του ύπνου τους.

Η νομοθεσία των ανεπτυγμένων κρατών
απαγορεύει την εργασία για περισσότερο
από 8 ώρες σε περιβάλλον με θόρυβο 90
dB, για περισσότερο από 4 ώρες σε θόρυβο
95dB και για περισσότερο από 2 ώρες σε
θόρυβο 100dB.
Από άποψη Δημόσιας Υγείας, έχει θεσπιστεί
η έννοια του μέσου όρου θορύβου κατά την
ημέρα και τη νύχτα. Για την προστασία λοιπόν της δημόσιας υγείας, πρέπει ο μέσος
αυτός όρος να είναι <55dB κατά τις εργάσιμες ώρες και <45dB τις ώρες κοινής ησυχίας. Για δε τα νοσοκομεία προτείνονται επίπεδα θορύβου <45dB την ημέρα και <35dB
τη νύχτα.
Οι βλαπτικές επιδράσεις του έντονου θορύβου στον άνθρωπο και στα ζώα αφορούν
κυρίως σε δύο τομείς:
1. O έντονος θόρυβος μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής, η συχνότητα της οποίας
σχετίζεται άμεσα με την ένταση του θορύβου και με τη διάρκεια της έκθεσης στο
θόρυβο αυτό. Η ωτοτοξική βλάβη που προκαλείται από το θόρυβο έχει αθροιστική
δράση με άλλους ωτοτοξικούς παράγοντες.
2. O έντονος θόρυβος διεγείρει το αυτόνομο νευρικό σύστημα και προκαλεί αντιδράσεις τύπου stress. Μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν θόρυβος έντασης μόλις 65dB
(είναι θόρυβος με ένταση που αντιστοιχεί
σε κάτι παραπάνω από μια ήρεμη ομιλία),
προκαλεί σημαντική αύξηση των κορτικοειδών. Έκθεση ανθρώπων σε θόρυβο έντασης 90dB προκαλεί αύξηση της απέκκρισης
ορμονών στα ούρα, η οποία συνεχίζεται για
τουλάχιστον 1½ ώρα μετά τη διακοπή του
θορύβου. Έκθεση σε θόρυβο 70dB (που
είναι πολύ μικρότερης έντασης απ’ ότι ο
θόρυβος σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας),
έχει ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της
αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών.
Τα παραπάνω εξηγούν γιατί ο θόρυβος
έχει σημαντική επίδραση στο κυκλοφορικό σύστημα. Ο θόρυβος δημιουργεί πρόβλημα στον ύπνο, ακόμα και στα πρόωρα
νεογνά. Η στέρηση ύπνου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά μακροχρόνια προβλήματα υγείας στον άνθρωπο, όπως άνοια ή
γνωστικές διαταραχές, αφού σχεδόν όλη η
επισκευή του εγκεφάλου συμβαίνει κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Έπειτα από μελέτες, η
Επιτροπή της Αμερικανικής Παιδιατρικής
Ακαδημίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως
«υπάρχει δυσμενής επίδραση του έντονου
θορύβου στη φυσιολογική ανάπτυξη του
εμβρύου και στην ακουστική του ικανότητα
αργότερα». Τέλος, ο θόρυβος μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητα για εργασία. Έχει
αποδειχθεί ότι ο έντονος θόρυβος ελαττώνει την ικανότητα για διανοητική εργασία
και για εργασία που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.
Στις συνεδριάσεις εργασίας που έγιναν στην
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θόρυβο, φάνηκε πως
είναι κοινή συνειδητοποίηση μεταξύ των
μελών της, ότι η πολυπλοκότητα της διαχείρισης του θορύβου σχετίζεται με το γεγονός ότι το θέμα βρίσκεται στο σταυροδρόμι
διαφορετικών τομέων πολιτικής (περιβάλλον, υγεία, μεταφορές, αστικός σχεδια-

σμός, οδική ασφάλεια, κατασκευές κ.α) και
η αποτελεσματική διαχείρισή του απαιτεί
ευρύ συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό,
τοπικό, περιφερειακό και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΕ ως ανώτερο επίπεδο, οφείλει να συντονίσει όλες
τις σχετικές πολιτικές για τη βελτίωση της
Δημόσιας Υγείας και εμείς, ως ειδικοί, φροντίζουμε να υποδείξουμε τα μέσα και τους
τρόπους για να επιτύχει σε αυτό της το έργο.
Μεταξύ αρκετών εκ των προτάσεών μου
που έγιναν στα πλαίσια της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων NEG (Noise Expert
Group) της Commission, συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
• Αξιολόγηση των μέτρων θορύβου
και ποσοτικός προσδιορισμό των οφελών
αυτών των μέτρων από άποψη υγείας.
• Τοποθέτηση υπαλλήλων Δημόσιας
Υγείας σε κάθε επιτροπή και δημόσια αρχή
όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την υγεία
και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.
• Ίδιες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή
των Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔΘ) για τον
θόρυβο σε όλα τα κράτη-μέλη και αξιολόγηση των αρχών αυτών οι οποίες καλούνται
να εφαρμόσουν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης και διαχείρισης θορύβου.
• Ενιαίος τρόπος παρακολούθησης της
εφαρμογής σχεδίων δράσης για τον θόρυβο
και εναρμονισμένη προσέγγιση για την ανα-

φορά δεδομένων σχετικά με τα ΕΣΔ.
• Καθιέρωση υποχρεωτικών κανόνων
για την αξιολόγηση των ΕΣΔ.
• Θετική πράσινη φορολογία σε εισιτήρια και διόδια.
• Βελτίωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης θορύβου και καθιέρωση
συμπληρωματικών δεικτών που εστιάζουν σε συμβάντα θορύβου, συχνότητα και
ένταση.
• Σύσταση Ανεξάρτητης Πανευρωπαϊκής
Αρχής Ελέγχου Θορύβου κ.ά.
Η πεποίθησή μας στην Επιτροπή είναι πως
για τους πολίτες, η διεθνής και ευρωπαϊκή
νομοθεσία είναι η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση για την εξάλειψη του περιβαλλοντικού θορύβου, αφού θα οδηγήσει σε υποχρεωτική εναρμόνιση και έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι κάθε αλλαγή, καλή ή όχι, που θα
αποφασιστεί "σήμερα" θα επηρεάσει ακόμη
και την επόμενη γενιά. Έτσι, πασχίζουμε να
κάνουμε τα πράγματα καλύτερα γιατί αυτό
θα είναι προς όφελος της ζωής των παιδιών
μας.
Εμφιετζή Ελευθερία, RN
Κλινική Εκπαιδεύτρια,
Msc Λειτουργός Δημόσιας Υγείας,
Προϊσταμένη Τ.Κ.Α Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ,
Member NEG European Commission
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Γειά σου Πατρίδα.
Τις κάναμε μόδα!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Η Αρχιεπισκοπή του Καναδά και
οι Άρχοντες του Οικουµενικού
Πατριαρχείου στον Καναδά,
διοργανώνουν διαδικτυακή
συνεδρίαση για τον εορτασµό της
εορτής του πρώτου Οικουµενικού
Θρόνου της Ορθοδοξίας

Τη Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020, η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά,
µαζί µε τους Άρχοντες του Οικουµενικoύ
Πατριαρχείου στον Καναδά, οργάνωσαν
διαδικτυακή συνεδρίαση για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας. Η συνάντηση
συνέπεσε µε τον εορτασµό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου και
Προστάτη του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Το θέµα της διαδικτυακής συγκέντρωσης ήταν «Προκλήσεις και ευκαιρίες
του Οικουµενικού Πατριαρχείου».
Υπό την ηγεσία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου, συµµετείχαν οι
τρεις Βοηθοί Επίσκοποι της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, ο Θεοφ. Επίσκοπος Κεράµων
κ. Βαρθολοµαίος, ο Θεοφ. Επίσκοπος
Πατάρων κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφ. Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ιερείς της
Ι. Αρχιεπισκοπής µας από όλη τη χώρα,
πολλοί Άρχοντες, πρόεδροι Κοινοτήτων,
καθώς και φοιτητές της Πατριαρχικής
Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας μας.
Η συνάντηση ξεκίνησε µε την Κυριακή
προσευχή προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και ακολούθησαν οι χαιρετισµοί
του Επισκόπου Ιακώβου και του Άρχοντος
Ευάγγελου Σωτηρόπουλου. Ειδική προσκεκληµένη και κύρια οµιλήτρια της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η διακεκριµένη
καθηγήτρια και µελετητής Δρ. Ελισάβετ
Προδρόµου, κορυφαία ακαδηµαϊκός και
ερευνήτρια σε θέµατα που σχετίζονται µε
το Οικουµενικό Πατριαρχείο και τη θρησκευτική ελευθερία γενικότερα. Η καθηγήτρια Ελισάβετ Προδρόµου ενηµέρωσε µε
εύστοχη και επιτυχή εισήγηση τους συµµετέχοντες πριν ξεκινήσει η περίοδος ερωτή-

σεων και απαντήσεων.
Η διαφωτιστική αυτή συνοµιλία κάλυψε
πολλά θέµατα και έδωσε την ευκαιρία
στους συµµετέχοντες να κατανοήσουν και
να µάθουν περισσότερα για τις τρέχουσες
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζει το Οικουµενικό Πατριαρχείο
καθώς και να συζητήσουν πιθανές πρωτοβουλίες που η Εκκλησία στον Καναδά θα
µπορούσε να εφαρµόσει, προκειµένου να
υποστηρίξει τον Πρώτο Θρόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Οι εκτενείς συζητήσεις ολοκληρώθηκαν µε παρατηρήσεις του Άρχοντος Χρυσοστόµου Περεντέ, Προέδρου των Αρχόντων του Οικουµενικού Πατριαρχείου
στον Καναδά καθώς και του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα της Μητέρας Εκκλησίας για
όλους τους Ορθοδόξους του Καναδά,
για τον χριστιανισµό και για ολόκληρη
την οικουµένη. Ο Σεβασµιώτατος µετέφερε επίσης την αγάπη και τις ευλογίες του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου, πριν ευχηθεί σε όλους
καλά Χριστούγεννα και ψάλλει με τους
συμμετέχοντες το πολυχρόνιο του Παναγιωτάτου.
Ήταν πραγµατικά µια ευλογηµένη και
πνευµατικά εποικοδομητική εκδήλωση.
Οι διοργανωτές εξέφρασαν την εκτίµηση

και την ευγνωµοσύνη τους σε όλους τους
συµµετέχοντες και ιδιαίτερα στην καθηγήτρια Ελισάβετ Προδρόµου που ήταν
συνεπής µε τη διάρκεια του χρόνου της
και διακριτική µε τα σχόλιά της, βοηθώντας κάθε άτοµο να συνειδητοποιήσει

την τρέχουσα κατάσταση του σεπτού
Οικουµενικού Θρόνου.

30 Νοεµβρίου 2020
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Εντιµοτάτους
Προέδρους και Αξιότιµα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες και Νεολαία των
Κοινοτήτων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά
Αγαπητοί εν Κυρίω,

Kορωνοϊός, Χριστούγεννα
και Θεία Κοινωνία
Επίθεση ο κορωνοϊός. Αντεπίθεση εµείς.
Ο κορωνοϊός µας έκανε µεγάλη επίθεση. Κατάφερε σχεδόν να µας κλείσει τις εκκλησίες.
Θείες Λειτουργίες µε δέκα (10) ή είκοσι πέντε (25) χριστιανούς. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν
πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Πρέπει να περάσουµε στην αντεπίθεση και
να πως:
Δυο φορές στο παρελθόν σας έγραψα να ιδείτε ακριβώς τις βαπτίσεις, τους γάµους και τις
κηδείες που έχετε κάνει στην εκκλησιά σας τα δέκα (10) τελευταία χρόνια. Να κάνετε καταλόγους µε ονόµατα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Να επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς τακτικά. Αυτή η επικοινωνία χρειάζεται τώρα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έρχονται τα Χριστούγεννα και οι χριστιανοί µας
µένουν ακοινώνητοι. Αυτό θέλει ο σατανάς. Να µην του περάσει. Να ο τρόπος που δεν
θα του περάσει.
Οργανώστε την Κοινότητά σας. Ιερεύς, Διοικητικό Συµβούλιο, Φιλόπτωχος Αδελφότητα
και προπαντός η Νεολαία. Όλοι µαζί, µία οµάδα στην αντεπίθεση εναντίον του κορωνοϊού.
Γράψτε ηλεκτρονικά. Τηλεφωνήστε. Επικοινωνήστε προσωπικά. Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Αυτό δεν είπε ο Χριστός; «Ο ποιµήν ο καλός γνωρίζει τα πρόβατα κατ’ όνοµα.
Πηγαίνει και βρίσκει το χαµένο πρόβατο».
Για µας το πρόβατο δεν είναι χαµένο. Ο σατανάς µε τον κορωνοϊό κατάφεραν να µας κλείσουν τις εκκλησίες και να µείνει ο κόσµος χωρίς Θεία Κοινωνία. Είπαµε δεν θα τους περάσει.
Κάνετε ένα πρόγραµµα. Κάνετε περισσότερες Θείες Λειτουργίες µέσα στην εβδοµάδα.
Λειτουργήστε το πρωί και κρατήστε την Θεία Κοινωνία. Να καταλύετε την Θεία Κοινωνία την επόµενη ηµέρα, µετά την Θεία Λειτουργία. Καλέστε τους χριστιανούς κατά οικογένειες να έρθουν να κοινωνήσουν. Ορίστε ηµέρα και ώρα. Να µη µείνει κανείς χριστιανός, από τώρα µέχρι τα Χριστούγεννα, χωρίς να κοινωνήσει. Στο χέρι σας είναι. Εξαρτάται
από την καλή οργάνωση στην Κοινότητά σας. Πολλές φορές επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς σας για άλλους λόγους. Για να έρχονται στην εκκλησία. Για να φέρουν τα παιδιά
τους στο κατηχητικό. Για να γράψουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία. Στη νεολαία.
Στις κατασκηνώσεις και τόσα άλλα. «Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Η Θεία Κοινωνία είναι η
αιώνια ζωή. Είναι φάρµακο αθανασίας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µείνει κανείς ακοινώνητος.
Μερικοί θα πείτε. Είναι πολλοί χριστιανοί. Δεν θα τα καταφέρουµε. Λάθος κάνετε. Η
διπλανή σας Κοινότητα είναι µικρότερη. Φωνάξτε τους να σας βοηθήσουν. Το ίδιο δεν
έκανε ο Πέτρος; Υπάκουσε στον Χριστό. Έριξε το δίχτυ. Γέµισε η βάρκα ψάρια και κόντευε
να βυθιστεί. Τότε φώναξε τους άλλους ψαράδες. Φωνάξτε κι εσείς για βοήθεια. Μία είναι
η Εκκλησία. Είναι µία οικογένεια. Πόσες φορές το έχω ειπεί;
Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Καλέστε τους κατά οικογένεια να κοινωνήσουν. Θα είναι
αυτά τα καλύτερα Χριστούγεννα. Θα κατατροπωθεί ο σατανάς. Δεν θα κερδίσει ο κορωνοϊός.
Αδελφοί Επίσκοποι και ιερείς, τώρα είναι η ευκαιρία. Μη φεισθούµε κόπου και χρόνου.
Με πραγµατική θέληση και σωστή οργάνωση θα κερδίσουµε τον πόλεµο. Να µη µείνει
κανείς χριστιανός ακοινώνητος τούτα τα Χριστούγεννα. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία. Καλή
αντάµωση στο κοινό ποτήριο. Καλά Χριστούγεννα. Να είναι αυτά τα πιο ευλογηµένα Χριστούγεννα.
Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Το διαβατήριο της
απόλυτης ξεφτίλας
ριο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δημοκρατικό καθεσ τώς θα χρειαζόμασ τε
(εσωτερικό) διαβατήριο για να πάμε να
πιούμε ένα κρασί στην ταβέρνα, όπου ο
σερβιτόρος σε ρόλο συνοριοφύλακα θα
μας ζητάει διαβατήριο.

