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Νέα
χρηματοδότηση
του
Οντάριο
Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά
την πρόσληψη 27,000
με 16 μονάδες η ΝΔ - Τρεις στους υπόσχεται
εργαζομένων στα γηροκομεία
δέκα αρνητικοί στο εμβόλιο σελ. 7
σελ. 17
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα και το μόνο
μήνυμα που θέλω να γράψω σήμερα στον απανταχού
ελληνισμό είναι:
Υποστηρίζουμε αυτές τις ημέρες όλες τις ελληνικές
επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές που περνάνε δύσκολα.
Είναι υποχρέωση μας, είναι χρέος μας σαν Έλληνες
να είμαστε ενωμένοι και κοντά ο ένας στον άλλον.

Κάποιοι
άνθρωποι είναι
σαν τις κλήσεις
στο κινητό...
Στην αρχή έχουν
απόκρυψη του
χαρακτήρα τους
και μετά βλέπεις
τι νούμερα
είναι.

Μην τα περνάτε στο “ντούκου” αυτά τα μηνύματα.
Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι ζητήσαμε κάποια
χάρη από κάποιον Έλληνα. Μην τους ξεχνάμε τώρα.
Ειδικά εσείς που η ζωή σας βοήθησε και προκόψατε.
Όλες οι φυλές βοηθούν ο ένας τον άλλον, μην
μένουμε μόνο στην ιστορία μας, έχουμε φιλότιμο
κλπ. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Υπάρχουν
παιδιά κι εγγόνια που έρχονται και πρέπει να
δώσουμε το καλό παράδειγμα!
Καλές Γιορτές.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά με 16 μονάδες η ΝΔ Τρεις στους δέκα αρνητικοί στο εμβόλιο

Δ

ιαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων διαθέτει η Νέα
Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse για τον
ΣΚΑΪ.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί
των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24%,
το ΚΙΝΑΛ 7%, το ΚΚΕ 6%, η Ελληνική Λύση 4,5% και το
ΜέΡΑ25 3%.
Στο σύνολο του δείγματος η εικόνα της πρόθεσης ψήφου
είναι η ακόλουθη: ΝΔ 38%, ΣΥΡΙΖΑ 23%, ΚΙΝΑΛ 6,5% ΚΚΕ
5,5%, Ελληνική Λύση 4% και ΜέΡΑ 25 2,5%.
Μεγάλη παραμένει η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη
έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με τον πρώτο στο 45% και τον δεύτερο
στο 25%. «Κανένας από τους δυο» απαντά το 27%.
Όσον αφορά το νέο έτος, για την πανδημία και υγειονομική
κρίση το 39% των ερωτώμενων δηλώνει ότι τα πράγματα
θα πάνε λίγο-πολύ καλύτερα, το 26% τα ίδια και το 26% χειρότερα. Περισσότερο απαισιόδοξοι είναι οι πολίτες για την
οικονομία, στα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή.
Στην ερώτηση ποια κυβέρνηση θα τα κατάφερνε καλύτερα η
ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους τομείς και κυρίως
στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους,
στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ασφάλεια,
στην πανδημία και την υγειονομική κρίση, καιθώς και στην
οικονομία και την ανάπτυξη.
Στην ερώτηση αν μετά και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής η Τουρκία θα συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες έναντι της χώρα μας, το 95% συνολικά απαντά σίγουρα ναι
(70%) ή μάλλον ναι (25%), ενώ το 3% συνολικά απαντά μάλλον όχι (2%) ή σίγουρα όχι (1%).

Εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Τρεις στους δέκα πολίτες (29%) εμφανίζονται αρνητικοί
στον εμβολιασμό σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Μάλιστα, 10% απαντά συνολικά ότι η πανδημία τους
ανησυχεί λίγο, ή ελάχιστα έως καθόλου (από 5%).
Ειδικότερα, στην ερώτηση πόσο σας ανησυχεί η επιδημία
του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας το 76% των ερωτηθέντων συνολικά απαντά πολύ (51%) και αρκετά (25%) έναντι
78% στη δημοσκόπηση Νοεμβρίου. 12% των ερωτώμενων
απαντά μέτρια, ενώ 10% συνολικά απαντά λίγο ή ελάχιστα
έως καθόλου (από 5%).
Όσον αφορά το αν θα εμβολιαστούν το 67% των ερωτώμενων συνολικά απαντά σίγουρα ναι (40%) ή μάλλον ναι (27%)

έναντι 64% στην προηγούμενη σφυγμομέτρηση. Όμως
29% συνολικά απαντά όχι (15%) και μάλλον όχι (14%) στον
εμβολιασμό! 15% δηλώνει ότι δεν θα εμβολιαστεί ποτέ.
Αναφορικά με το πότε οι πολίτες προτίθενται να εμβολιαστούν το 57% συνολικά δηλώνει τους πρώτους μήνες, με το
36% να απαντά το συντομότερο δυνατό, ενώ το 21% μετά
από 2 με 3 μήνες. Το 24% απαντά αρκετά αργότερα, ενώ ένα
15% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εμβολιαστεί ποτέ.

Έξι ερωτήματα για τον εμβολιασμό θέτει η Φώφη Γεννηματά

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η προεδρος του Κινήματος Αλλαγης, Φώφη Γεννηματά, όσον αφορά τα εμβόλια
λεγοντας ότι «η πραγματικότητα και πάλι διέψευσε τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τα εμβόλια. Σύμφωνα με την
ενημέρωση του υπουργού Υγείας θα εμβολιασθούν σε
πρώτη φάση μόνο 125.000 άνθρωποι. Το βάρος πέφτει

Τι πιστεύουν οι πολίτες
για το εμβόλιο - Για το
νέο έτος υπάρχει σχετική
αισιοδοξία για την πανδημία
- Περισσότερο απαισιόδοξοι
οι πολίτες για την οικονομία,
τα ελληνοτουρκικά και τα
διεθνή

στην επαρκή προμήθεια εμβολίων και στην αποτελεσματική
διαδικασία εμβολιασμού».
Κατηγορεί την κυβέρνηση πως κινείται με τη λογική βλέποντας και κάνοντας, συνεχίζοντας, όπως λέει η κυρία Γεννηματά, τις παλινωδίες. «Αφού επέμεινε λανθασμένα και
παρά τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, σε οριζόντια-πανελλαδικά μέτρα για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων,
τώρα αναγκάζεται σε λήψη μέτρων περιορισμού στις περιοχές στο κόκκινο. Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει για ασφαλές
άνοιγμα κατά περιοχές με βάση το επιδημιολογικό φορτίο
και μαζικά τεστ στον πληθυσμό».
Παράλληλα, απευθύνει έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση:
1) Έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή από την Ε.Ε. του
αριθμού των εμβολίων με βάση τον πληθυσμό της κάθε
χώρας-μέλους; Ποιόν συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων θα
παραλάβει τελικά η χώρα μας; Σε ποιον χρονικό ορίζοντα
θα γίνει η παραλαβή των υπόλοιπων δόσεων για τον πλήρη
εμβολιασμό του πληθυσμού;
2) Έχει εξαγγελθεί η δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών
κέντρων. Πότε συγκεκριμένα θα είναι έτοιμα , σε ποιες περιοχές και σε ποιους χώρους;
3) Τα κέντρα εμβολιασμού θα έχουν εγκαίρως και πλήρως
στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός; Για την στελέχωση τους θα αξιοποιηθούν οι υγειονομικοί της ΠΦΥ; Αν
δεν επαρκούν, θα γίνουν σχετικές προκηρύξεις και πότε για
να μην επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν με τη
στελέχωση των ΜΕΘ;
4) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να είναι η διαδικασία αξιόπιστη και διαφανής και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών; Ποιες
ομάδες του πληθυσμού θα προηγηθούν και με ποια κριτήρια; Πως θα καλυφθούν άνθρωποι με αδυναμία πρόσβασης
στο διαδίκτυο;
5) Θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό σε κάθε πολίτη που θα
εμβολιάζεται με ευρωπαϊκή ισχύ
6) Για την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, ποια είναι τα
κριτήρια κατανομής των πόρων ώστε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων της λίστας Πέτσα; Θα αξιοποιηθούν
οι Ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων και οι κατά τόπους
Ιατρικοί Σύλλογοι;
«Είναι φανερό ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να
φτάσουμε στην αναγκαία ανοσία του πληθυσμού. Συνεπώς
επιβάλλεται να κινηθούμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Δεν χωράει άλλη προχειρότητα και ανεμελιά», καταλήγει η κυρία Γεννηματά.
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Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή με 158
«ΝΑΙ» ο προϋπολογισμός για το 2021
Beloved in the Lord
As you know, as of today York Region has been placed in the “Grey - Lockdown”
State of Emergency. This news has been received with a heavy heart, and as
a disappointment. Since the beginning of the COVID-19 Pandemic we have
done everything possible at Sts. Panteleimon, Anna & Paraskevi to keep our
doors open and continue ministering to our Orthodox Christian Family. That
being said, the goal is still the same: to preach, teach and participate in Christ
crucified and resurrected.
During this time the following measures must be adhered to in order for us to
continue with our daily ministry:
ª
LIVE-STREAM: We are actively working on getting our live-streaming
capabilities back up and running to accommodate our temporary chapel while
construction continues in the main sanctuary. Additionally, we were prepared
for this situation and have been celebrating a Sarantaleitourgo - Holy Forty
Liturgies since the beginning of the Nativity Fast.
ª
DROP OFF - LIGHT A CANDLE: During service the narthex will be open for
anyone who wishes to drop off names, prosfora, lit a candle, etc. They are asked
to come in and out immediately, so that everyone has the same opportunity.
ª
HOLY COMMUNION: At the end of each Liturgy Father will come to the
Narthex and commune one family/person at a time. Please follow the direction
of the Council Members who will guide you in and out of the Church.
ª
HOLY UNCTION: For the Holy Unction service this Wednesday December
16,th 2020 please drop off your names during regular office hours (10 AM - 5PM)
. At the end of service Father will come to the Narthex and anoint the faithful
one family at a time. Holy Unction will be available in the Narthex during office
hours on Thursday and Friday.
ª
MEMORIALS: Families wishing to pray memorials are asked to book a
time with the office. Memorials will be booked after Liturgies in 15 minute
intervals so that families can be present for the service. We ask that only 5 family
members be present for each memorial.

CONSTRUCTION

As you all know, our Church is currently under construction. The follow wing
items have been completed:
ª the hall has been shored up
ª the shoring and platform have been installed in the Church
ª the north and south walls have been back framed, insulated and drywalled
ª the dome and barrel ceilings have been back framed
ª this week the entire dome and barrel ceilings will be spray foam insulated
Our goal is that by Pascha 2021 to have completed the insulation, electrical,
drywall, primers, paint, iconography and installation of the lighting and
chandeliers to that the scaffolding can be removed and we may celebrate Holy
Week and Pascha in a newly completed Church.
In order to accomplish this we need you ! Please support our Christian Giving
Campaign. Please support by donating. Each donation gets us closer to seeing
our church completed.

Τ

ον προϋπολογισμό καταψήφισαν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης - Τις τελευταίες πέντε ημέρες, μίλησαν 234
βουλευτές, 37 μέλη της κυβέρνησης
ενώ η συζήτηση διήρκησε 60 ώρες.
Υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο κρατικός προϋπολογισμός για το
2021 ενώ καταψηφίστηκε από σύσσωμη
την αντιπολίτευση.
Τα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας
υπερψήφισαν 266 βουλευτές ενώ 34 καταψήφισαν. Τα έξοδα των περισσότερων
υπουργείων υπερψηφίστηκαν από τους
158 βουλευτές της ΝΔ με τους υπόλοιπους

να δηλώνουν «κατά». Οι διαφοροποιήσεις
αφορούν τα έξοδα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που έλαβαν 159 θετικές ψήφους.
Η διαφοροποίηση στα έξοδα οφείλεται
σε λάθος του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Κώστα
Σκανδαλίδη ο οποίος ήθελε να καταψηφίσει
τα έξοδα του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και να υπερψηφίσει του υπουργείου
Άμυνας. Ωστόσο έπραξε το αντίθετο.
Επίσης τα έξοδα του υπουργείου Εθνικής
Αμυνας έλαβαν 189 «υπερ» από τους 190
των ΚΟ ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνικής
Λύσης ενώ 95 δήλωσαν παρών από τις ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜεΡΑ25.
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επικαιρότητα

Ευρεία συναίνεση από τα κόμματα για
την αγορά των Rafale

Ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Νίκος Παναγιωτόπουλος - Υπέρ της αγοράς ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση - Μετά τις γιορτές στη Βουλή το κείμενο της συμφωνίας

Ο

λοκληρώθηκε η συνεδρίαση
της επιτροπής Εξοπλισμών
της Συμβάσεων της Βουλής
κατά την οποία ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και η φυσική ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων ενημέρωσαν τους βουλευτές για τα βασικά σημεία της σύμβασης
προμήθειας 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές ενημερώθηκαν ότι το τελικό κείμενο θα κατατεθεί στην Βουλή για
κύρωση μετά τις εορτές, αφού πρώτα
υπογραφεί η σύμβαση από τον κ.
Παναγιωτόπουλο και από την Γαλλίδα
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί και περάσει απο το Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα ακολουθηθεί κατεπείγουσα νομοθετική
διαδικασία.
Πάντως, από κατά την ενημέρωση διαφάνηκε ευρύτερη συναίνεση για την
προμήθεια των 18 μαχητικών αεροσκαφών καθώς εκτός της ΝΔ υπέρ της
σύμβασης – αλλά με αστερίσκους –
εκφράστηκαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ,
του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης.
Να σημειωθεί ότι στην συνεδρίαση
της κοινοβουλευτικής επιτροπής μετείχαν και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (ι) Γεώργιος Μπλιούμης, καθώς και
ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Αντιπτέραρχος ε.α. Θεόδωρος Λάγιος.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε μετά
το πέρας της συνεδρίασης: «Ήρθαμε
σήμερα στη Βουλή να ενημερώσουμε
τη Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων σχετικά με
την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα υλοποίησης των νέων προγραμμάτων απόκτησης έξι (6) καινούριων και δώδεκα
(12) μεταχειρισμένων μαχητικών Α/Φ
τύπου “RAFALE”, των όπλων τους αλλά
και των συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξής τους.

Σε συνέχεια της ομιλίας που απηύθυνε
ο Πρωθυπουργός, αλλά κι εγώ κατά
τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την
ψήφιση του τακτικού κρατικού Προϋπολογισμού του 2021, κάναμε ένα
ακόμα βήμα προς τη δρομολόγηση με
όλα τα θεσμικά μέσα των διαδικασιών
προμήθειας νέων μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία θα αποτελέσουν
τη στρατηγική επιλογή της Πολεμικής
Αεροπορίας για τη διατήρηση συνθηκών υπεροχής στους αιθέρες.
Σκοπός μας μέσω της προμήθειας των
“RAFALE”, καθώς και των συναφών
δράσεων που δρομολογούνται, είναι
η αναβάθμιση του εθνικού συντελεστή
στο συσχετισμό ισχύος και η μέγιστη
δυνατή αποτρεπτική ικανότητα.
Έχουμε μπροστά μας προκλήσεις και
στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε
σε κάθε πτυχή θωράκισης των Ενόπλων
Δυνάμεων και υλοποίησης Εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το επιβάλλουν οι

συγκυρίες να τα ολοκληρώσουμε.
Ειδικά για τα “RAFALE”, μετά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλισμών δρομολογείται πλέον η προμήθεια των νέων μαχητικών που θα προσδώσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».
Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του γραφείου τύπου δήλωσε
ότι είναι επί της αρχής θετικός για την
αγορά των μαχητικών αεροσκαφών.
Θετική γνώμη εξέφρασε και ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης
Κεγκέρογλου θέτοντας ωστόσο ορισμένους προβληματισμούς για επιμέρους ζητήματα της συμφωνίας που
χρήζουν περισσότερων διευκρινίσεων.
Μεταξύ άλλων ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε
πως η ανάγκη περεταίρω ενίσχυσης

της αποτρεπτικής ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας ικανοποιείται από την
υπό συζήτηση σύμβαση ενώ κάλεσε
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
να προωθήσει επιμέρους συμφωνίες
για την στήριξη της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας.
Ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης εξέφρασε την αρνητική γνώμη
του κόμματός του το οποίο άλλωστε
καταψήφισε και τον προϋπολογισμό
του υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
«Η θέση του ΚΚΕ στο υπό συζήτηση
θέμα είναι ότι όσο αναγκαία κι αν
είναι η ενίσχυση των ελληνικών ΕΔ
με σύγχρονα αεροσκάφη, αυτή θα
πάει στράφι απ’ τη στιγμή που αυτή
σε σημαντικό βαθμό εντάσσεται στην
υπηρέτηση των επιχειρησιακών σχεδίων του ΝΑΤΟ» είπε χαρακτηριστικά.
Επιφυλάξεις εξέφρασε το ΜεΡΑ25.

Εντός του 2021 τα πρώτα αεροσκάφη στην Ελλάδα

Η απόκτηση των γαλλικών μαχητικών
από τη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί
σταδιακά εντός της επόμενης τριετίας.
Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία
θα παραλάβει τα πρώτα έξι ετοιμοπόλεμα αεροσκάφη στο τέλος του 2021
ενώ τα επόμενα έξι θα παραδοθούν
στο τέλος του 2022. Το καλοκαίρι του
2023, η Πολεμική Αεροπορία προσδοκά να έχει στη διάθεσή της συνολικά
18 αεροσκάφη Rafale.
Οι πρώτοι τέσσερις Έλληνες πιλότοι της
Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβούν
στη Γαλλία στις αρχές του νέου έτους
προκειμένου να εκπαιδευτούν στα
αεροσκάφη.
Ήδη, από τον Σεπτέμβριο φέτος, κατά
την παρουσίαση των κυβερνητικών
προτεραιοτήτων από το Φόρουμ της
ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε
μέτρα άμεσης ενίσχυσης των Ενόπλων
Δυνάμεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και επιχειρησιακά μέσω αγοράς και αναβάθμισης εξοπλιστικών
συστημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

9

Πέθανε από καρκίνο
ο Αγιορείτης μοναχός
Επιφάνιος

Σ

ε ηλικία 64 χρόνων έφυγε από τη ζωή μια
χαρισματική αγιορείτικη φυσιογνωμία, ο
μοναχός Επιφάνιος. Ο Αγιορείτης καλόγερος, που εγκαταβιούσε στο κελλί του Μυλοποτάμου του Άθω, νικήθηκε χθες σε νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης από τον καρκίνο, τον οποίο με
γενναιότητα αντιπάλεψε επί πέντε και πλέον χρόνια.
Η κηδεία του έ χει προγραμματισ τεί να γ ίνει,
σήμερα το μεσημέρι, στον περίβολο του κελλιού
του και σε στενό κύκλο, όπως φέρεται να ήταν η
επιθυμία του, και λόγω του κορονοϊού που πλήττει
την αγιορείτικη κοινωνία.
Με καταγωγή από το χωριό Νικήσανη της Καβάλας,
ο Επιφάνιος ήταν εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο
της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, αλλά εγκαταβιούσε
στο κελλί του Μυλοποτάμου, το οποίο παρέλαβε
ερειπωμένο και μετέτρεψε σε ένα από τα «κοσμήματα» της αθωνικής πολιτείας.
Κοσμοπολίτης καλόγερος, χωρίς όμως να παρεκκλίνει από τους βασικούς κανόνες του μοναχισμού, έκανε το Άγιο Όρος γνωστό στα πέρατα του
κόσμου, μέσω της περίφημης αγιορείτικης διατροφής αλλά και των κρασιών.
Ήταν ο πρώτος που εγκατέστησε σύγχρονο οινοποιείο στον Άθω και έβγαλε στην αγορά τα κρασιά
«Μυλοπόταμος», για να τον ακολουθήσουν αργότερα και άλλα μοναστήρια, και βεβαίως μαγείρεψε
αγιορείτικες συνταγές, σ’ όλες τις γωνιές του πλανήτη, με διάσημους σεφ, όπως ο Τζέιμς Όλιβερ, κ.ά.
Προσωπικότητες του πολιτικού, πνευματικού, επιχειρηματικού κόσμου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοξενήθηκαν στο κελλί του, με τον Ουμπέρτο
Έκο να ήταν τακτικός επισκέπτης. Όπως το έθεσε μια
πηγή στις Καρυές, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «ο Επιφάνιος άνοιξε τον αγιορείτικο μοναχισμό διεθνώς
και σε πτυχές του όπως η διατροφή κ.ά.». Για τις
δραστηριότητές του, κυρίως στη μαγειρική, έγιναν
πολλά ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν και προβάλλονται σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό.

Κ. Ζέρβας: Ο γέροντας Επιφάνιος άφησε
το στίγμα του

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Αγιορείτη μοναχού
Επιφάνιου εξέφρασε, με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Ο κ. Ζέρβας συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία από πρόσφατη συνάν τηση που είχε με
τον γέροντα Επιφάνιο στη Θεσσαλονίκη, στα τέλη
Οκτωβρίου, στο γεύμα που επιμελήθηκε ο μοναχός προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας.
«Το γεύμα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Δεν θα
μπορούσε να γίνει αλλιώς καθώς η αγάπη του για τη
μαγειρική ανέδειξε με τρόπο ξεχωριστό την αγιορείτικη κουζίνα», έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.
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Αρχίζει ο μαζικός εμβολιασμός Δίκτυο «delivery» κοκαΐνης σε μέλη
της showbiz
στις 27 Δεκεμβρίου

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει τον μαζικό εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού στις 27, 28
και 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα
με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν.
«Είναι η ώρα της Ευρώπης. Στις 27, 28
και 29 Δεκεμβρίου θα αρχίσει ο εμβολιασμός σε όλη την ΕΕ» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.
Είχε προηγηθεί δήλωση του Γερμανού
υπουργού Υγείας, λίγο πριν τη συνάντησή του με την καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ, ότι στη Γερμανία «θα ξεκινήσουμε, εφόσον η έγκριση έρθει όπως
προγραμματιζόταν, στις 27 Δεκεμβρίου.
Οι άλλες χώρες της ΕΕ θέλουν να μπορούν να ξεκινήσουν και θέλουν να ξεκινήσουν από τις 27 Δεκεμβρίου».
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(EMA) δήλωσε την Τρίτη ότι θα συγκαλέσει συνεδρίαση της επιτροπής, στις 21
Δεκεμβρίου, για τα φάρμακα (CHMP),
ώστε να επανεξετάσει τα δεδομένα
σχετικά με το εμβόλιο Pfizer και της
BioNTech κατά του κορωνοϊού.

Γιορτές με 10 σκληρά lockdown
Υψηλό παραμένει το ιικό φορτίο σε δέκα
νομούς της χώρας και ενώ το εθνικό
lockdown έχει παραταθεί μέχρι τις 7
Ιανουαρίου. Ο υπουργός Υγείας Βασί-

λης Κικίλιας στη χθεσινή του ενημέρωση
για τον κορωνοϊό ανέφερε συγκεκριμένα
ότι τις τελευταίες μέρες, παρά τα περιοριστικά μέτρα, παρατηρούνται περισσότερα νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
Ωστόσο, ο δείκτης διάδοσης Rt του ιού
παραμένει κάτω από το 1, και συγκεκριμένα στο 0,86, ενώ ο δείκτης θετικότητας
μειώθηκε στο 4,3%. Παρ΄ όλα αυτά, φαίνεται ότι σε κάποιους νομούς θα επιβληθούν ακόμα πιο αυστηρά lockdown για
το επόμενο διάστημα.
Αυτοί οι νομοί είναι οι εξής: Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης,
Κοζάνης, Ροδόπης, Γρεβενών, Πέλλας και
Λάρισας.
Η επιτροπή λοιμωξιολόγων, που συνεδρίαζε χθες Τετάρτη χωρίς να καταλήξει σε πόρισμα, ζητεί άμεσα επιπλέον
μέτρα και σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα, όπου επίσης η
κατάσταση είναι πολύ επιβαρυμένη.
Σήμερα αναμένονται οι τελικές εισηγήσεις και δεν αποκλείεται μέχρι το μεσημέρι να ανακοινωθούν τα ειδικά μέτρα
ανά περιοχή.
Εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση, δεν
θα ισχύσει γι’ αυτές τις περιοχές το μέτρο
του ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ενώ πιθανότατα να διακοπεί και
το click away.

Πελατολόγιο… υψηλού επιπέδου
διέθετε η ναρκοοργάνωση που
εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση
Δίωξης Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Η συμμορία διακινούσε κοκαΐνη
με… delivery σε πολυτελείς
οικίες της Εκάλης, της Κηφισιάς,
του Κολωνακίου, του Ψυχικού,
της Βούλας και αλλού, με
το πελατολόγιο να τραβά
αμέσως το ενδιαφέρον των
αστυνομικών, καθώς στη λίστα
πελατών υπάρχουν ονόματα που
παραπέμπουν σε ηθοποιούς,
σκηνοθέτες, τραγουδιστές,
αθλητές και δημοτικούς άρχοντες.

Η

παράδοση ήταν και αυτή εναρμονισμένη με την κατάσταση
που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι παραγγελίες
πραγματοποιούνταν μέσω SMS ή ηλεκτρονικών
εφαρμογών και στη συνέχεια ερχόταν η απάντηση
από τα μέλη του κυκλώματος με τον ίδιο τρόπο
για το σημείο της παράδοσης.
Τα ραντεβού κλείνονταν
συνήθως σε σημεία κοντά σ τα σπίτια
των πελατών, ενώ η τιμή του γραμμαρίου της «λευκής σκόνης» ανερχόταν σε
70 με 100 ευρώ, με τα μέλη της οργάνωσης να χρησιμοποιούν δύο αυτοκίνητα, τα οποία διέθεταν ηλεκτρικές κρύπτες. Η μία κρύπτη ήταν στην πόρτα του
οδηγού και άνοιγε όταν ο οδηγός άναβε
τους προβολείς, τα πίσω φώτα ομίχλης
και πατούσε το μπουτόν ξεκλειδώματος.
Η άλλη κρύπτη άνοιγε με τον ίδιο τρόπο,
καθώς με το πάτημα του φρένου άνοιγε
το πορτάκι στο πλάι του καθίσματος του
οδηγού.
Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν
στο zougla.gr πως τα άτομα που εμφανίζονται στα κιτάπια του κυκλώματος να
έχουν «ψωνίσει» ναρκωτικά θα περάσουν μια «βόλτα» από την Ασφάλεια
προκειμένου να δώσουν σχετικές εξηγήσεις.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως για τις
αγορές, πελάτες και έμποροι χρησιμο-

ποιούσαν προκειμένου να μην καρφώνονται συνθηματικά όπως «μαντάμ», «πίτα
γύρο», «πακέτο τσιγάρα», «μονό» κ.ά.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς έξι
άτομα, μέλη της οργάνωσης.
Σύμφωνα με την ασ τυνομία χαρακτηριστικά της δράσης του συγκεκριμένου
κυκλώματος είναι:
-η λειτουργία με τη μορφή «καταστήματος» καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου,
σε βάρδιες,
-η χρήση ηλεκτρικών κρυπτών σε Ι.Χ.Ε.
οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη
μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και
«υπηρεσιακών» τηλεφώνων για παραγγελίες και παραδόσεις ναρκωτικών,
-η διακίνηση με κατ’ οίκον παράδοση
(«delivery») και
-το μεγάλο εύρος του πελατολογίου,
καθώς έχουν πιστοποιηθεί περισσότερες από (200) συναλλαγές.
Για την εξάρθρωση του
κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ασ τυνο μική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία αναφορικά με τη δράση
του σε διάφορες περιοχέ ς της Ατ τικής και
κυρίως σε Εκάλη, Νέα
Ερυ θ ραία, Πε ν τ έ λ η,
Χαλάνδρι, Κηφισιά, Μαρούσι, Ψυχικό,
Βούλα, Άλιμο και Κολωνάκι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργήθηκαν προφίλ των
εμπλεκομένων (profiling).
Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκαν
χώροι αποθήκευσης των ναρκωτικών,
ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες εντός
οχημάτων, πιστοποιήθηκαν η δράση της
εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος
κάθε μέλους της και συγκεκριμένα:
-33χρονος είχε αναλάβει την οργάνωση
της εγκληματικής δραστηριότητας του
κυκλώματος, τη σ τρατολόγηση νέων
μελών, τον διαχωρισμό των ρόλων, τη
διαχείριση των οικονομικών και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με άμεση
συνεργάτιδα 30χρονη συλ ληφθείσα,
ενώ
-τα λοιπά μέλη ήταν επιφορτισμένα -κατά
περίπτωση- με την προμήθεια, αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών σε «βάρδιες».
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Ομογενείς επιχειρηματίες
στους New York Times: «Οι
ΗΠΑ να σταματήσουν την
Τουρκία»

Τέλος το πατρινό καρναβάλι και
το 2021

Α

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες
να στηρίξουν τη θέση της
Ελλάδας υπέρ της τήρησης του
Διεθνούς Δικαίου» τονίζουν
επιφανείς Έλληνοαμερικανοί
επιχειρηματίες

Μ

ε τ ίτ λο: «Η Τουρκία και
η Ελλάδα ΜΠΟΡΟΥΝ και
ΠΡΕΠΕΙ να ζήσουν μαζί»,
οι ο μογ ε ν ε ίς ε πιχε ιρη ματίε ς των ΗΠΑ, Τζον Κατσ ιματίδης
(John A. Catsimatidis), Αντριου Λιβέρης (Andrew Liveris), Ντέν ις Με χίε λ
(Denis Mehiel), Μάικλ Ψαρός (Michael
Psaros) και Τζορτζ Στάμας (George P.
Stamas) σε καταχώρησή τους σ την εφημερίδα New York Times ζητούν τη
στήριξη των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
Διαβάστε το κείμενο:
Η Το υ ρ κ ί α κα τ ά τ ο υ ς
τ ε λευταίους μήνε ς έ χε ι
γ ίνε ι παράγον τας απο σ ταθεροποίησης σε μια
ευρύτ ε ρη πε ριοχή που
περιλαμβάνει την Νοτιοανατολική Ευρώπη και
την Μέση Ανατολή, και έχει ξεκινήσει
μια σειρά από γεωπολιτικές κινήσεις
που προκαλούν έν ταση και πιθανέ ς
συγκρούσεις κάτι που δεν αν τιπροσωπεύει τις σχέσεις που ο τουρκικός
λαός έχει με τους γείτονές του και με
τον υπόλοιπο Κόσμο.
Ο ι τ ου ρκ ικέ ς κ ιν ήσ ε ις λαμ βά νου ν
χώρα σε πολ λαπλά μέ τωπα: η με τατ ροπή τού πιο αν τ ιπροσωπευτ ικού
συμβόλου της συνύπαρξης του χριστιανισμού με το Ισλάμ, η Αγιά Σοφιά,
σε τέμενος, παράνομες δραστηριότητε ς, υποσ τηριζόμενε ς από σ τ ρατιωτική δύναμη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκλητικές κινήσεις σ την Αμμόχωσ το, που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασ φ α λ ε ία ς τ ο υ ΟΗΕ, σ τ ρα τ ιω τ ική
εμπλοκή σ τη Συρία, τη Λιβύη και το

Ιράκ και τελευταία εμπλοκή ακόμα και
στη σύρραξη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και
Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Η ε πιχε ιρούμε ν η απ ο σ τ α θ ε ρο π οίηση μιας ευρύτερης περιοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
χωρών όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος
και χρήζει της επείγουσας προσοχής
των ΗΠΑ.
Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας επηρεάζει αρνητικά και υπονομεύει τις θετικές σχέσεις και τις διασυνοριακές επαφές μεταξύ των λαών της
Τουρκίας και της Ελλάδας που έχουν
μεγάλες προοπτικές.
ΖΗΤΟΥΜΕ:
– Οι Ηνωμένε ς Πολιτείε ς να κάνουν
χρήση όλων των διαθέσ ιμων μέσων
γ ια να εμποδίσουν τ ην κ λιμάκωσ η
της έν τασης που επιχειρείται από την Τουρκία.–
Οι Ηνωμέ νε ς Πολιτ ε ίε ς
να σ τ η ρίξ ο υ ν τ η θ έσ η
τ η ς Ε λ λ άδ α ς υ π έ ρ τ η ς
τ ή ρησ ης τ ου Διε θ νούς
Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της
Θαλάσσης, και υπέρ της
βε λτίωσης των σ χέσεων
μέσω του διαλόγου, ενώ παράλ ληλα
να συμβάλλουν στο να αποφεύγονται
οι απειλές βίας, η σ τρατιωτική δρασ τηριότητα και η φιλοπόλεμη ρητορική.
– Η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν και
πρέπει να ζήσουν μαζί. Οι λαοί τους
αξίζουν ένα ειρηνικό μέλλον με οικονομικές και πολιτισ τικές σ χέσεις και
συνεργασ ία ως πολίτ ε ς σύγ χρονων
δυτικών δημοκρατιών. Κάτι τέτοιο στο
κάτω κάτω θα είναι προς όφελος των
γειτόνων και της ευρύτερης περιοχής.
Με εκτίμηση,
Τζον Κατσ ιματίδης ( John A.
C a t s i m a t i d i s) , Α ν τ ρ ι ο υ Λ ι β έ ρ η ς
(Andrew Liveris), Ντένις Μεχίελ (Denis
M e hi e l ), Μ ά ι κ λ Ψ α ρ ό ς ( M i c h a e l
Psaros) και Τζορτζ Στάμας (George P.
Stamas).

