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Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

δεν θα είναι αυτό για πάντα κι όταν με το καλό

γνώστριες,

τελειώσει, ο κάθε ένας από εμάς πιο εύκολα

Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν

ή πιο δύσκολα θα ξανασταθεί στα ποδαρά-

την εβδομάδα καλά και με περίσσια κια του. Εύχομαι ειδικά τα νέα παιδιά που

καλή ψυχολογία. Να περάσουμε καλά (όσο δεν έχουν περάσει λαχτάρες, κακουχίες και
μπορούμε) με τα αγαπημένα μας πρόσωπα δύσκολες καταστάσεις όπως η παρούσα γενιά
οικογενειακά, σεμνά (λόγω και της πανδη- να το ξεπεράσει πιο εύκολα.

μίας) χωρίς μεγάλους εορτασμούς και πάρτι,

Πάντως, κάτι που πραγματικά προτρέπω

ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί τους «προύχοντες», γιατί έχουμε πολλούς και
αυτή η «λαχτάρα» που βρήκε την ανθρωπό- καλούς στην παροικία μας, με κάποιο τρόπο

Υπομονή που
δοκιμάζεται

τητα.

να βοηθήσουν, δηλαδή να συνεισφέρουν

Καλοί μου αναγνώστες δεν θα κάτσω ποτέ να όπως μπορούν σε ανθρώπους ή σε ευπαθείς
περιαυτολογήσω ή να φιλοσοφήσω για αυτό ομάδες που πραγματικά περνάνε δύσκολα
που περνάμε, δηλαδή πως ξεκίνησε, από που, και το ξέρω. Έχω αρκετά παραδείγματα στην
εάν μας το φύτεψαν, γιατί το κάνουν, ποιοι κι όμορφη κατά τα άλλα παροικία μας.
ό,τι άλλο από σωστό κι εξωφρενικό έχω δια- Υπάρχουν, λοιπόν, τρόποι που με απειροελά-

συνεχώς
γίνεται
θυμός...

βάσει ή ακούσει. Επειδή θέλω να πιστεύω ότι χιστη συμπαράσταση θα μπορούν να στρώείμαι νοήμων άνθρωπος που μπορώ να κατα- σουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι κατηγορίες
λάβω τον εαυτό μου και τα αγαπημένα μου

ανθρώπων που δεν έχουν την δυνατότητα

πρόσωπα, έχω σταματήσει να ακούω οτιδή- αυτή. ΔΩΣΕ, λοιπόν, ΒΟΗΘΗΣΕ και κάποια
ποτε «παπαριά» μου λένε για να με προστα- ανώτερη δύναμη θα σ το ανταποδώσει,
τέψουν. Λες και μας ξέρανε κι από χθες και είτε σε εσένα είτε στα παιδιά σου. Δεν είμαι
τώρα θέλουν να βοηθήσουν.

παπάς, δημοσιογράφος είμαι και ζω πολύ

Ε! Τι να πω βρε αδέλφια; Ένας απλός άνθρω- κοντά στην πραγματικότητα.
πος είμαι σαν κι εσάς. Λόγω της δουλειάς
μου προσπαθώ να ενημερώνομαι καθημε- Ο φίλος σας,
ρινά ώστε να φέρνω σε εσάς πληροφορίες,
με τις οποίες εσείς διαβάζετε και αποφασίζετε τι πρέπει να κάνετε. Θέλω να πιστεύω ότι

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Σύνοδος Κορυφής: Θρίλερ με τις κυρώσεις στην
Τουρκία – Δυσαρέσκεια από την ελληνική πλευρά

Τ

εταμένο αναμένεται να είναι το κλίμα στο δείπνο των ηγετών της ΕΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, όπου
αναμένεται να συζητηθεί το μείζον θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
Όπως έχει διαφανεί τόσο από το προσχέδιο συμπερασμάτων που κυκλοφόρησε χτες όσο και από αυτό που διέρρευσε
σήμερα το πρωί, το μπλοκ προσανατολίζεται σε light κυρώσεις απέναντι σε πρόσωπα και εταιρείες της Τουρκίας που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ δεν υπάρχει καμία
σαφής αναφορά για το ζήτημα του Oruc Reis ούτε φυσικά για
εμπάργκο όπλων.
Πάντως, σύμφωνα με το Reuters στο προσχέδιο των συμπερασμάτων αναφέρεται ότι η ΕΕ θα διευρύνει τον κατάλογο των
ατόμων και των επιχειρήσεων της Τουρκίας στις οποίες θα επιβληθούν κυρώσεις.
Όλα δείχνουν πως πάμε προς μια φόρμουλα «συμβιβασμού»
με διεύρυνση του καταλόγου των κυρώσεων και από εκεί και
πέρα το ζήτημα παραπέμπεται για «τελική» επανεξέταση τον
ερχόμενο Μάρτιο. Πρόκειται ουσιαστικά για υλοποίηση της
γερμανικής πρότασης.
Στο κλίμα της απροθυμίας για κυρώσεις απέναντι στην Άγκυρα,
«λάδι στη φωτιά» έβαλαν και οι δηλώσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ,
Γενς Στόλτενμπεργκ, πως η Τουρκία είναι «σημαντική σύμμαχος» και πως είναι υπέρ μιας «θετικής προσέγγισης» απέναντι
στη γείτονα μας χώρα.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Politico,
Ελλάδα και Κύπρος εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους
για το κείμενο του σχεδίου συμπερασμάτων, καθώς επιθυμούν
να πιέσουν για περαιτέρω κυρώσεις και δεν θέλουν να δουν το
ζήτημα της Τουρκίας να διολισθαίνει μέχρι τον Μάρτιο.

Τα γυρνάει ο Μακρόν;

Για ξεκάθαρη θέση της Γαλλίας έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος
Εμμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο, σημειώνοντας ότι «θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία των κρατών της ΕΕ
και τη σταθερότητα ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και
στο σύνολο της περιοχής, που σημαίνει Ανατολική Μεσόγειο,
Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή».
Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, o ηγέτης της Γαλλίας
φαίνεται να έχει αλλάξει τη στάση του τις τελευταίες ώρες, υιοθετώντας τους φόβους της Μέρκελ. Συγκεκριμένα, το Παρίσι
φοβάται ότι σκληρές κυρώσεις αυτή τη στιγμή μπορεί να
φέρουν αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα και αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένο με το τωρινό προσχέδιο.

Έτσι, φαίνεται πως ο Μακρόν δεν θα είναι ο «μπροστάρης»
στην ομάδα των χωρών που τάσσονται υπέρ των κυρώσεων,
που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, την
Αυστρία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και
τη Σλοβενία.
Μαζί με τη Γερμανία, κατά των κυρώσεων τάσσονται Ιταλία,
Ισπανία, Ουγγαρία και Μάλτα. Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις πρώτες χώρες ανήκουν στους βασικούς προμηθευτές όπλων στην
Τουρκία.
Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, κρατούν μια ενδιάμεση στάση.
Υπέρ της «δυνατότητας στοχευμένων κυρώσεων» στην
Άγκυρα τάσσεται ο Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Ντε
Κρόο, σύμφωνα με την εφημερίδα Nieuwsblad. «Το Βέλγιο
υποστηρίζει πάντα μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, για διάλογο σχετικά με τις στρατηγικές προκλήσεις και την συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας» ανέφερε ο Ντε Κρόο στη συμβουλευτική επι-

«Pacta sunt servanda»,
«Οι συμφωνίες πρέπει να
τηρούνται», διεμήνυσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προς
την Γερμανίδα καγκελάριο
για το θέμα των κυρώσεων
- Στο δείπνο των ηγετών
αναμένονται οι όποιες
εξελίξεις

τροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν ικανοποιούνται Ελλάδα και Κύπρος με το
νέο προσχέδιο

Ένα νέο σχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία που κυκλοφόρησε το πρωί δεν κατάφερε να ικανοποιήσει την Ελλάδα και
την Κύπρο και το κείμενο αναμένεται τώρα να φτάσει στο επίπεδο των ηγετών, λένε δύο διπλωμάτες στο Politico.
Η νέα έκδοση μιλά για πρόσκληση στο «Συμβούλιο να εγκρίνει πρόσθετες καταχωρήσεις» (για κυρώσεις) ενόψει «των μη
εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων γεώτρησης της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο» και καλεί τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον
κορυφαίο διπλωμάτη της ΕΕ, «να υποβάλει έκθεση σχετικά
με την πορεία», συμπεριλαμβανομένης της «επέκτασης του
πεδίου» των κυρώσεων «το αργότερο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2021».
Εν ολίγοις, οι αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο που είχε
κυκλοφορήσει χτες είναι ελάχιστες. Οι διπλωμάτες λένε ότι
για την Ελλάδα και την Κύπρο ο Μάρτιος του 2021 θεωρείται
πολύ μακριά χρονικά, καθώς θέλουν να δουν πιο γρήγορη και
ισχυρή δέσμευση από την ΕΕ.
Σύμφωνα με τρίτο διπλωμάτη, η ελληνική πλευρά πρότεινε
να γίνει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής τον Φεβρουάριο αποκλειστικά για το θέμα της Τουρκίας. Ωστόσο, ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πρόταση αυτή, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως χρειάζεται.
Ο ίδιος διπλωμάτης πρόσθεσ ότι τα κράτη-μέλη συμφωνούν
ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά «διαφωνούν στο τι ακριβώς πρέπει να γίνει».
Διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα για ένα νέο προσχέδιο
συμπερασμάτων, αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία οπότε η
τελευταία προαναφερθείσα εκδοχή είναι αυτή που θα έχουν οι
ηγέτες της ΕΕ μπροστά τους κατά το δείπνο.
Η απάντηση της Αθήνας
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής: «Θα εργαστούμε για
να βελτιώσουμε το προσχέδιο των συμπερασμάτων. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα και σήμερα χώρες που δεν θέλουν
καθόλου κυρώσεις για την Τουρκία. Για μας διακυβεύεται η
αξιοπιστία της ΕΕ».
Παράλληλα, μιλώντας στο έβδομο ΟΝΝΕΔ Talks του δεύτερου
κύκλου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τόνισε σχετικά
με τη στάση της Τουρκίας πως: «Όπου πρόβλημα, εκεί και η
Τουρκία. Όπου σταθερότητα, όπου συνεννόηση, όπου Διεθνές
Δίκαιο, εκεί και η Ελλάδα».
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Δημοσκόπηση Alco: Με 15,4 μονάδες
προηγείται η ΝΔ

Μ

εγάλη διαφορά διατηρεί η Νέα
Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα
με δημοσκόπηση της εταιρείας
Alco για το Open.
Συγκεκριμένα, το προβάδισμα της ΝΔ διαμορφώνεται στις 15,4 ποσοστιαίες μονάδες και η
εικόνα της πρόθεσης ψήφου (στα έγκυρα) είναι
η εξής: ΝΔ 38%, ΣΥΡΙΖΑ 22,6%, ΚΙΝΑΛ 6,9%,
ΚΚΕ 5,6%, Ελληνική Λύση 4,2% και ΜέΡΑ25
3%.
Οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στον Αλέξη Τσίπρα με
τη διαφορά στη συγκεκριμένη μέτρηση να

κυμαίνεται στο επίπεδο των 20 μονάδων.
Στις θετικές γνώμες για τους υπουργούς της
κυβέρνησης προηγείται Νίκος Δένδιας, ακολουθεί ο Βασίλης Κικίλιας και οι Τάκης Θεοδωρικάκος.
Σε ό,τι αφορά στην πανδημία, οι περισσότεροι
πολίτες αποδίδουν την έξαρση του κορωνοϊού
στην καθυστερημένη λήψη μέτρων. Ακολουθεί η άποψη ότι οι πολίτες δεν ακολούθησαν
τα μέτρα και ότι δεν υπάρχει αρκετός έλεγχος.
Σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο, το 33% τονίζει πως
θα εμβολιαστεί άμεσα, το 42% των ερωτηθέντων λέει πως θα περιμένει και δεν θα το κάνει
άμεσα, ενώ το 19% λέει πως δεν θα εμβολιαστεί.

επικαιρότητα
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Φλαμπουράρης για Τσίπρα: Είναι ο
μοναδικός αρχηγός που ζει ακόμα σε
ενοίκιο

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

Θ

έση στα εσωκομματικά του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην υπόθεση γύρω από την εκμίσθωση ακινήτου από τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα
στην περιοχή της Λαυρεωτικής παίρνει ο βουλευτής Επικρατείας, Αλέκος
Φλαμπουράρης, σε συνέντευξή του
στην ιστοσελίδα piperata.gr
Απαντώντας στους αρνητές της διεύρυνσης στο εσωτερικό του κόμματος, ο «ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και επιδιώκει να ξανακυβερνήσει» λέει με
νόημα υπογραμμίζοντας πάντως ότι
το κόμμα, «παραμένει στην ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, να υπερασπίζεται τους πολλούς και όχι τους
λίγους» απαντά με νόημα ο πρώην
υπουργός, ενώ εκτιμά πως «όταν
θα περάσει αυτό το διάστημα και
μπούμε σε μία κανονική ζωή, νομίζω
ότι θα εκφραστούν αυτές οι αντιδράσεις και αντιρρήσεις στην κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι θα εκφραστούν και κινηματικά. Θα βγει κι ο
κόσμος στους δρόμους για να διεκδικήσει το δίκιο του».
Αναφορικά με τις αντιδράσεις για την
άθληση του Πρωθυπουργού στην
Πάρνηθα, ο κ. Φλαμπουράρης απαντά πως ο κ. Μητσοτάκης «δείχνει ότι
ως πρωθυπουργός της χώρας δεν ζει
«μέσα» στο πρόβλημα. Δηλαδή δεν
ζει το πρόβλημα που ζει ο ελληνικός
λαός, δεν έχει το «φόβο» την «αμηχανία» την «ανασφάλεια» την οποία
αισθάνονται οι άνθρωποι λόγω αυτής
της πανδημίας…». Στον αντίποδα, ο
πρώην υπουργός επισημαίνει ότι
μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας
«επικράτησε μία «χαλάρωση» - παρά
τις επισημάνσεις που έκαναν επιδημιολόγοι, καθηγητές της ιατρικής και
επιστήμονες οι οποίοι «φώναζαν»
ότι «θα έρθει και δεύτερο κύμα του
κορωνοϊού και πρέπει να προετοιμαστούμε».
Με αφορμή τα γεγονότα στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, η «κυβέρνηση

με αφορμή την πανδημία, προσπάθησε να υλοποιήσει μια αυταρχική
πολιτική» σημείωσε ο κ. Φλαμπουράρης και χαρακτήρισε «αποκρουστική εικόνα» τα όσα συνέβησαν στα
Εξάρχεια. «Εδώ και ενάμιση χρόνο, η
αστυνομία είναι πολύ πιο επιθετική
εναντίον της νεολαίας και εναντίον
του κόσμου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.
Ο ίδιος προβλέπει πως «έρχονται
πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις»,
ενώ «αυτό που λέμε εμείς - και όλη
η αντιπολίτευση – για ποιο λόγο δεν
μας ενημερώνουν σωστά για τα όσα
συμβαίνουν με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα», διερωτήθηκε
ο ίδιος.
Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, το
ζήτημα της εκμίσθωσης κατοικίας στο
Σούνιο από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,

«δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό…
Είναι ο μοναδικός αρχηγός κόμματος, ο οποίος ζει ακόμα στο ενοίκιο.
Έμενε εδώ, κοντά μου, στη Ζωοδόχου Πηγής... Όταν παντρεύτηκε, πήγε
στην Κυψέλη. Μετά άλλαξε σπίτι,
πάλι στην Κυψέλη. Κι επειδή ερχόταν για καλοκαίρι πολλές φορές στην
Αίγινα, όταν τα παιδιά μεγαλώσανε
λίγο και γίνανε 6 - 7 χρονών, νοίκιασε
ένα σπίτι για να πηγαίνει το καλοκαίρι. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε τέτοια θέματα; Δηλαδή απαξιώ»
ξεκαθάρισε ο κ. Φλαμπουράρης, μην
κρύβοντας τη δυσαρέσκειά του.
«Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την
ερώτηση. Είναι τόσο πολιτική αλητεία
τώρα αυτό… Είναι χυδαία συμπεριφορά. Δηλαδή δεν θέλω να το βάλω

στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι
τόσο χυδαίο που δεν θέλω να πω, ότι
δεν έχει με τι να συσκοτίσει τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία και βρήκε
αυτό… Είναι χυδαία συμπεριφορά
από τη μεριά του ρεπορτάζ, είναι
χυδαιότερη η αντιμετώπιση από τη
μεριά της κυβέρνησης. Και δεν θέλω
πραγματικά να μπω σε αυτή τη συζήτηση...», κατέληξε.

ΝΔ σε Τσίπρα για το εξοχικό
στο Σούνιο: Να απαντήσει αντί να τρομοκρατεί δημοσιογράφους

Συνέχεια στο θέμα του εξοχικού του
Αλέξη Τσίπρα δίνει η Νέα Δημοκρατία με νέα ανακοίνωσή της.
Το κυβερνών κόμμα, διερωτάται πώς
«κάποιος νοικιάζει βίλα 140 τετραγωνικών σε 1 στρέμμα οικόπεδο πάνω
στη θάλασσα, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής έναντι 500
ευρώ τον μήνα;».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας
Δημοκρατίας έχει ως εξής:
Αντί να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να
τρομοκρατήσει δημοσιογράφους
μοιράζοντας εξώδικα και να πετάξει
την μπάλα στην εξέδρα για να καλύψει
την αλήθεια, ας απαντήσει:
1. Πως γίνεται να νοικιάζει κάποιος
βίλα 142 τετραγωνικών σε 1 στρέμμα
οικόπεδο πάνω στη θάλασσα, σε μια
από τις ακριβότερες περιοχές της
Αττικής έναντι 500 ευρώ τον μήνα;
2. Πως γίνεται ο ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου που είχε βγει
προς πώληση για 1,200.000 ευρώ να
πληρώνει 20.000(;) + ΦΠΑ σήμερα
για να πάρει 18.000 σε τρία χρόνια,
«μπαίνοντας μέσα» για τα καλά, αν
συνυπολογίσει κανείς την εφορία και
τον ΕΝΦΙΑ;
3. Την Κυριακή που διέψευδε κάθε
αναφορά σε νέα βίλα και υποστήριζε ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν στο
πόθεν εσχες του, δεν ήξερε όσα «ανακάλυψε» χθες;
Ποιόν νομίζουν ότι κοροϊδεύουν;
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Σύνοδος Κορυφής:
Συμφωνία για το ταμείο
ανάκαμψης

Η Ελλάδα δικαιούται 31,9 δισ. ευρώ
των οποίων τα 22,5 δισ. ευρώ υπό τη
μορφή επιδοτήσεων - Στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων των ηγετών βρίσκεται
πλέον το ζήτημα των κυρώσεων κατά της
Τουρκίας

Σ

υμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ) και το
ταμείο ανάκαμψης επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, σε λιγότερο από μισή ώρα από την
έναρξη των συνομιλιών, καθώς η συμβιβαστική πρόταση ανάμεσα στη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ουγγαρία και την Πολωνία έγινε
δεκτή και από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.
Μετά την επίτευξη της συμφωνία για το ΠΔΠ και το
ταμείο ανάκαμψης ξεκίνησε η συζήτηση για την Τουρκία.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ συμφώνησε σε έναν νέο
μηχανισμό: Αυτόν του σεβασμού στο κράτος δικαίου.
Στο μέλλον η ΕΕ θα μπορεί να διεκδικήσει επιστροφές χρημάτων από κράτη - μέλη που παραβιάζουν τον
σεβασμό στο κράτος δικαίου. Κάτι το οποίο η Ουγγαρία και η Πολωνία προσπάθησαν για καιρό να μπλοκάρουν, αλλά τελικώς δεν το κατάφεραν. Ωστόσο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας μπορεί να μιλήσει για πύρρειο νίκη καθώς ο εν λόγω μηχανισμός δεν πρόκειται
να εφαρμοστεί πριν το 2022.
Η συμφωνία επετεύχθη χωρίς να υπάρξει καμία
αλλαγή στο συμβιβασμό Βαρσοβίας και Βουδαπέστης
με τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ,
καθώς ο έλεγχος του Δικαστηρίου της ΕΕ, ως το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο, έγινε δεκτή από τους «27».
Η συμφωνία ορίζει επίσης ότι ο μηχανισμός του σεβασμού στο κράτος δικαίου ισχύει μόνο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και το
ταμείο ανάκαμψης, εξαιρώντας έτσι την εκταμίευση
κεφαλαίων για έργα που έχουν αναληφθεί βάσει του
τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Πρόκειται για έναν συμβιβασμό που αφήνει ελεύθερο το πεδίο ώστε όλες οι πλευρές να επικαλεστούν
την νίκη καθώς ο σεβασμός στο κράτος δικαίου, τον
οποίο θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση τόσο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και κράτη-μέλη όπως η
Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, δεν αφαιρείται από
τη συμφωνία.
Η συμφωνία αφορά συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο
ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, το οποίο συνδυάζει το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (1,07 τρισ. ευρώ για
την περίοδο 2021-2027) και το ταμείο ανάκαμψης, το
λεγόμενο Next Generation EU (NGEU), ύψους 750 δισ.
ευρώ.
Η Ελλάδα δικαιούται 31,9 δισ. ευρώ των οποίων τα
22,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και 9,4 δισ. σε δάνεια.

10 επικαιρότητα
Πέθανε ο θρυλικός πρώην
γερουσιαστής του Μέριλαντ
Πολ Σαρμπάνης

Π

έθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο πρώην γερουσιαστής του Μέριλαντ
Πωλ Σαρμπάνης, ο οποίος υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα του Ελληνισμού για 30 χρόνια στην αμερικανική Γερουσία. Την είδηση του θανάτου
του την ανακοίνωσε ο γιός του και βουλευτής του Μέριλαντ Τζον Σαρμπάνης, λέγοντας: «ο πατέρας μου, ο γερουσιαστής Πωλ
Σαρμπάνης, πέθανε ειρηνικά σήμερα το απόγευμα στη Βαλτιμόρη».
Ο ΠΟλ Σαρμπάνης υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα του ελληνισμού για 30 χρόνια στην αμερικανική Γερουσία. Είχε υπηρετήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, όντας μάλιστα ένας
από τους πρωτεργάτες για την επιβολή του
αμερικανικού εμπάργκο όπλων μετά την
εισβολή στην Κύπρο.
Μεγάλη η απώλεια και δυσαναπλήρωτο το
κενό των μεγάλων αγώνων για τον Ελληνισμό αποτελεί ο θάνατος του πρώην
γερουσιαστή της πολιτείας του Μέριλαντ
Πολ Σαρμπάνη, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης.
Είναι χαρακτηριστική η γενναία του
στάση και διαχρονική του πολιτική για την
Ελλάδα, καθώς υπερασπίστηκε με επιμονή
τα θέματα του Ελληνισμού για 30 χρόνια
στην αμερικανική Γερουσία. Ήταν από τις
πιο ισχυρές προσωπικότητες της ελληνι-

κής ομογένειας στις ΗΠΑ και έδινε διαρκώς μεγάλες και καίριες πολιτικές μάχες για
την προώθηση των Εθνικών θεμάτων της
Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπέρ του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Η Ελλάδα νοιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη
για τη συνεισφορά του σημαντικού πολιτικού ανδρός Πολ Σαρμπάνη, που τίμησε με
το έργο του την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
Ο κ. Χρυσουλάκης, στην συλλυπητήρια
επιστολή του προς τον υιό τού εκλιπόντος,
Τζον Σαρμπάνη, συνεχιστή της πολιτικής
καριέρας του Πολ Σαρμπάνη, αναφέρει τα
ακόλουθα:
«Παρακαλώ δεχτείτε τα εγκάρδια συλλυπητήρια μου για την απώλεια του πατέρα σας,
ενός πραγματικού πολιτικού, ενός ανδρός
του οποίου η παρουσία στην πολιτική ζωή
των ΗΠΑ έχει σηματοδοτήσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Ο γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης υπήρξε
πραγματικός ηγέτης, αγωνιζόμενος για τη
δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύουν η ιστορία
του και οι επιτυχίες του. Σήμερα δεν είναι
μόνο η οικογένειά του και η πολιτεία του
Μέριλαντ που θρηνούν, αλλά και η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα και όλοι οι Έλληνες
σε όλο τον κόσμο για την απώλεια αυτού
του μεγάλου ανδρός.
Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα
από εσάς και τα επιτεύγματά του».
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Θ. Πελαγίδης: Η πανδημία επιταχύνει
τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό, πιο
εντατικό τρόπο παραγωγής

Τις μακροπρόθεσμες συνέπειες
της πανδημίας στη λειτουργία
της οικονομίας ανέπτυξε ο
υποδιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος μιλώντας σε συνέδριο

Η

πανδημία επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό
τρόπο παραγωγής, ο οποίος θα έχει σημαντικές συνέπειες σε πολλά πεδία και η Ελλάδα θα
πρέπει να αναζητήσει τις αλλαγές που
πρέπει να πραγματοποιήσει για να διατηρήσει και να αυξήσει την απασχόληση και το εγχώριο προϊόν.
Την εκ τ ίμηση αυτή διατύπωσε ο ο
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδ ο ς, κα θ η γ η τ ή ς τ ο υ Π α ν ε π ισ τ η μίου Πειραιά κ. Θεόδωρος Πε λαγίδης, μιλών τας σ το 11ο
Πανε λ λήν ιο Συνέδριο
Πωλήσ εων που διορ γάνωσε το Ινσ τ ιτούτο
Πωλήσεων Ελλάδος.
Ο κ. Πελαγίδης ανέφερε
ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει αρκετά καλά
το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πανδημία. Χάρη σ τα πρωτοφανή μέτρα η κατάσταση συντηρείται με σχετικά ικανοποιητικό τρόπο,
είπε και πρόσθεσε ότι είναι σημαντική
η υποστήριξη που παρέχει σε όλη την
Ευρώπη η διοχέ τευση ρευσ τότητας
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
η οποία ενισχύεται με πρόσθετα 500
δισ. ευρώ και επεκτείνεται χρονικά.
«Υπάρχει όμως ο κίνδυνος όταν ελεγχθεί η πανδημία, οι απαιτήσεις και οι
όροι της αγοράς να έχουν δραματικά
αλλάξει. Να δούμε ένα τοπίο δηλαδή
εντελώς διαφορετικό, ιδίως στις υπηρεσίες, στις οποίες βασίζεται κυρίως η
χώρα μας», επισήμανε ο κ. Πελαγίδης.
Ο υποδιοικητ ής τ ης Τράπεζ ας τ ης
Ελ λάδος εξέφρασε την εκτίμηση ότι
η πανδημία επιταχύνει τη μετάβαση
σε ένα διαφορε τικό υπόδειγμα, με
πιο εντατικές διαδικασίες, περικοπή
κόστους και με ψηφιακά καθοδηγούμενη παραγωγή, ο οποίος συρρικνώνει περαιτέρω την καταναλωτική και

επενδυτική δαπάνη. Είπε χαρακ τηρισ τικά: «Πρέπει να αναλογισ τούμε
τι σημαίνει γ ια την οικονομία όταν
μια εταιρεία ανακοινώνει, για παράδειγμα, ότι θα έχει 4 ή και 3 ημέρες
εργασίας, ότι θα έ χει λιγότερα γραφεία, λιγότερα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει για την αγορά ακινήτων; Πώς επιδρά στην απαξίωση κεφαλαίου;»
Ο κ. Π ε λα γ ίδ η ς ε πισ ήμα ν ε ότ ι η
μεγάλη νόσος της οικονομίας, διεθνώς
αλ λά και σ την Ελ λάδα αφορά σ την
απουσία της δαπάνης, καταναλωτικής
και επενδυτικής. Το πρόβλημα, όπως
είπε, είχε εμφανιστεί από την αρχή της
περασμένης δεκαετίας και τώρα επιδεινώθηκε με την πανδημία.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νόσος
του συστήματος σήμερα είναι ότι λείπει ο “big spender”, και ότι δίπλα
σ την απουσ ία επε νδύσεων προσ τίθεται
και η απουσία κατανάλωσης.
Σημειώνε ται με γάλη
αύξηση των αποτ α μ ι ε ύ σ ε ω ν, α π ό
κά π ο ι α σ τ ρ ώ μ α τ α ,
ενώ παράλληλα υποχωρούν τα επιτόκια,
αλλά αυτό δεν μπορεί
να ανορθώσει την δαπάνη, ήτοι την
κατανάλωση και τις επενδύσεις, που
είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Με δεδομένη την τεράστια ρευσ τότητα που υπάρχει, το πρόβλημα
βρίσκεται περισσότερο στην έλλειψη
επενδυτικών ευκαιριών. Εάν λείπει η
ζήτηση, απουσ ιάζουν και οι ευκαιρίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πανδημία ανοίγει πολ λά μέ τωπα
και θα αργήσει να ξεπερασ τεί, αλλά
όταν τε λειώσει θα έ χει διαμορφω θεί ένα νέο τοπίο, το οποίο σήμερα
δεν είναι ξεκάθαρο, «επειδή η εικόνα
έχει παγώσει σαν να σταμάτησε η σύνδεση σ το zoom», ανέφερε χαρακτηρισ τικά ο κ. Πελαγίδης και κατέληξε
λέγοντας: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να αντιληφθούν έγκαιρα τις αλλαγές
που έρχονται και να προετοιμαστούν
διότι υπάρχει ο κίνδυνος να υποστούν
σημαν τικό πλήγμα εάν δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν».
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Τραγωδία στην Πέλλα:
Συγκλονίζει η κόρη του
ζευγαριού που πέθανε λόγω
κορωνοϊού

«Νοσηλευόμασταν σε διπλανά
δωμάτια και δεν μπόρεσα να
αποχαιρετήσω» τους γονείς
μου λέει η κόρη του ζευγαριού
που χάθηκε μέσα σε 10 ημέρες «Ξεκληρίστηκε η οικογένειά μας
από τη μία στιγμή στην άλλη»

Σ

υγκλονίζει η Αναστασία Αζάν, που
μέσα σε 10 ημέρες έχασε και τους
δύο γονείς της λόγω κορωνοϊού.
«Ξεκληρίστηκε η οικογένειά μας
από τη μία στιγμή στην άλλη» λέει στο
protothema.gr.
Η κοπέλα από την Πέλλα νόσησε επίσης
από κορωνοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σ το νοσοκομείο, όπως και οι
γονείς της. Αν και ήταν σε διπλανά δωμάτια, δεν μπόρεσε να τους δει. «Δεν κατάφερα να τους αποχαιρετήσω και να τους
πω ότι τους αγαπώ», ανέφερε.
Πρώτα χάθηκε η μητέρα
της και μετά από 10 ημέρες ο πατέρας της, γνωστός
παιδίατρος της περιοχής,
που δούλευε στην Έδεσσα
και κατοικούσε σ τη Σκύδρα, ενώ ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός στον κόσμο.
«Χάθηκαν άδικα οι γονείς μου. Ξεκληρίστηκε η οικογένειά μας από τη μια στιγμή
στην άλλη. Κόλλησα κι εγώ κορωνοϊό και
χρειάστηκε να νοσηλευτούμε και οι τρεις
στο νοσοκομείο. Ήμασταν σε διπλανά
δωμάτια και δεν κατάφερα να τους αποχαιρετήσω και να τους πω ότι τους αγαπώ
. Πρώτη έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου
και δέκα μέρες αργότερα έφυγε κι ο πατέρας μου . Εγώ νοσηλεύτηκα πέντε μέρες
και ήλπιζα ότι θα τους έβλεπα ξανά στο
σπίτι μας αλλά έχασαν τη μάχη με τον
ιό και οι δυο» λέει στο protothema.gr η
Αναστασία Αζάν.

«Ο θάνατος του παιδιάτρου συγκλόνισε την περιοχή»
Για την τραγωδία της οικογένειας μίλησε
λίγο νωρίτερα η Ροζαλία Γαβριηλίδου,
περιγράφοντας σ το MEGA τις δύσκο-

λες στιγμές που περνάνε στη Σκύδρα της
Πέλλας.
«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα
μηνύματα ήταν καταιγιστικά. Ήταν πολύ
αγαπητός, εξαίρετος επιστήμων, ο θάνατός του συγκλόνισε όλη την περιοχή.
Επειδή δούλευε στην Έδεσσα και κατοικούσε στη Σκύδρα, είχε μια ευρύτερη
περιοχή που ήταν γνωστός και αγαπητός
στον κόσμο», ανέφερε η κ. Γαβριηλίδου
για τον παιδίατρο, σύζυγο της ξαδέρφης
της, που χάθηκε δέκα ημέρες μετά απ’
αυτή.

