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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Ο μόνος δρόμος 

για να κάνεις 

εξαιρετική δουλειά, 

είναι να αγαπάς

 αυτό που κάνεις”,

Steve Jobs

«ΠΗΓΑ ΣΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΕΣ… 
ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ… 
ΕΤΣΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ»

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω όλους 

καλά στην υγειά σας γιατί 

τίποτα δεν έχει πλέον αξία 

στην καθημερινότητα μας. Να είναι καλά η 

οικογένεια μας, να υπάρχει μια οικονομική 

καθημερινότητα για όλους ώστε να ζούμε 

αξιοπρεπώς (τι ωραία λέξη… «αξιοπρέπεια») 

και να προσπαθούμε ο κάθε ένας με τις 

δυνάμεις του κι εάν μπορούμε να βοηθά τον 

συνάνθρωπο μας, που μπορεί να περνάει 

δύσκολα και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει 

καμιά φορά ούτε στα αναγκαία για να επιζήσει.

Κι αντί όλα αυτά… βλέπουμε ανθρώπους οι 

οποίοι… βαθιά διχασμένοι αλληλοβρίζονται 

και αλληλοκατασπαράζονται για πράγματα 

που δεν είναι δικά τους και σε λίγο θα είναι 

ένα θλιβερό παρελθόν στην ιστορία αυτής 

της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο. Το τι 

ακούω κάθε μέρα δεν μπορεί να το συλλάβει ο 

ανθρώπινος νους.

Παραιτήθηκε… κορυφαίο (εδώ γελάμε) 

στέλεχος παλαιού… δυναμικού… ομάδα της 

κοινότητας μας…. Πάει κι αυτός… οι υπόλοιποι 

από την παλαιά… πάντα αχώριστη στη παρέα 

μιλάνε με φίλους τους, που είναι και δικοί μας 

φίλοι και τους λένε… «Τι ήθελα κι έμπλεξα ο 

Μακακάς… να τελειώνουμε να εξαφανιστώ… να 

πάρα την φίλη μου και  να πάω διακοπές…»

Η άλλη προσπαθεί να πίνει καφεδάκι με τον 

Αρχιεπίσκοπο, τον οποίον μέχρι πρότινος έβριζε 

μέσω κι ενός εκλεκτού της… στενού της… φίλου 

που όταν θα μου έρθει η όρεξη να τον περιλάβω, 

δεν ξέρω που θα κρυφτεί όλη η παρέα.

Φυσικά, εγώ κι όλοι οι Έλληνες Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε 

Χριστούγεννα και δεν θα αφήσουμε κανένα 

υποκείμενο τσόφλι, αποτυχημένο, ελεεινό 

και τρισάθλιο να μας χαλάσει τις όμορφες 

οικογενειακές γιορτές των Χριστουγέννων, 

γιατί απλά εμείς ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΜΕ 

με τον Αρχιεπίσκοπο, τους ιερείς μας, τις 

Φιλοπτώχους μας και όλους τους οργανισμούς 

όπως το  HHF, το ελληνικό γηροκομείο και το 

διπλωματικό μας Σώμα. Φυσικά, επειδή είμαι 

δημοσιογράφος κι όχι δικαστής συγκεντρώνω 

όλα τα στοιχεία κι εν ευθέτω χρόνο θα τα πούμε.

Και μην ξεχνάτε ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ευοίωνες και θετικές οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν 
για την Ελλάδα

Ι
σχυρή ανάπτυξη 7,1% το 2021 και 5,2% το 2022, προ-
βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα στις φθι-
νοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις, που έδωσε σή-
μερα στη δημοσιότητα, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις 

προβλέψεις της για το 2021, σε σύγκριση με αυτές του Ιουλίου 
(4,3%) και ελαφρώς προς τα κάτω για το 2022 (6%).
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η ανάκαμψη της ελλη-
νικής οικονομίας κερδίζει έδαφος, κυρίως λόγω της εγχώριας 
ζήτησης και της καλύτερης από το αναμενόμενο τουριστικής 
σεζόν.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθεί στα-
διακά, ενώ η διευκολυντική δημοσιονομική και νομισματική 
πολιτική, σε συνδυασμό με την ισχυρή ώθηση από το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόκειται να διατηρήσουν τη 
δυναμική στο μέλλον.
Τα μέτρα στήριξης έκτακτης ανάγκης προσαρμόζονται στις 
εξελισσόμενες ανάγκες της οικονομίας και αναμένεται να 
καταργηθούν σε μεγάλο βαθμό έως το τέλος του 2021, υπο-
στηρίζοντας τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρ-
νησης.
«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κέρδισε δυναμική 
το 2021», τονίζει η Επιτροπή. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η 
ελληνική οικονομία ανέκαμψε σημαντικά κατά 3,4% σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ έφτασε στα 
προπανδημικά επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η ανά-
καμψη οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση, ιδίως στις επενδύ-
σεις, και στη συσσώρευση αποθεμάτων, ενώ η συνεχιζόμενη 
δημοσιονομική τόνωση διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη στή-
ριξη της οικονομίας.
Οι αρχές συνεχίζουν να παρέχουν στοχευμένη και προσω-
ρινή στήριξη στην οικονομία, ιδίως για τη διατήρηση της απα-
σχόλησης. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε το καλοκαίρι, 
υποστηριζόμενο και από περισσότερες προσλήψεις στον του-
ριστικό τομέα.
Η οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2021 αναμένεται επίσης να υποστηριχθεί από την έναρξη 
υλοποίησης έργων που παρουσιάζονται στο σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Συνολικά, το ΑΕΠ προ-
βλέπεται να ανακάμψει κατά 7,1% το 2021 και να αυξηθεί κατά 
5,2% και 3,6% το 2022 και το 2023, αντίστοιχα.
Η ανάπτυξη το 2022 και το 2023 αναμένεται να οδηγηθεί από 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς η ανάπτυξη έργων 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανα-
μένεται να διατηρήσει τη δυναμική.
Σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό τομέα, η επαναλειτουργία του 
τουρισμού νωρίτερα τον Μάιο, υποστηριζόμενη αργότερα 
από την άρση των περιορισμών κινητικότητας σε ολόκληρη 

την ΕΕ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατάφερε να στηρί-
ξει τις εξαγωγές στον τομέα των υπηρεσιών. Μαζί με τα κέρδη 
του μεριδίου αγοράς για τις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, ο 
εξωτερικός τομέας αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει στή-
ριξη στην ανάπτυξη στο μέλλον.
Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης αναμένεται να συνεχί-
σουν να βοηθούν την απασχόληση σε ευάλωτους τομείς, ενώ 
η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να επιταχύνει τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται 
να μειωθεί στο 15,3% το 2021 και να συνεχίσει την πτώση του 
στο 15,0% και 14,5% το 2022 και το 2023 αντίστοιχα.
Παρά την τρέχουσα αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο συνο-
λικός πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει ελαφρώς θετι-
κός το 2021, σε μεγάλο βαθμό λόγω της χαμηλής ζήτησης κατά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο πληθωρισμός αναμένεται 
να κορυφωθεί το 2022, φθάνοντας στο 1,0%, επίσης λόγω 
της προβλεπόμενης ενίσχυσης της ζήτησης για υπηρεσίες. 
Καθώς οι παροδικές επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας εξα-
σθενούν, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 
0,4% το 2023.
Οι προβλέψεις της Επιτροπής εξακολουθούν να υπόκειται σε 
κινδύνους, ιδίως σε σχέση με την αβέβαιη εξέλιξη της παν-
δημίας και τις πιθανές επιπτώσεις της στον τουριστικό τομέα, 

ή τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τον μεγάλο αριθμό 
μέτρων έκτακτης ανάγκης που επεκτάθηκαν στον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτό αφορά επίσης τον ρυθμό με τον οποίο καταργού-
νται σταδιακά τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης. 
Οι εξωτερικοί γεωπολιτικοί παράγοντες παραμένουν, επίσης, 
πηγή αβεβαιότητας.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας αναμένε-
ται στο (-9,9%) του ΑΕΠ το 2021 λόγω των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης και του κόστους των 
μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας 
του κορωνοϊού. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των μέτρων 
αναμένεται να φθάσει το 6,5% του ΑΕΠ το 2021 και τα περισ-
σότερα από αυτά αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά μέχρι 
το τέλος του έτους.
Το κόστος των μέτρων ανακούφισης και στήριξης που ελή-
φθησαν για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρ-
καγιών τον Αύγουστο συμβάλλει περαιτέρω στο έλλειμμα. Η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μέτρα για την εξουδετέρωση 
των επιπτώσεων της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, η 
οποία θα συνδυαστεί με τα αυξημένα έσοδα του λογαρια-
σμού του συστήματος εμπορίας εκπομπών που προορίζονται 
για δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια.
Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί 
στο (-3,9%) του ΑΕΠ το 2022 και στο (-1,1%) το 2023. Η βελτί-
ωση οφείλεται κυρίως στην οικονομική ανάκαμψη και ενισχύ-
εται από τη σταδιακή κατάργηση των περισσότερων έκτακτων 
μέτρων. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των μέτρων στήριξης 
που εγκρίθηκαν το 2021 και παρατάθηκαν έως το 2022 είναι 
1,5% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα: χαμηλότερες εισφορές κοι-
νωνικής ασφάλισης, αναστολή του φόρου κοινωνικής αλλη-
λεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, παράταση του προγράμματος 
επιδότησης προσλήψεων και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
για εισιτήρια μεταφοράς, ποτών και κινηματογράφου έως τα 
μέσα του 2022.
Οι προβλέψεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη το πρόσθετο 
πακέτο μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση με αναμενόμενο ετήσιο κόστος περίπου 0,1% του 
ΑΕΠ. Η απόφαση της κυβέρνησης να προεφοδιάσει μέρος 
των παραδόσεων του προγράμματος αμυντικών δαπανών 
από την περίοδο 2023-2025 έως το 2022 επιφέρει, επίσης, 
επιδείνωση του ισοζυγίου κατά 0,1% του ΑΕΠ το 2022.
Η οικονομική ανάκαμψη και η λήξη των έκτακτων μέτρων 
αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το ονομαστικό έλλειμμα 
στο 1,1% του ΑΕΠ το 2023. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να 
μειωθεί στο 203% του ΑΕΠ το 2021 και να μειωθεί περαιτέρω 
σε περίπου 197% το 2023, υποστηριζόμενο από την οικονο-
μική ανάκαμψη.

Ισχυρή ανάπτυξη 7,1% το 2021 
και 5,2% το 2022, προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Ελλάδα στις φθινοπωρινές 
οικονομικές της προβλέψεις
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Π
ροσωπικό ενδιαφέρον για την 
κατάσταση της υγείας του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου έδειξε ο Πρόε-

δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο Προκα-
θήμενος της Ορθοδοξίας αναχώρησε 
την Κυριακή το μεσημέρι από την Νέα 
Υόρκη με προορισμό την Κωνσταντι-
νούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος τηλεφώ-
νησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τη 
Δευτέρα αργά το βράδυ, τοπική ώρα 
Τουρκίας, για να του ευχηθεί περιστα-
τικά και να μάθει τα τελευταία νέα για 
την υγεία του. Ο Τζο Μπάιντεν ανα-

φέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του 
στο Βατικανό, αναφέροντας ότι είδε 
πάνω στο γραφείο του Ποντίφικα μια 
φωτογραφία του Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου με τον Πάπα Φραγκίσκο. Από την 
πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης ευχαρίστησε τον κ. Μπάιντεν για 
την συνάντηση στον Λευκό Οίκο και για 
το ενδιαφέρον που έδειξε για τα θέματα 
που απασχολούν το Πατριαρχείο.
Κλείνοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος 
είπε ότι οι δίαυλοι της επικοινωνίας θα 
διατηρηθούν ανοιχτοί και ότι παραμέ-
νει πρόθυμος να βοηθήσει στη διαχεί-
ριση των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: Τι 
συζήτησαν

«Οι Έλληνες καταδικάζουν 
στον θάνατο τους πρόσφυγες, 
τρυπώντας τις φουσκωτές βάρκες 
τους», οι απίστευτοι ισχυρισμοί 
Ερντογάν -  Το σχόλιο του Τούρκου 
προέδρου για την εγκατάσταση των 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην 
Αλεξανδρούπολη

Φ
ανερή είναι η αμηχανία του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν μετά τις αμυντικές 
συμφωνίες της Ελλάδας με Γαλλία 
και ΗΠΑ και ενώ η δημοτικότητά 

του βρίσκεται σε κατρακύλα, με την οικονομία 
της χώρας του να είναι, την ίδια στιγμή, σε πε-
ριδίνηση.  Ο εκνευρισμός του Τούρκου προέ-
δρου από τις τελευταίες εξελίξεις αποτυπώνε-
ται στο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων και 
απειλών στο οποίο έχει επι-
δοθεί αυτό το διάστημα. Αυ-
τήν την φορά λέει ότι οι Έλλη-
νες «καταδικάζουν στον θά-
νατο τους πρόσφυγες, τρυ-
πώντας τις φουσκωτές βάρ-
κες τους».
Επιτέθηκε, μάλιστα, κατά την 
κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον πρωθυπουργό της Ουγ-
γαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προ-
σωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ισχυριζόμενος ότι λέει ψέματα για το 
μεταναστευτικό.
«Αν ανοίξουμε τα σύνορά μας, δεν ξέρω τι θα 
πάθει η Ελλάδα» δήλωσε, ακόμη, ο Τούρκος 
πρόεδρος απειλώντας ευθέως την Αθήνα.
«Είναι αχαριστία να λέει  πως η Τουρκία είναι 
η πηγή του προβλήματος, ενώ η χώρα μας 
φιλοξενεί 5 εκατ. πρόσφυγες. Αν ανοίξουμε 
τα σύνορά μας δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα. 
Και επιπλέον, η Ελλάδα είναι η χώρα που στο 
Αιγαίο και στη Μεσόγειο βυθίζει τα σκάφη των 
προσφύγων και τους καταδικάζει σε θάνατο. 
Ο Μητσοτάκης και οι παρατρεχάμενοί του 
περνούν τις μέρες τους λέγοντας ψέματα και 
δεν συμπεριφέρονται έντιμα και γι’ αυτό στην 
περιοχή δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.»
Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται σε μια στιγμή 
που η πίεση είναι τεράστια στα σύνορα 
Πολωνίας- Λευκορωσίας, με τον «τουρκικό 
δάκτυλο» να διαφαίνεται ξεκάθαρα πίσω από 
τη νέα απόπειρα εργαλειοποίησης του προ-
σφυγικού - μεταναστευτικού, με δεκάδες πτή-

σεις να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 
διάστημα από την Τουρκία προς τη Λευκορω-
σία. Γι’ αυτές τις πτήσεις οι ευρωπαϊκές αρχές 
έχουν επισημάνει ότι η Τουρκία είναι μεταξύ 
των τρίτων χωρών που παρακολουθούνται για 
πιθανή μεταφορά μεταναστών. 

Για την Αλεξανδρούπολη
Παράλληλα, με αιχμή την έναρξη των εργα-
σιών υποστήριξης και εγκατάστασης μιας 
δύναμης περίπου 400 ανδρών των αμερικα-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αλεξανδρού-
πολη, ο Ερντογάν διεμήνυσε με ειρωνεία ότι 
η Ελλάδα «έχει μετατραπεί σε αμερικανική 
στρατιωτική βάση».
Απάντηση στο νέο παραλήρημα του Τούρ-
κου προέδρου έδωσε ο υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου.

«Η Ελλάδα είναι ευρωπα-
ϊκό κράτος Δικαίου. Προ-
στατεύει τα σύνορά της 
που είναι και σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ταυτόχρονα σώζει ανθρώ-
πινες ζωές στη θάλασσα. 
Και όταν απειλείται από 
χώρες που χρησιμοποιούν 
απελπισμένους ανθρώ-
πους για να πετύχουν γεω-

πολιτικούς σκοπούς θα απαντά πάντα με απο-
φασιστικότητα. Αυτό έκανε στον Έβρο τον 
Μάρτιο του 2020, με τη συμπαράσταση της 
Ευρώπης», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ.Οικονό-
μου.
Νωρίτερα σε εμπρηστικές δηλώσεις προέβη 
και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας: «Η Ελλάδα 
έχει υπερβολική αγάπη για τα εξοπλιστικά. 
Επιδιώκουν να εξοπλιστούν με την ενθάρ-
ρυνση και την κατεύθυνση της Γαλλίας. Ονει-
ρεύονται. Αλλά αυτή είναι που προκαλεί 
ζημίες. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν 
στις οικονομικές υποχρεώσεις για τα όπλα που 
αγόρασαν. Αυτό επιδεινώνει τις υπάρχουσες 
οικονομικές δυσκολίες του ελληνικού λαού».
«Ο εξοπλισμός δεν έχει κανένα νόημα ακόμα 
κι αν είναι αριθμητικά ισοδύναμος με την 
Τουρκία γιατί τα μαθηματικά και η ιστορίας 
είναι ξεκάθαρα.  Το 1919 ξεκίνησαν μια περι-
πέτεια με την ενθάρρυνση Βρετανών και Γάλ-
λων. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: 9η Σεπτεμ-
βρίου 1922. Οι Έλληνες να διδαχθούν από την 
ιστορία» πρόσθεσε ο Χουλουσί Ακάρ.

Νέες απειλές Ερντογάν: «Αν 
ανοίξουμε τα σύνορα μας στους 
μετανάστες, δεν ξέρω τι θα πάθει 
η Ελλάδα» 
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Εκδόθηκε το βούλευμα που παραπέμπει τον ηθοποιό στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο - «Τα τρία 
θύματα καταγγέλλουν πραγματικά περιστατικά» χωρίς φιλική σχέση και χωρίς «να υφίσταται κίνητρο 
συκοφάντησης» αναφέρει το δικαστικό συμβούλιο

Ε
ξηγήσεις για τρία κακουργή-
ματα, έναν βιασμό και τρεις 
απόπειρες βιασμού, καλεί-
ται να δώσει ενώπιον Μικτού 

Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ο 
προφυλακισμένος ηθοποιός Πέτρος 
Φιλιππίδης. Το αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο εξέδωσε παραπεμπτικό 
βούλευμα για τον ηθοποιό, στο ο-
ποίο αναφέρεται ότι όλες οι καταγ-
γελίες που έγιναν σε βάρος του από 
τρεις γυναίκες ηθοποιούς και οι ο-
ποίες τον κατέστησαν κατηγορούμε-
νο «πατάνε» σε πραγματικά περιστα-
τικά και δεν έχουν σκοπό να συκοφα-
ντήσουν τον κατηγορούμενο, όπως ο 
ίδιος είχε ισχυριστεί ενώπιον της α-
νακρίτριας το περασμένο καλοκαίρι, 
κατά τη διάρκεια της απολογίας του.
Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου 
που εξέδωσαν το βούλευμα, κάνο-
ντας δεκτή στο σύνολό της την εισαγ-
γελική πρόταση που είχε προηγηθεί 
αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Τα τρία θύματα καταγγέλλουν πραγ-
ματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη φιλι-
κής σχέσης μεταξύ τους, ούτε να υφί-
σταται κίνητρο συκοφάντησης του 
κατηγορούμενου προκειμένου να 
αποκτήσουν δημοσιότητα καθώς 
έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διά-
στημα από τα καταγγελλόμενα και 
εάν πράγματι ο στόχος των παθου-
σών ήταν να αποκτήσουν δημοσιό-
τητα θα είχαν καταγγείλει τις εν λόγω 
αξιόποινες πράξεις σε προγενέστερο 
χρονικό διάστημα όταν βρίσκονταν 
στο ξεκίνημα της επαγγελματικής 
τους πορείας».

Η δικογραφία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικο-
γραφίας που έχει σχηματιστεί για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ο Πέτρος 
Φιλιππίδης κατηγορείται ότι βίασε 
συνάδελφό του, κόρη ηθοποιού με 
την οποία ο ίδιος είχε συνεργαστεί 
σε δυο θεατρικές παραστάσεις από 
το 2004 έως το 2010. Η καταγγέλ-

λουσα έχει καταθέσει ότι ο κατηγο-
ρούμενος της επιτέθηκε σεξουαλικά 
τον Σεπτέμβριο του 2008 στο καμα-
ρίνι του θεάτρου «Ήβη» και ενώ 
εκείνη τον είχε επισκεφθεί στο πλαί-
σιο επαγγελματικού ραντεβού. Εκεί, 
ο ηθοποιός σύμφωνα με τη μαρτυ-
ρία της, προχώρησε σε ασελγείς πρά-
ξεις εναντίον της, οι οποίες κατά το 
Ποινικό Κώδικα συνιστούν το αδί-
κημα του βιασμού, ακόμη και αν δεν 
υπήρξε συνουσία. Επιπρόσθετα, η 
καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο 
συνάδελφος της περίπου τρεις μήνες 
πριν τον βιασμό της στο θέατρο, την 
είχε καλέσει να βρεθούν σε γραφείο 
θεατρικής εταιρείας και εκεί προ-
σπάθησε για πρώτη φορά να έρθει 
σε σεξουαλική επαφή μαζί της, παρά 

τη θέλησή της.
Η δεύτερη κατηγορία κατά του 
Πέτρου Φιλιππίδη, αφορά σε από-
πειρα βιασμού τον Φεβρουάριο του 
2010 στο θέατρο «Μουσούρη». Η εν 
λόγω κατηγορία του αποδόθηκε και 
πάλι έπειτα από καταγγελία συναδέλ-
φου του, η οποία κατέθεσε πως εντός 
του θεάτρου υπέστη άγρια σεξουα-
λική επίθεση από τον συνάδελφό της 
και στην προσπάθεια της να γλυτώσει 
από τα χέρια του φώναζε και υπέστην 
τραυματισμό. Σύμφωνα με την καταγ-
γέλλουσα, ο κατηγορούμενος μετά 
την επίθεση εναντίον της, την απεί-
λησε ότι θα την καταστρέψει επαγ-
γελματικά.
Εξίσου ειδεχθής είναι, όμως, και 
τρίτη κατηγορία που αντιμετωπί-
ζει ο ηθοποιός, κρατούμενος από 
τον περασμένο Ιούλιο στις φυλακές 

της Τρίπολης, για απόπειρα βιασμού 
άλλης συναδέλφου του μέσα στο 
αυτοκίνητο του. Η κοπέλα έχει κατα-
θέσει ότι μετά από επαγγελματικό 
ραντεβού της με τον κατηγορούμενο, 
εκείνος την οδήγησε με το αυτο-
κίνητό του σε δρόμο του Παλαιού 
Ψυχικού και αφού κλείδωσε τις πόρ-
τες του οχήματος του, της επιτέθηκε 
και προσπάθησε να την αναγκάσει 
να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις 
παρά τη θέλησή της. Η καταγγέλ-
λουσα περιγράφει ότι βρέθηκε σε 
απόγνωση, φώναζε και ότι γλύτωσε 
από την επίθεση, όταν ο κατηγορού-
μενος άνοιξε τις πόρτες του οχήμα-
τός του αφήνοντας την φύγει, αφού 
πρώτα την απείλησε ότι θα της κατα-
στρέψει. Μάλιστα, η παθούσα κατέ-
θεσε πως ήταν τέτοιο το σοκ που υπέ-
στη, ώστε εγκατέλειψε το επάγγελμα 
του ηθοποιού.

Για «μανία εκδίκησης» προς 
το πρόσωπό του μιλά ο ηθο-
ποιός
Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του 
περασμένου Αυγούστου, είχε απορ-
ριφθεί η προσφυγή του κατηγορού-
μενου κατά του εντάλματος της προ-
σωρινής του κράτησης. Το αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο 
Πέτρος Φιλιππίδης, δεν μπορεί να 
αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, 
όπως ζητούσε, αλλά θα πρέπει να 
παραμείνει προφυλακισμένος στις 
φυλακές Τριπόλεως. Και αυτό διότι  
οι καταγγελίες που έγιναν σε βάρος 
του αφορούν και σε περιστατικά που 
τελέστηκαν στο σπίτι του κατηγορού-
μενου και κατ’ επέκταση κρίθηκε πως 
μπορεί να τελέσει αντίστοιχα αδική-
ματα.
Από την πλευρά του ο ηθοποιός 
αρνείται τις κατηγορίες που αντιμε-
τωπίζει και μεταξύ άλλων στην απο-
λογία που είχε δώσει στην ανακρί-
τρια λίγο προφυλακιστεί είχε κάνει 
λόγο για «ψευδείς και ανυπόστατους 
ισχυρισμούς» αλλά και για «μανία 
εκδίκησης» προς το πρόσωπό του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παραπέμπεται σε 
δίκη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες 

Πέθανε ο τραγουδιστής 
Χρήστος Κυριαζής 

Ή
ταν άρρωστος εδώ και μήνες, πέθανε ξημε-
ρώματα Τετάρτης σπίτι του, ανέφερε ο επιστή-
θιος φίλος του Μιχάλης Τσατσάκης. «Πολέμη-
σε αλλά δεν τα κατάφερε», είπε. Στο πλευρό 

του τραγουδιστή μέχρι το τέλος ήταν και η σύζυγός του 
Σοφία.
Ο Χρήστος Κυριαζής  γεννήθηκε το 1953 στον Πειραιά 
και μεγάλωσε στα Καμίνια. Ο πατέρας του εργαζόταν 
ως επιπλοποιός και λόγω της οικογενειακής παράδοσης 
κι εκείνος έμαθε τη τέχνη. Ποτέ όμως δεν έκρυψε την 
αγάπη του για τη μουσική. Στην διάρκεια της ζωής του 
το όνομά του συνδέθηκε και με την κατασκευή επίπλων. 
Σε ηλικία 12 ετών πήρε μία χειροποίητη κιθάρα κι 
άρχισε να προσπαθεί μέσα από αυτήν, να μάθει τις 
νότες. Πέντε χρόνια αργότερα, έπαιζε με ένα μικρό rock 
συγκρότημα σε καφετέριες και ζαχαροπλαστεία της επο-
χής. Δημιουργός και μέλος του Συγκροτήματος «Πρό-
κες» (1972) και προηγουμένως, των Συγκροτημάτων 
«Mirabilis Zalapa» και «What a pity». Κατόπιν έφυγε για 
σπουδές στην Ιταλία. Όταν επέστρεψε, στράφηκε προς 
τη λαϊκή μουσική.

Η γνωριμία με τον Βλάσση Μπονάτσο
Ο ίδιος μιλώντας για την καριέρα του, έχει πει στο 
«Secret»: «Πάντα δίπλα μου ήταν η κιθάρα. Και έγραφα. 
Και από τότε πάντα λέω μόνο τα δικά μου. Είχα δώσει και 
στη Minos πολλά τραγούδια μου. Στους Χαράλαμπο Γαρ-
γανουράκη, Κούτρα, Θέμη Ανδρεάδη, σε πολλούς. Λίγο 
μετά στον Μαργαρίτη. Να σου πω για τον Βλάση Μπο-
νάτσο πως μας ανακάλυψε πολύ νωρίτερα: στο κλαμπ 
Hobby, Πλατεία Αμερικής, υπόγειο, βαράγαμε σαν τρε-
λοί, είχε έρθει και με παρατηρούσε πώς έλεγα τους στί-
χους. Μου λέει μετά: Έρχεσαι μαζί μου; Έχω ένα συγκρό-
τημα, τους Πελόμα Μποκιού».
«Πάω και βλέπω το μαγαζί γεμάτο με 2000 άτομα μέσα. 
Τρελάθηκα και ξεκίνησα εκεί. Ο Βλάσσης τότε με βοή-
θησε πάρα πολύ, με γούσταρε και με αγαπούσε. Προ 
πάντων, όμως, του άρεσαν τα τραγούδια μου, οι στίχοι, 
αυτά που λέω. Όταν γίνονται αυτά, συμβαίνει το πραξι-
κόπημα του 1967 και, θυμάμαι, είχαμε βγει έξω από το 
μαγαζί και ακούγαμε τα τανκς. Τότε πάλι σταμάτησα, δεν 
ξέραμε τι να κάνουμε τότε, διαλύθηκαν τα πάντα, όλα. 
Τότε έφυγα, γνώρισα ένα κορίτσι και πήγα στην Ιταλία. 
Μου βγήκε σε καλό, γιατί εκεί σπούδασα σχέδιο και, 
όταν γύρισα πίσω, έκανα τα δικά μου έπιπλα και μαγαζιά 
και πήγα πολύ καλά. Είχα βαρεθεί να ακούω “όχι” από 
τις δισκογραφικές. Όταν πέρασε ο Γιώργος Πολυχρονίου 
από το μαγαζί μου με τη Μάγκυ Χαραλαμπίδου για να 
αγοράσουν έπιπλα για τον γάμο τους, ήταν η αφορμή για 
να πάω στη Sony», είπε μεταξύ άλλων.
Ο δίσκος που φέρει τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του 
«Μου θυμίζεις τη μάνα μου» (1992) έγινε «πλατινένιος», 
ξεπερνώντας τις 125.000 αντίτυπα!
Οι τελευταίοι δίσκοι του: «Επιτυχίες» (1994), «Η αγάπη 
είναι μία» (1994, «χρυσός» δίσκος των 30.000 αντιτύ-
πων), «Χαμένος Νικητής» (1995), «Άλλο τί θέλω, άλλο 
τι μπορώ» (1997). Τα γνωστότερα τραγούδια αυτών των 
δίσκων: «Οι απέναντι που πληρώνουν έναντι», «Ημερο-
βίγλι», κ.λπ.
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Σ
ε μια ιστορική ψηφοφορία η Επιτροπή 
EMPL του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε-
νέκρινε με 37 υπέρ, 10 κατά και 7 αποχές, 
σχέδιο Οδηγίας για τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού Επαρκούς Κατώτατου Ευρωπαϊκού 
Μισθού στις χώρες της Ε.Ε.
Η συνέχεια της κρίσιμης αυτής μάχης θα δοθεί 
στη διαδικασία του θεσμικού διαλόγου ανάμεσα 
στις τρεις κορυφαίες θεσμικές οντότητες της ΕΕ 
(Κομισιόν-Συμβούλιο-Κοινοβούλιο) όπου θα δια-
μορφωθεί η τελική μορφή της πρότασης για τη 
διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας.
Όπως τονίζει σχετικά ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, «Πέρα από τους 
αναγκαίους συμβιβασμούς, και επιμέρους 
σημεία, το αποτέλεσμα συνιστά ένα ακόμη βήμα 
απομάκρυνσης της ΕΕ από τις επικίνδυνες αντι-
κοινωνικές λογικές του μισθολογικού ντάμπινγκ, 
και γενικότερα τις νεοφιλελεύθερες δοξασίες της 
Δεξιάς, αλλά κι ένα δυναμικό εργαλείο κοινωνι-
κής σύγκλισης και καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, σύγκλιση που στη χώρα μας εμποδί-
ζει η άρνηση Μητσοτάκη να προχωρήσει στην 
προγραμματισμένη από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
ουσιαστική αύξηση του Κατώ-
τατου Μισθού και η απόφαση 
να την αντικαταστήσει με ένα 
συμβολικό «φιλοδώρημα» 
και αόριστες υποσχέσεις για 
το 2022.
Η σημερινή νίκη μας γεμίζει 
χαρά και υπερηφάνεια για τη 
συμβολή μας, τη συμβολή του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία και της πολιτικής μας 
ομάδας της Αριστεράς/The Left στο αποτέλεσμα 
και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη μάχη για 
ένα αύριο, ένα καλύτερο αύριο για τους εργαζό-
μενους.
Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο για τη μεγάλη 
κοινωνική πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης, 
για περισσότερη κοινωνική Ευρώπη και λιγότε-
ρους «Καιάδες» για τους πιο αδύναμους, συνε-
χίζεται με νέες μάχες, νέες ρωγμές στο μέτωπο 
των κυρίαρχων δυνάμεων, νέες προτάσεις και 
νέες νίκες.»

Οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης ανησυχούν 
για έναν πληθωρισμό «λίγο πιο επί-
μονο» από το αναμενόμενο
Οι 19 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, 
που συναντήθηκαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, 
συζήτησαν για τον πληθωρισμό. Ένα ζήτημα που 

δεν τους έχει απασχολήσει εδώ και τουλάχιστον 
μια δεκαετία. Άνοδος της τιμής της ενέργειας και, 
συνεπώς, του κόστους ζωής των πολιτών με τον 
αντίκτυπό της στους μισθούς να γίνεται ολοένα 
και πιο αισθητή.
Αυξανόμενο κόστος για τις επιχειρήσεις, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, για την μείωση της ανεργίας,  
την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η 
Ευρωζώνη καταγράφουν εξαιρετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης,
“Η αύξηση των τιμών οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό σε προσωρινούς παράγοντες, ωστόσο 
οι δείκτες παραμένουν υψηλότεροι από το ανα-
μενόμενο λόγω της φύσης της ανάκαμψης ” , 
δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός 
Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου.
Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι 
αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή, καθώς συν-
δέεται με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην 
ΕΕ και την Ευρωζώνη (2,2% και 2,1% αντίστοιχα 
για το τρίτο τρίμηνο του έτους). Η ΕΚΤ, υπεύθυνη 
για τη διατήρηση του πληθωρισμού «κοντά» στο 
2% μεσοπρόθεσμα, δεν έκρινε σκόπιμο στην 

τελευταία της συνεδρίαση 
να αυξήσει τα επιτόκια.
Στο αποψινό Ecofin, το Συμ-
βούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων 
της ΕΕ, αναμένεται να τεθεί 
επί τάπητος και το ζήτημα 
των δημοσιονομικών κανό-
νων της ΕΕ (σ.σ Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης).  Παρόλο που δεν 

υπάρχει ακόμη καμία επίσημη πρόταση στο τρα-
πέζι , οι πιθανές αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης χωρίζουν τους εταίρους 
μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να συνεχίζουν 
να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες οι οποίοι, 
όπως έδειξε, η πανδημία παρέχουν την απαραί-
τητη ευελιξία και εκείνων  που ζητούν περισσό-
τερο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρυνό 
Λε Μερ, προσερχόμενος στο Eurogroup, χαρα-
κτήρισε ως «παρωχημένους» τους δημοσιονο-
μικούς κανόνες της Ευρωζώνης, τονίζοντας ότι 
χρειάζεται μια «επικαιροποίηση» ώστε τα κράτη 
– μέλη της Ευρωζώνης να μπορέσουν να αντιμε-
τωπίζουν την νέα, μετά – πανδημική, πραγματι-
κότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία θα ανα-
λάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβου-
λίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2022

επικαιρότητα

Κώστας Αρβανίτης: Ιστορική Νίκη 
– Η ΕΕ προχωρά στον Κατώτατο 
Ευρωπαϊκό Μισθό

Στη φυλακή ο 35χρονος 
προπονητής τένις που 
αποπλανούσε ανήλικες 
αθλήτριες 

Π
ροφυλακιστέος κρίθηκε, την 
Τρίτη το απόγευμα, ο προπονη-
τής τένις ο οποίος κατηγορείται 
ότι αποπλάνησε ανήλικες μα-

θήτριές του. Ο κατηγορούμενος, με σύμ-
φωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, 
κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και ο-
δηγείται στις φυλακές.
Κατά πληροφορίες, στην απολογία του 
ισχυρίστηκε ότι έκανε ένα λάθος. Φέρε-
ται πάντως να είπε θέλει να πληρώσει 
για όσα έκανε αλλά όχι για αυτά που του 
προσάπτουν.
Σε δήλωση του ο δικηγόρος του 35χρο-
νου, Χριστόδουλος Φίλιας, ανέφερε τα 
εξής: «Ο κατηγορούμενος προφυλακί-
στηκε. Κατηγορείται για τρία κακουργή-
ματα, τα δύο δεν υπάρχουν και η τρίτη 
κατηγορία είναι πλημμεληματική. Είχε μια 
σχέση με την πρώτη κοπέλα, από την ηλι-
κία των 17 έως τα 21 έτη, δεν ήταν προπο-
νητής της δεν έχει υπάρξει καμία παρά-
βαση. Με την άλλη κοπέλα παραδέχεται 
ότι είχε σχέση, δεν ήταν προπονητής της. 
Το κορίτσι είχε συμπληρώσει τα 14 έτη 
και η παράβαση είναι πλημμεληματική».
Ο 35χρονος προπονητής φέρεται να 
εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για 
περισσότερα από πέντε χρόνια για να 
πλησιάζει κοριτσάκια και να τα «πείθει» 
να συνάπτουν σχέσεις μαζί του.