κυρώνεται το πατρινό καρναβάλι
και για το 2021 για λόγους πρόληψης από την πανδημία.
Σε επίσημη ανακοίνωση η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας,
Ήρα Κουρή, αναφέρει, σύμφωνα με το
patrastimes: «Ακόμα και αν τροποποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορεί να
γίνει καμιά «παρέλαση» ή ανοικτή εκδήλωση και ο προγραμματισμός μας κινείται
σε δρόμους τηλεοπτικούς, διαδικτυακούς
και με έμφαση στο στολισμό της πόλης».
Το πλήρες κείμενο για το πατρινό καρναβάλι
«Το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει ο
θεσμός που ταυτίζεται με την ιστορία της
Πάτρας, ξεπηδά αβίαστα από τα σπλάχνα
της και χρόνια τώρα γοητεύει, συνεγείρει
και γεμίζει χιλιάδες κόσμου με χαρά και
αισιοδοξία για το μέλλον. Αναπολούμε
όσα με κόπο προετοιμάσαμε για το Καρναβάλι του 2020 και υποχρεωθήκαμε να
αναβάλλουμε, αποδεχόμενοι την ΚΥΑ με
την οποία ματαιώνονταν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, θεωρώντας πρώτιστο καθήκον μας την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής
των συνδημοτών και των επισκεπτών της
πόλης μας. Δυστυχώς φέτος, λόγω της
πανδημίας και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν είμαστε αναγκασμένοι να
ματαιώσουμε ή να περιορίσουμε τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού 2021, κρατώντας
όμως την ουσία τους στόχους μας, ενεργοποιώντας την φαντασία και αξιοποιώντας

την σύγχρονη τεχνολογία.
Το καμπανάκι που κρούουν οι επιστήμονες για την ένταση και τη διάρκεια της
πανδημίας δεν μας επιτρέπουν να βαδίσουμε στους δρόμους που τα προηγούμενα χρόνια βαδίζαμε για το σχεδιασμό
των εκδηλώσεων. Ακόμα και αν τροποποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορεί να γίνει καμιά «παρέλαση» ή ανοικτή
εκδήλωση, καθώς ο αυθορμητισμός και
η επιθυμία συμμετοχής δεν περιορίζεται,
δεν τιθασεύεται και δεν οροθετείται. Η
καρναβαλική παρέλαση είναι παρέλαση
κεφιού, ανεμελιάς, χορού, διασκέδασης.
Το δύσκολο δεν είναι να περιγράψουμε
ένα σύνολο περιορισμών και κανονισμών
λειτουργίας, το δύσκολο είναι να χωρέσουμε το νόημα του Καρναβαλιού στη νέα
πραγματικότητα.
Ο προγραμματισμός μας κινείται σε δρόμους τηλεοπτικούς, διαδικτυακούς και με
έμφαση στο στολισμό της πόλης, έχοντας
πάντα κατά νου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας που έχουν μείνει άνεργοι, που έχουν κλειστές τις επιχειρήσεις τους, που δοκιμάζονται οικονομικά και ψυχικά. Δεν είναι δυνατόν να
μιλάμε για καρναβαλικές εκδηλώσεις
χαράς, κεφιού, ανεμελιάς όταν συμπολίτες μας νοσηλεύονται ή πενθούν , όταν
συμπολίτες μας βιώνουν την οικονομική
καταστροφή και βρίσκονται στα όρια της
απόγνωσης . Θα σηματοδοτήσουμε λοιπόν, την καρναβαλική περίοδο με σύνεση,
υπευθυνότητα και σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην ιστορία της πόλης.»

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

Διαρρήκτες μπήκαν σε λάθος σπίτι,
ζήτησαν συγγνώμη και είπαν να
πληρώσουν τις ζημιές

Λ

αχτάρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (11/12) οι κάτοικοι ενός σπιτιού στο Οντάριο του Καναδά όταν
ενώ ήταν μέσα σε αυτό άκουσαν την
πόρτα να σπάει.
Δύο άντρες μπήκαν στο σπίτι, με τον έναν να
κρατάει μια βαριοπούλα στα χέρια. Κραδαίνοντας το βαρύ εργαλείο πάνω από τα κεφάλια
των ενοίκων του σπιτιού, απαίτησαν τα χρήματά που τους χρωστούσαν. Σύντομα όμως
κατάλαβαν το λάθος τους. Φαίνεται πως είχαν
εισβάλει στο λάθος σπίτι και απειλούσαν τους
λάθος ανθρώπους. Μάλιστα, ζήτησαν συγγνώμη για την αναστάτωση και προσφέρθηκαν να πληρώσουν για τις ζημιές που είχαν κάνει, σύμφωνα με το newsweek. Οι ένοικοι
του σπιτιού ειδοποίησαν την αστυνομία και λίγο αργότερα δύο 27χρονοι συνελήφθησαν.
Και οι δύο κατηγορούνται για διάρρηξη και κατοχή επικίνδυνου όπλου.
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Περισσότερα από 6.400
κρούσματα μέσα σε 24 ώρες σε
όλη τη χώρα

`

Ο

αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε κατά 140, με τον απολογισμό των θυμάτων της
πανδημίας να φτάνει τους 13.799 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.
Το υπουργείο Υγείας του Καναδά
ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν
6.416 κρούσματα του SARS-CoV-2, με
το σύνολο των ανθρώπων που έχουν
προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό
να φτάνει τους 481.630 από τη 15η
Ιανουαρίου, όταν είχε διαγνωστεί η πρώτη περίπτωση μόλυνσης.
Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε κατά 140, με τον απολογισμό των
θυμάτων της πανδημίας να φτάνει τους 13.799 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.
Την Κυριακή, έφτασε στον Καναδά μια πρώτη παρτίδα του εμβολίου των Pfizer/BioNTech
κατά του νέου κορωνοϊού. Η εκστρατεία ανοσοποίησης άρχισε τη Δευτέρα.

Χειροπέδες στον μεγιστάνα
Συνελήφθη Βουλευτής του Κεμπέκ
της μόδας Πίτερ Νάιγκαρντ για
σεξουαλικές επιθέσεις και εκβιασμό

Χ

ειροπέδες φόρεσε
η αστυνομία στον
Καναδά στον μεγιστάνα της μόδας Πίτερ
Νάιγκαρντ μετά τις καταγγελίες
δεκάδες γυναικών για σεξουαλική επίθεση και τις κατηγορίες
που απήγγειλαν εις βάρος του
οι αμερικανικές Αρχές για sex
trafficking.
O 79χρονος Νάιγκαρντ – ο «Τζέφρι Έπσταϊν της μόδας», όπως
τον αποκαλούν διεθνή ΜΜΕ –
συνελήφθη στο Ουίνιπεγκ του
Καναδά κατόπιν αιτήματος της
αμερικανικής κυβέρνησης βάσει
της συνθήκης έκδοσης μεταξύ
των χωρών και έκανε μια πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την
εισαγγελία του Μανχάταν ο Νάιγκαρντ χρησιμοποιούσε από το 1995 την επιρροή του και τις επιχειρήσεις του για να «στρατολογεί» θύματα στις ΗΠΑ, τον
Καναδά και τις Μπαχάμες προκειμένου να τα εκμεταλλεύεται σεξουαλικά μαζί
με συνεργάτες του. Οι Αρχές λένε ότι κάποια από τα θύματα είχαν ναρκωθεί για
να είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές ορέξεις του Νάιγκαρντ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο μεγιστάνας της μόδας οργάνωνε με
χρήματα της εταιρείας του «Pamper Parties», όπου προσφέρονταν φαγητό, τρόφιμα και λουτροθεραπείες σε ιδιοκτησίες του στη Μαρίνα ντελ Ρέι στην Καλιφόρνια και τις Μπαχάμες, ενώ οδηγούσε ορισμένες από τις γυναίκες και τα
κορίτσια – που ο ίδιος αποκαλούσε «φιλενάδες» - σε κλαμπ ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων, όπου τις εκβίαζε να κάνουν σεξ με άλλους άνδρες για να μπορεί να κάνει κι εκείνος το ίδιο με άλλες γυναίκες.
Παράλληλα απειλούσε με βροχή μηνύσεων, συλλήψεις και αμαύρωση της
φήμης τους όσες πιθανώς θα σκέφτονταν να τον καταγγείλουν. Τον περασμένο
Φεβρουάριο το FBI έκανε έφοδο στα γραφεία του Νάιγκαρντ στο Μανχάταν
μετά την αγωγή που κατέθεσαν εις βάρος του δέκα γυναίκες κατηγορώντας τον
ότι δελέαζε νεαρές γυναίκες από φτωχές οικογένειες με μετρητά και υποσχέσεις
για καριέρα στο μόντελινγκ προκειμένου να πάνε στο κτήμα του στις Μπαχάμες. Ορισμένες από τις γυναίκες που κατέθεσαν την αγωγή ανέφεραν ότι ήταν
ηλικίας 14-15 ετών όταν ο Νάιγκαρντ τις πότισε με αλκοόλ και ναρκωτικά και
στη συνέχεια τις βίασε.
Συνολικά 57 γυναίκες – ανάμεσά τους και 18 Καναδέζες – έχουν καταθέσει
αγωγή εναντίον του Νάιγκαρντ, που αρνείται όλες τις κατηγορίες. Γεννημένος
στη Φινλανδία ο μεγιστάνας της μόδας μετακόμισε σε ηλικία 10 ετών στη Μανιτόμπα, όπου έστησε μεγαλώνοντας δικές του εταιρείες ένδυσης για να εξελιχθεί
σ’ έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του Καναδά.

Ο

Harold LeBel, βουλευτής του Rimouski, κατηγοείται για σεξουαλική παρενόχληση και συνελλήφθη. Παράλληλα το Parti Québécois τον έχει απομακρύνει από το κόμμα για όσο θα διαρκέσει η δικαστική διαδικασία.
Ο 58χρονος εξακολουθεί να ανακρίνεται από τους ερευνητές της Επαρχιακής Αστυνομίας του Κεμπέκ (SQ) μετά τη σύλληψή του στις 7 το πρωί της Τρίτης
στο σπίτι του.
Τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται συνέβησαν το 2017.
Ο ηγέτης του κόμματος Paul St-Pierre Plamondon ανέφερε πως «Κάθε είδους σεξουαλικές βίες πρέπει να καταπολεμηθούν δυναμικά. Κανείς δεν είναι υπεράνω του
νόμου. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο έργο των ερευνητών και θα συνεργαστούμε
ως οργανισμός σε όλες τις πτυχές αυτής της διαδικασίας.»

Αδ. Γεωργιάδης: Υπάρχει ενδιαφέρον
από τον Καναδά για την αιολική
ενέργεια της Ελλάδος

Ο

υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδος, κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σ τις μεταρρυθμίσεις που προχώρησε η κυβέρνηση από την
πρώτη ημέρα με σ τόχο να καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα, φιλική
προς τις επενδύσεις και τις διμερείς συνεργασίες μέσω της διαφάνειας, της εφαρμογής των νόμων, αλλά ταυτόχρονα με μείωση της γραφειοκρατίας και με ειδική μέριμνα να θεραπεύονται αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Έκανε ειδική αναφορά σ τις επενδύσεις της χώρας σ τα αμυντικά συσ τήματα,
τόσο από ΗΠΑ όσο και από Ευρώπη, αλλά και σε επιτυχημένες συνεργασίες
σε μεγάλα έργα σ την ενέργεια και τον τουρισμό.
Πέραν της αναφοράς του στο Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις από ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία και άλλες χώρες στην αιολική ενέργεια. Και αυτό πέραν των συνεργασιών σ τον αγωγό φυσικού αερίου
Αλεξανδρούπολης – Καβάλας και σε άλλα εν εξελίξει έργα με διμερείς συνεργασίες και με χώρες της ευρύτερης περιοχής.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.
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7εκατομμύρια εισόδους
Νέα χρηματοδότηση από την
επαρχία του Οντάριο υπόσχεται σημειώθηκαν στον Καναδά από
την πρόσληψη 27,000 ατόμων σε την έναρξη της πανδημίας
προσωπικό για τα γηροκομεία

Τ

Ο πρωθυπουργός της επαρχίας
του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ,
ανακοίνωσε την χρηματοδτηση
ύψους $1,9 δισεκατομμυρίων για
την φροντίδα των ατόμων που
ζουν σε γηροκομεία και κέντρα
μακροχρόνιας περίθαλψης.

Κ

άτι τέτοια σημαίνει πως ως το
2024-25 μπορεί να δημιουργηθούν πάνω από 27,000 θέσεις για
νοσηλευτές και προσωπικό σε γηροκομεία και κέντρα μακροχρόνια περίθαλψης.
Μάλισ τα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο ανέφερε πως θα αυξηθεί η ώρα που
η τρίτη ηλικία της επαρχίας μπορεί να
έρθει σε επαφή για την άμεση βοήθεια
από 2,7 ώρες σε 4 ώρες.
«Τέσσερις ώρες την ημέρα είναι κάτι
πολύ πρωτοποριακό.
υτό θα μπορούσε να
ε ίναι έ να κο ρυφ αίο
ε π ί π ε δ ο φ ρ ο ν τ ίδ α ς
για τους ηλικιωμένους
μας, επειδή δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο»,
είπε μεταξύ άλ λων ο
πρωθυπουργός.
Η ανακοίνωση έρχεται
σ χεδόν δύο εβδομάδες αφότου η επιτροπή
τ ης επαρχ ίας γ ια το
COVID-19 στον τομέα
της μακροχρόνιας
περίθαλψης εξέδωσε τη δεύτερη ενδιάμεση έκθεσή της, η οποία συνιστά στην
επαρχία να διενεργεί πιο προληπτικούς
ελέγχους των εγκαταστάσεών της και να
παρακολουθεί αυστηρότερα μέτρα επιβολής όταν τα σπίτια δεν αντιμετωπίζουν
ανησυχίες.
Η ίδια επιτροπή ανέφερε επίσης ότι το
Οντάριο πρέπει να ξοδέψει περισσότερα
χρήματα για την πρόσληψη προσωπικών
εργαζομένων και νοσοκόμων.
Η κυβέρνηση του Οντάριο χαρακτήρισε
την επένδυση της Πέμπτης «ιστορική» και

είπε ότι θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις τον
Ιανουάριο με εταίρους του κλάδου σχετικά
με τις κανονιστικές αλλαγές που πρέπει να
γίνουν για την υποστήριξη του σχεδίου.
Ωστόσο, η επίσημη αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί πρέπει να συντομεύουν το χρονοδιάγραμμα για
την επένδυση.
«Οι γονείς και οι παππούδες μας βρίσκονται σε κρίση. Περισσότεροι μολύνονται
κάθε μέρα και περισσότεροι πεθαίνουν
κάθε μέρα. Οι θλιβερές ιστορίες παραμέλησης εξακολουθούν να είναι ανεξέλεγκτες
και 2.526 έχουν χάσει τραγικά τη ζωή τους»,
ανέφερε σε δήλωση η ηγέτης του Νέου
Δημοκρατικού Κόμματος Αντρέα Χόργουθ.
Τα νέα έρχονται επίσης λίγες μέρες μετά από
μια δημοσίευση του επιστημονικού πίνακα
COVID-19 της επαρχίας που ζητούσε τη μείωση του προσωρινού προσωπικού, αναφέροντας ότι η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας θα μπορούσε
να συμβάλει στον μετριασμό των κρουσμάτων
στα νοσοκομεία μακροχρόνιας περίθαλψης.
Ανέφερε επίσης ότι άλλα
μέτρα που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά περιλαμβάνουν
μια προσαρμοσμέ νη
στην κοινότητα προσέγγιση για την πρόληψη
λοιμώξεων των εργαζομένων, την αποσυμπίεση
των σπιτιών, την ιεράρχηση των εργαζομένων για δοκιμές και την
εγγύηση της άδειας ασθενείας.
Από τις 626 εγκαταστάσεις μακροχρόνιας
περίθαλψης της επαρχίας, 143 επί του παρόντος βιώνουν έχουν κρούσματα. Τουλάχιστον δύο από αυτά τα κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
Από την αρχή της πανδημίας, 2.526 κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης στο Οντάριο έχουν πεθάνει από το COVID-19 που
αντιπροσωπεύει πάνω από το 60 τοις εκατό
όλων των θανάτων που καταγράφηκαν στην
επαρχία.

ο κλείσιμο των συνόρων του Καναδά σε μη απαραίτητα ταξίδια λόγω της πανδημίας COVID-19 - η οποία συνεχίζεται μέχρι τις 21 Ιανουαρίου τουλάχιστον - έχει
προκαλέσει σύγχυση και ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί και δεν μπορεί
να εισέλθει.
Για να βοηθήσει στην εξεύρεση των περίπλοκων περιορισμών στα σύνορα της χώρας,
η CBC News μίλησε με τον Denis Vinette, αντιπρόεδρο της ομάδας εργασίας συνόρων
COVID-19 στην Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά (CBSA)
Στα τέλη Μαρτίου, ο Καναδάς έκλεισε τα σύνορά του σε ξένους που επισκέπτονται για μη
ουσιαστικούς λόγους. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από επτά εκατομμύρια είσοδοι στη χώρα μέσω ξηράς ή αέρα από Καναδούς και αλλοδαπούς, σύμφωνα με το
CBSA. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει πολλές καταχωρήσεις από τα ίδια άτομα.
Η μέτρηση έχει στην πραγματικότητα μια πτώση σε σύγκριση με το 2019, όταν, πολλές
φορές, περισσότερα από επτά εκατομμύρια άνθρωποι εισήλθαν στον Καναδά σε έναν
μόνο μήνα.
Ο Vinette είπε ότι οι οδηγοί φορτηγών αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα ατόμων
που εισέρχονται στον Καναδά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελώντας περίπου τις
μισές από τις συνολικές συμμετοχές μέχρι στιγμής.
Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι άτομα που ζουν σε παραμεθόριες πόλεις και έχουν
θέσεις εργασίας στην αντίθετη πλευρά των συνόρων.
Και οι δύο ομάδες εξαιρούνται από την απαίτηση καραντίνας 14 ημερών του Καναδά - η
οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη διακοπή της εξάπλωσης του COVID-19.

Οι Καναδοί ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν ταξιδιωτικούς
περιορισμούς για χρόνια εάν το
εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο σε όλους

Μ

ια αίσθηση ομαλότητας βρίσκεται στον ορίζοντα με την έναρξη του
εμβολιασμού κατά του COVID-19 στον Καναδά.
Αναμένεται ότι η πλειονότητα των Καναδών θα μπορούσαν να εμβολιαστούν κατά του κορανοϊού μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο, σύμφωνα
με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό.
Ενώ αυτά είναι υπέροχα νέα για τον Καναδά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εκτός
εάν άλλα έθνη έχουν πρόσβαση σε εμβόλια, οι Καναδοί θα πρέπει να συνεχίσουν
να ζουν σε μια «φούσκα» - που σημαίνει ότι τα σύνορά μας θα μπορούσαν να
παραμείνουν κλειστά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.
«Είναι το παλιό ρητό,« Κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς »,
είπε ο Raywat Deonandan, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα. «Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την εξάλειψη του κοροναϊού, εκτός εάν διατεθούν εμβόλια
σε όλους».
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το COVAX, η
παγκόσμια προσπάθεια για την παράδοση εμβολίων COVID-19 σε φτωχότερες
χώρες, αντιμετωπίζει έναν «πολύ υψηλό» κίνδυνο αποτυχίας, αφήνοντας δυνητικά τα έθνη και δισεκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε εμβόλια μέχρι
το αργότερο 2024.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αγωνίζεται από έλλειψη κεφαλαίων,
κινδύνους εφοδιασμού και περίπλοκες συμβατικές ρυθμίσεις, που θα μπορούσαν
να καταστήσουν αδύνατη την επίτευξη των στόχων του, σύμφωνα με την έρευνα. Ο
Καναδάς είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στο πρόγραμμα COVAX,
σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
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Καδής: Η Κύπρος καταβάλει
προσπάθειες διασφάλιση
βιωσιμότητας αλιείας

Ιστορική καταψήφιση του
κρατικού προϋπολογισμού

Η

Βουλή των αντιπροσώπων απέρριψε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021 μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε
στην Ολομέλεια το απόγευμα της Πέμπτης. Μετά την ψηφοφορία η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα το δωδεκατημόριο Ιανουαρίου ως το καύσιμο του κράτους για να πάει παρακάτω μέχρι να υπάρξει
προϋπολογισμός.
Με 24 ψήφους υπέρ, 29 εναντίον και καμία αποχή, η Βουλή απέρριψε τον
προϋπολογισμό με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται σήμερα ενώπιον
πρωτοφανών δεδομένων και να καλείται να λειτουργήσει με δωδεκατημόρια. Την υστάτη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ανακοίνωσε την απόφαση του κόμματος του να μην υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να τελειώσει τις όποιες ελπίδες του κυβερνώντος
κόμματος για υπερψήφιση. Ωστόσο διευκρίνισε ότι εξαιρεί τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών, Εργασίας και αυτόν της
Βουλής.

Πως τοποθετήθηκαν τα κόμματα

Υπέρ ψήφισαν 24 συνολικά Βουλευτές. Οι 18 Βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι δύο
της Αλληλεγγύης, δύο παρόντες Βουλευτές Συνεργασίας Δημοκρατικών
Δυνάμεων, οι δύο Βουλευτές του ΕΛΑΜ.
Εναντίον ψήφισαν συνολικά 29 Βουλευτές. Οι 16 Βουλευτές του ΑΚΕΛ, έξι
παρόντες Βουλευτές του ΔΗΚΟ, οι τρεις Βουλευτές της ΕΔΕΚ, οι δύο Βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ο Βουλευτής της
Συμμαχίας Πολιτών και η Βουλευτής των «Ανεξάρτητων» Άννα Θεολόγου.
Τα πράγματα τώρα καθίστανται περίπλοκα ως προς την επόμενη ημέρα.
Χωρίς προϋπολογισμό το κράτος οδηγείται σε παράλυση. Ως πρώτη αντίδραση η Βουλή ψήφισε το δωδεκατημόριο που θα καλύψει τα βασικά
έξοδα του κράτους μέχρι τον Ιανουάριο. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν διεργασίες για επαναφορά του προϋπολογισμού αργότερα με
σκοπό να υπερψηφιστεί. Ήδη ο Μαρίνος Σιζόπουλος έθεσε εαυτό στη διάθεση της Κυβέρνησης για διαβούλευση και καθίσταται σαφές ότι εισερχόμαστε σε ένα δεύτερο γύρο διεργασιών.
«Το κάθε «όχι» έχει και ένα μεγάλο κόστος για τους πολίτες. Από αύριο,
απευθυνόμενοι σε όλες τις δυνάμεις, θα προσπαθήσουμε χωρίς κόντρες
και εχθρότητες, δεν τις χρειάζεται ο τόπος, με συνδιαβούλευση να βρούμε
λύση. Αυτό επιτάσσει η λογική, αυτό επιβάλλουν οι πολίτες», ανέφερε σε
ανάρτηση του στο Twitter ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μετά
την καταψήφιση του προϋπολογισμού.
Λίγη ώρα αργότερα κι αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση Αβέρωφ, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για «διαπλοκή»
της οποίας το κόστος πληρώνουν οι πολίτες. «Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μέσα σε 24 ώρες δίνοντας αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία» σημείωσε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του.

Υπουργός Οικονομικών: Εντός Ιανουαρίου η κατάθεση
του νέου προϋπολογισμού

Για αρνητική εξέλιξη στο όριο της συνταγματικής νομιμότητας έκανε λόγο
ο Υπουργός Οικονομικών σε δηλώσεις του μετά την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 από τη βουλή.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης επισήμανε ότι αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι δεν
θα υπογραφούν οι συμβάσεις για αναπτυξιακά έργα, ενώ τόνισε ότι ο νέος
προϋπολογισμός θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν οριοθετώντας το
εντός Ιανουαρίου.
Ο αρμόδιος Υπουργός δεν έκρυψε το παράπονο του για το γεγονός ότι
προηγήθηκε διαβούλευση για πρώτη φορά με όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, ενώ επισήμανε πως η καταψήφιση του είναι αποτέλεσμα επιμέρους θεμάτων.

Σ

τη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και η αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων,
αναφέρθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας και του Συμβουλίου Υπουργών
Περιβάλλοντος της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις
Βρυξέλλες.
Ο Υπουργός σε παρέμβασή του στο σκέλος της Αλιείας, υπογράμμισε «τη σημασία της στήριξης των
αρχών και των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, χωρίς να διαταράσσονται οι ευαίσθητες κοινωνικοοικονομικές ισορροπίες στον αλιευτικό τομέα, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας».
Όπως ανακοινώθηκε, οι 27 «μετά από πολύωρες και
εντατικές διαβουλεύσεις, συμφωνήθηκαν οι αλιευτικές
δυνατότητες της ΕΕ για το έτος 2021», ενώ «σε αυτό το
πλαίσιο, καθορίστηκαν οι ετήσιες ποσοστώσεις ερυθρού τόνου και μεσογειακού ξιφία για την Κύπρο».
Συγκεκριμένα, «η ετήσια ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο για το 2021 καθορίστηκε στα ίδια επίπεδα με

το 2020, δηλαδή σε 169,350 κιλά, ενώ για τον μεσογειακό ξιφία έχει αποφασιστεί μείωση της τάξης του
3%, σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης, με την
ποσόστωση για την Κύπρο να υπολογίζεται σε 52,230
κιλά».
Επιπλέον ο Υπουργός Γεωργίας σε παρέμβασή του
κατά την υιοθέτηση των συμπερασμάτων σχετικά με
την προώθηση ενωσιακού σήματος που θα συνδέεται με την καλή διαβίωση των ζώων, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου για το κείμενο των Συμπερασμάτων,
υπογραμμίζοντας ότι «η εφαρμογή ενός εθελοντικού,
εναρμονισμένου σήματος, θα ενισχύσει την αναβάθμιση του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων στην
ΕΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ζωική
παραγωγή, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών».
Σε παρέμβασή του στη συζήτηση για τα συμπεράσματα της προεδρίας επί της διατροφικής ανέφερε ότι
«η σχετική σήμανση στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας, θα πρέπει να καθιστά ικανό τον καταναλωτή να
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με διατροφικά υγιείς και
βιώσιμες επιλογές και να ενθαρρύνει την ισορροπημένη διατροφή».

Πρόεδρος: Οποιεσδήποτε ιδέες που παρεκκλίνουν
από παραμέτρους ΗΕ δεν είναι βιώσιμες

Ο

ποιεσδήποτε ιδέες που παρεκκλίνουν από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών
για λύση του Κυπριακού δεν είναι βιώσιμες δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αποδεχόμενος την Πέμπτη
τα διαπιστευτήρια των νέων Πρέσβεων της Κίνας, της
Ουκρανίας και της Αιγύπτου στην Κύπρο.
Μιλώντας κατά τις τελετές επίδοσης των διαπιστευτηρίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως «το όραμά
μας και η ύψιστη προτεραιότητά μας δεν είναι καμία
άλλη παρά η επανένωση του νησιού μας πάνω στη
συμφωνημένη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής
ομοσπονδίας όπως προβλέπεται από τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ελεύθερο από εξωτερικές εξαρτήσεις,
εγγυήσεις και το δικαίωμα της στρατιωτικής παρέμβασης ή της παρουσίας ξένων στρατευμάτων».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως «έχουμε την
ισχυρή άποψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να γίνει μια
άτυπη Διάσκεψη για όλες τις πλευρές, στην παρουσία

του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, για να διευκρινιστούν
οριστικά οι θέσεις και οι στόχοι τους όσον αφορά τη
βάση για επανέναρξη της διαδικασίας, το κλίμα που
πρέπει να διέπει την επανέναρξη της διαδικασίας και
η μορφή λύσης που οραματίζονται».
Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια του Πρέσβη της Κίνας
o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε το Πεκίνo να
καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η Τουρκία να
αλλάξει την αδιάλλακτη στάση της, να τερματίσει
τις μονομερείς και προκλητικές ενέργειές της και να
εργαστεί για άρση των εντάσεων με συνέπεια και
συνέχεια , ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να
είναι ευνοϊκό για τη διευκόλυνση της επανάληψης της
διαδικασίας των συνομιλιών με ρεαλιστικές προοπτικές επιτυχίας.
Ο Πρόεδρος είπε παράλληλα ότι οι σχέσεις μεταξύ
Κύπρου και Ουκρανίας καθοδηγούνται από κοινές αξίες, την αμοιβαία προσήλωσή μας στις αρχές
της ειρήνης και της δημοκρατίας, καθώς και από την
κοινή μας δέσμευση στις αρχές της κυριαρχίας και της
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.
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Σε φυλάκια της
πράσινης γραμμής
ο Αρχιεπίσκοπος

Οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την
οικονομία
Tις μεσοπρόθεσμες
προβλέψεις της για τα κύρια
μακροοικονομικά μεγέθη
στην Κύπρο ολοκλήρωσε η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Οι προβλέψεις έγιναν στα
πλαίσια του Ευρωσυστήματος
οι οποίες καταρτίζονται δύο
φορές τον χρόνο κάθε Ιούνιο
και Δεκέμβριο με κοινές
υποθέσεις εργασίας.

Ο

ι προβλέψεις καταρτίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα
στοιχεία μέχρι τις 18 Νοεμβρίου
2020. Πιο κάτω παρουσιάζονται
περιληπτικά οι προβλέψεις για δύο
βασικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, δηλαδή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και πληθωρισμός για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ εκτενέστερη ανάλυση των προβλέψεων για όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη περιλαμβάνεται
στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου
2020, το οποίο θα δημοσιευθεί σε
λίγες μέρες.