«Το τραγικό είναι ότι στέλνεις
τους ανθρώπους σου σαν πακέτο»

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς κόλλησε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε,
μπορεί από κάτι που άγγιξε, μπορεί από
οτιδήποτε. Με διαφορά λίγων ημερών
χάθηκε το ζευγάρι, ξεκληρίσ τηκε μια
οικογένεια. Έμεινε η κόρη
της μόνη της. Την ημέρα
που πέθανε η πρώτη μου
ξαδέρφη, μου πέθανε και
ο πατέρας μου, από κορωνοϊό. Δέκα ημέρε ς με τά
έφ υ γ ε κα ι ο Χ ρή σ τ ο ς.
Έχουμε μάθει να ρωτάμε
πόσο χρονών ήταν, αν είχε
υποκείμενο νόσημα. Ό,τι
υποκείμενο και αν έχει ο καθένας μας, το
παλεύει. Έρχεται αυτός ο αόρατος εχθρός
και αυτός τελικά κόβει το νήμα της ζωής»,
πρόσθεσε η ίδια.
«Το τ ραγ ικό είναι ότι σ τέ λνεις τους
ανθρώπους σου σαν πακέτο. Και είναι
η πληγή που μένει. Η εικόνα που σου
μένει είναι αυτή. Χωρίς να μπορείς να
τους αποχαιρετίσεις. Θα μπορούσαμε
να μην είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τα κρατήσαμε τα μέτρα. Πονάει
το γεγονός ότι αφήσαμε να φτάσει σε
αυτό το σημείο, να είναι ανεξέλεγκτη η
κατάσταση. Οι επιστήμονες μας συμβουλεύουν, και εμείς τους αγνοούμε. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και
να πούμε ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Ας καθίσουμε στο σπίτι, ας
μην κάνουμε γιορτές όπως τις κάναμε»,
τόνισε η κ. Γαβριηλίδου.

Κοροναϊός : Τι λέει στο MEGA ο
πρώτος Έλληνας που έκανε το
ρωσικό εμβόλιο

Λ

ίγο πριν από την τελική ευθεία
για τον εμβολιασμό και στην Ελλάδα οι Έλληνες εμφανίζονται
προβληματισμένοι για το αν
πρέπει να κάνουν το εμβόλιο.
Στην κυβέρνηση ο σχεδιασμός προχωράει
και όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Τα
Νέα» ήδη αρχίζουν ασκήσεις προσομοίωσης στα 1.018 κέντρα εμβολιασμού.
Η τελική φάση αρχίζει στις 15 Δεκεμβρίου. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ζήτησε
από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ώστε
να αποφορτιστεί το σύστημα υγείας και
να ξεκινήσει ο εμβολιασμός στις αρχές
Ιανουαρίου.
Οι πολίτες από την άλλη εξακολουθούν
σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν πρέπει να κάνουν
το εμβόλιο ή έστω αν πρέπει να είναι από
τους πρώτους.
Το ζήτημα της ασφάλειας και των πιθανών παρενεργειών φαίνεται πως απασχολεί τους περισσότερους .
Οι διαφορετικοί οργανισμοί που επιφορτίζονται με την έγκριση των εμβολίων σε
Αμερική Ευρώπη και Βρετανία είναι μία
ακόμα δικλείδα ασφαλείας θα πει από την
άλλη ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τονίζοντας πως τα
εμβόλια έχουν ελεγχθεί και οι πολίτες δεν
πρέπει να φοβούνται.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα
πρώτα εμβόλια θα φτάσουν στην χώρα

μας στις αρχές του έτους.

Άρχισαν οι μαζικοί εμβολιασμοί
στην Ρωσία

Μέχρι 45 λεπτά χρειάζονται για να εμβολιαστεί ένας άνθρωπος σύμφωνα με τον
ανταποκριτή του MEGA, Δημήτρη Λιάτσο.
Ήδη έχουν φύγει πτήσεις αεροσκαφών
προς δεκάδες πόλεις της Ρωσίας, ενώ στη
Μόσχα έχουν γίνει ήδη χιλιάδες τεστ το
τριήμερο που πέρασε.

Ο πρώτος Έλληνας που έκανε το
ρωσικό εμβόλιο

Ο κ. Βαλέριος Ασλανίδης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Ανάπας, μιλώντας στο
MEGA περιέγραψε τη ζωή του έχοντας
κάνει το ρωσικό εμβόλιο.
«Μετά το εμβόλιο, έκανα ανάλυση και
βρήκαν αντισώματα. Δεν είχα κάποια
παρενέργεια. Ο φίλος μου είχε πονοκέφαλο, πυρετό μέχρι 38 αλλά κράτησε μια
ημέρα» λέει μιλώντας στο MEGA.
«Είμαι ελεύθερος, βγαίνω έξω, πηγαίνω
στη δουλειά, κάνω γυμναστική. Φοράω
μάσκα επειδή είναι υποχρεωτικό. Οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχω κάνει το
εμβόλιο. Το ρωσικό εμβόλιο διασφαλίζει
τον άνθρωπο στο 95%» εξήγησε.
«Είμαι 67 χρονών, έκαναν ανάλυση,
μήπως πέρασα τον ιό, κατάλαβαν ότι είμαι
υγιής, κι έτσι έκανα το εμβόλιο» καταλήγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Καναδάς Covid-19: Εγκρίση για
χρήση του εμβολίου Pfizer
Σύμφωνα με τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, 249.000 δόσεις του εμβολίου θα
είναι διαθέσιμες πριν το τέλος της χρονιάς και
θα διανεμηθούν αρχικά στα γηροκομεία και
το υγειονομικό προσωπικό.
Μετά τη Βρετανία και ο Καναδάς ενέκρινε το
εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech
κατά του κορωνοϊού, με τη χορήγησή του
να αρχίζει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Με το «πράσινο φως» που άναψε το υπουργείο Υγείας της χώρας ανοίγει ο δρόμος για τη
διανομή των εμβολίων σε όλη την επικράτεια του Καναδά.
Σύμφωνα με τον Καναδό πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, 249.000 δόσεις του εμβολίου θα
είναι διαθέσιμες πριν το τέλος της χρονιάς και θα διανεμηθούν αρχικά στα γηροκομεία και
το υγειονομικό προσωπικό.
Όπως είπε οι πρώτες δόσεις θα φτάσουν στις επαρχίες που πλήττονται από την πανδημία
(Αλμπέρτα, Μανιτόμπα, Οντάριο και Κεμπέκ).

Fintrac: Προσπάθεια περιορισμού
παράνομων συναλλαγών σε σχέση
με την παιδική εκμετάλλευση

Τ

ο Ομοσπονδιακό Κέντρο
Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και
Αναφορών του Καναδά,
γνωστό ως Fintrac, λέει σε μια
επιχειρησιακή ειδοποίηση που
εκδόθηκε τη Πέμπτη πως η πανδημία COVID-19 συνέβαλε στην
αύξηση της κατανάλωσης και
παραγωγής ψηφιακού υλικού
που σχετίζεται με τη σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών.
Η νέα ειδοποίηση και μια λίσ τα
δεικ τών παράνομων συναλ λαγών που συνδέονται με την εκμετάλλευση αναπτύχθηκαν από μια
ανάλυση της χρηματοοικονομικής
πληροφοριώντης Fintrac σε συνεργασία με την Scotiabank, το Καναδικό Κέντρο
Προστασίας των Παιδιών και το RCMP.
Η προσπάθεια, γνωστή ως Project Shadow, διαμορφώνεται μετά από προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εναντιώθηκαν στην
σωματεμπορία, την υποχρέωση στο σεξ, την εκμετάλλευση και την απάτη καθώς
και σε κρυφές συναλλαγές με πωλήσεις ναρκωτικών ή στοιχηματικών συναλλαγών.
Η Fintrac προσπαθεί να μηδενίσει τα μετρητά που συνδέονται με την τρομοκρατία
και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας εκατομμύρια πληροφορίες ετησίως από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπόρους
κινητών αξιών, επιχειρήσεις παροχής χρημάτων, μεσίτες ακινήτων, καζίνο και άλλα.
Η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρει ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τη δημιουργία του Project
Shadow έχουν ήδη επιτρέψει να κάνουν περισσότερες από 30 αποκαλύψεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, προκειμένου να διερευνήσουν οι αστυνομικοί και άλλοι συνεργάτες.
Η Signy Arnason, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Καναδικού Κέντρου
Προστασίας των Παιδιών, δήλωσε ότι το νέο έργο θα βοηθήσει στη συνεχιζόμενη
μάχη να «εκθέσει την κοιλιά» του ενοχλητικού πολλαπλασιασμού των εικόνων των
νέων στον κυβερνοχώρο.
Οι δράστες και οι ύποπτοι ήταν επί των πλείστων άνδρες, ηλικίας κυρίως στα 40 και
τα 50 τους, που βρίσκονταν σε ολόκληρο τον Καναδά και εργάζονταν σε ένα ευρύ
φάσμα επαγγελμάτων.
Με βάση τα δεδομένα της Fintrac, οι 10 κορυφαίες χώρες που έλαβαν μεταφορά
χρημάτων που συνδέονται με σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο
ήταν οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Κολομβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γκάνα, η
Ουκρανία, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Τζαμάικα και η Ρωσία, με τα
περισσότερα χρήματα να αποστέλλονται μέσω επιχειρήσεις παροχής χρημάτων.
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Γυναίκα προειδοποιεί για χρόνια
και εξουθενωτικά συμπτώματα
-Υποφέρει 257 μέρες

`

Η

Άσλι Αντόνιο από το Έν τ μον τον υπέφε ρε μό νο ήπια από τον ιό όταν
τον κόλλησε πριν από 9
μήνες. Αλλά τώρα φαίνεται να υποφέρει από τις συνέπειες της λεγόμενη Covid μακράς διάρκειας.
Οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας τείνουν να συμφωνούν ότι η Covid-19
περιγράφεται συνήθως ως βραχυπρόθεσμη ασθένεια με τους περισσότερους ανθρώπους να αναρρώνουν μέσα σε δύο εβδομάδες, αλλά γίνεται όλο και πιο σαφές ότι αυτό δεν ισχύει για όλους και ότι η περίοδος των δύο εβδομάδων είναι
μόνο η φάση «οξείας ασθένειας».
Η Αντόνιο πάσχει τώρα από πλήθος επιπλοκών κάποιες από τις οποίες είναι επώδυνες και απρόβλεπτες, συμπεριλαμβανομένων πονοκεφάλων, συμφόρησης των πνευμόνων, εξανθημάτων, χρόνιου πρηξίματος σ τις αρθρώσεις, και ταχυκαρδίας.
«Κάποιες μέρες νιώθω εντάξει, άλλες μέρες ξυπνάω και δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να κινηθώ», είπε η Αντόνιο στο CBC. «Ήμουν εξαιρετικά υγιής.
Δεν είχα υποκείμενα νοσήματα, καμία από τις συννοσηρότητες για τις οποίες μιλούσαν οι ειδικοί, και ήρθε σαν μπάλα κατεδάφισης και κατέστρεψε τη ζωή μου».
Η Αντόνιο, που εργάζεται ως δικηγόρος, υπέφερε για αρκετούς μήνες εξουθενωτικά συμπτώματα όπως τα χαρακτηρίζει και αναγκάστηκε να πάρει άδεια πέντε
μήνες από τη δουλειά της για βραχυπρόθεσμη αναπηρία. Αν και έκανε συχνά γυμναστική, πλέον δυσκολεύεται ακόμα και να ανέβει τα σκαλιά χωρίς να λαχανιάσει. «Τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ιατρική κοινότητα φαίνεται να δίνουν την εντύπωση ότι είτε αναρρώνεις εντός 10 ημερών και η ζωή είναι φυσιολογική και πάλι, είτε
πεθαίνεις. Και υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζονται κάπου στη
μέση αυτού και οι ζωές μας επηρεάζονται καθημερινά με τρομερούς τρόπους», είπε.
θ ια ή ν α κά ν ε ι έ ν α ν α π λ ό π ε ρίπ α τ ο, δ υ σ κο λ ε υ ό τ α ν α κό μ α κα ι ν α
σ υ γ κε ν τ ρ ω θ ε ί, ε ν ώ ε ί χ ε κα ι π ρ ο β λ ή μ α τ α μ ε τ η μ ν ή μ η τ η ς κα θ ώ ς
κάπ οια σ τ ιγ μή δ ε ν μπ ο ρ ούσ ε ού τ ε να θ υμη θ ε ί τ ο όνο μά τ ης.
Έξι εβδομάδες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, πήγε στα επείγοντα πιστεύοντας ότι
έπαθε εγκεφαλικό. «Δεν μπορούσα να νιώσω το μισό προσώπου μου και ολόκληρη την
αριστερή πλευρά του σώματός μου για περίπου μισή ώρα», είπε. «Το προηγούμενο βράδυ,
είχα τρελό νυχτερινή εφίδρωση. Το κρεβάτι μου ήταν μούσκεμα και έβλεπα πράγματα
στη νύχτα και μιλούσα με ανθρώπους που αργότερα ανακάλυψα ότι δεν ήταν εκεί. Αν δεν
είναι ξαπλωμένη, ο καρδιακός μου παλμός είναι στα ύψη. Το να δυσκολεύεσαι να περπατήσεις και να είναι αυτό χρόνιο και πιθανώς προοδευτικό, είναι πραγματικά ενοχλητικό»,
περιέγραψε η Αντόνιο που έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο τέσσερις φορές από τον Μάρτιο.
Έχει αναπτύξει ρευματοειδή αρθρίτιδα και έχει διαγνωστεί με σύνδρομο ορθοσ τατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια διαταραχή σ την κυκλοφορίας του αίματος
που προκαλείται από δυσλειτουργίες στο νευρικό σύστημα. Ένα τεστ αντισωμάτων Covid-19 ήταν αρχικά θετικό, αλλά τώρα έχει βγει αρνητικό γεγονός που σημαίνει ότι πιθανότατα θα μπορούσε να μολυνθεί από την ασθένεια για δεύτερη φορά.
Με την έρευνα για την Covid μακράς διάρκειας να είναι ακόμα στην αρχή, η περίπτωση
της Αντόνιο εξακολουθεί να αποδεικνύεται αινιγματική με την ίδια να αναρωτιέται αν
τα συμπτώματά της θα επιλυθούν πλήρως. «Τώρα, όταν έχω μερικές καλές μέρες, ξέρω
ότι οι κακές μέρες θα επιστρέψουν. Απλώς το κάνει να νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ.
Το πιο τρομακτικό μέρος είναι ότι δεν ξέρουν. Θα μπορούσε να είναι μερικοί μήνες,
θα μπορούσε να είναι μερικά ακόμη χρόνια ή θα μπορούσε να είναι για πάντα», λέει.

Αμετάβλητο στο 0,25% διατήρησε το
βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα

Η

Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσε την
Τετάρτη ότι διατηρεί αμετάβλητο το
βασικό της επιτόκιο, στο 0,25%, και
δήλωσε ότι θα συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης.
Η κίνηση της τράπεζας ήταν ανάλογη των εκτιμήσεων,
καθώς οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι δεν θα προβεί
σε αλλαγή του βασικού της επιτοκίου. Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά επανέλαβε επίσης ότι σκοπεύει να
διατηρήσει τα επιτόκιά της αμετάβλητα μέχρι κάποιο
σημείο το 2023.
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Την Τρίτη το εμβόλιο κατά του
COVID-19 στο Τορόντο και στην
Όταβα

To Οντάριο anako;invse ότι οι
πρώτοι εμβολιασμοί COVID-19 θα
χορηγηθούν στις 15 Δεκεμβρίου
στο Τορόντο στο Πανεπιστημιακό
Δίκτυο Υγείας και στην Οττάβα στο
Νοσοκομείο της Οτάβα.

Ο

πρωθυπουργός Doug Ford δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Οντάριο θα μπορούσε να λάβει την
πρώτη, μικρή παρτίδα δόσεων
εμβολίου COVID-19 ήδη από την επόμενη εβδομάδα.
Οτάβα έχει επίσης επιλεγεί για τη δοκιμή και
τ ην ε πικύ ρ ω σ η τ ων
επαρχιακών δικ τύων
διανομής.
Θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τη διάθεση αυτών των αρχικών εμβολίων την Παρασκευή.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau δήλωσε, εν αναμονή της
έγκρισης από ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, ο Καναδάς θα λάβει αρχικές
δόσεις από την Pfizer την επόμενη εβδομάδα και έως και 249.000 δόσεις μέχρι
το τέλος του έτους.
«Οι πρώτ ε ς αποσ τολέ ς μας με πολύ
μικρό αριθμό δόσεων θα μπορούσαν να
φτάσουν ήδη την επόμενη εβδομάδα»,
δήλωσε o Ford κατά τη διάρκεια μιας
ενημέρωσης τη Δευτέρα. «Α λ λά απέχουμε ακόμη πολύ από το να έχουμε εκατομμύρια δόσεις που χρειαζόμαστε».
«Το Οντάριο είναι έτοιμο να λάβει και να
διανείμει την πρώτη παρτίδα εμβολίων
όταν φτάσουν στο κατώφλι μας», τόνισε.
Στο Ον τάριο θα δοθεί προτεραιότητα

σε περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά
μόλυνσης COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ζώνες Red-Control
και Lockdown.
Οι κάτοικοι, το προσωπικό, οι βασικοί
φροντιστές και οι υπάλληλοι σε μακροχρόνιες μονάδες φροντίδας και συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι
στην υγειονομική περίθαλψη και οι ενήλικες σε αυτόχθονες κοινότητες θα είναι
οι πρώτοι που θα λάβουν το εμβόλιο.
Ο σ τ ρατηγός Rick
Hillier, πρόεδρος της
ειδικής ομάδας διανομής εμβολίων COVID19, δήλωσε ότι η διάθεση του εμβολίου θα
έρθει σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση αφορά
τα πιο ευάλωτα μέ λη
τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ. Η
δεύτερη φάση θα ήταν ένα εθελοντικό
κύμα εμβολιασμών μεταξύ των πολιτών
και η τρίτη φάση θα έδινε μια εφαρμογή
παρόμοια με το εμβόλιο της γρίπης, με
ευρεία διαθεσιμότητα σε μέρη όπως τα
φαρμακεία.
Ο Ford είπε ότι ενώ το εμβόλιο δεν μπορεί να επιβληθεί, προτείνει έντονα στους
κατοίκους του Οντάριο να σηκώσουν τα
μανίκια τους και να κάνουν ένα εμβόλιο
για να αποτρέψουν την εξάπλωση του
COVID-19 και να επιτρέψουν στην οικονομία να ανακάμψει.
«Δε ν πισ τ εύω ότ ι εξαναγκάζ ω τους
ανθρώπους να το κάνουν αυτό, αλ λά
ενθαρρύνω όσο το δυνατόν περισσότερους εκεί έξω να κάνουν τον εμβολιασμό. Θα προστατεύσει όλους εμάς και
την οικονομία μας », είπε συγκεκριμένα
ο πρωθυπουργός του Οντάριο.

Τέλος η ημερήσια αναφορά από τον
πρωθυπουργό του Οντάριο

Ο

πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, δεν θα πραγματοποιεί πλέον τις
καθημερινές ενημερώσεις COVID-19 που αποτελούν σήμα κατατεθέν της αντίδρασης της κυβέρνησής του στην πανδημία από την αρχή της. Το τέλος των
ημερήσιων ενημερώσεων συμπίπτει με την αναβολή του νομοθετικού σώματος για χειμερινό διάλειμμα διάρκειας δύο μηνών. Δεν θα καθίσει συνεδριάσουν ξανά
πριν τις 16 Φεβρουαρίου 2021.
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Αποκαλύψεις για σοδομισμούς,
σεξ με πόρνες, εξευτελισμούς
στον χώρο του χόκεϊ

Α

ποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα πρωτοφανή καψώνια στα οποία
υποβάλλονταν οι νεαροί παίκτες με την ανοχή προπονητών και Ομοσπονδίας.
Πάνω από δέκα πρώην παίκτες χόκεϊ στον Καναδά, μεταξύ 27 και 57 ετών, υπέβαλλαν κοινή αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, την ώρα που γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες για ένα τεράστιο σκάνδαλο στο δημοφιλέστερο άθλημα της
χώρας. Η μήνυση αφορά την κακοποίηση και κακομεταχείριση την οποία υπέστησαν νεαροί παίκτες σε διάστημα δεκαετιών στο πρωτάθλημα, ενώ πιο εξοργιστικό είναι πως τα
φαινόμενα αυτά γίνονταν με την ανοχή προπονητών και Ομοσπονδίας.
Ο τηλεοπτικός σταθμός TSN αποκάλυψε κάποια από τα απαράδεκτα καψώνια στα οποία
υποβάλλονταν οι «ρούκι» παίκτες
«Τους σοδόμιζαν με μπαστούνια του χόκεϊ, πασαλειμμένα με καυτό υγρό» αναφέρει η
λίστα και συνεχίζει: «Τους ανάγκαζαν να αυνανίζονται και να εκσπερματώνουν πάνω
σε φέτες ψωμί και μετά έπρεπε να τις φάνε. Ένας παίκτης έβλεπε τους ρούκι να κάνουν
σεξ με πόρνες μπροστά σε όλη την ομάδα. Επίσης, οι παίκτες έπρεπε να παλεύουν με
τους συμπαίκτες τους στην προπόνηση. Οι μεγαλύτεροι παίκτες ανάγκαζαν τους νέους
να μαζεύουν τις φτυσιές τους, τα ούρα τους και τα κόπρανά τους για να τα πετάξουν σε
άλλους ρούκι. Οι προπονητές και η ομοσπονδία ήξεραν και για το «κουτί του ιδρώτα» στο
οποίο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες έβαζαν γυμνούς τους νεαρούς στην τουαλέτα του
πούλμαν και αν έβγαινε κάποιος, τον χτυπούσαν με τη ζώνη τους, ακόμα και προπονητές».
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία καταγγέλλων είναι 57 ετών και ο νεαρότερος 27.
Ο 57χρονος Νταγκ Σμιθ θυμάται που ήταν γυμνός, του ξύρισαν τα γεννητικά όργανα,
τον χτύπησαν, του έριξαν καυτό και κρύο νερό και μετά έβαλαν πάνω στα γεννητικά του
όργανα θερμαντική κρέμα. «Ήταν τρομακτικό και πολύ οδυνηρό» σχολίασε.

Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις για
τα ενοικιασμένα ακίνητα - Πρόστιμο
ως και $100.000 για παράλλειψη

Ό

σοι έχουν ακίνητα τα οποία ενοικιάζουν για μικρό χρονικό διάστημα θα
πρέπει να τα δηλώσουν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, αλλιώς μπορείς
να αντιμετωπίσουν πρόστιμο ως και $100.000.
Την Πέμπτη, η Πόλη του Τορόντο εξέδωσε υπενθύμιση στους βραχυπρόθεσμους φορείς ενοικίασης που ενοικιάζουν σπίτια ή δωμάτια για περιόδους μικρότερες
των 28 ημερών για να εγγραφούν στην πόλη έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Οι εταιρείες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι όλες
οι λίστες βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων στην πλατφόρμα τους έχουν έγκυρο αριθμό
μητρώου πόλης.
Το νέο έτος, η πόλη αναφέρει ότι θα αρχίσει να μοιράζεται τον αριθμό εγγραφής, το
σχετικό αριθμό διαμερίσματοςκαι τα τρία πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα
των καταχωρημένων ακινήτων βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στην ανοιχτή πύλη
δεδομένων.
Μια έκθεση προσωπικού που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα αναφέρει ότι
ένας φόρος κενών κατοικιών θα μπορούσε να φέρει περίπου 55 έως 66 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα ετησίως, εάν οριστεί στο ένα τοις εκατό της εκτιμώμενης αξίας
ενός σπιτιού.
Ωστόσο, ο δήμαρχος John Tory είπε προηγουμένως ότι ο σκοπός του φόρου είναι να
αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες από το να αφήσουν τα σπίτια τους ξενοίκιαστα.
Προς το παρόν, δεν επιτρέπονται οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στην πόλη, καθώς
το Τορόντο και η περιοχή του Πιλ βρίσκονται σε lockdown από τις 23 Νοεμβρίου
για να περιορίσουν τη διάδοση του COVID-19, το οποίο ισχύει ως τι 21 Δεκεμβρίου
2020. Παρά τους περιορισμούς η πόλη απαιτεί τους βραχυπρόθεσμους φορείς ενοικίασης να εγγραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη
βραχυπρόθεσμη μίσθωση όταν τους επιτρέπεται σύμφωνα με τους επαρχιακούς
κανονισμούς.
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Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των
σχολείων δίνει το ΥΠΠΑΝ

Τον Ιανουάριο η ψήφιση
του κώδικα δεοντολογίας
των βουλευτών

Ο

λοκληρώνεται σχεδόν η συζήτηση του κώδικα αρχών, κανόνων δεοντολογίας και διαφάνειας των βουλευτών, ωστόσο δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της ψήφισής τους πριν
από το τέλος του έτους, κάτι που αναμένεται να γίνει το πιθανότερο τον Ιανουάριο.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών συζήτησε την Τετάρτη το
θέμα, με τον Πρόεδρό της Ζαχαρία Ζαχαρίου να δηλώνει ότι η συζήτηση σχεδόν ολοκληρώνεται, ενώ όπως είπε, έχει γίνει μια τεράστια
προσπάθεια ώστε να προλάβουν να ψηφιστεί προ των προϋπολογισμών, δηλαδή στις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δικαίωμα κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας να καταθέτει τροποποιήσεις ή
εισηγήσεις για να γίνει ακόμα καλύτερος.
«Παρόλο που εμείς ως ΔΗΣΥ είμαστε έτοιμοι και σήμερα και αύριο
να ψηφίσουμε τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, σεβόμενοι
τις απόψεις των συναδέλφων μας συνεχίζουμε τον διάλογο με στόχο
να ολοκληρωθεί το όλο κείμενο εντός της εβδομάδας ή του επόμενου δεκαημέρου και η ψήφισή του, εφόσον σταλεί ξανά στις Κοινοβουλευτικές ομάδες, εντός Ιανουαρίου», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι «έχουμε υποχρέωση να φτιάξουμε τα του οίκου μας»
και ο κώδικας είναι κάτι που απουσιάζει από το κυπριακό κοινοβούλιο και αυτό υπάρχει και στις εκθέσεις της Greco ως αρνητικό σημείο
για την κυπριακή Βουλή. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Θεσμών κινείται ομαδικά για να ολοκληρώσει τον κώδικα πριν από τη λήξη της
θητείας της, όπως και τη διαμόρφωση του Πόθεν Έσχες και το νομοσχέδιο για τους λομπίστες.
Έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο έχει πάρει τα
μηνύματα, θέλει να γίνει καλύτερο, θέλει να διορθωθεί να είναι
παράδειγμα προς μίμηση και όχι ένα όργανο, το οποίο βρίζουν οι
πάντες.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδη, ανέφερε ότι το κόμμα
του κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις και τροποποιήσεις επί του
τελικού προσχεδίου του κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό τη βελτίωσή του και τη διαμόρφωση ενός κώδικα που θα ρυθμίζει τα καίρια
ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζουν τη δεοντολογία των βουλευτών.
Σημείωσε ότι έγινε πολλή δουλειά από την Επιτροπή και στόχος είναι
εντός Ιανουαρίου να ψηφιστεί ο κώδικας για να κλείσει ένα μεγάλο
κεφάλαιο.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι τόσο ο κώδικας δεοντολογίας όσο και οι προτάσεις για το Πόθεν Έσχες έχουν
βασικό στόχο τον έλεγχο, το πλαίσιο λειτουργίας και κυρίως την
τιμωρία. Για αυτό, όπως είπε, το ΔΗΚΟ θα στηρίξει τις προσπάθειες
έτσι ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης αναφέρθηκε στο ρητό «δικαιοσύνη που αργεί δεν
είναι δικαιοσύνη» και είπε ότι μέτρα κατά της διαφθοράς και διαπλοκής που καθυστερούν δεν είναι πραγματικά μέτρα για αντιμετώπιση της διαφθοράς και διαπλοκής. Εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί και είπε ότι η υποεπιτροπή για τον
κώδικα δεοντολογίας ολοκλήρωσε εδώ και εβδομάδες το έργο της.
Παράλληλα ανέφερε ότι καθυστερούν τα νομοσχέδια για τα λόμπι,
το Πόθεν Έσχες, την Αρχή για την Καταπολέμηση της διαφθοράς,
τους μάρτυρες κατά της διαφθοράς, καθυστερήσεις που δημιουργούν την αίσθηση στην κοινωνία ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
Εξέφρασε την ελπίδα όλα τα κόμματα μαζί το συντομότερο να διαψεύσουν αυτή την εικόνα αναφέροντας ότι «η ελπίδα πεθαίνει πάντα
τελευταία».

Α

πό τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, μέχρι τη διακοπή των μαθημάτων για τις αργίες των
Χριστουγέννων, τα Λύκεια, οι Τεχνικές Σχολές και οι αντίστοιχες τάξεις σε ιδιωτικά
σχολεία, καθώς επίσης και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργούν με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης, χωρίς την προσέλευση των μαθητών/
τριών στα σχολεία και φοιτητών/τριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναφέρει, σε ανακοίνωση του μετά τις
τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
και το Διάταγμα που εκδόθηκε, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).
Σημειώνει ότι τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές θα
συνεχίσουν τα μαθήματα με διαδικασία διδασκαλίας εξ αποστάσεως, στη βάση του προγραμματισμού
που έχει γίνει σε όλα τα σχολεία, και ως εκ τούτου,
καλούνται οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς τους
να μεριμνήσουν, ούτως ώστε με τη χρήση του ατομικού λογαριασμού που διαθέτουν στο ηλεκτρονικό
σύστημα τηλεκπαίδευσης, να συμμετέχουν στις τάξεις
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα λειτουργούν.

Αναφέρει, επίσης, ότι σύμφωνα με το Διάταγμα, αναστέλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όλες οι ομαδικές
αθλητικές ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες για
παιδιά μέχρι 18 ετών.

Αναστέλλεται η Λειτουργία Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων

Σε άλλη ανακοίνωσή του αναφορικά με τη λειτουργία
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Κέντρων, σε συνέχεια του σημερινού Διατάγματος
του Υπουργού Υγείας ημερ.09/12/2020, το Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι από τη Δευτέρα 14/12/2020
αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εγκεκριμένων
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Κέντρων, όλων των βαθμίδων (Δημοτικής, Μέσης
Εκπαίδευσης και για ενήλικες).
Νοείται ότι, επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση, καθώς και
η διδασκαλία με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτή.

Είκοσι τέσσερα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
θετικά στον κορωνοϊό

Ε

ίκοσι τέσσερα μέλη του προσωπικού της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) είναι αυτή τη στιγμή θετικά στον κορωνοϊό παρά τα αυστηρά μέτρα που αυτή εφαρμόζει, αναφέρεται σε ανακοίνωση της δύναμης.
Πρόκειται για δυο άτομα του πολιτικού προσωπικού,
τέσσερα μέλη της αστυνομίας της ειρηνευτικής δύναμης και 18 στρατιωτικά στελέχη της.
Σύμφωνα με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, από τις αρχές της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, συνολικά υπήρξαν 33
περιπτώσεις ατόμων που διαγνώστηκαν θετικά στον
ιό στην ειρηνευτική δύναμη, με εννέα άτομα να έχουν
αναρρώσει πλήρως.
Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επισημαίνει πως συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις αρχές για να διασφαλίσει πως
τηρούνται αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα για
πρόληψη και περιορισμό του κινδύνου από την νόσο
COVID-19.
Όπως σημειώνεται από την έναρξη της εκδήλωσης του
ιού στην Κύπρο, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ “εφάρμοσε αυστηρά
μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και της γενικότερης κοινότητας. Υπό το φως της μετάδοσης του
ιού στο νησί, η αποστολή έχει ενισχύσει αυτά τα μέτρα
για να διασφαλίσει συνέχιση των επιχειρήσεων και να

προλάβει την εξάπλωση του ιού μέσα στην αποστολή
καθώς και εκτός αυτής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη
μας να φροντίζουμε όχι μόνο για το προσωπικό και
τις οικογένειές του, αλλά επίσης για τις κοινότητες που
υπηρετούμε, ιδιαίτερα σοβαρά”, σημειώνει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Ως προληπτικό μέτρο, πάνω από το μισό πολιτικό προσωπικό εργάζεται από τα σπίτια του. Τα στρατιωτικά
αποσπάσματα που φθάνουν στο νησί παραμένουν
σε καραντίνα για 14 ημέρες στις χώρες τους πριν την
ανάπτυξή τους στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και για ακόμα 14 ημέρες μετά την άφιξή τους. Επίσης εφαρμόζεται μια επισταμένη διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών και ειδικών
υπηρεσιών καραντίνας/απομόνωσης που επιβλέπει
ιατρικό προσωπικό των ΗΕ και που χρησιμοποιούνται
όπως απαιτείται, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει εκδώσει οδηγίες προς το ένστολο προσωπικό της για περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού, περιλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της φυσικής επαφής με τον πληθυσμό,
ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε περιπολίες, της χρήσης
προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού όπως αυτό
είναι αναγκαίο και της εφαρμογής αυστηρών υγειονομικών πρακτικών.
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Αρχές Ιανουαρίου
αναμένονται τα
πρώτα εμβόλια
στην Κύπρο

Ο ιός βρίσκεται παντού, δηλώνει ο Υπουργός
Υγείας ανακοινώνοντας νέα μέτρα
Ο ιός βρίσκεται παντού,
δήλωσε ο Υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου
ανακοινώνοντας νέα δέσμη
μέτρων που αποφάσισε το
Υπουργικό και τα οποία θα
ισχύσουν από νωρίς την
Παρασκευή το πρωί μέχρι
τα μεσάνυχτα της 31ης
Δεκεμβρίου.