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Α

υτά είναι τα μαντάτα. Τα κακά
μαντάτα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θελήσω να πάω στην
εκκλησία να ανάψω ένα κερί, ο
παππάς ή ο νεωκόρος θα μου ζητήσουν
διαβατήριο;; Αν θελήσω να πάω να αγοράσω ζαρζαβατικά και δυό φρούτα,
ο μανάβης θα μου ζητήσει διαβατήριο;;
Είναι γνωστό πως στην Σοβιετική Ένωση, με το κομμουνιστικό
καθεστώς, για να πήγαινε κάποιος από
την πόλη που κατοικούσε σε κάποια
άλλη χρειαζόταν (εσωτερικό) διαβατή-

Οι κυβερνώντες βρίσκονται σε παράκρουση. Μας έλεγαν, μέχρι πριν λίγα
χρόν ια, ότι η Σοβιε τική Ένωση ήταν
παράδειγμα προς αποφυγή, τουλάχιστον για τις ατομικές ελευθερίες. Από
την άλλη μας υπόσχονταν ελεύθερη διακίνηση προσώπων, ιδεών και αγαθών
στην δημοκρατική Ευρώπη. Σήμερα, τα
μόνα που βλέπω να κυκλοφορούν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα είναι οι λαθρομετανάστες, ο πανικός που εκπέμπουν
τα κανάλια, το άγχος και ο φόβος των
πολιτών από τον «καταιγισμό» ε λέγχων για την «τήρηση των μέτρων» και
τα πρόστιμα που σφυρίζουν σαν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια δικαίων και
αδίκων.
Έτσ ι όπως πάνε τα πράγματα, θυμήθηκα τον *Vladimir Konstantinovitch
Boukovski, που έ γραψε «Έχω ζ ήσει
το μέ λ λον σας σ το παρε λθόν μου!»,
στο βιβλίο του «Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
μια νέα Σοβιετική Ένωση;;» και πολύ
φοβούμαι ότι θα δικαιωθεί….

Τ

Το Εθνικό μας Κογκρέσο

ί είναι Κογκρέσο; Κάποιος εύλογα θα αναρωτηθεί. Είναι φίλοι μου, ένας ζωντανός οργανισμός που αφουκράζεται έναν πόθο, μια
σιωπηλή διαδήλωση, μια πανεθνική απαίτηση, ένα πρέπει, της δίνει φωνή, λόγο και υπόσταση και αυτό το άναρχο ξέσπασμα το μεταφέρει στα
ώτα των υπευθύνων που γίνεται πλέον παλλαϊκή
απαίτηση.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, αγαπητοί
μου φίλοι, το ετήσιο συνέδριο του Ελληνικαναδικού
Κογκρέσου, στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Βέβαια το φετινό συνέδριο είχε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που μας έχει επιβάλει η Πανδημία του
Κόβιτ, με συνέπεια να γίνει για πρώτη φορά στην
σχεδόν σαραντάχρονη διαδρομή του διαδικτυακά.
Από ολόκληρο τον Καναδά, αντιπρόσωποι, των
Επαρχιακών συμβουλίων και μέλη του Εθνικού
κογκρέσου, καθώς και μέλη των τοπικών Ελληνικών μέσων ενημέρωσης, έδωσαν το παρών τους
άλλοι χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία,
τηλεδιάσκεψη, και άλλοι την παλαιά τεχνολογία του
Γκράχαμ Μπέλ.
Στο τεράστιο αυτό διαδικτυακό συνεδριακό σαλόνι,
συγκεντρωθήκαμε, όλοι εμείς που νοιαζόμαστε για
το μέλλον και την πορεία του μοναδικού τριτοβάθμιου οργάνου που εκπροσωπεί τον Ελληνισμό εδώ
στον Καναδά.
Ακολουθώντας την συμβουλή του μέγιστου φιλοσόφου μας του Αριστοτέλη, Φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος ζῷον πολιτικόν, (Ο άνθρωπος είναι από τη
φύση του πολιτικό ον).
Από φύσει και θέση λοιπόν, διεκπεραιώσαμε τις
εργασίες του συνέδριου συμμετέχοντας, γιατί μόνον
έτσι πετυχαίνεις και προχωράς και κατακτάς νίκες
και επιτυχίες και κάνεις την διαφορά. Και όχι ακολουθώντας διχαστικές και διαιρετικές πρακτικές που
μόνον κακό προσκομίζουν, και άγουν συμφορές
και οδύνες.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί συνέλληνες, πραγματοποιήθηκε το τριακοστό όγδοο, Συνέδριο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
Στην κορυφή του προγράμματος του Συνεδρίου ήταν
η ευθυγράμμιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της αποφάσεως του δικαστηρίου.
Οι απαιτήσεις της δικαστίνας αφορούσαν κάποια
άρθρα του Καταστατικού του 2016, που έπρεπε να
εναρμονιστούν σύμφωνα με την Καναδική νομοθεσία που ρυθμίζουν όλους τους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.
Στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έγιναν αναφορές
των πεπραγμένων της χρονιάς που μας πέρασε και
στην συνέχεια αναγνώστηκαν και ψηφίστηκαν τα
πέντε – έξι άρθρα που υπέδειξε η δικαστής για να
εναρμονιστεί το καταστατικό του οργανισμού με την
Καναδική νομοθεσία, όπερ και επράξαμε.
Στην συνέχεια έγιναν οι αναφορές των πεπραγμένων από την διοίκηση του κογκρέσου και θα αναφέρω ένα μικρό μέρος για να καταλάβουμε όλοι
μας πόση εθελοντική δουλειά απαιτείται και επίσης
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Ελληνοκαναδικός
αυτός οργανισμός για την προάσπιση των εθνικών
μας θεμάτων.
Εστάλησαν γράμματα στον πρωθυπουργό , σε πολλούς υπουργούς, στους αρχηγούς των κομμάτων
της αντιπολίτευσης, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον

γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Προεδρείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και
φυσικά σε ξένα και τοπικά μέσα ενημέρωσης .
Με την ασταμάτητη ενεργοποίηση και έναν καταιγισμό αλληλογραφίας ευαισθητοποιήσαμε και ενημερώσαμε την κοινή γνώμη και πιέσαμε τους αρμόδιους, να κινητοποιήσουν τις υπηρεσίες για να παρθούν κάποιες αποφάσεις θετικές για τον Ελληνισμό
και την ανθρωπότητα γενικότερα.
Αγία Σοφία, οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων
στην Τουρκία, τα τηλεκατευθυνόμενα Αεροπλανάκια ,Επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, Το
παράνομο μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, Οι Τουρκικές παραβιάσεις, Ο
πόλεμος στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ…
Επίσης αναφερθήκαμε στην εθνική στάση του
Κογκρέσου για το σκοπιανό. Διατρανώσαμε την
παντοτινή Εθνική μας στάση, που είναι αδιαπραγμάτευτη και στο όνομα και στην εθνικότητα και στην
γλώσσα.
Από ανέκαθεν είμασταν και είμαστε αντίθετοι σε
οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία που να περιέχει
τον όρο Μακεδονία.
Είμαστε ενάντιοι όσον αφορά την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών.
Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, είχαμε δύο πολύ
εμπνευσμένες και ενδιαφέρουσες ομιλίες.
Ο Ελληνικής καταγωγής γερουσιαστής, Leo
Housakos: αναφέρθηκε “Hellenism in the Diaspora
and Greece’s Geopolitical Challenges in the Modern
Era of Nationalism”
Ενώ ο καθηγητής από το McGill University Ken
Matziorinis για τα, “200 Years of the Modern State
of Greece: Whence it came and Where it’s Heading”.
Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή που το χρήμα κανονίζει και ρυθμίζει τις πολιτικές όλων των κρατών και
όσο δεν υπάρχει αντίδραση οι πολιτικοί και οι εταιρείες είναι ικανές να πουλήσουν τις εγκληματικές
πραμάτειες τους και στον διάβολο, αρκεί να οικονομήσουν.
Οργανισμοί λοιπόν, όπως είναι το Ελληνοκαναδικό κογκρέσο, που εκπροσωπούν έναν ορισμένο
αριθμό ψηφοφόρων έχουν κάποια δύναμη. Αυτή
η εκλογική δύναμη όταν χρησιμοποιηθεί σωστά
κάνει θαύματα.
Γι’ αυτό και θα πρέπει όλοι μας να αγκαλιάζουμε
οργανισμούς και ανθρώπους που προσφέρουν τις
όποιες υπηρεσίες τους για το κοινό καλό.
Χωράνε όλοι οι καλοί, δεν περισσεύει κανένας.
Ας αφήσουμε λοιπόν, τις μικροπρέπειες, τις κακεντρέχειες, τα Εγώ και όλα αυτά τα τιποτένια πάθη
και ας στοιχηθούμε πίσω από το Ελληνοκαναδικό
Κογκρέσο και ας προσφέρουμε ο καθένας το δικό
του λιθαράκι για το καλό του Ελληνισμού.
Τα βλέπετε η Ελλάδα μας βάλλεται από παντού.
Διαφορετικά η ρήση του θείου Πλάτωνα θα μας
συνοδεύει στους μοναχικούς και απαξιωτικούς δρόμους που θα επιλέγουμε, «Κάθε λαός είναι άξιος
των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Κανείς δεν είναι
πιο υποδουλωμένος, από εκείνους που εσφαλμένα
πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι. Όσοι αδιαφορούν
για τα κοινά, είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται
πάντα από ανθρώπους κατώτερούς τους .» ΠΛΑΤΩΝΑΣ
Σίμος Λεπτοκαρίδης
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Avavέωσι η Αναπαλαίωσι
MPP Mitas Announces the new
Ontario Health Team in Scarborough
The Ontario government is announcing the
approval of a new Ontario Health Team in
Scarborough. Ontario Health Teams are a new
way of delivering care that brings together
health care providers and organizations to
work as one coordinated team to improve
patient outcomes. This new collaborative
model is helping the province respond more
quickly and effectively to COVID-19 and end
hallway health care.
Christina Mitas, Member of Provincial
Parliament for Scarborough Centre
exclaimed, “Seeing Scarborough selected
as one of the 13 new Ontario Health Teams
fills me with pride. This news means that
we will have a diverse team of people and
organizations working together to make
sure that the people of Scarborough receive
timely, intuitive, and high-quality care. The
creation of this Ontario Health Team signals
that Scarborough will no longer be left
behind, that our medical community is being
supported and heard. This translates into our
patients being supported, heard, and served
in better and more responsive ways than ever
before. This is truly great news.”
“The strength of Scarborough is found in
our diversity and shared purpose. Launching
the Ontario Health Team in Scarborough is a
great step towards strengthening the health
partnerships that support our community –
helping to end hallway health and support
our response to COVID-19” commented
The Honourable Raymond Cho, Member of
Provincial Parliament for Scarborough North
“I am pleased to support the formation of the
Ontario Health Team in Scarborough which
will greatly assist residents in getting the care
they need between many different providers,
said MPP Thanigasalam.

Especially during COVID19, having a
mechanism that understands the needs
of patients is essential in providing proper
care and that is what our government is
delivering” said Vijay Thanigasalam, Member
of Provincial Parliament for ScarboroughRouge Park.“Ontario Health Teams are being
presented to provide a new way of organizing
and delivering care that is more connected
to patients in their local communities.
OHTs across the province generally and in
Scarborough-Agincourt particularly will
help to provide better health care system
that provides harmonised care for patients,
lessens wait times and leads to better health
outcomes for patients” remarked Aris
Babikian, Member of Provincial Parliament for
Scarborough Agincourt.
On November 18, the Honourable Christine
Elliott, Deputy Premier and Minister of
Health announced the Scarborough Ontario
Health Team as one of the new teams in the
province to implement a one-team approach
to help keep clients, patients and families
in our communities healthy and well. This is
an important step on our journey together
to provide collaborative, high-quality health
and community services for the people of
Scarborough and beyond.
Scarborough Ontario Health Team (SOHT) is a
network of over thirty partner organizations
with a history of collaboration providing
health and community services across the
continuum of care for the diverse community
of patients and families in Scarborough. SOHT
is working together with the Scarborough
Family Physicians Network of primary care
physicians and includes a Client and Family
Advisory Committee to help co-design
practical solutions to providing care.

Τ

Ο ΚΑΛΟ πρέπει να γίνεται και καλώς. Δια φορετικά μπορεί να φέρη
τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Είχε πολύ δίκηο εκείνος, που είπε: Προσοχή να μην πετάξουμε και το μωρό μαζί μέ το νερό του μπάνιου.
Γιατί τα λέμε αυτά; Παρουσιάζονται κατά
καιρους μερικοί που ενδιαφέρονται για το
μέλλον της Εκκλησίας. Μιλάνε ακόμα για
την επιβίωση της. Συχνά το ενδιαφέρον
τους είναι συγκινη Τικό.
Το πρόβλημά τους είναι: Πώς ή Παραδοσιακή πίστι θα προσφερθη στην εποχή
μας και θα βιωθη από το σύγχρονο κόσμο,
ωστε νά Παραμείνη άνόθευτη, άλλα ταυτόχρονα να ανανεωθή και έκσυγχρονισθή;
Δύο τάσεις παρατηρούνται στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η
«συντηρητική» και η «προοδευτική». Τί
υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της πρώτης, οι λεγόμενοι συντηρητικοί; Κατ’ άρχήν
φοβούνται, ότι η παραδοσιακή πίσ τι
σήμερα υπονομεύεται, παραχαράσσεται και κιβδηλοποιείται από τις μοντέρνες θεωρίες και διδασκαλίες. Το κύρος
περιφρονείται και χλευάζεται. Είσάγονται
άκαιρα και άκριτα καινά δαιμόνια. Γίνονται
άνοίγματα και επικίνδυνες προσαρμογές,
που άλλοιώνουν το χριστιανικό μήνυμα .
Το εκκοσμικεύ ουν και το εκτρέπουν. «Ετσι
του άφαιροϋν όλο τον πνευματικό του
δυναμισμό και το μεταβάλλουν σ’ ένα ανενέργητο ανθρώπινο κατασκεύασμα.
Αυτά περίπου ισχυρίζονται οι συντηρητικοί. Και οι λεγόμενοι προοδευτικοί; Αυτοί
με τη σειρά τους φρονούν, ότι η Εκκλησία και ειδικώτερα ή ύπεύθυνη εκπροσώπησί της δεν είναι σε θέσι και δεν τολμά
να κάνη τις απαραίτητες Προσαρμογές και
τους αναγκαίους συγχρονισμούς. Μόνο
μιά επανάστασι θά έσωζε την Εκκλησία,
θά την έβγαζε από την απομόνωση και τα
στενά πλαίσια της. Η κοινωνική αποστολή
της πρέπει να μπή σέ πρώτο πλάνο. Να
προσέξουμε τα κοινωνικά προβλήματα
και όχι τα πνευματικά.
Το φοβερό στην υπόθεση αυτή είναι, ότι
και οι μέν και οι δε πιστεύουν, πώς η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός βρίσκονται σε κίνδυνο από τους άλλους Οι συντηρητικοί από
τους προοδευτικούς και οι προοδευτικοί
από τους συντηρητικούς. Και ή μόνη σωτηρία είναι αυτοί οι ίδιοι, που μονοπωλούν
τον τίτλο του σωστού οδηγητού
Δέν πρόκειται να ύπογραμμίσουμε εδώ
πόσο δύσκολο είναι να αποφύγη κανείς
τις ακρότητες και να βρή τή χρυσή μεσότητα. Η μέση και βασιλική οδός είναι
πάντα από τα πιο δύσκολα προβλήματα.
Η αποκάλυψη της αλήθειας γίνεται μονάχα
σ’ εκείνους, που την αναζητούν με πνεύμα
ταπεινοφροσύνης, ευθύτητος, ειλικρινείας, χωρίς φανατισμούς και προκαταλήψεις. Πρέπει το Πνευμα της αληθείας να