Πρωτόγνωρη αβεβαιότητα
λόγω πανδημίας

Όπως και οι προβλέψεις για την
πορεία της οικονομίας του Ευρωσυστήματος, οι προβλέψεις για την
Κυπριακή οικονομία συνεχίζουν να
χαρακτηρίζονται από πρωτόγνωρη
αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας.
Για αυτό το λόγο, από την αρχή
της πανδημίας οι προβλέψεις στο
Ευρωσύστημα διεξάγονται με τη
χρήση σεναρίων: του βασικού,
του ήπιου και του δυσμενούς.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι
προβλέψεις Δεκεμβρίου 2020 του
βασικού σεναρίου της ΚΤΚ για τα
κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της
κυπριακής οικονομίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ύφεση για το τρέχον έτος αναμένεται να φτάσει στο -6,2%, ενώ
σχετική ανάκαμψη του ΑΕΠ της
τάξης του 4,1% αναμένεται να καταγραφεί το 2021, ακολουθούμενη
από ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης
του 3,4% και 2,7% το 2022 και
2023, αντίστοιχα. Με βάση τις προβλέψεις του βασικού σεναρίου, το
ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει στο επίπεδο που προϋπήρχε της πανδημίας το τρίτο τρίμηνο του 2022. Σε
ότι αφορά τον πληθωρισμό (Πίνακας 1), στο βασικό σενάριο αναμένεται να είναι αρνητικός της τάξης
του -1,2% το 2020 σε σχέση με
0,5% το 2019.
Για την περίοδο 2021-23 αναμένεται σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού, φτάνοντας
στο 0,5% το 2021,
0,9% το 2022 και
1,4% το 2023 σε
συνάρτηση με τις
εξελίξεις στο ΑΕΠ.
Σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου
2020, αναμένεται
ηπιότ ερη ύφεση
για το τρέχον έτος και χαμηλότερος
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το
2021. Όπως φαίνεται στον Πίνακα
2, αυτό ισχύει και για τα τρία σενάρια των προβλέψεων: το βασικό, το
ήπιο και το δυσμενές.
Για το 2020, η μείωση του ΑΕΠ κατά
το 3ο τρίμηνο, ήταν σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το τι αναμενόταν και υπερακοντίζει την μεγαλύτερη συρρίκνωση στο ΑΕΠ που
αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του
έτους λόγω της έξαρσης της πανδημίας από το φθινόπωρο. Η σταδιακή ανάκαμψη που αναμένεται να
καταγραφεί το 2021 είναι ασθενέστερη του τι αναμενόταν τον Ιούνιο
2020, και οφείλεται εν μέρει στην
επίδραση βάσης από το σχετικά
βελτιωμένο 2020 και στις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της παν-

δημίας στο νέο έτος.
Πιο συγκεκριμένα, στο βασικό
σενάριο, η ύφεση για το 2020 αναμένεται να φθάσει στο -6,2%, ενώ
στο ήπιο και δυσμενές σενάριο η
ύφεση υπολογίζεται στο -5,5% και
-6,7% αντίστοιχα. Η ανάκαμψη για
το 2021 τοποθετείται στο 4,1% στο
βασικό σενάριο, ενώ στο ήπιο και
δυσμενές σενάριο στο 4,8% και
1,8%, αντίστοιχα.
Για τα έτη 2022-23 στο βασικό
σενάριο προβλέπονται θετικοί
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης
της τάξης του 3,4% και 2,7%, αντίστοιχα.

Έλλειμμα 727,9 εκ. (3,5% ΑΕΠ) της Γενικής Κυβέρνησης το δεκάμηνο

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της
τάξης των €727,9
εκ. ή 3,5% του ΑΕΠ,
το οποίο οφείλεται
κυρίως στα μέτρα
στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, ύψους €506,2 εκ., καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία
για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €639,3 εκ. (2,9% στο ΑΕΠ)
για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκ τωβρίου
2020 αυξήθηκαν κατά €718,5 εκ.
(+10,7%) και ανήλθαν στα €7.448,0
εκ. σε σύγκριση με €6.729,5 εκ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή
αύξηση των δαπανών οφείλεται σε
δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων
στήριξης για αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα
€506,2 εκ..
Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €338,6 εκ.
(+40,8%) και ανήλθε στα €1.169,0
εκ. σε σύγκριση με €830,4 εκ. το
2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €96,9 εκ. (+4,4%)
και ανήλθαν στα €2.318,8 εκ. σε
σύγκριση με €2.221,9 εκ. το 2019.
Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών
κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €101,4 εκ.
(+4,9%) και ανήλθαν στα €2.182,8
εκ. σε σύγκριση με €2.081,4 εκ. το
2019.
Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά
€472,7 εκ. και ανήλθαν στα €509,0
εκ. σε σύγκριση με €36,3 εκ. το
2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως
στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,8 εκ.
(+13,0%) και ανήλθαν στα €466,7
εκ. σε σύγκριση με €412,9 εκ. το
2019.
Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €299,3 εκ. (-41,7%) και
περιορίστηκε στα €418,4 εκ. σε
σύγκριση με €717,7 εκ. το 2019. Η
μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις
άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι
οποίες μειώθηκαν κατά €338,3
εκ. (-79,9%) και περιορίστηκαν στα
€85,0 εκ. σε σύγκριση με €423,3
εκ. το 2019.
Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €39,0
εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα
€333,4 εκ. σε σύγκριση με €294,4
εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι
μειώθηκαν κατά €45,6 εκ. (-10,6%)
και περιορίστηκαν στα €383,3
εκ. σε σύγκριση με €428,9 εκ. το
2019.

Στο πλευρό των στρατιωτών
που υπηρετούν στα φυλάκια
της πράσινης γραμμής βρέθηκε
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος ξεκίνησε
σήμερα, την περιοδεία του,
ενόψει των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε, μεταξύ άλλων,
στους στρατευμένους νέους ότι
η ολιγόμηνη παραμονή τους
στην Εθνική φρουρά δεν αποτελεί απώλεια ωφέλιμου χρόνου, αλλά αντίθετα, η στρατιωτική θητεία προσφέρει στους
νέους ορθή διαπαιδαγώγηση
και εκπαίδευση ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της
κοινωνίας.
«Εγώ υπηρέτησα ως στρατιώτης σε ένα δυσκολότερο στράτευμα, αυτό του μοναχισμού.
Και η εποχή στην οποία ήμουν
δόκιμος μοναχός ήταν πολύ
σκληρή και οι προϊστάμενοι
της Μονής ακόμη σκληρότεροι.
Όμως, τώρα τούς ευγνωμονώ
και μακαρίζω. Διότι μου έμαθαν
πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής”, ανέφερε.
Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
συνόδευαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος,
Δημόκριτος Ζερβάκης, και ο
Υπεύθυνος Θρησκευτικής Διαφώτισης στην Εθνική Φρουρά,
Πρωτοπ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.
Στο φυλάκιο που επισκέφθηκε ο
Αρχιεπίσκοπος, η οργανωμένη
χορωδία των στρατιωτών έψαλε
επίκαιρους ύμνους και κάλαντα
καθώς και πατριωτικα άσματα,
αναφέρεται.
Μετά την παράθεση κεράσματος, ο Αρχιεπίσκοπος χάρισε
δώρα στους στρατιώτες των
φυλακίων, από ένα φορτιστή
Powerbank 12000mAh, καθώς
επίσης και για τις γενικότερες
ανάγκες του φυλακίου, όπως
τηλεόραση, θερμάστρα κ.α.
Οι επισκέψεις του στα στρατόπεδα θα συνεχιστούν και αύριο
Παρασκευή, 18η Δεκεμβρίου.
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Η αμερικανική Γερουσία υπερψήφισε
τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Ο Μακρόν θετικός στον κορωνοϊό

Θ

ετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο «Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαγνώστηκε σήμερα θετικός στην
COVID-19».
Ο Μακρόν υπεβλήθη σε τεστ RTPCR
μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, αναφέρει ο Ελιζέ, χωρίς να διευκρινίζει
ακριβώς ποια συμπτώματα παρουσίασε.
«Σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς που ισχύουν για όλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απομονωθεί
για 7 ημέρες. Θα συνεχίσει να εργάζεται
και να εκτελεί τις δραστηριότητές του εξ
αποστάσεως».
Η «Πρώτη Κυρία» της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, ως άτομο στενής επαφής,
παραμένει και η ίδια σε απομόνωση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του γαλλικού δικτύου BFMTV, ο αρχηγός του
γαλλικού κράτους δεν έχει εμφανίσει
σοβαρά συμπτώματα της νόσου.
Παράλληλα, γίνεται η ιχνηλάτηση για να
διαπιστωθεί πώς προσεβλήθη από τον
κορωνοϊό ο Εμανουέλ Μακρόν.
Εκτός από τον Μακρόν, και ο Γάλλος
πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ τέθηκε σε
απομόνωση, όπως αναφέρει η γαλλική
εφημερίδα «Le Monde»
«Πιθανότατα ως «άτομο επαφής»... ο
πρωθυπουργός της χώρας Ζαν Καστέξ
έχει επίσης τεθεί σε απομόνωση, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Γερουσίας,
Ζεράρ Λαρσέ , κατά την έναρξη συνεδρί-

ασης κατά την οποία η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τη στρατηγική
της Γαλλίας για τα εμβόλια.
Ο Γάλλος Υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν
δήλωσε ότι η σκέψη του είναι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα
«Le Figaro», το περιβάλλον του Γάλλου
προέδρου είχε δηλώσει ότι ο Eμανουέλ
Μακρόν είχε υποβληθεί αρκετές φορές
σε τεστ Covid από την έναρξη της επιδημίας και ουδέποτε είχε βρεθεί θετικός.
Η σύζυγός του, Μπριζίτ είχε τεθεί σε
απομόνωση πριν από αρκετούς μήνες
γιατί είχε έρθει σε επαφή με άτομο που
κόλλησε τον ιό.
Ωστόσο, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας δεν είχε νοσήσει μέχρι στιγμής από
τον ιό.

Σε καραντίνα όσοι παρευρέθηκαν στο γεύμα για την 60ή επέτειο του ΟΟΣΑ

«Όσοι συμμετείχαν στο γεύμα για την
60ή επέτειο του ΟΟΣΑ μπαίνουν σε
απομόνωση».
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός
γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του
ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία, επισημαίνοντας
ότι έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι όσοι
παραβρέθηκαν στο γεύμα την περασμένη Δευτέρα, στο οποίο ήταν παρών
και ο Γάλ λος πρόεδρος, Εμανουέ λ
Μακρόν.
Ο Άνχελ Γκουρία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.

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

www.hellasnews-radio.com

Το νομοσχέδιο με το οποίο
επιβάλλονται κυρώσεις στην
Τουρκία για τους S-400 εγκρίθηκε
από την Γερουσία των ΗΠΑ με
μεγάλη πλειοψηφία.

Τ

ο νομοσχέδιο για την Εθνική Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών και
τον αμυντικό προϋπολογισμό στο
οποίο προβλέπονται και οι κυρώσεις προς την Τουρκία εγκρίθηκε με 84 ψήφους έναντι 13 κατά.
Είχε προηγηθεί η έγκριση του νομοσχεδίου και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
με ψήφους 335 υπέρ και 78 κατά.
Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει μέτρα
για να καθυστερήσει ή να εμποδιστεί η
προγραμματισμένη απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία
και το Αφγανιστάν, δυσκολεύοντας επίσης
τον πρόεδρο να αναπτύξει στρατιωτικό
προσωπικό στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.
Οι νομοθέτες συμπεριέλαβαν, επίσης, αναφορές που θα υποχρέωναν
τον πρόεδρο να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της
Τουρκίας για την αγορά
των S-400.

Η απειλή βέτο του
Τραμπ

Το νομοσχέδιο θα σταλεί
στη συνέχεια για υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει ότι
θα υποβάλει βέτο, διαμαρτυρόμενος για
πρόνοιες που δεν έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου ή τις κυρώσεις στην Τουρκία. Μάλιστα είχε ζητήσει
από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και
γερουσιαστές να μην ψηφίσουν υπέρ του
νομοσχεδίου κάτι που οι ίδιοι ωστόσο
αγνόησαν.
Συγκεκριμένα οι αντιρρήσεις του Ντόναλντ
Τραμπ σχετίζονται με ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες προβλέπουν την αλλαγή ονομάτων σε στρατιωτικές βάσεις αλλά και νομική προστασία στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένα
από τα οποία, όπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί ένα ανοιχτό
μέτωπο.
Εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να
επιμένει σε αυτή τη στάση, το νομοσχέδιο θα επιστρέψει στο Κογκρέσο, όπου θα

χρειαστεί ενισχυμένη πλειοψηφία τόσο
στη Βουλή όσο και στη Γερουσία προκειμένου να ξεπεράσει τον σκόπελο του προεδρικού βέτο. Σε αυτή την περίπτωση, ο
Ντόναλντ Τραμπ θα είναι υποχρεωμένος
να υπογράψει το νομοσχέδιο, το οποία θα
τον αναγκάσει να επιβάλει πέντε διαφορετικού είδους κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο του Νόμου για την
Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA). Σύμφωνα
με την αμερικανική νομοθεσία, οι κυρώσεις θα έπρεπε να είχαν ήδη ενεργοποιηθεί. Η απροθυμία, όμως, του Λευκού
Οίκου, φαίνεται ότι ανάγκασε τους Αμερικανούς νομοθέτες να συμπεριλάβουν τη
πρόβλεψη των κυρώσεων στο NDAA, ένα
νομοσχέδιο που παραδοσιακά περνάει με
διακομματική στήριξη και ευρεία πλειοψηφία.

Τσαβούσογλου: Η Άγκυρα δεν θα υποχωρήσει στο θέμα
των S-400

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει σ το θέμα του
ρωσικού αντιπυραυλικού
συστήματος S-400 και θα
λάβει ανταποδοτικά μέτρα,
αφού εξετάσει τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι
ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Σε συνέν τευξή του σ τον τηλεοπτικό
σταθμό Kanal 24, o Τσαβούσογλου εκτίμησε ότι η απόφαση για την επιβολή
κυρώσεων ήταν λανθασμένη νομικά και
πολιτικά, ενώ τη χαρακτήρισε επίθεση στα
κυρίαρχα δικαιώματα της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν
επιπτώσεις στην Άγκυρα.
Σχετικά με την εξομάλυνση των διμερών
σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ο Τσαβούσογλου σχολίασε ότι αυτό μπορεί να
γίνει εφόσον το επιθυμεί η Ουάσινγκτον,
όμως με την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα
εκπληρώσουν τις προσδοκίες της Άγκυρας
στην πολιτική τους απέναντι στη Συρία.
Εξάλλου την αλλαγή της στάσης της Γαλλίας
στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία
έθεσε ως όρο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και για την εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με το Παρίσι.
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Επίσημα Πρόεδρος των ΗΠΑ ο
Μπάιντεν: Το «Σώμα των Εκλεκτόρων»
ανακοίνωσε και τυπικά τη νίκη του

Ό

πως αναμενόταν, το εκλεκτορικό σώμα επικύρωσε τη Δευτέρα
(14/12) τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν έναντι του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές
οι οποίες διεξήχθησαν την 3η Νοεμβρίου.
Η ψήφος των 55 εκλεκτόρων της Καλιφόρνιας, πολιτείας όπου ο Μπάιντεν επικράτησε με πάνω από το 63% των ψήφων,
άρκεσε στον Δημοκρατικό για να ξεπεράσει
το όριο των 270, συνώνυμο με την επικύρωση της νίκης του από το σώμα. Συνολικά,
ο Μπάιντεν αναμένεται να λάβει 306 εκλεκτορικές ψήφους, έναντι 232 του Τραμπ.
Όλες οι πολιτείες έχουν κυρώσει τυπικά το
αποτέλεσμα.
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ

ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 300.000 οι
νεκροί από κορωνοϊό
Ομπάμα, ο οποίος θα ορκιστεί και θα γίνει
ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ την 20ή Ιανουαρίου, αναμενόταν να απευθύνει αργότερα
ομιλία προς τους Αμερικανούς από το προπύργιό του, την πόλη Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παρά την οριστικοποίηση του εκλογικού
αποτελέσματος, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει
να το αμφισβητεί.
«Η φλόγα της δημοκρατίας άναψε σε αυτή
τη χώρα πολύ καιρό πριν. Και ξέρουμε ότι
τίποτα, ούτε μια πανδημία, ούτε η κατάχρηση εξουσίας, μπορεί να σβήσει αυτή τη
φλόγα. Στη μάχη για την ψυχή της Αμερικής,
η δημοκρατία υπερίσχυσε», διαβεβαίωσε
ο Μπάιντεν.

Το πρώτο άτομο που χορηγήθηκε το εμβόλιο ήταν η Σάρα Λίντσεϊ, νοσοκόμα
στην εντατική νοσοκομείου, η οποία χειροκροτήθηκε από τον κυβερνήτη της
πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Γκουόμο, ο οποίος παρακολουθούσε το
γεγονός ζωντανά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Π

άνω από 300.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας
της νόσου Covid-19 από την αρχή
της πανδημίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το
πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κατά την ημέρα της έναρξης του μαζικού προγράμματος
εμβολιασμού στην χώρα.
Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που υφίσταται
μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία, ξεπερνώντας συχνά τις 200.000 ημερήσιες μολύνσεις και τις 2.500 ή ακόμα και
3.000 θανάτους την ημέρα.
Η 14η Δεκεμεβρίου θεωρείται μία ιστορική
μέρα καθώς ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό. Ήδη οι πρώτες
δόσεις του εμβολίου της Pfizer χορηγήθη-

καν στους εργαζόμενους των υγειονομικών
υπηρεσιών και των γηροκομείων. Πρώτη
ήταν η Σάρα Λίντσεϊ, νοσοκόμα στην εντατική του νοσοκομείου της Νέας Υόρκης, η
οποία χειροκροτήθηκε από τον κυβερνήτη
της πολιτείας Άντριου Γκουόμο, ο οποίος
παρακολουθούσε το γεγονός ζωντανά μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Όπως έγινε γνωστό η Pfizer ανακοίνωσε ότι
θα κυκλοφορήσει και μία δεύτερη παρτίδαν 2,9 εκατ. εμβολίων λίγο μετά την πρώτη
παρτίδα. Μάλιστα η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιλέξει να διατηρήσει ένα απόθεμα 500.000 δόσεων για λόγους ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι η διανομή του
εμβολίου ξεκίνησε από την περασμένη
εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Zodiac: Αποκρυπτογράφησαν το
ανατριχιαστικό μήνυμα του serial
killer 51 χρόνια μετά

Σ

ύμφωνα με τη New York Post, μια
ομάδα ειδικών στην κωδικοποίηση κατάφεραν να λύσουν τον γρίφο που παρέμενε άλυτος για πάνω
από μισό αιώνα! Αυτο που ανακάλυψαν
ήταν πως ο serial killer, που δεν συνελήφθη ποτέ, χλεύαζε στο μήνυμά του τους
αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τον
πιάσουν και τους διαβεβαίωνε ότι δεν φοβόταν τη θανατική ποινή, αν ποτέ τα κατάφερναν.
«Ελπίζω να διασκεδάζετε τρομερά προσπαθώντας να με πιάσετε. Δεν φοβάμαι
τον θάλαμο αερίων επειδή θα με στείλει στον παράδεισο μια ώρα αρχύτερα.
Πλέον έχω αρκετούς δούλους να δουλεύουν για εμένα» γράφει το μύνημα του
serial killer που έπρεπε να «περιμένει» 51
χρόνια για να διαβαστεί.
Η περίφημη «κρυπτογράφηση 340», ένα
συνονθύλευμα από γράμματα, αριθμούς
και σύμβολα, δεν έκρυβε τελικά το όνομα
του κατά συρροήν δολοφόνου που τρομοκρατουσε την Καλιφόρνια τη δεκαετία

του 1960 και του 1970. Η ομάδα πάντως
που κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει
το μήνυμα είναι πολύ ικανοποιημένη και
ελπίζει ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές να κατανοήσουν καλύτερα
τον Zodiac, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί
πως διέπραξε τουλάχιστον πέντε δολοφονίες από το 1968 ως το 1969, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για συνολικά 37, ενώ
ενέπνευσε άλλους δολοφόνους κατά συρροή.
«Το περασμένο σαββατοκύριακο, μια
ομάδα στην οποία είμαι μέλος έλυσε το
“340” και υπέβαλε τη λύση στο FBI, που
κατόπιν την επαλήθευσε. Δεν σας κάνω
πλάκα. Είναι απολύτως αλήθεια» δήλωσε
ο David Oranchak στην Chronicle εχθές,
Παρασκευή. Μια εκπρόσωπος των γραφείων του FBI στο San Franscico επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα είχε όντως αποκρυπτογραφηθεί, λέγοντας ότι η υπηρεσία γνωρίζει ότι μια ομάδα ιδιωτών έλυσε πρόσφατα τον γρίφο που έχει αποδοθεί στον
Zodiac.
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To παιδί μου και εγώ
Δέκα τρόποι να ηρεμήσετε το
μωρό όταν κλαίει

Τις πρώτες εβδομάδες με το μωρό στο
σπίτι, όλοι οι γονείς αφιερώνουν πολύ
χρόνο και πολλή ενέργεια προσπαθώντας να καταλάβουν τι προκάλεσε το κλάμα
του μωρού τους. Ωστόσο, μετά από λίγους
μήνες, η κατάσταση βελτιώνεται, καθώς ο
ύπνος του μωρού σταματά να είναι τόσο
διακεκομμένος, και το παιδί σταδιακά είναι
σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα τις
ανάγκες του. Μέχρι τότε, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω συμβουλές.

Ακόμη και αν το έχει κάνει ήδη, δεν αποκλείεται να χρειάζεται μια επανάληψη. Τα
αέρια είναι ένας από τους βασικότερους
λόγους που κάνουν ένα νεογέννητο να
σπαράζει στο κλάμα.

6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κάτι που το ενοχλεί

Δέκα τρόποι να ηρεμήσετε το μωρό
όταν κλαίει

Μήπως έχετε φασκιώσει το μωρό πολύ
σφιχτά; Μήπως έγδαρε το δέρμα του με
τα νύχια του; Μήπως έχει πιαστεί κάποια
τρίχα στα πατουσάκια του; Μήπως θέλει
να ρευτεί; Αφιερώστε λίγα λεπτά για να
βεβαιωθείτε ότι είναι όλα εντάξει.

1. Αγκαλιάστε το

7. Κουνήστε το

Η επαφή δέρμα με δέρμα είναι ένας υπέροχος τρόπος να κάνετε το μωρό σας
να νιώσει ασφάλεια και να ηρεμήσει. Η
μυρωδιά σας, ο χτύπος της καρδιάς σας
και ο ήχος της φωνής σας είναι ό,τι πιο
ανακουφιστικό για το μικρό σας.

Ναι, δεν είμαστε οι πρώτοι που σας
το προτείνουμε, όμως δεν αρκεί να το
κάνετε. Πρέπει και να το κάνετε σωστά. Τι
θα πει αυτό; Αν το μικρούλι σας δεν δείχνει να εκτιμά την προσπάθειά σας, μην
τα παρατάτε: Απλώς δοκιμάστε και άλλες
κινήσεις και παρατηρήστε την αντίδρασή

2. Κάντε του «Σσς!»

του. Ίσως προτιμά να το κουνάτε πιο αργά
ή πιο γρήγορα, με άλλη κατεύθυνση, με
ρυθμό ή χωρίς. Δική σας δουλειά είναι να
βρείτε τι του αρέσει.
8. Βγάλτε το μια βόλτα
Λίγος φρέσκος αέρας μπορεί να είναι
αυτό που χρειάζεται το μικρό σας. Αν
έχετε την τύχη να ζείτε σε σπίτι με κήπο,
βγείτε έξω ώστε να αναζωογονήσετε το
μωρό κι αν συνεχίσει να κλαίει, τότε πιθανότατα πεινάει.

3. Ελέγξτε την πάνα του

9. Κάντε του ένα μπανάκι

Όταν η πάνα του μωρού είναι βρώμικη ή
βρεγμένη, ενοχλεί και ερεθίζει το δερματάκι του. Ακόμη κι αν του αλλάξατε πάνα
πριν από λίγη ώρα, αξίζει να τσεκάρετε
ξανά.

Αν το μωράκι σας αγαπά το νερό και δεν
λέει να σταματήσει να κλαίει, ίσως ένα
χαλαρωτικό μπανάκι να είναι η καλύτερη
λύση.

4. Δοκιμάστε να το θηλάσετε

Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον
κόσμο, όμως όταν ένα μωράκι είναι εξαντλημένο δεν κοιμάται καλύτερα. Αντιθέτως, γίνεται πολύ γκρινιάρικο.
*Αν το μωρό σας συνεχίζει να κλαίει ενώ
έχετε δοκιμάσει τα πάντα, επικοινωνήστε
με τον παιδίατρο. Το μικρό σας μπορεί
να μην τρέφεται αρκετά ή να έχει κολικό.
Φυσικά, αν υποψιάζεστε ότι πονάει, καλέστε τον γιατρό άμεσα.

5. Βοηθήστε το να ρευτεί

Τι ψέματα πιστεύει η έφηβη
κόρη σου;

Τ

α χρόνια της εφηβείας είναι δύσκολα. Οι έφηβοι ψάχνουν να βρουν οποιονδήποτε και ο,τιδήποτε που θα
τους κάνει να νιώσουν ότι είναι πολύτιμοι, ότι έχουν αξία. Δυστυχώς, αυτό το
ψάξιμο πολλές φορές τους οδηγεί σε επικίνδυνα ψέματα που μπορούν να επηρεάσουν
τη ζωή τους. Παραθέτουμε δύο ψέματα που
πολλά κορίτσια στην εφηβεία πιστεύουν και
πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με
αλήθεια. Το πρώτο ψέμα που πιστεύουν είναι ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη
εξωτερική εμφάνιση για να τις αγαπήσουν.
Εμείς, ως γονείς, έχουμε το χρέος να αγαπούμε τις κόρες μας λέγοντάς τους ότι είναι
όμορφες ... και εξωτερικά και εσωτερικά ...
έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δεύτερο ψέμα
που πιστεύουν είναι ότι η αξία τους εξαρτάται από το πώς τις βλέπουν οι άλλοι. Γιαυτό
εμείς πρέπει να τους διδάξουμε ότι η αξία
τους εξαρτάται και προσδιορίζεται από την
προσωπικότητά τους -- από το ποιες είναι -όχι πώς τις βλέπουν οι άλλοι.

Ξέρεις τι χρειάζεται για να είσαι κάθε
στιγμή μέσα στη ζωή του παιδιού
σου;

Ακούγεται αστείο, όμως πιάνει. Πολλοί
γονείς νομίζουν ότι η ησυχία ηρεμεί τα
μωρά περισσότερο από οτιδήποτε, στην
πραγματικότητα όμως έχουν συνηθίσει
στο μάλλον θορυβώδες περιβάλλον της
μήτρας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα
περισσότερα αγαπούν τόσο τις συσκευές
λευκού θορύβου. Πλησιάστε στο αυτάκι
του και κάντε «Σσς» και δεν αποκλείεται
να το δείτε να χαλαρώνει.

Ακόμη κι αν θηλάσατε το μωρό πριν από
λίγη ώρα, δοκιμάστε να το ταΐσετε ξανά.
Κάποιες φορές τα μωρά αποκοιμιούνται
κατά τη διάρκεια του θηλασμού με αποτέλεσμα να μην τρώνε αρκετά. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να πεινάνε μόλις ξυπνήσουν
και να κλαίνε.

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

10. Βάλτε το για ύπνο

Για να συμβεί αυτό πρέπει να φροντίζεις
πάντοτε να αποτελείς μέρος της ζωής του
. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης των Νέων πρόσφατα απέδειξε τη σπουδαιότητα αυτής
της αλήθειας στην έκθεσή τους που αποκαλύπτει ότι οι γονείς που παρακολουθούσαν από κοντά τη ζωή του παιδιού
τους μεγάλωσαν εφήβους που ήπιαν οινοπνευματώδη ποτά, κάπνισαν και έκαναν
χρήση ναρκωτικών λιγότερο από το γενικό
πληθυσμό των εφήβων.
Γιαυτό φρόντισε να γίνεις μέρος της ζωής
του παιδιού σου για να αλλάξει η ζωή του
προς το καλύτερο ακολουθώντας αυτά τα
τρία απλά βήματα.
Πρώτον, να ελέγχεις αυτά στα οποία είναι
εκτεθειμένο το παιδί σου μέσω της τηλεόρασης, του διαδικτύου , και της μουσικής.
Δεύτερον, να παρακολουθείς την πρόοδό
του στο σχολείο και στις εξωσχολικές δραστηριότητές του υπενθυμίζοντάς του ότι
θέλεις να κάνει το καλύτερο που μπορεί,
και όχι να επιδιώκει το τέλειο.

Τέλος, να ελέγχεις και να παρακολουθείς
την ασφάλεια του παιδιού σου.
Με άλλα λόγια, να ξέρεις με ποιους συναναστρέφεται και περνάει την ώρα του μαζί
τους ή πού πηγαίνουν μετά το σχολείο.

Ποια είναι τα πράγματα που κάνεις
για το/τη σύζυγό σου που στην
ουσία είναι για σένα;
Εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλά πράγματα για τη Μαρία , τη γυναίκα μου, που
στην ουσία ήταν για μένα. Υποθέτω ότι κι
εσείς κάνατε το ίδιο για τη γυναίκα σας ή
οι γυναίκες για τον άντρα τους.
Ποια είναι μερικά από αυτά που οι άντρες
κι οι γυναίκες τα κάνουν τάχα για το ταίρι
τους;
Πρώτα, πρώτα, αγοράζουν ένα ωραίο
δώρο για τον άλλον που στην πραγματικότητα είναι για κείνους τους ίδιους ... ο
άντρας που αγοράζει ένα καλάμι ψαρέματος για κείνην για να ψαρεύει πιο πολύ ...
η γυναίκα που αγοράζει εισιτήρια για τον
κινηματογράφο για κείνον για ένα έργο
που θέλει εκείνη να δει.
Δεύτερον, κάνουν πράγματα ν ια να
πάρουν κάτι ως αντάλλαγμα ... όπως πλένει τα πιάτα για να καλοπιάσει τη γυναίκα
του ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσει αργότερα κάτι ευχάριστο. Εγώ τουλάχιστο το
κάνω. Εσείς;

Πώς μπορείς να πάρεις σοβαρές αποφάσεις που θα οικοδομήσουν το
γάμο σου;
Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις αυτές καθαυτές που επηρεάζουν την οικογένειά σου
αλλά κι ο τρόπος που τις παίρνεις.
Σωστές αποφάσεις είναι εκείνες που παίρνεις όταν ακολουθείς τη σωστή διαδικασία. Να μην ξεχνάς τη βασική αρχή ότι
καμία μεγάλη απόφαση δεν πρέπει να
παίρνεις χωρίς την πλήρη συγκατάθεση
του άντρα σου/της γυναίκας σου.
Όταν παίρνεις αποφάσεις χωρίς τη γνώμη
του άντρα σου/της γυναίκας σου είναι σα
να λες, “Δεν υπολογίζω τη γνώμη σου ή δε
χρειάζομαι την άποψή σου ... το αποφάσισα.” Επίσης, να μελετάτε τα υπέρ και τα
κατά μαζί πριν πάρεις την απόφασή σου.