Τ

α μέτρα περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας
των κλειστών εμπορικών
κέντρων, των επιχειρήσεων εστίασης, την τέλεση εκκλησιασμού και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους χωρίς την παρουσία πιστών και μέγιστο αριθμό 10
προσώπων για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες. Παράλληλα, από την επόμενη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, η
φοίτηση στα δημοσία και ιδιωτικά Λύκεια, Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα γίνεται
εξ αποστάσεως. Αναλυτικά τα μέτρα εδώ.
«Όλοι γνωρίζετε ότι τις τελευταίες
μέρες καταγράφεται επιδείνωση
των επιδημιολογικών δεικτών, η
χειρότερη από τότε που ενέσκηψε η
πανδημία», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.
«Τα κρούσματα αυξάνονται και
αρκετοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται νοσηλεία. Δυστυχώς ορισμένοι από αυτούς έχασαν τη μάχη
για τη ζωή. Υπάρχει μια σχετική
σταθεροποίηση στις νοσηλείες,
αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», είπε.
Εξέφρασε ανησυχία από την
«συνεχιζόμενη αύξηση της ‘θετικότητας’ που καταγράφεται από τα
τεστ ταχείας διάγνωσης αντιγόνου
σε όλη την Κύπρο. Το αποτέλεσμα
αυτό δείχνει ότι ο ιός βρίσκεται
παντού, σε όλες τις πόλεις, χωριά,
επαρχίες».
«Θέλουμε να καταστείλουμε την

περαιτέρω διασπορά του προτού
είναι αργά. Για αυτό, το επόμενο
διάστημα η προσπάθειά μας θα
επεκταθεί σε κλειστούς χώρους
αυξημένου συγχρωτισμού, με
υψηλό βαθμό επικινδυνότητας»,
σημείωσε.
Όλα τα επιπρόσθετα μέτρα, είπε,
«αφορούν κλειστούς χώρους στους
οποίους παρατηρείται πολυάριθμη
συνάθροιση και έντονος συγχρωτισμός, εκεί δηλαδή όπου ευκολότερα γίνεται διασπορά του ιού».
Ο κ. Ιωάννου, εξήγησε ότι «με
τα συγκεκριμένα μέτρα προσπαθούμε να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης τώρα
που έχουμε τη δυνατότητα, προτού η επιδημιολογική εικόνα γίνει
μη αναστρέψιμη»,
προσθέτοντας ότι
«οι αποφάσεις για
μέτρα λαμβάνονται
στη βάση των δεδομένων που διαφοροποιούνται συνεχώς».
Ανα γ νώ ρισ ε ότ ι
υπάρχει κόπωση
στην κοινωνία, κάτι που προβληματίζει, όπως είπε, όλες τις
κυβερνήσεις αλλά επισήμανε ότι
«το στοίχημα είναι να αντέξουμε
ακόμα λίγο».
Ο Υπουργός Υγείας, ενημέρωσε
επίσης ότι «όλες οι συστάσεις τόσο
του ΠΟΥ όσο και του ECDC είναι
να μην εφησυχάσουμε και να χαλαρώσουμε αυτή την περίοδο».
Η έγνοια μας, είπε, «στρέφεται
στις υποδείξεις για ενδεχόμενη
επιδείνωση της κατάστασης τον
Ιανουάριο 2021 και στρατηγικός
μας στόχος παραμένει η αναχαίτιση του ιού ώστε να διαφυλαχθεί
το Σύστημα Υγείας και να περιφρουρήσουμε τη δημόσια υγεία».
«Μαζί θα επιχειρήσουμε να ανακόψουμε αυτή την επιδείνωση της
κατάστασης τώρα που μπορούμε»,

πρόσθεσε.
Όπως προανέφερα, συνέχισε,
«θα επαναξιολογούμε συνεχώς τα
δεδομένα προτού εκπνεύσουν τα
μέτρα, με την ελπίδα εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ότι θα αναθεωρηθούν κατά την περίοδο των
γιορτών». Δεν θέλω, σημείωσε,
«όμως να δημιουργήσω υπερβολικές προσδοκίες. Όλα θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική
εικόνα».
«Και οι όποιες χαλαρώσεις και
εάν υπάρξουν πρέπει να είμαστε
συνειδητοποιημένοι ότι αυτά τα
Χριστούγεννα, θα είναι διαφορετικά», είπε.
Ανακοίνωσε επίσης ότι τα Σχέδια
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και
υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας θα
συνε χίσουν να
ισχύουν με τις αναγκαίες τροποποιήσεις και το Δεκέμβριο, έτσι ώστε να
στηριχθούν τόσο
οι εργαζόμενοι όσο
και οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα νέα
μέτρα.
Επιπρόσθετα, είπε, «θα εφαρμοσθούν και νέα σχέδια από το
Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω στήριξη».

Νικολόπουλος: Καμπανάκι η αύξηση των θετικών
περιστατικών ως ποσοστό
των τεστ

Παρουσιάζοντας τα τελευταία
στοιχεία το μέλος της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για
τον κορωνοϊό και Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργος Νικολόπουλος μέχρι και την 4η
Δεκεμβρίου, έχουμε φτάσει σχεδόν τα 12.000 περιστατικά και ότι 8

στα 10 είναι εγχώριες μεταδόσεις.
«Στην επιδημική καμπύλη βλέπουμε
ότι έχουν παρατηρηθεί νέες κορυφές. Υπάρχουν μέρες που έχουν
περάσει τα 300 θετικά περιστατικά
και ο κινητός μέσος όρος 7 εβδομάδων κινείται στο 250», ανέφερε.
Όσον αφορά τις επαρχίες, είπε
ότι η Πάφος διατηρείται χαμηλά,
η Λεμεσός συνέχισε τη μείωση με
μικρότερο ρυθμό, η Αμμόχωστος
έπιασε ένα πολύ μεγάλο υψηλό
(επίπεδο), αλλά δείχνει μια σταθεροποίηση ενώ οι επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας συνεχίζουν την
αύξηση.
Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο επιδημιολογικά δεν είναι οι
απόλυτοι αριθμοί, είπε, προσθέτοντας ότι «το σημαντικότερο καμπανάκι είναι η αύξηση στο ποσοστό
των τεστ που γίνονται».
Σε όλους τους μοριακούς εργαστηριακούς ελέγχους την εβδομάδα
που πέρασε αυξήθηκε το ποσοστό
θετικότητας από 3,5% στο 5,5%,
ανέφερε.
Αυτή την εικόνα την είδαμε και στα
ιδιωτικά εργαστήρια που κάνουν
μοριακούς ελέγχους και αντανακλούν λίγο το τι γίνεται στον πληθυσμό, είπε, προσθέτοντας ότι ενώ
είχε ξεκινήσει 2,1% εκτοξεύτηκε
στο 5,4%.
Αναφερόμενος στα αντιγονικά τεστ
στην Κύπρο, είπε ότι είχαμε μια
αύξηση σε όλες τις επαρχίες από
το 1,8% στο 3,1% και σε κάποιες
επαρχίες απότομη μεταβολή όπως
στη Λάρνακα και στη Λευκωσία.
Είπε επίσης ότι υπήρξε ένα κύμα
θανάτων μεγάλο τις τελευταίες δύο
εβδομάδες.
Για τους νοσηλευόμενους, πρόσθεσε, «παρατηρείται μια σταθερότητα αλλά είναι σε υψηλά επίπεδα», περίπου 120 νοσηλευόμενους κατά μέσο όρο. Συνεχίζει η
κατάσταση στις ΜΕΘ κάπως καλύτερα (12 ασθενείς), ανέφερε.

Σ

τις αρχέ ς Ιανουαρίου
αναμένονται τα πρώτα
εμβόλια σ τ ην Κύπρο
αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των φαρμακευτικών εταιρειών, δήλωσε ο
Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, σημειώνοντας
παράλληλα ότι την επόμενη
ε βδ ομάδ α θ α πα ρα θέσ ε ι
δημοσιογραφική διάσκεψη
για να επεξηγηθεί το πλάνο
για τους εμβολιασμούς και
όλα τα δεδομένα που έχει η
Κυβέρνηση ενώπιον της.
Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε
σ τα αναμενόμενα εμβόλια
στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ανακοίνωση
τ ων ν έ ων π ε ριο ρισ τ ικών
μέτρων που αποφάσισε το
Υπουργικό, λέγοντας ότι «η
άφιξη της πρώτης παρτίδας
εμβολίων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ίσως τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου,
είναι κάτι που πρέπει να μας
αναπτερώσει το ηθικό και
να μας πεισμώσει περισσότερο».
«Ετοιμάζουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο
πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ώστε να γίνουν γνωστές
οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν», είπε.
Η Κύπρος, σημείωσε, «συμμετέχει σε όλες τις διαδικασ ίε ς της ΕΕ εξασφάλισης
εμβολίου και θέλω να διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία έλαβε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προσφέρει τη
δυνατότητα εμβολιασμού σε
όλους τους Κύπριους πολίτες,
που το επιθυμούν δωρεάν».
Απαντώντας σε ερώτηση για
τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους ο Υπουργός
Υγείας ανέφερε ότι η αποτελεσματικότητα είναι δημοσιευμένο πλέον, τουλάχισ τον
για τα δύο εμβόλια που αξιολογούνται, ότι είναι στο 95%.
«Άρα, στην ερώτησή σας αν
είναι αποτελεσματικά ή όχι,
βεβαίως είναι αποτελεσματικά», σημείωσε.
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Η πρώτη γυναίκα στον πλανήτη που
εμβολιάστηκε

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν διάλεξε τη
Σούζαν Ράις ως επικεφαλής του
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
Η Σούζαν Ράις είχε διατελέσει
σύμβουλος εθνικής ασφάλειας επί
Μπαράκ Ομπάμα – Πρώην πρέσβης
του ΟΗΕ και βοηθός υπουργός
Εξωτερικών, θεωρούνταν
ως πιθανή συνυποψήφια
αντιπρόεδρος, πριν ο Μπάιντεν
επιλέξει την Κάμαλα Χάρις

Α

πό πρώην σύμβουλος εθνικής
ασφάλειας στη διοίκηση του
Μπαράκ Ομπάμα, πρώην πρέσβης του ΟΗΕ και πρώην υπουργός Εξωτερικών στη θέση της επικεφαλής του Συμβbουλίου Εσωτερικής Πολιτικής στον Λευκό Οίκο.
Ο λόγος για την Σούζαν Ράις, το όνομα της
οποίας ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και θα στελεχώσει τη νέα διακυβέρνηση.
Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα μετάβασης
του Τζο Μπάιντεν έγραψε ότι το όνομα της
56χρονης Αφροαμερικανίδας «φιγουράρει μεταξύ των πιο επιδέξιων και έμπειρων κυβερνητικών αξιωματούχων της
χώρας μας και διαθέτει τις απαραίτητες
δεξιότητες από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με
στόχο να υπηρετήσει τους Αμερικανούς».
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας, το όνομά της είχε βρεθεί
στη λίστα των πιθανών συνυποψηφίων
αντιπροέδρων, μέχρι που προκρίθηκε η

Κάμαλα Χάρις.

Ποιους πρότεινε για τα υπουργεία Γεωργίας και Στέγασης

Επιπλέον, ο εκλεγμένος πρόεδρος των
ΗΠΑ προτείνει τον Τομ Βίλσακ για το
υπουργείο Γεωργίας, μια θέση που κατείχε
κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα
(2008-2016). Επίσης, τη βουλευτίνα Μάρσια Φαντζ στο υπουργείο Στέγασης, τον
Ντένις ΜακΝτόνα, που ήταν προσωπάρχης
του Ομπάμα, για τη θέση του υπουργού
επί θεμάτων βετεράνων και την Κάθριν Τάι,
μια δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα
ελεύθερου εμπορίου και στην Κίνα, για τη
θέση της αντιπροσώπου για το Εμπόριο.
Αναφορικά με την Τάι, εφόσον η Γερουσία
επιβεβαιώσει τον διορισμό της «θα είναι
η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής και η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που θα
υπηρετήσει αυτό το πόστο», διευκρινίζει η
ομάδα Μπάιντεν.
Η Μάρσια Φαντζ θα «είναι η πρώτη
γυναίκα άνω των 40 και η δεύτερη μαύρη
στην ιστορία» που θα είναι επικεφαλής του
υπουργείου Στέγασης.
Δίνοντας έμφαση στα προσόντα τους, ο
Τζο Μπάιντεν δήλωσε, στο δελτίο τύπου,
ότι αυτή η ομάδα «θα προσφέρει το ανώτατο επίπεδο εμπειρίας, συμπόνιας και
ακεραιότητας προκειμένου να επιλυθούν
τα προβλήματα και να διευρυνθούν οι
προοπτικές για τους Αμερικανούς μπροστά στις δύσκολες προκλήσεις».

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

www.hellasnews-radio.com

Η Μάργκαρετ Κίναν, 90 ετών, είναι ο
πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που
εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού
στη Μεγάλη Βρετανία. Η Κίναν έκανε
το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της
στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας την
Τρίτη το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

Υ

πενθυμίζεται ότι το εμβόλιο της Pfizer
έλαβε έγκριση την περασμένη εβδομάδα.
Η 8 Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη μέρα
του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού στη
χώρα.
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ
χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού ως V-Day -ημέρα της
νίκης-, ενώ ανέφερε ότι «η εβδομάδα που
έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή». Η Βρετανία αρχίζει έναν μαραθώνιο εμβολιασμού με
σκοπό την ανοσία έναντι του Covid-19.
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κρόιντον
στο Λονδίνο είναι ένα από
τα 50 νοσοκομειακά κέντρα
που διαμορφώθηκαν έτσι
ώστε να πραγματοποιήσουν
εμβολιασμούς. Σύμφωνα με
το Υπουργείο Υγείας, θα στηθούν επίσης 1.000 κέντρα
εμβολιασμού.
Κατά την άφιξή τους, τα
εμβόλια αφαιρέθηκαν από τα
κουτιά τους με τον ξηρό πάγο
από έναν τεχνικό φαρμάκων, που φορούσε
προστατευτικό εξοπλισμό, και τοποθετήθηκαν
σε ένα ψυγείο, όπου πρέπει να διατηρηθούν
σε θερμοκρασία -70 βαθμών.

ΗΠΑ - Ιατρική επιθεώρηση για το
εμβόλιο της Pfizer: «Πρόκειται για
θρίαμβο»

Τα πλήρη αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών
του εμβολίου κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από την αμερικανογερμανική συμμαχία Pfizer-BioNTech δημοσιεύθηκαν στην New
England Journal of Medicine, την πλέον έγκυρη
ιατρική επιθεώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στο κύριο άρθρο της η επιθεώρηση κάνει λόγο
για «θρίαμβο».
Η δημοσίευση επιβεβαιώνει την πολύ υψηλή
αποτελεσματικότητα: τα άτομα που εμβολιάσθηκαν είχαν 95% μικρότερο κίνδυνο να
προσβληθούν από Covid-19 και η αποτελεσματικότητα ήταν η ίδια ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου, εθνότητας, βάρους ή παρουσίας παθο-

λογιών.
Η μελέτη επιβεβαιώνει την ασφάλεια του
εμβολίου. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις
όπως πόνος γύρω από το σημείο της ένεσης, κούραση ή πονοκέφαλος είναι συχνές,
αλλά κανένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας
δεν εμφανίσθηκε στις κλινικές δοκιμές, στην
οποία συμμετείχαν 44.000 άτομα, το ήμισυ
των οποίων έλαβε το εμβόλιο και το άλλο
ήμισυ placebo.
Η επικύρωση από επιτροπή ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων της Pfizer και του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων FDA αποτελεί
επιπλέον επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων
των δοκιμών και αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο επιστημονικής επικύρωσης.
Στο κύριο άρθρο τους, δύο στελέχη της New
England Journal of Medicine επισημαίνουν
«δευτερεύοντα προβλήματα» στα δεδομένα,
κυρίως τον άγνωστο παράγοντα που αποτελεί
η ικανότητα του εμβολίου να προλάβει τις ασυμπτωματικές μορφές της νόσου.
Αλλά συμπεραίνουν: «Σε κάθε περίπτωση, τα
αποτελέσματα των δοκιμών
είναι αρκετά εντυπωσιακά για
να είναι έγκυρα σε οποιαδήποτε ανάλυση. Πρόκειται για
θρίαμβο».

Υπέρ του εμβολίου
και της παράτασης του
lockdown οι Γερμανοί

Η συντριπτική πλειοψηφία
των Γερμανών σκοπεύει να
εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, ενώ ένας
στους δύο πολίτες θεωρεί ότι είναι αναγκαία
επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov για
λογαριασμό της Handelsblatt, το 79% δηλώνει ότι θα εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, με
τον έναν στους τρεις μάλιστα να δηλώνει ότι θα
το κάνει «το συντομότερο δυνατό». Στην ίδια
δημοσκόπηση, το ενδεχόμενο εμβολιασμού
απορρίπτει εντελώς το 18%.
Σε δημοσκόπηση ωστόσο που διενεργήθηκε
από το Ινστιτούτο Forsa για λογαριασμό των
τηλεοπτικών σταθμών n-tv και RTL, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να εμβολιαστούν ανέρχεται σε 43%, ενώ
το 50% δηλώνει ότι προτιμά να περιμένει. Ταυτόχρονα, το 7% των ερωτηθέντων δηλώνει την
απόλυτη αντίθεσή του στην προοπτική εμβολιασμού και το 70% εκτιμά ότι σε καμία περίπτωση ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να είναι
υποχρεωτικός.

διεθνή νέα
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Απίστευτο: Οι Κινέζες
αεροσυνοδοί θα φορούν πάνες
για προστασία από τον κορωνοϊό!

Τ

ην ώρα που ο κορωνοϊός μαίνεται σε όλο τον κόσμο οι αξιωματούχοι των μεταφορών σε όλο τον κόσμο αναζητούν
τρόπους για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
των πληρωμάτων και των επιβατών μέσα στα αεροπλάνα.
Έτσι λοιπόν η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας
της Κίνας (CAAC) έδωσε στη δημοσιότητα νέες
κατευθυντήριες γραμμές για την αεροπορική
βιομηχανία της χώρας.
Σύμφωνα με το CNN το συγκεκριμένο έγγραφο
περιλαμβάνονται οδηγίες για την πρόληψη και
τον έλεγχο επιδημιών για τις αεροπορικές εταιρείες. Ακόμη περιέχει συμβουλές σχετικά με
τις βέλτιστες πρακτικές υγιεινής που πρέπει να
πραγματοποιούνται σε αεροσκάφη και σε αεροδρόμια.

Ωστόσο μία από τις προτάσεις έχει προκαλέσει
πολλά σχόλια. Και αυτό διότι υπάρχει οδηγία οι
αεροσυνοδοί να φορούν πάνες μίας χρήσης έτσι
ώστε να αποφεύγουν τη χρήση της τουαλέτας.
Συγκεκριμένα η πρόταση αναφέρει τα εξής:
«Συνιστάται στα μέλη του πληρώματος καμπίνας να φορούν πάνες μίας χρήσης και να αποφεύγουν τη χρήση της τουαλέτας για την αποφυγή κινδύνων μόλυνσης».
Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συμβουλές φαίνονται δραματικές, οι τουαλέτες δεν
αποκλείεται να εγκυμονούν κινδύνους καθώς
είναι το μικρότερο μέρος ενός αεροπλάνου.
Για παράδειγμα τον Αύγουστο, μια γυναίκα
που ταξίδεψε από την Ιταλία στη Νότια Κορέα
νόσησε από κορονωϊό κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού της.

Το Ισραήλ ανοίγει τους... X-Files:
«Οι εξωγήινοι είναι εδώ και μας
έσωσαν από πυρηνικό όλεθρο
Τι ισχυρίζεται ο πολυβραβευμένος τέως επικεφαλής Διαστημικής Ασφάλειας
του Ισραήλ Χαϊμ Εσέντ: Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα - Υπάρχει
η «Διαγαλαξιακή Ομοσπονδία Διαστήματος» - Έχουμε κοινή βάση με
εξωγήινους και ανθρώπους

Μ

ια νέα διάσταση στην ιστορία
του Ψυχρού Πολέμου και τη διαρκή απειλή της οικουμενικής
καταστροφής εξαιτίας μιας σύρραξης με πυρηνικά όπλα δίνει ο Χαΐμ Εσέντ,
τέως Επικεφαλής Διαστημικής Ασφαλείας του
Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ο κ. Εσέντ ισχυρίζεται
ότι εξωγήινοι βρίσκονταν σε τακτική επαφή
με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ επί πολλά χρόνια και
χάρη σε αυτούς απετράπη ένας ολέθριος πυρηνικός πόλεμος.
Ο Χαΐμ Εσέντ δεν είναι κάποιος τυχαίος. Και,
πιθανότατα, δεν παραλογίζεται. Έχει διατελέσει επικεφαλής του στρατιωτικού διαστημικού προγράμματος του Ισραήλ και έχει τιμηθεί επανειλημμένως με διακρίσεις κύρους
για την προσφορά του στην επιστήμη και την
αμυντική τεχνολογία.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Έσεντ αναλύει, μεταξύ άλλων, πώς οι Εξωγήινοι αποσόβησαν την οικουμενική καταστροφή,
συγκρατώντας την τότε Σοβιετική Ένωση από
το να αντεπιτεθεί με πυρηνικά όπλα στις ΗΠΑ,
ύστερα από την εισβολή των Αμερικανών
στον Κόλπο των Χοίρων της Κούβας, το 1961.
Επιπλέον, ο Χαΐμ Εσέντ δηλώνει πεπεισμένος ότι οι Εξωγήινοι έχουν σκάψει στο υπέδαφος του πλανήτη Άρη και έχουν εγκαταστήσει

βάση, όπου φιλοξενούνται τόσο Εξωγήινοι
όσο και Γήινοι αστροναύτες.
Ο Εσέντ λέει ότι αντιπροσωπεία Εξωγήινων
έχει επισκεφθεί τη Γη, ως απεσταλμένη μιας
«Διαγαλαξιακής Ομοσπονδίας Διαστήματος».
Αυτή η επίσκεψη, όμως, μένει κρυφή, διότι
αυτή ήταν η εξ αρχής συμφωνία με τους Εξωγήινους. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Ισραήλ,
Βρετανίας, Ρωσίας, Κίνας και Ιαπωνίας, είναι
ενήμερες γι’ αυτές τις συναντήσεις Γήινων-Εξωγήινων, τηρούν όμως τον όρο μυστικότητας.
Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει την αλήθεια, αλλά, όπως αναφέρει ο Εσέντ «δεν αποκαλύπτει τίποτα, παρόλον ότι ήταν έτοιμος να
μιλήσει. Οι Εξωγήινοι επιμένουν ότι οι Γήινοι
δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να δεχτούμε την
ύπαρξή τους».
Σχετικά με τους λόγους που έκαναν τον ίδιον
να ανοίξει το στόμα του και να «προδώσει» το
μεγάλο μυστικό, ο Εσέντ λέει χαρακτηριστικά
ότι «εάν μιλούσα πριν από πέντε χρόνια, θα
με έκλειναν σε ψυχιατρείο. Σήμερα όμως,
όλοι μιλούν διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα να
χάσω. Έχω λάβει τις διακρίσεις και τα βραβεία
μου. Απολαύω σεβασμού σε πανεπιστήμια
του εξωτερικού -όπου και εκεί τα δεδομένα
αλλάζουν».

Αμερικανικά ΜΜΕ: Ακόμα και την
Παρασκευή το εμβόλιο

Μ

ε ταχύτατες διαδικασίες αναμένεται να εγκριθεί και να διανεμηθεί το εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό στις ΗΠΑ, αμέσως μόλις
λάβει την έγκριση του FDA, την Πέμπτη ή την
Παρασκευή.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει
ο επικεφαλής της Operation Warp Speed,
Moncef Slaoui, με την έγκριση του εμβολίου
θα χρειαστούν τουλάχιστον 24 ώρες προκειμένου τα εμβόλια να διανεμηθούν στα
σημεία που έχουν οριστεί από τις πολιτείες,
μέσω του στρατού και πιθανότατα σε 36
ώρες από την έγκριση, ενδέχεται να ξεκινή-

σουν οι πρώτοι εμβολιασμοί.
«Η πρώτη αποστολή εμβολίων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα μετά την έγκριση
του εμβολίου. Έτσι το σχεδιάσαμε. Το λεπτό
που έχει εγκριθεί, οι αποστολές θα ξεκινήσουν. Θα χρειαστούν περίπου 24 ώρες για να
φτάσουν στους διάφορους ιστότοπους ανοσοποίησης που μας έχουν πει οι αρμόδιοι
στις πολιτείες να τους στείλουμε εμβόλια. Και
μέσα, θα έλεγα, 36 ώρες από την έγκριση,
ενδεχομένως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοσοποίηση», αναφέρει σε
δηλώσεις του στην Boston Herald ο επίκεφαλής της Operation Warp Speed.
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To παιδί μου και εγώ

Τ

Πώς θα κάνω το παιδί να με
ακούσει;

α παιδιά νηπιακής ηλικίας δεν μπορούν να ελέγξουν πολλές από τις
συμπεριφορές τους. Μάλιστα, ακόμη και τα πιο εκφραστικά νήπια
δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ουσιαστικά τους κανόνες. Έτσι, εσείς μπορείτε να
τους πείτε «όχι» και να τους εξηγήσετε με
απλά λόγια γιατί δεν συμφωνείτε με τη συμπεριφορά τους, ωστόσο σε αυτή τη φάση
της ζωής τους… δεν πρόκειται να σας δώσουν μεγάλη σημασία. Αυτό δεν σημαίνει
ότι πρέπει να αφήνετε το νήπιο να κάνει ό,τι
θέλει, αλλά ότι εσείς ως γονείς του πρέπει
να μεριμνήσετε για την ασφάλειά του. Επομένως, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε
είναι να βεβαιωθείτε ότι το μικρό σας ανακαλύπτει τον κόσμο χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του.

*Προστατεύστε το από τον εαυτό
του
Διαμορφώστε έτσι τον χώρο σας ώστε να
μειώσετε σημαντικά τις πιθανότητες ατυ-

θήσει με το μάζεμα των παιχνιδιών του,
παρουσιάστε τη διαδικασία ως κάτι διασκεδαστικό, λέγοντας με ενθουσιασμό κάτι
σαν «Ώρα για συγύρισμα! Να ξεκινήσουμε
με τα βιβλία ή τα κουκλάκια σου;».

*Θυμηθείτε ότι είναι μια προσωρινή
φάση
Αν το μικρό σας συνηθίζει να λερώνει όλη
την κουζίνα καθώς τρώει, θυμίστε στον
εαυτό σας ότι πρόκειται απλώς για μια αναπτυξιακή φάση, την οποία σύντομα θα
αφήσει πίσω του το παιδί.

Το τρικ του... ναι!
Προσπαθήστε να μετατρέψετε ακόμα και
τις αρνητικές σας απαντήσεις σε θετικές.
Πώς γίνεται αυτό; Αν το παιδί σάς ρωτήσει αν μπορεί να πάει στο σπίτι του φίλου
του, προτιμήστε, αντί να του πείτε «Όχι, δεν
θα πας μέχρι να τελειώσεις τα μαθήματά
σου.», χρησιμοποιήσετε το κόλπο του ναι:
«Εννοείται πως θα πας μόλις τελειώσεις με

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

Τι διδάσκετε στα παιδιά σας;

Ε

σείς είστε ο καλύτερος δάσκαλος
του παιδιού σας -- πιο πάνω κι από τους φίλους του, από τα αδέλφια του ακόμα κι από το αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και, μια
και είστε η μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά σας, θα πρέπει να μη χάνετε ευκαιρία
προκειμένου να ενσταλάξετε μέσα τους
κάποιες σημαντικές αλήθειες. Στο βιβλίο
του Τα Μαθήματα Που Πρέπει να Πάρουν
τα Παιδιά, ο συγγραφέας David Staal μας
δίνει μερικούς τρόπους για να διδάξουμε στα παιδιά μας πολύτιμα μαθήματα.
Δύο απ΄αυτούς τους τρόπους είναι οι εξής:
Πρώτον, να τους διδάξετε να υπηρετούν
τους άλλους. Αυτό προϋποθέτει ότι έχετε προσδιορίσει τα μοναδικά χαρίσματα
του παιδιού σας και του υποδεικνύετε να
τα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους άλλους. Δεύτερον, δίδαξε στο παιδί σου να
επιμένει όταν έχει αποτυχίες. Με άλλα λόγια να το ενθαρρύνεις να μαθαίνει από τα
λάθη του και να συνεχίζει την προσπάθειά
του ό,τι κι αν συμβεί.

Θέλεις να μάθεις πώς να απογοητεύεις το παιδί σου που είναι στην
εφηβεία;
χήματος σε περίπτωση που το παιχνίδι του
νηπίου γίνει πιο επικίνδυνο.

*Βάλτε όρια
Το νήπιο μπορεί να μην είναι σε θέση να
καταλάβει τους κανόνες ή έστω να κατανοήσει την έννοια του «όχι», ωστόσο εσείς με
αυστηρό και ταυτόχρονα γλυκό τρόπο πρέπει να του θυμίζετε τι δεν πρέπει να κάνει.
Σταδιακά, θα μπορέσει να κατανοήσει τους
κανόνες.

*Αποσπάστε την προσοχή του
Αντί να πείτε απλώς ένα κοφτό «όχι», προσπαθήστε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του
με μια άλλη δραστηριότητα.

*Μειώστε τις προσδοκίες σας
Σίγουρα κατά καιρούς έχετε δυσκολευτεί
να επικοινωνήσετε ακόμη και με ενήλικες,
οπότε δεν πρέπει να χάνετε την ψυχραιμία
σας όταν απευθύνεστε σε ένα νήπιο. Εξηγήστε του με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια
τους κανόνες και μειώστε τις προσδοκίες
σας.

*Αλλάξτε τρόπο έκφρασης
Αντί να ζητήσετε από το νήπιο να σας βοη-

τα μαθήματά σου!». Το ναι ηχεί πολύ καλύτερα στ’ αυτιά των παιδιών και, ας το παραδεχτούμε, και των μεγάλων!

Μην χρησιμοποιείτε «δωροδοκίες»
Ας παραδεχτούμε ότι όλοι οι γονείς έχουμε
κάνει αυτό το λάθος! Πολλές φορές είναι
δελεαστικό να χρησιμοποιούμε τα δώρα
για να πετύχουμε τον στόχο μας με τα παιδιά. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτό γίνεται
συχνά, θα πρέπει τουλάχιστον να μετριαστεί. Όταν το παιδί υιοθετεί μία «σωστή»
συμπεριφορά, είναι σημαντικό να το επιβραβεύετε αλλά να μην το... δωροδοκείτε.
Το «μπράβο» και η ενθάρρυνση αρκούν
για να του περάσουν το μήνυμα. Αντίθετα,
αν για κάθε καλή του πράξη, του υπόσχεστε από ένα αντάλλαγμα, θα συνηθίσει σ’
αυτό το μοτίβο, δεν θα μάθει το ουσιαστικό
νόημα της συμπεριφοράς του και, μεγαλώνοντας, θα πιστεύει ότι θα πρέπει να παίρνει κάτι όταν προσφέρει. Φυσικά, κάθε
παιδί είναι διαφορετικό, έχει τα δικά του
«κουμπιά» και τις δικές του κακές στιγμές.
Γι’ αυτό, κάποιες φορές, όσες συμβουλές
και αν ακολουθήσει κάθε γονιός, οι προσπάθειές του μπορεί ν’ αποβούν άκαρπες.
Τι να κάνετε τότε; Η υπομονή είναι το παν!