βρή επιδεκτικές και αναγεννημένες καρδιές, για να τις «οδηγήση εις Πάσαν τήν
άλήθειαν». Τότε θα δούν καθαρά , ότι ή
παραδοσιακή πίστι δεν είναι στατική και
άποστεωμένη. Είναι ζωντανή και διαρκώς
επίκαιρη, χωρίς να προσφέρεται για επιπόλαιους και έντυπωσιακούς πειραματισμούς. Ο λόγος του Θεού και το κήρυγμα
του Ευαγγελίου είναι πάντα νέο και ικανό
να άνανενη όσους το δέχονται ταπεινά και
απλά, σαν τα Παιδιά.
Το χρισ τιανικό, λοιπόν , μήνυμα, αν
θέλουμε να το δούμε τίμια και απροκατάληπτα, δεν έχει ανάγκη από ανανέωσι.
Είναι από τη φύση του αγέραστο, ακριβώς γιατί δεν υπόκειται στη φθορά του
χρόνου. Οι άνθρωποι χρειάζονται ανανέ
ωσι. «Οχι ο Χριστιανισμός και το μήνυμά
του. «Αν θέλουμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη ορολογία θα μπορούσαμε να πούμε, πώς χρειάζεται «αναπαλαίωση». Τί θα Πει αυτό, «Οπως Προκειμένου να επισκευάσουμε μνημειώδη
έργα, δεν πρέπει τίποτα να προσθέσουμε,
για νά μήν χάσουν τον αρχαϊκό και αυθεντικό τους χαρακτηρα. Πολύ περισσότερο
προκειμένου για το χριστιανικό μήνυμα
δεν χρειάζται να άνακαλύψουμε μερικούς
εντυπωσιακούς νεωτερισμούς αλλά να
ανακαλύψουμε τον ίδιο το Χριστιανισμό,
αψιμυθίωτο, καθαρό και ανόθευτο άπό
ανθρώπινες προσθήκες και ίδιασμούς. Η
αξία του δέν βρίσκεται στις προσθήκες.
Βρίσκεται στην πρώτη του ομορφιά. Επομένως ή καλύτερη ανανέωσι είναι η επιστροφή στις πηγές ή μάλλον στήν Πηγή.
Με τον τρόπο αυτό δεν κα τασκευάζουμε
εμείς ένα «νεοχριστιανισμό» της δικής μας
άρεσκείας και εμπνεύσεως, , άλλα ζουμε
τον αληθινό Χριστιανισμό της παρθενικής
Εκκλησίας. Το Χριστιανισμό των Αποστόλων και - των μαρτύρων της πίστεως, των
απολογητών και των μεγάλων Πατέρων
της Ορθοδοξίας. Το Χριστιανισμό όπως
μας τον παρέδωσε με τη ζωή και τη διδασκαλία Του ο Αρχηγός της πίστεώς μας.
«Οσοι , λοιπόν, κόπτονται για εκσυγχρονισμούς, άς διερωτηθούν: Πρόκειται
γιά ανανέωσι ή για. προσαρμογή μέ το
πνεύμα του κόσμου ; Μήπως τους ενοχλεί η παραδοσιακή πίστι, γιατί αυτοί ήδη
παρέδωσαν τον πνευματικό τους οπλισμό, για να αποφύγουν τα σκώμματα του
κόσμού; Μήπως τους πειράζει «ο λόγος
και του σταυρου και το κήρυγμα του
Εσταυρωμένου , γιατί είναι «Ιουδαίοις
μέν σκάνδαλον, «Ελλησι δε μωρία», ενώ
αυτοί θέλουν να στηρίζονται στη «σοφία
των σοφών και την σύνεσιν των συνετών»;
Μήπως άκόμα τους ενοχλεί ή ήθική διδασκαλία , γιατι ελέγχεται η ζωή τους και γι’
αυτό μιλάνε περιφρονητικά γι’ αυτή, για
τους «ήθικολόγους» και Τους «ευσεβιστές»;
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The Exclusive
Audi Uptown

Finance Rates from

SALES EVENT

Special Credits up to

Lease Rates from

35

0%
0.98%
$25,000

Find the Audi that’s perfect for you
2020 Audi A3 Sedan TFSI Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

Includes

$298 0.98% $2,500
†

per month

†

Audi Uptown
Fall Credit

for 48 months with
$3,988 down payment

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$398 0.98% $3,500
†

per month

†

Audi Uptown
Credit

for 48 months with
$5,788 down payment

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic
Lease from

Lease from

Includes

$418 2.98% 1%
†

per month

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

†

for 36 months with
$4,788 down payment

Special Lease
Rate Reduction

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

©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.

Division of DFC Auto Group

© 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 τις επτά
βασικές ομάδες συμπτωμάτων του
κορωνοϊού.

Μ

ία ελαφριά φαγούρα στον λαιμό, βαρύ κεφάλι, ρινική καταρροή – τι γίνεται με τα συμπτώματα του κορονοϊού; Πριν από
έναν χρόνο τα συμπτώματα αυτά θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα. Σήμερα τα πράγματα είναι βέβαια διαφορετικά. Ένα φτάρνισμα πανικοβάλλει τον περίγυρο και αμέσως
αρχίζουν τα βασανιστικά ερωτήματα: “Πού
ήμουν τις τελευταίες μέρες, πόσο κοντά πλησίασα ανθρώπους, τι άγγιξα; Μπορώ ακόμη
να μυρίσω και να δοκιμάσω; Η αλήθεια είναι
ότι έχω και λίγη δύσπνοι”.
Οι ερευνητές και οι γιατροί προσπαθούν
ακόμη να κατατάξουν τα συμπτώματα που
μπορεί να προκαλέσει η λοίμωξη με κορονοϊό.
Ειδικοί στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής της
Βιέννης κατάρτισαν μια μακρά λίστα με τα
συμπτώματα, εντοπίζοντας επτά διαφορε-

TOΡΟΝΤΟ

τικές ομάδες. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Allergy.
Ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι να
μάθουμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε
την «καλή» ανοσία μετά από μια λοίμωξη με
κορονοϊό και πώς ακριβώς αυτή μπορεί να
υπολογιστεί.
Για τον σκοπό αυτό οι επιστήμονες με επικεφαλής τον λοιμωξιολόγο Βίνφρεντ Πικλ και
τον αλλεργιολόγο Ρούντολφ Βαλέντα ήρθαν
σε επαφή με 109 ασθενείς με κορονοϊό
-δηλαδή άτομα που ξεπέρασαν τη λοίμωξη
και βρίσκονται σε θεραπεία- και 98 υγιείς.

Επτά ομάδες συμπτωμάτων

Χρησιμοποιώντας αυτή τη βάση δεδομένων,
οι ερευνητές μπόρεσαν να δείξουν ότι διάφορα συμπτώματα του κορωνοϊού σχετίζονται και εμφανίζονται σε ομάδες.
Αυτές τις προσδιόρισαν ως εξής:
1) Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη (με
πυρετό, ρίγη, κόπωση και βήχα)
2) Συμπτώματα ρινικής καταρροής (με καταρροή, φτέρνισμα, ξηρό λαιμό και ρινική συμφόρηση)
3) Πόνος στις αρθρώσεις και στους μυς
4) Φλεγμονή των ματιών και των βλεννογόνων
5) Προβλήματα στην αναπνοή (πνευμονία και
δύσπνοια)

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

6) Γαστρεντερικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων της διάρροιας, της ναυτίας και
του πονοκέφαλου)
7) Απώλεια όσφρησης και γεύσης.
«Στην τελευταία ομάδα, καταφέραμε επίσης
να διαπιστώσουμε ότι κυρίως “νεαρά” ανοσοποιητικά συστήματα επηρεάζονται από
την απώλεια όσφρησης και γεύσης» δήλωσε
ο επικεφαλής της μελέτης Βίνφρεντ Πικλ σε
συνέντευξή του στην DW. Ένα νεαρό ανοσοποιητικό σύστημα δεν υπολογίζεται όμως
βάσει της ηλικίας του ασθενούς, αλλά βάσει
του αριθμού των ανοσοκυττάρων (Τ-λεμφοκυττάρων).
Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη μεταξύ των
ομάδων συμπτωμάτων. Ωστόσο, υπήρχαν
συνδέσεις μεταξύ των διάφορων ομάδων
και συγκεκριμένων ανοσολογικών παραμέτρων: Μια πορεία της ασθένειας με υψηλό
πυρετό, για παράδειγμα, συσχετίζεται με την
ανοσολογική μνήμη του σώματος και μπορεί
να υποδηλώνει μια ανοσία σχετικά μακράς
διάρκειας.

Το αποτύπωμα του κορονοϊού στο
αίμα
Χρησιμοποιώντας το αίμα, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν ορισμένους σημαντικούς δείκτες COVID-19. Διαπίστωσαν ότι
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η νόσος COVID-19 αφήνει σαφείς αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά από
δέκα εβδομάδες – όπως ένα δακτυλικό αποτύπωμα στο αίμα του ασθενούς, για παράδειγμα.
Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι ο λόγος
για τον οποίο πολλοί ασθενείς αισθάνονται
αδρανείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
μετά τη μόλυνση με COVID-19. Επιπλέον, όσο
υψηλότερος ήταν ο πυρετός του ασθενή σε
μια ήπια πορεία της νόσου, τόσο μεγαλύτερης διάρκειας φαίνεται να ήταν και η ανοσία
του στον ιό.
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 συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προτείνετε 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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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
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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

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Αποκλειστικη ζητάει
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων για live-out

Με περισσότερα από 15 χρονια
εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε
Είναι ανεξάρτητο και ήσυχο,
κατάλληλο για ζευγάρι.
αμοιβή για τον κατάλληλο
ήμερα της εβδομάδας,
Σε καινούρια κατάσταση.
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash

Danforth Avenue & Danforth Road

Άμεση πρόσληψη

Τηλ: 416.898.0637
Ζητήστε την κα Αφροδίτη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

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
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ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BAKERY
ΣΤΟ SCARBOROUGH
ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ

416-754-7857

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

905-890-5169 ή 416-912-5240
Η συμφωνία μπορεί να γίνει και στο Τορόντο
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

Τηλέφωνο εδώ στο Τορόντο
στον κ. Γιώργο

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
O’CONNOR & WOODBINE

THΛ. ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑ ΒΕΤΤΥ
647.574.7029
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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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Το Οντάριο θα μειώσει τη χρέωση υπηρεσίας
των εφαρμογών παράδοσης φαγητού
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Το Οντάριο ψήφισε νομοθεσία για
να κάνει τη θερινή ώρα μόνιμη

Η

Τ

ο Οντάριο κινείται για να καλύψει τα τέλη που επιβάλλουν οι εφαρμογές παράδοσης τρίτων σε εστιατόρια σε περιοχές όπου απαγορεύεται το φαγητό σε εσωτερικούς χώρους, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση του Ford την Τετάρτη.
Η κυβέρνηση του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος στο Οντάριο πρόκειται να θεσπίσει νομοθεσία που θα δώσει στην επαρχία την εξουσία να περιορίσει προσωρινά πόσες εφαρμογές όπως το UberEats και το DoorDash μπορούν να χρεώσουν
εστιατόρια στη γκρι ζώνη περιορισμού COVID-19 για τις υπηρεσίες τους όπου απαγορεύεται 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 προτεινόμενο νόμο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 10 εκατομμύρια δολάρια.
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί επίσης στην προστασία της αμοιβής των οδηγών παράδοσης και στη διασφάλιση ότι οι εταιρείες δεν περιορίζουν τις ζώνες παράδοσης ή αποκόπτουν ορισμένα εστιατόρια.
Ο προτεινόμενος νόμος προορίζεται να παρέχει προσωρινή ανακούφιση σε εστιατόρια που αναγκάζονται τώρα να βασίζονται στην παράδοση και την παραλαβή παραγγελιών ως η μόνη πηγή εσόδων τους λόγω των περιορισμών COVID-19 που δεν επιτρέπουν την εσωτερική εξυπηρέτηση πελατών.

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

κυβέρνηση του Οντάριο
έχει εγκρίνει νομοθεσία
που θα τερματίσει την εξαμηνιαία αλλαγή ρολογιών, καθιστώντας τη θερινή ώρα μόνιμη στην επαρχία.
«Είμ α ι ε ν θ ο υ σ ια σ μ έ ν ο ς π ο υ
απόψε ο λογαριασμός μου που
τε λείωσε την αλ λαγή του χρό νου στο Οντάριο πέρασε από την
τε λική ανάγ νωση 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 αρνητικά 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 περιλαμβάνει 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.

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

Ο

ιδιοκτήτης του Adamson
BBQ συνελήφθη την
Πέμπτη από την αστυνομία
του Τορόντο μετά από πλήθος 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 προηγούμενες δύο ημέρες, με την αστυνομία
αρχικά να κλείνει το εσ τιατόριο και
να αλλάζει τις κλειδαριές.
Ο 33χρονος Άνταμ Σκέλι συνελήφθη
μπροστά από πλήθος υποστηρικτών,
που αποδοκημάζουν τα μέτ ρα που
έθεσε η κυβέρνηση από τη Δευτέρα
ως και τις 21 Δεκεμβρίου.
Πριν τ ην σ ύλ ληψη του το πλήθος
κόσμου άρχισε να χτυπάει στις πόρ-

τε ς του εσ τιατορίου που είχε κλειδ ώ σ ε ι η ασ τ υ νομία, φ ωνάζ ον τ ας
«ανοίξτε» και «πεινάμε».
Ακόμη η ασ τυνομία είχε κλείσει το
δρόμο όπου βρίσκε ται το εσ τιατόριο 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.

Σ

το Οντάριο αναφέρθηκαν 1,478
νέα κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη. Υπήρξε αύξηση από την Τετάρτη, όπου σημειώθηκαν 1,373
κρούσματα.
Δυσ τυχώς, επιπλέον 21 συνάνθρωποι
μας δεν βρίσκονται εν ζωή εξαιτίας της
πανδημίας.
Η περιοχή του Πιλ σημείωσε 572 κρούσματα, 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.
Ά λ λα 88 κρούσματα σημειώθηκαν σε
σχολεία, με 1,176 κρούσματα να έχουν
αναθερθεί ως τώρα τις τε λευταίες 14
μέρες σε σχολεία του Οντάριο. Το Τορόντο και η περιοχή του Πιλ έχουν τεθεί σε
τύπου lockdown από την Δευτέρα.
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Η Avalon Dawn
κάνει χαμό στο
Instagram, τόσο
με τις σέξι πόζες
της όσο και με
την εντυπωσιακή
της εμφάνιση.
Χυμώδεις καμπύλες
και βλέμμα που
μαγνητίζει, είναι τα
δύο μεγάλα «όπλα»
του εκρηκτικού
μοντέλου.
Η Avalon Dawn όταν
δεν παρακολουθεί
μαθήματα
οικονομικών
εργάζεται ως μοντέλο
και καθηλώνει με τις
σέξι πόζες της.
Ασχολείται, επίσης,
ενεργά με τα
social media και
οι φωτογραφίες
που ανεβάζει στο
λογαριασμό της
ενθουσιάζουν τους
followers της.

Avalon Dawn :
Καμπύλες με βλέμμα που μαγνητίζει

46 GOSSIP

LIFE

H Ειρήνη Παπαδοπούλου στόλισε το
χριστουγεννιάτικό της δέντρο της
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Ο Αν. Ροΐλος έχει λατρεύει την
καθαριότητα και την ξιφασκία

Ο

Η

τ ρ α γ ο υ δίσ τ ρια δ η μ ο σ ίε υ σ ε μ ια
φωτογραφία σ τον προσωπικό της
λογαριασμό σ το Instagram και μας
έδειξε τον εν τυπωσ ιακό σ τολισμό
που έκανε σ το σαλόνι της.
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου επέ λεξε για το μεγάλο της χρισ τουγε ν ν ιάτ ικο δέ ν τ ρο σ τολίδια σε αποχρώσεις του κόκκινου χρώματος.
Μύρισε… Χρισ τούγεν να για την τ ραγουδίσ τρια και έσπευσε να το μοιρασ τεί με τους
φίλους της σ τα social media.

Η Ειρήν η Παπαδ οπούλου έ χε ι πολύ κα λή
σ χέση με την τε χνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είναι λίγες οι φο ρές που μοιράζεται με τους θαυμασ τές της
σ τιγμές από την καθημερινότητά της.
Η τ ρα γουδίσ τ ρια αυ τόν τον καιρό απέ χε ι
αυτόν καιρό από τις εμφανίσεις της σ τις αθηναϊκές πίσ τες, εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού σ τη χώρα μας, παρόλα αυτά διατηρεί καθημερινή επαφή με τους θαυμασ τές
της μέσα από τα social media.

κατά κόσμον Αναστάσιος Ροϊλός ο οποίος
παίζει έναν από
τους βασικότερους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην
αγαπημένη σειρά είναι εμμονικός με την καθαριότητα και όπως έχει δηλώσει
στο παρελθόν. «Είμαι υποχόνδριος, έχω θέμα με την
καθαριότητα, τη μηχανή
μου την έχω πεντακάθαρη,
θα γυαλίσω και θα λαδώσω μέχρι και την τελευταία
βίδα. Αλλά την άλλη μέρα
μπορεί να μπω στις λάσπες
και εγώ μαζί». Κάτι άλλο
που δεν γνωρίζαμε όμως
για τον Αναστάσιο Ροϊλό είναι ότι έχει ένα χόμπι που
δύσκολα συναντάς. Είναι
λάτρης της ξιφασκίας και ασχολείται πολύ στον ελεύθερο χρόνο του.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τις πιο
άνετες μπότες του χειμώνα

Σολωμού: Η απίστευτη
Δούκισσα Νομικού:
Ευθύμης Ζησάκης:
αποκάλυψη για την
Θα συνεργαστεί με τον Γιόρτασε τα γενέθλιά
ΣΚΑΪ
του με τη σύντροφό του προσωπική της ζωή
Τα τελευταία χρόνια ήταν απόφασή
της να απέχει από την τηλεόραση,
θέλοντας να επικεντρωθεί στην
οικογένειά της. Ωστόσο η πρόταση
του ΣΚΑΙ ήρθε για να ανανεώσει
την επαγγελματική της ζωή και
σίγουρα την καθημερινότητά της, η
οποία σύντομα θα αλλάξει ριζικά.
Η Δούκισσα Νομικού είναι το νέο
πρόσωπο που εντάσσεται στο
δυναμικό του ΣΚΑΙ. Η λαμπερή
παρουσιάστρια θα κάνει κάτι που
γνωρίζει αρκετά καλά, αφού μέσα
από τη νέα εκπομπή,Makeover θα
μεταμορφώνει τους τηλεθεατές της,
αλλάζοντας ριζικά την εξωτερική τους
εμφάνιση.

