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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Να είστε 
περήφανοι

που είστε απλά

«αμαρτωλοί»...

σε έναν κόσμο

με «άγιους»

υποκριτές...

«… Να κρατάμε τις μάσκες, να προστατευόμαστε 
από τον COVID-19» 

Ό,τι άλλες μάσκες υπάρχουν, ας πέσουν!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Καλή χρονιά! Το 2021 να 
έχετε πολύ υγεία και να 
επιστρέψουμε γρήγορα στην 
κανονικότητα.

Καλοί μου αναγνώστες, οι εποχές, οι 
καιροί, οι συναναστροφές, οι κοινωνικές 
σχέσεις ακόμη κι οι οικογενειακές 
αλλάζουν εποχή. Σε ένα μήνα κλείνουμε 
ένα χρόνο από αυτήν την πανδημία 
που άλλαξε κι αλλάζει ιλιγγιωδώς τον 
τρόπο που ζούμε. Οι αυξομειώσεις στην 
καθημερινότητα μας μάς αναγκάζουν σε 
αλλαγή πλεύσης στην ζωή μας.
Κάποτε – κι ειδικά  εμείς οι πιο παλαιοί – 
σχεδιάζαμε την ζωή μας για τα επόμενα 
10, 20, 30 χρόνια. Τώρα, δυστυχώς, δεν 
μπορεί κανείς να κάνει σχέδια ούτε για 
τις επόμενες 10 ημέρες. Η ανασφάλεια 
σε όλα τα επίπεδα είτε είναι οικονομικά, 
εργασιακά αλλάζουν ραγδαία με 
μεγαλύτερα θύματα τις νέες γενεές, που 
σπούδασαν ή κάνουν κάποια τεχνική 
δουλειά και τώρα δεν μπορούν να 
αμειφθούν για αυτό που έκαναν και 
προσέφεραν.
Οι οικονομικές ενέσεις που δίνει το κράτος 
ακόμη κρατούν κάποια ισορροπία. Φυσικά,  
από αυτές τις ενέσεις ωφελούνται κι 
αυτοί που δεν μπορούσαν να προσφέρουν 
κάτι στους εαυτούς τους κι όταν ήταν η 
φυσιολογική κατάσταση. Τώρα, λοιπόν, 
πήραν καινούριο καναπέ για να κάθονται 
πιο αναπαυτικά και φυσικά αυτό κάνει 
ζημιά στο σύνολο. Επειδή έχω εφημερίδα, 
διαρκώς με παίρνουν τηλέφωνο όπου μου 
ζητούν να τους βρω υπαλλήλους καθώς 
αυτοί δεν βρίσκουν ακόμη και τα ίδια 
άτομα που δούλευαν στην επιχείρηση 
πριν την πανδημία. Σου λέει ο άλλος 

αφού «παίρνω τα λεφτά από το κράτος 
εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, 
γιατί να πάω να δουλέψω για τα ίδια 
χρήματα;» Φυσικά, ο κάθε ένας είναι 
κάνει αυτό που τον συμφέρει και κανένας 
δεν μπορεί να τον κρίνει. Ξέρω επίσης κι 
αρκετές επιχειρήσεις που τώρα κάνουν 
περισσότερα κέρδη από πριν και μπράβο 
τους!
Τουλάχιστον, όσοι πάνε καλά και ο Θεός να 
τους βοηθήσει όλους να ξεπεραστεί αυτή 
η δύσκολη εποχή, να καταλαβαίνουν και 
να συμπαραστέκονται σε άλλους Έλληνες 
συμπατριώτες μας που είναι σε δύσκολη 
κατάσταση. Είναι τέτοιες οι εποχές 
αδέλφια, που η λέξη «φιλότιμο» και η 
λέξη «συμπαράσταση» είναι ό,τι καλύτερο 
υπάρχει.
Πάντως, θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν 
Έλληνες επαγγελματίες που βοηθούν 
ελληνικές οικογένειες που βρίσκονται 
πραγματικά σε άσχημη κατάσταση. Αυτοί 
με ρωτούν αν ξέρω τέτοιες περιπτώσεις 
για να βοηθήσουν, χωρίς να ξέρουν το 
όνομα τους. Αυτό θεωρώ εγώ πραγματική 
αλληλεγγύη και φιλανθρωπία κι όχι το να 
διαφημίζουμε ότι δώσαμε κάποια γεύματα 
κοτοπουλάκια και μπράβο μας. Κάνε το 
καλό και ρίχτο στο γυαλό, που έλεγαν οι 
πιο παλαιοί.
Να είστε καλά αδέλφια! Και από όλους 
εμάς εδώ στην HELLAS NEWS να έχετε την 
υγειά σας κι όλα τα καλά στην οικογένεια 
σας.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζητά 
την άμεση καθαίρεση του Τραμπ 

Κ
αταγαιστικές είναι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, μετά την 
εισβολή στο Καπιτώλιο που άφησε μαύρο απο-
τύπωμα και αποτέλεσε πρωτοφανή επίθεση στη 
Δημοκρατία. Στο τραπέζι βρίσκεται το σενάριο κα-

θαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Τσακ Σούμερ, ο επι-
κεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών 
στη Γερουσία ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να 
προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγ-
ματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά 
του ο Τραμπ.
Ο Ρεπουμπλικανός Άνταμ Κίνζινγκερ από το Ιλινόις, έγινε το 
πρώτο μέλος του Κογκρέσου που ζήτησε ανοιχτά την απομά-
κρυνση του Τραμπ, χρησιμοποιώντας την 25η Τροπολογία, 
μετά τη θανατηφόρα εξέγερση της Τετάρτης στο Καπιτώλιο.
Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδι-
κασία μετακίνησης, δήλωσε ο Κίνζινγκερ την Πέμπτη, «για 
να διασφαλιστεί ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ασφα-
λείς για τον αμερικανικό λαό».

Ποιος είναι ο σκοπός της 25ης Τροπολογίας;
Η 25η Τροπολογία, που επικυρώθηκε το 1967 και υιοθετή-
θηκε στον απόηχο της δολοφονίας του προέδρου Τζον Φ. 
Κένεντι το 1963, αφορά την προεδρική διαδοχή και ανικα-
νότητα.
Το Εδάφιο 4 αφορά καταστάσεις όπου ο πρόεδρος είναι ανί-
κανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του αλλά δεν αποχωρεί 
οικειοθελώς από τη θέση του.
Οι νομοθέτες της 25ης Τροπολογίας είχαν εμφανώς στόχο 
αυτή να εφαρμόζεται όταν ένας πρόεδρος κρίνεται ανίκανος 
λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, σύμφωνα με ειδι-
κούς. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί έχουν επίσης ισχυριστεί ότι 
μπορεί να εφαρμοστεί και πιο ευρέως και για έναν πρόεδρο 
που είναι επικίνδυνα ακατάλληλος για τη θέση αυτή.
Προκειμένου να γίνει επίκληση της 25ης Τροπολογίας, ο 
Πενς και η πλειονότητα των μελών του υπουργικού συμ-
βουλίου του Τραμπ θα πρέπει να δηλώσουν ότι ο Τραμπ δεν 
είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα του προέδρου και 
να τον απομακρύνουν.
Με βάση αυτό το σενάριο, τα καθήκοντα του προέδρου ανα-
λαμβάνει ο Πενς. Ο Τραμπ μπορεί στη συνέχεια να δηλώσει 
ότι δύναται να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του.
Εάν ο Πενς και η πλειονότητα των μελών του υπουργι-
κού συμβουλίου δεν αντιταχθούν στην απόφαση του 
Τραμπ, τότε εκείνος ανακτά την εξουσία. Εάν αντιταχθούν 
στη δήλωση του Τραμπ, το θέμα θα διευθετηθεί από το 

Κογκρέσο, αλλά ο Πενς θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα 
προέδρου έως τότε.
Για την απομάκρυνση του Τραμπ απαιτείται πλειοψηφία δύο 
τρίτων και στα δύο σώματα. Αλλά η ελεγχόμενη από τους 
Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί απλά να 
καθυστερήσει την ψηφοφορία για το θέμα αυτό έως ότου 
λήξει η θητεία του Τραμπ, δήλωσε ο Πολ Κάμπος, καθηγητής 
Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Στις 68 ανήλθαν οι συλλήψεις
Μετά τα πρωτοφανή επεισόδια βίας, η αστυνομία της Ουά-
σινγκτον έχει προχωρήσει σε 68 συλλήψεις ατόμων για την 
εισβολή στο αμερικανικό Καπιτώλιο, δήλωσε ο αρχηγός της 
αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι.
«Συνεχίζουμε να έχουμε ακόμη σημαντικό έργο μπροστά 
μας για να εντοπίσουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιο-
σύνη οποιονδήποτε από τον βίαιο όχλο για τις πράξεις του», 

τόνισε ο Κόντι.
Ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Καπιτωλίου που 
εμπλέκεται σε θανατηφόρο πυροβολισμό στο Κογκρέσο 
έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας που 
διεξάγεται για το περιστατικό, ανακοίνωσε ο αρχηγός της 
αστυνομίας του Καπιτωλίου, Στίβεν Σουντ.
Ο Σουντ δήλωσε ότι η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει 
επίσης «ενδελεχή έρευνα» για την επίθεση στο Καπιτώλιο, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, των πολιτικών και 
των διαδικασιών ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται πως από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το 
απόγευμα της Τετάρτης στους χώρους του Καπιτωλίου, έχα-
σαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Παράλληλα, η αστυνομική 
διεύθυνση της Ουάσινγκτον έκανε γνωστό πως προχώρησε 
συνολικά σε 68 συλλήψεις στα επεισόδια της Τετάρτης.

Σχέδια για εισβολή στο Καπιτώλιο κυκλοφο-
ρούσαν δημοσίως στο Διαδίκτυο επί εβδομά-
δες
Εξτρεμιστές της Ακροδεξιάς δεν δίστασαν να μιλήσουν 
δημοσίως για το σχέδιό τους όχι μόνο σε εξειδικευμένα 
φόρουμ της Δεξιάς όσο και σε βασικούς ιστότοπους κοινω-
νικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter.
Στο Facebook, υπήρξαν συνομιλίες μικρών ακροδεξιών 
ομάδων που αναφέρονταν στο ενδεχόμενο πραξικοπήμα-
τος την 6η Ιανουαρίου.
Στο Twitter, χιλιάδες λογαριασμοί που σχετίζονται με τους 
συνωμοσιολόγους της θεωρίας QAnon είχαν αναρτηθεί 
πριν από τις χθεσινές ταραχές στην Ουάσινγκτον.
Για τους ερευνητές που μελετούν τους εξτρεμιστές της 
Ακροδεξιάς σε ψηφιακά μέσα, δεν ήταν έκπληξη η χθεσινή 
εισβολή στο Καπιτώλιο.
«Οι εξτρεμιστές έχουν επανειλημμένως εκφράσει την πρό-
θεσή τους να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες στις 6 Ιανου-
αρίου και είχαν εκφράσει κατηγορηματικά την επιθυμία 
τους για πρόκληση χάους και βίας μέσω του διαδικτύου», 
δήλωσε ο Τζάρεντ Χολτ, επιστήμονας του ψηφιακού ερευ-
νητικού εργαστηρίου «Digital Forensic Research Lab» στον 
ιστότοπο «BuzzFeed». Ο ίδιος προσθέτει ότι, το δεξιό δια-
δικτυακό φόρουμ «TheDonald» ήταν εξαιρετικά ενεργό τις 
προηγούμενες ημέρες.
Στις 4 Ιανουαρίου, το 50% των δημοσιεύσεων στο φόρουμ, 
σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού «Advance Democracy», έκανε 
έκκληση για βία στις 6 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
των Δημοκρατικών στη 
Γερουσία ζήτησε από 
τον αντιπρόεδρο Μάικ 
Πενς να προσφύγει στην 
25η τροπολογία του 
αμερικανικού Συντάγματος



8 8 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ε
υχαριστίες προς τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη εξέφρασε ο Αμερικανός 
πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, 
απαντώντας στο μήνυμα του πρω-

θυπουργού για τα φρικτά -όπως τα χαρα-
κτήρισε- γεγονότα στο Καπιτώλιο.
«Είμαι εξαιρετικά προβληματισμένος από 
τη βία και τα φρικτά γεγονότα που σημει-
ώνονται στην Ουάσιγκτον. Η αμερικανική 
δημοκρατία είναι ανθεκτική, με βαθιές 
ρίζες και θα ξεπεράσει αυτήν την κρίση» 
έγραψε στο Twitter o Κυριάκος Μητσοτά-

κης.
Απαντώντας, ο κ. Πάιατ εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες του προς τον πρωθυπουργό.

Τραμπ: Το Facebook μπλοκάρει 
τον λογαριασμό του
«Μπλόκο» στο προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ 
στο Facebook ανακοίνωσε ο ιδρυτής της 
πλατφόρμας Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Μάλι-
στα η απαγόρευση τίθεται τουλάχιστον 
μέχρι την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν 
στις 20 Ιανουαρίου.

To «ευχαριστώ» του Πάιατ στον 
Μητσοτάκη για το μήνυμα μετά το 
χάος στο Καπιτώλιο 
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επικαιρότητα

Φιλελληνική στάση βλέπει ιταλική εφημερίδα στη νέα διακυβέρνηση των ΗΠΑ - Οι ΗΠΑ του 
Μπάιντεν «προτίθενται να μετατοπίσουν το κέντρο βάρος των δραστηριοτήτων τoυς στη Μεσόγειο 
υπέρ της Αθήνας»

Σ
τροφή υπέρ της Ελλάδας στις 
γεωπολιτικές συμμαχίες της νέ-
ας αμερικανικής κυβέρνησης 
του Τζο Μπάιντεν βλέπει η ι-

ταλική «Il fatto quotidiano», στη δια-
δικτυακή της σελίδα, σε ανάλυση του 
Francesco de Palo.
«Οι ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν κοιτάζουν 
στην Αθήνα. Η ισορροπία των μεσο-
γειακών συμμαχιών μετατοπίζεται 
από την Τουρκία στην Ελλάδα» αναφέ-
ρει το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, «η νέα 
αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να 
προτίθεται να μετατοπίσει το κέντρο 
βάρους των δραστηριοτήτων της στη 
Μεσόγειο υπέρ της Αθήνας, η οποία εν 
τω μεταξύ ενισχύει τη στρατιωτική της 
ικανότητα με την αγορά 18 τελευταίας 
γενιάς μαχητικών Rafale. Ο 6ος στό-
λος των ΗΠΑ θα μπορούσε σύντομα 
να βασιστεί στις ελληνικές βάσεις 
για συντήρηση και προμήθειες. Αμε-
ρικανικοί όμιλοι όπως η Tesla και η 
Microsoft στοιχηματίζουν επίσης στην 
Ελλάδα».
Η εφημερίδα σημειώνει ότι μετά 
την αλλαγή στην ηγεσία του Λευκού 
Οίκου, το επίκεντρο των νέων πολιτι-
κών δεν είναι μόνο το Ιράν. Η προε-
δρία του Τζο Μπάιντεν «ξεκινά με ένα 
σημαντικό θέμα, το οποίο θα έχει απή-
χηση σε ισορροπίες και επιρροές σε 
δύο στρατηγικά τεταρτημόρια, όπως 
η Ευρω-Μεσόγειος και η Μέση Ανα-
τολή».

Η Ελλάδα υποψήφια για τον 
ρόλο του πρώτου στρατιωτι-
κού κόμβου του ΝΑΤΟ
Η Ελλάδα θεωρείται υποψήφια για να 
αναλάβει τον ρόλο του πρώτου στρα-
τιωτικού κόμβου του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο, εκδι-
ώχνοντας την Τουρκία, της οποίας η 
αμερικανική βάση στο Ιντσιρλίκ απο-
δυναμώνεται προς όφελος του κόλπου 
της Σούδας, στην Κρήτη. Στην αμερικα-
νική βάση, τα έργα ανάπλασης εξελίσ-

σονται και πολύ σύντομα θα υπάρχει 
δυνατότητα φιλοξενίας για περισσό-
τερα πυρηνικά υποβρύχια και φρεγά-
τες.
Η Ελλάδα θα μπορέσει να αναβαθ-
μιστεί τόσο τεχνικά όσο και γεωπο-
λιτικά, λόγω μιας διπλής επένδυσης 
στον αεροναυτικό τομέα. Πρώτον, 
επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγό-
ρασε 18 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία 
, με τα πρώτα έξι να παραδίδονται πριν 
το τέλος του 2021, αντικαθιστώντας 
σταδιακά τα Mirage 2000s και F-16s. 
Η Ελλάδα σκέφτεται το ενδεχόμενο της 
πολύπλοκης αγοράς F-35 από τις ΗΠΑ. 
Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη προο-
ρίζονταν για την Τουρκία, ωστόσο η 
πώλησή τους πάγωσε από το Πεντά-
γωνο, λόγω της εξαγοράς του ρωσικού 
αντιπυραυλικού συστήματος S-400, 

με αποτέλεσμα να υπάρξει διπλωμα-
τική κρίση Άγκυρας – Ουάσινγκτον.
«Πρόκειται για μια σημαντική επέν-
δυση για τα ελληνικά ταμεία, που δεν 
μπορούσε να φανταστεί κάποιος πριν 
από λίγα χρόνια λόγω της οικονομικής 
κρίσης και των παρεμβάσεων της τρόι-
κας», αναφέρει το κείμενο, σημειώνο-
ντας ότι μια τέτοια ενέργεια αντισταθ-
μίστηκε με αμερικανικές επενδύσεις.

Οι σημαντικές αμερικανικές 
επενδύσεις
Μεγάλη αμερικανική επένδυση θεω-
ρείται η εξαγορά του ναυπηγείου Νεώ-
ριον στη Σύρο, που πλέον ανήκει στην 
αμερικανική εταιρεία ONEX, είναι 
πιστοποιημένο από τον 6ο στόλο των 
ΗΠΑ και από το Πολεμικό Ναυτικό των 

ΗΠΑ, για τη συντήρηση στρατιωτικών 
πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο, το αμε-
ρικανικό Ναυτικό  σχεδιάζει την ανα-
κατανομή εργασιών συντήρησης του 
έκτου στόλου στα ελληνικά ναυπηγία.
Ο αναλυτής αναφέρεται και στην επέν-
δυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων 
της Microsoft στην Ελλάδα, προκειμέ-
νου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός. Για την υπογραφή της 
συμφωνίας επισκέφθηκε την Ελλάδα 
το νούμερο 1 της Microsoft, που 
συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η συμφωνία επιτρέπει τη δημιουργία 
ψηφιακού κέντρου δεδομένων που θα 
αυξήσει το επενδυτικό δυναμικό της 
Ελλάδας, στην οποία ήδη λειτουργεί 
η Tesla, με το εργαστήριό της να στε-
γάζεται στον «Δημόκριτο» με στόχο 
να δημιουργήσει τρένο χωρίς οδηγό.

Στρατηγικός φάκελος η ενέρ-
γεια
Πλην της γεωπολιτικής θέσης της Ελλά-
δας, και των τομέων της άμυνας και της 
τεχνολογίας, προστίθεται κι άλλος 
ένας στρατηγικός φάκελος: η ενέργεια.
Από την Ελλάδα θα περάσουν ταυ-
τόχρονα τρεις νέοι αγωγοί φυσικού 
αερίου που επανασχεδιάζουν τους 
χάρτες συμμαχιών και συγκρούσεων 
μεταξύ των υπερδυνάμεων: οι TAP, 
TANAP και Eastmed. Ως εκ τούτου, η 
Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της 
αμερικανικής πολιτικής σε Μεσόγειο 
και Βαλκάνια, κάτι που επιβεβαιώνε-
ται και από τη συνεργασία μεταξύ του 
πρώην υπουργού των ΗΠΑ Ρος και του 
Έλληνα επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρι-
νάκη.
Ενδιαφέρον υπάρχει και στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, κοντά στο οποίο 
περνούν οι αγωγοί φυσικού αερίου. 
Από εκεί ανοίγει ένας διάδρομος σε 
όλη τη βαλκανική κορυφογραμμή, 
από τον οποίο μπορούν να διέλθουν 
ΝΑΤΟϊκά και αμερικανικά στρατεύ-
ματα.

«Οι ΗΠΑ του Μπάιντεν κοιτάζουν στην 
Αθήνα» λέει ιταλική εφημερίδα 

Πομπέο: Η δουλειά που 
κάνουν ΗΠΑ και Ελλάδα 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
διασφαλίζει την ελευθερία 

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του 
απερχόμενου Αμερικανού υπουργού 
Εξωτερικών με εικόνες από το ταξίδι 
του στην Κρήτη και τη συνάντηση με 
Μητσοτάκη, Μαρέβα και Δένδια

Η 
δουλειά που κάνουν ΗΠΑ και Ελλάδα 
στην Ανατολική Μεσόγειο διασφαλί-
ζει την ελευθερία της Αμερικής και του 
ελληνικού λαού, ανέφερε σε ανάρτησή 

του για το ταξίδι στην Κρήτη και τη συνάντηση 
που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νί-
κο Δένδια ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.
«Η περιήγηση στην Κρήτη, το σπίτι σας, ήταν 
αξέχαστη. Η δουλειά που κάνουν μαζί οι ΗΠΑ 
και η Ελλάδα σ την Ανατολική Μεσόγειο και 
αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής 
και παράλληλα εκείνη του ελληνικού λαού. Ευλο-
γίες σε εσάς και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Και ο 
ομόλογός μου, ο Νίκος Δένδιας, είναι ένας κατα-
πληκτικός επαγγελματίας», έγραψε χαρακτηρι-
στικά.

Ευχαριστίες Δένδια σε Πομπέο: Σε 
πρωτοφανές επίπεδο οι σχέσεις Ελ-
λάδας - ΗΠΑ
Ευχαριστίες στον απερχόμενο υπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο για τη συνεργασία 
που είχαν εκφράζει ο Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτησή του στο Τwitter, ο Έλληνας ΥΠΕΞ 
απαν τά σ την χθεσ ινή ανάρτηση του Μάικ 
Πομπέο, ευχαρισ τών τας τον «τα θερμά του 
λόγια, την εξαιρετική συνεργασία αλλά και τη 
σημαντική συμβολή του στη σύσφιξη των διμε-
ρών σχέσεων των δύο χωρών σε πρωτοφανές 
επίπεδο».

Χάος στις ΗΠΑ: Να οδηγηθούν στη Δι-
καιοσύνη οι ταραχοποιοί ζητά ο Πο-
μπέο
Μετά τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο πήρε 
σαφέστατες αποστάσεις από τις πολιτικές επιλο-
γές του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας απα-
ράδεκτες και καταδικαστέες τις σημερινές εξελί-
ξεις στην Ουάσιγκτον και την εισβολή των δια-
δηλωτών στο Καπιτώλιο.
Ο Μάικ Πομπέο επεσήμανε ότι η βία είναι απα-
ράδεκτη τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσω-
τερικό και τόνισε με έμφαση ότι οι ταραχοποιοί 
πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Διακιοσύνης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε 
χαρακτηρίσει σπουδαίους τους διαδηλωτές!
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Στη δημιουργία Σχολής Πολεμικής 
Αεροπορίας, συμφώνησαν Ελλάδα 
και Ισραήλ. Η συμφωνία που θα 
υπογραφεί από τις δυο χώρες 
είναι αξίας 1,68 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για 20 χρόνια.

H 
συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει 
τις άριστες σχέσεις που αναπτύσ-
σουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται 
για μια μακρόπνοη συνεργασία, 

η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 
τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας. Θα 
δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασί-
ας στις δύο χώρες και θα προωθήσει την 
σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ τον 
Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας και φίλο 
μου, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνερ-
γασία στην προώθηση αυτού του έργου και 
την έγκριση του από την ελληνική κυβέρνη-
ση» υπογραμμίζει ο υπουργός Άμυνας του 
Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ
Πρόκειται για την μεγαλύ-
τερη συμφωνία για αμυ-
ντική προμήθεια μεταξύ 
Ισραήλ και Ελλάδας μέχρι 
σήμερα, η οποία εγκρί-
θηκε από την ελληνική 
κυβέρνηση έπειτα από 
διεθνή διαγωνισμό. Η 
έγκριση της Αθήνας δίνει 
την δυνατότητα στις δύο 
πλευρές να προχωρήσουν σε διαπραγμα-
τεύσεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή 
συμφωνίας.
Ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία εξέ-
δωσε και η Πρεσβεία του Ισραήλ:
«Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα 
έχει την τιμή να ανακοινώσει την ολοκλή-
ρωση συμφωνίας που θα υπογραφεί από 
το Ισραήλ και την Ελλάδα, αξίας 1,68 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων για 20 χρόνια.  Η 
συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια 
δέκα αεροσκαφών M-346 (Lavi), τη συντή-
ρηση αεροσκαφών Τ-6 (Efroni) καθώς και 
την παροχή προσομοιωτών, εκπαίδευσης 
και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Αυτή συμφωνία αποτελεί μια επιπλέον 
έκφραση των εξαιρετικών σχέσεων των 
δύο χωρών, της στενής συνεργασίας και 
της φιλίας τους.   
Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ , κ. Benny 
Gantz, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία αντι-
κατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που ανα-
πτύσσουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται για 

μια μακρόπνοη συνεργασία, η οποία θα 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο του 
Ισραήλ όσο και της Ελλάδας. Θα δημιουρ-
γήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις 
δύο χώρες και θα προωθήσει την σταθερό-
τητα στη Μεσόγειο.  Ευχαριστώ τον Έλληνα 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας και φίλο μου, 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία 
στην προώθηση αυτού του έργου και την 
έγκριση του από την ελληνική κυβέρνηση.   
Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία 
για αμυντική προμήθεια μεταξύ Ισραήλ και 
Ελλάδας μέχρι σήμερα, η οποία εγκρίθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση έπειτα από 
διεθνή διαγωνισμό.  Η έγκριση της Αθήνας 
δίνει την δυνατότητα στις δύο πλευρές να 
προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που 
θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας.
Στο άμεσο μέλλον, η SIBAT, η Διεύθυνση 
για την Διεθνή Αμυντική Συνεργασία στο 
Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, και η Elbit 
Systems θα υπογράψουν τη συμφωνία για 

τη δημιουργία ελληνι-
κής σχολής πολεμικής 
αεροπορίας (εκπαιδευ-
τικό κέντρο), με πρό-
τυπο τη σχολή της Πολε-
μικής Αεροπορίας του 
Ισραήλ (IAF). Η ελληνική 
σχολή θα είναι εξοπλι-
σμένη με 10 αεροσκάφη 
εκπαίδευσης M-346 που 
παράγονται από την ιτα-

λική εταιρεία Leonardo. Τα αεροσκάφη 
αυτά, γνωστά και ως «Lavi», χρησιμοποι-
ούνται επίσης στην ισραηλινή σχολή πολε-
μικής αεροπορίας και θεωρούνται πολύ 
επιτυχημένα. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Elbit System 
θα παρέχει την τεχνογνωσία και υλικά για 
την αναβάθμιση και λειτουργία των αερο-
σκαφών T-6 της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας.  Η Elbit θα παρέχει επίσης 
εκπαίδευση, προσομοιωτές και υλικοτε-
χνική υποστήριξη.  Στο μέλλον οι δύο πλευ-
ρές θα εξετάσουν και άλλους τομείς συνερ-
γασίας μεταξύ των Ισραηλινών και Ελληνι-
κών σχολών πολεμικής αεροπορίας.
Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία-ορό-
σημο ανοίγει περαιτέρω νέους ορίζοντες 
συνεργασίας, στρατηγικής, οικονομικής 
και άλλης, και εκτιμούμε την απόφαση του 
Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνη-
σής του να επιλέξει το Ισραήλ ως εταίρο της 
Ελλάδας σε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε για 
την εμπιστοσύνη».

επικαιρότητα

Ιστορική αμυντική συμφωνία Ελλάδας-
Ισραήλ για την εκπαίδευση των Ικάρων

Πρωτοφανής δήλωση από τον Ρώσο 
Πατριάρχη: Θεία τιμωρία για τον 
Βαρθολομαίο η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί! 

Σ
ε προκλητικές δηλώσεις, την 
ημέρα μάλιστα που οι Ορθό-
δοξοι της Ανατολικής Ευρώ-
πης γιορτάζαν τα Χριστούγεν-

να, προχώρησε ο Πατριάρχης Μόσχας 
Κύριλλος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής 
συνέντευξης.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως μεταδίδει 
το www.orthodoxtimes.gr, ο Ρώσος 
Πατριάρχης δήλωσε ότι η μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι τιμω-
ρία από τον Θεό στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαιτίας της 
παραχώρησης Τόμου Αυτοκεφαλίας 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρα-
νίας.
“Δεν θέλω να εκφράσω καμία κριτική 
στον Κωνσταντινοπολίτη συν-αδερφό 
μου, ωστόσο, αδιαμφισβήτητα, όλα 
αυτά που συνέβησαν μετά στην Κων-
σταντινούπολη, στο Σταμπούλ, απο-
δεικνύουν τη Θεία Τιμωρία. Ο Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος έβαλε τους σχι-
σματικούς του Κιέβου στο ιερό του 
Κιέβου, στη Σοφία του Κιέβου (σ.σ. 
εννοεί την Αγία Σοφία Κιέβου), και 
έχασε την Σοφία της Κωνσταντινούπο-
λης – μετατράπηκε σε τζαμί”, είπε ο 
Πατριάρχης Κύριλλος.
“Πήρες την Αγία Σοφία του Κιέβου από 

τους Ορθοδόξους ανθρώπους, από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, και έχασες τη 
δική σου προσωπική Σοφία … Θεωρώ 
ότι περισσότερο προφανή συνέπεια, 
εκπορευόμενη από τη Θεία Βούληση, 
δύσκολο να φανταστεί κανείς. Και οι 
συνέπειες ήρθαν χωρίς καθυστέρηση 
γιατί το αμάρτημα ήταν πολύ μεγάλο”, 
πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Ρωσι-
κής Εκκλησίας.
Ο ίδιος χαρακτήρισε ως έγκλημα και 
όχι ως σφάλμα την πράξη της ανα-
γνώρισης της Ουκραν ικής Εκκλη-
σίας, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι 
θα προσεύχεται για τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη καθώς η “κρίση” θα πρέπει 
να ξεπεραστεί “από κοινού”.
“Πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για 
τον άλλον. Τουλάχιστον όσον αφορά 
στις ιδιωτικές προσευχές, καθώς είναι 
δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο κατά τη 
διάρκεια λειτουργιών, καθώς δεν ανα-
φέρουμε τον Πατριάρχη της Κωνστα-
ν τινούπολης σ τα δίπτυχα. Αλλά θα 
πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για 
τον άλλον και αυτό προκειμένου αυτή 
η κρίση στην Ορθοδοξία, που έχει επι-
βληθεί απ’ έξω, να περάσει όσο το 
δυνατόν συντομότερα”, συμπλήρωσε 
ο Πατριάρχης Μόσχας.
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επικαιρότητα

Α
κης Τσοχατζόπουλος vs ξαδέρφης 
και ανιψιάς του με φόντο μια ιστο-
ρία που ξεκινά την εποχή όπου ή-
ταν πανίσχυρος υπουργός και τε-

λειώνει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου του 2020. 
Δριμύ «κατηγορώ» εξαπολύει ο 81χρονος 
πρώην πολιτικός σε βάρος των συγγενών 
του, τους οποίους ούτε λίγο ούτε πολύ κατη-
γορεί ότι χρησιμοποιούν το όνομά του για 
να επωφελούνται, ενώ κάνει μια ιστορική 
αναδρομή των σχέσεών τους από την περίο-
δο που μεσουρανούσε στην πολιτική σκηνή, 
περνάει στα χρόνια της φυλακής και ολοκλη-
ρώνει με τα τελευταία επεισόδια της κόντρας 
με την ξαδέρφη και την ανιψιά του.
Ολα αυτά περιέχονται σε ένα πολυσέλιδο 
εξώδικο που έστειλε στις 25 Νοεμβρίου, 
διαμαρτυρόμενος για τη συμπεριφορά των 
συγγενών του, ενώ είναι χαρακτηριστικός 
ο τρόπος με τον οποίο κλείνει την επιστολή. 
«Σας γνωστοποιώ ότι δεν θέλω να κάνετε 
χρήση της συγγένειάς μας και του ονόματός 
μου για δικό σας όφελος. Σας δηλώνω ότι 
δεν επιθυμώ να χρησιμοποιείτε προσωπι-
κές επαφές μου και τους φίλους μου προκει-
μένου να αποσπάτε χάρες, 
χρηματικά ποσά και θέσεις 
εργασίας με τη δικαιολογία 
ότι το ζήτησα εγώ γιατί δεν 
τα έχω ζητήσει. Σας δηλώνω 
ότι ανακαλώ όποιου είδους 
πληρεξουσιότητα σας έχω 
παράσχει».
Μπορεί τη συνεπώνυμη εξα-
δέρφη του ο Ακης Τσοχατζό-
πουλος να τη χαρακτηρίζει μακρινή συγγενή, 
ωστόσο η αναφορά του σε συμβάντα δείχνει 
ότι η κυρία Ελπινίκη Τσοχατζοπούλου είχε 
στο παρελθόν στενές σχέσεις με τον ξάδερφό 
της. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως λέει ο 81χρο-
νος, τον επισκεπτόταν συχνά στις Φυλακές 
Κορυδαλλού, γεγονός που δείχνει ότι είχαν 
μια σχέση η οποία κλονίστηκε, για να την 
αποκαλεί σήμερα «θηλυκό Ζήγρα», με τον 
οποίο, όπως λέει, είναι και πρώτα ξαδέρφια.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη 
ξαδέρφη του είχε αναλάβει τη φροντίδα της 
υγιεινής του από την πρώτη ημέρα που βρέ-
θηκε κρατούμενος στη φυλακή και μάλιστα 
είχε καταθέσει και στο δικαστήριο καθώς 
παρουσιαζόταν ως ένα πρόσωπο πολύ 
κοντά στον πρώην υπουργό. Σήμερα, ο ίδιος 
μέσω του εξωδίκου την κατηγορεί ότι «κανι-
βαλίζει το όνομά μου», ενώ χαρακτηριστικά 
αναφέρει ότι «μόνο αηδία μου δημιουργούν 

οι αναμνήσεις μου από εσάς...».
Το εξώδικο του κ. Τσοχατζόπουλου προς την 
εξαδέρφη του και την ανιψιά του ξεκινάει με 
ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν ακρι-
βώς από έναν μήνα. «Το Σάββατο 21 Νοεμ-
βρίου η σύζυγός μου κι εγώ λάβαμε τηλε-
φωνική κλήση και από τις δυο σας λέγοντάς 
μας ότι κάποιος προσωπικός γνωστός μας 
θέλει να έρθει σε επαφή με εμένα αποκλει-
στικά. Αφού καθυβρίσατε τη σύζυγό μου και 
την απειλήσατε, εκείνη διέκοψε την τηλεφω-
νική επικοινωνία με εσάς, όπως της υπαγό-
ρευσαν οι ηθικές αρχές της. Με την κίνηση 
αυτή συμφωνώ απολύτως και εγώ.
Μετά από πολύ λίγη ώρα η γραμματεία του 
συγκεκριμένου γνωστού μου μού τηλεφώ-
νησε ενημερώνοντάς με ότι είχατε ζητήσει 
με την ιδιότητα της αδερφής μου (που δεν 
έχω) να σας βρουν εργασία. Βεβαίως ουδέ-
ποτε συμφώνησα να χρησιμοποιήσετε το 
όνομά μου προς ίδιον όφελος. Με αφορμή 
αυτό το περιστατικό ήρθε η ώρα να βάλω 
τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά 
εσάς», αναφέρει ο άλλοτε ισχυρός άνδρας 
του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την εξαδέρφη 

του Ελπινίκη ότι εμφανίζεται 
ακόμη και ως αδερφή του.
Στη συνέχεια στο εξώδικό 
του ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
κάνει μια βουτιά στο παρελ-
θόν. Τότε που ήταν πρωτα-
γωνιστής στον πολιτικό βίο 
της χώρας και η εξαδέρφη 
του στον κύκλο των επαφών 
του. Σήμερα τα λόγια που 

βγαίνουν από το στόμα του είναι σκληρά 
και βγάζουν μια έντονη πικρία. Μέχρι και 
για «πλιάτσικο» στο γραφείο και το σπίτι 
του στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου την κατη-
γορεί. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «από 
την εποχή που ήμουν υπουργός έως και 
σήμερα χρησιμοποιείτε το όνομά μου και 
τη μακρινή συγγένειά μας προκειμένου να 
προσπορίζεστε οφέλη τα οποία δεν σας 
ανήκουν. Γνωρίζω, έχετε κλέψει τις ατζέντες 
μου (από το γραφείο των γραμματέων μου) 
και απευθύνεστε σε όλους τους φίλους και 
γνωστούς μου για να πλουτίζετε και προ-
σωπικά μου αντικείμενα (έπιπλα, φακέ-
λους, έγγραφα, υλικό του προσωπικού - 
ιστορικού αρχείου μου, αντικείμενα αξίας 
κ.λπ.) τα οποία ξέρω ότι άλλα είναι στο γκα-
ράζ σας και άλλα τα έχετε πουλήσει. Μερικά 
από τα έγγραφα δε, τα έχετε πουλήσει σε 
αντιπάλους μου.»

