ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡΙΘ. ΦΥΛ ΛΟΥ 1410
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562

PRICE: $2.50

www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
το Οντάριο

Λευκωσία: Σάλος από
τις αποκαλύψεις και την
παραίτηση του διευθυντή της
«Καθημερινής» Κύπρου

σελ. 5

σελ. 10

2

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

15 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ε

Τελικά τι πρέπει να κάνουμε;
Μάλλον υπομονή, αλληλοϋποστήριξη μεταξύ
όλων των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα

Η εμπειρία
είναι ο πιο
δύσκολος τύπος
δασκάλου.
Πρώτα σου
βάζει το τεστ και
μετά μαθαίνεις
το μάθημα.

υγενικοί μου αναγνώστες
κι αναγνώστριες,
Γεια σας! Εύχομαι να
σας βρίσκω όσο το
δυνατόν καλά, ειδικά
ψυχολογικά, με όλη
αυτή τη κατάσταση, που πραγματικά όσο
ψύχραιμος κι αν είσαι στη ζωή σου έρχεται
η στιγμή και λες «τώρα τι κάνουμε;»
Περιορισμένος έως απομονωμένος
ανάλογα και με την ηλικία σου για το
ποιο είναι το επόμενο «νόμιμο» βήμα
που πρέπει να κάνεις για το καλό σου,
που συνάμα είναι για το καλό των
αγαπημένων σου προσώπων.
Και λέω νόμιμο βήμα γιατί κακά τα
ψέματα πολλοί από εμάς ξεφεύγουν
από τις οδηγίες και τους νόμους που μας
επιβάλλουν κι αυτομάτως δημιουργούμε
πρόβλημα, εκτός από τον εαυτό μας, και
σε άλλους συνανθρώπους μας που είναι
σε επικίνδυνη υγειονομική κατάσταση
και φοβούνται τα χειρότερα που μπορούν
ανά πάσα στιγμή να πάθουνε. Και το
κυριότερο αυτών δεν έχει επιστροφή!!!
Αδέλφια Έλληνες, είτε το θέλουμε είτε
όχι ο πλανήτης Γη περνάει μια τεράστια
υγειονομική κρίση. Μπορεί να μην
συμφωνείς με τα μέτρα, μπορεί να μην
πιστεύεις στον ιό, όλα τα καταλαβαίνω.
Όταν, όμως, πρόκειται για ανθρώπινες
ζωές πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου
και να συμβιβαστείς και να προστατέψεις
αυτούς που κινδυνεύουν, όπως το ίδιο

θα απαιτούσες κι εσύ εάν κινδύνευαν οι
γονείς σου ή τα αγαπημένα σου πρόσωπα
κι ο διπλανός σου αδιαφορούσε για
αυτό, υποστηρίζοντας ή λέγοντας την
οποιαδήποτε «ΠΑΠΑΡΙΑ» άκουσε ή
διάβασε από κάθε τι δημοσιοποιείται
ειδικά στο Facebook.
Αδέλφια Έλληνες, ας πρυτανεύσει
η λογική κι η αγάπη μεταξύ μας, όσο
δύσκολο κι αν είναι για μερικούς.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ας δείξουμε
αγάπη και συμπαράσταση μεταξύ
μας ψωνίζοντας από ελληνικές
επιχειρήσεις ή τηλεφωνώντας για
οτιδήποτε τεχνική εργασία, γιατρούς,
δικηγόρους σε Έλληνες κι Ελληνίδες.
Μην το περνάτε αψήφιστα. Δεν ξέρουμε
τι ξημερώνει αύριο και μπορεί κι αυτοί
και δόξα τω Θεώ που δεν έχουν κανένα
πρόβλημα να χρειαστούν την ανάγκη
για κάτι απρόοπτο και θα την βρεις
γιατί κι εσύ έχεις βοηθήσει κάποιον
άλλον. Ίσως στη σύγχρονη ιστορία
να χρειάζεται πολύ η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ,
το ΦΙΛΟΤΙΜΟ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, και
η ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μεταξύ των
Ελλήνων.
Μέχρι να περάσει κι αυτό…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Λευκωσία: Σάλος από τις αποκαλύψεις και την
παραίτηση του διευθυντή της «Καθημερινής» Κύπρου

Τ

ην παραίτησή του υπέβαλε ο Κύπριος δημοσιογράφος
Ανδρέας Παράσχος, διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» Κύπρου, λόγω των όσων διαδραματίστηκαν μετά τη δημοσίευση αποκαλυπτικού άρθρου του
για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή.
Ο Ανδρέας Παράσχος υποστηρίζει πως ο Νίκος Αναστασιάδης
σε συνομιλία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα, του είχε πει πως
είχε αποκομίσει περίπου 300 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα
των «χρυσών διαβατηρίων» και υπολόγιζε να κερδίσει περίπου 1 δισ. μέχρι το τέλος της θητείας του το 2023. Όπως είχε
αναφέρει στο άρθρο, στην «Καθημερινή», τα χρήματα αυτά τα
μετέφερε στις Σεϊχέλες.
Την προηγούμενη Δευτέρα ο Α. Παράσχος έκανε διευκρίνιση
λέγοντας πως τα όσα ανέφερε βασίστηκαν σε ψιθύρους και
φήμες και σήμερα υπέβαλε την παραίτηση του, καταγγέλλοντας πίεση εκ μέρους των εκδοτών.
Ο Α. Παράσχος επιμένει στις καταγγελίες του και δηλώνει πως
δεν ασκήθηκε καμία πίεση από τον Κύπριο Πρόεδρο.

Την Τετάρτη το πλέον καίριο ερώτημα που ανέκυψε ήταν: Πώς
οι ΗΠΑ θα γιατρέψουν ένα τόσο βαθύ τραύμα, όπως η ύβρις
κατά της δημοκρατίας με την επιδρομή των τραμπιστών στο
Καπιτώλιο; «Η απάντηση είναι η Παιδεία!», απάντησε στο
ΣΚΑΙ, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο
Τζορτζ Ουάσινγκτον, Χάρης Μυλωνάς. Είναι πασιφανές ότι
ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ στερείται παιδείας. Και
δεν είναι ο μόνος των ηγετών του πλανήτη. Όλοι οι αυταρχικοί
ηγεμόνες στερούνται παιδείας. Πολλοί εξ ημών, που έχουμε
δυνατότητα δημόσιου λόγου, θεωρούμε ότι ο ανώνυμος
πολίτης ευθύνεται, διότι δεν εκδιώκει δυναμικά προέδρους,
υπουργούς, βουλευτές και κομματάρχες που ευτελίζουν τη
ζωή μας και υποσκάπτουν τα δημοκρατικά μας δικαιώματα.
Λάθος! Ο πολίτης έχει το αισθητήριο της αυτοσυντήρησης
που τον καθοδηγεί στην προστασία του εαυτού του και της
οικογένειάς του. Την ώρα, όμως, που θα δει έναν αυθεντικό
εκφραστή των συμφερόντων του, ο πολίτης θα σηκωθεί από

Διαψεύδει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τις αναφορές
για εκμυστηρεύσεις του Προέδρου Αναστασιάδη στον τέως
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με αντικείμενο την υπόθεση
των «χρυσών διαβατηρίων» στη Κύπρο.
«Τα όσα ανυπόστατα αναφέρονται στη σημερινή επιστολή
παραίτησης του διευθυντή της Καθημερινής Κύπρου, κ. Παράσχου, περί δήθεν εκμυστήρευσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας,
παρουσία μάλιστα και άλλων πολλών, για την υπόθεση της
χορήγησης διαβατηρίων, είναι ανάξια σχολιασμού και δεν
έχουν προφανώς καμία σχέση με τη πραγματικότητα», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το άρθρο που ξεσήκωσε θύελλα

Το επίμαχο άρθρο του Ανδρέα Παράσχου με τίτλο «Μας πήρε
ο δαίμονας» έγραφε:
«Η επιδρομή στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον (06.01.2021)
απέδειξε ότι η δημοκρατία ποτέ και πουθενά δεν είναι δεδομένη. Ο λαϊκισμός είναι δίκοπο λεπίδι, που αφύλακτο, μπορεί να τραυματίσει έως και θανάσιμα μια κοινοβουλευτική
δημοκρατία με σημαντικό παρελθόν και ισχυρές θεσμικές
δικλίδες, όπως αυτή των ΗΠΑ και να τη φτάσει μέχρι τον άλλο
«ισμό», τον φασισμό, που τον πληρώσαμε η ανθρωπότητα
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με 80 εκατ. θύματα.

Ο Κύπριος δημοσιογράφος
Ανδρέας Παράσχος
παραιτήθηκε μετά από άρθρο
του για την Προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας –
Επιμένει στις καταγγελίες ότι
ο Νίκος Αναστασιάδης είπε
στον Τσίπρα ότι θα κερδίσει
1 δισ. ευρώ από τα «χρυσά
διαβατήρια» έως το 2023

τον καναπέ και θα πάει να ψηφήσει. Έτσι έδωσε στον Μπάιντεν επτά εκατ. ψήφους περισσότερες από τον Τραμπ. Ωστόσο,
στα 4 χρόνια που το λεπίδι ήταν στην καρωτίδα της δημοκρατίας δημιουργήθηκαν τα ζόμπι που εφόρμησαν με προβιές
και κέρατα στο Καπιτώλιο. Χρειάζεται χρόνος και Παιδεία
για να γιατρευτεί η δημοκρατία στις ΗΠΑ και να αποκατασταθούν απολεσθέντα δικαιώματα και κοινωνικές κατακτήσεις. Κι
εδώ στη μικρή Κύπρο, έχουμε τεράστιο έλλειμα παιδείας που
καταπονεί την κοινωνία και εκφράζεται τώρα κυρίως διά της
έπαρσης των εξουσιαστών, οι οποίοι αν και όρθιοι μέσα στο
τέλμα του σκανδάλου των «χρυσών διαβατηρίων», που τους
αφήνει εκτεθειμένους διεθνώς και το κύρος της ΚΔ στο ναδίρ,
συνεχίζουν να φτύνουν στο πρόσωπο τη δημοκρατία. Απτό
παράδειγμα το ζήτημα με το λογαριασμό-παρωδία «Lady
Έμιλυ Καρτάσιαν Dutchess of Yiolou Parody» στο Twitter,
που «επέσυρε» αστυνομική έρευνα σε σπίτι πολίτη κατόπιν
καταγγελίας της υπουργού Δικαιοσύνης Έμιλυς Γιολίτη, ως εάν
το χιούμορ να είναι ποινικά κολάσιμο. Πρόβλημα παιδείας
εντοπίζεται και στον δικαστή που εξέδωσε το ένταλμα έρευνας χωρίς καμία περίσκεψη. Για όλα αυτά τα «κατορθώματα»,
υπουργός Δικαιοσύνης, αρχηγός Αστυνομίας και Ανώτατο
Δικαστήριο, εδώ και δύο βδομάδες σιωπούν εκκωφαντικά.
Ως να μην υπήρξε κατάχρηση εξουσίας, πλημμελής έρευνα και
άσκηση δικαστικής εξουσίας και κυρίως παράνομη είσοδος σε
οικία και παραβίαση οικογενειακού ασύλου.
Όλα αυτά συνιστούν κυρίως πλήγμα στη δημοκρατία καθότι
παρά την κραυγαλέα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την πλημμελή λειτουργία εκτελεστικής και δικαστικής
εξουσίας ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε
ούτε η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως να μας έχουν
γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Δεν ξέρω
την πρόεδρο του Ανωτάτου, ξέρω όμως τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος για τη λύση δύο κρατών που βολιδοσκοπούσε από το 2017 και εντεύθεν, είχε μιλήσει και σε μένα και
το έγραψα τον Μάρτιο του 2018, ότι «θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει συναίνεση από την Ε.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη του
αρχιεπισκόπου». Είχε όμως αντιληφθεί ότι «τα χρυσά διαβατήρια» ήταν η κότα με τα χρυσά αβγά, που όπως φέρεται να
εκμυστηρεύτηκε σε μια νύχτα ευθυμίας στην Αθήνα, άφηνε
στο Γραφείο του 300 εκατ. ετησίως, που τα πήγαινε μετά στις
Σεϋχέλλες με ιδιωτικές πτήσεις. Γι’ αυτό στο Μoν Πελεράν δεν
πήρε Βαρώσι και Μόρφου και στο Κραν Μοντάνα λύση. Αιφνιδίως όμως το Al Jazeera σήκωσε τη σκεπή και φάνηκε ότι ο
βασιλιάς είναι γυμνός, όπως και η κουστωδία του και πως εμάς
τελικά μας πήρε ο δαίμονας!»
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει
Η κυρία Ελευθερία είναι η γηραιότερη
προαγοράσει 25 εκατ. δόσεις εμβολίων γυναίκα που εμβολιάστηκε στην
Ελλάδα

Δύο εκατομμύρια πολίτες θα έχουν
εμβολιασθεί στο πρώτο τρίμηνο του
έτους - Πρόθεση της κυβέρνησης να
ανοίξει το λιανεμπόριο με τη μέθοδο
των ραντεβού

Τ

α βήματα για να αποκτήσει η Ελλάδα
τοίχος προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό ώστε να επανέλθουν οι δραστηριότητες της Οικονομίας και να μη
χαθεί η χρονιά για τον Τουρισμό περιέγραψε
στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Παράλληλα, ο κ.Μητσοτάκης
σημείωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι
να ανοίξει το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του
ραντεβού, ενώ επισήμανε ότι η χώρα μας έχει προαγοράσει 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που εξασφαλίζουν απόλυτη επάρκεια
για τις ανάγκες των πολιτών, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία τεσσάρων μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη με δυνατότητα να εμβολιάζονται 20.000
άνθρωποι την ημέρα.
Ο πρωθυπουργός άσκησε
κριτική στην αντιπολίτευση
για τον τρόπο που ασκεί το
ρόλο της στην πανδημία,
χαρακτηρίζοντάς την απογοήτευση, όχι αντιπολίτευση, ενώ ειδικότερα
είπε ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα «να
πάρουμε τις πατέντες των εμβολίων» «στερείται σοβαρότητας».
Ο κ.Μητσοτάκης κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις αφού θα έχει σκληρές συνέπειες, ενώ επανέλαβε ότι στις διερευνητικές η Ελλάδα συζητά το θέμα των
θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο. Ερωτηθείς αν το 2021 θα είναι
εκλογική χρονια, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να εξαντληθεί η
τετραετία.
Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός αφορούσε τη διαχείριση της πανδημίας. Όπως είπε, δεν αψηφήσαμε τους κινδύνους, ενισχύσαμε το ΕΣΥ. Απαντώντας στην
κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση,
ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, ουδέποτε η επιτροπή των ειδικών
είχε εισηγηθεί έκτακτα μέτρα πριν από την
26η Οκτωβρίου. Η καμπύλη της απότομης
εκθετικής αύξησης ξεκίνησε από τις αρχές

Νοεμβρίου, είμασταν απόλυτα συνεπείς σε
αυτά που γνωρίζαμε. Προτάσεις γίνονται στο
δημόσιο διάλογο, αλλά όχι δεν υπήρξε εισήγηση. Εγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για
την ενίσχυση των νοσοκομείων. Η εικόνα της
χώρας απέχει από εκείνη της Ευρώπης, που
είναι στο «κόκκινο». Κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ
να μην συγκρίνει το Μάτι με μία παγκόσμια πανδημία. Η σύγκριση είναι παντελώς
άστοχη. Θα συζητήσουμε στη Βουλή την
Παρασκευή. Στερείται σοβαρότητας η πρόταση Τσίπρα να πάρουμε τις πατέντες. Είναι
παντελώς ανυπόστατη και ανεφάρμοστη.
Δεν είναι αντιπολίτευση στον κορωνοϊό και
-ιδιαίτερα στο δεύτερο κύμα- είναι απογοήτευση.
Για τις «κατηγορίες» από το Politico σε
βάρος της Ελλάδας ότι μπορούσε, αλλά
δεν το έκανε, να αγοράσει άλλα δύο εκατ.
εμβόλια, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι ήταν επιτυχία της Ευρώπης όι αγοράσαμε τα εμβόλια μαζί. Η Ελλάδα εχει προαγοράσει ήδη 25
εκατ. δόσεις εμβολίων.
Θα υπάρχει επάρκεια,
ενώ θα έχουμε και περισσότερα εμβόλια από τον
Απρίλιο. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα μπορούν να έχουν εμβολιασθεί περί τα 2 εκατ.
συμπολίτες μας. Από τον
Φεβρουάριο στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη θα
δημιουργήσδουμε 4 μεγάλα εμβολιαστικά
κέντρα όπου θα μπορούν να εμβολιάζονται
περι τις 20.000 συμπολίτες μας καθημερινά.
Για το καλοκαίρι και τον τουρισμό: Έστειλα
σήμερα επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν για την καθιέρωση του πιστοποιητικού
εμβολιασμού. Μην έχουμε αμφιβολίες ότι
κάποιες χώρες μπορεί να ζητουν κάποιου
είδους πιστοποιητικό. Πρέπει να είναι εφικτό να υποδεχθούμε πολλούς περισσότερους επισκέπτες από πέρσι με ασφάλεια.
Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα μπορέσουμε
να σώσουμε τη φετινή τουριστική περίοδοκαι πέρσι πήγαμε καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας. Είμαι αισιόδοξος για τον τουρισμό το καλοκαίρι.
Πότε θα έχουμε στοιχειώδες τοίχος ανοσίας:
Το πρώτο είναι να εμβολιάσουμε αυτούς
που είναι πιο πιθανό να χρειασθούν νοσηλεία. Μετά από τα 85 έτη, θα πάμε στα 70
και σε εκείνους με υποκείμενα νοσήματα.
Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει εμβολιασθεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού.

Ή

ταν η έκπληξη που περίμενε την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφτηκε τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Νέα Ιωνία.
Η υφυπουργός πήγε στη δομή προκειμένου
να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία
και να μιλήσει με τους υπεύθυνους της Μονάδας Φροντίδας και με τους φιλοξενούμενους.
Μεταξύ αυτών ήταν και η κυρία Ελευθερία,
που γεννήθηκε στις 12/4/1903 στη Λευκάδα.
Η κυρία Ελευθερία ανυπομονούσε να εμβολιαστεί έτσι ώστε να καταφέρει να ξανασφί-

ξει στην αγκαλιά της τα παιδιά της. Τόσο η
γηραιότερη φιλοξενούμενη όσο και όλοι οι
άλλοι ωφελούμενοι και το προσωπικό που
εμβολιάστηκαν δεν είχαν απολύτως καμία
παρενέργεια.
Η υπεύθυνη της δομής ενημέρωσε την υφυπουργό ότι ο θεράπων γιατρός της μονάδας
έκρινε ότι η κατάσταση της υγείας της 117
ετών γιαγιάς τής επέτρεπε να εμβολιαστεί,
όπως η ίδια το επιθυμούσε. Τώρα η κυρία
Ελευθερία περιμένει σε 20 ημέρες να κάνει τη
δεύτερη δόση του εμβολίου, ώστε να είναι σε
θέση να συναντήσει σύντομα ξανά τα παιδιά
της χωρίς κανέναν κίνδυνο.
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Τι αλλάζει στα Πανεπιστήμια: Όριο
φοίτησης, βάση εισαγωγής και
πανεπιστημιακή αστυνομία

Ανατροπές ανακοίνωσαν Κεραμέως και Χρυσοχοΐδης - Παρουσίαση του νομοσχεδίου - Οι 3 αλλαγές
για την εισαγωγή στα ΑΕΙ - 1.000 αστυνομικοί στα πανεπιστήμια

Τ

ρεις βασικές αλλαγές επιφέρει
το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας
του Πολίτη, όσον αφορά στην
εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πρώτη, η καθιέρωση ελάχισ της
βάσης εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα, όχι με απόλυτο αριθμό
(πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε
τμήμα. Συγκεκριμένα, η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου,
από ένα ποσοστό (80%-120%) του
μέσου όρου των μέσων επιδόσεων
των υποψηφίων κάθε επιστημονικού
πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Τα παραπάνω θα ισχύσουν από
τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις,
του 2021.. Από του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022), το υπουργείο
προγραμματίζει, επιπλέον, να δώσει
στα τμήματα την δυνατότητα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για τα
εξεταζόμενα μαθήματα.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά στον περιορισμό του αριθμού των επιλογών του
μηχανογραφικού και συμπλήρωσή
του σε δύο φάσεις. Η αλλαγή αυτή,
που επίσης προγραμματίζεται -εν
τέλει- για τις επόμενες Πανελλαδικές
(2022) εισάγει 2 φάσεις συμπλήρωσης μηχανογραφικού. Στην Α φάση, οι
υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Ο αριθμός θα προκύπτει από το 10% του
συνόλου των τμημάτων για τα ΓΕΛ και
το 20% για τα ΕΠΑΛ. Στη Β φάση, θα
συμμετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί
στην πρώτη φάση, χωρίς περιορισμό
επιλογών και για τις θέσεις των ΑΕΙ
που θα έχουν απομείνει.
Παράλληλα, θα υπάρξει μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα δημόσια
ΙΕΚ, με βάση το απολυτήριο, κάτι που
θα ισχύσει από φέτος.
Τρίτον, εισάγεται χρονικό όριο φοίτησης. Για τα 4ετή προγράμματα σπου-

δών, το όριο θα είναι ν+2. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, θα είναι ν+3. Οι
αλλαγές θα ισχύσουν για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ θα
υπάρξει πρόβλεψη και για εξαιρέσεις
(λόγοι εργασίας, σοβαρών θεμάτων
υγείας, κτλ).