Μπορεί φέτος να απέχει από τους
τηλεοπτικούς μας δέκτες, ωστόσο
μαθαίνουμε για όλα του τα νέα,
μέσα από τις συνεντεύξεις του,
αλλά και τις αναρτήσεις του στα
social media. Ο Ευθύμης Ζησάκης,
πρόσφατα νόσησε από κορονοϊό,
κάτι που θέλησε να αποκαλύψει
δημοσίως. Ο γνωστός ηθοποιός
είναι ζευγάρι με την όμορφη Χρύσα
Παπαλελούδη, με την οποία πλέον
ζουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη.
Ο Ευθύμης Ζησάκης γιόρτασε τα
γενέθλιά του, ενώ ανέβασε σχετικές
φωτογραφίες στο instagram. Πάντα
στο πλευρό του και η αγαπημένη
του, Χρύσα.

H Mαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη του
Γρηγόρη Αρναούτογλου και μιλώντας σαν
χείμαρρος αναφέρθηκε στις πλαστικές,
στους άντρες της ζωής της αλλά και στη
σχέση με τον μοναχογιό της σήμερα. Η
ηθοποιός αποκάλυψε στον παρουσιαστής
πως δεν έχει παρέμβει στο πρόσωπό
της, Όσο για την προσωπική της ζωή... Η
Σολωμού παραδέχτηκε πως τα τελευταία
17 χρόνια έκανε συνεχόμενες μεγάλες
σχέσεις χωρίς ουσιαστικά να είναι σε
μια σχέση με τον τρόπο που θα ήθελε
η ίδια, έναν τρόπο πιο ανεξάρτητο ενώ
δεν δίστασε να πει πως έχει χωρίσει από
σχέση της, ανακοινώνοντας στον πρώην
πως έχει ήδη βρει και ερωτευτεί τον
επόμενο!

Ψ

ηλοτάκουνα.
Μπορεί σ τη
ντουλάπα μας
να έχουμε δεκάδες ζευγάρια ψηλοτάκουνες γόβες, πέδιλα
ή μπότες αλλά ας παραδεχτούμε πως μέσα στο
2020 τα έχουμε φορέσει
ελάχιστες φορές. Τα φλατ
παπούτσια, αντίθετα, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μας αλλά και το
«καλάθι» των ηλεκτρονικών μας αγορών αφού
αυτά και μόνο εξυπηρετούν τις ανάγκες μας αυτήν την εποχή. Sneakers,
chunky boots, γαλότσες
κτλ. Η Κατερίνα Καινούργιου, λοιπόν, αν και λάτρης των δωδεκάποντων,
φόρεσε ένα από τα πιο it
παπούτσια της σεζόν.
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Η Daniela Tamayo είναι ένα σέξι
θηλυκό
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Η καυτή ρεπόρτερ ανεβάζει την
τηλεθέαση στα ύψη

Η

Daniela Tamayo
τα έχει όλα. Όμορφο πρόσωπο, υπέροχα μάτια και καλλίγραμμο κορμί.
Προσόντα που την έχουν αναδείξει ως μία από τις σταρ
του Instagram. Το μοντέλο
από την Κολομβία χαρίζει
στο φακό τις πιο σέξι πόζες,
ενώ κάθε φορά που ανεβάζει φωτογραφία της στο λογαριασμό της στο Instagram,
οι followers της μένουν να
χαζεύουν την εντυπωσιακή
της εμφάνιση

Chris Hemsworth: O Thor κάνει διακοπές
και είναι πιο γυμνασμένος από ποτέ

Ξ

ε κ ί ν η σ ε τ η ν κα ρ ι έ ρ α τ η ς
σ τον χώρο του μόν τε λιν γκ,
έχον τας κερδίσει και τον τίτλο τ ης «Μις Κα λιφ ό ρν ια».
Αλλά η δημοσιογραφία και ο χώρος
της τηλεόρασης τη συγκινούσαν περισσότερο. Έτσι, σύν τομα έπιασε το
μικρόφωνο κι έγινε ρεπόρτερ.
Η πιο καυτ ή ρεπόρτ ε ρ τ ης Αμε ρικ ή ς. Ο λ ό γ ο ς γ ι α τ η ν M a b ely nn
Capeluj με το εκρηκ τ ικό ταμπεραμέ ν το και το χυμώδε ς κορμί, που
τ ην έ χο υ ν κά ν ε ι π ε ριζ ή τ η τ η σ τ ο
ανδρικό κοινό.

Η ε ν τ υπ ω σ ιακή ρε π ό ρτ ε ρ και
μον τέ λο κατάγεται από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, ενώ σ τους επόμενους
επαγ γε λματικούς της σ τόχους είναι
να αποκτήσει τη δική της εκπομπή
lifestyle. Μέ χρι τότε, κάνει ρεπορτάζ και ανε βάζ ε ι σ το λογαριασ μό
τ ης σ το Instagram σ έξ ι φ ωτογραφίε ς τ ης π ου ε ν θ ουσ ιάζ ου ν τ ους
followers της.

Η Devon Windsor μας δείχνει τα sexy
πόδια της

Δ

εν ξέρουμε αν ετοιμάζεται για κάποιον ρόλο του, αλλά φαίνεται ότι έχει
αφιερώσει ώερς στο γυμναστήριο. Ο γοητευτικός σταρ
βρίσκεται στην Αυστραλία,
όπου απολαμβάνει τον ήλιο
και τη θάλασσα με την οικογένειά του, και είναι πιο γυμνασμένος από ποτέ. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που
ούτως ή άλλως ασχολείται με
αυτό το κομμάτι, αλλά στις
φωτογραφίες το βλέπουμε
να είναι σε ακόμα πιο έντονο βαθμό.

Π

οια ηθοποιός προκαλεί καρδιακά με
την… κορμάρα της;
Η Devon Windsor
μας δείχνει τα sexy μακριά πόδια της με μαύρο μαγιώ στην
παραλία του Miami
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...
Κορινθος στον
Φλοισβο το 1973

Το παλιό Τελωνείο
του Πειραιά ,
2/4/1965

Στο Θησείο . Δεκαετία 1960
Άργος 60s

Σταθμός TAXI στην
Κέρκυρα το 1934

Ψαράδες στην
Αίγινα το 1963

Μια άλλη άποψη από
τα Μετέωρα το 1972

Πιάτσα Ρολόι στην κεντρική
πλατεία των Ιωαννίνων το 1966

Άγνωστη γωνία
της Αθήνας το
1969

Βέροια...τέλος δεκαετίας 50...το ταξί που άφησε εποχή. Η
κόκκινη με άσπρο Ford που μετέφερε νύφες και νύφες,
ιδιοκτησίας κ.Νίκου Σακάλογλου
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά
Κουραμπιέδες

ΥΛΙΚΆ
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

500 γραμμάρια βουτυρο ανάλατο
1 φλυτζάνι του καφέ ούζο
3 βανίλιες
1 ποτήρι ζαχαρι άχνη
Ένα κιλό αλεύρι
Μια φλυτζανα αμύγδαλα ξεφλουδισμέ να καβουρν τ ισμέ να και
χοντροκομμένα
Μια κουταλιά της σούπας μπέικεν
πάουντερ
Λιγο ηλιέλαιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ª

Κτυπαμε το βούτυρο με την άχνη και το λάδι να ασπρίσουν συμπληρώνουμε το ούζο και τις βανίλιες.

ª

Προσθετουμε το αλεύρι με το μπέικεν πάουν τερ και αμεσως μετά τα
αμύγδαλα .

ª

Ψήνουμε 350°F. για 25 με 30 λεπτα η σ χάρα του φούρνου σ τη μέση
.Αφου ψηθούν τα αφήνουμε 5 λεπτά να κρυώσουν και ρίχνουμε από
πάνω αρκετη ζαχαρι άχνη.
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ΚΡΙΟΣ

Δεν είναι η ιδανική στιγμή για παρορμητικές αποφάσεις αλλά ούτε και για καβγάδες,
θυμήσου ότι δεν έχεις πάντα σε όλα δίκιο.
Στα επαγγελματικά είσαι σε αναμονή εξελίξεων και λαμβάνεις νέα τα οποία σε ικανοποιούν και σου δίνουν ανακούφιση! Στα
οικονομικά αναμένεται βελτίωση.

ΤΑΥΡΟΣ

Το πέρασμα που θα κάνει ο Ερμής στον
Τοξότη θα σας κάνει λίγο περισσότερο κτητικούς και καχύποπτους σε ότι έχει να κάνει
με τα οικονομικά σας και κυρίως αυτά που
προέρχονται από πηγές που δεν έχουν
σχέση με το κύριο επάγγελμα σας. Ίσως
κάποιοι να κάνετε τώρα κινήσεις για να
διεκδικήσετε δυναμικά είτε χρωστούμενα ,
είτε δικαιώματα κληρονομικά κλπ.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, πάρτε πρωτοβουλίες. Έχετε μεγάλη ενέργεια τη Δευτέρα
και την Τρίτη — είστε σε θέση να επικοινωνείτε γρήγορα και να δημιουργείτε καινούρια σχέδια με ευκολία (φυσικά, με λίγη
βοήθεια από τους φίλους σας). Την Τετάρτη
και την Πέμπτη θα χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας, σε κάτι
πιο χαλαρό. Απροσδόκητα
εμπόδια θα μπορούσαν
να μπλοκάρουν το δρόμο
σας, αλλά με υπομονή
και κάποιους διανοητικούς ελιγμούς θα τα
καταφέρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας αποφύγετε τις υπερβολικές αντιδράσεις. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα μπορούσαν
να προκύψουν συναισθηματικές προκλήσεις, χάρη στην προσωρινή υπερευαισθησία σας. Εάν μείνετε ήρεμοι, ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι, ωστόσο, θα τα
καταφέρετε μια χαρά. Την Τετάρτη και την
Πέμπτη αφιερώστε χρόνο στην επαφή με
τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας
– ακόμα και μέσω του διαδικτύου.

ΛΕΩΝ

Έτοιμοι να μάθετε κάτι καινούριο; Η αρχή
της εβδομάδας σας δίνει αρκετές ευκαιρίες για να ανακαλύψετε ενδιαφέροντες
ανθρώπους κι εντελώς εκπληκτικές ιδέες
– και, επιπλέον, θα διασκεδάσετε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Την Τετάρτη και
την Πέμπτη, η εστίασή σας θα στραφεί σε
σοβαρές σκέψεις σχετικά με την καριέρα και
τη φήμη σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μια αλλαγή στην προοπτική, έστω και κάτι
μικρό, θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά
αποτελέσματα στη διάθεσή σας. Την Παρασκευή και για όλο το σαββατοκύριακο το
μυαλό σας είναι γρήγορο κι ο λόγος σας αιχμηρός – στοιχεία που θα ήταν πολύ βοηθητικά για να φροντίσετε κάποιες μικρές
λεπτομέρειες.

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Θα κληθείτε να κάνετε ένα συμβιβασμό
σε μια διαπροσωπική συνεργασία, καθώς
ξεκινά η εβδομάδα – αλλά, ευτυχώς, έχετε
ταλέντο να βρίσκετε τις ισορροπίες. Τη Δευτέρα και την Τρίτη βρείτε μια λύση όπου
όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Την Τετάρτη
και την Πέμπτη θα συνεχίσετε να εστιάζετε
στις συνεργασίες και τις συμμαχίες, αλλά
κάποιοι θα σας ζητήσουν να παρέμβετε στις
υποθέσεις τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε το νου σας για προβλήματα, καθώς
ξεκινά η εβδομάδα. Είστε γεμάτοι πρωτοβουλίες και ενέργεια τη Δευτέρα και την
Τρίτη – και είναι η κατάλληλη στιγμή για να
ξεκινήσετε πράγματα – αλλά αυτή η αποφασιστικότητα θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση, εάν δεν είστε προσεκτικοί.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη δώστε ιδιαίτερη
σημασία στο να είστε ευέλικτοι.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μπορείτε να πετύχετε σχεδόν οτιδήποτε
θελήσετε, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τη
Δευτέρα και την Τρίτη είστε γεμάτοι ενθουσιασμό και μια σχεδόν παιδική δημιουργικότητα, οπότε βάλτε όλη
αυτή την ενέργεια σε κάτι
καλό. Την Τετάρτη και την
Πέμπτη, εστιάστε στην
ευρύτερη εικόνα. Έχετε
καταλάβει καλά τι πρέπει να γίνει – και ποια
σ τοιχεία πρέπει να
συγκεντρώσετε για να
προχωρήσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Την Παρασκευή και το σαββατοκύριακο θα δεχτείτε ανεπιθύμητη προσοχή από επιπόλαια άτομα. Αναγκάστε τους να κόψουν την πολυλογία και να
μπουν κατευθείαν στο θέμα. Την Κυριακή το
απόγευμα, ό, τι κι αν συμβεί μην το πάρετε
προσωπικά. Η διάθεσή σας είναι θετική και
αισιόδοξη και γοητεύετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα ξεκινά με μια αλτρουιστική
νότα: τη Δευτέρα και την Τρίτη θα βρείτε πολλές ευκαιρίες να βοηθήσετε ανθρώπους που
το χρειάζονται – κι ό, τι δίνετε, είναι σίγουρο
ότι θα σας επιστραφεί. Την Τετάρτη και την
Πέμπτη κυριαρχεί η πλήξη και θα πρέπει να
προσέξετε. Βρείτε δημιουργικούς τρόπους
να ταράξετε τα νερά και να σπάσετε αυτή
τη μονοτονία – ακόμα κι αν το μόνο που θα
κάνετε είναι να ανταλλάξετε παράξενες ιστορίες με τους φίλους σας (ευτυχώς που υπάρχει και το διαδίκτυο).

ΙΧΘΕΙΣ

Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι ασυνήθιστα συντονισμένες και οι άλλοι γοητεύονται από τα γλυκά σας λόγια. Από την Παρασκευή και για όλο το σαββατοκύριακο θα
πιεστείτε τόσο από τα πράγματα που έχετε να
κάνετε, που θα σκεφτείτε να τα παρατήσετε.

FUN

Μία γριά περπατάει στο πεζοδρόμιο σέρνοντας δύο σακουλές σκουπιδιών, μία σε
κάθε χέρι.Μία από αυτές έχει μια τρύπα
χαμηλά και κάθε λίγο ένα χαρτονόμισμα
των 20 ευρώ βγαίνει και παρασέρνεται
σιγά σιγά από το αεράκι. Ένας αστυφύλακας το προσέχει και πηγαίνει προς το
μέρος της γριάς, λέγοντας:
- Γιαγιά, σου έπεσε ένα χαρτονόμισμα από
τη σακούλα.
- Φτου σου, ήταν τρύπια. Ας τρέξω προς τα
πίσω μήπως μπορέσω να μαζέψω μερικά.
Λέει η γριά.
- Επ, πού πας; Πού βρήκες τόσα λεφτά; Δεν
πιστεύω να τα έκλεψες; τις λέει ο αστυνομικός.
- Όχι, όχι να σου εξηγήσω. Το σπίτι μου
και ο κήπος μου είναι ακριβώς δίπλα από
το πάρκινγκ του γηπέδου και όταν έχει
αγώνα, έρχονται πολλοί και κατουράνε τα
λουλούδια μου.
Έτσι και εγώ πηγαίνω πίσω από τα λουλούδια με το ψαλίδι του κλαδέματος και όταν
κάποιος τη βγάζει για κατούρημα του λέω
«ή δίνεις 20 ευρώ ή στην έκοψα!»
- Χα, χα πολύ έξυπνο γιαγιά, λέει το
όργανο της τάξης. Πολύ καλά τους κάνεις.
Άντε να πας στο καλό. Α! Και τι έχεις στην
άλλη σακούλα;
- Ε, δεν πληρώνουν και όλοι…
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Μία έρευνα έδειξε ότι ποσοστό 97% του
παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορεί να
κατανοήσει απλές μαθηματικές έννοιες.
Ευτυχώς ανήκω στο υπόλοιπο 5% !
«Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται μόνο στην επαρχεία;»
«Η Κατερίνα Υπεραστικούδη»
«Καλά ρε φίλε μένεις δίπλα στη θάλασσα
και δεν ξέρεις να κολυμπάς;»
«Γιατί εσύ που μένεις δίπλα στο αεροδρόμιο ξέρεις να πετάς;»
Τρακάρουν 2 αυτοκίνητα:
«Δε μου λες ρε! Είσαι τελείως στραβός;»
«Γιατί ρε…Δε σε πέτυχα;»
«Τι είναι αυτό το άσπρο στον καφέ μου;»
«Συγγνώμη μαλακία μου»
«Φίλε, παίζεις τάβλι;»
«Ναι»
«Θα μας παίξεις κάτι;»

52 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

4 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

LIFE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Συνασπισμός μουσείων Ιονίων Νήσων
Ολο και πιο συχνά την
τελευταία δεκαετία,
τα μουσεία –δημόσια,
ιδιωτικά, πανεπιστημιακά–
συνασπίζονται σε τοπικό
ή περιφερειακό επίπεδο,
σε μια προσπάθεια
συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης, για την
προώθηση κοινών δράσεων
και την αντιμετώπιση
κοινών προβλημάτων.