Μάλιστα, με τη μια απο τις δύο καταγ-
γέλλουσες που τώρα είναι 20 ετών, δια-
τηρούσε μέχρι πρότινος σχέση, πριν η 
κοπέλα πάρει απόφαση να ανοίξει στους 
αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Προ-
στασιας Ανηλίκων το στόμα της και να 
ξεδιπλώσει τον εφιάλτη που ζούσε.
Οι αξιωματικοί του Ανηλίκων που τους 
τελευταίους δυο μήνες ψάχνουν την υπό-
θεση, εντόπισαν και δεύτερο θύμα του 
σάτυρου καθηγητή του τένις. Μάλιστα, 
στη δεύτερη περίπτωση το κοριτσάκι, 
μίλησε στους γονείς της και ο πατέρας της 
ήταν το πρόσωπο με το οποίο πήγαν μαζι 
στην Ασφάλεια και περιέγραψαν τα οσα 
φρικτά βιωνε η μικρή.
Αυτό που σοκάρει ηταν η ηλικία του, 
καθώς ηταν 13 1/2 ετών, δημιουργώντας 
υπόνοιες ό,τι ίσως τα θυματά του να ήταν 
ακόμη περισσότερα. Για τον λογο αυτό, 
εχουν κατασχέσει το tablet, τα κινητά 
του, τον υπολογιστή του και τα έχουν 
στείλει στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να διαπιστω-
θει αν έχουν πέσει και άλλα κοριτσάκια 
θύματα της διαστροφικής του δράσης.
Ο 35χρονος που φέρεται να είναι ιδιο-
κτήτης και προπονητής σε ακαδημία τένις 
στα βορειοδυτικά προάστια, συνελήφθη 
την Παρασκευή έπειτα από έφοδο στο 
σπίτι του.
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Α
λλαγές στον Ποινικό Κώδικα 
προετοιμάζει το υπουργείο Δι-
καιοσύνης σχετικά με τα περι-
στατικά βίας σε χώρους εργα-

σίας, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τις 
γυναικοκτονίες και τους βιασμούς ανη-
λίκων.
Κακουργήματα θεωρούνται η απο-
πλάνηση ανηλίκων, η αιμομιξία κ.ά., 
καθώς η προβλεπόμενη ποινή θα είναι 
κάθειρξη έναντι της φυλάκισης, ενώ για 
πρώτη φορά η περίπτωση βιασμού σε 
βάρος ανηλίκου θα έχει ποινή την ισό-
βια κάθειρξη.
Επίσης, εισάγονται αντικειμενικά κριτή-
ρια ως προς τον υπολογισμό του κατώ-
τατου ορίου έκτισης της ποινής, είτε με 
ευεργετικό υπολογισμό στα 4/5 από τα 
3/5 είτε με πραγματική έκτιση, αυξά-
νοντας τα κατώτατα όρια τόσο για την 
ποινή της κάθειρξης στα 
3/5 της ποινής, αντί 2/5 
που ισχύει σήμερα, όσο 
και για την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης από τα 16 
στα 18 έτη.
Επίσης, για μείζονος απα-
ξίας αδικήματα δεν θα 
υφίσταται η δυνατότητα 
κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλε-
κτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).
Όσον αφορά στα αδικήματα εμπορίας 
ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, τα εγκλήματα κατά 
της ανθρώπινης ζωής κ.λπ., προκειμέ-
νου να θεμελιωθεί δικαίωμα αίτησης 
απόλυσης υπό όρο από τον καταδικα-
σθέντα, θα απαιτείται ελάχιστος χρό-
νος πραγματικής παραμονής του στο 
σωφρονιστικό κατάστημα που θα αντι-
στοιχεί στα 3/5 της επιβληθείσης ποινής, 
αντί των 2/5 που ισχύει σήμερα. Σε περί-
πτωση εκτίσεως της ποινής με ευεργε-
τικό υπολογισμό για τα ανωτέρω εγκλή-
ματα θα απαιτείται ως ελάχιστος χρό-
νος που αντιστοιχεί στα 4/5 της επιβλη-
θείσης ποινής, αντί των 3/5 που ισχύει 
σήμερα.
Ισόβια κάθειρξη θα ισχύει για όσους 
καταδικάζονται για ανθρωποκτονία, 
θανατηφόρο ληστεία, θανατηφόρο βια-
σμό. Για όσους εκτίουν ποινή ισόβιας 
κάθειρξης για τα ανωτέρω αδικήματα, 
ο χρόνος πραγματικής έκτισης εντός των 

σωφρονιστικών καταστημάτων αυξάνε-
ται από τα 16 έτη που ισχύει σήμερα στα 
18 έτη.

Τι αναμένεται για τις δολοφο-
νίες
Σκοπός του υπουργείου Δικαιοσύνης 
είναι να τιμωρούνται με αυστηρότερες 
ποινές οι δολοφονίες. Στο ποινικό δικαι-
ικό σύστημα αυτή είναι η ποινή, εκείνη 
της ισοβίου καθείρξεως.
Ακόμη:
- Αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παρα-
γραφής των εγκλημάτων κατά της προ-
σωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας 
ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής, όταν τελού-
νται σε βάρος ανηλίκων.
- Τα αδικήματα της προσβολής της γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό 

χώρο και της προσβολής 
της γενετήσιας ευπρέπειας 
για τους ανηλίκους θα διώ-
κονται αυτεπάγγελτα
- Η αιμομιξ ία γ ίνε τα ι 
κακούργημα και το αδί-
κημα της τέλεσης γενε-
τήσιων πράξεων με ανη-
λίκους (αποπλάνηση) θα 

τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες τις 
μορφές του.

Από 3 σε 5 έτη φυλακή για το α-
δίκημα της κλοπής
Σχετικά με το αδίκημα της κλοπής, το 
οποίο τιμωρείται σήμερα με φυλάκιση 
έως 3 ετών, πλέον θα τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών.
Για το έγκλημα της υπεξαίρεσης αυξάνε-
ται το κατώτατο όριο της προβλεπόμενης 
ποινής. Αντί για φυλάκιση και χρηματική 
ποινή, θα προβλέπεται φυλάκιση του-
λάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή.
Στο έγκλημα της απάτης, αυξάνεται το 
κατώτατο όριο της προβλεπόμενης ποι-
νής με την ποινή της φυλάκισης τουλάχι-
στον τριών μηνών και χρηματικής ποι-
νής.
Και όσον αφορά στην πράξη της τοκο-
γλυφίας, από 6 μήνες έως 5 έτη που προ-
βλέπεται στην πλημμεληματική μορφή 
του αδικήματος, προστίθεται και η 
κακουργηματική μορφή αυτού, η οποία 
θα τιμωρείται με κάθειρξη 5 έως 8 ετών 
και με χρηματική ποινή.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιαστές 
ανηλίκων

«H οικογένειά μου έκανε 
θυσίες για να βρεθώ εδώ», είπε 
συγκινημένος από τον Λευκό Οίκο 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 

Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν 
ένα από τα κεντρικά πρόσω-
πα των Μιλγουόκι Μπακς κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης των 

«Ελαφιών» στον Λευκό Οίκο, με αφορμή 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 
NBA. Μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν έπλεξε το 
εγκώμιο του Greek Freak και της οικογέ-
νειάς του. 
«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους Πρωτα-
θλητές Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους 
για την κατάκτηση του τίτλου, τους παί-
κτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους 
Τελικούς ήσασταν πίσω με 0-2, αλλά 
δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να 
παλεύετε», τόνισε στις δηλώσεις του ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιάννη, έβαλες 50 
πόντους στο Game 6. Πενήντα. Το χειρό-
τερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρω-
ταθλήματα των Μπακς. Αυτό που το κάνει 
ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι 
εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας 
οικογένειας μεταναστών από τη Νιγη-
ρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι 
σπουδαίο. Ξέρω πως η μητέρα σου είναι 
τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι 
ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Είστε μια 
τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδί-
σατε σε διαγωνισμό γονιδίων», ήταν τα 
λόγια του Μπάιντεν.
«Είναι κάτι υπέροχο. Σας ευχαριστώ κ. 
Πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του 

επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε 
ευγνώμονες γι’ αυτή την ευκαιρία. Ένα 
παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που 
μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που 
πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. 
Η οικογένεια μου έκανε πολλές θυσίες 
για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ. Είναι 
μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον 
Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον Πρόε-
δρο των ΗΠΑ», ανέφερε ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο.
«Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές 
μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο 
κομμάτι του ποιοι είμαστε, κάνουν κι 
αυτές θυσίες. Δεν είναι μαζί μας σήμερα, 
αλλά πάντα τις κουβαλάμε στην καρδιά 
μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους 
των Μπακς, είναι οι καλύτεροι στον 
κόσμο. Μας υποστήριζαν πάντα, ακόμη 
κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο 
ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέ-
ρουμε δίχως αυτούς», πρόσθεσε.
«Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο 
παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, 
θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρα-
τάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός 
και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις 
σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά 
έκανα όλη μου τ ζωή και τώρα είμαι στον 
Λευκό Οίκο. Χωρίς την σκληρή δουλειά 
τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό», 
ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
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Οι μαθητές της 9ης τάξης από το 
2022 και μετά δεν θα μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ πρακτικών ή 
θεωρητικών μαθημάτων

Α
πό τον Σεπτέμβριο του 2022 
οι μαθητές της 9ης τάξης στο 
Οντάριο δεν θα έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να επιλέξουν 

μεταξύ πρακτικών και θεωρητικών 
μαθημάτων.
Έως τώρα ζητούνταν από μαθητές γυμνα-
σίου να επιλέξουν ανάμεσα σε πιο πρα-
κτικά, πρακτικά εφαρμοσμένα μαθήματα 
και πιο θεωρητικά ακαδημαϊκά μαθήματα 
σε βασικά μαθήματα όπως τα μαθημα-
τικά, οι φυσικές επιστήμες και τα αγγλικά.
Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί που υπο-
στηρίζουν ότι κάτι τέτοιο καταλήγει να 
διχάζει τους μαθητές αντί να τους παρέ-
χει περισσότερες επιλογές και να επηρε-
άζει δυσανάλογα τους φυλετισμένους και 
χαμηλού εισοδήματος μαθητές.
«Η κυβέρνησή μας λαμβάνει συνεχώς 

μέτρα για την άρση των φραγμών για 
όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανο-
μένων των φυλετικών παιδιών στο Οντά-
ριο», δήλωσε την Πέμπτη ένας εκπρόσω-
πος του υπουργού Παιδείας Στίβεν Λέτσε.
«Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε 
δράση για την ανύψωση όλων των φοιτη-
τών, με ένα φιλόδοξο σχέδιο για την υπο-
στήριξη καλύτερων οδών προς τα εξειδι-
κευμένα επαγγέλματα, τις μεταδευτερο-
βάθμιες θέσεις εργασίας και τις καλοπλη-
ρωμένες θέσεις εργασίας».
Την Πέμπτη, οι αξιωματούχοι επιβεβαίω-
σαν ότι αυτή η επιλογή θα τελειώσει επί-
σημα για τους μαθητές της 9ης τάξης από 
τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.
Αυτό θα επηρεάσει τα μαθήματα επιστή-
μης, γεωγραφίας, αγγλικών και γαλλικών 
ως δεύτερης γλώσσας.

Η Tesla θα κατασκευάσει εργοστάσιο 
παραγωγής μπαταριών στον Καναδά

Ο 
Frank Scarpitti, δήμαρχος της 
πόλης Μαρκχάμ στο Νότιο Ο-
ντάριο του Καναδά, ανακοί-
νωσε πως η Tesla σχεδιάζει να 

κατασκευάσει στη πόλη ένα νέο εργο-
στάσιο στο οποίο θα αναλάβει μέρος της 
παραγωγής των 4680 μπαταριών.
Όπως έγραψε στο Twitter: «Είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε 
πως η Tesla Καναδά εντάσσεται στο ήδη 
ισχυρό οικοσύστημά αυτοκινήτων και 
τεχνολογίας μας, δημιουργώντας μια 
μονάδα παραγωγής του πόλη του Μαρκ-

χάμ. Η εγκατάσταση θα είναι η πρώτη 
επώνυμη μονάδα παραγωγής της Tesla 
Καναδά στη χώρα και θα παράγει εξο-
πλισμό κατασκευής τελευταίας τεχνο-
λογίας που θα χρησιμοποιείται σ τα 
Gigafactories που βρίσκονται σε όλο τον 
κόσμο.»
Η Tesla κατασκευάζει επί του παρόντος 
τις 4680 μπαταρίες στο εργοστάσιο της 
στο Φρέμοντ της Καλιφόρνια και σχεδιά-
ζει να ξεκινήσει την παραγωγή τους στα 
επερχόμενα εργοστάσιά της στο Τέξας 
και το Βερολίνο.

`Το Οντάριο θα επενδύσει $2εκατ. για 
την κατασκευή σπιτιών για βετεράνους

Το Οντάριο διακόπτει τα σχέδια για 
άρση των ορίων χωρητικότητας 
σε ορισμένες τοποθεσίες υψηλού 
κινδύνου την επόμενη εβδομάδα

Τ
α όρια χωρητικότητας που 
ισχύουν για χώρους φαγη-
τού ή ποτού με εγκαταστά-
σεις χορού, συμπεριλαμβανο-

μένων των νυχτερινών κέντρων και 
των χώρων γάμων, 
καθώς και των στρι-
πτιτζάδικων και των 
λουτρών υποτίθε-
ται ότι θα αρθούν 
τη Δευτέρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι 
χώροι απαιτούν την 
απόδειξη εμβολια-
σμού.
Ωστόσο, σε ένα δελ-
τίο τύπου που εκδόθηκε το απόγευμα της 
Τετάρτης, η κυβέρνηση του Οντάριο επι-
βεβαίωσε ότι οι περιορισμοί θα παραμεί-
νουν σε ισχύ προς το παρόν «ως μεγάλη 
προσοχή».
Η παύση έρχεται μία ημέρα αφότου η 
υπουργός Υγείας Κριστίν Έλιοτ επέμεινε ότι 
το Οντάριο θα «παραμείνει στην πορεία» 

με το σχέδιό του να άρει όλους τους ενα-
πομείναντες περιορισμούς στη δημόσια 
υγεία μέχρι τον Μάρτιο, παρά την αύξηση 
της μετάδοσης που τώρα διπλασιάζεται 
κάθε 15 ημέρες.

Μιλώντας με δημο-
σιογράφους κατά τη 
διάρκεια μιας ενημέ-
ρωσης μετά την ανα-
κοίνωση της Τετάρ-
της το απόγευμα, ο 
επικεφαλής ιατρικός 
διευθυντής Υγείας 
Δρ. Κίραν Μουρ είπε 
ότι η κυβέρνηση λαμ-
βάνει μια απόφαση 

«βασισμένη στα δεδομένα» να είναι προ-
σεκτική αυτή τη στιγμή.
Ο Μουρ, ωστόσο, είπε ότι οι κάτοικοι του 
Οντάριο δεν πρέπει να φοβούνται την επι-
στροφή στα lockdown σε όλη την επαρχία 
που ίσχυαν τον περασμένο χειμώνα και την 
άνοιξη, ακόμη κι αν ο αριθμός των κρου-
σμάτων συνεχίζει να αυξάνεται.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο λέει ό-
τι βοηθά στην κατασκευή μικρο-
σκοπικών σπιτιών για άστεγους 
βετεράνους.

Η επαρχία λέει ότι επενδύει 2 εκατομμύ-
ρια δολάρια στο έργο που εδρεύει στο Κίν-
γκστον και ο υπουργός Στέγασης Στιβ Κλαρκ 
εξέδωσε ειδική εντολή χωροθέτησης την 
Τετάρτη που επιτρέπει στον χώρο να χρησι-
μοποιηθεί για οικιστικούς σκοπούς χωρίς 
μεγάλο χρόνο αναμονής.
Το Οντάριο λέει ότι ενάμισι στρέμμα γης 

θα μετατραπεί σε «Χωριό Βετεράνων» στο 
Κίνγκστον, με 25 μικροσκοπικά, προκατα-
σκευασμένα σπίτια.
Κάθε μονάδα θα έχει κουζίνα, μπάνιο, καθι-
στικό και χώρο ύπνου.
Τα σπίτια προορίζονται να χρησιμοποιη-
θούν ως μεταβατική στέγαση για βετερά-
νους που βιώνουν έλλειψη στέγης.
Η επαρχία λέει ότι η επένδυσή της περιλαμ-
βάνει τη μεταβίβαση της επαρχιακής ιδιο-
κτησίας γης και χρηματοδότηση για προ-
γραμματισμό και υπηρεσίες εκτός έδρας.

καναδάς
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Σ
τις 18 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν θα υποδεχθεί στον 
Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Κα-
ναδά, Τζάστιν Τριντό, και τον πρόεδρο 

του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπρα-
δόρ. Στόχος, να γίνει μια προσπάθεια επιδιόρ-
θωσης των μεταξύ τους σχέσεων μετά την τα-
ραχώδη προεδρία Τραμπ.
Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Βόρειας 
Αμερικής έχει να συνέλθει από το 2016, καθώς 
ο Ντόναλντ Τραμπ την εγκατέλειψε, στο πνεύμα 
του δόγματος «πρώτα η Αμερική».
Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ πλέον 
ανακοίνωσε ότι κατά η διάρκεια της συνόδου, «οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς θα επιβεβαι-
ώσουν εκ νέου τις σχέσεις τους» αλλά και «θα χαράξουν μια νέα πορεία συνεργασίας» σε διά-
φορους τομείς. Θα πραγματοποιηθούν επίσης διμερείς συναντήσεις μεταξύ του Μπάιντεν και 
καθενός από τους ηγέτες του Καναδά και του Μεξικού, υπογράμμισε ο Χουάν Γκονζάλες, ανώτε-
ρος αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.
Τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά κύριο λόγο θα είναι η καταπολέμηση της πανδημίας, ζητή-
ματα οικονομικής ανταγωνιστικότητας και η κλιματική αλλαγή.
Επίσης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αντικείμενο των συζητήσεων θα αποτελέσει και η επίτευξη 
συμφωνίας για μια «περιφερειακή προσέγγιση του μεταναστευτικού», ένα θέμα που επηρεάζει 
τις σχέσεις ΗΠΑ-Μεξικού, λόγω των αυξημένων αριθμών μεταναστών στα σύνορά τους.
«Με σεβασμό στην κυριαρχία των χωρών και με πραγματικό πνεύμα συνεργασίας, επιβεβαι-
ώνουμε ότι η Βόρεια Αμερική είναι η πιο ανταγωνιστική και δυναμική περιοχή στον κόσμο», 
τόνισε ο Λευκός Οίκος.
«Από την πρώτη ημέρα της προεδρίας Μπάιντεν-Χάρις, οι ΗΠΑ επανεπιβεβαίωσαν τη σημασία 
των περιφερειακών εταιρικών σχέσεων», δήλωσε ο Γκονζάλες.
Η αλλαγή τόνου στις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκους είναι τουλάχιστον εμφανής, μετά την 
προεδρία Τραμπ, ο οποίος είχε επαναδιαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον 
Καναδά και το Μεξικό, προκαλώντας παράλληλα μια σειρά αντιπαραθέσεων με αυτές τις δύο 
χώρες.
Οι σχέσεις με το Μεξικό επιδεινώθηκαν εξαιτίας του σχεδίου του να κατασκευάσει τείχος στα 
νότια σύνορα των ΗΠΑ, για να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών. Όσον αφορά τις σχέσεις με 
τον Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δύσκολη σχέση με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, κάνο-
ντάς του προσωπικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ανέντιμο και αδύναμο» άτομο, την 
ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ραντεβού Μπάιντεν-Τριντό-Λόπες 
Ομπραδόρ για να κλείσουν οι 
πληγές του Τραμπ

Καναδάς Covid-19: Τα παιδιά κάτω 
των 12 ετών αντιπροσωπεύουν πλέον 
την πλειοψηφία των κρουσμάτων

Περίπου το 89 τοις εκατό του 
επιλέξιμου πληθυσμού είναι 
μερικώς εμβολιασμένο και περίπου 
το 84 τοις εκατό του επιλέξιμου 
πληθυσμού είναι πλήρως 
εμβολιασμένο.

Γ
ια πρώτη φορά στην πανδημία της 
COVID-19, τα παιδιά δημοτικού σχο-
λείου είναι πλέον η ομάδα που βλέ-
πει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων κα-

θημερινών μολύνσεων, αναφέρει η Υπηρε-
σία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (PHAC). 
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ο-
τάβα την Παρασκευή, η Διευθύντρια Δη-
μόσιας Υγείας Δρ Theresa Tam είπε ότι τα 
άτομα κάτω των 12 αντιπροσωπεύουν ε-
πί του παρόντος πάνω από το 20 τοις εκα-
τό των ημερήσιων περιπτώσεων, παρόλο 
που αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 τοις ε-
κατό του πληθυσμού 
της χώρας.
Μιλώντας σε συνέ-
ντευξη Τύπου στην 
Οτάβα την Παρα-
σκευή, η Διευθύντρια 
Δημόσιας Υγείας Δρ 
Theresa Tam είπε ότι 
τα άτομα κάτω των 
12 αντιπροσωπεύ-
ουν επί του παρό-
ντος πάνω από το 20 
τοις εκατό των ημερή-
σιων περιπτώσεων, 
παρόλο που αντιπρο-
σωπεύουν μόνο το 12 
τοις εκατό του πληθυσμού της χώρας, ανα-
φέρει η National Post.
Η Tam πρόσθεσε ότι η υπερεκπροσώπηση 
δεν είναι “απροσδόκητη”, δεδομένου του 
“υψηλού επιπέδου εμβολιασμού σε άλλες 
ηλικιακές ομάδες”. Σύμφωνα με την Υπη-
ρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά PHAC, 
υπάρχουν περίπου 4,3 εκατομμύρια παι-
διά κάτω των 12 ετών που δεν είναι εμβο-
λιασμένα. Το CTV News Canada αναφέ-
ρει ότι την Τετάρτη, τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ 
ενέκριναν τη χρήση του εμβολίου της Pfizer 
για την COVID-19 για παιδιά ηλικίας πέντε 
έως 11 ετών.
Οι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτήν 

την εβδομάδα. Παρόλο που ο Καναδάς 
έχει παραγγείλει 2,9 εκατομμύρια δόσεις 
του εμβολίου της Pfizer για παιδιά, εξακο-
λουθεί να εκκρεμεί η έγκριση από τις ρυθ-
μιστικές αρχές, αναφέρει η Global News.
Η Δρ Ταμ επιβεβαίωσε ότι η αναθεώρηση 
του εμβολίου από τη Health Canada παρα-
μένει σε εξέλιξη και πιθανότατα θα περά-
σουν εβδομάδες, και όχι μήνες, μέχρι 
να λάβει απόφαση ο Οργανισμός. Η Ταμ 
προσπάθησε να διαβεβαιώσει το κοινό, 
λέγοντας ότι υπήρξαν κάποια κρούσματα 
σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, αλλά 
παραμένουν μικρά σε μέγεθος.
Πρόσθεσε ότι τα μικρότερα παιδιά εμφανί-
ζουν πιο ήπιες λοιμώξεις από την COVID-
19 από τους ενήλικες, αλλά υπάρχουν σπά-
νιες περιπτώσεις πιο σοβαρής ασθένειας. 
Σε νέες προβολές για την COVID-19 που 
κυκλοφόρησαν την Παρασκευή, οι αξι-

ωματούχοι της η Υπηρε-
σίας Δημόσιας Υγείας 
του Καναδά PHAC ζήτη-
σαν αυξημένο εμβολια-
σμό μεταξύ εκείνων που 
αλληλεπιδρούν με παι-
διά κάτω των 12 ετών, 
προκειμένου να προστα-
τευθούν από την COVID-
19. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο, πέρα   από 
την προστασία των ατό-
μων από σοβαρές εκβά-
σεις και τη μείωση της πίε-
σης στο σύστημα υγείας, 
η αύξηση της εμβολια-

στικής κάλυψης σε ολόκληρη την κοινό-
τητα είναι επίσης σημαντική για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης σε παιδιά που είναι 
πολύ μικρά για να εμβολιαστούν και ως εκ 
τούτου για τη μείωση της εξάπλωσης σε 
σχολεία και όχι μόνο», δήλωσαν αξιωμα-
τούχοι. Συνολικά, περισσότερες από 58,9 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίων COVID-19 
έχουν χορηγηθεί σε ολόκληρο τον Καναδά 
από την έναρξη του εμβολιασμού τον 
περασμένο Δεκέμβριο.
Περίπου το 89 τοις εκατό του επιλέξιμου 
πληθυσμού είναι μερικώς εμβολιασμένο 
και περίπου το 84 τοις εκατό του επιλέξι-
μου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολια-
σμένο.

Η απαγόρευση τσιγάρων με γεύση 
μέντα μείωσε 5% τις πωλήσεις

Μ
ια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι η απα-
γόρευση των τσιγάρων μενθόλης 
στον Καναδά οδήγησε περισσότε-
ρους καπνιστές να το κόψουν, με τις 

συνολικές πωλήσεις τσιγάρων να μειώνονται μετά 
την εφαρμογή του νόμου. Οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης 
της μενθόλης, οι πωλήσεις αυτών των τσιγάρων 
έκαναν μια απρόσμενη βουτιά. Υπήρξε όμως και 
μείωση στις συνολικές πωλήσεις τσιγάρων, λίγο 
κάτω από το 5%. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι 
η απαγόρευση έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Michael 
Chaiton, της Ερευνητικής Μονάδας Καπνού του 
Οντάριο και του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
Η εθνική απαγόρευση της μενθόλης του Καναδά τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2017, 
αν και ορισμένες επαρχίες είχαν θεσπίσει τη δική τους πριν από αυτό. Η ελπίδα είναι ότι 
τέτοια μέτρα θα ωθήσουν περισσότερους καπνιστές μενθόλης να σταματήσουν τελικά το 
κάπνισμα. Και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό συμβαίνει. Ωστόσο, μια απα-
γόρευση θα μπορούσε απλώς να κάνει τους καπνιστές μενθόλης να στραφούν σε τσιγάρα 
χωρίς μενθόλη.
Οι ερευνητές εστίασαν στον αντίκτυπο της απαγόρευσης στις πωλήσεις τσιγάρων, χρησι-
μοποιώντας δεδομένα χονδρικής που αναφέρθηκαν από κατασκευαστές στο εθνικό ινστι-
τούτο υγείας του Καναδά μεταξύ 2010 και 2018. Διαπίστωσαν ότι σε εθνικό επίπεδο, οι 
συνολικές πωλήσεις τσιγάρων μειώθηκαν κατά 4,6% μετά την απαγόρευση, σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Υπήρξαν επίσης μειώσεις πωλήσεων σε κάθε επαρχία, αν και τα 
στοιχεία διέφεραν πολύ.

καναδάς
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Έ
ντονη διαφωνία εκφράζει ο Δήμος Αμμοχώστου 
στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο Δή-
μου, που θα περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες 
οντότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, 

αφού όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση του μια τέ-
τοια ενέργεια ελλοχεύει πολιτικούς κινδύνους, ενόσω το 
πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου παραμένει άλυτο και η 
μητρόπολη της επαρχίας παραμένει υπό κατοχή. 
Προστίθεται ότι «η Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου, συζήτησε εκ νέου το θέμα της Μεταρ-
ρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενόψει του διαλό-
γου που έχει επαναρχίσει και κύρια λόγω των διαφόρων 
σεναρίων που ακούγονται σχετικά με τις συνενώσεις των 
ελεύθερων Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Αμμο-
χώστου».  
 Ο Δήμος Αμμοχώστου «επαναλαμβάνει για ακόμα μια 
φορά την έντονη διαφωνία του, στο ενδεχόμενο δημι-
ουργίας ενός και μόνο Δήμου, ο οποίος να συμπερι-
λαμβάνει όλες τις υφιστάμενες οντότητες της ελεύθε-
ρης επαρχίας Αμμοχώστου. Η δημιουργία ενός τέτοιου 
υπερ-Δήμου ελλοχεύει πολιτικούς κινδύνους, ενόσω το 
πολιτικό μας πρόβλημα παραμένει άλυτο και η μητρό-
πολη της επαρχίας μας παραμένει υπό κατοχή».
Η πόλη της Αμμοχώστου, σημειώνεται στην ανακοί-
νωση, «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατα-

σταθεί, ως η μητρόπολη της επαρχίας, από κανένα άλλο 
Δήμο ή άλλη οντότητα. Σήμερα που η Αμμόχωστος βρί-
σκεται υπό απειλή και η Τουρκία προχωρεί ακάθεκτη 
στους άνομους σχεδιασμούς της και μονομερώς αλλάζει 
το στάτους-κβο στην πόλη μας, θεωρούμε απαράδεκτο 
να εξελίσσεται μια συζήτηση που είτε θα υπονοεί, είτε 
ντε φάκτο θα οδηγεί σε κάποιο μόρφωμα που θα αντικα-
θιστά τον μητροπολιτικό ρόλο του Δήμου Αμμοχώστου».      
Η Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προστί-
θεται «πρέπει να έχει στο επίκεντρο της, τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ευημερία και την 
ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα, όμως, 
στην περίπτωση της επαρχίας Αμμοχώστου δεν μπορεί 
να μην λάβει υπόψη της την ιδιαιτερότητα του πολιτικού 
προβλήματος, γεγονός που αναπόφευκτα θα επηρεαστεί 
από τη δημιουργία ενός γεωγραφικά και πληθυσμιακά 
τεράστιου Δήμου στο ελεύθερο κομμάτι της επαρχίας».     
 Σε καμία περίπτωση, αναφέρεται στην ανακοίνωση 
«δεν είναι ρόλος μας να εμπλακούμε στη συζήτηση για 
τη μορφή και τους νέους σχηματισμούς που τελικά θα 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης. Θεω-
ρούμε όμως υποχρέωση μας να εκφράσουμε την έντονη 
διαφωνία μας με τη δημιουργία ενός τέτοιου σχηματι-
σμού, όπως επίσης και με την χρήση ονόματος που θα 
παραπέμπει στην ιστορία της Αμμοχώστου».

Έντονη διαφωνία Δήμου 
Αμμοχώστου με δημιουργία ενός 
Δήμου στην επαρχία

Κόκκινος: Κύριο μέλημα του Υφ. Έρευνας η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Κ
ύριο μέλημα του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής απο-
τελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και η ενδυνάμωση της θέσης και της φωνής 

της Κύπρου σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης α-
ποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, είπε ο 
Υφυπουργός Κυριάκος Κόκκινος, κατά την διάρκεια 
συνάντησης χθες, με αντιπροσωπεία του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, στη συνά-
ντηση, ο κ. Κόκκινος ανέπτυξε το όραμα του Υφυ-
πουργείου του για να καταστεί η Κύπρος μια δυνα-
μική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς 
πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αρι-
στεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφε-
ρειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ενημερώθηκε για τις δράσεις του Υφυ-
πουργείου σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, στη δια-
χείριση της πανδημίας, στην ηλεκτρονική επιβεβαί-
ωση εγγραφής μαθητών, στα έργα αυτοματοποίη-

σης και ψηφιοποίησης σε καίριες κρατικές υπηρε-
σίες, όπως το Υπουργείο Εργασίας, το Τμήμα Πολε-
οδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας και το Τμήμα Φορολογίας. Ιδιαί-
τερη αναφορά έγινε για το έργο «Ιππόδαμος», το 
νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τη λει-
τουργία του οποίου αξιοποιούνται τεχνολογίες Γεω-
γραφικών Συστημάτων (GIS), ενώ προνοείται και η 
πλήρης διασύνδεσή του με το DLS Portal του Κτημα-
τολογίου. Με στόχο, τη βελτίωση και τον εξορθο-
λογισμό του μηχανισμού που αφορά στη ρύθμιση 
της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της 
Κύπρου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύ-
πτει και σχετικές ανάγκες για όλες τις Πολεοδομικές 
και Οικοδομικές Αρχές του τόπου.
Όπως αναφέρεται, η συνάντηση έγινε σε ένα ιδιαί-
τερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, όπου κοινή 
συνισταμένη ήταν ότι με τη δημιουργία ενός σύγ-
χρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη 
Κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας.