Η εφηβεία μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, και πολλοί γονείς μπορεί να άκουσαν τα παιδιά τους στην εφηβεία τους να
τους λένε, “σε μισώ.” Δεν υπάρχει δικαιολογία για ένα τέτοιο ξέσπασμα, αλλά
μερικές φορές οι γονείς κάνουν πράγματα που αναγκάζουν τον έφηβο να νιώσει έτσι. Εδώ έχουμε μερικούς τρόπους
που πολύ εύκολα μπορούν να απογοητεύσουν τον έφηβο. Πρώτα, πρώτα, οι
γονείς παίρνουν όλες τις αποφάσεις για
κείνους. Κι ακόμα θέλουν να ελέγχουν το
καθετί που κάνουν. Δεύτερον, συνέχεια
τους συγκρίνουν με τους φίλους τους ...
όταν τους λένε, “ Γιατί δεν προσπαθείς
να γίνεις σαν το Γιάννη;” Τρίτον, δείχνουν
αγάπη υπό όρους. Κάνουν τον έφηβό τους
να καταλάβει ότι η αγάπη τους γιαυτόν/
γιαυτήν βασίζεται στις επιτυχίες του και
στις καλές επιδόσεις του ... και όχι γιατί
απλούστατα είναι το παιδί τους. Τέλος,
δεν τους ακούν ποτέ. Δεν τους προσέχουν
, δεν τους ενθαρρύνουν. Ασφαλώς ο κάθε
γονιός θέλει ο έφηβός του να τον αγαπάει

... Γιαυτό λοιπόν κάνε ακριβώς τα αντίθετα, αγαπητέ γονέα, για να κερδίσεις την
εύνοια του εφήβου σου

Μήπως δεν ανταποκρίνεσαι σωστά
στα καθήκοντά σου ως γονέας ;
Οι γονείς έχουν την πιο σπουδαία δουλειά στον κόσμο: να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά. Αλλά για να το πετύχουν
αυτό πρέπει να ξέρουν τι δεν πρέπει να
κάνουν. Γιαυτό παραθέτουμε μερικούς
επικίνδυνους τρόπους που πρέπει να αποφύγουν οι γονείς. Πρώτα, πρώτα, μη γίνεσαι “φιλαράκι” γονέας. Αυτού του τύπου
οι γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο να
γίνουν ένας φίλος του παιδιού τους παρά
προστάτης, προμηθευτής και καθοδηγητής του. Δεύτερον, μην είσαι γονέας πολυάσχολος που δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί
με το παιδί του. Αυτοί οι γονείς καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να πετύχουν στην
καριέρα τους, και δεν τους μένει χρόνος
ή ενέργεια να ασχοληθούν με τη ζωή των
παιδιών τους. Τέλος, μη γίνεσαι γονέας
που θέλει τα παιδιά του να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες του. Αυτού του τύπου
οι γονείς καταπιέζουν τα παιδιά τους να
γίνουν τέλεια και προσπαθούν να ελέγχουν ολοκληρωτικά τη ζωή τους.

Μήπως μπορεί να σε βοηθήσει να
καταλάβεις καλύτερα τον άντρα
σου / τη γυναίκα σου αν καταλάβεις
τους διάφορους τύπους μάθησης;
Η συγ γραφέας Cynthia Ulrich Tobias
έγραψε ένα βιβλίο που βοηθάει γονείς και
εκπαιδευτικούς να καταλάβουν τα παιδιά. Λέγεται Ο Τρόπος Που Μαθαίνουν. Οι
απόψεις της σχετικά με τους τύπους μάθησης μπορεί να βοηθήσει και τους συζύγους που προσπαθούν να καταλάβουν ο
ένας τον άλλον καλύτερα. Ο πρώτος τύπος
μάθησης είναι Συγκεκριμένος με Λογική
σειρά. Τα άτομα που ανήκουν στον τύπο
αυτό αγαπούν την οργάνωση και ακολουθούν μία λογική τάξη. Τους αρέσει το
σύστημα και η ρουτίνα, και παίρνουν το
καθετί κατά γράμμα. Ο δεύτερος τύπος
είναι Συγκεκριμένος αλλά Χωρίς καμία
σειρά. Τα άτομα αυτά λειτουργούν με διορατικότητα και με το ένστικτο. Δεν τους
αρέσουν οι περιορισμοί και η ρουτίνα.

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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Αλκοόλ: Πόσο περισσότερο πίνουμε Τα 12’ που βελτιώνουν το μεταβολικό προφίλ
στο lockdown
και χαρίζουν χρόνια ζωής

Π

Ο

ι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά αλκοόλ
σε επικίνδυνες ποσότητες, φαίνεται πως αυξάνουν την κατανάλωσή τους κατά τη
διάρκεια του lockdown λόγω του
εγκλεισμού στο σπίτι – Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των επιστημόνων Όσο περισσότερο χρόνο περνούν στο
σπίτι λόγω του lockdown οι ενήλικοι σήμερα, τόσο αυξάνεται και
η κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο American Journal of Drug and
Alcohol Abuse.
Η έρευνα, που βασίστηκε στις
απαντήσεις 1.982 ενηλίκων στις
ΗΠΑ κατά την περίοδο Μαρτ ίο υ -Α π ριλίο υ, ό τ α ν κα ι
εφαρμόσ τ ηκε το πρώτο
lockdown, είναι η πρώτη
που τονίζει τη σχέση ανάμ εσ α σ τ ην ε πιβλα βή
κατανάλωση αλκοόλ
και σ το σ τ ρε ς που
πυροδοτείται από την
πανδημία της COVID19 και τις σ χε τικέ ς
απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μετακινήσεων.
Τα ευρήματα δείχνουν
ότ ι οι πιθανότ ητ ε ς
υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στους
βαρείς πότες -δηλαδή
σ τους άνδρες που μέσα
σε δύο ώρες καταναλώνουν
πέντε ή περισσότερα ποτά
και σ τις γυναίκες που
πίνουν τέσσερα ή περισσότερα ποτά- αυξάνονταν κατά 19% για κάθε
εβδομάδα παραμονής σε
lockdown.
Βάσει των απαντήσεων στην
έρευνα, οι επιστήμονες κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες
ως βαρείς πότες, μη βαρείς πότες
και μη πότες, η μέση ηλικία των
οποίων ήταν τα 42 έτη και η πλειονότητά τους ήταν λευκοί (89%) και
γυναίκες (69%).
Οι πιθανότητες της αυξημένης
κατανάλωσης αλκοόλ συνολικά για
τους βαρείς πότες ήταν πάνω από
διπλάσιες σε σχέση με όσους δεν
έπιναν υπερβολικά (60% έναντι
28%), και ειδικά για τους πάσχοντες από κατάθλιψη ή ιστορικό της
πάθησης.

Υπό την επίβλεψη ειδικών της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας, η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, ότι:
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι
βαρείς πότες έπιναν κατά μέσο όρο
τέσσερα ποτά ανά περίσταση, ενώ
οι μη βαρείς πότες έπιναν δύο.
Οι συμμετέχοντες που έπιναν σε
επικίνδυνα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατανάλωναν επτά ποτά το μέγισ το ανά
περίσταση, σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους που έπιναν το μέγιστο δύο. Η ύπαρξη παιδιών στο
lockdown μείωνε ελάχισ τα τις
πιθανότητες (26%) κατανάλωσης
αλκοόλ γενικότερα.
Ανάμεσα στους παράγοντες που
αναλύθηκαν ήταν η διάρκεια του
lockdown, πόσοι ενήλικες
και παιδιά ζούσαν μέσα στο
σπίτι, τρέχοντα ή προηγούμενα επεισόδια κατάθλιψης
και η εργασιακή κατάσ ταση σχετικά με το
lockdown, όπως για
παράδειγμα ο μειωμένος
μισθός.
Κατά μέσο όρο, κάθε
συμμετέχων βρισκόταν
σε lockdown για τέσσερις εβδομάδες και περνούσε 21 ώρες την ημέρα
στο σπίτι, με την πλειοψηφία
αυτών (72%) να μην φεύγει για δουλειά. Συνολικά, το 32% των συμμετεχόντων ανέφερε βαριά
κατανάλωση αλκοόλ κατά
τη διάρκεια της πανδημίας με
τους βαρείς πότες να αυξάνουν την κατανάλωσή τους
και τους μη βαρείς πότες
να καταναλώνουν περίπου
την ίδια ποσότητα αλκοόλ με
εκείνη και προ lockdown.
Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι
συμμετέχοντες (70%) είχαν σχετικά υψηλά εισοδήματα, παράγοντας που σχετίζεται ήδη με την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ.
Οι ερευνητές καλούν για νέες μελέτες, παρεμβάσεις και στρατηγικές
πρόληψης για τους ανθρώπους
που βρίσκονται σε απομόνωση και
διατρέχουν κίνδυνο επικίνδυνης
κατανάλωσης αλκοόλ. Διαφορετικά, οι συνέπειες στην υγεία μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές και
μακροπρόθεσμες, επισημαίνουν
οι επιστήμονες.

ρόσφατη μελέτη του Γενικού Νοσοκομείου
της Μασαχουσέτης (MGH) συνέδεσε την έντονη άσκηση με αλλαγές στα επίπεδα των
μεταβολιτών του σώματος που σχετίζονται
με την καρδιομεταβολική, την καρδιαγγειακή υγεία,
καθώς και την μακροζωία.
Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο
Circulation αναφέρει πως 12 λεπτά έντονης αερόβιας γυμναστικής επέδρασαν σε περισσότερο από
το 80% των κυκλοφορούντων μεταβολιτών, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που συνδέονται με
πλήθος ευνοϊκών αποτελεσμάτων για την υγεία,
ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαπίστωση συγκεκριμένων μηχανισμών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των καρδιομεταβολικών οφελών της άσκησης.
Οι ερευνητές από το Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης αξιοποίησαν δεδομένα από την έρευνα
Framingham Heart Study για να υπολογίσουν τα
επίπεδα 588 μεταβολιτών στο αίμα 411 μεσήλικων
ανδρών και γυναικών πριν και αμέσως μετά από 12
λεπτά έντονης άσκησης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές μεταβολές σε έναν
αριθμό μεταβολιτών για τους οποίους τα επίπεδα
πριν την άσκηση συνδέονταν με κίνδυνο για καρδιομεταβολική νόσο. Για παράδειγμα, το γλουταμι-

νικό άλας, ένας βασικός μεταβολίτης που σχετίζεται με καρδιακές παθήσεις, τον διαβήτη και μικρότερο προσδόκιμο ζωής, μειώθηκε κατά 29%. Και το
DMGV (Dimethylguanidino valeric acid), ένας ακόμη
μεταβολίτης που σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες διαβήτη και ηπατικής νόσου, μειώθηκε κατά
18%.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως και άλλοι παράγοντες
πέρα από τη γυμναστική μπορεί να διαδραματίζουν
ρόλο στη ρύθμιση των μεταβολικών αποκρίσεων,
όπως το φύλο και η μάζα σώματος, με την παχυσαρκία να περιορίζει ενδεχομένως τα οφέλη της άσκησης.

Για ποια νόσο είναι φάρμακο το σεξ;

Τ

ην υγεία των ανδρών που πάσχουν από νόσο του Πάρκινσον μπορεί να βελτιώσει η ενεργή σεξουαλική
ζωή. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε νέα Ιταλο-βρετανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European
Journal of Neurology. «Αυτή η μελέτη εμπίπτει στο πλαίσιο της εγγύτητας της σεξουαλικής υγείας με τη
γενική υγεία τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις», δηλώνει η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Marina Picillo.
Η Δρ. Picillo και οι συνεργάτες της συμπέραναν πως οι άνδρες ασθενείς που ήταν σεξουαλικά ενεργοί βίωναν
ηπιότερη εξέλιξη στη νόσο, λιγότερο δραματική απώλεια των κινητικών τους ικανοτήτων και άλλα συμπτώματα της νόσου. Οι ερευνητές δεν κατάφεραν να εξηγήσουν με σαφήνεια γιατί τα ευεργετικά αποτελέσματα
εντοπίζονται μόνο σε άνδρες. Σημείωσαν ότι οι γυναίκες βιώνουν διαφορετικά τα συμπτώματα της νόσου
Πάρκινσον από τους άνδρες ενώ παράλληλα είναι λιγότερο δεκτικές στο να μιλήσουν για σεξουαλικά ζητήματα μέσω κοινωνικών δικτύων», δήλωσε η Δρ. Picillo. Στη μελέτη συμμετείχαν 355 εθελοντές εκ των οποίων
238 άνδρες και 117 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 57 ετών όταν διαγνώστηκαν με νόσο Πάρκινσον και το 2005 όταν ξεκίνησε η μελέτη είχαν κατηγοριοποιηθεί ως πρώιμο στάδιο της νόσου. Σε όλους έγιναν εξετάσεις κινητικών ικανοτήτων και ψυχικής υγείας πριν υποβληθούν σε μία συνέντευξη για την υγεία
τους κατά την οποία ρωτήθηκαν για τις υπνικές τους συνήθειες, την καρδιακή τους υγεία και
πολλά άλλα. Οι ασθενείς ρωτήθηκαν επίσης για τη σεξουαλική τους δραστηριότητα
κατά το περασμένο έτος. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι άνδρες δήλωσαν πως ήταν
δύο φορές πιο ενεργοί από τις γυναίκες. Την ίδια ώρα σχεδόν οι μισοί άνδρες
είχαν παραπονεθεί για στυτική δυσλειτουργία και προβλήματα οργασμού
και η σεξουαλική τους δραστηριότητα μειώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο
ετών της παρακολούθησης. Η ερευνητική ομάδα κατέληξε λέγοντας πως
οι άνδρες που είχαν σεξουαλική δραστηριότητα παρουσίασαν λιγότερο σοβαρές κινητικές δραστηριότητες και καλύτερη γενική ποιότητα ζωής συγκριτικά με εκείνους που δεν ήταν σεξουαλικά ενεργοί.

FDA: Άγνωστο ακόμα εάν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech
εμποδίζει τη μετάδοση του ιού

Τ

ο εμβόλιο των Pfizer και BioNTech προστατεύει από την εκδήλωση της νόσου Covid-19
αλλά παραμένει ασαφές αν εμποδίζει και από τη μετάδοση του κορωνοϊού, αναφέρει
ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των
ΗΠΑ. Η αναφορά περιέχεται στην έκθεση της Υπηρεσίας, εν όψει της σύγκλησης της Επιτροπής, την
Πέμπτη, η οποία θα εξετάσει αν θα λάβει επείγουσα
άδεια το συγκεκριμένο εμβόλιο. Τον άγνωστο αυτό παράγοντα έχει επισημάνει και ο επικεφαλής της
Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά, ο οποίος έχει δηλώσει
πρόσφατα ότι η φαρμακευτική εταιρεία «δεν είναι
σίγουρη εάν το εμβόλιο εμποδίζει τη μετάδοση του

νέου κορωνοϊού» και ότι «αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί». Όπως σημειώνει το Bloomberg, η
απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι σημαντική όχι μόνο για το πόσο γρήγορα μπορεί να ανακοπεί η διασπορά του κορωνοϊού στον πληθυσμό,
αλλά και για το πόσο ακόμα θα χρειαστεί να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα όπως η χρήση μάσκας
και η κοινωνική αποστασιοποίηση, ακόμα και μεταξύ όσων έχουν ανοσοποιηθεί. Η Pfizer αναμένει να
έχει δεδομένα για το κατά πόσο το εμβόλιο σταματά
τη διάδοση του ιού εντός του πρώτου τριμήνου του
2021, σύμφωνα με δηλώσεις του Αλ. Μπουρλά στη
διεθνή ομοσπονδία φαρμακευτικών εταιρειών.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Γειά σου Πατρίδα.
Τις κάναμε μόδα!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca

25

26

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

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

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

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

27

28

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

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

29

OMOΓΕΝΕΙΑ
11 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Έλληνες κι Ελληνίδες, οι μέρες μέχρι
τη 15η Ιανουαρίου 2021 πλησιάζουν

Ένα δικό μας παιδί, ο Νίκος Μαντάς, είναι υποψήφιος για το Ward 22 στο Scarborough
Δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα! Πρέπει όλοι να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα ελληνόπουλο
Οι καιροί είναι δύσκολοι, θέλουμε ελληνικές φωνές στο δημαρχείο
Μην το αμελήσετε είναι αναγκαίο
Θα μπορούσα να γράψω σελίδες ολόκληρες
για αγώνες Ελλήνων πολιτικών σε Αμερική
και Καναδά, που είχα τη τύχη και την ευλογία
να υποστηρίζω, να τρέξω, να βοηθήσω, να
αισθανθώ περήφανος που βάζω ένα πετραδάκι
ώστε να έχει ο ελληνισμός τις δικές του φωνές
στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Αισθάνομαι
συγκίνηση όταν βλέπω νέα παιδιά, τα παιδιά
μας, να απευθύνονται στους «δικούς τους»
ανθρώπους, τους Έλληνες για υποστήριξη.
Στην περίπτωση αυτή νομίζω πως ΠΡΕΠΕΙ να
ανταποκριθείτε. ΠΡΕΠΕΙ!

Δ

ιαβάστε παρακάτω τη μικρή συνέντευξη που
πήρα από το ελληνόπουλο που κατεβαίνει για
Δημοτικός Σύμβουλος του Ward 22 και ζητά τη
ψήφο σας.
(Θανάσης Κουρτέσης = Θ.Κ. / Νίκος Μαντάς = Ν.Μ.)
Θ.Κ.: Για μένα είναι μεγάλη χαρά και μου φέρνει πολλές
αναμνήσεις από μάχες σε Αμερική και Καναδά Ελλήνων
πολιτικών και για την τοπική και για την επαρχιακή και για
την ομοσπονδιακή αυτοδιοίκηση, που έκαναν αγώνες για
να μπουν στις Βουλές της Αμερικής ή του Καναδά. Ήταν
πραγματικά συγκινητικοί αγώνες, γιατί όταν φτάνουμε
στο επίπεδο να υποστηρίξουμε έναν δικό μας άνθρωπο,
ένα δικό μας παιδί, δεν κοιτάμε τα πολιτικά κόμματα. Οι
εποχές αλλάξανε κι οι καιροί αλλάζουν. Έχουμε ανάγκη
από φωνές. Δυστυχώς, δεν έχουμε οι Έλληνες. Οι περισσότεροι Έλληνες οι παλαιοί φύγανε, είτε πήρανε συντάξεις είτε αποσύρθηκαν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, την σημασία αυτού του εγχειρήματος που κάνει ένα πολύ δικό
μας και καλό παιδί. Τον λέω καλό παιδί γιατί ο Νικόλας μας ήταν στο πλευρό έμπειρων πολιτικών, ξέρει το
αντικείμενο, αλλά περισσότερο ξέρει τη γειτονιά του, το
Ward 22. Φυσικά εσείς μπορεί να μην μένετε εκεί, αλλά
σίγουρα έχετε ένα φίλο, υπάλληλο, αφεντικό ή συγγενή.
Είναι το ίδιο πράγμα, η ψήφος μετράει από όπου κι αν
είναι. Είναι πολύ λίγες οι μέρες και δεν με ενδιαφέρει αν
θα βάλω δυο-τρεις σελίδες στην εφημερίδα. Είναι ιερή
μας υποχρέωση κι ειδικά αυτούς τους καιρούς της πανδημίας να έχουμε φωνές παιδιά. Παρακάλεσα, λοιπόν,
να έρθει στο γραφείο μας ο Νίκος Μαντάς, υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος για τo Ward 22, να μας πει δυο
πράγματα ώστε να ξέρετε κι εσείς, όσοι δεν τον γνωρίζετε, αν και δεν νομίζω να μην τον γνωρίζετε γιατί ήταν
πάντα ένα παιδί χαμογελαστό που υπηρετούσε, βοηθούσε κι εξυπηρετούσε τους κατοίκους της περιοχής και
να κάνει πιο εύκολη τη ζωή τους. Νίκο μου καλώς ήρθες!
Πες μας σε παρακαλώ πως ξεκίνησες και γιατί θέλησες να
είσαι υποψήφιος για το Ward 22;
Ν.Μ.: Καλησπέρα, κ. Κουρτέση και σας ευχαριστώ για
την πρόσκληση. Θέλησα να θέσω υποψηφιότητα μετά
το γεγονός που συνέβη με τον πρώην σύμβουλο και
φίλο μας, τον Δημήτρη. Πολλοί άνθρωποι στη περιοχή
που με γνωρίζουν από εκεί, αφού διαμένω εκεί κι εργάζομαι πάνω σε αυτό τα τελευταία 15 χρόνια, μου ζήτη-

Ο εκδότης μας κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νίκο Μαντά
στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Hellas News
σαν να κατέβω στις επερχόμενες εκλογές για τον Δήμο
μας για να μπορέσω να αντιπροσωπεύσω όλη τη κοινότητα του Ward 22.
Θ.Κ.: Νίκο μου συγγνώμη που θα σε διακόψω, αλλά θα
ήταν καλό να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό από που
ως που είναι το Ward 22.
Ν.Μ.: Πολύ σωστά. Το Ward 22 έχει σύνορα Ανατολικά
το Midland Avenue, Δυτικά το Victoria Park, Βόρεια το
Steeles Avenue και Νότια το Highway 401.
Θ.Κ.: Πολύ ωραία. Καλοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες σας παραθέτουμε και τον χάρτη για να μπορέσετε
να βοηθήσετε με τη ψήφο σας τον Νίκο πριν τον αφήσουμε να συνεχίσει.
Ν.Μ.: Πήρα, λοιπόν, την απόφαση να δηλώσω υποψηφιότητα μετά την προτροπή του κόσμου και μαζί με
την ομάδα μου και με την βοήθεια κυρίως του ελληνικού αλλά και άλλων κοινοτήτων κατεβαίνουμε αυτή
τη στιγμή δυνατά κι ευελπιστώ στην εκλογή μου για να
μπορέσω να συνεχίσω να βοηθάω από ένα υψηλότερο
πόστο τους συνανθρώπους μου. Ο κόσμος μπορεί να με
ψηφίσει αν θέλει στις 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, ο τρόπος
αυτή τη στιγμή που ο κόσμος μπορεί να με υποστηρίξει είναι με mailing valid, δηλαδή να πάρετε δικαίωμα
ψήφου μέσω ταχυδρομείου για το οποίο θα πρέπει να
δηλώσετε ως τις 22 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να με ψηφίσετε, επίσης, στο advanced poll στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, ενώ όπως είπα, η κανονική μέρα των εκλογών
είναι στις 15 Ιανουαρίου.
Θ.Κ.: Επειδή κάποιος μπορεί να μπερδευτεί να διευκρινίσουμε τι είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουν ως τις
22 Δεκεμβρίου.

Ν.Μ.: Ουσιαστικά αν κάποιος θέλει να με ψηφίσει με
επιστολική ψήφο θα πρέπει να το κάνει ως τις 22 Δεκεμ-
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Έλληνες κι Ελληνίδες, οι μέρες μέχρι
τη 15η Ιανουαρίου 2021 πλησιάζουν

Ένα δικό μας παιδί, ο Νίκος Μαντάς, είναι υποψήφιος για το Ward 22 στο Scarborough
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βρίου. Αν ωστόσο, δεν προλάβει για διάφορους λόγους και θέλει ακόμη να με
ψηφίσει μπορεί να το κάνει και με άλλους
τρόπους στην συνέχεια.
Θ.Κ.: Μάλιστα. Οπότε οι ψηφοφόροι που
θέλουν διευκρινίσεις που μπορούν να σε
βρουν;
Ν.Μ: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μου ή με την ομάδα μου και θα είμαστε
στη διάθεση σας για να σας εξυπηρετήσουμε και να σας δείξουμε πως μπορείτε
να το κάνετε. Το τηλέφωναομας είναι
647-321-7881, το email είναι hello@
nickmantas.ca. Πληροφορίες μπορείτε
επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μου
nickmantas.ca. Μπορείτε επίσης να με
βρείτε στο Facebook και το Instagram
και θα σας απαντήσω αμέσως.
Θ.Κ.: Ποιο είναι το μήνυμα που θες να
περάσεις για να σε γνωρίσουν καλύτερα
και να σε ψηφίσουν;
Ν.Μ.: Θα ήθελα να πω πως θέλω να με
ψηφίσετε όχι μόνο επειδή, όπως είπατε κ.
Κουρτέση, είμαι δικό σας παιδί κι Έλληνας.
Θα ήθελα να πάρω τη ψήφο σας γιατί έχω
τις γνώσεις, έχω κάνει σπουδές σε Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς
Σχέσεις. Το κυριότερο όμως είναι πως έχω
πάνω από 15 χρόνια πείρα σε αυτό τον
τομέα και με το να ψηφίσετε εμένα αυτή
τη στιγμή δεν χρειάζεται να περιμένετε τον
νέο σας Δημοτικό Σύμβουλο να μάθει τη
δουλειά του Δημαρχείου. Θα ξεκινήσω
την δουλειά μου από την πρώτη μέρα, θα
συνεχίσω ακάθεκτα για εσάς αυτό που
έκανα όλα αυτά τα χρόνια.

Θ.Κ.: Είμαι πολύ σίγουρος πως αν καταφέρει ο Νίκος μας να εξασφαλίσει την
πρώτη του θητεία κι αποκτήσει τον αέρα
του πολιτικού, γιατί ο πολιτικός χρειάζεται
έναν αέρα που δεν δουλεύει για άλλους
για να εξυπηρετεί το κοινό όπως έκανε
τόσα χρόνια ο Νίκος στο πλευρό μεγάλων
πολιτικών. Είμαι σίγουρος πως αν τα καταφέρει θα αφήσει εποχή. Νίκο μου, δεν θα
ήθελα να σε απασχολήσω περισσότερο
σήμερα γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ τρέξιμο
αυτές τις μέρες μέχρι την εκλογή σου. Πρέπει και θέλω να πιστεύω πως οι ελληνικές εκκλησίες της περιοχής κι οι ελληνικές
κοινότητες θα σε βοηθήσουν να πετύχεις
τον στόχο σου και να πουν την καλή κουβέντα στον κόσμο. Θα με ευχαριστήσει
ιδιαίτερα αν σε ακούσω μετά την εκλογή
σου να λες πως είχες την υποστήριξη των
Ελλήνων.
Ν.Μ.: Σας ευχαριστώ πολύ κ. Κουρτέση.
Θα ήθελα να πω στο αναγνωστικό κοινό
σας με την σειρά μου πως σαν Νίκος,
εγώ κι η ομάδα μου, θα δουλέψουμε στο
μέγιστο των ικανοτήτων μας για όποια
εξυπηρέτηση χρειαστείτε, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που
τυχόν μπορεί να αντιμετωπίζετε. Η πόρτα
μου θα είναι πάντα ανοικτή για τον ελληνισμό κι όλο τον κόσμο του Ward 22.
Θ.Κ.: Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο
σου. Η Hellas News σου εύχεται κουράγιο
και καλή επιτυχία. Ευελπιστούμε, Θεού
θέλοντος και κορωνοϊού επιτρέποντος, να
γιορτάσουμε όλοι μαζί την νίκη σου.
Ν.Μ: Να είστε καλά κ. Κουρτέση. Εύχομαι σε όλο τον ελληνισμό καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ WARD 22 Κ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
Αγαπητέ συνδημότη,
Ως μόνιμος κάτοικος του Scarborough-Agincourt για περισσότερα από 20 χρόνια, θα ήταν τιμή μου να συνεχίσω να σας υπηρετώ από τη θέση πλέον του
Δημοτικού Συμβούλου. Είμαι παθιασμένος με την Κοινότητά μας και θέλω να
είμαι η φωνή σας, ο δικός σας εκπρόσωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είμαι αξιόμαχος και ενεργός ακροατής που μπορεί να ερευνήσει, διατυπώσει, να παρουσιάσει και να υπερασπιστεί τα προβλήματα των κατοίκων του
Scarborough-Agincourt και του περιβάλλοντος χώρου.
Στόχος μου είναι να οικοδομήσω μια καλύτερη, ισχυρότερη, ασφαλέστερη και
πιο ενωμένη Κοινότητα, που όχι μόνο έχει οικονομική πρόοδο ευμάρεια και
άνεση, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα τη διαφορετική κουλτούρα των γειτονιών της
«μικρής πόλης» που έχουν οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας..
Με τη συμπαράσταση και υποστήριξή σας, θα εργαστώ ακούραστα για να βελτιώσω τις γειτονιές όπου διαβιούν και μεγαλώνουν οι οικογένειές μας, εκπαιδεύονται τα παιδιά μας, δουλεύουμε και απολαμβάνουμε όλες τις μοντέρνες ανέσεις που προσφέρει αυτή η ασφαλής πόλη.
Δεσμεύομαι και υπόσχομαι να εργαστώ επιμελώς για την αύξηση της ασφάλειας, τη βελτίωση του οδικού μας δικτύου, την ποιοτική αναβάθμιση των παιδικών χαρών των πάρκων και των πρασίνων χώρων, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής μας. Για το Scarborough-Agincourt θα αγωνιστώ να λαμβάνει ανταποδοτικά το δίκαιο μερίδιο των εσόδων του, όσον αφορά τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης, τηλεπικοινωνίες, δίκτυο φωτισμού κ.λπ).
Στην κοινότητά μας εξελίσσονται μεγάλα έργα, όπως η γραμμή του μετρό
«Sheppard», η οποία θα λύσει ένα χρόνιο πάγιο πρόβλημα: αυτό των δημόσιων
αστικών μετακινήσεων.
Τα τελευταία 15 χρόνια, συνεργάστηκα με τους κατοίκους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και πρόβαλα τα αιτήματά τους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Δεσμεύομαι να συνεχίσω ακούραστα αυτό τον αγώνα μου με εφόδια τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ειλικρίνεια
και ακεραιότητα του χαρακτήρα μου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην επίλυση των
προβλημάτων των κατοίκων της περιοχής μου, με δικαιοσύνη και διαφάνεια.
Προτεραιότητα πάντα θα έχουν τα συμφέροντα των κατοίκων του ScarboroughAgincourt.
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Ερχεται το εμβόλιο κατά
του Κορωναϊού,
αλλά πότε, πώς και υπό
ποίες προϋποθέσεις; Πρόληψη – Φάρμακο – Εμβόλιο

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ
ΜΑΝΊΚΙ, ΑΠΌ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ
ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΌΝΤΡΕΑΛ

Η

θανατηφόρα σκιά της πανδημίας του
Κορωναϊού, έχει προ πολλού σκεπάσει τις φωτεινές ακτίνες του ηλίου
και έχει συμβάλει πολλοί άνθρωποι
να έχουν ξεχάσει το χαμόγελο, τις κοινωνικές
σχέσεις, αλλά και την καθημερινότητα που, μέχρι προ του Κορωναϊού, απαντώντας στο συνηθισμένο ερώτημα «τι νέα» συνηθίζανε κάπως βαριεστημένα να απαντούμε με ένα απλό
«τα ίδια και τα ίδια!»
«Φρίκη, ερημιά, νερό, σκοτάδι την γη την
θάψαν μια φορά…» έλεγε ένα ποίημα προκειμένου μέσω αυτού, ο ποιητής να περιγράψει
τα δεινά που είχε προκαλέσει ο κατακλυσμός
του Νώε.
Λόγω της πανδημίας και των όσων μέχρι τώρα
έχει επιφέρει αυτός ο θανατηφόρος ιός στην
ανθρωπότητα, θα μπορούσαμε με τα ίδια
περίπου λόγια να περιγράψουμε την νέα κατάσταση πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί.
Μέσα σε όλο αυτό το έρεβος της απελπισίας,
ανέτειλε η ελπίδα της ανακάλυψης του εμβολίου κατά της πανδημίας.
Αυτό το θαυματουργό εμβόλιο, το ανακάλυψαν σχεδόν ταυτόχρονα αρκετές φαρμακευτικές εταιρίες που πιστεύουν ότι επί τέλους,
μέσω του δικού τους εμβολίου, θα λυτρώσουν
την ανθρωπότητα.
Όμως γένονται πολλαπλά ερωτηματικά:
ªª Ποιο από αυτά είναι το ασφαλέστερο;
ªª Πότε θα αρχίσουν ομαδικά να εμβολιάζονται οι πιο ευπαθείς αρχικά ομάδες;
ªª Πως και υπό ποίες προϋποθέσεις θα
εμβολιάζονται, οι υπόλοιποι;
ªª Πόσο ασφαλές είναι αυτό;
ªª Πόσο θα διαρκέσει η ανοσία που θα
δημιουργήσει;
ªª Θα υπάρχουν παρενέργειες;
Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα παρόμοια
ερωτηματικά απασχολούν τους απλούς πολίτες, αλλά και όλους τους ειδήμονες καθώς και
τους πολιτικούς όλης της ανθρωπότητας, οι
οποίοι καλούνται να τα αντιμετωπίσουν και
μάλιστα ταχύτατα.
Απαντώντας σε αυτά, τα τόσο καίρια ερωτήματα ο Ian Culbert, που είναι εκτελεστικός
διευθυντής του Καναδικού Συνδέσμου Δημόσιας Υγείας, μεταξύ των άλλων, δήλωσε αφο-

πλιστικά ότι:
Ακόμα και για τους εμβολιασμούς ρουτίνας,
(γρίπης, πνευμονίας.. αυτούς δηλαδή που
γίνονται τακτικά), δεν έχουμε μια ιδιαίτερα
σαφή εικόνα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς εάν τα
ποσοστά ανοσοποίησης είναι αρκετά υψηλά
για να κρατήσουν λοιμώξεις όπως η συνηθισμένη ιλαρά ..
Για να γνωρίζει τα αποτελέσματα, η Υπηρεσία
Δημόσιας Υγείας του Καναδά, ερευνά περίπου
2.000 άτομα κάθε δύο χρόνια και χρησιμοποιεί αυτές τις απαντήσεις για να δείξει πόσα
άτομα είναι ανοσοποιημένα, από τους συνηθισμένους εμβολιασμούς, είπε.
Με άλλα λόγια τα του εμβολιασμού δεν θα
είναι εύκολη υπόθεση αφού, όπως είπε ο Ian
Culbert, «δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα.»
Εκτός αυτού στον Καναδά που φιλοδοξεί να
αρχίσει ο εμβολιασμός των πολιτών ακόμα
και προ των Χριστουγέννων, υπάρχει στο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μια ασάφεια, γιατί ναι μεν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση οφείλει να προμηθευτεί τα εμβόλια και
να τα διανείμει στις Επαρχίες, αλλά οι Επαρχίες
θα πρέπει να επιβλέψουν τα του εμβολιασμού
των πολιτών τους.
Τώρα, με μια επικείμενη εκστρατεία εμβολιασμού COVID-19 - και έναν αριθμό διαφορετικών εμβολίων που ενδέχεται να προσφερθούν
- το πρόβλημα των ελλιπών δεδομένων έχει
βρεθεί έντονα στο επίκεντρο, λένε οι ειδικοί.
Επ αυτού ακριβώς, ο Δρ Kumanan Wilson,
καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της
Οτάβα και ιδρυτής της ψηφιακής πλατφόρμας
παρακολούθησης εμβολίων CANI τονίζει:
Αυτή η διάθεση εμβολίων δεν θα μοιάζει με
τίποτα που έχουμε βιώσει έως τώρα.
Σε αντίθεση με άλλους εμβολιασμούς που
έχουν γίνει, ορισμένα από τα εμβόλια COVID19 που θα χορηγούνται θα απαιτούν μία δόση.
Άλλα θα απαιτήσουν δύο, και το χρονικό διάστημα μεταξύ των εμβολίων θα ποικίλει ανάλογα με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι ότι, με την
πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα θα δείχνουν
αν η ανοσία που επιφέρει το ένα εμβόλιο δεν
διαρκεί όσο διαρκεί το άλλο.
Θα πρέπει τότε να είμαστε σε θέση να ειδοποιήσουμε τα άτομα που έλαβαν αυτό το εμβόλιο
ότι ήρθε η ώρα να κάνουν και το δεύτερο, τονίζει μεταξύ των άλλων ο Δρ Kumanan Wilson.
Αυτά και πολλά λένε οι ειδικοί στον διάλογο
που μεταξύ τους έχουν αρχίσει
Βεβαίως , πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, και
να εμπιστευόμαστε τους αρμοδίους, οι οποίοι
σίγουρα θα κάνουν το καθήκον τους. Όμως
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο
πρόβλημα.
Σίγουρα είναι ευχάριστα τα περί ανακάλυψης
του εμβολίου νέα.
Μακάρι όλα να είναι επιτυχή. Μακάρι η
ανθρωπότητα συνολικά και ο καθένας μας
ατομικά να βρεί και πάλι την χαμένη και
νοσταλγικά αναμενόμενη απλή καθημερινότητα.