Εξώδικο Άκη στην ξαδέρφη του: 
«Με προσεγγίζατε ερωτικά και 
χυδαία με σατανική διαστροφή» 

Ακόμα και ο Πάνος Καμμένος... 
γύρισε την πλάτη στον Τραμπ! 

Π
ώς αλλάζουν οι καιροί! Ο Πά-
νος Καμμένος ήταν ένας από 
τους υποστηρικτές του Ντόναλντ 
Τραμπ. Μέχρι και πριν ένα 24ω-

ρο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε πολ-
λούς φίλους.
Όμως πλέον οι... ισορροπίες άλλαξαν! 
Μαζί τους άλλαξε και ο Πάνος Καμμένος. 
Ο οποίος, πλέον, θεωρεί «επικίνδυνο» τον 
Τραμπ!
Και όχι μόνο αυτό. Ο Πάνος Καμμένος 
προχώρησε ένα βήμα πραπάνω, δίνοντας 
δίκιο στη Νάνσι Πελόζι.
Τι ζήτησε η Νάνσι Πελόζι; Να απομακρυν-
θεί από την προεδρία ο Ρεπουμπλικανός 
πρόεδρος και να αναλάβει για τις λίγες 
ημέρες που απομένουν μέχρι την ανάληψη 
των προεδρικών καθηκόντων από τον Τζο 
Μπάιντεν, ο απερχόμενος αντιπρόεδρος 
Μάικ Πενς...
«Η Πελόζι έχει δίκιο, στήριξα τον Τραμπ 
αλλά πλέον είναι επικίνδυνος για την 
παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί πλέον μετά 
τα χθεσινά να κατέχει τους κωδικούς ενερ-
γοποίησης των πυρηνικών», έγραψε χαρα-
κτηριστικά ο Πάνος Καμμένος σε ανάρ-
τησή του στο Twitter.

Η Ραχήλ Μακρή στο πλευρό 
του… Τραμπ: Οι Αμερικάνοι επα-
ναστάτησαν!
Ενεργό ρόλο στους ανά τον κόσμο συμ-
μάχους του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι 
θέλει να διαδραματίσει η Ραχήλ Μακρή, 
που με μπαράζ αναρτήσεών της στα κοι-

νωνικά δίκτυα εξηγεί τα όσα συνέβη-
σαν χθες στο Καπιτώλιο με τη δική της 
πάντα μοναδική και (μάλλον) ατεκμη-
ρίωτη ματιά και μην αποφεύγοντας τις 
αντιφάσεις.
Με... αγωνιστική διάθεση και υιοθε-
τώντας θεωρίες συνομωσίας, η πρώην 
βουλευτής των ΑΝΕΛ και εν συνεχεία 
του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει το χθεσινό χάος  
σε… επανάσταση. «Οι Αμερικανοί επα-
ναστάτησαν» γράφει, αν και με άλλο 
«τιτίβισμα» μάλλον θέτει νέες παραμέ-
τρους, ελαφρώς αντιφατικές στη συγκε-
κριμένη εκδοχή, λέγοντας ότι «Antifa, 
όχι υποστηρικτές του Τραμπ είναι αυτοί 
που προκάλεσαν τα επεισόδια!».
Η πρώην βουλευτής μάλιστα κατήγγειλε 
τη… «χούντα» επειδή έκλεισαν και τα 
τρία προφίλ της στο Facebook, χωρίς να 
διευκρινίζει αν ο αυτουργός της εν λόγω 
κίνησης ήταν ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ 
προσωπικώς ή οι εργαζόμενοί του. Κι 
αν η ίδια «φιμώθηκε» από το Facebook, 
κατάφερε να εκφραστεί στο φιλόξενο 
βήμα του Twitter, συνεχίζοντας την αφή-
γησή της κατά το δοκούν.
«Η χούντα έκλεισε και τα τρία προφίλ 
μου στο Facebook. Για να μην μαθαίνουν 
οι Έλληνες πως οι Αμερικανοί επανα-
στάτησαν, ότι κατέλαβαν κυβερνητικά 
κτήρια και οι δημοκρατικοί κλέφτες με 
την αστυνομία σκοτώνουν διαδηλω-
τές» έγραψε σε ένα της tweet, διδάσκο-
ντας την -πάντα δική της- αλήθεια στους 
followers της.

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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Απογοητευμένος ο Τρουντό από τη 
βραδύτητα των εμβολιασμών

Η 
καναδική κυβέρ-
νηση έχει διανεί-
μει 424.500 δόσεις 
εμβολίων στις επαρ-

χίες αλλά μέχρι τώρα έχουν 
χορηγηθεί μόλις 148.000 
δόσεις
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρι-
ντό δήλωσε σήμερα «απογοη-
τευμένος» από τη βραδύτητα 
της εκστρατείας εμβολιασμού 
κατά της Covid-19, που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη επί τρεις εβδο-
μάδες στις καναδικές επαρχίες.
Μέχρι σ τ ιγμής, η καναδική 
κυβέρνηση έ χε ι  διανε ίμε ι 
424.500 δόσεις εμβολίων των 
Pfizer/BioNTech και της Moderna - τα μόνα που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 
στον Καναδά - σε επαρχίες και περιοχές που είναι υπεύθυνες για τους εμβο-
λιασμούς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί μόλις περίπου 148.000 δόσεις 
εμβολίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
«Νομίζω ότι όλοι οι Καναδοί, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, είναι 
απογοητευμένοι» από αυτήν την κατάσταση, είπε ο Τριντό, στην πρώτη του 
συνέντευξη Τύπου μετά τις εορτές της Πρωτοχρονιάς.
«Δεν θέλουμε (να βλέπουμε) εμβόλια σε καταψύκτες, θέλουμε να τα βλέ-
πουμε στο μπράτσο ευάλωτων Καναδών», είπε.
Ο Τριντό έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί την Πέμπτη με τους τοπικούς 
πρωθυπουργούς των δεκατριών επαρχιών και εδαφών της χώρας συζητώ-
ντας τι «μπορεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κάνει περισσότερο για να 
τους βοηθήσει να εμβολιάσουν τους Καναδούς το συντομότερο δυνατό», 
τόνισε.
«Ήρθε η ώρα να επιταχυνθεί» η εκστρατεία εμβολιασμού, συνέχισε ο αρχη-
γός της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι αισιόδοξος να δει «όλους τους Κανα-
δούς που το επιθυμούν να εμβολιάζονται μέχρι τον Σεπτέμβριο».
Συνολικά, ο Καναδάς, με πληθυσμό 38 εκατομμύρια κατοίκους, έχει παραγ-
γείλει και έχει λάβει δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια περισσότερων 
από 400 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων από επτά φαρμακευτικές εται-
ρείες, μια από τις υψηλότερες αναλογίες στον κόσμο σύμφωνα με τον Τριντό.
Η χώρα, όπου η εξάπλωση του ιού έχει επιταχυνθεί από τις αρχές Δεκεμ-
βρίου, κατέγραψε σήμερα πάνω από 5.600 νέες μολύνσεις της Covid-19, με 
το σύνολο να ανέρχεται σε 617.065 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι από την αρχή 
της πανδημίας ξεπερνούν τους 16.000.
Η επαρχία που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία, το Κεμπέκ, σχεδι-
άζει να επιβάλει «ένα νέο καθολικό lockdown» στους 8 εκατομμύρια κατοί-
κους του, από το Σάββατο, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα La Presse.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά 
εξέφρασε την ανησυχία του για τα 
όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον

Ν
ομίζω ότι οι αμερικανικοί δημο-
κρατικοί θεσμοί είναι ισχυροί 
και ελπίζουμε ότι όλα θα επανέλ-
θουν στην κανονικότητα ανέφε-

ρε 
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρι-
ντό εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του 
για τις βίαιες σκηνές που διαδραματίζονται 
στην Ουάσινγκτον, όπου διαδηλωτές εισέ-
βαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σε μια προ-
σπάθεια να αναιρέσουν την εκλογική ήττα 
του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Προφανώς ανησυχούμε και παρακολουθούμε την κατάσταση λεπτό προς λεπτό», 
δήλωσε ο Τριντό στον ραδιοφωνικό σταθμό News 1130 του Βανκούβερ. «Νομίζω 
ότι οι αμερικανικοί δημοκρατικοί θεσμοί είναι ισχυροί και ελπίζουμε ότι όλα θα 
επανέλθουν στην κανονικότητα σύντομα».

`Έλληνας ομογενής στο Χάλιφαξ 
καλείται να πληρώσει πάνω από 
$100.000 για φοροδιαφυγή

Έ
νας επιχειρηματίας στο Χάλιφαξ ελληνικής καταγωγής αντιμετωπίζει 
πρόστιμο άνω των 113.000 δολαρίων αφότου μια έρευνα αποκάλυψε ό-
τι παραποίησε τις δηλώσεις σχετικά με τις επιστροφές GST / HST.  
Το Canada Revenue Agency αποκάλυψε πως ένας ιδιοκτήτης ξενοδο-

χείου και εστιατορίου, καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο που ισοδυναμεί 
με το 100 τοις εκατό των φόρων που παραποίησε - 113.223 $ - μετά την παρα-
δοχή του στο επαρχιακό δικαστήριο του Χάλιφαξ.
 Ο Έλληνας ομογενής τώρα θα πρέπει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό του 
οφειλόμενου φόρου, καθώς και τους σχετικούς τόκους και κυρώσεις. 
Η έρευνα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αποκάλυψε από τον Απρίλιο έως τον 
Σεπτέμβριο του 2012 ο επιχειρηματίας εν γνώσει υπέβαλε ψευδείς επιστροφές 
GST / HST. 
Οι ερευνητές του πρακτορείου διαπίστωσαν, ωστόσο, τα μη αναφερόμενα 
μετρητά πήγαν απευθείας στο ξενοδοχείο και στο εστιατόριο του .

Ξεκινάει ο κύκλος με τους 10.000 που 
καλούνται να υποβάλουν επίσημη 
αίτηση για να φέρουν τους συγγενείς 
τους στη χώρα

Τ
ο Immigration Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) 
αρχίζει να ενημερώνει τους 
υποψήφιους που συμπλήρω-

σαν διαδικτυακές φόρμες το περα-
σμένο φθινόπωρο για να εκφράσουν 
το ενδιαφέρον τους για να φέρουν 
στην χώρα ένα συγγενή τους. 
Μετά την αποφυγή διπλών και ελλιπών 
αιτήσεων, αξιωματούχοι του IRCC επέ-
λεξαν τυχαία τους 10.000 
υποψηφίους -  οι  οποίοι 
τώρα θα κ ληθούν μέσα 
σ τ ις επόμενες 10 ημέρες 
να  υποβάλουν  επ ίσημη 
αίτηση. Η κυβέρνηση επέ-
σ τρεψε σε έ να σύσ τημα 
κλήρωσης αφού το online 
σύστημα του περασμένου έτους είχε 
πολλά προβλήματα. Ουσ ιασ τ ικά, το 
σύσ τημα κλήρωσης επέ τρεπε σ τους 
αιτούνται να πάνε σε κέν τρα επεξερ-
γασίας των αιτήσεων τους και να παρα-
δώσουν τα έγγραφα τους.
Αυτό το σύστημα άφησε επίσης αρκε-
τούς ανθρώπους απογοητευμένους, 
διότι προσέφερε ένα πλεονέκτημα σε 
όσους ζούσαν πιο κον τά σ τα κέν τρα 
επεξεργασίας - ή μπορούσαν να πλη-

ρώσουν κάποιον για να τον βοηθήσουν 
βάζοντας τον φάκελο τους πιο μπροστά 
από τους υπόλοιπους αιτούντες.
Σε δήλωση του σ το CBC ο Υπουργός 
Με τανάσ τευσης Μάρκο Μεν τ ιτσ ίνο 
χαρακτήρισε το πρόγραμμα χορηγιών 
γονέων και παππούδων vw ένα «προο-
δευτικό, συμπονετικό πρόγραμμα που 
είναι μοναδικό για τον Καναδά».
«Η επανένωση των οικογενειών απο-

τ ε λε ί  κε ν τ ρικό μέρος της 
μετανασ τευτ ικής μας πολι-
τικής, γι ‘αυτό η κυβέρνησή 
μας έχει κάνει περισσότερα 
από οποιαδήποτε άλλη στην 
καναδική ισ τορία  γ ια  να 
διατηρήσει τ ις οικογένειε ς 
μαζί», είπε. «Όταν οι οικο-

γένειες πετυχαίνουν, ο Καναδάς πετυ-
χαίνει.»
O Υπουργός είπε επίσης ότ ι δεδομέ-
νης της δυσκολίας που προκαλε ίται 
από την πανδημία, η κυβέρνηση χαλά-
ρωσε τ ις απαιτήσεις ε ισοδήματος. Ο 
Μεντιτσίνο έχει πει στο παρελθόν ότι 
ενώ η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε τρό-
πους βελτ ίωσης της διαδικασ ίας, το 
σύστημα κλήρωσης είναι ο πιο δίκαιος 
τρόπος για να το διαχειριστεί.

καναδάς
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Τ
ο νέο αυτό μέτρο επιβάλλεται, καθώς κρούσματα της νέας μετάλλαξης του κορωνο-
ϊού εντοπίστηκαν στον Καναδά από την προηγούμενη εβδομάδα
Ο Καναδάς θα απαιτεί από τους ταξιδιώτες που φθάνουν στη χώρα να προσκομί-
ζουν ένα αρνητικό τεστ, που θα έχουν κάνει λιγότερο από τρεις ημέρες πριν από την 

άφιξή τους, ανακοίνωσαν σήμερα υπουργοί της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης τύπου.
Η κυβέρνηση θα ζητήσει «σύντομα» ένα «επιπλέον μέτρο που θα υποχρεώνει όλους τους 
επιβάτες που θα φθάνουν στον Καναδά να έχουν ένα διαγνωστικό τεστ Covid-19», το οποίο 
θα είναι «αρνητικό», είπε ο Ντομινίκ ΛεΜπλαν, ο υπουργός διακυβερνητικών Υποθέσεων. 
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ «εντός των επόμενων ημερών», διευκρίνισε.
Το νέο αυτό μέτρο επιβάλλεται, καθώς κρούσματα της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού, που 
κυκλοφορεί στη Βρετανία, εντοπίστηκαν στον Καναδά από την προηγούμενη εβδομάδα. 
Ο Καναδάς έχει αναστείλει έως τις 6 Ιανουαρίου όλες τις πτήσεις από τη Βρετανία, μετά την 
εμφάνιση εκεί του νέου στελέχους.
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στον Καναδά, είτε είναι Καναδοί υπήκοοι είτε όχι, τίθενται σε 
υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, ειδάλλως κινδυνεύουν με την επιβολή ποινής φυλάκι-
σης έως έξι μήνες και/ή προστίμου, το ανώτερο 750.000 δολαρίων Καναδά (478.000 ευρώ).
Ακόμα κι αν «η πλειονότητα των Καναδών» τηρεί τις συστάσεις των αρχών, «ορισμένοι ταξι-
δεύουν για περιττούς λόγους», είπε ο δόκτωρ Χάουαρντ Νζου, υποδιοικητής της ομοσπον-
διακής αρχής δημόσιας υγείας.

Ο Καναδάς θα απαιτεί αρνητικό 
τεστ κορωνοϊού για την είσοδο 
στη χώρα

Μέσα σε 15 μέρες ξεπεράστηκαν 
τα 600.000 κρούσματα κορωνοϊού 
στον Καναδά

Ο 
Καναδάς ξεπέρασε την Κυριακή το όριο των 600.000 κρουσμάτων νέου κορω-
νοϊού, δύο εβδομάδες αφότου είχε σπάσει το φράγμα του μισού εκατομμυρίου 
κρουσμάτων, ένα στοιχείο που μαρτυρά την επιμονή της πανδημίας στη χώρα.
Την Κυριακή, ο Καναδάς μέτρησε 601.314 μολύνσεις από την αρχή της πανδη-

μίας και 15.860 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό 
τηλεοπτικό δίκτυο CBC.
Το Οντάριο, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά, κατέγραψε την Κυριακή 2.964 
μολύνσεις, για το τελευταίο 24ωρο, και το Κεμπέκ 2.869, ένα νέο ρεκόρ ημερήσιων κρου-
σμάτων.
Με τους νέους θανάτους που επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή ανέρχεται σε 4.650 ο αριθμός 
των νεκρών στο Οντάριο και σε 8.347 στο Κεμπέκ.
Ο Καναδάς, με πληθυσμό περίπου 38 εκατομμύρια κατοίκους, πέρασε από τα 500.000 
στα 600.000 κρούσματα σε διάστημα 15 ημερών.
Μπροστά στην έξαρση των κρουσμάτων, ορισμένες επαρχίες, όπως το Οντάριο και το 
Κεμπέκ, επέβαλαν lockdown την περίοδο των εορτών.
Αντιδρώντας στις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί στη χώρα για τα ταξίδια προς ηλιό-
λουστους προορισμούς, παρά τις συστάσεις των Αρχών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
περασμένη εβδομάδα ότι θα απαιτείται αρνητικό τεστ για κάθε ταξιδιώτη που φθάνει 
στον Καναδά.
Οι καναδικές αρχές αποτρέπουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση στο εξωτερικό, προκει-
μένου να αναχαιτιστεί η διασπορά της νόσου, μια σύσταση ωστόσο που αψήφησαν ορι-
σμένοι πολιτικοί.
Οι διακοπές στην Καραϊβική στοίχισαν, επομένως, τη θέση του στον υπουργό Οικονομι-
κών του Οντάριο Ροντ Φίλιπς, που οδηγήθηκε σε παραίτηση λόγω της αντίδρασης που 
προκάλεσε το ταξίδι του.

Υποστηρικτές του Τραμπ 
διαδήλωσαν και στον Καναδά

Ό
λη η εμφύλιος παρακολουθεί 
με αγωνία τις πολιτικές εξελί-
ξεις στις ΗΠΑ καθώς υποστη-
ρικτές του πλέον πρώην προ-

έδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, 
διαδήλωσαν στην Ουάσινγκτον και εισέ-
βαλαν στο Καπιτώλιο. Η υποστήριξη στο 
πρόσωπο του Τραμπ ήρθε κι από τον 
Καναδά καθώς υποστηρικτές του διαδή-
λωσαν σε τρεις πόλεις της χώρας.
Οι υποστηρικτές του Trump φώναξαν 

συνθήματα στο Τορόντο και παρέλασαν με αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Η 
συνοδεία έφτασε ως στο αμερικανικό προξενείο, ενώ οι διαδηλωτές άφησαν φυλ-
λάδια σε αυτοκίνητα υποστηρίζοντας πως οι εκλογές στην Αμερική ήταν στημένες.
Την ίδια στιγμή στο Κάλγκαρι, υποστηρικτές του Τραμπ συγκεντρώθηκαν έξω από 
το Δημαρχείο το απόγευμα.
Παράλληλα, στη Βρετανική Κολομβία διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την 
Πινακοθήκη του Βανκούβερ.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες κυμάτιζαν καναδικές και αμερικανι-
κές σημαίες, καθώς και πινακίδες με συνθήματα που υποστήριζαν τον πρόεδρο ή 
τους ισχυρισμούς του.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές τα πράγματα στον Καναδά ήταν πολύ πιο ειρη-
νικά από ότι στη γείτονα χώρα καθώς δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο.

Παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών του 
Οντάριο μετά το σκάνδαλο με το ταξίδι του 
στην Καραϊβική

Ο 
υπουργός Οικονομι-
κών του Οντάριο βρι-
σκόταν στην Καραϊ-
βική και αναρτούσε 

φωτογραφίες που τον έδειχναν 
δίπλα σε τζάκι να φορά πουλό-
βερ – Η παραίτησή του έγινε 
δεκτή
Σε παραίτηση αναγκάσ τηκε ο 
υπουργός  Ο ικονομ ικών  του 
Οντάριο του Καναδά, μετά τις διακοπές εν μέσω πανδημίας στην Καραϊβική, 
κι ενώ δημοσίευε φωτογραφίες με τον ίδιο να κάθεται δίπλα σε ένα τζάκι, 
φορώντας πουλόβερ.
Ο Ροντ Φίλιπς έμεινε για πάνω από δύο εβδομάδες σε νησί της Καραϊβικής, 
παρά τις οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια. 
Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον κυβερνήτη Νταγκ Φορντ λίγες ώρες μετά 
την επιστροφή του
«Το ταξίδι μου για τις διακοπές ήταν μια λάθος απόφαση» παραδέχθηκε ο 
Φίλιπς, σε ανακοίνωσή του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, η φωτογραφία 
που δημοσίευσε ήταν παραπλανητική ως προς το πού βρισκόταν.
Κι ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο Σαιν Μπαρτς, νησί για διάσημους και πλούσιους, 
ο λογαριασμός του στο twitter έδειξε ότι βρισκόταν στο χιονισμένο Οντάριο.
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εδώ Κύπρος

Ή
ταν αναγκαία η μετάθεση της συνεδρίασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου από Πέμπτη 
σε Παρασκευή για να δοθεί ο απαραίτη-
τος χρόνος στους Υπουργούς για τους σχε-

διασμούς τους, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
Τόσο τα νέα μέτρα που θα ληφθούν όσο και οι προ-
τάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρία του 
Υπουργικού την Παρασκευή.
Ο Εκπρόσωπος αναφέρει ότι χθες το απόγευμα ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης προέδρευσε στο Προε-
δρικό Μέγαρο, συνεδρίασης της διυπουργικής επι-
τροπής για την πανδημία του κορωνοϊού, κατά την 
οποία συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι απόψεις 
της επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας.
Κατά τη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής 
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω 
μέτρων, με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, όπως ήταν οι ομόφωνες απόψεις 
των μελών της επιστημονικής συμβουλευτικής ομά-

δας που ταυτόχρονα αναφέρθηκαν στο γεγονός 
ότι η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση 
σε σχέση με άλλες χώρες, ειδικότερα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, όπως καταδεικνύουν και οι σχετικοί 
συγκριτικοί πίνακες επιδημιολογικών δεδομένων 
και δεικτών.
Σύμφωνα με τον ΚΕ, ο Υπουργός Υγείας ανέλαβε 
να προβεί σε λεπτομερή επεξεργασία των νέων 
μέτρων, ενώ, παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομι-
κών και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων ανέλαβαν να μελετήσουν και να 
αξιολογήσουν τα προτεινόμενα μέτρα σε σχέση με 
τις οικονομικές επιπτώσεις καθώς και με την ανάγκη 
στήριξης των ατόμων και επιχειρήσεων που θα επη-
ρεαστούν από τα μέτρα αυτά.
“Κρίθηκε, ως εκ τούτου, αναγκαίο να αναβληθεί 
η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, για την Παρασκευή, 8 
Ιανουαρίου, ούτως ώστε να δοθεί ικανοποιητικός 
χρόνος στους αρμόδιους Υπουργούς να ολοκληρώ-
σουν τους σχεδιασμούς και τις αναγκαίες μελέτες”, 
αναφέρει.

Εκπρόσωπος: Αναγκαία η μετάθεση 
Υπουργικού για χρόνο στους 
Υπουργούς για σχεδιασμό

Επιστολή Τατάρ προς ΓΓ ΟΗΕ με αναφορές 
σε ευθύνες Ε/κ και λύση δύο κρατών 

Υ
ποστηρίζει μια άτυπη πενταμερή συνάντηση 
του ΟΗΕ για να καθοριστεί εάν υπάρχει ένα 
νέο κοινό έδαφος μεταξύ των δύο μερών για 
μια βιώσιμη συμφωνία, αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης, 

Ερσίν Τατάρ στην απαντητική επιστολή του προς τον ΓΓ 
του ΟΗΕ, όπου επιρρίπτει ευθύνες στην ε/κ πλευρά για 
την μη εξεύρεση λύσης.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην απαντη-
τική του επιστολή προς τον Αντόνιο Γκουτέρες ο κ. Τατάρ 
αναφέρει ότι, υπό το φως των νέων συνθηκών στην 
περιοχή και την Κύπρο, για μια δίκαιη, ρεαλιστική και 
βιώσιμη λύση στοχεύει στη δημιουργία μας σχέσης 
συνεργασίας που να βασίζεται σε δύο κυρίαρχα κράτη, 
τα οποία θα έχουν ίσο διεθνές καθεστώς, όπως εξήγησε 
και στην Τζέιν Χολ Λουτ κατά την συνάντησή τους.
Στην επιστολή του, μαζί με τις ευχές για τα Χριστούγεννα 
και τον νέο χρόνο, ο Τ/κ ηγέτης υποστηρίζει ότι η αναζή-
τηση μιας ομοσπονδιακής λύσης διαρκεί δεκάδες χρό-
νια και όλες οι προσπάθειες των ΓΓ των ΗΕ, οι ενέργειες 
και οι πρωτοβουλίες τους, παρεμποδίστηκαν από την 
ε/κ πλευρά.
Στο Κραν Μοντάνα, ανέφερε, παρά την ευελιξία και την 

καλή πρόθεση της τ/κ πλευράς και της Τουρκίας, η ε/κ 
πλευρά και η Ελλάδα εμπόδισαν την εξεύρεση λύσης 
για την οποία δεν είχαν πρόθεση και προσπάθησαν να 
συνεχιστεί το στάτους κβο.
Στις 28 Μαΐου 2004, στην έκθεσή του ο τότε ΓΓ του ΟΗΕ, 
Κόφι Ανάν προς το ΣΑ, είχε επισημάνει ότι η ε/κ πλευρά 
απέρριψε τον διαμοιρασμό της εξουσίας με τους Τ/κ και 
σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, η ε/κ πλευρά δεν είχε απορ-
ρίψει μόνο το σχέδιο των ΗΕ αλλά και την ίδια τη λύση.
Επανέλαβε το επιχείρημά του ότι το 1963 με την δύναμη 
των όπλων οι Ε/κ κατέλαβαν την Κυπριακή Δημοκρα-
τία που είχε ιδρυθεί από δύο ίσους λαούς – κατά την 
έκφρασή του – και χρησιμοποιούν ως πλεονέκτημα την 
αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συνεχίζοντας τον δρόμο 
τους ως Κυπριακή Δημοκρατία και προτίμησαν να συνε-
χίσουν με το καθεστώς που θεωρείται ως “μη βιώσιμο”.
Με το πρόσχημα της διαπραγμάτευσης της ομοσπον-
διακής λύσης, η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι 
μια κάλυψη για τη συνέχιση του στάτους κβο και η ε/κ 
πλευρά το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα, υποστήριξε ο κ. 
Τατάρ λέγοντας ότι «οι κρυφές πεποιθήσεις της ε/κ πλευ-
ράς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Ο
ρκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας Γιώργου Σαββίδη τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση 
με το σφαγείο της εταιρείας Cypra.
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρό της Χάρη Πογιατζή, 

τέως Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου και από τους Επιτρόπους Κύπρο 
Μιχαηλίδη, τέως Αρχηγό Αστυνομίας και τη Λεμονιά Καουτζάνη, τέως Ανώ-
τερη Επαρχιακή Δικαστή.
Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται να 
προχωρήσει στη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο 
τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, ενεργειών, αποφάσεων, πρά-
ξεων ή παραλείψεων, σε σχέση με τις συναλλαγές και/ή τη μεταχείριση και/ή 
αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αρχή και/ή υπηρεσία και/ή όργανο και/ή 
κρατικό αξιωματούχο και/ή υπάλληλο του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα από το 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία 
έκδοσης και δημοσίευσης του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με τις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή 
Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εται-
ρειών ή/και των διευθυντών και/ή των μετόχων τους. Οι λεπτομερείς όροι 
εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής καταγράφονται στο εν λόγω Διάταγμα.
«Το έργο που κληθήκατε να διενεργήσετε είναι πολύ ουσιώδες και σοβαρό, 
είμαι απολύτως βέβαιος ότι αναγνωρίζετε τη βαρύτητά του, όπως και την 
απαίτηση τόσο των πολιτών όσο και τη δική μου για διαφάνεια και κάθαρση 
και είμαι πεπεισμένος ότι θα επιτελέσετε στο ακέραιο την αποστολή που σας 
ανατέθηκε, μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής που σας δόθηκε», 
ανέφερε μιλώντας κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας.
«Και οι τρεις υπηρετήσατε προηγουμένως σε πολύ σημαντικές θέσεις ευθύ-
νης και γνωρίζετε πολύ καλά τη μέγιστη υποχρέωση των θεσμών να υπηρε-
τούν τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευνομία», είπε.
Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα μέλη της Επιτροπής θα ενεργήσουν με μόνο 
γνώμονα την πιστή τήρηση των όρων εντολής τους, μακριά από οποιεσδή-
ποτε έξωθεν παρεμβάσεις.
Είπε επίσης ότι φάσμα των όρων εντολής είναι πολύ ευρύ και καλύπτει μεγάλη 
χρονική περίοδο, αλλά «προσβλέπω ότι με τη μεθοδικότητα και την εργατι-
κότητά με την οποία ο καθένας σας χαρακτηρίζεται, θα φέρετε σε πέρας την 
αποστολή σας το συντομότερο δυνατόν. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και 
εύχομαι σε όλους καλή δουλειά».
Ευχαριστώντας τον Γενικό Εισαγγελέα για την εμπιστοσύνη που, δια του διορι-
σμού τους, επέδειξε προς το πρόσωπο των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, 
ο Πρόεδρός της Χάρης Πογιατζής, μιλώντας εκ μέρους των μελών της, σημεί-
ωσε πως η Επιτροπή θα μιλήσει μέσω της Έκθεσης που θα υποβάλει στον 
Γενικό Εισαγγελέα. Στο παρόν αρχικό στάδιο, όπως ο κ. Πογιατζής είπε, «δεν 
χρειάζεται να λεχθούν πολλά. Η Ερευνητική Επιτροπή θα μιλήσει μέσω του 
έργου της και τελικά μέσω της Έκθεσής της που θα υποβάλει προς τον Γενικό 
Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας».
Εκφράζοντας βεβαιότητα για την αγαστή συνεργασία των μελών της Ερευνητι-
κής Επιτροπής, ο κ. Πογιατζής ανέφερε: «Την κα Καουτζάνη την γνωρίζω πολύ 
καλά αφού για περίπου 18 έτη υπηρετήσαμε μαζί στη Δικαστική Υπηρεσία. 
Γνωρίζω επομένως και τις ικανότητες και την οξυδέρκεια και την αποτελεσμα-
τικότητά της. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ίδια αγαστή συνεργασία που 
είχαμε ως συνάδελφοι Δικαστές».
«Την ίδια αγαστή συνεργασία είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και με τον κ. Μιχα-
ηλίδη, του οποίου η πολύχρονη εμπειρία που απέκτησε υπηρετώντας στους 
διάφορους τομείς και φθάνοντας στο ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού Αστυνο-
μίας, θα είναι πολύτιμη για το έργο της Επιτροπής», είπε.