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

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

Κορωνοϊός – Ασθενείς: Ποιες είναι
οι πιο επικίνδυνες μέρες μετά τη
νοσηλεία

T

ους πρώτους μήνες μετά
το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο, οι ασθενείς με
COVID-19 αντιμετωπίζουν
υψηλό κίνδυνο επιπλοκών, επανανοσηλείας ακόμη και θανάτου, υποστηρίζει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών.
Ωστόσο, οι πρώτες 10 ημέρες μπορεί να είναι και οι πιο επικίνδυνες, σύμφωνα με μία νέα μελέτη
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο
του Michigan και το VA Ann Arbor
Healthcare System που δημοσιεύθηκε στο JAMA. Όπως δείχνει
η μελέτη αυτή, οι ασθενείς με
COVID-19 είχαν 40-60% υψηλότερο κίνδυνο να επιστρέψουν ξανά
στο νοσοκομείο ή να πεθάνουν
μέσα στις πρώτες 10 ημέρες από
το εξιτήριό τους, συγκριτικά με
άλλους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν τους ίδιους μήνες
στα ίδια νοσηλευτικά ιδρύματα γ ια καρδιακή
ανεπάρκεια ή πνευμονία. Μετά τις 60 ημέρες, πάντως, ο συνολικός κίνδυνος εκ νέου
εισαγωγής στο νοσοκομείο ή
θανάτου για τους ασθενείς με COVID-19 ήταν
χαμηλότερος από εκείνον για τις δύο προαναφερθείσες παθήσεις.
Ακόμα κι έτσι, όμως, μέσα
σ τ ο υς π ρ ώ τ ο υς δύ ο
μήνες το 9% των πασχόντων από COVID-19 που
επιβίωσαν μετά τη νοσηλεία τελικά απεβίωσαν και
σχεδόν το 20% υποτροπίασαν, καταλήγοντας ξανά στο νοσοκομείο. Το ποσοστό αυτό μάλιστα
έρχεται να προστεθεί στο 18,5%
εκείνων που πέθαναν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας. Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα
υγείας μετά τη νοσηλεία για σχεδόν 2.200 βετεράνους με COVID19 που νοσηλεύθηκαν σε 132
νοσοκομεία των ΗΠΑ με εκείνα
σχεδόν 1.800 ασθενών που νοσηλεύθηκαν για πνευμονία άσχετη με
την COVID-19 και 3.500 ασθενών
που νοσηλεύθηκαν για καρδιακή
ανεπάρκεια κατά την ίδια χρονική
περίοδο (άνοιξη – αρχές καλοκαιριού).
Ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης

Με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να νοσηλεύονται για σοβαρά
προβλήματα από την COVID-19
και τα νοσοκομεία να προσπαθούν
να ελευθερώσουν ή να δημιουργήσουν κρεβάτια για τις τρέχουσες
ανάγκες, η μελέτη υποδεικνύει μια
σοβαρή ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση κατά της πρώτες ημέρες
μετά το εξιτήριο.
«Συγκρίνοντας τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των ασθενών
με COVID-19 με εκείνα άλλων
σοβαρά ασθενών, παρατηρούμε
ένα μοτίβο μεγαλύτερου από το
συνηθισμένο κινδύνου από την
πρώτη έως και τη δεύτερη εβδομάδα, περίοδος που μπορεί να
αποδειχθεί πολύ επικίνδυνη για
τον οποιονδήποτε. Το ερώτημα,
λοιπόν, είναι τι μπορούμε
να κάνουμε για αυτό, πώς
μπορούμε να σχεδιάσουμε
καλύτερα το πλάνο εξιτηρίου για αυτούς του
ασθενείς. Πώς μπορούμε να μεθοδεύσουμε
την επικοινωνία και τη
μετά-νοσηλείας φροντίδα ανάλογα με τις
ανάγκες τους και πώς
να βοηθήσουμε αυτούς
που τους φροντίζουν να
π ρ ο ε τ οιμ α σ τ ο ύ ν κα ι
να αντιμετωπίσουν την
κα τ άσ τ ασ η», α ναφ έρει ο Δρ. John P. Donnelly,
πρώτος συγ γραφέας της
μελέτης και επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο του
Michigan.
Για την παρούσα εργασία ο
Δρ. Donnelly συνεργάστηκε με
τους γιατρούς Hallie Prescott και
Theodore Iwashyna, οι οποίοι
είχαν δημοσιεύσει μια άλλη πρόσφατη μελέτη που έδειχνε την
βραδεία ανάρρωση των ασθενών
με COVID-19 που νοσηλεύθηκαν
σε νοσοκομεία του Mishigan κατά
τη διάρκεια της άνοιξης. Σημειώνεται, τέλος, ότι από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, ο μόνος παράγοντας που διαφοροποιούσε σημαντικά τα αποτελέσματα ήταν αυτός
της ηλικίας. Ενδεικτικά, σχεδόν οι
μισοί από τους ανθρώπους 70-80
χρονών πέθαναν μέσα σε 60 ημέρες από την έξοδό τους από το
νοσοκομείο.
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Εγκεφαλικό Eπεισόδιο: Αυτοί είναι οι κρίσιμοι
μήνες για τη σωστή αποκατάσταση

Η

ταχεία έναρξη εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης αποτελεί τον πυρήνα για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής
ανάρρωσης έπειτα από το εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο.
Είμαι μέγιστης σημασίας για όσους έχουν υποστεί
εγκεφαλικό επεισόδιο να επαναδραστηριοποιηθούν
από τους πρώτους τρεις μήνες μετά την εκδήλωσή
του. Αν και η ανάρρωση συνεχίζεται για χρόνια
έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτός είναι ο
«χρυσός» χρόνος κατά τον οποίο ο εγκέφαλος είναι
σε θέση να προσαρμοστεί πιο γρήγορα στις βλάβες
που προκαλούνται από το εγκεφαλικό επεισόδιο,
ώστε το άτομο να μπορεί να μάθει νέους τρόπους να
κάνει πράγματα.
Η Αμερικανική Ένωση για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο
παρέχει τις εξής συστάσεις:
– Ζητήστε από το γιατρό σας να προχωρήσει σε αξιολόγηση των σωματικών και γνωστικών δυσκολιών
που αντιμετωπίζετε μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο
και την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου σχεδίου για
την αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης.
– Συνεργαστείτε με το γιατρό σας για να έχετε έναν
οδικό χάρτη για τη διαχείριση παραγόντων κινδύνου
για την πρόληψη νέου εγκεφαλικού επεισοδίου, που
μπορεί να περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα,

διακοπή καπνίσματος και ρύθμιση της αρτηριακής
σας πίεσης.
– Η πρώιμη έναρξη της αποκατάστασης έχει σημασία. Μόλις το επιτρέψει ο γιατρός ξεκινήστε αμέσως
εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Μην
καθυστερείτε.
– Να βρίσκεστε σε σταθερή επικοινωνία με τον γιατρό σας καθώς ορισμένοι παράγοντες -από το να
θυμάστε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή έως
την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάθλιψης- μπορεί
να μην καταστούν άμεσα ορατοί.
– Η υποστήριξη από τους φίλους και την οικογένεια είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την αποκατάσταση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν ένας ασθενής βρίσκεται σε εγκατάσταση αποκατάστασης όπου
έχει επιβληθεί απαγόρευση επισκεπτών λόγω της
COVID-19, μείνετε σε επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων, επιστολών όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτή η διατροφή βλάπτει την ποιότητα του σπέρματος

Τ

ο είδος της διατροφής μπορεί να βελτιώσει ή να επιδεινώσει την ποιότητα των σπερματοζωαρίων, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι πρέπει να αποφεύγουμε λοιπόν;
Πόσο επηρεάζει την ποιότητα των σπερματοζωαρίων η διατροφή και κατά συνέπεια τη μελλοντική υγεία των απογόνων; Την απάντηση ανακάλυψαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Linköping,
σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS Biology, καταλήγοντας πως οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν σημαντικά και άμεσα την ποιότητα του σπέρματος.
Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες μελέτησαν την ποιότητα του σπέρματος και άλλους
δείκτες υγείας σε 15 καθημερινούς άνδρες νεαρής ηλικίας, μη καπνιστές, οι οποίοι ακολούθησαν
συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα για δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας, το διαιτολόγιο εμπλουτίστηκε με σάκχαρα, σε αντιστοιχία περίπου 3,5 λίτρων ανθρακούχων
αναψυκτικών ή 450 γραμμαρίων ζάχαρης, σε καθημερινή βάση.
Οι μετρήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα υγιεινής διατροφής και μετά το τέλος της δεύτερης, οπότε
καταναλώθηκε μεγάλη ποσότητα σακχάρων, έδειξαν πως στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων, η
αρχικά χαμηλή κινητικότητα σπέρματος έγινε κανονική μετά την ολοκλήρωση του πειράματος.
Να σημειωθεί πως η κινητικότητα, είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος και το ποσοστό των ατόμων με χαμηλή
κινητικότητα σπέρματος στη μελέτη αντιστοιχούσε σε εκείνο του γενικού
πληθυσμού.
Η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να μειωθεί από πλήθος παραγόντων όπως ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, η παχυσαρκία και συναφείς
ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου 2. Η ερευνητική ομάδα που
πραγματοποίησε τη νέα μελέτη, επικεντρώθηκε στα επιγενετικά
φαινόμενα και πώς αυτά συνδέονται με την κληρονομικότητα.

Έμφραγμα: Η ψυχική διαταραχή που αυξάνει κατά 20% τον
κίνδυνο

Μ

ια νέα μελέτη υπό τον καθηγητή
Scott Lear του Πανεπιστημίου Simon
Fraser παρέχει περαιτέρω στοιχεία
για τη σύνδεση ανάμεσα στα συμπτώματα κατάθλιψης και τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου.
Η παγκόσμιου βεληνεκούς μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Psychiatry, παρακολούθησε
145.862 μεσήλικες από 21 χώρες και βρήκε μια
αύξηση της τάξης του 20% σε καρδιαγγειακά συμβάντα και θανάτους σε ανθρώπους με περισσότερα από τέσσερα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι
κίνδυνοι, μάλιστα, ήταν διπλάσιοι στις αστικές

περιοχές –όπου θα ζει η πλειοψηφία του πληθυσμού έως το 2050- και πάνω από διπλάσια στους
άνδρες. Σύμφωνα με τον Δρ. Lear, τα αποτελέσματα αυτά αφορούν στο παρόν, καθώς οι ειδικοί αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ως
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα συμπτώματα κατάθλιψης θα
πρέπει να θεωρηθούν εξίσου σημαντικά με τους
παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως το
κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή
χοληστερόλη, στο πλαίσιο της πρόληψης καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου.

24
Οι αναμνήσεις ενός Έλληνα πράκτορα της CIA

18 Δεκεμβρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο

άνδρας με τα γένια και το αυτόματο στα χέρια κατάλαβε ότι κάτι άσχημο θα συνέβαινε και άρχισε να
τρέχει για να καλυφθεί γρήγορα όταν σήκωσε τα μάτια του προς τον ουρανό. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο
πύραυλος έσκασε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά του, σπέρνοντας τον όλεθρο, όμως ο Μαρκ Πολυμερόπουλος είχε γλιτώσει.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό στον επιχειρησιακό πράκτορα της CIA κάπου στα βουνά του Αφγανιστάν, του
Ιράκ, της Συρίας και του Πακιστάν. Ο Ελληνοαμερικανός επιτελικός είχε φλερτάρει αρκετές φορές με τον θάνατο, σε επιχειρήσεις άκρως απόρρητες, κυνηγώντας τρομοκράτες ή στρατηγούς
του Σαντάμ Χουσεΐν.
«Μαθαίνεις να ζεις με αυτό», μου λέει κατά τη διάρκεια της
τηλεφωνικής συνομιλίας μας και συμπληρώνει: «Οταν κάνεις
αυτή τη δουλειά, οι κίνδυνοι είναι δεδομένοι, ειδικά όταν υπηρετείς στη Μέση Ανατολή».
Ο Πολυμερόπουλος υπηρέτησε τη CIA για σχεδόν τρεις δεκαετίες και μέχρι πέρυσι ήταν επικεφαλής όλων των μυστικών
επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Ευρασία. Γλίτωσε από πυροβολισμούς και ενέδρες, έζησε νύχτες αγωνίας συντονίζοντας επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά ένα ταξίδι στη
Ρωσία απέβη μοιραίο, ευτυχώς μόνο για την καριέρα του.
«Η πρεσβεία τους στην Ουάσινγκτον ενέκρινε τις βίζες μας,
αλλά μας ξεκαθάρισαν ότι δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι, παρότι
θα συναντούσαμε ομολόγους μας -να το πω έτσι- από την FSB,
την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, για να συζη-

νος στην Αθήνα, έφυγε μικρός ακόμη για την Αμερική, όπου ο
πατέρας του ήταν καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, και
μεγάλωσε μέσα σε ένα αστικό σπίτι όπου η μόρφωση έπαιζε
μεγάλο ρόλο. Καλός μαθητής, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Κορνέλ, όπου τον προσέγγισε στρατολόγος της CIA βλέποντας
στον νεαρό Πολυμερόπουλο έναν καλό υποψήφιο. Ο απόφοιτος του Κορνέλ περνάει όλα τα τεστ και αρχίζει την εκπαίδευση,
θεωρητική αρχικά και πρακτική αργότερα, στην περίφημη
«Φάρμα» της Υπηρεσίας. Εν αντιθέσει με άλλους Ελληνοαμερικάνους όπως ο Τζον Κυριάκου και ο Γουίλιαμ Μπασίλ, αυτός
δεν πέρασε από τον σταθμό της CIA στην Αθήνα.
Τον ρωτάω ποια ήταν η πρώτη του μετάθεση και μου δίνει την
κλασική απάντηση που θα έδινε ένας πρώην επιχειρησιακός
πράκτορας σε δημοσιογράφο: «Δεν μπορώ να σου πω κάτι
τέτοιο, αλλά υπηρέτησα πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή, τόσο
σε εμπόλεμες ζώνες για τρία χρόνια όσο και στον πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας».
Αρνείται ότι έχει πυροβολήσει κάποιον σε κάποια επιχείρηση,
όμως βλέποντάς τον στις φωτογραφίες με πλήρη εξοπλισμό,
διαπιστώνεις ότι απλώς δεν θέλει να πει ευθέως κάτι τέτοιο.
«Υπήρξαν στιγμές που βρέθηκα στο επίκεντρο εκρήξεων επίθεσης από πύραυλο και μπορώ να σου πω ότι τραυματίστηκα
ελαφρά από θραύσματα σε μία από αυτές».
Οι ικανότητές του δεν περνούν απαρατήρητες και από επιχειρησιακός πράκτορας αρχίζει σταδιακά να προάγεται σε αρχηγό
ομάδας και αργότερα σε σταθμάρχη.

τήσουμε θέματα που αφορούσαν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
ΟΙ Ρώσοι όμως πίστευαν ότι ο επικεφαλής των απόρρητων
επιχειρήσεων της CIA, που επέβλεπε πάνω από 50 σταθμούς
της υπηρεσίας, θα ερχόταν μαζί με έναν συνάδελφό του για να
συντονίσουν μυστικές αποστολές σε ρωσικό έδαφος.
«Εγώ είχα τον βαθμό στρατηγού με τέσσερα αστέρια», μου λέει,
«για να καταλάβεις πού ήμουν ιεραρχικά στην CIA. Και ένα
τέτοιο στέλεχος δεν μεταβαίνει προσωπικά σε μια ξένη χώρα
για να κάνει κατασκοπεία. Ημουν μόνιμα στα κεντρικά της υπηρεσίας στο Λάνγκλεϊ και από εκεί συντόνιζα τα πάντα που αφορούσαν τον τομέα ευθύνης μου».
Παρά τις αντιρρήσεις και την προειδοποίηση των Ρώσων, ο
Πολυμερόπουλος ταξιδεύει στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του
2017 μαζί με τον συνάδελφό του αγνοώντας ότι λίγες ημέρες
μετά θα νοσούσε από άγνωστη αιτία, θα είχε ιλίγγους, τάση
για έμετο, έντονες ζαλάδες και ημικρανίες. Οι Ρώσοι φέρεται
να τον χτύπησαν με ένα άγνωστο όπλο μικροκυμάτων που του
«χάρισε» για πάντα την «απόλυτη διάσειση» χωρίς φυσικό χτύπημα, το λεγόμενο Σύνδρομο της Αβάνας. Η ζωή του μετά από
αυτό δεν θα ήταν ποτέ ξανά ίδια.

«Δεν κυκλοφορείς σε χώρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και
η Υεμένη λέγοντας δεξιά και αριστερά ότι δουλεύεις για τη CIA,
γι’ αυτό ήμουν πάντα καλυμμένος πίσω από διπλωματική ιδιότητα. Δεν δούλεψα ποτέ με πλαστό διαβατήριο να προσποιούμαι τον επιχειρηματία, π.χ., που είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο».
Επιμένω να μου πει κάποιες σημαντικές επιχειρήσεις στις
οποίες συμμετείχε, αλλά αρνείται κατηγορηματικά και φροντίζει με την απάντησή του να εξάψει ακόμη περισσότερο την
περιέργειά μου.
«Μπορώ να σου πω μόνο ότι έδωσα το “παρών” ή είχα το
γενικό πρόσταγμα σε αποστολές που έγιναν πρωτοσέλιδο σε
όλα τα ΜΜΕ του κόσμου, όπως το κυνήγι και η σύλληψη των
στρατηγών και των υψηλών αξιωματούχων του Σαντάμ».

Τα χρόνια της φωτιάς

Η ζωή του ξεκίνησε στην Ελλάδα, όπου ο Πολυμερόπουλος έρχεται κάθε χρόνο για διακοπές εδώ και δεκαετίες, με
τη Μύκονο να έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του. Γεννημέ-

Το ταξίδι στη Μόσχα και τα δολώματα

Τα παιδιά του σε πολύ νεαρή ηλικία κατάλαβαν τι δουλειά έκανε
ο πατέρας τους και όταν μια μέρα ο Μαρκ θέλησε να τους μιλήσει τον πρόλαβαν με τη φράση «Μπαμπά, ξέρουμε».
Αυτό που δεν ήξεραν είναι ότι μετά από δύο και πλέον δεκαετίες ο μπαμπάς τους ανέλαβε επικεφαλής όλων των απόρρητων κεκαλυμμένων επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Ευρασία. Με
βάση τα κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ, ο Πολυμερόπουλος
ήταν αυτός που συντόνιζε 50 σταθμούς της Υπηρεσίας, από την
Ιρλανδία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν. Ομως η κύρια προτεραιότητά
του ήταν η Ρωσία, ειδικά μετά την εμπλοκή της στις προεδρικές
εκλογές του 2016, αφού οι Αμερικάνοι δεν ήταν διατεθειμένοι

να το αφήσουν να περάσει έτσι.
Με στοχευμένες επιχειρήσεις υπό την καθοδήγηση του Πολυμερόπουλου δημοσιοποιείται η παρέμβαση του Κρεμλίνου για
να εμποδίσει τα Σκόπια να αλλάξουν όνομα αλλά και η χορηγία της Ρωσίας σε ένα πραξικόπημα με σκοπό την ανατροπή
της κυβέρνησης στο Μαυροβούνιο. Ετσι όταν τον Δεκέμβριο
του 2017 ο Πολυμερόπουλος μαζί με τον συνάδελφό του προσγειώνεται στο Σερεμέτιεβο θεωρείται ανεπίσημα persona non
grata για τους Ρώσους.
«Πράκτορες της FSB μάς παρακολουθούσαν όπως το περιμέναμε άλλωστε από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στη Μόσχα
και κάναμε check in στο Marriott», μου λέει ο Πολυμερόπουλος.
Οι επίσημες συναντήσεις του με στελέχη της FSB δεν είναι καλή,
ενώ αυτή με αξιωματούχους της SVR είναι εκρηκτική, αφού οι
τελευταίοι τούς λένε ξεκάθαρα ότι η παρουσία τους ήταν ανεπιθύμητη. Η συζήτηση συνεχίζεται με αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και ο Μαρκ φεύγει έχοντας
πλέον μάτια και στην πλάτη αφού, όπως μου λέει, ήταν έτοιμος
για όλα.
«Ξέρεις, πήγαμε σε κάποια μπαρ κι εκεί πολύ ωραίες γυναίκες
άρχισαν να μας χαμογελάνε και να θέλουν να πιάσουν κουβέντα μαζί μας. Το ίδιο έγινε και σε μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία, αλλά ήταν πολύ εύκολο να αντιληφθώ ότι μου είχαν ρίξει
δόλωμα για να τσιμπήσω. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε
τέτοιες καταστάσεις».
Οσο προσεκτικός και αν ήταν, όμως, δεν μπόρεσε να αποφύγει
αυτή την παράξενη ασθένεια που τον χτύπησε ένα βράδυ μέσα
στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.
«Σίγουρα μου συνέβη κάτι εκείνη τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ήταν
χτύπημα με μικροκύματα από απόσταση. Αυτό είναι κάτι που
ερευνάται, όμως από εκείνο το βράδυ απέκτησα ένα αίσθημα
ότι πάσχω από ημικρανίες ή μια μόνιμη διάσειση».
Αυτό που στην αρχή νόμιζε ότι οφειλόταν σε μια τροφική δηλητηρίαση επανήλθε μετά από δύο ημέρες, αλλά ούτε τότε κατάλαβε ότι κάτι μπορεί να του είχαν κάνει οι Ρώσοι. Ετρωγε μαζί
με συνεργάτες του στο εστιατόριο «Pushkin» της Μόσχας, όταν
άρχισε να βλέπει το δωμάτιο να γυρίζει ενώ τον έλουζε κρύος
ιδρώτας και ήθελε να κάνει εμετό. Επέστρεψε στο δωμάτιό του
με χίλια ζόρια, ακύρωσε όλα τα ραντεβού του και όταν ανέβηκε στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στις ΗΠΑ ήταν ακόμα σε
άθλια κατάσταση. Τα συμπτώματα πέρασαν αλλά μόνο για λίγο.
Τον Φεβρουάριο του 2018 ο Πολυμερόπουλος άρχισε να νιώθει μια έντονη και επώδυνη πίεση που ξεκινούσε πίσω από το
κεφάλι του και μετά αγκάλιαζε το πρόσωπό του.
«Πήγα σε γιατρούς και έκανα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις,
αλλά οι ακτινογραφίες και οι αξονικές δεν έδειξαν τίποτε», μου
λέει συμπληρώνοντας ότι «τους επόμενους μήνες, όμως, η
κατάσταση χειροτέρεψε».
Οι συνάδελφοί του στη CIA τού είπαν ότι μπορεί να είχε γίνει
στόχος τεχνολογικής επίθεσης από μακριά, αφού τα συμπτώματα που τους περιέγραφε έμοιαζαν με το Σύνδρομο της Αβάνας, που πήρε το όνομά του όταν το 2016 πάνω από 20 Αμερικανοί που υπηρετούσαν σε διάφορες θέσεις στην πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αβάνα άρχισαν να εμφανίζουν περίεργα συμπτώματα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και στελέχη της CIA που υπηρετούσαν καλυμμένα με τη διπλωματική ιδιότητα, χωρίς όμως,
όπως λέει ο Πολυμερόπουλος, κάποιος να εμφανίσει πρόβλημα
όταν έκαναν εξετάσεις.
Ο ίδιος παραιτήθηκε μετά από 26 χρόνια θητείας στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας, αφού πλέον δεν μπορούσε να
δουλέψει όπως πριν, με τις ημικρανίες να τον ταλαιπωρούν
συχνότατα. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε να είχε
προσέξει περισσότερο τόσο αυτόν όσο και όλους τους άλλους
που χτυπήθηκαν από τα μικροκύματα των Ρώσων. Εξακολουθεί να έρχεται στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι για διακοπές. Προτού κλείσουμε το τηλέφωνο τον ρωτάω για την υπόθεση με
τον Ρώσο αξιωματούχο που είχε στρατολογηθεί από τη CIA
και υπηρετούσε στο Κρεμλίνο κατασκοπεύοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτόν που φυγαδεύτηκε το καλοκαίρι του 2017 σε
μια παράτολμη επιχείρηση, την περίοδο που ο Μαρκ Πολυμερόπουλος ήταν επικεφαλής των μυστικών επιχειρήσεων σε
Ευρώπη και Ευρασία.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής ακούω τη φωνή του: «Δεν
μπορώ να πω τίποτε γι’ αυτό που με ρωτάς, ούτε ένα σχόλιο».
Το περίεργο θα ήταν να μπορούσε.
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VAROSHA, η νεκρή πολιτεία, που η Τουρκία νεκρανασταίνει

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΟΎΔΑΣ,
MBA, MA

Ο

ι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το
κείμενο, είναι απόψεις ενός Καναδού,
Ελληνικής καταγωγής , που υπηρετείσαι
τον Καναδά επί 10 χρόνια ως Κυβερνητικός εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού του Καναδά, κράτους μέλους των G7 και του ΝΑΤΟ αλλά και
νυν Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Τορόντο, επιχειρηματίας και πρόεδρος διάφορον διοικητικών συμβουλίων.
Καταρρακτώδης βροχή υποδέχθηκε το αναθεωρητικό καθεστώς του Ερντογάν στην νεκρή πολιτεία της Varosha, όταν συνοδευόμενος από τον
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, πρόσφατα εκλεγμένο, απευθύνθηκε στον «λαό» του,
οι οποίοι βέβαια μόνο Τουρκοκύπριοι δεν είναι
πλέον, εφόσον η συντριπτική τους πλειοψηφία
αποτελείται από εποίκους, που έχει μεταφέρει το
κατοχικό καθεστώς της Τουρκίας στα κατεχόμενα.
Άδικα πήγαν όλες αυτές οι προετοιμασίες που είχαν
κάνει, όταν σφοδροί άνεμοι και ισχυρή καταιγίδα
του χάλασαν την ομήγυρη. Προωθεί τώρα στα
κατεχόμενα, μέσω των οργάνων της Άγκυρας, τη
λύση μέσω δύο κρατών, αλλά και πάλι όμως δεν
λέει όλη την αλήθεια, όπως δεν έλεγε όλη την αλήθεια και τις προηγούμενες δεκαετίες.
Σκοπός της Τουρκίας είναι ο έλεγχος όλης της
Κύπρου, γι’ αυτό καλό θα είναι κυβέρνηση της
Αθήνας και Λευκωσίας, να πάρουν πολύ σοβαρά
το συγκεκριμένο θέμα και να ατσαλώσουν στρατιωτικά τις ένοπλες δυνάμεις και να φέρουν σε
πλήρη εφαρμογή το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος- Κύπρου, ένα αδιαίρετο αδιάσπαστο μέτωπο
από τον Έβρο έως την Κύπρο. Την ώρα, που ο Ταγίπ
Ερντογάν οργανώνει συγκεντρώσεις στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, το Oruc Reis, κόβει βόλτες ανατολικά της Ρόδου και δυτικά του Καστελόριζου και
προκαλεί σε μια προσπάθεια, όχι να διεξάγει έρευνες, αλλά να δημιουργήσει τετελεσμένα η Άγκυρα,
σε βάρος του Ελληνισμού.
Σε crescendo προκλητικών δηλώσεων, ο τούρκος υπουργός ενέργειας Fatih Donmez προκαλεί.
Μίλησε για ενθαρρυντικά για την Τουρκία δεδομένα λέγοντας, ότι «…όπως πριν 100 χρόνια σκίσαμε τη συνθήκη των Σεβρών έτσι και τώρα σκίζουμε και τη συνθήκη της Λοζάνης», θέλοντας να
επιβάλλουν την Γαλάζια πατρίδα.
Εμείς θα πούμε, να μην επαναληφθεί αυτό που
έγινε με τη συνθήκη των Σεβρών, πριν 100 χρόνια. Μια συνθήκη δίκαιη τότε για την κατανομή των

εδαφών της καταρρέουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας ανάμεσα στις εθνότητες, οι οποίες την αποτελούσαν. Κατάφερε η Τουρκία και ανέτρεψε αυτή
την συνθήκη, καταστρέφοντας όλες τις εθνότητες,
Έλληνες, Αρμένιους Κούρδους και λοιπούς, εκμεταλλευόμενοι το DNA της φυλής μας, τον καταστρεπτικό διχασμό.
Με όσα διέπραξε τότε, την αντικατέστησε με την
συνθήκη της Λοζάνης και τώρα μας λέει, ότι με τον
ίδιο τρόπο θα υφαρπάξει και θαλάσσιες ζώνες από
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ας πάρουμε το μάθημα
μας και να μην περιμένουμε, όπως τότε, από φίλους
και συμμάχους να μας βοηθήσουν.
Μέχρι χτες, μιλούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για
κυρώσεις στην Τουρκία. Σήμερα «άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαστε».
Ο Ελληνισμός πρέπει να δράσει και όπως είπε ο
μεγάλος Έλληνας πολιτικός Περικλής, « οι καιροί ου
μενετοί», οι καιροί δεν περιμένουν. Με δηλώσεις
και ανακοινώσεις δεν πρόκειται να αναχαιτιστεί η
τουρκική αρπακτικότητα και επεκτατικότητα.
Προτείνει η αναθεωρητική και κατοχική Άγκυρα
ένα διάλογο εφ’ όλης της ύλης. Αυτές είναι προτάσεις προς ηττημένο και δεν είναι ηττημένες η Ελλάς
και η Κύπρος, ούτε πρόκειται να είναι σε περίπτωση Ελληνοτουρκικής σύρραξης. Έτσι λοιπόν η
Τουρκία, να παρατήσει αυτές τις ιταμές προτάσεις,
δεν αφορούν την Ελλάδα ούτε την Κύπρο, εκείνες
δεν έχουν ηττηθεί σε κάποιο πόλεμο για να ζητήσει
η Τουρκία διάλογο εφ’ όλης της ύλης και άνευ όρων.
Σε κάθε περίπτωση, προσωπική μου άποψη, όποτε
γίνει κάποιος διάλογος με την Τουρκία, θα πρέπει η
κατοχική δύναμη να αποχωρήσει από την Κύπρο,
από τα κατεχόμενα, να δώσει αυτονομία στην
Ίμβρο και Τένεδο καθώς και να σεβαστεί τα δικαιώματα της Ορθόδοξης εκκλησίας και τότε, με την
Ελλάδα και την Κύπρο να συζητήσει την μοναδική
διαφορά, εκείνη της διευθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ
τους, που είναι και η μόνη διαφορά. Όχι η Τουρκία
να κατέχει την μισή Κύπρο και να ζητάει διάλογο.
Τα Βαρόσια δεν είναι η απαρχή λύσης του Κυπριακού, αλλά είναι η αρχή της διχοτόμησης του νησιού
κατά τον Ερντογάν. Τώρα το ζητούμενο είναι αν θα
το επιτύχει ή όχι. Δήλωσε ο Ερντογάν στην ομήγυρη «..σήμερα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί,
δύο ξεχωριστές Δημοκρατίες (κατά τη γνώμη μου
μόνο ΜΙΑ, η Νότια) και δύο ξεχωριστά κράτη στην
Κύπρο (κατά τη γνώμη μου ΕΝΑ, η Κυπριακή Δημοκρατία)»
Κοροϊδεύει ο Ερντογάν λέγοντας «όπως δήλωσε
ο Τατάρ, πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για
λύση δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας», απλά διότι ο Τατάρ δεν έχει δικαίωμα να
έχει άποψη και να δηλώνει. Απλά βάζει τις δικές
του σκέψεις στο φερέφωνο του τον Τατάρ και αφού
έκανε τις ιταμές του δηλώσεις, το κερασάκι στην
τούρτα ήταν να κατηγορήσει τους Ελληνοκύπριους
ότι δυναμιτίζουν την λύση.
Εν τω μεταξύ, 10 ημέρες πριν την σύνοδο κορυφής
της Ευρωπαϊκή Ένωσης, η επίθεση φιλίας από την
Άγκυρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται κανονικά. Γνωρίζοντας ότι η απόφαση απόσυρσης του
Oruc Reis δεν θα μετρήσει για τους εταίρους στις 11
του Δεκέμβρη, άρχισαν λοιπόν κάποιοι στην Τουρκία να βλέπουν και μια άλλη συνωμοσία της Ελλάδος και της Κύπρου, προκειμένου να πείσουν την
Ευρώπη να επιβάλει κυρώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με την σημερινή εφημερίδα Yeni

Safak, που γνωρίζουμε ότι απηχεί κυβερνητικές
σχέσεις, το Ελληνικό lobby στην Ευρώπη προσπαθεί να φέρει στην ημερήσια διάταξη της συνόδου
κορυφής των ηγετών της ευρωπαϊκής ένωσης, το
άνοιγμα της κλειστής πόλης φάντασμα, της Αμμοχώστου, για να ζητήσει σύμφωνα με την εφημερίδα
την τιμωρία της Τουρκίας, μέσω κυρώσεων.
Με άλλα λόγια θεωρούν, ότι το νέο όπλο της Ελλάδας και της Κύπρου κατά της Τουρκίας είναι τα
Varosha.
Η Τουρκία δεν έχει εκεί παραβιάσει τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αν δεν
τύχουν τιμωρίας, τότε δημιουργείται προηγούμενο
και έτσι δίνεται το πράσινο φως, στον οποιοδήποτε
να παρανομεί, γράφοντας στα παλαιά των υποδημάτων του, συνθήκες και συμφωνίες ατιμωρητί.
Και παρ’ όλο τον καυγά που έγινε στη σύνοδο των
υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, Mike Pompeo
και Mevlut Tsavousoglu, ο τελευταίος κατηγορεί