Τ

ο τρίπτυχο, πρόληψη, φαρμακευτική αγωγή, εμβόλιο, θα πρέπει να είναι η ασπίδα προστασίας ενάντια στην πανδημία του Κόβιτ 19 και όχι μόνον το εμβόλιο που εσφαλμένα παρουσιάζεται ως πανάκεια.
Απέφευγα, αγαπητοί μου φίλοι, να εμπλακώ
στην πανδημική αυτή δημόσια συζήτηση για τον
Κορωνιό, γιατί έπρεπε να πάω ή με το ένα στρατόπεδο ή με το άλλο.
Από την στιγμή όμως που εμφανίστηκε το εμβόλιο, το θεώρησα επιβεβλημένο.
Γιατί πλέον δεν είναι απαραίτητο να ενταχθείς
ούτε με τους Συνομωσιολόγους αλλά ούτε και με
τους Υπάκουους.
Υπάρχουμε όλοι εμείς που ανήκουμε στους Σκεπτικιστές. Είμαστε δηλαδή οπαδοί του φιλόσοφου Πύρρωνα από την Ηλεία και όχι της «Big
Pharma» Phizer/BioNTeck ή Moderna.
Κατά τον Πύρρωνα τίποτε δεν μπορεί να είναι
από μόνο του καλό ή κακό, δίκαιο ή άδικο, ωραίο
ή άσχημο, αφού όλα αυτά καθορίζονται από τις
ανθρώπινες συνήθειες, δηλαδή τα ήθη του.
Το πιο βασικό αξίωμα των σκεπτικιστών ήταν η
Αμφιβολία και η Αρετή ήταν το μοναδικό αγαθό.
Πως είναι δυνατόν να αγνοήσουμε την διδασκαλία του Πύρρου από την Ηλεία, φίλοι μου και να
μην έχουμε τις αμφιβολίες μας και να μην αποζητούμε το ύψιστο αγαθό που είναι η Αρετή;
Εφεύραν το εμβόλιο και μας το παρουσιάζουν ως
πανάκεια. Είναι όμως έτσι;
Πάρα πολλοί επιδημιολόγοι και λημοξιωλόγοι
είναι επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα του, αφού δεν ακολουθήθηκε η κανονική
κλινική έρευνα και δεν έχουν όλα τα δεδομένα
από τις δοκιμές.
Το παρουσίασαν πάρα πολύ βιαστικά.
Θα χρειαστεί πάρα πολύ διάστημα έως ότου
εμβολιαστούμε όλοι.
Τι θα γίνει εάν ο ιός μεταλλαχθεί στο μεταξύ διάστημα, με τα δισεκατομμύρια εμβόλια που έχουν
παραγγελθεί;
Παράλληλα η πανδημία θερίζει και το εμβόλιο
δεν θα προλάβει να ανακόψει το τρίτο κύμα που
έρχεται μετά τις γιορτές.
Το πιο φρόνιμο είναι να συνεχίσουμε όλα τα προληπτικά μέτρα που ήδη εφαρμόζουμε, πλύσιμο
χεριών, μάσκες όπου είναι απαραίτητες, αποφυγή συνωστισμού, τηλεργασία, και όχι να μας
παρουσιάζουν το εμβόλιο ως λυτρωτή.
Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται κατάκοιτοι αντιμέτωποι με το αβέβαιο
παρόν και στο άμεσο μέλλον χιλιάδες θα νοσήσουν.
Το εμβόλιο δεν θα μας απελευθερώσει από τα
δεσμά του κορανοϊού. Η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή προέχει και αυτοί οι δύσμοιροι περιμένουν όχι την πανάκεια του εμβολίου αλλά το
φάρμακο που χορηγήθηκε στον πρόεδρο της
Αμερικής ή κάτι ακόμη καλύτερο που θα μας
ανακουφίσει πραγματικά.
Όλα τα κράτη έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια

για ένα εμβόλιο που όλοι ευχόμαστε το καλύτερο
για να μας φέρει στην κανονικότητα που έχουμε
χάσει και όλοι την αποζητούμε απεγνωσμένα.
Το εμβόλιο δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτούς
που ήδη έχουν νοσήσει.
Επίσης από την πρώτη κιόλας μέρα στην Αγγλία
που ήταν και η παρθενική χώρα που ξεκίνησε
τον εμβολιασμό κάποια άτομα παρουσίασαν
παρενέργειες και οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι
όποιοι είναι αλλεργικοί να μην βιαστούν να εμβολιαστούν.
Οι επιδημιολόγοι επίσης έχουν δηλώσει ότι παιδιά κάτω των δεκαέξι ετών δεν χρειάζεται να
εμβολιαστούν.
Θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια έως ότου
κατορθώσουν να εμβολιάσουν το 60- 70% του
πληθυσμού.
Ενώ, λοιπόν, όλα αυτά διαδραματίζονται, η διαμάχη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έχει ήδη
ανάψει για τα καλά.
Και αναρωτιόμαστε; Δεν είναι πολύ πρώιμο και
ανώριμο μια τέτοια συζήτηση;
Όταν εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες που
θεωρούνται επικίνδυνες, οι νοσηλευτές και το
προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή,
και άλλες ομάδες που παρουσιάζουν μεγάλη
επικινδυνότητα, θα συσσωρευτούν πάρα πολύ
σημαντικά στοιχεία από τους ειδικούς, χρήσιμα
για πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Οι αποφάσεις για καθολικό εμβολιασμό δεν θα
πρέπει επ’ ουδενί λόγο να παρθούν από μεμονωμένες κυβερνήσεις και ούτε βέβαια από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Οι επιστήμονες που υπηρετούν τον άνθρωπο
και όχι τις αδηφάγες φαρμακευτικές εταιρείες θα
πρέπει να είναι οι συμβουλάτορες μας και όχι οι
διεφθαρμένες και ανίκανες κυβερνήσεις.
Τα αδιαμφησβήτητα επιστημονικά στοιχεία
που θα αξιολογηθούν από τους ειδήμονες, με
πλήρη διαφάνεια και μοναδικό στόχο το καλό
της ανθρωπότητος θα πρέπει να πρυτανεύσουν
και όχι το οικονομικό κέρδος που δυστυχώς διαφεντεύει την σύγχρονη κοινωνία μας.
Επιτέλους να πάψουν την τρομολαγνεία και τον
άμετρο εκφοβισμό. Η σωστή ενημέρωση και μια
νέα κανονικότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί
η πανδημία θα είναι μαζί μας για αρκετό χρόνο.
Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό θα μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε την επιδημία
καλύτερα και να πορευτούμε πιο ανθρώπινα.
Πολλάκις η αρχαία Ελληνική γραμματεία έβγαλε
την ανθρωπότητα από το τέλμα της πολιτισμικής
αναρχίας της, και την ακόρεστη επιθυμία της να
ξεφεύγει από το ανθρωπίνως κατορθωτό μέτρο.
Ας βουτήξουμε λοιπόν στην κολυμβήθρα του
Πύρρωνα από την Ηλεία και ίσως εξαγνιστούμε,
αφού τίποτε από μόνο του δεν είναι ούτε καλό,
ούτε κακό, η συμπεριφορά μας καθορίζει τα
πάντα.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά
γιόρτασε τη γιορτή του Αγίου Νικολάου
παρά τους περιορισμούς για την πανδημία

Η

Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Καναδά γιόρτασε με μεγάλη χαρά
και φέτος τη γιορτή του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού, ενός από
τους πιο αγαπημένους αγίους της Εκκλησίας
μας.
Ο αρχιεπίσκοπος Σωτήριος προεξήρχε του
Μεγάλου Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας στην εορτάζουσα Κοινότητα Αγ. Νικολάου,
Τορόντο, Ontario.
Το Σάββατο το απόγευμα ο Σεβ. προεξήρχε
του Μεγάλου Εσπερινού. Συγχωροστάτησε
ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας,

διευθυντής της Πατριαρχικής Ορθοδόξου
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο ενώ στο Ιερό
ήταν ο π. Ιγνάτιος Δελής.
Παρά τους περιορισμούς για την πανδημία που
επιτρέπουν μόνο δέκα (10) άτομα μέσα σε κάθε
εκκλησία και οι δύο Ιερές Ακολουθίες πραγματοποιήθηκαν όπως τα προηγούμενα χρόνια για
να τιμήσουν, όπως αρμόζει, τον Άγιο Νικόλαο.
Η εικόνα του Αγίου και ένα τεμάχιο των ιερών
λειψάνων του τοποθετήθηκαν στο μπροστινό
μέρος της Εκκλησίας (νάρθηκας), έτσι ώστε οι
ευλαβείς πιστοί να μπορούν να τα προσκυνούν
χωρίς να τα ασπάζονται και να φεύγουν.

Οι περιορισμοί δεν εμπόδισαν τους ευσεβείς
χριστιανούς μας να έρθουν στην εκκλησία, να
ανάψουν το κερί τους, να κάνουν το σταυρό
τους και να ευχαριστήσουν τον Χριστό για το
μέγα έλεός Του δια των πρεσβειών του Αγίου
και της Παναγίας μας.
Στη Θεία Λειτουργία, προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος βοηθούμενος από τον π.
Ιγνάτιο Δελή και τον Διάκονο Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Αν και τηρήθηκαν τα μέτρα για τους
εσωτερικούς χώρους, πολλοί πιστοί έδειξαν
παραδειγματική πίστη, περιμένοντας έξω κατά
τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας για να λάβουν
τη Θεία Κοινωνία κρατώντας την φυσική από-

σταση.
Ο Αρχιεπίσκοπος στην ομιλία του σε ζωντανή
μετάδοση, που την παρακολούθησαν κατά
χιλιάδες σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο,
τόνισε, ότι δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε,
αλλά πάντα να εμπιστευόμαστε την αγάπη και
την πρόνοια του Θεού.
Πρέπει όλοι με ταπεινοφροσύνη και δύναμη
ψυχής να εντείνουμε τις προσευχές μας στον
Άγιο Νικόλαο και την Παναγία μας να μεσολαβούν στον Χριστό, ώστε να υποχωρήσει η
πανδημία και οι χριστιανοί να μπορέσουν να
γιορτάσουν τη Γέννηση του Κυρίου και τα Άγια
Θεοφάνεια, με απόλυτη ελευθερία.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

«

Το αρχιτεκτονικό θαύμα της Αγίας
Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως
έκφραση της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης» είναι ο τίτλος της πολύγλωσσης διαδικτυακής Έκθεσης η οποία εγκαινιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου 2020.
«Αγία Σοφία και Ρωμιοσύνη είναι συνυφασμένες. Η Έκθεση θα μας ξεναγήσει στα ύψη
και στα πλάτη αυτού του θαύματος που μας
υπενθυμίζει ότι κάθε έκφανση του πολιτισμού μας είχε πάντοτε στη βάση του τη
δημιουργία. Ο δικός μας είναι ένας πολιτισμός-δημιουργός, ένα φως που αγκαλιάζει τον άνθρωπο και προάγει την ελευθερία στη σκέψη και την έκφραση» τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης
Χρυσουλάκης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε
στα εγκαίνια.
Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) με τους Συλλόγους Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας,
Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου και των
Ευρύτερων Περιοχών ΗΠΑ Ουάσιγκτον, Λος
Άντζελες και Σικάγο.
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ

Α
Η Έκθεση που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων,
τις πτυχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
της Αγίας Σοφίας θα είναι διαθέσιμη μέχρι
τις 31 Ιανουαρίου 2021 στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά στον ιστότοπο:
www.hagiasofiaexh.com
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ΠΟ ΑΠΕΙΡΗ αγάπη κινούμενος ο Θεός
δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του και τον τοποθέτησε «εν τω παραδείσω της τρυφής». Ήθελε να τον
κάνη κοινωνό της δόξης Του, αυτής της θεότητός Του. Αυτό που κατά φύση έχει ο Θεός, ήθελε να το μεταδώση κατά χάρη και στον άνθρωπο. Για να φθάση όμως ο άνθρωπος σ’ αυτή
την κατάσταση έπρεπε να περάση από τον δρόμο της υπακοής στην θεία εντολή. «Αν λοιπόν
από αγάπη κινούμενος, ήθελε να παραδοθή ολοκληρωτικά στον Θεό, για να υπακούη σ’ Αυτόν μόνον, ώς υιός πρός πατέρα και συγχρόνως
απέφευγε και απηρνείτο κάθε τι που ήτο εκτός
του Θεού, ο τελικός του προορισμός, να γίνη
θεός κατά χάρη, θα ήταν μία πραγματικότης.
«Ομως αυτή την εντολή της υπακοής προς τον
Θεό την απέρριψε και δέχθηκε ελεύθερα την
εντολή του εχθρού. Δεν το πήρε απόφαση
να ζη εξ ολοκλήρου για τον Πατέρα, αφού
«έβαλε αυτί» και σ’ έναν άλλον. Και ζήτησε
«δι’ άλλης οδού» να φθάση στον προορισμό
του. Το «γενήσεσθαι ώς θεοί» του πονηρού
τον έθελξε. Θέλησε να γίνη Θεός, αλλά «άνευ
Θεού», όπως λέγει ο άγιος Μακάριος.
Το αποτέλεσμα ήταν να διαψευσθή ή ελπίδα
του και να αποξενωθή από την πηγή της ζωής,
από τον Θεό. Ενώ προηγουμένως «έζούσε τω
Θεώ» τώρα «αποθνήσκει από του Θεού» και
ζή μόνον «τη ιδία φύσει». Έχασε την προσωπική κοινωνία με τον Θεό Πατέρα. Και αυτό
ακριβώς ήταν θάνατος, το «θανάτω αποθανείσθε» που του είχε προείπει ο Θεός. Συγχρόνως έγινε αιχμάλωτος του Σατανά, «πεπραμένος υπό την αμαρτίαν» (Ρωμ. ζ’ 14). Και ενώ
πλάσθηκε για την αφθαρσία, παραδόθηκε
στην φθορά. Και παραδόθηκε όλόκληρη ή
προσωπικότης του, «ού μόνον η ψυχή έρρυπώθη (λερώθηκε), αλλά και το σώμα τη φθορά
υπέπεσε», διακηρύττουν οι Πατέρες. Γι’ αυτό
«πονηρώς όρα, πονηρώς ακούει, πόδας έχει
σπεύδοντας επί κακοποιΐαν και χείρας έργαζομένας ανομίαν και καρδίαν πονηρά διαλογιζομένην» («Αγ. Μακάριος).
«Αντί της «θεοϋφάντου στολής» της δόξης του
Θεού, ενεδύθη τούς «δερματίνους χιτώνας».
«Στολήν θεούφαντον άπεξεδύθην ό τάλας,
ψάλλει ο ύμνωδός του Τριωδίου. Ο άνθρωπος του Θεού έγινε άνθρωπος της αμαρτίας,
ό «παλαιός άνθρωπος», κατά τον απόστολο
Παύλο. Η πραγματοποίηση του υψηλού του
προορισμού φαινόταν αδύνατη. Η εξασθένηση των πνευματικών δυνάμεων ήταν τόσο
μεγάλη και η αιχμαλωσία ολοκληρωτική, ώστε
αδυνατούσε να κάνη το καλό, Ο Σατανάς οδηγεί την ψυχή «όπου ου θέλει», «Ού γαρ και
θέλω τούτο πράσσω, αλλ’ ο μισώ τούτο ποιώ»
(Ρωμ. ζ’ 15).
Και έτσι, λοιπόν, θα ματαιωθή το σχέδιο του
Θεού, που είχε για τον άνθρωπο, επειδή το
θέλησε ο εχθρό Διάβολος, Θα μείνουν τα
εμπόδια για πάντα στον δρόμο του ανθρώ-

που να ξαναβρή την κοινωνία με τον Θεό; Όχι!
Αυτός που από αγάπη έπλασε τον άνθρωπο και
πάλι από αγάπη κινούμενος θα τον αναπλάση.
«Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε
τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν...» (Ιωάν.
γ’ 16). Και με την ενέργειά του αυτή θα δείξη
«εν τοίς αιωσι τοις επερχομένους τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εφ’ ημάς»
(Εβρ. 8’ 7).
«Ό,τι έπρεπε να πετύχη ο άνθρωπος διά μιάς
ανόδου προς τον Θεό, και δεν το πέτυχε, θα το
πραγματοποιήση ο Θεός κατερχόμενος προς
τον άνθρωπο. Θα έλθη ό Δυνατός, θα πολεμήση τον «αιχμαλωτεύσαντα ημάς», θα τον
νικήση για λογαριασμό μας και θα οδοποιήση
«πάση σαρκί» την «είς ουρανούς άνοδον». Οι
λόγοι των Πατέρων συναγωνίζονται, θα έλεγε
κανείς, σε ευστοχία, προκειμένου να εκφράσουν το αποκαλυφθέν μυστήριο, «Ανθρωπος
γίνεται Θεός, ίνα θεόν τον Αδάμ απεργάσηται»
μας λέει ο άγιος Ειρηναίος και ο Μ. Αθανάσιος.
«Ενανθρώπησεν, ένα γενωμαι τοσούτον θεός,
όσον εκείνος άνθρωπος», διακηρύττει ο άγιος
Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κατά τον άγιο Ιωάννη
τον Δαμασκηνό το μυστήριο αυτό είναι «τό
πάντων καινών καινότατον, το μόνον καινόν
υπό τον ήλιον, δι’ ου η άπειρος του Θεού εμφανίζεται δύναμις. Τί γάρ μείζον του γενέσθαι τον
Θεόν άνθρωπον;». Παρά τα τόσα λεγόμενα
όμως «τό μέγα της ενανθρωπήσεως μυστήριον, άεί μένει μυστήριον» (Μάξιμος).
Ο ενανθρωπήσας Κύριος αναπλάσσει τον
άνθραπο για να γίνη ο «καινός», ο «κατά Χριστόν κτισθείς». Αυτήν τη νέα δημιουργία, την
«καινήν κτίσιν» δεν την απεργάζεται με πηλό,
όπως κατά την πρώτη δημιουργία, αλλά με δύο
νέα στοιχεία από τον εαυτό του. Με αίμα και
το ύδωρ, τα οποία απέρρευσαν εκ της αγίας
του πλευράς κατά την σταύρωση, ετοιμάζει τα
μέλη του Σώματός Του, της εκκλησίας Του. Με
το ύδωρ του Βαπτίσματος μας καθαρίζει από
την αμαρτία και μας καθιστά μέλη στο «Μυστικόν του Σώμα». Με την κοινωνία του Σώματος
και του Αίματος της Θ. Ευχαριστίας έχουμε τον
Χριστό «κατοικούντα εν ταις καρδίαις ημών»
και μετέχουμε της θείας του ζωής.
«Έτσι ο νέος άνθρωπος, ο εν Χριστώ, γίνεται
«υιός Αδάμ του επουρανίου, γέννημα καινόν,
τέκνον Πνεύματος ‘Αγίου, αδελφός Χριστού
φωτεινός, όμοιος τω Πατρί αυτού, Αδάμ τω
πνευματικό και φωτεινών («Αγιος Μακάριος). Ο
άνθρωπος αυτός «ακολουθεί το ‘Αρνίον όπου
αν υπάγη», είναι τετρωμένος από την αγάπη
Του. Για αυτό και είναι πάντοτε έτοιμος να υπακούη εξ ολοκλήρου στον Θεό, νεκρώνοντας
κάθε άλλο θέλημα. Αυτή η ψυχή προγεύεται
από τώρα τη Βασιλεία των ουρανών.
Η εορτή των Χριστουγέννων ας γίνη αφορμή να
εμβαθύνουμε στο μέγα μυστήριο της σωτηρίας
μας και ένας πόθος να μας διακατέχη: Η ζωή
μας να είναι μια μαρτυρία του Χριστού στον
κόσμο.
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The Exclusive
Audi Uptown

Finance Rates from

SALES EVENT

Special Credits up to

Lease Rates from

37

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 ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για
τα χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Τ

α Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά
έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία και σε σπίτια.
Σίγουρα, οι γιορτές είναι συνδυασμένες με
νόστιμες λιχουδιές, τις οποίες απολαμβάνουμε όλοι μας αυτή τη μία και μοναδική
φορά του χρόνου. Πάντα, όμως, πρέπει να
βάζουμε ένα μέτρο γιατί οι λιχουδιές αυτές
κρύβουν και πολλές θερμίδες!
Ας δούμε, όμως, λίγο αναλυτικότερα πόσες
θερμίδες κρύβουν οι μικροί αυτοί θησαυροί:

TOΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα περιέχουν μονοακόρεστα
και πολυακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε και
αιθέρια έλαια κανέλλας. Τα βασικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται είναι η
ζάχαρη, η κανέλλα, το σιμιγδάλι, τα καρύδια
και το μέλι. Σε ποσότητα 100 γραμμαρίων
περιέχονται 365 θερμίδες, ενώ οι θερμίδες
που αναλογούν σε ένα κομμάτι 40 γραμμαρίων είναι κατά προσέγγιση 146.

Δίπλες

Οι δίπλες αποτελούνται κατά κύριο λόγο
από αυγά, ζάχαρη, μέλι, καρύδια και
κανέλλα. Είναι πηγή πολυακόρεστων λιπαρών, βιταμίνης Ε και αιθέρια έλαια κανέλλας. Έχουν πολλές θερμίδες και χοληστερίνη
λόγω των αυγών που περιέχουν. Οι δίπλες
ανά 100 γραμμάρια περιέχουν 289 θερμίδες, ενώ σε ένα τεμάχιο 40 γραμμαρίων οι
θερμίδες που αντιστοιχούν είναι 116 περίπου.

Κουραμπιέδες

Οι κουραμπιέδες περιέχουν βούτυρο,

ζάχαρη και αμύγδαλα. Και αυτοί προκαλούν χοληστερίνη διότι περιέχουν βούτυρο και έχουν πολλές θερμίδες αφού σε
ποσότητα 100 γραμμαρίων περιέχονται
463 θερμίδες και σε ένα τεμάχιο 40 γραμμαρίων οι θερμίδες που αντιστοιχούν είναι
186 περίπου.

Βασιλόπιτα τσουρέκι

Η βασιλόπιτα τσουρέκι περιέχει μαγιά,
μαστίχα, ζάχαρη, βούτυρο και αυγά. Αποτελεί πηγή χοληστερίνης και πολλών θερμίδων αφού τα 100 γραμμάρια αποδίδουν
386 θερμίδες ενώ ένα κομμάτι 50 γραμμαρίων κρύβει 193 θερμίδες.

Βασιλόπιτα κέικ

Τα κυριότερα συστατικά της βασιλόπιτας
κέικ είναι τα καρύδια, τα αυγά, η ζάχαρη
κ.ο.κ. Αποτελεί εστία χοληστερίνης και
κρύβει 376 θερμίδες σε ποσότητα 100
γραμμαρίων, ενώ σε ένα κομμάτι 75 γραμμαρίων περίπου αντιστοιχούν 282 θερμίδες.

Μπακλαβαδάκια

Τα μπακλαβαδάκια περιέχουν ξηρούς καρπούς και λόγω του βουτύρου, περιέχουν
κακό για την υγεία της καρδιάς ζωικό λίπος,
σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σπιτικό
μπακλαβά που γίνεται με λάδι. Σε ποσότητα
100 γραμμαρίων κρύβονται 386 θερμίδες.

Tips για να μην παχύνουμε

Πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, διατηρώντας τα
κιλά μας σε σταθερό επίπεδο; Ο τρόπος
είναι απλός! Δε χρειάζεται να στερούμαστε αλλά να βάζουμε μέτρο! Τι εννοώ λοιπόν, με αυτό; Ότι δε χρειάζεται όλη μέρα να
είμαστε πάνω από ένα δίσκο με γλυκά και
να τσιμπολογάμε, ούτε όμως και να τρώμε
μεγάλα κομμάτια γλυκών και συνέχεια.

Αντιθέτως, επιλέγουμε να τρώμε μικρά σε
μέγεθος γλυκίσματα ώστε να δοκιμάζουμε
από όλες τις γεύσεις. Επίσης, μπορούμε να
καταναλώνουμε τα αγαπημένα μας γλυκά
την ημέρα των Χριστουγέννων και τις υπόλοιπες ημέρες να τρώμε με μέτρο, ενώ ένας
καλός τρόπος είναι να βάλουμε την άσκηση
στη ζωή μας ώστε να καίμε κάποιες από τις
θερμίδες που πήραμε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα,
σε όλους τους αναγνώστες, Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος!! Υγεία,
Αγάπη και Ευημερία σε όλο τον κόσμο.
Το Φαρμακείο Απόλλων θα είναι ανοιχτά 24 Δεκεμβρίου απο τις 9 το πρωί
μέχρι τις 2 το μεσημέρι, κλειστά 25 και
26 Δεκεμβρίου. Θα είμαστε ανοιχτά 31
Δεκεμβρίου απο τις 9 το πρωί μέχρι τις
2 το μεσημέρι και κλειστά 1η Ιανουαρίου.
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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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Στην περιοχή

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
ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ

416-754-7857

TOΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

43

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

44 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Αναμενόμενο έλλειμα $1,5 δις στο
Μονιμοποιήθηκε η πώληση αλκοόλ
Τορόντο - Τόρι: «Απογοητευτική η βοήθεια με τις παραδόσεις φαγητού
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης»

Ο

δήμαρχος του Τορόντο , κ. John Tory, υποστηρίζει ότι η απάντηση στο αίτημα
της πόλης για επαρχιακή και ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την κάλυψη του
αναμενόμενου ελλείμματος 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό της για το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19 ήταν απογοητευτική.
Οι απώλειες του Τορόντο μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί εν μέρει μέσω χρηματοδότησης
ύψου; 668,6 εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκε από τη συμφωνία ασφαλούς επανεκκίνησης από το πρόγραμμα χρηματοδότησης 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη διάσωση των δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ωστόσο, η πρώτη φάση αυτών των χρημάτων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε οικονομικές
πιέσεις που έγιναν μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και ο Tory λέει
ότι η πόλη δεν έχει λάβει ακόμη διαβεβαιώσεις σχετικά με το πόσα χρήματα θα λάβει ως
μέρος της δεύτερης φάσης του προγράμματος , το οποίο θα ισχύει για τις χρηματοοικονομικές πιέσεις που θα προκύψουν έως τις 31 Μαρτίου.
Ίσως το πιο σημαντικό είπε ότι παραμένει ακόμη ασαφές το εάν θα υπάρξει περεταίρω
χρηματοδότηση και το ποσό αυτής που θα δοθεί στη πόλη, αν θα μπορέσει τελικά να καλύψει μεγάλο μέρος του ελλείματος, ιδιαίτερα σε περίπτωση που η πανδημία συνεχιστεί και
τον Μάρτιο του 2021.
«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας η απάντηση σε αυτό μέχρι στιγμής δεν μου αρέσει. Καμία
κυβέρνηση δεν έχει δεσμευτεί να κάνει επανεκκίνηση που θα ισχύει για ορισμένες από
τις ελλείψεις που θα βιώσουμε το 2021», είπε ο Τόρι σε δημοσιογράφους στο δημαρχείο
την Πέμπτη, καθώς η εκτελεστική του επιτροπή συνήλθε για να εξετάσει τον προϋπολογισμό του 2021.

Εστιατόρια και μπαρ στο Οντάριο
μπορούν να συνεχίσουν να πωλούν
αλκοόλ σε παραγγελίες παράδοσης,
καθώς η επαρχιακή κυβέρνηση το
έχει καταστήσει μόνιμο.
Η επαρχία δήλωσε ότι η κίνηση
στοχεύει στην υποστήριξη εγκαταστάσεων τροφίμων και ποτών που
έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19.
Η κυβέρνηση του Οντάριο επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι εργάζεται σε νομοθετικές αλλαγές για να επιτρέψει μόνιμα την
πώληση μπύρας, κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών με παραγγελίες παραλαβής και
παράδοσης.
Η Επιτροπή Αλκοόλ και Τυχερών Παιχνιδιών του Οντάριο (AGCO) είπε προηγουμένως
ότι τα εστιατόρια και τα μπαρ δεν θα μπορούν πλέον να πωλούν αλκοόλ με παραγγελίες
μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, πλέον κάτι τέτοιο δεν ισχυεί, καθώς η απόφαση εγκρίθηκε.
Ο έλεγχος ταυτότητας, η εκπαίδευση Smart Serve και η μη πώληση ή η εξυπηρέτηση σε
μεθυσμένους ανθρώπους θα συνεχίσουν να ισχύουν.
Θα υπάρξει επίσης μειωμένη τιμολόγηση των οινοπνευματωδών ποτών που καταναλώνονται σε εγκαταστάσεις τροφίμων για να ευθυγραμμιστεί με τη μειωμένη τιμολόγηση
που εφαρμόστηκε τον Μάρτιο.
Η κυβέρνηση επιτρέπει επίσης στην AGCO να ορίσει το χρονικό διάστημα για τις προσωρινές επεκτάσεις των patio.
Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που παραδίδουν από αδειοδοτημένα εστιατόρια αλκοόλ
απαιτείται από την κυβέρνηση να έχουν άδεια παράδοσης.

