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Αγαπητοί μας αναγνώστες
Η επόμενη έκδοση της αγαπημένης σας εφημερίδας
HELLAS NEWS
θα είναι τη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου
Ευγενικοί φίλοι και φίλες,
Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του 2020, μιας χρονιάς που σημάδεψε την ζωή μας κι είμαι
σίγουρος πως κανένας δεν θα ξεχάσει. Πρέπει, όμως, όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη Γη να
κάτσουμε όσο μπορούμε κοντά ο ένας στον άλλον, ώστε αλληλοβοηθούμενοι να ξαναβγούμε
στο ξέφωτο που θα μας φέρει πίσω στην υγιή καθημερινότητα.
Θέλω να πιστεύω βλέποντας την υποστήριξη και τις αντιδράσεις σας ότι έχετε κατανοήσει
και οι πιο δύσπιστοι ότι κατορθώσαμε παρ’ όλες τις οικονομικές αντιξοότητες των καιρών
μας να βγαίνουμε κανονικά χωρίς να υστερούμε νέα και ψυχαγωγία.
Φυσικά, το μεγάλο ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην αφρόκρεμα των Ελλήνων επιχειρηματιών που
με περίσσεια αγάπη και υποστήριξη σας δίνουν την ευκαιρία να κρατάτε στα χέρια σας μια
έκδοση 80 σελίδων που με υπερηφάνεια σας λέω ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική εφημερίδα
στον πλανήτη Γη. Ναι! Η Hellas News είναι η πιο πολυσέλιδη εφημερίδα εντός κι εκτός
Ελλάδος!

3 είδη
ανθρώπων μην
ξεχάσεις ποτέ:
Αυτούς που
σε βοήθησαν
στα δύσκολα,
αυτούς που
σε άφησαν
στα δύσκολα
και αυτούς που
σε έφεραν στα
δύσκολα.

Για αυτό κι ειδικά αυτές τις ημέρες μόνον σε Έλληνες για τα ψώνια μας ή για οποιαδήποτε
υπηρεσία.
Απολαύστε, λοιπόν, και σήμερα την πολυσέλιδη πάνω απο 100 σελίδες HELLAS NEWS

και από

τον Ηλία Μιχαηλίδη, την Χριστιάνα Κιέσκου,
τον Παναγιώτη Βάρσο κι όλους τους εκλεκτούς
συνεργάτες της εντός κι εκτός Καναδά

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2021
... και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ παρόντες.
Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα 17

Σκάνδαλο Folli-Follie: «Δεν θυμάμαι αν τα 80 χιλιάρικα
ήταν σε μετρητά ή για φιλανθρωπική δωρεά»

Ν

έες αποκαλύψεις για τις διαδρομές του χρήματος
που βγήκαν από τα ταμεία της Folli Follie με την έγκριση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου προκειμένου να καλυφθούν κάποιες “ανάγκες” και να “διατεθεί ένα κονδύλι” στους κυβερνητικούς“συμμάχους” το
κρίσιμο διάστημα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου της
Folli Follie το Μάιο του 2018, φέρνει η ενδιάμεση έκθεση
του διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποίησε η PwC
στη Folli Follie.
Όπως προκύπτει, στο αίτημα του Ν. Σάκκου για τα περιβόητα 80.000 ευρώ, ο ΓΚ (Τζώρτζης Κουτσολιούτσος) απαντά
μονολεκτικά “Nai”(σ.σ. με λατινικούς χαρακτήρες, όπως
περιλαμβάνεται στην έκθεση). Ο έλεγχος της PwC αναφέρει πως δεν έχει βρεθεί άλλη επικοινωνία επί του συγκεκριμένου θέματος και δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί το
περιεχόμενο των επικοινωνιών αυτών. Ωστόσο, αναφέρεται στην έκθεση “σε ατζέντα που ανεβρέθηκε στα γραφεία
της Εταιρείας και που πιθανολογείται ότι ανήκει στον ταμία
Β. Κατσαμπή, εντοπίστηκε καταχώρηση με την περιγραφή
“Ν.ΣΑΚΚΟΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΚΕΦ/ΑΓΟΡΑ) για ποσό 80.000 με
ημερομηνία 14-05-2018.
O Νίκος Σάκκος, υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας και
της οικογένειας Κουτσολιούτσου, ανέφερε σε συνέντευξη
στους ελεγκτές της Pwc, ότι “το πρόσωπο με το οποίο πραγματοποιήθηκε η προαναφερόμενη συνάντηση είχε κάποια
σχέση με τον Γ.Μ . (φέρεται να είναι ο Γεράσιμος Μπαλαούρας) αν και ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν ούτε τον τίτλο ούτε
το όνομα του συγκεκριμένου προσώπου. Όσον αφορά το
θέμα των “αναγκών” (80) το οποίο είχε αναφέρει στο e-mail
του προς τον ΓΚ (Τζώρτζης Κουτσολιούτσος), ο Ν. Σάκκος
επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα αίτημα ύψους 80 χιλιάδων
ευρώ, αλλά ισχυρίστηκε ότι σε θυμόταν αν το αίτημα ήταν
για πληρωμή σε μετρητά ή για κάποιο είδος φιλανθρωπικής δωρεάς.
Εν πάσει περιπτώσει, αναφέρεται στην έκθεση της PwC,
αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε οποιαδήποτε πληρωμή
μετρητών ως απάντηση σε αυτό το αίτημα και αντ΄ αυτού
ισχυρίστηκε ότι προχώρησε σε μια χορηγία (ή χορηγίες) για
φιλανθρωπικούς σκοπούς από την Εταιρεία (FF) σε οντότητα
ή οντότητες που εδρεύουν στην περιφέρεια που εκπροσωπούσε ο Γ.Μ.

Τροπολογία αλα καρτ

Η έκθεση της PwC συνεχίζει: “Σημειώνεται επίσης ότι στις
29-05-2018 ο Ν. Σάκκος λαμβάνει e-mail από τον Γ.Μ (Μπα-

λαούρας), με το οποίο τον ενημερώνει ότι η τροπολογία
για αναστολή εφαρμογής του νόμου 3842/2010 για την
περίοδο μέχρι 30-06-2019 (σ.σ. αφορά την περίπτωση των
ΚΑΕ), θα έμπαινε εκείνη την ημέρα με επισυναπτόμενο το
λεκτικό της προτεινόμενης ρύθμισης. Ο Ν. Σάκκος προωθεί
το e-mail στους Δ.Κ. και Γ.Κ (Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο).
Η ενδιάμεση έκθεση που όπως έχει αναφέρει με διαδοχικά δημοσιεύματά του το newmoney, καλύπτει έκταση 212
σελίδων χωρίς τα παραρτήματα, αποτελεί μια “σύνοψη”
των ευρημάτων και συμπερασμάτων του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στη Folli Follie. Ο
έλεγχος ζητήθηκε από τις εποπτικές Αρχές στον απόηχο του
σκανδάλου που ξέσπασε το Μάιο του 2018, έπειτα από τη
δημοσιοποίηση του report του fund QCM που ανέφερε πως
η Folli Follie ήταν μια τεραστίων διαστάσεων φούσκα. Ακολούθως ο έλεγχος της Α&Μ αποκωδικοποίησε τους μηχα-

Τι ανέφερε ο Νίκος Σάκκος,
υπεύθυνος ασφαλείας της
Folli Follie, στην PwC για τα
80 χιλιάδες ευρώ που βγήκαν
από το ταμείο της εταιρείας
με την έγκριση του Τζώρτζη
Κουτσολιούτσου

νισμούς της λογιστικής απάτης που επί σειρά ετών λάμβανε
χώρα με επίκεντρο τις ασιατικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Ο νέος έλεγχος της PwC που αξιοποίησε και τα ευρήματα
της Α&Μ, προσδιορίζει το είδος της διαπραχθείσας απάτης,
ποιοι ευθύνονται για αυτήν, ποια ήταν τα εμπλεκόμνενα σε
αυτή πρόσωπα και διερευνά ενδείξεις διάπραξης λοιπών
αξιόποινων πράξεων, ενώ καλύπτει πεδία που – με ευθύνη
της τότε διοίκησης Κουτσολιούτσου – δεν επετράπη στην
Α&Μ, όπως τα θέματα της υπεξαίρεσης και του εντοπισμού
των εμπλεκόμενων προσώπων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια
ηλεκτρονικά αρχεία από δεδομένα που επεξεργάστηκαν
ανταποκρίθηκαν θετικά στις λέξεις-κλειδιά που ζητήθηκαν. Από αυτά, περί τα 120.000 αρχεία εξετάστηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη σχετικότητά και τη χρησιμότητά τους, αποτελώντας τη βάση του ελέγχου. Πληροφορίες αναφέρουν πως
αξιοποιήθηκαν και έντυπα αρχεία, αποσπάσματα από ατζέντες και άλλες σημειώσεις. Για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία
που περιήλθαν στην κατοχή των ελεγκτών ακολουθήθηκε
συγκεκριμένη διαδικασία ανάκτησης των στοιχείων για
να διασφαλιστεί η εξαγωγή των δεδομένων και η έγκυρη
νομικά χρήση τους (chain of custody) ενώ αξιοποιήθηκε
ειδικό λογισμικό (ΝUIX Workstation) για την ανάκτηση διαγραμμένων και άλλων αρχείων.
Στην έκθεση αναφέρεται πως μέρος του ελέγχου αποτέλεσε
η διεξαγωγή συνεντεύξεων (όπως αυτή με τον Ν. Σάκκο,
αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας) με σκοπό την απόκτηση επιπρόσθετης πληροφόρησης σχετικά με τα ευρήματα που προέκυψαν.
Η Pwc αναφέρει πως χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί μέθοδοι με σκοπό την εικονική αύξηση των πωλήσεων
και κατ΄επέκταση των κερδών του Ομίλου μέσω εταιρειών
ελεγχόμενες από στελέχη του Ομίλου FF. Η πρώτη περίοδος
ξεκινά από το 2001 έως το 2013 και είναι η γνωστή “γύρωγύρω όλοι” που αποκάλυψε η Α&Μ. Παράλληλα με την
πρώτη μέθοδο, από το 2006 έως το 2015 “έτρεχε” μια δεύτερη μέθοδος λογιστικής καταχώρησης εικονικών πωλήσεων σε εικονικούς πελάτες, χρησιμοποιώντας πάλι εταιρείες ελεγχόμενες από στελέχη του Ομίλου FF. Το 2015 οι
μέθοδοι αυτοί έπαψαν να χρησιμοποιούνται και στις αρχές
του 2016 εμφανίστηκε μια τρίτη μέθοδος κατά την οποία
εταιρείες του Ομίλου πραγματοποιούσαν εικονικές πωλήσεις σε έναν μοναδικό εικονικό προμηθευτή.

18 επικαιρότητα
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Περιστέρι: Επεισοδιακός έλεγχος σε
κομμωτήριο – Έκρυψαν τις πελάτισσες
με τα αλουμινόχαρτα στα… μαλλιά

Α

πίστευτα σκηνικά διαδραματίστηκαν σε κομμωτήριο στο Περιστέρι,
όταν η αστυνομία έκανε ελέγχους
για τον κορωνοϊό.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο κομμωτήριο 40 άτομα, ενώ σύμφωνα με το
MEGA, οι υπεύθυνοι φρόντισαν να κρύψουν
κάποιες πελάτισσες στο πίσω μέρος, για να
μην τους πιάσουν κατά πολύ υπεράριθμους.
Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν απείρου κάλλους. Κυρίες με το μαλλί μισοτελειωμένο, με αλουμινόχαρτα στο κεφάλι και
προστατευτικά στα ρούχα, με περιοδικά στα
χέρια. Ωστόσο το μόνο που έλειπε από το
κομμωτήριο ήταν οι … άδειες θέσεις.

Ο συνωστισμός προκάλεσε αντιδράσεις
μεταξύ των πελατών. Μία πελάτισσα κατήγγειλε ότι όταν άνοιξε την πόρτα δεν πίστευε
πόσος κόσμος ήταν συγκεντρωμένος.
Καταγγελίες έγιναν και από κατοίκους, που
διαπίστωναν έντονη κινητικότητα.
Οι υπεύθυνοι είχαν μάλιστα τοποθετήσει και
θερμαινόμενες σόμπες στη μικρή βεράντα,
για να κάνουν πιο άνετη την αναμονή στο
κρύο. Στον χώρο βρίσκονταν και παιδιά που
περίμεναν τις μητέρες τους.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο,
δημιουργήθηκε ένταση. Ο κόσμος βγήκε
από το μαγαζί και φυσικά ο ιδιοκτήτης δεν
ξέφυγε από το πρόστιμο.
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επικαιρότητα 19

Τα Ελληνικά τρόφιμα και ποτά
διατηρούν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης στην αμερικανική αγορά

Σταθερά αυξητική τάση -29% του συνόλου των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ το 2019,
έναντι 25% το 2018- παρουσιάζουν οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών στην αμερικανική αγορά

Α

υτό σημειώνεται στον επιχειρηματικό οδηγό για τις ΗΠΑ
της ελληνικής πρεσβείας στην
Ουάσιγκτον και ενδεικτικά αναφέρονται ως αντιξοότητες, ο εντονότατος ανταγωνισμός, το μεγάλο κόστος
υλοποίησης δράσεων προβολής-προώθησης και η μη αναγνώριση ενδείξεων
Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.
Η αυξητική τάση για τις εξαγωγές μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με το κείμενο της πρεσβείας μας που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών (agora), στους εξής
παράγοντες:
– Υψηλή ποιότητα του προσφερόμενου
προϊόντος.
– Ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στον κλάδο της εστίασης και
εισαγωγής/εμπορίας/διακίνησης προϊόντων διατροφής ελληνικής (και όχι
μόνο) προέλευσης, η οποία λειτουργεί,
τρόπον τινά, ως “προγεφύρωμα” για τα
ελληνικά προϊόντα.
– Ισχυρή παρουσία κοινοτήτων μεσογειακής καταγωγής (π.χ. Ιταλοί, Άραβες
κλπ), οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με
τη μεσογειακή διατροφή και τα σχετικά
υλικά παρασκευής εδεσμάτων.
– Ταύτιση της “μεσογειακής διατροφής” με την υγιεινή διατροφή, τάση η
οποία είναι εντονότερη και ενισχύεται
συνεχώς στις πολιτείες της Β. Ανατολικής
Ακτής (Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη και
Νέα Αγγλία συνολικά), στις οποίες κατοικούν μεγάλοι πληθυσμοί υψηλής μορφωτικής και εισοδηματικής στάθμης.
– Θετικοί συνειρμοί που προκαλούνται στον Αμερικανό καταναλωτή από
την αναφορά “Greek” σε κάποιο προϊόν
(ιδιαίτερης αξίας είναι σε αυτό το πεδίο
η επιτυχία του όρου “Greek Yogurt”,
ασχέτως εάν, λόγω εγχώριου καθεστώτος προστασίας, δεν ανταποκρίνεται σε
ελληνικής προέλευσης γιαούρτι, αλλά
σε συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής,
ήτοι στο στραγγιστό γιαούρτι).
Σημειώνεται ωστόσο στο σχετικό κείμενο ότι “το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης
εκτιμά πως τα ελληνικά τρόφιμα, λαμβά-

νοντας υπόψη την σαφή υπεροχή τους
έναντι της πλειοψηφίας των εισαγόμενων ανταγωνιστικών (π.χ. ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά) σε όρους κόστους/ποιότητας, δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τη
θέση που τους αρμόζει στο «ράφι» του
μέσου αμερικάνικου σούπερ-μάρκετ.
Ως εκ τούτου, οι προοπτικές περαιτέρω
διείσδυσης τους στην αγορά των ΗΠΑ
είναι υπαρκτές και ευνοϊκές, υπό συγκεκριμένες ωστόσο προϋποθέσεις”.
Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί
αύξηση του μεριδίου αγοράς ελληνικών προϊόντων, εκτιμάται ότι θα πρέπει
καταρχήν να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής
παράγοντες:
– Η δομή της αμερικανικής αγοράς τροφίμων, λόγω μεγέθους και έκτασης,
χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα επίπεδα εμπλεκομένων, οι οποίοι μεσολαβούν προκειμένου το προϊόν να κατα-

λήξει από την παραγωγή/εισαγωγή του
στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Οι τρεις
βασικοί εμπλεκόμενοι είναι ο εισαγωγέας ή/και διανομέας (δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο/
εταιρεία), ο “food broker”, ο οποίος λειτουργεί ως, τρόπον τινά, “πλασιέ” του
προϊόντος και αποτελεί το πρόσωπο
κλειδί για την προώθησή του σε μια
μεγάλη εμπορική αλυσίδα και τέλος ο
εξειδικευμένος υπάλληλος -“αγοραστής” (“buyer”) της εταιρείας/αλυσίδας
σούπερ μάρκετ, τον οποίο προσεγγίζει
είτε απευθείας ο διανομέας, είτε ο”food
broker” και ο οποίος αποφασίζει αν θα
αποδεχθεί και εγκρίνει το προϊόν, με
σκοπό την τοποθέτησή του στο ράφι.
– Τα ελληνικά τρόφιμα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διαθέτουν ήδη

στην Ανατολική Ακτή (και όχι μόνο) ένα
σταθερό “προγεφύρωμα” ελληνοαμερικανικών εταιρειών εισαγωγής/διανομής τους, με μακρά και επιτυχημένη
παρουσία στον χώρο, οι οποίες εισάγουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος ελληνικών
“ετικετών”.
– Είναι όμως τέτοια η δομή των εταιρειών αυτών και οι αντικειμενικές τους
δυνατότητες, ώστε παρατηρείται ένα
κενό/αδυναμία προσέγγισης των κατάλληλων “food brokers” ή/και “buyers”, με
αποτέλεσμα τα περισσότερα ελληνικά
προϊόντα να παραμένουν εγκλωβισμένα
στην λεγόμενη “ethnic market” και να
μην έχουν εισέτι επιτύχει την σε ευρεία
κλίμακα επέκταση/τοποθέτησή τους σε
μεγάλες αλυσίδες “Super Market” που
απευθύνονται στον μέσο Αμερικανό
καταναλωτή.
– Λόγω ακριβώς του τεράστιου μεγέθους της αμερικανικής αγοράς, τόσο
σε όρους έκτασης, όσο και σε όρους
πληθυσμού, προκειμένου ένα προϊόν
αρχικά να τοποθετηθεί στο ράφι, αλλά
και ακολούθως να τύχει της προτίμησης
του καταναλωτικού κοινού και διατήρησης της δυναμικής αυτής, θα πρέπει να
προηγηθεί συνεχής, συνεπής, οργανωμένη και μακρόχρονη προσέγγιση των
δικτύων διανομής/λιανικής πώλησης,
καθώς επίσης ταυτόχρονα και υλοποίηση δράσεων προβολής προώθησής
του, για χρονικό διάστημα από πέντε
(5) έως δέκα (10) κατά προσέγγιση έτη
(ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση/
περιοχή που “στοχεύει” το προϊόν),
γεγονός που συνεπάγεται ασφαλώς
υψηλό κόστος.
– Η υψηλή εισοδηματική στάθμη και το
μεγάλο μέγεθος της αμερικανικής αγοράς είναι ταυτόχρονα ευκαιρία αλλά
και τεράστια πρόκληση, διότι έχει ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση τεράστιου
ανταγωνισμού από ομοειδή προϊόντα
άλλων χωρών που επιδιώκουν επίσης
την τοποθέτηση ή διατήρησή τους στο
ράφι, ενίοτε προσφερόμενα σε (σημαντικά) χαμηλότερη τιμή έναντι των αντίστοιχων ελληνικών (π.χ. το μέλι).

Με σαρωτικούς ελέγχους
και χωρίς κάλαντα τα
φετινά Χριστούγεννα

Ο

υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία
της πανδημίας του κορωνοϊού, παρουσίασε
τα μέτρα που θα ισχύσουν τις ημέρες των εορτών.
Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει όλοι να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση της πανδημίας, ενώ μάλιστα
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυστηροποιηθούν τα
μέτρα την Πρωτοχρονιά αν δεν δείξουν όλοι την απαραίτητη προσοχή.
«Όπως περάσαμε ένα διαφορετικό Πάσχα έτσι και τα
Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ διευκρίνισε για ακόμα μια
φορά ότι «δεν θα πάμε σε ρεβεγιόν, ούτε θα βρεθούμε
με μεγάλες παρέες», τονίζοντας πως πρέπει ο κύκλος
μας να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Τι θα ισχύσει για τα Χριστούγεννα

ª
Στο γιορτινό τραπέζι θα βρίσκονται έως δυο
οικογένειες και μέχρι 9 άτομα.
ª
Η απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 22:00 –
05:00 θα βρίσκεται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των
εορτών, χωρίς εξαίρεση Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
ª
Τα παιδιά δεν θα βγουν να πουν τα Κάλαντα.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που θα θελήσουν να
μετακινηθούν, θα πρέπει να στείλουν τον κωδικό SMS
6 στο 13033 παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς.
Παράλληλα, ο υφυπουργός υπενθύμισε πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες, τονίζοντας ότι επιτρέπεται η
τέλεση λειτουργιών τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και των Φώτων με έως 25 άτομα στις εκκλησίες και
μέχρι 50 άτομα στους Μητροπολιτικούς Ναούς.

Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 22:00
Την ίδια ώρα, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στα μέτρα
των ημερών, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. θα
είναι σαρωτικοί και ειδικά κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Η μοναδική «εξαίρεση», όπως
τόνισε, «την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων θα είναι στο εύρος των ελέγχων που θα γίνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά
κέντρα και τις περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό
φορτίο.
«Συναντήσεις σε κλειστούς χώρους, με κόσμο και
χωρίς μάσκες, δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες
υπερμετάδοσης του ιού», τόνισε ο επίκουρος καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. «Το ιδανικό
θα ήταν να κάνουμε γιορτές μόνο με τα στενά μέλη
της οικογένειάς μας. Αποφεύγουμε αγκαλιές και φιλιά,
συναντιόμαστε με τα ίδια άτομα στις γιορτές διατηρώντας την κοινωνική μας «φούσκα», συμπλήρωσε.

20 επικαιρότητα
Ινστιτούτο Κοχ: Τα εμβόλια
προστατεύουν και από τη νέα
μετάλλαξη του κορωνοϊού

Κ

αθησυχαστικός εμφανίστηκε
και ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Kox (RKI),
λοιμωξιολόγος Τόμας Μέρτενς. Εκτιμά ότι σύμφωνα με την παρούσα φάση των ερευνών, τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία και από τη νέα παραλλαγή του κορωνοϊού.
«Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη ένδειξη ότι το εμβόλιο δεν
είναι πλέον αποτελεσματικό απέναντι στη
νέα παραλλαγή του ιού. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να καταστεί αυτή η διατύπωση αξιόπιστη. Και οι
έρευνες αυτές διεξάγονται επί του παρόντος, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στη Biontech στη Γερμανία», δήλωσε ο Μέρτενς σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα «Handelsblatt».
Ο Μέρτενς αναμένει «πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε 14 ημέρες. Μέχρι τότε,
πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι. Η αναστάτωση δεν βοηθά κανέναν σε τίποτα.
Ωστόσο, ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να δοκιμαστούν καθόλου σε ένα
εργαστήριο. Για παράδειγμα, πρέπει να
παρατηρηθεί εάν άτομα που είχαν ήδη
μολυνθεί από τον κορωνοϊό την άνοιξη
μπορούν να μολυνθούν εκ νέου από την
μετάλλαξή του και, πάνω απ ‘όλα, αν μπορούν να ασθενήσουν ξανά», είπε.

ΠΟΥ: Φυσιολογική η μετάλλαξη
του κορωνοϊού
Εν μέσω αναταραχής, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας προσπάθησε να
κατευνάσει τις μεγάλε ς ανησυχίε ς
που έχει προκαλέσει η νέα μολυσματική μετάλλαξη του κορωνοϊού που
εμφανίστηκε στη Βρετανία, λέγοντας
ότι αυτή είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της εξέλιξης μιας πανδημίας.
Αξιωματούχοι του ΠΟΥ παρουσίασαν από την άλλη μια θετική πτυχή
της ανακάλυψης των νέων στελεχών
του ιού που έβαλαν σε συναγερμό
πολ λές χώρες ωθών τας τις να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς
στη Βρετανία και την Νότια Αφρική,
λέγον τας ότι νέα εργαλεία για την
παρακολούθηση του ιού έχουν αποτελέσματα.
«Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία.
Είναι πολύ σημαν τικό να υπάρχει
διαφάνεια, είναι πολύ σημαντικό να
πούμε στο κοινό τα πράγματα όπως
έχουν, αλλά είναι επίσης σημαντικό
να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα
φυσ ιολογικό κομμάτι της εξέ λιξης
του ιού», δήλωσε σε μια διαδικτυακή
ενημέρωση δημοσιογράφων ο Μάικ
Ράιαν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας
αντιμετώπισης εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ.
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Οικουμενικός Πατριάρχης: Πρέπει να
τηρούμε τα προστατευτικά μέτρα

Την προτροπή προς όλους να
τηρούν τα προστατευτικά μέτρα
που επιβάλλουν οι αρμόδιες
αρχές, για όσο διάστημα διαρκεί η
πανδημία, απηύθυνε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
σε μήνυμά του, χθες, κατά τη
διάρκεια Χριστουγεννιάτικης
Διαδικτυακής Γιορτής των όπου
γης Κωνσταντινουπολίτικων,
Ιμβριακών και Τενεδιακών
Σωματείων, που συνδιοργάνωσαν ο
Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων
Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ)
και η Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ).

Ε

ίμαστε συγκλονισμένοι από τον πόνο που προκάλεσε και συνεχίζει να
προκαλή η πανδημία του κορωνοϊού. Μας εντυπωσίασε όμως η αυτοθυσία των γιατρών και των
νοσηλευτών που με κίνδυνο της ζωής τους στέκονται
στο πλευρό των ασθενών.
Απεκαλύφθη επίσης ότι τα
προβλήματά μας είναι παγκόσμια και κοινά, και ότι
για την αντιμετώπισή τους
απαιτείται συνεργασία και
αλληλεγγύη. Όσο η υγειονομική κρίση συνεχίζεται,
πρέπει να τηρούμε τα προστατευτικά μέτρα τα οποία επιβάλλουν οι υπεύθυνες αρχές. Και να έχουμε πίστη και ελπίδα ότι η
θλίψη και το κακό, σε οποιαδήποτε μορφή,
δεν έχουν τον τελευταίο λόγο στην ιστορία.
Ο Πατριάρχης σας προσεύχεται να βγούμε
όλοι μας μέσα από αυτή τη δοκιμασία, έχοντας ανακαλύψει τη δύναμη της χάριτος και
της φιλανθρωπίας του Θεού».
Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τους διοργανωτές για το συνολικό έργο τους και ιδιαιτέρως για την πρωτοβουλία της διαδικτυακής
εορταστικής συνάντησης που, όπως είπε,
έδωσε τη δυνατότητα «να ζήσουμε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και να στείλουμε, με μία φωνή, ένα μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας προς την ανθρωπότητα,
η οποία δοκιμάζεται από τη φονική πανδημία του κορωνοϊού Covid-19». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν
οι εορτές για τους ανθρώπους, επισημαίνοντας ότι «η γιορτή είναι καιρός δοξολογίας
και ευχαριστίας προς τον Θεό», και υπεν-

θύμισε ότι μαζί μας συνεορτάζουν πάντοτε
και «οι ψυχές των αγαπημένων μας προγόνων, στους οποίους οφείλουμε το ζην και
το ευ ζην».
«Το πώς γιορτάζουμε έχει άμεση σχέση με
το τι είμαστε, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας
και τη σχέση μας με τον κόσμο. Τι άνθρωπο
αποκαλύπτει άραγε η μετατροπή των Χριστουγέννων από εορτή της Σαρκώσεως του
Λόγου του Θεού σε καταναλωτικό πανηγύρι, σε επίδειξη κοσμικότητας και αβροφροσύνης, σε ‘‘Χριστούγεννα χωρίς Χριστό’’; Πώς έχει αντικατασταθή ο Μέγας
Βασίλειος, ο ουρανοφάντωρ, ο ασκητικός και φιλάνθρωπος, από τον γνωστό μας
ευτραφέστατο ‘‘’Αϊ-Βασίλη’’ με τα κόκκινα;
Ο χριστοπρεπής εορτασμός των Χριστουγέννων είναι σήμερα πράξη αντίστασης σε
αυτή την αλλοτρίωση της μεγάλης γιορτής.
Η Ορθόδοξη πίστη μας, με το ήθος και τον
πολιτισμό της, με τις γιορτές και την κοινωνικότητά της, με τα ήθη και τα έθιμά της,
είναι γεμάτη φως, μας
στρέφει στην αλήθεια
που ελευθερώνει, στη
διάσταση της αιωνιότητας.
Οι Κωνσ ταν τ ινουπο λίτες, οι Ίμβριοι και οι
Τενέδιοι είμαστε υπερήφανοι, γιατί διασώζουμε την παρακαταθήκη των πατέρων μας,
γιατί επιμένουμε σε αυτά που παρελάβαμε
και τα μεταδίδουμε από γενιά σε γενιά. Μας
ενώνουν η κοινή ιστορία, οι κοινές εμπειρίες και οι περιπέτειες που σημάδεψαν την
πορεία μας. Πέτρινα χρόνια, πόνος και προσφυγιά. Αλλά και επιμονή, σιγουριά γι’
αυτό που εκπροσωπούμε και δεν πρέπει
να χαθή. Όσοι έφυγαν πήραν μαζί τους όλα
αυτά, το υψηλό φρόνημα, την εργατικότητα,
την τιμιότητα, την πίστη στην πρόνοια του
Θεού. Και όχι μόνον επιβίωσαν, αλλά πρόκοψαν παντού και σε όλους τους χώρους,
στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα,
στην εκπαίδευση και στην επιστήμη, στη
διακονία της Εκκλησίας. Διακρίθηκαν ως
καλοί γονείς και οικογενειάρχες, ως υπεύθυνοι και νομοταγείς πολίτες, ως άνθρωποι
με φιλότιμο. Δεν έσβησε ούτε στιγμή μέσα
τους ο νόστος, ο πόθος της επιστροφής, δεν
ελησμόνησαν την πατρώα γη, τα αγιασμένα
χώματα, τους ναούς και τα σχολεία τους,
τους τάφους των προγόνων, τον Βόσπορο
και το Αιγαίο.»
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Κορωνοϊός - Βόλος: Μητέρα
και κόρη «έφυγαν» με
διαφορά λίγων ωρών

Η 70χρονη μητέρα και η 51 ετών
κόρη της, νοσηλεύονταν στο
Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου

Ο

ικογενειακή τραγωδία σ τον
Βόλο λόγω κορωνοϊού, καθώς
μία εβδομηντάχρονη γυναίκα
κατέληξε το πρωί της Δευτέρας στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν, ενώ το απόγευμα της
ίδιας μέρες απεβίωσε και η 51 ετών κόρη
της, η οποία νοσηλεύονταν επίσης εδώ
και μέρες για τον ίδιο λόγο.
Μια οικογένεια ξεκληρίσ τηκε από τις
συνέπειες της πανδημίας και το γεγονός
αυτό προκάλεσε πόνο και θλίψη σε γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό, που
βρίσκονταν κοντά σ τις δύο γυναίκες,
καθ’ όλη την παραμονή τους στο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, και οι δύο
είχαν υποκείμενα νοσήματα.
Επίσης, χθε ς το βράδυ
απεβίωσαν δύο άνδρε ς
ηλικίας 58 και 86 ετών.
Σήμερα, στην ΜΕΘ covid
του Νοσοκομείου Βόλου
νοσηλεύονται έξι ασθενείς
και στους θαλάμους αρνητικής πίεσης τέσσερις. Στις
δυο κλινικές covid νοσηλεύονται συνολικά 30 ασθενείς.