Οι τρεις αλλαγές σε σχέση με
το ακαδημαϊκό περιβάλλον

Τρεις αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και
Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά
στην ενίσχυση της ασφάλειας στους
χώρους των πανεπιστημίων. Αυτές
αφορούν στην ελεγχόμενη είσοδο
στα ΑΕΙ και σύσταση δομών ασφαλείας, στη σύσταση ειδικής Ομάδας
Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύ-

ματος (ΟΠΠΙ) και στην ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού δικαίου.
Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την ελεγχόμενη είσοδο και
έξοδο στον χώρο των ΑΕΙ. Όπου
αυτό δεν είναι εφικτό, σε πανεπιστήμια που π.χ. συνορεύουν με πάρκα, η
ελεγχόμενη είσοδος θα γίνεται στους
εσωτερικούς χώρους.
Για την ΟΠΠΙ, προβλέπονται 1.000
οργανικές θέσεις, που θα κατανέμονται και θα ανακατανέμονται στα ΑΕΙ
ανάλογα τις ανάγκες τους. Πρόκειται
για μία ομάδα με ειδική εκπαίδευση
από την ΕΛΑΣ, που θα φέρει ειδική
στολή, θα υπάγεται στην ΕΛΑΣ και
θα συνεργάζεται με τον πρύτανη και
τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ.
Η ομάδα θα έχει πλήρη αστυνομικά

καθήκοντα, αλλά δεν θα φέρει πυροβόλα όπλα.
Ως προς το πειθαρχικό δίκαιο, το
νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη
περιλαμβάνει διατάξεις για πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, ενώ προβλέπεται και η
σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου
Φοιτητών. Τα παραπτώματα θα αφορούν από το αδιάβλητο των εξετάσεων, μέχρι και αξιόποινες πράξεις
και προβλέπεται ένα πλαίσιο αντίστοιχων ποινών.
«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που
στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν
χρόνιες παθογένειες του συστήματος και βρίσκονται στον πυρήνα των
προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας
Δημοκρατίας», ανέφερε η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Σε κάθε ένα πανεπιστήμιο θα διορίζεται ένας τεχνικός ασφάλειας, θα
υπάρξει συντήρηση και αναβάθμιση
φωτισμού, ορισμός συγκεκριμένων
προσώπων σε άμεση καθημερινή
επαφή με διοίκηση ΑΕΙ.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε
στα περιστατικά βίας στα ΑΕΙ, λέγοντας ότι υπήρξαν 20 σοβαρές επιθέσεις από τον Φεβρουάριο του 2017
έως και τον Νοέμβριο του 2020 λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από «θαύμα
δεν έχουμε θρηνήσει θύματα».
Οι υπουργοί Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζουν
αυτή την ώρα το σχέδιο νόμου των
δύο υπουργείων, με τίτλο: «Εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας,
Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση άμεσα.
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Kομισιόν σε Τουρκία:
Γνωρίζουμε τις
προκλήσεις που δέχεται η
Ελλάδα

Υ

πό προετοιμασία» βρίσκεται η απάντηση της
Κομισιόν στο αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή 1.450 αλλοδαπών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βάσει της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ-Τουρκίας αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν.
Συμπληρώνει ότι «η Επιτροπή γνωρίζει τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και εξακολουθεί να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια συνέχισης των επιστροφών
από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία στο πλαίσιο της
εφαρμογής της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας».
Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι «με την ίδια επιστολή,
η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα για βοήθεια από τη
Frontex» και καταλήγει ότι «ο οργανισμός μπορεί να
παράσχει πρακτική βοήθεια στην πραγματοποίηση επιστροφών σύμφωνα με την εντολή του».

Δένδιας: Είμαστε έτοιμοι για διάλογο εάν η
Τουρκία σταματήσει τις προκλήσεις

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία ήταν απαραίτητες, όχι για να την τιμωρήσουν, αλλά ως ένας τρόπος
που υπογραμμίζει ότι έχει ξεπεράσει τα όρια, όχι μόνο
με την αγορά και απόκτηση των S-400, αλλά με όλη τη
συμπεριφορά της στην ευρύτερη περιοχή μας, τόνισε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας στη 2η
Διάσκεψη για τα θέματα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
Ανατολικής Μεσογείου, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά.
Η ελληνική αντίδραση είναι μιας χώρας-μέλος του
ΝΑΤΟ, ενός κράτους που βλέπει τη Βορειοατλαντική
Συμμαχία ως σταθεροποιητικό παράγοντα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά και
ως μια δύναμη ειρήνης, μια δύναμη που συμβάλλει στην
παγκόσμια ειρήνη, εξήγησε με σαφήνεια ο κ. Δένδιας.
Απευθυνόμενος στην Τουρκία, την κάλεσε εκ νέου να
σταματήσει τις προκλήσεις, να επιτρέψει να περάσει μια
περίοδος ηρεμίας και διαμήνυσε πως η Ελλάδα είναι
πάντα έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό
διάλογο. Εξηγώντας τι εννοεί με τον εποικοδομητικό
διάλογο, είπε πως μιλά για ένα διάλογο εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου
της θάλασσας και για ένα διάλογο σχετικά με τη μόνη
διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αιγαίο και τη νοτιοανατολική
Μεσόγειο.
Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε πως μετά τις αποφάσεις
των ΗΠΑ και τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος ηρεμίας
που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση των διερευνητικών
επαφών. Ειδικότερα, εξέφρασε την ελπίδα η Τουρκία να
λάβει το σωστό μήνυμα αυτών των αποφάσεων και η
τουρκική κυβέρνηση προς όφελος της τουρκικής κοινωνίας να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και μέσα
σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, να επανεκιννήσουν οι
διερευνητικές επαφές.

επικαιρότητα

8

Ίμια: Επικίνδυνα παιχνίδια από
τουρκική ακταιωρό

Πέρασε με μεγάλη ταχύτητα και
σε απόσταση αναπνοής από την
πλώρη ελληνικού αλιευτικού
- Οργισμένη αντίδραση και...
«γαλλικά» από τους Καλύμνιους
ψαράδες - Σκάφος του Λιμενικού
βρισκόταν στην περιοχή και
επιχείρησε να την εκδιώξει

Μ

ία ακόμη τουρκική πρόκληση σήμερα Πέμπτη 14
Ιανουαρίου 2021 στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή

των Ιμίων.
Τουρκική ακταιωρός με «στοιχεία 101»
ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και με επικίνδυνους ελιγμούς πέρασε από το ελληνικό
αλιευτικό σε «απόσταση αναπνοής» από
την πλώρη του!
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή
βρισκόταν και περιπολικό σκάφος του
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που προσπάθησε να εκδιώξει την τουρκική ακταιωρό.
Στο video από τη σημερινή πρόκληση,
καταγράφεται με σαφήνεια η προκλητικότητα αλλά και η επικινδυνότητα των
τουρκικών ενεργειών που προκάλεσαν
την οργισμένη αντίδραση των Καλύμνιων ψαράδων και τα «γαλλικά» κατά
των Τούρκων.
Όπως μεταδίδει η Δημοκρατική της
Ρόδου, τα τουρκικά σκάφη ακτοφυλακής

συνεχίζουν τις προκλήσεις τους με επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποιούν
δημιουργώντας προβλήματα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καταστρέφουν αλιευτικά εργαλεία, ενώ οι ενέργειες τους
εγκυμονούν και τον κίνδυνο προκλήσεως
ακόμη και θερμού επεισοδίου με σκάφη
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ρόδος: Δεκατρείς Τούρκοι κυνηγημένοι από τον Ερντογάν έφτασαν στο νησί
Στη Ρόδο αποβιβάστηκαν αργά το βράδυ
της Τετάρτης 13 άτομα τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι δήλωσαν κυνηγημένοι από
το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας ταυτόχρονα πολιτικό άσυλο στη
χώρα μας.
Οι 13 Τούρκοι, (12 άντρες και μία
γυναίκα) σύμφωνα με πληροφορίες της
«Ροδιακής» ξεκίνησαν από τη Σμύρνη
πριν από αρκετές εβδομάδες, μετέβησαν
στην πόλη Φετιγιέ και από εκεί έφτασαν
στο νησί της Ρόδου, ναυλώνοντας ταχύπλοο σκάφος το οποίο τους μετέφερε
και τους αποβίβασε στην περιοχή Στεγνά
Αρχαγγέλου.
Όπως δήλωσαν στη «Ροδιακή» αυτόπτες
μάρτυρες, το σκάφος προσέγγισε την
περιοχή έχοντας σβηστά τα φώτα, ενώ
στη συνέχεια τους αποβίβασε πολύ γρήγορα και έφυγε.
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Εγκρίθηκε η προμήθεια των Rafale με
ευρύτατη συναίνεση

Τη Σύμβαση για τα γαλλικά μαχητικά
καταψήφισαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25

Ι

σχυρό μήνυμα συναίνεσης για την θωράκιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και
την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων εξέπεμψε η Βουλή των Ελλήνων καθώς η ευρύτατη πλειοψηφία της Ολομέλειας υπερψήφισε
την σύμβαση προμήθειας των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Συγκεκριμένα, θετική ψήφο στην απόκτηση των
μαχητικών έδωσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες
της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής και Ελληνικής Λύσης ενώ ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος κλείνοντας την συνεδρίαση σημείωσε πως «η εθνική αντιπροσωπεία εξέπεμψε
ισχυρό μήνυμα. Όλοι εξέφρασαν την θετική διάθεση ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και οι
περισσότεροι το δείχνουν και με την θετική τους
ψήφο».
Νωρίτερα, υπογράμμισε πως
«σε λιγότερο από ένα έτος
από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα προσγειωθεί
το πρώτο Rafale στoν ιστορικό
αεροδιάδρομο της Τανάγρας.
Από το ερχόμενο καλοκαίρι
18 υπερηχητικές ριπές ανέμου, αυτή είναι η απόδοση
της λέξης Rafale στα ελληνικά, με ελληνικά διακριτικά
στα φτερά και Έλληνες ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας στο χειριστήριο, θα έρθουν να
πετάξουν και θα σκεπάσουν –πληρέστερα - μαζί
με τον υπόλοιπο στόλο το Αιγαίο με τα φτερά
τους και τα όπλα τους» ενώ χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη» την απόκτηση των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, αλλά
και της «πολιτικής συμπεριφοράς της γείτονας
Τουρκίας, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα και τη σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο ανεξαρτήτως εάν τώρα εμφανίζεται
πρόθυμη για διάλογο με την Αθήνα».
«Είναι κρίσιμο στα εθνικά ζητήματα να ενώνουμε δυνάμεις και σε αυτή την περίπτωση τα
καταφέραμε» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος Γιάννης Βρούτσης. Για την επίτευξη
της ευρύτερης συναίνεσης απαιτήθηκε και η
αναδίπλωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Τσίπρας δήλωσε ότι «υπό κανονικές
συνθήκες κανένα κόμμα πόσο μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ

δεν θα μπορούσε συνυπογράψει μία σύμβαση
που είναι διάτρηση και ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στο μέλλον. Επειδή όμως δεν
είμαστε ΝΔ θα ψηφίσουμε υπερ. Ψηφίζουμε
υπερ με τεράστιες επιφυλάξεις και αποποιούμενοι κάθε ευθύνη για αυτό που μπορεί να γεννήσει αυτή η σύμβαση για το δημόσιο συμφέρον.
Ψηφίζουμε υπέρ υπό τον όρο ότι δεν θα ανατραπεί ο αμυντικός στρατηγικός σχεδιασμός της
χώρας» ενώ πρόσθεσε ότι το «παρών» που είχε
δηλώσει το κόμμα του στον προϋπολογισμό των
Ενόπλων Δυνάμεων «έγινε γιατί δεν σας έχουμε
καμία απολύτως εμπιστοσύνη».
Υπενθυμίζεται ότι στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο κ. Τσίπρας κάλεσε την ηγεσία
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας να επιστρέψει
τη Σύμβαση στους Γάλλους ως απαράδεκτη προκειμένου να αλλάξουν οι όροι που σχετίζονται
με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και παραλαβής.
Νωρίτερα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι τα μαχητικά Rafale αποτελούν για
την εθνική άμυνα ότι «το
εμβόλιο για την πανδημία»
καθώς όπως υποστήριξε
«η προσθήκη τους αλλάζει τους όρους απέναντι σε
εκείνους που εκστομίζουν
καθημερινά απειλές και
προκλήσεις».
«Οι Eλληνες πολίτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς γνωρίζοντας την
αποφασιστικότητα και ετοιμότητά της πολιτείας να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε εθνική
ή υγειονομική πρόκληση που βρίσκεται απέναντί της» ανέφερε σε άλλο σημείο ενώ κάλεσε
τον ΣΥΡΙΖΑ «να μην κάνουν το εθνικό λάθος να
ψηφίσουν «παρών» όπως έκαναν στη αμυντική
συνεργασία με τις ΗΠΑ, στην αναβάθμιση των
F16 και στις δαπάνες άμυνας στον προϋπολογισμό. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ μην κρυβόμαστε πίσω
από το δάχτυλό μας. Παρών σήμερα στη Βουλή
σημαίνει απών από την εθνική συνεννόηση.
Ελπίζω να είστε παρόντες στην εθνική συναίνεση».
Ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης
Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι το κόμμα του
προσέρχεται «με μία εθνική στάση και ένα ξεκάθαρο υπερ στην ανάγκη προμήθειας των Rafale
που ενδυναμώνουν σημαντικά την αποτρεπτική
ισχύ των ενόπλων δυνάμεων μας». Ωστόσο, ο
ίδιος επισήμανε προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πως οφείλει να στηρίξει
την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
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Δημοσκόπηση Marc: Με 18,6
μονάδες προηγείται η Νέα
Δημοκρατία

Τρεις στους τέσσερις δεν θέλουν
πρόωρες εκλογές - Η πλειοψηφία
αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση
Μητσοτάκη - Τι πιστεύουν για τον
ανασχηματισμό - Στο 70% η πρόθεση
εμβολιασμού των πολιτών - Οι πολίτες
φοβούνται ότι η επιστροφή στην
κανονικότητα θα αργήσει

Π

ώς κρίνουν τον ανασχηματισμό, αν
θέλουν πρόωρες εκλογές και ποια
είναι η δύναμη των κομμάτων, καταγράφει πανελλαδική δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Στην πρόθεση ψήφου το προβάδισμα της ΝΔ
φτάνει τις 18,6 ποσοστιαίες μονάδες, με την
ΝΔ να συγκεντρώνει 38,6% και τον ΣΥΡΙΖΑ
20%. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με 6,5%, το
ΚΚΕ με 5%, η Ελληνική Λύση με 3,8% και το
ΜέΡΑ25 με 2%. Η διαφορά μεταξύ των δύο
πρώτων κομμάτων παραμένει σχετικά σταθερή από τις εκλογές μέχρι σήμερα.
Η συντριπτική πλειοψηφία
των ερωτηθέντων, περίπου
3 στους τέσσερις, δεν θέλουν
πρόωρες εκλογές αλλά εξάντληση της 4ετίας.
προωρες
Το 55,8% αξιολογεί θετικά
ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ενάμιση χρόνο από τις βουλευτικές εκλογές. Η πλειοψηφία όμως, σε ποσοστό
55,1%, δεν θεωρεί ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός δεν θα βελτιώσει την απόδοση της
κυβέρνησης. Το 53,6% θεωρεί πάντως ότι με
τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση τα πράγματα θα
ήταν χειρότερα.
Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τι πιστεύουν οι πολίτες για το εμβόλιο, αν θέλουν να
εμβολιαστούν, καθώς και πώς αξιολογεί η κοινωνία τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην
πανδημία και τα μέτρα στήριξης.
Η πρόθεση εμβολιασμού βρίσκεται υψηλά,
σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης
και φτάνει το 70%. Σε αυτούς που δηλώνουν
ότι προτίθενται να κάνουν το εμβόλιο, περιλαμβάνεται η συντριπτική πλειοψηφία των
ηλικιωμένων.
Ενδιαφέρον εύρημα είναι επίσης ότι η πρόθεση εμβολιασμού αυξάνεται με το πέρασμα
του χρόνου και μάλιστα έχει αυξηθεί κατά 20

μονάδες από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα.
Παρά την προοπτική του εμβολίου, όμως,
οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα χρειαστεί
χρόνο, πέρα από το Πάσχα και ίσως ακόμα και
το καλοκαίρι.
To 53% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά
τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Το
ποσοστό της ικανοποιήσεις όμως υποχωρεί
όσο διαρκεί η πανδημία και εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με τον Ιούλιο.
Ένας στους δύο εμφανίζεται επίσης ικανοποιημένος από τα μέτρα οικονομικής στήριξης
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Εμβολιασμοί: «Σκυτάλη» στον γενικό πληθυσμό δίνουν οι υγειονομικοί - Το χρονοδιάγραμμα

Το «τρένο του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, στο οποίο φορτώνονται συνέχεια βαλίτσες, δηλαδή εμβόλια» όπως είπε χθες χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής, κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, έχει ξεκινήσει στη
χώρα μας και με σταθερή
ταχύτητα κατευθύνεται προς
το μέτωπο της επιδημίας. Εκεί
όπου η κατάσταση φαίνεται
ελεγχόμενη πλέον, στα περισσότερα σημεία του ενεργού
μετώπου, με τις «δύσκολες»
εστίες να βρίσκονται σε πρόσθετο περιοριστικό κλοιό και με τις αναζωπυρώσεις να αποτελούν μόνιμη απειλή για
τις αρμόδιες επιστημονικές και υγειονομικές
αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από σήμερα
μπαίνει σε κλοιό περιοριστικών μέτρων εν
μέσω του γενικού lockdown μπαίνει η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Τα δεδομένα για την επιδημία συμπληρώνονται πλέον στη χώρα με τα δεδομένα για
την εθνική εμβολιαστική εκστρατεία «Ελευθερία», δημιουργώντας αισιοδοξία αλλά και
προβληματισμό για την κατάσταση τους επόμενους δύσκολους καταρχήν μήνες. Η κρισιμότητα του διμήνου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου λόγω εποχής και κλιματικών συνθηκών
αλλά και λόγω επαπειλούμενου τρίτου κύματος κορωνοϊού ισοσκελίζεται με τη θετική
σκέψη που δημιουργεί η ασφάλεια και η ελευθερία που βιώνουν όσοι εμβολιάζονται και οι
οποίοι αυξάνονται ημέρα με την ημέρα.