1,983 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, 35 νέοι θάνατοι

Δεν θα υπάρξει δωρεάν μετακίνηση στο
Τορόντο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Τ

ο TTC και το Metrolinx δεν θα
προσφέρουν φέτος δωρεάν
μετακινήσεις στα μέσα μαζικής
μεταφοράς τους την Παραμονή
της Πρωτοχρονιάς σε μια προσπάθεια να
περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19.
Τα λεωφορεία και τα τρένα TTC δεν θα
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία την
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς για πρώτη
φορά από το 2013.
Η δωρεάν υπηρεσία, για να αποθαρρύνει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ,
προσφέρθηκε σε συνεργασία με έναν
χορηγό τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας στις 7 μ.μ. στις 31 Δεκεμβρίου και
τελειώνε στις 7 μ.μ. την Πρωτοχρονιά. Το

2018, περισσότεροι από 250.000 εκμεταλλεύτηκαν τη δωρεάν διαδρομή, δήλωσε ο
TTC εκείνη τη στιγμή.
Ο λόγος της απόφασης αυτής δεν είναι
άλλος από το να αποθαρρύνουν το κόσμος
να πάει σε κάποιο πάρτι. Η τακτική εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί.

Σ

το Οντάριο αναφέρθηκαν 1,983
νέα κρούσματα COVID-19 την Πέμπτη. Υπήρξε αύξηση από την Τετάρτη, όπου σημειώθηκαν 1,925
κρούσματα, αριθμοί που αποτελούν ρεκόρ. Δυστυχώς, επιπλέον 35 συνάνθρωποι μας δεν βρίσκονται εν ζωή εξαιτίας
της πανδημίας.
Η περιοχή του Πιλ σημείωσε 515 κρούσματα, ενώ στο Τορόντο σημειώθηκαν
496. Άλλα 208 κρούσματα σημειώθηκαν

στην περιοχή του Γιορκ. Συνολικά 3.871
άνθρωποι έχουν πλέον πεθάνει από τον
ιό στην επαρχία, με τους περισσότερους
από αυτούς να ζούσαν σε κέντρο μακροχρόνιας περίθαλψης. Την ίδια σ τιγμή
η επαρχία σημείωσε νέο ρεκόρ σ τον
αριθμό τεστ που έκανε, σημειώνοντας σε
24 ώρες 62.000 τεστ. Αυτή τη στιγμή 829
άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της
επαρχίας και 228 από αυτούς βρίσκονται
σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
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Είναι και λάτρης της
υγιεινής διατροφής
και γυμναστικής.
Η Carolina Rosini
είναι μοντέλο,
inf luencer και
κολλημένη με την
υγιεινή διατροφή και
τη γυμναστική.
Η Ιταλίδα με το
καλλίγραμμο κορμί
είναι και λάτρης της
υγιεινής διατροφής
και γυμναστικής.
Και τα θαυμαστά
αποτελέσματα
μπορεί κανείς να τα
θαυμάσει, μέσα από
τις σέξι αναρτήσεις
της στο Instagram.

Carolina Rosini :
H πιο “καυτή” influencer
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Σκέτη κόλαση! Η Ελληνίδα που τρελαίνει Βγήκε ημίγυμνος για τη
σωματική του άθληση
τα ανδρικά πλήθη

ο

Δ

εν είναι τυχαίος ο μύθος για τις Ελληνίδες. Δεν είναι ψέμα πως όσοι τουρίστες
έρχονται στη χώρα μας μαγεύονται από
την ελληνική ομορφιά. Όταν μάλιστα οι
Ελληνίδες αφήνουν τη χώρα για να ζήσουν στο εξωτερικό τότε είναι βέβαιο πως εκεί που θα βρίσκονται θα ξεχωρίζουν σαν την μύγα μες το γάλα.
Κάτι τέτοιο ισ χύει και για την σημερινή μας
περίπτωση. Ο λόγος για την εκρηκτική Έλενα Καμπέρη, το νεαρό μον τέ λο που έ χει καταφέρει να διαπρέψει με τ ην ομορφιά τ ης
σ το εξωτερικό. Η Έλενα ζει μόνιμα σ τη Γερ-

μανία και πιο συγκεκριμένο σ το Βερολίνο.
Η 24χρονη που έ χει γεν νηθεί σ τη Γερμανία,
είναι τόσο εν τυπωσ ιακή, που έ χει αναδειχθεί μάλισ τα Miss Ost- Deut schland 2018.
H ε λ ληνογερμαν ίδα καλ λονή εκ τός από τις
καρδιές των Γερμανών έκλεψε και την καρδιά του διάσ ημου Αμε ρικανού ηθοποιού,
playboy και φ α να τ ικού τζ ογαδ ό ρου, Dan
Bilzerian, με την ίδια να ετοιμάζεται να περάσει και να συνεχίσει την καριέρα της σ την
άλ λη πλευρά του Ατ λαν τικού

ευρύ κοινό τον
γνώρισε μέσα από
τη συμμετοχή του
στο Survivor και όπως ήταν φυσικό αμέσως
η ανταπόκρισή του κοινού
ήταν θετική αφού ήταν από
τους παίκτες που ποτέ δεν
δημιούργησαν αντιπάθειες
και καβγάδες. Λίγο μετά το
ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ,
μπήκε και στο Nomads του
ANT1 και έκτοτε οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν
σπάνιες. Όχι, πως δεν ήταν γοητευτικός ή γυμνασμένος αλλά μάλλον έπρεπε να έρθει και το δεύτερο
lockdown για να τον δούμε
έτσι. Ο φωτογραφικός φακός του gossip-tv.gr απαθανάτισε ημίγυμνο και με τους
κοιλιακούς του φόρα παρτίδα, τον Νάσο Παπαργυρόπουλο, να τρέχει στους
δρόμους της Γλυφάδας.

Η Χαριτίνη Ηλιάδου σε πόζες που
αναδεικνύουν το ατού της

Τούνη:
Πρωταγωνιστεί σε
ροζ βίντεο;

Η Μελίνα
Γιώργος
Παπαπαύλου....A star Λιακοπούλου παίρνει
σε όλα άριστα
is born...

Στη Σαντορίνη ταξίδεψε τις τελευταίες
μέρες η Ιωάννα Τούνη παρέα με τη φίλη
της και επίσης πρώην παίκτρια του «My
Style Rocks», Βρισηίδα Ανδριώτου
Μάλιστα δεν σταμάτησε να μοιράζεται
σέξι στιγμιότυπα στο instagram. «Δεν
έχω κάνει sex tape, μόνο φωτογραφίες»
Παράλληλα, λίγες ώρες ύστερα από
τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί
με αφορμή τα ροζ βίντεο που
διέρρευσαν στο Διαδίκτυο, με την ίδια
πρωταγωνίστρια, θέλησε να κάνει το
δικό της σχόλιο, μέσω instagram, όπου
ξεκαρδισμένη στα γέλια, σχολιάζει
στην ανάρτησή της: «Αν καθόμουν να
ασχοληθώ με όλα όσα λέγονται για
εμένα, δεν θα είχα χρόνο ούτε για νύχια».

Φέτος άρχισα να παρακολουθώ στον
alpha την σειρά “Έρωτας Μετά”,εκεί
λοιπόν ξαναείδα και τον Γιώργο
Παπαπαύλου,εκεί λοιπόν κατάλαβα
και εγώ άλλα και πολύς κόσμος ότι
αυτό που έβλεπα πριν μερικά χρόνια
δεν ήταν καθόλου άστοχο. Αυτός ο
ηθοποιός κατάφερενα σας κερδίσει
αφού παρακολουθώντας και τα
ιντερνετικά περιοδικά,κριτικές,comments στα social media και πολλά
άλλα κατάλαβα ότι και ο Γιώργος
κέρδισε το στοίχημα,σε μια τηλεόραση
που όλοι λένε ότι ξαναγεννιέται και
αλλάζει μορφή κατάφερε να κερδίσει
το κοινό και να μας αποκαλύψει το
μεγαλείο του να είσαι ηθοποιός.

Μάς συστήθηκε τηλεοπτικά μέσα από
την εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή
«Ραντεβού στα τυφλά» ως η όμορφη
φοιτήτρια του Χημικού.
Κατόπιν, μέσα από τον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram οι χρήστες
ανακάλυψαν και τη σέξι πλευρά της
εντυπωσιακής Μελίνας Λιακοπούλου.
Η μελαχρινή καλλονή, που παράλληλα
εργάζεται και ως μοντέλο, σε κάνει
να κολλάς με τις φωτογραφίες που
ανεβάζει.
Αλλά κυρίως με τα πληθωρικά της
προσόντα, το βλέμμα της που μαγνητίζει
και το πανέμορφο πρόσωπό της.
Δικαίως, λοιπόν, η Μελίνα
Λιακοπούλου παίρνει σε όλα άριστα.

Τ

ο δυνατό της όπλο είναι τα σέξι
πόδια της. Η Χαριτίνη Ηλιάδου σε
πόζες που αναδεικνύουν
το ατού της κι ενθουσιάζουν τους followers της.
Είναι ραδιοφωνική παραγωγός και ηθοποιός.
Είναι και πολύ σέξι. Και
μια βόλτα στο λογαριασμό της στο Instagram αποδεικνύει του λόγου το
αληθές. Η Χαριτίνη Ηλιάδου το κορίτσι από την
Κύπρο διαθέτει μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ
το δυνατό της σημείο είναι τα σέξι πόδια της.
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H Kate Bock είναι δικαίως η
ωραιότερη γυναίκα του Καναδά

Ε

ίναι δασκάλα γιόγκα
και διαθέτει ένα απίστευτα ευλύγιστο
κορμί. Είναι το σέξι κορμί του Instagram και
κάθε φωτογραφία της αναστατώνει το ανδρικό κοινό.
Ο λόγος για την Michelle Lou
Lan, η οποία στις περισσότερες φωτογραφίες που ανεβάζει, ποζάρει κάνοντας απίστευτα ανοίγματα.

Shawn Mendes: Είναι έτοιμος για
γάμο με την Καμίλα

Έ

χει περάσει πάνω από ένας χρόνος από
τότε που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
τα νέα ότι η Camila Cabello
και ο Shawn Mendes είναι
ζευγάρι. Μέχρι τότε, οι δυο
τους δήλωναν πολύ καλοί φίλοι και η τραγουδίστρια ήταν μαζί με τον relationship
coach Μatthew Hassey. Από τη στιγμή που αποφάσισαν να δοκιμάσουν τη σχέση
τους σε πιο ερωτικό επίπεδο,
όμως, συνειδητοποιήσαν ότι όλο αυτό ένιωθε πολύ σωστό. Παρά τις όποιες φημολογίες περί χωρισμού από το
καλοκαίρι του 2019, το ζευγάρι είναι σήμερα καλύτερα από ποτέ και μάθαμε κάτι που μάλλον πάει τη σχέση
τους παρακάτω. Ο Mendes έδωσε συνέντευξη στο Zach
Sang Show στις 5 Δεκεμβρίου, στην οποία μίλησε για τη
σχέση του με την Camila. Εξομολογήθηκε ότι τη νιώθει
τόσο κοντά του που αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει τα πάντα μαζί της. «Είναι σαν μία
πραγματικός σύντροφος, μία
σύντροφος στο «έγκλημα»,
έχεις κάποιον να μοιράζεσαι
κάθε ιδέα»

Ε

ίναι περιτ τό να συζητήσουμε σε πόσα πράγματα είναι
μπροσ τά ο Καναδάς. Από ατομικές ελευθερίες και οικονομική πολιτ ική μέ χρι οικολογ ική
ευαισ θησ ία. Δε ν είναι τυχαίο που
η χώρα αποτε λεί παράδειγμα προς
μίμηση και δεν είναι λίγα τα αφιερώματα που εξυψώνουν τις γυναίκες
της χώρας. Η Kate είναι ξεκάθαρα
μία από αυτές.

Το supermodel φωτογραφήθηκε στο
ΜΑΧΙΜ για το διπλό τεύχος Μαρτίου-Απριλίου, αποδεικνύον τας πως
οι συνεργασίες της με μεγάλα brands
ό π ω ς V i c t o r ia’s S e c re t , B ro o k s
Brothers, Gucci και άλλα πολλά, δεν
είναι καθόλου τυχαίες.

Το κορίτσι του γυμναστηρίου

O

ταν εσείς δεν έχετε καμία διάθεση να σηκωθείτε από
τον καναπέ και να ιδρώσετε έστω και ελάχιστα στο γυμναστήριο, η Sandra Prikker
λιώνει κυριολεκτικά κάτω από δεκάδες βάρη, τρέχοντας
στο διάδρομο και κάνοντας
αμέτρητα πους απς. Διότι, η
γυμναστική και η σωστή, υγιεινή διατροφή είναι αυτό που
την χαρακτηρίζει. Η ντίβα των
σπορ, είναι ηθοποιός, μοντέλο, personal trainer και ιέρεια
του Instagram, αν κρίνουμε από τις αμέτρητες φωτογραφίες που ανεβάζει διαρκώς στα
social media.
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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...

Μύκονος περίπου 1938

Υποδηματοπωλείο στην
Ρόδο του 1970.
Ιδιωκτήτης είναι ο Χασάν
Μεβλουτάκης

Στους Δελφούς το
1915 περίπου

Στο λιμάνι του
Λεωνιδίου , το 1965

Κολωνάκι 1917. Είναι το τέλος της οδού Λυκαβηττού. Δεξιά φαίνεται
στο βάθος και ο υπό κατασκευή ναός του Αγ. Διονυσίου. Στη θέση της
μάντρας και των σπιτιών δεξιά θα αρχίσει να χτίζεται το Πειραματικό
Σχολείο περίπου 10 χρόνια αργότερα.

θήνα, Απρίλιος 1907, o Δήμαρχος Αθηναίων, Σπυρίδων Μερκούρης,
προσφωνεί τον βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο Εμανουέλε παρουσία του
βασιλέως της Ελλάδος Γεωργίου

Αθήνα, 1962, αναμνηστική φωτογραφία στα γυρίσματα του φιλμ
του Andrew Marton: «Συνέβη στην Αθήνα» (It Happened in Athens).
Στο Μοναστηράκι
το 1976

Το Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού, την δεκαετία
του 1930

H KATINA ΠΑΞΙΝΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΛΗ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΤΟ 1962
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά

Διπλες

Ζύμη

ªª
ªª
ªª
ªª
ªª

500 γρ. αλεύρι, κοσκινισμένο
8 γρ. ζάχαρη
5 αυγά
1/2 κ.γ. αλάτι
Ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

ΥΛΙΚΆ
ªª 500 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική
ªª 300 γρ. μέλι
ªª Χυμό από ένα λεμόνι

Πασπάλισμα

ªª 130 γρ. καρύδια, θρυμματισμένα
ªª 1 κ.σ. κανέλα, τριμμένη

Σιρόπι

ªª 500 ml νερό

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

www.hellasnews-radio.com

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ªª Σε ένα μπολ και τα χτυπάμε ελαφρώς τα αυγα . Στη συνέχεια, ρίχνουμε το
αλάτι μαζί με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε.
ªª Aδειάζουμε στο μπολ το μισό αλεύρι και ζυμώνουμε για 5-6 λεπτά με τα
χέρια. Tυλίγουμε το ζυμάρι με μεμβράνη και το βαζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.
ªª Σε κατσαρολάκι ρίχνουμε το ηλιέλαιο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Aφαιρούμε τη ζύμη από το ψυγείο, τη χωρίζουμε σε 4 ίσα μέρη και πιέζουμε το κάθε
ζυμαράκι ώστε να απλώσει η επιφάνεια του και να το ανοίξουμε πιο εύκολα.
ªª Αλευρώνουμε ελαφρώς τον πάγκο και ανοίγουμε το κάθε ζυμαράκι με πλάστη σε ορθογώνιο σχήμα. Tα κόβουμε σε κάθετες μακρόστενες λωρίδες πλάτους 3-4 εκ. περίπου.
ªª Ανοίγουμε ελαφρώς κάθε λωρίδα, την περνάμε ανάμεσα από ένα πιρούνι,
κάνουμε μία μικρή σβούρα ώστε να το τυλίξουμε μερικώς και κρατώντας με
το άλλο χέρι το ζυμάρι που προεξέχει βουτάμε το πιρούνι στο καυτό ηλιέλαιο.
Αφού τηγανιστεί ελαφρώς, ξεκινάμε να τυλίγουμε. Μόλις τυλίξουμε τη δίπλα,
την αφαιρούμε από το πιρούνι με μία τσιμπίδα και την τηγανίζουμε, μέχρι να
πάρει χρυσαφί χρωμα. Επαναλαμβάνουμε για τις υπόλοιπες λωρίδες ζύμης.
ªª Σιροπι: Αδειάζουμε σε μία βαθιά κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, το χυμό
λεμονιού, τη μεταφέρουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε
με μία ξύλινη κουτάλα για περίπου 3 λεπτά. Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη
φωτιά,προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε καλά, μέχρι να διαλυθεί εντελώς
το τελευταίο. Οι διπλες να είναι κρύες και τις βουτάμε στο καυτό σιρόπι για 10
δευτερόλεπτα και τις τοποθετούμε σε μία πιατέλα.
ªª Πασπαλίζουμε τις διπλες με τα καρύδια και την κανέλα.

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

ΚΡΙΟΣ

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Καθώς οδεύουμε στην καρδιά του Δεκεμβρίου εσύ παίρνεις φόρα αγαπητέ Κριέ και
οι μέρες σου γεμίζουν με περισσότερο θάρρος, δυναμισμό, αποφασιστικότητα αλλά
και με περισσότερη κίνηση. Σε αυτό θα
συμβάλει το τρίγωνο που θα σχηματίσει
ο Ήλιος με τον Άρη. Μπερδέματα σε επαφές, επικοινωνίες, ή μεγάλα λόγια που δεν
θα γίνουν πραγματικότητα είναι μέσα στις
τάσεις της περιόδου.

Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ζυγέ επιτέλους κινητοποιείσαι και αναλαμβάνεις
δράση, ενώ υπάρχουν και θετικές εξελίξεις
μηνύματα, που αφορούν την πορεία σχέσεων και συνεργασιών! Η καθημερινότητά
σου δεν σε καλύπτει ωστόσο έτσι όπως θα
θελες και είναι φανερό το αίσθημα της κούρασης και της εξάντλησης από την κατάσταση που τώρα επικρατεί!

ΤΑΥΡΟΣ

Εβδομάδα ικανοποίησης και απόλαυσης
ξεκινά για σένα αγαπητέ μου Σκορπιέ, αφού
το εξάγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιο του
με τον Πλούτωνα από τον Αιγόκερω, σου
εγγυάται μία μεγάλη μορφή συναισθηματικής ανταμοιβής και ικανοποίησης. Το ευάλωτο σημείο σου για τις ημέρες που ακολουθούν είναι το επαγγελματικό και το οικονομικό σου, όπου θα υπάρχουν αστάθειες που
θα γεννήσουν αμφιβολίες και ανασφάλειες.

Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ταύρε παίρνεις μία ανακούφιση στα οικονομικά σου
ενώ ηρεμεί σημαντικά και η ψυχολογία
σου! Αυτό που θα σε μπερδέψει και θα σε
διχάσει αυτό το διάστημα είναι η πορεία
μίας ερωτικής σχέσης ή κάποιες φιλικές
επαφές που δεν θα σταθούν αντάξιες των
προσδοκιών σου! Παρατηρείς ότι κάποιες
ιστορίες στην προσωπική σου ζωή επαναλαμβάνονται και αναρωτιέσαι το γιατί.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αρκετά απατηλή μπορεί να χαρακτηριστεί
η νέα εβδομάδα για το ζώδιο σου αγαπημένε μου Δίδυμε αφού ο Ήλιος και ο Ερμής
σχηματίζου τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Είσαι μπερδεμένος, διχασμένος και κάποιες σχέσεις
σου δεν εξελίσσονται έτσι
όπως περίμενες. Μην
δίνεις μεγάλες υποσχέσεις που δεν θα μπορέσεις να τηρήσεις, ενώ
κράτα μικρό καλάθι σε
ότι ακούς!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ικανοποιείσαι από την
έκβαση κάποιων σχέσεων ή
συνεργασιών ενώ και στα αισθηματικά λαμβάνεις ικανοποίηση! Η παγίδα
της εποχής είναι η στασιμότητα και η καθυστέρηση στα προγράμματά σου και στην
εργασία σου γεγονός που σε φουντώνει με
ανασφάλεια.

ΛΕΩΝ

Μία εξαιρετική εβδομάδα ξεκινά για σένα
φίλε μου Λέοντα! Έρχεσαι πιο κοντά στην
οικογένεια, λύνονται κάποια προβλήματα,
βελτιώνεται η ψυχολογία σου και ανακουφίζεσαι από κάποιες εξελίξεις στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σου! Στα αισθηματικά σου υπάρχει μία ερωτική ιστορία που
σε ενεργοποιεί και φουντώνει το πάθος σου
δεν λείπουν ωστόσο οι ανασφάλειες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η νέα εβδομάδα φίλε μου Παρθένε σε βρίσκει εξαιρετικά μπερδεμένο και συγχυσμένο για ζητήματα που αφορούν τις προσωπικές σου υποθέσεις, τις σχέσεις σου
αλλά και την οικογενειακή σου ζωή! Προσπαθείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις αλλά
μπερδεύεσαι σε σκέψεις και σε συζητήσεις που δεν σε οδηγούν πουθενά! Δείξε
ψυχραιμία και θυμήσου ότι δεν είναι η
κατάλληλη στιγμή για καθοριστικές αποφάσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Σημαντική είναι η νέα εβδομάδα για το ζώδιο
σου αγαπητέ μου Τοξότη, στην πορεία της ο
Ήλιο και ο Ερμής από το ζώδιο σου σχηματίζουν δύσκολη όψη με τον Ποσειδώνα επομένως οι μέρες έχουν απατηλό χαρακτήρα. Αρκετές σ τιγμές δεν
ξέρεις τι θέλεις, τα γεγονότα
αργούν να εξελιχθούν και
είσαι μπερδεμένος, ενώ
δεν λείπουν και οι «γκάφες» αυτό το διάστημα
στις επικοινωνίες οι
οποίες και σε κάνουν
να νιώθεις άσχημα,
προσπαθώντας να συμμαζ έψεις τα ασυμμάζευτα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Δυναμική είναι η εβδομάδα σου φίλε μου
Αιγόκερε, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από
τον Πλούτωνα να σε βοηθά να εκπληρώσεις
ένα μεγάλο σχέδιο , ή μία μεγάλη επιθυμία
που είχες. Δέχεσαι στήριξη από πρόσωπα του
κοινωνικού σου περιβάλλοντος και αυτό σου
δίνει δύναμη και επιβράβευση! Συγκράτησε
τις ανασφάλειες που εσύ ο ίδιος καλλιεργείς
στον εαυτό σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η νέα εβδομάδα σε βρίσκει χωρίς μεγάλες
και σπουδαίες εξελίξεις, όμως είσαι σε περίοδο που θέτεις στόχους, καταφέρνεις να βρίσκεις λύσεις σε προβλήματα που ήδη υπάρχουν ενώ ανοίγεται και μία νέα προοπτική
στα επαγγελματικά σου! Οι ανασφάλειες και
τα διλήμματα για το μέλλον μίας σχέσης είναι
έκδηλα αυτό το διάστημα.

ΙΧΘΕΙΣ

Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ μου Ιχθύ νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο μπέρδεμα και ότι κάποιες καταστάσεις στη ζωή
σου εξελίσσονται πολύ αργά γεγονός που
σου προκαλεί νευρικότητα. Ζητήματα που
αφορούν την προοπτική της καριέρας σου
σε διχάζουν και σε φέρνουν σε μία μεγάλη
αμφιβολία.

FUN

Μπαίνει ένας κυνηγός σε ένα οπλοπωλείο
και ζητάει ένα όπλο με διόπτρα. Ο υπάλληλος βγάζει αμέσως το καλύτερο και του
λέει δείχνοντας έξω από το παράθυρο :
«’Αυτό το όπλο είναι τόσο καλό που μπορείς να δεις από εδώ μέσα στο σπίτι μου
εκεί πάνω στον λόφο». Ο πελάτης ρίχνει
μια ματιά προς το σπίτι με την διόπτρα και
αρχίζει να γελάει.
«Που είναι το αστείο;» του λέει ο υπάλληλος.
«Βλέπω ένα γυμνό άνδρα να κυνηγάει μια
γυμνή γυναίκα στο σπίτι σου» απαντά ο
πελάτης.
Βάζει ο υπάλληλος από περιέργεια το μάτι
του στη διόπτρα και βλέπει την γυναίκα
του γυμνή να κυνηγιέται με ένα γυμνό
άνδρα. Έξαλλος γυρίζει στον πελάτη και
του λέει:
«Επειδή εγώ δεν ξέρω καλό σημάδι, θα
σου δώσω 2 σφαίρες. Την μια θέλω να την
φυτέψεις στο κεφάλι αυτής της γυναίκας
και την άλλη στο πέoς αυτού του άνδρα .
Αν το πετύχεις θα σου χαρίσω το όπλο».
«Έγινε» απαντά ο πελάτης.
Βάζει το μάτι του στη διόπτρα και στοχεύει. Πριν πυροβολήσει του επιστρέφει
την μια σφαίρα και του λέει:
«Γίνεται και με μία....».

55

Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπόθεση λίγο πριν από τις διακοπές των
Χριστουγέννων, βρισκόταν σε καλή διάθεση, λόγω εορτών.
- “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον
κατηγορούμενο.
- “Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!
- ”Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει
έκπληκτος ο δικαστής, “πόσο πιο νωρίς
ψωνίσατε κύριε;”
- “Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…”,
απαντάει ο κατηγορούμενος.
Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό
είμαστε σίγουροι ότι ο Αϊ Βασίλης είναι
άντρας; Είναι απλό, μια γυναίκα, ποτέ
δεν θα φορούσε, γιορτινές μέρες, κάθε
χρόνο τα ίδια ρούχα.
– Πες μου κάτι για να μπούμε στο κλίμα
των Χριστουγέννων.. – Χω χω χω χωρίζουμε!
– Πάτερα,τι τύπος είναι ο Αγιος Βασίλης ; – Καλά ο τύπος είναι απίστευτος γιε
μου…δεν υπάρχει !!!
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Αρχαία Ολυμπία: Το εργαστήριο του Φειδία
ανακτά την αίγλη του

«Οι Μάγισσες
της Σμύρνης»:
προβολές μέσω
VIVA.gr

Εγκρίθηκε η μελέτη
αποκατάστασής του

Τ

ο περίφημο εργαστήριο του
σπουδαίου γλύπτη Φειδία,
που βρίσκεται σε κεντρική
θέση του αρχαιολογικού
χώρου της Ολυμπίας, πρόκειται να
ανακτήσει σύντομα την αίγλη του.
Η σχετική μελέτη στο πλαίσιο του
προγράμματος ανάδειξης της ρωμαϊκής φάσης του αρχαιολογικού
χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο, ανάβοντας το πράσινο
φως για την αποκατάσταση και την
αξιοποίηση του σημαντικού αυτού
χώρου.
Σύμφωνα με τους ερευνητές το
Εργαστήριο του Φειδία - Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ολυμπίας χρησιμοποιούνταν αδιάκοπα από την
κλασική έως τη βυζαντινή εποχή.
Το ιστορικό του βάθος και η ανακάλυψη από τους Γερμανούς ανασκαφείς στοιχείων που πιστοποιούν σε
αυτό την παρουσία του γλύπτη Φειδία, το καθιστούν ξεχωριστό δίνοντας του υπερτοπική αίγλη.
Η μελέτη, που εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, αποβλέπει στην ολοκληρωμένη προστασία
του μνημείου και του ευρύτερου
χώρου του, με επεμβάσεις που υπη-

Η
ρετούν την αναγνωσιμότητα του,
χωρίς να διαταράσσεται η πατίνα
του χρόνου στις επιφάνειες του.
Η αναστηλωτική πρόταση προτείνει να παρουσιαστεί στο εσωτερικό του οικοδομήματος το βυζαντινό κτήριο με βάση τα στοιχεία
που διαθέτει από κάθε φάση καθώς
και οι αρχιτεκτονικές ποιότητες που
εκφράζουν μεμονωμένα στοιχεία
κάθε φάσης, τα οποία βρίσκονται
διάσπαρτα ή και μέσα στο μνημείο.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-

λιο εγκρίνοντας τη μελέτη αποκατάστασης της παλαιοχριστιανικής
φάσης, ζήτησε να αναδειχθεί σε
μεγαλύτερο βαθμό η κλασική φάση
του κτηρίου, εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να τεκμηριώνεται το
σύνολο του σωζόμενου αυθεντικού
υλικού των κλασικών χρόνων.
Το μνημείο έχει πλήρως τεκμηρωθεί: Εντοπίστηκαν όλοι οι λίθοι
του νότιου στυλοβάτη, οι λίθοι του
δαπέδου που βρίσκονται σε αποθέτη αρχιτεκτονικών μελών, ανα-

τολικά του μνημείου, καθώς και
άλλα μέλη που φυλάσσονται στο
Μουσείο. Συνολικά, τεκμηριώθηκαν 160 αρχιτεκτονικά μέλη,
ενώ οι επιτόπιες μετρήσεις έγιναν
με σύγχρονες και παραδοσιακές
μεθόδους. Τέλος, στο πλαίσιο της
έρευνας πραγματοποιήθηκαν νέες
παρατηρήσεις, που σχετίζονται με
τα πολλά, ακόμα ανοικτά, θέματα
αναπαράστασης των οικοδομικών
φάσεων και καίριων λεπτομερειών
του μνημείου.