Αρκουμανέας από Κοζάνη: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες

Κρίσιμες χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
Παναγιώτης Αρκουμανέας, που επισκέφθηκε την Κοζάνη και πραγματοποίησε
σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη. Ο
κ. Αρκουμανέας επισήμανε ότι ειδικά η
περίοδος των γιορτών θα είναι κρίσιμη,
όχι μόνο στην Κοζάνη αλλά σε ολόκληρη
την Ελλάδα.
Όσον αφορά σ την Κοζάνη, σημείωσε
ότι «μέσα στο lockdown, δυστυχώς στη
συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα,
διαπιστώθηκε ότι τα κρούσματα ανεβαί-

νουν». Τόνισε ότι η εξήγηση είναι μία,
και αυτή είναι η μη τήρηση των μέτρων
όπως πρέπει. «Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις», πρόσθεσε. «Αν δεν τηρούνται τα
μέτρα όπως προβλέπεται, βλέπουμε τον
αυξημένο αριθμό». Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και τοπικές συρροές,
ενώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν
τα κρούσματα.
Καθημερινά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα
κρούσματα αποστέλλονται στην Περιφέρεια, ενώ από χθες ξεκίνησε η αποστολή
των στοιχείων και στους δημάρχους, με
στόχο τον καλύτερο συντονισμό.
«Νομίζω ότι σε συνεργασ ία με την
τοπική αυτοδιοίκηση που είναι δίπλα
μας, θα συνεχίσουμε τους εκτεταμένους ελέγχους που κάνουμε και πιστεύω
ότι σύντομα θα περιορίσουμε τα κρούσματα», ανέφερε ο κ. Αρκουμανέας, προσθέτοντας ότι «η πολιτική προστασία
κάνει εξαιρετική δουλειά
παντού σε όλη τη χώρα και
εδώ όπως επίσης και οι
ΚΟΜΥ, οι Κινητές Ομάδες
Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
που ξέρουν και καλύτερα
τα τοπικά δεδομένα».
Για τ η μ ε τ ά λ λ α ξ η τ ο υ
κο ρ ω νοϊ ο ύ, διε υ κ ρίνισε ότι καθημερινά γίνονται συναντήσεις, όπως αυτές που έγιναν χθες με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ομάδα επισ τημόνων και εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου και υπογράμμισε: «αναμένουμε κι εμείς να έχουμε περισσότερα
δεδομένα για να δούμε πόσο πρέπει
αυτό να μας ανησυχήσει».
«Όταν έχουμε αυξημένο αριθμό, προφανέστατα όλα γίνονται και πιο δύσκολα.
Έχουμε μια τεράστια πανδημία στη χώρα
μας, βλέπουμε ότι πιεζόμαστε όλοι, και
η Ευρώπη και ο κόσμος. Θέλουμε τη
συνεργασία και της τοπικής κοινωνίας.
Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα της
σημερινής συνάντησης για να έχουμε
άμεσα συγκεκριμένα αποτε λέσματα»
πρόσθεσε. Στη συνέχεια ο κ. Αρκουμανέας είχε συνάντηση με δημάρχους της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σε απόγνωση ο Νίκος
Ξανθόπουλος: Ξανά θύμα των
«κυνηγών του χαλκού»

Σ

το μάτι των «κυνηγών του χαλκού» φαίνεται πως έχει μπει το
τελευταίο διάστημα η οικογένεια του ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Τ-Live» του Alpha το
πρωί της Τρίτης, το κτήμα του ηθοποιού στην Παιανία έγινε στόχος βανδαλισμών. Το σπίτι του ηθοποιού δεν είναι όμως το μόνο το οποίο έχει μπει στο
«μάτι» των... Κυνηγών του Χαλκού της
περιοχής.
Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι κάτοικοι της περιοχής είναι εξοργισμένοι με
τις αλλεπάλληλες κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός
που σε αρκετές περιπτώσεις τους αφήνει χωρίς ρεύμα μέχρι και για δυο εικοσιτετράωρα.
Η σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου, Εριφύλη, μίλησε στην εκπομπή «T-Live» και
εξέφρασε την αγανάκτηση της για την
ομάδα των ατόμων η οποία αναστατώνει συχνά την καθημερινότητα τους.
«Πέρυσι 36 φορές σε ένα χρόνο πήρανε
τον ενισχυτή από την κολόνα που ήταν
εδώ πέρα στην Αττική οδό και μείναμε
χωρίς ρεύμα» ανέφερε αρχικά η σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.
Όπως ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, ο ηθοποιός σε μια προσπάθεια να αποτρέψει
μελλοντικούς τέτοιους βανδαλισμούς,
παραχώρησε ένα μέρος του κτήματος του

ώστε να τοποθετηθεί κολόνα της ΔΕΗ.
Ωστόσο την επόμενη μέρα, ο Νίκος Ξανθόπουλος ήρθε αντιμέτωπος τόσο με
εικόνες καταστροφής όσο και με το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο του εγγονού του από το οποίο οι δράστες είχαν
αφαιρέσει τον καταλύτη.
«Ενώ βάλανε μέσα σ το κτήμα την
κολόνα, ένα βράδυ αφήσαμε τα αυτοκίνητα έξω, γιατί δεν μπορούσαμε να
μπούμε, να μη χαλάσουμε το πεζοδρόμιο και κατέστρεψαν ένα αυτοκίνητο.
Αναποδογυρίσανε το αυτοκίνητο του
εγγονού μου, το καταστρέψανε. Μάθαμε
ότι έγινε σύλληψη 34 ατόμων» ανέφερε
η κ. Εριφύλη στην εκπομπή του Alpha.
Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής
είναι σε απόγνωση, γιατί οι αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος, όχι μόνο
δημιουργούν προβλήματα γενικά στην
περιοχή, αλλά προκαλούν και πολλές
ζημιές στις ηλεκτρικές συσκευές τους.
Προσφάτως, ο αγαπημένος ηθοποιός
του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
ο οποίος ζει στην περιοχή σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει το όλο πρόβλημα αποφάσισε να παραχωρήσει
δικό του περιφραγμένο χώρο ώστε να
τοποθετηθεί εκεί ένας μετασχηματιστής
για να μην υπάρχει τουλάχιστον πρόβλημα με το ρεύμα και το αποτέλεσμα
ήταν να μπει στο στόχαστρο της συμμορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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200 $ από την κυβέρνηση του
Οντάριο στους γονείς μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ο πρωθυπουργός Doug Ford έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
στο Queen’s Park την Τρίτη.
Η κυβέρνηση του Οντάριο μειώνει τα ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας για μια περίοδο 28
ημερών και προσφέρει 200 $ επιχορηγήσεις
στους γονείς των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
προσπάθειας για να βοηθήσει τους κατοίκους
της επαρχίας να περάσουν εν μέσω ενός νέου
lockdown της επαρχίας που θα τεθεί σε ισχύ
από το Boxing Day.
Οι γονείς θα λάβουν 200 $ ανά παιδί. Προηγουμένως, οι επιχορηγήσεις ήταν διαθέσιμες
μόνο στους γονείς παιδιών ηλικίας 12 ετών και κάτω.
Για να μάθετε τι ακριβώς θα μείνει ανοικτό και τι κλειστό στο Οντάριο από την 26η Δεκεμβρίου και για 28 ημέρες πηγαίνετε στην σελίδα 22 της Hellas News.

Τρουντό: «Θα μοιραστούμε τυχόν
πλεόνασμα των εμβολίων»

Ο

Καναδάς, ο οποίος
έχει παραγγείλει
περισσότερα από 400
εκατομμύρια δόσεις
εμβολίων κατά του Covid, είναι
έτοιμος να μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο τυχόν πλεόνασμα,
δήλωσε ο πρωθυπουργός του
Καναδά Τζάστιν Τριντό σε συνέντευξή του.
«Εάν έχουμε περισσότερα εμβόλια
από ό,τι χρειαζόμαστε, σίγουρα
θα τα μοιρασ τούμε με όλο τον
κόσμο», δήλωσε ο Τριντό, λίγες
ημέρες μετά την έναρξη μιας ιστορικής εκστρατείας εμβολιασμού.
Η συνέν τευξη σ το αγ γλόφωνο
τηλεοπτικό δίκτυο CTV, που δημοσίευε αποσπάσματα στην ιστοσελίδα του, θα μεταδοθεί την Κυριακή.
Συνολικά, ο Καναδάς, μια χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων, παρήγγειλε περισσότερες από 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από επτά φαρμακευτικούς ομίλους, μια
από τις υψηλότερες αναλογίες στον κόσμο, σύμφωνα με τον Τριντό. Η χώρα αναμένεται επίσης να λάβει 200.000 δόσεις εμβολίου των Pfizer/BioNTech την προσεχή εβδομάδα και 168.000 δόσεις του εμβολίου της Moderna πριν από το τέλος Δεκεμβρίου,
μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία Υγείας του Καναδά που αναμένεται μέσα στις
επόμενες ημέρες.
Εάν εγκριθεί, το εμβόλιο της Moderna θα περιληφθεί μαζί με αυτό των Pfizer/
BioNTech, του οποίου οι πρώτες δόσεις χορηγήθηκαν τη Δευτέρα σε εργαζόμενους
σε γηροκομεία και σε τροφίμους στο Οντάριο και στο Κεμπέκ.
Ο Καναδάς προβλέπει να εμβολιάσει τρία εκατομμύρια πολίτες έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Συμμαχία για τα Εμβόλια (Gavi) δημιούργησαν τον μηχανισμό Covax (Covid-19 Vaccine Global Access/ παγκόσμια πρόσβαση στο εμβόλιο κατά του Covid-19) για τη διανομή εμβολίων κατά του Covid στις
πιο φτωχές χώρες.
Ο μηχανισμός Covax «έχει λάβει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια» δόσεις μέχρι στιγμής,
δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε
συνέντευξη Τύπου.
Τον Σεπτέμβριο, ο Καναδάς δεσμεύτηκε να επενδύσει σχεδόν 220 εκατομμύρια δολάρια (141 εκατομμύρια ευρώ) σε αυτό τον μηχανισμό.
Η χώρα, όπου η εξάπλωση του ιού επιταχύνθηκε καθώς πλησιάζουν οι διακοπές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είχε την Παρασκευή 492.701 κρούσματα
κορωνοϊού και 13.992 νεκρούς.
«Τον Ιανουάριο, θα λαμβάνουμε 125.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer την εβδομάδα, για ένα σύνολο σχεδόν 500.000 δόσεων για τον μήνα αυτό», δήλωσε την
Παρασκευή ο Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
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Και ο Καναδάς στη λίστα των
κρατών που αναστέλλει τις
πτήσεις από την Βρετανία

`

Ο

ι αρχέ ς του Καναδά αποφάσ ισαν, όπως αυτ έ ς σε πολ λέ ς ακό μη χώρες, να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τις επιβατικές πτήσεις από την Βρετανία, μετά τον εντοπισμό στη χώρα αυτή καινούργιου στελέχους του νέου κορωνοϊού, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC.
Η απόφαση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελ λάδας), σύμφωνα με ειδοποίηση του υπουργείου Μεταφορών προς
τους αερομεταφορείς, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του CBC.
Οι επιβατικές πτήσεις από την Βρετανία, σύμφωνα με την απόφαση, αναστέλλονται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η αναστολή δεν αφορά τις πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων ή περιπτώσεις που κάποιο αεροσκάφος χρειάζεται να προσγειωθεί για λόγους ασφαλείας. Η απόφαση ακολούθησε συνεδρίαση μελών του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.
Πολ λέ ς χώρε ς, ανάμεσά τους η Γαλ λία, το Βέ λγ ιο, η Ολ λανδία, η Ιτα λία, η Γερμαν ία και η Ιρλανδία, αποφάσ ισαν να ανασ τ εί λουν προσωρινά τις πτήσεις και τις μετακινήσεις από το βρετανικό έδαφος προς την επικράτειά τους, εν μέσω ανησυχίας για το καινούργιο σ τέλεχος του SARS-CoV-2.
Κόμματα της αντιπολίτευσης του Καναδά κάλεσαν νωρίτερα χθες την κυβέρνηση του Τριντό να προχωρήσει αμέσως στην αναστολή των πτήσεων από τη Βρετανία, κατηγορώντας την ότι άργησε να κλείσει τα σύνορα όταν ξέσπασε η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

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

Ο

υπουργός Ανάπτυξης της Ελ λάδος, κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σ τις μεταρρυθμίσεις που προχώρησε η κυβέρνηση από
την πρώτη ημέρα με σ τόχο να καλ λιεργήσει μια νέα κουλτούρα,
φιλική προς τις επενδύσεις και τις διμερείς συνεργασ ίες μέσω
της διαφάνειας, της εφαρμογής των νόμων, αλ λά ταυτόχρονα με μείωση της
γραφειοκρατίας και με ειδική μέριμνα να θεραπεύον ται αγκυλώσεις του
παρε λθόν τος.
Έκανε ειδική αναφορά σ τις επε νδύσεις της χώρας σ τα αμυν τικά συσ τήματα,
τόσο από ΗΠΑ όσο και από Ευρώπη, αλ λά και σε επιτυχημένες συνεργασίες σε
μεγάλα έργα σ την ενέργεια και τον τουρισμό.
Πέραν της αναφοράς του σ το Ελληνικό, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις από ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία και άλλες χώρες σ την 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.

καναδάς
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Τι είναι ανοικτό και τι όχι στο
Οντάριο μετά τα Χριστούγεννα

23

Ανακαλύφθηκε σπάνιο
μουμιοποιημένο λυκάκι ηλικίας
56.000 ετών

Κ

Σε μερική καραντίνα ξανά το Οντάριο,
από την επομένη των Χριστουγέννων

Τ

α μέτρα θα ισχύσουν για 28 ημέρες
στο νότιο Οντάριο και 14 ημέρες στο
βόρειο, ανέφερε ο πρωθυπουργός
της επαρχίας, Νταγκ Φορντ.
Το Οντάριο, η πολυπληθέστερη επαρχία του
Καναδά, με 14 εκατομμύρια κατοίκους, ανακοίνωσε ότι επιβάλει μερική καραντίνα από
την επομένη των Χριστουγέννων.
Τα μέτρα θα ισχύσουν για 28 ημέρες στο
νότιο Οντάριο και 14 ημέρες στο βόρειο,
ανέφερε ο πρωθυπουργός της επαρχίας,
Νταγκ Φορντ.
Το Τορόντο, η πρωτεύουσα του Οντάριο
και μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, έχει ήδη
τεθεί σε lockdown εδώ και έναν μήνα. Να
θυμίσουμε πως η χώρα έχει
ξεκινήσει τους εμβολιασμούς
ενάντια στον κορωνοϊό.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας
για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας
από το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστούν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό
των πελατών στα καταστήματα που πωλούν βασικά είδη,
όπως τρόφιμα.
Ωστόσο, τα εστιατόρια στο Οντάριο του
Καναδά, που παραμένουν ανοικτά, δεν θα
επιτρέπεται να σερβίρουν πελάτες σε κλειστές αίθουσες.
«Ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να
αυξάνεται και αυτό συνιστά κίνδυνο για τα
νοσοκομεία και τα κέντρα μακροχρόνιας
φροντίδας. Πρέπει να σταματήσουμε την
εξάπλωση του θανατηφόρου ιού», ανέφερε
ο Φορντ. Τη Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές
του Οντάριο είχαν ζητήσει να επιβληθούν
πιο σκληρά μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε τελικά ο πρωθυπουργός της επαρχίας.
Τι θα παραμείνει κλειστό;
Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα σχολεία
στο βόρειο Οντάριο είναι κλειστά μέχρι τις
11 Ιανουαρίου.
Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα σχολεία
στο νότιο Οντάριο θα κλείσουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Οι μαθητές του
δημοτικού θα επιστρέψουν με διαδικτυακά μαθήματα ως τις 11 Ιανουαρίου, ενώ οι
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του-

λάχιστον ως τις 25 Ιανουαρίου.
Γενικά καταστήματα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων υλικού, καταστημάτων τροφίμων κατοικίδιων ζώων,
καταστημάτων υπολογιστών και καταστημάτων ρούχων είναι κλειστά για αγορές εντός του καταστήματος. Επιτρέπεται η
παραλαβή προϊόντων εκτός του καταστήματος.
Τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα κλείνουν,
αλλά επιτρέπεται η πώληση για παραλαβή
εκτός καταστήματος,
Τα καταστήματα κάναβης θα δουλέψουν
μόνο με take out,
Οι κτηματομεσίτες μπορούν να δείχνουν
σπίτια μόνο με ραντεβού.
Τα γυμανστήρια κι οι χώροι εξάσκησεις θα
παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση για τους
επαγγελματίες αθλητές.
Τα μουσεία, οι ζωολογικοί
κήποι, τα πάρκα και τα λούνα
παρκ θα παραμείνουν κλειστά.
Απαγορεύονται οι υπηρεσίες
προσωπικής φροντίδας.
Τα καζίνο, οι αίθουσες μπίνγκο
και οι εγκαταστάσεις τυχερών
παιχνιδιών είναι κλειστά.
Τα μαθήματα οδήγησης απαγορεύονται, εκτός αν πρόκειται
για οδηγούς φορτηγών.
Τι θα παραμείνει ανοικτό;
Τα νηπιαγωγεία.
Τα εστιατόρια μπορούν να κάνουν take out
και ντελίβερι.
Τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ.
Τα φαρμακεία.
Το LCBO και το Beer Store.
Οι αντιπροσωπίες αυτοκινήτων, αλλά μόνο
με ραντεβού θα δέχονται πελάτες.
Τα οικοδομικά έργα θα συνεχιστούν.
Μπορούν να γίνουν γάμοι βαπτίσεις και
κηδίες, ωστόσο ο αριθμός θα είναι περιορισμένος στους 10 εντός και 10 εκτός.
Τα συνεργία, τα βενζινάδικα και τα πληντύρια αυτοκινήτων.
Τα πληντήρια και τα στεγνοκαθαρηστήρια
παραμένουν ανοικτά.
Τα ξενοδοχεία και τα μοτέλ, ωστόσο οι
χώροι εκγύμνασης και οι πισίνες τους θα
είναι κλειστές.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι οικογενειακή γιατροί, αλλά μόνον με
ραντεβού.

ρυμμένο κάτω από στρώματα πάγου για
δεκάδες χιλιάδες χρόνια, το θηλυκό λυκάκι ανακαλύφθηκε από έναν ανθρακωρύχο κοντά στην πόλη Dawson στην επαρχία Yukon το 2016. Έκτοτε ονομάστηκε Zhur,
που σημαίνει λύκος, στη γλώσσα των ντόπιων ιθαγενών Tr’ondek Hwech’in.
Οι επιστήμονες λένε τώρα ότι το λυκάκι, του
οποίου τα μαλλιά και τα δόντια του δέρματος
παραμένουν άθικτα, είναι «η πληρέστερη γνωστή μούμια λύκου». Είναι 100% ανέπαφη, το
μόνο που λείπει είναι τα μάτια της, δήλωσε στο
EurekAlert η επικεφαλής συγγραφέας καθηγήτρια Julie Meachen, παλαιοντολόγος και
καθηγήτρια ανατομίας στο Πανεπιστήμιο Des Moines της Αϊόβα. Χρησιμοποιώντας μια
ποικιλία τεχνικών, η ομάδα μπόρεσε να προσδιορίσει πολλές πτυχές της ζωής του, από
την ηλικία και τη διατροφή της έως την πιθανή αιτία θανάτου.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Current Biology τη Δευτέρα, δείχνουν
ότι το θηλυκό λυκάκι και η μητέρα της είχαν φάει «υδρόβιους πόρους», συμπεριλαμβανομένων ψαριών όπως ο σολομός. Συγκρίνοντας δεδομένα από το DNA του λύκου και μια
ανάλυση του σμάλτου των δοντιών της, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν πιθανότερο
σενάριο είναι να είχε ζήσει πριν από 56.000 με 57.000 χρόνια. Εν τω μεταξύ, οι ακτινογραφίες του σώματος δείχνουν ότι το λυκάκι ήταν περίπου έξι έως οκτώ εβδομάδων όταν
πέθανε.
Η μελέτη σημείωσε ότι ενώ τα αρχαία απολιθώματα λύκων είναι σχετικά κοινά στο
Yukon ή στη γειτονική Αλάσκα, οι μούμιες των μεγαλύτερων θηλαστικών είναι σπάνιες.
«Πιστεύουμε ότι ήταν στο κρησφύγετό της και πέθανε ακαριαία όταν αυτό κατέρρευσε»,
ανέφερε η καθηγήτρια Meachen.
«Τα στοιχεία μας έδειξαν ότι δεν λιμοκτονούσε και ήταν περίπου 7 εβδομάδων όταν
πέθανε, οπότε νιώθουμε λίγο καλύτερα γνωρίζοντας ότι το φτωχό λυκάκι δεν υπέφερε
για πολύ καιρό».

O Kαναδάς θα προσφέρει 57 εκατ.
δολάρια στα Ηνωμένα Έθνη για τα
επόμενα τρία χρόνια

Η

κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πρόκειται να χορηγήσει περίπου 90 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (57 εκατ. ευρώ) τα προσεχή
τρία χρόνια στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), το έργο του οποίου
στο πεδίο αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα μετά τη διακοπή της χρηματοδότησής του
από τις ΗΠΑ το 2018.
Η βοήθεια αυτή «θα επιτρέψει» στο Γραφείο «να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες
ανάγκες ευάλωτων Παλαιστινίων προσφύγων στους πέντε τομείς όπου ενεργεί»,
δηλαδή στα παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, τα οποία κατέχει το
Ισραήλ από το 1967, στη Συρία, στον Λίβανο και στην Ιορδανία, αναφέρει ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η καναδική χρηματοδότηση θα επιτρέψει ενάμισι εκατομμύριο αγόρια και κορίτσια μεταξύ των Παλαιστινίων προσφύγων να έχουν ποιοτική σχολική εκπαίδευση
και θα συμβάλλει επίσης στη λειτουργία 140 κλινικών που προσφέρουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και να προσφερθεί στέγη και τροφή στους φτωχότερους πρόσφυγες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.
«Οι ανάγκες των Παλαιστινίων προσφύγων δεν χωράνε αμφισβήτηση, πάνω απ’
όλα αυτή την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας: είναι αντιμέτωποι με αυξημένα επίπεδα φτώχειας, διατροφικής ανασφάλειας και ανεργίας», τόνισε ο Καρίνα
Γκουλντ, υπουργός για τη Διεθνή Ανάπτυξη.
Η κυβέρνηση των φιλελεύθερων υπό τον Τζάστιν Τριντό ξανάρχισε το 2016 να
χορηγεί χρηματοδότηση στο UNRWA, αναιρώντας την απόφαση να ανασταλεί
που είχε πάρει τέσσερα χρόνια νωρίτερα η προκάτοχη κυβέρνηση του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Στίβεν Χάρπερ, στενού συμμάχου της κυβέρνησης
του Ισραήλ.
Από το 2016 ως το 2019, ο Καναδάς διέθεσε συνολικά 110 εκατ. καναδικά δολάρια (70 εκατ. ευρώ) για να υποστηρίξει την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ. Εξάλλου, η
καναδική κυβέρνηση της χορήγησε τον Απρίλιο έκτακτη χρηματοδότηση 1,5 εκατ.
καναδικών δολαρίων για να τη βοηθήσει να προετοιμαστεί για την αντίδρασή του
στην πανδημία του νέου κορωνοϊού.

24 εδώ Κύπρος
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Σιζόπουλος: Από την κυβέρνηση
εξαρτάται το αποτέλεσμα για
προϋπολογισμό

Η Υπουργός
Εργασίας ανακοίνωσε
αύξηση σε 30.000
χαμηλοσυνταξιούχους

Σ

ημαντική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου, ανακοινώνοντας επιπρόσθετη αύξηση σε 30.000
χαμηλοσυνταξιούχους έτσι ώστε να μην υπάρχει χαμηλοσυνταξιούχος
που τα εισοδήματα του να είναι λιγότερα από €710 μηνιαίως.
Ταυτόχρονα, η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι αυξήσεις που
έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο θα καταβληθούν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2020 και για όλο το 2020 και σήμερα θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σημείωσε ότι η συνολική
επιπρόσθετη δαπάνη για το 2020 ανέρχεται περίπου στα €19 εκατομμύρια η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας.
Η τρίτη αυτή αύξηση που δίδει η Κυβέρνηση, πέραν των αυξήσεων που
δόθηκαν το 2016 και το 2019, σύμφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου, η οποία
μιλούσε ύστερα από συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου, θα κυμαίνεται από €149 μέχρι €21 για ένα χαμηλοσυνταξιούχο και από €130 μέχρι €40 για ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων ανάλογα
με το ύψος των εισοδημάτων τους.
Ανέφερε ότι «δεν θα υπάρχει κανείς ο οποίος έχει εισοδήματα μαζί με
την σύνταξη του κάτω από €710, που να μην λαμβάνει με την σύνταξη
του και το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, τουλάχιστον €710» και «άρα
δεν θα είναι κανείς κάτω από το όριο της φτώχειας».
Η κ. Αιμιλιανίδου εξήγησε ότι «η κατώτατη σύνταξη σήμερα είναι €359
και η κοινωνική σύνταξη €341 και με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως
είπε, τα επιδόματα τα οποία θα δίδονται ως επιδόματα χαμηλοσυνταξιούχων θα φθάνει ένα πρόσωπο τα €710» με υψηλότερο ποσό τα €834
για μονήρες νοικοκυριό.
«Δεν είναι μόνο για όσα πρόσωπα είναι κάτω από €710 αλλά δίδονται
αναλογικά και σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι τα εισοδήματα τους είναι κάτω από €834», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το ίδιο θα
δοθεί και στα ζεύγη των χαμηλοσυνταξιούχων.
Συγκεκριμένα για το ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων για τους οποίους το
όριο της φτώχειας είναι στα €1.065, η Υπουργός Εργασίας εξήγησε ειδικότερα ότι δεν θα υπάρχει ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων που θα παίρνει μαζί με τα επιπρόσθετα επιδόματα κάτω από €1.210 και περισσότερα από €1.271.
Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ακόμη ότι όσοι είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ αυτή η
αύξηση θα δοθεί τον Ιανουάριο γιατί ήδη έχει δοθεί το χριστουγεννιάτικο δώρο για τους 4.000 χαμηλοσυνταξιούχους που είναι το ΕΕΕ.
«Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και
σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ αλλά και με άλλες πολιτικές
δυνάμεις σήμερα γίνεται κατορθωτό να μην υπάρχει χαμηλοσυνταξιούχος που τα συνολικά εισοδήματα του να είναι λιγότερα από €710 μηνιαίως», υπογράμμισε.
Σημείωσε ότι κατά την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ήδη καταβληθεί η
σύνταξη του Δεκεμβρίου του 2020, η 13η σύνταξη, το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου του Δεκεμβρίου και το χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους
τους δικαιούχους του Σχεδίου Χαμηλοσυνταξιούχων.
Ανέφερε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι αυξήσεις που ανακοινώνονται
σήμερα αλλά υπήρξαν και άλλες πολιτικές για τους χαμηλοσυνταξιούχους όπως είναι το σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών σε ορεινά θέρετρα, η επιδότηση φροντίδας μέσω του ΕΕΕ, η δωρεάν διακίνηση και
άλλες πολιτικές.

Μ

ε βασικό στόχο τον εμπλουτισμό του νέου αναθεωρημένου προϋπολογισμού ο
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έχει σήμερα σειρά
επαφών κυρίως με Υπουργούς, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται κάποιες από
τις προτάσεις που το κόμμα έχει καταθέσει ώστε να αναθεωρήσει αυτό την στάση του υπέρ του προϋπολογισμού.
Ο Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι βλέπει διαδοχικά το πρωί τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τον ΥΠΟΙΚ και
τον ΥΠΕΣ. Υπάρχουν προτεραιότητες, είπε, και όχι εκβιασμοί και η κατάληξη εξαρτάται από την κυβέρνηση.
Ερωτηθείς εάν από οι σημερινές επαφές είναι «κλειδί»
για να αποφασίσουν πριν τα Χριστούγεννα ή θα το
αφήσουν για μετά τις γιορτές, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ
είπε ότι εξαρτάται από την πλευρά της κυβέρνησης.
«Εμείς είμαστε έτοιμοι το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Φυσικά, εξαρτάται και
από τον βαθμό της ανταπόκρισης που θα συναντήσουμε».
Στην ερώτηση εάν θέλει 100% ανταπόκριση, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί ή κόκκινες

γραμμές, «υπάρχουν όμως προτεραιότητες. Οι προτάσεις μας καλύπτουν τρεις διαφορετικούς τομείς. Είναι
προτάσεις θεσμικών και κοινωνικών αλλαγών, που
δεν επιφέρουν κανένα κόστος στον προϋπολογισμό.
Είναι προτάσεις, οι οποίες θα φέρουν έσοδα στο κράτος. Και προτάσεις που προβλέπουν έξοδα, σε πολύ
μικρό βαθμό όμως, δεν θέλουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του προϋπολογισμού ή τον εκτροχιασμό του».
Ερωτηθείς ποιες από αυτές τις προτάσεις είναι προτεραιότητα, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι «έχουμε τις προτεραιότητές μας, εξαρτάται και από την συζήτηση που θα
έχουμε». Γι αυτό και αποφεύγει, ανέφερε, να δημοσιοποιήσει με λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή τις προτάσεις.
Θα το δούμε στην πορεία, ανάλογα με την ανταπόκριση
και την εξέλιξη των συζητήσεων, κατέληξε.
Σημειώνεται ότι οι ψήφοι της ΕΔΕΚ στη Βουλή σε μια
ενδεχόμενη ψήφιση για τον Προϋπολογισμό 2021,
θεωρούνται καθοριστικοί αφού τυχόν θετική στάση
από μέρους του κόμματος, θα οδηγήσουν στην
έγκριση του, με βάση τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί.