την Ελλάδα την Κύπρο, την EE, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Σαουδική
Αραβία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ για κακή συμπεριφορά και σκληρή και άδικη στάση απέναντι
της Τουρκίας, ενώ η καγκελάριος Merkel αναμένει την επιστροφή του «Άσωτου υιού» Ερντογάν,
στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, για να σφαγεί ο «μόσχος
ο σιτευτός», που είναι ποιος άλλος; Η Ελλάς και η
Κύπρος.
Προσωπικά πιστεύω, ότι την φορά αυτή Μητσοτάκης – Αναστασιάδης, Ελλάδα – Κύπρος είναι αμετάπειστοι, σε συνεννόηση και σε σωστή τροχιά και
ότι αντί των …προθύμων συμμάχων μας, που μερικές φορές αποφασίζουν πριν από μας για μας, οι
ως άνω δυο ηγέτες θα κάνουν το αυτονόητο.
Δημήτρης Σούδας, MBA, MA
Επίτιμος Πρόξενος, Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Τορόντο
Αντιπρόεδρος Groupe Selection
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ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη λειτουργία
των παρεκκλησιών μας στο Ελληνικό Γηροκομείο. Όπως γνωρίζετε, τα
παρεκκλήσια μας χτίστηκαν για τις ανάγκες των κατοίκων μας και λειτουργούν, όπως και όλος ο υπόλοιπος οργανισμός μας σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Υπουργείου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Όπως και τα
υπόλοιπα Γηροκομεία λαμβάνουμε τις οδηγίες μας από το Υπουργείο
Μακροχρόνιας Φροντίδας του Οντάριο.
Λόγω της πανδημίας COVID-19, και σύμφωνα με την Οδηγία Αριθμός
# 3 για εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης και βάσει του νόμου
περί προστασίας και προώθησης της υγείας από τον επικεφαλής Ιατρικό
Υπεύθυνο Υγείας του Οντάριο, όλες οι Εκκλησιαστικές Ακολουθίες και η
Θεία Κοινωνία δεν επιτρέπονται σ ’αυτή τη περίοδο και ούτε οι ιερείς θα
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους διότι σύμφωνα με τους κανονισμούς θεωρούνται μη-απαραίτητοι επισκέπτες.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για όλους τους κατοίκους μας, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανονισμούς καθώς προσπαθούμε να τους κρατήσουμε ασφαλείς και να βγούμε από την πανδημία.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
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Ελληνιστική Εκστρατεία

Μ

ετά και την πρόσφατη παταγώδη
αποτυχία της συνόδου κορυφής
των Βρυξελλών, ελπίζω, αγαπητοί
μου φίλοι, ο απανταχού Ελληνισμός να συνειδητοποίησε το αυτονόητο, ότι εξαιτίας της ανικανότητας των κυβερνόντων είμαστε η τελευταία τρύπα της ευρωπαϊκής ζουρνάς.
Είμαστε καλπαζοεισπράκτορες και όχι ισότιμα μέλη. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει και ας
κόπτονται οι ηγέτες μας περί του αντιθέτου.
Ίσως, αγαπητοί συνέλληνες, η τελευταία σφαλιάρα να πόνεσε λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες και να αποδειχτεί σωτήρια για το
έθνος.
Εάν βέβαια, αυτοί που μας κυβερνούν νιώσουν
βαθιά στο πετσί τους το μέγεθος όχι μόνον του
πόνου αλλά και της εθνικής προσβολής που
μετέφεραν με τις άδειες βαλίτσες και τις κούφιες
υποσχέσεις πίσω στην Αθήνα.
Αλλά και την εκκωφαντική αυτή σφαλιάρα να
την νιώσουμε όλοι μας, ο Ελληνισμός ανά τον
κόσμο και να αναζητήσουμε βοήθεια από αλλού
μπας και μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από
την Ευρωμαστούρα που μας προμηθεύουν τα
βαποράκια μας από μια Ευρώπη που μοναδικός
σκοπός της είναι η κονόμα.
Τι δουλειά έχουμε εμείς, ο Οικουμενικός Ελληνισμός, με μια Ευρώπη που έχει καταπατήσει τις πανανθρώπινες αξίες και αρχές που θα
έπρεπε να την καθοδηγούν και έχει μετατραπεί
σε μαστροπό πολυτελείας και σπείρα καρτέλ
που ακόμη και ο περιβόητος Πάμπλο Εσκομπάρ
μπροστά της μοιάζει ψιλικατζής;
Γενική Επιστράτευση, φίλοι συμπατριώτες είναι
το κάλεσμα για να σώσουμε μίαν Ελλάδα που
αν την αφήσουμε στα χέρια των Νεοταξικών σε
λίγα χρόνια θα είναι αγνώριστα διαφορετική και
ίσως ακόμη πιο μικρή.
Η νέα Ελληνιστική Εκστρατεία πρέπει να αρχίσει πάραυτα για να αναδιοργανωθούμε πρώτα
εσωτερικά και μετά εξωτερικά για έναν πόλεμο
που έρχεται και καλά θα είναι να μην μας βρει
απροετοίμαστους.
Γενική επιστράτευση όχι για να πολεμήσουμε
τον Τούρκο. Προέχει η ανασύσταση του Οικουμενικού Ελληνισμού γι’ αυτό και την αποκαλούμε Ελληνιστική Εκστρατεία.
Πρώτα και πάνω απ’ όλα να ξαναπάρουμε την
εκπαίδευση των παιδιών μας από τα αρπαχτικά
νύχια των διεθνιστών και να τα διαπαιδαγωγούμε Ελληνικά.
Είμασταν πάντοτε πρωτοπόροι και όλοι οι
άλλοι,(οι βαραβαρίζοντες), μας αντέγραφαν και
προσπαθούσαν να μας μιμηθούν.
Και τώρα μας έχουν μετατρέψει σε πίθηκους.
Μιμηκίζουμε εμείς, αντί να προπορευόμαστε.
Έβλεπα τον πρωθυπουργό της χώρας να εξηγεί
στους δημοσιογράφους στα Αγγλικά τα τεκταινόμενα της σύσκεψης και αναρωτιόμουν, γιατί
τόση υποβάθμιση της μητέρας όλων των γλωσσών;

Άδραξε την ευκαιρία κύριε Μητσοτάκη και πρόβαλε το κάλος της Ελληνικής μας γλώσσας.
Παραπονιόμαστε για την γελιοποίηση με τα
γκρικλις, αλλά από τον πρώτο τη τάξει ως τον
τελευταίο λάθροέποικο ακούς λίγα ελληνικά και
πολλά αγγλικά.
Στα ειδησεογραφικά δελτία, όλοι οι παρουσιαστές πετάνε και τις αγγλικούρες τους και αναρωτιέσαι σε ποιους απευθύνονται. Κανένας αρμόδιος δεν τους ακούει να τους στείλει κάποιο
πρόστιμο για ασέβεια προς την γλώσσα;
Αλλά πρόστιμα για τον κόβιτ πέφτουν βολίδα
και τσουχτερά.
Τις προάλλες, φίλοι μου, άκουγα στις ειδήσεις
τον τάδε υπουργό που ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη δήθεν να συντονίσει τις ενέργειες των ειδικών για να περιορίσουν τάχατις τα κρούσματα
και φυσικά μίλησε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Δεν ανέφερε πουθενά την λέξη Μακεδονία,
Μάλλον είναι απαγορευτικό λόγω της κατάπτυστης και προδοτικής συμφωνίας της Λίμνης.
Στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας την
ανέβαζε, ήρθα στην όμορφη πόλη της Βόρειας
Ελλάδας την κατέβαζε.
Δεν βρέθηκε κανένας να υπενθυμίσει του σκόπιμα αγεογράφητου υπουργάκου, ότι η Θεσσαλονίκη μας δεν είναι πρωτεύουσα της Βόρειας
Ελλάδας, αλλά της Μακεδονίας μας που εσείς
οι μειοδότες του Ελληνισμού προσπαθείτε να
ξεπουλήσετε.
Αλλά δεν θα τα καταφέρετε.
Άμα κάποιος πάει στην Πάτρα δεν λέει ότι ήρθα
στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, αλλά
στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
Ελληνιστική εκστρατεία για να ξανακερδίσουμε
την χαμένη πατρίδα μας και μετά θα είμαστε
πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τον όποιον
επιβουλέα.
Χρειάζεται συστράτευση, άπαντες, άνδρες και
γυναίκες παιδιά και υπερήλικες, όλοι για να ανακτήσουμε την χαμένη πατρίδα μας. Αγαπητοί
μου συμπατριώτες, χαλεποί οι καιροί που ζούμε
και εάν συνεχίσουμε στον ίδιο χορό τον ευρωπαϊκό, ζήτω που καήκαμε.
Πρέπει άρδην να ξαναμάθουμε τους πολεμικούς μας χορούς, τον Πυρρίχιο και τον Πεντοζάλι, το τσάμικο και τον Συρτό.
Τα τανγκό δεν είναι για μας, πολύ αργοί και
δυσκίνητοι, το παραδέχθηκε άλλωστε και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν μιλούσε για την
Ευρώπη των δύο ταχυτήτων , που προσπαθούσε να την δικαιολογήσει που αργεί να πάρει
αποφάσεις.
Πρέπει κάποιος από τους πολύ προοδευτικούς
συμβούλους που τον περικλείουν να του σιγοψιθυρίσει την λαϊκή παροιμία “ όποιος δεν θέλει
να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει”.
Εμπρός στο πατριωτικό σάλπισμα, συνέλληνες,
για να σώσουμε την Ελλάδα που χάνεται.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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H σημερινή νεολαία
Χρόνια πολλά να έχουμε
καλά κι ευλογημένα
σ΄ όλα τα απέραντα της γης
να είναι ειρηνεμένα.

Και χάνει τις δυνάμεις της
χωρίς να καταλάβει
και τότε είναι δύσκολο
για να τις αναλάβει.

Παιδιά να μην πεινάσουνε
μην κακοποιηθούνε
γιατί θα έχουν τραύματα
που δεν θα γιατρευτούνε.

Με τα δεσμά από τους δήμιους
είναι σφιχτά δεμένη
σε σιδερένια φυλακή
είναι αμπαρωμένη.

Η νεολαία σήμερα
είναι απογοητευμένη
με ακατάλληλες τροφές
βρίσκετε εθισμένη.

Σαν το πουλί χωρίς φτερά
κάθεται μαραμένο
και να πετάξει δεν μπορεί
γιατί είν’ πληγωμένο.

Το χρήμα είναι το δόλωμα
για να την δελεάσει
και γρήγορα στα δίχτυα τους
κορόιδο να την πιάσει.

Πολλά είν’ τα προβλήματα
σ’ αυτή τη κοινωνία
παρ΄όλο που βρισκόμαστε
σε άκράν τεχνολογία.

Μαρία Κωνσταντακοπούλου

Μ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΣ

ΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ! Είναι έτοιμος να
μας ακούση! Πρόθυμος να δεχθή τα αιτήματά μας, εφ’ όσον θα
συντελέσουν στην πνευματική
μας πρόοδο!
‘Αρκεί να νοιώθουμε την παρουσία Του! Να
αισθανόμαστε, ότι μας παρακολουθεί με
αγάπη! Δεν είναι ο πολυεύσπλαγχνος Πατέρας μας; Δεν είμαστε τα παιδιά Του; Δέν αποτελούμε την οικογένειά Του ; Για τον ουρανό
και για την Βασιλείαν των Ουρανών δεν μας
έχει προορίσει;
Μας έχει υποσχεθη, εφ’ όσον θα μείνουμε
γιά πάντα κοντά Του, και εφ’ όσον θα εφαρμόζουμε πιστά το άγιο θέλημά Του, ότι θα μας
δώση θέσιν πλησίον Του. « Πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον υμίν» (ίωαv, 15’-2).
Και στη γη με την θείαν παρουσία Του , μέ
την άπειρη αγάπη Του, με την υποδοχή Του
στη Θεία Ευχαριστία, μας προετοιμάζει και
για τούτο το μεγάλο αγαθό. Για την Ούράνια
Βασιλεία Του!
Αλλά , άς μή λησμονούμε και κάτι άλλο, επίσης μέγα και θαυμαστόν. Μόλις εμείς κάνουμε
λίγα βήματα προς Αυτόν, σπεύδει ο ίδιος προς
συνάντησή μας !
«Ας ένθυμη θοϋμε την παραβολήν του Ασώτου: ««Ετι αυτού μακράν απέχοντος είδεν
αυτόν ο Πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη και
δραμν έπέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και
κατεφίλησεν αυτον» (Λουκ. ιε’ 20) .
Μολονότι ο άσωτος είχε προσβάλλει τον
Πατέρα του, παρ’ όλον αυτό ο Πατέρας τον
ανέμενε με ανυπομονησία να επιστρέψη. Και
όταν γύρισε κοντά του, τον δέχθηκε με ανείπωτη χαρά και αγάπη.
O άγαθός Κύριος άναμένει να παμε κοντά Του
! Περιμένει να επιστρέψουμε μετανοημένοι
και πρόθυμοι να ζήσουμε για πάντα την αρετή
και την αγιότητα!
Δυστυχώς όμως πολλοί στέκουμε αναποφάσιστοι. Δεν κάνουμε το σωτήριο αυτό βήμα.
Δεν τρέκουμε στην ιερά εξομολόγηση, για να
πη ο καθένας μας, όπως ο άσωτος: «Πάτερ
ήμαρτον είς τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και
ουκέτι είμι άξιος κληθήναι υιός σονυ» ( στ. 21)
Εξακολουθούμε να μένουμε μακριά Του και
να μη μετέχουμε στο ουράνιο δείπνο, στην

Θεία Κοινωνία.
Δεν αποτελεί αυτό το πιο μεγάλο δυστύχημα
στη ζωή του ανθρώπου;
«Οχι, λοιπόν, αμέλεια. Δεν ακούμε τί διακηρύσσει το Πνεύμα το «Αγιον; Ιδού νύν καιρός
ευπρόσδεκτος, ιδού νύν ήμέρα σωτηρίας» (Β’
Κο ρινθ, στ’ 2).
Τρα, σήμερα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία, Το
αύριο δεν ξέρουμε αν θα μας ανήκει. Κάθε
άναβολή είναι επικίνδυνη.
Είδατε με πόση αποφασιστικότητα ο άσωτος
της Παραβολής είπε; «’Αναστάς πορεύσομαι
πρός τον Πατέρα μου!». Και χωρίς αργοπορία «αναστάς», ήλθε πρός τον πατέρα αυτού».
Ακρι6ς ή σωτηρία του προήλθεν από το ότι
έσπευσε να επιστρέψη. Δεν επέτρεψε στον
εαυτό του δισταγμούς και επικίνδυνες αναβολές.
Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα της αληθι
νης μετανοίας. Δεν δέχεται αναβολές. Μεταβάλλει σε πράξη την απόφασι. Δέν χάνει
καιρό σε διστα γμούς, σε μετεωρισμούς.
Κάνει αμέσως έργον την σωτήρια αυτή
θέλησι.
«Οταν περιμένη ο ουράνιος Κύριος, εμείς
μπορούμε να καθυστερούμε; Δεν φοβούμαστε, ότι θα παρέμβη ο εχθρός και θα σπείρα
ζιζάνια; Πόσοι και πόσοι τελικά ξέχασαν και
ωραίες αποφάσεις και καλές θελήσεις και
έμειναν προσκολλημένοι στον κακό έαυτό
τους ;
Στο ζήτημα της αλλαγής ζωής, της μετανοίας
και εξομολογήσεως, χρειάζεται σπουδή,
αποφασιστικότης και σταθερή απόφαση να
ζήσουμε πιά ως τέκνα αγαπημένα του Θεού.
Είναι το πιο σπουδαίο έργο της ζωής μας.
‘Ενθυμείσθε τι είπεν ο Σωτήρ μας στον Ζακχαίο; «Σπεύσας κατάβηθι. Σήμερον έν τω οίκω
σου δει με μείναι» (Λουκ. ιθ’ 5).
H σπουδή έδω , ή έκτέλεσι της άποφάσεως
να ζήσουμε έν μετανοία , είναι επιβεβλημένη. Δεν δίνουμε έτσι καιρό στον εχθρό
του ανθρώπου να σπείρη μέσα μας ζιζάνια
δισταγμών και λιποψυχίας. Προχωρούμε αποφασιστικά!. Μας το υπενθυμίζει άλλωστε η
Εκκλησία μας με τις μεγάλες εορτές, τους αποφασιστικούς αυτούς σταθμούς στήν πνευματική μας ζωή.

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

Finance Rates from

SALES EVENT

Special Credits up to

Lease Rates from

35

0%
0.98%
$25,000

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

Lease from

Includes

$298 0.98% $2,500
†

per month

†

Audi Uptown
Fall Credit

for 48 months with
$3,988 down payment

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$398 0.98% $3,500
†

per month

†

Audi Uptown
Credit

for 48 months with
$5,788 down payment

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

Lease from

Includes

$418 2.98% 1%
†

per month

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

†

for 36 months with
$4,788 down payment

Special Lease
Rate Reduction

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9%
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options,
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015. Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Division of DFC Auto Group

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi A3/A4 and 2021 Q3/Q5models. *Lease a 2020 A3 Sedan 2.0 TFSI S tronic FWD Komfort/A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort S tronic/2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort/Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of
A3=$36,795/A4=$48,495/Q5=$48,845//Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at A3=0.98%/A4=1.98%/Q5=2.98%/Q3=2.98% for 36/48 months after application of 1% rate reduction, with monthly payments of A3=$298/A4=$398/Q5=$458/month/Q3=$418/mo. after application of $2,500-A3/$3,500-A4 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin
fee ($395), A3=$3988/A4=$5,788/Q5=$6,588/Q3=$4,788 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is A3=$24,140/A4=$24,928/Q5=$23,163/Q3=$19,941 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge
of $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only, Up to an additional 1% rate reduction on Audi Finance Special/Subvented Rates is available to eligible current Audi Finance customers who finance or lease through Audi Finance on select new and unregistered 2021 Audi Q3, Q5, and Q7 models, for a total of up to a 2% rate reduction. Credit amounts vary to a
maximum of $25,000 available on new unregistered 2019 e-tron models. Offer available on approved credit only and to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, and cannot be combined with the Audi Owner Loyalty Program. Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required.
Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on November 30, 2020, and is subject to change or
cancellation without notice.
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ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από
τον διορισμό σας στη θέση του
Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για
θέματα Αποδήμου Ελληνισμού. Πώς
αποτιμάτε το μέχρι τώρα έργο σας;
Το ξέσπασμα της πανδημίας δυστυχώς δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες στην
άσκηση των καθηκόντων μας και αυτό γιατί δεν
είμαστε σε θέση να βρεθούμε δια ζώσης στο
πλευρό των απανταχού Ελλήνων. Ωστόσο, βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με τις Πρεσβείες
και τα Προξενεία μας σε όλον τον κόσμο, επικοινωνώ τηλεφωνικά και διαδικτυακά με ομογενειακούς συλλόγους και ατομικά με Έλληνες
του εξωτερικού, ενημερώνομαι από πρώτο
χέρι για τα προβλήματα που έχουν οι ομογενείς
μας. Στο αυτό το σημείο θα ήθελα ακόμη μία
φορά να ευχαριστήσω τον κ. Πρωθυπουργό
για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό
μου και φυσικά τους συνεργάτες μου για την
στήριξη και τους κόπους τους.
Το χαρτοφυλάκιο του Αποδήμου Ελληνισμού
κρύβει από πίσω του μια δεύτερη Ελλάδα, που
νοιάζεται για την μητέρα πατρίδα, που θέλει να
βλέπει την χώρα μας να αναπτύσσεται και να
προοδεύει. Οι Έλληνες του εξωτερικού, κάθε
φορά που τους έχουμε ανάγκη, σπεύδουν να
σταθούν στο πλάι μας, έτοιμοι για αρωγή. Από
τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς
τους ανθρώπους είναι να εργαστούμε για την
καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τα Προξενεία
μας. Για αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των προξενικών
υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
παρέχει η τεχνική νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα έργα που έχουμε δρομολογήσει
με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οποία είναι προς
την κατεύθυνση της απλούστευσης των προξενικών διαδικασιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και του περιορισμού της ανάγκης προσέλευσης στα προξενεία.
Παράλληλα, θέλω να σταθώ στην ψήφιση του
Νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, μία τομή για το ελληνικό πολιτικό
σύστημα, το οποίο με μια ιστορική πλειοψηφία
έδωσε τέλος σε περισσότερα από 40 χρόνια

ατέρμονων συζητήσεων. Ένα χρέος της ελληνικής πολιτείας απέναντι στους απόδημους
Έλληνες επιτέλους ικανοποιείται. Γνωρίζω ότι
ίσως οι αρχικές επιδιώξεις μας για ψήφο όλων
ανεξαιρέτως των Ελλήνων του εξωτερικού και
μάλιστα με επιστολική ψήφο, δεν ικανοποιούνται προς το παρόν. Ωστόσο, ο νόμος αυτός
αποτελεί μια πρώτη καλή βάση, μια παρακαταθήκη της κυβέρνησης προς τους αποδήμους
για την οποία είμαι προσωπικά περήφανος και
ευτυχής. Τέλος, οφείλω να πω ότι από κοινού
με τις Αρχές μας στο εξωτερικό έχουμε ενεργοποιήσει το δίκτυο επαφών μας με τις ομογενειακές οργανώσεις σε κάθε γωνιά της γης
με στόχο την εδραίωση διαύλων αμφίδρομης
επικοινωνίας και κατάλληλης ενημέρωσής τους
για την υποστήριξη των εθνικών μας θέσεων.

Σε λίγες ημέρες μπαίνουμε στο 2021, μια
χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας, καθώς
θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την
Εθνική μας Παλιγγενεσία. Πού βρίσκεται
η Ελλάδα στον 21ο αιώνα και τί μήνυμα
θέλετε να δώσετε στους ομογενείς μας;

Το 2021 είναι μια σημαντική χρονιά για την
Ελλάδα. Είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε το
παρελθόν και να αναστοχαστούμε το μέλλον.
Η Ελλάδα μέσα σε 200 χρόνια πέτυχε πάρα
πολλά. Πέτυχε την εθνική της ολοκλήρωση,
πέτυχε να βρίσκεται στον πυρήνα σημαντικών υπερεθνικών και διακυβερνητικών οργανισμών, να οικοδομήσει συμμαχίες και να
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναπτυγμένων χωρών. Πέτυχε, επίσης, το όνομά
της να συνδεθεί με έννοιες όπως δημοκρα-

μας και στις χώρες, στις οποίες διαβιούν. Και
κυρίως είναι αυτοί που σπεύδουν πάντοτε
να προασπίσουν τα εθνικά συμφέροντά μας,
όποτε αυτά διακυβεύονται. Η Ελλάδα χρωστάει
πολλά στον Απόδημο Ελληνισμό. Όχι μόνο για
το ρόλο του στην δημιουργία του σύγχρονου
κράτους, αλλά για τη συμβολή του διαχρονικά.
Το συμπέρασμα, που εξάγουμε από την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, είναι πως όταν οι
Έλληνες συστρατεύονται σε ένα κοινό σκοπό,
είναι ικανοί να πετύχουν το ακατόρθωτο. Και
αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω
στους ομογενείς μας: ότι ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις του μέλλοντος και να δούμε την
Ελλάδα να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο.

Στείλατε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και
ενότητας για τους ομογενείς. Τελικά τι
είναι αυτό που μας ενώνει;

τία, πολιτισμός, τέχνες, κράτος δικαίου, σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ελευθερία Τύπου,
ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιστορία της χώρας
μας δεν μετρά μόνο χιλιάδες χρόνια, μετρά και
χιλιάδες επιτεύγματα. Επιτεύγματα, τα οποία
συνεχίζονται και σήμερα σε τομείς όπως οι επιστήμες, τα γράμματα, οι τέχνες, η πολιτική. Οι
Έλληνες ήταν ανέκαθεν λαός εξωστρεφής, κάτι
που φαίνεται και σήμερα από τα εκατομμύρια
ομογενών μας που ζουν και προοδεύουν ανά
τον κόσμο.
Οι απόδημοι Έλληνες είναι οι μόνιμοι Πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό, είναι αυτοί
που χτίζουν τις γέφυρες ανάμεσα στην πατρίδα

Αν το σκεφτούμε καλά, αυτά που ενώνουν τους
Έλληνες υπερισχύουν αυτών που τους χωρίζουν. Είναι πρώτα από όλα η γλώσσα. Μια
γλώσσα εννοιολογική με ιστορία 3.000 χρόνων. Για αυτό και ως Πολιτεία στηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες διδασκαλίας της ελληνικής στο εξωτερικό, τόσο στα σχολεία όσο και
στις έδρες νεοελληνικών σπουδών και ενθαρρύνουμε τα παιδιά των ομογενών μας να την
διδαχθούν. Προ μηνών εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών ‘staellinika’, η
οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και
Αποδήμου Ελληνισμού και την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Βανκούβερ.
Επιπλέον, ο πολιτισμός, τα έθιμα, η ιστορία,
η γαστρονομία είναι σημαντικοί ενοποιητικοί
παράγοντες του Ελληνισμού ανά τον κόσμο και
ως Πολιτεία φροντίζουμε να είμαστε δίπλα σε
όλες τις δράσεις που προάγουν τον ελληνικό
πολιτισμό. Γι’ αυτό και είμαι χαρούμενος που
η ελληνική κοινότητα στον Καναδά, μαζική και
πολυπληθής ως είναι, διατηρείται δραστήρια

και κρατά τη φλόγα του ελληνισμού άσβεστη
μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις. Στο έργο της
ενίσχυσης των δεσμών με την πατρίδα συνδράμει καταλυτικά και το δίκτυο των Διπλωματικών μας Αρχών, με πρώτη την Πρεσβεία μας
στην Οττάβα. Επιτρέψτε μου εδώ μία αναφορά
στην κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, η οποία
πρόσφατα ανέλαβε Πρέσβυς της Ελλάδας στον
Καναδά. Μία πολύπειρη διπλωμάτης, που με
τις πλούσιες περγαμηνές που συνοδεύουν την
μακρόχρονη σταδιοδρομία της, είμαι βέβαιος
θα συνεισφέρει περαιτέρω στην ενδυνάμωση
της σχέσης μας με τον εκεί ελληνισμό, καθώς
και στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με
την φίλη χώρα.
Επιπροσθέτως, ενωτικός κρίκος μεταξύ των
Ελλήνων στο εξωτερικό αποτελεί και η ελληνορθόδοξη πίστη. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα
να ευχαριστήσω τα Πατριαρχεία και τις Εκκλησίες μας ανά τον κόσμο για τη συμβολή τους
στη διατήρηση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Αυτή την ενότητα και την ομοψυχία, που επιδεικνύουμε ως λαός όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα της πατρίδας μας, καλώ τους ομογενείς μας να επιδείξουν και σήμερα. Η Ελλάδα
υπέφερε τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Την στιγμή που γυρίζαμε σελίδα,
που ξεκίνησε η ανάκαμψη, η πανδημία εμφανίστηκε ως μία νέα και μεγάλη πρόκληση. Στην
προσπάθειά μας αυτή χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την στήριξη των συμπατριωτών
μας, που αποφάσισαν να μετακινηθούν στο
εξωτερικό. Πρόκειται για πολίτες με υψηλή επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, τη
γενιά του brain drain όπως λέμε, για την οποία
η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε συγκεκριμένα κίνητρα οικονομικής φύσης, προκειμένου να εξετάσουν την επιστροφή τους στην
πατρίδα. Η αντιστροφή του brain drain θα εφοδιάσει την Ελλάδα με ανθρώπινο κεφάλαιο, το
οποίο τόσο χρειαζόμαστε για το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα που αναμένουμε μετά την πανδημία.
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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
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
O’CONNOR & WOODBINE

THΛ. ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑ ΒΕΤΤΥ
647.574.7029
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CONSTRUCTION
Για περισσότερες πληροφορίες

647-718-8012
AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
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Το Τορόντο, η ομοσπονδιακή κι επαρχιακή Το ΤDSB προειδοποιεί γονείς
κυβέρνηση θεωρούν τον Άγιο Βασίλη
να προετοιμαστούν για
σημαντικό φορέα παροχής υπηρεσιών
διαδικτυακά μαθήματα

Τ

Σ

τον Άγιο Βασίλη έχει πλέον δοθεί άδεια από όλα τα επίπεδα κυβέρνησης να έρθει
στον Καναδά- ακόμη και σε εκείνες τις πόλεις που βρίσκονται σε lockdown.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ντάγκ Φορντ εξέδωσε μια διακήρυξη
που θεωρεί επισήμως τον Άγιο Βασίλη ουσιαστικό πάροχο υπηρεσιών, επιτρέποντάς του να κινείται ελεύθερα στην επαρχία για να παραδώσει τα δώρα στα παιδιά.
«Ως πρωθυπουργός, έχω επισημάνει επίσημα τον Άγιο Βασίλη ως βασικό πάροχο υπηρεσιών και τον έχω εξουσιοδοτήσει να παραδώσει παιχνίδια, λιχουδιές και χαρά στα παιδιά
του Οντάριο. Έχω επίσης ορίσει το εργαστήριο παιχνιδιών των ξωτικών ως βασική κατασκευαστική επιχείρηση και έχω εξουσιοδοτήσει να εφοδιάσουν τον Άγιο Βασίλη με παιχνίδια και δώρα», ανέφερε σε ανακοίνωση ο πρωθυπουργός.
Η ανακοίνωση έρχεται μια μέρα αφότου το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο ενέκρινε
πρόταση καλώντας τις επαρχιακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι ο
Άγιος Βασίλης δεν θα πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ταξιδιωτικούς περιορισμούς την
Παραμονή των Χριστουγέννων.
Η πρόταση συνεχίζε λέγοντας ότι αν ο Άγιος Βασίλης ήταν άτακτος και παραβίαζε άλλους
κανόνες του COVID-19, το κόκκινο του κοστούμι, η γενειάδα, η μύτη του κερασιού, το διακεκριμένο γέλιο και ο τάρανδος θα τον καθιστούσαν εύκολα αναγνωρίσιμο.
Όταν η πρόταση πέρασε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε ήδη απαντήσει στην έκκληση
της πόλης, εκκαθαρίζοντας τον Σάντα και τον τάρανδο του για ταξίδια στον καναδικό εναέριο χώρο.
Η Transport Canada αναφέρει πως ο Άγιος Βασίλης τους έχει υποσχεθεί πως θα συμμοφορθεί με τα μέτρα και πως έχει κατεβάσει το COVID Alert app.

ο TDSB προειδοποιεί τους
γονείς να προετοιμαστούν
για την πιθανότητα οι μαθητές να μην επιστρέψουν
στην τάξη μετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων.
«Καθώς οι περιπτώσεις COVID19 συνεχίζουν να αυξάνονται στο
Τορόντο, το ίδιο ισχύει και για τη
πιθανότητα τα μαθημάτα να πραγματοποιούνται εκτός τάξεων, σχολείων για ένα χρονικό διάστημα»,
αναφέρει το TDSB σε επιστολή προς τους γονείς που απέστειλε την Τετάρτη το
βράδυ.
Το διοικητικό συμβούλιο είπε ότι ενώ δεν έχουν καμία ένδειξη σε αυτό το σημείο
πως θα υπάρξει μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση, θέλουν οι γονείς να είναι
προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο.
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για το κλείσιμο σχολείου
ή του συστήματος λαμβάνεται με βάση τις συμβουλές των υπαλλήλων δημόσιας
υγείας ή της επαρχιακής κυβέρνησης και δεν λαμβάνεται από το TDSB», δήλωσε το
διοικητικό συμβούλιο. Τα σχολεία μέχρι στιγμής είναι προγραμματισμένα να ανοίξουν στις 4 Ιανουαρίου. Νωρίτερα την Τετάρτη, η κυβέρνηση του Οντάριο έστειλε
ένα σημείωμα σε όλα τα σχολικά συμβούλια της επαρχίας ζητώντας τους να είναι
έτοιμοι να στραφούν σε απομακρυσμένη μάθηση, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

2,432 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, 23 νέοι θάνατοι

Τουλάχιστον 80 κρατούμενοι στις φυλακές
του Κίνγκστον έχουν κορωνοϊό

Η

Σωφρονιστική Υπηρεσία
του Καναδά αναφέρει πως η
φυλακή του Κίνγκστον έχει
σημειώσει αύξηση στα κρούσματα κορωνοϊου, με τουλάχιστον 80
κρατούμενους να έχουν βγει θετικοί
στον ιό.
Όλοι οι κρατούμενοι και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν κάνει το τεστ και η
Υπηρεσία παρακολουθεί στενά τη κατάσταση.
Ανέφερε επίησς πως όλοι οι υπάλληλοι
πριν μπουν στις φυλακές απαντούν στο
ερωτηματολόγιο για τον κορωνοϊό και
μετρούν την θερμοκρασία του σώματος
πριν ξεκινήσουν την βάρδια τους.