«Europa»: Η θεατρική μεταφορά της εμβληματικής ταινίας
στην διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τ

ην θεατρική εκδοχή της αριστουργηματικής ταινίας «Europa» του Λαρς
φον Τρίερ, με την σκηνοθετική προσέγγιση του διακεκριμένου σκηνοθέτη, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του
Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κώστα Παπακωστόπουλου, παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο ελληνικό κοινό, μέσα από την
νέα διαδικτυακή της τηλεόραση. Η διεθνής
αυτή παραγωγή θα παρουσιαστεί μέσα από
δύο δωρεάν προβολές που θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2020 στις
20.30.
Τοποθετημένη χρονικά στα ερείπια της κατεστραμμένης Γερμανίας του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, στη λεγόμενη Stunde Null, η Europa
(1991), η τρίτη κατά σειρά ταινία του Λαρς φον
Τρίερ μετά το Στοιχείο του εγκλήματος και το
Epidemic, παρουσιάζει μέσα από ένα αλληγορικό ταξίδι τις επίπονες προσπάθειες για την
ανοικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης πάνω στις
στάχτες που άφησε το βίαιο παρελθόν της.
Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ένας νεαρός
ιδεαλιστής, γερμανοαμερικανικής καταγωγής,
που έρχεται στη Γερμανία το 1945 και άθελά
του γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από

δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: τους φανατικούς ναζί, τους λεγόμενους «Werwolf», και τις
μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες.
Η πρεμιέρα της θεατρικής διασκευής του
«Europa» πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2019 στην Κολωνία. Στην παράσταση, ο Κώστας Παπακωστόπουλος βάζει
έναν σημερινό πολίτη να κάνει το ίδιο ταξίδι
φτάνοντας στη μεταπολεμική Γερμανία εκείνης της εποχής. Απροσδόκητες συναντήσεις
τον γοητεύουν, επώδυνες μνήμες τον τυραν-

νούν, που στο τέλος θα θέσουν σε δοκιμασία και τελικά σε απόρριψη τις αξίες του. Η
μουσική του Χέρμπερτ Μίτσκε και τα ασπρόμαυρα βίντεο του Τζων Σάιντλερ υποβάλλουν
την καφκική ατμόσφαιρα σε αυτό το ταξίδι-εφιάλτη στην ιστορία της Ευρώπης, στο οποίο
το κοινό θα γίνει συνεπιβάτης.
Οι προεγγραφές θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των προβολών στις
11 Δεκεμβρίου 2020 στις 12.00. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

μ ε γά λ η θ ε α τ ρικ ή
επιτυχία, «Οι
Μάγισσες της Σμύρν η ς» τ η ς Μ ά ρ α ς
Μεϊμαρίδη, σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσ ία του
Σταμάτη Φασουλή, με έ να
θίασο εμβληματ ικών ηθο ποιών και ομάδα σπουδαίων
συντελεστών, θα προβληθεί
διαδικτυακά για 7 μαγνητοσκοπημένες προβολές, καθημε ρινά από 9/12 έως και
13/12, μέσω της πλατφόρμας
του VIVA.gr.
Στην παράσταση πρωταγωνισ τούν η Μαρία Καβογιάννη
σ το ρόλο τ ης Ευθαλίας, η
Σμαράγδα Καρύδη στο ρόλο
τ ης Κα τ ίνας, που μαγεύε ι
τους Μέμο Μπεγ νή – Κωνσταντίνο και Μελέτη Ηλία –
Σύριο Καραμάνο και η Νικολέττα Βλαβιανού στο ρόλο της
Φούλας. Στον ρόλο της μάγισσας Αττάρτης, η κυρία Μίρκα
Παπακωνσταντίνου.
Με την σκέψη αυτή, οι Θεατ ρικέ ς Σκην έ ς δίνου ν τ ην
δυνατότητα σ το κοινό όλης
της χώρας, αλ λά και σ τους
Έλληνες του εξωτερικού να
παρακολουθήσουν την παράσταση-σταθμό για τα αθηναϊκά θεατρικά δρώμενα, που
έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων και ενθουσίασε το κοινό
πραγματοποιώντας 100 soldout παραστάσεις, με 150.000
θεατές.
Σε μια πε ρίοδο που το
ζωντανό θέατρο δεν επιτρέπεται, η θεατρική πράξη βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει το κοινό και να προσφέρει σ την ψυχή και σ το
πνεύμα μας, μέ χρι να επισ τ ρέ ψ ε ι σ τον φυσ ικό τ ης
χώρο. Με την σκέψη αυτή
και εν αναμονή της επαναλειτουργ ίας των θεάτ ρων,
οι Θεατρικές Σκηνές δίνουν
ξα νά τ ην δυνα τότ ητα σ το
κοινό όλης της Ελλάδας, αλλά
και στους Έλληνες του εξωτερικού, να παρακολουθήσουν
την παράσ ταση που αγαπήθηκε όσο λίγες.
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H κλήρωση της Ελλάδας στα
προκριματικά του Μουντιάλ:
Με Ισπανία, Σουηδία, Γεωργία
και Κόσοβο

«Πολίτης» του Europa
League!
O Oλυμπιακός έχασε από την Πόρτο με 0-2, όμως οι «Πολίτες» της Μάντσεστερ Σίτι νικώντας
εύκολα τη Μαρσέιγ τον... έστειλαν στους «32» του Εuropa League! Κόκκινη κάρτα στον Σεμέδο

Μ

ία «γλυκιά» ήττα γνώρισε ο Ολυμπιακός. Οι
«ερυθρόλευκοι» έχασαν μεν από την Πόρτο
με 2-0, όμως την ίδια στιγμή η Μάντσεστερ
Σίτι επικράτησε 3-0 της Μαρσέιγ και οι Πειραιώτες πήραν την 3η θέση του ομίλου, κάτι που τους επιτρέπει να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους «ταξίδι» στο
Europa League (ήθελαν το ίδιο αποτέλεσμα με τους Γάλλους, καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία).
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από τα γκολπόστ, τους Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας στην άμυνα
από τα δεξιά προς τα αριστερά,τους Μπουχαλάκη, Εμβιλά
στα «6αρο8άρια», τον Καμαρά πιο ψηλά στον άξονα, τους
Μασούρα, Βρουσάι στα άκρα και φορ τον Ελ Αραμπί.
Σε εκτέλεση κόρνερ του Οκτάβιο στο 6’, ο Φελίπε Αντερσον πήρε την κεφαλιά, η μπάλα αποκρούστηκε από
το οριζόντιο δοκάρι του Σα, έσκασε και απομακρύνθηκε. Αρχικά ο παίκτης της Πόρτο
υποδείχθηκε σε θέση οφ σάιντ και ναι μεν
δεν ήταν εκτεθειμένος αλλά και η μπάλα
δεν πέρασε τη γραμμή. Υπήρξε έλεγχος
VAR, όμως το ριπλέι ήταν ξεκάθαρο πως
δεν υπήρχε γκολ και όλα έδειχναν πως
το παιχνίδι θα συνεχίζονταν άμεσα. Ομως
εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως οι διαιτητές «έψαχναν» και την αρχή της φάσης και αν στο
πρώτο δοκάρι ο Χολέμπας βρήκε ή όχι την μπάλα με το
χέρι. Υστερα από περίπου 4 λεπτά που ο Φέλιξ Μπριχ και
οι VARίστες «ξεψάχνισαν» τα πάντα, ο Γερμανός ρέφερι
έδειξε την άσπρη βούλα από όπου ευστόχησε ο Οκτάβιο η
Πόρτο άνοιξε το σκορ.
Πλέον οι γηπεδούχοι καλούνταν να ανασυνταχθούν και
στο 15’ έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Μπουχαλάκης έκανε εξαιρετική μεταβίβαση στον Μασούρα που
βγήκε πανέξυπνα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, έκανε
το πολύ όμορφο/δύσκολο κατέβασμα απέναντι στον Ντιόγκο, αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο.
Από εκεί και πέρα μέχρι την ανάπαυλα ο αγώνας δεν είχε
κάποια μεγάλη φάση, ούτε ιδιαίτερο ρυθμό. Ο Ολυμπιακός κρατούσε την μπάλα ένα κλικ περισσότερη ώρα στα
πόδια του, είχε μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό των «Δράκων» και μάλιστα από το 35’ έπαιζε με ένα «καθαρό» 4-23-1, καθώς ο Φορτούνης αντικατέστησε τότε τον Καμαρά
και πέρασε πίσω από τον Ελ Αραμπί. Παράλληλα παρατηρήθηκαν και ορισμένες διακοπές που «πάγωναν» τον
ρυθμό, κυρίως από πλευράς φιλοξενουμένων, και υπό
αυτές τις συνθήκες φτάσαμε στο φινάλε του πρώτου ημι-

χρόνου.
Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μισό ο Ολυμπιακός
θέλησε να γίνει το «αφεντικό» του ματς. Μπήκε καλύτερα, ενώ και η Πόρτο δεν έδειξε διατεθειμένη να αλλάξει
τη φιλοσοφία της, καθώς «περίμενε» τη «μισή» φάση για
να βγει στην κόντρα. Οι Σεμέδο, Σισέ όμως έβγαιναν πρώτοι στην μπάλα όποτε οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να παίξουν κάθετα, ενώ την ίδια στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν και να παράγουν φάσεις. Στο 54’ μάλιστα «φλέρταραν» με το 1-1, όταν ο Φορτούνης με ωραία κίνηση βγήκε
στον χώρο, «έκοψε» για τον Ελ Αραμπί όμως το πλασέ του
πέρασε λίγο άουτ.
Ωστόσο οι γηπεδούχοι έβγαζαν ενέργεια, ανέβαιναν όλο
και πιο ψηλά, με τους Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι δημιουργούσαν «καταστάσεις» στα αντίπαλα καρέ και έδειχναν καλό πρόσωπο.
Την ίδια στιγμή τα νέα από το Μάντσεστερ
ήταν ευχάριστα, καθώς η Σίτι είχε ανοίξει το σκορ κόντρα στη Μαρσέιγ, αλλά ο
Μαρτίνς ήθελε ο Ολυμπιακός να ορίζει
εκείνος την τύχη του και να μην εξαρτάται μόνο από το άλλο ματς. Ετσι στο 73’ τα
έπαιξε όλα για όλα. Με την είσοδο του Σουντανί οι γηπεδούχοι «γύρισαν» σε ένα 4-4-2
(εκείνος και ο Ελ Αραμπί στα φορ), ο Ραντζέλοβιτς
ήταν στο δεξί «φτερό» και ο Χολέμπας πήρε όλη την αριστερή πλευρά, καθώς ο Φορτούνης συνέκλινε στον άξονα.
Αυτό όμως «μεταφράστηκε» σε επιπλέον κενούς χώρους
και η Πόρτο είναι μία άκρως αθλητική και σωστά τακτικά
στημένη ομάδα.Ναι μεν είχε αλλαγές στη σύνθεσή της,
αλλά και οι «ρεζέρβες» μπορούν να σταθούν σε υψηλό
επίπεδο. Η φουλ επίθεση προσέγγιση των γηπεδούχων,
δημιούργησε τον κενό χώρο που αναζητούσε. Στο 77’
βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ντίας απέφυγε τον Ραφίνια
μέσα στα καρέ του Σα και «έκοψε» την μπάλα που ύστερα
από κόντρες «στρώθηκε» στον Ουρίμπε που με σουτ την
έστειλε στα δίχτυα.
Αλλά η «παγομάρα» από το δεύτερο τέρμα των «Δράκων» μετριάστηκε αμέσως μετά από τα μαντάτα του άλλου
αγώνα, καθώς στο ίδιο χρονικό σημείο η Σίτι διπλασίασε τα τέρματά της κόντρα στη Μαρσέγ. Μπαίνοντας στο
τελευταίο 10λεπτο έδειχνε πλέον βέβαιο πως οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν την 3η θέση, κάτι που τελικά συνέβη.
Το μόνο «κακό» σε αυτό το διάστημα ήταν η αποβολή του
Σεμέδο στο 78’, που δεν θα υπολογίζεται πια για το πρώτο
ματς της φάσης των «32» του Europa League.

Η Εθνική μας ομάδα ήταν σ το 3ο γκρουπ δυναμικότητας
και είδε να μπαίνει σ τον 2ο όμιλο με επικεφαλής την Ισπανία και τη Σουηδία από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας. Τον
όμιλο πλαισιώνουν και η Γεωργία με το Κόσοβο, με τους
Κοσοβάρους να τους έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα σ το
Nations League με απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία.
Στην κλήρωση μετείχαν οι 55 Ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Από
την κλήρωση προέκυψαν δέκα όμιλοι, πέν τε των έξι ομάδων
και πέ ν τ ε των πέ ν τ ε ομάδων. Από την Ευρώπη, το εισ ιτήριο
για την τε λική φάση του Παγκοσμίου Κυπέ λ λου, θα πάρουν 13
ομάδες. Οι δέκα εξ’ αυτών θα είναι αυτές που θα τερματίσουν
σ την πρώτη θέση των δέκα προκριματικών ομίλων.
Οι δέκα ομάδες που θα τερματίσουν σ τη δεύτερη θέση μαζί με
τις δύο καλύτερες ομάδες του Nations League που δεν θα έχουν
ε ν το με ταξύ προκριθε ί σ το Μουν τ ιάλ, θα αγων ισ τούν σ τα
play-offs τον Μάρτιο του 2022 για να προκύψουν οι άλλες τρεις
ομάδες που θα συμμετάσχουν σ την τε λική φάση του θεσμού.
Το έ ργο γ ια τ ην «γαλανόλευκη» δε ν ε ίναι καθόλου εύκολο
καθώς από τις δέκα ομάδες που θα τερματίσουν σ τη δεύτερη
θέση των ομίλων, τε λικά θα προκριθούν μόνο τρεις.
Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση ήταν τα εξής:
Πρώτο γκρουπ: Βέ λγιο, Γαλ λία, Αγ γλία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Ιταλία,.Κροατία, Δανία, Γερμανία, Ολ λανδία.
Δ ε ύ τ ε ρ ο γ κ ρ ο υ π: Ε λ β ε τ ί α , Ο υ α λ ί α , Π ο λ ω ν ί α , Σ ο υ η δ ί α ,
Αυσ τρία, Ουκρανία, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία, Ρουμανία.
Τρίτο γκρουπ: Ρωσία, Ουγ γαρία, Ιρλανδία, Τσε χία, Νορβηγία,
Βόρειος Ιρλανδία, Ισλανδία, Σκωτία, Ελ λάδα, Φινλανδία
Τέταρτο γκρουπ: Βοσ νία Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Μαυροβούνιο,
Βόρεια Μακεδονία, Α λβανία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Γεωργία, Λουξεμβούργο.
Πέμπτο γκρουπ: Αρμε ν ία, Κύπρος, Νησ ιά Φε ρόε, Αζ ε ρμπαϊ τζ άν, Εσ θον ία, Κό σσ ο βο, Καζ ακσ τάν, Λιθουαν ία, Λε τον ία,
Ανδόρα.
Έκτο γκρουπ: Μάλτα, Μολδαβία, Λιχ τενσ τάιν, Γιβραλτάρ, Σαν
Μαρίνο.

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνισ τική: 24 –25 Mαρτίου 2021
2η αγωνισ τική: 27–28 Μαρτίου 2021
3η αγωνισ τική: 30 –31 Μαρτίου 2021
4η αγωνισ τική: 1–2 Σεπτεμβρίου 2021
5η αγωνισ τική: 4 –5 Σεπτεμβρίου 2021
6η αγωνισ τική: 7– 8 Σεπτεμβρίου 2021
7η αγωνισ τική: 8 –9 Οκτωβρίου 2021
8η αγωνισ τική: 11–12 Οκτωβρίου 2021
9η αγωνισ τική: 11–13 Νοεμβρίου 2021
10η αγωνισ τική: 14 –16 Νοεμβρίου 2021
Play-offs: 24, 25, 28, 29 Μαρτίου 2022
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Λέστερ - ΑΕΚ 2-0

ΠΑΟΚ - Γρανάδα 0-0

Το μαρτύριο τελείωσε

Χαλαρό αντίο...

Ο

ΠΑΟΚ ήθελε να... γλυκάνει
το ευρωπαϊκό φινάλε του,
αλ λά τε λικά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα
στην Γρανάδα (0-0). Το δοκάρι του Βαρέλα η καλύτερη φάση του Δικεφάλου!
Το παιχνίδι μπορεί να ήταν για τον
Π ΑΟΚ β α θ μ ο λ ο γ ικά α δι ά φ ο ρ ο,
ωσ τόσο κίνητ ρο υπήρχε γ ια τους
βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της
Ευρώπης, με τα βλέμματα όλων να
είναι στραμμένα πάνω στον Γιώργο
Κούτσια.
Ο νεαρός επιθετικός έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με την «ασπρόμαυρη» φανέλα
σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και ήταν η μία
από τις έξι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Πάμπλο Γκαρσία στο αρχικό
σχήμα του «Δικεφάλου» θέ λον τας
να δώσει ανάσες σε αρκετούς βασικούς (Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Σφιντέρσκι,
Αουγκούστο) και κάποιες ευκαιρίες
σε ποδοσφαιριστές όπως οι Τσόλακ,
Εσίτι, Λύρατζη, Κούτσια.
Οι πολλές αλλαγές και από πλευράς
του Ντιέγκο Μαρτίνες είχαν ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να ψάχνουν για
μεγάλο διάστημα τα πατήματά τους.
Ο ΠΑΟΚ έδωσε χώρο και μέτρα στη
Γρανάδα, που βρήκε τον τρόπο και
απείλησε την εστία του Πασχαλάκη, ο
οποίος αντέδρασε καλά στα τετ-α-τετ
που είχε με Πουέρτας (13’) και Μολίνα
(22’) με τη βοήθεια του Ίνγκασον.
Από τον ΠΑΟΚ έλειψε η έμπνευση και
η δημιουργία σ το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους. Μετά το
30’ ανέβηκε σ το γήπεδο, κέρδισε
κάποια μέτρα και η καλύτερη στιγμή
του ήρθε στο 44’ από στατική μπάλα
και την κεφαλιά του Βαρέλα να σταματά στο δοκάρι της αντίπαλης εστίας.
Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Γκαρσία ανακάτεψε την τράπουλα, έβγαλε
τους δύο νεαρούς ακραίους επιθετικούς, Τζόλη και Κούτσια, ρίχνοντας
σ το παιχνίδι τους Α. Ζίβκοβιτ ς και
Τσιγγάρα. Οι αλλαγές με την είσοδο
και των Αουγκούσ το -Ουαγκέ σ το
ματ ς, βοήθησαν ώσ τε ο «Δικέφαλος» να έχει την κατοχή της μπάλας και
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να μην απειλείται από την ισπανική
ομάδα. Μέχρι εκεί, όμως, αφού επιθετικά δεν μπορούσε γίνει περισσότερο
απειλητικός, όσο κι πάλευε μόνος του
πολλές φορές ο Ζίβκοβιτς για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις.
Η Γρανάδα έψαξε στο τέλος το γκολ
που θα της έδινε τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο, αλλά η αντίδραση των
παικτών του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλή,
λίγο έλειψε το φινάλε να κλέψουν το
τρίποντο, με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 94’ με Ελ Καντουρί,
Σφιντέρσκι και Κρέσπο.
MVP: Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που
με τις αποκρούσεις του κράτησε το
μηδέν για την εστία του ΠΑΟΚ.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πολύ καλό παιχνίδι
χωρίς λάθη από τον Ίνγκι Ινγκασον.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σ’ ένα ακόμη
παιχνίδι Εσίτι και Τσόλακ δεν μπόρεσαν να σ ταθούν ικανοποιητικά σ το
χορτάρι για τον «Δικέφαλο».Η ΓΚΑΦΑ:
Στο 52’ πρώτα ο Εσίτι και στη συνέχεια
ο Πασχαλάκης έπαιξαν με τη φωτιά,
αλλά για καλή τους τύχη δεν το πλήρωσαν…
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σκοτσέζος Τζον Μπίτον δεν είχε κανένα πρόβλημα να
ελέγξει το παιχνίδι αποφεύγοντας τα
πολλά σφυρίγματα.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα δύο
κακά αποτελέσματα με την Ομόνοια
και δεν συνεχίζει στο Europa League.
Παραμένοντας για ένα ακόμη εντός
έδρας παιχνίδι αήττητος απέναντι σε
ισπανικές ομάδες, οι «ασπρόμαυροι» μπορούν να κρατήσουν κάποιες
καλές στιγμές και κυρίως την εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο κομμάτι του
β’ μέρους.
ΠΑΟΚ: (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Λύρατζης (63’ Ουαγκέ), Ινγκασον,
Βαρέλα, Κρέσπο, Εσίτι (63’ Αουγκούστο), Ελ Καντουρί, Μουργκ, Κούτσιας
(46’ Τσιγγάρας), Τζόλης (46’ Α. Ζίβκοβιτς), Τσόλακ.
Γρανάδα (Ντιέγκο Μαρτίνες): Ααρόν,
Φουλκιέ, Νεουέν, Μίγια (75’ Γκονανόλον), Χερμάν, Ετεκί (85’ Σολδάδο),
Μολίνα, Κένεντι (67’ Σουάρες), Σόρο
(75’ Ματσίς), Πουέρτας, Πέπε (66’
Νέβα).

Με το 2-0 της Λέστερ, ολοκληρώθηκε
η μαρτυρική παρουσία της ΑΕΚ στο
φετινό Europa League. H Ένωση, που
δέχτηκε πάλι δύο γκολ σε διάστημα
3 λεπτών, τερμάτισε τελευταία στον
όμιλο με 1 νίκη και 5 ήττες!

Η

απογοητευτική παρουσία της ΑΕΚ
στους ομίλους του Europa League
ολοκληρώθηκε με ήττα στην Αγγλία
από τη Λέστερ. Η Ένωση έφυγε ηττημένη με 2-0 από το King Power Stadium
δεχόμενη δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο της
αναμέτρησης από τους Ουντέρ και Μπαρνς,
με την ανασταλτική λειτουργία να προβληματίζει ως συνήθως και την έλλειψη συγκέντρωσης να αποδεικνύεται εκ νέου μοιραία.
Στο δεύτερο μέρος ευτυχώς το σκορ δεν ξέφυγε, με τους κιτρινόμαυρους πάντως μην
μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των
«Αλεπούδων», παρότι η αγγλική ομάδα έριξε στροφές. Η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη ήττα
της σε διάστημα δύο εβδομάδων, τερματίζοντας τελευταία στον όμιλο, και πλέον καλείται
επειγόντως να βγάλει αντίδραση στο πρωτάθλημα με νίκες για να μη χαθεί η χρονιά, τη στιγμή που το κλίμα παραμένει βαρύ.
Η ΑΕΚ πληγώθηκε και στο King
Power Stadium με τον... συνηθισμένο πλέον τρόπο, δεχόμενη γκολ στην αρχή του ματς.
Και όχι ένα, αλλά δύο καθώς
στο πρώτο τέταρτο ήδη το σκορ
ήταν 2-0 για τη Λέστερ, με την
έλλειψη συγκέντρωσης να κάνει ξανά
την εμφάνισή της. Στο 12’ έπειτα από σέντρα
του Τίλεμανς, ο Σβάρνας στην προσπάθειά
του να απομακρύνει έκανε... τσαφ, στρώνοντας την μπάλα στο... πιάτο του Ουντέρ, ο
οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή
έβαλε τις «Αλεπούδες» μπροστά στο σκορ.
Δύο λεπτά αργότερα, ο κινητικός Μπαρνς
από τα αριστερά δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σουτάρει καθώς ο Βασιλαντωνόπουλος υστέρησε στο μαρκάρισμα, έπιασε
το σουτ και η μπάλα κόντραρε πάνω στον
Νεντελτσιάρου για να αλλάξει πορεία και να
καταλήξει στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 2-0
της Λέστερ.
Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος πέρα από το σουτ
του Κρίστιτσιτς στο 15’ που πέρασε πάνω
από το οριζόντιο δεν είχε καμία άλλη ουσιαστική στιγμή, αδυνατώντας να κρατήσει

μπάλα, με τη Λέστερ να παίζει συνεχώς από
την πλευρά του Βασιλαντωνόπουλου, έχοντας
διακρίνει το πρόβλημα της κιτρινόμαυρης
άμυνας στα δεξιά. Ο Καρέρα μετά το πρώτο
μισάωρο μετέτρεψε τον σχηματισμό σε 3-4-3,
η Λέστερ έριξε ρυθμούς, ωστόσο η άμυνα της
Ένωσης πελαγοδρομούσε καθώς οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν βρει και ένα τρίτο
τέρμα στο τέλος του πρώτου μέρους. Ωστόσο,
η κεφαλιά του Ντιντί στο 43’ δεν βρήκε στόχο,
ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Τσιντώτας απέκρουσε τα σουτ των Πρατ και Ουντέρ.
Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου
μέρους ο Καρέρα προχώρησε σε διπλή
αλλαγή ρίχνοντας στο ματς τους Μαχαίρα και
Σάκχοφ στις θέσεις των Γκαρσία και Σβάρνα,
αλλάζοντας ξανά σχηματισμό, αυτή τη φορά
σε 4-3-3. Τίποτα βέβαια δεν άλλαζε δραματικά στην εικόνα του ματς, με την ΑΕΚ να
μην μπορεί να φανεί σε κανένα σημείο απειλητική, απέναντι σε μια Λέστερ που έπαιζε
εμφανώς πλέον στο ρελαντί. Μάλιστα στο 62’
σε μια κακή απομάκρυνση του Τσιντώτα, ο
Ουντέρ δοκίμασε το σουτ εκτός περιοχής με
τον Έλληνα γκολκίπερ να μπλοκάρει.
Ο Καρέρα στο 66’ προχώρησε σε ακόμα δύο
αλλαγές με τους Αλμπάνη και Ολιβέιρα
να παίρνουν τις θέσεις των Μάνταλου και Ανσαριφάρντ. Η Λέστερ
συνέχιζε πάντως να «χτυπάει»
από την αδύναμη πλευρά της
ΑΕΚ, τη δεξιά δηλαδή, με τον
ταχύτατο Μπαρνς στο 69’ να
περνάει πανεύκολα τον Βασιλαντωνόπουλο, να συγκλίνει και
να σουτάρει δίπλα από το κάθετο.
Τρία λεπτά αργότερα έπειτα από κόρνερ, ο Έβανς έπιασε την κεφαλιά, ο Πρατ
έβαλε την προβολή με την μπάλα να περνά
μόλις άουτ, ενώ στο 75’ από τύχη δεν ήρθε το
τρίτο γκολ όταν ο Βασιλαντωνόπουλος αντέδρασε ξανά κάκιστα, ο Μπαρνς πάσαρε στον
Πέρεθ, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε το κοντινό
πλασέ του.
Η δεύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο ματς, έπειτα
από εκείνη του Κρίστιτσιτς στο 15’, ήρθε στο
84’ όταν ο Γαλανόπουλος τροφοδότησε τον
Ολιβέιρα μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο
να σουτάρει με διπλή προσπάθεια πάνω από
τα δοκάρια. Το 2-0 δεν άλλαξε ως το τέλος,
με τον Γαλανόπουλο να έχει ένα καθοριστικό
τάκλιν πάνω στον Πρατ τη στιγμή που αυτός
ετοιμαζόταν να εκτελέσει, ενώ στις καθυστερήσεις το σουτ του Μπαρνς πέρασε πάνω από
τα δοκάρια.
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Αποτελέσματα Superleague
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το ΝΒΑ δίνει 900 εκατομμύρια δολάρια
στις 30 ομάδες του για να τις σώσει

Βαθμολογία

Σ

ημαντική ενίσχυση για τους 30 οργανισμούς του ΝΒΑ, καθώς η Λίγκα θα βάλει στα
ταμεία κάθε ομάδας το ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να καλυφθεί η
ζημιά από την απώλεια θεατών στους αγώνες της κανονικής περιόδου.
Ηπανδημία έχει αφήσει τεράστια σημάδια στις ΗΠΑ, ο αθλητισμός της χώρας έχει
προφανώς χτυπηθεί σημαντικά, όμως το ΝΒΑ δεν αφήνει τον χρόνο να χαθεί και συνεχίζει να πράττει ό,τι χρειάζεται ώστε η Λίγκα να μείνει όρθια και να μην καταρρεύσει μέχρι η
ανθρωπότητα να γυρίσει σε κανονικούς ρυθμούς.
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της pre season (11/12) και της regular season (22/12), το
ΝΒΑ δίνει 30 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 30 οργανισμούς του, ώστε να
τους βοηθήσει να έχουν ρευστότητα και να μη βρεθούν μπροστά σε άσχημες καταστάσεις.
Το ποσό των 900 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεντρώθηκε από τις προσωπικές προσπάθειες και επαφές του Άνταμ Σίλβερ και των συνεργατών του, που θα πρέπει να καλύψουν
αυτό το «δάνειο» σε βάθος τετραετίας.
Το σημαντικότερο πρόβλημα για τις 30 ομάδες είναι το γεγονός ότι οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα χωρίς θεατές, καθώς οι πωλήσεις των εισιτηρίων αντιστοιχούν περίπου στο
40% των εσόδων της Λίγκας. Αυτό το ποσό δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρχε και στην «φούσκα» του Ορλάντο, με τις ζημιές της σεζόν 2019/20 να υπολογίζονται (σε αυτό το κομμάτι,
των εισιτηρίων δηλαδή) στα 695 εκατομμύρια δολάρια.

Η ΔΟΕ ενέκρινε τέσσερα νέα
αθλήματα για τους Ολυμπιακούς
Πρόγραμμα Superleague

B

reakdancing,
skateboarding, surfing και
αναρρίχηση είναι τα τέσσερα αθλήματα που θα
προστεθούν στο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αγώνων από το 2024.
Αν και αυτή την περίοδο μετράμε
αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο, με την πανδημία
να μην έχει υποχωρήσει, η ΔΟΕ κοιτάζει ακόμη πιο μακριά και συγκεκριμένα προς το 2024 καθώς τη Δευτέρα (7/12) έδωσε την έγκρισή της
για να μπουν στο πρόγραμμα τέσσερα νέα αθλήματα που ήδη προκαλούν ποικίλα σχόλια στα social media.
Συγκεκριμένα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενέκρινε τα τέσσερα αθλήματα τα οποία
είχε βάλει στο μικροσκόπιο από τον χειμώνα του 2019: το breakdancing, το skateboarding,
την αναρρίχηση και το surfing που θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο Παρίσι το
2024.
«Έχουμε μια προτεραιότητα και αυτή είναι να προσφέρουμε στον κοινό αθλήματα που
είναι δημοφιλή στην νεολαία» ήταν το σχόλιο του Προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, που
εξήγησε ότι η ενσωμάτωση αυτών των τεσσάρων αθλημάτων στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων θα τους κάνει πιο ισορροπημένους, πιο νεανικούς και περισσότερο ενθουσιώδεις.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Πρωτοβουλία ΟΦΗ για τους ποδοσφαιριστές SL2 και FL!

Η ΠΑΕ ΟΦΗ απέστειλε επιστολή
στα μέλη της Super League, με
την οποία προτείνει, κάθε ομάδα
να δώσει ένα ποσοστό στους
ποδοσφαιριστές…

Η

ΠΑΕ ΟΦΗ απέστειλε επίσημα
μια επιστολή στα μέλη της Super
League, με την οποία προτείνει,
κάθε ομάδα από τις 13 που έλαβε τις 333 χιλιάδες ευρώ μέσω του
Solidarity της Uefa, να δώσει ένα ποσοστό επί του ποσού στους ποδοσφαιριστές της Super League 2 και της Football
League για να τους δείξει έμπρακτα ότι
είναι δίπλα τους σ’ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους, ειδικά αυτές τις μέρες των
εορτών.
Επίσης πρότεινε το ποσό να συγκεντρωθεί στη Super League και να δοθεί στον
ΠΣΑΠ, ο οποίος να αποτελέσει τον εγγυητή της πρωτοβουλίας, μοιράζοντας τα
χρήματα στα μέλη του.
Παρά το γεγονός ότι και οι ομάδες της Super League εχουν
πληγεί οικονομικά από τον
Covid19, σ τον ΟΦΗ σκέφτηκαν να κάνουν τη συγκεκριμένη κίνηση επειδή οι
π ο δ ο σ φ α ι ρι σ τ έ ς α υ τ ώ ν
των κατηγοριών δεν έ χουν
το παραμικρό έσοδο εδώ και
αρκετό καιρό και μάλιστα υπάρχουν
πολλοί εξ αυτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες.
Μάλιστα, ευελπιστούν φυσικά η πρόταση
να γίνει δεκτή από το σύνολο των ομάδων
της Super League για να βοηθήσει με τον
τρόπο αυτό τους ποδοσφαιριστές.

Γ’ Εθνική: Τα σενάρια για το μέλλον της κατηγορίας

Σε αναστολή βρίσκεται η δράση της Γ’
Εθνικής από τα τέλη Οκτωβρίου, με απόφαση της ΕΠΟ, μετά τις εισηγήσεις των
ειδικών λοιμωξιολόγων και της κυβέρνησης. Το μέλλον του πρωταθλήματος βρίσκεται στον… αέρα, καθώς μετά και από
τις τελευταίες ανακοινώσεις, δεν προβλέπεται να συνεχιστεί η δράση πριν τον
Φεβρουάριο του 2021.
Και αυτό θα συμβεί μόνο αν η κατάσταση

στη χώρα μας, αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού βελτιωθεί τόσο, ώστε
από τις αρχές Ιανουαρίου να επιτραπούν
οι ομαδικές προπονήσεις.
Στην ΕΠΟ εξετάζουν διάφορα σενάρια για
το πώς θα καταστεί δυνατή η συνέχιση
του πρωταθλήματος, καθώς κανένας δεν
θέλει να μπει… παύλα στη σεζόν.
Όλα βεβαίως θα κριθούν από τις αποφάσεις των ειδικών, για το πότε θα μπορέσουν οι ομάδες να επιστρέψουν στις
ομαδικές προπονήσεις. Αν το σενάριο για
αρχές του Ιανουαρίου 2021 επαληθευτεί,
τότε θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το
πρωτάθλημα σε έναν γύρο.
Κι αυτό γιατί στις αρχικές ημερομηνίες
που είχε ανακοινώσει η ΕΠΟ για τη Γ’
Εθνική, στόχος ήταν και παραμένει να
ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος στις 18/4. Στη συνέχεια
να διεξαχθούν τα μπαράζ ανόδου στη
Football League ανάμεσα στους 10 πρωταθλητές των ομίλων, που θα χωριστούν
σε δύο ομίλους των 5 ομάδων.
Στην περίπτωση που παραταθεί κι
άλλο το lockdown και δεν επιτραπούν οι ομαδικές προπονήσεις στις αρχές Ιανουαρίου, τότε τα πράγματα θα
δυσκολέψουν για την ολοκλήρωση της σεζόν στη Γ’
Εθνική και θα εξετασ τούν
κι άλλα ενδεχόμενα, ακόμα
και της οριστικής διακοπής του
πρωταθλήματος και ουσιαστικά ακύρωσης της σεζόν.
Να θυμίσουμε πως έχουν διεξαχθεί από
2 έως 4 αγωνιστικές σε κάθε όμιλο, ενώ
υπάρχουν και εκκρεμότητες λόγω αναβολών.

Εργοτέλης: «Κάρφωσε» UEFA
και ΕΠΟ ο Τουτζάρης!