Εξάπλωση κορωνοϊού στα κατεχόμενα,
μέτρα και εμβολιασμός

Σ

ταθερά αυξάνεται ο αριθμός των εγχώριων
κρουσμάτων Covid 19 στα κατεχόμενα σε
υπηρεσίες και σχολεία, με αποτέλεσμα το
«υπουργείο υγείας» να προχωρεί στη λήψη
νέων μέτρων.
Από χτες στα κατεχόμενα γίνονται δωρεάν τεστ
PCR σε όλες τις πόλεις, σε επιχειρήσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση κοινού, όπως κομμωτήρια, εστιατόρια, ινστιτούτα ομορφιάς, μανικιούρ
– πεντικιούρ, μασάζ, γυμναστήρια. Διαγνωστικοί
έλεγχοι γίνονται και στο υπαλληλικό προσωπικό
και στους ιδιοκτήτες μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.
Ωστόσο η εικόνα της χθεσινής πρώτης ημέρας έξω
από το νέο νοσοκομείο πανδημίας στην κατεχόμενη
Λευκωσία με την ουρά όσων ανέμεναν να υποβληθούν στο τεστ, χωρίς να τηρούνται τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, δημοσιεύεται κριτικά
σήμερα στα πρωτοσέλιδα των τ/κ εφημερίδων.
Επικριτικός είναι ο Τύπος αλλά και κάποιοι τ/κ πολιτικοί στην ίδια εικόνα στο εκλογικό συνέδριο του
ΚΕΕ χθες, το οποίο δεν είχε μαζική συμμετοχή, οι

συμμετέχοντες φορούσαν μάσκες αλλά και πάλι
δεν τηρήθηκαν οι αποστάσεις, ενώ ο νέος πρόεδρος και «πρωθυπουργός», Ερσάν Σανέρ κρατώντας τα χέρια με την ηγεσία και τους «υπουργούς» και «βουλευτές» του κόμματος, γιόρτασε την
εκλογή του άνευ ανθυποψηφίου. Η «βουλευτής»
του ΡΤΚ και γιατρός, Σίλα Ουνσάρ Ιντσιρλί σχολίασε την φωτογραφία από το συνέδριο λέγοντας «τί
νομίζετε ότι κάνετε; Καταλαβαίνετε τον κίνδυνο;»
ενώ επικριτικό ήταν και το σχόλιο σήμερα της Χαλκίν Σεσί.
Ο τ/κ Τύπος σήμερα αναφέρει επίσης ότι λόγω της
αύξησης των κρουσμάτων στην εστία όπου είχαν
τοποθετηθεί σε καραντίνα όσοι Τ/κ εργαζόμενοι
περνούν καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές για
να πάνε στην δουλειά τους, έχει αλλάξει ο χώρος
διαμονής. Από χθες μεταφέρθηκαν, όπως αναφέρεται, στο ξενοδοχείο «Ενκά» στην κατεχόμενη
Λευκωσία. Σημειώνεται ότι το μέτρο για την καραντίνα για τους εν λόγω εργαζόμενους θα ισχύει
μέχρι την 24η Δεκεμβρίου.
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εδώ Κύπρος 29

Συνάντηση
Προέδρων ΔΗΣΥ –
ΕΔΕΚ τη Δευτέρα

Το σφαγείο Cypra απαντά για τις οφειλές του σε
κτηνιατρικά τέλη
Το σφαγείο Cypra σε
ανακοίνωσή του κάνει
λόγο για “μυθεύματα
και στρέβλωση της
αλήθειας”, αναφορικά
με τις οφειλές του
σε κτηνιατρικά τέλη
και διερωτάται ποια
συμφέροντα επιδιώκουν
τον επιχειρηματικό
αφανισμό του και για
ποιους λόγους.

Ό

πως σημειώνει, στα
15 χρόνια λειτουργίας, η Cypra είναι
απολύτως συνεπής με τις οφειλές της προς το
κράτος. Όλες οι φορολογικές
υποχ ρεώσ ε ις τ ης ε ταιρε ίας
στα κρατικά ταμεία, αναφέρεται, έχουν εξοφληθεί, ακόμη
και η προσωρινή φορολογία
του 2020.
Αναφερόμε νο σ το ισ τορικό
του θέματος των οφειλών του
σε κτηνιατρικά τέλη το σφαγείο υποσ τηρίζει ότι, από το
2012, όλα τα σφαγεία αν τ ιμε τώπιζαν αθέμιτο αν ταγω νισμό από το Κεν τρικό Σφαγείο της Κοφίνου (Κ ΣΚ) γ ια
το οποίο, όπως αναφέρε ται
σ τις Εκθέσεις της Ελεγκτικής
Υπη ρεσ ίας, με τ αξύ ά λ λων,
δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα
ποσά σ τις Υπηρεσίες Κοινων ικώ ν Α σ φ α λ ίσ ε ω ν (π ο σ ό
π ε ρίπ ο υ 6, 2 ε κα τ ο μμ ύ ρια
Ευρώ) και σ το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ποσό περίπου 3,5 εκατομμύρια Ευρώ),
δεν εξοφλούσε τις δόσεις του
δανείου από τους Δανεισ τικούς Επιτρόπους (ποσό περίπου 12 εκατομμύρια Ευρώ)
και κατακρατούσε τα κτηνιατρικά τέλη ύψους 1,9 εκατομμύρια Ευρώ.

«Συ νολικά, σ τ ον Κύπ ριο
φορολογούμε νο, η κακοδια χε ίρισ η τ ου Κ ΣΚ κό σ τ ισ ε
πέραν των 50 εκατομμυρίων
ευρώ και τε λικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αν ταγωνισμού
έδωσ ε ε ν τολή να παύσ ε ι η
λε ιτουργ ία του, γ ια λόγους
α θ έ μ ι τ ο υ α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ,
κα θ ώ ς λάμ βα ν ε π α ρά νο μα
κρατικές ενισχύσεις. Εξαιτίας
όλων αυτών και σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυσκολίες
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, όλα τα υπόλοιπα
σφαγεία της Κύπρου αν τιμετώπισαν ζητήματα καθυσ τερήσεων πληρωμής των κτηνιατρικών τελών», αναφέρει η
Cypra.
Προσθέτει ότι
σ τ ις 29 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2014 ,
μέσω γραπτού
διακα νον ισ μού,
οι Κτ ην ια τ ρικ έ ς Υπ η ρ ε σ ί ε ς
(Κ Υ ) απ ο δ έ χ τ η καν το αίτημα της
Cypra για μηνιαία εξόφληση
με ποσό καταβολής 10.000
Ευρώ. Η Εταιρεία, αναφέρεται, τ ηρούσ ε πισ τά το διακα νον ισ μό, σ ε σ υ νδυασ μό
με την άμεση εξόφληση των
ν έ ω ν κα θ η μ ε ρι ν ώ ν τ ε λ ώ ν
όπως αυτά προέκυπταν.
Σημειώνεται, επίσης, πως για
τον αθέμιτο ανταγωνισμό του
ΚΣΚ, ο Έφορος Ελέγχου Κρατ ικών Εν ισ χύσεων εξέδωσε
την πρώτη Εμπερισ τατωμένη
Γνώμη του σ τ ις 20 Ιουλίου
2007, (http://www.publicaid.
gov.c y/publicaid /publicaid.
nsf/), σ την οποία δήλωνε ότι
το ΚΣΚ λάμβανε «κρατική ενίσχυση για την οποία δεν είχε
λάβει έγκριση από τον Έφορο
σύμφωνα με τις διατάξεις του

Νόμου».
Για τα κτηνιατρικά τέλη, προσ τ ίθε ται, έ χε ι τοποθε τ ηθε ί
και με έκθεσή της η Ελεγκτική
Υπηρεσία. Επί λέξη αναφέρεται: «Οφειλόμενα ποσά από
τ ρία σφαγε ία: Ποσό ύψους
935.574 Ευρώ αφορά κυρίως
σε τέλη σφαγής που εισέπραξαν τρία σφαγεία [ήταν και τα
μόνα σφαγεία που λειτουργούσαν] (Σφαγείο Α: 568.525,
Σφαγείο Β: 227.667 και Σφαγείο Γ: 137.369) για λογαριασμό των ΚΥ». «Ο γραπτός διακανονισμός με το σφαγείο Α,
εκ πρώτης όψεως φαίνεται να
αποδίδε ι, δεδομέ νου ότ ι ο
οφειλέ της καταβάλ λει ανε λλιπώς το σ υμφωνηθέν ποσό».
Διευκριν ίζ ε ται
πως το σφαγείο
Α είναι η Cypra.
Αναφέρε ται επίσ η ς ό τ ι η Ε λ εγκτική Υπηρεσία
διαπίσ τωσε επίσης ότ ι τα υπό λοιπα σφαγεία δεν τήρησαν
τη συμφωνία τους που προέ κυ ψ ε α π ό τ ην α ν τ ίσ τ οιχ η
οικονομική ρύθμισ η με τ ις
ΚΥ και εισηγήθηκε την αξίωση των ποσών με αγωγή της
Δημοκρατίας εναντίον αυτών.
«Το ποσό του αρχικού διακανον ισμού γ ια τη Cypra ήταν
10.0 0 0 Ευρώ μην ιαίως και
αργότερα, όταν οι κατασ τάσεις και οι οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας το επέτ ρεψαν, από τις 29/05/2017
αυξήθηκε σ τις 15.000 Ευρώ.
Η Εταιρεία συνέχιζε αδιάλειπτα να καταβάλ λει μηνιαίως
το ποσό αυτό προς τις ΚΥ οι
οποίε ς και το αποδέ χον ταν
αδιαμαρτύρητα και ανεπιφύλακτα. Με βάση το διακανο-

νισμό η τε λευταία δόση των
€15.750 κα τα βλήθηκε σ τ ις
18/12/2020 για εξόφληση του
υπολοίπου», προστίθεται.
Αναφέ ρε ται ακόμα ότ ι σ τ ις
28/7/2016 μονομερώς, χωρίς
δια β ο ύλ ε υ σ η, ζ η τ ήθ η κε η
αύξηση της μην ιαίας δόσης
από €10.000 σε €25.000. Σε
αυτή την απαίτηση το Σφαγείο
απά ν τ ησ ε σ τ ις 16 /0 8 / 2016
παρουσιάζοντας 12 προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα εκείνα του αθέμιτου
α ν τ α γων ισ μ ο ύ σ τ ον τ ο μ έα
των σφαγείων και των ζωικών
αποβλήτων. Αυτά τα 12 προβλήματα, αναφέρεται, τέθηκαν επανε ιλημμέ να υπόψιν
των αρμοδίων από το 2014.
« Τα 11 από αυτά διαιωνίζον ται μέ χ ρι σ ήμε ρα, ε νώ το
δωδέκατο λύθηκε με την ανασ τολή λε ιτουργ ίας Πε ριφερειακού Σφαγείου τον Ιούλιο
του 2019, μετά από 4 χρόνια
καθυσ τ έρηση, όταν οι Κτην ι α τ ρικέ ς Υπ η ρ ε σ ί ε ς α ν έ σ τειλαν την λειτουργ ία του,
αφού οι παραβάσεις του έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσ ια
υγεία (όπως αναφέρεται στην
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
του έτους 2015)».
Το σφαγείο υποσ τηρίζ ει ότι
«αυτή είναι η πραγματικότητα
για τα κτηνιατρικά τέλη» και
διερωτάται τι σκοπούς εξυπηρετούν επαναλαμβανόμενα
μυθεύματα σ τ ρέβλωσης της
αλήθειας και πως αν τιμετωπίζεται σε μια ευνομούμενη
ευρωπαϊκή δημοκρατ ική
π ολιτ ε ία ο σ υ ν ε χ ής δημ ό σ ιος διασυρμός που αναπαράγει ψεύδη και συκοφαντίες,
καθώς και ποια συμφέρον τα
επιδιώκουν τον επιχειρηματ ικό αφαν ισ μό του και γ ια
ποιους λόγους.

Μ

ε αμε ίωτ η έ ν τασ η
συνεχίζονται οι επαφέ ς κομμάτων και
κυ βέ ρν ησ ης τ ις ε π όμε ν ε ς
μέρες για το θέμα του κρατικού προϋπολογισμού για
το 2021, μετά την απόρριψή
του από την Βουλή των Αντιπροσώπων την περασμένη
Πέμπτη.
Όπως πληροφορείται το
ΚΥΠΕ, οι επαφές με τα κόμματα για τον προϋπολογισμό,
γίνονται σε τρία επίπεδα, από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, από τον
Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και από τον
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου.
Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου θα
έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, ενώ την Τρίτη ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών
Γιώργος Λιλλήκας θα ανεβεί τα
σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου όπου θα συνομιλήσει για
το θέμα με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Οικονομικών έχει και θα εξακολουθήσει να έχει συνεχείς διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είχε δηλώσει με τά τη
συνάντηση του με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ότι είναι ευθύνη της
Κυβέ ρνησ ης να επιδιώ ξ ε ι
συναν τήσεις με τα πολιτικά
κόμματα για να διαμορφώσει
συνθήκες ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, και πρόσθεσε
πως αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τος καλέσει σε συνάντηση είναι έτοιμοι να προσέλθουν σε αυτή μεταφέροντάς του τις θέσεις του ΑΚΕΛ.
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξέφρασαν
χθες την κοινή θέση ότι θα
πρέπει να αποφευχθούν οι
περιπέτειε ς για τον κυπριακό λαό και τον τόπο μετά
την καταψήφιση του κρατικού
προϋπολογισμού.
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ΗΠΑ: Ο ημερήσιος ρυθμός θνητότητας
λόγω Covid αντιστοιχεί σε συντριβή 15
Airbus με 150 επιβάτες το καθένα

Υπερδιπλασιάστηκαν φέτος οι
δολοφονίες δημοσιογράφων

Ο

αριθμός των δημοσιογράφων
που δολοφονήθηκαν φέτος λόγω της δουλειάς τους υπερδιπλασιάστηκε, καθώς καταγράφηκαν 21 φόνοι για «αντίποινα» έναντι 10
το 2019, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ).
Συνολικά, φέτος έχασαν τη ζωή τους
30 εκπρόσωποι του Τύπου σε όλον τον
κόσμο.
Το Μεξικό παραμένει μια από τις πιο
επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους
ανθρώπους του Τύπου: φέτος καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε δολοφονίες
δημοσιογράφων, εκ των οποίων οι τέσσερις έγιναν για «αντίποινα», ανέφερε η
CPJ στην ανακοίνωσή της.
Μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις
οι υποψίες βαρύνουν εγκληματικές συμμορίες, η Επιτροπή υπενθυμίζει την εκτέλεση για «εκφοβισμό» του Ιρανού, αντιπολιτευόμενου δημοσιογράφου Ρουχολάχ Ζαμ στις 12 Δεκεμβρίου, ο απαγχονισμός του οποίου προκάλεσε σάλο παγκοσμίως. Ο Ζαμ κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε ενεργά στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις τον χειμώνα του 2017-18 στο
Ιράν.
Λόγω της πανδημίας και των περιορισμών
στις μετακινήσεις, ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν σε μάχες ή σε
ανταλλαγή πυρών φέτος ήταν ο χαμηλότερος από το 2000. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου είχαν αναφερθεί τρεις θάνατοι,
όλοι τους στη Συρία, από αεροπορικές
επιδρομές που αποδίδονται στις ρωσικές δυνάμεις. Άλλοι έξι δημοσιογράφοι,
οι δύο εξ αυτών στο Ιράκ, σκοτώθηκαν

ενώ συμμετείχαν σε «επικίνδυνες» αποστολές.
«Το γεγονός ότι οι δολοφονίες αυξάνονται
και ο αριθμός των φυλακισμένων δημοσιογράφων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ φέτος
είναι η σαφής ένδειξη ότι η ελευθερία του
Τύπου δέχεται πρωτόγνωρη επίθεση, εν
μέσω της πανδημίας, σε μια περίοδο που
η πληροφόρηση είναι ουσιαστικής σημασίας» τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής
της CPK Τζόελ Σάιμον.
«Πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να
αναστρέψουμε αυτήν την φρικτή τάση»,
πρόσθεσε.
Αξιοσημείωτη και τρομακτική είναι η εξέλιξη της αύξησης συλλήψεων που σχετίζονται με την κάλυψη της υγειονομικής
κρίσης. 14 δημοσιογράφοι βρίσκονται
υπό κράτηση για τον τρόπο που χειρίστηκαν την πανδημία, 7 εξ αυτών στην Κίνα.
Η ΜΚΟ, η οποία δημιούργησε τον Μάρτιο
το Παρατηρητήριο-19, που είναι αφιερωμένο στο ζήτημα, κατέγραψε «πάνω από
300 συμβάντα που συνδέονταν άμεσα με
τη δημοσιογραφική κάλυψη της υγειονομικής κρίσης» από τον Φεβρουάριο ως τα
τέλη Νοεμβρίου, στα οποία ενεπλάκησαν
σχεδόν 450 δημοσιογράφοι.
«Οι αυθαίρετες προσαγωγές και συλλήψεις που αντιπροσωπεύουν το 35% των
καταχρήσεων που καταγράφηκαν τετραπλασιάστηκαν μεταξύ του Μαρτίου και
του Μαΐου. Οι νόμοι εξαίρεσης ή τα μέτρα
έκτακτης ανάγκης που υιοθετήθηκα» στις
περισσότερες χώρες για να ανακοπεί η
εξάπλωση της πανδημίας συνέβαλε στον
περιορισμό της πληροφόρησης», υπογραμμίζει η RSF.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Την πρώτη αιτία θανάτου αποτελεί η
λοίμωξη COVID-19 στις ΗΠΑ, οι οποίες
έχουν πληθυσμό 330.000.000 και μέχρι
τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν διαπιστωθεί
17.500.00 εκατομμύρια κρούσματα
COVID-19 και 320.000 θάνατοι, δηλαδή
η θνητότητα λόγω COVID-19 είναι
περίπου 1,9% και το 0,1% του συνολικού
πληθυσμού των ΗΠΑ απεβίωσε λόγω
COVID-19.

Ο

ι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία
Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα ευρήματα μελέτης
από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, που δημοσιεύτηκαν προσφάτως (17 Δεκεμβρίου 2020)
στο περιοδικό JAMA.
Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στις
ΗΠΑ και κινδυνεύει να υπερκεράσει τις εφεδρείες του
υγειονομικού συστήματος
και πιθανώς να οδηγήσει σε
απώλεια σημαντικού αριθμού ανθρώπινων ζωών. Ο
ημερήσιος ρυθμός θνητότητας από COVID-19 αντιστοιχεί στις 2.988 χαμένες ζωές κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους
Δίδυμους Πύργους ή σε συντριβή 15 αεροσκαφών τύπου Airbus 320 με 150 επιβάτες το
καθένα, κάθε ημέρα.
Η συγκεκριμένη έρευνα συνέκρινε τους θανάτους λόγω COVID-19 μεταξύ Μαρτίου και
Οκτωβρίου 2020 με τους θανάτους κατά την
ίδια χρονική περίοδο το 2018. Η λοίμωξη
COVID-19 ανήλθε στην 3η θέση των αιτιών
θανάτου για τα άτομα ηλικίας 45 έως 84 ετών
και η 2η συχνότερη αιτία θανάτου για τις ηλικίες των 85 ετών και άνω. Οι ενήλικες 45 ετών
και άνω ήταν πιο πιθανό να καταλήξουν λόγω
COVID-19 συγκριτικά με χρόνια νόσο του
κατώτερου αναπνευστικού, τροχαία ατυχήματα, υπερδοσολογίες φαρμάκων, αυτοκτονίες ή ανθρωποκτονίες.
Ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους η απειλή από
COVID-19 μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Από τον Οκτώβριο 2020 έως σήμερα υπολογίζεται ότι η θνητότητα έχει αυξηθεί περαιτέρω.

Μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2020 και της 13ης
Δεκεμβρίου 2020 ο εβδομαδιαίος αριθμός
των θανάτων που αποδίδονται στη λοίμωξη
COVID-19 τριπλασιάστηκε από τους 826 στους
2.430 θανάτους ημερησίως. Όπως συνέβη και
την άνοιξη, η λοίμωξη COVID-19 έχει γίνει η
μείζονα αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. Για συγκριτικούς λόγους, ο ημερήσιος αριθμός θανάτων
από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο (που
αποτελούν τις δύο κυριότερες αιτίες θανάτου για δεκαετίες) υπολογίζεται στους 1.700
και 1.600 θανάτους την ημέρα, αντίστοιχα.
Με δεδομένο ότι τα ποσοστά θνητότητας από
COVID-19 ξεπερνούν σαφώς αυτά τα όρια, η
COVID-19 έχει γίνει πιο θανατηφόρος από την
καρδιαγγειακή νόσο και τον καρκίνο. Μάλιστα,
η θνητότητα επίκειται να αυξηθεί περαιτέρω
καθώς αναμένεται να αυξηθεί η μεταδοτικότητα κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.
Επιπρόσθετα, ο αριθμός των θανάτων λόγω
COVID-19 υποεκτιμά τους
πλεονάζοντες θανάτους που
οφείλονται στην πανδημία.
Η επιβάρυνση του υγειονομικού συστήματος λόγω της
πανδημίας μεταφράζεται και
σε μείωση των συνολικών
δεικτών υγείας του γενικού
πληθυσμού και υπολογίζεται ότι οι πλεονάζοντες θάνατοι μπορεί να ανέλθουν έως
και στο 20% των καταγεγραμμένων θανάτων
λόγω COVID-19. Παράλληλα, ο θάνατος λόγω
COVID-19 είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όπως και
με κάθε μεταδοτική νόσο, γιατί συνεπάγεται
αυξημένο κίνδυνο νόσησης και θανάτου και για
τους ανθρώπους που αποτελούν στενές επαφές.
Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν
ότι η αποτυχία να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ιογενούς μετάδοσης έχει καταστήσει τους πολίτες των ΗΠΑ
ιδιαίτερα ευάλωτους στη λοίμωξη COVID-19.
Αυτό έχει οδηγήσει στο να γίνει η COVID-19,
ουσιαστικά, η κυρίαρχη αιτία θανάτου στις
ΗΠΑ, ειδικά για τις ηλικίες 35 ετών και άνω. Η
προοπτική για αποτελεσματικά και ασφαλή
εμβόλια για το 2021 είναι γεγονός, ωστόσο η
αποτελεσματικότητα σε συλλογικό επίπεδο δεν
θα γίνει εμφανής αρκετά σύντομα ώστε να αποφευχθεί μία καταστροφική αύξηση των νοσηλειών και των θανάτων που σχετίζονται με τη
λοίμωξη COVID-19.
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Ευρωπαϊκή καταδίκη της Τουρκίας
για την κράτηση του Κούρδου
ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς

Τ

ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που συνεδρίασε
σε ευρεία σύνθεση καταδίκασε αυστηρά σήμερα την Άγκυρα για την υπόθεση του φιλοκούρδου ηγέτη Σελαχατίν
Ντεμιρτάς, που είναι φυλακισμένος από τον
Νοέμβριο του 2016 στις τουρκικές φυλακές
και του οποίου ζήτησε «την άμεση απελευθέρωση».
«Το Δικαστήριο διαπιστώνει αρκετές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και διατάζει την
άμεση απελευθέρωση» του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην υποψηφίου στις προεδρικές
εκλογές και ενός από τους κύριους αντιπάλους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου αποφάσισε ότι η Τουρκία θα πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τον εξέχοντα
Κούρδο πολιτικό Σελαχατίν Ντεμιρτάς και
είπε ότι η δικαιολογία για τα χρόνια φυλάκισής του ήταν για συγκάλυψη του περιορισμού του πλουραλισμού και της συζήτησης.
Το τμήμα μείζονος σύνθεσης του ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι ο Ντεμιρτάς, ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατικά αδικήματα, έχει υποστεί παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας και άλλων δικαιωμάτων.
Η προδικαστική του κράτηση έστειλε «ένα
επικίνδυνο μήνυμα σε ολόκληρο τον πληθυσμό» που περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την
ελεύθερη δημοκρατική συζήτηση, ανέφερε
το δικαστήριο.

Εμβολιασμοί στις ΗΠΑ: Αντιδράσεις
για την «προτεραιότητα» στους
πολιτικούς
Το Κογκρέσο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα τους τελευταίους οκτώ μήνες
- Τώρα κόβουν την κορδέλα και εμβολιάζονται πριν τους τροφίμους
γηροκομείων δήλωσε ο κυβερνήτης του Νιού Χάμσαϊρ

Μ

προστά σε κάμερες, σε ζωντανή μετάδοση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Αμερικανοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι και
πολιτικοί εμβολιάζονται δημόσια κατά της
Covid-19 για να δώσουν ένα παράδειγμα. Δικαιολογείται όμως να τους δίνεται προτεραιότητα;
Στις αρχές Δεκεμβρίου, τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ο κύριος
ομοσπονδιακός οργανισμός δημόσιας υγείας
στις ΗΠΑ, συνέστησαν να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς τόσο στους επαγγελματίες του τομέα υγείας όσο και στους
ενοίκους γηροκομείων, δηλαδή σε 24 εκατομμύρια άτομα.
Αλλά τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη μιας
ιστορικής εκστρατείας εμβολιασμών κατά
της Covid-19 με την πρώτη ένεση του εμβολίου Pfizer / BioNTech στις ΗΠΑ να γίνεται
στο χέρι μιας νοσοκόμας της Νέας Υόρκης,
ο γιατρός του Κογκρέσου κάλεσε όλους τους
εκλεγμένους αξιωματούχους της Βουλής των
Αντιπροσώπων και της Γερουσίας να εμβολιαστούν, στο όνομα της «συνέχισης της διακυβέρνησης».
Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι
Πελόσι, 80 ετών και ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης της Γερουσίας, Μιτς Μακόνελ, 78 ετών,
αμέσως σήκωσαν τα μανίκια τους, εμβολιάστηκαν και ζήτησαν από τους συμπατριώτες
τους να κάνουν το ίδιο.
Για να διαλύσουν τη δυσπιστία πολλών Αμερικανών, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο
εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμβολιάστηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
«Δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα», διαβεβαίωσε ο 78χρονος Μπάιντεν, ο οποίος θα
είναι ο γηραιότερος Αμερικανός πρόεδρος
στην ιστορία όταν αναλάβει τα καθήκοντά
του στις 20 Ιανουαρίου.
Οι κυβερνήτες του Τέξας και του Κεντάκι, δύο
Πολιτειών που πλήττονται σοβαρά από την
πανδημία, αναμένεται επίσης να λάβουν το
εμβόλιο αργότερα σήμερα, ενώ η εκλεγμένη
αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις την επόμενη
εβδομάδα.
Όμως ο εμβολιασμός νεότερων σε ηλικία
πολιτικών, και ως εκ τούτου λιγότερο πιθανό
να προσβληθούν από σοβαρές μορφές της

Covid 19, προκάλεσε αντιδράσεις.
Ο εμβολιασμός της Δημοκρατικής βουλευτίνας Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές, του 31χρονου αστεριού της αμερικανικής Αριστεράς,
δεν πέρασε απαρατήρητος.
«Δεν θα σας ζητήσω πότε να κάνετε κάτι αν
εγώ η ίδια δεν ήμουν έτοιμη να το κάνω»,
είπε η Κορτές, καθώς εμβολιαζόταν σε
ζωντανή μετάδοση, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.
Ποιές είναι οι πιο συχνές παρενέργειες; Πρέπει να εμβολιαστείτε εάν είχατε μολυνθεί ήδη
με Covid; Η Δημοκρατική βουλευτίνα άδραξε
την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις χρηστών του διαδικτύου.
Ωστόσο, έγινε στόχος επικρίσεων, με αρνητικά σχόλια να προέρχονται ιδιαίτερα από το
δικό της στρατόπεδο.
«Δεν είμαστε πιο σημαντικοί από τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, τους καθηγητές κ.λπ. που κάνουν θυσίες κάθε μέρα», σχολίασε επικριτικά στο Twitter η Ιλχάν Ομάρ,
ακόμη ένα εμβληματικό κοινοβουλευτικό
μέλος στις τάξεις των νέων Δημοκρατικών.
Η βουλευτίνα της Χαβάης, Τούλσι Γκάμπαρντ
και πρώην υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, πιστεύει ότι ο κατά
προτεραιότητα εμβολιασμός των πολιτικών
είναι μια «κακή στρατηγική για τη δημόσια
υγεία».
«Είχα προγραμματίσει να εμβολιαστώ, αλλά
σε αλληλεγγύη με τους ηλικιωμένους μας,
δεν θα το κάνω προτού να έχουν αυτοί τη
δυνατότητα», δήλωσε η 39χρονη Γκάμπαρντ.
Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές, που υποβάθμιζαν τη σοβαρότητα
του ιού, δέχονται τώρα έντονη κριτική για
το γεγονός ότι είναι από τους πρώτους που
εμβολιάζονται.
Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Ρεπουμπλικανικού βουλευτή από την Αϊόβα Τζόνι
Ερνστ, που επικρίνεται ότι στήριζε θεωρίες συνωμοσίας για τον ιό. Άλλοι, όπως οι
γερουσιαστές Μάρκο Ρούμπιο και Λίντσεϊ
Γκράχαμ, πληρώνουν το τίμημα για την εγγύτητά τους στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
υποτιμούσε τη χρήση μάσκας και πραγματοποιούσε προεκλογικές συγκεντρώσεις χωρίς
τήρηση των υγειονομικών οδηγιών κατά της
εξάπλωσης της πανδημίας.
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To μήνυμα της Προέδρου
της Δημοκρατίας προς τον
Απόδημο Ελληνισμό με την
ευκαιρία των εορτών