Σ
την παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου του Σαββάτου 2021-2022 
προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, Πρόδρομου Προδρόμου, ο οποίος όπως ανα-
κοίνωσε πρόκειται για μια καινοτομία που ξεκίνησε από την προη-

γούμενη σχολική χρονιά, αλλά το ερχόμενο Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 
αρχίζει το φετινό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη 
από το σπίτι, με πρόγραμμα που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεταξύ των 
ωρών 11:00 και 13:00.
Σε ομιλία του, κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την 
παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου 2021-2022, ο Υπουργός Παιδείας 
είπε πως «η ιδέα ξεκίνησε από την εμπειρία της εξοικείωσης του σχολείου 
με την ψηφιακή τεχνολογία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σημειώ-
νοντας πως βασίζεται στο δίκτυο, στο οποίο έχουν πλέον ενταχθεί όλα τα 
σχολεία, όλοι και όλες οι μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευ-
τικοί μας, με περισσότερους από 100 χιλιάδες ενεργούς λογαριασμούς 
χρηστών.
Σκοπός, πρόσθεσε, «είναι να παρέχουμε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 
με θεματολογία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που αναπτύσσει γνώσεις και 
δεξιότητες πέραν των πλαισίων του Αναλυτικού Προγράμματος του σχο-
λείου».
Ο κ. Προδρόμου ανέφερε επίσης ότι «αξιοποιείται η ψηφιακή τεχνολογία 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσα από μια λογική που ξεπερνά τη στενά 
διδακτική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα, βίντεο, 
στατιστικά δεδομένα ή ευρήματα ερευνών και μια φιλικότερη, ίσως και 
παιγνιώδους λογικής, επικοινωνία. Στόχος να δοθούν τα μέσα και τα ερε-
θίσματα, ούτως ώστε τα παιδιά και οι νέοι μας να διευρύνουν τους πνευ-
ματικούς ορίζοντες, έχοντας πρόσβαση και σε χρήσιμες πληροφορίες για 
καίριας σημασίας κοινωνικά θέματα».
Εξήγησε πως «οι παρουσιάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί καλύ-
πτουν μια μεθοδολογία που αφορά στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην 
Ψυχο-συναισθηματική Ενδυνάμωση των Παιδιών απέναντι στην Εμπει-
ρία της Πανδημίας, σε ενημέρωση σχετικά με την ίδια την Πανδημία και τα 
Μέτρα Υγειονομικής Προστασίας και σε θέματα Περιβάλλοντος και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης. Παράλληλα, προστίθενται και ιδιαίτερες ενότητες, όπως 
ενημέρωση για τον Σχολικό Εκφοβισμό και τον Νομικό Γραμματισμό».
«Υπάρχει η προοπτική να προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός και άλλων ενο-
τήτων που θα αφορούν την ενημέρωση για Προστασία από Εξαρτησιογό-
νες Ουσίες, την Ενσυναίσθηση σχετικά με την Αναπηρία και τα Άτομα με 
Αναπηρία, τον Χρηματοοικονομικό Γραμματισμό, την Οδική Ασφάλεια, 
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τις Διατροφικές Συνήθειες, κ.ο.κ», 
είπε.
Σημείωσε πως στο επόμενο διάστημα θα κοινοποιηθεί και θα γνωστο-
ποιηθεί περισσότερο αυτό το πρόγραμμα μέσα στα σχολεία από τους/
τις εκπαιδευτικούς, που θα απευθυνθούν στους μαθητές και μαθήτριες, 
αλλά και μέσω των γονέων, για να συμπληρώσει πως «η  φιλοδοξία είναι 
να αναπτυχθούν σταδιακά ξεχωριστά προγράμματα με παρουσιάσεις που 
θα απευθύνονται στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (οι δύο κύκλοι 
του Δημοτικού Σχολείου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο/Τεχνικές Σχολές), αλλά 
και με προοπτική να αναπτυχθούν και ειδικές παρουσιάσεις για γονείς». 
Σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου ξεχωριστές δυνατότητες δίνει το ότι οι 
παρουσιάσεις αυτές θα είναι στη συνέχεια μόνιμα διαθέσιμες στον ιστό-
τοπο του ΥΠΠΑΝ (elearning.schools.ac.cy/index.php/el/meno-spiti-ucy/
category/65-diadiktyaka-mathimata-psifiako-scholeio) και μπορεί να 
έχουν διάφορες χρήσεις, μεταξύ των οποίων, αξιοποίηση για την κανο-
νική διδασκαλία στα σχολεία ή και για εργασίες που μπορεί να αναλάβουν 
οι μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.

Παρουσιάστηκε από τον 
Υπουργό Παιδείας το Ψηφιακό 
Σχολείο Σαββάτου
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«Απειλούν» με δημογραφική 
αλλοίωση τον πληθυσμό, ενώ  
οι έν τονες κοινωνικο-οικο-
νομικές επιπτώσεις είναι ήδη 
εμφανείς στη χώρα - Η κρι-
σ ιμότητα του προβλήματος 
ώθησε την κυβέρνηση στην 
έκτακτη λήψη μέτρων
Σειρά μέτρων για 
αντιμετώπιση των 
διογκούμενων 
μεταναστευτικών ροών 
έλαβε η κυπριακή 
κυβέρνηση, με άξονα 
μεταξύ άλλων τον 
κίνδυνο δημογραφικής 
αλλοίωσης και τις 
οξύτατες κοινωνικό-
οικονομικές επιπτώσεις 
στον πληθυσμό.

Ο
ι αποφάσεις ε λή-
φθησαν σε ευρεία 
σύσκεψη υπό τον 
Πρόεδρο, Νίκο Α-

ναστασιάδη μετά το τέλος της 
οποίας ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Μάριος Πελεκάνος δή-
λωσε στους δημοσιογράφους 
ότι τα αρμόδια Υπουργεία και 
Υπηρεσίες κατέθεσαν σχετικά 
στοιχεία που καταδεικνύουν 
τον κίνδυνο δημογραφικής αλ-
λοίωσης, αλλά και τις οξύτατες 
κοινωνικό-οικονομικές επι-
πτώσεις της μεταναστευτικής 
κρίσης με τις οποίες είναι αντι-
μέτωπη η χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, από τα 
σ τοιχε ία που κατατέθηκαν 
καταδεικνύεται πως για τους 
πρώτους 10 μήνες του 2021 
καταγράφον ται παράτυπε ς 
ροές 10.868 προσώπων από 
τις οποίες οι 9.270 έχουν διέλ-
θει παράνομα από την πρά-
σινη γραμμή «σε μια ξεκά-
θαρη πολιτική εργαλειοποί-
ησης του ανθρώπινου πόνου 
από την Τουρκία, με βάση 
μια προδιαγεγραμμένη και 

συνειδητή πολιτική, αφού η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
ροών προέρχεται από την εν 
λόγω χώρα, με πιο σημαντικό 
το γεγονός πως το 70% των 
εν λόγω ροών αφορά μονή-
ρεις άντρες ηλικίας 25 έως 40 
ετών».
Ο Κύπριο ς  κυβε ρνητ ικό ς 
εκπρόσωπος είπε ότι για σκο-
πούς σύγκρισης, φέτος οι ροές 
είναι ήδη κατά 38% αυξημέ-
νες σε σχέση με τον αντίστοιχο 
αριθμό για ολόκληρο το 2020. 
Ανέφερε εξάλλου πως παρά το 
γεγονός ότι με την εφαρμογή 
της νέας διαδικασίας ταχύρ-
ρυθμης εξέτασης των αιτή-
σεων έχουν ήδη απορριφθεί 
8.671 αιτήσεις, οι σημερινές 
ροές προστίθενται στις πέραν 
των 33.000 περι-
πτώσεων παρά-
νομα διαμε νό -
ντων ατόμων.
Σύμφωνα με τα 
όσα δήλωσε ο 
κ .  Π ε λ ε κά ν ο ς , 
το ποσοστό των 
α ι τ η τ ώ ν  π ο λ ι -
τ ι κο ύ  α σ ύ λ ο υ 
υπερβαίνει το 4% του πληθυ-
σμού των ελεγχόμενων από 
την Κυπριακή Δημοκρατ ία 
περιοχών, όταν στις υπόλοιπες 
χώρες πρώτης γραμμής της ΕΕ 
δεν υπερβαίνει το 1%, «με 
κοινή παραδοχή των ευρω-
παϊκών θεσμών πως η Κύπρος 
αποτελεί την πρώτη χώρα σε 
αιτητές πολιτικού ασύλου».
«Το πιο σημαντικό που απο-
δεικνύει την κρισιμότητα του 
προβλήματος, είναι τα στοι-
χεία που αφορούν τους μαθη-
τές με μεταναστευτική βιογρα-
φία. Πιο συγκεκριμένα, στην 
προδημοτική εκπαίδευση ο 
αριθμός των εν λόγω μαθητών 
υπερβαίνει το 30% του συνό-
λου, ενώ στη δημοτική εκπαί-
δευση ανέρχεται στο 16%».

Ανέφερε περαιτέρω πως ιδι-
αίτερα ανησυχητικά είναι και 
τα όσα κατατέθηκαν για την 
αύξηση της εγκληματικότητας 
και το ποσοστό συμμετοχής 
των παράτυπων και παράνο-
μων μεταναστών σε σοβαρά 
εγκλήματα που με βάση τα 
σχετικά στοιχεία υπερβαίνει 
το 43%.
Ο Κύπριος  Κυβε ρνητ ικός 
Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και 
σε διαπίστωση πως πέραν της 
γκετοποίησης σε αστικές περι-
οχές, σε αρκετές κοινότητες 
έχει επέλθει σημαντικότατη 
δημογραφική αλλοίωση.
«Ένα άλλο στοιχείο που επί-
σης προβληματίζει ε ίναι οι 
οικονομικές επιπτώσεις σε 
βάρος των Κύπριων φορο-

λ ο γ ο ύ μ ε ν ω ν , 
αφού, πέραν των 
178 εκα τομμυ-
ρίων ευρώ που 
διατέθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή 
Ένω σ η  μ ε τ α ξύ 
των ε τών 2014-
2020, οι Κύπριοι 
π ολ ί τ ε ς  έ χο υ ν 

επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 
178 εκατομμυρίων ευρώ για 
καταβολή επιδομάτων και 
δημιουργία υποδομών. Αρκεί 
να αναφερθεί πως ένεκα της 
επιδείνωσης της κατάστασης 
μόνο για τη φετινή χρονιά, το 
Υφυπουργείο Πρόνοιας χρει-
άστηκε να καταβάλει πρόσθε-
τες δαπάνες ύψους 38 εκατομ-
μυρίων ευρώ από τον εθνικό 
προϋπολογισμό σε επιδόματα 
σίτισης και στέγασης», είπε ο 
κ. Πελεκάνος.
Η Λευκωσ ία προχωρε ί με 
άμεση ενημέρωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την επι-
δείνωση της κατάστασης, την 
αναγκαιότητα για λήψη έκτα-
κτων μέτρων αλλά και επεί-
γουσα αρωγή στην αντιμετώ-

πιση του προβλήματος κατ’ 
αναλογία με τ ις αποφάσεις 
που ελήφθησαν για τη Λιθου-
ανία και την Πολωνία.
Επίσης η Λευκωσία υποβάλλει 
αίτημα προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη λήψη μέτρων 
υπέρ της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, συμπεριλαμβανομένου 
της παραχώρησης του δικαι-
ώματος αναστολής της υποβο-
λής αιτήσεων χορήγησης ασύ-
λου από άτομα που εισέρχο-
νται στη χώρα παράνομα.
Εξάλ λου σ το πλαίσ ιο της 
προσδοκώμενης αλληλεγγύης 
από την ΕΕ, θα υπάρξει διεκ-
δίκηση άμεσης με τεγκατά-
στασης στα κράτη μέλη αριθ-
μού αιτητών ασύλου, αλλά και 
η επαναπροώθηση αιτητών 
ασύλου στις χώρες προέλευ-
σης τους.

Ζητούμε άμεση και έ-
κτακτη βοήθεια από την 
Ε.Ε. για το μεταναστευ-
τικό
Έκκληση προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε ό,τι αφορά τις μετα-
ναστευτικές ροές, ιδίως από 
τις κατεχόμενες περιοχές της 
Κύπρου, απευθύνει ο υπουρ-
γός Εσωτερικών της Κύπρου, 
Νίκος Νουρής.
Σε ανάρτησή του στο Twitter 
ο κ. Νουρής ζητά άμεση και 
έκ τακ τη βοήθε ια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ίζο-
ν τας ότ ι, ο πληθυσμός του 
Κέντρου Φιλοξενίας «Πουρ-
νάρα», χωρητικότητας 1000 
ατόμων, έφτασε σήμερα τα 
2400 άτομα. «Ζητούμε άμεση 
και έκτακτη βοήθεια από την 
ΕΕ. Οι ροές από τα κατεχόμενα 
είναι συνεχείς. Στο χωρητικό-
τητας 1000 ατόμων κέν τρο 
Που ρνά ρα  ο  π λ η θ υσ μό ς 
έφτασε σήμερα τους 2400», 
αναφέρει στη σχετική ανάρ-
τησή του ο κ. Νουρής.

Υπόμνημα στην Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων με το οποίο ζητεί όπως 
«η κοινωνική κάρτα που παρέ-
χεται σε όλους τους χαμηλο-
συνταξιούχους να αποκτήσει 
πραγματική αξία» απέστειλε η 
Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων 
(ΕΚΥΣΥ). 
Ανακοίνωση της ΕΚΥΣΥ αναφέ-
ρει ότι «ζητεί, όπως, Ημικρα-
τικοί Οργανισμοί όπως είναι η 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η 
Cyta και το Τμήμα Υδατοπρο-
μήθειας, παραχωρούν εκπτώ-
σεις στα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας».
 Στο υπόμνημα προς την 
Υπουργό Εργασίας η ΕΚΥΣΥ 
αναφέρει  μεταξύ άλλων ότι 
«οι εξαιρετικά μεγάλες αυξή-
σεις στις τιμές των καυσίμων 
και του ηλεκτρισμού το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν προκαλέ-
σει δυσβάσταχτο οικονομικό 
κόστος σε χιλιάδες νοικοκυριά 
τόσο των συνταξιούχων όσο 
και των υπόλοιπων πολιτών».
 «Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
και άλλα βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης όπως είναι το ψωμί, 
το γάλα κτλ είναι πολύ πιο 
ακριβά από τον μέσο όρο της 
ΕΕ ζητούμε από την κυβέρνηση 
να λάβει μέτρα για έλεγχο των 
τιμών και την παραχώρηση 
αντισταθμιστικών παροχών 
προς τους συνταξιούχους για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών 
προβλημάτων που έχουν δημι-
ουργηθεί» συνεχίζει η ΕΚΥΣΥ.
 Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, 
η ΕΚΥΣΥ ανακοινώνει τη συμ-
μετοχή της στην κινητοποί-
ηση κατά της ακρίβειας και της 
αισχροκέρδειας  που διοργα-
νώνει η Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ) το Σάβ-
βατο, 13 Νοεμβρίου και καλεί 
τους συνταξιούχους να παρευ-
ρεθούν και «να στείλουν το 
μήνυμα προς την κυβέρνηση 
ότι δεν θα ανεχθούν άλλο την 
απραξία της, απαιτώντας να 
τους αντιμετωπίσει  με κοινω-
νική ευαισθησία και σεβασμό».

Aντισταθμιστικές 
παροχές προς 
συνταξιούχους 
ζητά από Υπουργό 
Εργασίας η ΕΚΥΣΥ

«Ασφυξία» από τις μεταναστευτικές ροές 
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διεθνή νέα

«Εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε 
για να προστατεύσετε τον εαυτό 
σας. Εμβολιαστείτε για να ζήσετε 
φυσιολογικά», τόνισε ο Γάλλος 
πρόεδρος στέλνοντας μήνυμα 
στους ανεμβολίαστους πολίτες

Η 
Γαλλία θα συνδέσει τη διατή-
ρηση του υγειονομικού πά-
σου, του εγγράφου που εί-
ναι απαραίτητο για μια φυ-

σιολογική καθημερινή ζωή, με τη χο-
ρήγηση της αναμνηστικής δόσης του 
εμβολίου κατά της Covid-19 για τα ά-
τομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ανακοί-
νωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν.
Η αναμνηστική δόση του εμβολίου θα 
γίνει υποχρεωτική τον Δεκέμβριο για 
τους άνω των 65 ετών ώστε να μπο-
ρούν να διατηρήσουν το υγειονομικό 
τους πάσο, όπως είπε.
«Για τους άνω των 65 ετών, από τις 15 
Δεκεμβρίου θα πρέπει να δικαιολο-
γήσετε με μια αναμνηστική δόση του 
εμβολίου την παράταση ισχύος του 
υγειονομικού σας πάσου», δήλωσε 
σ το  τ ηλ εοπ τ ικό  του 
διάγγε λμα, καθώς οι 
μολύνσεις αυξήθηκαν 
εκ νέου στη Γαλλία.
Ανακοίνωσε επίσης ότι 
η δυνατότητα εμβολια-
σμού με αυτή την ανα-
μνηστική δόση θα διευ-
ρυνθεί στα άτομα ηλι-
κίας άνω των 50 ετών 
από τον προσεχή μήνα 
και κάλεσε τους Γάλλους που ακόμη 
δεν έχουν εμβολιαστεί, να το κάνουν 
«απέναντι σ την αναζωπύρωση της 
επιδημίας». Ο Εμανουέλ Μακρόν 
δήλωσε ότι η αύξηση των κρουσμά-
των της Covid-19 και τα στοιχεία των 
νοσηλειών στα νοσοκομεία λόγω της 
Covid είναι ανησυχητικά.
Ζήτησε την επιτάχυνση του εμβολια-
σμού με τις αναμνηστικές δόσεις για 
τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους 
πολίτες και είπε ότι μια τρίτη δόση θα 
δοθεί σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 
ετών από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Ο Μακρόν προειδοποίησε γ ια την 
εμφάνιση ενός πέμπτου κύματος λοιμ-

ώξεων στην Ευρώπη και προέτρεψε τη 
μικρή μειονότητα των Γάλλων πολιτών 
που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πρά-
ξουν. «Εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε 
για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. 
Εμβολιαστείτε για να ζήσετε φυσιολο-
γικά», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πάνω από 16.000 κρούσματα 
το τελευταίο 24ωρο στην Ολ-
λανδία
Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι 
κατέγραψε πάνω από 16.000 κρού-
σματα Cov id-19 σε διάσ τημα 24 
ωρών, τον υψηλότερο αριθμό από την 
αρχή της πανδημίας.
Ο RIVM, ο ολλανδικός οργανισμός 
που είναι υπεύθυνος για τη δημόσια 
υγεία, έκανε γνωστό πως 16.364 νέα 
κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες, ένας αριθμός που 
καταρρίπτει το ρεκόρ, από την αρχή 
της πανδημίας, που είχε καταγρα-
φεί στις 20 Δεκεμβρίου του 2020, με 
12.997 μολύνσεις.
Ο RIVM ανακοίνωσε επίσης 26 θανά-
τους για το τελευταίο 24ωρο.
Ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμά-

των προκαλε ί γ ια μία 
ακόμη φορά πίεση στα 
νοσοκομεία και ειδικοί 
σ τον τομέα της υγείας 
κάλ εσαν  σ ήμε ρα τ ην 
κυβέρνηση να επιβάλει 
μερικό λοκντάουν, διάρ-
κειας δύο εβδομάδων, 
για να αντιμετωπιστεί η 
εκτόξευση των μολύν-
σεων.  Με ταξύ άλ λων 

προτείνουν το κλείσιμο θεάτρων και των 
κινηματογράφων, την ακύρωση μεγάλων 
εκδηλώσεων και το κλείσιμο των καφέ 
και των εστιατορίων νωρίτερα, μετέ-
δωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NOS.
Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον υπη-
ρεσιακό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε θα 
συζητήσει τις παραπάνω συστάσεις, 
κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρία-
σης απόψε και αύριο, στις 20.00 ώρα 
Ελλάδας θα ανακοινωθούν οι όποιες 
αποφάσεις σε συνέντευξη Τύπου που 
θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.
Περίπου το 85% του ενήλικου πληθυ-
σμού στην Ολλανδία έχει εμβολιαστεί 
πλήρως κατά της Covid-19.

Η επιδείνωση των σχέσεων 
ΗΠΑ-Γαλλίας μετά την ακύρωση 
της συμφωνίας για την αγορά 
γαλλικών υποβρυχίων, ύψους 
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, 
αντανακλάται μάλλον στους 
τρόπους συμπεριφοράς του Γάλλου 
προέδρου

Μ
ε τακτ απέφυγε χθες ο Γάλ-
λος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν το κλασικό φιλί στα μά-
γουλα της αντιπροέδρου των 

ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, όταν την υποδέχθη-
κε στο Ελιζέ, όπως σχολιάζουν τα διεθνή 
ΜΜΕ.
«Εδώ φίλησε τον Ντόναλντ Τραμπ», σχολι-
άζει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».
Η επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Γαλλίας 
μετά την ακύρωση της συμφωνίας για την 
αγορά γαλλικών υποβρυχίων, ύψους πολ-
λών δισεκατομμυρίων ευρώ, αντανακλά-
ται μάλλον στους τρόπους συμπεριφοράς 
του Eμανουέλ Μακρόν.
Ο ένοικος των Ηλυσίων υποδέχτηκε στο 
Μέγαρο Ηλυσίων την αντιπρόεδρο των 
ΗΠΑ, μόνο που αντί να την φιλήσει στα 
μάγουλα, όπως συνηθίζει να κάνει με τους 
προσκεκλημένους του, περιορίστηκε στη 
χειραψία.
Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις 
και ο σύζυγός της Νταγκ Εμχοφ βρίσκο-
νται από την Τρίτη στη Γαλλία για τετραή-
μερη επίσκεψη.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι 
στο Παρίσι», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατέβηκε τα σκα-
λιά για να την χαιρετήσει καθώς έφτασε 
η αυτοκινητοπομπή της στο Ελιζέ. Οι δυο 
τους έδωσαν τα χέρια και χαμογέλασαν.
Ο Γάλλος πρόεδρος δεν χαιρέτησε την 
Κάμαλα με τον τρόπο που συνηθίζει να 
υποδέχεται τους ξένες ηγέτες, όπως γρά-
φει η βρετανική εφημερίδα.
Αν και έχει φωτογραφηθεί να δίνει 
φιλί «La Bise» (το γαλλικό φιλί στα δύο 
μάγουλα) στον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ και την πρώην «Πρώτη 
Κυρία» Μελάνια Τραμπ, απέφυγε να το 
πράξει με το δεξί χέρι του Αμερικανού 
προέδρου Tζο Μπάιντεν.
Την πρώτη μέρα της επίσκεψής της στη 
Γαλλία, η Κάμαλα Χάρις επισκέφθηκε το 
Ινστιτούτο Παστέρ, όπου Γάλλοι επιστήμο-
νες εργάζονται πυρετωδώς για την κατα-
πολέμηση της πανδημίας Covid-19.
Εκεί, τη δεκαετία του 80, η μητέρα της, 
ερευνήτρια στο επάγγελμα, είχε συμ-
μετάσχει σε έρευνα για τον καρκίνο του 
μαστού.
Μετά την κρίση που πυροδότησε η ακύ-
ρωση της συμφωνίας των ΗΠΑ για τα 
γαλλικά υποβρύχια, το δεξί χέρι του Τζο 
Μπάιντεν προσπαθεί να... καλοπιάσει τον 
Γάλλο πρόεδρο.
Ο Μακρόν αντέδρασε έντονα μετά την 
ακύρωση της συμφωνίας για τα υποβρύ-
χια με το Παρίσι, όπως σολιάζει η εφημε-
ρίδα «Le Parisien».
Το γεγονός μάλιστα ότι οι ΗΠΑ συνήψαν 
αμυντική συμφωνία με Αυστραλία και 
Βρετανία (γνωστή ως AUKUS), εξόργισε 
το Παρίσι.

Γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν δεν 
φίλησε την Κάμαλα Χάρις πριν τη 
συνάντησή τους; 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Δραματικό διάγγελμα Μακρόν: 
Υποχρεωτική η τρίτη δόση 
εμβολίου για τους άνω των 65 ετών 
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Ο 
Σιλβέστερ Σταλόνε  φοβόταν ότι 
θα πέθαινε και θα πήγαινε στον 
παράδεισο, μετά από μία σκη-
νή μάχης με τον χαρακτήρα Ιβάν 

Ντράγκο, τον οποίο υποδυόταν ο Σουηδός η-
θοποιός Ντολφ Λούντγκρεν. Όπως εξομολο-
γήθηκε, έμεινε στη ΜΕΘ για τέσσερις ημέρες.
Οι ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν ως αντίπα-
λοι πυγμάχοι στην τέταρτη ταινία της σειράς 
«Rocky», η οποία κυκλοφόρησε το 1985. Ο 
Σταλόνε αναφέρθηκε στα γυρίσματα της σκη-
νής του αθλητικού δράματος, στο πρόσφατο 
βίντεο του καναλιού του στο YouTube, «The 
Making of Rocky vs. Drago».
«Το πρώτο πράγμα που γυρίσαμε ήταν η 
είσοδός μου, η είσοδός του και οι εισαγωγές. 
Μετά από τραυματισμό πραγματικά κατά τη 
διάρκεια του αγώνα και έπρεπε να μεταφερ-

θεί στην εντατική στην Καλιφόρνια από τον 
Καναδά» δήλωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε .
Έπειτα, ο 75χρονος ηθοποιός υποστήριξε: 
«Λοιπόν, με κονιορτοποίησε. Και δεν το 
ένιωσα εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα το 
βράδυ και η καρδιά μου άρχισε να φουσκώ-
νει. Η αρτηριακή μου πίεση ανέβηκε στο 260 
και μιλούσα με αγγέλους. Ήμουν στην εντα-
τική, περιτριγυρισμένος από καλόγριες, και 
μετά από αυτό, έπρεπε να επιστρέψω και να 
τελειώσω τον αγώνα».
Ο Ιταλοαμερικανός καλλιτέχνης εξήγησε ότι 
έμεινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
για τέσσερις ημέρες. Μετά από λίγο γύρισε 
την υπόλοιπη σκηνή της τελευταίας μάχης, 
προσθέτοντας ότι το σφοδρό χτύπημα από 
τον   Ντολφ Λούντγκρεν στο στήθος του είναι 
«αυτό που υπάρχει στην αρχική ταινία» .

διεθνή νέα

Η ισραηλινή κυβέρνηση κλείστηκε 
σήμερα μέσα σε ένα πολεμικό 
καταφύγιο για να προστατευτεί 
από το ξέσπασμα μιας φονικής 
νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, 
στο πλαίσιο της άσκησης 
προσομοίωσης «Ωμέγα» 

Π
ρόβα... πολέμου έκανε σήμε-
ρα η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ 
για να αντιμετωπίσει μία θανα-
τηφόρα νέα παραλλαγή του κο-

ρωνοϊού.
Στη διάρκεια της άσκησης προσομοί-
ωσης «Ωμέγα», o πρωθυπουργός της 
χώρας, Ναφτάλι Μπένετ και οι υπουργοί 
του συμμετείχαν στην πολεμική πρόβα, 
ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί 
ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για 
«κάθε σενάριο».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Jerusalem 
Post», η ισραηλινή κυβέρνηση κλείστηκε 

σήμερα μέσα σε ένα πολεμικό καταφύ-
γιο για να προστατευτεί από το ξέσπα-
σμα μιας φονικής νέας παραλλαγής του 
κορωνοϊού.
Για πρώτη φορά στον κόσμο, γίνεται 
άσκηση για το ενδεχόμενο μιας θανατη-
φόρας παραλλαγής του κορωνοϊού, υπο-
στηρίζει η εφημερίδα «Times of Israel».
Το πυρηνικό καταφύγιο στην Ιερουσα-
λήμ, γνωστό ως «Εθνικό Κέντρο Διαχεί-
ρισης», όπου κλείστηκε σήμερα η κυβέρ-
νηση, χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον 
συντονισμό των μέτρων για την ανά-
σχεση του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας τον Μάρτιο του 2020.
Στην προσπάθειά του να τιθασεύσει τρία 
κύματα της πανδημίας, το Ισραήλ επέ-
βαλε lockdown, ωστόσο, μέχρι την εμφά-
νιση του τέταρτου κύματος τον Ιούνιο 
κράτησε την οικονομία και τα σχολεία 
ανοιχτά βασιζόμενο σε μέτρα όπως οι 
εμβολιασμοί, οι μάσκες και οι αναμνη-
στικές δόσεις.

Κορωνοϊός - Ισραήλ: Πρόβα σε 
πολεμικό καταφύγιο από την 
κυβέρνηση για πιθανή νέα παραλλαγή 
του ιού 

Σταλόνε: «Παραλίγο να με 
σκοτώσει ο Λούντγκρεν στα 
γυρίσματα του Rocky 4» 

Κορυφώνεται το δράμα στα σύνορα της 
Λευκορωσίας

Π
εδίο μάχης θυμίζουν τα σύνορα 
της Λευκορωσίας, με τους μετανά-
στες να βιώνουν το δικό τους δρά-
μα και την εργαλοποίησή τους από 

το καθεστώς Λουκασένκο να είναι γεγονός. 
Οπως γράφουν ξένα δημοσιεύματα, στρα-
τιώτες ανοίγουν τρύπες στον φράχτη, που 
χωρίζει τα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνί-
ας, ώστε να μπορούν να περνούν οι μετανά-
στες από τη Λευκορωσία προς άλλες χώρες.
Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων σε 
διεθνή ΜΜΕ, δημιουργηθούν ανοίγματα 
που να επιτρέπουν στους μετανάστες την 
είσοδο προς κράτη της Ευρώπης.
Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, εκατοντάδες 
άνθρωποι να εισβάλλουν παράνομα στην 
ΕΕ, με αστυνομικές πηγές να διατείνονται ότι 
το τελευταίο βράδυ 400 μετανάστες πέρα-
σαν τα σύνορα.
Την ίδια στιγμή, μετανάστες από Ιράκ και 
Συρία υποστηρίζουν ότι στρατεύματα από 

τη Λευκορωσία τους διευκολύνουν, με 
κάθε τρόπο, ώστε να φτάσουν στη δυτική 
Ευρώπη.
Η τραγωδία καθρεπτίζεται στο γεγονός ότι 
δεκάδες μετανάστες έχουν πεθάνει υποκύ-
πτοντας στο κρύο που επικρατεί στην περι-
οχή όπου περιμένουν επί ώρες για να περά-
σουν στην Ευρώπη.
Η πλευρά της Πολωνίας δατείνεται ότι έχει 
συλλάβει εκατοντάδες μετανάστες προσπα-
θώντας να τους αποτρέψει να περάσουν στα 
ευρωπαϊκά σύνορα.
Εκατοντάδες είναι, πάντως, οι μετανάστες 
που διανυκτερεύουν στα σύνορα, με την ΕΕ 
να μιλά για σχέδιο αποσταθεροποίησης από 
πλευράς του Μινσκ.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγορούν τον Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο ότι ασκεί πιέσεις στην 
Ένωση, αρχικά «τραβώντας» μετανάστες 
στη χώρα του και στη συνέχεια ωθώντας 
τους με ψεύτικες υποσχέσεις στην Ευρώπη.



22 12 Νοεμβρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

3 θρεπτικά συστατικά που 
δεν πρέπει να λείπουν από τη 

διατροφή του παιδιού

Η 
υιοθέτηση μιας σωστής δι-
ατροφής είναι το κλειδί για 
την επίτευξη της βέλτ ισ της 
ανάπτυξης κατά την παιδική 

ηλικία. Άλλωστε, ένα παιδί που μα-
θαίνει από μικρή ηλικία να τρέφεται 
σωστά, θα είναι σε θέση να έχει καλές 
διατροφικές συνήθειες και στη μετέ-
πειτα ζωή του. 
Ας δούμε λοιπόν τρία θρεπτικά συστα-
τικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη 
διατροφή του παιδιού.

Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D είναι ένα από τα θρε-
πτικά συστατικά που είναι ικανά να 
ρυθμίζουν τις φλεγμονώδεις καταστά-
σεις του σώματος. Επομένως, η διατή-
ρηση αυτού του στοιχείου στα κατάλ-
ληλα εύρη μειώνει σημαντικά τον κίν-
δυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, 

σύμφωνα με στοιχεία από μια μελέτη 
που δημοσ ιεύτηκε σ το Rev iews in 
Endocrine & Metabolic Disorders.
Για να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή 
των θρεπτικών συστατικών, δεν υπάρ-
χει τ ίποτα καλύτερο από την έκθεση 
σ το ηλιακό φως κάθε ημέρα. Μέσω 
της ακτινοβολίας, ο ήλιος διεγείρει την 
ενδογενή σύνθεση αυτής της βιταμίνης 
στο δέρμα και αυτή η πηγή είναι πολύ 
πιο αξιοποιήσιμη από αυτή που προ-
έρχεται από τη διατροφή.
Ακόμα κι έτσι, είναι σημαντικό να εξα-
σφαλίσετε τακτική κατανάλωση λιπα-
ρών ψαριών, αυγών και γαλακτοκομι-
κών προϊόντων, τα οποία είναι πλού-
σια σε βιταμίνη D.

Βιταμίνη C
Το ανοσοποιητικό σύστημα των παι-
διών δεν είναι πάντα στο βέλτιστο επί-
πεδο ανάπτυξης και αυτό μπορεί να τα 
κάνει πιο επιρρεπή σε επιθέσεις από 
διάφορα μικρόβια. Για αυτόν τον λόγο, 
είναι σημαντικό να αυξήσετε την πρό-

σληψη βιταμίνης C στη διατροφή τους, 
προκειμένου να ενισχύσετε την άμυνα 
του οργανισμού τους.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσ ι-
εύτηκε σ το περιοδικό Frontiers in 
Immunology, η επαρκής πρόσληψη 
βιταμίνης C μειώνει σημαντ ικά τον 
κίνδυνο μολυσματ ικών ασθενειών. 
Μειώνει επίσης τη σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων και τη διάρκεια των λοι-
μώξεων.
Το ακτιν ίδιο, το μπρόκολο, οι φρά-
ουλες, το πορτοκάλι και τα λαχανάκια 
Βρυξελλών είναι μερικές καλές πηγές 
βιταμίνης C.

Βιταμίνη Α
Η βιταμίνη Α ε ίναι  έ να θρεπτ ικό 
συστατικό που εμπλέκεται σ τη σύν-
θεση του κολλαγόνου, μιας από τις πιο 
άφθονες πρωτεΐνες σ το σώμα. Αυτό 

είναι μέρος σχεδόν όλων των ισ τών 
του σώματος, επομένως είναι απαραί-
τητο να διασφαλιστεί η βέλτιστη παρα-
γωγή του για να διασφαλιστεί η μυϊκή 
ανάπτυξη των παιδιών.
Από την άλλη, αυτή η θρεπτική ουσία 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την 
επούλωση των πληγών. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι τα παιδιά υφίστα-
νται συχνές πτώσεις και χτυπήματα και 
η διέγερση της ενδογενούς σύνθεσης 
κολλαγόνου συμβάλλει σ την ταχεία 
ανάρρωση από τραυματισμούς.
Επιπλέον, η επαρκής πρόσληψη βιτα-
μίνης Α μειώνει μεσοπρόθεσμα τον 
κ ίνδυνο εκφυλισ τ ικών προβλημά-
των όρασης. Στη σημερινή κοινωνία, 
η οποία είναι γεμάτη οθόνες με μπλε 
φως, ε ίναι απαραίτητο να διασφα-
λίσουμε ότι η όρασή μας λειτουργεί 
καλά.
Τα καρότα, το σπανάκι, τα αποξηρα-
μένα βερίκοκα, η κόκκινη πιπεριά, η 
γλυκοπατάτα και το γκρέιπφρουτ είναι 
καλές πηγές βιταμίνης Α.

Π
ώς είναι η ζωή κοντά σου; Είσαι ένα 
άτομο που ελκύεις το ενδιαφέρον του 
άλλου ή  μήπως είσαι μια προεξοχή 
σε έναν κορμό δέντρου που πονάει 

κανείς αν την ακουμπήσει; Εντάξει, δεν εννοώ 
ότι πρέπει να είσαι κάθε στιγμή από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ελκυστικός/ή. Καταλαβαίνω ότι το 
άγχος μπορεί να επηρεάσει την ενεργητικότητά 
σου, και οι ευθύνες μπορεί να σου φάνε τον ε-
λεύθερό σου χρόνο. Προσπάθησε όμως να ε-
ξακολουθείς να αναπτύσσεσαι σαν άτομο... να 
ανακαλύπτεις καινούργια ενδιαφέροντα... να 
βρίσκεις κάποιο χόμπυ... να μάθεις κάτι που πά-
ντα σε ενδιέφερε.

Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας 
είναι άνω κάτω;
Μήπως το δωμάτιο του παιδιού σας μοιάζει 
σα να πέρασε κάποιος ανεμοστρόβιλος; Τη μια 
στιγμή είναι καθαρό και περιποιημένο, και την 
άλλη βλέπεις μια ακαταστασία από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Μην απογοητεύεσαι’ δοκίμασε το 
εξής. Ξόδεψε μια μέρα για να οργανώσεις και να 
βρεις ένα συγκεκριμένο μέρος για το καθετί. Αν 
δεν το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει ένα χάος χωρίς 
να το καταλάβεις. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιμοποίησε κουτιά από παπούτσια, καλά-
θια ή πλαστικά κουτιά για παιχνίδια, και βάλτα 
κάτω από το κρεβάτι. Για τα μικρότερα παιδιά, 
να τα αφήνεις να παίζουν με ένα παιχνίδι κάθε 
φορά. Μετά να τους ζητάς να τα μαζεύουν πριν 
ξεκινήσουν να κάνουν κάτι άλλο. 

Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί έφηβοι 
που επιλέγουν να μην κάνουν σεξ;
Ένα εξώφυλλο του περιοδικού Newsweek είχε 
τον τίτλο, «Η Καινούργια Αγνότητα.» Βασικά, 
οι περισσότεροι έφηβοι αφήνουν το σεξ για το 
γάμο. Κατ’ αρχήν τα παιδιά σήμερα ενημερώ-
νονται περισσότερο για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Επίσης έχουν περισσότερες επιλο-
γές. Οι γονείς από την άλλη, αντί να δεχτούν οι 
έφηβοί τους να είναι σεξουαλικά δραστήριοι,  
τους συστήνουν προγράμματα που ενθαρρύ-
νουν την εγκράτεια.   

Διδάσκεις στα παιδιά σου τις «τέσσερις 
βασικές αρχές»;
Ξέρουν τα παιδιά σου ποιες είναι οι τέσσερις 
βασικές αρχές; Αυτές αποτελούν το στερεό 
θεμέλιο για τη ζωή τους. Η πρώτη αρχή είναι: 

η υπευθυνότητα. Πρέπει να μάθουν ότι είναι 
υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις συνέπειές 
των πράξεών τους. Το υπεύθυνο άτομο είναι 
αξιόπιστο και μπορεί να κανείς να το εμπιστεύ-
εται. Η δεύτερη αρχή είναι: η ειλικρίνεια. Το 
ψέμα δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει να μάθουν 
να λένε την αλήθεια και να είναι ειλικρινή τόσο 
στα λόγια τους όσο και στις πράξεις τους. Η 
τρίτη αρχή είναι: η λεπτότητα και  η ευγένεια. 
Να φέρεσαι στους άλλους όπως θάθελες να 
σου φέρονται κι εκείνοι, με σύνεση κι όχι απε-
ρίσκεπτα. Και η τέταρτη αρχή είναι: η πίστη. 
Μία στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό θα τους 
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
δυσκολίες. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι απα-
ραίτητες για μια πετυχημένη ζωή.

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;
Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα μικρά παι-
διά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – δείχνουν 
την αγάπη τους και θέλουν να είναι πάντα κοντά 
σου. Όταν όμως πλησιάζουν την εφηβεία αρχί-
ζουν να συμπεριφέρονται σαν τις γάτες --  τους 
αρέσει η απομόνωση και δε σε πλησιάζουν 
όπως άλλοτε. Σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι 
απαραίτητος/η. Αλλά να ξέρεις ότι το παιδί σου 
σ’ αυτήν την ηλικία εξακολουθεί να σε χρειά-
ζεται και εσένα και την αγάπη σου. Απλά πρέ-
πει να αλλάξεις τον τρόπο προσέγγισης. Να 
είσαι πάντα διαθέσιμος/η και να του δίνεις την 
ευκαιρία να έρχεται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, 
μην το σφίγγεις και το φιλάς για να του δείξεις 
την αγάπη σου. Άφησέ το να έχει τη δική του 
συμπεριφορά και διάθεση και δείξτου αγάπη 
άνευ όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. Κι ο 
γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, χρειά-
ζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο μια φορά 
το χρόνο. Με πόσο θα τον αξιολογούσες με κλί-
μακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου σου; 
Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, τα οικονο-
μικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο δυναμικός 
τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις για να βαστάξει 
ο γάμος σου και να γίνει πιο σταθερός; Ζήτησε 
από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου να 
απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις καθώς κάθεστε 
κάτω οι δυο μαζί για να κάνετε το check up του 
γάμου σας. 

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

Σ
υγκίνηση προκαλεί η ιστορία 

μιας απαγωγής ενός παιδιού 

στην Κίνα που έγινε σενάριο ται-

νίας. Όλα ξεκίνησαν το 1997 ό-

ταν ο 2χρονος Xinzhen Guo απήχθη έξω 

από το σπίτι του στην επαρχία Σαντόνγκ.

Από τότε ο πατέρας του μικρού, Gangtang 

Guo έδωσε έναν προσωπικό αγώνα ζωής 

προκειμένου να ξαναβρεί και να αγκαλιά-

σει το παιδί του. Όμως κάτι τέτοιο έγινε 

μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ο Gangtang 

ταξίδεψε συνολικά 310.000 μίλια στην 

Κίνα προσπαθώντας να βρει τα ίχνη του 

γιου του. Οι προσπάθειές του ενέπνευ-

σαν το σενάριο της ταινίας του 2015 «Lost 

and Love».

Οι απαγωγείς είχαν προγραμματίσει να 

αρπάξουν το μικρό παιδί με σκοπό να το 

πουλήσουν για χρήματα. Τελικά εντοπί-

στηκε 24 χρόνια αργότερα από την αστυ-

νομία που χρησιμοποίησε μεθόδους 

DNA. Έτσι η οικογένεια ενώθηκε ξανά την 

περασμένη Κυριακή, με τις σκηνές που 

διαδραματίστηκαν να είναι συναισθημα-

τικά φορτισμένες.

Ο πατέρας όλα αυτά τα χρόνια ταξίδεψε 

σε περισσότερες από 20 επαρχίες της 

Κίνας με την μοτοσυκλέτα του, προσπα-

θώντας να αποσπάσει πληροφορίες για το 

παιδί του. Κατά την διάρκεια των ερευνών 

του, έσπασε κόκαλα, ενεπλάκη σε ατυ-

χήματα και έπεσε θύμα ληστών του δρό-

μου. Μάλιστα, είχε κρεμάσει στην μηχανή 

του πανό με φωτογραφίες του γιου του, 

μήπως και μπορέσει να βρει κάποιον που 

θα γνώρισε να του δώσει στοιχεία.

Ξόδεψε ότι αποταμιεύσεις είχε στην προ-

σπάθεια να βρει το παιδί του, κοιμόταν 

κάτω από γέφυρες και ικέτευε για μερικά 

χρήματα προκειμένου να συνεχίσει τον 

αγώνα του. Παράλληλα, με τις έρευνές 

του βοήθησε επτά άλλους γονείς να βρουν 

τα χαμένα παιδιά τους. Έτσι έγινε μέλος 

οργανώσεων αγνοουμένων στην Κίνα.

Μετά την επανένωση με τον γιο του 

δήλωσε: «Τώρα που βρέθηκε το παιδί 

μου, όλα μπορούν να γίνουν πιο ευτυχι-

σμένα». Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο 

γιος του αποφοίτησε από το πανεπιστή-

μιο και πλέον εργάζεται ως δάσκαλος.

Οι απαγωγείς του, ένας άντρας και μία 

γυναίκα, τον είχαν δει το 1997 να παί-

ζει έξω από το σπίτι του. Η γυναίκα τον 

άρπαξε και τον πήγε σε ένα σταθμό λεω-

φορείων όπου την περίμενε ο άντρας. 

Στη συνέχεια πήραν το λεωφορείο και 

τον πήγαν στην επαρχία Χενάν όπου και 

τον πούλησαν. Σε αυτή την επαρχία κατά-

φεραν να τον εντοπίσουν μέσω DNA οι 

Αρχές που συνέλαβαν και τους φερόμε-

νους απαγωγείς του.

Γονείς στην Κίνα ξαναβρήκαν 
το παιδί τους που το είχαν 
απαγάγει πριν 24 χρόνια
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Ο 
πόνος στον πρωκτό, αν 
και προκαλεί ανησυχία 
και πολλές φορές ντρέ-
πεται κανείς να συζητή-

σει γι’ αυτό, δεν είναι κάτι σπάνιο. 
Συνήθως, μια επίσκεψη στον ειδι-
κό αρκεί για να αντιμετωπιστεί ο 
φόβος και να λυθεί το υποκείμενο 
πρόβλημα με συντηρητικά μέσα, 
ή -όταν είναι απαραίτητο- να προ-
γραμματιστεί η χειρουργική αντι-
μετώπισή του.

Αιμορροϊδοπάθεια
Εξαιρετικά συχνή πάθηση που 
εκδηλώνεται με πόνο και συχνά 
και απώλεια αίματος είναι η αιμορ-
ροϊδοπάθεια. Αυτό συμβαίνει όταν 
αιμοφόρα αγγεία στο ορθό και τον 
πρωκτό συμφορούνται με αίμα, 
δημιουργώντας επώδυνες διογκώ-
σεις που ονομάζουμε αιμορρο-
ΐδες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
προσεγγίσει κανείς το πρόβλημα 
αυτό, και η επιλογή εξαρτάται 
κυρίως από τα χαρακτηριστικά του 
κάθε ασθενή και της πάθησής του. 
Μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη 
αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, 
γιατί είναι μία από τις παθήσεις 
που η προοδευτική της επιδείνωση 
καθιστά λιγότερο ανώδυνη την 
τελική αντιμετώπισή της.

Περιεδρικά αποστή-
ματα και συρίγγια
Τα περιεδρικά αποστή-
ματα και συρίγγια είναι 
επίσης συχνή αιτία πόνου 
στον πρωκτό. Προκαλούνται 
όταν μια περιοχή μέσα ή 
γύρω από τον πρωκτό 
υποστεί μόλυνση. Αυτό 
οδηγεί στη δημιουργία 
και συλλογή πύου, δηλαδή 
δημιουργία αποστήματος. 
Το απόστημα αυτό πολ-
λές φορές βρίσκει διέξοδο 
προς το δέρμα και εκτονώνε-
ται προς το περιβάλλον. Αυτό 
ονομάζεται συρίγγιο. Τα απο-
στήματα και τα συρίγγια εμφανίζο-
νται με πόνο, φαγούρα, αιμορρα-
γία, ακόμα και πυρετό. Συνήθως, 
ο γιατρός θα δώσει λύση στο πρό-
βλημα παροχετεύοντας το από-
στημα και δίνοντας αντιβιοτική 
αγωγή. Πιο μακροχρόνιες περι-
πτώσεις, όπως και παραμελημένα 
αποστήματα απαιτούν πιο σύνθε-
τες χειρουργικές λύσεις και λεπτο-
μερή χαρτογράφηση των συριγ-
γίων με εξελιγμένες απεικονιστικές 
μεθόδους.

Ραγάδα
Μια από τις συχνότερες αιτίες 
πόνου στον πρωκτό είναι η 
ραγάδα. Οι ραγάδες του πρω-
κτού είναι μικρές επιμήκεις πλη-

γές, μικρά σχισίματα που προκύ-
πτουν μετά από σκληρές ή διαρρο-
ϊκές κενώσεις, αλλά και μετά από 
παρατεταμένη περίοδο άγχους. Ο 
πόνος που προκαλούν είναι συνή-
θως οξύς κατά την κένωση και 
παρατείνεται για αρκετές ώρες 
μετά. Επίσης, πολύ συχνά, τον πόνο 
συνοδεύει μικρή απώλεια αίματος. 
Επειδή ο μηχανισμός σχετίζεται με 
τις κενώσεις, δεν είναι ασύνηθες οι 
ραγάδες να επιμένουν και να μας 
ταλαιπωρούν για πολλές μέρες, 
εβδομάδες ή και μήνες. Και στην 
περίπτωση αυτή, η επίσκεψη στον 
ειδικό θα δώσει λύση στο πρό-
βλημα.

Κοινό χαρακτηριστικό των 
παραπάνω παθήσεων εκτός 
από το ότι είναι συχνές, είναι 

καλοήθε ις παθήσε ις 
που σπάνια προκαλούν 
σοβαρά προβλήματα όταν 
αναγνωρίζονται και αντιμε-
τωπίζονται έγκαιρα. Σπα-
νιότερα όμως, ο πόνος 
στον πρωκτό είναι αποτέ-

λεσμα σοβαρότερων παθή-
σεων. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις δε, μπορεί να είναι η 
πρώτη τους εκδήλωση. 
Τέτοιες παθήσεις είναι οι 

φλεγμονώδεις παθήσεις του 
εντέρου, δηλαδή η ελκώδης 
κολίτιδα και η νόσος Crohn, 

ο καρκίνος του πρωκτού, έλκη 
του ορθού, πρωκτίτιδες κ.ά.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως, αν 
και κατά κανόνα ένας ήπιος και 
σύντομος πόνος μάλλον δεν απο-
τελεί λόγο ανησυχίας. Αντίθετα, 
πόνος που επιμένει, ή είναι πολύ 
έντονος, ή περιπλέκεται από αιμορ-
ραγία, δύσοσμη έκκριση, πυρετό ή 
κακουχία, θα πρέπει να μας οδηγή-
σει σε συνάντηση με ειδικό, ώστε 
να τεθεί η διάγνωση και να ξεκινή-
σει η τελική αντιμετώπιση του υπο-
κείμενου προβλήματος. Στις περι-
πτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να 
επιτρέπουμε στο αίσθημα ντροπής 
να στέκεται εμπόδιο στην επίλυση 
ενός προβλήματος υγείας, καθώς, 
συνήθως, η έγκαιρη αναζήτηση 
βοήθειας συνεπάγεται ευκολότερη 
και πιο ανώδυνη αντιμετώπιση.

Ένα σύμπτωμα που προκαλεί 
μεγάλη αμηχανία – Τι μπορεί 
να φταίει

Τ
ο προφίλ των αμετανόητων αρνητών του εμβολιασμού κατά της COVID-19 σκιαγραφεί πρόσφατη δη-
μοσκόπηση με ευρύ και αντιπροσωπευτικό δείγμα στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύ-
τηκαν στο Scientific Reports. Αν και η έρευνα περιορίζεται στην Αμερική, τα νέα από την άλλη όχθη του 
Ατλαντικού θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και σε άλλες χώρες.

Το ερευνητικό πόρισμα έδειξε ότι ένας στους δύο που δεν δέχθηκαν να εμβολιαστούν κατά του SARS-CoV-2 
θα διατηρήσει την αρνητική του στάση, δηλώνοντας πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει την απόφασή του. 
Η αναλογία προκύπτει από τις απαντήσεις 6.037 ενηλίκων κατά τον Απρίλιο του 2021, πληθυσμιακό δείγμα 
σημαντικά μεγαλύτερο των 878 ενηλίκων που συμμετείχαν σε αντίστοιχης δημοσκόπηση από το ίδρυμα 
Kaiser Family Foundation τον Ιούνιο του 2021, και η οποία είχε καταλήξει ότι οι αμετανόητοι αρνητές ανέρχο-
νται στο 21% των Αμερικανών.
Το προφίλ των απρόθυμων να εμβολιαστούν: εργαζόμενοι εκτός σπιτιού, με συντηρητικές πολιτικές απόψεις 
και χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί στον νέο κορω-
νοϊό. Η ακαδημαϊκή μόρφωση, η φυλή, η ηλικία και το φύλο δεν συσχετίστηκαν ομοιόμορφα με την άρνηση 
εμβολιασμού. Στη δημοσκόπηση που διεξήγαγε ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Δρ Jeffrey Lazarus, το 
ένα τρίτο των συμμετεχόντων ήταν από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ ενώ τα δύο τρίτα από τέσσερις πόλεις· 
Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Ντάλας και Σικάγο.
Ειδικότερα, το 21,4% από την επικράτεια των ΗΠΑ δήλωσε αμετακίνητο ως προς την απόφαση του μη εμβο-
λιασμού εν συγκρίσει με το 19,7% στο Ντάλας, 11,5% στο Λος Άντζελες, 11,2% στο Σικάγο και 10,1% στη Νέα 
Υόρκη. Οι μισοί από όσους επιμένουν να μην εμβολιαστούν δήλωσε πως δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη με 
κανένα τρόπο και η πλειοψηφία απέδωσε την απροθυμία στον φόβο σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων.
Κάποια επιπλέον συμπεράσματα ανέδειξαν τα παράδοξα στη σκέψη των αρνητών. Ενώ οι μισοί ανέφεραν 
πως θα παραμείνουν ανεμβολίαστοι, ποσοστό μεγαλύτερο από το 82% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι 
η λοίμωξη COVID-19 είναι απειλητική για την υγεία, πάνω από το 50% ενέκρινε την απαίτηση της κυβέρνη-
σης για εμβολιασμό και περισσότεροι από το 60% ήταν υπέρ του μέτρου εμβολιασμού για τα ταξίδια προς το 
εξωτερικό.
Τέλος, περισσότεροι από το 18% δεν πίστευαν ότι ο κίνδυνος από τον κορωνοϊό είναι μικρότερος από του 
εμβολίου και πάνω από το 15% εξέφρασαν αμφιβολία για το ότι ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει μια 
πιθανή λοίμωξη.

Εμβόλιο κορωνοϊού: Αμετανόητος ένας στους 
δύο αρνητές – Γιατί;

Τα μανιτάρια είναι διάσημα για τα πολλά οφέλη που έχουν για την υγεία. Σύμφωνα, μάλιστα, με νέα 
έρευνα επιστημόνων από το Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου της Pennsylvania που δημοσιεύθηκε 
στο Journal of Affective Disorders, όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου και πρόωρου θανάτου, 

αλλά ωφελούν και την ψυχική υγεία ενός ατόμου. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα 
σχετικά με τη διατροφή και την ψυχική υγεία από περισσότερους από 24.000 ενήλικες στις ΗΠΑ μεταξύ 2005 και 
2016, διαπιστώνοντας ότι όσοι έτρωγαν μανιτάρια είχαν λιγότερες πιθανότητες κατάθλιψης. Τα μανιτάρια περιέ-
χουν εργοθειονίνη, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει από την βλάβη των κυττάρων και των ιστών στο σώμα. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην αποτροπή διάφορων ψυχικών ασθενειών, όπως η σχι-
ζοφρένεια, η διπολική διαταραχή και η κατάθλιψη. Τα λευκά μανιτάρια, για παράδειγμα, περιέχουν κάλιο, το 

οποίο θεωρείται ότι μειώνει το άγχος. Επιπλέον, κάποια άλλα είδη βρώσιμων μανιταριών, ειδικά 
το Hericium erinaceus, μπορεί να διεγείρουν την έκφραση νευροτροφικών παραγόντων 

όπως η σύνθεση του παράγοντα νευρικής ανάπτυξης, πράγμα το οποίο μπορεί να 
έχει κάποια επίδραση στην πρόληψη νευροψυχιατρικών διαταραχών όπως 

η κατάθλιψη. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν τα 45 
έτη, με τους ερευνητές να παρατηρούν έναν σημαντικό συσχετισμό 

ανάμεσα στην κατανάλωση μανιταριών και τις χαμηλότερες πιθανό-
τητες κατάθλιψης, αφού έλαβαν υπόψη κοινωνιο-δημογραφικούς 

παράγοντες, σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, ασθένειες που 
ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, φάρμακα που τυχόν λάμ-
βαναν και άλλους διατροφικούς παράγοντες. Συμπέραναν, 
ωστόσο, ότι δεν υπήρχε κανένα σαφές επιπλέον όφελος με 
σχετικά υψηλή πρόσληψη μανιταριών.

Κατάθλιψη: Το δημοφιλές τρόφιμο που 
μειώνει τον κίνδυνο και προστατεύει την 
ψυχική υγεία

υγεία
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Ο θάνατος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Ποιες ήταν οι τελευταίες ώρες του Γέρου του Μοριά

Λίγο πριν πεθάνει συγχώρεσε ακόμη και τον υπουργό 
που ήθελε την καταδίκη του...

Σ
τις 13 Νοεμβρίου 1838 ο σχεδόν 70χρονος Κο-
λοκοτρώνης μίλησε στην Πνύκα προς τους μα-
θητές του Γυμνασίου της πρωτεύουσας. Η κυ-
βέρνηση, όταν έμαθε για τις προθέσεις του Γέ-

ρου, φοβήθηκε μήπως από τα λεγόμενά του ξεσηκωθεί 
ο κόσμος. 
Έστειλε λοιπόν ένα απόσπασμα χωροφυλακής για να 
τον εμποδίσει. Δεν πρόλαβαν όμως και συνάντησαν τον 
Κολοκοτρώνη κατά την επιστροφή. «Άδικα θα πάτε», 
τους φώναξε πειρακτικά. «Τα είπα, δεν θα με βρείτε πια 

εκεί». Στις 4 Φεβρουαρίου 1843 το έθνος δεν θα τον 
έβρισκε πουθενά. Πουθενά αλλού εκτός από τη μνήμη 
ενός ολόκληρου λαού

Ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές του Γέρου 
Λίγους μήνες πριν να κλείσει τα μάτια του, το ένστι-
κτό του τον ειδοποίησε πως το τέλος βρισκόταν κοντά. 
Περιόδευσε σε όλον τον Μοριά. Παντού από όπου περ-
νούσε, φώναζε φίλους και εχθρούς και τους αποχαι-
ρετούσε δίνοντας και παίρνοντας συγχώρεση. Πέρασε 
ακόμα και από τις Σπέτσες και την Ύδρα και συμφιλιώ-
θηκε με τον Κουντουριώτη.
Συγχώρεσε και αυτόν ακόμη τον Σχινά, τον υπουργό 
Δικαιοσύνης που πίεζε για την καταδίκη του, την περί-
οδο της δίκης του. Όλους τους αποχαιρετούσε σαν να 
επρόκειτο να πραγματοποιήσει ένα μακρινό ταξίδι. 
Την 1η Φεβρουαρίου 1843 ο Κολοκοτρώνης πάντρεψε 
τον γιό του Κολίνο με την εγγονή τού άλλοτε ηγεμόνα 
της Βλαχίας, πρίγκιπα Ιωάννη Καρατζά. Ο γάμος αυτός 
ήταν από τα πιο σημαντικά κοσμικά γεγονότα της πρω-
τεύουσας. Στο μυστήριο και στο γλέντι που επακολού-
θησε παραβρέθηκαν όλοι οι επίσημοι, καθώς και αντι-
προσωπείες από όλες τις ξένες πρεσβείες. 
Ο Γέρος του Μοριά ζούσε μία από τις πιο ευτυχισμέ-
νες στιγμές της ζωής του και διασκέδασε με απίστευτη 
ζωτικότητα. Δύο ημέρες αργότερα παραβρέθηκε στον 
μεγάλο χορό του παλατιού, όπου παρουσιάσθηκε και 
πάλι πολύ ευδιάθετος. Κάποια στιγμή παρακάλεσε τον 
βασιλιά να διατάξει τους  μουσικούς να παίξουν ελλη-
νικούς χορούς. 
«Τα δημοτικά τραγούδια αντήχησαν στα σαλόνια του 
παλατιού. Ο Γέρος με ευθυμία προσκαλούσε τις κυρίες 

των τιμών να χορέψουν μαζί του. Στη χάριν αστεϊσμού 
παρατήρηση του Αναγνώστη Δεληγιάννη ότι ήπιε λίγο 
παραπάνω απάντησε ότι ήθελε να γλεντήσει τις τελευ-
ταίες του στιγμές.»
Γύρω στα μεσάνυχτα, επέστρεψε στο σπίτι του. Με το 
που ξάπλωσε στο κρεβάτι του, υπέστη εγκεφαλική συμ-
φόρηση. Στις τρεις το πρωί η σύντροφός του κατάλαβε 
ότι ο Γέρος δεν ήταν καλά. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι 
καλύτεροι γιατροί της εποχής Γλαράκης, Ρέζερ και Οικο-
νόμου. Έπραξαν το ανθρωπίνως δυνατό. Τον φλεβο-
τόμησαν, του τοποθέτησαν βδέλλες, χιόνι στο κεφάλι, 
μάταια όμως.
Εν τω μεταξύ ειδοποιημένοι, βρέθηκαν κοντά του τα 

παιδιά του, οι συγγενείς, οι φίλοι του και πολλοί από 
τους παλαιούς συμπολεμιστές του. Όμως, η φήμη ότι ο 
Γέρος ήταν άρρωστος διαδόθηκε αστραπιαία σε όλη την 
πρωτεύουσα. 
Ανάστατοι οι πολίτες έκλειναν τα καταστήματά τους, 
άφηναν τις εργασίες τους και έτρεχαν στο σπίτι του. 

Δεν πίστευαν ότι ο ήρωας των ηρώων της Επανάστα-
σης ήταν δυνατόν να «φύγει» από κοντά τους. Γύρω στις 
11.00 το πρωί η καρδιά του Κολοκοτρώνη σταμάτησε 
να χτυπά. Τα τελευταία του λόγια ήταν προς τον γιο του 
τον Γενναίο. 
Μέσα σε έναν σπαρακτικό θρήνο, του φόρεσαν τη 
στολή του στρατηγού και τα τσαρούχια του, τον έζωσαν 
με το σπαθί με το οποίο ξεκίνησε τον Αγώνα, τοποθέτη-
σαν μια τουρκική σημαία στα πόδια του να την πατάει 
συμβολικά και τον έβαλαν στο φέρετρο. Μέσα σε αυτό 
τοποθέτησαν επίσης την περικεφαλαία και τη στολή που 
φορούσε ο Γέρος στα Επτάνησα. 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας διέκοψε την προγραμ-
ματισμένη συνεδρίασή του και το σώμα έσπευσε στο 
σπίτι του νεκρού για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του. 
Το υπουργικό συμβούλιο καθόρισε το πρόγραμμα της 
κηδείας και διέταξε τριήμερο εθνικό πένθος. 
Η νεκρώσιμη πομπή διέσχισε τη σημερινή οδό Ερμού, 
έστριψε στην Αιόλου και έφθασε στην εκκλησία της 
Αγίας Ειρήνης.  Το πλήθος που έσπευσε να αποχαιρετί-
σει τον Γέρο ήταν τεράστιο.
 Όλα τα μάτια ήταν βουρκωμένα. Ο Κολίνος κάποια 
στιγμή λιποθύμησε, ο Γενναίος, παρά την αρχική του 
ψυχραιμία, δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη 
διάρκεια του εμπνευσμένου λόγου του εκκλησιαστικού 
ρήτορα Οικονόμου εξ Οικονόμων. Ο τόσο γνώριμος 
ήχος των κανονιοβολισμών ήταν το τελευταίο «αντίο» 
προς τον στρατηγό των Ελλήνων.
Κατά την ομιλία του στη Πνύκα το πρωί της 8ης Οκτω-
βρίου 1838 ο αρχιστράτηγος του Αγώνα, έδωσε έναν 
λόγο που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως η πνευμα-
τική παρακαταθήκη του Κολοκοτρώνη στη νέα γενιά και 
ως τέτοια λογίζεται από τότε μέχρι και τις ημέρες μας.
«Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των 
περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας 
ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι 
σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, 
δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά 
αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέ-
φεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. 
Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι 
της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ 
ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδε-
χθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των 
Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυρι-
ανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε 
τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε»

ιστορίες
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«ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΑΓΑΠΗΣ 2021»

Ας ανοίξουμε την 
καρδιά μας…

Ο 
Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2021 
αποτελεί πραγματικότητα. Οι 
μηχανέ ς της αγάπης πήραν 
μπρος βάζοντας άλλο ένα στοί-

χημα. Η αγάπη για τους συνανθρώπους 
μας που χρειάζονται τη βοήθειά μας να 
θριαμβεύσει. Γι’ άλλη μια φορά ενεργο-
ποιούμε μαζικά τις δυνάμεις μας για να α-
ποδείξουμε ότι μαζί μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι, γιατί μόνο η αγάπη μπορεί…
Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2021. Μία 
ακόμα ερανική προσπάθεια του Φιλαν-
θρωπικού Οργαν ισμού Ελ λην ίδων 
Κυριών και τού Ραδιοσταθμού CFMB 
MONTREAL, μέσα από την οποία μας 
δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε την 
αγάπη μας, το ενδιαφέρον και τη συμπα-
ράστασή μας στους λιγότερο τυχερούς 
συνανθρώπους μας.
Μία ημέρα αφιερωμένη με έντονο ζήλο 
σ τα άπορα αυτά άτομα, γεγονός που 
πραγματικά μας τιμά ως κοινωνία και τον 
καθένα μας ξεχωριστά. Από τον πρώτο 
Ραδιομαραθώνιο το 1969, οι ακούραστες 
κυρίες δουλεύουν με αληθινή αγάπη για 
να συνεισφέρουν στους αδύναμους και 
αναξιοπαθούντες της παροικίας μας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, κάθε νέα 
διοργάνωση ήταν σαφώς καλύτερη από 
την προηγούμενη. Κάθε νέος Ραδιομα-
ραθώνιος συγκεντρώνει σταθερά ακόμα 
περισσότερα χρήματα που σημαίνε ι 
ακόμα καλύτερη οικονομική βοήθεια για 
τους δικαιούχους.
Είναι όμως αυτός μόνο ο σ τόχος του 

Ραδιομαραθωνίου; Με την άλλη πτυχή, 
που για μένα τουλάχιστον είναι και η 
σπουδαιότερη, τ ι γ ίνεται; Και εννοώ 
βέβαια όλα τα άλλα δικαιώματα των άτυ-
χων ανθρώπων. Δικαιώματα που έχουν 
να κάνουν με την καθημερινότητά τους, 
με την επαγγελματική τους δραστηριο-
ποίηση, με την κοινωνική τους ένταξη. 
Η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει ότι 
τα άτομα αυτά που λαμβάνουν βοήθεια, 
καθώς και εκείνα με ειδικές ανάγκες, 
μπορεί να ευεργετούνται κατά κάποιο 
τρόπο από τα έσοδα που αποφέρει ο 
έρανος, ωστόσο κατά γενική ομολογία 
ελάχιστα έχει βελτιωθεί η κοινωνική τους 
αναγνώριση, η αποκατάσταση και η αξι-
οπρέπεια. 
Ο Ραδιομαραθώνιος σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να είναι υπόθεση μιας ημέ-
ρας. 
Οι ανάγκες, δυστυχώς, για τους φτωχούς 
συνανθρώπους μας είναι πλέον μόνιμες.
Η πανδημία του κορωνοιού, ε ν τω 
μεταξύ, αυξάνει ακόμη περισσότερο 
τον κίνδυνο έκρηξης της φτώχειας. Αλυ-
σ ιδωτές απώλειες θέσεων εργασίας, 
προσφυγή στο κράτος πρόνοιας, κλεί-
σιμο των επιχειρήσεων. Αυτή η κρίση 
της υγείας έρχεται να προστεθεί σε μια 
βαθειά κοινωνική κρίση που ανησυχεί 
τους πάντες. Πολλοί άνθρωποι που ζού-
σαν με αξιοπρεπείς μισθούς πριν από την 
επιδημία, ουδέποτε προσέφυγαν στην 
κοινωνική πρόνοια. Και όμως, εκατομμύ-
ρια άνθρωποι συμπεριλήφθηκαν στους 
ανέργους τα τελευταία μόλις χρόνια. Ένα 
μεγάλο ποσοστό των παιδιών εξ’ άλλου, 
ζουν σήμερα σε συνθήκες ανέχειας. 
Συνεισφέρετε και σεις στον «52ο Ραδι-
ομαραθώνιο Αγάπης» το Σάββατο 13 
Νοεμβρίου, 2021 από τις 10:00 - 14:00 
τηλεφωνώντας στον αριθμό (514) 333-
6000 ή  μέσω Interac e-transfer στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση marathon.hlbs@
gmail.com
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνί-
δων Κυριών είναι ο μόνος Οργανισμός 
που πραγματικά μεριμνά για τους λιγό-
τερο τυχερούς συμπατριώτες μας. Ας μην 
τους απογοητεύσουμε, ας ανοίξουμε την 
καρδιά μας, ας σταθούμε και φέτος κοντά 
τους.  Άλλωστε η ικανοποίηση του να 
δίνεις είναι πράγματι απερίγραπτη…

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Θρίαμβος Φιλανθρωπίας 
& Εμπιστοσύνης στο 

Φιλανθρωπικό Τσάι των  
κυρίων του Συλλόγου Αχαιών

$20.000 για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
«Κιβωτός Αγάπης»

Χ
αρά Θεού ο καιρός την περασμένη Κυριακή.
Αυτός ο καλός καιρός έδωσε τη δυνατότητα,η ανταπόκριση της παροικίας του 
Τορόντο,στο 42ο ετήσιο ανθρωπιστικό κάλεσμα των Κυριών του Συλλόγου Αχαιών 
να είναι μαζική,με αποτέλεσμα το συγκεντρωθέν πόσο,για την ενίσχυση του ευα-

γούς ιδρύματος της Πάτρας για παιδιά με ειδικές ανάγκες «Κιβωτός της Αγάπης»,να ξεπερά-
σει τις$20,000.00.
Πρωί,πρωί οι ακούραστες αυτές Κυρίες βρέθηκαν πανέτοιμες στην κυρία είσοδο του 
Ι.Ν.του Αγίου Δημητρίου για να επιτελέσουν το θεάρεστο έργο τους.
Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία οι Οργανώτριες Κυρίες θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστή-
σουν,όσους και όσες συνέβαλαν σε αυτήν τη μεγάλη επιτυχία.
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Τ
ρείς ταραχώδεις και αποπλανητι-
κές δεκαετίες, έντεκα ανεπαρκείς 
και σε πολλές περιπτώσεις αντε-
θνικές  κυβερνήσεις μας έφεραν 

δυστυχώς  εδώ που είμαστε. Δηλαδή από 
εκεί ακριβώς που ξεκινήσαμε, στο σημείο 
μηδέν. Αλλά και με ένα βεβαρημένο πα-
ρελθόν γεμάτο αποτυχίες.
Το Σκοπιανό, όσοι ασχολήθηκαν με αυτό, 
αναφέρομαι στους διπλωμάτες και σε 
όλους τους πολιτικούς που διαχειρίστηκαν 
το θέμα, θα πρέπει όλοι εμείς να τους βαθ-
μολογήσουμε με ένα τεράστιο ολοστρόγ-
γυλο κουλουράκι και θα πρέπει επίσης να 
τους απαγορέψουμε διά της ψήφου μας 
να ασχοληθούν με το καίριο αυτό εθνικό 
θέμα. Έχουν αποδείξει μετά και τα πρό-
σφατα γεγονότα με την παραίτηση Ζάεφ,  
ότι είναι και ανίκανοι και κοντόφθαλμοι 
και στενόμυαλοι να διαχειρίζονται ένα 
τόσο σημαντικό διαβαλκανικό θέμα.     