Ορκίστηκαν τα μέλη της 
Ερευνητικής Επιτροπής για 
το σφαγείο Cypra 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο ΑΚΕΛ, καταψηφίζοντας 
τον Προϋπολογισμό, συνέ-
βαλε ώστε να μην μπορεί 
να γίνει η παραλαβή πέραν 

των δυο χιλιάδων ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών που θα γινόταν αυτές 
τις μέρες, οι οποίοι προορίζονταν 
και για κάλυψη των πρόσθετων α-
ναγκών που φάνηκαν με την ευκαι-
ρία της έκτακτης κατάστασης που 
αντιμετωπίζουμε αναφέρει σε γρα-
πτή απάντηση του προς το ΑΚΕΛ 
ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρο-
μος Προδρόμου.
Η παραλαβή έχει ανασταλεί και 
κάποια σχολεία θα δυσκολευτούν 
μέσα στο επόμενο διάστημα συνε-
χίζει ο Υπουργός Παιδείας υπο-
δεικνύοντας ότι έπρεπε να λάβουν 
υπόψη αυτά τα αποτελέσματα πολι-
τικών τους προτού επικρίνουν 
άλλους.
Ο Υπουργός Παιδείας καλεί το 
ΑΚΕΛ να σταματήσει να προσπα-
θεί να παρεμποδίσει την ομαλή λει-
τουργία του δημόσιου σχολείου 
δημιουργώντας συνεχώς ζητήματα 
εκ του μη όντος και καλλιεργώντας 
ένα εντελώς επίπλαστο και αχρεί-
αστο δίλημμα μεταξύ «εξετάσεων 
ανά τετράμηνο», τις οποίες αντι-
στρατεύεται και «εξετάσεων ανά 
οκτάμηνο» τις οποίες δείχνει να 
προτιμά, χωρίς καμία λογική εξή-
γηση.
Αναφερόμενος σε χθεσινή δήλωση 
του ΑΚΕΛ, προσθέτει ότι το κόμμα 
δείχνει είτε να μην παρακολουθεί 
γεγονότα και εξελίξεις είτε να θέλει 
να τα αγνοεί και επισημαίνει πως 
αν ήθελε, το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να 
λάβει υπόψη, όπως είναι δημόσια 
γνωστό, ότι πριν την έναρξη αυτής 
της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έλαβε πρό-
νοια και έχει έλθει σε συμφωνία 
με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 
των σχολείων, δηλαδή την ΑΤΗΚ 

και αυτή αναβαθμίζει τη σύνδεση 
όλων των σχολείων στο Διαδίκτυο 
και ενισχύει σε συνεργασία με τις 
σχολικές εφορείες, όπου χρειάζε-
ται, την εσωτερική δικτύωση. Για 
τον σκοπό αυτό διατέθηκε ποσό 
που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, 
σημειώνει.
Προσθέτει ότι οι σχετικές εργα-
σίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το 
εύρος της Μέσης Εκπαίδευσης και 
στα περισσότερα δημοτικά σχολεία 
και στις κάποιες λίγες περιπτώσεις 
που συναντώνται ανυπέρβλητα 
τεχνικά προβλήματα, γίνονται προ-
σπάθειες για να δοθούν λύσεις
Αναφέρει ακόμα ότι από την προη-
γούμενη σχολική χρονιά και συνε-
χίζοντας και φέτος, το ΥΠΠΑΝ 
έχει θέσει στη διά-
θεση των σχολείων 
με γά λο  αριθμό 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν 
συσκευών και πακέ-
των σύνδεσης στο 
Διαδίκτυο, προ-
κειμένου να εξο-
πλισθούν παιδιά 
που δεν διαθέτουν 
τα μέσα, προσθέτοντας ότι συνο-
λικά διατίθενται αυτή τη στιγμή στα 
σχολεία συσκευές που αντιστοι-
χούν σε περίπου 12% του συνό-
λου των μαθητών/τριών. θα ήταν 
ενδιαφέρον αν το ΑΚΕΛ μπορούσε 
να μας πληροφορήσει τι έκανε για 
τον εξοπλισμό των σχολείων, όπως 
και των οικογενειών σε ηλεκτρο-
νικά μέσα και αν τυχόν διατέθη-
καν δωρεάν συσκευές σε μαθητές/
μαθήτριες όταν εκείνο άσκησε δια-
κυβέρνηση, προσθέτει.
Ο κ. Προδρόμου επισημαίνει επί-
σης ότι για την ομαλή στελέχωση 
και τη λειτουργία των σχολείων, 
το ΥΠΠΑΝ ολοκλήρωσε τη στε-
λέχωση νωρίτερα από κάθε άλλη 
φορά και ανταποκρίνεται στην 
τεράστια πίεση για αντικαταστάσεις 
εξαιτίας των συνθηκών της πανδη-

μίας και έχουν γίνει ήδη περισσότε-
ρες από τρεις χιλιάδες αντικαταστά-
σεις, που αντιστοιχεί περίπου σε 
25% των εκπαιδευτικών, πράγμα 
που δεν συνέβη ποτέ προηγουμέ-
νως.
Το ΑΚΕΛ αποκαλεί «ανεξήγητη επι-
μονή» το ότι το Υπουργείο Παι-
δείας εφαρμόζει τη νομοθεσία και 
τους Κανονισμούς για την αξιολό-
γηση στα σχολεία που προβλέπουν 
αξιολόγηση, συνεχίζει και προσθέ-
τει ότι ανεξήγητη επιμονή είναι η 
συνεχιζόμενη και κατ’ εμμονή αντί-
δρασή τους, παρά το ότι η Βουλή 
κατ’ επανάληψη έχει συζητήσει και 
νομοθετήσει γι’ αυτό το ζήτημα. 
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι ανεξή-
γητη δεν είναι η προσπάθεια του 

Υπουργείου να λει-
τουργήσουν τα σχο-
λεία σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς, 
αλλά η επιμονή του 
ΑΚΕΛ να πολεμά 
την αξιολόγηση στα 
σχολεία και με ιδεο-
ληπτικά κίνητρα να 
προσπαθεί να παρε-

μποδίσει την εφαρμογή αποφά-
σεων και κανονισμών που εγκρί-
θηκαν δημοκρατικά από τη Βουλή.
Περαιτέρω ο Υπουργός Παιδείας 
παρατηρεί πως η συνεχώς και 
μονότονα επαναλαμβανόμενη πρό-
ταση του ΑΚΕΛ είναι «όχι αξιολό-
γηση – λιγότερη ύλη/μάθηση», επι-
σημαίνοντας ότι η νοοτροπία που 
δεν θέλει αξιολόγηση της εκπαί-
δευσης και προκρίνει ως «βολική» 
λύση τη συνεχώς μικρότερη προ-
σπάθεια και τη «λιγότερη ύλη», 
στην πραγματικότητα αντιστρατεύ-
εται το δημόσιο σχολείο.
Προσθέτει πως αν εφαρμοστούν 
τέτοιες αντιλήψεις, θα οδηγήσουν 
σε υποβιβασμό και απαξίωση του 
δημόσιου σχολείου και όσοι μπο-
ρούν και έχουν τα μέσα θα αναζη-
τούν αλλού την απαραίτητη εκπαί-

δευση και θα καταφεύγουν εκεί 
όπου θα παρέχεται εκπαίδευση σε 
όλο το ενδεικνυόμενο εύρος και 
θα αξιολογείται για να υπάρχει η 
βεβαιότητα ότι αποδίδει και βελ-
τιώνει τους νέους και τις προοπτι-
κές τους.
Συνεχίζοντας προσθέτει πως παρα-
μένει ακατανόητο γιατί το ΑΚΕΛ 
πιστεύει ότι θα ήταν επωφελές 
να δίνουμε στους μαθητές και τις 
μαθήτριες μια μόνο ευκαιρία να 
αξιολογηθούν, εφ’ όλης της ύλης, 
στο τέλος της χρονιάς.

Αδάμου: Στόχος ο προϋπο-
λογισμός να τεθεί ενώπιον 
της Ολομέλειας στις 14 ή 21 
Ιανουαρίου
Με στόχο ο κρατικός προϋπολο-
γισμός, να τεθεί εκ νέου ενώπιον 
της Ολομέλειας της Βουλής στις 14 
ή στις 21 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος 
της Βουλής Αδάμος Αδάμου απηύ-
θυνε έκκληση στον Υπουργό Οικο-
νομικών να καταθέσει το αναθε-
ωρημένο έγγραφο στη Βουλή το 
συντομότερο δυνατό.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρό-
εδρος της Βουλής Αδάμος Αδά-
μου, σε επαφή που είχε με τον 
Υπουργό Οικονομικών Κωνστα-
ντίνο Πετρίδη τις προηγούμενες 
μέρες τού ζήτησε να καταθέσει στη 
Βουλή τον αναθεωρημένο προϋ-
πολογισμό το συντομότερο δυνατό 
ώστε να μπορέσει εξεταστεί από 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών.
Αυτό αναμένεται να γίνει πριν από 
τις 10 Ιανουαρίου και με βάση τις 
όποιες εξελίξεις υπάρξουν μετά τη 
σύσκεψη της Παρασκευής στο Προ-
εδρικό, στην οποία ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
θα ενημερώσει τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα για τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, στην παρουσία του 
Υπουργού Οικονομικών και του 
Προέδρου της Βουλής.

Οι λειτουργίες είναι μέσα 
στη ζωή μας και δεν 
μπορεί να μας λείψει 

η Εκκλησία, ανέφερε ο Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου Χρυσόστο-
μος Β’, που παρέστη στη Θεία 
Λειτουργία των Θεοφανίων, η 
οποία τελέστηκε στην Εκκλη-
σία του Αποστόλου Παύλου και 
Βαρνάβα στην Πάφο. Πρόσθεσε 
πως ο ίδιος είναι πιο αυστη-
ρός από την κυβέρνηση στην 
τήρηση των μέτρων και πως αν 
δεν γίνουμε όλοι αυστηροί, ο 
ιός δεν πρόκειται να φύγει από 
την Κύπρο, ωστόσο, ευχήθηκε 
να μην απαγορευτεί η παρου-
σία των πιστών σε ένα ενδεχό-
μενο lockdown.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέ-
φερε πως πρέπει να μάθουμε 
να γίνουμε όλοι αυστηροί, και 
να υποστούμε τις συνέπειες της 
αυστηρότητας για να φύγει ο 
ιός .
Επεσήμανε πως παρά να θρη-
νούμε θύματα του ιού είναι 
καλύτερα να απέχουμε από 
κάποιες εορταστικές εκδηλώ-
σεις, σημειώνοντας πως ο λαός 
μας είναι θρησκευόμενος και 
επιθυμεί να εκκλησιάζεται, 
να κοινωνεί, αλλά δυστυχώς, 
σημείωσε, λόγω της πανδημίας 
δεν γίνεται διαφορετικά.
Εξέφρασε την ικανοποίηση του 
που είδε κόσμο στην Εκκλη-
σία, φορώντας τις μάσκες τους 
και κρατώντας τις αποστάσεις, 
σημειώνοντας πως όταν έχεις τη 
μάσκα σε προστατεύει και προ-
στατεύεις και εσύ τον άλλον με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να μπορεί να μεταδώσει ο ένας 
προς τον άλλον τον ιό.
Η χρήση μάσκας και η τήρηση 
των αποστάσεων πρέπει να δια-
φυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού 
για να δούμε καλύτερες μέρες, 
τόνισε. Πρέπει, είπε, να υπο-
στούμε και κάποιες συνέπειες 
και ευχήθηκε η κυβέρνηση να 
μην βάλει πιο δύσκολες ημέ-
ρες τουλάχιστον όσον αφορά 
την Εκκλησία, και να μην τους 
δυσκολέψει περισσότερο.

Αρχιεπίσκοπος: Αν 
δεν γίνουμε όλοι 
αυστηροί δεν θα 
φύγει ο ιός, αλλά 
δεν μπορεί να μας 
λείψει η Εκκλησία 

ΥΠΠΑΝ: Το ΑΚΕΛ συνέβαλε στην αναστολή 
παραλαβής 2.000 υπολογιστών 
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διεθνή νέα

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των 
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον 
Ντόναλντ Τραμπ να βγει στην 
TV και να ορκιστεί πίστη στο 
Σύνταγμα. Ο απερχόμενος 
Πρόεδρος λίγη ώρα αργότερα 
κάλεσε τους οπαδούς του να 
αποχωρήσουν

Μ
ήνυμα προς τους εισβολείς, 
αλλά και τον λαό των ΗΠΑ 
απηύθυνε ο εκλεγμένος 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 

με στόχο να κατευνάσει τα πνεύματα και 
να περιοριστούν τα επεισόδια.
Δεκάδες οπαδοί του Τραμπ εισέβα-
λαν στο Καπιτώλιο, αφού έσπασαν τον 
αστυνομικό κλοιό, με συνέπεια να δια-
κοπεί η συνεδρίαση του Κογκρέσου για 
την επικύρωση του εκλογικού αποτε-
λέσματος και να φυγαδευτούν οι βου-
λευτές, ανάμεσά τους ο απερχόμενος 
αντιπρόεδρος Μάικ Πενς 
και η εκλεγμένη αντιπρό-
εδρος Κάμαλα Χάρις.
«Με έχετε ακούσει και 
προηγούμενα να λέω 
ότι τα λόγια ενός προ-
έδρου έ χουν με γάλη 
σημασ ία.  Να βγε ι  ο 
Τραμπ στην τηλεόραση 
και να ορκισ τε ί πίσ τη 
σ το Σύνταγμα», τόνισε 
μεταξύ άλλων ο  Τζο Μπάιντεν.
«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος για 
όσα συμβαίνουν στο Έθνος μας. Έχουμε 
φτάσει σε μία σκοτεινή περίοδο για τη 
Δημοκρατία μας. Η δουλειά των επόμε-
νων τεσσάρων χρόνων πρεπει να είναι 
η ανάσταση της δημοκρατίας με σεβα-
σμό στο κράτος δικαίου. ο ρόλος της 
πολιτικής είναι να λύνουμε προβλήματα 
και όχι να φτάνουμε σε σκηνές χάους», 
πρόσθεσε.
«Η Δημοκρατία είναι εύθραυστη και 
απαιτεί ηγέτες που δεν είναι αφοσιο-
μένοι στην αναζήτηση της δικής τους 
ισχύος. Σε μια δημοκρατία 250 χρόνων 
μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα 
από αυτά που είδαμε σήμερα. Θυμάμαι 
τα λόγια του Λίνκολν αναφορικά με το 
πως η δημοκρατία θα πρέπει να υπη-
ρετείται από τους πατέρες του Έθνους.
«Θα σώσουμε ή θα χάσουμε, την τελευ-
ταία, καλύτερη ελπίδα της γης. Ο δρό-

μος είναι σαφής, ειρηνικός, γενναιόδω-
ρος και απλά ένας τρόπος που, αν ακο-
λουθηθεί, ο κόσμος θα χειροκροτήσει 
για πάντα και ο Θεός πρέπει να ευλογή-
σει για πάντα… Αν το κάνουμε αυτό, όχι 
μόνο θα έχουμε σώσει την Ενωση, αλλά 
θα την έχουμε σώσει τόσο πολύ ώστε 
να την κάνουμε και να τη διατηρήσουμε 
για πάντα αντάξια της σωτηρίας. Θα την 
έχουμε σώσει τόσο, ώστε τα επόμενα 
εκατομμύρια ελεύθερων ευτυχισμένων 
ανθρώπων σε όλον τον κόσμο να σηκω-
θούν και να μας αποκαλέσουν ευλογη-
μένους, μέχρι τις τελευταίες γενιές», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν υπήρξε τίποτα που δεν μπορούμε 
να κάνουμε όλοι μαζί. Αυτές είναι οι 
ΗΠΑ, δεν υπήρξε ποτέ μια μέρα που να 
μην προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι 
όλοι μαζί. Πρόεδρε Τραμπ, εμφανί-
σου», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο 
Τζο Μπάιντεν, και πρόσθεσε: «Ο Θεός 
να ευλογεί τις ΗΠΑ, τα στρατεύματά μας 

και όλους όσοι στο Καπι-
τώλιο προσπαθούν να 
διατηρήσουν την τάξη».

Η Wall Street... α-
γοράζει την επικύ-
ρωση της εκλογής 
Μπάιντεν
Ελαφρά ανοδικά κινού-
νται προσυνεδριακά τα 
futures του Dow Jones, 

του βασικού δείκτη της Wall Street, 
μετά από την επικύρωση της εκλογής 
Μπάιν τεν από την Γερουσία και την 
Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η ανοδική τάση της αγοράς αποδίδε-
ται στο νέο πακέτο στήριξης της οικο-
νομίας που προωθούν οι Δημοκρατικοί 
εν μέσω πανδημίας -κίνηση που προε-
ξοφλείται θετικά και στις ευρωαγορές.
Στη χθεσινή συνεδρίαση, στην σκιά της 
εισβολής διαδηλωτών στο Καπιτώλιο, 
ο Dow Jones σημείωσε μεγάλη άνοδο 
437 μονάδων, ενώ ενδοσυνεδριακά 
«έσπασε» το φράγμα των 31.000 μονά-
δων.
Σημειώνεται ότι η τάση αυτή καταγρά-
φεται τη στιγμή που μεγάλο μέρος των 
επενδυτών είχε τοποθετηθεί αρνη-
τικά στην επικράτηση των Δημοκρατι-
κών και στα δύο νομοθετικά Σώματα 
των ΗΠΑ, με τον φόβο της αύξησης της 
φορολογίας.

Κέρδισαν και τη δεύτερη έδρα στην 
Τζόρτζια - Ο Δημοκρατικός Τζον 
Όσοφ συγκεντρώνει το 50,3% και ο 
Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Περντιού 
το 49,7%  - Διακόπηκε η συνεδρίαση 
στο Κογκρέσο για την επικύρωση 
της ήττας Τραμπ εξαιτίας των βίαιων 
επεισοδίων που ξέσπασαν

Ο
ι Δημοκρατικοί κέρδισαν σή-
μερα και τη δεύτερη έδρα για 
τη Γερουσία των ΗΠΑ στις επα-
ναληπτικές εκλογές που διεξή-

χθησαν στην Τζόρτζια, δίνοντας στο κόμ-
μα τον έλεγχο του σώματος και ενισχύο-
ντας τις προοπτικές του εκλεγμένου προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν για τη φιλόδοξη νο-
μοθετική ατζέντα του.
Ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ συγκεντρώ-
νει το 50,3% και ο Ρεπουμπλικανός Ντέ-
ιβιντ Περντιού το 49,7% με καταμετρη-
μένο το 98% των ψήφων που υπολογι-
ζόταν ότι θα κατατεθούν στην πολιτεία 
αυτή, σύμφωνα με τα δεδομένα της εται-
ρίας Edison Research.
Το προβάδισμα του Όσοφ είναι μεγαλύ-
τερο από εκείνο που απαιτείτο προκειμέ-
νου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ανα-
καταμέτρηση και η Edison ανέφερε ότι η 
διαφορά του από τον αντίπαλό του ανα-
μένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.
Η συνεδρίαση στο Κογκρέσο για την 
ήττα Τραμπ αναβλήθηκε ύστερα από την 
εισβολή των υποστηρικτών του και τα 
βίαια επεισόδια που ακολούθησαν.
Μέσα ενημέρωσης από όλον τον κόσμο 
μεταδίδουν εικόνες χάους από το Καπι-

τώλιο καθώς οι υποστηρικτές του Τραμπ 
που πραγματοποίησαν πορεία προς το 
Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα, 
συγκρούστηκαν με την Αστυνομία και 
μπήκαν στο κτίριο.
Φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αλλά και μεταδόσεις τηλεοπτι-
κών δικτύων έδειχναν νωρίτερα άνδρες 
των υπηρεσιών ασφαλείας να προσπα-
θούν να αποτρέψουν την είσοδο των δια-
δηλωτών κρατώντας στα χέρια τα περι-
στροφά τους.
Όλα ξεκίνησαν ύστερα από το κάλε-
σμα Τραμπ προς τους υποστηρικτές για 
πορεία κατά του εκλογικού αποτελέσμα-
τος.
Ο Ρεπουμπλικανός ζήτησε από τον αντι-
πρόεδρο Μάικ Πενς να ακυρώσει το απο-
τέλεσμα της κάλπης και ο τελευταίος το 
αρνήθηκε επικαλούμενους το Σύνταγμα. 

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μέ-
ρικ Γκάρλαντ νέο υπουργό Δι-
καιοσύνης
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν επιβεβαίωσε σήμερα ότι επέ-
λεξε τον δικαστή Μέρικ Γκάρλαντ, που 
θεωρείται μετριοπαθής προοδευτικός, 
ως επικεφαλής του επιδραστικού αμερι-
κανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο Μέρικ Γκάρλαντ, 68 ετών, είναι τώρα 
επικεφαλής του εφετείου της Ουάσιν-
γκτον, ενός δικαστηρίου που είναι γνω-
στό για τη σημασία των φακέλων που 
εξετάζει, αφού είδε τον διορισμό του 
στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Μπα-
ράκ Ομπάμα το 2006 να μπλοκάρεται από 
τους Ρεπουμπλικανούς.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί παίρνουν 
και τον έλεγχο της Γερουσίας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Μπάιντεν: Να αποκαταστήσουμε τη 
Δημοκρατία τα επόμενα 4 χρόνια 
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Έ
να κούρεμα στο σπίτι οδήγησε στο θά-
νατο ζευγάρι, παντρεμένο για 59 χρό-
νια.
Συντετριμμένος από τις εξελίξεις ο 

γιος, Τζο Μπρούνο, περιγράφει το δράμα που 
βίωσε.
«Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα συνέβαινε 
στην οικογένειά μας. Ο ιός επιτίθεται με ύπουλο 
τρόπο», δήλωσε ο Τζο.
Η αδελφή του εργάζεται σε κομμωτήριο και 
λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών 
κανόνισε να επισκεφτεί το σπίτι του Τζο, ώστε 
να μην συνωστιστεί εκείνος με κόσμο.
Παρόλο που η γυναίκα είχε διαγνωστεί αρνη-
τική στον κορωνοϊό, πριν από την επίσκεψη στο 
σπίτι του αδερφού της,  και παρά την τεσσάρων 
ημερών καραντίνα που έκανε, μετέδωσε τον 

φονικό ιό στη μητέρα της, την οποία έφερε μαζί 
της στο σπίτι του Τζο.
Το κούρεμα διέρκεσε περίπου 40 λεπτά και για 
τους δύο, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, το κακό 
όμως είχε συμβεί. Δεν αγκαλιάστηκαν, ακόμη, 
τα μέλη της οικογενείας, ενώ η κομμώτρια 
φορούσε μάσκα. Ωστόσο, αργά το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας που έκανε την επίσκεψη στο 
σπίτι του Τζο η αδερφή του εμφάνισε συμπτώ-
ματα κορωνοϊού.
Μια εβδομάδα αργότερα, η 79χρονη μητέρα 
Κάρολ διακομίστηκε στο νοσοκομείο, από το 
οποίο βγήκε στη συνέχεια, ωστόσο αναγκά-
στηκε λίγα 24ωρα μετά να επιστρέψει, τελικά 
διασωληνώθηκε και κατέληξε.
Εννέα ημέρες αργότερα, πέθανε και ο σύζυγός 
της Μάικ.

διεθνή νέα

Ι
ρακινό δικαστήριο εξέδωσε σήμερα ε-
θνικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 
απερχόμενου Αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της έρευ-

νας για τη δολοφονία του Αμπού Μέχντι 
αλ-Μουχάντις, ισχυρού διοικητή των φιλοϊ-
ρανικών δυνάμεων στο Ιράκ, που σκοτώθη-
κε πέρυσι μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ 
Σουλεϊμανί.
Ήδη τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν είχε 
εκδώσει ένταλμα σύλληψης και είχε ζητή-
σει την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» από την 
Ιντερπόλ εναντίον του Τραμπ για τη δολο-
φονία του στρατηγού Σουλεϊμανί, μια δια-
δικασία η οποία δεν έχει καταλήξει μέχρι 
σήμερα.
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) 
που κατέστρεψε τα οχήματα στα οποία επέ-
βαιναν οι δύο άνδρες στις 3 Ιανουαρίου 
2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης είχε 
απογειωθεί με εντολή του Τραμπ ο οποίος 
εξέφρασε μερικές ημέρες αργότερα τη χαρά 
του για την εξάλειψη «δύο (ανδρών) στην 
τιμή του ενός». Ο Σουλεϊμανί, είχε πει, «έλεγε 
‘θα επιτεθούμε στη χώρα σας, θα σκοτώ-
σουμε τους ανθρώπους σας’».
«Είπα: ‘πόσο ακόμη θα πρέπει κάποιος να 
ακούει αυτά τα σκ...;» είχε συνεχίσει ο απερ-
χόμενος Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου 
να δικαιολογήσει τις δολοφονίες που χαρα-
κτηρίστηκαν «παράνομες» και «αυθαίρετες» 
από την Ανιές Καλαμάρ, ειδική εισηγήτρια 
του ΟΗΕ για εξωδικαστικές εκτελέσεις.
Το δικαστήριο ερευνών Ρουσαφά, του ανα-
τολικού τομέα της Βαγδάτης, «αποφάσισε 
να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον 
του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ 
σύμφωνα με το άρθρο 406 του ιρακινού Ποι-
νικού Κώδικα», αναφέρει η ανακοίνωση της 
δικαστικής αρχής.
Το άρθρο αυτό προβλέπει την ποινή του 
θανάτου για τη δολοφονία εκ προμελέτης.
Το δικαστήριο αναφέρει πως ολοκλήρωσε 
την προκαταρκτική έρευνα, αλλά «οι έρευνες 
συνεχίζονται για την αποκάλυψη των άλλων 
δραστών αυτού του εγκλήματος, είτε πρόκει-
ται για Ιρακινούς είτε για ξένους».
Εδώ και έναν χρόνο οι φιλοϊρανοί στο Ιράκ 
δεν σταματούν να κατηγορούν τον Ιρακινό 
πρωθυπουργό Μουστάφα αλ-Καζίμι, τότε 

επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, 
για συνέργεια στις δολοφονίες αυτές.
Με τις αναμνηστικές τελετές της πρώτης επε-
τείου της δολοφονίας των δύο ανδρών, το 
ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα ενόψει των βου-
λευτικών εκλογών που σχεδιάζεται να διεξα-
χθούν τον Ιούνιο, έχει γίνει δηλητηριώδες.
Φιλοϊρανικά ΜΜΕ υπόσχονται «ονόματα 
εντός ολίγου», ενώ αρκετοί υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι επιστρέφουν τα πυρά των 
κατηγοριών σε πρόσφατες τηλεοπτικές συνε-
ντεύξεις.

Ροχανί για την εισβολή στο Καπι-
τώλιο: «Η δυτική δημοκρατία είναι 
ευάλωτη»
Η δυτική δημοκρατία είναι «ευάλωτη», εκτί-
μησε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν 
Ροχανί, προειδοποιώντας «όλο τον κόσμο» 
για την άνοδο του «λαϊκισμού» μετά τα επει-
σόδια που σημειώθηκαν χθες στο Καπιτώλιο 
στην Ουάσινγκτον.
«Αυτό που είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
χθες βράδυ και σήμερα έδειξε, κατ΄αρχάς, σε 
ποιο σημείο η δυτική δημοκρατία ήταν ευά-
λωτη», ανέφερε ο Ροχανί σε ομιλία που μετα-
δόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
«Διαπιστώσαμε πως δυστυχώς (στις δυτικές 
χώρες), το έδαφος είναι έτοιμο για τον λαϊκι-
σμό, παρά τις προόδους της βιομηχανίας και 
της επιστήμης», είπε ο Ροχανί.
«Ένας λαϊκιστής ανήλθε στην εξουσία και 
προκάλεσε μια καταστροφή στη χώρα του 
μέσα σε τέσσερα χρόνια (...) Ελπίζω όλος ο 
κόσμος και οι επόμενοι ηγέτες στον Λευκό 
Οίκο να πάρουν το μάθημα» πρόσθεσε, ανα-
φερόμενος στον απερχόμενο Αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ιρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές 
την επομένη μιας ημέρας χάους και βίας στην 
Ουάσινγκτον, με την εισβολή στο κτίριο του 
Κογκρέσου οπαδών του Τραμπ που αρνού-
νται να αναγνωρίσουν τη νίκη του Δημοκρα-
τικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις προ-
εδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Κατηγορούμενος από τους υπερσυντηρητι-
κούς αντιπάλους του ότι επιδιώκει «συμβι-
βασμό» με τη Δύση, ο Ροχανί, ένας μετριο-
παθής στην ιρανική πολιτική, έστειλε ένα νέο 
σήμα ‘ανοίγματος’ προς τη μελλοντική αμερι-
κανική κυβέρνηση.

Δολοφονία Σουλεϊμανί: Ιρακινό 
δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα 
σύλληψης του Τραμπ
Φιλοϊρανοί στο Ιράκ κατηγορούν τον Ιρακινό πρωθυπουργό, τότε επικεφαλής 
των υπηρεσιών πληροφοριών, για συνέργεια στις δολοφονίες αυτές

Σικάγο: Παντρεμένοι επί 59 
χρόνια πέθαναν με διαφορά 
εννέα ημερών για ένα κούρεμα 
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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

Πώς θα «δεθείτε» με το μωρό;

Α
ν και η πρόθεση κάθε γονιού εί-
ναι να βρεθεί κοντά στο παιδί 
ήδη από τις πρώτες στιγμές της 
ζωής του, ορισμένες φορές οι 

υποχρεώσεις της καθημερινότητας και το 
άγχος που συντροφεύει την φροντίδα του 
παιδιού μπορεί να «κλέψει» λίγο από την 
μαγεία της βαθύτερης σύνδεσης.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η 
βαθύτερη σύνδεση αποτελεί μια διαδικα-
σία, που λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε λίγα 
λεπτά αλλά θέλει χρόνο και συγκεκριμένα 
δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμέ-
νες ώρες, μέρες ή μήνες.
Για πολλούς γονείς, η σύνδεση είναι ένα 
υποπροϊόν της καθημερινής φροντίδας. 
Μπορεί να μην γνωρίζετε καν ότι συμβαίνει 
μέχρι να παρατηρήσετε το πρώτο χαμόγελο 
του μωρού σας και ξαφνικά να συνειδητο-
ποιήσετε ότι είστε γεμάτοι αγάπη και χαρά.

Πώς «δένεται» το μωρό μαζί σας;
Στην περίπτωση του νέου μπαμπά και της 
νέας μαμάς, μπορεί να χρειαστείτε λίγο 

χρόνο προκειμένου να καταλάβετε τον νεο-
γέννητό σας και τους τρόπους με τους οποί-
ους προσπαθεί να αλληλεπιδράσει μαζί 
σας. Μερικοί από αυτούς, περιλαμβάνουν:
Η αφή γίνεται μια πρώιμη γλώσσα καθώς 
τα μωρά ανταποκρίνονται στην επαφή με το 
δέρμα. Είναι καταπραϋντικό τόσο για εσάς 
όσο και για το μωρό σας, προωθώντας 
παράλληλα την υγιή ανάπτυξη του μωρού.
Η επαφή μεταξύ των ματιών παρέχει ουσι-
αστική επικοινωνία σε κοντινή απόσταση.
Το μωρό μπορεί να σας παρακολουθεί όσο 
κινείστε στο σπίτι.
Το μωρό μπορεί να προσπαθεί – από νωρίς 
– να σας μιμηθεί, είτε τις εκφράσεις είτε τις 
χειρονομίες σας.

Συμβουλές για αισιόδοξα παιδιά
Η αισιοδοξία που βασίζεται στον ρεαλισμό 
και όχι την άγνοια είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα εφόδια που μπορείτε να δώσετε στο 
παιδί σας, ώστε να είναι δυναμικό και να 
αντιμετωπίζει με θάρρος τις δυσκολίες της 
ζωής. Ορίστε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε 
ως γονείς προκειμένου να μεγαλώσετε 
αισιόδοξα παιδιά.
Οι άνθρωποι που νιώθουν ευγνώμο-
νες για όσα έχουν, έχουν έναν πιο θετικό 
τρόπο σκέψης και μια αισιόδοξη στάση 

ζωής. Για να βοηθήσετε το παιδί να νιώ-
θει ευγνωμοσύνη, μπορείτε να φτιάξετε 
ένα «βάζο ευγνωμοσύνης», στο οποίο 
θα ρίχνει μια σημείωση κάθε βράδυ προ-
τού κοιμηθεί. Αν το παιδί σας προτιμά να 
ζωγραφίζει, μπορεί να ξεκινήσει ένα καλ-
λιτεχνικό τετράδιο, στο οποίο μπορεί να 
απεικονίζει αυτά που το κάνουν να αισθά-
νετε ευγνωμοσύνη. Μπορείτε να διαβά-
ζετε ή να ξεφυλλίζετε τις σημειώσεις ή τις 
ζωγραφιές του αντίστοιχα μία φορά την 
εβδομάδα.
-Αντισταθείτε στην γκρίνια
Προσπαθήστε να περιορίσετε την γκρί-
νια, ακόμη και για τα πιο μικρά πράγματα 
στην καθημερινότητά σας, ειδικά όταν 
βρίσκεστε μπροστά στο παιδί. Όταν εστι-
άζετε σε αρνητικές σκέψεις, δεν βοηθάτε 
τον εαυτό σας αλλά εντείνετε το αρνητικό 
κλίμα. Τα παιδιά μιμούνται πολλές φορές 
τους γονείς τους και έτσι αν είστε ψύχραι-
μοι και εστιάζετε στα θετικά, βοηθάτε το 
παιδί σας να αναπτύξει μια αισιόδοξη 
στάση ζωής.

-Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία του παι-
διού
Έν παιδί που από μικρή ηλικία είναι σε 
θέση να ακολουθεί οδηγίες και να συμμε-
τέχει σε απλές δουλειές του σπιτιού, έχει 
τη δυνατότητα να αποδείξει την αξία του 
και σταδιακά να αναπτύξει την ανεξαρτη-
σία του και να τονώσει την αυτοεκτίμησή 
του. Όταν το παιδί έχει εμπιστοσύνη στον 
εαυτό του και τις δυνάμεις του, αντιμετω-
πίζει τη ζωή με μεγαλύτερο θάρρος και 
μεγαλύτερη αισιοδοξία.
-Καλλιεργήστε έναν θετικό τρόπο σκέψης
Μερικές φορές ένας κακός βαθμός μπο-
ρεί να είναι αρκετός για να στεναχωρη-
θεί το παιδί ή να πιστέψει ότι δεν είναι 
ικανό. Ως γονείς, οφείλετε να στηρίξετε 
το παιδί όταν νιώθει άσχημα και παράλ-
ληλα να το βοηθήσετε να αλλάξει οπτική. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να του θυμί-
σετε την πρόοδο που έχει σημειώσει σε 
ένα άλλο μάθημα και να του εξηγήσετε 
ότι όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται σε 
κάποια πράγματα περισσότερο. Μάλιστα, 
μπορείτε να του μιλήσετε και για κάτι που 
εσείς οι ίδιοι δυσκολευτήκατε να πετύ-
χετε. 
Έτσι, το παιδί θα αρχίσει να αναπτύσσει 
μια πιο αισιόδοξη στάση.

Ο 
γάμος έχει πολλές δυσκολίες. 
Γιαυτό είναι σημαντικό να α-
κούς γνώμες και συμβουλές α-
πό παντρεμένα ζευγάρια για να 

κάνεις τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Το έ-
κανα εγώ αυτό για σας. Ακούστε μερικές 
από τις καλύτερες συμβουλές που άκου-
σα από τυχαία ζευγάρια. Πρώτα, πρώτα, 
άφησε το παρελθόν στο παρελθόν. Αν εμ-
μένεις και δεν ξεχνάς προηγούμενα λάθη 
το μόνο που πετυχαίνεις είναι να μπήγεις 
μια σφήνα ανάμεσα σε σένα και στον ά-
ντρα σου/ στη γυναίκα σου. Δεύτερον, να 
συγχωρείς και να ζητάς συγνώμη ... ξανά 
και ξανά.  Και να το κάνεις με πολλή ευκο-
λία. Τρίτον, να προσαρμόζεσαι, να προ-
σαρμόζεσαι, να προσαρμόζεσαι. Μια και 
η ζωή είναι  ένας κινούμενος στόχος, εί-
ναι πολύ σημαντικό να είμαστε πάντοτε 
ευέλικτοι στη σχέση μας.

Μην ξεχνάς να σταματάς, να αφή-
νεις, και να συνεχίζεις
Όλα τα ζευγάρια έχουν διαφωνίες.. Τις πιο 
πολλές φορές , αυτοί οι καυγάδες μοιά-
ζουν με κείνες τις φωτιές που φουντώ-
νουν πολύ γρήγορα και σβύνουν αργά -- 
έρχονται από το πουθενά και μας σκεπά-
ζουν με φλόγες. Και όπως ακριβώς στην 
πραγματική φωτιά, έτσι και στις φωτιές 
που ανάβουν στο γάμο μας πρέπει να 
κάνουμε τα εξής τρία πράγματα: να τις 
σταματήσουμε, να τις αφήσουμε και να 
συνεχίσουμε. 
Πρώτα, πρώτα, πρέπει να τις σβύσουμε. 
Αυτό σημαίνει να μην αφήσουμε τη συζή-
τηση να εξελιχθεί σε σύγκρουση κάνο-
ντας μια διακοπή μόλις δούμε το πρώτο 
σημάδι ότι ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. 
Δεύτερον, δεν πρέπει να δίνουμε συνέ-
χεια στη συζήτηση . 
Όταν παρουσιάζεται η διαφωνία, πρέπει 
να τη λύσουμε και να την αφήσουμε όσο 
γίνεται πιο γρήγορα για να αποφύγουμε 
τυχόν λόγια που θα πληγώσουν. 
Τέλος, πρέπει να συνεχίσουμε ... να συνε-
χίσουμε τη συζήτηση με άλλο θέμα.

Πατέρες, ξέρετε τι χρειάζεται η 
κόρη σας;
Καθώς το μικρό κοριτσάκι σας μεγαλώνει 
πολλά αγόρια θα περάσουν από τη ζωή 
της. Αλλά ο ένας που πρέπει πάντοτε να 
είναι πλάι της είστε εσείς, ο μπαμπάς της. 
Οι πατέρες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο 
στη ζωή της κόρης τους καθώς διανύει 
τα διάφορα στάδια μέχρι να ενηλικιωθεί  
και, στη διαδρομή αυτή υπάρχουν μερικά 
πράγματα υψίστης σημασίας που κάθε 
κόρη χρειάζεται από τον μπαμπά της. 
Πρώτα, πρώτα, θέλει να ενδιαφέρεσαι για 
τη ζωή της και να συμμερίζεται τις ανη-
συχίες της. Δεύτερον, η κόρη σου θέλει 
να δει  ότι ο γάμος σου είναι πετυχημένος 
και ότι συμπεριφέρεσαι καλά στη μητέρα 
της.  Τέλος, θέλει να τη στηρίζεις και να 
της έχεις εμπιστοσύνη -- ό,τι κι αν συμβεί.