Έχουν αναφερθεί εστίες COVID-19 σε
ορισμένα ομοσπονδιακά και επαρχιακά
σωφροντιστικά ιδρύματα.
Σωφρονιστική Υπηρεσία του Καναδά λέει
ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι
έχουν δοθεί ιατρικές μάσκες και ασπίδες
προσώπου

Σ

το Οντάριο αναφέρθηκαν 1,983
νέα κρούσματα COV ID -19 την
Πέμπ τ η. Υπήρξ ε αύξ ησ η από
την Τετάρτη, όπου σημειώθηκαν
2,139 κρούσματα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Την Τρίτη σημειώθηκαν 2,275
κρούσματα, αριθμός που τότε αποτελούσε ρεκόρ. Το φράγμα με 2,000 κρούσματα δεν είχε διασπαστεί ποτέ ως τότε στην
επαρχία.Δυστυχώς, επιπλέον 23 συνάνθρωποι μας δεν βρίσκονται εν ζωή εξαι-

τίας της πανδημίας.
Η περιοχή του Πιλ σημείωσε 434 κρούσματα, ενώ στο Τορόντο σημειώθηκαν
715. Άλλα 209 κρούσματα σημειώθηκαν
στην περιοχή του Γιορκ.
Συνολικά 4,058 άνθρωποι έχουν πλέον
πεθάνει από τον ιό στην επαρχία, με τους
περισσότερους από αυτούς να ζούσαν σε
κέντρο μακροχρόνιας περίθαλψης.
Παράλληλα, 919 άτομα αναζήτησαν βοήθεια στα νοσοκομεία της επαρχίας.
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Η Helga Lovekaty
είναι μοντέλο
από τη Ρωσία και
έχει ένα φανατικό
αντρικό κοινό
που επισκέπτεται
συχνά πυκνά τον
λογαριασμό της για
να την απολαύσει σε
νέες πόζες.

Helga Lovekaty :
O απόλυτος πόθος
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Κόλαση! Η “καυτή” δημοσιογράφος που Κ.Φραντζής: θύμησε στις
θαυμάστριες του το καλοκαίρι
ξεσηκώνει τους πάντες

Ο

Τ

ο ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από την
παρουσία της σε πάνελ διάφορων εκπομπών.
Ο λόγος για την Ειρήνη Γκανιάτσου, η οποία πέρα από την επαγγελματική της ιδιότητα
και τον τρόπο που σχολίαζε πολλά από τα θέματα, ξεχώρισε και για την εμφάνισή της.
Κόλαση! Η “καυτή” δημοσιογράφος που ξεσηκώνει τους πάντες – Πόζες-φωτιά με… ανύ-

παρκτο μαγιό!
Μάλισ τα, αν κάνετε μία βόλτα σ το λογαριασμό της στο Instagram, θα διαπιστώσετε πως
η νεαρή δημοσιογράφος διαθέτει κι ένα εντυπωσιακό κορμί. Ειδικά, οι φωτογραφίες της με
μαγιό αναδεικνύουν τα κάλλη της, ενώ η ίδια
φροντίζει μέσα από τις πόζες της να δείχνει τη
σέξι πλευρά του εαυτού της.
Κι εννοείται πως τα likes «πέφτουν» βροχή.

Κωνσταντίνος
Φραντζής που
ενώ είναι χειμώνας εκείνος
λίγες ώρες πριν θύμησε
στις θαυμάστριες του μία
από τις πιο ωραίες εποχές
του χρόνου το καλοκαίρι
και πόσο το λησμονεί.. Μάλιστα, για τις μέρες μας έρχονται ο Κωνσταντίνος είπε
να μας πει και ένα τραγούδι και να μας κάνει την προσμονή των Χριστουγέννων
λίγο καλύτερη και μας θυμίζει ότι τέτοια περίοδο δεν
στολίζονται μόνο τα σπίτια,
οι δρόμοι, οι πλατείες και
άλλα πολλά άλλα και η διάθεση μας..

Η Αλεξάνδρα
Κουτσαντώνη είναι
απλά… εθισμός!

Η φωνάρα της…
λοχαγού Κορέλλι

Η φωτό αθλητή με την Καζαντζόγλου: Υπέροχο
«καυτή» σύντροφό του το χριστουγεννιάτικο
σπιτικό της
στο κρεβάτι!

Η Μαρία Κορέλλι είναι από τις
τραγουδίστριες που σε… μαγεύουν
και με τη φωνή, αλλά και με το
κορμί τους.
Αυτή την εβδομάδα, θα
ασχοληθούμε με μια νέα
τραγουδίστρια που έχει την
δυνατότητα να μας… μαγέψει και με
την φωνή, αλλά και με το κορμί!
Ο λόγος για την Μαρία Κορέλλι!
To νέο αίμα στην ελληνική σόου
μπιζ ήρθε για να μείνει αφού κάθε
φωτογραφία της στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης συγκλονίζει το
ανδρικό κοινό κι όχι μόνο...

Ο λόγος για τον Μάριο Καπότση
και την Κόνι Μεταξά. Η σέξι
τραγουδίστρια και κόρη του
Λευτέρη Πανταζή, μοιράστηκε
ένα σπάνιο στιγμιότυπο από
την καθημερινότητα της με τον
διεθνή πολίστα. Οι δυο τους
βρίσκονταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι
τους τη στιγμή που η «καυτή»
τραγουδίστρια τους απαθανάτιζε
από τον καθρέφτη ενώ σε… πρώτο
πλάνο φαινόταν και το πανέμορφο
σκυλάκι της που προσπαθούσε να
ανέβει και αυτό στο κρεβάτι.

“Meeeerry Christmas Είμαι ξεκάθαρα
σε mood Χριστουγέννων και δεν το
κρύβω. Ίσως ξεκίνησα και λίγο πιο
νωρίς φέτος από όσο θα έπρεπε αλλά
ήθελα να επιβάλλω στον εαυτό μου μια
αλλαγή διάθεσης. Μια ο COVID, μια το
lockdown, η αλλαγή που έχω κάνει στην
καθημερινότητα μου και τις συνήθειές
μου, η φασαρία που κάνει η ανακαίνιση
στον τέταρτο εδώ και ενάμιση μήνα
(ακόμα και τώρα που σας γράφω), τα
ταξίδια που δεν ξέρω ποτέ θα ξανακάνω,
και και και ....είχα ανάγκη να δώσω
χρώμα στη ζωή μου και να ταξιδέψω μες
το ίδιο μου το σπίτι”, έγραψε στο μπλογκ
της.

Κ

έρδισε το τίτλο
της Miss Face
Greece το 2019
η Α λεξάνδρα
Κουτσαντώνη κι έκτοτε
έχει εθιστεί το ανδρικό
κοινό μαζί της.
Η ξανθιά καλλονή μιλάει
στο Mediaday για την
αίτηση που έκανε στο
GNTM αλλά δεν πήγε
ποτέ και την ομοιότητα
της με την Φαίη Σκορδά!
Αλεξάνδρα, έχεις κερδίσει τον τίτλο Miss Face
Greece την χρονιά που
μας πέρασε. Mίλησε μας
για αυτή την εμπειρία
σου;
“Ήταν μια πολύ ομορφη
εμπειρία! Δεν το περίμενα καθώς πήρα μέρος
σ τον διαγωνισμό για
πλάκα! Περασα πολύ
όμορφα”.
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Katie Bell: Το μοντέλο με τις
εκρηκτικές αναλογίες

Η Nicky Gile διαθέτει
εντυπωσιακό κορμί και το
δείχνει

Τ

ο Playboy ως υποστηρικτής της σεξουαλικότητας δεν
θα μπορούσε παρά να γίνει αρωγός αυτής
της προσπάθειας και να
στηρίξει εκείνα τα κορίτσια που κάνουν ομορφότερη την καθημερινότητά
μας. Αυτό το χαμόγελο ευτυχίας που ζωγραφίζεται
στο πρόσωπό μας και έχει
συγκεκριμένη αιτία. Όπως
συμβαίνει στην περίπτωση
της Katie Bell. Το μοντέλο
με τις εκρηκτικές αναλογίες
φροντίζει αρκετά συχνά να
ευχαριστεί στους 1.800.000
πιστούς ακόλουθούς της και
οφείλαμε να ξοδέψουμε λίγο
ιντερνετικό μελάνι για εκείνη. Μεγαλωμένη στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, χρωστάει τη μεγάλη δημοσιότητα προς το πρόσωπό της στον
Dan Bilzerian.

Βράνιες για Καρλέουσα: «Δεν μπορώ
να πω ότι δεν πέρασα ωραία»

Ο

Όγκνιεν Βράνιες
αναφέρθηκε για
μια ακόμα φορά
στην σχέση που
είχε με την Γέλενα Καρλέουσα. Την περίοδο όπου διατηρούσε παράνομο δεσμό με
την γυναίκα του Ντούσκο Τόσιτς Γέλενα Καρλέουσα θυμήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό της Βοσνίας ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νυν της Άντερλεχτ Όγκνιεν Βράνιες.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Δεν μπορώ να πω ότι δεν
πέρασα ωραία. Τώρα πλέον
δεν την κατηγορώ για τίποτα,
γιατί καταλαβαίνω πως ήθελε να το σώσει. Δεν μπορεί
να κατηγορεί εμένα επειδή
βρήκε ο σύζυγός της τα μηνύματά μας. Αυτή ανταποκρίθηκε σε μένα. Δεν έπρεπε να με συκοφαντεί και να
λέει είμαι έτσι, έτσι, έτσι και
έπρεπε να το λύσει η ίδια με
την οικογένειά της!»
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Σ

την περίπτωση της Nicky Gile
η φύσ η σ τάθηκε ιδιαίτ ε ρα
γε ν ναιόδωρη. Διαθέ τ ει χυμώδεις καμπύλες και εντυπωσιακή πίσω όψη, αλλά κι ένα εξίσου
εν τυπωσ ιακό κορμί. Η ίδια γ νωρίζει καλά τα ατού της εμφάνισής της
και το δείχνει. Αν κάνεις μία βόλτα
σ το λογαριασμό της πρώην τσ ιρλίντερ και νυν μοντέλου στο Instagram

θα πέσεις πάνω σε σέξι φωτογραφίες της. Οι περισσότερες με μαγιό που
αναδεικνύουν τα εν τυπωσ ιακά της
κάλλη. Το supermodel φωτογραφήθηκε σ το ΜΑΧΙΜ για το διπλό τεύχος Μαρτίου-Απριλίου, αποδεικνύοντας πως οι συνεργασίες της με μεγάλα brands όπως Victoria’s Secret,
Brooks Brothers, Gucci και άλλα πολλά, δεν είναι καθόλου τυχαίες.

Οι σέξι πόζες της Dana Hamn
προκαλούν εγκεφαλικά

Η

Α μ ε ρικα ν ίδ α
καλλονή προκαλεί τις αισθήσεις
με τις πλούσιες
καμπύλες τη. Η Dana Hamn
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα, με πλούσιες
καμπύλες, που αποτελεί την
απόλυτη φαντασίωση για τον
ανδρικό πληθυσμό. Η ξανθιά
Αμερικανίδα καλλονή ξέρει
καλά το παιχνίδι των προκλήσεων και τα καταφέρνει εξαιρετικά ποζάροντας αισθησιακά με μικροσκοπικά μπικίνι,
που αναδεικνύουν τις καμπύλες της και ιδιαιτέρως το πλούσιο στήθος της, τρελαίνοντας το
ανδρικό κοινό.

48

LIFE

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

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...
Σαντορίνη , δεκαετία 1950.
Το λεωφορείο του νησιού
επιβιβάζει επιβάτες στην
Περίσσα

Αστυπάλαια δεκαετία ‘60
Ηράκλειο Κρήτης ,
στην Λαική

Συγκομιδή ελιάς
το 1890 περίπου
στην Κέρκυρα

Οργώνοντας στους
Δελφούς το 1966
Δωδώνη 1961 Ο Charles
McCabe (αριστερά)
συνομιλεί με ντόπιο στο
αρχαίο θέατρο

Βαμβακοπαραγωγός
μεταφέρει μάλλον με το
γαιδούρη του βαμβάκη .
Λιβαδειά δεκαετία του
1960

Ενα αγόρι
φωτογραφίζεται μπροστά
από το κωδωνοστάσιο του
Αγίου Γεωργίου
Λυκαβηττού , δώρο της
βασίλισσας Όλγας.
Δεκαετία 1930 μάλλον

Πωλητής φουντουκιών στην
Θεσσαλονίκη πριν περίπου
100 χρόνια

14-9-1954, προετοιμασία
για την ασφαλτόστρωση στην
γέφυρα Πυργακίου (χωριό
κοντά στην Τρίπολη )
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά

Γαλοπούλα γεμιστή

ª
ª
ª
ª

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

www.hellasnews-radio.com

1 μικρή γαλοπούλα γύρω στα 3
κιλά
750 γρ. κεφαλογραβιέρα τριμμένη
2 πράσινες πιπεριές ψιλοκομμένες
100 γρ. μπέικον

ª
ª
ª
ª
ª

ΥΛΙΚΆ

2 σκελίδες σκόρδου
δεντρολίβανο
1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μαργαρίνη για το γαρνίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ª

Αν η γαλοπούλα ειναι κατεψυγμένη βγάλτε την από το ψυγείο μια μέρα
πριν. Αν η γαλοπούλα είναι φρέσκια αλλά ήταν στο ψυγείο, βγάλτε την
απ’ το ψυγείο, 2 ώρες πριν μαγειρευτεί. Πλένουμε τη γαλοπούλα, τη
σκουπίζουμε εσωτερικά και εξωτερικά και την αλείφουμε με μαργαρίνη.
Πασπαλίζουμε με πιπέρι φρεσκοτριμμένο.

ª

Κόβουμε τις σκε λίδες σκόρδου σε μικρές φετούλες και τις μπήγουμε
μαζί με το δεντρολίβανο μέσα στο ψαχνό και τα μπούτια της γαλοπούλας.
Βάζουμε στην κοιλιά της γαλοπούλας το τυρί ανακατεμένο με το ψιλοκομμένο μπέικον, τις πιπεριές και σκορδο και πιπέρι και τη ράβουμε.

ª

Προθερμαίνουμε το φούρνο μας σ τους 350°f. Βάζουμε τη γαλοπούλα
σε σακούλα ψησίματος,την περιχυνουμε με τη μαργαρίνη και το κρασί,
κλείνουμε τη σακούλα και την τρυπάμε σε δύο τρία σημεία από πάνω
με οδοντογλυφίδα. Ψήνουμε τη γαλοπούλα για δυόμιση ώρες δεν ανοίγουμε το φούρνο η θερμοκρασία να παραμένει σταθερή. Μετά τις δυόμιση ώρες, αν θέλουμε πιο τραγανή πέτσα, βγάζουμε τη σακούλα και
ψήνουμε τη γαλοπούλα για άλλα 10-20 λεπτά, για να ροδίσει η πέτσα της
όσο θέλουμε. Όταν ψηθεί την αφήνουμε σκεπασμένη για 20-30 λεπτά να
ξεκουραστεί. ετσι έχουμε τη πιο ζουμερή και μαλακή γαλοπούλα!

ª

Σερβίρεται με λεμονατες πατάτες η πουρέ.
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ΖΥΓΟΣ

Μία σημαντική εβδομάδα ξεκινά, όπου
για σένα φίλε μου Κριέ η Ηλιακή Έκλειψη
που σχηματίζεται στο ζώδιο του Τοξότη
σου προσφέρει μία νέα προοπτική, ένα νέο
άνοιγμα, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην
εξέλιξή σου! Ο Δίας και ο Κρόνος κάνουν να
το πέρασμά τους στο ζώδιο του Υδροχόου
έτσι και εγκαινιάζεται μία νέα εποχή, στην
οποία εδραιώνεις σχέσεις, φιλίες ενώ ικανοποιούνται όνειρα και προσδοκίες σου!

Η εβδομάδα ξεκινά φίλε μου Ζυγέ με την
Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιο του Τοξότη η
οποία για εσένα μπορεί να σταθεί εξαιρετική για να ξεκινήσεις μία νέα σχέση,
για να πάρεις την πρωτοβουλία και να
κάνεις ένα νέο άνοιγμα στη ζωή σου , ενώ
οι αιφνίδιες εκπλήξεις της περιόδου είναι
βέβαιο ότι φέρνουν μία νέα αρχή στη ζωή
σου!

ΤΑΥΡΟΣ

Ο Δίας και ο Κρόνος κάνουν την είσοδό τους
στο ζώδιο του Υδροχόου και από αυτή την
θέση φέρνουν νέες ευθύνες και νέες προοπτικές στη ζωή σου! Η δημιουργία οικογένειας είναι πολύ πιθανό να είναι στα πλάνα
σου, ή ακόμα και η ιδέα του να κάνεις μία
σημαντική αλλαγή στο σπίτι ή στις βάσεις
σου!

Η εβδομάδα ξεκινά με την τελευταία Ηλιακή Έκλειψη του 2020 όπου σένα φίλε μου
Ταύρε σε προβληματίζει για ζητήματα που
αφορούν τα επαγγελματικά σου! Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά σου πιέζεσαι
σχετικές με τις οφειλές σου ενώ και η ψυχολογία σου δεν είναι και τόσο καλή! Η είσοδος του Δία και του Κρόνου στο ζώδιο του
Υδροχόου εγκαινιάζει μία νέα εποχή κατά
την οποία καλείσαι να βάλεις γερά θεμέλια
σε στόχους, προοπτικές και στην καριέρα
σου!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Εβδομάδα με Ηλιακή Έκλειψη στο ακριβώς
απέναντι ζώδιο από το δικό σου φίλε
μου Δίδυμε και μπορώ να πω
ότι βρίσκεσαι σε ένα σημείο
καμπής για την εξέλιξη
σχέσεων αλλά και συνεργασιών! Πιέζεσαι από
τις καταστάσεις γύρω
σου να πάρεις κάποιες
αποφάσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η νέα εβδομάδα εντείνει
το στρες και την κούραση
για σένα φίλε μου Καρκίνε,
αφού η Ηλιακή Έκλειψη από το
ζώδιο του Τοξότη, ρουφά την ενέργειά σου
και στραγγίζει τα αποθέματα αντοχών. Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για χαλάρωση
ενώ σημαντικό είναι να κάνεις πράγματα και
για σένα αυτή την περίοδο!

ΛΕΩΝ

Εβδομάδα με Ηλιακή Έκλειψη και εσύ φίλε
μου Λέοντα, μέσα στα σκοτάδια της τελευταίας περιόδου καταφέρνεις και βρίσκεις
το φως το οποίο και σου δίνει περισσότερη
δύναμη, δημιουργικότητα αλλά και έρωτα.
Στα αισθηματικά σου αναμένεται να έχεις
θετικές εξελίξεις σε αυτή την χρονική περίοδο γεγονός που θα σου δώσει δύναμη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η εβδομάδα ξεκινά με την Ηλιακή Έκλειψη
στον Τοξότη η οποία και σε κάνει να βρίσκεσαι σε έντονο συναισθηματικό αναβρασμό,
γιατί διακρίνεις ότι αυτό το διάστημα τα
πάντα είναι ασταθή και αβέβαια γύρω σου!
Ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, την καριέρα, βρίσκονται τώρα στο
πικ της ανησυχίας σου. Ο Δίας και ο Κρόνος
από το ζώδιο του Υδροχόου εγκαινιάζουν
μία εποχή που με σκληρή δουλειά, προσπάθεια και αγώνα θα καταφέρεις να βρεθείς κερδισμένος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η δημουργικότητά σου, αλλά και η ενέργεια
που λαμβάνεις από αγαπημένα πρόσωπα θα
σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις την προσωρινή κρίση της εποχής! Είναι γεγονός ότι
σε αυτό το χρονικό διάστημα μία επαφή, μία
επικοινωνία, ένα μήνυμα, θα προσφέρει μία
πολύ καλή νέα προοπτική!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Βρισκόμαστε προς το τέλος
του 2020 και εσύ αυτή
την εβδομάδα αποχαιρετάς τον Δία και τον
Κρόνο από το ζώδιο
σου και νιώθεις πλέον
αρκετά πιο ξαλαφρωμένος αφού από τούδε
και στο εξής μπορείς να
βάλεις τη ζωή σου σε μία
νέα πορεία και κατεύθυνση!
Πολλά από τα προβλήματα λύνονται, η ζωή σου ομαλοποιείται και πλέον
είσαι αρκετά πιο ανάλαφρος! Είναι ένα διάστημα που μπορείς πλέον να νιώσεις πιο
σίγουρος για την πορεία και το μέλλον σου
κλείνοντας κύκλους του χτες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μέσα από δύσκολες στιγμές θα παρουσιαστούν ευκαιρίες, αλλά και μέσα από τις
ευκαιρίες έχεις να κουραστείς πολύ προκειμένου να βάλεις τη ζωή σου πάνω σε γερά
θεμέλια! Με την Ηλιακή έκλειψη από το
ζώδιο του Τοξότη κάνεις ξεκαθαρίσματα σε
παρέες, φιλίες, ενώ γνωρίζεις καλά πλέον τί
είναι σημαντικό και απαραίτητο για το μέλλον σου!

ΙΧΘΕΙΣ

Η νέα εβδομάδα φέρνει μαζί της και μία Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιο του Τοξότη η οποία
και σε προβληματίζει ποικιλοτρόπως για
την πορεία της καριέρας σου! Φοβάσαι να
μην πάρεις την λάθος αποφάση, νιώθεις ότι
κάποιοι στόχοι σου μένουν πίσω, ενώ σημαντικό είναι να μείνεις ανεπηρεάστος από το
περιβάλλον σου στις τελικές αποφάσεις σου!
Κάποιο κύκλοι κλείνουν και αυτό μπορεί
τώρα να βαραίνει την ψυχολογία σου είναι
όμως για καλό!

FUN

Πάει η κοκκινοσκουφίτσα στην γιαγια της
περνώντας μέσα από το δάσος και βλέπει
τον κακό τον λύκο πίσω από ένα δέντρο...
Του λέει επιθετικά:
-Λύκε, λύκε σε βλέπω!!!
Φεύγει ο λύκος τρέχοντας και πάει πίσω
από ένα άλλο δέντρο. Ξανά η κοκκινοσκουφίτσα τον βλέπει και του λεεί:
-Λύκε, λύκε σε βλέπω!!!
Ξαναφεύγει τρέχοντας ο λύκος και πάει
πίσω από ένα άλλο δέντρο. Ξανά η κοκκινοσκουφίτσα τον βλέπει και του λέει πάλι:
-Λύκε, λύκε πάλι σε βλέπω!!!
Και της απαντάει ο λύκος αγανακτισμένος:
-Μωρή μαλακισμένη, θα με αφήσεις
ήσυχο να χέσω επιτέλους...
Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το
βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτά τον πατέρα
του. -Μπαμπάς, πόσα είδη από γυναικεία
στήθη υπάρχουν; Ο πατέρας, έκπληκτος,
απαντά:
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη στήθη ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20
χρόνια, τα στήθη των γυναικών είναι
όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και στητά.
Στα 30 και στα 40, είναι όπως τα αχλάδια, εξακολουθούν να είναι όμορφα αλλά
είναι και λίγο πεσμένα. Μετά από τα 50,
είναι σαν τα κρεμμύδια.
-Τα κρεμμύδια; -Ναι, τα βλέπεις και βάζεις

51

τα… κλάματα!
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και την κόρη
που άκουγαν. Λέει λοιπόν η κόρη στη
μαμά:
-Μαμά, πόσα είδη από ανδρικά «πουλιά»
υπάρχουν; Η μητέρα, έκπληκτη, χαμογελά
κοιτάζει την κόρη της και απαντά:
-Κόρη μου υπάρχουν τρία είδη «πουλιά»
ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20,
το «πουλί» είναι σαν την βελανιδιά, γερό
και σκληρό. Στα 30 και στα 40 του, είναι
σαν την λυγαριά, εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο. Μετά τα 50 του, είναι σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο;
– Ναι, νεκρό από τη ρίζα και με τις μπάλες… διακοσμητικές!
– Στόλισα και το αυτοκίνητο φέτος για τις
γιορτές.
– Έλα ρε,πώς;
– Είναι αναμμένα όλα τα λαμπάκια… της
βενζίνης, της μπαταρίας, του σέρβις!!
Βασιλόπιτα από τα lidl.. Για να δώσεις το
κομμάτι του Χριστού αυτοπροσώπως..
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια από τα
Lidl…Καλές Φωτιές να έχουμε!

52 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Δανεισμός έργων τέχνης σε ξένα μουσεία: Οι
διευκρινήσεις του υπουργείου Πολιτισμού
Η σχετική ρύθμιση που
προβλέπει την δυνατότητα
δανεισμού για 25 + 25 έτη
κατατίθεται αύριο προς
ψήφιση στη Βουλή

«Όποιος θέλει
να χωρίσει...
να σηκώσει το
χέρι του!» για
2 μοναδικές
προβολές, μέσω
www.VIVA.gr

Σ

το πλαίσιο της εξωστρέφειας και της παγκόσμιας προβολής της ελληνικής τέχνης
και του εγχώριου πολιτισμού τοποθετεί το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού την νέα
διάταξη σχετικά με την μακροχρόνια εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών των μουσείων της χώρας. Η
διάταξη, η οποία κατατίθεται προς
ψήφιση αύριο στη Βουλή και έχει
πυροδοτήσει σχόλια και αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, προβλέπει την δυνατότητα δανεισμού κινητών μνημείων από τα ελληνικά
μουσεία για 25 χρόνια -με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 25
χρόνια.
«Τα μουσεία της χώρας μας διαθέτουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια
κινητά μνημεία, τα οποία φυλάσσονται στις αποθήκες τους. Από
αυτά, κάποια, που επιλέγονται από
τα ίδια τα μουσεία και αφού τύχουν
της έγκρισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και φυσικά
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σε απόλυτη εφαρμογή

των διατάξεων του αρχαιολογικού
νόμου (ν. 3028/2002), θα μπορούν
να εκτίθενται ως ενιαία συλλογή με
μακροχρόνιο δανεισμό σε μουσεία
ή εκθεσιακούς χώρους του εξωτερικού διατηρώντας απαραιτήτως την
ονομασία του μουσείου που δανείζει τα αντικείμενά του» αναφέρει
στην σημερινή του ανακοίνωση το
υπουργείο Πολιτισμού προσθέτοντας πως πρόκειται για μία πολιτική
που ακολουθούν εδώ και χρόνια
εγάλα μουσεία στον κόσμο, όπως
το Μουσείο του Λούβρου.
Παράλληλα, σ την ανακοίνωση

υπογραμμίζεται πως «η ρύθμιση
αφορά καταρχήν στο Μουσείο
Μπενάκη, το οποίο έχει ήδη προσεγγιστεί από το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης –την τρίτη
πόλη στον κόσμο με ομογενειακό
πληθυσμό- προκειμένου να συστεγαστεί σε νέο κτήριο το οποίο κατασκευάζεται επί τούτου με τον διακριτό τίτλο «Μουσείο Μπενάκη
Μελβούρνης» αλλά και πως «ίναι
απολύτως σαφές ότι τα αντικείμενα
που θα στέλνονται προς έκθεση
ανήκουν στα μουσεία τα οποία τα
στέλνουν γι΄ αυτό το σκοπό»

Πράγματι η πολιτική δανεισμού
έργων τέχνης αποτελεί μια επιλογή που ακολοθούν, εδώ και χρόνια, πολλά μεγάλα μουσεία του
κόσμου στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας και της καθολικής
προβολής των διαφορετικών πολιτισμών. Αυτό που διαφοροποιείται ανά περίπτωση είναι οι όροι
με τους οποίους πραγματοποιείται αυτός ο δανεισμός, δηλαδή ο
χρόνος διάρκειάς του αλλά και η
οικονομική αποζημίωση που ορίζεται αποκλειστικά μεταξύ των δύο
πλευρών.

UNESCO: Πρόγραμμα για το Πολυφωνικό Τραγούδι της
Ηπείρου στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μ

ία ακόμη ελληνική δράση προστίθεται στον Διεθνή Κατάλογο
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο λόγος για
«Το Πολυφωνικό Καραβάνι, Ερευνώντας, Διαφυλάσσοντας και Αναδεικνύοντας το Πολυφωνικό Τραγούδι της Ηπείρου» που συμπεριλαμβάνεται πλέον ανάμεσα στις Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του διεθνούς οργανισμού μιας
και έλαβε την απαραίτητη έγκριση κατά την
διάρκεια της 15ης ετήσιας συνεδρίασής της.
Η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί διεθνή συνθήκη που υιοθετήθηκε από την UNESCO
το 2003 και κυρώθηκε από την Ελλάδα το
2006. Προέκυψε ως ώριμος καρπός του διεθνούς προβληματισμού σχετικά με την έννοια
της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη
έμφαση στις πολιτισμικές πρακτικές που
συγκροτούν τη ζωντανή παράδοση (π.χ. μουσική, χορός, γνώσεις και πρακτικές κ.ά.)και
οι οποίες δεν αφήνουν πάντοτε απτό, υλικό
ίχνος. Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την
εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα είναι η
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Το «Πολυφωνικό Καραβάνι, Ερευνώντας, Διαφυλάσσοντας και Αναδεικνύοντας το Πολυφωνικό Τραγούδι της Ηπείρου» είναι ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας που πραγματοποιείται στην παραμεθόριο της Ηπείρου, κυρίως
στα χωριά των Ιωαννίνων και στις επαρχίες
της Θεσπρωτίας, όπου άλλωστε έχει τις ρίζες
του το πολυφωνικό τραγούδι, αλλά και στην
Αθήνα. Το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι

αποτελεί σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο
βαθιά ριζωμένο στον χρόνο και τον χώρο.
Είναι συνυφασμένο μεταξύ άλλων με την κοινοτική δομή και έκφραση των πληθυσμών
της παραμεθόριας Ηπείρου και της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, των οποίων,
όπως και άλλων εθνοπολιτισμικών ομάδων,
αποτελεί ζωντανό στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας εγγράφηκε
το 2016.