Οι κοσμογονικές αναταράξεις που δια-
δραματίζονται στο κρατιδιάκι των Τσιαγ-
γανοσερβοαλβανοβουλγάρων το επιβε-
βαιώνουν περίτρανα και το καθιστούν 
άκρως σημαντικό όχι μόνον για μας, αλλά 
και για όλα τα κράτη που συνορεύουν με 
το νέο ιδρυθέν κρατιδιάκι που αναδύθηκε 
στην περιοχή για πρώτη- πρώτη φορά 
ιστορικά. Είναι μία ωρολογιακή βόμβα 
στα σύνορα πέντε κρατών και οποιαδή-
ποτε λύση θα πρέπει να ήταν και να είναι 
συλλογική.
Πρώτο μέγα λάθος της εξωτερικής μας 
πολιτικής η ανάδειξη μόνον του ονόματος 
και όπως πάντα πρόχειρα και βιαστικά και 
μουροδίστικα καμουφλάραμε κάτω από 
μια πλαστική διάφανη μεμβράνη, όλα τα 
άλλα ιδιόμορφα προβλήματα που παρου-
σίαζε το νεοσύστατο αυτό προτεκτοράτο, 
μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Δεύτερο μεγάλο λάθος, ο αποκλεισμός 

όλων των υπόλοιπων γειτόνων στις κατα-
τοπιστικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις 
και τελικές αποφάσεις.  
Το βέτο της Βουλγαρίας απέδειξε με τον 
πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το πρόβλημα δεν 
είναι μόνον το όνομα.
Οι πολιτικοί μας εστίασαν την προσοχή 
τους μόνον στο όνομα και αγνόησαν όλα 
τα άλλα.
Το τρίτο μεγάλο λάθος ήταν και είναι δια-
χρονικά το ότι δεν τονίσαμε στους Σκοπια-
νούς ότι εμάς, μας χρειάζονται περισσό-
τερο από όλους τους άλλους για δύο βασι-
κούς λόγους.  Τους οικονομικούς και προ-
πάντων ότι δεν κινδυνεύουν από εμάς, 
ενώ όλοι οι άλλοι γείτονες εποφθαλμιούν 
και των εδαφών της και του πληθυσμού 
της και της γλώσσας τους που θέλουν να 
την αποκαλούν (μακεδονική ενώ είναι 
βουλγαρική διάλεκτος). 
Το τέταρτο μέγα λάθος, ήταν που δεχθή-
καμε τον ΟΗΕ να συντονίσει τις συνομιλίες 
και τον εκπρόσωπο της που ήταν ξεκά-
θαρα εναντίον των θέσεων μας και πρέ-
σβευε από την πρώτη έως και την τελική 
υπογραφή τον προσδιορισμό Μακεδονία. 
Οπότε το παιχνίδι ήταν και στημένο και 
χαμένο από την αρχή. 
Το πέμπτο και ίσως το πιο σημαντικό, 
αγνοήσαμε και αφήσαμε στο έλεος των 
εξελίξεων, τους αδελφούς μας βλάχους 
Έλληνες που κατοικούν στο γειτονικό μας 
κράτος. Στις επόμενες συνομιλίες θα πρέ-
πει και να τους προστατεύσουμε και να 
αναδείξουμε στην διεθνή κοινότητα την 
καταπάτηση των μειονοτικών τους δικαι-
ωμάτων.
Τώρα, τί κάνουμε τώρα;
Να ξεκαθαρίσουμε και να κοινοποιήσουμε 
σε όλους ανεξαιρέτως φίλους και εχθρούς 
μας ότι δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε 
ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακε-
δονία.
Επίσης το γλωσσικό ιδίωμα που ομιλούν 
οι σκοπιανοί δεν έχει καμμιά απολύτως 
σχέση με την Μακεδονική Ελληνική διά-
λεκτο που μιλούσαν οι Μακεδόνες μας.  
Ιστορικά να αναφέρομαι ότι ο Μακεδών 
ήταν πρωτοξάδελφος του Δώρου του 

Αιόλου και του Ξούθου και αδελφός του 
Μάγνητα (Μαγνησία) και του Θεσπρωτού 
(Θεσπρωτία). Και παιδία του Μακεδόνα 
ήταν, μεταξύ άλλων, ο Ήμαθος (Ημαθία) 
και ο Πίερος (Πιερία). Ενώ ο Βέρητας ο 
γιός του Ήμαθου ονόμασε την Βέροια και 
το όρος Βέρμιον. Έτσι για να μην ξεχνάμε 
την ιστορία μας και την γεωγραφία μας, 
και να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι ονο-
μασίες των περιοχών μας δεν είναι τυχαίες 
αναφορές, αλλά κουβαλούν πολύ ιστορία 
και μια βαριά κληρονομιά. 
Με όλα τα παραπάνω καθίσταται ολοφά-
νερο το εθνολογικό συνονθύλευμα των 
σκοπιανών να μην έχει καμία απολύτως 
σχέση με το γένος των Μακεδόνων.    
Θα είναι εθνολογικό έγκλημα να επιτρέ-
ψουμε έναν αχταρμά εθνοτήτων να αυτο-
αποκαλούνται Μακεδόνες. Ακόμη και με 
την βοήθεια της σύγχρονης μαιευτικής 
είναι αδύνατον να τους αναπαραγάγουμε. 
Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα μας 
θα πρέπει να είναι ότι εμείς μπορούμε 
να τους προσφέρουμε την ειρήνη και την 
ευημερία που τόσο ανάγκη για την υπαρ-
ξιακή τους υπόσταση έχουν. Χωρίς εμάς 
ε ίναι καταδικασμένοι σε οικονομικό 
μαρασμό και κρατικό αφανισμό.
Οι Αλβανοί, οι Κοσοβάροι, οι Σέρβοι και 
οι βούλγαροι εποφθαλμιούν και των εδα-
φών τους και των κατοίκων τους. 
Αυτό πρέπει να αναδείξουμε και αυτό θα 
πρέπει να τονίζουμε σε όλους τους ενδια-
φερόμενους. 
Ένα ουδέτερο όνομα. 
Μία ουδέτερη υπηκοότητα. 
Και μια ουδέτερη γλώσσα θα τους απαλ-
λάξει από πολλά μελλοντικά δεινά, όχι 
μόνον αυτούς, αλλά και όλους τους γείτο-
νες τους. Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι 
που θα τους στηρίξουμε όσο χρειάζεται.
Διαφορετικά θα τους σέρνουν μια από 
δω και μια από εκεί οι κάθε τυχάρπαστοί 
πολιτικοί καιροσκόποι.
Και δεν θα χρειάζονται τα κόμματα τους 
για να κυβερνήσουν τις αλβανικές ή βουλ-
γαρικές ή όποιες άλλες ανεξάρτητες ανό-
μοιες κοντοπατερίτσες.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Αποτύχαμε Στο Σκοπιανό
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Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. 
Βαρθολομαίος το απόγευμα 
της Κυριακής, 7ης Δεκεμβρίου 
2021, αναχώρησε με την πτήση 

των Τουρκικών Αερογραμμών από τον δι-
εθνή αερολιμένα  «J. F. Kennedy» με προ-
ορισμό την Κωνσταντινούπολη συνοδευ-
όμενος από τον διάκονο Καλλίνικο, τον 
γραμματέα του Πατριαρχείου Παναγιώ-
τη Γραφιαδέλλη και τον Δρ. Γεώργιο Σύρο, 
τον διευθυντή του Τμήματος Αρρυθμιών 
του Νοσοκομείου “Mount Sinai Hospital” 
του Μανχάταν που συμμετείχε στην ομάδα 
που έκανε την αγγειοπλαστική και τοποθέ-
τησε τα στεντς.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολο-
μαίο, κατευόδωσαν ο Επίσκοπος Μηδείας, 

κ. Απόστολος, ο γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντίνος 
Κούτρας και ο Πρόξενος Δημήτριος Παπα-
γεωργίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. 
Ελπιδοφόρος δεν μπόρεσε να παραστεί 
λόγω ασθενείας. Ο Οικουμενικός  Πατρι-
άρχης λίγο πριν την αναχώρησή του επικοι-
νώνησε με τον κ. Ελπιδοφόρο, τον ευχαρί-
στησε για την επιτυχή διοργάνωση της τρί-
της επισκέψεώς του στις ΗΠΑ και του ευχή-
θηκε ταχεία ανάρρωση.
Αν και μέχρι και ετούτη την ώρα η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή δεν εξέδωσε επίσημο ανα-
κοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του 
κ. Ελπιδοφόρου, εν τούτοις πληροφορίες 
από το οικείο περιβάλλον του ποιμενάρχη 
αποδίδουν την αδιαθεσία στην κόπωση.  

Αναχώρησε για το 
Φανάρι ο Πατριάρχης 
– δεν τον κατευόδωσε 
λόγω αδιαθεσίας ο κ. 

Ελπιδοφόρος
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET

2021 Ontario Economic Outlook 
Dear Neighbours and Friends,
I hope you and your family are doing well 
and keeping safe. 
Today, we are happy to share our 
government's plan for growing a stronger 
economy that works for everybody. 
This is our plan for jobs, our plan for 
opportunities, and our plan to Build 
Ontario.
The 2021 Ontario Economic Outlook and 
Fiscal Review continues to make $51 billion 
in support available to fight the COVID-
19 pandemic and promote economic 
recovery. 
This is our government's plan to build a 
better and brighter future for the people 
of Ontario.

Protecting our Progress
 The pandemic revealed years of neglect 
in our health and long-term care system. 
Therefore, our plan begins with protecting 
our progress. The government is investing 
an additional $1.8 billion in 2021-22 in 
hospitals, bringing total new investment 
to hospitals to $5.1 billion since the start of 
the pandemic. Our government has a plan: 
1. To ensure hospitals continue to 
provide high-quality patient care by 
investing over $1.8 billion in 2021-22 to 
support 3,100 beds, reduce surgical and 
diagnostic imaging backlogs and help 
hospitals keep pace with patient needs.  
2. To add and upskill over 5,000 
registered nurses and registered practical 
nurses, and 8,000 personal support 
workers to our health care system by 
investing $342 million. 
3. To expand mental health and 
addictions support by investing $12.4 
million over two years for frontline health 
and long-term care workers, whose service 
on the front lines of the pandemic has 
taken a toll on their physical and mental 
well-being.
4. To expand home and community care 
by investing $548.5 million over three years
5. To increase enforcement capacity in 
long-term care homes, including hiring 
156 additional inspectors to double the 
number of inspectors across the province 
by 2022-23.  
6. To help people deal with mental 
health challenges by making a historic 
investment of $3.8 billion over 10 years 
to ensure people can access the care they 

need.
7. To help address systemic racism 
and hate, the Province is providing nearly 
$10 million over two years through new 
and enhanced initiatives, including the 
doubling of the Anti-Racism Anti-Hate 
Grant program. 

Building Ontario 
Our government is laying the foundation 
for economic recovery, growth, and job 
creation in every corner of our province. 
For too long, previous governments have 
allowed important projects to get bogged 
down in red tape. We believe, tomorrow’s 
prosperity depends on getting shovels in 
the ground today. Our government has a 
plan:
1. To fight gridlock and get Ontario 
moving again by investing in the 
construction of the Bradford bypass, 
committing to build Hwy 413, and making 
new investments in our high rehabilitation 
and renewal program. 
2. To invest an additional $1 billion 
over the next five years in the critical 
road, bridge, water, wastewater, and 
stormwater projects in communities across 
Ontario. 
3. To work with First Nations and 
Northern communities to build the roads 
that will unlock the economic potential of 
the Ring of Fire.  
4. To support growing demands on 
the health care system by committing 
$30.2 billion over the next 10 years to 
build hospital infrastructure. This includes 
delivering on critical expansions of the 
Trillium Health Partners hospitals. 
5. To invest $3.7 billion, beginning in 
2021-25, to build an additional 10,000 
new long-term care beds and upgrade 
over 12,000 existing beds. This will lead to 
more than 30,000 net new beds and about 
28,000 upgraded long-term care spaces 
across the province. 
6. To support students, the government 
is investing about $14 billion in capital 
grants over 10 years to build more schools, 
improve existing schools, and support 
education-related projects. 
7. To provide all regions of Ontario 
with access to affordable, reliable high-
speed internet by the end of 2021, our 
government made a historic commitment 
of nearly $4 billion over six years. 
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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News

Οντας ημάς νεκρούς τους 
παραπτώμασι συναζωοποίησε

το Χριστου...

Η 
υποδούλωση στα πάθη και μό, 
στην πολύμορφη αμαρτία, στο 
θυοργή, στη μέθη, στην κραιπά-
λη, στην ποικίλη ανηθικότητα, 

στα ναρκωτικά, όλα αυτά και τόσα άλλα, ο-
δηγούν τον άνθρωπο στην ηθική κατάπτω-
ση, στον πνευματικό μαρασμό... «Ο πως 
ο φυσικός θάνατος εκμηδενί ζει όλες τις 
σωματικές δυνάμεις, έτσι και η κατάστα-
ση της αμαρ τίας κάνει αναίσθητη την ψυχή 
για κάθε καλό και αγαθό και της α φαιρεί 
την αίσθηση του ουράνιου και πνευματι-
κού κόσμου.
Αυτός είναι ο πνευματικά νε κρός άνθρω-
πος! «Όντας ημάς νε κρούς τους παραπτώ-
μασι...». Ο άδιάφορος για καθετί υψηλό, 
ιερό και μεγάλο, που δεν έχει σχέση με την 
ύλη και τα υλικά αγαθά. Μπορεί νά μήν 
είναι πολέμιος του Χριστού, είναι όμως ο 
άνθρωπος που δεν έχει καμμιά πνευμα-
τική τροφοδοσία, ηθική ζωή, ιεραπο-
στολική δραστηριότητα. Δεν πατάει στην 
Εκκλησία και δεν έχει καμμιά σχέση με τα 
ιερά Μυστήρια. «Δεν προϊσταται καλών 
έρ γων». Δεν αισθάνεται την ανάγκη να 
συμπαρασταθή στο συνάνθρω πό του , τον 
πονεμένο , τον άρρωστο, τον ταλαιπωρη-
μένο από θλίψεις και δοκιμασίες. «Όταν 
θελήσετε να του μιλήσετε για κάτι το πνευ-
ματικό, σας ακούει αδιάφορα ή και αντι-
δρά. «Δεν με ενδια φέρουν αυτά», λέει.
Τον πνευματικά νεκρό άνθρωπο καμμιά 
εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να τον 
αναστήση. «Μην ζητάς να μ’ αναστήσεις, 
δεν μπορώ», έπαναλαμβάνει.
Αυτούς τούς νεκρούς, μουνο ο Κύριος 
Ιησούς και η θεία Χάρη μπορεί να τους 
«ζωοποιήση». «Όντας ημάς νεκρούς τοίς 
παραπτώμασι συνεζωοποίησε το Χρι-
στώ». Με την έλευση και τον σταυρικό 
θάνατο του Σωτήρος Χριστού σώθηκε 
το ανθρώπινο γένος από τον θάνατο της 
άμαρτίας και άρχισε μια νέα πνευματική 
ζωή. Η θεία Χάρη διανοίγει το νού. Ζωο-
ποιεί τις νεκρωμένες πνευμα τικές αισθή-
σεις. Εισάγει την ψυ χή σε ορίζοντες νέας 
ζωής.
«Όλα όμως αυτά προϋποθέ τουν και την 
απόφαση του ανθρώ που να ανοίξη την 
πόρτα της ψυχής του , όταν την κτυπάη ο 
θείος Επισκέπτης. «Έστηκα επί την θύραν 
και κρούω». Με διάφορους τρόπους ο 
Κύριος και Θεός ζητάει να άναστήση τόν 
νεκρωμένον πνευματικά άνθρωπο Με μια 
θλίψη, με μια δοκιμασία ή μέ ένα φίλο ή 

ένα χριστιανικό έντυπο, δοκιμάζει να αφυ-
πνίση τον «πεπτω κότα» και να τον κάνη 
ναπή «αναστάς πορεύσομαι προς τον 
Πατέρα μου».
Υπάρχουν βέβαια και οι «νεκροί», οι 
«πνευματικά νεκροί» που δεν ακούνε καμ-
μιά θεϊκή πρόσκληση για να μετανοήσουν 
και να αλλάξουν ζωή. Παρ’όλες τις συμφο-
ρές και τα διάφορα γεγονό τα του Ουρα-
νού, αυτοί μένουν πει σματικά «νεκροί» 
πνευματικά.
«Έχουμε όμως σε κάθε εποχή, και στην 
εποχή μας, τους ανθρώπους, που δέχο-
νται το θείο Επισκέπτη και αλλάζουν ζωή. 
Α κούνε το «ανάστα εκ των νεκρών» και 
γυρίζουν πίσω στο σπίτι του στοργικού 
Πατέρα. Πόσες «πνευματικές νεκραναστά-
σεις» δεν έχει καταγράψει η ίστορία του 
Χρι στιανισμού! Από τόν Σαυλο, πού έγινε 
ο απόστολος Παύλος, και τον ιερό Αύγου-
στίνο, ώς τις ημέρες μας, φάλαγγα ολό-
κληρη άποτελούν οι «μεταστραφέντες» 
διώ κτες και αμαρτωλοί...
«Ήμουνα πρίν σαν νεκρός, βάδιζα στο 
δρόμο της ζωής χωρίς πίστη και ιδανικά, 
βουτηγμένος στο βούρκο της αμαρτίας, ως 
την ώρα που αναστήθηκα σε νέα ζωή, τη 
ζωή του Χριστού», ακούμε να λένε νέοι και 
ώριμοι άνθρωποι. Ημουνα φοβερά βλά-
σφημος, καταθέτει άλλος, και με τη χάρη 
του Θεού και τον πνευματικό άγώνα, που 
έκανα, κατόρθωσα να απαλλαγώ από αυτό 
το πάθος Πόσοι και πόσοι πρίν ανε κροί», 
θα μπορούσαν να καταθέ σουν την πνευ-
ματική τους πειρα! Να μιλήσουν για ένα 
αληθινό θαύ μα, το θαύμα της μεταστρο-
φής τους!
“Ο «νεκρός» πνευματικά με τη χάρη του 
Θεού αναγεννάται και η ψυχή του αναζω-
ογονείται. Από αδιάφορος ως τότε, για 
καθετί το πνευματικό, αλλάζει και αρχίζει 
να ενδιαφέρεται για το λόγο του Θεού, για 
τα Μυστήρια της Εκ κλησίας μας. Νεκρός 
ώς τότε για τα έργα της αρετής, τώρα αγωνί 
ζεται για να κόψη κακιές συνή θειες, να 
απαλλαγή από πάθη, να αλλάξη ζωή, να 
γίνη έντιμος, δί καιος, ειλικρινής.
Δεν είναι μόνο οι θεραπείες των αρρώ-
στων και οι αναστάσεις νεκρών, θαύματα. 
Μεγαλύτερα θαύματα είναι οι άναστά-
σεις των πνευματικά «νεκρών» ανθρώ-
πων, που αρχίζουν μια νέα ζωή, τελείως 
αντίθετη από την προηγούμενη ζωή τους, 
και νικούν συνήθειες και πάθη, στα οποία 
χρόνια ήταν «δούλοι»!

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1ος Όροφος, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

TΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372 (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ)

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Επίσκεψη στελέχους 
του Γενικού Προξενείου 
Τορόντο στο Winnipeg
(25-26 Νοεμβρίου 2021)

To Γενικό Προξενείο Τορόντο προγραμματίζει επίσκεψη κλι-
μακίου στο Winnipeg της πολιτείας Manitoba το διάστημα 
από 25 έως 26 Νοεμβρίου 2021, για να παράσχει προξενικές 
υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην περι-
οχή.

Για την έγκαιρη προετοιμασία των προξενικών πράξεων, πα-
ρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν, το αργότε-
ρο έως τις 19 Νοεμβρίου, μήνυμα στο toronto@mfa.gr , ανα-
φέροντας στον τίτλο του μηνύματος τη λέξη «MANITOBA» 
και στο κυρίως σώμα του μηνύματος ακριβή στοιχεία επικοι-
νωνίας τους καθώς και το θέμα, για το οποίο επιθυμούν να 
εξυπηρετηθούν. 

Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν, τις ημέρες και ώ-
ρες που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους, στους 
χώρους της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Winnipeg:

St Demetrios Greek Orthodox Church & MHCC
2255 Grant Avenue
Winnipeg, MB  R3P 0S2  Canada
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Q5

Q3

e-tron GT

©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.

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Hurry, offer ends November 30th!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Rule Winter with Audi Uptown

Lock in up to 2% Loyalty-rate reduction on select models.

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2022 Q3/ A4/Q5/Q7 models. *Lease a 2022 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2022 Q3 TFSI quattro/2022 Q5 TFSI quattro Komfort/2022 Q7 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$71,750/Q5=$50,050/A4=$45,850/Q3=$40,950 (including $2,550 freight and PDI) 
at Q7=3.98%/Q5=4.48%/Q3=4.48%/A4=4.48% for 48 months (Q7=1.98%/A4,Q3,Q5=2.48% with Loyalty Offer), with monthly payments of Q7=$778/Q5=$548/month/A4=$508/mo./Q3=$198 Bi-weekly (W/Loyalty=$695,$488,$456/mo & $178BWeekly, models respectively. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), 
Q7=$7,088/Q5=$4,888/A4=$4,988/Q3=$4,288 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$51,543/Q5=$36,592/Q3=$29,650/A4=$34,593 {Loyalty=$47,023/$33,408/$31,743}(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. ** 1% rate reduction plus an additional 1% loyalty-rate reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the current 
calendar year. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to 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 and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Contact your Audi dealer for complete details. ‡Audi Care Service and Maintenance Package isavailable on select 2021 Audi Q7 models and is not a limited-time offer. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 
70,000km, available on all new and unregistered 2021 Audi Q7 models.Offer expires on November 30th 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details.

Plus Get a 5-year/80,000km scheduled maintenance 
plan included

2022 Audi Q7 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$7,088 down payment

Lease from

per month

Lease from

$778† 3.98%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$695/mo

Lease at 1.98% from

2022 Audi Q3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$178          

Lease at 2.48% from 

2022 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$548† 4.48%†

With Audi Uptown’s
Loyalty Bonus

$488/mo

Lease at 2.48% from
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο 
να αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που 
πρέπει να κάνετε εσείς είναι να με 
καλέσετε στο 416.463.1195 και εγω 
θα  κανονίσω τα υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για το άσθμα.
Το άσθμα είναι μια χρόνια πάθηση 
που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή 
των αεραγωγών. Οι αεραγωγοί 

είναι οι σωλήνες που μεταφέρουν τον αέρα 

στους πνεύμονες.
Τι συμβαίνει λοιπόν στο άσθμα;
1. Οι μύες των αεραγωγών συσπώνται με 
αποτέλεσμα η διάμετρος τους να μικραίνει.
2. Φλεγμονή των αεραγωγών.
3. Υπερπαράγεται αρκετή βλέννα που 
εκκρίνεται μέσα στον αυλό των αεραγω-
γών. Αποτέλεσμα των τριών πιο πάνω 
μηχανισμών είναι να στενεύει ο αυλός των 
αεραγωγών και να δυσκολεύεται η ροή του 
αέρα μέσα από αυτούς.

Αίτια
Το άσθμα σε πολλές περιπτώσεις είναι κλη-
ρονομική νόσος. Άλλοι παράγοντες που 
μπορούν να πυροδοτήσουν την νόσο είναι:
1. Αλλεργία. 
2. Λοιμώξεις κυρίως του αναπνευστι-
κού συστήματος όπως κρυολογήματα και 
γρίπη.
3. Ψυχολογικοί παράγοντες όπως έντονη 
χαρά ή λύπη.
4. Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες όπως 

η αναπνοή καπνών και μολυσμένου ατμο-
σφαιρικού αέρα.
5. Επαγγελματικοί παράγοντες όπως η 
εισπνοή σκόνης ή αερίων μπορούν να προ-
καλέσουν την εμφάνιση της ειδικής μορφής 
άσθματος που λέγεται επαγγελματικό. 

 Συμπτώματα
 ª Βήχα
 ª Δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή)
 ª Συσφιγκτικό αίσθημα στο θώρακα ή 

και θωρακικό πόνο κατά την αναπνοή
 ª Συρίττουσα αναπνοή (βράσιμο)

Διάγνωση
 ª Ιατρικό ιστορικό
 ª Φυσική εξέταση
 ª Δοκιμασίες για τη διάγνωση και την 

παρακολούθηση του άσθματος
 ª Μέτρηση της αναπνευστικής λειτουρ-

γίας

Επιπλοκές
 ª Μειωμένη ικανότητα του ατόμου να 

ασκηθεί και να λάβει μέρος σε άλλες δρα-
στηριότητες

 ª Έλλειψη ύπνου λόγω συμπτωμάτων τη 
νύχτα

 ª Μόνιμες αλλαγές στη λειτουργία των 
πνευμόνων

 ª Πνευμοθώρακας, εμφύσημα
 ª Επίμονος βήχας
 ª Αναπνευστικό πρόβλημα που απαιτεί 

βοήθεια της αναπνοής (χρήση αναπνευ-
στήρα)

Θεραπεία 
Η θεραπεία του άσθματος μπορεί να δοθεί 
μέσω διαφορετικές οδών: εισπνεόμενη, 
από το στόμα και ενέσιμη. Το σημαντικό-
τερο πλεονέκτημα της εισπνεόμενης θερα-
πείας είναι ότι τα φάρμακα λαμβάνονται 
κατ’ ευθείαν από τους αεραγωγούς άρα 
έχουν καλύτερη και εντονότερη δράση με 
πολύ λιγότερες παρενέργειες από ότι αν 
λαμβάνονταν μέσω των άλλων δύο οδών. 
Η θεραπεία του άσθματος μπορεί γενικά να 
χωρισθεί σε δύο κατηγορίες:
1) θεραπεία ελέγχου της νόσου  
2) θεραπεία των παροξυσμών.
Θεραπεία ελέγχου
1. Εισπνεόμενα κορτικοειδή
2. Ανταγωνιστές λευκοτριενίων
3. Μακράς δράσης β2 διεγέρτες
4. Συστηματικά κορτικοειδή
 Θεραπεία ανακούφισης

1.Ταχέως δρώντες β2 διεγέρτες 
2. Αντιχολινεργικά

Πρόληψη
Μπορείτε να μειώσετε τα συμπτώματα 
του άσθματος, με την αποφυγή γνωστών 
αλλεργιογόνων και ουσιών που ερεθίζουν 
τις αναπνευστικές οδούς.
Καλύψτε το κρεβάτι με ειδικά καλύμματα 
αντιαλλεργικά ώστε να μειωθεί η έκθεση 
στα ακάρεα της σκόνης.
Αφαιρέστε τα χαλιά από τα υπνοδωμάτια 
και καθαρίζετε τακτικά.
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά χωρίς 
αρώματα, χρωστικές, συντηρητικά.
Κρατήστε χαμηλά επίπεδα υγρασίας για τη 
μείωση της ανάπτυξης των μικροοργανι-
σμών, όπως η μούχλα.
Εάν ένα άτομο είναι αλλεργικό σε ένα ζώο 
που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το 
σπίτι, το ζώο πρέπει να κρατιέται έξω από 
το υπνοδωμάτιο.
Εξαλείψτε τον καπνό από το σπίτι. Το κάπνι-
σμα έξω από το σπίτι δεν είναι αρκετό. Τα 
μέλη της οικογένειας και οι επισκέπτες που 
καπνίζουν έξω μεταφέρουν υπόλειμμα 
καπνού μέσα στα ρούχα και τα μαλλιά τους 
και αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώ-
ματα άσθματος.
Τα άτομα με άσθμα πρέπει επίσης να απο-
φεύγουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, βιο-
μηχανική σκόνη, και άλλες ερεθιστικές 
αναθυμιάσεις όσο το δυνατόν περισσό-
τερο.

 To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για 
να παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ
Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677

Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφορευτικής Επιτροπής

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 
(30 Thorncliffe Park Drive), στις 2:30μ.μ.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εκτός των άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί ο οικο-
νομικός απολογισμός από τους ορκωτούς λογιστές του Οργανισμού.
Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και υπό κανονικές συνθή-
κες, οι Γενικές Εκλογές διεξάγονται την 4η Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε εκλογικού 
έτους. Λόγω κορονοϊού και λοιπών εξελίξεων, κι έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον 
του Οργανισμού και των μελών αυτού, αποφασίσαμε όπως:

- οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότη-
τας Τορόντο θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 2021 στο Πολυμενάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο
- οι κάλπες θα ανοίξουν στις 12:00μ.μ. και θα κλείσουν στις 7:00μ.μ.
- όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου μπορούν να προμηθευτούν την ειδική φόρμα από τα γραφεία 
της Κοινότητας ή από την ιστοσελίδα www.greekcommunity.org
- ο εκλογικός κατάλογος είναι στη διάθεση των μελών, στα γραφεία της Κοινότητας
- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν μόνο τα μέλη, των οποίων τα ονόματα είναι 
καταγεγραμμένα στον κατάλογο των ψηφοφόρων
- δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν:

(α) όσοι έχουν συμπληρώσει το δεκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, και
(β) όσοι έχουν ενεργή συνδρομή τουλάχιστον (3) μήνες πριν την ημέρα των 
εκλογών

- τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν τον εκλογικό κατάλογο προκειμένου να 
βεβαιωθούν ότι το όνομα και η διεύθυνσή τους είναι ορθά
- μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον γενικό κατάλογο, αλλά δεν έχουν τακτο-
ποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή 
τους μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από τις 9:00π.μ. έως τις 6:00μ.μ.- τα γραφεία 
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως Παρασκευή από 
τις
9:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ. Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, τα γραφεία θα παραμείνουν 
ανοιχτά για το κοινό μέχρι τις 6:00μ.μ.
- σε περίπτωση που η συνδρομή μέλους λήγει, φεριπείν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 
και οι εκλογές είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2021, το μέλη που επιθυμούν να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει να ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι τις 
6 Δεκεμβρίου 2021.
- οι ψηφοφόροι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Ως αποδεικτικά στοιχεία 
μπορούν να παρουσιάσουν επίσημο κυβερνητικό έγγραφο (άδεια οδήγησης, δια-
βατήριο, κάρτα υπηκοότητας, OHIP, κ.λ.π.)
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση

Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων και οι γνώσεις των πεπειραμένων, να μας 
οδηγήσουν σε μια ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία ανήκει σε όλους 
εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Ειρήνη Κερογλίδου    Γιάννης Φαναράς
Πρόεδρος     Αντιπρόεδρος
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
                                     Αθήνα, 01 Νοεμβρίου 2021

ΗΜΕΡΙΔΑ
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

09.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα

Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-
σιας Διπλωματίας «υμνούν» την Ελληνική Διασπορά
 
Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνουν Ημερίδα αφιερωμένη 
στην Ελληνική Διασπορά, με τίτλο «Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο 
και η Προσφορά του στην Ελλάδα». 

Με στόχο τη σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση γύρω από την αμφίδρομη 
σύνδεση των Ελλήνων του Εξωτερικού με την Πατρίδα, επιχειρείται μία κατά το 
δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύνθετου αυτού κεφαλαίου της εθνικής 
μας ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα φιλοξενηθούν παρουσιάσεις από εξέχουσες 
προσωπικότητες με επίκεντρο τους τομείς των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτικών, 
καθώς και Θετικών), των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Η Ημερίδα έχει υβριδικό χαρακτήρα, καθώς θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία 
των ομιλητών (με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων) και ταυτόχρονη 
διαδικτυακή μετάδοση και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου: http://www.academyofathens.gr/el/conferences/diaspora2021
 
Tο αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της Ακαδημίας Αθηνών 
(http://www.academyofathens.gr/el) και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://
www.mfa.gr/index.html).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-
6597667, 210-3664733, 210-3664771 ή να απευθυνθείτε στο e-mail imerida.
apodimos@academyofathens.gr

Η 
ψήφος των ομογενών,το θέμα 
της απόσπασης των εκπαιδευτι-
κών για τα σχολεία της ομογένει-
ας και η επιστροφή του σήματος 

της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, ήταν ορισμένα από τα 
θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
συνέντευξης του νέου υφυπουργού Εξω-
τερικών, αρμόδιου για θέματα Αποδήμου 
Ελληνισμού, Ανδρέα Κατσανιώτη προς 
τους ομογενείς δημοσιογράφους στο Γενι-
κό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη 
την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου.
Παρέστησαν η πρέσβης της Ελλάδας στην 
Ουάσινγκτον, κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπού-
λου και ο οικοδεσπότης, Δρ. Κωνσταντί-
νος Κούτρας.  Η συνέντευξη αυτή ήταν η 
πρώτη και για την νέα διευθύντρια του 
Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Νέας 
Υόρκης, Μαρία Βαξεβανίδου και παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι των ομογενειακών 
μέσων ενημέρωσης και των Ελλήνων αντα-
ποκριτών στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, όπως επεσή-
μανε, επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη προ-
κειμένου να εκπροσωπήσει την Ελληνική 
Κυβέρνηση στα θυρανοίξια του ιστορικού 
ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης.
Απαντώντας σε ερώτηση της ομογενειακής 
ενημερωτικής ιστοσελίδας «Αναμνήσεις» 
σχετικά με την καμπάνια ενημέρωσης των 
ομογενών για την εγγραφή στους εκλογι-
κούς καταλόγους ο κ. Κατσανιώτης επε-
σήμανε ότι την ευθύνη της διοργάνωσης 
της καμπάνιας έχει αναλάβει το Υπουργείο 
Εσωτερικών, θα γίνει στα ψηφιακά, τηλεο-
πτικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης και θα 

έχει διάρκεια.
Ερωτηθείς για τον αριθμό των ομογε-
νών που δικαιούνται να συμμετάσχουν 
στις εκλογές επεσήμανε «Είναι σημα-
ντικό, παρότι ο νόμος δεν είναι αυτός που 
εμείς θα θέλαμε, οι απανταχού Έλληνες 
να συμμετέχουν και να δείξουν μ’ αυτόν 
τον τρόπο ότι θα πρέπει να διευρυνθεί σε 
όλους όσοι έχουν το δικαίωμα να ψηφί-
σουν στην Ελλάδα, να μπορούν να ψηφί-
σουν από τον τόπο διαμονής τους. Τους το 
οφείλουμε και δεσμεύομαι ότι θα δώσω 
προσωπική μάχη για να πείσω τα κόμματα 
που αντιδρούν και δυστυχώς χωρίζουν την 
ελληνική ομογένεια».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το 
μείζον θέμα της απόσπασης των Ελλή-
νων εκπαιδευτικών για την στελέχωση 
των ομογενειακών σχολείων επεσήμανε 
ότι το αίτημα αυτό τέθηκε επί τάπητος και 
κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο 
Λύκειο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και 
υποσχέθηκε ότι θα συνεργαστούν με το 
Υπουργείο Παιδείας, διότι η απόσπαση 
εκπαιδευτικών δεν είναι αρμοδιότητά του 
και ότι θα εκμεταλλευτούν και τις δυνατό-
τητες που παρέχει η εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία.
Τέλος, σχετικά με την επιστροφή του σήμα-
τος της ΕΡΤ στις ΗΠΑ επεσήμανε ότι είναι 
πολύ κοντά στην υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας με τον υφυπουργό παρά τω 
Πρωθυπουργώ, κ. Γιάννη Οικονόμου όχι 
μόνο για την μετάδοση των προγραμμά-
των της ΕΡΤ στο εξωτερικό, αλλά και για την 
αξιοποίηση του τεράστιου αρχείου της ΕΡΤ 
προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ψήφος των ομογενών, η 
απόσπαση εκπαιδευτικών 

και η ΕΡΤ στο επίκεντρο της 
συνέντευξης του Ανδρέα 

Κατσανιώτη στη Νέα Υόρκη
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ 65 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΜΑΚΗ
416-710-5768

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

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

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476 Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά
ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

FULL-TIME MANAGER
ΓΙΑ ΤΟ BANQUET

ΝΑ ΜΙΛΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Line/Grill Cook, Servers

Host/Hostess, Take-Out Cashiers
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΟ:

careers@flogatoronto.com

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

Για λίγες ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα
και τις ώρες που θα μπορεί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL

dimitripap2009@hotmail.com
ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ;

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΡΑΦΟ/ΓΡΑΜΜΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ

κα. ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΤΗΛ. 647.296.6541
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Τ
ο Οντάριο ανέφερε την Πέμπτη τον 
υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμά-
των COVID-19 σε μία ημέρα σε πε-
ρισσότερο από ένα μήνα, στέλνο-

ντας τον κυλιόμενο μέσο όρο των νέων 
κρουσμάτων πολύ πάνω από 500 την η-
μέρα.
Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι 334 από 
τα κρούσματα της Πέμπτης αφορούσαν 
μη εμβολιασμένα άτομα, 18 αφορού-
σαν άτομα με μία δόση εμβολίου για τον 
COVID-19, 245 αφορούσαν πλήρως εμβο-

λιασμένα άτομα και 45 αφορούσαν άτομα 
με άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού. 
Σε όλο το GTHA, το Τορόντο ανέφερε 74 
νέα κρούσματα, το Peel ανέφερε 61 και η 
Περιφέρεια του Γιοτκ ανέφερε 62.
Η Περιφέρεια του Ντάραμ ανέφερε 22 νέα 
κρούσματα, το Χάμιλτον ανέφερε 12 περι-
πτώσεις και το Χάλτον ανέφερε 16.
Αλλού στην επαρχία, το Simcoe-Muskoka 
ανέφερε 52 νέα κρούσματα, το Windsor-
Essex ανέφερε 48 και η Οτάβα ανέφερε 
39.