Γονείς, μήπως συναντάτε κάποια 
εμπόδια για να περιορίσετε την 
ταχύτητα;
Τα εμπόδια στο δρόμο για τον περιορι-
σμό της ταχύτητας έχουν σκοπό να μας 
κάνουν να μειώσουμε την ταχύτητα. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, καθώς τρέχουμε με ταχύ-
τητα διανύοντας τη ζωή μας, υπάρχουν 
κάποια φυσικά εμπόδια που μας προει-
δοποιούν να κόψουμε ταχύτητα, να προ-
σέξουμε, και να συγκεντρώσουμε την 
προσοχή μας στις σχέσεις μας με τους 
άλλους ... και ιδιαίτερα με τα παιδιά μας. 
Ας δούμε μερικά εμπόδια που πρέπει να 
προσέξουμε. Πρώτα, πρώτα, υπάρχει ένα 
τέτοιο εμπόδιο όταν τα παιδιά μας φτά-
σουν στην εφηβεία. Καθώς το σώμα τους 
και η σκέψη τους αλλάζουν, εμείς πρέπει 
να ρίξουμε τους ρυθμούς μας και να τα 
διαβεβαιώσουμε ότι η αγάπη μας γι αυτά 
είναι αναλλοίωτη και χωρίς όρους. Δεύτε-
ρον, ένα άλλο εμπόδιο που μας αναγκάζει 
να κόψουμε ταχύτητα είναι όταν τα παι-
διά μας αρχίζουν να δημιουργούν σχέσεις 
με το άλλο φύλο. Με ησυχία και ηρεμία 
βεβαιώσου ότι ξέρουν πώς να έχουν υγι-
είς και όχι επιπόλαιες σχέσεις.

Ποια είναι η καλύτερη 
συμβουλή που σου έδωσαν 

για το γάμο;
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Τ
α ομαδικά αθλήματα αντι-
μετωπίζουν αποτελεσμα-
τικά τη μειωμένη αγγειακή 
λειτουργία στις γυναίκες με 

υψηλή αρτηριακή πίεση, ακόμα και 
αρκετά χρόνια μετά την έναρξη της 
εμμηνόπαυσης, σύμφωνα με νέα 
έρευνα που πραγματοποίησαν επι-
στήμονες από το Πανεπιστήμιο της 
Κοπεγχάγης.
Η απώλεια οιστρογόνων που σχε-
τίζεται με τη μετάβαση στην εμμη-
νόπαυση αυξάνει τον κίνδυνο 
των γυναικών για καρδιαγγειακές 
παθήσεις και μειώνει την ικανό-
τητα του οργανισμού να ωφελεί-
ται από την προπόνηση. Η μελέτη, 
που δημοσιεύθηκε στο American 
Journal of Physiology – Regulatory 
ωστόσο αποδεικνύει ότι οι μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες μπορούν 
πράγματι να ωφεληθούν από την 
ενασχόληση με ένα ομαδικό 
άθλημα δύο φορές την εβδο-
μάδα.
Στη μελέτη συμμετείχαν μια 
ομάδα με τεμμηνο-
παυσιακών γυναικών 
με υψηλή αρτηριακή 
πίεση και μια ομάδα 
ελέγχου με φυσιολο-
γική αρτηριακή πίεση, οι 
οποίε ς συμμε τε ίχαν 
δύο φορές την εβδο-
μάδα σε προπόνηση 
floorball (είδος χόκεϊ) 
για 10 εβδομάδες. Όπως 
αναδείχθηκε από τα αποτε-
λέσματα, στις γυναίκες με 
υπέρταση η προπόνηση 
μείωσε την σκληρότητα 
των αγγείων και οδήγησε σε 
μείωση της αρτηριακής πίε-
σης κατά 15 mmHg (συστο-
λική) και 9 mmHg (διαστολική) 
στις υπερτασικές γυναίκες. Πρό-
κειται για σημαντική μείωση, που 
αντιστοιχεί σε 40% χαμηλότερο 
κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα 
και 30% από στεφανιαία νόσο. Η 
ομάδα των γυναικών με τη φυσι-
ολογική αρτηριακή πίεση παρου-
σίασε ελαφρώς αυξημένες τιμές 
κατά την έναρξη της μελέτης, 
πράγμα που θεωρείται σύνηθες 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
που δεν είναι δραστήριες. Και εκεί-
νες, πάντως, βίωσαν μια αξιόλογη 
μείωση 10 mmHg στη συστολική 
αρτηριακή πίεση λόγω της προπό-
νησης.
«Η μελέτη αποδεικνύει ότι τα ομα-

δικά αθλήματα είναι μια πολύ απο-
τελεσματική μορφή άσκησης για 
τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες και αρκούν μόνο δύο προπο-
νήσεις την εβδομάδα για σημα-
ντικές βελτιώσεις στην αρτηριακή 
πίεση, την αγγειακή λειτουργία και 
τη σύνθεση του σώματος», σχολιά-
ζει ο αναπληρωτής καθηγητής και 
συγγραφέας της μελέτης, Thomas 
P. Gunnarsson. Μείωση του επι-
κίνδυνου λίπους Ένα από τα ενδι-
αφέροντα αποτελέσματα της μελέ-
της ήταν ότι οι μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες βίωσαν μια σημαντική 
μείωση της τάξης του 10% στη 
μάζα του σπλαχνικού λίπους (το 
«επικίνδυνο» λίπους που περιβάλ-
λει τα εσωτερικά όργανα), ενώ και 
η συνολική μάζα λίπους μειώθηκε 
κατά μισό κιλό.
«Η μελέτη υποστηρίζει τα ανα-

ρίθμητα οφέλη που έχει για 
την υγεία η συμμετοχή σε 
ομαδικά αθλήματα, ενώ η 

έλλειψη εμπειρίας σε 
τέτοια αθλήματα δεν 
περιορίζει την ικανό-

τητα μιας γυναίκας να 
πετύχει εξαιρετικά απο-
τελέσματα υγείας σε 
σχετικά σύντομο χρο-
νικό διάστημα», εξη-

γεί ο καθηγητής Jens 
Bangsbo, επικεφαλής του 

Κέντρου Ομαδικής Άθλη-
σης και Υγείας της Κοπεγ-
χάγης.

Τα νέα ευρήματα προστί-
θενται σε ένα αυξανόμενο 
σώμα γνώσεων σχετικά 
με τους μηχανισμούς που 

εμπλέκονται στην υπέρταση 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες, καθώς και τα είδη άσκησης 
που μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις αρνητικές επι-
πτώσεις της απώλειας οιστρογόνων 
με το πέρασμα του χρόνου στην 
μετεμμηνοπαυσιακή κατάσταση.
17 γυναίκες συμμετείχαν στη 
μελέτη και όλες είχαν την τελευ-
ταία έμμηνο ρύση τουλάχιστον έξι 
χρόνια πριν την εγγραφή τους στη 
μελέτη. Η εξασθενημένη αγγειακή 
λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε 
υπέρταση. Στη μελέτη παρατηρή-
θηκε ότι η λειτουργία του αγγεια-
κού λείου μυϊκού κυττάρου μειώ-
θηκε κατά 30-40% στις υπερτασι-
κές γυναίκες σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου.

Δ
είτε πόσο πρέπει να περπατήσετε ή να τρέ-
ξετε για να κάψετε τις επιπλέον θερμίδες 
των γλυκών ή των φαγητών των εορτών και 
πάρτε τις αποφάσεις σας!

Μελομακάρονο
Θερμίδες: 150-200 ανά τεμάχιο
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 50 λεπτά περπάτημα ή 
20 λεπτά τρέξιμο

Κουραμπιές
Θερμίδες: 200-250 ανά τεμάχιο
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 1 ώρα περπάτημα ή 25 
λεπτά τρέξιμο

Δίπλα
Θερμίδες: 170-200 ανά τεμάχιο
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 50 λεπτά περπάτημα ή 
20 λεπτά τρέξιμο

Βασιλόπιτα
Θερμίδες:300-350 ανά μέτριο κομμάτι (~100γρ)
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 1 ώρα και 20 λεπτά περ-
πάτημα ή 40 λεπτά τρέξιμο

Γαλοπούλα ψητή

Θερμίδες: 190 ανά 100γρ
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 45 λεπτά περπάτημα ή 
20 λεπτά τρέξιμο

Γέμιση
Θερμίδες: 340 ανά φλιτζάνι
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 1 ώρα και 20 λεπτά περ-
πάτημα ή 40 λεπτά τρέξιμο

Χοιρινό στον φούρνο
Θερμίδες: 290 ανά 100γρ
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 1 ώρα και 10 λεπτά περ-
πάτημα ή μισή ώρα τρέξιμο

Πατάτες φούρνου
Θερμίδες: 300 ανά φλιτζάνι
Για να τις κάψετε χρειάζεται: 1 ώρα και 10 λεπτά περ-
πατημα ή μισή ώρα τρέξιμο

Πόσο πρέπει να περπατήσετε για να κάψετε 
ένα μελομακάρονο

Αρτηριακή πίεση: Το άθλημα που τη 
μειώνει και προστατεύει την καρδιά

Ιδιαίτερα απαιτητικός αποδεικνύεται ο φετινός χειμώνας λόγω του νέου κορωνοϊού SARS-
CoV-2.
Παρά το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες, στις 31 Δεκεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος 

από τον εντοπισμό στην Ουχάν της Κίνας των πρώτων λοιμώξεων και την προσπάθεια των 
επιστημόνων να αποκωδικοποιήσουν τα πάντα για τον νέο αυτό ιό, ακόμα και σήμερα οι 
πληροφορίες για τα συμπτώματα της νόσου COVID-19 είναι πολλές φορές συγκεχυμένες. Κι 
αυτό διότι πολλά εξ αυτών μοιάζουν με τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και της 
εποχικής γρίπης.
Από τα μέχρι τώρα επισ τημονικά δεδομένα, η μόλυνση από τον SARS-CoV-2 εμφανίζει 
μεγάλο εύρος και ετερογένεια κλινικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν από την ασυμπτω-
ματική λοίμωξη έως τη σοβαρή πολυσυστηματική νόσο.
Η πλειονότητα των ασθενών εμφανίζει ήπια έως μέτρια συμπτωματολογία λοίμωξης του ανα-
πνευστικού και αναρρώνει χωρίς να απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η περίοδος επώ-

ασης κυμαίνεται από 2-14 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος εμφάνισης των συμπτωμάτων από τη 
στιγμή της μόλυνσης υπολογίζεται σε 5-6 ημέρες.

Τα συμπτώματα ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης τους
Συχνότερα: πυρετός, βήχας, κόπωση,

Λιγότερο συχνά: μυαλγίες-αρθραλγίες, φαρυγγαλγία, διάρροια, 
ναυτία ή έμετος, επιπεφυκίτιδα, πονοκέφαλος, αγευσία ή/και 

ανοσμία, εξάνθημα, οίδημα ή αποχρωματισμός δακτύλων,
Σοβαρά συμπτώματα: δύσπνοια, θωρακικό άλγος ή αίσθημα 
θωρακικού βάρους, αφασία ή διαταραχές κινητικότητας, 
σύγχυση, αδυναμία εγρήγορσης ή υπνηλία, κεντρική κυά-
νωση.

Κορωνοϊός: Τα τρία πιο συχνά συμπτώματα – Σε πόσες 

Το αποτελεσματικό αντιβηχικό που έχουμε όλοι στην 
κουζίνα μας

Κ
αι το όνομα αυτού… μέλι! Η ιαματική δράση 
του μελιού αποδίδεται στην πλούσια περι-
εκτικότητά του σε φλαβονοειδή και φαινο-
λικό οξύ.

Το μέλι είναι πλούσιο σε γλυκόζη και φρουκτόζη, ενώ 
περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
αμινοξέα, ένζυμα και ιχνοστοιχεία (ασβέστιο, χαλκό, 
σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο). 
Όσον αφορά τη θερμιδική του αξία, μία κουταλιά (21 
γρ.) έχει 64 θερμίδες,
Οι έρευνες αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων ότι το μέλι 
έχει αντιβηχικές ιδιότητες. Ερευνητές του Πολιτειακού 
Κολεγίου Ιατρικής της Πενσυλβάνια, μετά από έρευνα 

σε 105 παιδιά, 2-18 χρονών, που λάμβαναν 1-2 κου-
ταλιές μέλι μισή ώρα πριν κοιμηθούν, διαπίστωσαν 
ότι το μέλι δρα πιο αποτελεσματικά κατά του βήχα σε 
σχέση με ορισμένα αντιβηχικά σιρόπια (με δεξτρομε-
θορφάνη).
Παραδοσιακά το μέλι χρησιμοποιείται ως γιατροσόφι 
για τον βήχα. Μπορείτε να φτιάξετε ένα φυσικό αντι-
μικροβιακό σιρόπι με λεμόνι και μέλι, που μαλακώ-
νει τον λαιμό και ανακουφίζει. Σε ένα κατσαρολάκι με 
λίγο νερό, βράζετε ένα λεμόνι κομμένο στη μέση με τη 
φλούδα για πέντε λεπτά. Κατόπιν, το στύβετε στο νερό 
και ρίχνετε τρεις κουταλιές μέλι. Ανακατεύετε καλά και 
το πίνετε δυο μικρά ποτηράκια δυο φορές την ημέρα.

υγεία
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ιστορίες

Ο Γιάννης και ο Θύμιος Ρέ(ν)τζος γεννήθηκαν στο μικρό χωριό 
Ανώγι της Πρέβεζας το 1896 και το 1899, αντιστοίχως και ήταν 
τα δύο από τα πέντε παιδιά (τρία αγόρια και δύο κορίτσια) του 
Κώστα και της Κωνσταντούλας Ρέ(ν)τζου. 

Τ
ην άνοιξη του 1909, ο κτηνοτρόφος πατέρας τους δολο-
φονήθηκε άγρια από τρεις ζωοκλέφτες, αλλά οι δράστες 
του εγκλήματος παρέμειναν, για αρκετά χρόνια, άγνω-
στοι. Το 1917 και ενώ υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους 

θητεία πληροφορήθηκαν την ταυτότητα των δραστών: επρό-
κειτο για τους Βασίλη Καρατζά, Κώστα Βέτσο και Βαγγέλη Παπ-
πά. Η οργή τους ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να λιποτακτήσουν, 
να ανέβουν στο βουνό και να πάρουν εκδίκηση σκοτώνοντας, 
εντούτοις, μόνο τους δύο πρώτους, αφού διαπιστώθηκε πως ο 
τρίτος είχε διαφωνήσει με την δολοφονία του πατέρα τους και 
δεν συμμετείχε σ’ αυτήν. Ήταν το γεγονός που άλλαξε την πορεία 
της ζωής τους…

Περνώντας οριστικά στην παρανομία, συνέστησαν συμμορία 
και μάλιστα κατασκεύασαν και σφραγίδα με την οποία υπέγρα-
φαν τις διαταγές τους. Δρούσαν κυρίως στην περιφέρεια της 
Ηπείρου και ειδικότερα στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. Ως 
το 1925, η δράση τους σημαδεύτηκε από δολοφονίες (σύμφωνα 
με τον Τύπο της εποχής έφτασαν στις 47, κατ’ άλλες πηγές στις 
98!), αναρίθμητες κλοπές και ληστείες, καθώς και απαγωγές για 
την απόδοση λύτρων. Από τις εντυπωσιακότερες ενέργειές τους 
ήταν η αιχμαλωσία του Χρ. Παπαγιαννόπουλου, οι απαγωγές 
του εμπόρου Φουρναρόπουλου (το 1920) και του υιού Πανα-
γιωτόπουλου (το 1923), για τις οποίες αποκόμισαν ως λύτρα τα 
ποσά των 2.000 και των 4.000 χρυσών λιρών αντίστοιχα, καθώς 
και η κράτηση του Ελιά Μαραμένου (το Νοέμβριο του 1923), γιο 
μεγαλεμπόρου από τα Ιωάννινα, για την οποία ζήτησαν και έλα-
βαν το ιλιγγιώδες ποσό του 1 εκ. δρχ. . Στις 14 Νοεμβρίου 1925, 
η κυβέρνηση του δικτάτορα Θ. Πάγκαλου χορήγησε αμνηστία, 
σύμφωνα με την οποία απαλλασσόταν «πάσης ποινής ο ληστής, 
φυγόδικος ή φυγόποινος ή υπόδικος, όστις μόνος ή μετά πολι-
τών ή τη συμπράξει δημοσίας δυνάμεως συνέλαβε και προσή-
γαγε ή εφόνευσε ληστήν επικεκηρυγμένον, αφιέμενος ελεύθε-
ρος άμα τη πιστοποίησει τούτου υπό της Αστυνομικής Αρχής 
(…)». Το διάταγμα αφορούσε σε αξιόποινες πράξεις που είχαν 
διαπραχθεί στην περιοχή της Ηπείρου, αλλά η ισχύς του μπο-
ρούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, με νέο διάταγμα του 
υπουργείου Εσωτερικών. Σκοτώνοντας τους παλιούς συντρό-
φους τους Στ. Σιντόρη και Κοντογιώργο, οι αδελφοί Ρε(ν)τζαίοι 
κατάφεραν να περιληφθούν στα ευεργετικά μέτρα και να εγκα-
τασταθούν μόνιμα στα Ιωάννινα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά 
την είσοδό τους στην πόλη, τούς υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, 
αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων 
και ο…Αστυνομικός Διευθυντής. Έγραφε σχετικά ο δημοσι-
ογράφος της εφημερίδας «Η Ελληνική» Αντ. Σβώκος το 1928: 
«Η είδησις της αμνηστεύσεως διεδόθη αστραπιαίως εις ολό-
κληρον την πόλιν των Ιωαννίνων. Αι εντόπιοι εφημερίδες ωργί-
ασαν εις παραρτήματα περιγράφοντα τα των διαπραγματεύ-
σεων με τους ληστάρχους και τα των φόνων των Σιντόρη και 
Κοντογιώργη. Είναι ανώτερον πάσης περιγραφής τι έγινεν όταν 
οι Ρετζαίοι εμπήκαν εις τα Γιάννενα συνοδευόμενοι από πεντη-
κοντάδα αυτοκινήτων. Όλος ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί εις την 
πλατείαν για να ιδή τα παλληκάρια. Ένα αίσθημα θαυμασμού 
και τρόμου συγχρόνως εκίνει ολόκληρον εκείνον τον κόσμον. 
Ήθελον να ιδούν τους ανθρώπους που ετρομοκράτουν επί έτη 
ολόκληρα την Ήπειρον. Φιλομειδείς οι λήσταρχοι εσκορπού-
σαν χαμόγελα προς τον αφελή κοσμάκη που τους εκύκλωνε. 
Εποδοπατήθηκαν ποιος να τους πρωτοπεριποιηθή. Αι Αρχαί 

υπεκλείνοντο με σεβασμόν. Τα πάντα ήσαν εις την διάθεσιν των 
ληστάρχων. (…)». Οι Ρε(ν)τζαίοι εγκαταστάθηκαν σε κεντρικό 
μέγαρο της πόλης, όπου ζούσαν πλουσιοπάροχα από τα κέρδη 
που είχαν αποκομίσει το προηγούμενο διάστημα και συνανα-
στρέφονταν με τα μέλη της υψηλής κοινωνίας! Μάλιστα, ο Γιάν-
νης Ρέ(ν)τζος τέλεσε πολυτελώς τον γάμο του με την Χαρίκλεια, 
κόρη του Βασίλη Κολοβού «ενός πλουτίσαντος πρώην οπλαρ-
χηγού και στενού συνεργάτου αυτών κατά την ληστρικήν δράσιν 
των». Όπως σημειώνει ο Ν. Ι. Πάνος στο γάμο αυτό «γλέντησαν 
όλα τα Γιάννενα. (…) Λένε πως οι 90 τούρτες είχαν σταλεί από 
διάφορους επιφανείς των Ιωαννίνων. Επίσης (σ.σ.: ο Γ. Ρέ(ν)τζος) 
είχε λάβει πολλά ασημικά για δώρα. Το καλύτερο δώρο το έλαβε 
από τον πατέρα του Ελιά, το γέρο Μαραμένο, που φρόντισε να 
τον καλέσει στο σπίτι του για να φάνε μαζί. Ο Γιάννης πήγε, αλλά, 
πριν φάει την πρώτη κουταλιά, ζήτησε από τον Μαραμένο να 
φάει την πρώτη κουταλιά από το πιάτο του. Φοβόταν πάντα την 
εκδίκηση γι αυτό φυλαγόταν».
Εξάλλου, σύμφωνα με τον βουλευτή Μιχ. Γούδα, τους επόμε-
νους μήνες οι Ρε(ν)τζαίοι «εχρησίμευσαν ως ημιεπίσημα αστυ-
νομικά όργανα του Κράτους, συμπαρεδρεύοντες εις την αστυ-
νομίαν και παρέχοντες πληροφορίες», ενώ κατά τον βουλευτή 
Χρ. Χρηστοβασίλη «ήσαν διορισμένοι υπό του κράτους  με 
τον βαθμόν του αξιωματικού της χωροφυλακής και ο άλλος με 
τον βαθμόν του ενωμοτάρχου και επομένως εμισθοδοτούντο 
υπό του κράτους» (από τη συζήτηση στη Βουλή στις 10 Δεκεμ-
βρίου 1926). Στο πλαίσιο αυτό, είναι ενδεικτικό το γεγονός πως 
ο εισαγγελέας Λεονταρίτης (ένας από τους ανακριτές της υπό-
θεσης), υπέβαλε έκθεση προς το υπουργείο Εσωτερικών με 
την οποία εκτός των άλλων ζητούσε την απομάκρυνση από την 
Ήπειρο αξιωματικών της χωροφυλακής και του στρατού που 
υπηρετούσαν εκεί, επειδή υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι παλιό-
τερα είχαν έρθει σε συναλλαγή με τους ληστές και επομένως θα 
μπορούσαν να φέρουν προσκόμματα στην πρόοδο των ερευ-
νών. Μάλιστα, ορισμένοι από τους αξιωματικούς αυτούς, τις 
επόμενες μέρες υπέβαλλαν μηνύσεις κατά των εφημερίδων που 
είχαν δημοσιεύσει τα ονόματά τους, ενώ όταν ο αρχηγός της 
Χωροφυλακής, υποστράτηγος Δ. Κοκκαλάς, απομάκρυνε τέσ-
σερις αξιωματικούς της Χωροφυλακής, στα Ιωάννινα λήφθηκαν 
έκτακτα μέτρα ασφαλείας, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες πως οι 
αξιωματικοί αυτοί θα προχωρούσαν σε «κίνημα».
Η διαφυγή και η σύλληψη
Στις 23 Ιουνίου 1926 και ενώ ο κλοιός των ερευνών έσφιγγε 
γύρω τους (η αστυνομία και η Εθνική Τράπεζα είχαν επικηρύξει 
τους δράστες με το ποσό των 2 εκ. δρχ.), οι Ρε(ν)τζαίοι, εκμεταλ-
λευόμενοι σειρά λαθών των διωκτικών μηχανισμών, διέφυγαν 
από τα Ιωάννινα. Νωρίτερα και σύμφωνα με ορισμένα στοι-
χεία, είχαν κλείσει οριστικά το στόμα κάποιων συντρόφων τους, 
που πίστευαν πως θα μπορούσαν να τους καταδώσουν. Αφού 
επιχείρησαν χωρίς αποτέλεσμα να δωροδοκήσουν δημοσι-
ογράφους και δικαστικούς, ώστε να τους κλείσουν το στόμα 
και να σταματήσουν οι έρευνες, κατέφυγαν κυνηγημένοι σε 
περιοχές της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μαζί με ορισμένους 
πιστούς συντρόφους τους. Εν τέλει, την άνοιξη του 1927 πέρα-
σαν τα αλβανικά σύνορα και έφτασαν ως την πόλη του Δυρρα-
χίου. Από εκεί, με πλαστά -αλβανικά- διαβατήρια (ο Γ. Ρέ(ν)τζος 
με το όνομα Αθανάσιος Νικόλα Τσίκος και ο Θ. Ρέ(ν)τζος με το 
όνομα Νικόλας Πέτρε Ντήσος), έφτασαν στο Μπάρι της Ιταλίας 
και στη συνέχεια μετακινήθηκαν στο Μιλάνο, όπου έμειναν μία 
εβδομάδα. Κατόπιν, με τραίνο πήγαν στη Σερβία και αφού, για 
λίγο διάστημα, περιηγήθηκαν σε διάφορα χωριά και πόλεις της 
χώρας, πέρασαν στη Ρουμανία και στη μετά στη Βουλγαρία. 
Στο μεταξύ, η ελληνική αστυνομία τέθηκε στα ίχνη τους. Συγκέ-
ντρωσε πληροφορίες (σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σημαντικό 
ρόλο έπαιξε ο πεθερός του Γιάννη Ρέ(ν)τζου, Β. Κολοβός) και με 
τη συνδρομή της τοπικών αστυνομιών προσπάθησε, χωρίς επι-
τυχία, να τους συλλάβει τόσο στο σερβικό, όσο και στο ρουμα-
νικό έδαφος. Τελικώς, τον Οκτώβριο του 1928, οι Ρε(ν)τζαίοι 
εντοπίστηκαν στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου είχαν εγκατα-
σταθεί από καιρό ως Αλβανοί υπήκοοι, έχοντας ανοίξει επιχεί-
ρηση σιτεμπορίας, με άμεσο συνεργάτη τους τον Ι. Ματσάγκο. 
Με την αποφασιστική συμβολή του Ρουμάνου αστυνομικού 
επιθεωρητή Στρατηλέσκου, της τοπικής αστυνομικής αρχής και 
του εμπορικού συμβούλου της Ελλάδας και προξενικού ανα-
πληρωτή Σπ. Δελαπόρτα, οι Ρε(ν)τζαίοι και ο Ι. Ματσάγκος συνε-
λήφθησαν από μια ομάδα αντρών της ελληνικής αστυνομίας, 

με επικεφαλής τον Διευθυντή της Αστυνομίας Πόλεων Ι. Καλυ-
βίτη, και στις 20 Νοεμβρίου 1928 έφτασαν σιδηροδέσμιοι στην 
Αθήνα. Στους ενδιάμεσους σιδηροδρομικούς σταθμούς, πλή-
θος κόσμου συνέρεε για να τους δει από κοντά, ενώ αντίστοιχα 
φαινόμενα παρατηρήθηκαν στον σταθμό της Αθήνας και αργό-
τερα στις φυλακές Συγγρού, όπου μεταφέρθηκαν. «Φτάνοντας 
στο Κιλκίς (σ.σ.: το τραίνο), κόσμος πολύς κατέκλυσε το σταθμό 
του τραίνου για να δει από κοντά του ληστές. Από το βαγόνι του 
Εξπρές ‘Θεσσαλονίκη’ που τους μετέφερε στην Αθήνα, ο Γιάννης 
διακρίνει ανάμεσα στο πλήθος την γυναίκα του και τον πεθερό 
του Βασίλειο Κολοβό. Βγάζει το κεφάλι του έξω από το βαγόνι 
και φωνάζει δυνατά ‘θα μου το πληρώσεις άτιμε’. Το βαγόνι 
ξεκίνησε αργά, αργά. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη όπου και εκεί 
ήταν πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι για να δουν τους ληστές, από 
κοντά. Σαν τους είδε ο Θύμιος, παρατήρησε, τι παράξενος που 
είναι ο κόσμος και συνεχίζει, αν μας έδιναν από ένα δεκάρικο 
όλοι, δεν θα ήταν ανάγκη να γίνουμε ληστές, θα πλουτίζαμε 
έτσι» (Ν. Ι. Πάνος: «Ρεντζαίοι – ‘’Οι βασιλείς της Ηπείρου’’», σελ. 
295). Η δίκη των αδελφών Ρε(ν)τζαίων για τη ληστεία της Πέτρας 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1929, 
στο Πενταμελές Εφετείο (Κακουργιοδικείο) της Κέρκυρας. Δύο 
χρόνια νωρίτερα (από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 7 Νοεμβρίου 
1927) είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο δικαστήριο η δίκη πέντε 
άλλων δραστών της ληστείας (Αντ. Καψάλη, Δ. Παππά ή Μερε-
μέτη, Ι. Νάκιου ή Πάπα-Γιάννη, Στ. Στάθη, Ανδ. Κώτση και Στ. 
Κοτσιώρη), πολλοί από τους οποίους είχαν καταδικασθεί σε 
θάνατο. Ο Μερεμέτης, μάλιστα, είχε εκτελεστεί στις 10 Οκτω-
βρίου 1928 στον τόπο της επίθεσης, στην περιοχή της Πέτρας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία στη δίκη των Ρε(ν)τζαίων, εξε-
τάστηκαν περισσότεροι από 150 μάρτυρες κατηγορίας και υπε-
ράσπισης. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Γρανίτσας απευ-
θυνόμενος στο πρόεδρο του δικαστηρίου τόνισε, μεταξύ άλλων 
και τα εξής: «Εις τον τόπον εκείνον της τραγικής ανθρωποθυσίας 
δεν ανηγέρθη εν σύμβολον, εις σταυρός, (…) όπως υπενθυμίζη 
τον σκληρόν θάνατον και το μαρτύριον οκτώ ανθρώπων, οίτινες 
εφονεύθησαν. (…) Δεν υπάρχει τίποτε να υπενθυμίζη την κατα-
σπίλωσιν της τιμής του κράτους. (…) Φρονώ ότι θα δικαιώσετε 
την πίστιν της κοινωνίας εις την ελληνικήν δικαιοσύνην (…)».

Απολογούμενοι οι αδελφοί Ρε(ν)τζαίοι δήλωσαν αθώοι και υπο-
στήριξαν πως αν και είχαν ενημερωθεί για το σχέδιο της ληστείας 
από τα άλλα μέλη της συμμορίας, οι ίδιοι δεν είχαν συμμετάσχει 
σε αυτήν. Τελικώς, το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, το δικαστήριο 
ανακοίνωσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία καταδίκαζε 
σε θάνατο τον Γιάννη και τον Θύμιο Ρέ(ν)τζο, ως ηθικούς αυτουρ-
γούς της ληστείας, καθώς και τρεις από τους φυσικούς αυτουργούς, 
ενώ επέβαλε ποινή ισοβίων δεσμών στον Ι. Ματσάγκο. Μέχρι την 
εκτέλεση της ποινής, οι Ρε(ν)τζαίοι κρατήθηκαν στις φυλακές της 
Κέρκυρας, που βρίσκονταν στο μικρό νησί Βίδος, στα ανοικτά της 
πόλης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί επιχείρησαν να 
δραπετεύσουν, αλλά συνελήφθησαν σχεδόν αμέσως κι έτσι το 
πρωί της 5ης Μαρτίου 1930 στήθηκαν απέναντι από τις κάνες του 
εκτελεστικού αποσπάσματος. Στο μεταξύ, ήδη από τις 8 Φεβρου-
αρίου, ο Άρειος Πάγος είχε απορρίψει την αίτηση αναίρεσης κατά 
της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου Κέρκυρας, ενώ στις 27 
Φεβρουαρίου το αρμόδιο συμβούλιο είχε απορρίψει και την αίτησή 
χάριτος που είχαν υποβάλει οι καταδικασμένοι. Αξίζει να σημειω-
θεί πως όταν ο Γιάννης Ρέ(ν)τζος, αντιλήφθηκε ότι πλησίαζε το τέλος, 
είπε στο διευθυντή των φυλακών, που προσπαθούσε να τους δώσει 
κουράγιο: «Κύριε διευθυντά, δεν είμαστε κορίτσια για να φοβόμα-
στε. Καταλαβαίνουμε. Ήρθε η ώρα να πάμε περίπατο στον άλλο 
κόσμο. Γιατί μας το κρύβεις;» Μαζί τους, εκτελέστηκαν, επίσης, οι 
συνεργάτες τους Κ. Καψάλης, Ευάγ. Κόκκαλης και Φιλ. Διαμαντής.

    Οι Ρε(ν)τζαίοι και η ληστεία της Πέτρας
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Η 
ανάπτυξη στο Scarborough-Agincourt είναι μια από 
τις πιο ζωηρά έντονες εξελίξεις που συμβαίνει στην 
πόλη μας. Έχω συμμετάσχει σε όλες τις προτεινόμε-
νες εφαρμογές οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

στο Scarborough-Agincourt. Χρειαζόμαστε αειφόρο ανάπτυ-
ξη που πληροί τις απαιτήσεις της κοινότητας και να παρέχει 
ευκαιρίες για προσιτή στέγαση. Είναι πεποίθησή μου ότι με 
αγαστή συνεργασία θα επιτευχθεί η σωστή οικιστική ανάπτυ-
ξη στην περιοχή μας, παρέχοντας ευκαιρίες στέγασης για τα 
μέλη της κοινότητά μας αλλά και τις επόμενες γενιές.
 Είμαι κάθετα αντίθετος στο άνοιγμα καταστημάτων λιανι-
κής πώλησης μαριχουάνας στο 22 Ward 22. Τέτοια καταστή-
ματα δεν είναι χρήσιμα στην περιοχή μας. Έχω δώσει μάχες 
εναντίον της ύπαρξης σπιτιών μαριχουάνας τα τελευταία 15 
χρόνια. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ενάντια στην αδειοδό-
τηση καταστημάτων λιανικής πώλησης στο Scarborough-
Agincourt.
 Σαφέστατα οι μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν 
πληγεί περισσότερο από τον COVID-19. Έχει επηρεάσει την 

καθημερινή μας ζωή τόσο ψυχοσωματικά όσο και οικονο-
μικά. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της νόσου είχε αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρη-
ματική μας κοινότητα. Παρόλο που απαιτούνται μέτρα ασφά-
λειας, πρέπει να στηρίξουμε έμπρακτα και να διασφαλίσουμε 
την επιβίωση των επιχειρήσεων της κοινότητάς μας, έτσι ώστε 
να δυναμώσουν με το τέλος της πανδημίας και να γίνουν 
ακόμα πιο ισχυρές. Θα συνεργαστώ με μέλη της επιχειρημα-
τικής μας κοινότητας για να διασφαλίσω ότι τη λήψη ισχυρών 
μέτρων για να βοηθήσουμε όχι μόνο την επιβίωση των επι-
χειρήσεών μας αλλά και την περαιτέρω ισχυρή οικονομική 
τους ανάπτυξη. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, θα στηριχθεί 
καμπάνια υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων καθώς 
μας παρέχουν βασικές υπηρεσίες προσφέροντας ταυτόχρονα 
απασχόληση στα μέλη της κοινότητάς μας. Πολλές από αυτές 
τις επιχειρήσεις έχουν δείξει εξαιρετική προσαρμογή και και-
νοτομία, παρέχοντας μας υπηρεσίες παραλαβής έξωθεν των 
καταστημάτων τους, παραγγελίες μέσω διαδικτύου και παρά-
δοση προϊόντων κατ’ οίκον.
Το Ward 22 έχει πληθώρα ανοιχτών χώρων και πάρκων για 
ψυχαγωγία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν υπαίθρια παγοδρόμια 
που θα παρέχουν έναν ασφαλή και φιλόξενο χώρο για τη 
συγκέντρωση των μελών της κοινότητάς μας για παιχνίδι, κοι-
νωνική και σωματική εκγύμναση. Δεσμεύομαι για την κατα-
σκευή υπαίθριων παγοδρόμιων που είναι απαραίτητα  λόγω 
του βαρύ χειμώνα. Το KIDSTOWN, το μοναδικό σε ολόκληρο 
το Τορόντο, βρίσκεται υπό μελέτη για την μετεξέλιξή του σε 
ένα αναβαθμισμένο KIDSTOWN πάρκο νερού. Εργάστηκα 
για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για αυτό το έργο και θα 
συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους εμπλεκόμενους φορείς 
και το προσωπικό της Πόλης για να παραδωθεί ένα μοναδικό 
έργο αναψυχής των παιδιών μας.
Για πολλά χρόνια, οι κάτοικοι νότια της Λεωφόρου Finch υπο-
φέρουν από χαμηλή πίεση νερού Στο δίκτυο ύδρευσης. Θα 
συνεχίσω να εργάζομαι προς την επίλυση αυτού του χρόνιου 

προβλήματος στο τμήμα του Ward22 προωθώντας και διευ-
θετώντας το θέμα με τους ιθύνοντες στο Δήμο και τους εμπλε-
κόμενους φορείς.
Τα μέτρα ηρεμίας της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσα και 
γύρω από τις σχολικές ζώνες, θεωρώ ότι είναι πρωτεύοντος 
σημασίας για την προστασία των παιδιών μας. Πολλά σχολεία 
στο Ward 22 έχουν ήδη ρυθμίσει και λάβει κυκλοφοριακά 
μέτρα. Εργάστηκα και βοήθησα στην εγκατάσταση των μετρι-
αστικών μέτρων για την κυκλοφορία σε αυτά τα σχολεία. Θα 
συνεχίσω τις συναντήσεις με τους διευθυντές των σχολείων, 
τους γονείς και τους κατοίκους για να διασφαλίσω ότι όλα 
τα σχολεία της περιοχής μας έχουν εγκαταστήσει κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις ηρεμίας της κυκλοφορίας, καθιστώντας 
ασφαλή τη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχο-
λείο. Θα εφαρμοσθεί η πολιτική «Vision Zero» για την πρό-
ληψη και το μηδενισμό των ατυχημάτων για την προστασία 
των παιδιών μας, πολιτική την οποία γνωρίζω και εργάζομαι 
πάνω σε αυτήν.
 Για πολλά χρόνια, το νοσοκομείο Scarborough Grace βρισκό-
ταν υπό την απειλή κλεισίματος ιδιαίτερα με τις εξαγγελίες 
της δεκαετίας του ‘90. Έχοντας συνεργαστεί στενά με τους 
επαρχιακούς και ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς αξιωμα-
τούχους, την κοινότητα, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη 
διοίκηση του νοσοκομείου, πετύχαμε να έχουμε το Νοσοκο-
μείο ενεργό. Όχι μόνο αποφεύχθηκε το κλείσιμό οτυ αλλά θα 
δημιουργηθεί και μία νέα νέα υπερσύγχρονη πτέρυγα έκτα-
κτων επείγοντων περιστατικών.
Η χρηματοδότηση του Bridletowne Community Hub (BCH) 
έχει εγκριθεί από την επαρχιακή και την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση. Η κατασκευή του κόμβου έχει προγραμματιστεί 
να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. Το Bridletowne Community 
Hub θα στεγάσει το κέντρο αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου 
Scarborough Grace, καθώς και ένα YMCA, κοινοτικές υπηρε-
σίες και ένα κέντρο παιδικής μέριμνας. Θα συνεχίσω να εργά-
ζομαι για την ολοκλήρωση του κόμβου Bridletowne.