Ο Γιώργος Τουτζάρης, δεν άφησε ασχολίαστη την κίνηση της ΟΥΕΦΑ και κατ’ επέκταση της ΕΠΟ που θα δώσει τα χρήματα
στην SL1.
Η Εκτελεσ τική Επιτροπή της ΕΠΟ που
συνεδρίασε την Τρίτη (8/12) αποφάσισε
να κατανείμει ισομερώς τα χρήματα από
το αναπτυξιακό πρόγραμμα solidarity της
UEFA στις 14 ομάδες της Σούπερ Λιγκ. Σε
κάθε ΠΑΕ λοιπόν, αντιστοιχεί το ποσό των
333.110,46 ευρώ. Ο γενικός διευθυντής

του Εργοτέλη, Γιώργος Τουτζάρης, δεν
άφησε ασχολίαστη την κίνηση της ΟΥΕΦΑ
και κατ’ επέκταση της ΕΠΟ που θα δώσει
τα χρήματα.
Βλέπετε, οι ομάδες της Σούπερ Λιγκ 2
όχι μόνο δεν ξεκινούν τους αγώνες τους,
δεχόμενες ηχηρότατα οικονομικά πλήγματα, αλλά βλέπουν τις ομάδες τις πρώτης
κατηγορίας να συνεχίζουν τα παιχνίδια
τους, να παίρνουν καταφανέστατα μεγαλύτερα ποσά από το τηλεοπτικό συμβόλαιο (στη SL2 δεν υπάρχει καν συμφωνία)
και τώρα να λαμβάνουν και αυτό το ποσό.
Ο Τουτζάρης έγραψε στο facebook: «Συγχαρητήρια πολλά στην UEFA και στην ΕΠΟ
για την υλική και ηθική τους στήριξη στον
αναπτυξιακό αθλητισμό και στην παραγωγή νέων ποδοσφαιρισ τών. Η αλληλεγγύη των διεθνών οργανισμών καθώς
και της ελληνικής ομοσπονδίας προς τις
δοκιμαζόμενες λόγω κορωνοϊού ΠΑΕ
είναι παροιμιώδης. Ήτανε δίκαιο και έγινε
πράξη».

Εθνικός: Τα δεδομένα για το γήπεδο

Έτσι όπως η υπόθεση στο ΣΕΦ, για την
κατασκευή κολυμβητηρίου, διαμορφώνεται, πλέον ξεθωριάζει το όνειρο
του Εθνικού για την ανέγερση γηπέδου
στον συγκεκριμένο χώρο, κι αυτό είναι
κάτι που πονάει πολλούς Πειραιώτες,
δεδομένου ότι ο Εθνικός είναι ο δεύτερος πυλώνας της αθλητικής ιστορίας της

πόλης, η λύση για γήπεδο στο Σχιστό
φαντάζει μονόδρομος.
Σίγουρα το Σχιστό δεν είναι σαν το ΣΕΦ,
αλλά δεν παύει να είναι ένας χώρος
στην περιφέρεια του Πειραιά, σε μια
περιοχή που αναπτύσσεται παράλληλα
με το λιμάνι και βέβαια εκεί μπορεί να
γίνει ένα θαυμάσιο γήπεδο που θα ανήκει αποκλειστικά στον Εθνικό.
Αν αναλογιστούμε πού έπαιζε και πού
παίζει μέχρι σήμερα ο Εθνικός, από
τη… Γ λυφάδα μέ χρι την Καλ λιθέα,
εύκολα διαπισ τώνουμε ότι το Σχισ τό
είναι μια πολύ καλή λύση με το δεδομένο ότι μιλάμε για ιδιόκτητο γήπεδο.
Γιατί ο χώρος έχει παραχωρηθεί από
τον Δήμο Πειραιά σ την ομάδα και η
Περιφέρεια ήδη έχει έτοιμα να διαθέσει 2,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία
γηπέδου που μπορεί και να διπλασιαστούν. Αυτό που μένει είναι να παρουσιάσει η ομάδα μια μελέτη για να αρχίσουν τα έργα.
Το γήπεδο του Εθνικού μπορεί να γίνει,
και πολύ σύντομα μάλισ τα, αρκεί να
υπάρξει μια αποφασιστική διοίκηση,
αξιόπιστη και αποφασιστική για να…
τρέξει το έργο. Μια μελέτη χρειάζεται
μόνο. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα.
Ακόμα και τα χρήματα για τις πρώτες
φάσεις. Η μπάλα (ευκαιρία) πλέον είναι
στο Εθνικό. Στο χέρι του είναι να την
αξιοποιήσει και να βάλει… γκολ. Για να
δούμε…
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Στους ανίσχυρους ο Ολυμπιακός: Oι 9 Ρομπίνιο: Καταδικάστηκε και σε
από τους 16 πιθανούς αντιπάλους του δεύτερο βαθμό με φυλάκιση 9 ετών

Ο

Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη τους
9 εκ των 16 πιθανών αντιπάλων του στην κλήρωση (14/12)
των 32 του Europa League. Δείτε
ποιες είναι αυτές.
ΟΟλυμπιακός κατάφερε να τελειώσει τον
όμιλο στην τρίτη θέση κι έτσι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του
Europa League.
Οι ερυθρόλευκοι, όπως και οι υπόλοιπες επτά ομάδες που τερμάτισαν
στην τρίτη θέση των οκτώ
ομίλων του Champions
League θα συνεχίσουν
σ τους 32 του Europa
League.
ΣΤΟΥΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥΣ
Στην κλήρωση θα βρουν
24 ομάδες, τις δύο πρώτες
δηλαδή των ομίλων του Europa
League. Ήταν γνωστό μετά το πέρας της
5ης αγωνιστικής ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν
στο γκρουπ των ανίσχυρων στην κληρωτίδα.
Ας δούμε πρώτα πώς σχηματίζονται τα δύο
γκρουπ (ισχυροί - ανίσχυροι) για την κλήρωση της Δευτέρας (14/12). Στους ισχυρούς τοποθετούνται οι 12 πρώτοι των ισάριθμων ομίλων του Europa League και οι
τέσσερις καλύτεροι τρίτοι των ομίλων του
Champions League (12+4=16 ομάδες).
Στο γκρουπ των ανίσχυρων μπαίνουν οι
12 δεύτεροι των ισάριθμων ομίλων του
Europa League και οι τέσσερις χειρότεροι
τρίτοι των ομίλων του Champions League
(12+4=16).

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 9 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 16
Ο Ολυμπιακός ήδη γνωρίζει 9 από τους 16
πιθανούς αντιπάλους στην κλήρωση. Ποιοι
είναι αυτοί; Είναι οι τέσσερις καλύτεροι
τρίτοι των ομίλων του Champions League
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπριζ, Άγιαξ
, Σαχτάρ) και οι ομάδες που ήδη από την
πέμπτη αγωνιστική έχουν εξασφαλίσει την
πρώτη θέση του ομίλου τους στο Europa
League (Ρόμα, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Χόφενχαϊμ).
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ EUROPA
Από τη φάση των ομίλων
στους 32 του Europa League
έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση ήδη οι Σλάβια Πράγας, Λεβερκούζεν, Ρέιντζερς,
Μπενφίκα, Γρανάδα, Αϊντχόφεν,
Λέστερ, Μπράγκα, Λιλ, Μίλαν, Τότεναμ και Αντβέρπ. Μόνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα καταλάβουν την πρώτη ή τη
δεύτερη θέση του ομίλου τους.
Κι αυτό έχει σημασία γιατί ο Ολυμπιακός
μπορεί να κληρωθεί μόνο με την πρώτη
κάθε ομίλου. Προφανώς αποφεύγει όσες
ομάδες καταλάβουν τη δεύτερη θέση του
ομίλου. Η μόνη ομάδα που είναι σίγουρο
ότι θα αποφύγει (καθώς είναι σίγουρο ότι
θα καταλάβει τη δεύτερη θέση του ομίλου)
είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Παράλληλα, δεν
θα αντιμετωπίσει και τις Ντινάμο Κιέβου,
Ζάλτσμπουργκ και Κρασνοντάρ οι οποίες
ήταν οι άλλες τρεις που υποβιβάστηκαν
από το Champions στο Europa League ως
χειρότερες τρίτες.

Νεϊμάρ: «Έπρεπε να είχα
σταματήσει κι εγώ το Παρί Μαρσέιγ»

Σ

άλος προκλήθηκε στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπασάκσεχιρ για το Champions League την Τρίτη (8/12), όταν ο 4ος διαιτητής
εκφράστηκε ρατσιστικά απέναντι στον Πιερ Γουεμπό προκαλώντας την
διακοπή του παιχνιδιού.
Το περιστατικό θύμισε στον Νεϊμάρ, ένα ανάλογο συμβάν στον αγώνα των Παριζιάνων με την Μαρσέιγ τον Σεπτέμβριο, όπου ο Βραζιλιάνος σταρ ισχυρίστηκε ότι
ο Άλβαρο Γκονθάλεθ τού είχε επιτεθεί ρατσιστικά.
Μάλιστα, ο Νεϊμάρ σε δηλώσεις του στο Telefoot στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων του στην Μπασάκσεχιρ και ανέφερε πως του πέρασε από το μυαλό ότι
έπρεπε να είχε κάνει το ίδιο στο παιχνίδι κόντρα στην Μαρσέιγ.
«Είναι ένα σημαντικό περιστατικό, η κατάσταση δυστυχώς έχει γίνει ενοχλητική.
Συνέβη και σε εμένα στην αρχή της σεζόν. Ξέρω ότι είναι λογικό να υποφέρεις για
κάτι σαν και αυτό. Έκαναν καλά και αποχώρησαν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι
κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, θα έπρεπε να είχα σταματήσει τότε το παιχνίδι με
την Μαρσέιγ» ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο

Βραζιλιάνος επιθετικός Ρομπίνιο
κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο
βαθμό αναφορικά με την υπόθεση βιασμού 22χρονης Αλβανίδας στις 22 Ιανουαρίου 2013. Εννέα χρόνια φυλάκιση η ποινή του.
Ένοχος και δεύτερο βαθμό κρίθηκε ο
Ρομπίνιο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατηγορήθηκε ότι στις 22 Ιανουαρίου 2013
βίασε με την παρέα του μια 22χρονη Αλβανίδα σε ντίσκο του Μιλάνου. Στον 36χρονο
άλλοτε παίκτη της Ρεάλ και της Σίτι επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα ετών.
Ο Ρομπίνιο είχε κληθεί να αποζημιώσει
την 22χρονη με 60.000 ευρώ, ενώ οι δικηγόροι της ζήτησαν τη φυλάκισή του για
δέκα χρόνια. Ο Λατινοαμερικανός, που

αγωνίστηκε στη Μίλαν από το 2010 μέχρι
το 2014 και σε 108 συμμετοχές έβαλε 25
γκολ, υποστηρίζει μέχρι σήμερα πως είναι
αθώος.
Οι δικηγόροι του αναμένεται να ασκήσουν
νέα έφεση και θα οδηγήσουν την υπόθεση
σε τρίτο βαθμό.
Η Σάντος είχε ανακοινώσει την ακύρωση
της συμφωνίας με τον Ρομπίνιο τον περασμένο Οκτώβριο, ύστερα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν προς τον Βραζιλιάνο
σταρ για την υπόθεση βιασμού.
Μετά το «ναυάγιο» στη συμφωνία Ρομπίνιο - Σάντος, ελέω των αντιδράσεων που
υπήρξαν, ο Βραζιλιάνος υποστήριξε πως
το μόνο παράπτωμά του ήταν ότι πρόδωσε
τη σύζυγό του.

Ρεάλ: Θέλει να ανανεώσει ο
Λούκας Βάθκεθ

O

Λούκας Βάθκεθ αγωνίστηκε
σε ολόκληρη την αναμέτρηση
της Ρεάλ Μαδρίτης με την
Γκλάντμπαχ, όπου οι μερένγκες με σκορ 2-0 πήραν την πρόκριση
για την επόμενη φάση του Champions
League. Μάλιστα, ο 29χρονος Ισπανός
έβγαλε και μία ασίστ.
Αμέσως μετά από το παιχνίδι ρωτήθηκε
για το μέλλον του με τον ίδιο να είναι
αινιγματικός: «Είναι ένα μπερδεμένο
ζήτημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Στο ποδό-

σφαιρο δεν εξαρτάται πάντα από την μία
πλευρά».
Το συμβόλαιο του Λούκας Βάθκεθ λήγει
το επόμενο καλοκαίρι, όμως θέλει να
παραμείνει στους μερένγκες. Ωστόσο,
σύμφωνα με την AS, η Ρεάλ δεν έχει
καταθέσει ακόμη πρόταση, ούτε έχει
αποφασίσει αν θα το κάνει.
Την φετινή σεζόν ο Βάθκεθ έχει συμμετάσχει σε 13 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ρεάλ και έχει
μοιράσει δύο ασίστ.

Ράσφορντ: «Δεν κοίταξα ποτέ πιο
πέρα από την Μαν. Γιουνάιτεντ»

Ο

Μάρκους Ράσφορντ ανακηρύχθηκε ως ο ν ικητής του
βραβείου «Αθλητισμός για
την κοινωνική αλλαγή», στο
οποίο ψηφίζ ε ι η Ένωση Αθλητ ικών
Δημοσ ιογράφων της Αγ γλίας. Ο ποδοσφαιρισ τής της Μάν τσεσ τερ Γιουνάιτεντ σ τις δηλώσεις του τόνισε ότι
ως παιδί δεν έβλεπε πέρα από τους
κόκκινους διαβόλους.
«Ω ς π α ι δί δ ε ν κο ί τ α ξ α π ο τ έ π ι ο
μακριά από την Μάν τσεσ τερ Γιουνάιτεντ.
Δεν θα μου άρεσε να φορέσω άλ λη
φανέλα. Θέλω απλά να κάνω το καλύτερο που μπορώ για την ομάδα όσο
είμαι εδώ.
Έτσι ελπίζω να μείνω για πάρα πολύ

καιρό» ανέφερε συγκεκριμένα.
Ο Ρ ά σ φ ο ρν τ β ρ α β ε ύ τ η κε γ ια τ ην
δράση του με τα δωρεάν σχολικά γεύματα, ενώ τόνισε ότι όλα αυτά έγιναν
εξαιτίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
η οποία του έδωσε την δυνατότητα να
γίνει ποδοσφαιριστής.
«Όλα τα καλά πράγματα που έγ ιναν
φέτος προέρχονται από την Μάντσεσ τερ Γιουνάιτεν τ που μου έδωσε ως
παιδί την ευκαιρία.
Μιλάω γ ια τις σ τιγμέ ς που δεν είχα
κάποιον να με πάει προπόνηση και
έρχον ταν άνθρωποι από την Γιουνάιτεντ.
Ό τ α ν μ ο υ έ δ ω σ α ν σ τ έ γ η, ε ν ώ η
μητ έ ρα μου ε ίχε οικονομικό π ρό βλημα στο σπίτι» δήλωσε.
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Άσχημο φινάλε στο «PSV Stadion» και Με Ολλανδία, Ισραήλ και
Μολδαβία η Εθνική Νέων
αντίο με τεσσάρα
U19

Η Ομόνοια γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 40 από την Αϊντχόφεν, σε αγώνα για την 6η
και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του
Europa League.

Μ

ε βαριά ήττα αποχαιρέτησε η Ομόνοια
την Ευρώπη, ένας κύκλος που κλείνει
για τους «πράσινους» με πολύ γλυκιές αναμνήσεις. Η Ομόνοια δέχθηκε
την ήττα με 4-0 από την ανώτερη PSV στην 6η και
τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα
Λιγκ, με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά
και μόνο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μπεργκ
θα αφοσιωθεί πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις
και στο παιχνίδι της Πάφου που έρχεται. Απογοητευτικό φινάλε για τους ‘πράσινους’, που
έψαχναν κάτι καλύτερο, όμως ποτέ δεν
ήρθε.
Μετρημένες οι φάσεις για τους «πράσινους» σ το πρώτο ημίχρονο της
αναμέτρησης PSV-Ομόνοια, με την
κυπριακή ομάδα να είναι εγκλωβισμένη στο πλάνο της ολλανδικής
ομάδας. Καλύτερη η PSV που είχε τον
έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα, έφτασε περισσότερες φορές στα καρέ
του Φαμπιάνο, με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα
να καταγράφει δύο σπουδαίες αποκρούσεις στο

23’ και στο 45+2.
Μετά τη πρώτη σπουδαία απόκρουση από τον
Φαμπιάνο, η Ομόνοια απάντησε με τον Τζιωνή στο
33’ κουβαλώντας τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Σενέ δεν έκανε καλό κοντρόλ, η μπάλα κατέληξε στον Τιάγκο το σουτ του οποίου όμως σταμάτησε στα πόδια αμυντικών.
Στο 35’ της αναμέτρησης η Αϊντχόφεν άνοιξε το
σκορ μετά από μπαλιά του Μαξ από αριστερά
και ο Μάλεν με προβολή από κοντά κέρδισε τον
Φαμπιάνο για το 1-0, με τους Κούσουλο και Λανγκ
να μην μπορούν να το αποτρέψουν. Ακολούθησε
μετά από αυτό ένα δυνατό σουτ από τον Τιάγκο στο
37’, υποχρεώνοντας τον Μvogo να διώξει σε κόρνερ.
Το δοκάρι της PSV με τον Dumfries στο 39’ και
η απόκρουση του Φαμπιάνο σε σουτ του
Μάλεν ήταν οι δύο τελευταίες φάσεις
του πρώτου μέ ρους σ το Philips
Stadion, Eindhoven.
Το β’ ημίχρονο της αναμέτρησης
άρχισε με σουτ του Σενέ από πλευράς Ομόνοιας, απέκρουσε ο Μvogo,
ενώ οι Ολ λανδοί δεν άργησαν να
απαντήσουν με τον Ιχατάρεν και τον
Φαμπιάνο να αποκρούει ξανά. Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις από εκεί που είχε
μείνει στο α’ μέρος.
Στο 52’ μία κεφαλιά του Λούφτνερ
ήταν υποψία απειλής, όμως η μπάλα
πήρε ύψος.
Το 2- 0 δεν άργησε να έρθει με
τον Λέσιακς να κάνει ένα λάθος
κοντρόλ, ο Ντάμφρις τον πρόλαβε
και ο Τσέχος του έκανε πέναλτι. Ο
ίδιος ποδοσφαιριστής το εκτέλεσε,
χωρίς να μπορεί αυτή τη φορά ο
Φαμπιάνο να βγάλει αντίδραση.
Η Ομόνοια έχασε την ευκαιρία της
να μειώσει στην αναμέτρηση: Κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Viergever,
ο Ζόρντι Γκόμεθ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως αστόχησε, στέλνοντας τη
μπάλα εκτός.
Η Αιντχόφεν ανέβασε το δείκτη του
σκορ μ’ ένα τρίτο γκολ, όπου το 3-0
ήρθε σε χρόνους καθυστερήσεων
με σουτ από τον Πιρόε στην κλεισ τή γωνία του Φαμπιάνο, ενώ ο
ίδιος παίκτης έγραψε το τελικό 4-0,
μετά από λάθος του Λούφτνερ στην
άμυνα. Το ευρωπαϊκό οδοιπορικό της
Ομόνοιας έλαβε τέλος με βαριά ήττα.

Στον 4ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων U19 περιόδου 2021-2022 κληρώθηκε η Εθνική μας
ομάδα.
Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, το Ισραήλ και τη
Μολδαβία.
Διαθέσιμες ημερομηνίες για διεξαγωγή των αγώνων:
Από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 4
μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021 και από τις 8 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου
2021.
Οι ημερομηνίες και η χώρα διεξαγωγής των αγώνων θα οριστικοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου.
Στον επόμενο γύρο (Elite) θα περάσουν οι δύο πρώτες ομάδες από
κάθε όμιλο και η καλύτερη 3η από τους 13 ομίλους.
Η Πορτογαλία περνά απευθείας στον Elite round και η Σλοβακία,
που θα διοργανώσει την τελική φάση, δεν λαμβάνει μέρος σε προκριματικές φάσεις.
Η Κύπρος βρίσκεται στην 32η θέση της κατάταξης με 5.333 βαθμούς και για σκοπούς κλήρωσης τοποθετήθηκε στο τρίτο γκρουπ
δυναμικότητας.

Με Γαλλία, Ελλάδα και Μολδαβία η Εθνική Παίδων U17

Οι καλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως με 0% γκανιότα στα σημαντικότερα παιχνίδια της ημέρας μόνο στον Stoiximan!
Στον 8ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2021-2022 κληρώθηκε σήμερα η Εθνική
Κύπρου (ηλικία 2005).
Αντίπαλοι μας θα είναι η Μολδαβία, η Ελλάδα και η Γαλλία.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οι αγώνες θα
διεξαχθούν μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2021.
Η χώρα διεξαγωγής των αγώνων και οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν
τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
Στον επόμενο γύρο (Elite) προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες των 13 ομίλων.
Η Κύπρος βρίσκεται στην 30η θέση της κατάταξης με 6.167 βαθμούς και
για σκοπούς κλήρωσης τοποθετήθηκε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, που συμμετέχουν ομάδες από την 29η θέση μέχρι και την 41η θέση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 79ανακοίνωσε την
81: Θρυλική ανατροπή, θρυλικός
απόσυρσή του από τα
Πρίντεζης
παρκέ

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης ανακοίνωσε στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Ισραήλ πως
αποφάσισε να αποσυρθεί από την
δράση, γράφοντας τον επίλογο της
σπουδαίας καριέρας του στα 35 του
χρόνια.
Πριν από δύο μήνες, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης είχε ενημερώσει πως πιθανότατα δεν θα
ξαναφορούσε τα αθλητικά του
για να παίξει σε επαγγελματικό
επίπεδο. Σε συνέντευξη που
έδωσε στο Sport 5 του Ισραήλ
την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ο
«Big Sofo» έγραψε επισήμως τον
επίλογο της σπουδαίας καριέρας
του.
«Με την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο με τον κορονοϊό
και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πρωτάθλημα, αποφάσισα να σταματήσω, αποφάσισα να αποσυρθώ» ανέφερε
χαρακτηριστικά, στο σημαντικότερο κομμάτι όσων δήλωσε
στην ισραηλινή τηλεόραση, είπε
ο 35χρονος Ελληνας σέντερ,
που συνέδεσε το όνομά του με
την μεγαλύτερη νίκη της Εθνικής μπάσκετ, κόντρα στις ΗΠΑ το
2006.
Από το 2000, που ξεκίνησε την
επαγγελματική του καριέρα ως
έφηβος ακόμη με τη φανέλα του
Ηρακλή, μέχρι το κύκνειο άσμα
του με τα χρώματα του Ιωνικού την περσινή σεζόν απέναντι
στον ΠΑΟΚ, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης άφησε το αποτύπωμά
του τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Ευρώπη. Ουδείς μπορεί να
ξεχάσει άλλωστε την σπουδαία
εμφάνιση που πραγματοποίησε
στον ημιτελικό της Σαϊτάμα απέναντι στις ΗΠΑ, στο Μουντομπάσκετ 2006. Τότε που... έβαλε στα
καλάθια τα αστέρια του ΝΒΑ και
του κόλλησαν την ταμπέλα του
«Baby Shaq».
Στο ΝΒΑ δεν έμελλε να αγωνιστεί
ποτέ βέβαια, παρότι το 2003 επελέγη στο Νο34 του Ντραφτ από
τους Λος Άντζελες Κλίπερς.
Στη διάρκεια της καριέρας του
έπαιξε σε Ηρακλή (2000-’03),
Καντού (2003-’04), Άρη (2004-

’05), Ολυμπιακό (2005-’10),
Μακάμπι (2010-’12 και 2013’15), Παναθηναϊκό (2012-’13),
Ερυθρό Αστέρα (2015), ΠΑΟΚ
(2015-’16), Τρίκαλα (2017-’18) και
Ιωνικό.
Οι σοβαροί τραυματισμοί τα
τελευταία χρόνια δεν του επέτρεψαν όμως να αποχωρήσει, όπως
αυτός ήθελε.
Στη διάρκεια της πορείας του
με το εθνόσημο στο στήθος, ο
Σοφοκλής Σχορτσανίτης σημείωσε 229 πόν τους ως Παίδας (σε 18 αγώνες - 12.72 μ.ο.),
532 πόντους ως Έφηβος (σε 31
αγώνες - 17.16 μ.ο.) και 439 ως
Άνδρας (σε 54 αγώνες - 8.13 μ.ο.).
Στην EuroLeague είχε 8.4 πόντους
και 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα σε
197 συμμετοχές, από το 2005/06
έως το 2015/16, με Ολυμπιακό,
Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκό
και Ερυθρό Αστέρα.
Το 2014 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης με τα χρώματα της
Μακάμπι Τελ Αβίβ, υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μπλατ, στο
Final Four του Μιλάνου, ενώ το
2011 ψηφίστηκε στην καλύτερη
πεντάδα της EuroLeague, ως παίκτης της «ομάδας του λαού».
Με την Εθνική ομάδα κατέκτησε
πολλές διακρίσεις, τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο
εφήβων. Κορυφαία όλων φυσικά
το ασημένιο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας το
2006, για να ακολουθήσει το
χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket
της Πολωνίας το 2009 -η τελευταία μεγάλη επιτυχία της «γαλανόλευκης» μέχρι τώρα.
Πριν από αυτά, είχε προλάβει να
προσθέσει στο βιογραφικό του
ακόμη δύο χάλκινα μετάλλια.
Αρχικά στο EuroBasket των Εφήβων το 2002 στη Γερμανία και
ένα χρόνο αργότερα στο Παγκόσμιο Εφήβων της Θεσσαλονίκης.
Η τελευταία εμφάνιση της καριέρας του καταγράφηκε στο εκτός
έδρας παιχνίδι του Ιωνικού
Νικαίας με τον ΠΑΟΚ, στις 18
Ιανουαρίου 2020. Τότε που είχε 2
ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο
σε 4’57’’ συμμετοχής.

Σε ένα τρομερό ματς στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός στάθηκε όρθιος, γύρισε από το -16 και νίκησε
στο φινάλε τον Ερυθρό Αστέρα (81-79) για να ανέβει στο 7-5 μετά από την 13η αγωνιστική της
EuroLeague.
Ο MVP
Ο Γιώργος Πρίντεζης, ποιος άλλος! Δεν έπαιξε στο β’
μέρος του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, απόψε όμως
ήταν ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ.
Σκόραρε 16 πόντους από 5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο
και 3/5 βολές, είχε τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ,
κέρδισε πέντε φάουλ και έβαλε το καλάθι που έκρινε
τον αγώνα, ενός αγώνα που στον Ολυμπιακό θα
θυμούνται για πολύ καιρό.
Αυτό το τριήμερο ήταν ονειρικό για τους Πειραιώτες,
που πλέον κοιτάζουν τη συνέχεια με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία.
ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ
Με 6/8 τρίποντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο (30-16)
ο Ερυθρός Αστέρας, που έβαλε δέκα πόντους από
τα πέντε λάθη του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας
έβαλε δέκα πόντους στην περίοδο, ο
Τζόρνταν Λόιντ των 19 μέσο όρο
είχε μόλις δύο από 1/6 σουτ στο
πρώτο εικοσάλεπτο, η ομάδα
του έγραψε 1/8 τρίποντα στο
δεύτερο δεκάλεπτο, ακόμη
κι έτσι όμως οι Πειραιώτες
ήταν μακριά.
Στο τέλος της βραδιάς οι
γηπεδούχοι είχαν 11/32
τρίποντα (6/24 στις τελευταίε ς τ ρεις περιόδους),
την ώρα που οι Πειραιώτες
μετρούσαν 12/23 (52.2%).
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Σλούκας, Τζένκινς, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ, Έλις άνοιξαν το ματς
για τον Ολυμπιακό, με τον Μπαρτζώκα
να κρατά τον Μάρτιν στον πάγκο και να βλέπει
τους γηπεδούχους να βάζουν νωρίς-νωρίς 4/5 τρίποντα με τους Ριθ - Γουόλντεν - Ο’ Μπράιαντ για το 14-5
στο 5’. Οι Πειραιώτες δεν είχαν καλό ρυθμό στην επίθεση, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +13 (22-9 και 25-12)
και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο (30-16) έχοντας
6/8 σουτ από την περιφέρεια και οκτώ ασίστ για δύο
λάθη την ώρα που οι ερυθρόλευκοι μετρούσαν είχαν
δώσει πέντε κατοχές και δέκα πόντους στους Σέρβους από τα δικά τους λάθη.
Το φίζικαλ γκέιμ του Ερυθρού Αστέρα ήταν εντυπωσιακό, όμως ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να τρομάξει.
Ήταν συγκεντρωμένος, πήρε σκορ από Πρίντεζη
και Χάρισον για το 32-21 στο 12’, εκμεταλλεύθηκε
μια τεχνική στον Ομπράντοβιτς και έβαλε τέσσερις
πόντους με τον Σπανούλη για το 37-27.
Eκανε όμως εύκολα λάθη, κυρίως με τον «Kill-Bill»

που σπατάλησε δύο επιθέσεις με πάσα στον διαιτητή
και με παράβαση οκτώ δευτερολέπτων.
Το 45-37 του ημιχρόνου σίγουρα μπορούσε να είναι
πιο «όμορφο» για τον Ολυμπιακό, ακόμη κι έτσι
όμως οι Πειραιώτες είχαν καταφέρει να ξεκουράσουν
τον Σλούκα και να μείνουν σχετικά κοντά.
Τα εύκολα λάθη κρατούσαν τον Ολυμπιακό σε απόσταση στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Λόιντ
άρχισε να σκοράρει περισσότερο.
Οι Σέρβοι δεν εκμεταλλεύθηκαν τις κατοχές που τους
έδωσαν οι Πειραιώτες, ο Χάρισον έβαλε δύσκολο τρίποντο από τη γωνία για το 50-45 στο 24’ και συνέχισε
με άλλα δύο για το 52-48 και το 52-51 που ισορρόπησε το ματς.
Ο Αμερικανός έκανε αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα από πολλούς παίκτες της θέσης του
στη διοργάνωση και από εκεί και πέρα
το ματς έγινε πραγματικό ντέρμπι
με τον Λαρεντζάκη να βάζει το
τρίποντο για το 61-62 στο τέλος
του δεκαλέπτου!
Ο Σπανούλης σκόραρε για
το 61-64 στο ξεκίνημα της
τέταρτης και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της
EuroLeague από το 1958
έως σήμερα.
O Πρίντεζης ακολούθησε
με τρίποντο από δημιουργία του Σλούκα για το 61-67
και ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια
μεγάλη ανατροπή.
Από το 61-70 οι Σέρβοι έτρεξαν ένα
σερί 8-0 για να μειώσουν στον πόντο (6970), ο Γουόλντεν έβαλε τρίποντο για το 72-74
και το θρίλερ συνεχίστηκε, με τον Σλούκα και τον Πρίντεζη να κάνουν επιθετικά φάουλ και τον Λόιντ να
σκοράρει για το 76-76. Τα βήματα του Γουόλντεν στο
38’ έγιναν τρίτο σερί επιθετικό των ερυθρόλευκων (!)
που έβγαζαν μόνοι τους τα μάτια τους και βρέθηκαν
ξανά πίσω από τις βολές του Ο’ Μπράιαντ στα 90».
Ο Πρίντεζης ισοφάρισε στο 78-78, ο Γουόλντεν αστόχησε σε τρίποντο, ο Σπανούλης δέχθηκε φάουλ στα
8.6» και έβαλε μία βολή για το προσπέρασμα και ο
Ομπράντοβιτς κάλεσε timeout.
Ο Ο’ Μπράιαντ κέρδισε φάουλ από τον Ζαν-Σαρλ στα
6.8» και είχε 1/2 για το 79-79, ο Μπαρτζώκας πήρε το
timeout για να σχεδιάσει το σουτ της νίκης, η μπάλα
πήγε στα χέρια του Πρίντεζη κι εκείνος σκόραρε για
το 79-81 που έδωσε μια σπουδαία νίκη στην ομάδα
του, τη δεύτερη σε τρία βράδια μακριά από το ΣΕΦ.
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Η λύση για τη νόσο
COVID-19 είναι
ακριβώς μ προστά
στα μάτια σας.
- Να φοράτε κάλυμμα προσώπου.
- Κρατήστε 2 μέτρα απόσταση από
οποιοδήποτε άτομο εκτός των
ατόμων της οικίας σας.
- Να έχετε στενή επαφή μόνο με
τα άτομα της οικίας σας.
- Να πλένετε τα χέρια σας συχνά.

Μπορείτε να συμβάλετε σημαντικά στη διακοπή της εξάπλωσης.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση ontario.ca/coronavirus για περισσότερες πληροφορίες.
Πληρώθηκε από την Κυβέρνηση του Οντάριο