Α

γαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό
απευθύνομαι σήμερα σε όλους εσάς τους
απόδημους συμπατριώτες μας, σε κάθε
γωνιά της γης. Σε όλους εσάς που, μολονότι εγκατασταθήκατε σε χώρες και περιοχές εκτός των εθνικών μας συνόρων, εξακολουθείτε να διατηρείτε,
ατομικά και συλλογικά, στέρεους πολιτιστικούς και
συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα. Όλους
εσάς που ξεκινήσατε το ταξίδι σας προς τον κόσμο
έχοντας στις αποσκευές σας τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και τις αναδείξατε στις χώρες όπου
επιλέξατε να ζήσετε. Εσάς, που σε μια διαδικασία
συνεχούς και δυναμικής εξέλιξης, αντιμετωπίσατε την αποδημία σας σαν πρόκληση. Εργαστήκατε σκληρά, πετύχατε να επουλώσετε το τραύμα
του εκπατρισμού με την υπόσχεση του μέλλοντος, κατορθώσατε να γεφυρώσετε τις αντιθέσεις
και συμβάλατε στην πρόοδο και την ευημερία των
κοινωνιών στις οποίες ενταχθήκατε, με την Ελλάδα
πάντα στην καρδιά σας.
Η χρονιά που απέρχεται ήταν ιδιαίτερα δύσκολη
για όλο τον κόσμο και φυσικά για την πατρίδα μας.
Η πανδημία του κορωνοϊού τραυμάτισε βαθιά τις
κοινωνίες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν
από τη ζωή μ” έναν οικτρό, μοναχικό θάνατο. Αναρίθμητες οικογένειες ήρθαν αντιμέτωπες με το πένθος, με την οικονομική ανασφάλεια, με τον ψυχικό
κλονισμό. Ξέρω ότι πολλοί από σας ένιωσαν, τον
χρόνο που πέρασε, απογοήτευση και θυμό, καθώς
δεν στάθηκε δυνατό να επισκεφθούν την Ελλάδα,
να δουν τους οικείους τους, ίσως και να τους αποχαιρετήσουν. Ξέρω ότι αρκετοί από σας έζησαν από
πρώτο χέρι τη δοκιμασία της ασθένειας και κάποιοι
δεν τα κατάφεραν. Συγκινούμαι βαθιά κάθε φορά
που διαβάζω ένα ελληνικό όνομα στους καταλόγους των θυμάτων του κόβιντ, τους οποίους δημοσιεύουν ξένες εφημερίδες. Αλλά παράλληλα αισθάνομαι μεγάλη περηφάνια, βλέποντας τόσους ομογενείς να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Χαίρομαι την εφευρετικότητα και τον δυναμισμό
τους, την αυταπάρνηση, το αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης που τους διακατέχει. Στον αγώνα για την
κατίσχυση του ανθρώπου έναντι του φονικού ιού,
είναι οι ήρωες της πρώτης γραμμής.
Η πανδημία, ωστόσο, δεν ήταν η μόνη αντιξοότητα
που αντιμετώπισε η πατρίδα μας το 2020. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την προκλητική και επιθετική
συμπεριφορά της Τουρκίας, με την αμφισβήτηση
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την υπονόμευση, από πλευράς της γείτονος χώρας, της ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής μας. Ζήσαμε
μια περίοδο μεγάλης έντασης σε σχέση με το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο συχνά χρησιμοποιήθηκε απροκάλυπτα ως μοχλός διπλωματικής πίεσης για την επίτευξη άλλων σκοπών. Και, ασφαλώς,
βιώνουμε τα αναπόφευκτα προβλήματα που προκαλεί στην οικονομία μας η πρωτοφανής σε έκταση
και διάρκεια πανδημία.
Αλλά δεν πτοούμαστε, δεν ορρωδούμε. Ανυποχώρητοι στα εθνικά μας θέματα, επιζητούμε έναν

αμοιβαία ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με
την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, γιατί
μόνον έτσι θα προάγουμε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας. Προσηλωμένοι στην
ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο, ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα σύνορά μας από κάθε επιβουλή. Ταλαιπωρημένοι από μια μακρά περίοδο
οικονομικής κρίσης, ανασυντασσόμαστε για να
ανταποκριθούμε στο αίτημα της ανάταξης και της
ανάπτυξης της οικονομίας μας, ενισχύοντας τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κτίζοντας πάνω στις
θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι οι Έλληνες το
προηγούμενο διάστημα.
Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες
Το 2021 ανατέλλει αναπτερώνοντας τις ελπίδες μας
για την αποδρομή της πανδημίας και την σταδιακή
επάνοδο στον ομαλό κοινωνικό βίο. Ταυτόχρονα
για μας, τους απανταχού Έλληνες, είναι φορτισμένο
με έναν επιπλέον ισχυρό ιστορικό συμβολισμό.
Είναι μια βαθιά τομή στην ιστορία μας. Η ελληνική
επανάσταση του 1821 άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, αποτέλεσε
την απαρχή της πολιτικής συγκρότησης της Ελλάδας ως ανεξάρτητου εθνικού κράτους και συνδέοντας το αίτημα της ελευθερίας με τις προοδευτικές ιδέες του διαφωτισμού δημιούργησε τις ηθικές
και πολιτικές προϋποθέσεις για την κατάργηση της
έννοιας κάθε ζυγού σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας στον 19° αιώνα το μεγάλο ιστορικό του νόημα.
Σήμερα, η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική παλιγγενεσία μας δίνει την ευκαιρία για εθνική
ενδοσκόπηση και δημιουργικό αναστοχασμό. Μας
καλεί να αναλογιστούμε τι πετύχαμε ως έθνος αυτά
τα διακόσια χρόνια, να καλλιεργήσουμε την συλλογική μας αυτογνωσία, να ανασυνταχθούμε εσωτερικά για να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις με γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες που μας
κληροδότησε ο αγώνας των προγόνων μας για την
ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό.
Σ” αυτήν την προσπάθεια, το γνωρίζω καλά, συνοδοιπόροι και ενεργοί συμπαραστάτες θα είστε
όλοι εσείς, που με την εργατικότητά σας, τον δυναμισμό σας, τη δημιουργικότητά σας και την ευελιξία σας στην ενσωμάτωση στις χώρες όπου ζείτε,
κατορθώσατε, όχι μόνον να ενταχθείτε ομαλά στον
κοινωνικό ιστό, αλλά και να ξεχωρίσετε, ο καθένας
στον τομέα του, πρωτοπορώντας και καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις ευθύνης στον τόπο όπου
οικοδομήσατε τη νέα σας ζωή. Και ταυτόχρονα
κρατήσατε ζωντανή την παράδοση της ελληνικότητας ως έννοιας που ταυτίζεται με τους ανοιχτούς
ορίζοντες, την ανάγκη για επικοινωνία, τον πολιτισμικό διάλογο, την εξωστρέφεια. Ο δεσμός σας
με την Ελλάδα, κράμα ιστορικού βιώματος, μνήμης και αισθήματος, εκφράστηκε και εκφράζεται
έμπρακτα και πολυεπίπεδα και σας διαβεβαιώ ότι
η πατρίδα αναγνωρίζει πάντοτε την προσφορά
σας.
Σας εύχομαι από καρδιάς, σε σας και στις οικογένειες σας, καλά Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά
αισιόδοξη, ανέφελη και δημιουργική.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ

O

ΜΙΚΡΟΣ άνθρωπος μεγαλοφέρνει, κομπάζει, επαίρεται. «Όσο
πιο μικρός είναι σε ψυχικά χαρίσματα και πνευματικά προσόντα, όσο πιο ασήμαντος είναι σε αρετές,
τόσο πιο πολύ φουσκώνει. Νομίζει πως με
την έπαρση και την εγωιστική του νοοτροπία υψώνεται, παίρνει αξία.
Ο μικρός άνθρωπος υπερηφανεύεται. Ο
ύψιστος Θεός ταπεινώνεται. Και ταπεινώνεται τόσο, ώστε να μη μπορώ να το συλλάβη ή ανθρώπινη σκέψη. Πολλά θα μπορούσε να φαντασθή κανείς. «Ότι όμως ο
Θεός θα γινόταν άνθρωπος και θα ερχόταν ανάμεσά μας σαν αδύνατο βρέφος και
θα γεννιόταν σε μιά φτωχική φάτνη, αυτο
οπωσδήποτε ξεπερνά και την πιό τολμηρή
φαντασία. Και όμως τα ασύλληπτα και
άδύνατα για τον άνθρωπο γίνονται δυνατά
για τον Θεό.
Πώς, αλήθεια, να συλλάβη ή ανθρώπινη
σκέψη το μυστήριο της θεϊκής ενανθρωπήσεως; Δεν έχει απλώς να θαυμάση και
να έκστασιασθή μπροστά σ’ ένα εντυπωσιακό γεγονός. «Έχει να συγκλονισθή
μπροστά σ’ ένα φαινομενικά μικρό γεγονός, που κρύβει όμως ασύλληπτο ύψος
και απερίγραπτο μεγαλείο. Δεν έχει μπροστά της τον Θεό να θαυματουργή και να
εκδηλώνη την παντοδυναμία Του. Έχει τον
Θεό να ταπεινώνεται και να δείχνη αδυναμία.
Το πιο μεγάλο γεγονός της ιστορίας αναγγέλλεται σαν το πιο απλό και ταπεινό. Ο
άγγελος ευαγγελίζεται στους ποιμένες την
πιο μεγάλη χαρά για όλο το λαό, «ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ» (Λουκ. 6’ 11)
και τους παραπέμπει σ’ ένα βρέφος μέσα
σε μιά φτωχική φάτνη. «Και τούτο υμίν το
σημείον: εύρήσετε βρέφος έσπαργανωμένον, κείμενον εν φάτνη». (6’ 12). Τι σχέση
μπορεί να έχη ένα αδύνατο βρέφος στην
αγκαλιά της μητέρας του, ακουμπησμένο
σε μιά φτωχική φάτνη, με τον παντοδύναμο Θεό, που δημιούργησε τον ουρανό
και τη γη και κυβερνάει το σύμπαν; Ή
εγωιστική σκέψη σκανδαλίζεται και άπιστεί, ή καθαρή και ταπεινή καρδιά γονατίζει εύλαβικά μπροστά σε μια τέτοια άκρα
ταπείνωση.
«Όταν περιμένης ένα Μεσσία, περιμένεις ένα πανίσχυρο ηγέτη. Θέλεις να δης
τα διακριτικά της εξουσίας του, της δυνάμεώς του. Περιμένεις κάποια μεγαλοπρέπεια. Καποιο εντυπωσιασμό. Δεν περιμένεις ένα βρέφος αδύνατο σε μια φτωχική
φάτνη. Έτσι σκέπτεται ή περιορισμένη
ανθρώπινη λογική. Έτσι δεν σκέπτεται ο
ουρανός. «Έτσι δεν σκέπτονται οι αλη-

θινά μεγάλες ψυχές, οι ταπεινές. Οι ποιμένες όπως και οι μάγοι, δοξάζουν τον Θεό,
γονατίζουν και προσκυνούν το μυστήριο
της ταπεινώσεως.
Οι τρόποι ενεργείας του Θεού διαφέρουν
από τους τρόπους που ενεργούν οι άνθρωποι. «Ο ταπει νων εαυτόν ύψωθήσεται»
μας λέει ο Θεός και μας το δείχνει με το
παράδειγμά Του. «Ο υψών εαυτόν υψωθήσεται» φωνάζει ο άνθρωπος και ξεπέφτει
στην άβυσσο της πιο τραγικής συμφοράς.
«Ο Θεός κάνει την πιο μεγάλη χειρονομία αγάπης και προσφοράς στην ανθρωπότητα με τον πιο απλό, αθόρυβο και
ταπεινό τρόπο. Θυσία δεν είναι μόνο ή
σταύρωση. Είναι και η «κένωση» της σαρκώσεως, όταν ο Θεός παίρνη «δούλου
μορφήν». Στη γέννηση θαυμάζουμε την
άκρα ταπείνωση του ένανθρωπήσαντος
Θεού, που γίνεται άνθρωπος, μικρό και
αδύνατο βρέφος, στην αγκαλιά της ταπεινής Παρθένου.
Αυτό είναι το μεγαλείο της αληθινής αγάπης: Θυσία χωρίς όρους και χωρίς όρια.
Η αγάπη δεν ξέρει ίδιοτελεϊς περιορισμούς. Προχωρεί από ταπείνω ση σε
ταπείνωση. Ταπεινώνεται για να υψώση.
Θυσιάζεται για να σώση. «Ό,τι πιο ωραίο,
πιο μεγάλο και πιό ιερό έχει να παρουσιάση ό κόσμος, αυτό στηρίζεται μονάχα
στην ταπείνωση . Και ή ταπείνωση είναι
μια μορφή, ή πιο δυνατή, αγάπης. Δεν
υπάρχει αγάπη χωρίς ταπείνωση. Αν δεν
είσαι ταπεινός δεν μπορείς να αγαπήσης.
Ο εγωιστής δεν αγαπάει παρά μονάχα τον
εαυτό του. Μονάχα όποιος ξέρει να ταπεινώνεται εκείνος μπορεί να αγαπήση αληθινά.
Το ανυπέρβλητο αυτό παράδειγμα μας
έδωσε ό Θεός με τη σάρκωσή Του. Κι είναι
σαν να μας λέη: «Αν εγώ έγινα παιδί, γιατί
εσείς διστάζετε να γίνετε παιδιά; Και όμως
αν δέν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε
να μπήτε στη βασιλεία μου. Δεν μπορείτε
να μπήτε στη φάτνη μου.
Αυτό το μήνυμα μάς υπογραμμίζει η
φάτνη της Βηθλεέμ. Και το μήνυμα αυτό το
6ροντοφνησε ο Κύριος με το παράδειγμά
του, ώς βρέφος, προτού μας το πή μέ τα
θεϊκά Του χείλη. Και το επαναλαμβάνει
καθημερινά, πώς δεν υπάρχει θέση κοντά
Του, παρά μονάχα για εκείνους που έχουν
παιδική καρδιά. Από αυτή την άποψη τα
Χριστούγεννα είναι πράγματι η γιορτή των
παιδιών, των ταπεινών, των απλών. Αν ο
εγωισμός που διχάζει έχει για σύμβολο
του το βαβελικό πύργο, ή ταπείνωση που
πλησιάζει τους ανθρώπους έχει για σύμβολό της την Βηθλεέμ, το θείο Βρέφος.

34 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

TOΡΟΝΤΟ

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

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

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

35

36

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

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

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

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

The Exclusive
Audi Uptown

Finance Rates from

SALES EVENT

Special Credits up to

Lease Rates from

37

0%
0.98%
$25,000

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

Lease from

Includes

$298 0.98% $2,500
†

per month

†

Audi Uptown
Fall Credit

for 48 months with
$3,988 down payment

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$398 0.98% $3,500
†

per month

†

Audi Uptown
Credit

for 48 months with
$5,788 down payment

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

Lease from

Includes

$418 2.98% 1%
†

per month

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

†

for 36 months with
$4,788 down payment

Special Lease
Rate Reduction

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

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

Division of DFC Auto Group

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

Μ

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του τρούλου

πήκα σε ένα εργοτάξιο, το οποίο θα ήθελα να το ονομάσω από τώρα κι ως ώτου τελειώσει «εργοτάξιο αγάπης». Κι αυτό επειδή θεωρώ πως μέσα σε μια κοινότητα
όπως είναι η Ελληνό-ορθόδοξη κοινότητα της Εκκλησίας των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής στο Μάρκχαμ, δεν μπορεί να κυριαρχεί τίποτα παρά μόνον η αγάπη, η ειλικρίνεια, ο αγώνας και η αγωνία να τελειώσει επιτέλους αυτό το απίστευτα όμορφο έργο, η ολοκλήρωση της εκκλησίας. Θεωρώ πως
οι φωτογραφίες που τραβήξαμε με την Χριστιάνα δεν δείχνουν το
πραγματικά απίστευτο έργο. Δείχνει όμως την αγάπη που δείχνει
το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκλησίας με επικεφαλής, βέβαια,
τον άρχοντα της εκκλησίας μας (γιατί εγώ έτσι θέλω πάντα να τον
λέω και ξέρω ότι δεν το θέλει), τον πάτερ Κωνσταντίνο Οικονόμου
και φυσικά τον πρόεδρο της ενορίας κ. Γιάννη Ψύχο. Είναι συνέχεια
εκεί για να μπορέσουν να τελειώσουν αυτό το μεγαλείο.
Θανάσης Κουρτέσης (Θ.Κ.): Πέστε μου π. Κωνσταντίνε δυο λόγια
πως βλέπετε αυτή τη στιγμή το έργο, που στέκεται, τι θέλετε να
φτιάξετε, μέχρι πότε θα τελειώσει; Δηλαδή, πότε υπολογίζετε
γιατί ένας μήνας πάνω ένας μήνας κάτω δεν έχει σημασία σε αυτό
το σημείο. Επίσης, πείτε μας τι ζητάτε από τον κόσμο;
Πάτερ Κωνσταντίνος Οικονόμου (π. Κωνσταντίνος): κ. Κουρτέση
σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και που είσαστε σήμερα εδώ
μαζί με την Χριστιάνα. Πρώτα από όλα άρχοντας δεν είμαι, είμαι
απλώς ένας «τσοπάνης» προ του Κυρίου (λέει γελώντας). Ένας
είναι ο Κύριος, αλλά σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Η αγάπη
χτίζει τα πάντα. Η αγάπη που έχουμε πρώτα από όλα εδώ είναι
για τον Χριστό μας, είναι τιμήν προς τους Αγίους μας, που οι τρεις
είναι Ανάργυροι για εμένα, είναι θαυματουργοί κι έχουμε και τα
λείψανα των τριών Αγίων εδώ, του Αγίου Παντελεήμονος και της

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον π. Κωνσταντίνο Οικονόμου
και τον κ. Γιάννη Ψύχο

Αγίας Παρασκευής ανήκουν στην εκκλησία, της Αγίας Άννας τα έχω
εγώ προσωπικό τάμα και μοιράζω αυτήν την ευλογία με όλον τον
κόσμο εδώ. Μάλιστα το προηγούμενο βράδυ κάναμε και το ευχέλαιο και ένας-ενάς, δυστυχώς όπως προστάζουν τα μέτρα κατά της
πανδημίας, μπήκαν μέσα και λάβανε την ευλογία, αλλά προσκυνήσαν παραπάνω τα λείψανα, προσκυνήσανε αυτά τα δείγματα της
αγάπης της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι, αισθάνομαι ότι οι Άγιοι
αυτή τη στιγμή χτίζουν αυτήν την εκκλησία κι οι Άγιοι είναι πρωτοπόροι εδώ, δεν είναι ούτε ο πατήρ Κωνσταντίνος, ούτε ο πρό-

εδρος μας ο Γιάννης, ούτε
οι πριν ούτε οι μετά, αλλά
οι Άγιοι. Αυτοί λειτουργούν
και φυλάγουν αυτήν την
εκκλησία. Ένδειξη αυτής
της αγάπης είναι η πολύτιμη
βοήθεια των ανθρώπων.
Φτάσαμε εδώ μόνο από την
βοήθεια των ανθρώπων και
μόνο την ευλογία του Θεού
και των Αγίων.
Είμαστε σε μια φάση τώρα,
σήμερα 17 Δεκεμβρίου
και μέχρι το Πάσχα, στις
2 Μαΐου έχουμε σκοπό να
έχει τελειώσει το έργο. Τι
εννοώ; Μεθαύριο, Δευτέρα
21 Δεκεμβρίου κι ως την
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου θα
γίνει η μόνωση και θα μπουν
τα ηλεκτρικά. Όπως είδατε
και θα δείξετε στο αναγνωστικό σας κοινό, το back framing έχει ήδη γίνει και πρώτα ο Θεός
μέσα σε τρεις εβδομάδες, το πολύ ένα μήνα, θα γίνει όλη η γυψοσανίδα πάνω στον τρούλο, στις ασπίδες, στις γωνίες που θα μπουν οι
Ευαγγελιστές. Μετά θα έρθει η φάση, δηλαδή μέσα Φεβρουαρίου
με αρχές Μαρτίου, χωρίς να θέλουμε να το σπρώξουμε, θέλουμε
να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να έρθουν οι μοναχές. Οι
μοναχές ήδη όπως μπορεί να έχετε διαπιστώσει και μπορείτε να
δείτε στις φωτογραφίες, έχουν αποστείλει την προεργασία τους.
Πρώτα από όλα, εστάλησαν πολύ νωρίτερα για να μπορέσουν να το
φέρουν ως εδώ εγκαίρως και πρόωρα, γιατί μπορείτε να διαπιστώσετε το μέγεθος της δουλειάς. Δεύτερον, για να ξέρει ο κόσμος και
να έχει εμπιστοσύνη, ότι δεν τα λέμε στον αέρα ότι θα ολοκληρωθεί η εκκλησία. Όχι, γίνεται αυτή τη στιγμή.
Θ.Κ: Με συγχωρείται πάτερ που σας διακόπτω, αλλά δεν βλέπω
λόγο αμφισβήτησης στο σημείο αυτό, αφού δηλώνετε και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Εγώ βλέπω πως ο κόσμος πρέπει
να σας έχει εμπιστοσύνη εκατό τοις εκατό.
π. Κωνσταντίνος: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, αν δεν έχουμε αγάπη
κι εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευτυχώς, λοιπόν, τον Μάρτιο θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα για να κολλήσουμε
τις αγιογραφίες. Γιατί τι γίνεται; Οι αγιογραφίες γίνονται σε καμβά,
επειδή πρώτα από όλα αν είχαμε έναν αγιογράφο θα είχαμε τις
σκαλωσιές στην εκκλησία για δύο χρόνια, για να γίνει όλη αυτή η
δουλειά.
Θ.Κ.: Και πάτερ όπως έχω διαπιστώσει κι από την Αμερική όταν
είναι ένας ο αγιογράφος πολλές φορές δεν θα ξέρατε τι θα ζωγραφίσει. Μεγάλοι αγιογράφοι έκαναν εικόνες και δεν ξεχώριζες
ποιος Άγιος είναι ποιος. Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
π. Κωνσταντίνος: Αυτό που είπατε τώρα για την ποιότητα θα ήθελα
να σας πω πως θέλω εσείς να διαπιστώσετε ότι την ίδια ποιότητα
που βλέπετε στον έξω νάρθηκα, με τις ίδιες πινελιές, ας πούμε με
την ίδια έμφαση στα μάτια και στα χρώματα, θα είναι το ίδιο που
θα γίνει στον τρούλο. Δεν έχει να κάνει ότι είναι 100 πόδια επάνω!
Οι μοναχές το κάνουν με την ίδια λεπτομέρεια κι αυτό το είδατε κι
εσείς σήμερα με τα μάτια σας. Πρέπει να το κάνουμε έτσι, αφού
αυτά που δεν βλέπει ο κόσμος τα βλέπει ο Θεός. Πρέπει να έχουμε
αυτήν την αξιοπρέπεια της ορθοδόξου εκκλησίας ότι σεβόμαστε
τα πάντα κι ότι τα πάντα είναι για να μας παρουσιάσει την Βασιλεία
των Ουρανών. Επομένως, η ίδια εργασία που γίνεται εδώ κάτω και
μπορείτε να τη δείτε με τα μάτια σας από κοντά, θα γίνει κι εκεί
πάνω.
Θ.Κ.: Πάτερ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ποτέ ότι εγώ
όταν κοίταζα όλα αυτά τα χρόνια τον τρούλο ότι θα ανέβαινα ποτέ
εκεί πάνω (γελάει). Δεν μιλάω για την Χριστιάνα, που έχει υψοφοβία και πρώτη φορά ανέβηκε εκεί πάνω.
Χριστιάνα Κιέσκου: Κι είμαι ακόμα ζωντανή, δόξα τω Θεώ, δεν
έπαθα κανένα έμφραγμα!
π. Κωνσταντίνος: Φανταστείτε πόσο σκληρή δουλειά είναι αυτή
για τις μοναχές. Δουλεύουν, πρώτα από όλα τόσο ψηλά. Όταν οι
σκαλωσιές φτάνουν κοντά στον τοίχο, δεν έχεις πολύ περιθώριο.
Είναι αξιοθαύμαστες. Οι μοναχές, πήραν τα μέτρα για τον τρούλο
από το έδαφος.
Θ.Κ.: Είναι πάτερ ευλογία!

π. Κωνσταντίνος: Είναι πραγματικά. Επομένως, όλος ο Μάρτιος θα
είναι αφιερωμένος στο να κολλήσουνε και να αποπερατώσουνε το
τρούλο. Θα τελειώσουμε τις αγιογραφίες και τους τέσσερις Ευαγγελιστές στις γωνίες. Μπορεί και θέλω να τονίσω το μπορεί γιατί
δεν θέλω ούτε να ψεύδομαι ούτε να υπόσχομαι χωρίς να είμαι
σίγουρος μπορεί και την ανάληψη μπροστά στο ιερό. Εγώ (χαριτολογώντας) «σπρώχνω» και λέω αφού τώρα βάλαμε τις σκαλωσιές,
ας κάνουμε και το βαρέλι μπροστά στο ιερό.
Συγχρόνως, τώρα οι πολυέλαιοι γίνονται στην Ελλάδα, τα ανταλλακτικά στηρίγματα θα τα τοποθετήσουμε τώρα, έτσι ώστε όταν
βγουν οι σκαλωσιές, μέχρι τον Απρίλιο και μπορεί και την Μεγάλη
Εβδομάδα -αν κι εύχομαι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί- να είναι εδώ
και να τοποθετήσουμε τους πολυελαίους.
Αισίως τώρα θα έχουμε φτάσει στο Πάσχα. Ο Δεσπότης με έστειλε
εδώ, αλλά κι εσείς με την αγάπη σας με σκλαβώνετε κι είπατε να
κάνουμε τον τρούλο και για του λόγου το αληθές μου είπατε για την
γυψοσανίδα. Αλλά, εμείς θα κάνουμε και τη γυψοσανίδα, και τον
τρούλο και τους πολυελαίους. Μέχρι το πανηγύρι έχουμε σκοπό να
κάνουμε και τα πατώματα. Έχουμε κάποιον που θέλει να δωρίσει
την εργασία, όχι τα υλικά τα οποία εμείς πρέπει να τα πληρώσουμε
όλα αυτά και να κάνουμε όλα τα πατώματα.
Θ.Κ.: Πάτερ να μου επιτρέψετε να σας διακόψω και να προσθέσω
στο σημείο αυτό εγώ μια παράκληση προς το αναγνωστικό κοινό
της HELLAS NEWS πως αφού έχει βρεθεί κάποιος για την εργασία,
ας βρεθεί και κάποιος να βοηθήσει με τα υλικά. Είμαι σίγουρος πως
κάποιος ενορίτης θα υπάρξει να πάρει αυτός τα υλικά ώστε μαζί με
την οικογένεια του να χαίρεται όταν θα πατάει αυτά τα πατώματα

Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου και ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης
Ψύχος κρατούν ψηλά για να μας δείξουν μία από τις αγιογραφίες
που έχουν στείλει οι μοναχές. Οι προεργασίες αυτές θα μπουν
στον τρούλο και στις γωνίες
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ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΓΑΠΗΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
αυτό που είπατε. Εγώ θα προ- δεν ζητάτε εύκολα, πείτε όχι μόνο στους ενορίτες αλλά και σε όλον
σθέσω αυτό το γνωμικό που τον ελληνισμό στο Τορόντο πως μπορεί να βοηθήσει για την ολοξέρουμε το «Αγάπα τον Θεόν κλήρωση του έργου.
και τον πλησίον σου», αυτό Γιάννης Ψύχος: Βασικά όταν μιλάω για κοινότητα, μιλάω για όλους.
ακριβώς έχει ο πρόεδρος κι Δεν μιλάω μόνο για αυτούς που πληρώνουν κι είναι εγγεγραμμέαυτή η ομάδα. Αν αγαπάμε νοι στην ενορία μας. Μιλώ σε κάθε Έλληνα Ορθόδοξο που είναι
τον Θεό πρώτα, όλα τα άλλα στο Τορόντο, στο GTA, αλλά και σε όλο το Οντάριο. Όλοι είναι καλοθα μπούνε στη σειρά. Αγα- δεχούμενοι στην εκκλησία μας οποιαδήποτε στιγμή. Μάλιστα,
πάμε τον πλησίον μας και μπορώ να σας πω με σιγουριά πως κάθε Κυριακή ο κόσμος που
τελευταίους τους εαυτούς
μας.
Θ.Κ.: Πάντα σε κάποια ομάδα
κάποιος πρέπει να είναι επικεφαλής, κάποιος μπορεί να
ακούγεται περισσότερο. Η
υπόθεση όμως είναι πως η
ομάδα πρέπει να είναι ενωμένη και να μην ζητά περισσότερα για να δείξει ότι το έκανε
για κάποιο σκοπό. Το κάνεις
για τα πιστεύω σου, για την
ορθοδοξία μας και το κυριόΛίγα 24 ώρα πριν τοποθετηθεί η γυψοσανίδα
τερο είναι ότι δεν ψοφάς για
και να ξέρουν τα εγγόνια του πως σε αυτό το έργο έχει βοηθήσει κι περγαμηνές για να κερδίσει κάτι όταν στη ζωή σου είσαι ήδη επιο παππούς με τη γιαγιά.
τυχημένος.
π. Κωνσταντίνος: Μακάρι! Μέχρι το πανηγύρι, αν πρώτα ο Θεός π. Κωνσταντίνος: Ακριβώς! Τέλος, το τρίτο ευχαριστώ θέλω να το
επιτρέψει κι έχουμε το 2021 ένα σωστό πανηγύρι, εύχομαι να πω σε εσάς κ. Κουρτέση και στην δις Χριστιάνα που ήρθατε εδώ,
Ο τρούλος!
έχουνε όλοι την υγεία τους και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Μακάρι ανεβήκατε στο τρούλο μαζί μας και κάναμε αυτήν την όμορφη
έρχεται στην εκκλησία μας δεν είναι απαραίτητα μόνο από το
να μπορέσουμε στο πανηγύρι να κάνουμε και τα «επίσημα εγκαί- συνάντηση για να συζητήσουμε το έργο της εκκλησίας.
Μάρκχαμ. Έρχονται από διαφορετικές περιοχές της επαρχίας και
νια» (χαριτολογώντας).
Θ.Κ.: Για μένα η σημερινή ημέρα ήταν μια ευλογία κι η χριστου- της πόλης. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι ένα χέρι βοηθείας κι υποΤελειώνοντας, θέλω να πω πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ γεννιάτικη έκδοση θεωρώ πως θα είναι ακόμη πιο ευλογημένη με
στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ. Σωτήριο που μου αυτό το ρεπορτάζ. Τη θεωρώ ευλογία διότι βλέπω ανθρώπους που στήριξης. Αν μπορείτε υποστηρίξτε μας με το να δίνετε το παρών
έδωσε την ευκαιρία διορίζοντας με εδώ να είμαι μέρος ενός μεγά- θέλουν να δουλέψουν. Κύριε Ψύχο, δεν θα μπορούσαμε να κλεί- κι όσοι μπορούν οικονομικά με οποιοδήποτε τρόπο και μπορούν
λου έργου, γιατί αν δεν το είχε κάνει αυτό δεν είχα κι εγώ έδαφος σουμε τη συζήτηση αυτή χωρίς να πείτε στους αναγνώστες μας παρακαλούμε να το κάνετε. Θέλω να γνωρίζετε πως η κοινότητα
αυτή είναι ανοικτή προς όλους.
δυο λόγια.
Θ.Κ.: Επειδή κ. Ψύχο όπως είπατε είναι δύσκολες εποχές, θέλω να
Γιάννης Ψύχος: Σας ευχαριστώ κ. Κουρτέση! Όπως είπε και ο πατέ- σας ρωτήσω για το αν γίνει οποιαδήποτε δωρεά αυτά μπορούν να
ρας Κωνσταντίνος είναι μια πολύ ταπεινή εμπειρία. Είναι ένα τα δικαιολογήσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις;
project που γίνεται με αγάπη. Ξεκινήσαμε το συγκεκριμένο έργο Γιάννης Ψύχος: Πράγματι! Οποιοσδήποτε μας πλησιάζει για κάποια
πριν επτά χρόνια με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο κι έχω υπάρξει πραγ- δωρεά που θέλει να κάνει, εμείς έχουμε επαγγελματίες που είναι
ματικά ευλογημένος που είχα την υποστήριξη κι από τον π. Οδυσ- μέλη της κοινότητας μας κι αν ποτέ θελήσουν να κάνουν κάποια
σέα, αλλά και τώρα από τον π. Κωνσταντίνο. Αλλά είμαι πραγμα- στρατηγική για την φορολογική τους δήλωση, μπορούμε να τους
τικά ευγνώμων από την υποστήριξη της κοινότητας μας, την υπο- βοηθήσουμε με αυτό. Απευθύνομαι σε όλους, από αυτούς που μποστήριξη του Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Σωτήριου και της Αρχιεπισκο- ρεί να δώσουν ένα δολάριο μέχρι αυτούς που μπορούν αν δώσουν
πής. Αν δεν είχαμε αυτήν την υποστήριξη δεν θα είχαμε φτάσει ως το μέγιστο. Οπωσδήποτε έχουμε την ίδια αγάπη και σεβασμό για
εδώ. Ευχαριστώ τον Θεό για κάθε εμπόδιο που έτυχε στον δρόμο ένα δωρητή, ασχέτως το ποσόν.
μας, βρήκαμε με την βοήθεια Του διεξόδους. Ποτέ δεν μας άφησε Θέλουμε επίσης να πούμε πως γίνονται προσπάθειες και στοχεύκι είναι πάντα με το μέρος μας καθώς φτάνουμε στην ολοκλήρωση ουμε ως το 2025 να έχουμε χτίσει και το ελληνικό μας σχολείο.
αυτού του έργου.
Θ.Κ: Να είστε καλά! Πάτερ Κωνσταντίνε και κ. Ψύχο σας εύχομαι
Και ξέρω ότι προς τα έξω φαίνεται πως ολοκληρώνουμε το χτίσιμο καλές γιορτές κι ευτυχισμένο το νέο έτος. Εύχομαι ο κόσμος βλέποενός κτιρίου, αλλά για εμάς πραγματικά έχει να κάνει με τα παιδιά ντας αυτό το έργο να βοηθήσουν όπως μπορούν, γιατί αν δεν βοημας και τα εγγόνια μας. Για αυτό βάζουμε κάτω όλες αυτές της ώρες θήσουν και δεν υποστηρίξουν αυτή τη προσπάθεια οι ημερομηνίες
δουλειάς και προσπαθούμε όπως μπορούμε, ώστε τα παιδιά μας να που δόθηκαν δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν ώστε ο κόσμος
Μαζεύοντας τα τρόφιμα στον Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος,
Άννης και Παρασκευής, από τα αριστερά η πρόεδρος της
έχουν ένα χώρο να θεωρούν σπίτι τους και να αισθάνονται ασφά- από όπου κι αν έρχεται να δει αυτό το στολίδι.
Φιλοπτώχου, κα Νίκη Βάνγκου, με τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ.
λεια. Ειδικά αυτές τις ημέρες
Γιάννη Ψύχο, τον πατήρ Κωνσταντίνο Οικονόμου και την κα
που γνωρίζετε τι έχει συμβεί
Μαρία Αθανασούλα
εξαιτίας της πανδημίας και
εδώ να γνωρίσω όλον αυτόν τον καλό κόσμο στο Μάρκχαμ. Γιατί τι συμβαίνει στη κοινωνία,
το Μαρκχαμ κι η περιοχή του Γιορκ έχει για εμένα τον καλύτερο υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να έχουμε τα παιδιά μας
κόσμο.
Το δεύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στον πρόεδρο του Διοικη- στην εκκλησία και να τους
τικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Ψύχο, που είναι δίπλα μου αυτή τη παρέχουμε τα θεμέλια που
στιγμή και μπορεί εγώ να μιλάω συνέχεια τώρα αλλά αυτός είναι εμείς είχαμε και βρήκαμε
εδώ.
το δεύτερο ήμισυ της εκκλησίας μας αυτή τη στιγμή.
Θ.Κ.: Κι έχει κι ένα καλό ως πρόεδρος: είναι χαμηλών τόνων. Ο κ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά
Ψύχος δεν είναι φανφάρες, ακόμα και στις φωτογραφίες που τρέ- μου να σας ευχαριστήσω
χουμε γύρω – γύρω βγαίνει με το ζόρι. Είναι χαμηλών τόνων με την που ήρθατε εδώ σήμερα και
οικογένεια του και προσφέρει. Είναι γεγονός πως ανήκει στις νέες μας βοηθάτε στο να διαδώγενεές που λέμε κι έχει επιτύχει με την εταιρεία του. Δεν έχει ιδι- σουμε αυτή τη προσπάθεια.
αίτερη ανάγκη τη προβολή και ξέρει που είναι και που στέκεται. Θέλω να ευχαριστήσω επίΚάνει ό,τι κάνει γιατί το θέλει. Έχω τη τύχη να έχω κάνει συζητή- σης όλον αυτόν το κόσμο
σεις μαζί του και πιστεύω πραγματικά πως η ομάδα της ενορίας που μας βοηθάει στο να ολοτων Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής είναι ομάδα κληρώσουμε το έργο αυτό,
Super League, η ακόμα καλύτερα για τους ποδοσφαιρόφιλους γιατί ειλικρινά χωρίς αυτούς
Ο κεντρικός χώρος της εκκλησίας αυτή τη στιγμή έχει μεταμορφωθεί σε εργοτάξιο
δεν θα είχε συμβεί τίποτα.
Premier League.
για τις εργασίες στον τρούλο
π. Κωνσταντίνος: Δόξα τω Θεώ! Κύριε Κουρτέση είναι ακριβώς Θ. Κ.: Επειδή ξέρω πως εσείς
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020
Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

«Χριστός γεννάται δοξάσατε
Χριστός εξ ουρανών…
κοινωνήσατε»;
Ναι. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Τον ζέσταναν τα χνώτα των αλόγων ζώων. Δεν Τον
δέχτηκαν οι άνθρωποι. Δεν του έδωκαν κατάλυμα στο πανδοχείο να γεννηθεί. Τον
περιέβαλαν με περισσότερη αγάπη τα άδολα ζώα.
Άγγελοι Τον δοξολόγησαν. Ποιμένες Τον προσκύνησαν. Αστέρας έλαμψε. Οδήγησε
τους μάγους. Μάγοι Τον προσκύνησαν. Δώρα Του πρόσφεραν. Εσύ τι κάνεις; Ακόμα
εκεί είσαι;
Το τρένο φεύγει. Έχεις το εισιτήριο στο χέρι; Περιμένεις στη στάση; Μήπως σου
φύγει το τρένο; Ετοιμάστηκες; Νήστεψες; Μετανόησες; Εξομολογήθηκες; Συγχώρεσες την πεθερά σου; Τον εχθρό σου; Γέμισες το είναι σου με αγάπη; Έγινες παιδί στη
ψυχή; Έστρωσες στον Χριστούλη να ζεσταθεί;
Μα τι έγινε; Έγινες λαγός; Σε ξεπέρασε η χελώνα; Θυμάσαι τι ωραία τα είπε ο Αίσωπος; Μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά; Δεν θα διαλέξεις την αγαθή μερίδα;
Μα ξέρεις. Η αγαθή μερίδα είναι η Θεία Κοινωνία. Έχεις μείνει ακόμη στη λαβίδα;
Στον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας; Κρίμα. Σε περιμένει ο Χριστός. Δεν
Τον ενδιαφέρει η λαβίδα. Δεν Τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα κατοικήσει
μέσα σου. Ένα τον ενδιαφέρει. Να ζει και να περιπατεί μέσα σου. Να σου δίνει ζωή.
Αιώνια ζωή. Παράδεισο.
Άφησε τα λόγια. Μη γίνεσαι ταλιμπάν της Ορθοδοξίας. Ο Χριστός είναι αγάπη.
Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάθητος; Γιατί θέλεις να επιβάλεις τη γνώμη σου; Αυτό δεν
θέλησε και ο Eωσφόρος; Που κατέληξε; Το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα. Από
φωτεινό πνεύμα έγινε δαίμονας. Δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να αντιστρατεύεται
το θέλημα του Θεού. Να πολεμά τους ανθρώπους Πρόσεχε μην του μοιάσεις. Μου
φαίνεται αυτόν τον κατήφορο έχεις πάρει.
Χριστούγεννα. Έλα παιδί μου. Σε καλεί ο Χριστός. Σου φωνάζει ο Πατέρας σου. Έλα
να κοινωνήσεις. Δεν σου το είπα; Μόνο με τη Θεία Κοινωνία θα ζεις στον παράδεισο
από τώρα. Θέλεις να το χάσεις αυτό; «Ποιος στραβός δεν θέλει τα μάτια του»;
Χριστούγεννα και δεν είσαι στην εκκλησιά. Κακό. Αλλά όχι θανάσιμο. Αφού κοινωνείς, ο Χριστός είναι μέσα σου. Είσαι στον παράδεισο. Αυτό είναι το παν.
Παιδί μου, έλα να κοινωνήσεις. Αυτό μόνο χρειάζεσαι. Αυτό θα σε σώσει. Καλά κι
ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, με τον Χριστό στην ψυχή
μας.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ τεχθέντι
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Ο Οικουμενικός Ελληνισμός !

Κ

άθε φορά που ο Ελληνισμός, (με τα στενά όρια της έννοιας), βρίσκεται σε κίνδυνο εσωτερικό ή εξωτερικό, πάντοτε αναζητά την λύση (βοήθεια) από Δυσμάς.
Διακόσια τόσα χρόνια, από καταβολής του Νεοελληνικού κράτους, μάθαμε ν’ απλώνουμε το χέρι
μας πάντα δυτικά. είτε αυτή λεγόταν Αγγλία, είτε
Γαλλία, είτε Αντάντ, είτε ΗΠΑ.
Διακόσια χρόνια , το ίδιο απαράλλακτη. Ούτε καν
ως νοήμονες και καλοί μαθητές δεν μπορέσαμε
να μάθουμε από τα λάθη μας. Ίδια μιζέρια, ολόιδια φαγωμάρα και τα αποτελέσματα από το χείρον στο χείριστον.
Το πρώτο μας σύνταγμα που ήταν βασισμένο στις
αρχές και τις αξίες του Οικουμενικού Ελληνισμού,
που μας έφερε ο Καποδίστριας, που ήταν πολύ
προοδευτικό για την εποχή του, αυτοί, οι φίλοι
μας οι Δυτικοί δεν μας επέτρεψαν να το εφαρμόσουμε. Δολοφόνησαν τον μεγαλύτερο οραματιστή ηγέτη μας τον Καποδίστρια και μας φόρτωσαν ένα παιδαρέλι από την Γερμανία τον πρίγκιπα
Όθωνα. χρειάστηκαν αγώνες μιας γενιάς,έως
ότου αποκτήσουμε ένα σύνταγμα της κακιάς
ώρας, εξού και η ονομασία πλατεία Συντάγματος
το 1843, της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.
Το άκρον άωτον της όλης ιστορίας, που είναι και
το παράδοξον, εάν δεν ήσουν Αγγλόδουλος ή
Γαλλόδουλος ή Αμερικανόδουλος, πρωθυπουργός δεν γινόσουν.
Αυτά τα τερατώδη και τραγελαφικά γινόντουσαν
στην πρώτη εκατονταετή ζωή της νεοσύστατης
ελληνικής «βασιλευομένης δημοκρατίας».
Ο δεύτερος αίωνας, της μετά βενιζελικής και αντιβασιλικής με ολίγη δικτατορικής δημοκρατίας του
Ρωμαίικου κρατιδίου, δεν διέφερε και πολύ από
την πρότερη, αφού συνέχισε στην ίδια πεπατημένη.
Το ποιός διοικεί αυτόν τον τόπο, και τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιό δραματικά για την πρόωρα
γερασμένη την καημενούλα την Ελλαδίτσα μας.
Οι συνθήκες μας ώθησαν να σώσουμε εμείς την
ανθρωπότητα και να σταματήσουμε τις σιδερόφρακτες ναζιστικές ορδές που συνέθλιβαν τα
κράτη ένα μετά το άλλο. Και ναι, το κάναμε το
θαύμα, γιατί περί θαύματος επρόκειτο.
Και στην συνέχεια αντί να μας δαφνοστεφανώσουν με τον κότινο και να μας τιμήσουν όπως
αρμόζει σε νικητές, αυτοί οι φίλοι και σύμμαχοι, μας αιματοκύλισαν σε έναν εμφύλιο σπαραγμό που ακόμη και σήμερα πληρώνουμε τα
σπασμένα. Μας στέρησαν την επανένωση με
την πεντάρφανη πριγκηπέσσα μας την Βόρειο
ήπειρο και επέτρεψαν τον Τίτο να μετονομάσει
την Βαρντάρσκα σε μακεδονία για να μπορεί να
υλοποιήσει τα σκοτεινά του σχέδια σε βάρος μας.
Θα μου πείτε, γιατί μας τα αραδιάζεις όλα αυτά;
Περασμένα ξεχασμένα.
Γιατί αγαπητοί μου συνέλληνες, βρισκόμαστε στα
πρόθυρα του τρίτου αιώνα ζωής της ταλαίπωρης
της Ελλαδίτσας μας και μεις σαν άξια τέκνα της θα
πρέπει να κάνουμε ότι δεν έκαναν οι πατέρες μας

στους δύο αιώνες της ζωής της.
Να μάθουμε από τα λάθη τους. Να μην ακολουθήσουμε την ίδια λανθασμένη ερριζωμένη έξη.
Και να βάλουμε τις βάσεις για την επικράτηση του
Οικουμενικού Ελληνισμού και των πανανθρώπινων αξιών που πρεσβεύει.
Με μια φωνή όλοι μας να βροντοφωνάξουμε
στους κυβερνώντες μας, ότι δεν ανήκουμε στην
δύση, γιατί απλά εμείς είμαστε η μητρόπολη του
Οικουμενικού Ελληνισμού.
Όλοι αυτοί οι βαρβαρίζοντες είναι μέρος της
Μητροπολιτικής Ελλάδας.
Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ηγέτες που να
μπορούν να οραματίζονται έξω από τα στενά
σύνορα μας και να ακολουθήσουμε τα μεγάλα
μονοπάτια του Διόνυσου και του Μεγαλέξανδρου.
Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη, γιατί απλά η
Ευρώπη ανήκει σε μας. Ήταν κόρη της Αργίας
Ιούς μητέρα του Μίνωα και βασίλισσα της Μινωικής Θαλασσοκράτειρας Κρήτης.
Όλη η Ευρώπη, η Ασία και η Βόρεια Αφρική είχε
αποικιστεί από τους ατρόμητους προγόνους μας
και όπου πήγαν έχτισαν πόλεις και έφεραν και τον
πολιτισμό τους και την γλώσσα τους . Όλες οι ονομασίες είναι Ελληνικές και είναι από την απώτατη
εποχή της προϊστορίας μας.
Απόδειξη η Αδίδακτη Ελληνική Γραμματεία και η
Προϊστορία μας.
Μας κρύβουν επιτηδευμένα την Γενεολογία του
Δευκαλίωνα και της Πύρρας που τα παιδιά τους
ήταν ο Έλληνας, ο Αμφικτύονας, η πρωτογένεια,
η Πανδώρα και η Θυία.
Οι τρεις γιοί του Έλληνα, ο Δώρος, ο Αίολος
και ο Ξούθος και οι δύο γιοί του ο Ίωνας και ο
Αχαιός, ονομάτισαν όλα τα ελληνικά φύλλα.
Τα παιδιά της Θυίας ήταν Ο Μακεδνός και ο
Μάγνητας.
Θα πρέπει πρώτιστα να κάνουμε επίσημα και
με την λαμπρότητα που της αξίζει αποδοχή της
μυθικής σε αξία πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η οικουμενικότητα αρχίζει από την Παιδεία μας.
Η Διδασκαλία της Ιστορίας μας, και η σωστή
πολυτονική εκμάθηση της γλώσσας μας θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα.
Παράλληλα όμως να απεμπολήσουμε στα Τάρταρα της ανυπαρξίας τους εγκάθετους τυφλοπόντικες που μας ποδηγετούν και η Ελλάδα της τρίτης εκατονταετηρίδας θα μπορέσει να βαδίσει
στη λεωφόρο που της αξίζει με υπερηφάνεια και
αξιοπρέπεια.
Σίμος Λεπτοκαρίδης
Υ.Γ. Εύχομαι σε όλους καλά χριστούγεννα, και
καλή απαλλαγή από την επιδημία του κορονοϊού .
Ο καινούργιος χρόνος να μας φέρει πίσω την
κανονικότητα μας και υγεία και χαρά σε όλους,
και στους κυβερνώντες μας τόλμη και θάρρος,
εάν θέλουν να καταξιωθούν στην συνείδηση
όλων μας.

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

ΕΥΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ
ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΤΗΛ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ

647.325.1959
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Εντοπίστηκε νεκρή η ακτιβίστρια για τα
ανθρώπινα δικαιώματα Karima Baloch

Ο

μάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν έρευνα για το θάνατο της Karima Baloch, μιας ακτιβίστριας από το Πακιστάν που
ζούσε εξόριστη στο Τορόντο του Καναδά.
Η 37χρονη Karima Baloch αγωνιζόταν από
την περιοχή του Μπαλουχιστάν στο δυτικό
Πακιστάν, ασκώντας έντονη κριτική στον
στρατό και την διοίκηση της χώρας. Η
αστυνομία του Τορόντο έκανε έκκληση για
τον εντοπισμό της μετά την εξαφάνισή της
την Κυριακή.
Λίγο αργότερα, φίλοι της είπαν ότι βρέθηκε
η σορός της.
Το 2016, η ακτιβίστρια ήταν μία από τις 100
προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή, στη σχετική λίστα του BBC.
Η αστυνομία του Τορόντο, σε ανάρτησή
της στο Twitter τη Δευτέρα, ανέφερε πως
η τελευταία φορά που είδαν την 37χρονη
ήταν την Κυριακή στην Bay Street, στην
περιοχή Queens Quay West της πόλης.
Σε δεύτερο tweet, λίγο αργότερα, ανέφερε
ότι «εντοπίστηκε», χωρίς να προσθέσει
καμία λεπτομέρεια.
Φίλοι και συνάδελφοι ακτιβιστές είπαν ότι
αν και το πτώμα της βρέθηκε, δεν διευκρινίστηκε η αιτία θανάτου της.
Η αδερφή της, μιλώντας στο BBC Urdu την
Τρίτη είπε ότι ο θάνατός της δεν ήταν μόνο
μια τραγωδία για την οικογένειά της, αλλά
και για το εθνικό κίνημα των Μπαλούχ.
«Δεν πήγε στο εξωτερικό επειδή ήθελε,
αλλά επειδή ο ανοιχτός ακτιβισμός στο
Πακιστάν είχε καταστεί αδύνατος», δήλωσε
η Mahganj Baloch.
Η επαρχία Μπαλουχιστάν έχει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.
Η Karima Baloch ήταν πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Φοιτητών του Μπαχκ
(BSO), μια απαγορευμένη ακτιβιστική
ομάδα στο Πακιστάν, και η πρώτη γυναίκα
ηγέτης της ομάδας.
Ζούσε στον Καναδά από το 2015 μετά από
αναζήτηση ασύλου, καθώς ότι η ζωή της
κινδύνευε στο Πακιστάν.
Η πρώτη της δημόσια έκθεση ως ακτιβίστρια ήταν μια δεκαετία νωρίτερα, το 2005

στην περιοχή Turbat του Μπαλουχιστάν,
όπου παρακολούθησε μια διαμαρτυρία,
με την εικόνα ενός από τους αγνοούμενους
συγγενείς της.
Ακτιβιστές στο Μπαλουχιστάν λένε ότι
χιλιάδες αγωνιστές χάθηκαν τα τελευταία
χρόνια.
Ο πακιστανικός στρατός αρνείται τις κατηγορίες ότι καταστέλλει βάναυσα τις φιλοδοξίες της περιοχής για αυτονομία.
Αρκετά μέλη της εκτεταμένης οικογένειας
των Μπαλούχ είχαν συνδεθεί με το κίνημα
αντίστασης με τα χρόνια, και δύο από τους
θείους της ακτιβίστριας, ένας αδελφός της
μητέρας της και ένας αδελφός του πατέρα
της, είχαν εξαφανιστεί. Αργότερα βρέθηκαν
τα πτώματά τους.
Η 37χρονη έφτασε στην κορυφή του κινήματος του BSO το 2006, ωστόσο πολλοί
από τους ακτιβιστές της ομάδας είτε «εξαφανίστηκαν» είτε κρύφτηκαν τα επόμενα
χρόνια και το 2013 η κυβέρνηση απαγόρευσε την δράστη της ομάδας.
Η ίδια το 2015 εξορίστηκε, όταν την κατηγόρησαν για τρομοκρατία.
Μετά την μετεγκατάστασή της στο Τορόντο
παντρεύτηκε έναν συνάδελφο ακτιβιστή,
τον Hamal Baloch.
Παρέμεινε ενεργή στην εξορία τόσο στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στις
δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Καναδά και την Ευρώπη.
Το κίνημά της ανακοίνωσε μια περίοδο πένθους 40 ημερών, στην είδηση του θανάτου
της. Το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας
στη Νότια Ασία ανέφερε πως «Ο θάνατος
της ακτιβίστριας Karima Baloch στο Τορόντο του Καναδά είναι βαθιά συγκλονιστικός
και πρέπει να διερευνηθεί αμέσως και αποτελεσματικά. Οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη χωρίς να καταφύγουν στη θανατική ποινή».
Έντονη είναι και η αντίδραση στα social
media, που ζητούν δικαιοσύνη για τον
θάνατό της.
H αστυνομία του Τορόντο ανακοίνωσε τη
Τρίτη πως ο θάνατος της δεν είναι ύποπτος
προς το παρόν.
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Κάποιος έστειλε άχνη ζάχαρη
ως απειλητική ουσία σε δέματα
και γράμματα στο Τορόντο

Α

ρκετοί κάτοικοι σε όλη την περιοχή του Τορόντο έχουν λάβει ύποπτες συσκευασίες που περιέχουν μια μυστηριώδη λευκή σκόνη τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας έρευνα από πολλές τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.
Ένας ανεπιβεβαίωτος αριθμός ατόμων στο Etobicoke, στο Burlington και σε
Εντοπίστηκε νεκρή η
άλλες κοινότητες έλαβαν δέματα που περιείχαν προσωπικές επιστολές και μικρά σακουΠακιστανή
για ταισχυρίστηκε γραπτώς ότι
λάκια του αμφίβολου προϊόντος,
για ταακτιβίστρια
οποία ο αποστολέας
ανθρώπινα
δικαιώματα
Karima
ήταν το επικίνδυνο φαιντανύλιο
οπιοειδές.
Η αστυνομία
αποκάλυψε πως ο αποστολέας
ζητούσε διαδικτυακό συνάλλαγμα
απειλώντας
τους
παραλλήπτες
και τις οικογένειες
Baloch Πηγή: www.lifo.gr
τους. Ωστόσο, η αστυνομία που εξέτασε και δοκίμασε την ουσία καθησυχάζει πως δεν
πρόκειται για κάτι απειλητικό, αλλά ζάχαρη άχνη!
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ντάγκ Φορντ και η σύζυγός του ήταν μερικοί από τους
πιο πρόσφατους στόχους ενός πανούργου πακέτου με λευκή σκόνη νωρίτερα φέτος, το
οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε επίσης αθώο.

2,202 κρούσματα στο Οντάριο την
Τρίτη, 21 νέοι θάνατοι

Σ

το Οντάριο αναφέρθηκαν 2,202
νέα κρούσματα COVID-19 την
Τρίτη. Υπήρξε ελάχιστη μείωση
από την Τετάρτη , όπου σημειώθηκαν 2,123 κρούσματα.
Ο αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων σημειώθηκε την 17η Δεκεμβρίου όπου βρέθηκαν 2,432 κρούσματα. Ωστόσο, την Τρίτη
η επαρχία σημείωσε ρεκόρ ανθρώπων
που χρειάστηκαν νοσηλεία, καθώς 1,005
άνθρωποι χρειάστηκαν να δεχθούν πρώ-

τες βοήθειες.Δυστυχώς, επιπλέον 21
συνάνθρωποι μας δεν βρίσκονται εν ζωή
εξαιτίας της πανδημίας.
Η περιοχή του Πιλ σημείωσε 504 κρούσματα, ενώ στο Τορόντο σημειώθηκαν
636. Άλλα 218 κρούσματα σημειώθηκαν
στην περιοχή του Γιορκ.
Συνολικά 4,188 άνθρωποι έχουν πλέον
πεθάνει από τον ιό στην επαρχία, με τους
περισσότερους από αυτούς να ζούσαν σε
κέντρο μακροχρόνιας περίθαλψης.
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ΗNina Serebrova
είναι σκέτη κόλαση
και φροντίζει να
κολάζει τον αντρικό
πληθυσμό μέσω του
προσωπικού της
λογαριασμού στο
Instagram.

Nina Serebrova :
Η ερωτική βόμβα από τη Ρωσία

50 GOSSIP
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Η Ελληνίδα που τρελαίνει τα ανδρικά
πλήθη

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

Ο Κ. Αργυρός στηρίζει
Ραδιομαραθώνιο του Ρυθμού 9,49!

Σ

Ο

λόγος για την εκρηκτική Έλενα Καμπέρη, το νεαρό μοντέλο που έχει καταφέρει να διαπρέψει με την ομορφιά της
στο εξωτερικό. Η Έλενα ζει μόνιμα στη
Γερμανία και πιο συγκεκριμένο στο Βερολίνο. Η
24χρονη που έχει γεννηθεί στη Γερμανία, είναι
τόσο εντυπωσιακή, που έχει αναδειχθεί μάλιστα
Miss Ost-Deutschland 2018. H ελληνογερμανίδα
καλλονή εκτός από τις καρδιές των Γερμανών έκλε-

ψε και την καρδιά του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού, playboy και φανατικού τζογαδόρου, Dan
Bilzerian, με την ίδια να ετοιμάζεται να περάσει και
να συνεχίσει την καριέρα της στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού.
Η Έλενα αρέσκεται στο να προκαλεί μέσω του
προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram,
το οποίο όπως ήταν φυσικό αριθμεί εκατοντάδες
θαυμαστές της.

το ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό
στούντιο του Ρυθμού 9,49 στο Μαρούσι βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έδωσε
το παρόν στον Ραδιομαραθώνιο , υποστηρίζοντας
την τόσο αξιόλογη πρωτοβουλία του ραδιοφωνικού
σταθμού και της εκπομπής
“MAPPES” , με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, Σταμάτη
Din Dan Done και την Ιωάννα Λαϊου, παρακινώντας
τους ακροατές να στείλουν
το σχετικό sms και να συνεισφέρουν με την σειρά
τους. Τα έσοδα απ´ τον φετινό ραδιομαραθώνιο θα
διατεθούν στον οργανισμό
Make-Α-Wish || Κάνε Μια
Ευχή Ελλάδος, που εκπληρώνει ευχές παιδιών που
πάσχουν από απειλητικές
για την ζωή τους ασθένειες.

Αυτή είναι η πιο σέξι φοιτήτρια
αρχαιολογίας

Η
Οι συζητήσεις της
Αντετοκούνμπο: Δεν πάει Δαλάκα: Μετά τον
Ντορέττας με το MEGA ο νους πόσο κοστίζει το χωρισμό, ήρθε το unfollow και η διαγραφή
για το νέο πρωινό
νέο ρολόι του
Σύμφωνα με το αποκλειστικό
ρεπορτάζ του gossip-tv.gr
η παρουσιάστρια Ντορέττα
Παπαδημητρίου ετοιμάζεται να
αναλάβει πρωινή εκπομπή στο
Mega. Το Mega φαίνεται να μπαίνει
δυναμικά στην σκληρή τηλεοπτική
αρένα του Σαββατοκύριακου και να
ενεργοποιεί την πρωινή του ζώνη
απέναντι στους αντιπάλους Σίσσυ
Χρηστίδου και Νίκο Μάνεση. Εάν
ευδοκιμήσει η νέα συνεργασία
οι ιθύνοντες του καναλιού
προγραμματίζουν την πρεμιέρα της
εκπομπής αμέσως μετά τις γιορτές,
δηλαδή τον Ιανουάριο του 2021.

«Greek Freak» πριν από λίγες
ημέρες συγκέντρωσε όλα τα
φώτα της δημοσιότητας πάνω του
καθώς υπέγραψε το μεγαλύτερο
συμβόλαιο στην ιστορία του ΝBA
ύψους 228,2 εκατ. δολαρίων που
του προσέφεραν οι Μπακς. Η στήλη
Watches of the Week του GQ
επισημαίνει ότι ο σταρ των Μπακς
και MVP της κανονικής περιόδου
του NBA τα δύο τελευταία χρόνια,
φορούσε ένα ρολόι Rolex Oyster
Perpetual. Και μπορεί να είναι
Rolex ωστόσο, πλέον προτιμά κάτι
διαφορετικό. Φορά πλέον ένα Audemars Piguet Royal Oak Offshore,
αξίας περίπου 22.000 δολαρίων.