Straight to the Point
Του υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του Ward 22 (Scarborough-Agincourt) Νίκου Μαντά
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Την Λυπητερή σε Παρακαλώ 

Α
λλαγή του χρόνου και μοιραία ο απολο-
γισμός της χρονιάς που μόλις μας άφησε, 
είναι στην άμεση προτεραιότητα μας και 
επιβεβλημένη. 

Όχι μόνον σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε επαγγελ-
ματικό, οικογενειακό και παράλληλα Εθνικό. 
Το καθαρά  προσωπικό και οικογενειακό είναι ο 
λογαριασμός που ποτέ δεν δημοσιοποιείται. 
Άλλωστε οι πρόγονοι μας, μας συμβούλεψαν και 
γι’ αυτό, τα εν οίκω μη εν δήμω.
Έτσι λοιπόν ψυχρά και αντικειμενικά, ας κάνουμε 
την προσθέσω αφαίρεσή χωρίς Σημητικές  αλχη-
μείες και εξωσωματικές επεμβάσεις και παρεμβά-
σεις. Το να διογκώνεις τα νούμερα προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω, κακό του κεφαλιού σου. Γιατί θα 
ζεις μέσα στις ψευδαισθήσεις και τις απατηλές 
προσδοκίες που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει  το 
ρωμαίικο τα τελευταία πενήντα χρόνια. 
Σημητικά ψευτομαγείρεύματα, τύπου α λα κου-
λουράκια που σχηματικά ομοιάζουν με μηδενικά 
ποτέ ξανά. Πρέπει να τα αποφεύγουμε όπως ο διά-
βολος το λιβάνι. 
Επαγγελματικά, η μεγάλη πλειοψηφία πλήρωσε 
και συνεχίζει να πληρώνει την απειρία της αντι-
μετώπισης της πανδημίας και την αλλοπρόσαλλη 
πολιτική της κυβέρνησης που μας χρησιμοποίησε 
και επιμένει να μας  διαχειρίζεται ως εργαστηριακά  
πειραματόζωα. Πολλά θα θανατωθούν έως ότου 
βρεθεί η κατάλληλη συνταγή. 
Αλλά την λυπητερή της κυβέρνησης μας θα πρέπει 
να την κάνουμε όλοι μας χωρίς φόβο και πάθος.  
Και προπάντων άνευ κομματικών παρωπίδων και 
ατομικών μικροσυμφερόντων. 
Τα δέκα χρόνια της οικονομικής κρίσης θα πρέ-
πει να μας έκαναν και σοφότερους και προνοητι-
κότερους.  
Μα πάνω απ’ όλα περισσότερο πραγματιστές. 
Περισσότερο Έλληνες και ολίγον τι Ευρωπαίοι. 
Γιατί όπως το έχουν δρομολογήσει οι διεθνιστές 
που μας κυβερνούν, σε μερικά χρόνια θα είμαστε 
και μονάχοι και άπατρις. Τα είδαμε και τα νιώσαμε 
βαθιά στο πετσί μας. Κανένας δεν νοιάζεται και δεν 
χάνει τον ύπνο του για μας. Είμαστε όπως η καλα-
μιά στον κάμπο, κάτω από το λιοπύρι. Απελπιστικά  
μονάχοι και  τραγικά ολομόναχοι. 
Τρία είναι τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την 
Ελληνική κοινωνία  σήμερα και πάνω σε αυτά θα 
πρέπει να κριθεί η κυβέρνηση ψυχρά και αντικει-
μενικά. 
Η Υγειονομική κρίση.  
Το ελαφρυντικό της απειρίας είναι στα συν, αλλά η 
ανοργάνωτη αντιμετώπιση της, η έλλειψη εθνικού 
σχεδίου με την ανά περιφέρεια αμυντική θωρά-
κιση και διενέργεια των γλήγορων τεστ και των 
άμεσων ιχνηλατήσεων θα φρέναρε την διάδοση 
και η κατάσταση θα ήταν ελεγχόμενη. Αλλά επειδή 
είμαστε καταμεσής της πανδημίας, τον λογαριασμό 
θα τον κάνουμε στο τέλος       
Ελληνοτουρκικά: Για όλους εμάς, που δεν είμαστε 
δέσμιοι στο κομματικό άρμα της ΝΔ και επίσης 
δεν έχουμε χρυσωθεί από τα δανεικά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας που οι ταγοί που μας κυβερνούν τα διοχέτευ-

σαν στα αργυρώνητα ΜΜΕ για να τους λιβανίζουν 
και να τους εξυμνούν, τους βαθμολογούμε με ένα 
τεράστιο σημητικό κουλουράκι και με πρόσημο 
το μείον.( - Ο ). 
Την Ελλάδα των θρύλων, με την δική μας ανεξή-
γητη ανοχή την έχουν μετατρέψει τα κνώδαλα που 
μας διοικούν, ή αν προτιμάτε τα κολεγιόπαιδα του 
Κολωνακίου,  σε παρακατιανή περιθωριακή επαρ-
χία της γερμανικής ηγεμονίας.  
Εάν όντως αληθεύει η συμφωνία που μας πρότεινε 
η Γαλλία με την αγορά των φρεγατών Belharra και 
των μαχητικών Rafale  και πλήρη αμυντική στήριξη 
σε Ελλάδα και Κύπρο και ανασύσταση του αμυ-
ντικού δόγματος και ο πρωθυπουργός της πατρί-
δας μας αρνήθηκε να την υπογράψει, γιατί δεν τον 
επέτρεψαν μάλλον οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι, 
τότε, αγαπητοί συμπατριώτες, αυτός ο κύριος δεν 
κάνει να ηγείται της Ελλάδας μας. Το οικογενειακό 
του υπόβαθρο και οι δεσμοί του με το αμερικανι-
κογερμανικό άρμα επιρροής δεν του επιτρέπει να 
δράξει την ευκαιρία που ο Γάλλος πρόεδρος του 
άπλωσε χέρι σωτηρίας. 
Αν δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των και-
ρών και τα θανάσιμα παιχνίδια που παίζει η Τουρ-
κία με την αμέριστη αρωγή της Γερμανικής Ένωσης 
και του μπάρμπα Σαμ, τότε φίλοι μου όχι μόνον δεν 
κάνει, αλλά είναι και επικίνδυνος για τον Ελληνι-
σμό. Εάν η   εμμονή του για βοήθεια από την Μέρ-
κελ του μούδιασε το χέρι να υπογράψει το σύμ-
φωνο φιλίας για πλήρη αμυντική υποστήριξη από 
την Γαλλία τότε εμείς ο λαός πρέπει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία για την ανακύκλωση του.  
Ο Ελληνισμός κινδυνεύει κι’ αυτοί προσδοκούν 
τον ανύπαρκτο ευρωπαϊκό στρατό να υπερασπί-
σει τα ευρωπαϊκά τους σύνορα. Τα σύνορα μας 
μόνον εμείς  θα πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε, 
και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συμμα-
χίες για τον σκοπό αυτό. Την παραστρατημένη  
Ευρώπη δεν την αποπλάνησε κανένας Δίας, παρά 
μόνον ο γερμανικός άξονας και οι μαστροποί που 
την διοικούν. 
Το μεταναστευτικό: Είναι το όνειδος της ευρωπαϊ-
κής πολιτικής και ήδη μετατρέπεται και σε μπούμε-
ρανγκ που τις αρνητικές συνέπειες του δεν έχουμε 
ακόμη  βιώσει ολοκληρωτικά. Οι της ΝΔ, θιασώτες 
της παγκοσμιοποίησης συνεχίζουν την ίδια κατα-
στροφική πολιτική των Συρίζαανέλ και είναι, σύμ-
φωνα με τα λεγόμενά τους, πολύ υπερήφανοι που 
μετατρέπουν την Ελληνική κοινωνία σε πολυπολι-
τισμική, που μείωσαν τις μεταναστευτικές ροές και 
αποσυμφόρησαν τα κέντρα υποδοχής μεταφέρο-
ντας τους λαθρομετανάστες στην ενδοχώρα.  
Έχουν λησμονήσει τί έλεγαν προεκλογικά και για 
ποιόν λόγο οι Έλληνες ψηφοφόροι τους εξέλεξαν. 
Για το Μακεδονικό. Για το μεταναστευτικό. Για το 
οικονομικό. Τριπλή προδοσία.  
Εν κατακλείδι, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που 
να υπηρετεί τον Ελληνισμό απανταχού της γης. 
Αδήριτη ανάγκη να εκλέξουμε ηγέτες που να υπη-
ρετήσουν τον Οικουμενικό Ελληνισμό και όχι τους 
παγκοσμιοποιητές του Δ́ Ράιχ. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης

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

Έτος 2021
Μελέτα το παρελθόν – 

Προγραμμάτισε το μέλλον
Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Κάτσε να κουβεντιάσουμε. Να πούμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Να θυμη-
θούμε τα παλιά. Και τα όχι τόσο παλιά. 
Πάμε 200 χρόνια πίσω. Να ακούσουμε τον γέρο του Μοριά. Τον Κολοκοτρώνη. 
Αφουγκράσου. Ακούς; Να τι λέει: 
«Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή 
Του». Μια χούφτα παλικάρια ορκίστηκαν. Ελευθερία ή θάνατος. Για του Χριστού την 
πίστη την Αγία. Για της πατρίδας την ελευθερία. Για την τιμή της οικογένειας. Ποιος 
το περίμενε; Ανοργάνωτοι, ρακένδυτοι, ξυπόλυτοι, χωρίς οπλισμό, να κερδίσουν 
την επανάσταση; Κέρδισαν, γιατί πίστευαν στον Θεό. Πίστευαν στους εαυτούς τους. 
Πίστευαν στον επιδιωκόμενο σκοπό. Στον σκοπό που ήταν δίκαιος.
 Το 2021 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Να θυμηθούμε 
και μερικά άλλα πράγματα.
 Το έτος 2020 θυμίζει στενοχώριες. Καταστροφές. Προβλήματα. Ο κορωνοϊός έφερε 
τα πάνω κάτω. Τι θα κάνουμε; Δεν μείναμε, ούτε θα μείνουμε με χέρια σταυρωμένα. 
Το εμβόλιο είναι εδώ. Ο κορωνοϊός θα νικηθεί.
 Ο κορωνοϊός ήταν και είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας. Γιατί το επέτρεψε ο 
Θεός; Κανείς δεν το ξέρει. Μήπως για την αλαζονεία μας; Μήπως για τον εγωισμό 
μας; Μήπως για την απιστία μας; Μήπως γιατί νομίζαμε, ότι μπορούμε να εκθρονί-
σουμε τον Θεό και να καθίσουμε στον Θρόνο Του; Θυμάστε τι έπαθε ο Εωσφόρος; 
Γκρεμοτσακίστηκε. Θυμάστε τι έπαθε ο καπνός; Στον πρώτο άνεμο διαλύθηκε. Το 
ίδιο παθαίνει ο καθένας που ξεχνάει τον Θεό. Που ο εγωισμός του δεν τον αφήνει 
να δει μπροστά του.
 Τώρα είμαστε στην αρχή του έτους 2021. Τι θα κάνουμε; Οι εχθροί παραμένουν οι 
ίδιοι. Ο σατανάς δεν αλλάζει τακτική. Η Τουρκία και αυτή δεν αλλάζει τακτική. Θα
παραδοθούμε; Όχι. Θα προγραμματίσουμε το μέλλον με πίστη στον Θεό. Στον 
εαυτό μας. Στον επιδιωκόμενο σκοπό.
 Έτσι θα αποδειχθούμε νικητές. Όποιοι κι αν είναι οι κίνδυνοι θα νικήσουμε. Είμα-
στε έτοιμοι για να απαντήσουμε στον οποιοδήποτε εχθρό με το τρίτο μέγα όχι. Το 
πρώτο, ήταν το «Μολών λαβέ». Το δεύτερο, το ΟΧΙ του 1940. Για την επανάσταση 
του 1821 δεν το συζητάμε. Νικήσαμε. Το τρίτο όχι θα είναι διπλό. Όχι στον σατανά 
και όχι στον κάθε εχθρό.
 Πρόγραμμα. Να ξεριζώσουμε από τον εαυτό μας κάθε κακία. Να μεγαλώσουμε τα 
παιδιά μας με πίστη και μέσα στην εκκλησία. Το δενδρύλλι για να γίνει δέντρο χρει-
άζεται περιποίηση. Να το ποτίζεις. Να το σκαλίζεις. Να το κλαδεύεις. Να το ραντί-
ζεις. Το παιδί για να μεγαλώσει και να γίνει σωστός άνθρωπος, πραγματικός χρι-
στιανός, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη 
περιποίηση. Αν δεν κάνουμε το καθήκον μας αυτό, δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Τα 
έχουμε όλα χαμένα.
 Να ζούμε στον Καναδά σαν μία πραγματική οικογένεια. Η εκκλησία είναι το σπίτι 
μας. Να φροντίζουμε τις εκκλησιές μας. Τα σχολεία μας. Τα ιδρύματά μας. Τη νεο-
λαία. Τα γηρατειά που είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. 
Ενωμένοι γύρω από την εκκλησία. Δεμένοι με την εκκλησία όπως οι χορδές στην 
κιθάρα. Όταν οι χορδές είναι δεμένες στην κιθάρα σφιχτά, τότε υπάρχει αρμονία 
και μεγάλη πρόοδος.
 Ο Θεός υπέγραψε τη σωτηρία μας με τη θυσία Του στον σταυρό. Δεν πάει η θυσία 
Του χαμένη. Για τη σωτηρία μας χρειάζεται η δική μας συγκατάθεση και η δική μας 
προσπάθεια. Μας συμφέρει να το αρνηθούμε; Όχι. «Ο νοών νοείτω».
 Ο δρόμος ανηφορικός. Ο αγώνας μεγάλος. Το κέρδος πολύ. Πρόοδος της Ορθοδο-
ξίας και του Ελληνισμού στον Καναδά. Κατάκτηση του παρόντος. Ακόμη σπουδαι-
ότερο, κατάκτηση του ουρανού.
 Όλοι μαζί. Όλοι εμπρός. Πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μπροστά. Να μην μείνει κανείς 
πίσω. Να μη φοβηθούμε. Έχουμε τον Θεό μαζί μας. Η νίκη είναι δική μας. Εμπρός 
παιδιά. Καλή χρονιά με τον Χριστό στο τιμόνι.
 
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
 
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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HHF Podcast 
Series

The Idea 
of Greece

The Hellenic Heritage Foundation (HHF) 
is pleased to announce the launch of the 
podcast series The Idea of Greece.
Produced by the HHF’s award-winning 
History Committee, The Idea of Greece 
is a seven-part podcast exploring the 
Greek Revolution of 1821.
Each podcast will explore a part of 
the revolution and formation of the 
Greek state going beyond stereotypes 
and providing a clearer, more complex 
account of our heritage. The project 
is under the auspices of Greece 2021, 
the global project by the Greek State, 
marking the 200th Anniversary of the 
Greek Revolution.
The podcast is hosted by journalist 
Georgia Balogiannis and Prof. Sakis 
Gekas, the HHF Chair in Modern 
Greek History at York University. It is 
sponsored by Agape Greek Radio with 

original music by Toronto musician 
Demetri Petsalakis.
Episodes drop every two weeks and you 
can download them on Spotify, Stitcher 
and Apple Podcasts.
The podcasts series will look at 
motivations, the battles and tactics 
used in warfare, the heroes and who 
they really were, the women who 
participated in the Revolution, how the 
international community got involved 
and how the modern Greek State 
evolved after the fighting ended.
“Even though I teach about the 1821 
Revolution in a more thorough manner 
at the Modern Greek History program 
at York University,” says Prof. Gekas, 
“this podcast series is an excellent 
opportunity to contribute to the public 
history of the Greek Revolution and 
engage as many people as possible.”
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©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.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

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

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 2% rate reduction.

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi A3/A4 and 2021 Q3 models. *Lease a 2020 A3 Sedan 2.0 TFSI quattro Komfort/A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort S tronic/2021 Q3 45 TFSI quattro komfort with a base MSRP of A3=$39,300/A4=$48,495/Q3=$41,545 (including $2,295 freight and PDI) at 
A3=1.98%/A4=1.98%//Q3=3.98% for 48 months  with monthly payments of A3=$380/A4=$466/Q3=$418/mo. after application of $2,500-A3/$4,500-A4 Audi Credit. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), A3=$3988/A4=$4,988/Q3=$4,588 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly 
payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is A3=$28,253/A4=$25,090/Q3=$20,074 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. Up to 2% Loyalty rate reduction offer available on approved credit only and 
to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum, Valid identification and proof of valid lease of current Audi is required. Rate reduction is not eligible on Audi vehicles currently being financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or 
Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Co-lessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable nor redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on February 1st, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. 

Land of quattro Sales Event

On now at Audi Uptown

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$4,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$466† 1.98%†

Audi Uptown
quattro Credit

$4,500
Includes

2020 Audi A3 Sedan TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$3,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$380† 1.98%†

Audi Uptown
quattro Credit

$2,500
Includes

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$4,588 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 3.98%†

Explore life outside with the world’s most successful 
permanent all-wheel-drive system.
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Mary Fragedakis to seek 
Ontario Liberal nomination 

in Toronto-Danforth

F
ormer City Councillor Mary 
Fragedakis will seek the Ontario 
Liberal Party nomination in 
Toronto-Danforth, vowing to 

fight for small business and strong local 
communities.
“Our province needs experienced 
leaders who understand how to get 
things done,” said Fragedakis. “The 
COVID-19 pandemic has shown us just 
how important it is to be represented by 
people who understand the importance 
of local businesses and local concerns 
- and I plan to be a voice for my 
community and those whose lives have 
been most impacted by the decisions of 
the Ford government.”
Mary is currently the Executive Director 
of GreekTown on the Danforth BIA and 
served as City Councillor for the riding of 
Toronto-Danforth (Ward 29) from 2010 
until 2018, when the Ford government 
redrew Toronto’s electoral map. 
As a City Councillor, she worked with 
her colleagues across the political 
spectrum, building consensus around 
real solutions that helped improve 
people’s lives.
A vocal champion of public transit, she 
served on the Board of the TTC, where 
she helped usher in the 2-hour TTC 
Transfer Policy, increase the TTC budget 
to ease overcrowding and was a strong 
supporter of the Downtown Relief Line.
She believes fiercely that government 
must invest in opportunity, cultural 
vibrancy, education and long term 
care, and has served on the boards of 

the Toronto Public Library, Art Gallery 
of Ontario, Toronto Zoo, Harbourfront 
Centre and the Sony Centre for the 
Performing Arts, and is a current Board 
member of the Toronto Association of 
Business Improvement Areas (TABIA).
“The success of main street small 
business is fundamentally tied to 
the well-being and success of the 
community as a whole,” said Fragedakis. 
“As a member of a Liberal government, 
I will ensure that we rebuild Ontario 
from the strength of our local 
neighbourhoods.”
Mary holds an MA in Political Science 
from the University of Toronto and 
completed the Directors Education 
Program at the Rotman School of 
Management. 
A lifelong progressive, Fragedakis 
understands that Toronto residents 
want real solutions, and leaders who 
have achieved real impact in people’s 
lives.
“The challenges we face are too 
serious for us to continue to vote for 
people who don’t know how to fight 
and win on behalf of their residents,” 
said Fragedakis. “This riding is ready 
for change and it needs an MPP who 
can deliver housing, education and 
transit solutions that will strengthen 
our neighbourhoods and our province, 
while taking care of our most vulnerable 
friends and neighbours.”
Media Inquiries:
416.483.2335
teamfragedakis@gmail.com

Δ
εν το βλέπεις; Δεν το εννοείς; 
«Οταν αποσπας τον κλάδο από 
το δένδρο, μή περιμένης ούτε 
λουλούδια, ούτε καρπούς. Ξερ-

ριζώνεις το φυτό, το δενδράκι από τη γη, 
από την οποία αντλεί τροφή, δροσιά; Μην 
περιμένης να ζήση.
Ετσι και ο άνθρωπος, όταν αποκόπτεται 
από τον Θεό, που είναι η πηγή της ζωής 
και του αγιασμού, γίνεται σαν το κλαδί, 
ξηρός, σ τείρος, προορισμένος για τη 
φωτιά...
Αυτή η αποκοπή της ψυχής μας και του 
βίου μας από τον Χριστό, το να παύσουμε 
να συνδεμεθα και να τροφοδοτούμεθα 
πνευματικά από τον Σωτώρα, πού διαθέ-
τει «ρήματα ζωής αιωνίου» θα μας οδη-
γήση στην αποξήρανσι την πνευματική, σ’ 
αυτον τον πνευματικό θάνατο.
Δεν πρέπει εμείς οι πιστοί να λησμονούμε 
την μεγάλη αλήθεια, την αιωνίας σημα-
σίας αυτήν αλή θεια. Η ψυχική δύναμις 
μας , ή πνευματική ζωή μας, εξαρτάται 
από τον στενό δεσμό, που θα έχωμε με τον 
Σωτήρα. Από τον Κύριο αντλούμε φωτι-
σμό. Από τον Σωτήρα παίρνουμε ψυχική 
δύναμι, πνευματική άνθησι, αγιασμό.
Δεν μας το είπε καθαρά; «Εγώ είμι ή άμπε-
λος, υμείς τα κλήματα». Οι κληματόβερ-
γες από πού παίρνουν τροφή, για να βγά-
λουν φύλλα, να δώσουν σταφύλια; Από 
την κληματαριά. Αυτή τα τρέφει, τα ζωο-
γονεί τα γεμίζει με τον ζωογόνο χυμό της.
Ετσι και ο Σωτήρας μας, η πηγή της πνευ-
ματικής ζωής μας. Αυτός μάς τρέφει με την 
θεία διδασκαλία Του, με τα «ρήματα ζωής 
αιωνίου». Αυτός μάς άγιάζει , μας ζωογο-
νεί και μας τροφοδοτεί με την θεία Κοι-
νωνία, με το πανάγιο δηλαδή Σώμα Του 
και το τίμιο Αίμα Του. Αυτός μας φωτίζει, 
εμπνέει, ενισχύει στον αγώνα μας με την 
θεϊκή Του χάρι.
Ματαιοπονούν και πλανούν τον εαυτό 
τους όσοι νομίζουν, ότι με μόνες τις δικές 
τους δυνάμεις μπορούν να αγιάσουν τον 
εαυτόν τους, να ανθίσουν εις άρετάς, να 
γίνουν άξιοι του Ουρανού, χωρίς στενο 
σύνδεσμο , χωρίς ολοκληρωτική αγάπη 
και πλήρη υπακοή στον Σωτήρα Χριστό. 
Δεν το υπεγράμμισεν ο Κύριος; «Χωρίς 
έμού ού δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 
ιε’ 5).
Εδώ είναι το μυστικό του αγιασμού του 
ανθρώπου. Σύνδεσμος στενός, ολοκλη-
ρωτικός με τον Χριστο και υπακοή στο 
άγιο θέλημά Του.
Αυτός δυναμώνει τον αδύνατο άνθρωπο. 
Τον συνδέει με την πηγή της δυνάμεως και 
τον κάνει και αυτόν ίσχυρόν.
Κοντά στο Χριστό άντλεί o πιστος πνευμα-
τικές, ούράνιες δυνάμεις ωστε όχι μόνο να 
νικά πειρασμούς, αδυναμίες, λιποψυχίες, 

αλλά και να προκόπτη στην αρετή και σε 
ανακαίνισι ψυχική. 
Μάς το βεβαιώνει ο «Ίδιος: «Εγώ είμι ή 
άμπελος, ύμείς τα κλήματα. Ο μένων εν 
εμοί κάγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν 
πολύν» (Ιωάν. ιε’ 5).
Χωρίς αυτόν τον στενό σύνδεσμο, με την 
πηγή της δυνάμεως και του αγιασμού, τον 
Σωτήρα Χριστό, ματαιοπονούμε. Ούτε 
ανθησι πνευματική μπορούμε να παρου-
σιάσουμε, ούτε σύνδεσμο στενό, αλη-
θινό με την πηγή της πνευματικής ζωής, με 
τον Κύριο, να κατακτήσουμε. «Καθώς το 
κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν άφ’ εαυ-
τού (από μόνο του), εάν μη μείνη εν ‘ τη 
αμπέλω, ούτως ουδε υμείς, εάν μη εν εμοί 
μείνατε» (Ιω. ιε’ 4).
Πόσο μεγάλο κακό κάνουν στον εαυτό 
τους και στο αιώνιο μέλλον τους όσοι 
μένουν μακριά από την πηγή της ζωής 
και της σωτηρίας τον Κύριο και Λυτρωτή. 
Καταδικάζουν τον εαυτό τους σε πνευ-
ματικό μαρασμό και ηθική ξηρασία. Μή 
άναγνωρίζοντας, ότι είναι αμαρτωλοί και 
ότι χρειάζονται Σωτήρα , μένουν άκαρ-
ποι, ξηροί, χωρίς χυμούς πνευμα . τικής 
ζωής. Κλάδοι ξηροί, που κινδυνεύουν να 
ριφθούν στη φωτιά...
Είναι θλιβερό να προσκαλή ο Αρχηγός της 
ζωής, ο Σωτήρας Χριστός, «δεύτε οπίσω 
μου» και οι άνθρωποι να κωφεύουν, να 
γυρίζουν την πλάτη και να μένουν μακριά 
από Εκείνον , που με θεϊκή επισημότητα 
διεκήρυξε: «Εγώ είμι ή οδός και η αλήθεια 
και η ζωή» (Ιωάν. ιδ’ 6).
Ματαιοπονούμε, όταν επιχειρούμε τον 
πνευματικό μας καταρτισμό και την ηθική 
μας τελείωσε χωρίς τον στενό αυτό σύν-
δεσμο με τον Χριστό , την πηγή της δυνά-
μεως και του αγιασμού. Τα πράγματα θα 
μας δείξουν γρήγορα πόσο απατώμεθα.
“Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ασθενής, 
κλονιζόμενος. Και όταν ακόμη διαθέτη 
καλή θέλησι και όταν βλέπη καθαρά πόσο 
δύσκολο είναι να ανορθωθή ψυχικά, η 
αδυναμία του είναι τόσο μεγάλη, που γρή-
γορα απoκάνει και απελπίζεται. 
Γι’ αυτό και ο Σωτήρ μας τονίζει την 
μεγάλη άλη ότι «χωρίς εμού ου δύνασθε 
ποιείν ουδέν». Δεν συνδεόμεθα με την 
πηγή της ζωής και της δυνάμεως; ‘Αρνού-
μεθα να ενωθούμε μαζί Του , όπως είναι 
ήνωμένο το κλήμα με την κληματαριά;
Μην περιμένουμε καρπούς. Αφού δέν 
άντλούμε χυμούς ζωής και δυνάμεως από 
την ιερά εξομολόγησι, από την θεία Κοι-
νωνία, από την μελέτη της “Αγίας Γραφής, 
από την προσευχή, τις ιερές ακολουθίες 
της Αγίας μας Εκκλησίας, πώς θέλετε να 
σταθούμε στά πόδια μας, να νικήσουμε 
τους πειρασμούς, να ζήσουμε την αρετή 
και αγιότητα;

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΣΤΕΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
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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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

ΘΕΛΕΤΕ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ;
Να βάψει το σπίτιή το γραφείο σας

45 χρόνια πείρα
Πάρα πολύ λογικές τιμές

Τηλ. στον Κυριάκο
416.951.5388

Αποκλειστικη ζητάει 
εργασία για φροντίδα 

ηλικιωμένων για live-out
Με περισσότερα από 15 χρονια 

εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.

Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε 
ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΕΥΚΑΡΙΑ 
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 
ΔΕΣΜΟ

ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

ΤΗΛ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ
647.325.1959

ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
BAKERY 

ΣΤΟ SCARBOROUGH
ΖΗΤΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ 

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΤΕΣ   
ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΜΙΑ
 ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ  ΚΑΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

416-754-7857

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΥ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ
O’CONNOR & 
WOODBINE

THΛ. ΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΑ ΒΕΤΤΥ
647.574.7029

ΑΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πολύ Καλή Χρονιά
με μια πολύ καλή αγγελία εργασίας

Για τον κατάλληλο πεπειραμένο
Ελαιοχρωματιστή

Σίγουρες αποδοχές πάνω από $6,000 τον μήνα

Για πληροφορίες, τηλ στον Δημήτρη
647.669.0977

ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Good day,
 
On behalf of GTA Strategies, we wish you and your team a Happy New 
Year and many successes in the times coming ahead.
 
Applications are now open for the Canada Summer Jobs Program for the 
2021 summer season. In past years, the Canada Summer Jobs Program 
has been an excellent opportunity to engage youth community members 
and provide them with quality work experiences to help them join the 
Canadian workforce. 
 
The Canada Summer Jobs Program provides wage subsidies to employers 
from not-for-profit organizations, the public sector, and private sector 
organizations with 50 or fewer full-time employees, for young people 
aged 15 to 30 years. Funded employers are not restricted to hiring 
students — all youth aged 15 to 30 years may be eligible participants.
 
GTA Strategies is here to help you with applying for grants and bursary 
applications from all levels of Government in Canada. Please feel free to 
call us at 416-499-4588 or e-mail jim@gtastrategies.com for a follow-up 
consultation.
 
 Thank you,
  
Hon. Jim Karygiannis 
jim@gtastrategies.com
(416) 499 4588 Office
(416) 410 3170 Mobile
(647) 723 0287 fax
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Δ
υστυχώς στο Οντάριο σημει-
ώθηκε την Πέμπτη νέο τραγι-
κό ρεκόρ όσον αφορά και τα 
κρούσματα και τους θανάτους 

μέσα σε ένα 24ωρο. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 3,519 
νέα κρούσματα και 89 νέοι θάνατοι. To 
προηγούμενο ρεκόρ ανθρώπων που 
απεβίωσαν στην επαρχία είχε σημει-
ωθεί στις 9 Μαΐου 2020, όπου είχαν 
σημειωθεί 59 θάνατοι.

Στο Τορόντο σημειώθηκαν 891 κρού-
σματα, 568 στην περιοχή του Πιλ και 
στην περιοχή του Γιορκ 457.
Είναι η τέ ταρτη μέρα που τα κρού-
σματα στην επαρχία είναι πάνω από 
3,000.
Ακόμη, το Οντάριο μόνο του ξεπέρασε 
το φράγμα των 200,000 κροσυμάτων, 
ενώ σε ολόκληρη την χώρα το φράγμα 
των 600,000 κρουσμάτων έσπασε από 
την Κυριακή.

3,519 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 89 νέοι θάνατοι

$35.000 θα πληρώσει η Αστυνομία του 
Πιλ στο 6χρονο κοριτσάκι που πέρασαν 
χειροπέδες πριν από 4 χρόνια

Τ
ο περιφερειακό αστυνομικό 
συμβούλιο του Peel διατάχθηκε 
από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Οντάριο να 

καταβάλει αποζημίωση 35.000 δολα-
ρίων μετά από ένα εξάχρονο μαύρο κορί-
τσι που του πέρασαν χειροπέδες αξιω-
ματικοί  στο σχολείο της Μισισάγκα πριν 
από τέσσερα χρόνια.
«Με χειροπέδες στα χέρια της προ-
σφεύγουσας πίσω από την πλάτη της και 
κρατώντας την στο στομάχι της με τους 
αστραγάλους με χειροπέδες για τουλά-
χιστον 28 λεπτά, οι αξιωματικοί παρα-
βίασαν τα δικαιώματα της προσφεύγου-
σας σύμφωνα με το Sec. 1 του Κώδικα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ίση μετα-

χείριση στην παροχή υπηρεσιών, μετα-
χειρίζοντάς την με τρόπο που δεν θα είχε 
μεταχειριστεί ένα λευκό παιδί », έγραψε 
η δικαστική απόφαση του δικαστηρίου 
Brenda Bowlby στην απόφασή της που 
εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, δύο αξιωμα-
τικοί με την Περιφερειακή Αστυνομία 
Peel απάντησαν σε μια κλήση 911 από 
το δημοτικό σχολείο Peel District School 
Board. Ήταν η τέταρτη φορά που η αστυ-
νομία κλήθηκε από το σχολείο για βοή-
θεια με το παιδί εκείνο τον μήνα.
H Bowlby ανέφερε ότι το γεγονός ότι το 
παιδί βίωσε αντι-Μαύρο ρατσισμό σε 
«τόσο μικρή ηλικία» είναι «ανησυχη-
τικό».