Η

κωμωδία της χρονιάς, η παράσταση
«Όποιος θέλει να
χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!», που παρουσιάστηκε στο Θέατρο ΗΒΗ
με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, θα προβληθεί διαδικτυακά για 2 μαγνητοσκοπημέ νε ς προβολέ ς,
στις 19/12 & 20/12, μέσω της
πλατφόρμας του VIVA.gr
Μετά τα απανωτά sold-out
της περσινής χρονιάς και τη
μεγάλη αγάπη του κοινού, ο
Γιώργος Καπουτζίδης παρουσίασε το πρώτο του θεατρικό
έργο και φέτος, μαζί με έναν
θίασο που έκλεψε τις εντυπώσεις, δίπλα στην πάντα διαχρονική Κατιάνα Μπαλανίκα.
Σε μια πε ρίο δ ο που το
ζωντανό θέατρο δεν επιτρέπεται, η θεατρική πράξη βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει το κοινό και να προσφέρει στην ψυχή και στο
πνεύμα μας, μέχρι να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο.
Με την σκέψη αυτή, οι Θεατρικές Σκηνές δίνουν την
δυνατότητα στο κοινό όλης
της χώρας, αλλά και στους
Έλληνες του εξωτερικού να
παρακολουθήσουν την παράσταση που αγαπήθηκε όσο
λίγες.
Σε μαγνητοσκόπηση υψηλής
ανάλυσης, με χρήση πολλαπλών καμερών και με ειδικά
διαμορφωμένη τηλεσκηνοθεσία, οι Θεατρικές Σκηνές επιχειρούν να μεταφέρουν την
μαγεία του θεάτρου κατευθείαν από την σκηνή, στην
ασφάλεια του σπιτιού μας.
Ο αγαπημένος δημιουργός
γράφει και σκηνοθετεί μια
γρήγορη, μοντέρνα κωμωδία,
τοποθετημένη στο σήμερα,
σε μία προσπάθεια να καταλάβουμε το αύριο… που μας
ξημερώνει.
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα 8 ερωτήματα της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ που επανέρχεται:
«Είμαστε ακόμα στην αρχή»

Μοιρασιά στο... βοσκοτόπι!
Σε έναν αγωνιστικό χώρο - ντροπή, ΑΕΚ και Ολυμπιακός μοιράστηκαν τα γκολ, είχαν φάσεις
για να... αρπάξουν τη νίκη, αλλά τελικά το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες όλων

Α

πό έναν βαθμό πήραν στο ντέρμπι ΑΕΚ και
Ολυμπιακός μετά το ισόπαλο 1-1 του ΟΑΚΑ,
με την Ένωση να παραμένει στο -6 από την
κορυφή και τους ερυθρόλευκους να χάνουν
τη δυνατότητα να αυξήσουν περισσότερο τη διαφορά τους από τον δεύτερο Άρη. Έπειτα από ένα φτωχό
πρώτο μέρος, σε έναν απαράδεκτο αγωνιστικό χώρο,
ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με τον Βρουσάι στο
56’, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει με τον Σιμόες στο 80’
διαμορφώνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο μέρος ήταν σαφώς καλύτερο με τις δύο ομάδες
μάλιστα στο φινάλε να φτάνουν κοντά στο να πάρουν
τη νίκη με τους Τάνκοβιτς και Εμβιλά.
Ο Μάσιμο Καρέρα παρέταξε την ΑΕΚ με το αναμενόμενο 4-2-3-1, με τον Τσιγκρίνσκι να επιστρέφει
στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Νεντελτσιάρου και τον Λόπες στο αριστερό
άκρο της αμυντικής γραμμής. Ο Τσιντώτας ήταν στο τέρμα, ο Μπακάκης
επέστρεψε επίσης στο δεξί άκρο της
άμυνας, οι Σιμόες και Κρίστιτσιτς ήταν
στο κέντρο, με τον Μάνταλο μπροστά
τους σε ελεύθερο ρόλο, τους Λιβάια και
Γκαρσία στα δύο άκρα της επίθεσης και τον
Ανσαριφάρντ στην κορυφή. Ο Πέδρο Μαρτίνς με το αναμενόμενο επίσης 4-3-3 για τον Ολυμπιακό, άφησε εκτός τους Καμαρά και Φορτούνη, με
τον Τιάγκο Σίλβα να ξεκινάει στο κέντρο μαζί με τους
Μπουχαλάκη και Εμβιλά. Ο Σα ήταν στο τέρμα, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ και Χολέμπας τετράδα στην άμυνα,
Μασούρας και Βρουσάι στα δύο άκρα της επίθεσης
και στην κορυφή ο Ελ Αραμπί.
Τα πρώτα 45 λεπτά του ντέρμπι θα... ξεχαστούν γρήγορα. Κακό ποδόσφαιρο, δίχως ρυθμό, με πολλά
λάθη και φάουλ και δυνατές μονομαχίες στον χώρο
του κέντρου σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο.
Με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά και να δυσκολεύει την
ανάπτυξη του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και οι δύο ομάδες ήταν πολύ
συγκεντρωμένες στο ανασταλτικό κομμάτι, κλείνοντας όλους τους χώρους είτε από τα πλάγια είτε από
τον άξονα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν μόλις δύο καλές
στιγμές στο πρώτο μέρος, από μία για τις δύο ομάδες,
αμφότερες από στατικές φάσεις. Στο 18’ ο Ολυμπιακός πλησίασε στο να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μασού-

ρας έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ, ο Ελ Αραμπί ξεμαρκαρίστηκε έξυπνα,
αλλά ο Τσιντώτας απέκρουσε στη γωνία την κεφαλιά
του Μαροκινού φορ. Από στατική φάση ήρθε και η
ευκαιρία της ΑΕΚ, όταν στο 35’ ο Λιβάι Γκαρσία πήγε
να κάνει ότι και στη Ριζούπολη, να σκοράρει δηλαδή
με απευθείας εκτέλεση κόρνερ! Βάζοντας φάλτσα
στην μπάλα σημάδεψε το πίσω δοκάρι, αλλά ο Εμβιλά
πάνω στη γραμμή απομάκρυνε με το κεφάλι.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, Καρέρα και
Μαρτίνς προχώρησαν σε αλλαγές. Ο Ολιβέιρα αντικατέστησε τον Ανσαριφάρντ στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε δύο αλλαγές με
τους Καμαρά και Φορτούνη να παίρνουν τη θέση των
Τιάγκο Σίλβα και Μασούρα αντίστοιχα. Την
πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος την
είχε ο Ολυμπιακός στο 52’ όταν ο Εμβιλά
από τα αριστερά σέντραρε αλλά ο Ελ
Αραμπί σούταρε ψηλά άουτ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε το 0-1
για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης τροφοδότησε τον Μπουχαλάκη, αυτός τον
Βρουσάι, ο οποίος έμεινε αμαρκάριστος
και με πλασέ τελείωσε τη φάση στη γωνία
του Τσιντώτα. Αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ,
ωστόσο στο VAR φάνηκε πως ο Λόπες κάλυπτε τον
Βρουσάι με τον Τρεϊμάνις να δείχνει σέντρα. Η ΑΕΚ
συνέχιζε να μην μπορεί να φανεί απειλητική σε
ροή αγώνα, παρά μόνο σε στατική φάση, όπως στο
63’ όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γκαρσία,
η μπάλα στρώθηκε στον Κρίστιτσιτς, το σουτ του
οποίου ωστόσο πέρασε ψηλά άουτ.
Ο κινητικός Φορτούνης που είχε προσθέσει ταχύτητα στον Ολυμπιακό δημιούργησε ακόμα μια
καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους στο 68’ αλλά
το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο, ενώ ένα
λεπτό αργότερα η ΑΕΚ απάντησε με μακρινό σουτ του
Μάνταλου, το οποίο ο Σα έβγαλε σε κόρνερ.
Μια στατική φάση, ωστόσο, θα έφερνε την ισοφάριση για την ΑΕΚ. Στο 80’ ο Γκαρσία εκτέλεσε το κόρνερ στο πίσω δοκάρι, η άμυνα του Ολυμπιακού έχασε
τα μαρκαρίσματα, ο Σα έκανε κακή έξδο και ο Σιμόες
με κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 89’ ο Ελ Αραμπί πέρασε
και τον Τσιντώτα και σκόραρε, ωστόσο το σημαιάκι ορθώς σηκώθηκε για οφσάιντ και το γκολ δεν
μέτρησε.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επανέρχεται στην υπόθεση του Μάριου Σιαμπάνη
και με νέα ανακοίνωσή της θέτει μια σειρά ερωτημάτων προς την
ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Κώστα Καραπαπά και τον Έλληνα τερματοφύλακα.
Οι «ασπρόμαυροι» από την πρώτη στιγμή έχουν υποστηρίξει ότι
δεν πρόκειται να αφήσουν την συγκεκριμένη υπόθεση να μείνει δίχως
απαντήσεις.
Με νέα ανακοίνωσή τους δείχνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν για
όσο χρειαστεί σ’ όλες τις κινήσεις από πλευράς τους για να πέσει φως
στη φερόμενη απόπειρα δωροδοκίας.
Πιο αναλυτικά στη νέα ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Συμπληρώνουμε την 4η μέρα μετά τη «συνταρακτική καταγγελία»
με… story στο instagram του Κώστα Καραπαπά. Είμαστε βέβαιοι ότι το
φίλαθλο κοινό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την επιχείρηση-κάθαρση που επιχειρούν οι κατά συρροήν αθώοι και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ
δεσμευθήκαμε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην
ξαναπεράσει κανείς ποδοσφαιριστής το δράμα του Μάριου Σιαμπάνη,
που συγκλονίζει τη χώρα με την αυταπάρνησή του στα χρήματα του
ΟΣΦΠ για χάρη του Άρη με το 1/6 των χρημάτων που θα έβγαζε.
Επανερχόμαστε λοιπόν και θα επανερχόμαστε για όσο χρειαστεί μέχρι
να πάρουμε τις απαντήσεις που θα διευκολύνουν το έργο της Δικαιοσύνης και την άποψη της κοινής γνώμης:
– Έγινε τελικά συνάντηση δυο ανθρώπων με τον Μάριο Σιαμπάνη, κατα
τη διάρκεια της οποίας προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν για να μην
είναι στο μεταξύ μας ματς το φόβητρο που ήταν στο Άρης-ΟΣΦΠ;
– Αν έγινε η συνάντηση, ποιά ήταν τα δυο πρόσωπα που κατήγγειλε στο
story του ο Κώστας Καραπαπάς, πιθανόν γιατί έχει περισσότερους ακολούθους από το Ιnstagram της ΠΑΕ Άρης;
– Προσάπτουν εμπλοκή τελικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως έβαζαν τα παπαγαλάκια τους να υπαινιχθούν και σύμφωνα με τα ερωτήματα που σε σχεδόν ελληνικά απεύθυνε ο Κώστας Καραπαπάς στον Μάκη Γκαγκάτση;
– Ο Κώστας Καραπαπάς ενημερώθηκε ως η Μητέρα Τερέζα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να καταπολεμήσει την αδικία και την φτώχια του
ελληνικού ποδοσφαίρου, ως συνεργάτης της ΠΑΕ Άρης, ως φίλος ή ως
συνεργάτης του Μάριου Σιαμπάνη;
– Πέρα από χαχανίσματα εκ των υστέρων του Κώστα Καραπαπά στο
Instagram, ο ευαίσθητος Μάριος Σιαμπάνης γιατί δεν κατέθεσε ΑΜΕΣΑ,
αυτός ή οι ομάδες του στον Εισαγγελέα την απόπειρα δωροδοκίας;
– Αν δηλαδή ο Κώστας μας δεν ήταν ευέξαπτος, θα έμεναν όλα αυτά τα
πρωτοφανή για τον Μάριο Σιαμπάνη στη σκιά και θα περνούσε το παιδί
τέτοιο σοκ μόνο του, έτσι άμαθο που είναι;
– Γιατί η νομική του εκπρόσωπος, κυρία Σουλούκου – αδερφή της γενικής διευθύντριας του ΟΣΦΠ– δεν τον προστάτευσε από τον επερχόμενο
διετή αποκλεισμό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η προπαγάνδα του
ΟΣΦΠ; Δεν την θεωρεί ο Μάριος υπεύθυνος για τις ζημιές του ιδίου και
της οικογένειάς του;
Έχει καταλάβει και ο πλέον αδαής ότι όχι μόνο δεν κατάφεραν να εμπλέξουν τον ΠΑΟΚ, παρά τη φόρα που πήρε ο Κώστας, αλλά πλέον προσπαθούν να απεμπλακούν άρον άρον από την ιστορία, μιλώντας για οτιδήποτε άλλο εκτός της ουσίας.
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Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Αρης - ΠΑΟΚ 1-0

Στα κίτρινα το... ροντέο!

Α

υτό κι αν ήταν κλασικό ντέρμπι. Κακό παιχνίδι ποιοτικά, ελάχιστες οι
φάσεις στις δύο περιοχής, πολλά
μαρκαρίσματα και φυσικά ένταση
μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Αυτός όμως
που πραγματικά αυτό που ήθελε απελπισμένα είναι ο Άρης καθώς η εύστοχη εκτέλεση
πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα έκρινε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και φυσικά διατήρησε
τους «κίτρινος» στις κορυφαίες θέσεις της
βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της
μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων
όχι όμως και τον τρόπο για να «ξεκλειδώσει»
την άμυνα του Άρη.
Μετά τα πρώτα 6-7 αγωνιστικά λεπτά όπου
ο ΠΑΟΚ απείλησε με δύο σουτ του Ζίβκοβιτς
και Τζόλη λόγω των χώρων που δημιουργήθηκαν, ο Άρης άλλαξε τη φιλοσοφία του
και πήγε περισσότερο σε συντηρητικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την πίεση ψηλά,
έτσι ήλεγξε σε απόλυτο βαθμό τη μεσαία
γραμμή και τούτο του έδωσε το δικαίωμα να
έχει περισσότερη ώρα στα πόδια του.
Αυτό το σκηνικό επικράτησε από το 10ο
λεπτό και μετά. Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δε ήταν δημιουργικός με την μπάλα στα πόδια καθώς
οι Σάκιτς, Σούντγκρεν έκαναν εξαιρετική
δουλειά στα μαρκαρίσματα των Ζίβκοβιτς,
Τζόλη, αντίστοιχα. Το μεγάλο πρόβλημα του
Άρη ήταν ότι δεν μπορούσε να χτίσει παιχνίδι και κυρίως, ήταν ελάχιστες οι φορές
που «έσπασε» την πίεση του αντιπάλου
του. Οι παίκτες των δύο ομάδων επιδόθηκαν σε αρκετά μαρκαρίσματα στον χώρο της
μεσαίας γραμμής και ουσιαστικές φάσεις δεν
δημιουργήθηκαν. Μια κεφαλιά του Χρήστου
Τζόλη στο 30ο λεπτό μετά από σέντρα του
Ζίβκοβιτς, μια επιπόλαιη αντίδραση και σουτ
που κόντρα σε σώματα από τον Ματέο Γκαρσία στο 32’.
Σε μία από τις ελάχιστες φορές που ο Άρης
αξιοποίησε τους ανοιχτούς χώρους που του
έδινε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης βγήκε με υπεραριθμία
στην αριστερή πλευρά, ο Μπρούνο Γκάμα
έδωσε την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον
Φακούντο Μπερτόγλιο ο οποίος ανατράπηκε
από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Ολλανδός διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και επέμεινε στην απόφασή του μετά την εξέταση
της φάσης στο VAR και υπό τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ. Αυτός
που έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο 39ο λεπτό
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ήταν ο Μπρούνο Γκάμα, έτσι έγινε το 1-0
και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου καθώς στην πρώτη θετική αντίδρασή
του στο παιχνίδι, ο Μπουσέ μπλόκαρε την
μπάλα μετά το ανάποδο ψαλίδι του Σβαμπ
στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.
Κανείς από τους δύο προπονητές δεν προχώρησε σε αλλαγή προσώπων στις 11αδες
στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο
Άρης συνέχισε το δικό του συντηρητικό παιχνίδι, αναζητώντας φάση μέσα από κλέψιμο
μπάλας. Στο 59’ ο Μπερτόγλιο πλάσαρε τον
Πασχαλάκη και ο Ουαγκέ πάνω στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα χτύπησε
πολύ άσχημα το γόνατό του στο κάθε δοκάρι
κι έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Εκεί έγιναν και οι πρώτες παρεμβάσεις από
τον Άκη Μάντζιο καθώς φρέσκαρε τη μεσοεπιθετική γραμμή του ρίχνοντας στο παιχνίδι
τους Λόπεθ, Σίλβα αντί των Μάνου, Ματέο
Γκαρσία. Η πρώτη αλλαγή του Πάμπλο Γκαρσία ήταν αναγκαστική καθώς ο Κρέσπο αντικατέστησε τον τραυματία Ουαγκέ.
Στο 71’ ο Ολλανδός διαιτητής καταλόγισε
πέναλτι εκτιμώντας ότι υπήρξε ανατροπή
του Τζόλη εντός της περιοχής από τον Σούντγκρεν. Ακολούθησε ένταση μεταξύ των
ποδοσφαιριστών, ενώ ο Ναϊχάους πήγε στο
VAR για να ελέγξει τη φάση. Μετά τον επανέλεγχο ακύρωσε αρχική απόφασή του και
καταλόγισε κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον
Μπεναλουάν για σπρώξιμο στον Γιαννούλη.
Στην συγκεκριμένη φάση στον ΠΑΟΚ φωνάζουν λέγοντας πως ο Ολλανδός έπρεπε να
εξετάσει την φάση από την αρχή υποστηρίζοντας ότι υπάρχει παράβαση από τον Σάσα.
Ο δε ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να πάρει περισσότερα ρίσκο στο γήπεδο, ανεβάζοντας την
πίεσή του, επιζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί (79’) έγινε και η πρώτη ουσιαστική
παρέμβαση από τον Πάμπλο Γκαρσία καθώς
έβαλε δεύτερο επιθετικό (Τσόλακ) αλλά και
τον Εσίτι στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
Επί της ουσίας, το δεύτερο ημίχρονο ήταν
ακόμη χειρότερο (ποιοτικά) σε σχέση με το
πρώτο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ
διατήρησε την κατοχή της μπάλας αλλά απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Άρη
δεν μπορούσε να βρει χώρους ούτως ώστε
να δημιουργήσει. Στο 85’, ο Δικέφαλος απείλησε μ’ ένα σουτ του Ζίβκοβιτς σε μία από τις
ελάχιστες φορές που βρήκε χώρους, δίχως
όμως να ανησυχήσει τον Μπουσέ.

Tίμησε το σπίτι του!

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στη
Λεωφόρο συνδυάστηκε με νίκη, καθώς
με τα γκολ των Βιγιαφάνιες (πέναλτι)
και Αϊτόρ επικράτησε 2-0 του car.gr
ΠΑΣ Γιάννινα σε ένα γήπεδο - χωράφι!
Δοκάρι για τους Γιαννιώτες ο Σάλιακας.

Α

υτό ακριβώς που ήθελε, το πέτυχε ο
Παναθηναϊκός.
Επιστροφή στο «σπίτι» έπειτα από
2,5 χρόνια και νίκη με σκορ 2-0.
Για πρώτη φορά φέτος τρία διαδοχικά θετικά
αποτελέσματα για τους «πράσινους» που
πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο χάρη
στον Βιγιαφάνιες και τον Αϊτόρ.
Θετικό για το «τριφύλλι» το γεγονός πως είχε
ασφαλές προβάδισμα από νωρίς στο παιχνίδι,
προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς οι Γιαννιώτες, αλλά ο Διούδης και η αναποτελεσματικότητά τους δεν τους βοήθησαν.
Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Λεωφόρου, πάντως, όσο περνούσαν τα λεπτά και
κυρίως κατά μήκος της πλευράς που βρίσκονται οι πάγκοι, γινόταν όλο και πιο κακός, με
τους παίκτες αρκετές φορές να γλιστρούν ή να
φοβούνται τα πατήματά τους στο ξεκίνημα ή το τελείωμα των σπριντ...
Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Λεωφόρου δεν βοηθούσε σε καμία περίπτωση το
στρωτό ποδόσφαιρο, αν και
ο Παναθηναϊκός κατάφερε να
δημιουργήσει δυο πολύ καλές
στιγμές για γκολ και να βρει και
το δρόμο για τα δίχτυα από την
άσπρη βούλα. Έπειτα από ένα πολύ
νωθρό πρώτο δεκάλεπτο με τον ΠΑΣ να πιέζει και να έχει την κατοχή της μπάλας, οι «πράσινοι» έδειξαν να καθυστερούν να μπουν στο
κλίμα των απαιτήσεων της αναμέτρησης. Οι
Γιαννιώτες προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν και να τρέξουν περισσότερο, ωστόσο,
γενικότερα τα γλιστρήματα, ο φόβος για τα
σπριντ και τα ... ξηλώματα στον αγωνιστικό
χώρο από τις τάπες, κυριάρχησαν.
Το τριφύλλι κατάφερε ν’ απειλήσει με τον
Μαουρίσιο στο 19’ που τελείωσε με δεξί
πλασέ το οποίο έφυγε άουτ, μια προσπάθεια
που ξεκίνησε από δεξιά και είχε τον Βιγιαφάνιες στο «στρώσιμο» της μπάλας, ενώ, η
αμέσως επόμενη κλασσική ευκαιρία με δημιουργία από τους «πράσινους» να έρχεται στο
45’. Οι Βιγιαφάνιες και Μακέντα με τακουνιές
έβγαλαν τον Ζαγαρίτη από αριστερά, εκείνος

έκανε το ιδανικό γύρισμα, όμως ο Βιγιαφάνιες
δεν κατάφερε να πλασάρει. Το γκολ, ωστόσο,
είχε ήδη έρθει στο 33’. Ο Μακέντα πήρε κεφαλιά, ο Σάλιακας έκανε χέρι, η μπάλα στήθηκε
στο πέναλτι και με τον Χατζηγιοβάνη να γκρινιάζει και τον ρέφερι να διορθώνει την κόκκινη κάρτα με κίτρινη, ο Βιγιαφάνιες σκόραρε
για το 1-0. Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού
στην ανάπαυλα οφείλεται και στον Διούδη
που στο 44’ έβγαλε πολύ καλή κεφαλιά του
Κάργα.
Ο Μπόλονι στο δεύτερο μέρος άλλαξε την
διάταξη σε 4-2-3-1, με τον Αλεξανδρόπουλο
να φεύγει για τον Αϊτόρ και τον τελευταίο να
παίζει δεξιά στην τριπλέτα με τους Βιγιαγάφάνιες και Χατζηγιοβάνη, αφού οι Κουρμπέλης και Μαουρίσιο έμειναν μόνοι στα χαφ.
Ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίζει πιο οργανωμένα με τον Βιγιαφάνιες να κρατάει περισσότερο τη θέση του από τη στιγμή που υπήρχαν πλέον δυο ξεκάθαροι εξτρέμ γύρω του.
Στο 50’ από μπαλιά του Κουρμπέλη δεξιά,
ο Αϊτόρ στόπαρε ωραία με το στήθος όμως
δεν κατάφερε να νικήσει τον Χουτεσιώτη.
Αφού έχασε αυτό, ο Ισπανός ήταν αποφασισμένος να σκοράρει και το έκανε στο 59ο
λεπτό. Από μπαλιά του Χατζηγιοβάνη
από αριστερά η μπάλα έφτασε από
δεξιά στον Αϊτόρ, εκείνος είδε το
πρώτο γύρισμα να κοντράρει
και παίρνοντας ξανά τη μπάλα
από πολύ πλάγια θέση έκανε
έξυπνο τσίμπημα πάνω από
τον Χουτεσιώτη για το 2-0.
Οι «πράσινοι» είχαν πλέον το
ασφαλές προβάδισμα, όμως, έγινε
αντιληπτό πως ο άξονας κουράστηκε
αρκετά και ο Κουρμπέλης κάποια στιγμή
αντιμετώπισε και πρόβλημα. Ο αρχηγός του
Παναθηναϊκού στο 71ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Σερπέζη, ενώ, ο Εμμανουηλίδης
πήρε ευκαιρία έστω και για 20 λεπτά αντικαθιστώντας τον Χατζηγιοβάνη. Ο ΠΑΣ πήρε τη
μπάλα και έφτασε κοντά στο γκολ όντας δραστήριος κυρίως από αριστερά. Ο Πίρσμαν στο
75’ με χαμηλό σουτ είδε τον Διούδη ν’ αποκρούει σε ακόμα μια σημαντική επέμβαση
του πορτιέρε του «τριφυλλιού», ενώ, στο 78’
ο Σάλιακας σε μακρινό σουτ είχε δοκάρι και
στην επαναφορά ο Ελευθεριάδης αιφνιδιάστηκε και η μπάλα έφυγε άουτ. Το τελευταίο
κομμάτι της αναμέτρησης δεν είχε να παρουσιάσει κάτι πέρα από κάποιες απέλπιδες προσπάθειες των φιλοξενούμενων και το σκορ να
μένει στο 2-0.
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Αποτελέσματα Superleague

59

Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ετοιμάζουν πρόταση στους Ράπτορς
για Κάιλ Λάουρι οι Σπερς

Βαθμολογία

Μ

ατιές στο ρόστερ των Τορόντο Ράπτορς ρίχνουν το τελευταίο διάστημα οι
Σαν Αντόνιο Σπερς, τοποθετώντας στο στόχαστρό τους τον Κάιλ Λάουρι.
Όπως αναφέρει ο Γκρεγκ Πατούτο σ την ισ τοσελίδα “NBA Analysis
Network”, τα “σπιρούνια” θα μπορούσαν να κάνουν δικό τους τον βετεράνο πόιντ γκαρντ, παραχωρώντας στους Τεξανούς τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ και τον
Ντέρικ Γουάιτ.
Ματιές στο ρόστερ των Τορόντο Ράπτορς ρίχνουν το τελευταίο διάστημα οι Σαν Αντόνιο
Σπερς, τοποθετώντας στο στόχαστρό τους τον Κάιλ Λάουρι.
Όπως αναφέρει ο Γκρεγκ Πατούτο στην ιστοσελίδα “NBA Analysis Network”, τα “σπιρούνια” θα μπορούσαν να κάνουν δικό τους τον βετεράνο πόιντ γκαρντ, παραχωρώντας στους Τεξανούς τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ και τον Ντέρικ Γουάιτ.
Παράλληλα, εκτός από τα έμψυψα ανταλλαγμάτα, οι Καναδοί θα χρειαστεί να στείλουν
και ένα pick δεύτερου γύρου από το draft του 2021, καθώς και ένα αντίστοιχο από το
draft του 2023. Υπενθυμίζεται πως ο Λάουρι έχει αγωνιστεί για μια εξαετία στο πλάι
του swingman των Σπερς, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Προολυμπιακό Καναδά: Οι
ημερομηνίες των αγώνων της

Πρόγραμμα Superleague

Η

FIBA οριστικοποίησε τις ημερομηνίες των αγώνων των Προολυμπιακών Τουρνουά (29/6 – 4/7/2021), με την Εθνική μας να αγωνίζεται στην πρώτη φάση απέναντι στη διοργανώτρια ομάδα του Καναδά και την Κίνα.
Ελλάδα και Καναδάς αναμένεται να αγωνιστούν χωρίς τους NBAers στο Προολυμπιακό Τουρνουά, αφού το NBA θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 22 Ιουλίου,
δηλαδή την παραμονή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μία ομάδα θα προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (23/7-8/8/2021) από κάθε
προολυμπιακό τουρνουά και αυτή θα γίνει γνωστή το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2021.
Το πρόγραμμα της Εθνικής μας σε ώρες Ελλάδας:
Ελλάδα-Καναδάς (30/6, 02:05)
Κίνα-Ελλάδα (2/7, 02:05)
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το βράδυ της 3ης Ιουλίου (διασταυρωνόμαστε με τον όμιλο
στον οποίο συμμετέχουν Ουρουγουάη, Τουρκία, Τσεχία) και ο μεγάλος τελικός για την
πρόκριση το βράδυ της 4ης Ιουλίου.

60
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Μαντζανάς: «Πρέπει να αρχίσουμε άμεσα»

Τον… δικό τους «κώδωνα»
κινδύνου έκρουσαν οι πρόεδροι
των ομάδων, που συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα της Superleague
2, κάνοντας λόγο, για οικονομική
αιμορραγία.

Α

ν μη τι άλλο δεν έχουν άδικο, αφού επί δέκα μήνες τώρα, βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη,
βγάζοντας αρκετά χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, έχουν «στεγνώσει» οικονομικά
και περιμένουν από την πολιτεία να τους
στηρίξει, έτσι ώστε να βγουν από το τέλμα. Φυσικά, με την υπογραφή της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά, επιστροφή στις προπονήσεις, έγινε
το πρώτο βήμα, όμως αυτό δεν φτάνει.
Επιθυμούν και ευε λπισ τούν με τ ην
έλευση του νέου έτους, ότι θα υπάρξει
σέντρα στο πρωτάθλημα με πιθανή ημερομηνία, αυτή του πρώτου δεκαημέρου και σιγά, σιγά, όλα θα
πάρουν τον δρόμο τους.
Μέσα από την «Match» οι
πρόεδροι των ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας, ΟΦ Ιεράπετρας, Παναγιώτης Μαντζανάς και Θανάσης Χηνόπουλος αντίστοιχα, «ενώνουν» τις
φωνές τους και ζητούν άμεσες
λύσεις.
Μιλώντας για το θέμα που έχει προκύψει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Απόλλων
Λάρισας, Παναγιώτης Μαντζανάς, ανέφερε: «Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη
και είναι κρίμα για τα παιδιά, όλο αυτό το
διάστημα. Συμπάσχουμε στο πρόβλημα
της πανδημίας, ωστόσο οι υπεύθυνοι
θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να
αρχίσουμε άμεσα. Φυσικά κι έγινε το
πρώτο βήμα με την επιστροφή στις προπονήσεις, αλλά πρέπει να ξεκινήσει και
το πρωτάθλημα. Ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε θέση να αγωνιστούμε στο πρώτο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Κάθε μήνα
δίνουμε αρκετά χρήματα και οι υποχρεώσεις μας, είναι πολλές. Καταλαβαίνετε ότι
βογκάμε οικονομικά».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν και οι
δηλώσεις του προέδρου της ΠΑΕ ΟΦ

Ιεράπετρας, Θανάση Χηνόπουλου, που
ανέφερε: «Σίγουρα από την πλευρά της
πολιτείας έχουν γίνει όλες οι διεργασίες,
ωστόσο βρισκόμαστε σε τραγική ψυχολογική κατάσταση. Έγινε η πρώτη κίνηση
με την έναρξη των προπονήσεων, αλλά
θα πρέπει να παρέμβει γρήγορα το κράτος και να πει το πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, αν και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει
σ τα μέσα του μηνός Ιανουαρίου. Εάν
αυτό δεν γίνει, τότε οι ΠΑΕ, θα οδηγηθούν σε διάλυση».

Ασπρόπυργος: Μπαμ με Βαζέχα
στο τιμόνι!

Ο Κριστόφ Βαζέχα είναι τελικά ο εκλεκτός
της Ένωσης Ασπρόπυργου για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου,
στο πρωτάθλημα της Football League που
πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγο καιρό.
Το σωματείο παρουσίασε τον πρώην άσο
των γηπέδων με κάθε επισημότητα και
του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Αναλυτικά:
“Η ΠΑΕ Ένωση Ασπροπύργου
βρίσ κε ται σ τ ην ευχάρισ τ η
θέση να ανακοινώσει την
έναρξη της συνεργασίας της
με τον ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΖΕΧΑ
(Krz ysz tof Warz ycha) ο
οποίος α ναλαμβά νε ι τ η
θέση του προπονητή της
πρώτης ομάδας.
Ο Κριστόφ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ποδοσφαιρικές συστάσεις.
Ένας πραγματικός Κύριος των ελληνικών
γηπέδων, πρόκειται για τον κορυφαίο
ξένο του ελληνικού πρωταθλήματος σε
τέρματα και συμμετοχές (319 γκολ σε 553
επίσημους αγώνες).
Απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα το
1998 και αποσύρθηκε από την ενεργό
δράση το 2004, σε ηλικία 39 ετών έχοντας επίσης 50 συμμετοχές με την Εθνική
Πολωνίας με εννέα γκολ, το διάστημα
1984-1997.
Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό
δράση ξεκίνησε μια νέα καριέρα, αυτή
του προπονητή και το καλοκαίρι του
2007 ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της
Arsenal Soccer School στην Ελλάδα, ενώ
το 2008 έγινε και ένας από τους σκάουτερ
του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, το 2009
ίδρυσε την ακαδημία ποδοσφαίρου FC

ΜΑΧΗ (Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βαζέχα).
Στις 8 Δεκεμβρίου 2009, μετά τη λύση
της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με
τον Χενκ τεν Κάτε, ο Κριστόφ Βαζέχα ανέλαβε βοηθός του νέου προπονητή της
ομάδας και παλιού του συμπαίκτη, Νίκου
Νιόπλια, θέση σ την οποία παρέμεινε
έως τον Νοέμβριο του 2010.Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής του ΑΟ Αιγάλεω, του Φωκικού, του ΓΣ Καλλιθέας, του
Φωστήρα Ταύρου
Η διοίκηση της Ένωσης Ασπροπύργου
καλωσορίζει τον ζων τανό θρύλο του
ελληνικού ποδοσφαίρου Κρίστοφ Βαζέχα
στην οικογένεια της και του εύχεται καλή
επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων της
ομάδας.”

ζουν αρκετές οικογένειες και δυστυχώς
δεν έχουν στήριξη από αλλού. Βέβαια σε
πρώτη φάση ας μας αφήσουν να δουλέψουμε κάπως άμεσα έστω σε 9άδες και
σύντομα κανονικά. Χρειαζόμαστε μία μίνι
προετοιμασία για να προετοιμάσουμε τα
παιδιά μας, γιατί κινδυνεύουν από τραυματισμούς. Γιατί προφανώς θα είναι επιβαρυμένο το πρωτάθλημα, για να βγει με
πολλές εμβόλιμες.
Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, να τις περάσουν όσο πιο
όμορφα γίνεται με τις οικογένειες τους
και το 2020, να φύγει και να μην ξαναέρθει ποτέ ξανά.»

Ξυδάκης: «Ευχάριστη εξέλιξη η
επανέναρξη»

Μια ανάσα από την επίτευξη συμφωνίας
με τον Σκλαβενίτη βρίσκεται ο Ηρακλής.
Μπορεί δράση να μην έχουμε σ τη Γ’
Εθνική, όμως οι άνθρωποι του Γηραιού
δουλεύουν πυρετωδώς για να κλείνουν
συμφωνίες με χορηγούς.
Οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» και αναμένεται οι δυο
πλευρές να δώσουν τα χέρια στο άμεσο
μέλλον.
Θα είναι μια σημαντική συμφωνία και
χορηγία για τον Ηρακλή όπου θα βοηθήσει στα μέγιστα την ομάδα ώστε να
επιστρέψει εκεί που ανήκει και ποτέ δεν
έπεσε αγωνιστικά.