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Δημήτης
Φιντιρίκος μετά από έναν επεισοδιακό
χωρισμό, τα βρήκαν ξανά και εδώ και
κάμποσο διάστημα χώρισαν οριστικά,
έκαναν o ένας τον άλλον unfollow στο
Instagram και διέγραψαν όλες τις κοινές
φωτογραφίες τους στα social media! Και
μπορεί το καλοκαίρι να τους βλέπαμε να
κάνουν αποδράσεις στα ελληνικά νησιά,
ο Δημήτρης να κάνει μία έκπληξη στην
Κατερίνα Δαλάκα ανήμερα των γενεθλίων
της που σίγουρα πολλοί ζήλεψαν και να
έδειχναν ευτυχισμένοι, όμως πια δεν είναι
μαζί και τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Μαριτίνα Ανδριώτη σε πόζες που παίρνουν 10 με τόνο. Μαριτίνα Ανδριώτη
είναι η απτή απόδειξη,
πως η ομορφιά μπορεί
να συνοδεύεται από ένα
κοφτερό μυαλό. Άλλωστε, η μελαχρινή καλλονή είναι φοιτήτρια αρχαιολογίας, ενώ μπορεί και
συνδυάζει με ευκολία τις
σπουδές με τη μόδα, που
είναι και η μεγάλη της αδυναμία. Η Μαριτίνα είναι και σταρ του ελληνικού Instagram, ανεβάζοντας συχνά στο λογαριασμό της επαγγελματικές φωτογραφίες, αλλά
και προσωπικές από την
καθημερινότητά της. Και
στις περισσότερες παίρνει 10 με τόνο, αφού οι
πόζες της είναι η μία πιο
σέξι από την άλλη.
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Η καυτή πρόκληση από τη
Βενεζουέλα, τρελαίνει τους άνδρες
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Αυτή η 40άρα Αργεντίνα
είναι το απόλυτο
θηλυκό

Η

φλογερή της παρουσία «καίει»
το Instagram. Η
Alessandra Sironi
είναι η σεξοβόμβα από τη
Βενεζουέλα που ξέρει καλά πώς να παίζει με το φακό και να αιχμαλωτίζει τα
βλέμματα. Το μοντέλο τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στην Αμερική, όπου ασχολείται με το μόντελιγκ. Ασχολείται, όμως, ενεργά και
με τα social media και στο
Instagram, κάνει θραύση με
τις «καυτές» φωτογραφίες
που ανεβάζει συχνά.

Ο Μπέντνερ και απίθανο μοντέλο
παρουσιάζουν εκπομπή

Ο

Νίκλας Μπέντνερ
ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέες περιπέτειες στη ζωή
του. Ο Δανός άφησε την Κοπεγχάγη και το ποδόσφαιρο
περνά σε δεύτερη μοίρα. Ειδικότερα, δέχθηκε κρούση
να παρουσιάσει τη δική του
τηλεοπτική εκπομπή μαζί με
το μοντέλο και φίλη του, Φίλιν Ρέπστροφ. Το σόου θα έχει τον τίτλο «endtner and
Philine» και θα βγει στον αέρα την Άνοιξη! «Πολλές ιστορίες είναι γραμμένες για μας
και συχνά διαπιστώνουμε ότι μόνο η μισή αλήθεια αναδύεται.
Στο βιβλίο μου, μιλώ για
τα σκαμπανεβάσματα που
έχουν διαμορφώσει τη ζωή
μου και την καριέρα μου
μέχρι στιγμής, και αυτή η
σειρά είναι μια φυσική συνέχεια αυτής της ιστορίας»
τόνισε ο Δανός επιθετικός
και κατέληξε: «Τώρα θέλω
να σκεφτώ το μέλλον για το
αν πρέπει να δοκιμάσω μια
νέα περιπέτεια στον κόσμο
του ποδοσφαίρου ή να σταματήσω.»

Ο

λογαριασμός της σ το
Instagram ξεπερνά τ ις
460 χιλιάδε ς follower
Έχε ι κ λε ίσε ι τα 40 τ ης
χρόν ια και είναι ότι πιο hot υπάρχ ε ι σ τ ο Ins t agram. Η Cl audia
Ciardone, είναι ηθοποιός, παρουσ ιάσ τ ρια, μον τέ λο και επίσης
είναι το απόλυτο θηλυκό.
Ο ι ζ ο υ μ ε ρ έ ς τ η ς κα μ π ύ λ ε ς , τ η ν

έκαναν αμέσως να ξε χωρίσει όταν
πήρε μέρος σ το Big Brother
της Αργεν τινής.
Π λ έον μ ε τ ρά π ε ρισ σ ότ ε ρ ο υς α π ό
4 6 0 χ ιλιά δ ε ς follower s, α ριθ μ ό ς
που ανεβαίνει καθημερινά.
Ό π ω ς κα τ α λα βα ίν ε τ ε κά θ ε α νά ρ τ η σ η τ η ς π α ί ρ ν ε ι φ ω τ ι ά κα θ ώ ς
τ α λ ά ικ π έ φ τ ο υ ν β ρ ο χ ή α π ό τ ο ν
ανδρικό πληθυσμό.

Η σεξοβόμβα Hilde Osland ξέρει να
προκαλεί τους άνδρες

Α

ν και Νορβηγίδα η ξανθιά
καλλονή είναι ένα «καυτό» θηλυκό. Η Hilde Osland είναι
ένα πολυτάλαντο θηλυκό,
αφού εκτός από μοντέλο,
είναι επίσης ηθοποιός και
τραγουδίστρια. Η 33χρονη
σήμερα ξανθιά καλλονή έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 1009, όταν συμμετείχε στην ταινία της Disney “As
the Bell Rings”. Αν και Νορβηγίδα, η Hilde είναι ένα «καυτό» θηλυκό, με τους Αυστραλούς στη χώρα των οποίων
ζει τα τελευταία χρόνια, να την
χαρακτηρίζουν ως σεξοβόμβα. Η ίδια αρέσκεται να προκαλεί το ανδρικό κοινό, κάτι που
φαίνεται από τις σέξι φωτογραφίες της που ανεβάζει στο
Instagram, όπου την ακολουθούν 3,8 εκατ. χρήστες.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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

Στα Επτάνησα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γίνεται το έθιμο της «κολόνιας». Οι άνθρωποι
κατεβαίνουν στους δρόμους κρατώντας μπουκάλια με κολόνια και «ραίνουν» ο ένας τον άλλο. Με τον
τρόπο αυτό, γιορτάζουν τον ερχομό του νέου έτους, και τραγουδούν: « Ήρθαμε με ρόδα και ανθούς να
σας ειπούμε Χρόνους Πολλούς».
Τρίγωνα-κάλαντα μπροστά από
την Ακαδημία, δεκαετία 1950

Παιδιά από την Πρόνοια υποδέχονται
τον Αϊ-Βασίλη, τη δεκαετία του ’60
Κάλαντα κάπου
στην Αττική,
1950

Στη Βαρβάκειο
Αθήνα, δεκαετία ‘50
για γαλοπούλες

Κουραμπιέδες, 80 δραχμές η
οκά Πηγή: www.lifo.gr

Άγιος Βασίλης
έρχεται στην Αθήνα
τη δεκαετία του ‘50

Το 1948 κι όχι μόνο οι
τροχονόμοι λάμβαναν δώρα
από τους πολίτες της
περιόδο των Χριστουγέννων

Το αδιαχώρητο τον Δεκέμβριο του 1960
μπροστά από το κατάστημα των Αφων
Λαμπρόπουλοι

Κομπανία… Μωμόγερων τηρούν το έθιμο του Πόντου, κάνοντας «ψευτοπολέμους» μεταξύ τους στους
δρόμους της βόρειας Ελλάδας και τραγουδώντας ευχές
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά

Χριστόψωμο

ª 300 γρ αλεύρι σκληρό
ª 1 φακελάκι μαγιά ξηρή
ª ½ κουταλάκι ζάχαρη
ª Χυμός και ξύσμα από 1 μέτριο πορτοκάλι
ª 1 κουταλάκι αλάτι
ª 3 κουταλάκια γλυκάνισο
ª ½ κουταλάκι κανέλα τριμμένη

ΥΛΙΚΆ

ª 1/3 κουταλάκι γαρύφαλλο τριμμένο
ª 1 γεμάτη κουταλιά μέλι

Για το στόλισμα
ª
ª
ª
ª

5-6 κουταλιές αλεύρι
Λίγο αλάτι
Λίγο νερό
Καρύδια – Γαρύφαλλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ª Ανακατεύουμε την μαγιά με την ζάχαρη και λίγο χλιαρό νερό, την αφήνουμε
σκεπασμένη για 15 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθούν φουσκάλες στην επιφάνεια.
ª Διαλύουμε το μέλι μέσα στο χυμό του πορτοκαλιού, ανακατεύουμε το
αλεύρι με το αλάτι, το γλυκάνισο, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το ξύσμα, προσθέτουμε αυτό το μίγμα στο μίγμα της μαγιάς και αρχίζουμε να ζυμώνουμε προσθέτοντας το χυμό πορτοκαλιού και λίγο χλιαρό νερό
ª (μισό φλυτζάνι περίπου) μέχρι να πετύχουμε μια ζύμη μαλακή και ελαστική
που δεν θα κολλάει στα τοιχώματα του μπολ.
ª Βρέχουμε μια λαδόκολλα, την στύβουμε και την απλώνουμε σε μια μέτρια
στρογγυλή φόρμα, απλώνουμε επάνω το ζυμαράκι μας, φροντίζοντας να έχει
παντού το ίδιο πάχος. Με το έξτρα αλεύρι, το αλάτι και λίγο νεράκι φτιάχνουμε
ένα ζυμαράκι που το χωρίζουμε σε ίσα μέρη και με αυτό δημιουργούμε ένα
σταυρό πάνω στο ψωμάκι μας.
ª Στολίζουμε με τα καρύδια και τα γαρύφαλλα και αφήνουμε το ψωμί σκεπασμένο, σε ζεστό σημείο, για 1 1/2 ώρα τουλάχιστον, μέχρι να φουσκώσει και να
διπλασιαστεί σε όγκο. Ψήνουμε στους 350*F για 35-40 λεπτά.

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

Η υπεράνθρωπη προσπάθειά σας να καταφέρετε τα πάντα, είναι σε πλήρη ισχύ καθώς
ξεκινά η εβδομάδα. Τη Δευτέρα και την
Τρίτη να περιμένετε πως θα κάνετε μεγάλη
πρόοδο. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργείτε εις βάρος κάποιου που σας ενδιαφέρει, καθώς ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι.

ΤΑΥΡΟΣ

Διατηρήστε τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω
σας καθώς ξεκινά η εβδομάδα. Αισθάνεστε ιδιαίτερα συγκροτημένοι, σίγουροι για
τον εαυτό σας και τα σχέδιά σας. Mπορεί να
θελήσετε να συγκρουστείτε με ένα άτομο
που σας προκαλεί. Μην αφήσετε να πάρει
αυτό που θέλει… Απλώς δείξτε υπομονή!
Αυτή την Κυριακή απολαύστε μια έκρηξη
ενθουσιασμού και ενέργειας – ακόμα κι αν
βιάζεστε πολύ ενώ δεν έχετε να πάτε πουθενά!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, να περιμένετε
ότι οι απόψεις σας θα επηρεαστούν από
κάποιο χαρισματικό άτομο. Είτε κρατήσετε
αυτό που ακούτε είτε όχι, είναι καλή στιγμή
για βαθιά σκέψη! Την Παρασκευή και το
Σάββατο δεν θα έχετε ξεκάθαρη εικόνα
των πραγμάτων. Μην βασίζεστε στις απίστευτες δεξιότητες επικοινωνίας σας για να
ξεκαθαρίσετε τα πράγματα… Αναζητήστε μια
πιο δημιουργική λύση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα δικά σου θέλω φαίνεται και πάλι να μπαίνουν σε δεύτερη και
τ ρίτη μοίρα, ιδιαίτερα
αναφορικά με την πορεία
της ερωτικής σου σχέσης. Στα
επαγγελματικά σου, το θέμα των οικονομικών αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα και περιορίζει τις πρωτοβουλίες σου.

ΛΕΩΝ

Μπορείς να μείνεις όρθιος μέχρι το τέλος
του κόσμου κρατώντας στο χέρι σου το τρίπτυχο: Σταθερότητα - Αφοσίωση - Δημιουργικότητα. Εννοείται ότι επικεντρώνεσαι
σχεδόν πάντα σε κάποιον/α που έχει συμπεριφορά κακομαθημένου παιδιού ή που
παρεκκλίνει από την κανονικότητα, αυτούς/
ές που δεν έχουν το λούστρο, τους καλούς
τρόπους, που δεν έχουν διαμορφωθεί
ακόμα. Και ξέρεις γιατί; Για να παραστήσεις
τον Πυγμαλίωνα. Να καταφέρεις να δώσεις
ζωή σε ένα ακατέργαστο μάρμαρο. Να σμιλέψεις ένα έργο τέχνης. Να δημιουργήσεις
κάποιον/α που θα υμνεί το ταλέντο σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν είσαι ένας κανον ικός άνθρωπος
που θέλει ευτυχισμένες και δημιουργικές σχέσεις θα πρέπει να επιτρέπεις
στους ανθρώπους να έχουν τις αδυναμίες τους, τις κακές τους συνήθειες, τις
εμμονές τους. Πόσες φορές άραγε έχεις
καταπιεί το δόλωμα της αδυναμίας του
άλλου και έχεις χειραγωγηθεί από αυτόν;

LIFE

ΖΥΓΟΣ

V ρίσκεσαι χωμένος μέχρι τον λαιμό σε
οικογενειακές υποθέσεις, συγγενικά
κανονίσματα και σχέδια, τα οποία ακόμη
κι αν έχουν θετικό πρόσημο, κάτι το
οποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο, εσένα
σου δημιουργούν πίεση και αρκετή κούραση. Παράλληλα περιορίζουν τη δυνατότητά σου να ασχοληθείς με τη σχέση
σου όπως θα ήθελες. Βέβαια σε αυτό το
κομμάτι βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει
σαφώς καλύτερη επικοινωνία στον βαθμό
που μπορείς να διαχωρίσεις τη σχέση σου
από το σπίτι σου, τις ανάγκες των παιδιών
και τους οικογενειακούς περιορισμούς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Eίναι ευκολότερο να συγκεντρωθείς σ’
αυτό που γίνεται και να διευθετήσεις
θέματα που αφορούν την καριέρα και τον
γάμο σου, όπως και τα σχετικά σχέδια για
τα σοβαρότερα κομμάτια τους, κυρίως
το οικονομικό στην μία περίπτωση και
το ερωτικό/συναισθηματικό στην άλλη.

ΤΟΞΟΤΗΣ

A ρκετός από τον ενθουσιασμό των γιορτών αντικαθίσταται είτε με την τεμπελιά των
γιορτών, είτε με μια διάθεση να κάνεις
τα πράγματα που κάνεις πάντα.
Καθώς αυτό τη φετινή χρονιά μάλλον δεν είναι εφικτό, ακόμη κι αν βρίσκεσαι στην καλύτερη
δυ να τ ή κα τ άσ τ ασ η
δεδομένων των συνθηκών, είναι δύσκολο
να μην αισθανθείς ότι
πιέζεσαι, ότι δεν κάνεις
αυτό που θα ήθε λες,
ότι δεν το διασκεδάζεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Επειδή δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαδίζουν μαζί σου οι υπόλοιποι στον εργασιακό σου χώρο ή στο σπίτι σου, το πιθανότερο είναι, ενώ είσαι καλύτερα, να δυσανασχετείς περισσότερο. Καλό θα είναι να
μη βάλεις φυτίλια, εκτός αν είσαι έτοιμος
και διατεθειμένος να σβήσεις τις φωτιές
και να αλλάξεις τελείως τα σχέδιά σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν μπορείς να βρεις περισσότερο χρόνο για
ύπνο ή έστω να ρυθμίσεις καλύτερα τα ωράρια σου, όπως και να φροντίσεις κάπως τη
διατροφή σου, έστω αποφεύγοντας να είσαι
στο κόκκινο κάθε μέρα, θα κάνεις πολύ καλό
στον εαυτό σου και το ανοσοποιητικό σου.

ΙΧΘΕΙΣ

Αρκετά πράγματα φεύγουν από τη μέση
και το τοπίο είναι πιο ξεκάθαρο τόσο στην
καριέρα σου, όσο και στον γάμο σου,
ωστόσο αυτό έρχεται με μεγάλο κόστος σε
απογοήτευση και ενδεχομένως κάποια αδιαθεσία σωματικά ή ψυχολογικά, καθώς η
πλειοψηφία των πραγμάτων που σχεδίαζες θέλει ή ολικό επανασχεδιασμό ή εγκατάλειψη. Σε αυτό το κλίμα, αν και περίοδος
γιορτών, αναγκάζεσαι να μαζευτείς αρκετά
σχετικά με το τι ξοδεύεις.

FUN

Τελευταία μέρα των διακοπών για ένα
ζευγάρι που είναι στην ρεσεψιόν για να
πληρώσει. Του λεει λοιπόν ο ρεσεψιονίστ
- Ολα μαζί, σύνολο 53.000 δρχ. για την
διαμονή.
- Α, ωραια γυναίκα πάλι τζάμπα την βγάλαμε, λέει ο άντρας.
- Μην βιάζεστε έχετε ακόμα 30.000 δρχ.
για την πισίνα, λέει ο ρεσεψιονίστ.
- Μα εμείς δεν πατήσαμε καν σ την
πισίνα...
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε, η πισίνα εκει
ήτανε, ας πηγαίνατε!
- Τέλος πάντων...
- Επίσης 25.000 δρχ. για το γυμναστήριο.
- Μα εμείς ούτε καν απ’ έξω περάσαμε!
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε, εκεί ήταν, ας
πηγαίνατε.
- Ας είναι, τι να γίνει ρε γυναίκα.
- Α, και τελος 20.000 δρχ. για το πάρκινγκ.
- Μα εμείς ουτε καν ποδήλατο δεν έχουμε.
- Δεν μας ενδιαφέρει κύριε, εμείς πάντως
το είχαμε στην διαθεσή σας.
- Ωραία θα στα πληρώσω όλα αυτά αλλά
και εσύ θα μου δώσεις 200.000 δρχ.
επειδή γά***σες την γυναίκα μου.
- Μα τι λέτε κύριε, εγώ ούτε καν την
άγγιξα.
- Α, δεν μας ενδιαφέρει κύριε, εμείς εδώ
την είχαμε, ας την γαμ***σες!!!
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Μια γυναίκα είναι στο νοσοκομείο, στο
προσκεφάλι του άνδρα της ο οποίος βρίσκεται σε κώμα εδώ και πολλούς μήνες.
Ωστόσο αυτή δεν το κουνάει στιγμή και
περιμένει πότε θα επανέλθει ο αγαπημένος της... Μια μέρα, σε μια ανύποπτη
στιγμή, βλέπει το άνδρα της να βγαίνει
από το κώμα και εκείνος κουνά το κεφάλι
του για να πλησιάσει εκείνη, προφανώς
για να της ψιθυρίσει κάτι. Πράγματι, βάζει
το αυτί της κοντά στο στόμα του άντρα
της και ο άντρας της, με δάκρυα στα μάτια
της λέει:
- Γυναίκα μου, ήσουν μαζί μου σε όλες τις
αναποδιές. Όταν με απολύσανε ήσουν
εκεί για να με στηρίξεις. Όταν η δουλειά
μου φαλίρισε ήσουν κοντά μου. Όταν με
κλέψανε και με πυροβολήσανε, ήσουν
κοντά μου. Όταν χάσαμε το σπίτι, ήσουν
πάλι δίπλα μου. Όταν η υγεία μου άρχισε
να καταρρέει, πάλι δεν με άφησες. Τελικά,
ξέρεις κάτι;
- Τι;, απάντησε η γυναίκα, μη μπορώντας
να κρατήσει τα δάκρυα της από την συγκίνηση.
- Τελικά, είσαι πολύ γκαντέμω!

Η γειτόνισσα στόλισε το μπαλκόνι με κόκκινα φωτάκια. Της ευχηθήκαμε “καλές
δουλείες”!!!!!
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Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης: ένας νέος
κόσμος

Τ

ο Μουσείο Ακρόπολης
μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας κι ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με το κοινό του.
Mε το νέο πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μόλις ολοκληρώθηκε, το
Μουσείο Ακρόπολης ανοίγει νέους
δρόμους επικοινωνίας με το κοινό
του κι αναδεικνύει τις πολύπλευρες
πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους
μουσειακούς του χώρους και στο
διαδίκτυο και δημιουργεί έναν νέο,
συναρπαστικό κόσμο για μικρούς
και μεγάλους.
Στ η ν δ ι ε ύ θ υ ν σ η w w w.
theacropolismuseum.gr, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζεται, για
πρώτη φορά σε ελληνικό μουσειακό ιστοχώρο το σύνολο των εκθεμάτων του, καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Τα 2.156 έργα που περιλαμβάνει σήμερα, στα οποία θα προστεθούν σταδιακά και αυτά που
φυλάσσονται στις αρχαιολογικές
αποθήκες του Μουσείου, συνοδεύονται από εκτενείς περιγραφές, διαδραστικό γλωσσάρι, βιβλιογραφία,
φωτογραφίες, σχέδια και σε πολλές περιπτώσεις βίντεο. Ο ιστοχώρος είναι συνδεδεμένος με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, διατίθεται

Προκήρυξη
Υποτροφιών
Ιδρύματος Ωνάση
2021-22

Ξ
στα ελληνικά και στα αγγλικά ενώ
προσφέρει πληροφορίες για την
οργάνωση της επίσκεψης σε τέσσερις επιπλέον γλώσσες. Διαθέτει
πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης και
ανταποκρίσιμο σχεδιασμό ώστε να
προσαρμόζεται δυναμικά σε όλες
τις συσκευές. Επίσης εξασφαλίζει
την πρόσβαση στους επισκέπτες με
αχρωματοψία και είναι φιλικός σε
άτομα με μειωμένη όραση.
Για τους μικρούς φίλους του
Μουσείου δημιουργήθηκε μία
ειδική ισ τοσε λίδα, το www.
acropolismuseumkids.gr. Η ιστοσε-

λίδα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο
του Μουσείου διασκεδάζοντας.
Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.
Οι 23 ψηφιακές εφαρμογές και
βίντεο που παράχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσαν σημαντικά την παιδευτική και
ψυχαγωγική διαδικασία τόσο στον

φυσικό χώρο του Μουσείου όσο
και στο διαδίκτυο. Σχεδιασμένες
σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία και μουσειολογική προσέγγιση του Μουσείου Ακρόπολης,
λειτουργούν συμπληρωματικά στα
εκθέματα, αυξάνουν τη δυνατότητα
κατανόησής τους, απευθύνονται
σε διαφορετικές ηλικίες, λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία των
επισκεπτών, προωθούν τη μεταξύ
τους επικοινωνία και προσφέρουν
μία προηγμένη εμπειρία στηριγμένη σε βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους.

«Ο άνθρωπος πλάθει τον άνθρωπο»: Διπλή βράβευση για
το βίντεο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Μ

ε δύο βραβεία τιμήθηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό Museums in
Short για βίντεο Μουσείων, η παραγωγή του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας «Ο άνθρωπος πλάθει τον άνθρωπο», το οποίο παρουσιάζει πήλινο ομοίωμα
σπιτιού, που εκτίθεται στο Μουσείο. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από σύμπραξη φορέων,
των Museo dell Industria e del Lavoro (Brescia),
European Museum Academy και Forum of Slavic
Cultures. Φέτος, η επιτροπή απένειμε ένα γενικό
βραβείο, το οποίο έλαβε το βίντεο «Man creates
Man» (αγγλικός τίτλος) και τρία ειδικά βραβεία,
ένα στην κατηγορία της προώθησης, όπου βραβεύθηκε το Irish Emigration Museum του Δουβλίνου με το έργο «The Power of the Name»,
δεύτερο στην κατηγορία storytelling, με πρώτο
του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας και τρίτο
στην κατηγορία των εκθεμάτων, όπου βραβεύθηκε το Russian Railway Museum.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη δήλωσε, «Θερμά συγχαρητήρια στην
προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Σδρόλια και στο
προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας για τη συστηματική δουλειά τους στην ανάδειξη και προβολή του Διαχρονικού Μουσείου

Λάρισας. Όπως έχω πει, το συγκεκριμένο Μουσείο είναι ένα από τα ωραιότερα και σημαντικότερα περιφερειακά μουσεία της χώρας μας.
Η ιδέα τους να δημιουργήσουν αυτό το μικρό
ντοκιμαντέρ με αφορμή το πολύτιμο έκθεμα
του μουσείου, αποδεικνύει τη γνώση και την
αγάπη τους στο επιστημονικό τους αντικείμενο
αλλά και την γνώση στον τρόπο επικοινωνίας
της αρχαίας τέχνης στο σύγχρονο κοινό. Ειναι
ο προσφορότερος τρόπος μύησης του σύγχρονου ανθρώπου στην καθημερινή ζωή των προϊ-

στορικών κοινωνιών».
Το χώμα και το νερό, ως υλικά ζωής και δημιουργίας στα χέρια του νεολιθικού ανθρώπου,
αποτελούν τον πυρήνα της αφήγησης του ντοκιμαντέρ, γύρω από το πήλινο ομοίωμα σπιτιού
με τα εννέα ειδώλια ανθρώπων, που προέρχεται από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και αποτελεί σπάνια αναπαράσταση ενός νεολιθικού νοικοκυριού για όλη τη Νεολιθική Ευρώπη. Αποτελεί κεντρικό έκθεμα στη μόνιμη έκθεση του
Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

εκίνησαν οι αιτ ήσ ε ις
σ το Πρόγραμμα Υποτ ροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Κάντε
αίτηση γ ια το Πρόγραμμα
Υποτροφιών του Ιδρύματος
Ωνάση και μπείτε σε μια πόλη
αόρατη, που δεν υπάρχει σε
κανέναν χάρτη, κι όμως είναι
παν τού. Αυτή η πόλη ξεκίνησε να χτίζεται το 1978 και
μεγαλώνει. Αντί για κτήρια
έχει ανήσυχες ιδέες, λέξεις
και αλγόριθμους. Για δρόμους έχει τις επιστήμες που
ξέρουμε, όπως την ιατρική,
τη νομική και τη βιολογία,
αλλά και τις επισ τήμες που
θα μάθουμε, τη βιοϊατρική,
τη βιοηθική, την τεχνητή νοημοσύνη και τα οικονομικά
της καινοτομίας. Σε αυτή την
πόλη ζουν εκείνοι που αριστεύουν, δημιουργούν, καινοτομούν και φρον τ ίζουν
ώστε η κοινωνία μας να κάνει
βήματα προς τα μπροστά. Μια
πόλη με 7.317 κατοίκους, τους
Υποτρόφους του Ιδρύματος
Ωνάση.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται
να διαβάσουν προσεκ τικά
το κείμενο της ανακοίνωσης
υποτροφιών που αναφέρει
τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας
και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις
και επίπεδα σπουδών πριν τη
συμπλήρωση και υποβολή
της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη υποτ ροφιών, τους
σχετικούς όρους, την αίτηση
και τα δικαιολογητικά παρακαλούμε να ανατρέξετε στις
Συχνές Ερωτήσεις και σ τον
Κανονισμό Υποτροφιών ή να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Υποτ ροφιών μέσω e-mail
στη διεύθυνση scholarship.
applications@onassis.org ή
μέσω τηλεφώνου στο +30 210
37 13 053, -054, -055, -056,
-057.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2021
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ΟΦΗ - Αρης 0-3

Αρχοντικό κι άνετο πέρασμα!

Έπρεπε να νικήσει και
νίκησε...
Ο ΠΑΟΚ δεν είχε το παραμικρό περιθώριο να... πετάξει βαθμούς και δεν το έκανε! Όντας
κυρίαρχος στο 2ο μέρος, επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού που ήταν μαχητικός αλλά... ως
εκεί. Στο -5 από τον Ολυμπιακό ο Δικέφαλος

O

Κάρολ Σφιντέρσκι σκόραρε στην αρχή,
αφιέρωσε το γκολ στον άτυχο Μούσα
Ουαγκέ, πάσαρε στον Ινγκασον και με
δύο κεφαλιές ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος
και ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που παρά τα προβλήματα και τις απουσίες
(Κουρμπέλης, Διούδης) το πάλεψε μέχρι το τέλος.

Με Βιεϊρίνια (ξανά) μπακ ο ΠΑΟΚ

Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε να αντιμετωπίσει πριν από
την έναρξη του αγώνα τα προβλήματα με τις απουσίες των Ροντρίγκο, Ουαγκέ στο δεξιό άκρο της
άμυνας και η επιλογή του ήταν να επαναφέρει σε
ρόλο μπακ τον Αντρέ Βιεϊρίνια που μαζί με
τους Ινγκασον, Μιχαηλίδη και Γιαννούλη
αποτελούσαν την αμυντική τετράδα
του ΠΑΟΚ,
Στ η μεσαία γραμμή δίπλα σ το
δίδυμ ο Αου γ κούσ τ ο κα ι Ε λ
Καντουρί ο Ουρουγουανός τεχνικός επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Τόμας Μουργκ αφήνοντας
στον πάγκο τον συμπατριώτη του Στέφαν Σβαμπ.

Χωρίς Διούδη και Κουρμπέλη ο ΠΑΟ

O Λάζλο Μπόλονι, με δεδομένη την απουσία του
αρχηγού, Δημήτρη Κουρμπέλη (το οστικό οίδημα
στους προσαγωγούς θα τον κρατήσει τρεις εβδομάδες εκτός δράσης), εμπισ τεύτηκε τον Φραν
Βέλεθ σε ρόλο αμυντικού μέσου, σ τον άξονα
της μεσαίας γραμμής, ενώ στο αρχικό σχήμα του
Παναθηναϊκού βρέθηκε στο αριστερό άκρο της
άμυνας ο Χουάνκαρ αντί του Ζαγαρίτη.
Κάτω από τα δοκάρια ήταν να ξεκινήσει ο Σωκράτης Διούδης. Ωστόσο ο βασικός τερματοφύλακας
των «πρασίνων» τέθηκε νοκ άουτ λίγο πριν από
την έναρξη της αναμέτρησης, με ενοχλήσεις στην
ωμοπλάτη και κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο
νεαρός Βασίλης Ξενόπουλος, που κλήθηκε να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού για πρώτη
φορά τη φετινή σεζόν.