642 κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι στο 
Οντάριο την Πέμπτη

Τ
ο πρόγραμμα ιδρύθηκε για πρώ-
τη φορά το καλοκαίρι του 2020 
ως μια προσωρινή πρωτοβουλία 
για να βοηθήσει τα ταλαιπωρη-

μένα μπαρ και εστιατόρια κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας COVID-19 και στη 
συνέχεια επεκτάθηκε αυτό το καλοκαί-
ρι, επιτρέποντας σε περισσότερες από 
1.200 επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 
προσωρινά patios στα πεζοδρόμια.
Τον περασμένο μήνα, το προσωπικό 
δημοσίευσε μια έκθεση που συνιστά το 
πρόγραμμα να αναβιώσει ξανά το 2022 
και τελικά να μονιμοποιηθεί κάποια 
στιγμή το 2023 με τη δημιουργία μιας 

νέας «εξορθολογισμένης» διαδικασίας 
εγγραφής, ώστε οι συμμετέχουσες επι-
χειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν 
εκτεταμένα αίθρια όλο το χρόνο χωρίς να 
χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.
Κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη, 
το συμβούλιο ψήφισε 24-0 υπέρ αυτών 
των συστάσεων του προσωπικού, ανοί-
γοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη 
δημιουργία ενός επανασχεδιασμένου 
CafeTO.
Το προσωπικό θα πρέπει τώρα να υπο-
βάλει έκθεση το πρώτο τρίμηνο του 2023 
με ένα σχέδιο να καταστήσει το πρό-
γραμμα μόνιμο.

Το Συμβούλιο ψήφισε υπέρ για να 
καταστήσει το πρόγραμμα CafeTO μόνιμο

Τ
ο Τορόντο ελπίζει να κάνει τα 
παιδιά να αισθάνονται υπερή-
ρωες όταν τους επιτρέπεται να 
σηκώσουν τα μανίκια τους για να 

κάνουν το εμβόλιο για τον COVID-19.
«Έχουμε μάθει ένα σημαντικό μάθημα 
για τη διασκέδαση», δήλωσε ο σύμ-
βουλος και πρόεδρος του Συμβουλίου 
Υγείας του Τορόντο, Τζο Κρέσι, σχετικά 
με την κυκλοφορία του εμβολίου.
«Βοηθήσαμε εκατομμύρια Τοροτονια-
νούς να πάρουν τις φωτογραφίες τους 
με DJs, ζωντανή μουσική, ακόμη και 
εκδηλώσεις που σημειώνουν παγκό-
σμια ρεκόρ. Η λήψη ενός εμβολίου είναι 
μια πράξη του πολιτικού καθήκοντος, 
έχει να κάνει με την προστασία του εαυ-
τού σας και της πόλης σας — αλλά θα 
πρέπει επίσης να είναι μια γιορτή. Θα 
πρέπει να είναι διασκεδαστικό».
Οι ακόλουθες γειτονιές θα έχουν μέρη 
για  τη κυκλοφορία του εμβολίου:
• Bendale
• Black Creek
• Brookhaven-Amesbury
• Clairlea-Birchmount
• Dorset Park
• Downsview-Roding-
CFB
• Eglinton East
• Elms-Old Rexdale
• Englemount-Lawrence 
Flemingdon Park
• Glenfield-Jane Heights
• Humbermede
• Islington-City Centre West
• Kingsview Village-The Westway
• L’Amoreaux

• Mount Olive-Silverstone-Jamestown
• Malvern
• Morningside
• Mount Dennis
• Oakridge
• Parkwoods-Donalda

• Rouge
• Scarborough Village
• Thorncliffe Park
• West Hill
• West Humber-Clairville
• Weston
• Wexford/Maryvale
• Woburn
• York University Heights
Οι γειτονιές προσδιορίστηκαν με 
βάση τα ποσοστά κρουσμάτων 

COVID-19 κατά το τέταρτο κύμα, τα 
κοινωνικοοικονομικά δημογραφικά 
στοιχεία και τα ποσοστά εμβολια-
σμού σε άτομα ηλικίας μεταξύ 12 και 
17 ετών. Η πολύχρωμη αφίσα «Team 
Toronto Kids» παρουσιάζει μια οικο-
γένεια υπερηρώων. Το μοτίβο του 
υπερήρωα θα συνεχιστεί σε κλινι-

κές εμβολιασμού με θεματι-
κούς σταθμούς για φωτογρα-
φίες selfie. 
«Ειλικρινά, τα παιδιά σε όλο 
το Τορόντο θα έχουν την 

ευκαιρία να σηκώσουν 
τα μανίκια τους και να 

γίνουν πραγματικός υπερήρωας», είπε 
ο Cressy.
Ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής 
εμβολιασμού εξαρτάται από την εκπαί-
δευση και την ευαισθητοποίηση, ανέ-
φερε η πόλη. 

Το Τορόντο προσδιορίζει 30 γειτονιές που 
θα φιλοξενήσουν σχολικές κλινικές στην 
αρχική διάθεση εμβολίων για παιδιά
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LIFE

Blake Blossom:
Γεμάτο  πάθος ο  κόσμο  της

Το μοντέλο και 
πρωταγωνίστρια ερωτικών 
ταινιών είναι η newcomer 
του Playboy. “Σπάνια 
θα με δεις χωρίς ένα 
χαμόγελο να σχηματίζεται 
στα χείλη μου ή να μην 
γελάω. Λατρεύω να 
γίνομαι ο clown της παρέας 
και να κάνω τους γύρω 
μου να περνάνε καλά. Για 
μένα είναι ό,τι πιο εύκολο 
να συνδεθώ με κάποιον 
μέσω της κωμωδίας. 
Γνωρίζω πως αυτός ο ρόλος 
πηγαίνει κόντρα σε αυτό 
που δείχνω αλλά καιρός 
να σπάσουμε τα καλούπια 
και τα στερεότυπα. Ε ας 
το κάνω εγώ, λοιπόν”, 
ανέφερε η Blake Blossom 
κατά τη διάρκεια της 
φωτογράφισής της για το 
Playboy.
Η Blake Blossom 
αποτελεί τη newcomer 
του Playboy και αν 
δεν την γνωρίζεις, τότε 
ήρθε η στιγμή να την 
μάθεις. Η 20χρονη 
εκτός από μοντέλο είναι 
και πρωταγωνίστρια 
ερωτικών ταινιών, κάτι 
που δεν την κάνει να 
αισθάνεται αμήχανα. 
“Αλήθεια δεν κατανοώ 
τους λόγους που το 
να δουλεύεις στην 
βιομηχανία ενηλίκων 
είναι κάτι το κατακριτέο. 
Όλοι βλέπουμε, όλοι το 
απολαμβάνουμε, όλοι 
γινόμαστε σοφότεροι. Το 
να προετοιμαστείς για 
ένα set θέλει θάρρος και 
φουλ επαγγελματισμό”.
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Τ
ο ν  Ν ί κ ο 
Κ ο υ ρ ή  τ ο ν 
γ ν ω ρ ί σ α -
με καλύτ ερα 

μέσα από τ ην  επ ι -
τυχημένη σειρά του 
ΑΝΤ1, «Άγριε ς Μέ-
λ ισσ ε ς».  Η  πορε ία 
του έχει αφήσει θε-
τικές εντυπώσεις στο 
κοινό αφού εκτός α-
πό όμορφος άντρας, 
είναι και εξαιρετικός 
ηθοποιός.  Ο Νίκος 
Κο υ ρ ή ς  γ ε ν ν ή θ η -
κε σ την Αθήνα, σ τ ις 
13 Οκ τωβρίου του 
1973, με την ηλικ ία 
του να είναι τα 47 έ-
τη. Ναι καλά διαβά-
σατε… Και εμείς δεν 
μπορούμε να το πι-
σ τ έ ψ ο υ μ ε ,  κα θ ώ ς 
φαίνε ται γ ια μικρό-
τερος. Αυτό βέβαια, 
φαίνεται να μην πτο-
εί τ ις γυναίκες, οι ο-
π ο ί ε ς  π α ρ α μ ι λ ο ύ ν 
στο όνομα του.

Η Βρισηίδα 
Ανδριώτου σε πόζες 
που κολάζουν

Συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό 
μέσα από τη συμμετοχή της στο 
My Style Rocks και ξεχώρισε με 
την εμφάνισή της, αλλά και τον 
εκρηκτικό της χαρακτήρα. Ο 
λόγος για τη Βρισηίδα Ανδριώ-
του, η οποία ξεχωρίζει και στο 
Instagram, με τις αναρτήσεις 
της οι οποίες αρκετές φορές… 
καίνε. Το μοντέλο και influencer 
αρκετά συχνά ανεβάζει φωτο-
γραφίες της σε πόζες που… κολά-
ζουν, με τα σχόλια και τα likes από 
τους διαδικτυακούς της φίλους να 
«πέφτουν» βροχή. Και όχι άδικα.

Σε σχέση με τον 
Δημήτρη Κεχαγιά η 
Κατερίνα Λιόλιου

Παρά τους θαμώνες του μαγαζιού, που 
τους αναγνώρισαν, οι ίδιοι δεν φαίνο-
νταν να ενδιαφέρονται για τα αδιά-
κριτα βλέμματα. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της On Time ο άνδρας που κέρδισε 
την καρδιά της όμορφης τραγουδί-
στριας δεν ειναι άλλος από τον Δημή-
τρη Κεχαγιά. Ο πρώην παίκτης του Big 
Brother βρέθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο 
Περιστέρι, όπου εμφανίζεται ο Σάκης 
Αρσενίου και ο Γιώργος Δασκουλίδης, 
συνοδευόμενος από την Κατερίνα Λιό-
λιου.

Μία από τις πιο σέξι γυναίκες του 
ελληνικού Lifestyle, η Πηνελόπη 
Αναστασοπούλου, προχώρησε 
σε μία ιδιαίτερη αφιέρωση προς 
τον σύζυγο της. Η ηθοποιός που 
είναι ζευγάρι με τον Φώτη Μπερ-
νάρντο για πάνω από 7 χρόνια 
και μαζί έχουν αποκτήσει δύο 
κόρες, τη Λυδία και την Ηλέκτρα.
Η πιο πρόσφατη, την οποία 
δημοσίευσε στο Instagram πριν 
λίγο, τη δείχνει γυμνή στο ντους 
και στάθηκε η αφορμή για μια 
ερωτικη εξομολόγησή της στον 
άνδρα της ζωής της.

Ο Νίκος Κουρής είναι από τους 
ηθοποιούς που δεν σου περνά 
απαρατήρητος

Αμάν… Αμάντα Τριβιζά... θα μας 
«στείλεις»

Η γυμνή… 
εξομολόγηση της 
Αναστασοπούλου στο 
μπάνιο!

Μ
ι α  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α - κό λ α σ η 
πόσ ταρε σ τον λογαριασμό 
της σ το instagram η καυτή 
Ασημίνα Ιγ γλέζου και έκα-

νε το ανδρικό κοινό να παραληρεί.
Η σέξ ι ξανθιά που αρέσκε ται σε προ-
κ λητ ικέ ς  α ναρτ ήσ ε ι ς  σ το  ins t agram 

της,  αποφάσ ισε γ ια ακόμη μια φορά 
να…τρελάνε ι τους χ ιλιάδες followers.
Η  ξ α ν θ ι ά  κα λ λ ο ν ή  βγ ή κε  α π ό  τ η ν 
π ισ ί ν α  μ ε  τ ο  κα υ τ ό  μ α γ ιό  τ η ς  κα ι 
έδωσε σ το… πιάτο τα απίσ τευτα οπί-
σθιά της!

Η Ασημίνα Ιγγλέζου το έκανε ξανά 
«τρέλανε» το Instagram

Έ
να όνομα, μία ι-
σ τορία.  Μπο -
ρε ί  το επίθε-
το να σε παρα-

πέμπει στον σπουδαίο 
συγγραφέα και εγκλη-
ματολόγο, Ευγένιο Τρι-
βιζά, αλλά η Amanda 
δείχνει να γράφει το δι-
κό της έπος. Η Ελληνο-
αμερικανίδα μένει μό-
νιμα στο Miami αλλά με 
αφορμή το modelling έ-
χει την ευλογία να ταξι-
δεύει και να γυρίζει ό-
λα τα μέρη του κόσμου. 
Μία ευλογία που έχει 
την καλοσύνη να μοιρα-
στεί και με τους followers 
της στο Instagram, οι ο-
ποίοι πλέον έχουν εκτο-
ξευθεί στους 1.000.000 
followers.
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Τ
α μικροσκοπικά 
μπικίν ι και τα ε-
σώρουχα «μετα-
μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι» 

σ το δικό της κορμί, κά-
νοντας όλο τον ανδρικό 
πληθυσμό στο Instagram 
να αναστενάζει. Ο λόγος 
για την Natalia Garibotto, 
το νεαρό μοντέλομε κα-
ταγωγή από την Βραζιλία, 
που γνωρίζει τα δυνατά 
τoυ σημεία και φροντίζει 
να τα αναδεικνύει με σέ-
ξι πόζες. Η ξανθιά καλλο-
νή έχει ως βάση το Μαϊάμι 
και σύμφωνα με την ίδια 
είναι η αγαπημένη του Πά-
πα, καθώς πέρυσι ο ίδιος 
ο Πάπας Φραγκίσκος “πιά-
στηκε” να συναινεί σε μια 
αποκαλυπτ ική της φωτο-
γραφία, κάνοντας άνω-κά-
τω το Βατικανό.

Ο
ι  σ κ ο τ ε ι ν έ ς 
σ κ η ν έ ς  κ α ι 
ο ι  μά χε ς  έ ρ -
χον τ α ι  κα ι  ο 

Gera lt  ε ί να ι  π ιο  έ το ι -
μος από ποτέ.  Όσο πε-
ρισσότερο ανυπομονείς 
γ ια  τ η  δ εύ τ ε ρη  σ εζ όν 
του  Witcher  τόσο π ιο 
κον τά αυτή έρχεται χω-
ρίς καν να το συνειδητο-
ποιε ίς.  Δύο χρόν ια με-
τά την κυκλοφορία των 
πρώτων επεισοδίων, το 
κοινό περιμένε ι πολλά. 
Ιδιαίτερα αν η γνωριμία 
του με  το  σύμπαν του 
Andrze j  Sapkowsk i  ε ί -
χε αρχίσει πολύ πριν την 
επιτυχημένη σε ιρά του 
Net f l ix  με  τα  βιβλ ία  ή 
τα video games Τα πρώ-
τα πλάνα της νέας σεζόν 
κυκλοφόρησαν σ τα τ έ-
λη του Σεπτ εμβρίου ό -
ταν είδαμε τον Geralt να 
πηγαίνει μαζί με τη Cir i 
σ το Kaer Morhen γ ια να 
εκπα ιδευ τ ε ί  (σ.σ.  Εκε ί 
είναι που εκπαιδεύονται 
όλοι  οι  w itchers),  ε νώ 
σ το επόμενο είδαμε τον 
Vesemir που λειτούργη-
σε ως πατρική φιγούρα 
γ ια τον Geralt.

Ο hot πρωταγωνιστής της σειράς που 
βλέπει όλος ο πλανήτης επιστρέφει 

Η 
Anastasia 

Martzipanova είναι έ-
να πανέμορφο μοντέ-
λο και μαγιό εσωρού-
χων, ενώ ειδικεύεται 
στο pole dancing, κάτι 
που προφανώς φαίνε-
ται και στις φωτογρα-
φίες της. Η μελαχροινή 
καλλονή κατάγεται από 
τη Ρωσία και είναι συ-
νηθισμένη στο κρύο, 
με αποτέλεσμα χειμώ-
να-καλοκαίρι να φορά-
ει μόνο τα απολύτως α-
παραίτητα. Διαθέτει ένα 
απίστευτο κορμί, το ο-
ποίο επιδεικνύει αναρ-
τώντας σέξι φωτογραφίες 
στον λογαριασμό της στο 
Instagram, με αποτέλε-
σμα να ανεβαίνουν οι θερ-
μοκρασίες στα ύψη.

Η Βραζιλιάνα καλλονή που 
τρέλανε ακόμα και τον Πάπα 

Αν δείτε τις σέξι φωτογραφίες Αν δείτε τις σέξι φωτογραφίες 
της Charlie Riina θα χάσετε τον της Charlie Riina θα χάσετε τον 

ύπνο σαςύπνο σας

Κ
ατάφερε να γίνει διάσημη μέσω 
των social media και να μετα-
πηδήσει με ευκολία στις επαγ-
γελματικές φωτογραφίσεις. Ο 

λόγος για την Charlie Riina, το μελαχρι-
νό μοντέλο με καταγωγή από την Πολω-
νία, που τρελαίνει το ανδρικό κοινό στο 
Instagram.

Με εξώφυλλα στα περιοδικά Playboy 
και Maxim, η Charlie ανέβασε γρή-
γορα τις μετοχές της σ το χώρο του 
μόντελινγκ, καθώς διαθέτει χυμω-
δε ις  καμπύλε ς και  έ να τ εράσ τ ιο 
μπούστο που προβάλλει όσο καλύ-
τερα μπορεί.

Η Anastasia Martzipanova ξέρει πως 
να εξάπτει τις αντρικές φαντασιώσεις!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Το περιστατικό έγινε στο Μανχάταν της Νέας 
Υόρκης: ένας Έλληνας εφοπλιστής μπαίνει σε 
τράπεζα της 5ης λεωφόρου και ζητά να μιλή-
σει με τον υπεύθυνο δανείων. «Πρέπει να επι-
στρέψω στην Ελλάδα για ένα μήνα» του λέει, 
«και χρειάζομαι ένα ταχύρυθμο δάνειο 10000 
δολαρίων».
Ο υπάλληλος τον ενημερώνει ότι η τράπεζα 
προαπαιτεί κάποιες εγγυήσεις για να εγκρίνει το 
δάνειο. Ο Έλληνας βγάζει από την τσέπη του και 
του δίνει τα κλειδιά μιας Ferrari. «Το αυτοκίνητο 
είναι παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το κατά-
στημα» λέει στον υπάλληλο και του παραδίδει 
την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια.
Ο υπάλληλος ρωτά το διευθυντή του κι εκείνος 
φυσικά δίνει έγκριση να παραλάβει το αυτο-
κίνητο ως εγγύηση. Όταν φεύγει ο Έλληνας, 
τα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας κάνουν 
μεγάλη καζούρα πίσω από την πλάτη του. 
«Άκου εκεί να εγγυηθεί 10 ψωροχιλιάρικα με 
μία Ferrari 250 χιλιάδων δολαρίων», ακούστηκε 
να λέει ο διευθυντής.
Ένας υπάλληλος βγαίνει έξω, μπαίνει στη Ferrari 
και την οδηγεί προς το υπόγειο γκαράζ της τρά-
πεζας για ασφάλεια. Δύο εβδομάδες αργότερα 
εμφανίζεται ο Έλληνας εφοπλιστής, επιστρέφει 
τα 10000 δολάρια. και πληρώνει τον τόκο των 
30 δολαρίων και 82 σεντς. Τον ρωτάει τότε ο 
υπάλληλος: «Αγαπητέ κύριε, σας ευχαριστούμε 
για την εμπιστοσύνη, είμαστε υπόχρεοι για τη 
συναλλαγή με την τράπεζά μας. Ωστόσο θα 
θέλαμε μία εξήγηση γιατί έχουμε μπερδευτεί. 

Κάνοντας τυπικό έλεγχο στο λογαριασμό σας 
είδαμε ότι είστε εκατομμυριούχος. Θα ήθελα 
να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε: γιατί μπή-
κατε σε τέτοια διαδικασία για ένα δάνειο 10000 
δολαρίων»;
Και ο Έλληνας απαντά λακωνικά:
«Κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσα να βρω 
θέση πάρκινγκ για τη Ferrari μου στην καρδιά 
του Μανχάταν για δύο εβδομάδες με 30 δολά-
ρια και 82 σεντς με την ελπίδα να τη βρω στην 
επιστροφή μου;»

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να 
χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του αυτοκι-
νήτου του.
Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει 
ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλο-
ζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει 
σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να 
γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι 
για δουλειές. Συνέρχεται και το σπουρ-
γιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει;
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αρι-
στερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω 
κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:
- Π ω π ω π ω,  τ ο ν  σ κό τ ω σ α  τ ο ν 
άνθρωπο!!!!!

ΚΡΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. 
Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει 
κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας 
περιβάλλον που θα σας στε-
ναχωρήσει. Από τη μία θα 
έχετε την ανάγκη επαφής 
και κοινωνικότητας και 
από την άλλη θα νιώ-
θετε κούραση ή / και 
υπερκόπωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας 
θα ικανοποιηθούν, καθώς 
θα προκύψουν ευκαιρίες για 
αξιόλογες συνεργασίες. Επειδή οι 
αποφάσεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να 
επηρεάσουν τα συμφέροντά σας για μεγάλο 
διάστημα, να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευ-
νήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 

θέματα που σας απασχολούν και ιδι-
αίτερα σε θέματα που αφο-

ρούν την καριέρα σας. Ήρθε 
η ώρα να δράσετε επιτέ-

λους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε 
αποτελέσματα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι που βλέπατε ότι 

είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί, οφείλεται 

στο ότι κάποιος σας προ-
βάλλει διάφορα προσχήματα 

και σας στεναχωρεί. Παρά τη διά-
θεσή σας για κοινωνικότητα και πρόοδο, οι 

δυσκολίες θα εξακολουθήσουν. Μην αποθαρ-
ρύνεστε από καθυστερήσεις ή διαδικασίες, 
που απαιτούν κόπο και συζητήσεις. Προσπα-
θήστε να δείτε με ρεαλισμό τη σχέση σας, με 
το άμεσο περιβάλλον σας, οικογενειακό και 
επαγγελματικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι βέβαιο 
ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας αφήσει 
και φυσικά δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Προσέξτε τον πυροβολητή πάνω στο 
τανκ που κρατάει πιστόλι…

«Γενική απεργία», «Κάτω η 
χούντα», «Κάτω ο 

φασισμός», «Κάτω το 
ποδόσφαιρο»…

«Η Χούντα έκανε θαυμάσια 
έργα»... Ορίστε ένα ακόμη 

από αυτά...

17 Νοέμβρη 1973... Στο βάθος 
τρομαγμένα βλέμματα αθώων 

ποιλιτών

Ομόνοια και 3ης Σεπτεμβρίου. 
Τσόντα και τανκ. Το Νησί της 

Αμαρτίας… ψηλά… Εργάκι με το 
Γιώργο Στρατηγάκη και τη Λία 

Φλέσσα

«Δεν συνέβη ποτέ».... Μια 
φωτογραφία χίλιες λέξεις 

για τους αρνητές κι 
υποστηρικτές των 

χουντικών

Βέροια , η πλατεία Ωρολογίου και το 
τότε δικαστικό μέγαρο της πόλης

«Θάνατος στο φασισμό», 
«Μαρκεζίνη μασκαρά», «Δεν σε 
θέλει ο λαός πάρτον (πίθηκο) κι 

εμπρός» (κι αυτό για τον 
Μαρκεζίνη), «Οι φοιτητές δεν 

βολεύονται βουλεύονται», «W.C. 
στον όροφο της Αρχιτεκτονικής»

Πρωινό Σαββάτου 18η Νοεμβρίου 
1973, Αστυνόμος μετά την 

καταστολή προσπαθεί να καλύψει 
τα ίχνη αποό το χάος που συνέβη 

το περασμένο βράδυ

«Έχε εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια»(!) 
πάνω από τις αφίσες του Cin - Cin, ενός 

από τα ροκ κλαμπ της εποχής (στην αρχή 
της Ζωοδόχου Πηγής). Διαβάζουμε και τα 

ονόματα των συγκροτημάτων… 
Συγκρότημα, Παρέα, Δοκησίσοφοι, ο 
γνωστός μας Χρήστος Κυριαζής κ.ά.
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Μέσα από ντοκιμαντέρ 
για την προετοιμασία και 
το στήσιμό της, εικονική 
περιήγηση 360°  με 
ηχητική ξενάγηση και 
εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας

Μ
ια δεύτερη, ψηφια-
κή αυτή τη φορά δι-
αδρομή, θα ακολου-
θήσει η εμβληματική 

έκθεση του Μουσείου Μπενάκη 
«1821 Πριν και Μετά» που έριξε 
χθες την αυλαία της στο φυσικό 
της χώρο. Οι διοργανωτές της, ε-
πιθυμώντας να παρατείνουν την 
πορεία της, δεδομένου ότι απέ-
σπασε διθυραμβικά σχόλια από 
τους επισκέπτες, τον ελληνικό και 
τον διεθνή τύπο, δημιούργησαν 
μια σειρά από ψηφιακά προϊόντα 
άμεσα συνδεδεμένα με την προε-
τοιμασία και το περιεχόμενό της.
Με τη σημαντική προσφορά της 
ομάδας της Faliro House του Χρή-
στου Κωνσταντακόπουλου, πολύ-
τιμων συνεργατών που έχουν 
στηρίξει και προβάλλει το Μου-
σείο και το έργο του με παρα-
γωγές υψηλού επιπέδου κατά τη 
τελευταία δεκαετία, δημιουρ-
γήθηκε μια εικονική περιήγηση 
360° με ηχητική ξενάγηση στην 

επετειακή έκθεση «1821 Πριν και 
Μετά». Με μια ξεχωριστή κινη-
ματογραφική ματιά, οι άνθρω-
ποι της Faliro House, με επικεφα-
λής την Έλλη Σκρέτα, ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση, γνώρισαν τα εκθέ-
ματα, συνομίλησαν με τους επι-
μελητές της έκθεσης Τάσο Σακελ-
λαρόπουλο και Μαρία Δημητριά-
δου και ετοίμασαν τρεις σύντομες 
ηχητικές ξεναγήσεις -μία για κάθε 
ενότητα της έκθεσης- συμπληρω-
μένες με φωτογραφικές λήψεις 
του χώρου από κάμερα 360 μοι-
ρών. Η κάθε ξενάγηση γίνεται από 

τους επιμελητές στα ελληνικά με 
αγγλικούς υπότιτλους και διαρκεί 
5 λεπτά.
Η παρακολούθηση των βίντεο της 
εικονικής περιήγησης είναι σχε-
διασμένη για φορητές συσκευές, 
κινητά τηλέφωνα, tablet και 
μάσκα VR, μέσω της εφαρμογής 
YouTube, όπου η κίνηση γίνεται 
με την περιστροφή της συσκευής. 
Μπορεί να γίνει και με  προ-
σωπικό υπολογιστή, μέσω του 
YouTube channel του Μουσείου 
Μπενάκη (@TheBenakiMuseum), 
όπου οι χρήστες μπορούν να 

κινηθούν με τη χρήση του κέρ-
σορα. Τα βίντεο θα είναι διαθέ-
σιμα και μέσω του διαδικτυακού 
τόπου του Μουσείου (benaki.
org), στην ιστοσελίδα της επετεια-
κής έκθεσης και στην ενότητα των 
«Πολυμέσων».
Σε συνεργασία με την COSMOTE 
TV, το Μουσείο Μπενάκη ετοι-
μάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα 
«ξεναγεί» τον θεατή στα εκθέματα 
και την ιστορία, μέσα από τη ματιά 
των ανθρώπων που εμπνευστή-
καν και επιμελήθηκαν την έκθεση 
«1821 Πριν και Μετά». 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ε ένα εντυπωσιακά ρεαλιστικό ταξί-
δι στην Αρχαία Ολυμπία, όπως ήταν 
στην ακμή της, πριν από 2.000 χρό-
νια, μπορεί πλέον να  συμμετέχει ο-

λόκληρη η ανθρωπότητα. Την μοναδική αυ-
τή ευκαιρία προσφέρει το  έργο  του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  και της 
Microsoft «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος»,  
που αποτελεί μια  ψηφιακή διατήρηση και α-
ποκατάσταση του σπουδαίου αρχαιολογικού 
χώρου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
«Το έργο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος» 
είναι ένας μοναδικός τρόπος να γνωρίσεις 
την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Οι 
επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο μπο-
ρούν να «επισκεφθούν» μέσα από τη ψηφι-
ακή απεικόνιση το χώρο όπως ήταν στην 
αρχαιότητα και να βιώσουν την ιστορία 
και τις αξίες που πρεσβεύει χρησιμοποιώ-
ντας την τεχνολογία της επαυξημένης πραγ-
ματικότητας», δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εγκαινίασε 
σήμερα το έργο. 
Πράγματι  πρόκειται για μια νέα μορφή 
ψηφιακής αρχειοθέτησης η οποία θα συνε-
χίσει να προσφέρει μια «πύλη» σε μια άλλη 
εποχή, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε 

τι έχει επιτύχει η ανθρωπότητα στο παρελ-
θόν και υπενθυμίζοντάς μας τι μπορούμε να 
καταφέρουμε σήμερα.
Το έργο αποκαθιστά ψηφιακά 27 μνημεία 
στο χώρο, μεταξύ αυτών, το Στάδιο, τους 
ναούς του Δία και της Ήρας, το εργαστή-
ριο του Φειδία. Στην τρισδιάστατη εμπει-
ρία, αυτά τα κτίρια ανασυντίθενται με ρεα-

λιστική λεπτομέρεια, με επίπονη έρευνα 
από διεπιστημονική ομάδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να είναι 
όσο το δυνατόν πιο πιστά στην αρχική τους 
μορφή. Αυτό περιλαμβάνει ιστορικά χρονο-
διαγράμματα των αλλαγών του χώρου, με 
την πάροδο του χρόνου και απεικονίσεις 
τεχνουργημάτων από κάθε περίοδο.

Αντικείμενα 
τέχνης, κοσμήματα 
και εκδόσεις 
εμπνευσμένα από 
το «Κάλλος» στο 
Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης 

Εμ π ν ε υ σ μ έ ν η  α π ό  τ η ν 
έ κ θ εσ η  τ ου  Μουσ ε ίου 
Κυκλαδικής Τέχνης «Κάλλος. 
Η Υπέρτατη Ομορφιά» είναι 
η νέα συλλογή του Cycladic 
Shop η οποία περιλαμβάνει 
χειροποίητα κεραμικά, δια-
κοσμητικά αντικείμενα αλλά 
και μια σειρά από συλλε-
κτικά κοσμήματα που Έλλη-
νες σχεδιαστές δημιούργη-
σαν αποκλειστικά για την 
έκθεση.
Επίσης στο Cycladic Shop 
μπορεί κανείς να βρει εκδό-
σεις και τον κατάλογο της 
έκθεσης (768 σελίδων) σε 
επιμέ λε ια του Καθηγητή 
Νικόλαου Χρ. Σταμπολίδη 
και του Δρος Ιωάννη Δ. 
Φάππα, με αναλύσεις των 
δύο επιμελητών, όλα τα έργα 
με επεξηγηματικά κείμενα, 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
αλλά και κείμενα επισ τη-
μόνων με βαθιά γνώση του 
θέματος που αποτελούν ορό-
σημο για την κατανόηση της 
έννοιας της ομορφιάς. Δια-
τίθενται κατάλογοι στα ελλη-
νικά και στα αγγλικά.
To «Kάλλος» δεν είναι απλώς 
μία λέξη που σημαίνει ομορ-
φιά. Είναι ένα ιδεώδες που 
αναπτύχθηκε στην αρχαία 
ελληνική σκέψη και αναφέ-
ρεται σ το συνδυασμό της 
φυσικής εμφάνισης και των 
αρετών της ψυχής. Σε αυτή 
τη διάσταση του «Κάλλους» 
επικεν τρώνεται η έκθεση 
αναδε ικνύον τας τη συμ-
βολή της αρχαίας Ελλάδας 
στον καθορισμό της έννοιας 
της «ομορφιάς» μέχρι και 
σήμερα.
Η έκθεση που πραγματο-
ποιείται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Πολιτ ισμού 
και Αθλητισμού, με τη γεν-
ναιόδωρη υποστήριξη της 
L’Oréal, θα διαρκέσει έως τις 
16 Ιανουαρίου 2022.
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς  α γ ο ρ έ ς : 
https://cycladic.gr/shop. 

Η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη «1821 Πριν και 
Μετά» επιστρέφει ψηφιακά 

H Αρχαία Ολυμπία «ξαναζωντανεύει» ψηφιακά όπως ήταν 
στην ακμή της, πριν από 2.000 χρόνια! 
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Δ
εν τα κατάφερε η Εθνική. Η Ελλάδα ηττήθη-
κε 1-0 απέναντι στην Ισπανία για την 9η α-
γωνιστική των προκριματικών του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι καθόρισε ο 

Σαράμπια με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 26ο λε-
πτό της αναμέτρησης.
Έτσι, η ομάδα του Τζον Φαν Σιπ είπε αντίο στο όνειρο 
του Κατάρ, αφού δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να 
διεκδικήσει έστω τη 2η θέση στα προκριματικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βρίσκεται στην 3η θέση στο 
-6 από τη Σουηδία και στο -7 από την πρωτοπόρο 
Ισπανία. Αδιάφορο πλέον το τελευταίο παιχνίδι απέ-
ναντι στο Κόσοβο, ενώ οι Ισπανοί με τους Σουηδούς 
θα παλέψουν για την κορυφή.
Η Ισπανία ήταν ανώτερη στο παιχνίδι, είχε την 
κατοχή και βρήκε και το γκολ στο πρώτο μέρος. Η 
Εθνική προσπάθησε να φανεί πιο ανταγωνιστική στο 
δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να καταφέρει να ξανα-
μπεί στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν 
το ματς και πήραν εν τέλει και το τρίποντο.