επικαιρότητα
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Μητσοτάκης στον Σκοπιανό
ΥΠΕΞ: Εφαρμόστε με συνέπεια
την Συμφωνία των Πρεσπών

Μ

ε τον Υπουργό Εξωτερικών της
Βόρειας Μακεδονίας, Bujar
Osmani, συναντήθηκε, στο
Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Kύριο αντικείμενο των συνομιλιών αποτέλεσε η πορεία των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ των
δύο χωρών. Συζητήθηκε, επίσης, η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν παρέλειψε να καταστήσει σαφή την επιτακτική ανάγκη της πλήρους, συνεπούς και
καλή τη πίστει εφαρμογής της Συμφωνίας
των Πρεσπών.
Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και
η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου
του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Σακελλαροπούλου σε Σκοπιανό ΥΠΕΞ: Πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών για ενταξιακή
πορεία προς ΕΕ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου δέχτηκε σήμερα σε
ακρόαση τον Υπουργό Εξωτερικών της
Βόρειας Μακεδονίας Bujar Osmani, με τον
οποίο συζήτησαν για την πρόοδο των διμερών σχέσεων μετά τη Συμφωνία των Πρε-

σπών, την κατάσταση στην περιοχή και την
ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.
Η κυρία Σακελλαροπούλου σημείωσε ότι
οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εισέλθει
σε μια νέα, παραγωγική περίοδο, γεγονός
το οποίο πιστοποιείται και από την τακτική
ανταλλαγή επαφών σε υψηλό επίπεδο.
Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα προσβλέπει
σε ολοένα και πιο στενή συνεργασία και
σύμπραξη των δύο χωρών σε όλους τους
τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε
ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός αρωγός
στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας
Μακεδονίας, πάντα βέβαια με γνώμονα τα
κριτήρια αιρεσιμότητας που έχουν τεθεί και
τον σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας.
Υπογράμμισε, τέλος, ότι η πλήρης, συνεπής και καλόπιστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη τόσο για
την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για
τις διμερείς μας σχέσεις.
Ο κύριος Osmani, από την πλευρά του, ενημέρωσε την κυρία Σακελλαροπούλου για
την πορεία εφαρμογής από τη χώρα του της
Συμφωνίας των Πρεσπών και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.
Τόνισε, τέλος, ότι οι διμερείς μας σχέσεις θα
ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στη βάση
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο Καναδάς θα λάβει ένα
εκατομμύριο δόσεις εμβολίου
COVID-19 την εβδομάδα από τον
Απρίλιο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το
Οντάριο

Τ
O

Υποστράτηγος Dany Fortin,
ο στρατιωτικός διοικητής
που ηγείται της εφοδιαστικής εμβολίων COVID-19
του Καναδά, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι
κατασκευαστές αναμένεται να παραδώσουν έως και ένα εκατομμύριο
δόσεις την εβδομάδα ξεκινώντας τον
Απρίλιο.
Την άνοιξη, είπε ο Fortin, η χώρα θα
αλλάξει από την πρώτη φάση της διάθεσης εμβολίων - ανοσοποίηση ιδιαίτερα
ευάλωτων ατόμων, όπως οι κάτοικοι
μακροχρόνιας περίθαλψης και πάροχοι
υγειονομικής περίθαλψης - σε ευρύτερη
διάδοση καθώς οι παραδόσεις γίνονται
μεγαλύτερες και πιο συχνές.
Η Καναδική εκστρατεία ανοσοποίησης
ξεκίνησε με αργό ρυθμό. Ένα μήνα μετά
τις προσπάθειες εμβολιασμού, μόλις το
ένα τοις εκατό του πληθυσμού έλαβε
τουλάχ ισ τον έ να πλάνο
των προϊόν των Pfizer ή
Moderna. Μόνο 615.000
δόσεις έχουν παραδοθεί
στις επαρχίες και επικράτειες στη χώρα.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένει έως και έξι εκατομμύρια
δόσεις - αρκετά για τρία εκατομμύρια
άτομα να εμβολιαστούν πλήρως χρησιμοποιώντας τα προϊόντα δύο δόσεων
Pfizer και Moderna - μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, ο Φορτίν παραδέχτηκε την
Πέμπτη ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να
διαπραγματεύεται ένα πρόγραμμα παράδοσης.
Η προοπτική ενός εκατομμυρίου δόσεων
την εβδομάδα θα είναι ευπρόσδεκτη είδηση σε επαρχιακούς ηγέτες που
απαιτούν περισσότερη παροχή εμβολίων καθώς αυξάνονται τα κρούσματα
COVID-19.
Ενώ η εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε
με αργό ρυθμό, ορισμένες επαρχίες,
ιδίως το BC, το Οντάριο και το Κεμπέκ,
βελτίωσαν τις διαδικασίες τους για να
χορηγούν ταχύτερες δόσεις.
Άλλες επαρχίες είναι καθυστερημένοι.
Δεκάδες χιλιάδες δόσεις που έχει αποσ τείλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

μέχρι στιγμής κάθονται σε καταψύκτες.
Η Manitoba και η Nova Scotia ήταν ιδιαίτερα αργά από την αρχή χρησιμοποιώντας λιγότερες από τις μισές δόσεις που
έλαβαν.
Σύμφωνα με τον ιχνηλάτη εμβολίων
της CBC, έχουν χορηγηθεί έως τώρα
419.209 δόσεις.
«Μοιραζόμασ τε δεδομένα με επαρχίες και περιοχές που, φυσικά, θέλουν
κατανοητά περισσότερα εμβόλια καθώς
αυξάνουν τα προγράμματα εμβολιασμού
τους. Η πρόκληση είναι ότι έχουμε περιορισμένες ποσότητες», δήλωσε ο Fortin
Άλλοι υποσχόμενοι υποψήφιοι εμβολίων, όπως αυτοί από το τμήμα φαρμακευτικών προϊόντων της AstraZeneca και
της Johnson & Johnson, Janssen, εξετάζονται επί του παρόντος από τις ρυθμιστικές αρχές του Health Canada.
Ερωτηθείς πόσες δόσεις αυτών των
εμβολίων θα μπορούσαν να
ρέουν στον Καναδά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους, ο Fortin είπε ότι δεν
μπορούσε να δώσει ακριβή
απάντηση προς το παρόν.
Είπε μόνο ότι οι δόσεις θα
αρχίσουν να «ρέουν στη χώρα» εάν αυτά
τα προϊόντα λάβουν το πράσινο φως από
την Health Canada.
«Γνωρίζουμε τα στοιχεία σχεδιασμού.
Δεν πρόκειται να τα αποκαλύψω αυτή τη
στιγμή, επειδή υπόκειται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας με τους κατασκευαστές», είπε. «Έχουμε ένα ποσό που έχει
συμβληθεί, αγοράστηκε εν αναμονή της
κανονιστικής έγκρισης. Δεν μπορώ να
μιλήσω για τις ημερομηνίες των ποσοτήτων αυτή τη στιγμή.»
Ο Π ρ ω θ υπ ο υ ργό ς Jus tin Trudeau
δήλωσε την Τρίτη ότι έως και 20 εκατομμύρια Καναδοί θα μπορούσαν να
εμβολιαστούν πλήρως μεταξύ Απριλίου
και Ιουνίου. Το γραφείο της υπουργού
Δημόσιων Υπηρεσιών και Προμηθειών
Anita Anand διευκρίνισε αργότερα ότι ο
αριθμός αυτός εξαρτάται από άλλα εμβόλια πέρα από τα προϊόντα Moderna και
Pfizer που έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές για χρήση στον Καναδά.

ην Τρίτη η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε
πως από την Πέμπτη η επαρχία
μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη και ζητά από τους πολίτες
να μείνουν στο σπίτι εκτός αν χρειαστεί να βγουν μόνο για τα απαραίτητα.
Το πρωί της Πέμπτης η κυβέρνηση
εξέδωσε ειδοποίηση σε κινητά γνωστοποιώντας την εντολή.
Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες μετά
το σκληρό lockdown του Κεμπέκ όπου
οι πολίτες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τις 8μμ κι ως
τις 5μμ.
Στ ο Ο ν τ ά ρι ο ο ι π ο λ ί τ ε ς
μ π ο ρ ο ύ ν ν α βγ ο υ ν α ν ά
πάσα σ τ ιγμή, α λ λά ε ίναι
σ τ ην κ ρίσ η τ ου κα θ ενός γ ια το πό σ ο θα με ίνε ι εκ τός τ ης οικ ίας του.
Η κυβέρνηση τον ίζ ει πως
είναι σημαντικό ο κάθε ένας να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και
να περιορίσει στο ελάχιστο τις εξόδους
ή να βγαίνει για τα απολύτως απαραίτητα.
Ακόμη, ο πρωθυπουργός του Ον τάριο, κ. Νταγκ Φορν τ, ξεκαθάρισε πως
ναι με ν οι ασ τυνομικοί θα μπορούν
να κόψ ουν πρόσ τ ιμα όμως «δε ν θα
έ χουμε τ ην ασ τυνομία να σας κυνηγάει σ το δρόμο όταν οδηγείτε», όπως
`

δηλαδή συμβαίνει στο Κεμπέκ.
Παράλ ληλα, τα σ χολεία θα παραμείνουν κλεισ τά ως τις 10 Φεβρουαρίου
σ τ ις π ε ριοχέ ς Το ρόν τ ο, Peel, York,
Hamilton και Windsor-Essex.
Οι πιο σημαν τ ικέ ς αλ λαγέ ς που βρίσκονται σε ισχύ από χθες Πέμπτη είναι:
- Τα καταστήματα λιανικής πώλησης
όπως για παράδειγμα καταστήματα με
κατασκευαστικά είδη, θα κλείνουν στις
8μμ.
- Τα σχολεία στις περιοχές Τορόντο,
Peel, York, Hamilton και Windsor-Essex
θα μείνουν κλειστά τουλάχιστον ως τις
10 Φεβρουαρίου 2021.
Όσοι μπορούν να
εργαστούν από το σπίτι.
Είναι υποχρεωτικό να
παραμείνετε σπίτι σας, εκτός
αν χρειαστεί να βγείτε για τα
απολύτως απαραίτητα όπως
για αγορές σε σούπερ μάρκετ, παροχή πρώτων βοηθειών ή εξάσκηση.
Αυ τ ή ε ίναι η δεύ τ ε ρη φ ορά που το
Ον τάριο μπαίνει σε κατάσ ταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της πανδημίας. Την
πρώτη φορά επιβλήθηκαν παρόμοια
μέτρα στις 17 Μαρτίου 2020 που συνεχώς παρα τάσσ ον ταν. Τα μέ τ ρα ε λα φρύνθηκαν στις 24 Ιουλίου 2020, ενώ
τα κρούσματα συνέχισαν να έχουν ανοδική πορεία.

Η Starbucks κλείνει 300
καταστήματα στον Καναδά ως
τέλη Μαρτίου

Σ

ε ανακοίνωσε την Τρίτη, η αμερικανική εταιρεία καφέ αναφέρει ότι ορισμένες από
τις τοποθεσίες της έκλεισαν το περασμένο φθινόπωρο και αναμένει να ολοκληρώσει προγραμματισμένο κλείσιμο 300 καταστημάτων της μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου.
Η εταιρεία άρχισε να πειραματίζεται με τοποθεσίες με μόνο παραλαβή (take-out) πριν από
την κρίση.
Το πρώτο καναδικό κατάστημα Starbucks χρησιμοποιώντας τη νέα μορφή, η οποία
μετρούσε μόλις 93 τετραγωνικά μέτρα ή 1.000 τετραγωνικά πόδια, ξεκίνησε στην περιοχή
του Τορόντο τον περασμένο Ιανουάριο.
Η Starbucks λέει ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν την αλυσίδα καφενείων «να ανταποκριθεί
καλύτερα στους πελάτες..»
Η εταιρεία είχε πει προηγουμένως ότι θα κλείσει έως και 200 από τις τοποθεσίες της στον
Καναδά σε διάστημα δύο ετών. H έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Σιάτλ και προς το παρόν
η ανακοίνωση αφορά τα καταστήματα της στον Καναδά/
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Αντί για σκύλο έβγαλε βόλτα με
λουρί τον φίλο της

Γ

ια να «ελέγξουν» αν οι ασ τυνομικοί στο Κεμπέκ κάνουν καλά τη
δουλειά τους, μετά την αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε σε αυτήν την επαρχία του Καναδά από το Σάββατο, ένας οδηγός κυκλοφορούσε μεθυσμένος σ το Σέρμπρουκ
ενώ μια νεαρή έβγαλε βόλτα τον… φίλο
της, δεμένο με το λουρί του σκύλου. Οι
αστυνομικοί του Κεμπέκ διαπιστώθηκε
ότι είχαν καλά αντανακλαστικά: οι δύο
παραβάτες τιμωρήθηκαν με πρόσ τιμο
1.000 ευρώ ο καθένας.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε επίπεδο μιας ολόκληρης επαρχίας εφαρμόζεται για
πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα στον Καναδά. Ισχύει από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5
το πρωί της επόμενης ημέρας, με σκοπό να αναχαιτιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αναμένεται να διαρκέσει μήνες και περιλαμβάνει λιγοστές εξαιρέσεις, κυρίως
για όσους εργάζονται σε κρίσιμους τομείς και για τους ιδιοκτήτες σκύλων.
Το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 22.30, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο έναν
οδηγό, που είχε μαζί του στο αυτοκίνητο και τον γιο του. Ο τελευταίος παραδέχτηκε
ότι «ήθελαν να δουν πώς ήταν έξω κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης», εξήγησε η
εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ιζαμπέλ Ζεντρόν.
Όμως το αλκοτέστ απέδειξε ότι ο οδηγός είχε πιάσει το τιμόνι έχοντας τριπλάσιο
αλκοόλ στο αίμα του από το επιτρεπόμενο όριο. Αποτέλεσμα: πρόστιμο 1.500 δολαρίων Καναδά (περίπου 970 ευρώ) για την παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας,
κατάσχεση του αυτοκινήτου και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 90 ημέρες
– και έπεται και η δίκη του για οδήγησε σε κατάσταση μέθης.
Το ίδιο βράδυ, λίγο νωρίτερα, άλλοι αστυνομικοί είδαν μια 20χρονη κοπέλα να περπατάει στο πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, έχοντας βγάλει βόλτα με το λουρί
τον… φίλο της. Όταν την ρώτησαν τι ακριβώς έκανε, απάντησε πολύ σοβαρά ότι
«έβγαλε βόλτα τον σκύλο της», προφανώς για να τεστάρει την ανοχή των οργάνων
της τάξης.
Αφού της έγινε προφορική παρατήρηση, η νεαρή δήλωσε ρητώς ότι θα το ξανακάνει
κάθε βράδυ, με κίνδυνο να μαζέψει βουνό από πρόστιμα.
Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6.000 δολάρια (3.800 ευρώ).
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε όλη την επαρχία οι αστυνομικοί «μοίρασαν»
περίπου 740 κλήσεις.

1.700 άτομα απολύει η Air Canada

Η

Air Canada ανακοίνωσε πως θα μειώσει
την χωρητικότητα της
κατά 25% λόγω της
πανδημίας, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει να αφήσει
1,700 υπαλλήλους της χωρίς
δουλειά.
Η αεροπορική ε ταιρία που
εδρεύε ι σ το Μόν τ ρεαλ αναφέρει ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν επίσης περισσότερους από
200 υπαλλήλους του Air Canada
Express.
«Λυπούμασ τε για τον αν τίκτυπο που θα έχουν αυτές οι δύσκολες αποφάσεις σ τους υπαλλήλους μας που έχουν εργασ τεί πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την φροντίδα των πελατών μας και τις πληγείσες κοινότητες», δήλωσε η Lucie Guillemette, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Air Canada.
Η Guillemette πρόσθεσε ότι οι αυξημένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί από
ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις είχαν άμεσο αν τίκτυπο σ τις
κρατήσεις της εταιρείας.
Η κίνηση έρχεται πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση της αντίπαλης WestJet
Airlines ότι 1.000 εργαζόμενοι θα απολυθούν προσωρινά ή θα έχουν άδεια
άνευ αποδοχών ή θα μειωθούν οι ώρες τους καθώς θα μειώσει περίπου το
30% της χωρητικότητάς του για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
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Προς… καναδικά χέρια η γαλλική
Carrefour

Π

ιθανός αγοραστής η καναδική
Couche-Tard που έχει χτίσει
μια αυτοκρατορία με σούπερ
μάρκετ και πρατήρια καυσίμων , μέσω της συστηματικής απόκτησης μικρότερων ανταγωνιστών της.
Σε διερευνητικές συνομιλίες για την
απόκτηση της γαλ λικής Carrefour
βρίσκεται ο καναδικός κολοσσός
Alimentation Couche-Tard, που έχει
στην ιδιοκτησία του την αλυσίδα παντοπωλείων Circle K. Εάν επιτευχθεί το deal
θα σηματοδοτήσει μια σημαντική στροφή στρατηγικής για την καναδική πολυεθνική.
Η Couche-Tard ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές για τη
σύναψη φιλικής συμφωνίας με την Carrefour, επιβεβαιώνοντας αναφορές του Bloomberg.
Σύμφωνα με την εταιρεία που έχει έδρα το Κεμπέκ, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν τελικά στη μεταβίβαση.
Η μετοχή της Carrefour σημείωσε άνοδο 10% φέτος στο χρηματιστήριο του Παρισιού,
δίνοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 12,6 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα η μετοχή της
Couche-Tard υποχώρησε 2,2% μετά τις πληροφορίες για τις συνομιλίες που μετέδωσε το
Bloomberg, κλείνοντας στα 41,31 δολ. Καναδά στο χρηματιστήριο του Τορόντο, αποτιμώντας την αξία της εταιρείας σε σχεδόν 46 δισ. δολ. Καναδά.
Η Couche-Tard επικεντρώνεται σε παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων.
Εχει χτίσει μια αυτοκρατορία, μέσω της συστηματικής απόκτησης μικρότερων ανταγωνιστών της, πρώτα εντός Καναδά, από το 2001 στις ΗΠΑ και από το 2012 και στην Ευρώπη.
Στην περιφέρεια Ασίας – Ειρηνικού επιχείρησε να εξαγοράσει την Caltex Australia,
ωστόσο με την πανδημία αποφάσισε να μην κάνει βελτιωμένη προσφορά.
Μια συμφωνία με την Carrefour θα είχε ως αποτέλεσμα την επέκτασή της στην Ευρώπη,
όπου έχει ως δυνητικό στόχο τη λειτουργία πάνω από 2.800 σούπερ μάρκετ και 703 υπεραγορές και στη Λατινική Αμερική, όπου έχει καταστήματα σε Αργεντινή και Βραζιλία.
Η Couche-Tard ξεκίνησε τη λειτουργία της με ένα και μοναδικό κατάστημα σε ένα προάστιο του Μόντρεαλ το 1980. Στην συνέχεια τα ανώτερα στελέχη της άρχισαν να επισκέπτονται πολλά καταστήματα ώστε να αποφασίσουν ποια θα εξαγοράσουν. Το 2016 συμφώνησε να αγοράσει τον operator πρατηρίων καυσίμων CST Brands έναντι τιμήματος 4 δισ.
δολ., ενώ μπήκε σε Σκανδιναβία και βαλτική μέσω της εξαγοράς της Statoil Fuel & Retail
ASA το 2012. Η Couche-Tard έχει ένα δίκτυο άνω των 9.000 παντοπωλείων στη Βόρεια
Αμερική, τα περισσότερα εκ των οποίων πωλούν και καύσιμα. Μέχρι τον Οκτώβριο του
2020 ίχε περίπου 2.700 καταστήματα στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, μόνο το τελευταίο 12μηνο ανακοινώθηκαν συμφωνίες ύψους 182 δισ. δολ. στη βιομηχανία λιανικού εμπορίου.

Η Costco κλείνει όλα τα
φωτογραφικά της τμήματα

Η

αλυσίδα καταστημάτων Costco,
από τις μεγαλύτερες του κόσμου,
ανακοίνωσε ότι κλείνει τα φωτογραφικά τμήματα που λειτουργούν στα εμπορικά της καταστήματα. Η
εταιρεία από το 2015 έχει σταματήσει
να προσφέρει υπηρεσίες για εμφάνιση
και εκτύπωση φιλμ, ενώ μέσα στο 2019
έκλεισε μερικά φωτογραφικά τμήματα σε
ορισμένα καταστήματα της. Πλέον με ενημέρωση που έγινε μέσω email στους πελάτης της, η Costco ανακοίνωσε ότι κλείνει όλα τα φωτογραφικά της τμήματα σε Η.Π.Α. και
Καναδά.
Στο email είναι σημαντικό να προσέξουμε την αιτιολόγηση που δίνει η εταιρεία για αυτή
την κίνηση: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν τους καταναλωτές να κάνουν περισσότερα με τις φωτογραφίες τους, όπως εκτύπωση σε κανβά, μέταλλο, ακρυλικές επιφάνειες
ή να κάνουν φωτογραφικά βιβλία, ημερολόγια και άλλα αντικείμενα για δώρα. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω του
Costco Photo Center στην ιστοσελίδα μας www.Costcophotocenter.com.»
Οι πελάτες σε Η.Π.Α. και Καναδά που έχουν παραγγελίες θα πρέπει να τις παραλάβουν
μέχρι τις 28 Μαρτίου του 2021. Η Costco από το 2015 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος λιανοπωλητής στον κόσμο μετά τη Walmart, ενώ το 2019 ήταν 14η στην κατάταξη Fortune 500
των μεγαλύτερων εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών όσο αφορά τα συνολικά έσοδα.
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Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Εθνικό –
Εισηγήθηκε να τον συνοδεύσουν στην
άτυπη Διάσκεψη

Κύπρος: Τρεις θάνατοι και
241 νέα κρούσματα – 202
νοσηλευόμενοι οι 59 σε
σοβαρή κατάσταση

Τ

ον θάνατο τριών ανθρώπων με COVID-19 και 241 νέα
κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, τρεις
άνθρωποι έχουν αποβιώσει από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 166, ενώ νοσηλεύονται
202 ασθενείς COVID-19, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση.
Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10.328 τεσ τ αν ίχνευσης
της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) και σύμφωνα με το
Υπουργείο Υγείας, εντοπίστηκαν 241 νέα περιστατικά της νόσου
COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε
28.365. Το ποσοστό θετικότητας ανέρχεται σε 2,33%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα τρία άτομα που απεβίωσαν
με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19,
αφορούν σε άντρα, ηλικίας 79 ετών με υποκείμενα νοσήματα
που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, άντρα ηλικίας 75 ετών χωρίς να αναφέρονται υποκείμενα νοσήματα στο
ιατρικό πιστοποιητικό αιτιών θανάτου, που κατέληξε στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού και άντρα ηλικίας 76 ετών με υποκείμενο
νόσημα, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη
νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 166, εκ των οποίων 110 άντρες
(66%), και 56 γυναίκες (34%). Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι τα 79 έτη.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, συνολικά, στα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 202 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ
των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 59 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 32 είναι διασωληνωμένοι, οι πέντε νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
εκτός αναπνευστήρα και 22 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι η ακόλουθη:
Στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 60 ασθενείς από
τους οποίους οι 4 στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και οι 56
στον θάλαμο COVID, στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 79 ασθενείς
από τους οποίους οι 37 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (5
εκτός αναπνευστήρα), οι 32 στον θάλαμο COVID και οι 10 στη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο Νοσοκομείο Λεμεσού 60
ασθενείς από τους οποίους οι 52 στον θάλαμο COVID και οι 8
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο Μακάρειο Νοσοκομείο τρεις ασθενείς στον θάλαμο COVID.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από τις 10.328 εργαστηριακές διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 2.141 έγιναν με
τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι 8.187 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), και εντοπίστηκαν 241
περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές
εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος: 64 δείγματα που
λήφθηκαν σ το πλαίσιο επανελέγχου που διενεργείται την 7η
ημέρα από την άφιξη ατόμων που επέστρεψαν από το Ηνωμένο
Βασίλειο και βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας.