Τα σενάρια για επανέναρξη των τοπικών
πρωταθλημάτων και της Γ’ Εθνικής δίνουν
και παίρνουν τις τελευταίες μέρες, με τις
πληροφορίες να κάνουν λόγο, για επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους στις
αρχές Φεβρουαρίου.
Το ενδεχόμενο αυτό κλήθηκε να αναλύσει
ο Ανδρέας Ξυδάκης, ο οποίος σε επικοινωνία που είχε με το Prismasport, κατέθεσε την άποψη του, ενώ δεν παρέλειψε
να στείλει τις ευχές του ενόψει των εορτών.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Θα είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη,
το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα γιατί

Ηρακλής: Κλείνει deal που θα
δώσει… ανάσα!
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Λίβερπουλ - Τότεναμ 2-1: Με λυτρωτή
τον Φιρμίνο μόνη πρώτη

FIFA: Λεβαντόβσκι ο κορυφαίος της
χρονιάς, Κλοπ ο καλύτερος προπονητής

Μ

Τ

ία μεγάλη νίκη πανηγύρισε η
Λίβερπουλ απέναντι στην Τότεναμ σε ένα πολύ όμορφο
παιχνίδι στο Άνφιλντ. Οι Reds
επικράτησαν με σκορ 2-1 και έτσι βρίσκονται πλέον μόνοι τους στην πρώτη θέση της
Premier League, αφήνοντας πίσω τους τα
σπιρούνια, με τα οποία συγκατοικούσαν, με
τρεις πόντους διαφορά. Ήρωας για την ομάδα του Κλοπ ήταν ο Φιρμίνο που σκόραρε
με τρομερή κεφαλιά στο 90ο λεπτό.
Η Λίβερπουλ από την αρχή του παιχνιδιού
είχε την διάθεση να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο και να πιέσει την Τότεναμ. Έτσι απείλησε μόλις στο 11ο
λεπτό, όταν ο Ρόμπερτσον
γέμισε στην περιοχή, ο Φιρμίνο έπιασε την κεφαλιά,
αλλά μπλόκαρε ο Λιορίς.
Στο 21’ οι Reds απείλησαν
εκ νέου με σουτ του Σαλάχ.
Στο 26ο λεπτό η ομάδα του
Γιούργκεν Κλοπ μπήκε μπροστά στο σκορ. Έπειτα από προσπάθεια του Τζόουνς μέσα στην περιοχή που κόπηκε, ο Σαλάχ πήρε την κατοχή,
έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε
Αλντερβάιρελντ και Ντάιερ για να καταλήξει στα δίχτυα.
Η Λίβερπουλ συνέχισε να πιέζει και να
έχει την κατοχή και στο 29’ ο Λιορίς χρειάστηκε ξανά να επέμβει σε σουτ του Τζόουνς.
Όμως, τα σπιρούνια στο 33ο λεπτό έφτασαν
στην ισοφάριση, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
Η Τότεναμ έφυγε στην κόντρα, ο Λο Σέλσο
έψαξε τον Σον που καλυπτόταν οριακά,
μπήκε στην περιοχή απέναντι από τον Άλισον και πλάσαρε για το 1-1. Αμέσως μετά η
κυρίαρχη Λίβερπουλ προσπάθησε να βρε-

θεί μπροστά στο σκορ με σουτ του Φιρμίνο
στο 35’, όμως δεν άλλαξε κάτι.
Η Τότεναμ μπήκε με περισσότερη ενέργεια
στο δεύτερο μέρος και θέλησε να κάνει
αισθητή την παρουσία της στην Λίβερπουλ.
Στο 46’ Ο Μπέρχβαϊν πάτησε στην περιοχή,
πλάσαρε τον Άλισον, αλλά ήταν άστοχος.
Τέσσερα λεπτά μετά ο Άλισον γύρισε λανθασμένα στον Κέιν, ο Άγγλος τον είδε εκτός
εστίας, δοκίμασε το σουτ, ο Βραζιλιάνος
γκολκίπερ όμως επέστρεψε και πέταξε σε
κόρνερ.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να χτυπούν
στην κόντρα και στο 63ο λεπτό έχασαν μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπερχβάιν βρέθηκε μόνος του έπειτα
από κεφαλιά - ασίστ του Σον,
πλάσαρε τον Άλισον, αλλά
η μπάλα σ ταμάτησε σ το
δοκάρι.
Η Λίβερπουλ είχε και εκείνη
τις στιγμές της, καθώς συνέχισε
να έχει την κατοχή παρά το γεγονός ότι η Τότεναμ ήταν πιο ενεργή.
Στο 67’ ο Φιρμίνο σημείωσε μία προσπάθεια, όπως και δύο λεπτά αργότερα ο
Σαλάχ. Ωστόσο, ο Λιορίς ήταν εκεί και τις
δύο φορές. Τη μεγαλύτερη της στιγμή στο
δεύτερο μέρος η ομάδα του Κλοπ την είχε
στο 73ο λεπτό. Ο Μανέ γύρισε το κορμί του
μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ μπροστά από τον Οριέ, με τον Λιορίς να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Ωστόσο, η λύτρωση ήρθε στο φινάλε. Ο
Ρομπέρτο Φιρμίνο πήρε την κεφαλιά έπειτα
από την την εκτέλεση κόρνερ του Ρόμπερτσον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του
Λιορίς γράφοντας το τελικό 2-1. Αμέσως
μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Κλοπ

Ζιντάν: «Ο Μπενζεμά είναι ο
καλύτερος Γάλλος επιθετικός της
ιστορίας»

Ο

Ζινεντίν Ζιντάν μετά από τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο τόνισε ότι ο Καρίμ Μπενζεμά είναι για εκείνον ο καλύτερος Γάλλος επιθετικός της ιστορίας.
«Για μένα είναι. Δεδομένου τι κάνει, τι δείχνει, είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης για
πολύ καιρό. Έχει παίξει σε περισσότερα από 500 παιχνίδια, όλα τα γκολ που έχει σκοράρει και όλα τα ρεκόρ μιλούν από μόνα τους. Για μένα είναι ο καλύτερος» ανέφερε συγκεκριμένα.
Στη συνέχεια ο Ζιντάν περιέγραψε τι ακριβώς του αρέσει πάνω στον Γάλλο επιθετικό, ο
οποίος, όπως τόνισε, δεν σκέφτεται μόνο το γκολ, αλλά και την δημιουργία.
Ο Μπενζεμά συνολικά μετράει 529 παιχνίδια με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας
σκοράρει 259 φορές. Τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει δέκα γκολ.

ην Πέμπτη (17/12) το βράδυ πραγματοποιήθηκε, έστω και κάπως διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια
η εκδήλωση της FIFA για τους κορυφαίους του 2020.
Οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και
Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι ήταν οι τρεις υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς με τον Πολωνό στράικερ
που κατέκτησε το τρεμπλ με τη Μπάγερν να
είναι ο κορυφαίος του 2020.
Μάλιστα τον διεθνή στράικερ που άφησε
πίσω του τους Μέσι και Ρονάλντο τον περίμενε μια έκπληξη καθώς ήταν ο μοναδικός
ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από τον
πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο που του
το έδωσε ο ίδιος.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΚΛΟΠ
Ο Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος έφτασε στην
κατάκτηση της Premier League με τη Λίβερπουλ την περσινή σεζόν αναδείχθηκε ο
καλύτερος προπονητής για το 2020. Ο Γερμανός νίκησε στη σχετική μονομαχία τους
Χάνσι Φλικ και Μαρσέλο Μπιέλσα οι οποίοι
ήταν επίσης υποψήφιοι για τον τίτλο του
κορυφαίου προπονητή της χρονιάς.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ Ο ΝΟΪΕΡ
Τον τίτλο του κορυφαίου γκολκίπερ της χρονιάς πήρε ο Μάνουελ Νόιερ ο οποίος έκανε
το τρεμπλ με την Μπάγερν το 2020. Ο Γερμανός γκολκίπερ ήταν υποψήφιος μαζί με
τους Άλισον Μπέκερ και Γιαν Όμπλακ αλλά
ήταν αυτός τελικά ο μεγάλος νικητής του
συγκεκριμένου βραβείου.

Κλήρωση Champions League:
Τα ζευγάρια στους 16

Σ

πουδαία ζευγάρια έβγαλε η
κληρωτίδα.

Αναλυτικά τα εξής:

Γκλάντμπαχ - Μάντσεστερ Σίτι
Λάτσιο - Μπάγερν
Ατλέτικο - Τσέλσι
Λειψία - Λίβερπουλ
Πόρτο - Γιουβέντους
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν-Ζερμέν
Σεβίλλη - Ντόρτμουντ
Αταλάντα - Ρεάλ

Ασφαλώς το ζευγάρι που ξε χωρίζει
βάσει ονομάτων είναι αυτό της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν-Ζερμέν.
Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν 16, 17,
23 και 24 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς
9, 10, 16 και 17 Μαρτίου 2021.
Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου
στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης.
Η κλήρωση για τον τυπικά γηπεδούχο
θα γίνει στις 19 Μαρτίου.

Κλήρωση Europa League: Με
Αϊντχόφεν ο Ολυμπιακός στους «32»

Π

ραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας (14/12) στη Νιόν
η κλήρωση για τη φάση των 32
του Europa League, με την κληρωτίδα να φέρνει ως αντίπαλο του Ολυμπιακού την Αϊντχόφεν, η οποία έπαιξε
στους ομίλους κόντρα στον ΠΑΟΚ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ «32»:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα) - Αϊντ χόφεν
(Ολλανδία)
Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία) - Τότεναμ
(Αγγλία)
Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) - Μπριζ (Βέλγιο)
Σοθιεδάδ (Ισπανία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Άρσεναλ
(Αγγλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Μίλαν (Ιταλία)
Αντβέρπ (Βέλγιο) - Ρέιντζερς (Σκωτία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λέστερ (Αγγλία)
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Βιγιαρεάλ
(Ισπανία)
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Ρόμα (Ιταλία)
Κράσνονταρ (Ρωσία) - Ντινάμο Ζάγκρεμπ
(Κροατία)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λεβερκούζεν
(Γερμανία)
Μόλντε (Νορβηγία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
Γρανάδα (Ισπανία) - Νάπολι (Ιταλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Σαχτάρ
(Ουκρανία)
Λιλ (Γαλλία) - Άγιαξ (Ολλανδία)
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Ανόρθωση - Ερμής 1-1

Έ(χ)ασε έδαφος η Ανόρθωση

Δεύτερη σερί απώλεια για την Ανόρθωση
που έμεινε στο 1-1 απέναντι στον Ερμή
στο στάδιο Αμμόχωστος για τη 14η
αγωνιστική.Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια
χάνει έδαφος από τη βαθμολογία,αφού με
το βαθμό που πήρε έφτασε τους 27 βαθμούς
και κινδυνεύει να μείνει 4 πίσω από την
κορυφή.Από την άλλη οι γηπεδούχοι πήραν
βαθμό χρυσάφι και ανέβηκαν στους 15.

Η

Ανόρθωση ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου,όμως ο Ερμής ήταν αυτός που βρήκε το
δρόμο προς τα δίκτυα με γκολ του Χολτ
στο 40΄.Ο αμυντικός του Ερμή σκόραρε με
κοντινή κεφαλιά μετά από κόρνερ.Το 1-0
ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.Στην επανάληψη και ειδικότερα όσο περνούσε η ώρα οι φιλοξενούμενοι έβαζαν πίεση για την ισοφάριση στον αγώνα.Αν και άργησε το
γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 79΄με
(ποιον άλλον) τον Κβιλιτάια.Ο Καλτσάς
σέντραρε και ο Γεωργιανός επιθετικός με
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
Ερμής: Καϊκέ, Καραγκούνης, Δημητρίου, Γαβριήλ,
Φερνάντες, Ρουσιάς, Φίλιο, Χολτ, Κυριακίδης,

Κονέ, Ζόρζε
Ανόρθωση: Λόρια, Κορρέια, Βργκότς, Σίντενφελντ, Γκαλίστιος, Αρτυματάς, Μαργκάσα, Χούσμπαουερ, Χριστοφή, Καλτσάς, Κβιλιτάια

Ο Ακοράν έστειλε την ΑΕΚ στο -3 από
την κορυφή

Αρκετά καλύτερη και πιο απαιτητική ήταν η ΑΕΚ
στο α’ ημίχρονο. Η ομάδα της Λάρνακας στο μεγαλύτερο μέρος είχε τον έλεγχο, απείλησε σε κάποιες
περιπτώσεις, όμως, η αστοχία των κιτρινοπράσινων και ο Βεσελόφσκι όταν χρειάστηκε κράτησαν
το μηδέν.
Οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη τους ευκαιρία
στο 15ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα της Σαλαμίνας να αποκρούει δύσκολα το δυνατό σουτ
του Τολεμές που βρέθηκε απέναντι του.
Η ΑΕΚ κρατούσε την μπάλα και τη
γυρόφερνε μπροστά από το κουτί
των φιλοξενούμενων χωρίς να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση. Στο 37’ ο
Σπόλιαριτς σκόραρε, όμως, υπήρξε
επιθετικό φάουλ από τον Τολεμές.
Η Σαλαμίνα επισκέφτηκε ελάχιστες
φορές την περιοχή του Τόνιο, ο οποίος
έγραψε μια σωστή έξοδο που πρόλαβε τον
Οσέι προτού ο τελευταίος γίνει επικίνδυνος.
Στην επανάληψη το σκηνικό ήταν πανομοιότυπο,
με την ουσιώδη διαφορά ότι το
τέρμα ήρθε νωρίς για την ΑΕΚ. Στο
54’ ο Ακοράν με δυνατό σουτ εντός
περιοχής και τον Βεσελόφσκι εκτός
θέσης, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 1-0.
Μετά το τέρμα αναγκαστικά η Σαλαμίνα διαφοροποίησε το πλάνο της
και ανέβασε τις γραμμές προκειμένου να ψάξει το τέρμα της ισοφάρισης. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που…
ηρέμησε με το επιθετικό τέμπο και
πρόσεξε περισσότερο τα νώτα της
ώστε να κρατήσει το προβάδισμα.
Δεν ταμπουρώθηκε η ομάδα του κ.
Αυγουστή, αλλά προσαρμόστηκε
στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν
από το 54’ της αναμέτρησης.
Με την πάροδο του χρόνου η ΑΕΚ
παρουσ ίασε σημάδια κόπωσης
λόγω των συνεχόμενων αγώνων,
ωστόσο διαχειρίστηκε σωστά την
κατάσταση, δεν απειλήθηκε από τη
Σαλαμίνα και πανηγύρισε το σημαντικό τρίποντο.
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Με Τζιωνή σούπερ σταρ και
στο -6

Σε προσωπική υπόθεση μετέτρεψε το παιχνίδι με την Πάφο ο Μαρίνος Τζιωνής. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός σκόραρε και τα δυο τέρματα της Ομόνοιας στη νίκη με 2-1 στο ΓΣΠ και την ανέβασε στην 5η
θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς και στο -6 από την κορυφή.
Επιπρόσθετα, οι πράσινοι έσπασαν το αήττητο σερί των οκτώ αγώνων της
Πάφου, η οποία έμεινε στην 6η θέση με 20 βαθμούς. Την ερχόμενη Παρασκευή η Ομόνοια θα φιλοξενηθεί από την Καρμιώτισσα και την ίδια ημέρα
η Πάφος από την Ανόρθωση.
Καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του α’ ημιχρόνου ήταν η Ομόνοια.
Οι πράσινοι μπήκαν με διάθεση να κάνουν το παιχνίδι τους και το πέτυχαν
σε μεγάλο βαθμό. Είχαν τον έλεγχο, κρατούσαν την μπάλα, δημιούργησαν
και σκόραραν με τον Τζιωνή στο 14ο λεπτό. Προηγήθηκαν δυο μεγάλες
αποκρούσεις του Ρούτκο, σε σουτ του Τζιωνή και το εξ επαφής του Τιάγκο, όμως, στην επιστροφή της μπάλας ο Κύπριος διεθνής έκανε το σουτ
για το 1-0.
Η Ομόνοια συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και στο 41’ άγγιξε το 2-0,
ωστόσο το δυνατό σουτ του Τζιωνή τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του
Ρούτκο.
Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι πράσινοι θα πήγαιναν με προβάδισμα στα
αποδυτήρια για το ημίχρονο, ήρθε η ασυνεννοησία στην άμυνα της Ομόνοιας η ισοφάριση. Στο 45+1’ ο Πάντσιον εκμεταλλεύτηκε το λάθος και με
σουτ από τα όρια της περιοχής έγραψε το 1-1.
Στην επανάληψη ο ρυθμός ήταν μέτριος, με τις φάσεις μπροστά από τις
δυο εστίες να είναι ελάχιστες. Η Ομόνοια ήταν καλύτερη, όμως, από τη
στιγμή που η Πάφος ισοφάρισε, έκλεισε πολύ καλά τους χώρους στην
άμυνα και είχε ως μοναδικό στόχο να κρατήσει το αποτέλεσμα.
Ο χρόνος περνούσε χωρίς φάσεις και όλα έδειχναν ότι το πλάνο του κ.
Μιχαϊλένκο θα δικαιωνόταν, ωστόσο ο Τζιωνής το πήρε πάνω του και
μετέτρεψε το παιχνίδι σε προσωπική υπόθεση. Ο Κύπριος διεθνής στο 78’
έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και με κοντινή προβολή, έβαλε εκ νέου
την ομάδα του σε θέση οδηγού. Η διαχείριση πλέον ήταν εύκολη απέναντι
σε μια ακίνδυνη Πάφο. Έτσι το τριπλό σφύριγμα του Βασίλη Δημητρίου
βρήκε τους πράσινους να πανηγυρίζουν μια δίκαιη και πολύτιμη νίκη.

Κέρδισε (και) την κούραση και περιμένει

Μια πολύ σημαντική νίκη από κάθε άποψη πήρε η ΑΕΚ απέναντι στη Νέα
Σαλαμίνα. Οι κιτρινοπράσινοι έδειξαν χαρακτήρα, επικράτησαν με το
στενό 1-0 και πλησίασαν στους τρεις βαθμούς την κορυφή. Παράλληλα
απέκτησαν περαιτέρω δυναμική για τη συνέχεια και συγκεκριμένα ενόψει
του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Εφόσον αναβληθεί η αναμέτρηση λόγω της
έξαρσης των κρουσμάτων στους γαλαζοκίτρινους, η ψυχολογία θα μείνει
στα ύψη και θα προστεθεί η ξεκούραση που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι
ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Το παραδέχθηκαν οι δυο προπονητές στη διάσκεψη Τύπου. Η ΑΕΚ ήταν
πολύ καλύτερη για μια ώρα και πήρε ότι επιδίωξε. Το τέρμα. Η ομάδα της
Λάρνακας έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέρμα του Ακοράν που εν τέλει έκρινε την αναμέτρηση. Βέβαια, θα μπορούσε να πάρει
νωρίτερα το προβάδισμα η ΑΕΚ, αφού δημιούργησε και έχασε κάποιες
καλές ευκαιρίες.
Στη συνέχεια έγινε πολύ σωστή διαχείριση. Η κούραση ήρθε ως φυσικό
επακόλουθο των πέντε αγώνων σε 19 ημέρες, με τον Αυγουστή να πετυχαίνει και τον τελευταίο στόχο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να κρατήσει
τη σημαντική νίκη. Και το πέτυχε με αλλαγή τακτικής και με φρεσκάρισμα
από τον πάγκο.
Πλέον η ομάδα της Λάρνακας γυρίζει σελίδα και περιμένει να μάθει πότε
θα διεξαχθεί το επόμενο παιχνίδι της. Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη
Κυριακή ή απέναντι στην Καρμιώτισσα στο τελευταίο παιχνίδι του 2020.
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Η Βαλένθια εξέθεσε τον
ασυνεπή Ολυμπιακό

Η άμυνα χώρου της Βαλένθια στο
Πικ εν Ρολ, το πάρτι του Ντούμπλιεβιτς, το ψεγάδι των σέντερ του Ολυμπιακού που φάνηκε και η ασυνέπεια στις εμφανίσεις. Ο Στέφανος
Μακρής αναλύει την ήττα των “ερυθρόλευκων”.Νωθρός και μπερδεμένος. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αγνώριστος στον αγώνα με
την Βαλένθια, άργησε να μπει στο
παιχνίδι και το πλήρωσε, γνωρίζοντας την ήττα με 85-96 στο ΣΕΦ.
Το κακό πρώτο δεκάλεπτο των
“ερυθρόλευκων” έδωσε αυτοπεποίθηση στην Βαλένθια, που
ξέφυγε με 11 πόντους διαφορά
και έκτοτε απλώς έβρισκε τρόπους
να εκθέτει την ομάδα του Πειραιά
και στις δύο πλευρές του παρκέ,
φτάνοντας σε μία μάλλον εύκολη
νίκη. Η αδυναμία του Ολυμπιακού να αντισταθμίσει την ενέργεια
της Βαλένθια, το λάθος διάβασμα
των φάσεων και στις δύο πλευρές του παρκέ και μερικά ξεσπάσματα κάποιων παικτών δεν γινόταν να είναι αρκετά κόντρα σε ένα
ισορροπημένο σύνολο όπως των
Ισπανών, που μπορεί να μην είναι
ομάδα που παίζει για το “10”, αλλά
δεν πέφτει και ποτέ κάτω από το
“7”. Πώς έφτασε όμως ο Ολυμπιακός μέχρι εκεί;
Το πράγμα φάνηκε να στραβώνει
για τον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα του αγώνα, όταν στις πρώτες
φάσεις έγινε σαφές πως η άμυνα
της Βαλένθια στο Πικ εν Ρολ θα του
δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και θα εξέθετε όλα τα θέματα
που έχει.
Οι Ισπανοί ακολούθησαν μία
συγκεκριμένη λογική στα Πικ εν
Ρολ που εμπλεκόταν ο Σλούκας
για να διώξουν την μπάλα από
τα χέρια του: Έκαναν μεν αρχικά
δυναμικό Hedge out με τον Ντούμπλιεβιτς (έβγαινε δηλαδή δυνατά
στον γκαρντ του Ολυμπιακού),
αλλά στην ίδια στιγμή έστελνε
συνήθως τον Λαμπεϊρί στο κέντρο
της ρακέτας, αφήνοντας ελεύθερο
στην γωνία τον Ζαν-Σαρλ, με τους
άλλους παίκτες να κλείνουν και
αυτοί προς τα μέσα, με την διάταξη
να μοιάζει με άμυνα χώρου, μία...
ψευτοζώνη 2-3, η οποία γυρνούσε
σε μαν του μαν μετά την δεύτερη
πάσα. Αυτή η λογική του “Pack the
Paint” (μετάφραση: γεμίζω την
ρακέτα) που γίνεται για να υπάρχει

κάλυψη στα αργά πόδια του Ντούμπλιεβιτς παγίδεψε τον Ολυμπιακό,
για μία σειρά από λόγους, αφού
εξέθεσε δύο βασικά προβλήματα
της αρχικής πεντάδας: 1. Απουσία
παίκτη που θα σουτάρει σε κατάσταση Spot up από το τρίποντο σε
πρώτο χρόνο (Τζένκινς και Χαραλαμπόπουλος δεν είναι κλασικοί
σουτέρ) 2. Αδυναμία των σέντερ
του Ολυμπιακού να κάνουν το
λεγόμενο Short Roll και να διαβάσουν το παιχνίδι πριν πασάρουν,
αφού προτιμούν να ρολάρουν
δυνατά στο καλάθι.
Αυτό εξηγεί επίσης γιατί ο Ολυμπιακός φάνηκε να είναι πιο αποδοτικός όταν στο Πικ εν Ρολ εμπλεκόταν
ο πάουερ φόργουορντ (Βεζένκοβ
ή Ζαν-Σαρλ) και όχι ο σέντερ, αφού
τα τεσσάρια των “ερυθρόλευκων”
μπορούν είτε να κάνουν Pop Out
(να βγουν στην περιφέρεια να σουτάρουν), είτε να κάνουν το απαραίτητο Short Roll και να σκοράρουν.
Και εκεί είναι που φάνηκε η απουσία του Πρίντεζη (που αποχώρησε
νωρίς λόγω τραυματισμού), αφού
μπορεί να το κάνει αυτό καλύτερα
από τον καθένα στο ρόστερ της
ομάδας.
Όσο καλή – και φορμαρισμένη
– και να είναι η Βαλένθια, η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μία κακή
ήττα για τον Ολυμπιακό στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στην
πρώτη 8αδα. Μία ήττα που θα
πρέπει να καλύψει μακριά από το
ΣΕΦ, αφού η ομάδα του Πειραιά
“κουβαλάει” και την εντός έδρας
ήττα στην πρεμιέρα από την Ζάλγκιρις και πρέπει να βρεθεί ισορροπία στο ρεκόρ της. Η αλήθεια
είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε
βήματα πίσω. Έπεσε στην παγίδα
της Βαλένθια, μπήκε στον ρυθμό
της και έδειξε σε πολλά σημεία του
αγώνα να μην είναι συγκεντρωμένος.
Όταν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει,
ήταν πλέον αργά. Το θέμα όμως
είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα
η ομάδα του Πειραιά, η οποία
καλείται να βγάλει αντίδραση και
– κυρίως – να πάρει περισσότερα
από περισσότερους παίκτες. Την
προηγούμενη εβδομάδα φάνηκε
ότι αυτό μπορεί να γίνει. Πλέον
όλοι οι παίκτες του ρόστερ πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να το
κάνουν αυτό με συνέπεια.
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Παναθηναϊκός - Άλμπα 92-69: Τα έβαλε
από τα 6μ75 και πήρε τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ στηρίχθηκε στα σουτ τριών πόντων στο δεύτερο μέρος (τελείωσε με
15/34) και πήρε τη νίκη απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου (92-69), σε ένα παιχνίδι που μέχρι το
36’ έμοιαζε... επικίνδυνο.
Μετά από δύο σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
βρήκε τον τρόπο να... χαμογελάσει στο ΟΑΚΑ. Το τριφύλλι στηρίχθηκε στην ευστοχία από την περιφέρεια
στο τρίτο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη απέναντι στην
Άλμπα (92-69), βάζοντας τέλος στο αήττητο τεσσάρων
αγώνων της γερμανικής ομάδας. Οι παίκτες του Γιώργου Βόβορα είχαν 7/11 τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο
απέναντι στην άμυνα ζώνης του Αΐτο Ρενέσες, με μπροστάρη τον Νεμάνια Νέντοβιτς, κι έφτασαν έτσι στην
τελική επικράτηση στο γήπεδό τους.
Ο MVP
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν μισή ομάδα στο πρώτο
μέρος (ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν η άλλη μισή),
έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη γερμανική άμυνα. Στο
δεύτερο μέρος ήταν άσφαιρος για μιάμιση περίοδο,
στο πιο κρίσιμο σημείο όμως έβαλε δύο μεγάλα τρίποντα. Με την Άλμπα στο -7 και ευθέως απειλητική,
έβαλε δύο διαδοχικά τρίποντα και διασφάλισε την πράσινη νίκη στο ΟΑΚΑ. Τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (με
5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3
βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ,
2 λάθη και 1 μπλοκ σε 28’48’’
συμμετοχής.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Τζέισον Γκρέιντζερ είναι
κάτι παραπάνω από πολύτιμος για την Άλμπα φέτος.
Όταν λοιπόν μένει στους 3
πόντους (με 0/3 δίποντα και
1/3 τρίποντα), χωρίς ασίστ και
με ένα λάθος σε 20’35’’ συμμετοχής, είναι σαφές πως η ομάδα
του χάνει πολλά σε επίπεδο δυναμικότητας και απόδοσης.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Τα ποσοστά στο τρίποντο ήταν όλη η ουσία του
αγώνα. Από τα 4/16 στο πρώτο μέρος, οι πράσινοι
εκτοξεύτηκαν στα 9/19 στο δεύτερο, για να πάρουν
τη νίκη. Η άμυνα ζώνης που δοκίμασε ο Αΐτο Ρενέσες
περισσότερο κακό παρά καλό έκανε στην ομάδα του,
αφού το τριφύλλι πυροβολούσε κατά ριπάς από τα
6μ75 στο τρίτο δεκάλεπτο (είχε 7/11 τρίποντα), πριν η
γερμανική άμυνα γυρίσει πάλι σε man to man.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Τα δύο γρήγορα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς (στα 7’17’’ για το πρώτο δεκάλεπτο)
άλλαξε τον σχεδιασμό του Γιώργου Βόβορα, η δράση
του Ιωάννη Παπαπέτρου στο πικ εν ρολ όμως έκανε τη
διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Με τον αρχηγό τους να
είναι ασταμάτητος σε δημιουργία και εκτέλεση (κατά
βάση με διεισδύσεις), οι γηπεδούχοι έφτασαν το +9
(17-8 στο 6’) και υποχρέωσαν τον Αΐτο Ρενέσες να καλέ-

σει τάιμ άουτ. Η Άλμπα βρήκε τον τρόπο, κυρίως λόγω
της παρουσίας του Μάοντο Λο, να μαζέψει προς στιγμήν τη διαφορά, πριν... ανοίξει πάλι η ψαλίδα. Δύο γρήγορα καλάθια από τον Ιωάννη Παπαπέτρου έφεραν το
+11 (29-18 στο 12’) για το τριφύλλι, το οποίο όμως δεν
έμεινε για πολύ. Μέχρι την ανάπαυλα, οι παίκτες του
Γιώργου Βόβορα έκαναν κακές επιλογές στην επίθεση,
είδαν τον Νεμάνια Νέντοβιτς να επιστρέφει στο παρκέ,
αλλά να είναι άστοχος (0/4 τρίποντα) και κάπως έτσι, οι
φιλοξενούμενοι επέστρεψαν ξανά (31-29 στο 17’).
Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ
στο +7 (39-32), με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον
Γιώργο Παπαγιάννη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού
οι δυο τους είχαν σημειώσει τους 24/39 πόντους της
ομάδας τους.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο
Γιώργος Παπαγιάννης έμειναν στο μηδέν, οι υπόλοιποι
όμως έκαναν ένα βήμα μπροστά. Με πρώτο
και καλύτερο τον Νεμάνια Νέντοβιτς.
Η άμυνα ζώνης (3-2) που επέλεξε ο
Αΐτο Ρενέσες δεν δικαίωσε τη γερμανική ομάδα, κι αυτό γιατί οι
πράσινοι σκόραραν κατά ριπάς
από την περιφέρεια. Από τα
4/16 τρίποντα του πρώτου
μέρους πήγαν στα 7/11 στην
τρίτη περίοδο, για να οικοδομήσουν μια διαφορά
που ήταν σταθερά πάνω
από τους δέκα πόντους. Το
+14 (66-52) του 30ου λεπτού
καθισ τούσε την ε λ ληνική
ομάδα ξεκάθαρο φαβορί για τη
νίκη, πλέον. Στο τέταρτο δεκάλεπτο
είδαμε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων, με τις δύο ομάδες να ευστοχούν από
τα 6μ75 σε διαδοχικές κατοχές. Κάτι που έδωσε
το απαραίτητο θάρρος στην Άλμπα να πιστέψει πως
μπορεί να κάνει την ανατροπή, με τον Λουκ Σίκμα να
πραγματοποιεί ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση και τους
συμπαίκτες του να σημαδεύουν σωστά από την περιφέρεια. Η γερμανική ομάδα έφτασε μέχρι το -7 (76-69)
στο 36ο λεπτό του αγώνα, έδειχνε ικανή για την ολική
ανατροπή, αλλά σε εκείνο το σημείο επανεμφανίστηκε
ο Ιωάννης Παπαπέτρου.
Ο αρχηγός του τριφυλλιού ήταν άποντος στο δεύτερο
μέρος, στο καταλληλότερο σημείο όμως έβαλε δύο
διαδοχικά τρίποντα και «καθάρισε» το παιχνίδι για
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο οποίος έφτασε στην τελική
επικράτηση με το τελικό +23 (92-69) να δίνει μάλιστα
διαστάσει θριάμβου στην επικράτηση. Την ίδια ώρα,
έβαλε τέλος στο σερί ηττών που μετρούσε στο γήπεδό
του απέναντι σε Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης.
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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