Ε

να καλό παράδειγμα ήταν αυτό του Δικ τύου
Μουσείων της Λέσβου το
2014. Ενωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικότερα τη μειωμένη επισκεψιμότητα, αλλά και να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον
πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό ρόλο τους. Νωρίτερα, το 2009 προηγήθηκε το Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών
Φορέων της Αθήνας. Πριν από λίγες ημέρες ιδρύθηκε το Δίκτυο
Μουσείων Ιονίων Νήσων (ΔιΜΙΝ), «λύση για τους μουσειακούς οργανισμούς όχι μόνο εν
καιρώ πανδημίας» όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί του. Το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και το μουσείο του
στοχεύουν «σε μια ενίσχυση της
πολιτικής των συνεργασιών στον
τομέα των μουσείων και του πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθεί
ένα ισχυρό δίκτυο με φορείς που

Ηλεία: Οκτώ
τάφοι 4ου και
2ου πΧ αιώνα σε
οικόπεδο

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης σωστικής ανασκαφικής
έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας εντοπίστηκαν
τρεις ταφικοί πίθοι, τέσσερις κιβωτιόσχημοι και ένας
κεραμοσκεπής τάφος
θα προσδώσουν επιπλέον κύρος
στην προσπάθεια ανάδειξης και
διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου των Ιονίων Νήσων».
Πράγματι, οι υπογραφές μπήκαν από τους εκπροσώπους 14
μουσειακών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από την
Κεφαλονιά, η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου – Ιακωβάτειος, το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο, καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων.
Από την Κέρκυρα, το παράρτημα
της Εθνικής Πινακοθήκης, η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας, οι Μουσειακές Συλλο-

γές Ιονίου Πανεπιστημίου και το
Μουσείο Καποδίστρια, ενώ από
τη Λευκάδα, το Μουσείο Αγγελου Σικελιανού, το Λαογραφικό
Μουσείο Καβάλου και το Πνευματικό Κέντρο. Από τη Ζάκυνθο,
τα Μουσεία Γρηγορίου Ξενόπουλου, Ούγκο Φόσκολο και
το Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων και, τέλος, από
την Ιθάκη το Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο. Στην πρώτη
τηλεδιάσκεψη του νεοσύσ τατου φορέα συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Πολιτιστικών Ιονίων Νήσων
Κατερίνα Μοθωναίου και ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Ανδρέας Φλώρος.
Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες η χώρα γέμισε με
μουσεία και σε πολύ λίγες περιπτώσεις εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητά τους. Οι τοπικές κοινωνίες ζητούσαν επίμονα την
ίδρυσή τους, αλλά στην πορεία
τα εγκατέλειψαν. Η οικονομική
κρίση έφερε πολλά από αυτά στα
όριά τους και τώρα η υγειονομική
επιτείνει το πρόβλημα. Η συνεργασία μεταξύ τους θα βοηθήσει
να ανταποκριθούν στις ανάγκες
της εποχής. Μιαν άλλη προτεραιότητα είναι η πιστοποίησή τους,
όλων των μουσείων, δημόσιων
και ιδιωτικών.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος»: Πώς θα δείτε την παιδική
παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη στο διαδίκτυο

Μ

ία εξαιρετική παιδική παράστααση με την
υπογραφή της Κάρμεν Ρουγγέρη, που διακόπηκε πρόωρα λόγω της πανδημίας,
«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος», ξεκινά
την διαδικτυακή του διαδρομή. Από τις 20 Δεκεμβρίου και για 20 μέρες συνολικά θα είναι διαθέσιμη, on
demand, έναντι ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προκειμένου
να δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις ελληνικές οικογένειες να
την απολαύσουν.
Το έργο παρουσιπάζει την πορεία του δημοφιλή ήρωα
της μυθολογίαςμέσα σε μια προσεγμένη, σε όλες τις
λεπτομέρειες, παράσταση. Ο διάδοχος του θρόνου
των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα
του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από
ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε
αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών
και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να
τον συναντήσει. Δεν άκουσε όμως τη συμβουλή της
μητέρας του να ταξιδέψει με καράβι, προτίμησε να πάει
από την ξηρά. Ήθελε να ακολουθήσει ένα πιο δύσκολο
και δύσβατο μονοπάτι, ώστε να καθαρίσει τον δρόμο
από τους εγκληματίες και τους ληστές που λυμαίνονταν
την περιοχή, έχοντας ως πρότυπο, τον Ηρακλή και τους
άθλους του.
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που
παρουσιάζει την πορεία του Θησέα από την Τροιζήνα

στην Αθήνα, έχει δοθεί σκηνοθετικά και εικαστικά, Αριστοφανικός χαρακτήρας, αποφεύγοντας έτσι τις δύσκολες εικόνες για τους μικρούς θεατές. Στο δεύτερο μέρος,
περιλαμβάνονται το ταξίδι του Θησέα προς την Κρήτη,
που αποδίδεται εικαστικά με εντυπωσιακό τρόπο, μέσα
από την δημιουργία ενός θαλάσσιου κόσμου πάνω
στην σκηνή, και το παλάτι του Μίνωα και ο περίφημος
λαβύρινθος, μέσα στον οποίο ο Θησέας, παίρνοντας
τον μίτο από την βασιλοπούλα Αριάδνη, καταφέρνει να
φτάσει στον Μινώταυρο και να πετύχει τον σπουδαιότερο άθλο του. Όλα αυτά με κρητική λύρα, μαντινάδες,

χορό και παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης.
Το κείμενο είναι της Κάρμεν Ρουγγέρη η οποία έχει
κάνει και την σκηνοθεσία μαζί με την Χριστίνα Κουλουμπή ενώ παίζουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Γεωργάκη,
Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα
Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης
Τσιγκριστάρης.
Μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά εισιτήρια,
στην τιμή των 6 ευρώ, από www.ticketservices.gr/
event/thiseas-kai-minotavros-video-on-demand/

Ο

κ τώ τάφοι διαφό ρων τύπων αποκαλύφθηκαν και ερευν ήθ η κα ν κα τ ά τ η
διάρκεια πρόσφατης σωστικής
ανασκαφικής έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας σε
ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση
«Ντρουμπές ή Παλιάμπελα»
εντός της Τ.Κ. Αυγείου, Δήμου
Ήλιδος, Π.Ε. Ηλείας.
Οι τάφ οι χ ρονολογούν ται,
σύμφωνα με την προκαταρκτική εξέταση των κτερισμάτων τους, από το τέλος του 4ου
έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. Πιο
αναλυτικά εντοπίστηκαν τρεις
ταφικοί πίθοι, τέσσερις κιβωτιόσχημοι και ένας κεραμοσκεπής τάφος. Οι τάφοι αυτοί
αποτελούν τμήμα της δυτικής
νεκρόπολης της αρχαίας πόλης
της Ήλιδος, από την οποία
έχουν μέχρι σήμερα ανασκαφεί πάνω από 200 τάφοι χρονολογούμε νοι σ την ύσ τ ερη
κλασική και ελληνιστική περίοδο.
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα
ευρήματα του ταφικού πίθου
1 μεταξύ των οποίων μία χάλκινη τεφροδόχος υδρία με τη
βάση της, η οποία φέρει ανθεμωτή διακόσμηση στις λαβές
και λεοντοκεφαλές στο σημείο
ένωσης των λαβών με το χείλος και ένα χάλκινο πτυκτό
κάτοπτρο. Από την πρώτη εκτίμηση των κτερισμάτων του, ο
ταφικός πίθος χρονολογείται
στα τέλη του 4ου με αρχές του
3ου αι. π.Χ.
Πέρα από το μεγάλο αριθμό
των αγγείων της ελληνιστικής
εποχής κυρίως, από τα ευρήματα των υπόλοιπων τάφων
ξεχωρίζει μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη.
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Κούγιας: Παρέμβαση
Σιμιτζόγλου για τις δηλώσεις
του μετά το ματς με τον Άρη

Δεν το... σφράγισε στο
Βελοντρόμ
Ο Ολυμπιακός αν και προηγήθηκε, με τον Καμαρά, στο «Βελοντρόμ» δεν κατάφερε να...
σφραγίσει το εισιτήριο του Europa! Ηττήθηκε με 2-1 από την Μαρσέιγ (δυο πέναλτι του Παγιέ,
το 2ο αμφισβητήθηκε από τους ερυθρόλευκους»), αλλά παραμένει στο χέρι του η 3η θέση
κόντρα στην αδιάφορη Πόρτο!

Μ

ία πολύ «κρύα» και άδικη ήττα γνώρισε απόψε ο Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ, όπου και
έχασε με 2-1 από τη Μαρσέιγ, παρότι στο ημίχρονο προηγούνταν με 1-0. Σε έναν αγώνα
όπου συνολικά σε όλο το ματς δεν δέχθηκε 2 φάσεις από
τους γηπεδούχους, αλλά εκείνοι κατάφεραν να σκοράρουν
δις από το σημείο του πέναλτι.
Στα πρώτα 10 λεπτά οι γηπεδούχοι θέλησαν να πιέσουν.
Εμειναν ψηλά, πρέσαραν και δημιούργησαν ορισμένα
μικροπροβλήματα στην «ερυθρόλευκη» ανάπτυξη. «Φόρτωσαν» τη δεξιά τους πλευρά όπου ήταν ο Παγιέτ, αλλά
δεν έφτιαξαν κάποια «καθαρή» φάση. Σε 2-3 περιπτώσεις
σήκωσαν την μπάλα, την «γέμισαν» στα καρέ του
Σα, αλλά ευκαιρία γιοκ...
Κάπου εκεί οι Πειραιώτες άρχισαν να βγαίνουν μπροστά. Μάλιστα στο 13’ έφτασαν
για πρώτη φορά με αξιώσεις στα καρέ
του Ματαντά και δεν ήταν τυχαίο πως
αυτό συνέβη από τα δεξιά. Μέχρι πρότινος ο αγώνας παίζονταν στην άλλη πτέρυγα, αλλά μόλις οι «ερυθρόλευκοι« άπλωσαν το παιχνίδι τους για τον Φορτούνη, απείλησαν κιόλας. Ο 28χρονος σέντραρε, ο Ελ Αραμπί
πήρε την κεφαλιά και ο γκολκίπερ της Μαρσέιγ μπλόκαρε
εύκολα μεν, αλλά ίσως άρχισε να... αντιλαμβάνεται τι θα
επακολουθήσει, Θα δείτε το γιατί.
Δεν είναι τυχαίο πως έκτοτε οι Γάλλοι απείλησαν μόνο μία
φορά ουσιαστικά με τον Τοβέν στο 19’ (σουτ πέρασε λίγο
άουτ), σε λάθος του Ελ Αραμπί που τους έβγαλε στο τρανζίσιον.
Στον αντίποδα οι «ερυθρόλευκοι» έπαιζαν πια (και) από
τον άξονα και κάθετα και το «γιατί» έχει 9 γράμματα. Φορτούνης. Στο 30’ τους «έτρεξε» στην αντεπίθεση αλλά το
«κόψιμό» του για τον Ελ Αραμπί ανακόπηκε από τον Τσαλέτα-Τσαρ και λίγο αργότερα σε μία πανομοιότυπη, ως ένα
βαθμό, φάση έστρωσε στον Βρουσάι που «κλείστηκε»
μεν αλλά είδε τον Καμαρά στο όριο της μεγάλης περιοχής
και του πάσαρε.
Ο 23χρονος έκανε μία επαφή με το δεξί και ύστερα εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» που κατέληξε στα δίχτυα του αντίπαλου γκολκίπερ. Εξαιρετικό τελείωμα. «τούβλο» όπως
λέγαμε μικροί, αλλά μεγάλο credit παίρνει και ο Φορτούνης.
Σέντρα στο δεύτερο μισό και για τους «ερυθρόλευκους» ο

Φορτούνης διατηρήθηκε πίσω από τον Ελ Αραμπί, σε έναν
σχηματισμό που έμοιαζε με 4-4-1-1. Η Μαρσέιγ όμως διαθέτει παίκτες με ποιότητα και μπήκε δυνατά. Εκ νέου αδυνατούσε να φτιάξει «καθαρές» φάσεις, μέχρι το 75’ είχε
μία «σχετικά» επικίνδυνη κεφαλιά με τον Τσαλέτα, αλλά
τότε ήταν που γύρισε το αποτέλεσμα σε 2-1.
Η πρώτη φορά που καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών
ήταν στο 54’, δύο λεπτά μετά το μαρκάρισμα του Σισέ επί
του Τοβέν (52’). Σε ροή αγώνα ο Χέσους Μανθάνο δεν
υπέδειξε κάτι αντικανονικό, ο Γάλλος έμεινε πεσμένος και
υπήρξε έλεγχος από το VAR. Από όπου ενημέρωσαν τον
Ισπανό ρέφερι να δει τη φάση, όπερ και εγένετο. Παράβαση υπήρξε και τελικά αποφάνθηκε πως ήταν
μέσα στην περιοχή του Σα. Για εκατοστά μάλλον. Ο Παγέτ ευστόχησε στο 55’ από τα 11
βήματα και έφερε το ματς στα ίσα.
Ο αγώνας «κυλούσε» κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των «ερυθρολεύκων»,
όμως στο 72’ υπήρξε το σοκ. Σε σουτ του
Ρονζιέ αρχικά υποδείχθηκε φάουλ εκατοστά έξω από την περιοχή του Σα, επειδή ο
Ραφίνια έκανε χέρι, Οντως ο Βραζιλιάνος μπακ
βρήκε την μπάλα αντικανονικά και μάλιστα είδε και
την κίτρινη κάρτα. Τότε όμως επενέβη και πάλι το VAR. Ο
Ρικάρντο Μπενγκοετσέα ενημέρωσε τον συμπατριώτη
του πως ο 35χρονος ήταν εντός της «ερυθρόλευκης» περιοχής και ο Ισπανός έδειξε την άσπρη βούλα. Χωρίς καν
να δει τη φάση ο ίδιος και ενώ το χέρι του Ραφίνια είναι
σίγουρα εκτός των καρέ του Σα και η όποια κουβέντα
μπορεί να γίνει αφορά το που πάταγε. Εκ νέου ξεκάθαρη
εικόνα δεν υπάρχει (από κανένα ριπλέι δεν φαίνεται 100%
αν είναι μέσα ή όχι) και εύλογα οι Πειραιώτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Ηταν και αυτό, ότι ο Μανθάνο δεν πήγε
να δει εκείνος τη φάση στο VAR. Ολα.... Το έδωσε/έδωσαν
πολύ εύκολα.
Πλέον ο Ολυμπιακός βρέθηκε από το... πουθενά πίσω
στο σκορ, αλλά όσος εκνευρισμός και να υπήρχε, έβαλε
στην «εξίσωσή» του πως διατηρούσε την ισοβαθμία με
τη Μαρσέιγ. Πάντως βγήκε μπροστά, με την είσοδο του
Μασούρα έγινε πιο επιθετικός και λίγο πριν το φινάλε
έριξε και τον Σουντανί στη «μάχη». Φουλ επίθεση στα
τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις «άγγιξε» την
ισοφάριση με τον Αλγερινό, η κεφαλιά του οποίου πήρε
πορεία προς το τέρμα, αλλά κόντραρε σε σώματα.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, μετά το ματς με τον Άρη, προκάλεσαν
την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου.
Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο μεταξύ
άλλων για σχέσεις του Θόδωρου Καρυπίδη με τον διαιτητή Καραντώνη,
μετά την ήττα με 3-0 από τον Άρη.
Ετσι, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου απέστειλε στην
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Κούγια για
να διερευνηθούν όσα καταγγέλλει.
Μεταξύ άλλων είχε πει ο Αλέξης Κούγιας:
«Ζητάω από τον Θόδωρο Καρυπίδη να βγει δημόσια και να πει τι μου είπε στο
βενζινάδικο στη BP στην Βουλιαγμένη, που βάζουμε βενζίνη και πλένουμε τα
αυτοκίνητα μας, για τη σχέση του και σε προσωπικό επίπεδο και σε ποδοσφαιρικό με τον Καραντώνη. Τον προκαλώ να βγει και να το πει σαν άντρας που
φοράει παντελόνια.
Τον προκαλώ επίσης να βγει και να πει δημοσίως τι μου είπε στο τηλέφωνο που
με πήρε αμέσως μετά από τη δημόσια τοποθέτηση μου, για να με καθησυχάσει
και να με διαβεβαιώσει ότι ο Καραντώνης θα παίξει 50-50. Ζητάω τώρα από
τον Καραντώνη να βγει και να πει δημοσίως τι σχέση έχει με τον Καρυπίδη».