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εισηγήθηκε στα μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου να τον συνοδεύσουν στην άτυπη πενταμερή, καθώς πρόκειται για μια
κρίσιμη συνάντηση για το Κυπριακό, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παναγιώτης
Σεντώνας, μετά τη σημερινή συνεδρία του Εθνικού
Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Ο κ. Σεντώνας είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε σήμερα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και για τις
πρωτοβουλίες, που ο ίδιος ανέλαβε σε σχέση με το
Κυπριακό.
Εν πρώτοις, ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνάντησής του
με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ
Λουτ, η οποία τού μετέφερε, την απόφαση του ΓΓ του
ΟΗΕ να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή συνάντηση για
το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη.
Δεύτερον, πρόσθεσε, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για την τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον ΓΓ του ΟΗΕ στις 11 Ιανουαρίου, αντικείμενο της οποίας ήταν η άτυπη πενταμε-

ρής συνάντηση, η έκθεση για τις Καλές Υπηρεσίες του
ΓΓ αλλά και η επιστολή που απέστειλε προσφάτως ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης προς τον κ. Γκουτέρες.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε
προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου τις προτάσεις
που διαβίβασε προσφάτως στον ΓΓ του ΟΗΕ, ανταποκρινόμενος και σε σχετική έκκλησή του σε σχέση
με συγκεκριμένα ΜΟΕ που υποβοηθούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε ο κ. Σεντώνας.
Ανέφερε πως μετά την ενημέρωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έγινε εκτενής
συζήτηση κατά την οποία τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου κατέθεσαν και τις δικές τους απόψεις αλλά
και προτάσεις.
Ο κ. Σεντώντας είπε πως “ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να
τον συνοδεύσουν στην άτυπη πενταμερή καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη συνάντηση για το Κυπριακό”,
προσθέτοντας πως “το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί και
σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν καθοριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης από
τον ΓΓ του ΟΗΕ”.

Εκπρόσωπος: Ο Πρόεδρος δεν παρενέβη
στο θέμα Παράσχου

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε καμιά
περίπτωση δεν παρενέβη στο θέμα
που προέκυψε με τον δημοσιογράφο
Ανδρέα Παράσχο και την εφημερίδα
στην οποία εργαζόταν, όπως καμιά παρέμβαση
δεν έγινε από αξιωματούχο ή λειτουργό του Προεδρικού Μεγάρου, αναφέρει σε γραπτή δήλωση
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
Στη δήλωση αναφορικά με την ανακοίνωση της
Ένωσης Συντακτών για το θέμα που προέκυψε
με τον δημοσιογράφο και ότι, όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση, το όλο συμβάν αφήνει εκτεθειμένους τους κρατούντες και συγκεκριμένα
το προεδρικό περιβάλλον, ο ΚΕ αναφέρει πως
“θέλουμε απλώς να υποδείξουμε ότι ο δημοσιογράφος τόσο με την επιστολή παραίτησης του,
όσο και με σημερινές δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ξεκαθάρισε με τον πλέον σαφή
και κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι πεπεισμένος πως ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε

κανένας άλλος από το Προεδρικό Μέγαρο ή την
Κυβέρνηση παρενέβη προς τους εκδότες της εφημερίδας”.
Όπως σημειώνει ο Εκπρόσωπος, “περαιτέρω,
ο κ. Παράσχος δήλωσε «έχω γράψει απίστευτα
πράγματα για τον Πρόεδρο κατά καιρούς, έχω
γράψει άρθρο το 2018 με σκληρό τίτλο για τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος ούτε
τηλεφώνησε ούτε απείλησε»”.
“Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε καμιά περίπτωση δεν παρενέβη σ το θέμα όπως καμιά
παρέμβαση δεν έγινε από αξιωματούχο ή λειτουργό του Προεδρικού Μεγάρου. Είναι γνωστό,
εξάλλου, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη
40χρονη πολιτική του διαδρομή εμπράκτως απέδειξε ότι αποδέχεται την κριτική του Τύπου όσο
σκληρή και αν είναι αυτή.Αυτά για την αποκατάσταση των αληθών γεγονότων και την τοποθέτηση των πραγμάτων στη σωστή τους βάση”,
αναφέρει ο ΚΥβερνητικός Εκπρόσωπος.
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Τσαβούσογλου:
Είναι καιρός να
εξετάσουμε τη
διαπραγμάτευση
συμφωνίας δύο
κρατών

Η Επιτροπή Υγείας της Βουλής ενημερώθηκε για
τον εμβολιαστικό σχεδιασμό

Η

Επιτροπή Υγείας της Βουλής ενημερώθηκε για τον
σχεδιασμό εμβολιασμού
προς αντιμετώπιση της
πανδημίας του COVID-19 από την αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών
Υπηρεσιών Όλγα Καλακούτα, καθώς
και για την ασφάλεια των εμβολίων
και την προσπάθεια προμήθειας μεγαλύτερου αριθμού εμβολίων, ενώ
μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξέφρασαν ανησυχίες, τόσο για
την ασφάλεια των εμβολίων, όσο
και για την επάρκεια τους προκειμένου να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός
εμβολιασμών που αναπτύχθηκε.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας
Κώστας Κωνσταντίνου δήλωσε στο
ΚΥΠΕ ότι η κ. Καλακούτα ανέλυσε
διεξοδικά τη διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά την προμήθεια των εμβολίων, τη μεταφορά και
τη διαχείριση και κατανομή τους σε
πολίτες και ασθενείς.
Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως έχει
επεξηγηθεί στην Επιτροπή Υγείας
η διαδικασία κατανομής των εμβολίων, η οποία είναι αναλογική με
βάση τις προτεραιότητες οι οποίες
έχουν αποφασιστεί, με πρώτη
προτεραιότητα εμβολιασμού στην
ομάδα ηλικιωμένων άνω των 80
ετών και τους παροχείς υγείας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας
είπε επίσης ότι έχει επεξηγηθεί
στην Επιτροπή το πρόγραμμα που
θα ακολουθηθεί από το Υπουργείο
Υγείας για διάθεση εμβολίων στους
πολίτες με βάση τις νέες προμήθειες
εμβολίων. Πρόσθεσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια όπως στο μέτρο
του δυνατού και όπου επιτρέπεται,
μέσα από τη διαδικασία διάθεσης
από την ΕΕ, για εξασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού εμβολίων.
Μέσα από τη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή Υγείας διεφάνη
ότι παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα και ότι υπήρξαν κάποιες
παρεκκλίσεις μέσα από τη διαδι-

κασία που ακολουθήθηκε, αλλά
σημείωσε, διαπιστώθηκε πως αυτά
δεν φαίνεται να είναι σε βαθμό που
πρέπει να ανησυχούν.
«Σημασία έχει ότι έχουν εντοπιστεί
τα λάθη, γίνεται προσπάθεια βελτίωσης και ελαχιστοποίησης των
παραλήψεων ή μικρο-λαθών που
έγιναν», πρόσθεσε.
Ευχή όλων είναι να υπάρξει υπομονή, οι πολίτες και όλοι μας να
σεβόμαστε τα διατάγματα και τις
διαδικασίες που ακολουθούνται
τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο καθώς αυτό επιβάλλεται να γίνει για το δημόσιο συμφέρον και το καλό του καθενός μεταξύ
όλων μας.
Ερωτηθείς εάν Βουλευτές ή κοινοβουλευτ ικά κόμμα τα εξ έφρασαν
ανησυχίες για την
άμεση, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ασφάλεια των
εμβολίων νουκλεϊκού οξέος (mRNA)
ή τυχών παρανέργιες που δυνατόν να
προκληθούν άμεσα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι κατά τη συνεδρία
όντως υποβλήθηκαν ερωτήματα
κατά πόσον παρατηρήθηκαν παρενέργειες ή επιπτώσεις προς όσους
εμβολιάστηκαν, προσθέτοντας ότι
η απάντηση που δόθηκε στην Επιτροπή Υγείας είναι ότι δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα,
απλά κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις σε μικρό αριθμό εμβολιασθέντων που δεν συνιστούν ανησυχητικές περιπτώσεις που μπορεί να
προβληματίσει, αλλά αντίθετα φαίνεται να υπάρχει αφομοίωση και
αποδοχή.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας
ανέφερε περαιτέρω ότι διατυπώθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και
ερωτήματα όσον αφορά τον σχεδια-

σμό και τα εμβολιαστικά κέντρα σε
απομακρυσμένες περιοχές. Έφερε
ως παράδειγμα το γεγονός ότι
κάποιοι κλήθηκαν και χρειάστηκε
να μεταβούν από την Πόλη Χρυσοχούς στην Κυπερούντα για εμβολιασμό και πρόσθεσε ότι αυτό καταγράφεται στα λάθη του συστήματος
που διαπιστώθηκαν, επισημάνθηκαν και βελτιώνονται.
Εγείρονται ερωτήματα για τον
εμβολιαστικό σχεδιασμό αντιμετώπισης του covid-19, δήλωσε μετά
τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ο βουλευτής
ΑΚΕΛ, Γιώργος Τ. Γεωργίου, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για
την ενημέρωση, «την υπερπροσπάθεια που γίνεται» και ιδιαίτερες
ευχαρισ τίες προς
όλους τους επαγγελματίες υγείας, «τους
ήρωες της πρώτης
γραμμής».
«Από την ενημέρωση που έγ ινε
προκύπτουν σειρά
ζητημάτων, για τα
οποία καλείται το
Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση
να απαντήσουν» είπε και διερωτήθηκε «γιατί δεν συνήλθε η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμού και να λάβει
μέρος στο σχεδιασμό, ποιες σκοπιμότητες υπήρχαν».
«Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν δίνει
στοιχεία για τον αριθμό των προσώπων που εμβολιάζονται, γιατί
αυτή η έλλειψη διαφάνειας» συνέχισε. Αναρωτήθηκε ακόμη γιατί
υπάρχει «τόση καθυστέρηση στην
παραλαβή των εμβολίων, πώς θα
εμβολιαστεί ο κόσμος ώστε να επιτευχθεί ανοσία, όταν μας ανακοινώθηκε ότι ο εμβολιασμός θα πάει
μέχρι το φθινόπωρο».
«Ποιοι οι λόγοι και ποιες οι σκοπιμότητες που δεν μπορούμε να προμηθευτούμε εμβόλια από άλλες
χώρες» είπε και έκανε λόγο για

«ερασιτεχνικές τακτικές εγγραφής
των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια
της νύχτας στη σχετική ηλεκτρονική
πλατφόρμα». «Τί σημαίνει όποιος
προλάβει; Και γιατί να αποστέλλονται ηλικιωμένοι από το ένα άκρο
της Κύπρου στο άλλο για να εμβολιαστούν; Πόση ταλαιπωρία» ανέφερε.
Επίσης διερωτήθηκε τι γίνεται με
τις ηλικίες των 70-80 χρόνων, ποιος
σχεδιασμός γίνεται με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, τους
ευπαθείς συνανθρώπους μας, τους
νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς για να
αναφέρει ότι «δυστυχώς δεν υπάρχει πλάνο».
Είπε ακόμη ότι το πιστοποιητικό
υγείας που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εξαναγκασμός
σε εμβολιασμό αποτελεί παραβίαση των ελευθεριών και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων των
πολιτών.
«Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο
Υγείας να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό,
αξιοποιώντας όλη την επιστημονική
κοινότητα. Να αναλάβουν όλοι τις
ευθύνες τους, και η Κυβέρνηση και
Υπουργείο Υγείας, και να ενημερώσουν συντεταγμένα και με διαφάνεια τους πολίτες» κατέληξε.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε στο
ΚΥΠΕ ότι το κόμμα του εξέφρασε
ανησυχίες και μετέφερε τις αγωνίες
του κόσμου, καθώς διαπιστώνεται
ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού δεν
προχωρά στο βαθμό που έπρεπε να
βρισκόταν.
«Βλέπουμε ότι η ροή των εμβολίων
από το εξωτερικό προς την Κυπριακή Δημοκρατία κινείται με ρυθμούς χελώνας και πολύ βραδέως
και δεν αναμένεται να καλυφθούν οι
στόχοι που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας για εμβολιασμό ενός
ικανοποιητικού αριθμού του πληθυσμού μέχρι το καλοκαίρι».

Ε

ίναι καιρός να εξετάσουμε
τη διαπραγμάτευση της
συμφωνίας δύο κρατών”, δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Για τα Βαρώσια
είπε ότι το ψευδοκράτος σχεδιάζει να ανοίξει ολόκληρη την
πόλη, υποστηρίζοντας ότι “τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας θα γίνονται σεβαστά”. Όπως είπε “μετά
το άνοιγμα της πόλης τα Βαρώσια
θα είναι σύμβολο ελπίδας, ειρήνης και συνύπαρξης.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό της τουρκικής οργάνωσης
Παγκόσμιου Συμβουλίου Δημοσιογράφων, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι οι προσπάθειες για ομοσπονδία εδώ και 50
χρόνια δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. “Υπάρχει ένας απλός λόγος
για την αποτυχία. Η ε/κ πλευρά
δεν θέλει να μοιραστεί την εξουσία και τον πλούτο με τους Τ/κ, οι
οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του
νησιού”, είπε. Υποστήριξε ότι “οι
Ε/κ με την “ε/κ διοίκηση νοτίου
Κύπρου’ δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το ενιαίο κράτος” και
πως γι αυτό τον λόγο θα ήταν
ψευδαίσθηση να πιστεύει κανείς
ότι το δικοινοτικό, διζωνικό ομοσπονδιακό μοντέλο θα μπορούσε να προσφέρει μια βιώσιμη λύση”.
Πρόσθεσε ότι μια δίκαιη, μόνιμη
και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό
μπορεί να είναι δυνατή μόνο εάν
βασίζεται στις πραγματικότητες.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι είναι
καιρός να εξετάσουμε την διαπραγμάτευση της συμφωνίας δύο
κρατών και δήλωσε ότι τον Οκτώβριο οι Τ/κ εξέφρασαν την προθυμία τους διαπραγματευτούν
μια λύση δύο κρατών εκλέγοντας
‘πρόεδρο’ τον Ερσίν Τατάρ.
Υποστήριξε ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για το Κυπριακό. “Οι Ε/κ
επιβραβεύτηκαν το 2004 με την
ένταξή τους στην ΕΕ. (Οι Τ/κ) Δεν
θέλουν να παραμείνουν σε ένα
φαύλο κύκλο και να καταδικαστούν σε ένα στάτους κβο που
τους επιβλήθηκε.
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Πέθανε ο πρώην προσωπικός
γιατρός του Τραμπ

Γαλλία: Σκληρό lockdown από
το Σάββατο - Απαγόρευση
κυκλοφορίας μετά τις 18:00 σε όλη
τη χώρα
Με αρνητικό τεστ και επταήμερη
καραντίνα όσοι θέλουν να
εισέλθουν στη χώρα - Τα σχολεία
θα μείνουν ανοικτά παρά τις
αντιδράσεις

Ο

πρωθυπουργός Jean Castex
ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας από
τις 6 μ.μ., που ισχύει ήδη σε 25 περιοχές,
θα επεκταθεί τώρα σε ολόκληρη τη Γαλλία από αυτό το Σάββατο.
«Σε όλη τη χώρα η απαγόρευση της
κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 6 μ.μ.
από αυτό το Σάββατο και για τουλάχιστον 15 ημέρες», είπε. Οι εξαιρέσεις θα
είναι ίδιες με αυτές που έχουν ήδη ισχύουν.
«Δεν θα είναι δυνατή η έξοδος για προσωπικούς λόγους. Όλα τα εμπορικά
καταστήματα ή οι υπηρεσίες που είναι
ανοιχτές στο κοινό θα είναι κλειστά στις
6 μ.μ.», αναφέρει ο Jean Castex, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών
ήταν υπεύθυνο για την παρακολούθηση
της αυστηρής συμμόρφωσης.
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν απαιτεί
να θέσουμε σε εφαρμογή άλλους περιορισμούς, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες ενός
τέτοιου μέτρου. Υπενθύμισε, ωστόσο,

ότι αυτή η επιλογή δεν αποκλείεται αν τα
πράγματα χειροτερέψουν.

Με αρνητικό τεστ η είσοδος
στη χώρα

Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να παραμείνουν ανοιχτά, παρά την κριτική που
ασκείται στην κυβέρνηση και που της
ζητά να κλείσουν,κριτική που επικεντρώνεται στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού
μεταξύ των παιδιών. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε την απόφαση να τα κρατήσει
ανοικτά, αναφέροντας συγκεκριμένα τις
συστάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Ακαδημίας Παιδιατρικής.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης
αυστηρότερες προϋποθέσεις εισόδου
στην επικράτεια: όλοι οι ταξιδιώτες που
επιθυμούν να εισέλθουν στη Γαλλία θα
πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ.
Ακολούθως θα πρέπει να μπουν σε επταήμερη καραντίνα στο τέλος της οποίας
θα υποβληθούν εκ νέου σε τεστ.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας περιέγραψε την κατάσταση με την πανδημία
ως μια κατάσταση που είναι υπό έλεγχο
και σε καλύτερο σημείο από αυτό των
γειτονικών χωρών, ωστόσο επισήμανε
ότι είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει καθώς
ο ιός βρίσκεται παντού. Παράλληλα
τόνισε πως η μεταδοτικότητα από οι
μεταλλάξεις του κορωνοϊού είναι ακόμη
πιο επικίνδυνες.

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

www.hellasnews-radio.com

Ο Χάρολντ Μπορνστάιν πέθανε στις
8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 73 ετών - Το
αγγελτήριο δεν διευκρινίζει τα αίτια
του θανάτου

Ο

πρώην προσωπικός γιατρός του
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος
πρόεδρος τού είχε «υπαγορεύσει» μια γνωμάτευση που πιστοποιούσε την
«εξαιρετική υγεία» του, πέθανε στις αρχές
Ιανουαρίου, σύμφωνα με αγγελτήριο θανάτου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New
York Times.
Ο Χάρολντ Μπορνστάιν πέθανε στις 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 73 ετών.
Το αγγελτήριο, που δεν διευκρινίζει τα αίτια
του θανάτου, αναφέρεται στη μακρά καριέρα
του Νεοϋορκέζου γιατρού, ο πατέρας του
οποίου ήταν επίσης γιατρός, χωρίς να αναφέρει καθόλου τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Το όνομα του Δρ Μπορνστάιν συνδέθηκε με
εκείνο του Τραμπ για πρώτη
φορά τον Δεκέμβριο του
2015, όταν ο μεγιστάνας
ήταν ακόμη υποψήφιος για
τον Λευκό Οίκο.
Τότε, είχε δημοσιοποιήσει
μια σύντομη γνωμάτευση,
στην οποία ο γιατρός που
τον παρακολουθούσε από
το 1980 ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν
«εξαιρετική».
«Αν εκλεγεί, μπορώ να δηλώσω ότι αναμφίβολα ο κ. Τραμπ θα είναι το πρόσωπο με την
καλύτερη υγεία που έχει εκλεγεί ποτέ στην
προεδρία», ανέφερε αυτή η γνωμάτευση,
χωρίς να εξηγεί το γιατί.
Τον Μάιο του 2018 ο Μπορνστάιν, που ήταν
γαστρεντερολόγος και το ιατρείο του βρισκόταν στην Παρκ Άβενιου, κοντά στο Σέντραλ
Παρκ, υποστήριξε ότι ο Τραμπ του υπαγόρευσε αυτό το κείμενο, το οποίο γράφτηκε
βιαστικά, ενώ ένα αυτοκίνητο τον περίμενε
για να φύγει.
Ο εκκεντρικός γιατρός, πατέρας πέντε παιδιών, ήλπιζε για κάποιο διάστημα ότι θα ακολουθούσε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Όμως γκρέμισε μόνος του κάθε πιθανότητα,
όταν αποκάλυψε στην εφημερίδα New York
Times ότι ο Τραμπ έπαιρνε φάρμακα για τη
φαλάκρα.
Όπως έλεγε, μετά από αυτό, τρεις συνεργάτες του δισεκατομμυριούχου πήγαν στο

ιατρείο του, τον Φεβρουάριο του 2017 και
πήραν όλους τους φακέλους που αφορούσαν τον Τραμπ.
«Έμειναν 25-30 λεπτά. Ήταν πραγματικό
χάος», είχε πει τότε, λέγοντας ότι «αισθάνθηκε φόβο και θλίψη».
Το αγγελτήριο αναφέρει ότι η κηδεία του γιατρού θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο
λόγω της πανδημίας.