Βρήκαν δίχτυα νωρίς - νωρίς

Ο ΠΑΟΚ βρήκε νωρίς στο ματς (11’) ένα γκολ που

το έψαχνε για πολλούς λόγους. Και για να πάρει
το προβάδισμα στο σκορ, αλλά και για να δει τον
Κάρολ Σφιντέρσκι να επιστρέφει μετά από σχεδόν ένα μήνα (και έξι αγώνες) στα γκολ. Ο Πολωνός πήρε ψυχολογία από το έκτο φετινό τέρμα του
και στο 19ο λεπτό απείλησε εκ νέου την εστία του
Παναθηναϊκού.
Πάν τως, η απάν τηση των «πράσ ινων» ήταν
άμεση. Ξεχασμένος στο αριστερό άκρο της άμυνας των γηπεδούχων ο Αϊτόρ δεν είχε κανένα
απολύτως πρόβλημα να βρει το δρόμο προς τα
αντίπαλα δίχτυα για δεύτερο σερί ματς νικώντας
με πλασέ τον Πασχαλάκη και φέρνοντας τις δύο
ομάδες ξανά στην ίδια αφετηρία. Όλα αυτά
στα πρώτα 16 λεπτά του ντέρμπι!
Ένα σ τημένο του Μακέν τα ήταν η
δεύτερη (και τελευταία στο πρώτο
μισό) καλή στιγμή των «πράσινων»
στο πρώτο 45λεπτο, με τον Σφιντέρσκι να απειλεί για τρίτη φορά στο
43’, αλλά τον Ξενόπουλο να τον σταματά με εντυπωσιακό τρόπο στο «τετ
α τετ» του Πολωνού από την πάσα του
Τζόλη.
Ο «Δικέφαλος» συνέχισε στο β’ μέρος να είναι
η ομάδα που απειλούσε πολύ περισσότερο και
ήταν η πιο επικίνδυνη στο χορτάρι. Απείλησε
πρώτα με την κεφαλιά του Βιεϊρίνια και ακολούθως με το σουτ του Ζίβκοβιτς, τελικά στο 64’
βρήκε το γκολ και πάλι με κεφαλιά. Αυτή τη φορά
ο Σφιντέρσκι χρεώθηκε την ασίστ καθώς από το
κεφάλι του Πολωνού η μπάλα έφτασε στον Ινγκασον που την έστειλε στα «πράσινα» δίχτυα γράφοντας το 2-1.
Στο τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης ο
Μπόλονι έριξε δύο επιθετικούς (Καρλίτος, Ιωαννίδης) σε μια προσπάθεια να φανεί η ομάδα του
στο δεύτερο μισό του γηπέδου, με τον ΠΑΟΚ να
αγγίζει το τρίτο γκολ στο 77’ με τη βολίδα του
Αουγκούστο που τράνταξε το δοκάρι της εστίας
του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» ξανά φάνηκε
με την κεφαλιά του Σάντσεθ (85’) και πολύ περισσότερο με μια ακόμη σ τημένη μπάλα και το
πλασέ του Χατζηγιοβάνη (88’), μετά την κακή
εκτίμηση της φάσης από τον Πασχαλάκη.

Ο Άρης δείχνει ασταμάτητος καθώς πέρασε με εμφατικό τρόπο από την
Κρήτη και με το εντυπωσιακό 0-3 επί του ΟΦΗ. Δύο τέρματα από τον
Φακούντο Μπερτόγλιο, ενώ ο Ματίγια έβαλε το κερασάκι στην τούρτα
από το σημείο του πέναλτι.
Ο Άρης μπήκε στο παιχνίδι σαν το… αγρίμι που μόλις είχε αποδράσει από
το κλουβί του. Με τρομερή ορμή και δικαιώνοντας τον Άκη Μάντζιο για την επιλογή της τοποθέτησης του Σιάντε Σίλβα στη δεξιά πλευρά της επίθεσης καθώς
αυτή κάλυπτε ο Λυμπεράκης, τα στοιχεία του οποίου ο προπονητής του Άρη τα
διαχειρίστηκε κατά τη συνύπαρξή τους στον Πανιώνιο. Ο Πορτογάλος επιθετικός είχε δύο καλές στιγμές στα πρώτα 48΄΄ του αγώνα, ενώ στο 8ο λεπτό και στη
δική του παράλληλη σέντρα, ο Δημήτρης Μάνος για χιλιοστά δεν την πρόλαβε
για τη στείλει στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν αποκλειστικά από τη δεξιά
πλευρά της επίθεσης, χτυπώντας τον ΟΦΗ πάνω στην αδυναμία του αλλά τους
έλειψε η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά για να… αναπνεύσουν από την
πίεση του Άρη και αφού ισορρόπησαν το παιχνίδι, θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει με τον δικό τους ηγέτη, τον Νέιρα. Ο τελευταίος είχε τρεις καλές στιγμές σε
διάστημα τεσσάρων λεπτών, αλλά παρασύρθηκε από το πείσμα του στο 16’ και
δεν είδε την πάσα στον Σαρδινέρο για ένα καλύτερο τελείωμα. Ο ΟΦΗ πήρε το
κέντρο, είχε κατοχή μπάλας φτάνοντας σε ποσοστό 65%, ενώ ο Άρης του έδωσε
χώρους στο γήπεδο αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να δημιουργήσει.
Ακόμη και στο διάστημα όπου ο ΟΦΗ είχε την μπάλα στα πόδια του, ο Άρης δεν
έχασε τη συνοχή του, συνέχισε να «επενδύει» στη δεξιά πλευρά και στο 29’,
όλα ξεκίνησαν από τον Μπρούνο Γκάμα. Ο Πορτογάλος κράτησε την μπάλα όσο
έπρεπε, πάσαρε (στον Δημήτρη Μάνο) όταν έπρεπε και αφού ο Σωτηρίου απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του τελευταίου, ο Φακούντο Μπερτόγλιο (κινούμενος στην πλάτη της άμυνας) έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Έχοντας
αποκτήσει την ψυχολογία του αγώνα, ο Άρης έψαξε το δεύτερο γκολ καθώς ο
ΟΦΗ προσπάθησε να διαχειριστεί τη δική του ψυχρολουσία.
Οι «κίτρινοι» το βρήκαν από τον ίδιο παίκτη. Ο Χαβιέρ Ματίγια είχε εξαιρετικές
εκτελέσεις των στημένων φάσεων, αυτό έκανε και στο 42’, ο Μπεναλουάν έκανε
τη φαλτσαριστή κεφαλιά και η προβολή του Μπερτόγλιο (μόλις που άλλαξε την
πορεία της μπάλας) απλά «κλείδωσε» το σαφέστατο προβάδισμα (0-2) του Άρη
στο ημίχρονο.
Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, ο ΟΦΗ έψαξε τρόπους επιστροφής στο
παιχνίδι αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του
Άρη. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές πίεσής του, να εκμεταλλευτεί την επιπολαιότητα που χαρακτήρισε τους παίκτες του Άρη στο πρώτο 20πτο,
απείλησε με τον Σαρδινέρο στο 61’ και ο ίδιος παίκτης έχασε σπουδαία ευκαιρία
πέντε λεπτά αργότερα όπου «έσκασε» την μπάλα αλλά αυτή πέρασε πάνω από
την εστία του Μπουσέ.
Με τον Άρη να χωλαίνει και να δίνει δικαιώματα στον ΟΦΗ, ο Άκης Μάντζιος
αντέδρασε με τρεις αλλαγές. Ο προπονητής του Άρη έβαλε τρίτο αμυντικό χαφ
(Τζέιμς Τζέγκο) αντικαθιστώντας τον Φακούντο Μπερτόγλιο και με σκοπό να
ενισχύσει τη μεσοαμυντική γραμμή της ομάδας του, άλλαξε και τους ακραίους
επιθετικούς του ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Ματέο Γκαρσία, Μαντσίνι αντί των
Μπρούνο Γκάμα, Σιάντε Σίλβα. Τρία λεπτά αργότερα και μετά από κλέψιμο του
Τζέγκο, ο Άρης βγήκε στην κόντρα επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα και ο
Βαφέας ανέτρεψε τον Δημήτρη Μάνο λίγο πριν εκτελέσει. Ο Διαμαντόπουλος
ορθώς υπέδειξε το πέναλτι και στο 76’, ο Χαβιέρ Ματίγια έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα ΓΙΑ το 0-3, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για το εμφατικό πέρασμα
του Άρη από την Κρήτη.
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Ολυμπιακός - ΑΕΛ 5-1

ΑΕΚ - Βόλος 2-2

Τσακίστηκε στο ροντέο της
Ριζούπολης

Τ

ο ματς ξεκίνησε με τον ιδανικότερο
τρόπο για την ΑΕΚ, ωστόσο εξελίχθηκε με τον χειρότερο, και γι’ αυτό
την ευθύνη είχε φυσικά η ανασταλτική της λειτουργία, η οποία ως συνήθως
ήταν... ανύπαρκτη. Η Ένωση πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 3’ όταν ο Τάνκοβιτς
έγινε... Γκαρσία σκοράροντας κι αυτός με
απευθείας εκτέλεση κόρνερ για το 1-0! Η
ΑΕΚ μάλιστα θα μπορούσε να είχε βρει και
δεύτερο γκολ στο 12’ με την ατομική ενέργεια του Ολιβέιρα, το πλασέ του οποίου πέρασε αόυτ.
Από εκεί και μετά η ΑΕΚ όχι μόνο δεν
υπήρχε στο γήπεδο επιθετικά, αλλά κατέρρευσε λόγω της κάκιστης ανασταλτικής
λειτουργίας της, η οποία την πλήγωσε για
πολλοστή φορά. Στο 16’ ο Βόλος έκανε
το 1-1 όταν ο Μπαρτόλο σέντραρε, ο Τσιγκρίνσκι έδιωξε άσχημα, η μπάλα στρώθηκε στον Φεράρι, ο Σιμόες δεν πρόλαβε
να πάει πάνω του και ο Αργεντινός μπακ
με σουτ νίκησε τον Τσιντώτα στην κλειστή
του γωνία. Επτά λεπτά αργότερα μάλιστα
ο Βόλος θα μπορούσε να είχε βρει και ένα
δεύτερο γκολ, όταν ο Παουλίνιο έχασε τον
Μπαρτόλο, ο οποίος από πλάγια θέση απέναντι από τον Τσιντώτα πλάσαρε δίπλα από
το κάθετο.
Οι Βολιώτες ήταν θαρραλέοι παίζοντας με
την άμυνα ψηλά και κυκλοφορώντας την
μπάλα, με την ΑΕΚ να μην μπορεί ούτε να
δημιουργήσει. Έτσι, στο 34’, με ακόμη μια
αφελέστατη αμυντική αντίδραση της Ένωσης έγινε το 1-2! Ο Μπαρτόλο γέμισε ξανά
από τα αριστερά, με τον Παουλίνιο να μην
πηγαίνει έγκαιρα πάνω του και ο Ουάρντα ανάμεσα στους Σιμάνσκι και Σβάρνα
πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα
στα δίχτυα, με την άμυνα της ΑΕΚ να μαρκάρει με τα μάτια.
Η Ένωση... πελαγοδρομούσε, αλλά θα
μπορούσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους να είχε
φέρει τουλάχιστον το παιχνίδι στα ίσια, αν
ο Φεράρι δεν έβαζε σωτήρια το κεφάλι του
για να απομακρύνει σε κόρνερ το σουτ του
Σιμάνσκι που πήγε προς τα δίχτυα.
Εκτός από την άμυνα και το κέντρο της
ΑΕΚ έπασχε και γι’ αυτό ο Καρέρα με την
έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έβαλε τον
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Σάκχοφ στη θέση του Σιμάνσκι. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονταν καλά για την
ΑΕΚ, με το VAR να σώζει την Ένωση στο
γκολ του Μπαρτόλο στο 55’ για οφσάιντ.
Ο Καρέρα λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας
ώρας αγώνα έριξε τον Ανσαριφάρντ στο
ματς στη θέση του Τάνκοβιτς αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-4-2, ψάχνοντας
τρόπο να κάνει την Ένωση απειλητική.
Στο 61’ η ΑΕΚ έχασε τεράστια όταν ο Ολιβέιρα από πάσα του Μιτάι από κοντά δεν
κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα
με τον Σάντσες να βάζει σωτήρια το πόδι
του παραχωρώντας κόρνερ. Τα λεπτά
κυλούσαν αλλά η ΑΕΚ δεν μπορούσε να
βρει το γκολ απέναντι σε έναν καλά οργανωμένο Βόλο, με τον Καρέρα να ρίχνει
και τον Αλμπάνη στο ματς στη θέση του
Σβάρνα, γυρίζοντας τον Σάκχοφ στα μετόπισθεν. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 70
λεπτών οι κιτρινόμαυροι έκαναν το 2-2
όταν μετά από φάση διαρκείας, η άμυνα
του Βόλου δεν κατάφερε να απομακρύνει
και ο Ανσαριφάρντ από κοντά έσπρωξε την
μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση.
Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Παουλίνιο, είδε τον Φεράρι να τον περνάει πανεύκολα, με τον Πορτογάλο έχοντας κάρτα να
τον σταματάει αντικανονικά και να βλέπει
την κόκκινη. Η ΑΕΚ έπρεπε πλέον με παίκτη λιγότερο να βρει τη λύση για να μην
αφήσει βαθμούς. Στο 77’ ο Ολιβέιρα έπειτα
από εξαιρετική ενέργεια του Αλμπάνη δεν
μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Κλέιμαν σε διπλή προσπάθεια, με τους κιτρινόμαυρους παρά το αριθμητικό μειονέκτημα
να προσπαθούν με κάθε τρόπο, έστω και
ανορθόδοξα, να φτάσουν στο τρίτο γκολ.
Έξι λεπτά αργότερα ο Κολόμπο έκανε
φάουλ στον Πορτογάλο φορ της ΑΕΚ που
έμπαινε προς την περιοχή, βλέποντας
αρχικά την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο ο Σιδηρόπουλος πήγε στο VAR, τσέκαρε τη φάση
και έδειξε την κόκκινη, με τον Βόλο να
μένει και αυτός με δέκα παίκτες. Δύο λεπτά
πριν τη συμπλήρωση των 90 ο Σάκχοφ
με μια απερίσκεπτη ενέργεια πάνω στον
Ουάρντα (σ.σ. τον τράβηξε από τα μαλλιά)
αντίκρισε σωστά την κόκκινη του Σιδηρόπουλου με την ΑΕΚ να μένει με εννιά παίκτες.

Χριστούγεννα... 5 αστέρων!

Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο και
έχοντας τον Μπρούμα για μεγάλο
πρωταγωνιστή, ο Ολυμπιακός
επικράτησε με 5-1 της ΑΕΛ σε ένα ματς
όπου από την αρχή και μέχρι το τέλος
του ήταν το απόλυτο «αφεντικό».

Ο

ι «ερυθρόλευκοι» πήραν από την
αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων και «φόρτωσαν» αρκετά
την αριστερή τους πλευρά, όπου
ο Μπρουμά ήταν δραστήριος. Γενικότερα έδειξαν διάθεση να παίξουν από τα άκρα, ενώ οι Καμαρά, Εμβιλά ουσιαστικά έπαιζαν
έξω από τα αντίπαλα καρέ και εναλλάσσονταν σε ρόλο τρίτου φορ.
Ο Γάλλος χαφ στο 8’ με κίνηση στο δεύτερο
δοκάρι απώλεσε την πρώτη καλή ευκαιρία
του αγώνα, που κυλούσε σε ανάλογο τέμπο.
Ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε την μπάλα,
διέθετε υπομονή στο παιχνίδι του και περίπου 10 λεπτά μετά απείλησε εκ νέου ουσιαστικά με τους Καμαρά και Μπρουμά, στο
17’ και 18’ αντίστοιχα. Τελικά άνοιξε το σκορ
στο 25’, όταν ο Ραφίνια έκανε τη σέντρα
από τα δεξιά (ο Μπρούμα που τραβιόνταν
πλέον από εκεί του έκανε την πάσα), ο
Ελ Αραμπί «νίκησε» τον Μπέρτο
στον αέρα, η μπάλα στρώθηκε
στον Σουντανί που από κοντά
την έσπρωξε στα δίχτυα.
Το γκολ του Αλγερινού δεν
διαφοροποίησε τη «φιλοσοφία» των Πειραιτών, που
αμέσως μετά θα μπορούσαν
να διπλασιάσουν τα τέρματά
τους με τους Φορτούνη (26’), Σουντανί (28’), Μπρουμά (31’), όμως ο Μπάγιτς
2 και ο Μιχαήλ στην περίπτωση του δεύτερου αντέδρασαν σωστά. Οι περισσότερες ευκαιρίες τους ήταν απόρροια αρκετών
κοντινών μεταβιβάσεων γύρω από την αντίπαλη μεγάλη περιοχή και ο χρόνος κυλούσε
στο 1/3 των «βυσσινί».
Οι οποίοι όμως κάπου εκεί έβαλαν για
πρώτη φορά τον Σα στην «εξίσωση», όταν
στο 32’ ο Ηλιάδης έκανε ωραίο, αλλά ο Πορτογάλος εκτινάχθηκε όμορφα και έδιωξε σε
κόρνερ. Στην εκτέλεση του οποίου ο Γιουνές
πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Πινακάς από
κοντά ισοφάρισε με ακόμη μία.
Ωστόσο η «απάντηση» των «ερυθρολεύκων» ήταν άμεση, σε μία φάση που αντικατοπτρίζει και την εικόνα του αγώνα. Πιο
συγκεκριμένα ο Μπρούμα στο 40’ έβγαλε

κάθετα τον Φορτούνη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ο διεθνής μεσοεπιθετικός
«τσίμπησε» την μπάλα προ του Μπάγιτς και
ο Ελ Αραμπί σκόραρε εξ’ επαφής και προ
κενής εστίας. Ο Ολυμπιακός είχε εκείνη τη
στιγμή 3 παίκτες του στη μικρή περιοχή της
ΑΕΛ, καθώς εκτός των Φορτούνη, Ελ Αραμπί βρίσκονταν και ο Σουντανί!
Η λήξη του ημιχρόνου βρήκε τον Ολυμπιακό
και μπροστά στο σκορ (2-1) και «κυρίαρχο»
(59%-41% κατοχή, 12-3 τελικές).
Το δεύτερο μισό άρχισε με ανάλογη «φιλοσοφία», όμως στα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι δεν «παρήγαγαν» ιδιαίτερα πολλές φάσεις. Ετσι το σκορ παρέμενε στα
«εύθραυστα» επίπεδα του 2-1 υπέρ του.
Μετά από περίπου ένα τέταρτο και με την
είσοδο του Μασούρα ο Ολυμπιακός πήγε
σε διάταξη με δύο κλασικούς εξτρέμ και
τον Φορτούνη ψηλά μαζί με τον Ελ Αραμπί.
Στο 57’ οι αλλαγές και στο 65’ ουσιαστικά
«τελείωσε» τον αγώνα, σε φάση που ξεκίνησε και «τελείωσε» ο Μασούρας. Εκείνος
έκλεψε, έδωσε τον Εμβιλά που «έτρεξε» τον
Ολυμπιακό γρήγορα στην επίθεση για τον
Φορτούνη, αυτός είδε τον Μπρουμά που με
παράλληλη βρήκε στο άλλο δοκάρι
τον 26χρονο Ελληνα που έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα.
Τα εναπομείναντα λεπτά είχαν
πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού ο νικητής είχε
κριθεί. Ομως οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν σε υψηλό
τέμπο, ενώ την ίδια στιγμή ο
Μαρτίνς βρήκε την ευκαιρία να
δώσει χρόνο συμμετοχής και σε πολλούς παίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό
πως από το 79’ και μέχρι το φινάλε οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμη 2 φορές στόχο και
είχαν ισάριθμα δοκάρια. Αρχικά (79’) ο
Μπρουμά έκλεψε στον χώρο της μεσαίας
γραμμής, βγήκε στην αντεπίθεση και επιβράβευσε την πολύ καλή του εικόνα και με
ένα προσωπικό γκολ, ενώ λίγο αργότερα
(83’) σε δική του σέντρα ο Μιχαήλ έκανε
την προβολή και έστειλε την μπάλα κόρνερ,
αφού πρώτα η μπάλα βρήκε και στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Μπάγιτς. Αμέσως
μετά (86’) ο Μασούρας «τσίμπησε» μέσα
στην αντίπαλη περιοχή αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από το ίδιο δοκάρι του Σέρβου
γκολκίπερ και το τελικό σκορ διαμόρφωσε
ο Ελ Αραμπί στο 88’, ύστερα από ωραία
πάσα του Μασούρα.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στις 25 Μαρτίου η trade dealine του
ΝΒΑ, με 15αδες οι ομάδες στους αγώνες

Βαθμολογία

Λ

ίγες ημέρες πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου το ΝΒΑ όρισε ως τελευταία
ημέρα των ανταλλαγών την 25η Μαρτίου και αποφάσισε οι ομάδες να έχουν 15αδες αντί για 13αδες στους αγώνες. Διατηρείται το coach’s challenge.
Η έναρξη της σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει (22 Δεκεμβρίου), με την λίγκα να ανακοινώνει τρεις σημαντικές αποφάσεις για να είναι ξεκάθαρα όλα.
Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, η trade deadline (η τελευταία ημέρα που οι ομάδες έχουν
δικαίωμα να κάνουν ανταλλαγή) ορίστηκε για τις 25 Μαρτίου, περίπου στα μέσα της σεζόν
δηλαδή.
Παράλληλα, η λίγκα ανακοίνωσε δύο ακόμα σημαντικές αποφάσεις: Το coach’s challenge
(η δυνατότητα ενός προπονητή δηλαδή να κάνει ένσταση για μία απόφαση των διαιτητών
σε ένα παιχνίδι με τίμημα ένα τάιμ-άουτ αν δεν δικαιωθεί) θα υπάρχει και φέτος, ενώ οι
ομάδες θα παρατάσσονται την σεζόν 2020/21 με 15αδες και όχι 13αδες στους αγώνες υπό
τον φόβο της πανδημίας του κορονοϊού που μπορεί να οδηγήσει σε μαζεμένες απουσίες
σε κάποια παιχνίδια.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η
κυβέρνηση δεν σκέφτεται

Πρόγραμμα Superleague

Τ

ο 1/3 των κατοίκων της Ιαπωνίας θέλουν να ακυρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του Τόκιο λόγω κορονοϊού, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στην κυβέρνηση
της χώρας.
Το 1/3 των κατοίκων της Ιαπωνίας θέλουν να ακυρωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του Τόκιο, καθώς φοβούνται ότι η έλευση αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων μπορεί να
προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσκόπηση
του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού NHK.
Η δημοσκόπηση του NHK διεξήχθη από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου κι έδειξε ότι το 32%
των ερωτηθέντων ήθελε να ακυρωθούν εντελώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μόνο το 27%
δήλωσε ότι πρέπει να διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ το 31% θεωρεί ότι πρέπει να αναβληθούν εκ νέου οι Αγώνες. Η κυβέρνηση όμως δεν σκέφτεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε συνέντευξη της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η κυβερνήτης του Τόκιο,
Γιουρίκο Κόικε, τόνισε «πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία για τον ιό, αλλά θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
διασπορά». Η Κόικε τόνισε πως μια ακύρωση των αγώνων, εκτός από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που θα προκαλέσει στη χώρα, σίγουρα θα επηρεάσει τους χειμερινούς
Ολυμπιακούς το 2022 στο Πεκίνο και τους Ολυμπιακούς το 2024 στο Παρίσι.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Λεουτσάκος: «Σέντρα 3 Ιανουαρίου εάν όλα πάνε καλά»!

Την εκτίμηση πως θα γίνει σέντρα
στην αυγή του Ιανουαρίου, αν όλα
πάνε καλά, εξέφρασε ο πρόεδρος
της Super League 2-Football League,
Λεωνίδας Λεουτσάκος.

Ο

πρόεδρος της Super League 2 –
Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος προανήγγειλε εξελίξεις στη Ραδιοφωνική Λέσχη
97,6 εν όψει και της τηλεδιάσκεψης της Τρίτης (22/12).
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Αύριο θα παρθούνε κάποιες αποφάσεις
που θα αφορούν να προχωρήσουμε το
τηλεοπτικό συμβόλαιο με την ΕΡΤ, το πρόγραμμα των αγώνων και να ορίσουμε την
αρχή του πρωταθλήματος της Σουπερ Λιγκ
2. Έχουμε κάνει την προεργασία μας με τις
ημερομηνίες και των πλέι-οφ και των πλέι-άουτ, και πιστεύουμε ότι όλα βγαίνουν. Αν
όλα πάνε καλά, η ιδανική ημερομηνία έναρξης είναι η 3 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια θα έχουμε και το
Κύπελλο, όπου ορισ τικά θα
υπάρχει συμμετοχή και των
ομάδων της Σουπερ Λιγκ 2.
Θεωρώ πως θα είναι ένα
πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό της Σουπερ
Λιγκ 2, όλες οι ομάδες έχουν
ενισχυθεί, είναι ιστορικές και
θα δώσουν τον αγώνα τους στην
κατηγορία.»

Τζέκος: «Η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τη Γ’ Εθνική»

Σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή της πανδημίας οι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν
το μεγαλύτερο πρόβλημα κι αυτό δηλώνει
ξεκάθαρα ο παίκτης Αναγέννησης Καρδίτσας, Δήμος Τζέκος.
Περίπου εννέα μήνες άνεργοι προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να παραμείνουν
σε επαφή με το άθλημα και αυτά τα «μαθήματα» από το διαδίκτυο δεν φτάνουν. Είναι
μάλλον για να περνάει η ώρα. Ότι μπορεί
λοιπόν ο κάθε παίκτης να κάνει έχοντας
αντιμέτωπος τον ιό αλλά και την ψυχολογία. Μπορεί να έχει φτάσει αισίως στα 33
του αλλά το πάθος του για το Ποδόσφαιρο
είναι πολύ μεγάλο. Ο Δήμος Τζέκος αποτελεί σημείο αναφοράς για την ΑΣΑ τόσο για

τους έμπειρους συμπαίκτες του όσο και για
τους πιο νέους. Το πιο σημαντικό είναι ότι
έχει άποψη για αυτά που συμβαίνουν τόσο
εντός όσο και εκτός γηπέδου.
«Πρώτα από όλα η προπόνηση είναι πολύ
δύσκολη αυτή την περίοδο. Υπάρχει συνεργασία τόσο με τον γυμναστή όσο και με τον
προπονητή αλλά αν η ομάδα δεν είναι μαζί
δεν μπορεί προετοιμαστεί ανάλογα.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ξεμείναμε
από …ψυχολογία. Δεν μπορώ να σκεφτώ
πως θα μπούμε ξανά στο γήπεδο να παίξουμε και μάλιστα πάλι χωρίς φιλάθλους.
Μπορεί να είναι λογικό για έναν παίκτη που
δεν αγωνίζεται να μην αμείβεται αλλά, ιδιαίτερα για έναν οικογενειάρχη τα έξοδα τρέχουν.
Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει όλα αυτά
τα προβλήματα, να τα βάλει σε μία σειρά
αν μπορεί και μετά να σκεφτεί και το ποδόσφαιρο.
Αν τελικά αρχές Φεβρουαρίου ξεκινήσει
τελικά το Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσει;
Αν είναι να υπάρξει νέα διακοπή
καλύτερα να μην ξεκινήσει
καθόλου. Η Πολιτεία πρέπει
να βοηθήσει το Ερασιτεχνικό
Ποδόσφαιρο από την στιγμή
που έχει εντάξει και την δική
μας κατηγορία σε αυτό.
Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλους ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με υγεία
και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
ραντεβού στα γήπεδα…», τόνισε ο
υψηλόσωμος φορ της ΑΣΑ.

Πόντιοι Κοζάνης: Βγαίνει πάλι
μπροστά ο Αλεξανδρίδης

Πρωτοβουλίες για τους Πόντιους Κοζάνης,
ως ΠΑΕ πλέον και στη νέα Φούτμπολ Λιγκ,
μετά το άλμα για τις επαγγελματικές κατηγορίες, φέρεται να παίρνει ο Χαράλαμπος
Αλεξανδρίδης.
Ο γηγενής επιχειρηματίας, που βοήθησε
πολύ ως πρόεδρος στην περσινή ιστορική πορεία ανόδου από την Ερασιτεχνική Γ’ Εθνική προς τα «σαλόνια», σκεφτόταν σοβαρά να αποστασιοποιηθεί, παρότι
έπαιρνε μέρος ως εκπρόσωπος της ΑΕΠ το
καλοκαίρι, στις τηλεδιασκέψεις με άλλες
ομάδες και τη διοργανώτρια, με φόντο την
αναδιάρθρωση κατηγοριών, που τελικά δεν
προχώρησε.

Εντέλει, ο Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης μεταπείστηκε, από τις πιέσεις που δέχτηκε, όπως
παραδέχτηκε ο ίδιος στον soccerpractor:
«Είχα αποφασίσει να αποτραβηχτώ, αλλά
μετά από εκκλήσεις παραγόντων και φίλων
της ΑΕΠ επέλεξα να αλλάξω την αρχική απόφαση. Θα στρατευτώ στη δύσκολη προσπάθεια της ΑΕΠ στη νέα κατηγορία, απ’ όποια
θέση μου ζητήσουν οι φίλοι και οι μέτοχοι
της ομάδας».
Ο Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης λοιπόν παραμένει «ζεστός» και για την ΠΑΕ, πολύ ενεργός και ανάμεσα στους μπροστάρηδες για
τη νέα εποχή.
Θα συνεχίσει να είναι στα άτομα που θα
κινούν τα νήματα και τη νέα σεζόν, χωρίς
να έχει διευκρινιστεί αν έχει και ρόλο όπως
πρόεδρος ή μεγαλομέτοχος ή και τα δυο,
κάτι που ούτε διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε
ο ίδιος, σε έντονη φημολογία που αρχίζει να
κυκλοφορεί σχετικά στην Κοζάνη.
Μέσα στον Γενάρη είναι πολύ πιθανό να
γίνει γενική συνέλευση μετόχων, από τη
στιγμή που καλύφθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, για να οριστικοποιηθεί η σύνθεση του
νέου Δ.Σ. στην ΠΑΕ, δεδομένου ότι λήγει η
θητεία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, που «έτρεξε» αποτελεσματικά τις διαδικασίες το προηγούμενο διάστημα για την
ομάδα της δυτικής Μακεδονίας.
Άλλωστε, διευθετήθηκαν αρκετά ζητήματα
έγκαιρα γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα
(τεχνικό τιμ και ρόστερ), ξέχωρα από τα διαδικαστικά θέματα.

Red Lions: «Στηρίξτε επιχειρήσεις
της πόλης!»