ΠΑΕ Άρης για Αλέξη Κούγια: «Χειροδίκησε εναντίον του Νιαρχάκου»!

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στον Αλέξη Κούγια σημειώνοντας ότι χειροδίκησε κατά του Δημήτρη Νιαρχάκου και τονίζοντας ότι είναι
προβλέψιμος στις αντιδράσεις του.
Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης απαντά σ’ αυτά που δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας και τον καλεί να ζητήσει συγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη το παραλήρημα του Αλέξη Κούγια μετά το τέλος του σημερινού αγώνα.
Είναι προβλέψιμος... Καταρχήν, θα πρέπει ο κ. Κούγιας να ζητήσει συγνώμη
από τον Διευθυντή Ποδοσφαιρικού Τμήματος της ομάδας μας, Δημήτρη Νιαρχάκο, για την απαράδεκτη επίθεση εναντίον του στο ημίχρονο.
Όχι μόνο του επιτέθηκε φραστικά, αλλά ξεπερνώντας κάθε όριο χυδαιότητας,
χειροδίκησε εναντίον του με αποτέλεσμα να του σκίσει το πουκάμισο!!! Αυτή
είναι η «φιλοξενία» που μας παρείχε σήμερα ο κ. Κούγιας... Συγνώμη κ. Κούγια, αλλά εμείς στο Κλεάνθης Βικελίδης, εννοούμε διαφορετικά τη φιλοξενία.
Το γνωρίζετε αυτό προσωπικά και ο ίδιος, αφού πάντα σας φιλοξενούμε όπως
αρμόζει σε έναν φιλοξενούμενο. Με σεβασμό πάνω απ’ όλα».
Αναφέρθηκε μάλιστα στις σχέσεις του προέδρου της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρου
Καρυπίδη, με τον διαιτητή Καραντώνη. «Όσο για τις αστειότητες περί σχέσεων του προέδρου μας κ. Καρυπίδη με τον διαιτητή Καραντώνη, του θυμίζουμε απλά ότι: Πέρσι εναντίον της ΑΕΚ δεν μας έδωσε καταφανέστατο πέναλτι
(χάσαμε 1-0), ενώ και στο μεταξύ μας παιχνίδι στη Λάρισα πέρσι μας αρνήθηκε
επίσης ένα πέναλτι (0-0).
Όσο για το σημερινό παιχνίδι, ο Καραντώνης και πάλι, μας ακύρωσε ένα πεντακάθαρο και κρυστάλλινο γκολ, που όλη η Ελλάδα είδε. Αυτή είναι η «σχέση»
του κ. Καρυπίδη με τον διαιτητή Καραντώνη...»
Όμως, το κεφάλαιο «Λάρισα – Κούγιας» έκλεισε οριστικά για εμάς απόψε. Δεν
πρόκειται να επανέλθουμε. Συγχαρητήρια στο προπονητικό μας τιμ και στους
ποδοσφαιριστές μας για τη νίκη. Συνεχίζουμε...».
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Oμόνοια - ΠΑΟΚ 2-1

ΑΕΚ - Μπράγκα 2-4

Είπε αντίο με νέο κάζο!

Α

ντίο» και στις μαθηματικές ελπίδες που της είχαν απομείνει
για πρόκριση είπε η ΑΕΚ το
βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ γνωρίζοντας την ήττα με 2-4 από την
Μπράγκα, που ήταν και η τέταρτη στα
πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ένωσης
στον όμιλο. Η αχίλλειος πτέρνα της ΑΕΚ
ήταν για ακόμη μια φορά η αμυντική της
λειτουργία με την Μπράγκα να σκοράρει
τρεις φορές στο πρώτο μέρος με τους
Τόρμενα (7’), Εσγκάιο (9’) και Ρικάρντο
Όρτα (45’) τελειώνοντας ουσιαστικά την
αναμέτρηση. Η Ένωση είχε μειώσει στο
31’ με τον Ολιβέιρα, ο οποίος νωρίτερα
είχε σπαταλήσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία σε κενή εστία. Στο δεύτερο μέρος
η Μπράγκα βρήκε και ένα τέταρτο γκολ
με τον MVP της αναμέτρησης τον Γκαλένο στο 83’, ενώ ο Βασιλαντωνόπουλος
ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 90’
διαμόρφωσε απλά το τελικό 2-4.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν... εφιαλτικό
για την Ένωση καθώς η Μπράγκα με
εξαιρετικό passing game σε δύο ευκαιρίες σκόραρε δύο γκολ εκμεταλλευόμενη την αδιανόητη αδράνεια της αμυντικής γραμμής των κιτρινόμαυρων.
Αρχικά στο 7’ ο Σεκέιρα σε «κομπίνα»
από εκτέλεση κόρνερ έφερε την μπάλα
στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ, ο
Χνιντ... κοίταζε με τα μάτια τον Τόρμενα
και αυτός έβαλε την προβολή κάνοντας
το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε και το
δεύτερο γκολ της Μπράγκα, όταν ο Γκαλένο «άδειασε» τον Μπακάκη, έφερε
συρτά την μπάλα στην περιοχή, αυτή
πέρασε μέσα από τα πόδια του Τσιντώτα
και ο Εσγκάιο που είχε «τρυπώσει» την
έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-2!
Η ΑΕΚ έπρεπε να συνέλθει από το σοκ
και το κατάφερε, χάνοντας δύο τεράστιες ευκαιρίες μέσα σε ένα τρίλεπτο.
Στο 19’ ο Ολιβέιρα έχασε αυτά που δεν...
χάνονται όταν ο Αλμπάνης έπειτα από
κλέψιμο του Γαλανόπουλου και πάσα
του Μάνταλου τον βρήκε στο δεύτερο
δοκάρι αλλά ο Πορτογάλος σε κενή
εστία πλάσαρε άουτ! Τρία λεπτά αργότερα ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λιβάια έπιασε την κεφαλιά και ο
Ματέους εντυπωσιακά έβγαλε σε κόρνερ! Στο 31’ όμως ήρθε η μείωση του
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σκορ. Ο Τόρμενα γύρισε απρόσεκτα την
μπάλα στον Μπρούνο Βιάνα, ο Ολιβέιρα κυνήγησε την φάση, έκλεψε, πέρασε
τον Ματέους και σε άδεια εστία έκανε
το 1-2.
Η Ένωση πάταγε καλύτερα πλέον, έχοντας ξεπεράσει το... ναυάγιο του πρώτου δεκαλέπτου, ωστόσο ακόμα μια
κάκιστη αμυντική αντίδραση έφερε
και το τρίτο γκολ της Μπράγκα με τη
συμπλήρωση του 45λεπτου. Ρικάρντο Όρτα και Γκαλένο συνδυάστηκαν,
ο δεύτερος πέρασε πάλι τον Μπακάκη
και γύρισε στον Όρτα που πλάσαρε και
έγραψε το 1-3, καθώς ο Τσιντώτας δεν
κατάφερε να αποκρούσει σωστά.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο
Καρέρα πέρασε τον Βασιλαντωνόπουλο
στη θέση του Μπακάκη, ο οποίος είχε
τεράστιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση
του Γκαλένο. Η ΑΕΚ πάτησε σε δύο τρεις
περιπτώσεις στα αντίπαλα καρέ και έβγαλε
μια φάση με γυριστό του Ολιβέιρα στο 51’
έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε
δίπλα από το κάθετο. Από την άλλη η πορτογαλική ομάδα είχε ρίξει ρυθμούς, περιμένοντας να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας
αγώνα ο Καρέρα πέρασε στο ματς τους
Ανσαριφάρντ και Τάνκοβιτς αντί των Ολιβέιρα και Αλμπάνη τόσο για να φρεσκάρει την επίθεσή του, όσο και για να τους
δώσει ρυθμό ενόψει Παναθηναϊκού.
Οι κιτρινόμαυροι πάντως δεν μπορούσαν να φανούν απειλητικοί, με την
Μπράγκα να συνεχίζει τη συντήρηση
δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους, έχοντας και μια τελική
με τον εξαιρετικό Γκαλένο στο 73’ την
οποία μπλόκαρε εύκολα ο Τσιντώτας..
Στο 83’ ωστόσο ήρθε και το τέταρτο
γκολ της Μπράγκα που ολοκλήρωσε τον
περίπατό της στην Αθήνα. Έπειτα από
εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση
της άμυνας της ΑΕΚ, ο Γκαλένο με ένα
δυνατό σουτ έξω από την περιοχή
έγραψε το 1-4. Στο 87’ ο Τσιντώτας γλίτωσε το πέμπτο τέρμα σταματώντας τον
Ρικάρντο Όρτα, με την ΑΕΚ δύο λεπτά
αργότερα να βρίσκει ένα δεύτερο γκολ
με τον Βασιλαντωνόπουλο, ο οποίος με
ένα σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το
τελικό 2-4.

The End!

O ΠΑΟΚ πήγε στην Κύπρο για την
μια από τις δύο νίκες που έψαχνε
για να ορίζει την τύχη του και
γυρίζει αποκλεισμένος! Κατώτερος
των περιστάσεων, έχασε 2-1 από
την Ομόνοια και πλέον είναι και
μαθηματικά εκτός συνέχειας.

Σ

τη συνέντευξη Τύπου ο Πάμπλο
Γκαρσία άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει την σημερινή αναμέτρηση ο Δημήτρης Γιαννούλης,
που προέρχεται από μια απουσία σχεδόν
ενός μήνα, όμως ο Έλληνας αμυντικός έμεινε στον πάγκο και στη θέση του ξεκινά στο
αριστερό άκρο ο Ροντρίγκο, με τον Ουαγκέ
να αρχίζει στο δεξιό άκρο της άμυνας.
Οι Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Βαρέλα, Ροντρίγκο,
που ξεκουράστηκαν στον αγώνα με τη
Λαμία, αλλά και ο Ελ Καντουρί που ένιωσε
κάποιες ενοχλήσεις, ήταν σ το αρχικό
σχήμα, με τον Τσιγγάρα, όπως και στο ματς
κόντρα στην PSV, να ξεκινάει στη θέση του
αμυντικού μέσου.
Κάτω από τα δοκάρια επέστρεψε ο Ζίβκοβιτς, με κεντρικό δίδυμο τους Βαρέλα και
Κρέσπο, ενώ στη «φροντ λαίν» του
«Δικεφάλου» επιλέχθηκαν οι Α.
Ζίβκοβιτς (δεξιά), Τζόλης (αριστερά) και στην κορυφή ο
Σφιντέρσκι.
Ο Χένινγκ Μπεργκ, όπως
είπε την παραμονή του
αγώνα, έχει το μυαλό του στο
μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον
ΑΠΟΕΛ που ακολουθεί τη Δευτέρα (7/12), πηγαίνοντας σε πέντε
αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον
αγώνα εναντίον της PSV, ρίχνοντας στο χορτάρι πολλά νεαρά παιδιά της Ομόνοιας,
όπως ο Λοϊζου, ο Κακουλλής, ο Τζιωνής και
ο Σενέ.
H κυπριακή ομάδα μπήκε πιο δυνατά στο
παιχνίδι, όπως έγινε και στο ματς του πρώτου γύρου στην Τούμπα, το σουτ του Χούμποτσαν έμοιαζε με… προειδοποιητική
βολή και μόλις στο 9’ ο Κακουλλής, μετά
το σουτ του Σενέ, άνοιξε το σκορ (1-0)
και έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, που δεν
πατούσε καθόλου καλά στο χορτάρι του
«ΓΣΠ».
Απέναντι σε μια πολυπρόσωπη άμυνα οι
παίκτες του Γκαρσία είχαν σημαντικά προβλήματα στο δημιουργικό κομμάτι, την ίδια
ώρα που στα μετόπισθεν ο Ουρουγουανός

άλλαξε πλευρές στους δύο στόπερ, καθώς
ο Βαρέλα είχε θεματάκια στο μαρκάρισμα
του Κακουλλή (ο σκόρερ της Ομόνοιας έγινε
νωρίς αναγκαστική αλλαγή), με τον Άντρια
Ζίβκοβιτς να ψάχνει το γκολ με ένα δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή (22’).
Με την κεφαλιά του Κρέσπο, ο «Δικέφαλος» άγγιξε την ισοφάριση (35’) στην οποία
έφτασε με ένα γκολ-ποίημα από -ποιον
άλλον;- τον Χρήστο Τζόλη, αφού πρώτα
Ουαγκέ, Ζίβκοβιτς και Ελ Καντουρί άλλαξαν μαγικά την μπάλα. Ο νεαρός επιθετικός
με το πέμπτο γκολ στην Ευρώπη έφερε το
ματς στα ίσια (1-1) και θα μπορούσε να μπει
μπροστά στο σκορ, αν ο Πόουσον έβλεπε το
πάτημα του Λούφτνερ πάνω στο Σφιντέρσκι
μέσα στη μεγάλη περιοχή.
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το ημίχρονο με καθολική
υπεροχή και κατοχή της μπάλας (26%-74%),
είχε τριπλάσιες τελικές προσπάθειες (3-9
και 1-4 στην εστία), 1-6 κόρνερ και σχεδόν
τριπλάσιες (138-365) πάσες. Αριθμοί που
έδειχναν ποια ομάδα κυριαρχούσε στο χορτάρι, αλλά το ταμπλό έδειχνε 1-1 την ίδια
ώρα που η PSV ήταν μπροστά στο σκορ
(0-1) κόντρα στη Γρανάδα.
Ο Γκαρσία ανακάτεψε την τράπουλα
στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Έριξε
στο ματς τον Δημήτρη Γιαννούλη (αντί του Ουαγκέ) και
τον Τόμας Μουργκ, αντί του
αρνητικού Σβαμπ. Μόλις στο
47’ δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το δεύτερο
γκολ, αλλά ο Ελ Καντουρί αστόχησε μισό μέτρο από την εστία,
ενώ στο 50’ η Ομόνοια απείλησε
με τη διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Σενέ
(απόκρουσε ο Ζίβκοβιτς) και τον Τζιωννή,
το σουτ του οποίου τράνταξε το δοκάρι της
«ασπρόμαυρης» εστίας.
Ο «Δικέφαλος» ανέβασε και πάλι την πίεση
του, έκλεισε την κυπριακή ομάδα στα καρέ
της, με τον Σφιντέρσκι να μην μπορεί να
στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα
(54’), την ίδια ώρα που ο Χένινγκ Μπεργκ
προχωρούσε σε τρεις μαζεμένες αλλαγές.
Οι «ασπρόμαυροι» όσο κι αν προσπαθούσαν να βρουν λύση για το δεύτερο γκολ δεν
τα κατάφερναν και πλήρωσαν ακριβά το
διπλό λάθος του Ελ Καντουρί, που έχασε την
μπάλα και στη συνέχεια έκανε το πέναλτι
με το οποίο η Ομόνοια μπήκε μπροστά στο
σκορ (2-1) με την εύστοχη εκτέλεση του Γκόμεθ.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ετοιμάζουν πακέτο προσφοράς για
Τζέιμς Χάρντεν οι Τορόντο Ράπτορς

Τ
Βαθμολογία

ο μεγάλο “μπαμ” της φετινής
offseason με την απόκτηση του
Τζέιμς Χάρντεν από τους Χιούστον
Ρόκετς, θα επιχειρήσουν να κάνουν
οι Τορόντο Ράπτορς.
Οπως αναφέρει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας “HoopsHabit”, οι Καναδοί θα
μπορούσαν να αποκτήσουν τον “μούσια”
από τους Τεξανούς, προσφέροντας ένα
πακέτο ανταλλαγμάτων που θα αποτελείται από τον βετεράνο πλέι μέικερ, Κάιλ Λάουρι, καθώς και τον 27χρονο σούτινγκ γκαρντ,
Νόρμαν Πάουελ.
Παράλληλα, εκτός από τα έμψυχα ανταλλάγματα, στο πακέτο των πρωταθλητών του 2019
αναμένεται να συμπεριληφθούν και τρία μελλοντικά picks πρώτου γύρου από τα drafts του
2021, του 2023 και του 2025.