Σταματάει να πληρώνει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ρούντι Τζουλιάνι;

Δυσαρεστημένος και εξοργισμένος αισθάνεται ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μετά την παραπομπή
του για δεύτερη φορά αλλά και με την τροπή
που έχουν πάρει πλέον οι προσπάθειές του
να ανατρέψει το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ντόναλντ
Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για ορισμένες
από τις νομικές κινήσεις του δικηγόρου του,
Ρούντι Τζουλιάνι, κυρίως
όσον αφορά στην προσπάθεια αμφισβήτησης των
εκλογικών αποτελεσμάτων.
Όπως εξηγεί το δημοσίευμα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 74χρονος έδωσε
εντολή στους βοηθούς του
να μην πληρώσουν την
αμοιβή του προσωπικού
του δικηγόρου, ο οποίος
φέρεται να «χρέωνε» το τελευταίο διάστημα
τον Αμερικανό πρόεδρο 20.000 δολάρια την
ημέρα για να του προσφέρει τις νομικές του
υπηρεσίες, ως επικεφαλής της εκστρατείας
για να ακυρωθεί η νίκη του Μπάιντεν.
Όπως επισημαίνει η Daily Mail, καθώς οι
νομικές απειλές αυξάνονται για τον απερχόμενο πρόεδρο και όλο και περισσότεροι
Ρεπουμπλικανοί του γυρίζουν την πλάτη,
εκείνος αισθάνεται απομονωμένος και απειλούμενος όσο ποτέ άλλοτε. Όπως αποκάλυψαν δύο αξιωματούχοι στην Washington
Post, o Τραμπ δεν βλέπει με καλό μάτι την
υπέρογκη αμοιβή του δικηγόρου του, δεδομένης μάλιστα και της ατυχούς έκβασης των
πρόσφατων προσπαθειών του.
Οι εν λόγω πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι
ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί πλέον να
εγκρίνει προσωπικά όλες τις αποζημιώσεις για τα έξοδα που έχει δηλώσει ο Τζουλιάνι στο πλαίσιο της νομικής καμπάνιας που
εκτείνεται σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ,.

διεθνή νέα

15 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19

ΗΠΑ: Lady Gaga και Τζένιφερ
Λόπεζ θα τραγουδήσουν στην
ορκωμοσία Μπάιντεν

Η

Lady Gaga και η Τζένιφερ Λόπεζ θα βρεθούν επί σκηνής, μαζί και με άλλους, κατά την τελετή
της ορκωμοσίας του εκλεγμένου
προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η οποία θα είναι μια βιτρίνα της διαφορετικότητας στην Αμερική, όπως ανακοίνωσε η
ομάδα του.
Οι δύο καλλιτέχνιδες θα τραγουδήσουν
κατά την τελετή της ορκωμοσίας του 46ου
προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που
θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου
και στην οποία θα συμμετάσχουν ακόμη
ένας μαύρος πυροσβέστης από την Τζόρτζια, μία πρώην Νέα Δαφνοστεφής Ποιήτρια, ένας καθολικός ιερέας και ένας πάστο-

ρας από τη γενέτειρα του Μπάιντεν, το Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ. Η Lady Gaga
θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και η
Λόπεζ θα δώσει μια μουσική παράσταση.
«Αντιπροσωπεύουν μία σαφή εικόνα της
μεγάλης διαφορετικότητας που υπάρχει
στο σπουδαίο έθνος μας», ανέφερε σήμερα
η ομάδα του σε δήλωση που εξέδωσε και
στην οποία προσθέτει πως αντανακλούν
«το σταθερό όραμα» του Μπάιντεν και της
εκλεγμένης Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις
«για ένα νέο κεφάλαιο στην αμερικανική
ιστορία μας, στο οποίο είμαστε μια Αμερική που θα ξεπεράσει ενωμένη τις βαθιές
διαιρέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός μας, ενώνοντας τη χώρα και
αποκαθιστώντας την ψυχή του έθνους μας».

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει
μαζικούς εμβολιασμούς και σχέδιο
οικονομικής ανάκαμψης
Λίγες ημέρες πριν αναλάβει τα ηνία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει
σήμερα το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ε

κατό εκατομμύρια δόσεις εμβολίου
για τον κορωνοϊό μέσα στις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησής του,
στήριξη στις Πολιτείες και πακέτο
ανάκαμψης που υπερβαίνει τα 1,5 δισ. δολάρια αλλά και την εισαγωγή μέτρων για
τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, χρήση
μασκών και αποφυγή εσωτερικών συγκεντρώσεων αναμένεται ότι θα εξαγγείλει
σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, λίγες ημέρες πριν
την ορκωμοσία του ως 46ος πρόεδρος των
ΗΠΑ.
Η διαχείριση της πανδημίας έχει τεθεί στο
επίκεντρο της πολιτικής του Μπάιντεν, ήδη
από την προεκλογική περίοδο και σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης από τις ΗΠΑ.
Την ημέρα που ο Μπάιντεν θα ορκιστεί,
θα έχει περάσει ένας ακριβώς χρόνος από
την επίσημη καταγραφή του πρώτου κρούσματος στη χώρα, που σήμερα μετρά πάνω
από 384.000 νεκρούς λόγω της πανδημίας.
Στο επίκεντρων των ανακοινώσεων του
Τζο Μπάιντεν είναι μια καμπάνια μαζικού
εμβολιασμού και στενότερο συντονισμό
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζω
ότι με μια πολυδιάστατη στρατηγική, την
οποία θα ανακοινώσει στην ομιλία του,
θα θέσει τη χώρα σε τροχιά ανάκαμψης
μέχρι το τέλος των πρώτων 100 ημερών
διακυβέρνησής του. «Θα είναι δύσκολο»
παραδέχθηκε ο Μπάιντεν τη Δευτέρα,
όταν έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
«Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά μπορούμε να
τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.
Το πρόγραμμά του προβλέπει την εστίαση με πειθαρχία στον εμβολιασμό, κάτι
που μπορεί μεν να αλλάξει τα δεδομένα,
αλλά ως διαδικασία χρειάζεται πολλά για
να γίνει. Επίσης, ο Μπάιντεν θα ζητήσει
από τους Αμερικανούς να βάλουν στην
άκρη την κόπωσή τους από την πανδημία
και να δεσμευτούν εκ νέου στο να φορούν
μάσκες, να τηρούν τις αποστάσεις και να
αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους τα
μέτρα αποστασιοποίησης παραμένουν ο
πιο βέβαιος τρόπος για την αναχαίτιση της
πανδημίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Μπάιντεν θα ανακοινώσει ότι ζητά από το
Κογκρέσο να δώσει περισσότερα χρήματα στις Πολιτείες, με στόχο να συνεισφέρει στις προσπάθειές τους για τον
περιορισμό της πανδημίας και να ενισχύσει τα άδεια ταμεία, προκειμένου να
πληρώσουν βασικές υπηρεσίες. Ήδη, οι
δημοκρατικοί είναι πρόθυμοι να στηρίξουν οικονομικά κίνητρα 2.000 δολαρίων στους Αμερικανούς. Ο επικεφαλής
των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ
Σούμερ έχει δηλώσει ότι το πακέτο Biden
κατά της Covid-19 θα είναι η προτεραιότητα αυτόν τον χρόνο.
Παράλληλα, αναμένεται ότι θα ανακοινώσει οικονομικό πακέτο που μπορεί να
υπερβαίνει και τα 1,5 τρισεκατομμύριο
δολάρια, ενώ έμφαση θα δοθεί και στις
μειοψηφικές κοινότητες της χώρας.
Πάντως, πολλοί ειδικοί σημειώνουν ότι η
μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μπάιντεν
θα είναι να κερδίσει τους Αμερικανούς να
ακολουθήσουν την ηγεσία του.
Ένα μήνα μετά τον πρώτο εμβολιασμό,
η εκστρατεία εξελίσσεται πολύ αργά.
Ο Μπάιντεν σκοπεύει να επιταχύνει τη
διαδικασία με την παροχή περισσότερων εμβολίων και με τη στενή συνεργασία πολιτειακών και τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να φτάσουν οι δόσεις
πιο γρήγορα στους πολίτες. Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε το εμβόλιο στις πολιτείες και έδωσε κατευθυντήριες γραμμές
για την προτεραιότητα στους εμβολιασμούς. Ωστόσο, άφησε πολλές πρωτοβουλίες σε πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους να οργανώσουν τη δική τους
εκστρατεία.
Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει θέσει ως στόχο να παραδώσει 100 εκατομμύρια δόσεις στις πρώτες 100 ημέρες. Ο ρυθμός αυτή τη στιγμή
είναι περίπου 1 εκατομμύριο δόσεις την
ημέρα, ωστόσο για να πιάσει τον στόχο,
θα πρέπει να διπλασιαστεί.
Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική Μπάιντεν βρίσκεται στον αντίποδα των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί μόνος του.
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To παιδί μου και εγώ
Ανυπάκουο παιδί : Πώς θα σας
ακούσει;

Π

αρά το γεγονός ότι μερικές φορές
μπορεί να σας φαίνεται αστείο ή
θετικό το γεγονός ότι το παιδί έχει αναπτύξει μια ισχυρή προσωπικότητα, ξέρετε καλά ότι ως γονείς πρέπει
να βάζετε όρια στα παιδιά σας. Τι μπορείτε
να κάνετε, λοιπόν, όταν εκείνο σας αγνοεί
και κάνει ό,τι θέλει; Το βασικό πράγμα που
πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι οι φωνές
όχι μόνο χαλούν τη σχέση σας μαζί του, αλλά μπορούν επίσης να το ωθήσουν σε πιο
ακραίες, αντιδραστικές συμπεριφορές. Το
κλειδί είναι να βρείτε μια μέση λύση, έτσι
ώστε να βοηθήσετε το παιδί να καταλάβει
τη σημασία των ορίων και μάθει να τα τηρεί.
Ορίστε μερικοί τρόποι να σας ακούσει το
ανυπάκουο παιδί.

-Μείνετε ψύχραιμοι
Ενώ για εσάς οι εντάσεις μπορεί να είναι

ώρα αργότερα) και να επιτρέπετε στο παιδί
να κερδίζει ορισμένες μάχες (π.χ. να φορέσει ρούχα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους).
Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε με
μεγαλύτερη ευκολία τις ισορροπίες.

-Εξηγήστε του το αποτέλεσμα των
πράξεών του
Κάθε δράση έχει αναπόφευκτα μια αντίδραση. Εξηγήστε στο παιδί ότι αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο,
επιλέγει αυτήν τη συνέπεια. Για παράδειγμα, «Μπορείς να παίξεις στον υπολογιστή. Θα ήθελα μετά από μία ώρα να ξεκινήσεις να διαβάζεις τα μαθήματά σου. Αυτό
περιμένω από εσένα. Αν δεν μπορέσεις να
τηρήσεις αυτό το πλάνο,δεν θα έχεις πρόσβαση στον υπολογιστή το Σαββατοκύριακο. ». Φροντίστε οι συνέπειες να είναι
λογικές και να τηρούνται από την πλευρά
σας.

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

Ξέρεις το μυστικό για να
προστατέψεις το γάμο σου
από την απιστία;

Η

απιστία στο γάμο έχει σοβαρές
συνέπειες. Μέσα σε μια στιγμή,
εν ριπή οφθαλμού, όλη η εμπιστοσύνη και η σιγουριά μπορεί
να χαθεί. Γιαυτό, αντί να ελπίζεις ότι αυτό
δε θα συμβεί σε σένα, πάρε τα παρακάτω μέτρα και τις προφυλάξεις για να προστατέψεις το γάμο σου. Πρώτα, πρώτα,
βάλε φυσικά όρια και περιορισμούς. Με
άλλα λόγια να τραβήξεις μία γραμμή για
τις πρέπουσες σχέσεις με το άλλο φύλο
και μετά να είσαι σε απόσταση ασφάλειας πίσω από τη γραμμή. Δεύτερον, βρες
κάποιον /α που θα σε παρακολουθεί με
συνέπεια. Βρες κάποιο έμπιστο πρόσωπο
στο οποίο μπορείς να εκφράζεις τις σκέψεις σου και τους πειρασμούς σου ... κάποιο πρόσωπο που θα σε βοηθήσει να
παίρνεις σωστές αποφάσεις.

Άντρες, μαθαίνετε από τα λάθη σας;

άβολες, για το παιδί μπορεί να είναι διασκέδαση. Γι’ αυτό όταν έχετε πάρει μια
απόφαση, φροντίστε να μείνετε σταθεροί
σε αυτήν χωρίς παράλληλα να χάνετε την
ψυχραιμία σας. Η λύση δεν είναι να βάλετε
τις φωνές ή τα κλάματα από τα νεύρα.

-Δείξτε ότι εσείς έχετε τον έλεγχο
της κατάστασης
Το παιδί πρέπει να έχει την αίσθηση ότι
είστε υπεύθυνοι, γιατί αυτό το κάνει να νιώθει ασφαλές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
εσείς να λαμβάνετε τις αποφάσεις σχετικά
με πράγματα όπως το τι ώρα θα κοιμηθεί
και πόσο χρόνο μπορεί να περνάει μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είστε σε θέση να διατηρείτε τον έλεγχο της κατάστασης, χωρίς να
έχετε συναισθηματικές εκρήξεις.

-Διαλέξτε τις μάχες σας
Όταν το παιδί είναι ανυπάκουο, είναι σημαντικό να διαλέγετε τις μάχες σας, διαφορετικά θα… εξαντληθείτε σύντομα. Φροντίστε να κερδίζετε πάντα τις σημαντικές
μάχες (π.χ. να φοράει πάντα ζώνη μέσα στο
αμάξι, να πλένει τα χέρια του όταν επιστρέφει σπίτι), να διαπραγματεύστε τις λιγότερο
σημαντικές μάχες (π.χ. να κάτσει μισή ώρα
ακόμα στον υπολογιστή, να κομηθεί μία

Πώς θα βελτιώσει το συντονισμό
του;
*Δομημένο ή μη δομημένο παιχνίδι
Το κυνηγητό, το σχοινάκι, η ρίψη και το
κράτημα της μπάλας και οτιδήποτε περιλαμβάνει την κίνηση του σώματός τους (και
τη διασκέδαση) είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
Για αυτό βρείτε λίγο χρόνο και ένα μέρος
που μπορεί να παίξει το παιδί χωρίς συνωστισμό.
*Σύρσιμο και τρέξιμο
Μην ξεχνάτε την κίνηση. Τα πάντα, από το
σύρσιμο έως και το τρέξιμο είτε στην παιδική χαρά, στο παιχνίδι με το κατοικίδιο
στο σπίτι, στο τρέξιμο στην αυλή ή το γκαράζ είναι εξαιρετικό για τον συντονισμό και
τη φυσική κατάσταση του παιδιού.
*Ασφαλείς μικρές πτώσεις
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το να πέσετε κάτω
(και να σηκωθείτε ξανά) συμβάλλει στην
οικοδόμηση ισχύος και συντονισμού.
Κάνει θαύματα για την ανάπτυξη της ιδιοδεκτότητας, την έμφυτη επίγνωσή μας
για το πού βρίσκονται τα σώματά μας στο
χώρο.
*Περπάτημα
Το περπάτημα δεν αποτελεί προαιρετική
επιλογή για μικρούς και μεγάλους αλλά
είναι απαραίτητο σε κάθε ηλικία, σύμφωνα
με τους ειδικούς.

Όλοι οι άντρες κάνουν λάθη, αλλά ο λογικός άντρας μαθαίνει από τα λάθη του.
Θα ήθελα να δούμε μερικά συνηθισμένα
λάθη που κάνουν οι άντρες στη ζωή από
τα οποία όλοι μας μπορούμε να διδαχτούμε και να τα αποφύγουμε. Πρώτα,
πρώτα, οι άντρες κάνουν το λάθος να μην
ακούνε με προσοχή. Κι όταν λείπει αυτό
οδηγεί στην έλλειψη εμπιστοσύνης στις
σχέσεις μας. Δεύτερον, υπάρχει το λάθος
να νομίζουμε ότι δε χρειαζόμαστε καμία
βοήθεια. Στην πραγματικότητα όμως όταν
ζητάμε βοήθεια δείχνει επίπεδο ωριμότητας που όλοι οι άντρες θα πρέπει να αγωνιστούμε να φτάσουμε. Τέλος, οι άντρες
κάνουν το λάθος να κρύβουν τα συναισθήματά τους για να αποδειξουν τον
ανδρισμό τους. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εκφράζοντας τα αισθήματά μας
κάνουμε τη σχέση μας πιο ζεστή και πιο
στενή.

Μήπως συμμερίζεσαι με τα παιδιά
σου κάποιες φράσεις κάθε άλλο
παρά σοφές;
Έχω πρόβλημα με κάποιες εκφράσεις

κλισέ. Κάτι ακούγεται ωραίο και όλοι
αρχίζουν να το επαναλαμβάνουν ξανά
και ξανά και έτσι καθιερώνεται. Και ενώ
συνήθως τις λέμε με καλές προθέσεις , το
πρόβλημα παραμένει ότι μερικές εκφράσεις κλισέ είναι διαστρεβλωμένη αλήθεια.
Γιαυτό έχουμε εδώ μερικά συνηθισμένα
αλλά εσφαλμένα “σοφά” λόγια που δεν
πρέπει να τα διδάξουμε στα παιδιά μας.
Πρώτα, πρώτα, μην τους διδάξετε ότι “ό,τι
δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.”
Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί να μη σε σκοτώνουν , αλλά μπορούν
σίγουρα να σε βλάψουν και να σε κάνουν
πιο ανίσχυρο. Δεύτερον, μην τους διδάξετε ότι “αν βάλεις κάτι στο μυαλό σου
, θα το πετύχεις.” Ασφαλώς , θα πρέπει
να ενθαρρύνεις τα παιδιά σου και να τα
βοηθάς να κάνουν όνειρα, αλλά δε θέλεις
να τα γεμίζεις με απογοητεύσεις όταν δεν
μπορούν να τα κάνπουν όλα. Γέμισέ τα με
σοφία.

Μήπως ο γάμος σου χτύπησε σε
κάποιο εμπόδιο για περιορισμό της
ταχύτητας;
Μερικές φορές , χωρίς καν να το περιμένουμε, συναντάμε στη ζωή μας κάποιο
εμπόδιο για περιορισμό της ταχύτητας
-- που μας λέει ότι πρέπει να μειώσουμε
την ταχύτητα. Και ενώ τα φυσικά εμπόδια
για τον περιορισμό της ταχύτητας μπορεί να είναι σκληρά, είναι για μας καλές
ευκαιρίες να μειώσουμε την ταχύτητα και
να στηρίξουμε τον άντρα μας/τη γυναίκα
μας. Ποια είναι λοιπόν μερικά τέτοια
εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις στο
γάμο σου; Πρώτα, πρώτα, είναι να χάνεις
τη δουλειά σου. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτείς αυτήν την ευκαιρία για να στηρίξεις τον άντρα σου -- να του δείξεις ότι
η αγάπη σου δε στηρίζεται στις επιτυχίες
του ή στις αποτυχίες του. Δεύτερον, είναι
κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δείξε
στον άντρα σου/στη γυναίκα σου ότι θα
είσαι πλάι του/της πάντοτε ... σε υγεία και
σε αρρώστεια.