Προηγήθηκε με πέναλτι η Ισπανία
Στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης η Ελλάδα 
μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να πιέσει 
ψηλά τους Ισπανούς και να κρατήσει την κατοχή. Η 
εικόνα αυτή ανατράπηκε γρήγορα μέσα στο παιχνίδι. 
Η ομάδα του Ενρίκε επέβαλε τον ρυθμό της. Κρα-
τούσε την μπάλα και κυκλοφορούσε, με κύριο χαρα-
κτηριστικό της το passing game και τον αργό τέμπο.
Η Ισπανία έχοντας στο πρώτο 17λεπτο το 70% της 
κατοχής είχε υποψία φάσης με τον Ντε Πολ, ο οποίος 
δεν σούταρε αν και ήταν τετ α τετ με τον Γούτα να 
κόβει. Στο 21’ ο Μασούρας βρήκε δίχτυα όταν βρέ-
θηκε τετ α τετ έπειτα από κάθετη πάσα, ωστόσο ήταν 
εκτεθειμένος καθαρά και το γκολ ακυρώθηκε.
Στο 24ο λεπτό η Ισπανία κέρδισε πέναλτι. Ο Ινίγκο 
Μαρτίνεθ έπεσε στην περιοχή, έπειτα από μαρκά-
ρισμα του Γιαννούλη με τον Μαρτσίνιακ να δίνει 
πέναλτι. Το πέναλτι επικύρωσε το VAR. Ο Σαράμπια 
ανέλαβε την εκτέλεσε, έστειλε την μπάλα στα αρι-
στερά, ο Βλαχοδήμος έπεσε από την άλλη πλευρά και 
οι φιλοξενούμενοι μπήκαν μπροστά με 1-0.

Δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κρατήσει μπά-
λα

Στη συνέχεια η Ελλάδα δεν άλλαξε την τακτική της. 
Συνέχιζε να περιμένει τους Ισπανούς, να είναι οργα-
νωμένη στα μετόπισθεν και να ψάχνει να απειλήσει 
στην κόντρα. Ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ.
Η Ισπανία έφτασε σε μεγάλο ποσοστό κατοχής, τελεί-
ωσε μάλιστα και το ημίχρονο με 74% και 453 πετυ-
χημένες πάσες έναντι 92 της Εθνικής. Οι φιλοξενού-
μενοι είχαν και ευκαιρία για το 2-0. Στο 36ο λεπτό ο 
Μοράτα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε 
στην περιοχή, πλάσαρε τον Βλαχοδήμο, ο οποίος 
απέκρουσε και έδιωξε. Έτσι, το 1-0 παρέμενε μέχρι 
το τέλος του πρώτου 45λεπτου.

Προσπάθησε να σηκώσει κεφάλι η Ελλά-
δα χωρίς επιτυχία
Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική ξεκίνησε με δύο 
αλλαγές. Ο Φαν Σιπ πέρασε τον Δουβίκα στη θέση 
του Παυλίδη και τον Τζόλη στη θέση του Μασούρα. 
Η Ελλάδα με αυτές τις δύο αλλαγές ήταν λίγο πιο 
ανταγωνιστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά του δευτέ-
ρου ημιχρόνου.
Κρατούσε την μπάλα λίγο περισσότερα, θέλησε να 
κάνει τους Ισπανούς να τρέξουν λίγο παραπάνω, 
αλλά και να γίνει κάπως πιο επικίνδυνη. Στο 54ο 
λεπτό ο Τζόλης πάτησε στην περιοχή, έκανε ένα 
σουτ, το οποίο κόντραρε στα σώματα και έφυγε κόρ-
νερ.Ο Φαν Σιπ θέλησε να ρισκάρει ακόμη περισσό-
τερο και στο 68’ πέρασε τον Λημνιό στη θέση του 
Γιαννούλη αλλάζοντας τον σχηματισμό των τριών 
αμυντικών, με τον Τσιμίκα να παίζει ως μπακ.

Δεν άλλαξε κάτι έως το φινάλε
Ο Φαν Σιπ θέλησε να ρισκάρει ακόμη περισσότερο 
με την είσοδο του Πέλκα αντί του Μπουχαλάκη. Στο 
ματς δεν άλλαξε κάτι σημαντικά. Διαχείριση από την 
Ισπανία και λίγο περισσότερη προσπάθεια από την 
Εθνική. Είχε διάθεση να γίνει επιθετική, όμως ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο.
Ο Τζόλης πήρε μία κεφαλιά που έφυγε κόρνερ, ενώ 
στο 79ο λεπτό ο Δουβίκας πήρε την κεφαλιά που 
πέρασε άουτ. Ήταν βέβαια εκτεθειμένος. Μέχρι και 
στο τέλος του παιχνιδιού δεν άλλαξε κάτι στο παι-
χνίδι. Η Ισπανία κράτησε το προβάδισμα, με την 
Ελλάδα να γνωρίζει την ήττα και να μπαίνουν τέλος 
στα όνειρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η Ελλάδα ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία, η οποία σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι του Σαράμπια στο 
26ο λεπτό και αποχαιρέτησε την όποια ελπίδα για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του Κατάρ το 2022

Ελλάδα - Ισπανία 0-1: Ήττα από τους Ελλάδα - Ισπανία 0-1: Ήττα από τους 
ανώτερους φιλοξενούμενους και ανώτερους φιλοξενούμενους και 
τέλος το όνειρο του Μουντιάλτέλος το όνειρο του Μουντιάλ

Ολυμπιακός - Ιωνικός 1-0
Ο Μασούρας έδωσε 
τη λύση, μόνοι πρώτοι 

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Ιωνικού χάρη στο γκολ του 
Γιώργου Μασούρα στο 17ο λεπτό για την 9η αγωνιστική της Super 
League Interwetten με τους ερυθρόλευκους να είναι στην κορυφή 
στο +3 από τη δεύτερη ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας την πρώτη του καλή 
στιγμή στο 3ο λεπτό. Έπειτα από πάσα του Αγκιμπού, ο Μασούρας 

έκανε το κοντρόλ, σούταρε, όμως ο Χουτεσιώτης απέκρουσε. Ο Ιωνι-
κός απάντησε έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό. Ο Τουράμ πάτησε 
στην περιοχή, έπειτα από πάσα του Ματσούκα και ο Βατσλίκ απέκρουσε.
Η κίνηση των παικτών του Ολυμπιακού στον άξονα ήταν διαρκής. Ο 
Μασούρας έπαιζε πιο κεντρικά με τον Ρέαμπτσιουκ να ανεβαίνει, ενώ 
πίσω ερχόταν και ο Τικίνιο για να πάρει την μπάλα. Έτσι έψαχνε τον 
τρόπο να απαντήσει στο 4-5-1 του Ιωνικού ο Πέδρο Μαρτίνς.
Στο 17ο λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Οι ερυθρό-
λευκοι κυκλοφόρησαν την μπάλα. Ο Αγκιμπού Καμαρά έψαξε τον Γκάρι 
Ροντρίγκες στα δεξιά μέσα στην περιοχή, εκείνος γύρισε την μπάλα, η 
μπάλα κόντραρε και ο Μασούρας πλάσαρε κάνοντας το 1-0.

Έπεσε ο ρυθμός στη συνέχεια μέχρι το τέλος του πρώ-
του μέρους
Στη συνέχεια μετά το γκολ του Ολυμπιακού, ο ρυθμός του παιχνιδιού 
έπεσε. Στο 23ο λεπτό ο Ιωνικός θέλησε να απαντήσει στο γκολ των ερυ-
θρόλευκων. Ο Ιωνικός έφυγε γρήγορα στην κόντρα, ο Τουράμ είδε τον 
Καμπράλ, ο Βατσλίκ βγήκε δείχνοντας να ελέγχει, όμως ο Ολλανδός 
κατάφερε να κάνει το σουτ και από δύσκολη γωνία την έστειλε άουτ.
Ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό. Κρατούσε την κατοχή, 
κυκλοφορούσε, ενώ όποτε έχανε την μπάλα φρόντιζε να οργανώνεται 
στα μετόπισθεν.
Μάλιστα, είχε και δύο ευκαιρίες. Στο 29’ ο Ροντρίγκες έβγαλε τη σέντρα 
από τα δεξιά, ο Λαλά κινήθηκε σαν φορ, έκανε το πλασέ στην κίνηση 
στην περιοχή, μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Στο 32’ ο Τικίνιο άφησε στον 
Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή με τον τερμα-
τοφύλακα του Ιωνικού να αποκρούει πάλι. Οι ερυθρόλευκοι πριν από το 
ημίχρονο έχασαν τον Κούντε που βγήκε ως αναγκαστική αλλαγή.

Ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και το αποτέλεσμα
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να κρατήσει την 
μπάλα, με τον Ιωνικό να μην μπορεί να γίνει απειλητικός. Στο 49’ ο Τικί-
νιο έψαξε με ωραίο τρόπο τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος έκανε το σουτ 
μέσα στην περιοχή, ωστόσο έστειλε την μπάλα άουτ. 
Οι ερυθρόλευκοι πίεζαν ψηλά και εξακολουθούσαν να έχουν τον έλεγχο 
του αγώνα.
Στο 62ο λεπτό οι ερυθρόλευκοι έχασαν και τον Γκάρι Ροντρίγκες με ενο-
χλήσεις στον ιγνυακό τένοντα του αριστερού ποδιού. Η ομάδα του 
Πέδρο Μαρτίνς ανέβασε ρυθμό. 
Στο 74’ ο Ονιεκούρου πάτησε στην περιοχή, άφησε στον Ανδρούτσο, ο 
οποίος δεν σούταρε όπως θα ήθελε, ο Αραμπί έγινε αποδέκτης της μπά-
λας, όμως από πλεονεκτική θέση δεν νίκησε τον Χουτεσιώτη. 
Στο 75’ ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά με τον Αγκιμπού Καμαρά.
Μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού κάποιοι δεν δημιουργήθηκε 
κάποια μεγάλη ευκαιρία με τον Ολυμπιακό να κρατάει εύκολα το 
προβάδισμά του και στο τέλος πανηγύρισε το τρίποντο.
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Η 
ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 
με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη 
Ριζούπολη, με την Ελαφρά Τα-
ξιαρχία να βάζει στοπ στο νικη-

φόρο σερί της Ένωσης. Ο Λιβάι Γκαρσία 
άνοιξε το σκορ για την Ένωση στο 13ο λε-
πτό. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή 
με σκόρερ τους Ιωαννίδη στο 41’ και τον 
Παμλίδη στο 62’, με την ΑΕΚ να ισοφαρί-
ζει με τον Αραούχο στο 80ο λεπτό.
Ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχθηκε την 
ΑΕΚ στη Ριζούπολη για την ένατη αγωνι-
στική της Super League Interwetten, με 
τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπα-
λες 2-2. Ο Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ 
για την Ένωση στο 13ο λεπτό, Ιωαννίδης 
και Παμλίδης έφεραν τούμπα το παιχνίδι, 
με τον Αραούχο να ισοφαρίζει στο 80ο 
λεπτό.
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ίσως το καλύτερο 
πρώτο ημίχρονό της στο νέο πρω-
τάθλημα, συνολικά κέρδισε 
11 κόρνερ, σκόραρε σε 
ένα από αυτά, ενώ δημι-
ούργησε κάποιες καλές 
ευκαιρίες.
Πρώτη καλή σ τ ιγμή 
για την ΑΕΚ έγινε στο 
5’,  όταν ο Αραούχο 
εξαπέλυσε ένα φιλό-
δοξο αλλά εν τυπωσι-
ακό γυριστό σουτ, με τον 
Κότσαρη να αποκρούει, 
ενώ η ωραία ενέργεια του 
Μάνταλου στο 9’ αφού απέ-
φυγε τον Φατιόν είχε την ίδια κατά-
ληξη.
Ο Απόλλων σκόραρε σ το 16ο λεπτό, 
ωσ τόσο ακυρώθηκε γ ια επιθε τ ικό 
φάουλ. Ο Ιωαννίδης έπιασε μια κεφα-
λιά στην περιοχή, έπειτα από εκτέλεση 
φάουλ από τα δεξιά, ο Στάνκοβιτς έκανε 
μια ασταθή επέμβαση και απέκρουσε 
την μπάλα με τη δεύτερη προσπάθεια, 
ωστόσο έχασε τον έλεγχό της με φάουλ 
του Άντονι Φατιόν, σύμφωνα με τον διαι-
τητή.
Η ΑΕΚ εξακολουθούσε να έχει τα ηνία 
του παιχνιδιού, παρά το υπέρ της προ-
βάδισμα. Η Ένωση δημιούργησε αρκετές 
ευκαιρίες, δίχως όμως να βρει το δεύ-
τερο γκολ. Ο Τσούμπερ είχε δύο πολύ 
καλές στιγμές. Στο 20’ εκτέλεσε απευ-

θείας το φάουλ που κέρδισε η Ένωση, 
ωστόσο ο Κότσαρης ήταν σε ετοιμότητα, 
ενώ στο 33ο λεπτό αφού απέφυγε τον 
Μπρούνο Άλβες με υπέροχη προσποί-
ηση, και έκανε το σουτ με τον Κάστρο να 
παραχωρεί κόρνερ.
Κοντά στο γκολ έφτασε και ο Σέρχιο Αρα-
ούχο στο 31ο λεπτό, ο οποίος βρέθηκε σε 
θέση τετ-α-τετ με τον Κότσαρη στο 31ο 
λεπτό, έκανε το σουτ με τον Έλληνα κίπερ 
της Ελαφράς Ταξιαρχία να τον νικά.

Από ένα γκολ και λιγότερες ευ-
καιρίες στο δεύτερο μέρος
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορρο-
πημένο σε σχέση με το πρώτο. Η Ένωση 
απείλησε γ ια πρώτη φορά σ το 56ο 
λεπτό. Έπειτα από νέα εκτέλεση κόρνερ 
του Μάνταλου, ο Σιμόες πετάχτηκε στο 

πρώτο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά και 
αυτή κατέληξε στο δοκάρι.

Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, ο 
Απόλλων βρήκε το γκολ 

στην πρώτη του τελική 
σ το δεύτ ερο μέρος. 
Έχοντας το προβάδι-
σμα στο σκορ, οι παί-
κ τε ς του Απόλλωνα 
προσπάθησαν να κρα-
τήσουν το υπέρ τους 
προβάδισμα.

Η ΑΕΚ δυσκολευόταν 
να απειλήσει, καθώς ο 

Απόλλων ε ίχε οχυρώσει 
πολύ καλά τα μετόπισθεν. Η 

Ένωση δημιούργησε κάποιες τελι-
κές με τους Τζαβέλλα και Άμραμπατ στο 
74’ και το 78’ κατέληξαν άουτ, σε αντί-
θεση με την κεφαλιά του Αραούχο που 
κατέληξε στα δίχτυα στο 80ο λεπτό.
Οι παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη έχασαν 
μοναδική ευκαιρία να πετύχουν ανα-
τροπή στην ανατροπή στο 90+3’. Ο Γιώρ-
γος Τζαβέλλας εκτέλεσε αριστοτεχνικά 
το φάουλ που κέρδισε η ΑΕΚ, ωστόσο ο 
Κότσαρης πραγματοποίησε μια εντυπω-
σιακή επέμβαση παραχωρώντας κόρνερ.
Ο Έλληνας κίπερ χτύπησε το κεφάλι του 
σ το αρισ τερό κάθετο δοκάρι και του 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά 
από αυτό δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο 
με το 2-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο 
σφύριγμα της λήξης.

Ο 
Παναθηναϊκός μπήκε καλύττερα 
στο παιχνίδι, είχε τη μπάλα στα 
πόδια του στο πρώτο δεκάλεπτο 
αλλά δέχτηκε γκολ στην πρώτη ε-

πίθεση του ΠΑΟΚ και μάλιστα με τον ίδιο τρό-
πο όπως στα προηγούμενα ματς. Συγκεκριμέ-
να ο Βιτάλ έχασε τη μπάλα στο χώρο του κέ-
ντρου, ο Ζίβκοβιτς την πήρε, έκανε 40’ μέτρα 
από τα αριστερά χωρίς να τον σταματήσει κα-
νείς με τον Σέρβο να γυρνάει στον Άκπομ ο ο-
ποίος από κοντά με προβολή άνοιξε το σκορ.
Ο ΠΑΟΚ μάλιστα βρέθηκε κοντά και σε δεύ-
τερο γκολ στο 28’ αλλά τα δύο σουτ του Μπί-
σεσβαρ μέσα από την περιοχή σταμάτησαν 
διαδοχικά πάνω στον Βέλεθ.
Η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηνα-
ϊκού ήρθε στο 32’ όταν ο Χουάνκαρ έκανε 
τη σέντρα από τα αριστερά με τον Παλά-
σιος ανενόχλητο να παίρνει την κεφαλιά και 
να στέλνει τη μπάλα έξω από την εστία του 
Πασχαλάκη.
Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να απει-
λήσουν στο 41’ όταν ο Άκπομ έφυγε όμορφα 
από τα αριστερά, επιχείρησε και το σουτ με 
τον Χουάνκαρ όμως να του βάζει την κόντρα 
και να σταματάει τη μπάλα. Μάλιστα και η 
τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους 
άνηκε στον ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ να σου-
τάρει με το αριστερό υπό πίεση και να στέλνει 
τη μπάλα λίγο έξω.

Άλλαξε η εικόνα μετά τις αλλαγές 
του Γιοβάνοβιτς
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η εικόνα 
του αγώνα δεν άλλαξε. Οι δύο προπονητές 
συνέχισαν με τις ίδιες ενδεκάδες που τελείω-
σαν το πρώτο 45λεπτο.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την υπεροχή και 
να απειλεί με τον Μουργκ σε δύο διαδοχικές 
φάσεις να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του 
Μπρινιόλι ο οποίος ήταν σταθερός στις επεμ-
βάσεις του.
Στο 57’ ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς τους 
Μαουρίσιο - Χατζηγιοβάνη αντί των Αλεξαν-
δρόπουλου - Βιτάλ και κυρίως με τον δεύτερο 
το τριφύλλι έγινε περισσότερο απειλητικό.
Είναι χαρακτηριστικό πως δύο λεπτά μετά 
την είσοδο τους οι πράσινοι έφεραν ωραία 
τη μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τα 
αριστερά με τον Χουάνκαρ ο οποίος έκανε 
παράλληλη μπαλιά προς τον Καρλίτος, που 
έστρωσε όμορφα στον Μαουρίσιο ο οποίος 
με σουτ ισοφάρισε και έκανε το 1-1 σε ένα 
γκολ που δεν πανηγύρισε κόντρα στην 
πρώην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός μάλιστα θέλησε να εκμεταλ-
λευτεί το μομέντουμ, συνέχισε να πιέζει και 
να προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ 
για να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει 
στην ανατροπή. Στο 73’ μάλιστα ο Μαουρί-
σιο μετά την εξαιρετική σέντρα του Χατζη-
γιοβάνη από το ύψος της μικρής περιοχής 
έστειλε τη μπάλα έξω και έχασε τεράστια 
ευκαιρία για να κάνει το 2-1.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του απείλησε στο 
78’ με τον Άκπομ να βγαίνει τετ α τετ με τον 
Μπρινιόλι, έκανε το σουτ, αλλά ο Ιταλός γκο-
λκίπερ απέκρουσε τη μπάλα και κράτησε το 
1-1.

Οι εκτελέσεις του Κούρτιτς έδω-
σαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ
Στο 80’ έγινε η φάση που ουσιαστικά έκρινε 
το ματς. Σε ένα κόρνερ από τα δεξιά η άμυνα 
του Παναθηναϊκού δεν απομάκρυνε, η μπάλα 
έμεινε στην περιοχή με τους Μιχαηλίδη-Βιγι-
αφάνιες να τη διεκδικούν και τον αμυντικό 
του ΠΑΟΚ να πέφτει εντός περιοχής. Ο Ισπα-
νός διαιτητής της αναμέτρησης πήγε στο VAR 
και μετά από αρκετή ώρα έδωσε πέναλτι 
καθώς ο Αργεντινός είχε βρει χαμηλά τον 
Έλληνα στόπερ.
Ο Κούρτιτς ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέ-
λεση του πέναλτι και νίκησε τον Μπρινιόλι 
για να γράψει το 2-1 πανηγυρίζοντας έξαλλα 
μέσα στη Λεωφόρο. Ένα πέναλτι βέβαια που 
αμφισβήτησαν έντονα οι παίκτες και ο τεχνι-
κός του Παναθηναϊκού.
Το τριφύλλι προσπάθησε στο χρόνο που 
απέμενε να ισοφαρίσει και πάλι, αρχικά στο 
90+2’ σε μια περίεργη φάση, σε σέντρα από 
τα αριστερά ο Βιγιαφάνιες βρήκε τη μπάλα, 
αυτή πήρε περίεργη τροχιά με τον Πασχα-
λάκη να διώχνει σε κόρνερ.
Ένα λεπτό αργότερα σε νέα σέντρα από τα 
δεξιά ο Πασχαλάκης έκανε λανθασμένη 
έξοδο, αλλά την ώρα που ο Μακέντα ήταν 
έτοιμος να εκτελέσει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ 
επέστρεψε και του πήρε τη μπάλα. Η τελευ-
ταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού ήρθε 
στο 90+4’ όταν ο Χατζηγιοβάνης από τα 
δεξιά γύρισε τη μπάλα από τα δεξιά αλλά 
κανείς δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της 
μπάλας. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Κούρ-
τιτς με μια απίθεση εκτέλεση φάουλ στο 
τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σλο-
βένος έστησε τη μπάλα στα αριστερά εκτός 
περιοχής και με ένα υπέροχο σουτ νίκησε τον 
Μπρινιόλι καθώς έστειλε τη μπάλα στο δεξί 
γάμα του Ιταλού.

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ 2-2

Στη Ριζούπολη σταμάτησε το 
σερί της Ένωσης

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-3

Ο Κούρτιτς «εκτέλεσε» τους 
πράσινους στη Λεωφόρο
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει στις 
μικρές κατηγορίες του ποδοσφαίρου 
στην Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι 
μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. Πάρτε 
καφέ κι απολαύστε τα ποδοσφαιρικά 
νέα! 

Ο 
Ολυμπιακός Β’ νίκησε 3-1 τον ΠΑ-
ΟΚ Β’ στην πρεμιέρα της Super 
League 2, παρότι βρέθηκε να χάνει 
0-1 στο ημίχρονο. Κίτσος, Μπα και 

Βοΐλης τα γκολ των «ερυθρόλευκων», προη-
γήθηκε με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου ο 
Δικέφαλος.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τον 
Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστ. Δεξιός μπακ 
ήταν ο Νίκολιτς, αριστερός ο Αποστολόπου-
λος, ενώ το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας 
συνέθεσαν οι Μπαγκαλιάνης - Καλογερό-
πουλος. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή απαρ-
τιζόταν από Κωστή, Σουρλή και Ξενιτίδη, στα 
δύο άκρα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Μαρί-
νος (δεξιά) και Κίτσος (αριστερά), ενώ στην 
κορυφή ο Μπα.
Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με 4-2-3-1. Γκολκίπερ 
ήταν ο 64Ταλιχμανίδης. Την άμυνα από δεξιά 
προς τα αριστερά συνέθεσαν οι Καλουτσικί-
δης, Ίνγκασον, Κουλιεράκης και Τσαούσης. 
Οι αμυντικοί μέσοι ήταν οι Ουεντραόγκο και 
Σαλαμούρας, στα «φτερά» ξεκίνησαν οι Τζί-
μας (αριστερά) και Γαϊτανίδης (δεξιά), ενώ 
ο Χατζηστραβός πήρε θέση πίσω από τον 
Πανίδη.
Το αυτογκόλ του Καλογερόπουλου
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο δυναμικά την 
αναμέτρηση και στο 9ο λεπτό τα σουτ που 
επιχείρησαν οι Κωστή και Μπα κόντραραν 
στους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Το σκορ όμως 
άνοιξε ο Δικέφαλος, όταν στο 13’ ο Καλογε-
ρόπουλος στην προσπάθειά του να απομα-
κρύνει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζο-
λάκη (0-1). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν το έβα-
λαν κάτω και άρχισαν να πιέζουν τους φιλο-
ξενούμενους, απειλώντας στο 22’ με το σουτ 
του Μπα που πέρασε δίπλα από το αριστερό 
δοκάρι.
Η ένταση του 23’
Στο 23ο λεπτό επικράτησε ένταση στο παι-
χνίδι, ύστερα από αψιμαχία ανάμεσα σε παί-
κτες των δύο ομάδων. Ο διαιτητής Βεργέτης, 
μάλιστα, έδειξε κόκκινη κάρτα στον προπο-
νητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, ενώ στο 

ταρτάν έπεσαν καθίσματα και μπουκάλια. Η 
ένταση κόπασε ύστερα από πέντε λεπτά και 
το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» συνέχισαν να έχουν κατοχή μπάλας, το 
σουτ του Μπα στο 36’ μπλόκαρε ο Ταλιχμα-
νίδης, ενώ στο 45’ ήταν η σειρά του Τζολάκη 
να μαζέψει σταθερά μετά το σουτ του Καλου-
τσικίδη.
Ανατροπή σε επτά λεπτά
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύ-
τερο ημίχρονο και στο 51’ ζήτησε πέναλτι 
για χέρι του Γιαξή, που είχε μπει στο ματς ως 
αλλαγή. Η πρώτη σημαντική ευκαιρία για την 
ομάδα του Ιμπαγάσα χάθηκε στο 63’, όταν το 
πλασέ του Μαρίνου μέσα από την περιοχή 
και αριστερά, πέρασε δίπλα από το αριστερό 
δοκάρι. Αυτός που ισοφάρισε ήταν ο έτερος 
εξτρέμ, ο Κίτσος, στο 65’ με ωραία ενέργεια 
και σουτ μέσα από την περιοχή (1-1). Πέντε 
λεπτά μετά ο Μπα ανατράπηκε από τον Κου-
λιεράκη, ο ίδιος ο επιθετικός από τη Γουινέα 
ανέλαβε την εκτέλεση στο 71’ και έγραψε το 
2-1.
Μπήκε και σκόραρε ο Βοΐλης
Ο Πάμπλο Γκαρσία έβαλε στο ματς έμπειρους 
παίκτες (Φασίδης, Αποστολόπουλος) 
για να ισοφαρίσει η ομάδα του. 
Στο 84’ ο Αποστολόπουλος 
έκανε σκληρό μαρκάρισμα 
στον Μαρίνο, ενώ στο 
87’ ο Ολυμπιακός, που 
έπαιξε σωστή άμυνα 
μετά το 2-1, έφτασε και 
σε τρίτο τέρμα. Το πέτυχε 
ο Βοΐλης, ο οποίος είχε 
μπει στο ματς μόλις δύο 
λεπτά νωρίτερα. Από 
βαθιά μπαλιά του Καλογε-
ρόπουλου, ο φορ των φιλοξε-
νούμενων τσίμπησε τη μπάλα προ 
του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και σκόραρε.

ΑΕΚ Β’ - Καλαμάτα 1-0: Με ήρωα 
τον Χριστόπουλο κατέκτησε το τρί-
ποντο
Ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος παρέταξε τους 
Χατζηεμμανουήλ κάτω από τα γκολπόστ, 
τους Μπακάκη, Κορνέζο, Λάτσι και Γιαννού-
τσο στην τετράδα της άμυνας, τους Μπάμπη 
- Σαμπανάζοβιτς στον άξονα και πίσω από τον 
μοναδικό προωθημένο Ιατρούδη, τους Μιτάϊ, 
Γερολέμου και Γιούση.
Από την άλλη ο Νίκος Αναστόπουλος επέ-

λεξε για το βασικό σχήμα της Καλαμάτα τους: 
Ταΐρη, Μαβίνγκα, Τσελεπίδη, Μπακαγιόκο, 
Παπατόλιο, Τσαγκαλίδη, Αλβες, Παυλίδη, 
Τάτο, Κόκκορη, Λουκίνα
Υπό το βλέμμα του Γιαννίκη
Στο Δημοτικό Στάδιο των Σπάτων, που διεξή-
χθη η αναμέτρηση, βρέθηκε και ο προπονη-
τής της ΑΕΚ, Αργύρης Γιαννίκης, μαζί με τον 
τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, Παναγιώτη Κονέ 
και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, Γιάννη Παπα-
δημητρίου. Όπως επίσης το ματς παρακολού-
θησαν από κοντά και οι ποδοσφαιριστές της 
πρώτης ομάδας, Σέρχιο Αραούχο, Πέτρος 
Μανταλος και Λιβάι Γκαρσία.
Χωρίς φάσεις και γκολ
Το ματς ξεκίνησε με την ΑΕΚ Β’ να πιέζει και 
να ψάχνει από νωρίς το γκολ που θα την έβαζε 
μπροστά στο σκορ. Οσο κυλούσαν τα λεπτά 
οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους κέρ-
διζαν μέτρα και προσπαθούσαν να φτάσουν 
στην αντίπαλη περιοχή. Στο 23ο λεπτό της 
αναμέτρησης, ο Λάτσι έκοψε σωτήρια την 
μπαλιά του Τάτου για τον Λουκίνα, με τον φορ 
της Καλαμάτας να έβγαινε απέναντι στον πορ-
τιέρε της ΑΕΚ. Η πρώτη κλασσική ευκαιρία 
στο ματς, ήρθε στο 32’, όταν μετά από φάουλ 
του Τάτου, ο Μπακαγιόκο έκανε την προβολή 
αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ.
Η Καλαμάτα πατούσε καλύτερα στο ματς και 
στο 36’ ο Παυλίδη εξαπέλυσε ένα δυνατό 
σουτ, εκτός περιοχής, χωρίς ωστόσο να ανη-
συχεί τον γκολκίπερ της Ένωσης. Λίγο πριν 
το φινάλε, ο Γιαννούτσος επιχείρησε συρτή 
σέντρα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο κανέ-
νας συμπαίκτης του δεν ήταν εκεί για να κάνει 
την προβολή και να σπρώξει την μπάλα στα 
δίχτυα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς 
σκορ αλλά και με ελάχιστες φάσεις και για τις 
δύο ομάδες.
Με ήρωα τον Χριστόπουλο
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ Β’ μπήκε ακρι-
βώς όπως και στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η 
ομάδα του Οφρυδόπουλου πίεζε για την επί-
τευξη ενός τέρματος, χωρίς ωστόσο να πετυ-
χαίνει τον στόχο της. Από την άλλη, οι φιλο-

ξενούμενοι απείλησαν στο 53’, όταν ο 
Τάτος επιχείρησε ένα σουτ, με την 

μπάλα να κοντράρει στον Μπα-
κάκη κι εν συνεχεία να κατα-
λήγει κόρνερ.
Στο 65’ ήρθε η απά-
ντηση από τους «κιτρι-
νόμαυρους». Ο Μπα-
κάκης εκτέλεσε ένα 
φάουλ, ο Σαμπανάζοβιτς 

πήρε την κεφαλιά από το 
σημείο του πέναλτι, αλλά 

η προσπάθεια του Βόσνιου 
μέσου πέρασε ελάχιστα άουτ. 

Η Ένωση όσο κυλούσαν τα λεπτά 
προσπαθούσε να φτάσει στην αντίπαλη 

περιοχή για βρει το πολυπόθητο γκολ. Στο 
75ο λεπτό μετά από ωραία ατομική ενέργεια 
ο Μιτάι έβγαλε τη σέντρα, με τον Παπατόλιο 
να βγαίνει προ του Κοσίδη και να διώχνει σε 
κόρνερ. Οτι δεν κατάφεραν να πετύχουν στη 
συγκεκριμένη φάση, το πέτυχαν λίγα λεπτά 
αργότερα οι «κιτρινόμαυροι» με τον Χριστό-
πουλο.
Ο 21χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε περά-
σει ως αλλαγή στο ματς, κυνήγησε μία μπα-
λιά του Κοσίδη, πρόλαβε τους Παπατόλιο και 
Ταΐρη και με προβολή έστειλε την μπάλα στα 

δίχτυα της Καλαμάτας, πετυχαίνοντας το 1-0. 
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι φιλο-
ξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, 
όμως ο Χατζηεμμανουήλ είπε «όχι» σε τετ-α-
τετ του Μαρκόφσκι. Το 1-0 ήταν και το τελικό 
αποτέλεσμα, μεταξύ των δύο ομάδων, με την 
ΑΕΚ Β’ να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο τις 
υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.

Κηφισιά-Παναθηναϊκός B’ : 2-0
Με δύο γκολ στο πρώτο ημίωρο, η Κηφισιά... 
καθάρισε τον Παναθηναϊκό Β’, ο οποίος είχε 
σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο 
για να μειώσει το σκορ.
Ξεκίνημα με το δεξί στο πρωτάθλημα της SL2 
για την Κηφισιά, η οποία επιβλήθηκε 2-0 του 
Παναθηναϊκού Β’ στο γήπεδο της Καισαρια-
νής. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στον 
αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν στο 26᾽ να 
έχουν βάλει ισχυρά θεμέλια νίκης. Ο Σωτηρά-
κος στο 9᾽ άνοιξε το σκορ με προσπάθεια από 
τα αριστερά και στο 26᾽ο Οικονομίδης μετά 
από λάθος πάσα του Ρόμπι, πάτησε περιοχή 
και πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της αναμέ-
τρησης άλλαξε, με το Τριφύλλι να ανεβάζει 
την απόδοσή του, να δημιουργεί ευκαιρίες 
και να απειλεί την εστία της Κηφισιάς. Στο 
52᾽ ο Μαραθωνίτης σημάδεψε το δοκάρι της 
Κηφισιάς ενώ στο 69᾽ ο Βαγιαννίδης αρχικά 
και στην συνέχεια ο Σιδεράς δεν κατάφεραν 
να νικήσουν τον Μιχελή που με εξαιρετικές 
επεμβάσεις κράτησε το μηδέν. Ο Σέχου στο 
79᾽με σουτ που πέρασε λίγο άουτ, είχε την 
τελευταία καλή στιγμή στο ματς για το σύνολο 
του Γιάννη Βονόρτα.