Υπέγραψε στους Μινεσότα
Τίμπεργουλβς ο Χόλις-Τζέφερσον

Σ

την απόκτηση του πρώην φόργουορντ
των Μπρούκλιν Νετς, Ρόντε Χόλις-Τζέφερσον, προχώρησαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς.
Όπως μετέδωσε ο Κρις Χέινς μέσω του “Yahoo
Sports”, οι “λύκοι” ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον μέχρι προτίνος παίκτη των Τορόντο
Ράπτορς για την υπογραφή συμβολαίου, με τις
λεπτομέρειες του deal να μην έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.
Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Χόλις-Τζέφερσον αγωνίστηκε σε 60 ματς με τους
Καναδούς, κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,0 πόντους, 4,7
ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 18,7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Australian Open: Ευχάριστα νέα
για τις προπονήσεις
Πρόγραμμα Superleague

Η1η Φεβρουαρίου φαίνεται να είναι η επικρατέστερη ημερομηνία έναρξης του Australian Open
και σύμφωνα με την εφημερίδα «The Age» φαίνεται να ξεπερνιέται και το μεγάλο εμπόδιο που έχει
να κάνει με την καραντίνα των 14ων ημερών που
θα μπουν οι τενίστες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την Αυστραλέζικη εφημερίδα, η Κυβέρνηση της Βικτώρια φέρεται να έχει
έρθει σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης της Αυστραλίας (Tennis Australia) σχετικά με
την ειδική άδεια προπόνησης των αθλητών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, κατά
τη διάρκεια της αυστηρής καραντίνας σε όσους ταξιδέψουν στη Μελβούρνη για το πρώτο
Grand Slam της σεζόν.
Οι τενίστες και οι τενίστριες θα χρειαστεί να περάσουν την πρωτοχρονιά στην Αυστραλία
καθώς η έλευσή τους πρέπει να γίνει την τελευταία εβδομάδα του έτους.
ια 14 ημέρες θα μείνουν σε καραντίνα, χωρίς να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με το
κοινο, ωστόσο θα επιτρέπεται η καθημερινή τους προπόνηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη σπουδαία διοργάνωση.
Η Βικτώρια έχει καταγράψει 28 συνεχόμενες ημέρες χωρίς κρούσμα Covid-19 και οι
Κυβερνόντες θέλουν να διατηρήσουν την άψογη αυτή εικόνα στην μεγαλύτερη πολιτεία
της Αυστραλίας.
Η ακύρωση των προκριματικών αγώνων, παραμένει μια πιθανότητα για το Australian
Open ενώ πολύ δύσκολα θα γίνουν τουρνουά προετοιμασίας, μεταξύ των οποίων και το
ATP Cup.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Παναχαϊκή: «Τελειώνει» η μεταβίβαση της ΠΑΕ

Το… «νερό μπήκε στο αυλάκι» και το
θέμα της μεταβίβασης των μετοχών
της ΠΑΕ Παναχαϊκή, τελειώνει
οριστικά, ανάμεσα στους κ.κ. Σάκη
Καλογερόπουλο και Γιώργο Μπάρλο.

Κ

αι τούτο γιατί, υπήρξε προχθές τηλεφωνική επικοινωνία του νομικού
συμβούλου Κώστα Κρεμμύδα, με
τον τέως πρόεδρο της «κοκκινόμαυρης» ομάδας, όπου ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες διαδικασίες, που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Τις επόμενες δύο εβδομάδες, όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι έτοιμα και ο φάκελος της μεταβίβασης θα είναι πλήρης κι έτσι
με τη σειρά τους, όλα θα σταλούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ),
όπου αφού προηγηθεί η μεταβίβαση των
ιδρυτικών μετοχών της Συμμαχίας στον Σάκη
Καλογερόπουλο, έπειτα οι μετοχές θα βρεθούν οριστικά στα χέρια του Γιώργου Μπάρλου και ύστερα από την όλη αυτή διαδικασία,
ο τωρινός πρόεδρος, θα είναι και ο
μεγαλομέτοχος της «κοκκινόμαυρης» ΠΑΕ.
Έτσι μετά από αυτή τη διαδικασία, θα χορηγηθεί και το
πιστοποιητικό συμμετοχής
στην ΠΑΕ Παναχαϊκή για το
νέο πρωτάθλημα.

«Αν χρηματοδοτήσει η Πολιτεία τη Γ’ Εθνική, τότε θα τα
καταφέρουν οι ομάδες»

Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι φωνές
παραγόντων των ομάδων της Γ’ Εθνικής και
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, που τοποθετούνται κατά της έναρξης των πρωταθλημάτων, τουλάχιστον με τους όρους που
ίσχυαν πριν, δηλαδή άδεια γήπεδα και χωρίς
καμία οικονομική ενίσχυση.
Το τελευταίο διάστημα, οι άνθρωποι της
Θύελλας Πατρών, του Διαγόρα, του Παναιγιαλείου και της Αχαϊκής έχουν έρθει σε επαφή,
προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες
κινήσεις τους, όταν αρθεί το lockdown και θα
ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση.
Πάντως, η επιθυμία που υπάρχει στους κόλπους των ομάδων είναι να μην συνεχιστεί το
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Και πώς θα γίνει
κάτι τέτοιο; Παίζοντας Τετάρτη – Κυριακή
μέχρι το τέλος; Και τα έξοδα;

«Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα. Πώς θα μας βάλουν να παίξουμε
Τετάρτη – Κυριακή; Δηλαδή θα θέλουμε
3.000 ευρώ την εβδομάδα. Γίνονται αυτά τα
πράγματα; Κατανοούμε τις ανάγκες των προπονητών και ποδοσφαιριστών, αλλά δεν μπορούμε να τους συντηρήσουμε. Ας το κάνει
η Πολιτεία, όπως κάνει και με άλλους εργαζόμενους», λέει ο παράγοντας της Θύελλας
Πατρών, Δημήτρης Θανόπουλος και μαζί του
συντάσσονται οι περισσότεροι. Επίσης, προσθέτει: «Τα πράγματα δεν είναι τόσα απλά.
Εχουμε τεράστια ευθύνη έναντι των ποδοσφαιριστών και των οικογενειών τους. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε χωρίς
κόσμο και χωρίς χορηγούς. Αν μας χρηματοδοτήσει η Πολιτεία, τότε αλλάζει το πράγμα».
Αν προσπαθούσε κάποιος να κωδικοποιήσει
τα ζητήματα που θέτουν οι ομάδες της Γ’ Εθνικής, θα ήταν τα εξής:
1. Η τεράστια ευθύνη έναντι των ποδοσφαιριστών και των οικογενειών από υγειονομικής
πλευράς και σε σχέση με την πανδημία.
2. Η απουσία του κόσμου από τα γήπεδα και η
απαίτηση έστω να υπάρχει ένα ποσοστό φιλάθλων.
3. Η άμεση μείωση των εξόδων
διαιτησίας και παραβόλων
4. Η οικονομική ενίσχυση από
Πολιτεία – ΕΠΟ στα σωματεία.
Το ποσό των 2.500 ευρώ που
ενδεχομένως να δοθεί είναι
ψίχουλα μπροστά στο ποσό των
100.000 ευρώ που αναγκάζεται να
ξοδέψει μία ομάδα Γ’ Εθνικής.
5. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές, οπότε δεν υπάρχουν χορηγίες.
6. Η απαίτηση να παίρνουν ποσοστό από τις
στοιχηματικές εταιρείες από τη στιγμή που
συμπεριλαμβάνονται στα κουπόνια τους.
7. Η εξωπραγματική απόφαση (αν ληφθεί) να
δίνουν αγώνες Κυριακή – Τετάρτη, καθώς θα
πρέπει να πληρώνουν και τα μεροκάματα των
ποδοσφαιριστών που εργάζονται.
Ο Δημήτρης Θανόπουλος λέει ότι «εμείς δεν
θα συντηρήσουμε το σύστημά τους», αλλά η
πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια,
αυτό ακριβώς κάνουν οι ομάδες της Γ’ Εθνικής. Συντηρούν το σύστημά τους και χρηματοδοτούν την ΕΠΟ με «χλιαρές» διαμαρτυρίες
κατά καιρούς και όχι σε οργανωμένη βάση.
Ισως ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς φέτος
με όλο αυτό που συμβαίνει, είναι η μεγάλη

ευκαιρία. «Ας φύγει η σεζόν και ας καθίσουν
να σχεδιάσουν το μέλλον της Κατηγορίας.
Είναι ευκαιρία. Να ξέρουμε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα ισχύει κάτι συγκεκριμένα.
Οχι μία έτσι και μία αλλιώς», συμπληρώνει ο
παράγοντας της Θύελλας.
Η νέα διοίκηση που θα προκύψει μετά τις
εκλογές της ΕΠΟ, έχει υποσχεθεί ότι θα αλλάξει πολλά στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής τα
επόμενα χρόνια. Σε πρώτη φάση να μειωθούν
οι Ομιλοι σε έξι τη μεθεπόμενη σεζόν και σε
τέσσερις μετά από τρία χρόνια. Κι όποιος μπορεί, θα παίζει. Απόλυτα σωστό κατά τη γνώμη
μας, με τη διαφορά ότι τα ίδια πράγματα
έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, όμως δεν
έγινε τίποτα. Μακάρι τώρα να είναι διαφορετικά. Ετσι κι αλλιώς, δεν πάει άλλο. Οι ίδιες οι
συνθήκες θα οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές το ποδόσφαιρό μας. Επίσης, μονόδρομος
είναι – όπως όλα δείχνουν – η κατάργηση της
Football League. Το πείραμα απέτυχε παταγωδώς και είναι τουλάχιστον ανόητο να συνεχίσει να γίνεται και την επόμενη σεζόν. Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί την πιο κατάλληλη ευκαιρία να εξαφανίσει την FL, προκειμένου επιτέλους να μπει το ποδόσφαιρο σε
μία τάξη. Να σηκώσει το βάρος που μπορεί
και όχι αυτό που του φορτώνουν για προεκλογικούς λόγους και άλλα συμφέροντα.
Η κατάσταση με τη Γ’ Εθνική είναι η ίδια σε
όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δείτε τι δήλωσε ο πρόεδρος του

Αετού Oρφανού, Νίκος Λαμπίδης (η ομάδα
του είναι πρώτη στον 1ο Ομιλο) στην εφημερίδα «Αθλητική Πρωινή»: «Βιώνουμε μια
πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα είναι χαρά μας
να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά λατρεύω το ποδόσφαιρο. Από εκεί και
πέρα δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα επαναρχίσει
το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει
επανεκκίνηση της Γ` Εθνικής. Μακάρι να βγω
ψεύτης και να παίξουμε μπάλα. Εχουμε δώσει
και εμείς αρκετά χρήματα στην ομάδα. Οι παίκτες του Αετού έχουν πάρει προκαταβολές
και είναι πληρωμένοι μέχρι τον Οκτώβριο
που παίξαμε μπάλα. Από εκεί και πέρα όποιος
ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει στην ομάδα
θα μείνει βάσει της συμφωνίας που είχαμε για
τη φετινή σεζόν. Οποιος θέλει να φύγει επιστρέφει την προκαταβολή, κρατάει τα χρήματα που τα δούλεψε στην ομάδα και φεύγει.
Δύσκολα να αλλάξουν τα δεδομένα. Μιλάω
με ανθρώπους που είναι στην ΕΠΟ. Τώρα έχει
εκλογές στην ΕΠΟ και δεν ξέρει κανείς τίποτα.
Είναι όλα στον αέρα προς το παρόν. Αν μας
πουν να παίξουμε τον Φεβρουάριο, δεν θα
χρειαστεί η ομάδα να κάνει μια προετοιμασία δυο τρεις εβδομάδες; Δεν είναι σωστό
να κάνουν μόνο τον πρώτο γύρο όπως ακούστηκε από μερικούς. Πώς θα πληρώνουμε τα
έξοδα των τεστ; Είναι ένα μεγάλο έξοδο σε
κάθε παιχνίδι. Θα μειωθεί το εξοδολόγιο της
διαιτησίας; Θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα;
Όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο».
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Εθνικός-ΑΕΚ 0-3

Πρώτη νίκη με Σωφρόνη

Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το Δασάκι
της Άχνας η ΑΕΚ,επικρατώντας του Εθνικού
με 3-0 στον αγώνα που έκλεισε την αυλαία
της 12ης αγωνιστικής.Το ντεμπούτο του
Αυγουστή στο πρωτάθλημα ως προπονητής
της ΑΕΚ συνδυάστηκε με νίκη που την
ανεβάζει στην πέμπτη θέση με 19 βαθμούς.
Αντίθετα ο Εθνικός παρέμεινε στην
προτελευταία θέση με 7 βαθμούς.

Μ

ατς με καλό ρυθμό διεξήχθη στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα στο Δασάκι,με την ΑΕΚ να βρίσκει το δρόμο
προς τα δίκτυα με γκολ του Ναράνχο στο 29’,ο οποίος νίκησε τον Μπογκαντίνοφ με
καρφωτή κεφαλιά.Το 0-1 παρέμεινε μέχρι
το τέλος του ημιχρόνου.Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ σκόραρε με πέναλτι στο 57’ ξανά με τον Ισπανό επιθετικό,μετά από κερδισμένο πέναλτι
του Ακοράν.Οι παίκτες του Σωφρόνη
Αυγουστή έφτασαν και σε τρίτο τέρμα με τον Τολμές στο 80’ βάζοντας τη
σφραγίδα σε μία σημαντική νίκη.
Εθνικός Άχνας: Μπογκατίνοφ, Περατικός. Κ.Ηλία, Μιγκελίτο, Μ.Ηλία, Ντέιβισον,
Ντόλεζαλ, Χουντόμπιακ, Ζάκπα, Χριστοφή, Κονέ
ΑΕΚ: Τόνιο, Αντωνιάδης, Τρουγιόλς, Σπιρόβσκι,

Ακοράν, Φερνάντες, Γκονζάλες, Ιωάννου, Ναράνχο, Μακρής, Μοϊσόφ

(Χ)αρακίρι για την Ομόνοια, πέμπτη σερί απώλεια

Για πέμπτο σερί παιχνίδι η Ομόνοια έχασε βαθμούς,καθώς έμεινε στη λευκή ισοπαλία με τον
Ερμή στο ΓΣΠ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.Οι παίκτες του Μπεργκ έμειναν για τρίτο
σερί εντός έδρας παιχνίδι στο 0-0 χάνοντας ξανά
βαθμούς ανεβαίνοντας στους 17,ενώ ο Ερμής πήγε
στους 13 βαθμούς.Δύο πέναλτι ζήτησε η Ομόνοια
με το διαιτητή να λέει «όχι».
Λίγες φάσεις και μπόλικη ανούσια κατοχή είχε η
Ομόνοια στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε
να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του
Ερμή,μένοντας στο 0-0 μετά το τέλος του
πρώτου σαρανταπενταλέπτου.Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι έψαχναν εναγωνίως το γκολ αλλά δεν το έβρισκαν,με τους παίκτες του Ερμή να
κρατάνε το 0-0 με «νύχια και με
δόντια».Παρά τις προσπάθειες των
παικτών του Χένινγκ Μπεργκ δεν
έμελλε να αλλάξει το αποτέλεσμα
χάνοντας βαθμούς για πέμπτο σερί παιχνίδι.