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
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Έξι κινήσεις για να αποκτήσετε flat
κοιλιά – Τα βότανα που βοηθούν

Μ

ετά τις γιορτές έρχεται η στιγμή της αλήθειας και του παντελονιού που δεν...
κουμπώνει. Δείτε την κοιλιά σας
να ξεφουσκώνει με έξι απλές κινήσεις...
Μετά τις ατασθαλίες των γιορτ ών, η απογοήτ ευσ η από το
παν τελόνι που δεν κουμπώνει
είναι μεγάλη! Όλοι θα θέλαμε με
ένα μαγικό τρόπο να… ξεφουσ κώ σ ε ι η κοιλιά μας και να
χωράμε σ το τζιν μας, αλ λά η
μαγεία τελείωσε με τα Χριστούγεννα και τώρα ήρθε η ώρα της
αλήθειας…
Δε ν θα σας προτ είνουμε μια
δίαιτα, αλλά μερικές απλές αλλαγές που πρέπει να κάνετε σ την
καθημερινή σας διατροφή για
να δείτε τους πόντους να
χάνονται από την περιφέρεια της μέσης και να ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας.
1 Τρώμε χωρίς βιασ ύ ν η κα ι μ α σ ά μ ε
καλά. Πρέπει να αφιε ρ ώ ν ο υ μ ε τ ο υλ ά χ ισ τ ο ν
20΄ σε κάθε μας γεύμα
και να μασάμε καλά,
καθώς το σάλιο προετοιμάζει το σ τομάχι
μας γ ια τ ην πέψη των
τροφών.
2 Επιλέγουμε ροφήματα
βοτάνων που ευνοούν
τη διούρηση και μπορούν να γ ίνουν σύμμαχοί μας σ το ξεφούσκωμα
και στην απώλεια του λίπους
από την κοιλιά. Μπορούμε, λοιπόν, καθημερινά να παρασκευάζουμε και να πίνουμε πριν από
το γεύμα ένα έγχυμα (αφού βράσει το νερό, το κατεβάζουμε από
τη φωτιά, προσθέτουμε 1 κουταλάκι από το βότανο, το αφήνουμε για 5΄, σουρώνουμε και το
πίνουμε) από ένα από τα παρακάτω βότανα: ταραξάκο (όχι αν
έχουμε προβλήματα με τη χολή
μας), αψιθιά, λουίζα, τσουκνίδα,
ιβίσκος (τα δύο τε λευταία δεν
ενδείκνυν ται αν έχουμε υπέρταση ή προβλήματα με τα νεφρά
μας), σημύδα, σιναμική (όχι αν
υπο φ έ ρουμε από σ ύ νδ ρομο
ευερέθισ του εντέρου) και γαϊ-

δουράγκαθο. Καλό είναι όμως
να μην πίνουμε το ίδιο βότανο
για διάσ τημα μεγαλύτερο του
ενός μηνός, αλλά να τα συναλλάζουμε. Επίσης όσοι έχουν προβλήματα υγείας συμβουλεύονται
τον γιατρό τους πριν τη έναρξη
της συστηματικής λήψης οποιουδήποτε βοτάνου.
3 Τρώμε φυτικές ίνες. Ένα γεύμα
πλούσιο σε φυτικές ίνες μας χορταίνει ευκολότερα. Επειδή μπορε ί να μας φ ουσκώσουν, αν
έχουμε ευαισθησία, είναι σκόπιμο να τις προτιμάμε μαγειρεμένες και να αυξάνουμε σταδιακά
τις ποσότητές τους ή να βγάζουμε
από τα φρούτα τη φλούδα και να
τα βράζουμε ή να τα ψήνουμε
πριν τα φάμε. Οι ειδικοί προτείνουν να τρώμε 5 μερίδες
φρούτων και λαχαν ικών
καθημερινά.
4 Μειώνουμε το αλάτι.
Θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο
το αλάτι που ευνοεί τα
φουσκώματα και τις
κα τ α κ ρ α τ ή σ ε ις κα ι
για να νοσ τιμίζουμε
τα πιάτα μας να χρησ ιμο π οιούμε ρίγα ν η,
λεμόνι, ξίδι, κρεμμύδι και
δι ά φ ο ρ α μ υ ρ ω δικά.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε τα έτοιμα και
συσκευασμένα τρόφιμα,
που είναι πολύ πλούσια σε
αλάτι, όπως οι κονσέρβες, κάθε είδος έτοιμου
φαγητού και τα αρτοσκευάσματα.
5 Πίνουμε άφθονο νερό. Το νερό
είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά
όχι μαζί με το φαγητό, γιατί μπορεί να μας φουσκώσει. Σημαντικό είναι να πίνουμε πολύ νερό
(2 λίτρα την ημέρα), γιατί μας
βοηθά να αποτοξινωθούμε και
να καταπολεμήσουμε τη δυσκοιλιότητα, και να μην αφήνουμε
περισσότερο από μία ώρα να
περάσει χωρίς να έ χουμε πιει
λίγο νερό. Εννοείται ότι λέμε όχι
στο αλκοόλ (και στα γλυκά).
6 Περπατάμε. Το περπάτημα, το
τρέξιμο και άλλες μορφές άσκησης μας βοηθούν να αδυνατίσουμε, αλλά και να χάσουμε το
τοπικό κοιλιακό πάχος.
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Το μυστικό για να κάψουμε περισσότερο
λίπος – Θα το τολμήσετε;

Ε

άν αυτό τον χειμώνα θέλετε να κάψετε λίπος το μυστικό είναι να προπονηθείτε έξω στην ύπαιθρο υποστηρίζεται σε έρευνα
που δημοσιεύθηκε στο Journal of Applied
Physiology. Καναδική μελέτη από το Λαυρεντιανό
Πανεπιστήμιο, στην πόλη Sudbury στο Οντάριο υποστηρίζει ότι η εντατική άσκηση στον κρύο καιρό
μπορεί να οδηγήσε σε περισσότερες καύσεις λιπώδους ιστού συγκριτικά με την προπόνηση σε κλειστό
και θερμαινόμενο χώρο.
Οι ερευνητές εξηγούν ότι η συστηματική φυσική
δραστηριότητα επιταχύνει τον μεταβολισμό και
βοηθά στη ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος, ενώ
η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση είναι
καλύτερη για την καύση λίπους συγκριτικά με την
άσκηση μέτριας έντασης. Ωστόσο και η θερμοκρασία παίζει ρόλο στην ταχύτητα καύσης θερμίδων
κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Στην έρευνα μια ομάδα υπέρβαρων ενηλίκων
μέτριας φυσικής κατάστασης συμμετείχαν σε δυο
συνεδρίες άσκησης υψηλής έντασης. Και στις δυο
περιπτώσεις ολοκλήρωσαν ένα workout ποδηλασίας δέκα λεπτών με σχεδόν το μέγιστο των δυνάμεών τους (90%). Το σπριντ ποδηλασίας ακολούθησε μια περίοδος ποδηλασίας στο 30% της μέγιστης αναπνευστικής ικανότητας για 90′.

Στην μία συνεδρία οι αθλούμενοι ποδηλατούσαν
στους 21°C , ενώ στην άλλη στους 0°C.
Στη διάρκεια και των δυο συνεδριών οι ερευνητές
μετρούσαν την θερμοκρασία δέρματος και σώματος των συμμετεχόντων, τους παλμούς της καρδιάς
και την κατανάλωση οξυγόνου από τον μηριαίο μυ
του σώματος.
Η άσκηση υψηλής έντασης στο κρύο οδήγησε σε
αύξηση κατά 358% της οξείδωσης των λιπιδίων κατά
τη διάρκεια της άσκησης συγκριτικά με την υψηλής
έντασης προπόνηση στους 21°C σημειώνουν οι
ερευνητές.
Φυσικά και η άσκηση στους μηδέν βαθμούς δεν
είναι και ιδιαίτερα ελκυστική λύση, γι ‘ αυτό και οι
ερευνητές δεν την συστήνουν. Ωστόσο καθίσταται
σαφές ότι η εκγύμναση σε κρύο περιβάλλον αποτελεί ένα πρόσθετο μπόνους όσον αφορά τις καύσεις
θερμίδων.

Πειραματικό φάρμακο δείχνει να επιβραδύνει την
επιδείνωση της νόσου Αλτσχάιμερ

Έ

να πειραματικό φάρμακο επιβράδυνε την εξέλιξη της νευροεκφυλιστικής νόσου Αλτσχάιμερ, όπως έδειξε μια μικρή κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το μονοκλωνικό αντίσωμα donanemab της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly, η οποία έκανε τη
σχετική ανακοίνωση. Το αντίσωμα προσδένεται στις πλάκες της τοξικής πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο και τις εξαφανίζει.
Τα αποτελέσματα της δοκιμής δεν έχουν ακόμη παρουσιασθεί σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Αν πάντως αποδειχθούν ακριβή και επιβεβαιωθούν από άλλους επιστήμονες, θα είναι
η πρώτη φορά που ένα φάρμακο για τη συγκεκριμένη νόσο εμφανίζει θετικά αποτελέσματα
στην φάση 2 των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχιατρικής και νευρολογίας
Λον Σνάιντερ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Άλλα πειραματικά φάρμακα για τη
νόσο Αλτσχάιμερ δεν είχαν δοκιμασθεί στη φάση 2, δοκιμαζόμενα κατευθείαν σε περισσότερους ασθενείς στη φάση 3, όπου όμως κατ’ επανάληψη εμφάνισαν απογοητευτικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Η νέα μελέτη έγινε σε
272 ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα, μερικοί από τους οποίους
λάμβαναν το φάρμακο κάθε τέσσερις εβδομάδες.Οι ασθενείς στους
οποίους έγινε η θεραπεία, εμφάνισαν κατά μέσο όρο επιβράδυνση
της επιδείνωσης των συμπτωμάτων τους κατά 32%, σε σχέση με
όσους είχαν πάρει ψευδοφάρμακο (πλασίμπο). Σε διάστημα
έξι έως 12 μηνών οι πλάκες β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο
των ασθενών της πρώτης ομάδας είχαν εξαφανιστεί και δεν
εμφανίστηκαν ξανά, δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας της
εταιρείας δρ Ντάνιελ Σκοβρόνσκι.

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

Μ

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

περιοχές –όπου θα ζει η πλειοψηφία του πληθυσμού έως το 2050- και πάνω από διπλάσια στους
άνδρες. Σύμφωνα με τον Δρ. Lear, τα αποτελέσματα αυτά αφορούν στο παρόν, καθώς οι ειδικοί αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ως
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα συμπτώματα κατάθλιψης θα
πρέπει να θεωρηθούν εξίσου σημαντικά με τους
παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως το
κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή
χοληστερόλη, στο πλαίσιο της πρόληψης καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου.
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Μάικλ Θίβις
Ο Έλληνας που «χιόνισε» με πορνό την Αμερική
Το φτωχόπαιδο δύο μεταναστών που ξεκίνησε από ένα
περίπτερο και έστησε μια τεράστια μπίζνα με περιοδικά
και παραγωγή ταινιών σεξ από την Φλόριντα μέχρι την
Αλάσκα

Η

ζωή του ανθρώπου που ήταν στην λίστα με τους
δέκα πιο καταζητούμενους του FBI τα είχε όλα: γυναίκες, λεφτά, εκβιασμούς, δολοφονίες, φυλάκιση και μια «αυτοκρατορία του κρεβατιού»
Αν ο Μάικλ Θίβις ζούσε και άκουγε ότι η ταινία που ετοιμάζεται εδώ
και λίγους μήνες για την ζωή του έχει τον τίτλο «Peachtree» δηλαδή
«Ροδακινιά» το πιθανότερο θα ήταν να γελούσε μέχρι δακρύων.

Ο ίδιος μάλλον θα επέλεγε το «Scarface of Sex» προσωνύμιο που
του είχαν δώσει τα Αμερικάνικα ΜΜΕ, όταν ήταν ανάμεσα στους
δέκα πιο καταζητούμενους του FBI. Αλλά ό έλληνας μετανάστης δεν
ήταν μόνο αυτό.
H ζωή του ήταν μια ιλιγγιώδης διαδρομή σπαρμένη με γυναίκες,
σεξ, κόντρες, εκατομμύρια δολάρια να τρέχουν, άπληστους συνεταίρους, φόνους και εκβιασμούς.
Εν πολλοίς ο Θίβις έστησε μια «αυτοκρατορία της κλειδαρότρυπας»
με μηχανήματα peep show, πορνοπεριοδικά και σκληρές ερωτικές
ταινίες που απλώθηκε από την Φλόριντα μέχρι την παγωμένη Αλάσκα. Ήταν ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς της πορνογραφίας στην Αμερική για χρόνια μέχρι την στιγμή που συνελήφθη για πρώτη φορά
και πήρε πλέον τον δρόμο χωρίς επιστροφή, όταν δραπέτευσε.
Όμως μέχρι τότε έζησε σε όλο του το μεγαλείο αυτό που αποκαλείται το Αμερικάνικο όνειρο ξεκινώντας από το μηδέν, ή για την ακρίβεια από ένα περίπτερο.

Η Ατλάντα και ο γάμος
Ο Μάικ όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, έκλαψε για πρώτη
φορά στην ζωή του, στις 25 Φεβρουαρίου του 1932, όταν
άφησε την κοιλιά της μητέρας του και αντίκρισε για πρώτη
φορά τον κόσμο. Στα απομνημονεύματά του περιέχονται
άγνωστες λεπτομέρειες της ιλιγγγιώδους διαδρομής του
στην ζωή, η οποία στην αρχή τουλάχιστον δεν του φέρθηκε
καλά.
Γιος δύο πάμπτωχων Ελλήνων μεταναστών, μεγάλωσε από
μικρός στο Ράλεί της Βόρειας Καρολίνας με τον παππού και
την γιαγιά του, αφού οι γονείς του όπως έγραψε δεν είχαν
δύο δεκάρες να τρίψουν!
Την ώρα που τα άλλα παιδιά έπαιζαν αυτός έκανε θελήματα
για να έχει χαρτζηλίκι και όταν μεγάλωσε αρκετά, κατάλαβε
ότι αν ήθελε να κάνει κάτι στην ζωή του, θα έπρεπε να φύγει
από την μικρή πόλη. Το έκανε μια μέρα του 1950, όταν ήταν
πλέον 18 ετών, μπαίνοντας στο λεωφορείο που πήγαινε
στην Ατλάντα, την μεγάλη πόλη με τα αστραφτερά φώτα.
Ενσωματώνεται άμεσα στο καινούργιο περιβάλλον, γράφεται στη τελευταία τάξη του λυκείου για να πάρει το απολυτήριο και τα βράδια δουλεύει σε ένα περίπτερο ή newsstand
όπως το λένε στην Αμερική για 50 δολάρια την εβομάδα.
Ένα χρόνο μετά τον χτυπάει ο έρωτας για μια 16χρονη, την
Τζόαν, η οποία δούλευε σε ένα παρακείμενο μαγαζί και το
ζευγάρι αγνοώντας τις δυσκολίες και τα πενιχρά οικονομικά του.
Στριμώχνονται σε ένα μικρό διαμέρισμα και μετά βίας ζουν
αφού δεν περισσεύει τίποτε, ούτε καν δυο δολάρια όπως
διαπιστώνει ο Μάικ μια χειμωνιάτικη μέρα με πολύ χιόνι,
για να αγοράσει αντιψυκτικό για την μηχανή του αυτοκι-

νήτου.
«Θυμάμαι ότι καθόμουν και έκλαιγα μόνος μου, γαιτί το
αυτοκίνητο είχε παγώσει και δεν μπορούσα να πάω στην
δουλειά μου» έγραψε χρόνια μετά ο Θίβις. Η Τζόαν τον αγαπούσε και πάνω απ’ όλα πίστευε ότι της έλεγε ο Μάικ, που
της υποσχέθηκε ότι μέχρι τα 30 του θα ήταν εκατομμυριούχος, χωρίς να ξέρει πως.

Βασιλιάς του σεξ της κλειδαρότρυπας
Προικισμένος με ένα ιδιαίτερο χάρισμα, αυτό της επικοινωνίας, ο ΄Έλληνας μετανάστης πείθει αρχικά το αφεντικό του
να ανοίξει ένα δεύτερο περίπτερο με αυτόν μάνατζερ.
Μέσα σε τρία χρόνια έχει αποκτήσει τρία δικά του, όταν
αποφασίζει να ρισκάρει πουλώντας φτηνά πορνογραφικά
περιοδικά για τα οποία «διψούσε» κόσμος, σε μια πολύ
συντηρητική Αμερική.
Τότε απαγορευόταν στα newstand να πουλάνε περιοδικά
όπως το Playboy αλλά ο Θίβις τα δίνει παράονομα στους
τρελαμένους για να δούνε γυμνή σάρκα άνδρες. Το 1960
εκδίδει έναν οδηγό για όλες τις παραλίες γυμνιστών στην
Αμερική ο οποίος πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα αν και
όπως είπε μετά «δεν υπήρχε ούτε μια φωτογραφία μέσα!».
Αμέσως μετά ιδρύει μια εταιρία διανομής την Peachtree
News-o τίτλος της ταινίας που ετοιμάζεται-και γεμίζει γραφεία με νεαρούς που γράφουν πυρετωδώς μικρές καυτές
ερωτικές ιστορίες, οι οποίες εμπλουτίζονται με σεξουαλικές εικόνες.
Τα φθνά περιοδικάκια του πουλιούνται σαν το ζεστό ψωμί
εντός και εκτός Ατλάντα, ενώ μέσα σε λίγους μήνες τα δολάρια αρχίζουν να συσσωρεύονται στους λογαριασμούς του.
Η οικογένειά του εν τω μεταξύ έχει μεγαλώσει με τον
ερχομό των δύο παιδιών του ζευγαριού, του Μάικ Τζούνιορ
και της Χριστίνας και η Τζόαν πλέον δεν έχει κανένα παράπονο. Τα καλύτερα, μαζί όμως με τα χειρότερα έρχονται.

πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος.
Πέφτει στα γόνατα, ζωντανός ακόμη και προσπαθεί να ικετέψει για την ζωή του αλλά ο βασιλιάς της πορνογραφίας τον
πυροβολεί στο κεφάλι, δίνοντας του την χαριστική βολή.
Γιατί το έκανε; Γιατί είχε μάθει ότι η αστυνομία είχε κατασχέσει ένα φορτηγό της εταιρίας που δούλευε πλέον ο Χάνα,
γεμάτο από δικές του ταινίες, τις οποίες ο πρώην φίλος του
είχε κλέψει.
Ο Άντερχιλ αναλαμβάνει να εξαφανίσει τα πειστήρια του
εγκλήματος.

Τα πάθη, οι εκβιασμοί και το τέλος
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 τα δολάρια τρέχουν, η
έπαυλη του ζευγαριού είναι τεράστια όμως ο γάμος τους
πνέει τα λοίσθια και οι καυγάδες με τη Τζόαν είναι ομηρικοί.
Προσπαθώντας να σώσουν τα απομεινάρια ενός μεγάλου
έρωτα γράφονται σαν ζευγάρι σαε μια σχολή χορού και ο
Θίβις δεν αργεί να γοητευθεί από την δασκάλα Τζάνετ Ίβανς.
Μαζί της θα ζήσει ένα μεγάλο πάθος, ενώ πλέον έχει κέρδη
25.000.000 δολαρίων τον χρόνο από τις «δουλειές» του οι
οποίες έχουν μεγαλώσει πολύ.
Συλλαμβάνεται πάνω από εκατό φορές, χωρίζει με την Τζάνετ για τα μάτια της 18χρονης Πατρίτσια Μακλίν και εξακολουθεί να μην παίρνει διαζύγιο από την Τζόαν. Οργανώνει
δολοφονίες ανταγωνιστών μετον Άντερχιλ ως εκτελεστή,
ενώ κάποια στιγμή αποφασίζει επίσημα να αποχωρήσει
από την πορνογραφία, ενώ ανεπίσημα εξακολουθεί να κινεί
τα νήματα.
Ο Άντερχιλ είχε αποχωρήσει πρώτος πουλώντας το μερίδιο
του στον Μάικ, φοβούμενος ότι θα συλληφθεί, αλλά όταν
αυτό δεν συμβαίνει επιστρέφει ως υπάλληλος με μισθό 50
δολάρια την εβδομάδα. Τον Αύγουστο του 1973 ο Θίβις έχει
ένα ατύχημα καθώς κάνει ποδήλατο, όταν ένα αμάξι τον
χτυπάει και τον πετάει έξω απο το δρόμο.