Ο 
υπεύθυνος της Υγεί-
ας στην περιοχή του 
Γιορκ διέταξε το κλεί-
σ ιμο επιχε ιρήσεων 

στο Newmarket αφού παραβί-
ασε ανοιχτά τους κανόνες δημό-
σιας υγείας που απαγορεύουν 
στα καταστήματα να προσφέ-
ρουν αγορές εντός.
Η εντολή, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την Ενότητα 22 του 
Νόμου περί Προστασίας και 
Προώθησης της Υγείας, ισχυρίζεται ότι το Point of Light, Body, Mind, Spirit 
Store and Centre στην οδό Yonge νότια του Mulock Drive επέτρεψε στους αγο-
ραστές εντός της επιχείρησης τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις τις 
τελευταίες εβδομάδες. και ότι σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις οι χειρι-
στές βρέθηκαν να μην φορούν μάσκες ή καλύμματα προσώπου ενώ εξυπηρε-
τούν πελάτες. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος αρχικά κατηγορήθηκαν στις 23 
Δεκεμβρίου, αλλά συνέχισαν να κρατούν το κατάστημα ανοικτό.
Την επόμενη μέρα επιθεωρητές βρέθηκαν ξανά στο κατάστημα το οποίο δεν 
είχε συμμορφωθεί με την πρώτη παρατήρηση. Στην συνέχεια το κατάστημα 
έκλεισε για την περιόδο των διακοπών. Στις 5 Ιανουαρίου οι επιθεωρητές 
βρήκαν ξανά το κατάστημα ανοικτό με τους πελάτες και το προσωπικό να μην 
φορούν μάσκες.

Κατάστημα στο Νιουμάρκετ 
κλείνει μετά την καταπάτηση 
κανόνων του lockdown

Ο
ι μαθητές είχαν προγραμματιστεί να επιστρέψουν στις αίθουσες διδασκαλίας τη 
Δευτέρα μετά από μια εβδομάδα διαδικτυακής μάθησης, αλλά το άνοιγμα των 
σχολείων έχει πλέον ωθηθεί έως τις 25 Ιανουαρίου στο Νότιο Οντάριο.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την αποστολή του υπουργού Παιδείας 

Stephen Lecce σε γονείς με την οποία τους διαβεβαίωσε ότι τα δημοτικά σχολεία θα ανοί-
ξουν ξανά στις 11 Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Πέμπτη το απόγευμα, ο Διευθυντής Ιατρικής της Υγείας 
Δρ David Williams δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση να παρατείνει το κλείσιμο των σχολείων 
με «μεγάλη απροθυμία», αλλά τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο.
Η κυβέρνηση αρχικά αρχικά διέταξε ότι όλα τα δημοτικά σχολεία θα έκαναν διαδικτυακά 
μαθήματα μόνο από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 11 Ιανουαρίου και ότι τα σχολεία δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης θα έκανα μαθήματα διαδικτυακά μόνο έως τις 25 Ιανουαρίου ως 
μέρος των μετρών που τέθηκαν σε ισχύ την Boxing Day.
Το σωματείο που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολειών του Οντάριο 
ζήτησε προηγουμένως παράταση της περιόδου μάθησης στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας 
ότι «δεν έχει νόημα» για τους μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις αυτή τη στιγμή.
Η Ιατρικός Υπεύθυνος Υγείας του Τορόντο Δρ. Eileen de Villa εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
για την επιστροφή των μαθητών στην τάξη, ενώ μίλησε με δημοσιογράφους την Τετάρτη, 
σημειώνοντας ότι γίνονται «ενεργές» συνομιλίες με την επαρχία.

Κλειστά τα δημοτικά σχολειά στο Νότιο 
Οντάριο ως τις 25 Ιανουαρίου
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LIFE

Alana Campos :
Η φλογερή Βραζιλιάνα

Αν θέλετε ακόμη μία 
απτή απόδειξη πως 
η Βραζιλία βγάζει 
τα πιο εκρηκτικά 
κορίτσια, κάνετε μία 
βόλτα στο Instagram 
της Alana Campos.

Το μελαχρινό 
μοντέλο διαθέτει ένα 
κορμί που τα… σπάει 
και σε συνδυασμό 
με το πανέμορφο 
πρόσωπό της, γίνεται 
ακαταμάχητη. Οι 
καλογυμνασμένοι 
κοιλιακοί της είναι 
σκέτη κόλαση, αλλά 
και το μεγάλο της 
ατού.

Η Βραζιλιάνα έχει 
μία αξιοσημείωτη 
καριέρα στο 
μόντελινγκ, ενώ 
οι φωτογραφίες 
της που ανεβάζει 
στο Instagram 
προκαλούν 
αναστάτωση στο 
ανδρικό κοινό.
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Τ
ην γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks, 
από το οποίο και κατάφερε να ξεχωρίσει! 
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έφτασε μέ-
χρι τον τελικό του ριάλιτι, ενώ αμέσως με-

τά αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προσωπική 
της ζωή.
Η ίδια εξάλλου μετρούσε αρκετά χρόνια σχέσης με 
τον Αριστομένη Γιαννόπουλο με τον οποίο και ανέ-
βηκαν μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας.
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, 
πριν από 2,5 περίπου χρόνια και με μια λαμπερή 

τελετή η οποία σχολιάστηκε έντονα από τα Media.
Μια δυσάρεστη είδηση ωστόσο ξάφνιασε αρκε-
τούς το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Αλεξάνδρα 
επιβεβαίωσε τις φήμες του χωρισμού της, λέγο-
ντας πως μετακόμισε μόνη της σε νέο διαμέρισμα 
στο κέντρο της Αθήνας.
Φυσικά η είδηση του χωρισμού σχολιάστηκε έ-
ντονα με την πρώην παίκτρια του ριάλιτι να απα-
ντά για όλα, άνετη και χαλαρή. Αυτή τη φορά η Α-
λεξάνδρα απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυ-
ακών της φίλων και έκανε νέες αποκαλύψεις.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Σε νέα σχέση 
ή single; 

«Απογειώνει» το Insta-
gram με τις... γιορτινές 
φωτογραφίες της

Πρόκειται για μία από πιο «καυτές» 
παρουσίες που έχει εμφανιστή στην 
κρητική τηλεόραση, αλλά και μία 
από τις ωραιότερες φωνές των FM. 
Η Χρύσα Κυρατζή είναι γνωστή 
στην Κρήτη από τα καλλιστεία 
αλλά και τις εμφανίσεις της στο 
Κρήτη TV, εδώ και λίγα χρόνια 
όμως την καρδιά της έχει κλέψει το 
ραδιόφωνο. Η εκρηκτική καλλονή 
έχει τη δική της καθημερινή 
εκπομπή στον Sfera 98,7 του 
Ηρακλείου και εκτός από τα FM, 
φροντίζει να την απολαμβάνουν οι 
θαυμαστές της και στο Instagram. 

«Κόλαση» η Ιωάννα 
Τούνη  αποχαιρέτησε το 
2020

 Η Ιωάννα Τούνη συχνά 
ανεβάσει «καυτές» φωτογραφίες 
στο προσωπικό της προφίλ στο 
Instagram, όμως αυτή τη φορά 
το… τερμάτισε. Φορώντας ένα 
άκρως αποκαλυπτικό μαγιό, 
ψηλοτάκουνες μπότες, γάντια 
και έχοντας την κοτσίδα της 
ως… μαστίγιο, η ξανθιά in-
fluncer είπε το δικό της «αντίο» 
στο 2020, κάνοντας τους άνδρες 
να παραληρούν.

Ο Γκότσης τρολάρει 
τους Διάσημους για τις 
επιδόσεις τους

Το Survivor επέστρεψε ανανεωμένο 
και με νέο παρουσιαστή. Ο Γιώργος 
Λιανός ήταν και ο καταλληλότερος 
να αναλάβει το κενό που άφησε 
ο Σάκης Τανιμανίδης για την 
παρουσίαση του Survivor 4. Από 
νωρίς και τα social media “πήραν 
φωτιά” με τα σχόλια και τα memes, 
αφού η ομάδα των Διάσημων δεν 
δείχνει να έχει βρει τα δυνατά της 
σημεία, αφήνοντας τους Μαχητές 
να βγουν μπροστά στα αγωνίσματα. 
Αρκετοί μάλιστα από τους πρώην 
συμμετέχοντες σχολίασαν την 
επιστροφή του Survivor, ενώ 
φανατικός τηλεθεατής παραμένει και 
ο Ηλίας Γκότσης.

V
iral έχουν γίνει τα 
τελευταία 24ωρα 
οι κοιλιακοί του 
Γιώργου Ασημα-

κόπουλου στο ριάλιτι επι-
βίωσης “Survivor”. Είναι τε-
λικά ψεύτικοι οι κοιλιακοί 
του «Μαχητή» Γιώργου ή 
όχι; Ο γνωστός πλαστικός 
χειρουργός κύριος Αθανά-
σιος Αθανασίου μας εξή-
γησε βήμα – βήμα τη μέ-
θοδο που χρησιμοποίησε 
στον Γιώργο Ασημακόπου-
λο για να αναδείξει τους 
κοιλιακούς του καλύτερα! 
Ο influencer Γιώργος Αση-
μακόπουλος φροντίζει τον 
εαυτό του και γι’ αυτό επι-
σκέπτεται συχνά το Athens 
Beverly Hills. Ο επιτυχημέ-
νος επιχειρηματίας κατάφε-
ρε λίγο πριν το lockdown να 
επισκεφτεί την αγαπημένη 
του κλινική ομορφιάς και 
να απολαύσει μια θερα-
πεία από τα έμπειρα χέρια 
του πλαστικού χειρούργου 
Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου.

Η αλήθεια για τους «πλαστικούς» 
κοιλιακούς του Ασημακόπουλου! 

Η Ελληνίδα DJ που «έκαψε» το 
Ντουμπάι

Έ
νας χαμός έχει 
προκληθεί αυτές 
τις ημέρες έπει-
τα από τις εικόνες 

και τα βίντεο των Ελλή-
νων διασήμων, που θέ-
λησαν να περάσουν τις 
μέρες της Πρωτοχρονιάς 
στο Ντουμπάι. Καλοκαι-
ρινή διάθεση, υπαίθρια 
πρωτοχρονιάτικα πάρτι 
και συναυλίες, ήταν αυ-
τά που είδαμε στα social 
media και ήδη σύμφω-
να με τις πρώτες πληρο-
φορίες, ένα κρούσμα κο-
ρονοϊού εντοπίστηκε σε 
συνολικά 207 rapid test, 
που πραγματοποιήθη-
καν χθες στους ταξιδιώ-
τες που επέστρεψαν. Η 
σαγηνευτική Άντζελα Πα-
ντελή είναι από τις πλέον 
περιζήτητες DJ παγκοσμί-
ως και βρέθηκε στο «Λας 
Βέγκας» της Μέσης Α-
νατολής αυτές τις μέρες, 
διασκεδάζοντας όσους 
βρέθηκαν εκεί.
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Δ
ιαθέτει ένα ε-
ντυπωσιακά κα-
λογυμνασμένο 
κορμί, το οποίο 

φροντίζει να αναδεικνύ-
ει μέσα από τις σέξι πόζες 
της με μικροσκοπικά μαγιό 
ή εσώρουχα κι εφαρμοστά 
ρούχα. Ο λόγος για τη Nina 
Serebrova, η οποία περνά-
ει πολύ χρόνο στα γυμνα-
στήρια και το αποτέλεσμα 
μπορούμε να το δούμε. Το 
μοντέλο από τη Ρωσία, ό-
μως, πέρα από κορμί,  δια-
θέτει κι ένα εκρηκτικό μπού-
στο και είναι και αυτό στα α-
τού της εμφάνισής της. Δεν 
είναι άλλωστε, τυχαίο το γε-
γονός ότι ο λογαριασμός της 
στο Instagram μετράει πε-
ρισσότερους από 2,8 εκατ. 
followers, τους οποίους φρο-
ντίζει να αναστατώνει με τις 
προκλητικές της αναρτήσεις.

Η εκρηκτική Ρωσίδα που τρελαίνει 
κόσμο

Το εντυπωσιακό μοντέλο από Το εντυπωσιακό μοντέλο από 
την Τσεχίατην Τσεχία

Ε
ίναι από τις παρουσίες που δεν 
περνούν απαρατήρητες. Και φρο-
ντίζει και η ίδια με τις αναρτήσεις 
της στο Instagram να τραβά πά-

νω της τα βλέμματα των διαδικτυακών 
της φίλων.
Ο λόγος για την Veronika Thielova, 
το μελαχρινό μοντέλο από την Τσε-
χία με τ ις σέξι αναρτήσεις της σ το 
Instagram. Άλλωστε, διαθέτει ένα 

εν τυπωσιακό κορμί και καμπύλες, 
προσόντα τα οποία φροντίζει να ανα-
δεικνύει μέσα από τα σέξι μαγιό της.
Μάλισ τα,  σ το Instagram αρκε τά 
συχνά ανεβάζει σέξι φωτογραφίες 
της που ενθουσιάζουν τους followers 
της. 
Ωστόσο, η Veronika δεν είναι μόνη. 
Είναι σύντροφος του οδηγού Moto 
GP, Johann Zarco.

Ο 
Όγκνιεν Βράνιες 
αναφέρθηκε για 
μια ακόμα φορά 
στην σχέση που 

είχε με την Γέλενα Καρλέου-
σα. Την περίοδο όπου διατη-
ρούσε παράνομο δεσμό με 
την γυναίκα του Ντούσκο Τό-
σιτς Γέλενα Καρλέουσα θυ-
μήθηκε σε τηλεοπτικό σταθ-
μό της Βοσνίας ο πρώην παί-
κτης της ΑΕΚ και νυν της Ά-
ντερλεχτ Όγκνιεν Βράνιες. 
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε: 
«Δεν μπορώ να πω ότι δεν 
πέρασα ωραία. Τώρα πλέον 
δεν την κατηγορώ για τίποτα, 
γιατί καταλαβαίνω πως ήθε-
λε να το σώσει. Δεν μπορεί 
να κατηγορεί εμένα επειδή 
βρήκε ο σύζυγός της τα μη-
νύματά μας. Αυτή ανταπο-
κρίθηκε σε μένα. Δεν έπρε-
πε να με συκοφαντεί και να 
λέει είμαι έτσι, έτσι, έτσι και 
έπρεπε να το λύσει η ίδια με 
την οικογένειά της!»

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

Δ
ιαθέτει ένα απί-
στευτα καλογυ-
μνασμένο κορ-
μί με χυμώδεις 

καμπύλες. Άλλωστε, εί-
ναι μοντέλο fitness και γυ-
μνάστρια. Ο λόγος για την 
Valkiria Caetano την καυ-
τή Βραζιλιάνα, που όταν δεν 
φωτογραφίζεται για γνω-
στά περιοδικά, παραδίδει 
online ασκήσεις γυμναστι-
κής. Η Valkiria έκανε το ντε-
μπούτο της στο Instagram 
το 2014, ανεβάζοντας φωτο-
γραφίες της την ώρα που γυ-
μναζόταν. Σύντομα έγινε γνω-
στή και με «όπλα» το γυμνα-
σμένο της κορμί και την εντυ-
πωσιακή της εμφάνιση τής, 
είδε τους δρόμους του μόντε-
λινγκ, να ανοίγουν για εκείνη. 
Η εκρηκτική Βραζιλιάνα ανε-
βάζει συχνά σέξι φωτογραφί-
ες της στο λογαριασμό της στο 
Instagram, αναστατώνοντας 
τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η εκρηκτική Βραζιλιάνα με το 
γυμνασμένο κορμί
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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

Στοά Αττάλου , από τα μεγαλοπρεπή 
εγκαίνια (3/9/1956) το Βασιλικό ζεύγος 
Παύλος & Φρειδερίκη φτάνει στον χώρο 

των εγκαινίων 

Σε κάποιο καφενείο της Ελλάδας την 
δεκαετία του 1920 οι θαμώνες του 

καταστήματος ποζάρουν για 
φωτογραφία

Σεπτέμβριος 1969 , 
αστυνομικός στο γήπεδο 

Γ. Καραισκάκης

Καρτ ποστάλ  με φωτογραφία του Ναού του 
Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου της 

Βέροιας του 1925 που έχει εκτυπωθεί 
ανάποδα!  Ο άμβωνας θα έπρεπε να είναι 
αριστερά και ο «θρόνος « στα δεξιά καθώς 

αυτό συμβαίνει σε όλους του Ναούς 

Ο θεμέλιος λίθος του Ο.Α.Κ.Α. μπήκε την 
8η Ιανουαρίου 1980 από τον τότε 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας και μετέπειτα 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο 

Καραμανλή. 

Θεοφάνεια την δεκαετία του 1920 
στα Ιωάννινα. Η τελετή της 

καταδύσεως του Σταυρού στην 
«εξέδρα» Κυρα Φροσύνης (ειδικά 
κατασκευασμένης για την ημέρα 

εκείνη)

Μια βραδιά στην Φαντασία , 
1976. Ο Δημήτρης Μητροπάνος 

με τις αδελφές Μπέττυ και 
Μιράντα Δήμα

Η ομάδα της ‘’ 
Δόξας Δράμας ‘’ το 

1954

Παρέα νεαρών σε 
καφενείο στο Αίγιον το 

1934

Κατεβαίνοντας για τον 
ηλεκτρικό στην Ομόνοια 

το 1966
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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

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Χοιρινό με κυδώνια και 
πατάτες στο φούρνο

ΥΛΙΚΆ

 ª Πλένουμε το κρέας, το κόβουμε σε μερίδες, το βάζουμε στη γάστρα, 
το λαδώνουμε με το μισό λάδι, το αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τη 
ρίγανη, το θυμάρι και το δεντρολίβανο

 ª Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες, έπειτα τα κρεμμύ-
δια και τα σκόρδα και τα βάζουμε όλα σ’ ένα μπολ.

 ª Πλένουμε τα κυδώνια, καθαρίζουμε τις φλούδες και τους σπόρους, τα 
κόβουμε σε κυδωνάτα κομμάτια και τα ρίχνουμε κι αυτά, στο μπολ με 
τις πατάτες.

 ª Τα περιχύνουμε με το υπόλοιπο λάδι, το αλάτ ι, το πιπέρι, ρίχνουμε 
ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, τη ζάχαρη και το βούτυρο, τ’ ανακατεύ-
ουμε και τα τοποθετούμε ανάμεσα στο κρέας.

 ª Ρίχνουμε σε μια άκρη το κρασί, κουνάμε τταψι να πάει παντού, το σκεπά-
ζουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 375°f για 1 ώρα.

 ª Έπειτα ξεσκεπάζουμε τη γάστρα, κι αν έχει πάρει χρώμα το κρέας το γυρ-
νάμε απ’την άλλη, και συνεχίζουμε το ψήσιμο, χωρίς καπάκι, για ½ ώρα 
ακόμα περίπου, μέχρι να ροδίσει και να μείνει με το λάδι του.

 ª 1200 γραμ. χοιρινό σπάλα ή 
μπούτι, κομμένο σε μερίδες

 ª  4 μεγάλες πατάτες
 ª 2 μεγάλα κυδώνια
 ª 3 μέτρια κρεμμύδια, στα τέσσερα
 ª 3 σκελίδες σκόρδο, στη μέση
 ª 3/4 φλυτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
 ª 1 κουτ. γλυκού βούτυρο

 ª 1 κρασοπότηρο κρασί
 ª  δεντρολίβανο
 ª  ρίγανη
 ª θυμάρι
 ª 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
 ª αλάτι
 ª φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
O κυβερνήτης του ζωδίου σου ο Άρης 
εισέρχεται στο ζώδιο του Ταύρου όπου 
και σε παρακινεί να ενεργοποιηθείς για την 
τόνωση των οικονομικών σου! Σε αυτό τον 
τομέα θα δώσεις έμφαση αυτό τον καιρό, 
δίνοντας τον καλύτερό εαυτό σου, ωστόσο 
οι πιέσεις και τα έξοδα δεν θα λείπουν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Το καλωσόρισμα της χρονιάς γίνεται με τον 
Άρη να έχει περάσει στο ζώδιο σου, επο-
μένως το 2021 ξεκινά δυναμικά με σθένος 
και με την διάθεση να δώσεις την δική σου 
μάχη για να βάλεις τη ζωή σου σε μία σειρά! 
Η Αφροδίτη από τον Αιγόκερω, ανανεώνει 
σημαντικά την αισθηματική σου ζωή και 
περνάς όμορφες στιγμές. Ο Ερής από τον 
Υδροχόο στρέφει το ενδιαφέρον σου σε 
ζητήματα καριέρας, οι πιέσεις όμως δεν λεί-
πουν! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η νέα χρονιά φίλε μου Δίδυμε ξεκινά με 
τον Ερμή – κυβερνήτη του ζωδίου σου – να 
περνά στο ζώδιο του Υδροχόου όπου από 
αυτή την θέση δίνει μεγάλο αέρα στις επι-
κοινωνίες σου! Αρκετές επαφές, επικοινω-
νίες, σκέψεις και ιδέες σου προκαλούν 
μεγάλο ενθουσιασμό αυτή την 
περίοδο. Η Αφροδίτη από 
τον Αιγόκερω σου χαρίζει 
οικονομική εύνοια ενώ οι 
μέρες σου γεμίζουν και 
με πάθος. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το πέρασμα της Αφρο-
δίτης στο ζώδιο του 
Α ι γό κε ρ ω,  β ε λ τ ιώ -
νε ι  τ ην  συν τ ροφικό -
τητα στη ζωή σου σε φέρ-
νει σε επαφή με τα αγαπημένα 
σου πρόσωπα και σε βοηθά να δέσεις 
ουσιαστικά τις σχέσεις στη ζωή σου! Ο 
Άρης από το ζώδιο του Ταύρου σε παρα-
κινεί να δικτυωθείς, να δραστηριοποιη-
θείς και να λειτουργήσεις πιο κοινωνικά!   

ΛΕΩΝ
To 2021 ξεκινά με εσένα να είσαι δοσμέ-
νος στην εργασία , αλλά πραγματοποι-
ώντας και τις αλλαγές εκείνες που θα 
κάνουν την καθημερινότητά σου καλύ-
τερη... Βελτιώνεις την φυσική σου κατά-
σταση, φροντίζεις την διατροφή σου και 
παίρνεις μία ανάσα από το άγχος που σε 
κατέβαλε! Το πέρασμα του Ερμή στο ζώδιο 
του Υδροχόου βελτιώνει πολύ τις επαφές 
με τα άτομα που συναναστρέφεσαι όπου 
θα έχεις και πολύ καλές επικοινωνίες.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Σημαντική εποχή για νέα επεκτατικά σχέδια 
τα οποία και θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
για την πορεία! Στα εργασιακά δοκιμάζε-
σαι αλλά αυτή η πίεση θα βγει σε καλό! Στα 
οικονομικά είσαι σε ηρεμία!  Μπαίνεις σε 
μία εξαιρετική περίοδο για τα ερωτικά σου 
και σε αυτό θα συμβάλει η Αφροδίτη από 
το ζώδιο του Αιγόκερω η οποία αναμένεται 
να σε φέρει πιο κοντά στο άτομο που θες. 

ΖΥΓΟΣ
Ανανέωση και χαρά θα έχεις και στην 
ψυχολογική σου κατάσταση αλλά και στο 
σπιτικό σου όπου έρχεσαι πιο κοντά και 
ουσιαστικά με τα αγαπημένα σου πρό-
σωπα !Με τον Άρη να περνά στο ζώδιο 
του Ταύρου, δεν λείπουν αυτό το διά-
στημα οι ανησυχίες για τα οικονομικά και 
τις υποχρεώσεις που έχεις προς τρίτους!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η νέα χρονιά σε βρί-
σκει σε ένταση και αντιπαράθεση με πρό-
σωπα οικεία, γνώριμα, που είναι στα-
θερά στη ζωή σου! Ο Άρης από τον Ταύρο 
προκαλεί καβγάδες και αν τ ιπαραθέ-
σεις με το περιβάλλον σου! Με την Αφρο-
δίτη από τον Αιγόκερω παίρνεις αποφά-
σεις για την πορεία της αισθηματικής σου 
ζωής, ενώ υπάρχουν και κάποια μηνύματα 
που σου δίνουν μία μορφή ανταμοιβής! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
H διάθεση σου είναι ευχάριστη ενώ και τα 
γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σου σου 
προσφέρουν ικανοποίηση! Αρκετές επικοι-
νωνίες μπαίνουν τώρα στο προσκήνιο και 
σε βάζουν σε σκέψεις αλλά και σε αποφά-

σεις! Τα οικονομικά σου βελτιώνονται, 
ενώ ζητήματα που αφορούν 

την εργασία και τον συντονι-
σμό της καθημερινότητας 

σε φορτίζουν με στρες.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
H νέα χρονιά  σε βρί-
σκει με την Αφροδίτη 
να περνά στο ζώδιο 

σου όπου πλέον μπορείς 
να επικεντρωθείς πολύ 

περισσότερο στον εαυτό 
σου και στην προσωπική σου 

ανανέωση! Έλκεις σαν μαγνήτης 
αυτό που θέλεις ενώ και η διάθεσή σου 

είναι εξαιρετικά ανεβασμένη! Ο Άρης από 
τον Ταύρο σε βάζει σε μία περίοδο ερωτικής 
δράσης και κατάκτησης! Συζητήσεις για ζητή-
ματα οικονομικά θα στεφθούν με επιτυχία!  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
H νέα χρονιά σε βρίσκει με τον Ερμή 
να περνά στο δικό σου ζώδιο έτσι λοι-
πόν μπαίνεις σε μία επικοινωνιακή περί-
οδο, όπου καλείσαι να πάρεις σημαντι-
κές αποφάσεις για την πορεία αλλά και 
το μέλλον σου! Το ερωτικό παρασκήνιο 
δεν λείπει, ενώ οι εντάσεις σε χώρο σπι-
τιού ή και στην συναισθηματική σου 
κατάσταση είναι έντονες! Το διάστημα 
αυτό κρίνεται ιδανικό για να διορθώ-
σεις λανθασμένες καταστάσεις του χτες.  

ΙΧΘΕΙΣ
Είσαι σε ετοιμότητα να τα πεις έξω από τα 
δόντια, να πάρεις πρωτοβουλίες και να λει-
τουργήσεις αρκετά δυναμικά σε κάθε πρό-
κληση που τώρα περνάς! Η Αφροδίτη από 
τον Αιγόκερω, βελτιώνει την κοινωνική σου 
ζωή και σε φέρνει σε επαφή με φιλικά πρό-
σωπα που αγαπάς. Ο Ερμής από τον Υδρο-
χόο σε βάζει σε σκέψεις για την επαγγελμα-
τική σου πορεία! 

Ένας τραυλός πιάνει δουλειά ως πλασιέ 
για πώληση εγκυκλοπαιδειών. Επειδή 
έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων το αφε-
ντικό του τον ρωτάει πως τα κατάφερε. Κι 
εκείνος του λέει τραυλίζοντας:
- «Είναι πολύ απλό τους ρωτώ αν θέλουν 
να τις αγοράσουν ή να τους τις δια-
βάσω!!!»

Ένας κουλός, ένας κουτσός και ένας 
τυφλός μαθαίνουν ότι κάποιος δέρνει τη 
γυναίκα του.
- «Μου ‘ρχεται να του δώσω μια γροθιά 
στα μούτρα,» λέει ο κουλός.
- «Εγώ θέλω να του δώσω μια γερή κλω-
τσιά....» λέει ο κουτσός.
- «Εγώ αηδιάζω να βλέπω τέτοια πράγ-
ματα,» λέει ο τυφλός.

Μπαίνει κάποιος σε ένα μπαρ και βλέπει 
έναν παλιό του φίλο να κάθεται ολομόνα-
χος και να τα πίνει. Τον πλησιάζει λοιπόν:
- «Τι έχεις, βρε Μανώλη; Φαίνεσαι χάλια!»
- «Τι να `χω; Τον περασμένο Μάρ-
τιο πέθανε η μάνα μου και μου άφησε 
1.000.000 δρχ.»
- «Συλλυπητήρια, βρε παιδί μου...»
- «Αργότερα, τον Απρίλιο πέθανε ο πατέ-
ρας μου και μου άφησε 20.000.000 δρχ.»
- «Τρομερό! Να χάσεις και τους δυο γονείς 

σου σε δυο μήνες! Πως να μην είσαι 
χάλια...»
- «Ύστερα, τον περασμένο μήνα πέθανε 
και η θεία μου και μου άφησε 10.000.000 
δρχ.»
- «Να χάσεις τρία μέλη της οικογένειάς 
σου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα! 
Είναι φοβερό!»
- «Και αυτό το μήνα... τίποτα!»

Πάει ένας τύπος μετά από πολύ καιρό στο 
γιατρό του να ρωτήσει για τα αποτελέ-
σματα από κάτι εξετάσεις που είχε κάνει.
- «Τι γίνετε γιατρέ; Όλα καλά, έτσι;»
- «Δυστυχώς έχω για `σένα δυσάρεστα 
νέα και πολύ δυσάρεστα νέα, λέει ο για-
τρός. Ποια θες να ακούσεις πρώτα;»
- «Τι μου λες γιατρέ μου τώρα; Με κάνεις 
και ανησυχώ. Πες μου τα δυσάρεστα 
πρώτα. Τι τρέχει;»
- «Κοίτα!! Οι εξετάσεις δείχνουν ότι έχεις 
24 ώρες ζωής!!!»
- «Τι λες ρε γιατρέ τώρα;; Και τα πολύ 
δυσάρεστα ποια είναι δηλαδή;»
- «Σε ψάχνω από χθες...!!!»

Πως λέγονται οι Μακεδόνες που ψήνουν 
μπριζόλες?
Θρακομακεδόνες.
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Μαζι με την υπογραφή 
συμβάσεων για την 
αποκατάσταση μνημείων της 
Πελοποννήσου

Σ
υμβάσεις, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 149.800 ευ-
ρώ, που αφορούν στην 
αποκατάσταση μνημεί-

ων στην Πελοπόννησο υπέγρα-
ψαν σήμερα η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη και ο περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας. 
Τα παραπάνω χρήματα θα διατε-
θούν για την αποκατάσταση των 
όψεων του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στο 
Βασιλικό Δήμου Σικυωνίων Κο-
ρινθίας, την επισκευή της στέγης 
της οικίας του  σπουδαίου νομο-
θέτη  Νικολάου  Δημητρακόπου-
λου, στην Καρύταινα, καθώς και 
την δημιουργία υποδομών υγι-
εινής και αποθηκευτικών χώρων 
στον αρχαιολογικό χώρο του στα-
δίου Νεμέας.
Το σπίτι Νικολάου Δημητρακό-
πουλου απέναντι από το ιστο-
ρικό κάστρο της Καρύταινας κατά 
τη διάρκεια των εργασιών κατα-
σκευής της στέγης
Αξίζει να σημειωθεί πως η 
υπουργός Πολιτισμού ανακοί-
νωσε πως μεταξύ των επόμενων 
συμβάσεων που πρόκειται να 

υπογραφούν, περιλαμβάνονται οι 
μελέτες για το Κάστρο Μεθώνης, 
καθώς και η εκπόνηση μελετών 
για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αρχαίας Μεσσήνης.
«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα η 
συνεργασία μου με τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου, τον κ. 
Παναγιώτη Νίκα. Με τη σημερινή 
επίσκεψή του στην Αθήνα δίνει 
ένα εξαιρετικά καλό τέλος της τρέ-
χουσας δύσκολης χρονιάς για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπο-
γράψαμε μία σειρά Προγραμμα-
τικών Συμβάσεων για την αποκα-

τάσταση μνημείων και τη δημι-
ουργία πολιτιστικών υποδομών 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Συνεννοηθήκαμε για τις επόμε-
νες Προγραμματικές Συμβάσεις, 
από τις οποίες θα ξεχωρίσω δύο: 
Η πρώτη είναι η Προγραμματική 
Σύμβαση για την εκπόνηση μελε-
τών για το Κάστρο της Μεθώνης, 
ένα πάρα πολύ σημαντικό μνη-
μείο, το οποίο, παρά τις επεν-
δύσεις οι οποίες έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια μέσω των συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων, εξαιτίας της θέσης του, 

πάνω στη θάλασσα, παρουσιάζει 
ιδιαίτερα προβλήματα. Συμφω-
νήσαμε με τον Περιφερειάρχη να 
προχωρήσουμε σε μία Προγραμ-
ματική Σύμβαση, που θα χρημα-
τοδοτηθεί και από τις δύο πλευ-
ρές, προκειμένου, το συντομό-
τερο δυνατό, να έχουμε έτοιμες 
τις μελέτες, για να προλάβουμε να 
κάνουμε σωστικά έργα, ώστε να 
μην υπάρξουν άλλες ουσιαστικές 
ζημίες στο Κάστρο, με απώτερο 
στόχο η αποκατάστασή του να 
ενταχθεί στην επόμενη Προγραμ-
ματική Περίοδο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

M
ε την «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε 
σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα, 
εγκαινιάζει το Εθνικό Θέατρο την 
νέα Ερευνητική Σκηνή του. Η πα-

ράσταση θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδί-
κτυο, μέσω live streaming από το θέατρο Rex, 
στις 10 Ιανουαρίου, στις 7 το βράδυ.   
 Η δημιουργία της Ερευνητικής Σκηνής έχει ως 
κύριο στόχο τη θεατρική σπουδή της αρχαίας 
ελληνικής δραματουργίας μέσα από τη μελέτη 
των κωδικών της, τη διερεύνηση σύγχρονων 
τρόπων προσέγγισης και την ανάδειξη των 
δυναμικών της στη σκηνική πρακτική και το 
παραστασιακό δημιούργημα. Οι νέες θεατρι-
κές προτάσεις θα φέρουν την εγκυρότητα και 
την ποιοτική σφραγίδα φωτισμένων σκηνοθε-
τών και προσωπικοτήτων του πνευματικού και 
καλλιτεχνικού χώρου.
Πριν την έναρξη της παράστασης θα ανακοι-
νωθεί η ιδρυτική διακήρυξη της Ερευνητι-
κής Σκηνής μέσα από μια σύντομη ομιλία του 
καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεά-
τρου, Δημήτρη Λιγνάδη  ενώ μετά το τέλος της 
θα ακολουθήσει ζωντανά συζήτηση με τους 
συντελεστές. Οι θεατές θα έχουν τη δυνα-
τότητα να διατυπώσουν σχετικά ερωτήματα 

μέσω γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος.
Πλασμένη από το πάθος του έρωτα και της 
εκδίκησης, η Μήδεια –μία από τις πιο αντιφα-
τικές τραγικές ηρωίδες του Ευριπίδη– απο-
τελεί έναν δυσεπίλυτο «δραματικό γρίφο», 
καθώς επιζεί της συντριβής της έχοντας δια-
πράξει το αδιανόητο: τον φόνο των παιδιών 
της. Πρόσωπο αινιγματικό, πολυδιάστατο, 
αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα ανθρώπινα 
μητρικά αισθήματα και τα ηρωικά προτάγματα 
της τιμής και της δίκης. Σε ξένο τόπο, προδο-

μένη, αντιμέτωπη με απροσδόκητες διαψεύ-
σεις, η γυναίκα-αρχέτυπο του θηλυκού σθέ-
νους, σκοτώνει ό,τι πολυτιμότερο έχει, και 
γίνεται η ίδια πρωταγωνίστρια του πόνου που 
επιφέρει η φρικιαστική πράξη της.
«Το έργο ξεκινά και όλα είναι τελειωμένα. Η 
τιμή της εντροπίας που προκάλεσε η απιστία 
του Ιάσονα έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που 
η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Θα θρη-
νήσουμε θύματα» σημειώνει η Μάρθα Φρι-
ντζήλα.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 
του Κ. Ταχτσή 
Streaming 15-16/1 
μέσω VIVA.gr

Μ
ετά το ρεκόρ 
των 15.594 εισι-
τηρίων για την 
πρώτη ONLINE 

Streaming προβολή της παρά-
στασης και ύστερα από απαί-
τηση του κοινού η μεγαλύ-
τερη θεατρική παραγωγή της 
χρονιάς,
«Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα 
Ταχτσή στο Θέατρο Παλλάς, 
με την υπογραφή του Κων-
σταντίνου Μαρκουλάκη και 
τις Μαρία Καβογιάννη και 
Μαρία Κίτσου στους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους,  επι-
στρέφει και πάλι διαδικτυακά 
για 2 ακόμα ημέρες προβο-
λής, στις 15/1 & 16/1, μέσω 
της πλατφόρμας του VIVA.gr
Μαζί τους ένας εικοσαμε-
λής θίασος σημαντικών ηθο-
ποιών μπαίνει στη δίνη της 
νέας, πρωτότυπης μουσικής 
του Μίνου Μάτσα, φέρνοντας 
επί σκηνής τους ήχους και τις 
εικόνες μιας ολόκληρης επο-
χής.
Σε μια περίοδο που το 
ζωντανό θέατρο δεν επιτρέ-
πεται, η θεατρική πράξη βρί-
σκει νέους τρόπους να προ-
σεγγίσει το κοινό και να προ-
σφέρει στην ψυχή και στο 
πνεύμα μας, μέχρι να επιστρέ-
ψει στον φυσικό της χώρο.
Με την σκέψη αυτή και εν 
αναμονή της επαναλειτουρ-
γίας των θεάτρων, οι Θεατρι-
κές Σκηνές δίνουν την δυνα-
τότητα στο κοινό όλης της 
χώρας, αλλά και στους Έλλη-
νες του εξωτερικού να παρα-
κολουθήσουν την παράσταση 
που ανέβηκε για 15 μόνο ημέ-
ρες και σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία με καθημερινά sold-
out.
Σε μαγνητοσκόπηση υψηλής 
ανάλυσης, με χρήση πολλα-
πλών καμερών και με ειδικά 
διαμορφωμένη τηλεσκηνοθε-
σία υπό την καθοδήγηση του 
Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, 
οι Θεατρικές Σκηνές επιχει-
ρούν να μεταφέρουν την 
μαγεία του θεάτρου κατευ-
θείαν από την σκηνή, στην 
ασφάλεια του σπιτιού μας.

Δημιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
στην Αρχαία Μεσσήνη 

Εθνικό Θέατρο: Εγκαινιάζει τη νέα Ερευνητική 
Σκηνή του με τη «Μήδεια» 
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αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α
πίθανη εξέλιξη στο ματς του Περιστε-
ρίου με το οποίο έπεσε η αυλαία της 
15ης αγωνιστικής της Super League 
Interwetten. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε δύο 

φορές, αλλά ο Ατρόμητος με τρελή ανατροπή και 
δύο γκολ στο 85’ και το 90’+2’ έφτασε σε μια απί-
θανη νίκη με 3-2. 
Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία με τον Τζόλη να 
αστοχεί πέναλτι, αλλά άνοιξε το σκορ με τον Σβι-
ντέρσκι στο 22ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με την 
έμπνευση του Μουνίθ στο 64ο. Κι όμως οι φιλο-
ξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα με τον Αμρ 
Ουάρντα να βρίσκει δίχτυα στην επι-
στροφή του και να κάνει το 1-2 στο 
82ο λεπτό.
Αλλά, όλα ήρθαν... τούμπα. Στο 
85’ ο Χαρίσης ισοφάρισε σε 
1-1 και στο 90+2’ - το γκολ 
αρχ ικά δεν μέ τρησε ως 
οφσάιντ, αλλά δεν υπήρχε 
και με τη χρήση του VAR 
ελήφθη η σωστή απόφαση - 
ο Νάτσος χάρισε το τρίποντο 
δτους Περιστεριώτες.
Ο Δικέφαλος με το δεύτερο σερί 
ματς χωρίς νίκη βρίσκεται πλέον 
σε απόσταση δέκα βαθμών από την 
κορυφή και τον Ολυμπιακό. 

ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ, ΕΒΑΛΕ ΕΝΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος και 
είχε όχι μόνο την υπεροχή, αλλά και τις περισσό-
τερες και σίγουρα ποιοτικότερες ευκαιρίες.
Ο Σβιντέρσκι έκανε ό,τι ήθελε στο κέντρο της 
άμυνας των γηπεδούχων, προκαλώντας αναστά-
τωση. Ο Δικέφαλος έχασε την πρώτη ευκαιρία με 
τον Πολωνό να μην μπορεί να στείλει την μπάλα 
στα δίχτυα.
Άγγιξε το γκολ με τη συμπλήρωση του πρώτου 
τετάρτου στο ματς. Ο Μανούχος σφύριξε πέναλτι 
του Κωτσόπουλου στον Σβαμπ, ο Τζόλης εκτέ-
λεσε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Βρήκε όμως το γκολ που άξιζε με τον Σβιντέρσκι 

στο 22ο λεπτό. Ο Τζόλης έκανε τη σέντρα αρι-
στερά εντός περιοχής, ο Πολωνός ξέφυγε από 
τον Γούτα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Ο ΠΑΟΚ όμως θα μπορούσε να βάλει και δεύ-
τερο γκολ. Είχε την ευκαιρία, κυρίως με τον σκό-
ρερ και τη σπατάλησε.
Ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο πάτησε την 
περιοχή του ΠΑΟΚ και είχε τις ευκαιρίες κυρίως με 
τον Σάλομον και τον Γούτα.
Και οι δύο απείλησαν με κεφαλιά. Κι όμως η ισο-
φάριση ήλθε από τον Μουνίθ που εκμεταλλεύτηκε 
την απροσεξία στη μεταβίβαση του Γιαννούλη και 

νίκησε με γκολάρα τον Πασχαλάκη.
Ένα γκολ που δεν είχε και πολλές πιθανό-

τητες σύμφωνα με τα expected goals, 
κι όμως μπήκε.

Η ΕΥΦΥΪΑ ΤΟΥ ΟΥΑΡΝΤΑ
Ο Πάμπλο Γκαρσία πέρασε τον 
Αμρ Ουάρντα στο 71ο λεπτό. 
Και ο Αιγύπτιος τον δικαίωσε 
καθώς στο 82ο λεπτό ήταν αυτός 

που έδωσε το προβάδισμα στον 
ΠΑΟΚ.

Ο Νινούα εκτέλεσε το κόρνερ, ο 
Αφρικανός έκανε ένα βήμα πίσω, 

ξεμαρκαρίστηκε και έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα της εστίας του Μανδά.

Η ΤΡΕΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Κι όμως ο Ατρόμητος έφτασε όχι μόνο στην ισο-
φάριση, αλλά και στη νίκη με 3-2. Στο 85ο λεπτο 
ήταν ο Χαρίσης που ισοφάρισε σε 2-2 εκμεταλ-
λευόμενος την τραγική αμυντική αντίδραση του 
Δικεφάλου.
Στο δεύτερο λεπτό του επιπρόσθετου χρόνου ο 
Νάτσος έδωσε τη χαριστική βολή στον ΠΑΟΚ και 
το τρίποντο στην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ μετά το γκολ του Ουάρντα ήταν σε άλλο... 
γήπεδο. Έδωσε αδικαιολόγητα χώρο στους γηπε-
δούχους, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο.
Η άμυνά του έτσι κι αλλιώς δεν είχε κάνει μέχρι 
τότε άψογο παιχνίδι, αλλά στα τελευταία λεπτά 
έμοιαζε να παραπαίει.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε δύο φορές στο Περιστέρι, αλλά ο Ατρόμητος με τρελή ανατροπή και 
δύο γκολ στο 85’ και το 90+2’ πανηγύρισε τη νίκη με 3-2. Στο -10 από την κορυφή και τον 
Ολυμπιακό ο Δικέφαλος.

Τρελή ανατροπή και νίκη Τρελή ανατροπή και νίκη 
στις καθυστερήσειςστις καθυστερήσεις

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0
Με σφραγίδα Χιμένεθ                  

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε έξι αλλαγές στο αρχικό σχήμα, 
σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με σημαντικότερη 
εκείνη στη θέση του τερματοφύλακα. 
Ο Γιώργος Αθανασιάδης προτιμήθηκε αντί του Παναγιώτη Τσι-
ντώτα, ο οποίος περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος. 

Από την άλλη πλευρά, ο Τραϊανός Δέλλας δεν είχε στη διάθεσή του τον 
Χόρχε Ντίας, ενώ έδωσε ευκαιρία στον Γιώργο Μανθάτη να αρχίσει 
βασικός, επιβραβεύοντάς τον για το εξαιρετικό γκολ κόντρα στον ΟΦΗ
Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και έψαξε ένα γρήγορο 
γκολ, με τον Λιβάι Γκαρσία να είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα πρώτα 
λεπτά, δημιουργώντας διαρκώς ρήγματα απ’ τα δεξιά. 
Ωστόσο, οι ευκαιρίες της Ένωσης προήλθαν κυρίως από στημένες 
φάσεις, αλλά σε δύο περιπτώσεις οι εκτελέσεις φάουλ των Μουαμέρ 
Τάνκοβιτς και Γκαρσία δεν ανησύχησαν τον Κνετ, ενώ λίγο αργότερα η 
κεφαλιά του εξτρέμ απ’ το Τρίνινταντ και Τομπάγκο πέρασε άουτ, με την 
ίδια τύχη να έχει κι η προσπάθεια του Νέλσον Ολιβέιρα στο 17ο λεπτό.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΓΚΟΛ Η ΑΕΚ
Μετά το 20ό λεπτό, ο Παναιτωλικός ισορρόπησε το παιχνίδι κυρίως 
αμυντικά, αφού δεν επέτρεπε στην ΑΕΚ να απειλεί με την ίδια συχνότητα 
την εστία του Κνετ. 
Αποτέλεσμα, μέχρι 40’ να υπάρξουν μόνο δύο φάσεις με πρωταγωνιστή 
τον Τάνκοβιτς, οι οποίες δεν βρήκαν στόχο, αφού στην πρώτη μπλόκαρε 
εύκολα ο Κνετ, ενώ στη δεύτερη έβαλε την προβολή κι αποσόβησε τον 
κίνδυνο για την ομάδα του ο Κωνσταντόπουλος.
Τελικά, λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, η 
Ένωση βρήκε τη λύση με τον Κώστα Γαλανόπουλο. 
Ο Μπακάκης έκανε το γύρισμα απ’ τα δεξιά, με την μπάλα να καταλήγει 
στην απέναντι πλευρά στον Μάνταλο, ο οποίος γύρισε την κατάλληλη 
στιγμή στον μέσο της ΑΕΚ που εκμεταλλεύτηκε την αμυντική ολιγωρία 
των φιλοξενούμενων και πλάσαρε ανενόχλητος για το 1-0.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΤΑΛΣΙΟ
Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Γκαρσία αισθάνθηκε ενο-
χλήσεις στο αριστερό πόδι και έγινε αλλαγή, με τον Μάρκο Λιβάγια να 
περνάει στη θέση του. 
Μάλιστα, ο Κροάτης επιθετικός ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό 
του, λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, ύστερα από όμορφη συνεργασία με 
τον Μάνταλο, αλλά ο Κνετ τον νίκησε στο τετ α τετ
Δύο λεπτά αργότερα, ο Παναιτωλικός «απάντησε» στις ευκαιρίες, εκμε-
ταλλευόμενος μία λάθος συνεννόηση των Τσιγκρίνσκι - Νεντελτσεάρου, 
αλλά το πλασέ του Ντάλσιο κατέληξε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. 
Η ΑΕΚ, με... μπροστάρη τον Μάνταλο, έψαξε και δεύτερο γκολ, αλλά 
σε δύο περιπτώσεις ο Ολιβέιρα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα.Οι αρκετές αλλαγές έριξαν το ρυθμό μετά το 65ο λεπτό, με τον 
Χιμένεθ να προτιμά να διαχειριστεί το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ 
στον αντίποδα ο Δέλλας έκανε ακόμη πιο επιθετικό τον Παναιτωλικό, 
αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. 
Ωστόσο, η Ένωση διαχειρίστηκε καλύτερα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε 
ουσιαστικά από τον αντίπαλό της και έφτασε σε μία σημαντική νίκη, 
κυρίως σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ψυχολογίας.
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Ο 
Παναθηναϊκός πήρε μια δύ-
σκολη νίκη επί του Απόλλω-
να Σμύρνης με 1-0 εκτός έδρας 
με σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη 

που σκόραρε ανήμερα της γιορτής του. 
Το VAR έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τε-
λικό αποτέλεσμα
Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθη-
ναϊκό που επικράτησε δύσκολα όπως 
δείχνει και το τελικό 1-0 του Απόλλωνα 
Σμύρνης εκτός έδρας με σκόρερ τον 
Φώτη Ιωαννίδη στο ντεμπούτο του στο 
αρχικό σχήμα.
Μια πύρρειος νίκη για τους πράσινους 
που για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν κακοί 
έχοντας βέβαια και πάλι να αντιμετωπί-
σουν τις αρκετές απουσίες που είχαν σε 
ένα ακόμη ματς αλλά και το γεγονός πως 
για 40 και πλέον λεπτά έπαιζαν με παίκτη 
λιγότερο.
Οι πράσινοι που έπαιξαν και πάλι με μια 
ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές και νέα 
πρόσωπα τους Ιωαννίδη και Αθανασα-
κόπουλου έφτιαξαν ελάχιστες φάσεις, 
απείλησαν ελάχιστα αλλά αυτή τη φορά 
σε σχέση με το ματς με τον Αστέρα βρή-
καν το γκολ.
Από την άλλη οι γηπεδούχοι συνέχισαν 
τις θετικές τους εμφανίσεις, απείλησαν 
την εστία του Διούδη και είδαν τον Κου-
τσιαύτη να δίνει δύο πέναλτι υπέρ τους 
με το VAR να διορθώνει την αρχική από-
φαση του διαιτητή ενώ σκόραραν με 
τον Μπεντινέλι με το γκολ να ακυρώνε-
ται ως οφσάιντ του Βραζιλιάνου και πάλι 
με τη χρήση του VAR. Το ματς σημαδεύ-
τηκε όμως και από τον τραυματισμό του 
Νίκου Ιωαννίδη στο πρώτο 45λεπτο που 
πήγε απευθείας στο νοσοκομείο.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ Ε-
ΑΥΤΟ ΤΟΥ
Το πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο 
ανάμεσα στις δύο ομάδες που είχαν 
κάποιες φάσεις, όχι τη μεγάλη ευκαιρία 
όμως στο ματς. Το τριφύλλι ευτύχησε να 
βρεθεί μπροστά στο σκορ όταν στο 20’ 
ο Χατζηγιοβάνης έπαιξε ωραία το ένα 
- δύο με τον Χουάνκαρ ο οποίος μπήκε 
στην περιοχή, έκανε την παράλληλη μπα-
λιά με τον Βέρχουλστ να μην διώχνει 
σωστά και τον Ιωαννίδη να σκοράρει 
από κοντά.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του νεαρού 
φορ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο 
οποίος έκανε το καλύτερο δώρο στον 
εαυτό του για την ονομαστική του εορτή 
και ουσιαστικά αυτός «κέρασε» τους 
συμπαίκτες του.
Μάλιστα ο νεαρός φορ ήταν ο ποιο απει-
λητικός ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού 
στη διάρκεια της αναμέτρησης και αυτός 
που είχε τις καλύτερες στιγμές για τους 
πράσινους.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλή-
σουν και θα μπορούσαν να φτάσουν στο 
γκολ στο 28’ στη φάση που σημάδεψε το 
πρώτο μέρος. Όταν ο Διούδης έδιωξε τη 
μπάλα μετά από μια βαθιά μπαλιά, αυτή 
βρήκε στο χέρι του Νίκου Ιωαννίδη, αλλά 
ο Κουτσιαύτης έδωσε πέναλτι το οποίο 
εν συνεχεία πήρε πίσω με τη χρήση του 
VAR. Βέβαια στην ίδια φάση χτύπησε ο 
επιθετικός των γηπεδούχων ο οποίος 
πήγε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Το πρώτο μέρος έκλεισε με τις δύο ομά-
δες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τον 
Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.
Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλων Σμύρ-
νης είδε τον Κουτσιαύτη να δίνει εκ νέου 
πέναλτι στο 48’ σε μαρκάρισμα του Τσι-
λούλη από τον Ζαγαρίτη. Με τη χρήση 
του VAR όμως και πάλι ο ρέφερι είδε πως 
η παράβαση ήταν εκτός περιοχής, έδωσε 
φάουλ και τη δεύτερη κίτρινη στον παί-
κτη των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα 
ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει το ματς με 
δέκα παίκτες.
Το αριθμητικό πλεονέκτημα έδωσε την 
ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν 
περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια 
τους και να αρχίσουν να απειλούν την 
εστία του Διούδη ο οποίος όμως αν και 
με δεμένη τη μύτη από το πρώτο μέρος 
ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που έψα-
χναν με τον Μπεντινέλι να πλασάρει από 
το ύψος της μικρής περιοχής αλλά και 
αυτό ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR 
ως οφσάιντ.
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τις δύο 
ομάδες να έχουν από μια καλή φάση 
προς την εστία. Οι γηπεδούχοι με τον Σλί-
βκα και οι φιλοξενούμενοι με τον Χου-
άνκαρ και το τελικό 0-1 να δίνει στο τρι-
φύλλι ένα πολύτιμο τρίποντο.

Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός 0-1

Κέρασε το διπλό ο Φώτης 
Ιωαννίδης

Ο Ολυμπιακός νίκησε 4-0 τον Αστέρα 
στην Τρίπολη (τα τρία γκολ από 
στατικές φάσεις) και σημείωσε τη 
12η νίκη του σε 14 παιχνίδια στη 
Super League Interwetten. Σεμέδο, 
Καμαρά, Φορτούνης και Μπρούμα τα 
γκολ, ντεμπούτο ο Ρέαμπτσιουκ
 

Ο 
Ολυμπιακός επικράτησε 0-4 του 
Αστέρα για την 15η αγωνιστική 
της Super League Interwetten. 
Γκολ και ασίστ ο Καμαρά, δύο α-

σίστ ο Βαλμπουενά, γκολ - αριστούργημα ο 
Φορτούνης. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν 
στο ευρύ σκορ όταν φόρτσαραν στα τελευ-
ταία δέκα λεπτά των δύο ημιχρόνων (35’ 
Σεμέδο, 40’ Καμαρά, 81’ Φορτούνης, 86’ 
Μπρούμα οι σκόρερ).
Ο Αστέρας πήγε στα αποδυτήρια με δύο 
γκολ πίσω στο σκορ και ο Ράσταβατς απο-
φάσισε να ξεκινήσει το δεύτερο μισό με 
δύο αλλαγές, ρίχνοντας στο ματς Αλί Μπα-
μπά και Ριέρα. Ο πρώτος στο αριστερό 
άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, ο 
Τιλίκα δεξιά.
Οι γηπεδούχοι ήταν πιο επι-
θετικοί στα πρώτα λεπτά, 
επιχείρησαν να αναπτυ-
χθούν και να φτάσουν σε 
τελικές από τα άκρα και 
απείλησαν στο 56’ με τον 
Αλί Μπαμπά και στο 58’ με 
τον Τασουλή. Ο Μαρτίνς στο 
59’ έκανε δύο αλλαγές, Σισέ 
αντί του Σεμέδο και Φορτούνης 
αντί Βαλμπουενά.
Η πρώτη φορά που βγήκε στο ανοιχτό 
γήπεδο ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό 
ήταν στο 61’ με την υπέροχη πάσα του Φορ-
τούνη στον Αραμπί, τη μπαλιά του οποίου 
στον Μπρούμα «καθάρισε» ο Τσιφτσής.
Ο «Φορτού» είδε το σουτ στο 61’ να 
κοντράρεται, την εκτέλεση φάουλ του στο 
74’ να μην αξιοποιείται από τον Σισέ που 
έστειλε άουτ τη μπάλα, όχι όμως και το 
φάουλ στο 81’. Εκτέλεση - αριστούργημα 
που άφησε άγαλμα τον Τσιφτσή για το 0-3.

«ΜΗΧΑΝΑΚΙ» ΚΑΜΑΡΑ, ΝΤΕ-
ΜΠΟΥΤΟ ΟΛΕΓΚ
Όλα τα λεφτά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, 
βέβαια, ο Καμαρά. Δεν σταμάτησε να τρέ-
χει και να κόβει, ενώ είχε και ασίστ στο 0-4. 
Στο 86’ πέρασε στον Μπρούμα κι αυτός με 
πλασέ βρήκε δίχτυα.

Και αυτή η φάση ξεκίνησε από ωραία 
ενέργεια του Φορτούνη, ο οποίος αρχικά 
πέρασε στον Σουντανί κι αυτός στον 
Καμαρά. Στο αμέσως προηγούμενο λεπτό 
είδαμε και τον Ρέαμπτσιουκ να κάνει ντε-
μπούτο, αντικαθιστώντας τον Χολέμπας.
Ο Μολδαβός έστω και σε αυτά τα λίγα 
λεπτά θέλησε να δείξει πράγματα, ζητώντας 
μπάλα. Το 0-4 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΑΝΕΒΗΚΕ ΚΑΙ 
«ΚΑΘΑΡΙΣΕ»
Στα πρώτα 35 λεπτά ο Αστέρας κατάφερε να 
περιορίσει τον Ολυμπιακό. Δύο κεφαλιές 
του Αραμπί που δεν είχαν καμία τύχη ήταν ο 
επιθετικός απολογισμός των «ερυθρόλευ-
κων» σε αυτό το διάστημα της αναμέτρη-
σης. Παθιασμένοι οι γηπεδούχοι, προσπά-
θησαν 2-3 φορές να πιέσουν ψηλά και έβα-
λαν δύσκολα στον Σεμέδο, ο οποίος μάλιστα 
δέχτηκε κίτρινη στο 20’.
Δεν είχαν ιδέες οι φιλοξενούμενοι επιθε-
τικά, ήταν καλά οχυρωμένοι οι Αρκάδες, 
αλλά όλα άλλαξαν από το 34’ και μετά. Τότε 

που ο Μασούρας πέρασε κεντρικά 
κοντά στον Αραμπί και ο 

Μπρούμα άλλαζε πλευρές 
με τον Μπρούμα. Από το 
35’ και μετά ο Ολυμπια-
κός άλλαξε ρυθμό, απέ-
κτησε ταχύτητα, έβαλε 
δύο γκολ, έκανε τελικές 

και πήγε στην ανάπαυλα 
με το 0-2.

Κόρνερ του Βαλμπουενά στο 
35’, κεφαλιά του Σεμέδο και 0-1. 

Κόρνερ του Βαλμπουενά στο 40’, σουτ στην 
κίνηση από τον Καμαρά έξω από την περι-
οχή, η μπάλα στην αριστερή γωνία και στα 
δίχτυα. Φοβερή εκτέλεση. Μέσα σε ένα 
πεντάλεπτο ο Γάλλος μέτρησε δύο ασίστ, 
κόρνερ τα οποία προήλθαν από σουτ των 
Αραμπί και Μπρούμα που κόντραραν σε 
Τασουλή και Σουάρες.
Το γκολ του ο Καμαρά, μάλιστα, το αφιέ-
ρωσε στον Ομάρ Ελαμπντελαουί, που περ-
νάει τον Γολγοθά του.
Η προσπάθεια του Αστέρα πήγε στράφι 
μόλις ανέβασε την απόδοσή του ο Ολυμπια-
κός, που άλλαξε το 4-2-3-1 σε 4-4-2. Ο Βαλ-
μπουενά έδινε το τέμπο και οι υπόλοιποι 
ακολουθούσαν. Στην τελευταία φάση του 
πρώτου ημιχρόνου, Σα και Ρεγκίς συγκρού-
στηκαν στον αέρα με υπερβολική δύναμη, 
μετά την αρχική απομάκρυνση του Πορτο-
γάλου.

Αστέρας - Ολυμπιακός 0-4

Άλλη κλάση! 
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σανς-Ράπτορς 123-115: Τους 
“σκότωσαν” με 21 τρίποντα

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Παράταση συμφωνίας αντί για νέα 
μείωση των μισθών

H 
Major League Soccer (MLS) προσφέρθηκε να παρατείνει τους όρους της τρέχου-
σας συμφωνίας (CBA) κατά δύο χρόνια αντί να μειώσει τους μισθούς των παι-
κτών, πρκειμένου να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες απώλειες το 2021 λόγω της 
κρίσης COVID-19.

 Tον Ιούνιο υπήρξε συμφωνία που περιελάμβανε περικοπή 5% στους μισθούς των παικτών, 
αλλά τον περασμένο μήνα το πρωτάθλημα επικαλέστηκε μια ρήτρα για να διαπραγματευτεί 
εκ νέου τη συμφωνία, δίνοντας και στις δύο πλευρές 30 ημέρες περιθώριο για διαπραγμα-
τεύσεις.
 «Σύμφωνα με αξιωματούχους της δημόσιας υγείας, οι περιορισμοί στην παρακολού-
θηση ζωντανά αθλητικών εκδηλώσεων θα συνεχιστούν μέχρι τη σεζόν 2021», ανέφερε σε 
δήλωσή του ο πρόεδρος  της MLS, Μαρκ Άμποτ.
 «Για να αντιμετωπιστεί ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος της πανδημίας το 2021, η MLS προτεί-
νει να παραταθεί η διάρκεια της υπάρχουσας συλλογικής συμφωνίας διαπραγμάτευσης για 
δύο χρόνια, αντί να επιδιώκεται μείωση μισθού. Αυτή η πρόταση θα συμβάλει στη διασφά-
λιση της μακροπρόθεσμης υγείας του πρωταθλήματος, ενώ θα πληρώνει 100% των μισθών 
των παικτών MLS.»
Εάν οι πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, η σεζόν του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει στα 
μέσα Μαρτίου.

Ο
ι “καυτοί” Φίνιξ Σανς (6-2) ευστόχησαν σε 21 τρίποντα και επικράτη-
σαν με 123-115 των απογοητευτικών Τορόντο Ράπτορς (1-6)!
Οι Σανς είχαν 21/40 τρίποντα, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ (φωτό) πέτυχε 
τους 15 από τους 24 πόντους του στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Πασκάλ Σιακάμ με 32 πόντους. 
Για το κακό ξεκίνημα των Τορόν το Ράπτορς τη φετ ινή αγωνισ τ ική σεζόν 
μίλησε ο βετεράνος πόιντ γκαρντ της ομάδας, Κάιλ Λάουρι.
“Θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι μας. Να είμαστε πιο τολμη-
ροί. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καθόλου τόλμη. Δεν έχουμε τίποτα απολύ-
τως. Οι αντίπαλοι μάς κοιτούν σαν ένα σνακ που είναι έτοιμοι να το κατασπα-
ράξουν”.
Πλέον, η ομάδα του Νικ Νερς μετρά ρεκόρ μιας νίκης και πέντε ηττών σε έξι 
ματς που έχει δώσει τη φετινή περίοδο.
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Προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η Super League 2 έως τις 19 
Μαΐου 2021, αποφασίστηκε να 
τροποποιηθεί η προκήρυξη και ως 
εκ τούτου οι αγώνες σε playoffs 
και playouts δεν θα είναι διπλοί, 
αλλά μονοί. Πρωτάθλημα 27 
αγωνιστικών, με άλλα λόγια.

Γ
ια να βγουν οι ημερομηνίες και να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα το πρωτά-
θλημα της Super League 2 μέχρι 19 
Μαΐου 2021, αποφασίστηκε να αλ-

λάξει η προκήρυξη και οι διπλοί αγώνες 
σε playoffs (θέσεις 1-6) και playouts (7-
12) έγιναν μονοί. Αυτό σημαίνει πως με 
την ολοκλήρωση 22 αγώνων ολοκληρώ-
νεται η κανονική περίοδος και αρχίζουν 
οι μονοί αγώνες σε playoffs και playouts.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 
1η μέχρι την 3η θέση θα δώσουν τρία 
παιχνίδια εντός στα playoffs, ενώ όσοι 
τερματίσουν στις θέσεις 7-9, θα 
δώσουν επίσης τρία παιχνί-
δια εντός στα playouts.
Πιο αναλυτικά...
Ο πρώτος της κανο-
ν ική ς  π ε ρ ιό δ ο υ 
σε playof f s  κα ι 
playouts θα υπο-
δε χ τ ε ί  τον δεύ-
τερο, τον τρίτο και 
τον τέ ταρτο, ενώ 
εκτός θα παίξει με 
τον πέμπτο και τον 
έκτο.
Ο δεύτερος θα υποδεχτεί 
τον τρίτο, τον τέταρτο και τον 
πέμπτο, ενώ θα παίξει εκτός έδρας με τον 
πρώτο και τον έκτο.
Ο τρίτος θα φιλοξενήσει τον τέταρτο, τον 
πέμπτο και τον έκτο, ενώ θα τεθεί αντιμέ-
τωπος μακριά από το γήπεδό του με τον 
πρώτο και τον δεύτερο.
Ο τέταρτος θα παίξει μέσα με τον πέμπτο 
και τον έκτο και εκτός με τους τρεις πρώ-
τους.
Ο πέμπτος θα παίξει εντός με τον πρώτο 
και τον έκτο, ενώ εκτός έδρας με τον δεύ-
τερο, τον τρίτο και τον τέταρτο.
Ο έκτος, τέλος θα παίξει στην έδρα του με 
τον πρώτο και τον δεύτερο, εκτός με τον 
τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο.
Ο πρώτος της Super League 2, όπως έγινε 

σαφές ξανά, θα ανέβει στη μεγάλη κατη-
γορία και ο δεύτερος θα δώσει μπαράζ 
(διπλό) με τον προτελευταίο της Super 
League 1.
Η ανακοίνωση:
«Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της 
Super League 2 ενέκρινε ομόφωνα την 
τροποποίηση της προκήρυξης του Πρω-
ταθλήματος της Super League 2, το οποίο 
θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις 22 αγωνι-
στικές κανονικής περιόδου και πέντε (5) 
μονών πλέι οφ και πλέι άουτ ενώ καθό-
ρισε τον τρόπο διεξαγωγής των μόνων 
αγώνων».

Αποφάσισε τροποποίηση της 
προκήρυξης του πρωταθλήμα-
τος
Το πράσινο φως για την διεξαγωγή προ-
πονήσεων στην Super League 2 έχει ήδη 
δοθεί από τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ οι ΓΓΑ 
έχει δώσει τις οδηγίες προς τις ομάδες για 

την επανέναρξη των πρωταθλη-
μάτων.

Την Τετάρτη (30/12) 
τ ο  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή 

συμβούλιο της 
Super League 
2,  προκε ι -
μ έ ν ο υ  ν α 
χ ω ρ έ σ ο υ ν 
οι ημερομη-
ν ίε ς,  απο -

φάσισε την 
τροποποίηση 

της προκήρυ-
ξης του πρωτα-

θλήματος.
Συγκεκριμένα, θα διε-

ξαχθούν 27 αγωνιστικές. Από 
αυτές, 22 αναμετρήσεις θα αφορούν την 
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 
ενώ θα προστεθούν και πέντε μονοί αγώ-
νες των playoffs και των playouts. Με λίγα 
λόγια δεν θα πραγματοποιηθούν διπλές 
αναμετρήσεις.
Ο τρόπος διεξαγωγής των μονών αγώνων 
ανακοινώθηκε ότι θα καθοριστεί σε νέο 
διοικητικό συμβούλιο τη Δευτέρα (4/1, 
14:00).
Αναλυτ ικά η ανακοίνωση της Super 
League 2:
«Μετά από έγγραφο της Ε.Π.Ο. όπου 
ζητείται η ολοκλήρωση του πρωταθλή-
ματος της Super League 2, συμπεριλαμ-

βανομένων των πλέι οφ και πλέι αουτ έως 
τις 19/5/2021, το διοικητικό συμβούλιο 
αποφάσισε όπως τροποποιηθεί η προ-
κήρυξη του πρωταθλήματος, το οποίο θα 
διεξαχθεί σε 27 αγωνιστικές, 22 κανονι-
κής διάρκειας και μονοί αγώνες πλέι οφ 
και πλέι άουτ.
Η διαδικασία του τρόπου διεξαγωγής των 
μονών αγώνων θα καθοριστεί σε νέο διοι-
κητικό συμβούλιο που θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 4/1/20 και ώρα 14:00».

Οι ομάδες θα μοιρασ τούν 
150.000 ευρώ από το τηλεοπτικό 
συμβόλαιο για το Κύπελλο
Αλαλούμ έγινε το πρωί της Τρίτης (5/1) 
με τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου, 
καθώς παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή 
των λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε τη συμ-
μετοχή και ομάδων της Super League 2, η 
ΕΠΟ δεν καλύφθηκε απ’ την απόφαση, και 
η κλήρωση διεξήχθη τελικά μόνο με ομά-
δες της Super League Interwetten.
Μπορεί οι ομάδες της δεύτερης κατηγο-
ρίας να μη συμμετέχουν στο Κύπελλο, 
αλλά θα μοιραστούν το ποσό των 150.000 
ευρώ.

Είναι ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του 
τηλεοπτικού συμβολαίου που δίνει επι-
πλέον το συνδρομητικό που έχει τα δικαι-
ώματα από τη στιγμή που συμμετέχουν 
μόνον ομάδες της πρώτης κατηγορίας και 
χορηγείται ώστε να καλύψουν τα έξοδα 
που έχουν να κάνουν με την τήρηση του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου κατά του 
κορονοϊού.

Η επιτροπή λοιμωξιολόγων ει-
σηγήθηκε και με ομάδες της SL2 
το Κύπελλο
H επιτροπή των λοιμωξιολόγων άναψε 
το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή και 
των ομάδων της Super League 2 στην 
κλήρωση του Κυπέλλου που θα πραγμα-
τοποιηθεί το μεσημέρι στα γραφεία της 
ΕΠΟ.
Κανονικά με ομάδες και της Super League 
2 θα διεξαχθεί η κλήρωση του Κυπέλλου 
το μεσημέρι της Τρίτης (05/01, 13:30) στα 
γραφεία της ΕΠΟ, καθώς η Επιτροπή των 
λοιμωξιολόγων άναψε το «πράσινο φως» 
για συμμετοχή τους.
Η επιστολή της Επιτροπής των λοιμωξιο-
λόγων:
«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λαμβάνο-
ντας το λόγο παρουσίασε την εισήγηση 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοι-
μογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τη 
συμμετοχή ομάδων της Super league 2 
στη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος, η 

οποία κατέληξε στο να πραγματοποιηθεί 
η επικείμενη κλήρωση του ποδοσφαιρι-
κού Κυπέλλου Ελλάδος χωρίς να εξαιρε-
θούν οι ομάδες της Super League 2.
Τα μέλη θα επανέλθουν εντός δεκαημέ-
ρου προκειμένου να εισηγηθούν επί του 
θέματος λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα 
επιδημιολογικά δεδομένα.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη 
της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα την 
ανωτέρω εισήγηση.
Ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής για 
την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής έληξε τη συνεδρίαση».

Επιστολή των παικτών της Γ’ Ε-
θνικής στον πρωθυπουργό
Επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη από την επιτροπή των ποδο-
σφαιριστών των ομάδων της Γ’ Εθνικής, 
θέτοντας ζήτημα επιβίωσης λόγω της μη 
έναρξης του πρωταθλήματος.
Οι ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής έστει-
λαν επισ τολή σ τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη και θέτουν ζήτημα 
επιβίωσης λόγω της μη έναρξης του πρω-
ταθλήματος.Αναλυτικά όσα αναφέρουν 
στην επιστολή τους:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
λαμβάνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε 
σε Εσάς ως τον αρμοδιότερο στην χώρα 
για την διατήρηση της ζωής και της υγείας 
των πολιτών, αλλά και για την ύπαρξη 
αθλητισμού, όπως ορίζει το Σύνταγμα, 
καθώς για εμάς και τις οικογένειές μας 
αποτελεί ανάγκη επιβίωσης η άμεση 
έναρξη του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής 
Κατηγορίας Ανδρών Ποδοσφαίρου.
Έχουμε απευθυνθεί στην Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία και στο αρμό-
διο υφυπουργείο Αθλητισμού και έχουν 
καταρτισθεί τα προβλεπόμενα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα τα οποία δεσμευόμα-
στε ότι θα τηρήσουμε, όμως φαίνεται να 
υπάρχει κάποια κωλυσιεργία».