Νίκησε τη Δόξα και σκαρφάλωσε στην
5η θέση η Πάφος

Τη νίκη με 2-0 επί της Δόξας πήρε η
Πάφος στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.Οι γηπεδούχοι επανήλθαν στις νίκες και ανέβηκαν στους
18 βαθμούς,αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στους 15.
Ένα καλό παιχνίδι με την Πάφο να
είναι καλύτερη από τη Δόξα και
να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ
αλλά να μην καταφέρνει να σκοράρει έγινε στο πρώτο μέρος.Οι γηπεδούχοι δικαιούνταν το γκολ και το
βρήκαν μετά από πέναλτι που κέρδισαν.Το πέναλτι ανέλαβε ο Βαλακάρι
που δεν λάθεψε και έκανε το 1-0
στο 61’,ενώ αποβλήθηκε με κόκκινη
κάρτα ο Εγγλέζου.Στο 64’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 9 παίκτες
λόγω αποβολής του Κάρλος.Η αριθμητική υπεροχή βοήθησε την Πάφο
που σκόραρε και δεύτερη φορά με
τον Ράκελς στο 86’ κλειδώνοντας τη
νίκη.
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Έβαψε γαλαζοκίτρινο το
ντέρμπι η ΑΕΛ

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα,με δύο γκολ,δύο δοκάρια,πέναλτι και αρκετές ευκαιρίες η ΑΕΛ ήταν αυτή που πήρε το
μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού με αντίπαλο τον Απόλλωνα.Η
ομάδα του Κέρκεζ επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και έβαλε «φωτιά» στα ψηλά στρώματα
της βαθμολογίας.Με τη νίκη τους οι «λέοντες» έφτασαν τους 24
βαθμούς και άφησαν τους κυανόλευκους στους 23 βαθμούς.
Παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό και ευκαιρίες είχαμε στο πρώτο
ημίχρονο.Η ομάδα όμως που κατάφερε να σκοράρει πρώτη ήταν η
ΑΕΛ,με τον Μπάμπιτς που έκανε την κεφαλιά και νίκησε τον Δημητρίου στο 20΄λεπτό.Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος του ημίχρονου.
Στην επανάληψη ο Απόλλωνας πίεσε για την ισοφάριση χάνοντας
μεγάλες ευκαιρίες.Οι κυανόλευκοι στο 72΄ έφτασαν μια ανάσα από
το 1-1 μετά το κερδισμένο πέναλτι του Ματέι,αλλά ο Μάρκοβιτς
που ανέλαβε την εκτέλεση νικήθηκε από τον Βοζίνια.Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 77΄ με τον Ματέι που νίκησε τον τερματοφύλακα
της ΑΕΛ.Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν πέναλτι με τον Μαϊντεβατς και ο Ριέρα ευστόχησε στο 81’ για
το 1-2.

Εντυπωσιακό πέρασμα από το Αμμόχωστος με υπέροχο Κλωναρίδη!

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε με επιβλητικό τρόπο από το στάδιο Αμμόχωστος
με 0-3 κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα και έφτασε τις δύο συνεχόμενες
νίκες.To τρίποντο έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα στην ομάδα
του Μακάρθι που ανέβηκε στους 16 βαθμούς,ενώ οι ερυθρόλευκοι
που απογοήτευσαν έμειναν στους 8 βαθμούς.
Οι γαλαζοκίτρινοι ήταν καλύτεροι έχαναν ευκαιρίες και κατόρθωσαν να προηγηθούν με γκολ του Κλωναρίδη στο 39’.Το δεύτερο
ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΑΠΟΕΛ να πιέζει για δεύτερο γκολ.Η
πίεση έφερε αποτέλεσμα και ο ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με σκόρερ και πάλι τον Κλωναρίδη στο 63΄.Ο Βελγοέλληνας
επιθετικός έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του με το τρίτο
του γκολ στο 78’ γράφοντας το 0-3.

Με τεσσάρα και χατ τρικ του Κβιλιτάια ανέβηκε στην
κορυφή η Ανόρθωση

Σε ένα παιχνίδι με 6 γκολ και τρία πέναλτι η Ανόρθωση επικράτησε
της ΕΝΠ με 4-2 στο Αντώνης Παπαδόπουλος για τη 12η αγωνιστική
επιστρέφοντας στις νίκες.Ο Κβιλιτάια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς,καθώς πέτυχε χατ τρικ (με δύο πέναλτι).
Η Ανόρθωση προηγήθηκε στο 13’ με πέναλτι του Κβιλιτάια μετά
από μαρκάρισμα του Μπαρμπόσα στον Χουσμπάουερ.Το γκολ του
Γεωργιανού έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους που πήγαν
στα αποδυτήρια με το 1-0.Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 51’ η «κυρία» κέρδισε νέο πέναλτι με
πρωταγωνιστή τον Κβιλιτάια,ο οποίος εκτέλεσε σωστά και έκανε
το 2-0.Η Ένωση κατάφερε να μειώσει στο σκορ με το τρίτο πέναλτι
στον αγώνα,πρώτο για τους βυσσινί,με τον Φελίπε να σκοράρει
για το 2-1 στο 63΄.Δέκα λεπτά αργότερα ο Γεωργιανός επιθετικός της Ανόρθωσης με το τρίτο προσωπικό του γκολ νίκησε τον
Πέτρου με δυνατό σουτ δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων.
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν ξανά στο σκορ με γκολ του Μπαλοτέλι
στο 86΄,βάζοντας λίγο άγχος στους γηπεδούχους που τελειώσαν
οριστικά την υπόθεση νίκη δύο λεπτά αργότερα με τον Σελίν που
έγραψε το 4-2.
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ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός 80-61:
Αρμάνι Μιλάνο Παναθηναϊκός 77-80:
Στα δόντια του Τζέιμς και της αρκούδας
Ανατροπή βγαλμένη από
την χρυσή πράσινη εποχή

Δύο μέρες μετά από την συντριβή
στη Λιόν, ο Παναθηναϊκός έδειξε
χαρακτήρα στο Μιλάνο. Οι πράσινοι νίκησαν την Αρμάνι (80-77)
το βράδυ της Πέμπτης για την 12η
αγωνιστική της διοργάνωσης και
ανέβηκαν στο 4-7, για να πάρουν
μια τεράστια ανάσα στην προσπάθεια που κάνουν φέτος, σε
μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν,
σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική
EuroLeague.
Ο MVP
Αν ήταν υγιής, ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα έπαιζε στο ΝΒΑ. Εχει ταλαιπωρηθεί όμως από σοβαρούς
τραυματισμούς και κάπως έτσι ο
δρόμος τον έβγαλε στα μέρη μας.
Το βράδυ της Πέμπτης (3/12) ο
Σέρβος αντιμετώπισε την πρώην
ομάδα του και την διέλυσε, με 16
πόντους από 2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/8 βολές, τέσσερις ασίστ
και ΕΝΝΕΑ κερδισμένα φάουλ
σε 27 λεπτά συμμετοχής. Έπαιξε
με τρομερό πείσμα, είχε κίνητρο,
όπως είχε προειδοποιήσει ο Έτορε
Μεσίνα από την Τετάρτη και έδειξε
τι πραγματικά μπορεί να κάνει για
ακόμα μία φορά.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σαντ-Ρος, Νέντοβιτς,
Παπαπέτρου, Γουάιτ, Παπαγιάννη
άνοιξε το ματς ο Παναθηναϊκός, που είχε για ακόμα μία φορά
σημαντικό πρόβλημα στην άμυνα.
Η Αρμάνι σκόραρε 14 πόντους
μέχρι το πρώτο timeout στο
πέμπτο λεπτό, από 5/7 δίποντα,
1/2 τρίποντα και 1/1 βολή, χωρίς
να κάνει μάλιστα λάθος.
Οι πράσινοι, από την άλλη, μέτρησαν τρία, με αποτέλεσμα να βρεθούν από νωρίς στη θέση του...
κυνηγού, να πέσουν στο -9 (2011), αλλά να κάνουν με τους Μήτογλου - Παπαπέτρου ένα εντυπωσιακό μίνι ξέσπασμα που τους βοήθησε να μαζέψουν τη διαφορά
στους τέσσερις (22-18) στο τέλος
της πρώτης περιόδου.
Με τον Μπέντιλ να βάζει τρίποντο από απίθανη ασίστ του Νέντοβιτς και να μειώνει στους τρεις
(23-21), ο Παναθηναϊκός ένιωσε
πιο δυνατός, όχι όμως για πολύ.
Χάινς και Ρολ έβαλαν δίποντο
από δεύτερη ευκαιρία και τρίποντο από την δεξιά γωνία για το
29-21 στο 13’, πριν ο ΛεΝτέι βρει

τον καλό του εαυτό και ανεβάσει
τη διαφορά στους δέκα (35-25)
στα μέσα της δεύτερης περιόδου.
Με τεράστιο πρόβλημα στην επίθεση για αρκετά λεπτά, το 42-30
του ημιχρόνου ήταν φυσιολογικό
για τον Παναθηναϊκό που έβαλε 11
πόντους από τα έξι επιθετικά του
ριμπάουντ, αλλά δεν είχε κλέψιμο,
δεν πίεσε την μπάλα και είδε την
Αρμάνι να κάνει μόλις ένα λάθος
στο εικοσάλεπτο.
Πιο πεισμωμένος στο ξεκίνημα της
τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός
άρχισε να παίρνει μικρές... νίκες
στο ματς.
Ο Νέντοβιτς έδωσε σκορ, ο Μακ
ακολούθησε, ο Παπαγιάννης έκανε
δουλειά και στις δύο πλευρές του
παρκέ, όμως το 53-45 ήταν ακόμη
μακριά από αυτό που ήθελαν οι
πράσινοι για να γυρίσουν τούμπα
τον αγώνα.
Όχι πολύ μακριά, ειδικά όταν ο
Γουάιτ έβαλε τρίποντο για το 53-48
μετά από το timeout του Μεσίνα.
Εκεί, σε μια κρίσιμη στιγμή του
αγώνα ο Χάινς έδειξε ότι παραμένει ηγέτης, πήρε την Αρμάνι στις
πλάτες του και την οδήγησε ξανά
στο +10 (60-50), με τους πράσινους να κλείνουν καλά το δεκάλεπτο (60-54) και να μένουν όρθιοι
έχοντας δείξει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο μέρος.
Μποχωρίδης, Μήτογλου και
Παπαπέτρου συνέχισαν να κάνουν
σπουδαία δουλειά, ισοφάρισαν στο 62-62 στο 32’ και το ματς
μετατράπηκε σε θρίλερ, όμως
δύο άσχημα σουτ και ένα λάθος,
4/4 βολές από Ντιλέινι και Πάντερ
έγραψαν το 70-64 και έδωσαν
και πάλι μια καλή διαφορά στους
γηπεδούχους.
Ο Παναθηναϊκός έμεινε και πάλι
κοντά και αυτό του έδωσε την
ευκαιρία να κάνει και την ανατροπή, με τον Νέντοβιτς να βάζει
τρίποντο για το 75-73 και τον
Παπαπέτρου νέο μακρινό σουτ
για το προσπέρασμα (75-76). Στα
13.4», μετά από το άστοχο τρίποντο του Ντιλέινι, ο Νέντοβιτς είχε
1/2 βολές για το 77-79 και ο Παπαπέτρου ακόμα μία για το τελικό
77-80 καθώς η Αρμάνι είχε μόλις
τρία χρόνια για το σουτ-προσευχή
που ποτέ δεν απείλησε τους πράσινους.

Είχε καλά διαστήματα, δεν είχε συνέπεια στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός, που ηττήθηκε στη
Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (80-61) για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της
EuroLeague.
Δεν ήταν το ματς που έπρεπε να κερδίσει, δεν ήταν
ο αντίπαλος που «έχει», μια ομάδα στα μέτρα του,
σίγουρα όμως ο Ολυμπιακός μπορούσε να φύγει με
κάτι περισσότερο από τη Μόσχα μετά από το πρώτο
του συναπάντημα με το δημιούργημά του, τον Νίκολα
Μιλουτίνοβ.
Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από την ΤΣΣΚΑ (80-61)
το βράδυ της Πέμπτης για την 12η αγωνιστική της
EuroLeague, έπεσαν στο 5-5, έμειναν με την γλυκιά
γεύση των επτά πρώτων λεπτών στα οποία έχτισαν
προβάδισμα οκτώ πόντων και σκέφτονται ήδη τους
αγώνες της επόμενης εβδομάδας με τη Μπαρτσελόνα
στη Βαρκελώνη (8/12) και με τον Ερυθρό Αστέρα στο
Βελιγράδι (10/12).
Με τον Χασάν Μάρτιν να είναι ο μοναδικός που διακρίθηκε και τους Ζαν-Σαρλ, Παπανικολάου,
Σπανούλη να μένουν σε μικρά καλά
διαστήματα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρεώνεται back-toback τεχνικές ποινές στο τέλος
της τρίτης περιόδου και με
την ΤΣΣΚΑ να έχει διπλάσια
τρίποντα, το τελικό σκορ
είναι απόλυτα δίκαιο βάσει
της εικόνας των δύο ομάδων.
Ο MVP
Δεν ήταν σπουδαίος, δεν
ήταν πολύ εύστοχος, ήταν
όμως αυτός που έκανε τη διαφορά σε άλλο ένα παιχνίδι της
ΤΣΣΚΑ. Ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε
16 πόντους από 3/9 δίποντα, 2/5
τρίποντα και 4/7 βολές, γέμισε τη στατιστική του με επτά ριμπάουντ, επτά ασίστ,
άγγιξε το triple-double και πιθανότατα θα το έκανε
κι όλας αν έπαιζε περισσότερα από 26 λεπτά. Είναι ο
κορυφαίος παίκτης της πρωταθλήτριας Ευρώπης και
σε καταπληκτική φόρμα μετά από το επεισόδιο με τον
Δημήτρη Ιτούδη.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε κακό βράδυ,
σίγουρα όμως ο Μπαρτζώκας θα περίμενε περισσότερα από τον Κώστα Σλούκα που ξεκίνησε καλά και
στη συνέχεια χάθηκε. Ο Έλληνας πόιντ γκαρντ είχε
μόλις πέντε πόντους από 1/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα,
τρία ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, αλλά και πέντε λάθη
σε 30 λεπτά συμμετοχής.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Σπανούλη, Παπανικολάου, ΖανΣαρλ, Μάρτιν άνοιξε το ματς ο Μπαρτζώκας απένα-

ντι σε μια πολύ ψηλή πεντάδα με τους Χάκετ, Χίλιαρντ, Κουρμπάνοφ, Σενγκέλια, Μιλουτίνοβ. Ο Μάρτιν
ήταν ασύλληπτος στο ξεκίνημα, σκόραρε δύο καλάθια, αλλοίωσε δύο σουτ, έδωσε μία ασίστ, βραχυκύκλωσε τον Μιλουτίνοβ κοντά στο καλάθι, χάρη σε
αυτόν μπήκε καλά στο ματς ο Ολυμπιακός (2-6 και
6-8 στο 4’), χάρη στον Σλούκα όμως έμεινε μπροστά καθώς ο νέος ηγέτης του κυκλοφόρησε σωστά
τη μπάλα μέχρι το 9-17 στο 6’ από το τρίποντο του
Παπανικολάου.
Οι πρώτες αλλαγές, κάποια άτσαλα τελειώματα από
τους Ζαν-Σαρλ - Έλις και η άνοδος του Σενγκέλια που
έβαλε back-to-back τρίποντα βοήθησαν την ΤΣΣΚΑ να
ισορροπήσει το ματς και να περάσει και μπροστά με
τρίποντο του Τζέιμς στο φινάλε της πρώτης περιόδου
(20-19) χάρη σε ένα επί μέρους 11-2. Με
τους Τζένκινς, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ,
Βεζένκοβ, Έλις ο Ολυμπιακός δεν
λειτούργησε καλά στο ξεκίνημα
της δεύτερης περιόδου. Βρέθηκε πίσω με πέντε (26-21), με
το επί μέρους σκορ να φτάνει
στο 17-4 μετά από το εντυπωσιακό του πρώτο εξάλεπτο, πήγε και στο -9 (32-23),
δεν είχε σκορ, έκανε λάθη,
ήταν άστοχος, μπερδεύτηκε με το ροτέισον, έχασε
τον ρυθμό του, και έκλεισε
το πρώτο μέρος στο -10 (3929) έχοντας πετύχει μόλις δέκα
πόντους.
Με 2/11 τρίποντα στο ημίχρονο, δεν
μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, την ώρα βέβαια που και η ΤΣΣΚΑ σούταρε με 41.2% στο δίποντο αλλά είχε επτά επιθετικά
ριμπάουντ.Με την άμυνά της να είναι το ίδιο αποτελεσματική και στο τρίτο δεκάλεπτο, η ΤΣΣΚΑ πήγε μέχρι
και το +14 (46-32) καθώς ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν υπερβολικά να βρει σκορ.
Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους Πειραιώτες σε απόσταση, ο Χάκετ έβαλε σουτ για το 49-34 στο 28’, ο
Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές σε
διάστημα δευτερολέπτων στα τέλη του δεκαλέπτου
και το -18 στο 30’ (56-38) δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας στους ερυθρόλευκους. Η τέταρτη περίοδος
είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός δεν είχε
δυνάμεις, κουράγιο και αρκετό ταλέντο για να κάνει
μια τόσο μεγάλη ανατροπή, από το -22 (60-38 στο
32’), η ΤΣΣΚΑ πήρε τη νίκη, ανέβηκε στην κορυφή και
άφησε τον Ολυμπιακό στο 5-5 και το 50%.
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