Νότιος Όμιλος Super League 2: Νί-
κη με ανατροπή ο Λεβαδειακός, ι-
σοφαρίστηκε στο 95’ το Αιγάλεω
Στην πρεμιέρα του Νότιου Ομίλου στα ματς 
της Κυριακής στη Super League 2 το Αιγάλεω 
ενώ κρατούσε τη νίκη στα χέρια του ισοφα-
ρίστηκε στο 95’ και ο Λεβαδειακός γύρισε 
το ματς με τον Αστέρα Βλαχιώτη από 0-1 σε 
2-1 υπέρ του.Ένα χαρακτηριστικό των υπό-
λοιπων αγώνων (πλην εκείνων των Παναθη-
ναϊκού Β’ και ΑΕΚ Β’) του Νότιου Ομίλου στη 
Super League 2 ήταν πως σε δύο διαφορετικά 
ματς στο α’ μέρος δόθηκαν τρία πέναλτι και 
στο σύνολο καταλογίστηκαν τέσσερα. Ήταν 
από δύο στο Ηρόδοτος - Διαγόρας και στο 
Επισκοπή - Καραϊσκάκης Άρτας.
Κατά τα λοιπά το Αιγάλεω είχε στα χέρια 
του τη νίκη επί του ΑΟ Χανιά στο γήπεδό 
του όμως στο 95’ ισοφαρίστηκε σε 1-1 και 
έτσι δεν μπήκε με θετικό τρόπο στη φετινή 
Super League 2. Ο Λεβαδειακός από την άλλη 
γύρισε το ματς με τον Αστέρα Βλαχιώτη από 
εκεί που έχανε 0-1 πήγε τον αγώνα στο 2-1 
μέσα σε δύο λεπτά (46’ με 48’). Νίκη - που 
σίγουρα είναι και αυτή σημαντική - πήρε και 
ο Διαγόρας Ρόδου στην έδρα του Ηρόδοτου 
και ενώ χρειάστηκε να προηγηθεί 2 φορές 
στο ματς για να το πάρει. 
Νίκη ήρθε και για την ΑΕ Καραϊσκάκης στην 
έδρα της Επισκοπής. Επίσης ως γνωστόν οι 
Ζάκυνθος και Καβάλα είδαν το αίτημά τους 
να πάρει αναβολή η πρεμιέρα τους στη Super 
League 2 να απορρίπτεται. Έτσι, όπως ήταν 
αναμενόμενο δεν έγιναν τα ματς με Καλλιθέα 
και Απόλλωνα Πόντου. Για τον Νότιο Όμιλο 
αυτό αφορά το παιχνίδι της Ζακύνθου με την 
Καλλιθέα
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αθλητικά

Τ
ο τυπικό μέρος της μετακίνη-
ση του Στίβεν Τζέραρντ από την 
Ρέιντζερς στην Άστον Βίλα ολο-
κληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης 

(11/11) με ταυτόχρονη ανακοίνωση από 
τις δύο ομάδες.
Η Ρέιντζερς από την πλευρά της ανακοί-
νωσε τη λύση της συνεργασίας της με 
τον 41χρονο Άγγλο κόουτς και η Άστον 
Βίλα την πρόσληψή του.
Ο Τζέραρντ ανέλαβε τον Ιούνιο του 
2018 την Ρέιν τζερς και την οδήγησε 
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 
της σεζόν 2020-21.
Σε αυτό το διάστημα ο θρυλικός μέσος 
της Λίβερπουλ έκατσε στον πάγκο της 
σκωτσέζικης ομάδας σε 224 αγώνες και 

μέτρησε 142 νίκες, 36 ήττες, ενώ 46 
ματς έληξαν ισόπαλα.
Σε ατομικό επίπεδο αναδείχθηκε συνο-
λικά επτά φορές προπονητής του μήνα, 
ενώ η κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος πέρσι του έδωσε και τον τίτλο του 
κορυφαίου κόουτς.
«Η Άστον Βίλα είναι μια ομάδα με 
μεγάλη ισ τορία και παράδοση σ το 
αγγλικό ποδόσφαιρο και είμαι εξαιρε-
τικά περήφανος που είμαι ο νέος της 
προπονητής. 
Στις συζητήσεις μου με τη διοίκηση 
ήταν ξεκάθαρο ότ ι έχουν φιλόδοξο 
πλάνο για την ομάδα και ανυπομονώ να 
τους βοηθήσω να πετύχουν τους στό-
χους τους» είπε ο Στίβεν Τζέραρντ.

Τζέραρντ: Ρέιντζερς και Άστον 
Βίλα ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τη 
μετακίνηση του 41χρονου

Γεωργία - Σουηδία 2-0: Ο 
Κβαρατσχέλια έκανε ένα μικρό χατίρι 
στην Ελλάδα

Η 
Γεωργία έκανε το... καθήκον της 
απέναντι στη Σουηδία αν και 
βαθμολογικά αδιάφορη και με 
το 2-0 στο Μπατούμι για την 9η 

αγωνιστική έβαλε φωτιά στον 2ο προκρι-
ματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
2022.
Οι Σκανδιναβοί είχαν την ευκαιρία να εξα-
σφαλίσουν μαθηματικά από απόψε την 
πρόκρισή τους στην τελική φάση (σε συν-
δυασμό με νίκη της Ελλάδας επί της Ισπα-
νίας), όμως όλα γύρισαν μπούμερανγκ.
Με αυτήν την ήττα, θα αναγκαστούν να 
βάλουν τα δυνατά τους την τελευταία αγω-
νιστική στη Σεβίλλη και αν «κόψουν» βαθ-

μούς από τους Ίβηρες, η Ελλάδα με δύο 
θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Ισπανία 
και Κόσοβο, έχει ρεαλιστικές ελπίδες για 
τη 2η θέση.
Οι Γεωργιανοί είχαν ως ήρωα τον Χβίτσα 
Κβαρατσχέλια, ο οποίος σημείωσε δύο 
γκολ στο 2ο ημίχρονο και έδωσε το «τρί-
ποντο» στην ομάδα του, κόντρα στη ροή 
του αγώνα.
Μέχρι εκείνο το σημείο, η Σουηδία είχε 
τέσσερις πολύ μεγάλες στιγμές, εκ των 
οποίων μία με εξ επαφής κεφαλιά του Ζλά-
ταν Ιμπραχίμοβιτς, ο οποίος προτιμήθηκε 
αντί του Ντέγιαν Κουλουσέβσκι στο αρχικό 
σχήμα.

Η 
Νόριτς βρίσκεται ολοένα και πιο 
κοντά στην απόφαση για το διά-
δοχο του Ντάνιελ Φάρκε και όλα 
τα αγγλικά ΜΜΕ καταλήγουν σε 

ένα όνομα, αυτό του Φρανκ Λάμπαρντ.
Η Νόριτς ετοιμάζεται να ανακοινώσει 
προπονητή πριν από την επανέναρξη της 
Premier League και όλα δείχνουν ότι αυτός 
θα είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ.
Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι πέρασε 
από συνέντευξη για τη θέση που άφησε 
κενή ο Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος απολύ-
θηκε την Κυριακή, ύστερα από την πρώτη 
νίκη των «καναρινιών» στο φετινό πρω-
τάθλημα.

Τα αγγλικά ΜΜΕ συμφωνούν ότι ο 43χρο-
νος τεχνικός είναι το απόλυτο φαβορί, αν 
και υπάρχει πάντα στο μικροσκόπιο των 
ιθυνόντων ο Ντιν Σμιθ, ο οποίος απολύ-
θηκε προ ημερών από την Άστον Βίλα και 
τη θέση του πήρε ο πάλαι ποτέ παρτε-
νέρ του Λάμπαρντ στο κέντρο της εθνικής 
Αγγλίας, Στίβεν Τζέραρντ.
Αν ολοκληρωθεί το deal, η Νόριτς θα 
είναι η τρίτη ομάδα στην προπονητική 
καριέρα του Λάμπαρντ, η οποία άρχισε 
τον Μάιο του 2018 από την Ντέρμπι στην 
Championship και συνεχίστηκε τον Ιούλιο 
του 2019 στην Τσέλσι, μέχρι την απόλυσή 
του τον περασμένο Ιανουάριο.

Νόριτς: Ο Λάμπαρντ απόλυτο φαβορί 
για προπονητής του Γιαννούλη και του 
Τζόλη

Η Ντιναμό Μόσχας ετοιμάζει 
προσφορά 8 εκατ. ευρώ για Πέλκα

Ε
νδιαφέρον από Ρωσία για τον 
Δημήτρη Πέλκα, αναφέρει το 
CNN Turk. Η τουρκική σελίδα 
αναφέρει πως ο Πέλκας θα α-

ποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε τον 
Ιανουάριο. Μάλιστα, η Ντιναμό Μό-
σχας ετοιμάζεται να καταθέσει πρότα-
ση ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η 
ομάδα της Μόσχας έχει επικοινωνήσει 

ήδη με τους εκπροσώπους του ποδο-
σφαιριστή και ετοιμάζει τον πρότασή 
της για τον Ιανουάριο. To ποσό δεν θα 
ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. 
Θυμίζουμε πως τούρκικα ΜΜΕ ανέ-
φεραν τις προηγούμενες ημέρες πως ο 
Δημήτρης Πέλκας επιθυμεί να αποχω-
ρήσει από τη Φενέρμπαχτσε, λόγω της 
άσχημης σχέσης που έχει με τον προ-
πονητή της ομάδας, Βίτορ Περέιρα.

Η Ρεάλ ετοιμάζει προσφορά για τον 
Εμπαπέ τον Ιανουάριο

Ο 
Κιλιάν Εμπαπέ αναμένεται 
να μείνει ελεύθερος από την 
Παρί Σεν Ζερμέν το καλο-
καίρι του 2022, εάν δεν 

ανανεώσει το συμβόλαιό του με την 
ομάδα, με τη Ρεάλ να ετοιμάζει ήδη την 
πρόταση που θα καταθέσει τον Ιανουά-
ριο, σύμφωνα με τους Ισπανούς.
Η Ρεάλ έκανε ό,τι μπορούσε προκει-
μένου να αποκτήσει σ την καλοκαι-
ρινή μεταγραφική περίοδο τον Κιλιάν 
Εμπαπέ,  με την Παρί  Σε ν Ζερμέν 
ωστόσο, να μην παραχωρεί τον Γάλλο 
σταρ.
Το συμβόλαιο του 22χρονου με τον 
σύλλογο του Παρισιού ολοκληρώνε-
ται το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο δεν 

έχει συμφωνήσει ακόμα να επεκτείνει 
τη συνεργασία του με την ομάδα παρά 
τις συνεχείς προσπάθειες του Νάσερ 
Αλ Κελαϊφή. Από την άλλη, ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ έχει εμφανιστεί αισιόδο-
ξος σε δηλώσεις του για το ενδεχόμενο 
να μετακομίσει ο Εμπαπέ στην πρωτεύ-
ουσα της Ισπανίας στο τέλος της σεζόν.
Σύμφωνα μάλιστα, με όσα μετέδωσε ο 
ραδιοφωνικός σταθμός Radioestadio 
Noche, ο πρόεδρος των «μερένγκες» 
ετοιμάζει ήδη πρόταση που θα καταθέ-
σει στον Γάλλο στον Ιανουάριο, καθώς 
από τη νέα χρονιά ο Εμπαπέ θα είναι 
ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια 
ομάδα επιθυμεί, χωρίς να έχει λόγο η 
Παρί.
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ια να μετατραπεί από «αρνάκι» σε σύνολο που «δαγκώνει» 
σαν λύκος, εννοείται πως μεσολάβησαν και άλλαξαν πολλά 
στον ΑΠΟΕΛ. Η καταγραφή και μόνο των επιδόσεών του 
μέσα σε ένα μόλις αγωνιστικό 20ήμερο είναι αρκούντως 
διαφωτιστική, αντικατοπτρίζοντας  αυτομάτως την κατακό-
ρυφη άνοδο, κάτι που σκόρπισε ενθουσιασμό και κυρίως, 

επανέφερε το κλίμα αισιοδοξίας.
Πάμε να κάνουμε τις σχετικές συγκρίσεις; Από την 1η έως την 3η 
«στροφή», βρισκόταν στην τελευταία θέση με 0 μηδέν βαθμούς και 
στις αμέσως δύο επόμενες αγωνιστικές, το μόνο που κατάφερε ήταν 
να κερδίσει μία θέση. Μάλιστα, όταν στις 3 Οκτωβρίου δεχόταν την 
4η ήττα σε σύνολο 5 αγώνων, αυτή τη φορά από την Ανόρθωση 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (1-2), διέθετε τη χειρότερη επίθεση 
του πρωταθλήματος (3 γκολ) και τη δεύτερη πιο ευάλωτη αμυντική 
γραμμή (9 γκολ).
Κάπου εκεί ήλθε η αγωνιστική «έκρηξη»! Η εμφάνιση και πρωτί-
στως η (αγχωτική) νίκη που πέτυχε στις 8 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ απέ-
ναντι στον Εθνικό (2-1), αποτέλεσε το σημείο νέας εκκίνησης για 
τον ΑΠΟΕΛ και ενδεχομένως, να χαρακτηριστεί ως ορόσημο εάν 
η συνέχεια της σεζόν είναι ανάλογη. Πήρε τεράστια ψυχολογική 
ώθηση, μετρώντας 10 κερδισμένους βαθμούς από τότε μέχρι και το 
πρόσφατο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής! Στο τρίποντο επί της ομά-
δας της Άχνας, πρόσθεσε αυτά απέναντι σε Άρη (1-0) και ΑΕΛ (3-0), 
έχοντας ενδιάμεσα την ισοπαλία κόντρα στη Δόξα (2-2), σε ένα 
90λεπτο που ήταν καταφανώς ανώτερος της αντιπάλου.
Μέσα σε 20 μέρες, λοιπόν, από τον πάτο της βαθμολογίας, εκτοξεύ-
τηκε στο 4ο σκαλοπάτι της βαθμολογίας. Κέρδισε δηλαδή 7 ολό-
κληρες θέσεις, βελτιώνοντας παραλλήλως τις επιθετικές και αμυντι-
κές επιδόσεις του. Στο εν λόγω διάστημα παραβίασε την αντίπαλη 
εστία και στα 4 παιχνίδια που έδωσε, πανηγυρίζοντας συνολικά 
8 γκολ, την ίδια ώρα που δέχθηκε μόλις 3, διατηρώντας το μηδέν 
παθητικό σε 2 αναμετρήσεις.
Πρόκειται για επιδόσεις που μιλούν από μόνες τους και φανερώ-
νουν αρκετά. Το ζητούμενο για την ομάδα του Σωφρόνη Αυγου-
στή είναι η περαιτέρω βελτίωση και δη, η μείωση ακόμα περισ-
σότερο των κενών διαστημάτων στην απόδοση κατά τη διάρκεια 
των 90λεπτων. Εξάλλου, τα ντέρμπι που έπονται απέναντι σε ΑΕΚ 
(22/11) και Ομόνοια (29/11) είναι άκρως απαιτητικά. Πρόκειται για 
παιχνίδια που θα αποτυπώσουν την πραγματική πρόοδο και ασφα-
λώς, θα καταδείξουν το σημείο εκκίνησης του ΑΠΟΕΛ ενόψει του 
β΄γύρου.

Πιο αισιόδοξο το ιατρικό δελτίο
Ο Πολυκάρπου μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα εκγύμνασης και θα 
δηλώσει «παρών» στον εκτός έδρας αγώνα της μεθεπόμενης Δευ-
τέρας με την ΑΕΚ. Ο Ντε Βινσέντι αισθάνεται καλύτερα και εάν δεν 
υπάρξει κάτι το εξαιρετικά απρόοπτο, τότε συγκεντρώνει πιθανό-
τητες για να βρίσκεται στην αποστολή.
Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει σκηνικό σχετικά 
με τους Νταουσβίλι και Μάγκλιτσα, το ίδιο και με τον Εντονγκαλά. 
Οσον αφορά στον Ντανίλο χρειάζεται ακόμα 2-3 βδομάδες για να 
μπορέσει να επιστρέψει.
Από εκεί και πέρα, αναμένονται τα νέα από τη Γεωργία για τον Οκρι-
ασβίλι, καθώς όπως γράφτηκε χθες η συμμετοχή του είναι αμφί-
βολη για το σημερινό ματς με τη Σουηδία. Οι συμπατριώτες του 
πάντως γράφουν πως δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.
Την Παρασκευή, στις 10:30 το πρωί, ο ΑΠΟΕΛ θα τα πει φιλικά με 
τον Αχυρώνα στο Λιοπέτρι και ακολούθως θα δοθεί τριήμερο ρεπό.

Στους έξι… ανέμους σκόρπισε την Κύπρο η 
Ρωσία!

Τ
ην έκτη συνολικά ήττα (σε εννέα ματς) της στα 
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
γνώρισε η Εθνική, αυτή τη φορά από τη Ρώ-
σους με το «βαρύ» 6-0, στο «Gazprom Arena» 

της Αγίας Πετρούπολης για την ένατη αγωνιστική.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε με το… 
καλημέρα πίσω στο σκορ, προσπάθησε να βγάλει 
αντίδραση, ωστόσο η επτάλεπτη κατάρρευση στο 
δεύτερο ημίχρονο κρίθηκε καθοριστική. Με τρία 
γκολ στο 55’, 57’ και 62’ οι Ρώσοι τελείωσαν τον 
αγώνα, ενώ με δύο γκολ στο 81’ και στο 87’ έδωσαν 
διαστάσεις θριάμβου στο σκορ.
Στον πάτο της βαθμολογίας παραμένει η Κύπρος με 
μόλις πέντε βαθμούς συγκομιδή, και 19 γκολ παθη-
τικό, έναντι μόλις τριών στο ενεργητικό της, σε 
σύνολο εννέα αγώνων.

Το ματς
Με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση 
πήρε προβάδισμα η Ρωσία. Στην 
πρώτη της ουσιαστικά φορά που 
πάτησε στην περιοχή της Κύπρου, στο 
τέταρτο λεπτό, κατάφερε να βρει το 
γκολ που την έβαλε νωρίς σε θέση οδη-
γού. Μετά από γύρισμα του Σμόλοφ, ο 
Καρώ δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Η μπάλα 
κατέληξε στον Ερόκιν, που από κοντά και σε κενή 
εστία την έστειλε στα δίκτυα.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν στην κατοχή τους 
τον έλεγχο της μπάλας, ωστόσο επιθετικά υστερού-
σαν. Γυρόφερναν γύρω από την περιοχή του Δημη-
τρίου χωρίς να απειλούν, πέραν κάποιων εκτός 
περιοχής σουτ. Οι παίκτες του Νίκου Κωστένογλου 
ως κυλούσε ο χρόνος έβγαιναν από το «καβούκι» 
τους και προσπάθησαν, κυρίως στις αντεπιθέσεις, 
να δημιουργήσουν επιθετικά. Κάτι που έκαναν, με 
τη συμπλήρωση του πρώτου σαρανταπενταλέπτου, 
όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τζιωνή ο Κ. 
Σωτηρίου πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με 
τον Σαφόνοφ να διώχνει με δυσκολία σε νέο κόρνερ. 
Το 1-0 που διαμορφώθηκε στο 4ο λεπτό παρέμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στα αποδυτήρια έμεινε το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα, που δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο στο 
δεύτερο μέρος. Οι Ρώσοι έκαναν ότι ήθελαν, σκό-
ραραν τρία γκολ σε ένα επτάλεπτο (55’, 57’, 62’) και 
άλλα δύο στο 81’ και 87’, ολοκληρώνοντας τον δια-
συρμό. Κάθε επίθεση τους «μύριζε» γκολ, ενώ θα 
μπορούσαν κάλλιστα να είχαν πετύχει περισσότερα 

τέρματα…

Κωστένογλου: «Χάσαμε τον προσανατο-
λισμό μας και καταρρεύσαμε»
Στον χαμένο προσανατολισμό και την κατάρρευση της 
Εθνικής Κύπρου μετά το δεύτερο γκολ στάθηκε στις 
δηλώσεις του μετά την ήττα (6-0) ο τεχνικός Νίκος 
Κωστένογλου.
Όσα δήλωσε ο Νίκος Κωστένογλου:
«Απρόσμενα, δεχτήκαμε το πρώτο τέρμα πριν 
συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Στη συνέχει και 
στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ισορροπήσαμε 
το παιχνίδι, καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια καλή 
εικόνα αμυντικά και επιθετικά και χάσαμε και μια 
κλασσική ευκαιρία στο τέλος του ημιχρόνου για να 
ισοφαρίσουμε.
Στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου 

συνεχίσαμε να είμαστε καλοί και να δημι-
ουργούμε προϋποθέσεις. Έρχεται το 55ο 

λεπτό και δεχόμαστε αναπάντεχα το 
δεύτερο γκολ, μετά από ένα λεπτό το 
τρίτο και εκεί χάσαμε τον προσανα-
τολισμό μας και καταρρεύσαμε. Γίνο-
νται ατομικά λάθη και το σκορ παίρ-
νει μεγάλες διαστάσεις.

Το παιχνίδι δεν προμήνυε να εξελιχθεί 
με αυτό τον τρόπο. Αδιαμφισβήτητα 

είναι βαρύ το σκορ. Όμως, αυτό δεν μπο-
ρεί πλέον να αλλάξει. Πρέπει να βρούμε τα 

ψυχικά αποθέματα, να σηκώσουμε το κεφάλι γιατί 
σύντομα έχουμε άλλο παιχνίδι».

«Είδος σκουπιδιών η Κύπρος γιατί να δω 
το ματς;»
Έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για την Εθνική 
Κύπρου εκστόμισε σε κατά τη διάρκεια δηλώσεων 
του σε Μέσο Ενημέρωσης της Ρωσίας ο Γιούρι Γκα-
βρίλοφ. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και διεθνής 
με την ΕΣΣΔ ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε πως δεν θα 
παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ρωσίας με την 
Κύπρο, γιατί η χώρα του παίζει με ένα «είδος σκουπι-
διών» και δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον.
«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου Ο αγώνας της Ρωσίας 
με την Κύπρο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα παρα-
κολουθήσω άλλες ομάδες. Πιστεύω θα κερδίσω την 
Κύπρο, αλλά οι Κροάτες θα μας νικήσουν, το πιθα-
νότερο με στενό σκορ. Έτσι, αυτοί (σ.σ. οι Κροάτες) 
θα τερματίσουν στην πρώτη θέση και η Ρωσία θα 
είναι δεύτερη. Οι δικοί μας παίζουν με κάποιο είδος 
“σκουπιδιών”. Γιατί να παρακολουθήσω κάτι που δεν 
είναι ενδιαφέρον;», ήταν η σχετική δήλωση του Γκα-
βρίλοφ σε συνέντευξη στην πατρίδα του.

Ρωσία – Κύπρος: Μας «σκόρπισαν» 
στους έξι… ανέμους! 

ΑΠΟΕΛ: Το 20ήμερο που έγινε 
«λύκος»
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Παναθηναϊκός - Ούνικς Καζάν 72-74: 
Ο Παπαπέτρου σημάδεψε το σίδερο 
για την τρίτη σερί ήττα

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ παρουσιάστηκε ξανά κακός στην επίθεση, με αποτέλεσμα να φτάσει τις 
τρεις σερί ήττες στην EuroLeague. Θύτης αυτή τη φορά η Ούνικς Καζάν του Μάριο Χεζόνια (74-
72). Σημάδεψε το σίδερο με την εκπνοή -για τρεις- ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ξεκίνησε τον αγώνα με υποδειγ-
ματική συμπεριφορά στην άμυνα, δεδομένου ότι η Ούνικς 
Καζάν χρειάστηκε περισσότερα από πέντε λεπτά έως ότου 
σκοράρει για πρώτη φορά εντός παιδιάς. Το +8 (9-1 στο 
5’) δεν διατηρήθηκε για πολύ βέβαια, αφού οι παίκτες 
του Δημήτρη Πρίφτη επιδόθηκαν σε διαδοχικά λάθη και 
άστοχα σουτ, με αποτέλεσμα να χρειαστούν το buzzer 
beater του Κέντρικ Πέρι για να κλείσουν το πρώτο δεκάλε-
πτο στο «Χ» (15-15).
Την ίδια ώρα βέβαια, ούτε η ρωσική ομάδα απέδιδε σε 
υψηλά επίπεδα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν επίσης άστοχοι σε 
δίποντα και τρίποντα, έδειξαν εγκλωβισμένοι από την αδυ-
ναμία του Μάριο Χεζόνια να αποτελέσει παράγοντα 
του αγώνα και κάπως έτσι βρέθηκαν δύο φορές 
στο -5 (29-24 στο 14’ και 32-27 στο 18’). Δια-
φορά που πάντως έπεσε στην ελάχιστη 
τιμή της, μέχρι την ανάπαυλα (36-35).
Το τρίτο δεκάλεπτο κύλησε κι αυτό με 
χαμηλό ρυθμό και πολλά άστοχα σουτ. 
Μόνο που αυτά που έχανε ο Παναθηνα-
ϊκός ΟΠΑΠ ήταν περισσότερα, με απο-
τέλεσμα να φτάσει μέχρι το -5 (43-48 στο 
25’), υποχρεώνοντας τον Δημήτρη Πρίφτη 
να καλέσει τάιμ άουτ. Ούτε η είσοδος του Νεμά-
νια Νέντοβιτς πάντως αποδείχθηκε ικανή να αλλάξει 
το μομέντουμ. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ παρέμενε κακός 
στο μπροστινό μέρος του παρκέ και χρειάστηκε ακόμη 
ένα καλάθι στο τέλος του χρόνου (για τρεις από τον Ιωάννη 
Παπαπέτρου) προκειμένου να φέρει τον αγώνα σε από-
λυτη ισορροπία εν όψει της τελευταίας περιόδου (54-54 
στο 30’).
Το μπρα ντε φερ μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίστηκε στο 
τελευταίο δεκάλεπτο, με τις ομάδες να μην μπορούν να 
ξεφύγουν περισσότερο από μία - δύο κατοχές. Την στιγμή 
μάλιστα που ο Μάριο Χεζόνια ευστοχούσε σε σουτ τριών 
πόντων για πρώτη φορά στον αγώνα (μετά από τέσσε-
ρις άστοχες προσπάθειες), ο Κέντρικ Πέρι με τον Γιώργο 
Παπαγιάννη ήταν αυτοί που κρατούσαν όρθιο το τριφύλλι, 
για το «Χ» (70-70) του 38ου λεπτού.
Στην τελική ευθεία, η Ούνικς Καζάν έβαλε το μεγάλο σουτ, 
όχι ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Ο Λορέντζο Μπράουν πήρε 
την ευθύνη και ευστόχησε για δύο στα 19.7’’ για το τέλος, 
με την προσπάθεια του Ιωάννη Παπαπέτρου αμέσως 
μετά να καταλήγει στο σίδερο και να υπογράφει, με αυτόν 
τον τρόπο, την τρίτη διαδοχική ήττα των πρασίνων στην 

EuroLeague.
Πρίφτης: «Στην τελευταία επίθεση ζήτησα να πάει 
η μπάλα στον Μέικον»
Φανερά απογοητευμένος ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης μετά 
από την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την 
Ούνικς Καζάν. Ο Έλληνας προπονητής υποστήριξε ότι στο 
φινάλε είχε ζητήσει να πάει η μπάλα στα χέρια του Ντάριλ 
Μέικον, είπε ότι οι πράσινοι δεν παίζουν αυτό που θέλει 
και έχει στο μυαλό του και ζήτησε περισσότερη δουλειά 
καθώς δεν μπορούν να αλλάξουν τα πρόσωπα του ρόστερ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Πρίφτης:
«Δυστυχώς είναι κακό το αποψινό αποτέλεσμα για εμάς. 
Παλέψαμε, προσπαθήσαμε με τον τρόπο που μπορούμε 
σύμφωνα με τις ικανότητες και την κατάστασή μας. Σίγουρα 

διαχειριστήκαμε ανόητα την τελευταία κατοχή, για 
την ευκαιρία μας να βρούμε το καλύτερο σουτ. 

Δεν έχω πολλά να πω, η κατάσταση είναι 
αυτή.
Ο Παπαγιάννης είναι σε καλύτερη κατά-
σταση, αλλά το σημαντικό είναι να κερ-
δίζει η ομάδα. Πρέπει να σταθεροποι-
ηθεί σε αυτή την απόδοση. Η Ούνικς 
έπαιξε με ψηλά σχήματα, εμείς στα 

γκαρντ είμαστε κοντοί για τέτοιες ομάδες. 
Έπρεπε να κάνω μια επιλογή στο ποιους θα 

χρησιμοποιήσω, βρήκε και ο Πέρι ρυθμό στο 
τέλος και γι’ αυτό δεν έπαιξε ο Φέρελ. Είχα εμπλοκή 

και έχω και ευθύνη για το τελευταίο σουτ. Η μπάλα κατέ-
ληξε στον Παπαπέτρου, αλλά ήταν σχεδιασμένο κάτι άλλο, 
να πάει η μπάλα στον Μέικον. Δυο-τρεις κατοχές, δυο-τρεις 
λεπτομέρειες έκριναν το ματς, έβαλε και ο Λορέντζο Μπρά-
ουν ένα μεγάλο σουτ, υπήρξαν και καθοριστικές στιγμές 
όπως το φάουλ στον Χεζόνια πίσω από το ταμπλό. Δεν δια-
χειριστήκαμε καλά αυτές τις λεπτομέρειες και δεν είχαμε 
και καλό μακρινό σουτ στο β’ μέρος.
Πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ σε δύο ημέρες, δεν σκέ-
φτομαι τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να παίξουμε πιο πει-
θαρχημένα, πιο μυαλωμένα, με συγκέντρωση. Πρέπει να 
δέσουμε. Δεν δείχνουμε δεμένοι, έχουμε μεγάλα κενά, 
δεν παίζουμε αυτό που θέλω. Προσπαθούμε στην προπό-
νηση και στα παιχνίδια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δουλειά, 
πρώτα το ματς με την ΑΕΚ. Ο κόσμος μας βοηθάει, όσο κι 
αν μας πιέζει, μας βοηθάει. Βγάζουμε αντίδραση, προ-
σπαθούμε, είχαμε διαφορετική νοοτροπία στο ματς με τον 
ΠΑΟΚ, πρέπει κι εμείς να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Δεν 
γίνεται να αλλάξουμε τα πρόσωπα, πρέπει να δουλέψουμε. 
Έχουμε διαδοχικές ήττες και αυτό μας επηρεάζει».

Περιστέρι - Ολυμπιακός 
67-93: Ψεκάστε, σκουπίστε, 
τελειώσατε

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε το 
παιχνίδι με το Περιστέρι με από-
λυτη σοβαρότητα και το «καθά-
ρισε» από το πρώτο δεκάλεπτο, 
φτάνοντας στη νίκη με χαρακτηρι-
στική άνεση (93-67).
Ο Ολυμπιακός πήγε στο «Ανδρέας 
Παπανδρέου» για τον αγώνα με το 
Περιστέρι δίχως τον Μουσταφά 
Φαλ στη σύνθεσή του. Ο Χασάν 
Μάρτιν και ο Λιβιό Ζαν Σαρλ έκα-
ναν όμως εξαιρετική δουλειά και 
βοήθησαν τους ερυθρόλευκους 
να πάρουν μια εύκολη νίκη (93-67) 
στην 6η αγωνιστική της Stoiximan 
Basket League.
Το παιχνίδι τελείωσε επί της ουσίας 
πριν καν αρχίσει, αφού το προ-
βάδισμα των φιλοξενούμενων 
έφτασε στο +16 (7-23) μόλις στο 
9ο λεπτό, για να απλουστευθούν 
οι διαδικασίες από εκεί κι έπειτα.

Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε περίπου 
τρία λεπτά έως ότου βρει ρυθμό. 
Μόλις τα κατάφερε όμως, πάτησε 
το γκάζι με τέτοιο τρόπο που δεν 
άφησε περιθώρια αντίδρασης στο 
Περιστέρι. Το ερυθρόλευκο προ-
βάδισμα έφτασε γρήγορα στο +16 
(7-23 στο 9’), με τους γηπεδού-
χους να έχουν 4/15 σουτ και 3 λάθη 
στην πρώτη περίοδο.
Παρά τις αλλαγές σε πρόσωπα 
και σχήματα που έκανε ο Σωτή-
ρης Μανωλόπουλος, η ουσία δεν 
άλλαξε για τις δύο ομάδες. Ο Ολυ-
μπιακός έπαιρνε πολλά από πολ-
λούς, εκμεταλλεύτηκε τα εξαιρε-
τικά ποσοστά στα δίποντα (12/18) 
και την υπεροχή στα ριμπάουντ (+8 
στο ημίχρονο) και κάπως έτσι δια-
τήρησε το προβάδισμά του σε επί-
πεδα που δεν έδιναν το δικαίωμα 
της αμφισβήτησης από την απένα-
ντι πλευρά.
Το +20 (29-49) του 23ου λεπτού 
απλά επιβεβαίωνε όλα τα παρα-
πάνω, με τον αγώνα να αποκτά 
διαδικαστικό χαρακτήρα από 
πολύ νωρίς. Κάτι που έδωσε το 
δικαίωμα στον Γιώργο Μπαρτζ-
ώκα να ανακατέψει την τράπουλα 
και να μοιράσει τον χρόνο συμμε-
τοχής, βλέποντας παράλληλα τον 

Χασάν Μάρτιν να ανταποκρίνεται 
στον ρόλο του και να βοηθάει τον 
Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη, την 
πέμπτη σε ισάριθμους αγώνες για 
τους ερυθρόλευκους.
Από την άλλη, το Περιστέρι έμεινε 
χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα 
(δύο νίκες, τρεις ήττες).
Ομαδικά στατιστικά - Περιστέρι: 
14/37 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 
12/16 βολές, 39 ριμπάουντ (26 
αμυντικά + 13 επιθετικά), 18 ασίστ, 
14 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ.
Ομαδικά στατιστικά - Ολυμπιακός: 
22/43 δίποντα, 14/31 τρίποντα, 
7/10 βολές, 45 ριμπάουντ (32 αμυ-
ντικά + 13 επιθετικά), 23 ασίστ, 7 
κλεψίματα, 8 λάθη, 1 μπλοκ.

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι 
ανησυχητικό το πρόβλημα 
του Φαλ»
Ο προπονητής των ερυθρολεύ-
κων ξεκίνησε την τοποθέτησή του, 
λέγοντας: «Αν δεν κάνω λάθος, ο 
Γυμναστικός Σύλλογος Περιστε-
ρίου γιορτάζει τα 50 χρόνια ιστο-
ρίας του, θα ήθελα να πω και εις 
ανώτερα, άλλα 50, άλλα 100 χρό-
νια να υπάρχει ο σύλλογος. Είναι 
πολύ σημαντικό κομμάτι του ελλη-
νικού μπάσκετ το Περιστέρι και το 
λέω πραγματικά μέσα από την καρ-
διά μου, εύχομαι τα καλύτερα...».
Όσο για το παιχνίδι με τους κυα-
νοκίτρινους, υποστήριξε: «Σε γενι-
κές γραμμές κάναμε μια σοβαρή 
εμφάνιση με όλους τους παίκτες 
που χρησιμοποιήθηκαν και κερδί-
σαμε σε μια έδρα που πάντα είναι 
υπολογίσιμη. Το Περιστέρι είναι 
πάντα δυνατή ομάδα. Εδώ είναι 
ένα γήπεδο, που δεν είναι εύκολο 
να παίζεις! Και η ατμόσφαιρα ήταν 
πραγματικά καλή. 
Όμως, διαχειριστήκαμε τον χρόνο 
και την ένταση του παιχνιδιού έτσι 
όπως έπρεπε. Παίζοντας αρκετά 
ομαδικά, μοιράζοντας πολλές 
ασίστ και σκοράροντας περίπου 
με 45-50% αν θυμάμαι καλά στο 
τρίποντο. Έτσι είχαμε καλή ισορρο-
πία στο σκοράρισμα μέσα και έξω 
από το καλάθι και τελικά κερδί-
σαμε εύκολα. Συγχαρητήρια στους 
παίκτες...».
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