Νίκη Βόλου: Η έκπληξη στον 
11χρονο φίλο της ομάδας
Μια υπέροχη έκπληξη ετοίμασε και υλο-
ποίησε η Νίκη Βόλου στον Λευτέρη Στο-
λίδη. Κάλεσε τον 11χρονο φίλο της ομά-
δας, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, με την 
οικογένειά του στο γήπεδο.
Εκεί συνάντησε τον Αργεντινό παίκτη των 
Θεσσαλών, Λούκας Γκαρσία, μίλησαν και 

έπαιξαν μαζί. Μάλιστα πήρε και δώρο μια 
φανέλα με το όνομά του στην πλάτη. Δείτε 
το video που δημοσίευσε η ίδια η ομάδα 
της Μαγνησίας.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Super League 2: Μονοί αγώνες σε playoffs και playouts
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Σ
το Ολντ Τράφορντ η Μάντσεστερ Σίτι 
πανηγύρισε την πρόκριση στον τελι-
κό του Λιγκ Καπ, όπου θα βρει απέ-
ναντι της την Τότεναμ στις 25 Απρι-

λίου και θα υπερασπισθεί τον τίτλο της. Οι 
πολίτες, ήταν καλύτεροι, πιο ουσιαστικοί 
και επικράτησαν άνετα 2-0 της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ χάρη στα γκολ του Στόουνς στο 
50’ και του Φερναντίνιο στο 83’.
Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς κάποιο 
τέρμα ωστόσο οι δύο ομάδες μπήκαν με 
δυναμικό τρόπο στον αγωνιστικό χώρο. Οι 
κόκκινοι διάβολοι βρήκαν δίχτυα στο 3’ με 
αυτογκόλ του Στόουνς, ωστόσο ο Ράσφορντ 
ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και 
έτσι δεν μέτρησε.
Δύο λεπτά αργότερα γκολ ακυρώθηκε και 
για την Σίτι στο πλασέ του Γκιουντογκάν από 
κοντά. Στο 9ο λεπτό η ομάδα του Σόλσκιερ 
απείλησε με ένα σουτ του Μπρούνο Φερ-
νάντες που έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ 
ο Στέφεν. Στο 13’ οι πολίτες απάντησαν με 
σουτ του Ντε Μπράινε εκτός περιοχής που 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο 24ο λεπτό η Σίτι βρήκε γι’ ακόμη μία 
φορά με τον Φόντεν, όμως βρισκόταν πάλι 
σε θέση οφσάιντ. Οι δύο ομάδες πίεζαν 
ψηλά, όμως όσο κυλούσαν τα λεπτά μέχρι 
και το τέλος του ημιχρόνου ο ρυθμός έπε-

φτε σταδιακά.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι 
μπήκε πιο δυνατά και δεν άργησε να πετύχει 
και το γκολ. Στο 50ο λεπτό οι πολίτες είχαν 
κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά, ο 
Φόντεν εκτέλεσε, ο Στόουνς κινήθηκε στην 
περιοχή και από κοντά με προβολή έγραψε 
το 0-1.
Στη συνέχεια οι πολίτες συνέχισαν να απει-
λούν με σουτ του Κανσέλο στο 53’, ενώ 
στο 62ο λεπτό ο Χέντερσον χρειάστηκε να 
επέμβει σε μία επικίνδυνη προσπάθεια του 
Μάχρεζ διώχνοντας σε κόρνερ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε στα πόδια 
της την κατοχή και προσπάθησε να γίνει 
απειλητική. Άλλωστε οι παίκτες του Σόλ-
σκιερ γνώριζαν ότι όσο κυλούσαν τα λεπτά 
θα έπρεπε να ρισκάρουν. Όμως η Μάντσε-
στερ Σίτι αμύνθηκε σωστά και προστάτευε 
το προβάδισμα που είχε από το 50ο λεπτό.
Τελικά οι πολίτες κατάφεραν να «σφραγί-
σουν» την πρόκριση στον τελικό στο 83ο 
λεπτό. Μετά από μία εκτέλεση κόρνερ, η 
μπάλα έφτασε στον Φερναντίνιο, ο οποίος 
με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε 
το 0-2, το οποίο έμελλε να μείνει έως και 
το τέλος. Κάπως, έτσι η ομάδα του Γκουαρ-
διόλα πανηγύρισε την πρόκριση.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ 
Σίτι 0-2: Πήρε το ντέρμπι και 
προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ

Μίλαν - Γιουβεντους 1-3: Πολύ 
σκληρή για να πεθάνει

Η 
Γιουβέντους απέδρασε από το 
Σαν Σίρο επικρατώντας (1-3) 
της Μίλαν με πρωταγωνιστές 
τους Κιέζα και Ντιμπάλα που 

συνεργάστηκαν στα δύο πρώτα γκολ. 
Στο -7 από με ματς λιγότερο από την κο-
ρυφή και τους ροσονέρι, των οποίων το 
αήττητο σερί 27 αγώνων έλαβε τέλος!
Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Γηραιά 
Κυρία. Η Μίλαν υποδέχτηκε το 
βράδυ της Τετάρτης (6/1) τη 
Γιουβέντους για την 16η 
αγωνιστική της Serie A 
και οι μπιανκονέρι έφυ-
γαν με την εκτός έδρας 
νίκη (1-3).
Ά ν ο ι ξ α ν  τ ο  σ κ ο ρ 
στο 18ο λεπτό με τον 
Φεντερίκο Κιέζα έπειτα 
από ασίστ με τακουνάκι 
του Πάουλο Ντιμπάλα. Ο 
πρώτος έκλεψε την μπάλα, 
έδωσε στον δεύτερο, από το τακουνάκι 
του οποίου την πήρε και πάλι. Με πλασέ 
μέσα από την περιοχή νίκησε τον γκολ-
κίπερ των γηπεδούχων και συμπαίκτη 
του στη σκουάντρα ατζούρα.
Οι ροσονέρι έφτασαν στην ισοφάριση 
στο 41ο λεπτό με τον Καλάμπρια ν’ αφή-
νει άγαλμα τον Στσέσνι.
Ο Ραφαέλ Λεάο έφυγε από αριστερά 
κι έδωσε στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο 
οποίος βρέθηκε στην περιοχή. Ο 24χρο-
νος έπιασε ένα σουτ με φάλτσα, άφησε 
άγαλμα τον Βόιτσεχ Στσέσνι και έκανε 
το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν 
- ο Αντρέα Πίρλο στο ημίχρονο ζήτησε 
εξηγήσεις από τον διαιτητή - για φάουλ 
του Χακάν Τσαλχάνολγου στον Αντριάν 
Ραμπιό στην αρχή της φάσης. Η φάση 
ελέγχθηκε από τον VAR και αποφάνθηκε 
ότι δεν υπήρχε τίποτα, άρα έπρεπε να 
μετρήσει το γκολ.
Η Γηραιά Κυρία πήρε ξανά το προβά-

δισμα στο 62ο λεπτό. Και πάλι με 
τον Φεντερίκο Κιέζα, και πάλι 

από ασίστ του Πάουλο Ντι-
μπάλα. Ο 23χρονος βρήκε 
χώρο εκτός περιοχής και 
με το αριστερό νίκησε 
γ ια δεύτερη φορά στο 
ν τ έ ρμπ ι  τ ο ν  Ν τ ονα -
ρούμα.

Το 1-3 ήρθε από τους παί-
κτες που αντικατέστησαν 

τον Ιταλό και τον Αργεντινό. 
Στο 76ο λεπτό ο Κουλουσέβσκι 

μπήκε από δεξιά και έδωσε έτοιμο γκολ 
στον Γουέστον ΜακΚένι.
Το 1-3 ήταν και το τελικό σκορ στο Σαν 
Σίρο. Έτσι η ομάδα του Τορίνο μείωσε 
στους επτά βαθμούς από την κορυφή 
- όπου παραμένουν οι Μιλανέζοι - και 
μάλιστα με ματς λιγότερο (αυτό με τη 
Νάπολι που αρχικά κατοκυρώθηκε υπέρ 
της και στη συνέχεια αποφασίστηκε να 
διεξαχθεί).
Έτσι έλαβε τέλος και το σερί των 27 ματς 
χωρίς ήττα που κρατούσε μέχρι τώρα η 
Μίλαν στην πρώτη κατηγορία του ιταλι-
κού πρωταθλήματος.

Σε δίκη ο Μπενζεμά για την υπόθεση 
εκβιασμού του Βαλμπουενά

Σ
ύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, η εισαγγελία παρέπεμ-
ψε σε δίκη τον Καρίμ Μπενζεμά 
στο Ποινικό Δικαστήριο των Βερ-

σαλλιών για την υπόθεση εκβιασμού του 
Ματιέ Βαλμπουενά το 2015, καθώς κατη-
γορείται για συνέργεια Ενώπιον της δικαι-
οσύνης θα βρεθεί ο Καρίμ Μπενζεμά για 
την υπόθεση εκβιασμού του νυν παίκτη 
του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά. 
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, η εισαγγελία παρέπεμψε σε δίκη 
τον Γάλλο επιθετικό στο Ποινικό Δικαστή-
ριο των Βερσαλλιών για συνέργεια στην 
απόπειρα εκβιασμού του Βαλμπουενά 
που αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 
2015.
Ο Μπενζεμά κατηγορείται ότι υποκίνησε 

τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική 
Γαλλίας να πληρώσει τρία άτομα τα οποία 
τον εκβίαζαν και τον απειλούσαν ότι 
θα αποκαλύψουν ένα sex tape με εκεί-
νον πρωταγωνιστή.  Ουσιαστικά, ο σταρ 
της Ρεάλ θεωρείται πως λειτούργησε ως 
μεσάζοντας και πέτυχε μία συμφωνία για 
να αποτρέψει τη διαρροή του video αντί 
150.000 ευρώ. Εκτός από τον Μπενζεμά, 
άλλα τέσσερα άτομα παραπέμφθηκαν σε 
δίκη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός είναι κι ο 
λόγος που ο Ντιντιέ Ντεσάμπ δεν ξανακά-
λεσε τον Μπενζεμά στην εθνική Γαλλίας, 
με αποτέλεσμα ο 33χρονος -πλέον- επι-
θετικός να χάσει το Euro 2016, αλλά και το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, το οποίο 
και κατέκτησε η χώρα του.

Πέθανε ο 24χρονος της Αλβέρκα 
που κατέρρευσε στο γήπεδο

Θ
ρήνος στην Πορτογαλία με τον χαμό ενός νεαρού ποδοσφαιριστή σε ηλι-
κία μόλις 24 ετών. Ο λόγος για τον Άλεξ Απολινάριο της Αλβέρκα, ο οποίος 
στον αγώνα με την Αλμεϊρίμ την περασμένη Κυριακή για την κατηγορία Serie 
F, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και δυστυχώς τέσσερις ημέρες μετά 

«έφυγε» από τη ζωή.
Ο Βραζιλιάνος υπέστη ανακοπή, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά έπειτα 
από λίγες ημέρες νοσηλείας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας πίσω 
γυναίκα και δυο παιδιά.
Ο Απολινάριο είχε ξεκινήσει από τη Μποταφόγκο, εν συνεχεία πέρασε από την Κρου-
ζέιρο και την Ατλέτικο Παραναένσε, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 μετακόμισε στην 
Πορτογαλία και την Αλβέρκα.
Ένα από τα highlight της καριέρας του ήταν το γκολ που είχε πετύχει στο ιστορικό 2-0 
της ομάδας του απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας τον Οκτώβριο του 2019.
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αθλητικά

Βασίλισσα των ντέρμπι (έξι νίκες, μια ισοπαλία) και με βούλα. Η 
Ομόνοια μετά τις τριάρες επί του ΑΠΟΕΛ, της Ανόρθωση και της 
ΑΕΚ έδειξε τα δόντια της και στον Απόλλωνα τον οποίο κέρδισε 2-1 
με ανατροπή στο ΓΣΠ για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ χωρίς να φτάσει σε υψηλές πτήσεις, 

άλλωστε αυτό επιβεβαιώνουν και οι παρατηρήσεις του Νορβηγού κατά 
τη διάρκεια του ματς, επιβλήθηκε ενός ακόμη αντιπάλου που έχει τους 
ίδιους στόχους και επιβεβαίωσε την τεράστια δυναμική της για κατά-
κτηση του πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του ματς, ο Γιαν Λέτσγιακς. 
Ο Τσέχος αριστερός μπακ σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός για 
το «τριφύλλι», αφού είχε συμβολή και στα δύο τέρματα της Ομόνοιας. 
Τιάγκο (25’) και Σάλαϊ με αυτογκόλ μετά από προσπάθεια του Λέτσγιακς 
ήταν οι σκόρερ των πρασίνων που έφτασαν τους 35 βαθμούς και μείω-
σαν στον ένα βαθμό τη διαφορά από τον Απόλλωνα. Οι φιλοξενούμενοι 
προηγήθηκαν με τον Ντιγκινί στο 2’, είχαν δοκάρι με τον Γιούστε στο 47’ 
για να πάρουν προβάδισμα 2-1, όμως δέχθηκαν την τρίτη φετινή τους 
ήττα.

Το ματς
Με γκολ από τα αποδυτήρια ο Απόλλων προηγήθηκε της Ομόνοιας και 
πήρε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Ο Νικολά Ντιγκινί μόλις στο 2’, με 
το δέκατο τέρμα του στο πρωτάθλημα, έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα 
του Γιάννη Πετράκη. Mετά από λάθος του Ασάντε ο Πίττας μπήκε στην 
περιοχή από πλάγια αριστερά, έκανε το σουτ με τον Φαμπιάνο να απο-
κρούει ασταθώς και τον Γάλλο επιθετικό από το ύψος της μεγάλης περιο-
χής να βρίσκει στόχο. Το γκολ βοήθησε τους φιλοξενούμενους που ήταν 
καλύτεροι στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και στο 10’ απείλησαν εκ νέου 
με τον Ντιγκινί, όμως ο Φαμπιάνο απέκρουσε το σουτ του επιθετικού 
των γαλάζιων. Σταδιακά η Ομόνοια ξεπέρασε το σοκ, κέρδισε μέτρα στον 
αγωνιστικό χώρο και στο 25’ ισοφάρισε σε 1-1 με εξαιρετικό γκολ του 
Τιάγκο. Ο Λέτσιακς σε μία από τις συνηθισμένες του επελάσεις έκανε τη 
σέντρα από αριστερά και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έκανε απευθείας 
συρτό σουτ, λίγο έξω από την περιοχή, και έστειλε την μπάλα στη δεξιά 
γωνία της εστίας του Δημητρίου.
Επανάληψη του πρώτου ημιχρόνου επιχείρησε να κάνει ο Απόλλων, 
όμως η μπάλα μετά την κεφαλιά του Γιούστε στο 47’ κτύπησε στο δοκάρι 
του Φαμπιάνο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε, με τον Απόλλωνα να πιέζει από ψηλά την άμυνα της Ομόνοιας 
χωρίς, όμως, να καταφέρει να γίνει απειλητικός προς την εστία των πρα-
σίνων. Η ασταμάτητη μηχανή παραγωγής φάσεων και γκολ που διατη-
ρεί η Ομόνοια, ο Γιαν Λέτσιακς,  επιβεβαίωσε στο 70’ της αναμέτρησης 
πόσο καθοριστικός ποδοσφαιριστής είναι. Μετά από όμορφη πάσα με 
λόμπα του Κούσουλου ο Τσέχος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Απόλ-
λωνα, έκανε άψογο σταμάτημα της μπάλας, μπήκε στην περιοχή και 
έκανε γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι με την μπάλα να κτυπά στον 
Σάλαϊ και να καταλήγει στα δίχτυα του Δημητρίου.
Την άποψη του ότι ο Απόλλωνας δεν άξιζε να χάσει στο ντέρμπι από 
την Ομόνοια, εξέφρασε ο Δημήτρης Δημητρίου. Ο Κύπριος γκολκίπερ 
συμπλήρωσε πως μπορεί να μην ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομά-
δας του, ωστόσο δεν δέχθηκαν πολλές ευκαιρίες και ηττήθηκαν με ένα 
τυχερό γκολ. «Προσπαθήσαμε, αλλά ίσως να μην κάναμε το καλύτερο 
μας παιχνίδι. Κατά την άποψη μου δεν αξίζαμε να χάσουμε με την εικόνα 
του δευτέρου ημιχρόνου, δεν δεχθήκαμε πολλές ευκαιρίες. Δεχθήκαμε 
ένα τυχερό γι’ αυτούς γκολ αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπράβο 
στην Ομόνοια και εμείς θα συνεχίσουμε. Κρατάμε την προσπάθεια. 
Έχουμε ένα μεγάλο μήνα με πολλά παιχνίδια. Έχουμε μια πάρα πολύ 
καλή ομάδα, είμαστε εκεί ψηλά και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε 
για το πρωτάθλημα».

 Δόξα για εξάδα, ΑΠΟΕΛ σε περιπέτειες 
παραμονής στην Α’ Κατηγορία. Οι 
γαλαζοκίτρινοι αποδεικνύονται σάκος του 
μποξ και εύκολη λεία για κάθε αντίπαλο, με 
την ομάδα της Κατωκοπιάς να κερδίζει με 2-1 
στο Μακάρειο για την 18η αγωνιστική και να 
υποχρεώνει την ομάδα του Μικ Μακάρθι που 
μετρά αντίστροφα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ 
στην τέταρτη συνεχόμενη της ήττα και όγδοη 
στο πρωτάθλημα. 

Ο 
ΑΠΟΕΛ ήταν γι’ άλλο ένα παιχνίδι τραγι-
κός στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, 
με αργή ανάπτυξη και προβλέψιμος. Ο κα-
τήφορος για τους γαλαζοκίτρινους 

δεν λέει να σταματήσει, διανύουν τις δυ-
σκολότερες στιγμές της ιστορίας τους και 
παραμένουν στη ζώνη του υποβιβα-
σμού (11η θέση) με 16 βαθμούς.
Το ματς
Με διάθεση άρχισε τον αγώνα ο 
ΑΠΟΕΛ που ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο 
στην αναμέτρηση και νωρίς κατάφερε να 
μπει μπροστά στο σκορ. Ο Τομάς ντε Βιν-
σέντι στο 8’ του αγώνα έβαλε τέλος στην αφλο-
γιστία 290’, αφού οι γαλαζοκίτρινοι είχαν σκοράρει 
τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2020 κόντρα στη 

Νέα Σαλαμίνα και έμειναν άσφαιροι στα ματς με Ομό-
νοια, Καρμιώτισσα και Ένωση.
Μετά από σέντρα του Ζαχίντ από δεξιά ο Νούχιου 
έκανε κεφαλιά πάσα με τον Ντε Βινσέντι να δίνει με το 
γόνατο προβάδισμα 1-0 στον ΑΠΟΕΛ και να πανηγυ-
ρίζει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Η ομάδα 
του Μικ Μακάρθι παρά το γρήγορο γκολ δεν κατά-
φερε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια του 
πρώτου ημιχρόνου.
Ο Μπεν Σαχάρ στο 15’ απείλησε την εστία του Παρα-
σκευά και από εκείνο το σημείο και έπειτα οι γηπε-
δούχοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Σταδιακά κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο και κυρίως 
από στατικές φάσεις με το κεφάλι του Σαντίκ έδει-
ξαν τα δόντια τους στον ΑΠΟΕΛ. Ο Φινλανδός επιθε-

τικός αστόχησε στο 20’ σε κεφαλιά μετά από 
σέντρα του Κίκας, όμως οκτώ λεπτά αργό-

τερα (28’) βρήκε στόχο έπειτα από εκτέ-
λεση φάουλ του Οικονομίδη. Στη συνέ-
χεια του πρώτου ημιχρόνου ο ρυθμός 
έπεσε, ο ΑΠΟΕΛ ήταν ακίνδυνος επι-
θετικά με αργή και προβλέψιμη ανά-

πτυξη, ενώ ούτε και η Δόξα έφτασε με 
αξιώσεις στην περιοχή των γαλαζοκιτρί-

νων. Με ευκαιρία του Μπεν Σαχάρ άρχισε 
το δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ισραηλινός δεν 

βρήκε στόχο, ενώ ο Εφραίμ στο 69’ δευτερόλεπτα 
μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έπιασε 

«αέρα» μόνος στο δεύτερο δοκάρι.
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Μπεράτ Σαντίκ στο 75’ η Δόξα προη-
γήθηκε 2-1 και έφερε τα πάνω κάτω. 
Στο 73’ της αναμέτρησης οι παίκτες της 
Δόξας ζήτησαν πέναλτι για χέρι του 
Σάντος, ο Βασίλης Δημητρίου άφησε 
το παιχνίδι να εξελιχθεί και ένα λεπτό 
αργότερα αφού ενημερώθηκε από το 
VAR πήγε στο βίντεο για να εξετάσει 
τη φάση.
Διαπίστωσε την παράβαση που έγινε, 
με την μπάλα να κτυπά στο απλω-
μένο χέρι του Βραζιλιάνου στόπερ και 
καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. 
Ο Σαντίκ ανέλαβε την εκτέλεση και 
νίκησε τον Σάντος βάζοντας τη Δόξα 
σε θέση οδηγού στο παιχνίδι.
Αλλαγή στην αλλαγή έγινε ο Βίκτω-
ρας Κλωναρίδης που αντικατέστησε 
τον Μπεν Σαχάρ στο 69′ και στο 90+3! 
αποσύρθηκε για να περάσει στη θέση 
του ο Κατσαντώνης με τον Ελλαδίτη να 
φεύγει εκνευρισμένος και να λέει… 
γαλλικά στον Ιρλανδό διαιτητή.

Δόξα – ΑΠΟΕΛ 2-1: Ένας γάμος, μια 
κηδεία

Ομόνοια – Απόλλων 2-1: 
Βασίλισσα των ντέρμπι!
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Παναθηναϊκός - Ζενίτ 77-89: Παράδοση 
άνευ όρων

Η Ζενίτ έκανε επίδειξη δύναμης στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (89-77), ο οποίος 
ήταν απογοητευτικός σχεδόν στο σύνολο του σαρανταλέπτου.

Απογοητευτικός και απογοητευμένος. Ο Παναθη-
ναϊκός ΟΠΑΠ ήταν ωσεί παρών στο ΟΑΚΑ στο παι-
χνίδι με τη Ζενίτ, η οποία έπαιξε όσο χρειαζόταν, εν 
τούτοις μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση και 
πήρε τη νίκη (89-77). Η εικόνα του τριφυλλιού ήταν 
τόσο κακή μάλιστα που οδήγησε στην αποχώρηση 
του Δημήτρη Διαμαντίδη από τη θέση του με προ-
ορισμό στα αποδυτήρια, επτά λεπτά πριν από το 
τέλος του αγώνα.
Από την πλευρά τους, οι παίκτες του Τσάβι 
Πασκουάλ έκαναν υποδειγματικά τη δουλειά τους 
απέναντι σε ένα σύνολο που δεν είχε σωστές απο-
φάσεις στην επίθεση, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα από 
την δράση του Κέβιν Πάνγκος στη δημιουργία (18 
πόντοι, 10 ασίστ) και του Αρτούρας Γκουντάιτις (25 
πόντοι) και μοιραία βρέθηκε σε ρόλο κομπάρσου 
από νωρίς.
Ο MVP
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις είχε 25 πόντους (με 10/13 
δίποντα και 5/6 βολές), αυτός όμως που τον έκανε... 
μάγκα ήταν ο Κέβιν Πάνγκος. Ο βραχύσωμος 
πόιντ γκαρντ της Ζενίτ αντιμετώπισε ιδα-
νικά την άμυνα του τριφυλλιού στο 
πικ εν ρολ, έβαλε 18 πόντους (με 
7/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 
1/1 βολή) και έδωσε 10 ασίστ 
σε 26’56’’ συμμετοχής.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Δεν είναι ένας για τον Πανα-
θηναϊκό ΟΠΑΠ, είναι πολλοί. 
Κακή ψυχολογία, απογοητευ-
τικές αποφάσεις στην επίθεση, 
ανεπαρκής επικοινωνία στην 
άμυνα. Τίποτα δεν λειτούργησε 
σωστά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν τον αγώνα 
με 23/33 δίποντα, δείγμα της ανεπαρκούς ελληνικής 
άμυνας κοντά στο καλάθι. Ο Αρτούρας Γκουντάιτις 
τούς εξέθεσε ανεπανόρθωτα σε διαδοχικές κατοχές 
και ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στη 
ρακέτα.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η διαφορά ετοιμότητας και ψυχολογίας των δύο 
ομάδων φάνηκε από τα πρώτα λεπτά. Η Ζενίτ 
πήγαινε απολύτως στοχευμένα, πήρε πολλά σε 
εκτέλεση και δημιουργία από τον Κέβιν Πάνγκος 
και χάρη στην κυριαρχία του Αρτούρας Γκουντάιτις 
κοντά στο καλάθι δεν άργησε να φτάσει μέχρι το +11 
(9-20 στο 8’).
Οι πράσινοι ήταν απογοητευτικοί στην άμυνα, άστο-
χοι στην επίθεση (έκλεισαν την πρώτη περίοδο με 
5/17 σουτ και 3 λάθη), κι αν δεν ήταν ο Μπεν Μπε-
ντίλ για να τους δώσει μια μικρή ώθηση με συνε-

χόμενα καλάθια, τότε το πράγμα θα είχε... ξεφύ-
γει πολύ περισσότερο. Χάρη σε δικά του δίποντα, 
το τριφύλλι μείωσε από το -17 (16-33 στο 12’) στο 
-10 (23-33 στο 14’), για να υποχρεώσει τον Τσάβι 
Πασκουάλ να καλέσει τάιμ άουτ.
Η πράσινη αντεπίθεση ολοκληρώθηκε κάπου εκεί, 
με τη Ζενίτ να βάζει δύο μεγάλα τρίποντα (υπό πίεση 
στο τέλος του χρόνου) και να διατηρεί τη διαφορά 
ασφαλείας μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, που 
την βρήκε στο +12 (35-47), έχοντας για κορυφαίο 
τον Αρτούρας Γκουντάιτις των 15 πόντων.
Η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο στο τρίτο 
δεκάλεπτο, και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Οι 
φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι το +25 (41-66) στο 
27ο λεπτό, για να γραφτεί εκεί ο επίλογος της ανα-
μέτρησης. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια στην τελευ-
ταία περίοδο (που ήταν συνεπακόλουθο της υπερ-
βολικής ρωσικής χαλάρωσης), η ανατροπή δεν ήταν 
εφικτό να ολοκληρωθεί.Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μεί-
ωσε μέχρι το -9 (75-84) στα δύο λεπτά για το τέλος, 

η ουσία όμως δεν άλλαξε. Η Ζενίτ πήρε τη νίκη 
(89-77) με χαρακτηριστική άνεση, για να 

παραμείνει στα υψηλά πατώματα της 
κατάταξης, απέναντι στο τριφύλλι 

που παραμένει στην ουρά.
Τα δεκάλεπτα: 16-26, 35-47, 
54-76, 77-89.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 
(Χαραλαμπίδης): Μακ 1 
(4 ασίστ), Παπαγιάννης 9 (3 
ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπο-
χωρίδης 5, Παπαπέτρου 14 

(4/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 
βολές, 3 ασίστ 5 λάθη), Κασελά-

κης 9 (2), Καλαϊτζάκης, Φόστερ 2, 
Νέντοβιτς 8 (1/5 δίποντα, 1/3 τρίπο-

ντα, 3/4 βολές), Γουάιτ 6, Μήτογλου 13 (2/3 
δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπεντίλ 8 (4/4 δίποντα, 0/2 
τρίποντα), Σαντ Ρος 2 (1/4 σουρ, 4 ασίστ).
ΖΕΝΙΤ (Πασκουάλ): Ρίβερς 4 (0/3 τρίποντα), Πάν-
γκος 18 (7/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 10 
ασίστ), Φριντζόν 3 (1), Χόλινς 10 (1/7 τρίποντα), 
Τόμας 10 (2 τρίποντα, 7 ριμπάοντ), Μπαρόν 6 (2/5 
τρίποντα), Πούσκοφ 8, Τρούσκιν, Ζούμπκοφ 1, Πονί-
τκα 4, Γκουντάιτις 25 (10/13 δίποντα, 5/6 βολές).
Ομαδικά στατιστικά - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: 
20/42 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 16/22 βολές, 29 
ριμπάουντ (17+12), 21 ασίστ, 9 κλεψίματα, 13 λάθη, 
4 μπλοκ.
Οι επόμενες υποχρεώσεις: Η βδομάδα που ακο-
λουθεί περιλαμβάνει διπλή αγωνιστική, με τον 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να παίζει πρώτα με τη Βιλερ-
μπάν στο ΟΑΚΑ (13/1) κι εν συνεχεία με τη Φενέρ-
μπαχτσε στην Ulker Sports Hall (15/1).

Ολυμπιακός - Μέγκα 78-
75: Δοκιμές, δωρεές και 
αστεράκια

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της 
Μέγκα (78-75) στο πλαίσιο των 
αγώνων για την υποστήριξη του 
ΕΣΥ και όσων έχουν πληγεί από 
τον Covid-19, με τον Μπαρτζώκα να 
δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα 
και τους Σιμόνοβιτς - Πετρούσεβ να 
λάμπουν στο παρκέ του ΣΕΦ
Το αποτέλεσμα (78-75) είχε μικρή 
σημασία. Ολυμπιακός και Μέγκα 
έδωσαν το βράδυ της Δευτέρας 
φιλική αναμέτρηση στο παρκέ του 
ΣΕΦ, στα πλαίσια του «Monday’s 
Game Night Against Covid-19», 
με τους Πειραιώτες να προχωρούν 
σε σημαντικές δωρεές στο ΕΣΥ και 
σε οργανισμούς και τους Σέρβους 
να απολαμβάνουν την εμπειρία με 
τους Φιλίπ Πετρούσεβ και Μάρκο 
Σιμόνοβιτς να ενθουσιάζουν με 
την εικόνα και το πληθωρικό τους 
παιχνίδι.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
άφησε εκτός αγώνα τον Βασίλη 
Σπανούλη, που παρακολούθησε 
την αναμέτρηση με τα παιδιά του, 
τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον τραυ-
ματία Κώστα Παπανικολάου, ενώ 
δεν χρησιμοποίησε πολύ τους 
Σλούκα - Πρίντεζη και προτίμησε 
να δοκιμάσει τους Νικολαΐδη - 
Κόνιαρη στον άσο. Ο Σάσα Βεζέν-
κοβ κορυφαίος της ομάδας του 
Πειραιά, συνεχίσει σε τρομερή 
κατάσταση, με τον Μάρκο Σιμό-
νοβιτς να είναι ο MVP της Μέγκα 
και τους Πετρούσεβ - Καζαλόν να 
τον ακολουθούν.
Με 21/24 βολές, 21/36 δίπο-
ντα και 5/27 τρίποντα έκλεισε το 
ματς ο Ολυμπιακός, 23/32 βολές, 
14/27 δίποντα και 8/16 τρίποντα 
είχαν οι Σέρβοι που κέρδισαν τη 
μάχη των ριμπάουντ (27-35), είχαν 
έξι περισσότερες ασίστ (14-20), 
αλλά 16 περισσότερα λάθη (10-
26) που έδωσαν στον Ολυμπιακό 
τριπλάσια κλεψίματα (18-6). Δεν 
μπήκε καλά στο ματς ο Ολυμπια-
κός και το 2-11 στο πέμπτο λεπτό 
προβλημάτιζε τον Μπαρτζώκα 
που κάλεσε timeout για να έρθει 
η αντίδραση των παικτών του. 
Με τον Νικολαΐδη να αλλάζει τον 
Σλούκα, η περίοδος έκλεισε στο 
15-16, με τον Πετρούσεβ να ξεχω-
ρίζει και να δίνει τη σκυτάλη στον 
Σιμόνοβιτς που έκανε θραύση στη 
συνέχεια.

Ο 21χρονος ψηλός που έχει γίνει 
draft από τους Σικάγο Μπουλς 
σκόραρε όπως ήθελε, από 
μακρινή και κοντινή απόσταση, 
η Μέγκα βρέθηκε στο +11 (22-33 
στο 14’) και έμεινε μπροστά μέχρι 
το ημίχρονο (37-45), καθώς είχε 
περισσότερα ριμπάουντ (13-18), 
περισσότερη ισορροπία σε δίπο-
ντο-τρίποντο (9/14 και 5/9), την 
ώρα που οι Πειραιώτες μετρού-
σαν έξι κλεψίματα περισσότερα, 
έξι λάθη λιγότερα, αλλά 3/15 σουτ 
από την περιφέρεια.
Με τον Νικολαΐδη στον άσο και 
με τους Χαραλαμπόπουλο, Χάρι-
σον, Ζαν-Σαρλ, Μάρτιν γύρω του, 
ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρίτο 
δεκάλεπτο για να μαζέψει τη δια-
φορά. Δεν το κατάφερε, καθώς ο 
Σιμόνοβιτς κι ο Πετρούσεβ συνέ-
χισαν να του δημιουργούν μεγάλα 
προβλήματα, μαζί με τον Καζα-
λόν που έγραψε το 47-57 στο 25’. 
Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 
58-63, με τον Μπαρτζώκα να χρη-
σιομοποιεί πια τον Κόνιαρη και το 
ματς άρχισε να μοιάζει με ντέρ-
μπι. Με τον Βεζένκοβ ασταμάτητο, 
ο Ολυμπιακός γύρισε τούμπα το 
ματς, πέρασε μπροστά με δύο 
πόντους (65-63 στο 32’), την ώρα 
που οι μικροί της Μέγκα είχαν 
πλέον κουραστεί. Ο Πετρούσεβ 
ήταν άστοχος, οι συμπαίκτες του 
έκαναν εύκολα λάθη και όταν ο 
Νικολαΐδης έβαλε τρίποντο για το 
78-71 στα 71» πριν από το φινάλε, 
το ματς κρίθηκε οριστικά.
Μπαρτζώκας: «Θα πάμε καλά, 
πρέπει όμως να γίνουμε πιο σκλη-
ροί»
Περισσότερη σκληράδα θέλει να 
δει από τους παίκτες του ο Γιώρ-
γος Μπαρτζώκας, όπως δήλωσε 
μετά από την αναμέτρηση της 
Δευτέρας (4/1) με τη Μέγκα στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο προ-
πονητής του Ολυμπιακού ανα-
φέρθηκε στους δύο νεαρούς της 
σερβικής ομάδας, δήλωσε αισι-
όδοξος πως οι Πειραιώτες θα 
συνεχίσουν στη σωστή κατεύ-
θυνση και έστειλε και το μήνυμά 
του προς κάθε κατεύθυνση όταν 
είπε ότι η χαλαρότητα ενός παίκτη 
φαίνεται από την πρώτη στιγμή 
που θα βρεθεί στο παρκέ.

αθλητικά



65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ8 Ιανουαρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ66 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com



67ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ8 Ιανουαρίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ68 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com

Σταματήστε την 
εξάπλωση.
Ο ιός COVID-19 μπορεί 
να είναι θανατηφόρος.
Μείνετε στο σπίτι.
Σώστε ζωές.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ontario.ca/coronavirus
Πληρώθηκε από την Κυβέρνηση του Οντάριο