Ο βασιλιάς και ο φόνος
Όταν το 1967 επισκέπτεται την Νέα Υόρκη βλέπει για πρώτη
φορά τα μηχανήματα προβολής που μοιάζουν με τζούκμποξ και συλλαμβάνει την ευφυή ιδέα να κατασκευάσει
δικά του για να προβάλλει σκηνές πορνό και σκληρού σεξ.
Επιστρέφοντας στην Ατλάντα προσλαμβάνει έναν ντόπιο
κλειδαρά τον Ρότζερ Άντερχιλ για να φτιάξει το δικο του
πρωτότυπο αλλά χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια
μέχρι να μπει στην παραγωγή. Έρχεται σε επαφή με ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων και προτείνει να βάλουν οχτώ μηχανήματα ο καθένας στο μαγαζί του, υποσχόμενος ότι τα εβδομαδιαία κέρδη θα είναι 1000 δολάρια τα οποία θα μοιράζονται στην μέση.
Μετά από λίγες εβδομάδες η ζήτηση για τα μαηχανήματα
peep show είναι τέτοια που ο δαιμόνιος έλληνας δεν προλαβάινει τις παραγγελίες ενώ στα 37 του χρόνια πλέον είναι
εκατομμυριούχος. Κατασκευάζει πενήντα μηχανήματα την
εβδομάδα και ο Άντερχιλ είναι ο νέος του κολλητός με τον
οποίο βγαίνει συχνά, ενώ τρώνε οικογενειακά σχεδόν κάθε
εβδομάδα.
Πλέον έχει αποκτήσει αλλά τρία παιδιά και προσπαθαεί να
δικτυωθεί κοινωνικά και πολιτικά ώστε να κάνει την δουλειά του πιο εύκολα, αφού η πορνογραφία είναι ακόμη
παράνομη.
Συλλαμβάνεται αρκετές φορές για παράνομη διακίνηση
προνογραφικού υλικού αλλά πλέον έχει έναν στρατό καλοπληρωμέμων δικηγόρων που «καθαρίζουν» τις κατηγορίες.
Στις 13 Νοεμβρίου του 1970 ο Θίβις έφτασε νωρίς στην
δουλειά. Είχε ραντεβού πολύ πρωί με έναν φίλο και πρώην
συνεταίρο του, τον Κένεθ Χάνα, ο οποίος είχε παραιτηθεί
ένα χρόνο πριν από την εταιρία Μάικ με τα μηχανήματα,
πηγαίνοντας σε μια άλλη, με έδρα την Νέα Υόρκη.
Συναντήθηκαν στην αποθήκη του εργοστασίου, ανάμεσα
σε στίβες από περιοδικά πορνό και ταινίες σεξ, που περίμεναν να διανεμηθούν από την Φλόριντα μέχρι την Αλάσκα.
Ο Χάνα μπαίνοντας χαμογέλασε στοιν Μάικ, αλλά δεν πρόλαβε να πει τίποτε αφού ο Θίβις έβγαλε ένα πιστόλι και τον

Πέφτει, σπάει την πλάτη του και πολλά κόκκαλα σε πόδια
και χέρια, ενώ για δυόμιση μήνες είναι στο νοσοκομείο για
σειρά εγχειρήσεων ώστε να επανέρθει.
Το 1974, το FBI που τον παρακολουθεί στενά επί χρόνια
και θέλει να τον βάλει φυλακή στριμώχνει για τα καλά τον
έλληνα βασιλιά της πορνογραφίας με κατηγορίες για εκβιασμό και παράνομη διακίνηση πορνό.
Εισπράττει οχτώ χρόνια ενώ οι σχέσεις του με τον Άντερχιλ είναι στο ναδίρ και ο Θίβις αποφασίζει να τον βγάλει
από την μέση ζητώντας από φυλακισμένους με άκρες να το
κανονίσουν. Ο Άντερχιλ που δεν είναι χαζός και προσέχει
αποφεύγει τις παγίδες και τελικά είναι αυτός που θα δώσει
τον «κολλητό» του στο FBI καταθέτοντας ότι ήξερε για τον
φόνο του Χάνα. Η φυλακή φαντάζει πλέον για τον Θίβις ως η
μόνιμη κατοικία του, αλλά το 1978 καταφέρνει να το σκάσει
και γίνεται δραπέτης για λίγο, μέχρι την ημέρα που θα μπεί
σε μια τράπεζα για να εξαργυρώσει μια επιταγή.
Η συμπεριφορά του κινεί υποψίες και λίγη ώρα μετά συλλαμβάνεται ξανά και επιστρέφει στην φυλακή από όπου δεν
βγήκε ξανά μέχρι το τέλος της μυθιοστορηματικής ζωή του
το 2013, στα 81 του χρόνια. Μια ζωή που ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα news stand και τέλειωσε με μια αυτοκρατορία της κλειδαρότρυπας που έχρισε τον Μάικ απόλυτο κυρίαρχο του πορνό μέσα από πάθη, εκβιασμούς, φόνους και
ηδονικές κραυγές.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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OMOΓΕΝΕΙΑ
Ο «Ναός της Δημοκρατίας»
και τα ληγμένα video

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Τ

ώρα που κατακάθισε ο κουρνιαχτός, συνειδητοποίησα ότι δεν μου
«προκάλεσε σοκ» η εισβολή στο Καπιτώλιο. Μάταια τα διάφορα ΜΜΕ
με μπροστάρισσα την γνωστή ναυ αρχίδα
της «έγκυρης» και «έγκαιρης» ενημέρωσης,
πασχίζουν εδώ και μέρες να με πείσουν ότι η εισβολή στο Καπιτώλιο, στον «Ναό της
Δημοκρατίας», προκάλεσε σοκ σε όλο τον
κόσμο. Αντιθέτως, ακούγοντας την λέξη εισβολή, ανακάλεσα στην μνήμη μου τις δεκάδες εισβολές και τις χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές που χάθηκαν, τάχαμου στο όνομα της
Δημοκρατίας και εκπορεύτηκαν από αυτόν
τον «Ναό της Δημοκρατίας» στην Αμερική,
της Δημοκρατίας, επί της οποίας ασελγούν
πάμπολλα χρόνια, στις τέσσερις γωνιές του
κόσμου.

Δεν μου προκάλεσε σοκ η εισβολή στο Καπιτώλιο και για έναν ακόμη λόγο. Όπως ακριβώς η Αμερική, αδιαφορεί τόσα χρόνια για
την εισβολή στην Κύπρο, όπως αδιαφορεί
για τις καθημερινές τουρκικές εισβολές στην
Ελληνική Επικράτεια και όπως θα συνεχίσει
να κάνει, συμβουλεύοντάς μας να τα βρούμε
με την Τουρκία, δεν βλέπω τον λόγο γιατί θα
πρέπει εγώ να ασχοληθώ με τα εσωτερικά
τους προβλήματα. Μπορεί μερικά εκατομμύρια Αμερικανοί να στηρίζουν τους εισβολείς και άλλοι τόσοι να διαφωνούν. Δικό τους
το πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει
δίκιο και ποιος άδικο, ας λύσουν τις διαφορές τους και αυτοί, με διάλογο.
Δεν μου προκάλεσε σοκ η εισβολή στον
«Ναό της Δημοκρατίας», γιατί, όπως εν
προκειμένω αποδείχτηκε δεν υπάρχει ούτε
Ναός ούτε Δημοκρατία, όταν δολοφονούνται εν ψυχρώ άοπλοι, Αμερικανοί πολίτες
στο Καπιτώλιο και όπως προσφυώς είπε, σε
ανύποπτο χρόνο ο Αμερικανός οικονομολόγος, Stuart Chase: «η Δημοκρατία, όπως
έχουν πει και για τον Χριστιανισμό, δεν έχει
εφαρμοστεί ποτέ».
Κάτι ακόμη που έχει και αυτό την σημασία
του. Αρνούμαι να παρακολουθήσω αναλύσεις περί Δημοκρατίας, Θεσμών και Ναών,
από κάθε μεταλλαγμένο δημοσ-ιο-γράφο
και τα διάφορα κανάλια που στην εναγώνια προσπάθειά τους να «εμβολιάσουν»
την κοινή γνώμη, χρησιμοποιούν ληγμένα
video, μιας και είναι γνωστό πως τα ληγμένα
έχουν πολλές κι άσχημες παρενέργειες.
Γιάννης Δαραβίγκας
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Ψηφιακά η έκθεση των
έργων του διαγωνισμού
«Κοντά ή Μακριά
Είμαστε Όλοι Ένα»

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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.520 έργα Ελληνόπουλων από 30 χώρες του κόσμου συμμετείχαν στον
διαγωνισμό που, όπως έγραψαν οι
«Αναμνήσεις διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ). Τα έργα
αξιολογήθηκαν την Επιτροπή Καλλιτεχνικής
Αξιολόγησης της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας και τα έργα που διακρίθηκαν εκτίθενται σε διαδικτυακή έκθεση. Με τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων τα διακριθέντα
έργα των μικρών καλλιτεχνών πρόκειται να
τυπωθούν σε ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα.
Στην σχετική ανακοίνωση τύπου αναφέρεται: Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ) προωθεί την
ψηφιακή έκθεση με τα διακριθέντα έργα των
125 μικρών καλλιτεχνών της Ομογένειας που
συμμετείχαν στο Διεθνή Παιδικό – Nεανικό
Διαγωνισμό Ζωγραφικής «κοντά ή μακριά
ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ» μέσα από το σχετικό
οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί από την
Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας στο YοuTube:
https://youtu.be/hR8vJEqLcwo
Στο Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε εντός
του 2020 από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας

(ΠΠΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα
της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου, υποβλήθηκαν συνολικά 3.520 έργα
από 30 χώρες.
Τα 125 έργα που διακρίθηκαν προέρχονται
από παιδιά της Ομογένειας που κατοικούν
στις εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία,
Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό, Μεγάλη Βρετανία, Μπαγκλαντές,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία,
Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Χιλή.
Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιήθηκε
από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, η
οποία αποτελείται από καταξιωμένους εικαστικούς και εκπαιδευτικούς, ενώ απεστάλησαν τιμητικοί έπαινοι στα διακριθέντα έργα
ανά ηλικιακή κατηγορία, καθώς και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους
νέους και τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό ανεξαρτήτως βαθμολογικής
κατάταξης.
Με τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων τα
διακριθέντα έργα των μικρών καλλιτεχνών
πρόκειται να τυπωθούν σε ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα.

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

www.hellasnews-radio.com

Δ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

29

1821- 2021

ιακόσια χρόνια, αγαπητοί μου συνέλληνες, διάβηκαν κιόλας και η μεγάλη του
γένους επανάσταση, δυστυχώς έμεινε
ανεκπλήρωτη.
Δύο αιώνες, αργόσυρτα, ψυχοβγαλτικά, βασανιστικά κι’ άλλοτε αστραπιαία, γοργοπέταξαν και
το όραμα της παλιγγενεσίας δεν ολοκληρώθηκε.
Όχι μόνον γιατί υπάρχουν ακόμη και σήμερα
αλύτρωτες πατρίδες του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά γιατί καταφέραμε να καταστρέψουμε και αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας, με
άστοχες ενέργειες, μειοδοτικές εκστρατείες,
τραγικά πολιτειακά ευτράπελα και παράδοξα με
συνέπεια τις ελληνίδες πόλεις και περιοχές, που
ήταν Ελληνικές από τις απαρχές της δημιουργίας
τους να έχουν αποκοπεί πλήρως από τον εθνικό
κορμό που δεν είχε οριοθετημένα σύνορα, παρά
μόνον παγκόσμια. Γιατί η Ελλάδα μας ποτέ στην
εκθαμβωτική της ιστορία δεν χώρεσε στα στενά
και περιορισμένα κρατικά σύνορα.
Τα Πρώτο- Πελασγικά μας φύλα με αφετηρία το
Άργος, την Αρκαδία και την Θεσσαλία και με τους
απόγονους τους, Δωριείς, Αιολείς , Ίωνες και
Αχαιούς εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελληνική χερσόνησο του Αίμου όπως μας το καταμαρτυρεί ο
Ιάμβλιχος, και στην συνέχεια αποίκισαν παράλληλα και στην Ασία και στην Βόρειο Αφρική και
στην Ιταλική και Ιβηρική Χερσόνησο, δημιουργώντας τις αποικίες τους.
Ήταν σύμβολα και σημεία αναφοράς. Πόλεις
κράτη το καθένα χωριστά. Κέντρα πολιτισμικά.
Κέντρα εμπορικά. Κόμβοι που μετέφεραν όχι
μόνον εμπορεύματα ανά τον κόσμο, αλλά πολιτισμό, γλώσσα και Οικουμενικότητα.
Το Ελληνιστικό παγκόσμιο πολιτισμικό δίχτυο.
Αναμφίβολα πρέπει να τιμήσουμε με όλη την
λαμπρότητα που της αρμόζει το ορόσημο των
διακοσίων χρόνων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Να προβάλουμε την προετοιμασία, την
έναρξη και τα ακατόρθωτα επιτεύγματα και την
ανεξαρτησία που πετύχαμε.
Μια χούφτα ραγιάδες, οι ελευθερωμάχοι του
΄21, τα έβαλαν με μια πανίσχυρη αυτοκρατορία
και νίκησαν.
Οι ρακένδυτοι σκλαβωμένοι πρόγονοι μας δεν
σκιάχτηκαν. Ήταν απόγονοι Τιτάνων ηρώων που
βάλθηκαν όχι μόνον να τους μοιάσουν , αλλά να
τους ξεπεράσουν. Μπόλιασαν στην καρδιά και
την ψυχή τους την λεοντή και το ρόπαλο του Ηρακλή.
Και ώ του θαύματος, έγιναν οι μέχρι πρότινος
παρακατιανοί δούλοι, λεοντόκαρδοι, ατρόμητοι και όρισαν για άλλη μια φορά, το αθάνατο
γένος των Ελλήνων να γίνει ο φωτεινός φάρος
και παράδειγμα προς μίμησιν για όλους τους
σκλαβωμένους λαούς της ανθρωπότητος.
Λάβαρο και οδηγό, αυτήν την οριακή στιγμή που
η ψυχή του γένους ψυχανέμιζε, το ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή
ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ο Θούριος του Ρήγα τους ενέπνευσε:
« Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερης ζωής,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιάς και φυλακής».
Η πατρώα γη, βογκούσε και το αίμα δεκάδων
χιλιάδων αδικοχαμένων ραγιάδων έρεε αιμόφυρτο στην πάλαι ποτέ τρισένδοξη ελληνική γέα
και αλυχτούσε σαν θεονήστικο θεριό που αποζητούσε εκδίκηση και απαλλαγή από την αιμοσταγή και αβάσταχτη τυραννία του κατακτητή.

Στην απαστράπτουσα, αρχαία πατρώα Ελληνική
κολυμβήθρα, βούτηξαν οι σκλαβωμένοι ραγιάδες πρόγονοι μας και γιγαντώθηκαν.
Από σκλάβοι μετουσιώθηκαν με μιας σε ατρόμητους πολεμιστές και υπέρμαχους αγωνιστές
της Ελευθερίας.
Πρότυπα τους πλέον δεν ήταν οι απλές φιγούρες
του δουλικού μικρόκοσμου που τους περιτριγύριζαν, αλλά οι μεγαλόπνοες ηρωικές μορφές, του
Λεωνίδα, και του Μιλτιάδη, του Θεμιστοκλή και
του Αχιλλέα, του Περσέα και του Ηρακλή και του
Μεγαλέξανδρου.
Αυτήν την κολοσσιαία μεταμόρφωση θα πρέπει
να μην λησμονήσουμε ποτέ.
Το χρωστάμε στους έλληνες λόγιους και δασκάλους του γένους , στους Φιλικούς που με άκρα
μυστικότητα προετοίμασαν και πρωτοστάτησαν
στην επιμελημένη προετοιμασία για το έναυσμα
της επανάστασης.
Στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες και τους
φιλέλληνες και τέλος όλους τους φλογερούς διανοούμενους της αναγεννημένης, από τους αρχαίους μας προγόνους, Ευρώπης.
Ευελπιστούμε, το Ελλαδικό κράτος, να σταθεί
επάξια στο ύψος των περιστάσεων και να δοξάσει και να τιμήσει την κορυφαία στιγμή της νεοελληνικής μας ιστορίας με την λαμπρότητα, την
τιμή και την δόξα που της αρμόζει.
Τα πρώτα μηνύματα που μας έρχονται από την
επιτροπή που ορίστηκε από τον πρωθυπουργό
είναι και δυσοίωνα και αποκαρδιωτικά.
Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στους υπευθύνους να προσέξουν και να μην διολισθήσουν
στην παγίδα των διεθνιστών και προοδευτικών
ψευτοαριστερών, που έχουν φορέσει την προβιά της στρουθοκαμήλου και με τον αέρα του
καθηγητή απαξιώνουν τους πάντες και τα πάντα.
Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη είναι δυστυχώς
ίδιον πολλών συνανθρώπων μας.
Αλλά, δεν μπορούν να παραγνωρίζουν, να παραβλέπουν και να ξεχνούν να συμπεριλαμβάνουν
στις έρευνες τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και ιδιαιτερότητες της εποχής εκείνης και να απαξιώνουν και να αποκαθηλώνουν πρωταγωνιστικές μορφές του τρισένδοξου ’21.
Είναι πολύ εύκολο οι σύγχρονοι νεοταξικοί και
νεωτεριστικοί καθηγητάδες να κρίνουν και να
καταδικάζουν από την αναπαυτική γυάλινη
καθέδρα τους.
Ξεχνούν όμως τον δωρητή αυτής της ελευθερίας.
Δεν είμαστε ενάντιοι στην έρευνα και στην εξονυχιστική διαλεύκανση των γεγονότων. Αλλά
οι πληροφορίες αυτές είναι καλά να είναι προσβάσιμες μόνο σε αυτούς που έχουν μανία
την έρευνα και θέλουν να ξέρουν ακόμη και το
χρώμα των τσαρουχιών του Κολοκοτρώνη.
Η πλειοψηφία θέλει και πρέπει να ξέρει το αποτέλεσμα. Τώρα εάν το γκολ προήλθε από το χέρι
του θεού και ο διαιτητής το παρέβλεψε είναι ψιλά
γράμματα, μόνον για τους στατιστικολόγους.
Μην προσπαθείτε μάταια, νεοταξικοί και απάτριδες διανοούμενοι να αποκαθηλώσετε από
την συνείδηση του λαού και την ιστορία μας την
μνήμη και το μεγαλείο της εθνικής παλιγγενεσίας.
Μάχεστε αγώναν ματαιότερον από αυτόν που
πολέμησαν οι τρισμέγιστοι Ελευθερωμάχοι μας.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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EΙΘΕ ΤΟ 2021 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΣ
ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
…αλ λά η προ σ οχή όλων μας ε ίναι
σ τραμμένη περισσότερο σε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, όπου ως σημείο αντιπαράθεσης και έν τονων διαξιφισμών
προβάλει το όνομα του Προέδρου των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κατανοητό το ενδιαφέρον, απαράδεκτες οι μεταξύ μας αντιπαραθέσεις για τα των ΗΠΑ

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

Ω

ς συνήθως με ανταλλαγή των
πολ λών και καθιερωμένων
ευχών, υποδεχτήκαμε και το
2021. Σίγουρα όμως όλοι είμασ ταν και παραμένουμε μουδιασμένοι, απομονωμένοι, φοβισμένοι για το
τί μας επιφυλάσσει ο νέος χρόνος και επί πλέον ανήσυχοι λόγω της πυκνής σκιάς της πανδημίας του Κορωναϊού, που
παρά την ανακάλυψη των κατάλληλων
εμβολίων, όλα δείχνουν ότι αυτός ο θανατηφόρος ιός, ήρθε για να μείνει και να
ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, πολυμερώς, πολυτρόπως αλλά και επί πολλά
χρόνια…
Ηδη, όπως είναι γνωσ τό, σ την Επαρχία μας από σήμερα, ισχύουν επί πλέον
μέ τ ρα που αποβλέπουν σ τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.
Μεταξύ αυτών, κλείνουν και πάλι ερμητικά για τους πιστούς οι εκκλησίες και τα
βράδια απαγορεύεται αυστηρά, η άνευ
σοβαρού λόγου κυκλοφορία μας.
Επί πλέον τα κράτη, το ένα μετά το άλλο
κλείνουν τα σύνορά τους και σε εκείνους που θα τολμήσουν να ταξιδεύσουν από την μία χώρα στην άλλη, μόλις
πατήσουν σε αυτήν το πόδι τους, αντί
να τους υποδεχτούν εγκάρδια σαν τουρίστες, που αν μη τι άλλο αφήνουν το
πολύτιμο τους συνάλλαγμα, τους οδηγούν σε απομόνωση και αυστηρή καραντίνα.
Σε άλ λες σε λίδες του σημερινού μας
φύλλου αναφερόμαστε λεπτομερέστερα
και στο ένα και στο άλλο επίκαιρο θέμα.
Συνιστώ να τα διαβάσετε με προσοχή,
ιδίως αν κάποιος σκέπτεται να κάνει
ταξίδι στην Πατρίδα.
Όμως αυτά και άλλα πολλά που συμβαίνουν γύρω μας, ναι μεν τα προσέχουμε
και τα συζητούμε, ναι μεν ανησυχούμε
και για τα όσα γίνονται στην Πατρίδα
μας, και κυρίως σαν πληροφορούμαστε τις προκλητικές απειλές της Τουρκίας που είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά
και κανένας δεν αποκλείει θερμό επεισόδιο, δηλαδή πόλεμο, αλλά…