Τη θλίψη τους εξέφρασαν οι φίλοι του Πανσερραϊκού, Red Lions για όλα όσα συμβαίνουν.
Μάλιστα, προέτρεψαν τον κόσμο να ψωνίζει
από τοπικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικά:
“Οι Red Lions εκφράζουν τη θλίψη αλλά και
συμπαράστασή τους, σε όλους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ζουν πρωτόγνωρες,
όσο και άσχημες καταστάσεις.
Ευχόμαστε, από καρδιάς, αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει σύντομα και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τα συλλυπητήριά μας σε όλες τις
οικογένειες που βίωσαν, με το χειρότερο
τρόπο, την ανθρώπινη απώλεια.
Γιατί ο ανθρώπινος πόνος δεν γνωρίζει χρώματα και εμβλήματα και η υγεία είναι και θα
παραμείνει το μεγαλύτερο αγαθό.
Παράλληλα, προτρέπουμε άπαντες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας, σε μια
περίοδο που οι επαγγελματίες δίνουν τον
δικό τους αγώνα επιβίωσης.
Άνθρωποι με οικογένειες, οι οποίοι, πάντα,
μας στήριζαν και οφείλουμε να πράξουμε
το ίδιο.
Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε μαζί!
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!
Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, κανείς δεν
πρέπει να νιώθει μόνος.
Με τιμή και σεβασμό,
το Δ.Σ. του Π.Π.Σ. ”Red Lions”
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O παίκτης με τα περισσότερα λεπτά
συμμετοχής στον κόσμο το 2020

Ο

Χάρι Μαγκουάιρ έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον επαγγελματία ποδοσφαιριστή
στον κόσμο μέσα στο 2020, με
τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να
μετράει ως τώρα 4.745 λεπτά που αντιστοιχούν σε 79 ώρες μπάλας. Με ένα άκρως
σημαντικό και αξιοσημείωτο επίτευγμα είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη χρονιά ο
Χάρι Μαγκουάιρ, με τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι μέχρι στιγμής
ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή
στον κόσμο για το 2020, συμπεριλαμβανομένων και των τερματοφυλάκων! Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα
«CIES Football Observatory»,
ο Άγγλος διεθνής κεντρικός αμυντικός μετράει μέχρι τώρα
4.745 λεπτά που είναι κάτι παραπάνω από 79 ώρες και βρίσκεται πάνω από τους Ρούμπεν
Ντίας, Λιονέλ Μέσι και Μπρούνο Φερνάντες που συμπληρώνουν την
πρώτη τετράδα, ενώ έχει παίξει πέντε λεπτά παραπάνω από τον κορυφαίο της σχετικής λίστας όσον αφορά στους γκολκίπερ,
τον Μαρσέλο Λόμπα της βραζιλιάνικης Ιντερνασιονάλ. Αναμφισβήτητα, προκαλεί
θαυμασμό το γεγονός πως ο 27χρονος στόπερ δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από ματς της
Premier League από τότε που μετακόμισε
από την Λέστερ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2019 ενώ από την
έναρξη της σεζόν 2020-21 έχει λείψει μόνο από δύο ματς των κόκκινων διαβόλων:
στη νίκη με 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν
στο Champions League και στο 3-0 επί της
Μπράιτον για τον 4ο γύρο του Carabao

Cup. Ο δεύτερος της λίστας των παικτών
με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (δεν
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή οι τερματοφύλακες), Ρούμπεν Ντίας, είναι 401 λεπτά πίσω από τον Μαγκουάιρ (4.344) ενώ
στη τρίτη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με
4.293 και στην τέταρτη ο Μπρούνο Φερνάντες με 4.164. Αξίζει να σημειωθεί πως
ο Μαγκουάιρ έχει παίξει 53 ματς μέσα στο
2020 ενώ ο Κρίστιαν Έρικσεν, που βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε χρόνο συμμετοχής,
έχει παίξει ένα παιχνίδι παραπάνω από τον
Άγγλο στόπερ, 54 συνολικά. Όσον αφορά
στους τερματοφύλακες με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στο 2020, οι
τέσσερις πρώτοι της λίστας αγωνίζονται στην Βραζιλία, ενώ ο πρώτος
πορτιέρε που παίζει σε ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα είναι ο Λούκας Χραντέτσκι της Μπάγερν Λεβερκούζεν με 4.410 λεπτά. Οι 10 παίκτες
-πλην γκολκίπερ- με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο 2020: 1.
Χάρι Μαγκουάιρ - 4.745 λεπτά (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
2. Ρούμπεν Ντίας - 4.344 λεπτά (Μάντσεστερ Σίτι)
3. Λιονέλ Μέσι - 4.293 λεπτά (Μπαρτσελόνα)
4. Μπρούνο Φερνάντες - 4.164 λεπτά
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
5. Μπρούνο Πατσέκο - 4.162 λεπτά (Σεάρα)
6. Ρομελού Λουκακού - 4.144 λεπτά (Ίντερ)
7. Βίκτορ Λίντελοφ - 4.142 λεπτά (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)
8. Ραφαέλ Βαράν - 4.123 λεπτά (Ρεάλ
Μαδρίτης)
9. Χεσούς Νάβας - 4.110 λεπτά (Σεβίλλη)
10. Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ - 4.106 λεπτά
(Σέλτικ)

Γιουβέντους: Θέλει να μπει σφήνα
σε Ντεπάι και Μπαρτσελόνα

Η

Γιουβέντους προσπαθεί να μπει σφήνα στην προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να αποκτήσει τον Μέμφις Ντεπάι σύμφωνα με τη Mundo Deportivo.
Ενώ η Μπαρτσελόνα εντείνει τις προσπάθειες για ν’ αποκτήσει τις επόμενες
ημέρες - αυτό που δεν κατάφερε στην εκπνοή της περασμένης μεταγραφικής περίοδου - τον Μέμφις Ντεπάι, φαίνεται ότι προέκυψε αντίπαλος για τους μπλαουγκράνα.
Η Γιουβέντους σύμφωνα με τη Mundo Deportivo προσπαθεί να μπει σφήνα και να
αποκτήσει εκείνη τον Ολλανδό.
Το συμβόλαιο του 26χρονου με τη Λιόν εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι και ο παίκτης
έχει απορρίψει τις προτάσεις για να ανανέωσει.
Η Λιόν πιθανότατα θ’ αναγκαστεί να τον πουλήσει (για να μην χάσει ως ελεύθερο
τον Ιούνιο) και σύμφωνα με την Equipe οι απαιτήσεις της ανέρχονται στα 5.000.000
ευρώ.
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Μέσι: «Πέρασα άσχημα, αλλά τώρα
είμαι καλά και θα παλέψω»

Ο

Λιονέλ Μέσι τόνισε ότι έχει αφήσει πίσω του την υπόθεση
του καλοκαιριού και έχει τη διάθεση και τον ενθουσιασμό να
παλέψει για τους στόχους της Μπαρτσελόνα.
Το RAC1 έδωσε στη δημοσιότητα ένα
μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη
του Λιονέλ Μέσι στον Τζόρντι Έβολε για
τη Sexta (θα προβληθεί ολόκληρη στις 27
Δεκεμβρίου).
Σε αυτό ο Αργεντινός τονίζει ότι έχει αφήσει πίσω του την υπόθεση του καλοκαιριού
και έχει τη διάθεση και τον ενθουσιασμό
να παλέψει για τους στόχους της Μπαρτσελόνα.
«Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα

είμαι καλύτερα. Είναι αλήθεια ότι πέρασα
πολύ άσχημα το καλοκαίρι. Όλο αυτό που
συνέβη πριν από το καλοκαίρι, το τέλος της
σεζόν, το burofax, όλα αυτά...
Το έσυρα μαζί μου αυτό στην αρχή της
σεζόν. Αλλά μέρα με τη μέρα είμαι καλύτερα και έχω τη διάθεση να παλέψω
σοβαρά για ό,τι έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζω ότι η ομάδα περνά ένω δύσκολο διάστημα και όλα αυτά το κάνουν πιο περίπλοκο, αλλά έχω όρεξη και διάθεση», υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο Μέσι.
Φυσικά με ενδιαφέρον αναμένονται οι
απαντήσεις του για το μέλλον, καθώς όπως
υποστήριξε και ο Ένβολε στο promo πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε χρόνο συνέντευξη που έχει δώσει ο Αργεντινός.

Τιμωρία 5 αγωνιστικών στον
Τουράμ επειδή έφτυσε αντίπαλο

Η

Πειθαρχική Επιτροπή τ ης
Bundesliga τ ιμώρησ ε με
πέ ν τ ε αγων ισ τ ικέ ς και
πρόσ τ ιμο 40.0 0 0 ευρώ
τον Μάρκους Τουράμ επε ιδή
έφτυσ ε τον αν τ ίπαλό του, Στ έφαν
Πος σ το Γκ λάν τ μπαχ - Χόφε νχαϊμ.
Βα ριά «κα μπ ά να» γ ια τ ο ν Μά ρ κους Τουράμ από την Πειθαρχική
Επιτ ροπή τ ης Bundesliga.
Ο Γά λ λ ο ς ε π ι θ ε τ ι κό ς τ η ς Γκ λ ά -

ν τμπαχ τιμωρήθηκε με πέν τε αγωνισ τικές και πρόσ τιμο 40.000 ευρώ
γ ια τ ην απαράδεκ τ η ε νέ ργε ιά του
να φτύσει τον αμυν τικό της Χόφενχαϊμ, Στ έφαν Πος ύσ τ ε ρα από μία
διαμάχη των δύο παικτών.
Ο διαιτητής είδε τη φάση σ το VAR
και απέβαλε τον 23χρονο φορ.
Z ήτ η σ ε σ υ γ γ ν ώ μ η γ ια τ ην α ν τ ίδρασή του, αλ λά προφανώς και δεν
γλίτωσε την τιμωρία.

Telegraph: «Η Γουότφορντ απολύει
τον Βλάνταν Ίβιτς»

Η

ήττα από τη Χάντερσφιλντ θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του
Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο της
Γουότφορντ, σύμφωνα με την
Telegraph.
Σύντομο θα αποδειχθεί, όπως όλα δείχνουν, το πέρασμα του Βλάνταν Ίβιτς από
τον πάγκο της Γουότφορντ.
Η ήττα από τη Χάντερσφιλντ (2-0) μεγάλωσε τον προβληματισμό στο στρατόπεδο
του αγγλικού συλλόγου, με την Telegraph
να κάνει λόγο για άμεση απόλυση του
πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ.
«Η Γουότφορντ είναι έτοιμη να απολύσει
τον Βλάνταν Ίβιτς μετά από μόλις τέσσερις
μήνες στον πάγκο της» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αγγλικό δημοσίευμα.
Μ ε τ ά α π ό ε ί κο σ ι α γ ώ ν ε ς σ τ η ν

Championship, η Γουότφορντ βρίσκεται
στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα,
με απολογισμό 9 νίκες, 7 ισοπαλίες και 4
ήττες, ούσα στο -9 από την κορυφή -εκεί
βρίσκεται η Νόριτς με 43 πόντους.
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Η ΑΕΛ δεν «σκότωσε» το ματς και το
πλήρωσε

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο αγώνας
ανάμεσα στην Νέα Σαλαμίνα και την ΑΕΛ, για
την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μ

ε τον βαθμό της ισοπαλίας, η ομάδα της
Λεμεσού πήγε στους 28 βαθμούς ενώ
οι ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 12 βαθμούς.
Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ, στην πρώτη της ευκαιρία
κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Στο 23ο
λεπτό η ΑΕΛ κέρδισε φάουλ, η μπάλα πήγε δεξιά στον
Τόρες ο οποίος επιχείρησε σέντρα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Μπάμπιτς έκανε την κεφαλιά, ο Κίσσας απέκρουσε ασταθώς και ο Αβραάμ που βρέθηκε στην
φάση, από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
για το 0-1.
Στα αξιοσημείωτα του πρώτου 45λεπτου
ήταν η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο
Ράσο της ΑΕΛ στο 28ο λεπτό. Η απόφαση πάρθηκε μετά από χρήση του
VAR.
Στην επανάληψη η ΑΕΛ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ήταν η ομάδα που
μπήκε καλύτερα στον αγώνα και μέχρι το
63ο λεπτό κατάφερε να φτάσει σε πέντε πολύ
καλές ευκαιρίες.
Η ομάδα του Κέρκεζ δεν μπόρεσε να πετύχει δεύτερο

τέρμα και η Νέα Σαλαμίνα την «τιμώρησε» φέρνοντας
τον αγώνα στα ίσια στο 72ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση
φάουλ του Κονφέ, ο Βάγνερ πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα αρχικά να χτυπήσει στο οριζόντιο
δοκάρι και στην συνέχεια να σκάσει μέσα στην εστία
για να γίνει το 1-1.
Η Νέα Σαλαμίνα ολοκλήρωσε με 10 ποδοσφαιριστές
μετά την αποβολή του Σιαθά σε χρόνους καθυστερήσεων.

Έτσι (δεν) πάει ΓΣΠ η Ανόρθωση

Το πρώτο τέρμα του Ρενάτο Μαργκάσα με τη φανέλα
της χάρισε στην Ανόρθωση την πρώτη νίκη έπειτα από
δύο εκτός έδρας στραβοπατήματα (1-2 από Δόξα, 1-1
με Ερμή), ενώ η «Κυρία» κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της για πρώτη φορά μετά από
τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος (σ.σ.
προηγούμενη φορά στο εντός έδρας
1-0 επί της ΑΕΚ). Οι τρεις βαθμοί και το
μηδέν παθητικό συνέθεσαν την ουσία,
την οποία κρατά από τη χθεσινή αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»,
αλλά συνάμα και το «καύσιμό» της εν
όψει του ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ,
στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι της Ανόρθωσης μέσα στο 2020.
Κόντρα στη σαφώς πιο καταπονημένη Πάφο (σ.σ.
τέταρτο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στον
Δεκέμβριο, τρίτο συναπτό ντέρμπι μέσα
σε εννέα ημέρες) η ομάδα του Τιμούρ
Κετσπάγια έδειξε (ξανά) ελλείψεις τόσο
στην άμυνα όσο και στην επίθεση.
Στα μετόπισθεν το μηδέν διατηρήθηκε
χάρη στις σωτήριες επεμβάσεις του
Λόρια και την αστοχία των φιλοξενουμένων, ενώ μπροστά σπατάλησε μισή
ντουζίνα ευκαιρίες, πριν βρει το γκολ
της νίκης.
Απέναντι σε μια Ομόνοια που -χάρη
σε τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε
παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (και
εσχάτως τρεις συναπτές στο πρωτάθλημα)- ευρίσκεται σε καλύτερη φόρμα
και ψυχολογική κατάσταση, είναι προφανές πως η «Κυρία» χρειάζεται να
εμφανιστεί και πιο συμπαγής και πιο
αποτελεσματική απ’ ό,τι μέχρι στιγμής.
Μένει να αποδειχθεί, αν οι επιστροφές παικτών και η πίεση, που δεδομένα βαραίνει περισσότερο τον αντίπαλο, θα είναι αρκετά για μια βελτιωμένη εικόνα και ένα θετικό αποτέλεσμα
στη Λευκωσία.
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Άνετη, ωραία και με
πεντάρα η Ομόνοια

Η Ομόνοια είχε εξαιρετική απόδοση και επικράτησε εκτός έδρας
της Καρμιώτισσας με 1-5, σε αγώνα για την 15η αγωνιστική του
πρωταθλήματος. Οι πράσινοι έφτασαν τους 26 βαθμούς ενώ η
ομάδα των Πολεμιδιών έμεινε στους 11 βαθμούς.
Η ομάδα του Μπέργκ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, έχασε πέναλτι
στο 4ο λεπτό με τον Παπουλή όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ, τρία
λεπτά μετά. Ο Τιάγκο έκανε κάθετη πάσα, ο Ασάντε έφυγε στην πλάτη της
άμυνας, ξέφυγε από τον Κυριακίδη και πλάσαρε για το 0-1.
Στο 38ο λεπτό η Ομόνοια διπλασίασε τα τέρματα της. Ο Τιάγκο έδωσε
νέα ασίστ, αυτή την φορά στον Παπουλή ο οποίος μπήκε στην περιοχή
και με πλασέ έκανε το 0-2, σκορ με το οποία οι δύο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια.
Με το καλημέρα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό η
ομάδα της Λευκωσίας πέτυχε και τρίτο τέρμα. Ο Παπουλής έκανε την
κάθετη πάσα προς τον Τζιωνή, ο οποίος έφτασε στην αντίπαλη περιοχή
και με πλασέ νίκησε τον κίπερ της Καρμιώτισσας για το 0-3.
Η Ομόνοια συνέχισε να πιέζει και στο 55’ σημείωσε ένα ακόμη τέρμα. Ο
Λέζιακς έκανε την σέντρα απο αριστερά βρίσκοντας τον Τιάγκο. Ο Βραζιλιάνος με σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4.
Στο 82ο λεπτό ήρθε και πέμπτο τέρμα για τους πράσινους. Ο Μποτεάκ
με κάθετη πάσα βρήκε τον Κούσουλο, που κινήθηκε σαν επιθετικός και
με πλασέ πέτυχε το 0-5.
Στο 86ο λεπτό η Καρμιώτισσα κατάφερε να μειώσει στο σκορ. Μετά από
κόρνερ του Μπαρκάν, ο Μπαράνοφ με πλασέ νίκησε τον Παναγή για το
τελικό 1-5.

Μ’ ένα σουτ «σμπαράλιασε» δύο σερί ο Παπουλής!

Δεν ήταν το πρώτο του, αλλά ήταν το πρώτο που μπόρεσε να το χαρεί.
Μετά το τέρμα του στην εκτός έδρας ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα (1-2), το
οποίο ήταν και το παρθενικό με την πράσινη φανέλα, ο Φώτης Παπουλής
βρήκε δίχτυα και στο 5-1 της Ομόνοιας επί της Καρμιώτισσας στο «Στέλιος Κυριακίδης».
Με το γκολ στο 38 λεπτό της αναμέτρησης ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0 και συνάμα εξιλεώθηκε για τη φάση
του τέταρτου λεπτού, όταν έστειλε μεν τον Κυριακίδη στη λάθος πλευρά,
συνάμα όμως και την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.
Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής όλα τα χαμένα πέναλτι στο πρωτάθλημα CYTA 2020/21 οφείλονταν σε αποκρούσεις (δύο ο Βοζίνια και
από μία οι Λόρια, Καϊκέ, Κυριακίδης και Πέτρου), ουδέν είχε καταλήξει
στο δοκάρι ή άουτ. Επίσης, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, μόνον οι
γηπεδούχοι είχαν αστοχήσει από τη βούλα.
Κοντολογίς, ο Παπουλής έχασε το πρώτο πέναλτι στο πρωτάθλημα που
δεν αποκρούστηκε και δεν χρεώθηκε σε οικοδέσποινα ομάδα.

Ο Εθνικός είχε τέσσερα δοκάρια και η Δόξα... τον Σαντικ

Η Δόξα νίκησε εκτός έδρας τον Εθνικό Άχνας με 0-1, σε αγώνα για την
15η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Κατωκοπιάς έφτασε
τους 20 βαθμούς ενώ ο Εθνικός έμεινε στους 8 βαθμούς και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός Άχνας σημάδεψε τρεις φορές το δοκάρι
όμως δεν μπόρεσε να πετύχει τέρμα. Κάτι που κατάφερε η ομάδα της
Δόξας, στις καθυστερήσεις. Στο 45+4 ο Μιντίκκης από δεξιά έδωσε
ασίστ στον Σαντίκ, ο οποίος ανενόχλητος πλάσαρε τον Μπογκαντίνοφ
για το 0-1.
Στην επανάληψη ο Εθνικός είχε ένα ακόμη δοκάρι, το 4ο στον αγώνα
, ενώ η Δόξα κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ που είχε από το
πρώτο μέρος και στο τέλος πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.
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Οι GM του ΝΒΑ βλέπουν ξανά
MVP τον Αντετοκούνμπο

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βλέπουν
MVP για τρίτη συνεχόμενη σεζόν οι
GM των 30 οργανισμών του ΝΒΑ,
το 81% των οποίων ψήφισε τους
Λος Άντζελες Λέικερς ως φαβορί
για το πρωτάθλημα του 2021.
Back-to -back-to -back MVP;
Γιατί όχι; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τα δύο τελευταία βραβεία στις κανονικές περιόδους
και τώρα οι 30 GM του ΝΒΑ τον
θεωρούν πρώτο φαβορί και για
το φετινό, με διαφορά από τους
Λούκα Ντόντσιτς, Άντονι Ντέιβις,
ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ
και Νίκολα Γιόκιτς, αλλά με λιγότερες πιθανότητες από εκείνες
που του έδιναν πέρυσι.
Συγκεκριμένα, το 32% προέβλεψε MVP τον Greek Freak, με
τον Ντόντσιτς στο 21%, τους Ντέιβις - Τζέιμς στο 18%, τον Ντουράντ στο 7% και τον Γιόκιτς στο
4%. Πέρυσι τέτοια εποχή ο Αντετοκούνμπο έπαιρνε το 52% των
ψήφων.
Στην ερώτηση «ποιον παίκτη θα
έπαιρνες σήμερα, αν ξεκινούσες
ομάδα από το μηδέν;» ο Γιάννης
και ο Ντόντσιτς βρέθηκαν στην
κορυφή με ποσοστό 43%, ενώ
στην ερώτηση «ποιος παίκτης θα
κάνει φέτος την εκτόξευσή του;»
ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των
Θάντερ κι ο Μάικλ Πόρτερ των
Νάγγετς πήραν από 15%.
Κορυφαίος πόιντ γκαρντ ψηφίστηκε με ποσοστό 30% ο Στεφ
Κάρι, κορυφαίος σούτ ιν γκ
γκαρντ με 68% ο Τζέιμς Χάρντεν, κορυφαίος σμολ φόργουορντ με 57% ο ΛεΜπρόν Τζέιμς,
κορυφαίος πάουερ φόργουορντ
με 46% ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κορυφαίος σέντερ με 50%
ο Νίκολα Γιόκιτς.
Στην ερώτηση «ποια προσθήκη
θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή;» ο Κρις Πολ (Σανς, 44%) κι ο
Τζρου Χόλιντεϊ (33%) ξεχώρισαν,
ενώ όσον αφορά την κατάκτηση
του πρωταθλήματος, το 81%
ψήφισε τους Λος Άντζελες Λέικερς για το repeat με τους Μπακς
να είναι πρώτοι στην Ανατολή με
ποσοστό 35%.
Αντετοκούνμπο: «Ρώτησα τη
μητέρα μου αν ήθελε να μετακομίσουμε και μου είπε όχι»
Χαρούμενος για το νέο του συμβόλαιο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
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παραδέχθηκε πως ήξερε εδώ και
καιρό τι ήθελε, πριν εξηγήσει
που ξόδεψε τα πρώτα του χρήματα μετά από την υπογραφή του
ιστορικού deal με τους Μιλγουόκι Μπακς.
Σε τρομερή κατάσταση, χαμογελαστός και με χιούμορ, εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
στη συζήτησή του με τους δημοσιογράφους μετά από την προπόνηση των Μπακς, μετά από
την υπογραφή της supermax επέκτασης που υπέγραψε για να μείνει στο Μιλγουόκι τουλάχιστον
έως το καλοκαίρι του 2025 και
πιθανότατα έως το καλοκαίρι του
2026.
«Ρώτησα τη μητέρα μου αν ήθελε
να μετακομίσουμε και μου είπε
όχι! Νομίζω πως όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον οργανισμό
έχουμε τον ίδιο στόχο, να δουλέψουμε για να κατακτήσουμε το
πρωτάθλημα.
Το ένιωσα αυτό τα τελευταία δύο
χρόνια, ήμασταν πραγματικά
ανταγωνιστικοί και παλέψαμε
γι’ αυτό, ανυπομονώ να δω τι θα
γίνει στη συνέχεια» ήταν οι πρώτες ατάκες του Greek Freak, που
συνέχισε λέγοντας ότι: «γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον
γιο μου, πριν πάω στο σπίτι για
να κοιμηθώ και ξυπνήσω για να
έρθω στην προπόνηση. Όλο αυτό
μου προκάλεσε πονοκέφαλο όλο
το καλοκαίρι, αν και ήξερα τι
ήθελα».
Ο Αν τετοκούνμπο είπε επίσης πως: «ελπίζω η υπογραφή
μου να βοηθήσει ώστε να γίνει
πιο ελκυστικό το Μιλγουόκι για
τους μελλοντικούς free agents.
Εχουμε έναν σπουδαίο χειμώνα εδώ! Στο τέλος της ημέρας, ελπίζω όποιος έρθει, να
έρθει επειδή έχουμε έναν σπουδαίο οργανισμό, αν κι εγώ δεν
θα προσπαθήσω να πείσω κανέναν. Αυτή είναι δουλειά του front
office, είναι κάτι που θα συνεχίσουν να κάνουν καθώς έχουν
ήδη κάνει σπουδαία δουλειά τα
τελευταία δύο χρόνια. Όσο για
το μέλλον της οικογένειάς μου;
Ελπίζω τα εγγόνια μου να μου
χτίσουν ένα άγαλμα κι ο πατέρας
μου να είναι περήφανος για όσα
έχουμε καταφέρει».

Μακάμπι - Παναθηναϊκός 89-81: Η
Μακάμπι κέρδισε τον Νέντοβιτς

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε την εμφάνιση της ζωής του, η Μακάμπι όμως είχε περισσότερες
λύσεις και επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ (89-81) στο Τελ Αβίβ.
Στη Menora Mivtachim Arena, ο Νεμάνια Νέντοβιτς
πραγματοποίησε μία από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις της καριέρας του. Δεδομένα την καλύτερη στην
EuroLeague, έβαλε 39 πόντους και έδωσε 6 ασίστ, στο
τέλος της βραδιάς όμως, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (89-81) για τη 16η αγωνιστική
της EuroLeague.
Οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερες επιλογές στην επίθεση, βρήκαν λύσεις από τον Σκότι Γουίλμπεκιν στην
τελική ευθεία του αγώνα και από τον Ντράγκαν Μπέντερ σε σημεία - κλειδιά και έφτασαν στην τελική επικράτηση.
Ο MVP
Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν αυτός που όρθωσε το ανάστημά του μπροστά στον Νεμάνια Νέντοβιτς, όταν ο
περιφερειακός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε πάρει
φωτιά.
Έβαλε συνεχόμενα προσωπικά καλάθια,
για να αποτελέσει το αντίβαρο στην
δράση του ηγέτη του τριφυλλιού.
Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι
το 35’ είχε 10 πόντους με 4/9
σουτ, ακολούθησε όμως ένα
τρίλεπτο - φωτιά στο οποίο
σημείωσε 12 πόντους με
4/4 σουτ. Συνολικά είχε 22
πόντους με 4/5 δίποντα, 4/8
τρίποντ, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και
3 λάθη σε 24’45’’ συμμετοχής.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν
καθοριστικός πριν από πέντε βράδια, στο παιχνίδι με την Άλμπα στο
ΟΑΚΑ. Αυτή τη φορά όμως δεν κατάφερε
να βοηθήσει την ομάδα του, που για πολλή
ώρα έψαχνε έναν ακόμη επιθετικό πόλο στο παρκέ.
Τελείωσε το παιχνίδι με 4 πόντους (με 0/6 δίποντα, 1/2
τρίποντα, 1/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο
και 1 λάθος σε 28’54’’ συμμετοχής, έχοντας αρνητικό
πρόσημο στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague
(-4).
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η εκκίνηση του αγώνα ήταν απογοητευτική για αμφότερες ομάδες, με πολύ κακές επιθέσεις και ακόμη χειρότερες αποφάσεις στην εκτέλεση (3/10 εντός παιδιάς
στο 4’). Σταδιακά όμως, η Μακάμπι ήταν αυτή που
βρήκε ρυθμό, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των παικτών
του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.
Οι γηπεδούχοι επένδυσαν στη δράση του Ντράγκαν
Μπέντερ και του Άντε Ζίζιτς, για να φτάσουν μέχρι το
+12 (21-9) στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Βόβορας έκανε διαρκώς
αλλαγές, αναζητώντας την ιδανική πεντάδα. Αυτή
που θα αποδώσει εξίσου σε άμυνα και επίθεση. Προς
στιγμήν, φάνηκε πως την βρήκε, με το τριφύλλι να
επιστρέφει γρήγορα και να φτάνει στο -6 (21-15) του
12ου λεπτού.
Απ’ ότι φάνηκε όμως, επρόκειτο για ένα απλό ξέσπασμα, κι όχι για ουσιαστική βελτίωση.
Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανανεώνουν επιθέσεις, οι
πράσινοι δεν είχαν καλές αποστάσεις και επιδίδονταν
σε βεβιασμένες επιλογές στο σουτ, κι αν δεν υπήρχε
ο Νεμάνια Νέντοβιτς μοιάζει σαφές πως η διαφορά
υπέρ της Μακάμπι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη του +11
(41-30) με το οποίο πήγαν οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο μέρος, οι αποφάσεις των παικτών του
Γιώργου Βόβορα στην επίθεση ήταν πολύ καλύτερες.
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς συνέχισε να είναι εξόχως ουσιαστικός τόσο ως δημιουργός
όσο και ως εκτελεστής, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αδυνατούσε όμως
να μαζέψει τη διαφορά κάτω
από τις δύο κατοχές.
Οι πράσινοι βρέθηκαν μέχρι
το -5 (57-52 στο 28’), αλλά
δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο
μέχρι την ολοκλήρωση της
τρίτης περιόδου.
Όσο περνούσε η ώρα, η
εξάρτηση του τριφυλλιού
από την επιθετική συνέπεια
του Νεμάνια Νέντοβιτς μεγάλωνε.
Εκείνος σκόραρε ξανά και ξανά, ενώ
οι συμπαίκτες του αστοχούσαν.
Από ένα σημείο κι έπειτα μάλιστα, το παιχνίδι εξελίχθηκε στην προσωπική μονομαχία του
Σκότι Γουίλμπεκιν με τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Έβαζε
ο ένας, απαντούσε ο άλλος. Μέχρι τα 7/11 τρίποντα
του γκαρντ του Παναθηναϊκού, η διαφορά είχε πέσει
στους δύο (75-73) στο 36ο λεπτό του αγώνα, προμηνύοντας μια σκληρή μονομαχία στην τελική ευθεία.
Η Μακάμπι κατάφερε να μείνει μπροστά, με τον Σκότι
Γουίλμπεκιν να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή και τον
Ντράγκαν Μπέντερ με τον Οθέλο Χάντερ να κάνουν
μεγάλο μέρος της δουλειάς στη ρακέτα.
Οι γηπεδούχοι πήγαν τη διαφορά στις δύο κατοχές
στο τελευταίο λεπτό, έβαλαν τις βολές που έπρεπε
και, εν τέλει, επιβλήθηκαν του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ
(89-81) για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 21-12, 41-30, 59-52, 89-81.
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