Οπωσδήποτε το ενδιαφέρον μας για τα
όσα συμβαίνουν σ τις ΗΠΑ, την μοναδική ( ; ) υπερδύναμη πρέπει να μας
ενδιαφέρουν, αφού τα όσα συμβαίνουν
σε αυτήν την Χώρα, επηρεάζουν θετικά,
ή αρνητικά όλον τον κόσμο. Όμως άλλο
ενδιαφερόμασ τε και γιατί όχι διαφωνούμε γι’ αυτά, και άλλο το να χαλάμε τις
καρδιές μας και να γινόμαστε από «δυο
χωριά χωριάτες» επειδή διαφωνούμε
γι’ αυτά. Γιατί δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν.
Λογικά, λόγω των παθών που περιέργως περί αυτών έ χουμε εκδηλώσει,
καμία άλλη συζήτηση πέρα των όσων
γίνονται, δεν θα έπρεπε να συζητούμε.
Και αυτά σαν ειδήσεις δηλαδή και μόνο
σαν ειδήσεις θα έπρεπε να τις συζητούσαμε. Όμως είναι ανθρώπινο μαζί με
τις ειδήσεις που αρχίζουμε στις μεταξύ
μας συζητήσεις να λέμε, να θέ λουμε
να κάνουμε και τα σχόλια μας. Και από
αυτά τα σχόλια ο κάθε συμμετέχων στην
συζήτηση, δεν μπορεί να αποκρύψει τις
προτιμήσεις του. Αλλωστε ο τρόπος που
λέμε τις σχετικές ειδήσεις και κυρίως
αυτά τα σχόλια με τα οποία τις διανθίζουμε είναι πού μας φανατίζουν και μας
διαιρούν, άσε που ακόμα και από την
είδηση, σαν προσπαθήσουμε να πούμε,
με τον τρόπο που την λέμε, αποκαλύπτουμε τις συμπάθειές μας, οπότε αρχίζουμε τις αν τιπαραθέσεις, υψώνουμε
την φωνή μας και με τατ ρέπουμε τις
συζητήσεις μας σε «χαύρα Ιουδαίων!»
Αναφέροντας αυτό σαν είδος προλόγου
θα ασχοληθώ εν ολίγοις με τα του Ντόναλντ Τραμπ και των όσων συμβαίνουν
αυτές τις ημέρες σ τις ΗΠΑ που θεωρείται η ηγέτιδα χώρα του ελεύθερου
κόσμου.
Αρχικά λοιπόν να πούμε ότι όλοι μας
καταδικάζουμε, πρέπει να καταδικάζουμε απερίφραστα τα βίαια επεισόδια
που έγιναν την Τετάρτη στο Καπιτώλιο,
όπου εκτός των άλλων είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και πέντε
άνθρωποι.
Έπειτα να προσθέσουμε ότι σ τα διαγγέλματά τους τόσο ο απερχόμενος Πρόεδρος, όσο και ο εκλεγμένος Πρόεδρος
τα κατήγγειλαν και ζήτησαν την τιμωρία
των ενόχων.
Ίσως μόνο σε αυτό το σημείο να συμφώνησαν οι δυό τους, άλλα όπου υπάρχουν φανατισμοί και πάθη δεν πρέπει

να περιμένουμε περισσότερα.
Πρέπει να υπενθυμίσω ότι, αν δεν συμβούν άλλα γεγονότα και αν δεν προχωρήσει επιτυχώς η προσπάθεια καθαίρεσης του Τραμπ, αυτός έως της 20ης
Ιανουαρίου είναι ο νόμιμος Πρόεδρος
των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, μέσω του διαγγέλματος του την Πέμπτη, αποδέχθηκε το
αποτ έ λεσμα, λέ γον τας πως θα γ ίνει
ομαλά η με ταβίβαση εξουσ ίας σ τον
Τζο Μπάιντεν (δεν ανέφερε καθόλου το
όνομα του νέου προέδρου), αν και για
άλλη μια φορά άφησε υπονοούμενα για
την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας, ζητώντας να υπάρξει αλλαγή του
εκλογικού νόμου.
Από εκεί και πέρα τα εν εξελίξει γεγονότα στις ΗΠΑ είναι κατακλυσμιαία και
από ώρα σε ώρα παίρνουν μορφή μιας
τεράστιας χιονοστιβάδας.
Προσωπικά με ξεπερνούν αφού τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις ΗΠΑ,
τα τεράστια συμφέροντα που διακυβεύονται, τα συντροφικά πισώπλατα μαχαιρώματα που απροκάλυπτα καταφέρονται ένθεν κακείθεν, και όποιον πάρει ο

χάρος, θα αρκεστώ να πω ότι «αισχρόν
εστίν και λέγειν..»
Έπειτα ας μην κρυβόμασ τ ε. Α ς μην
κάνουμε τους ειδικούς. Το πολιτικό,
όπως και το εκλογ ικό σύσ τημα σ τις
ΗΠΑ είναι περίεργο, τόσο περίεργο που
ακόμα και οι ειδικοί συνταγματολόγοι
διαφωνούν επί της ερμηνείας τους και
επί χρόνια επ’ αυτών ερίζουν και από
της ιδρύσεως της Χώρας του βραχυκυκλώνονται.
Επειτα τα συμπεράσματα που ο καθένας μας έχει επί των γεγονότων βγάλει,
βασίζονται εν πολλοίς από τα βαθύτατα
διαιρεμένα ενημερωτικά μέσα από τα
οποία καθ’ ένας μας ενημερώνεται.
Επομένως, ας ευχηθούμε να μην δούμε
και άλλα αιματηρά επεισόδια, και η νέα
υπό τον Τζο Μπάιντεν κυβέρνηση των
ΗΠΑ να μπορέσει να ενώσει τον βαθύτατα διαιρεμένο αμερικανικό λαό, και να
κάνει τις ΗΠΑ ισχυρή και πάλι.
Καταλήγον τας θα αρκεσ τώ να επαναλάβω «κατανοητό το ενδιαφέρον μας,
απαράδεκτες οι μεταξύ μας αντιπαραθέσεις για τα των ΗΠΑ.»
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O αόρατος εχθρός
Ένας αόρατος εχθρός
τον κόσμο έχει ζώσει
έχει μεγάλη δύναμη
θέλει να μας σκοτώσει.

Και στο φεγγάρι θέλησε
να πάει να κατοικήσει
μα όμως τα επίγεια
τα΄ χει παραμελήσει.

Σαν την ακτίνα ηλίου
τρέχει σ’ όλη τη πλάση
ανθρώπινη ταχύτητα
δεν θα τον ξεπεράσει.

Και τώρα τρέχουν γρήγορα
τα χημικά να βρούνε
για να τον εξοντώσουνε
άνθρωποι να σωθούνε.

Όπου περάσει όλεθρο
και εφιάλτη αφήνει
ο κόσμος απελπίστηκε
δεν ξέρει τι θα γίνει.

Με κάποια επιφύλαξη
θα εμβολιασθούμε
γιατί πολύ βιαστήκανε
στην αγορά να βγούνε.

Ο άνθρωπος κατόρθωσε
ατομική να φτιάξει
κι όμως τον ύπουλο εχθρό
πως θα τον επιτάξει;

Μαρία Κωνσταντακοπούλου

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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ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΟΝΤΑΡΙΟ κ. ARIS BABIKIAN
businesses that manufacture input s
to other manufacturers (e.g. primary
metal/ steel, blow molding, component
manufacturers, chemicals, etc. that feed
the end-product manufacturer), regardless
of whether those other manufacturers are
inside or outside of Ontario, together with
businesses that support and facilitate the
movement of goods within integrated
North American and global supply chains

Construction

Τ

ην Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, μπήκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση του Οντάριο για να καταπολεμήσει την ραγδαίως αυξανόμενη επέκταση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην επαρχία.
Προς εξυπηρέτηση του αναγνωστικού
μας κοινού, σας παρουσιάζουμε εδώ τις
κυριότερες αλλαγές στα ήδη ισχύουσα
μέτρα:

• Permitted construction activities or
projects and related services, including
land surveying and demolition services.
• Construction projects and services
associated with the healthcare sector and
long-term care, including new facilities,
expansions, renovations and conversion of
spaces that could be repurposed for health
care space.
• Construction projects and services
required to ensure safe and reliable
operations of, or to provide new capacity
in, provincial and municipal infrastructure,
including transit, transportation, energy,

petrochemical plants and refineries,
- significant industrial petrochemical
projects where preliminary work has
already commenced,
- industr ial construc tion and
modifications to existing industrial
structures limited solely to work necessary
for the production,
maintenance,
a nd /o r enha n cem ent of P er s o nal
Protective Equipment, medical devices
(such as ventilators), and other identified
products directly related to combatting
the COVID-19 pandemic.
• Construction projects that are due to
be completed before July 2021 and that
would provide additional capacity in the
production, processing, manufacturing
or distribution of food, beverages or
agricultural products.
• Construc tion projec t s that were
commenced before January 12, 2021, and
that would,
- i. provide additional capacity for
businesses that provide logistical support,
distribution ser v ices, warehousing,
storage or shipping and delivery services,

Health care and social services

Weddings, funerals and other
religious services, rites or
ceremonies:

Weddings, funerals and other religious
services, rites or ceremonies Wedding
services, funeral services and other religious
services, rites or ceremonies where physical
distancing can be maintained and in
compliance with rules on face coverings:
• 10 people indoors
• 10 people outdoors
Drive-in services, rites or ceremonies
permitted, subject to certain conditions
Virtual services permitted

Community centres

• Permitted to open for:
o The operation of child care centres and
authorized recreational and skill building
programs within the meaning of the Child
Care and Early Years Act, 2014
o Mental health and addictions support
services (e.g., Alcoholics Anonymous)
permitted to a maximum of 10 people
o Social services

Real estate (including pre-sale
construction)

Real estate (including pre-sale construction)
• No open houses - showing a property
permitted by appointment only

Manufacturing

Businesses that extract, manufacture,
process and distribute goods, products,
equipment and materials, including

utilities infrastructure.
• Construction and maintenance activities
necessary to temporarily close construction
sites that have paused or are not active and
to ensure ongoing public safety.
• Below-grade multi-unit residential
construction projects, such as apartments
a n d co n d o miniu m s . T h e O nt a r io
government also provided that businesses
must follow public health measures
and should review the workplace safety
guidelines.
Construction on any project intended
to provide either, affordable housing, or
shelter or supports for vulnerable persons,
If the project is being funded in whole or
in part by, or is being undertaken by, any of
the following:
A. the Crown in right of Canada or in right
of Ontario,
B. an agency of the Crown in right of
Canada or in right of Ontario,
C. a municipality,
D. a service manager as defined in the
Housing Services Act, 2011, or
E. a registered charity and not for profit
within the meaning of the Income Tax Act
(Canada).

mining and justice sectors beyond the dayto-day maintenance.
• Construction projects and services
that support the operations of, and
provide new capacity in schools, colleges,
universities, municipal infrastructure and
child care centres within the meaning of
the Child Care and Early Years Act, 2014.
• Construc tion projec t s under the
Investing in Canada Infrastruc ture
Program
• Construction projects and services that
support the operations of Broadband
internet and cellular technologies and
services.
• Critical industrial construction activities
required for,
- the maintenance and operations of

or
- i i. p r o v i d e a d d i t i o n a l c a p a c i t y
in t he operation and deliver y of
Information Technology (IT) services or
telecommunications services.
• Residential construction projects where,
• a footing permit has been granted
for single family, semi-detached and
townhomes
• the project is a condominium, mixed
use or other residential building, or
• the project involves renovations to
residential properties and construction
work was started before January 12, 2021.
• Construction to prepare a site for an
institutional, commercial, industrial or
residential development, including any
necessary excavation, grading, roads or

• Organizations and providers that deliver
home care services or personal support
services to seniors and persons with
disabilities
• Regulated health professionals
• Professionals or organizations that
provide in-person counselling services
• Organizations that provide health care
including retirement homes, hospitals,
clinic s, lo ng-t er m c are f a c ilit ie s,
independent health facilities and mental
health and addic tions counselling
supports
• Laboratories and specimen collection
centres
• Manufacturers, wholesalers, distributors
and retailers of pharmaceutical products
a n d m e d i c a l s u p p li e s , in c lu d in g
medications, medical isotopes, vaccines
and antivirals, medical devices and
medical supplies
• Manufac turers, distr ibutors and
businesses that provide logistical support
of or for products and/or services that
support the delivery of health care in all
locations
• Organizations that provide critical
personal support services in home or
residential services for individuals with
physical disabilities
• Organizations that support the provision
of food, shelter, safety or protection, and/
or social services and other necessities of
life to economically disadvantaged and
other vulnerable individuals
• Businesses that are primarily engaged in
the provision of health and safety training
with conditions
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Land of quattro Sales Event
On now at Audi Uptown

Explore life outside with the world’s most successful
permanent all-wheel-drive system.

2020 Audi A3 Sedan TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$380 1.98% $2,500
†

per month

†

Audi Uptown
quattro Credit

for 48 months with
$3,988 down payment

2020 Audi A4 Sedan 45 TFSI quattro Komfort
Lease from

Lease from

Includes

$466 1.98% $4,500
†

per month

†

for 48 months with
$4,988 down payment

Audi Uptown
quattro Credit

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

$418

†

per month

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

Lease from

3.98%
†

for 48 months with
$4,588 down payment

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

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

Division of DFC Auto Group

© 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.
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Αντίσταση στην
παρακμή

Η

ΙΣΤΟΡΙΑ θα έπρεπε να μας διδάσκη. Να μας κάνη ικανούς να βλέπουμε τα γεγονότα στις αληθινές
τους διαστάσεις. Να διακρίνουμε
καθαρά τα σημεία των καιρών, τα κρίσιμα
και αποφασιστικά για την πορεία του «Έθνους μας.
Και είναι απαραίτητο γιατί και σήμερα είναι
έκδηλα τα συμπτώματα του εκφυλισμού
και της παρακμής, όπως άλλοτε. Τότε που
γκρεμίζονταν πανίσχυρες αυτοκρατορίες.
Τα βλέπουμε όμως; Ή τα προσπερνάμε αδιάφοροι;
«Η ευημερία σας έξευτέλισε ν κραύγαζε ό
Ιερός Αυγουστίνος στους Ρωμαίους , όταν ο
‘Αλάριχος λεηλατοϋσε την υπερήφανη πόλη.
«Η Ρώμη πεθαίνει διασκεδάζοντας» πρόσθετε άλλος. « Η Ρώμη δεν κατακτήθηκε
από τις έξωθεν βαρβαρικές εισβολές, αλλά
από τον εντός αυτης πολλαπλασιασμό των
βαρβάρων.
Ποια ήταν τότε τά διαλυτικά στοιχεία της
παρακμής και της καταρρεύσεως της ένδοξης αυτοκρατορίας; «Ας παρακολουθήσουμε μερικά , όπως τα απαριθμεί ό Ντυράν
στο πολύτομο έργο του Παγκόσμια Ίστορία
του Πολιτισμού». Noμίζει κανείς πως δεν
είναι γραμμένα για εκείνη την εποχή, αλλά
για τη σημερινή.
«Η ηθική αποσύνθεση συνετέλεσε παρά
πολύ στη διάλυση. Ο ανδροπρεπής χαρακτήρας που διαμορφωνόταν με την τραχειά απλότητα και με την ενισχυτική πίστη,
χαλαρθηκε κάτω από τον ήλιο του πλούτου
και την ελευθερία της άπιστίας. Στις μεσαίες
και ανώτερες τάξεις οι άνθρωποι είχαν ήδη
τα μέσα, για να ένδίδουν στους πειρασμούς
και μόνον ό κόρος τους εμπόδιζε. Η συσσώρευση στις πόλεις διευκόλυνε τις επαφές και
παρεμπόδιζε την επίβλεψη. Ο εποικισμός
έφερνε μαζί του πλήθος δοξασίες, που με
τη συχνή μεταξύ τους προστριβή κατέληγαν
στην αδιαφορία. Τα ηθικά και αισθητικά κριτήρια κατέπεσαν πολύ από τον μαγνητισμό
της μάζας, ό ήδονισμός οργίαζε ελεύθερα,
ενώ η πολιτική ελευθερία παρήκμαζε».
Φανερά, λοιπόν, τα αίτια. «Ή μάλλον μιά
ή βασική αιτία. Η Ρώμη κατέρρευσε, γιατί
κατέρρευσαν οι Ρωμαίοι. Κατέρρευσε ή
ψυχή τους. Υπονομεύθηκε το πνεύμα τους.
Η παρακμή δεν βρισκόταν στην ελάττωση
του βιοτικού επιπέδου. Βρισκόταν στην
πτώση των αξιών. Βρισκόταν στην ψυχή και
στο πνεύμα Προτού σωριασθή ή αυτοκρατορία είχαν γκρεμισθη τα πνευματικά της
κάστρα Αποτελεί απαράβατη αρχή της Ιστορίας: «“Ένας μεγάλος πολιτισμός δεν νικιέται εξωτερικά, παρά όταν καταστρέψη τον
εαυτό του εσωτερικά».
Στην περίπτωση της Ρμης, όπως και σε τόσες
άλλες, ή παρακμή άρχισε να επέρχεται, όταν
ή χλιδή και ο πλούτος, ή εύμάρεια και η σαρ-

κολατρεία, άρχισαν να κυριαρχούν. «Επεσαν
πρώτα οι πνευματικές και ηθικές αξίες μέσα
στις ψυχές και μετά κατέρρευσε και ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Ποιοί να άντισταθούν, να αγωνισθούν, να
πολεμήσουν; Και γιατί να πολεμήσουν;
«Ανθρωποι που για ιδανικό τους έχουν τον
ήδονισμό, ιδεολογία τους τον έπικουρισμό
, βίωμά τους την αδράνεια και νωθρότητα
, σκοπό της ζωής τους τη μαλθακότητα και
ακολασία, είναι ποτέ δυνατον να αγωνισθούν υπέρ ιερών και όσίων, για την τιμή
και ακεραιότητα της Πατρίδας, υπέρ βωμών
και εστιών; Πώς να αγωνισθούν για α ξίες
που δεν πιστεύουν; Η αγάπη στην Πατρί
δα, στις αξίες και τα ιδανικά, προϋποθέτουν γενναίες ψυχές, με πίστη και φρόνημα
υψηλό και όχι παγιδευμένες και αιχμαλωτισμένες από τα «πάθη της ατιμίας».
“Η ηθική αποσύνθεση συνετέλεσε, τότε ,
στη διάλυση. Η ηθική αποσύνθεση συντελεί
χθές και σήμερα και σε κάθε εποχή στη διάλυση και κατάρρευση λαών και πολιτισμών.
Πώς να σταθή μια κοινωνία ανθρώπων
χωρίς αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό, χωρίς
ηθικές αρχές και πνευματικές αξίες, χωρίς
ιδανικά, χω ρίς πίστη στον Θεό και άγάπη
στον πλησίον; Μιά κοινωνία χωρίς ιδανικά,
που ενδιαφέρεται μονάχα για τη σάρκα και
στην οποία κυριαρχική θέση κατέχουν τα
ένστικτα, δεν είναι κοινωνία ανθρώπινη.
Είναι ζούγκλα, όταν δεν είναι χοιροστάσιο.
Το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό. Και
κάθε δέντρο, που δεν κάνει καρπό καλό
κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά.
Ποιούς καρπούς μπορεί να δώση ένα
δέντρο , όπως ή σύγχρονη καταναλωτική
κοινωνία του σαρκολατρισμου, στον οποίο
από νωρίς τρυπωσαν στον κορμό του και το
ροκανίζουν τά υπουλα σκουλίκια της ήδυπαθείας, της αδιαντροπιας , την παραισθησιογόνων , της βίας, του βαρβαρισμού; Ο
παραμερισμός της πνευματικής ζωής, του
ήθικού άνεβάσματος, ή λατρεία και η προβολή του πανσεξουαλισμου και της βίας από
τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, είναι από τα
πιο χαρακτηριστικά σημεία της παρακμής,
που παρατηρείται σήμερα.
Δεν αποτελεί ηθική αποσύνθεση και δεν
είναι συμπτώματα εκφυλισμού και παρακμής για τη χώρα μας , ή άποποινικοποίηση της μοιχείας , της διαλύσεως, δηλαδή,
του γάμου και της οικογενείας , ή νομιμοποίηση των αμβλώσεων, ο εν ψυχρώ σφαγιασμός της αθώας κυοφορούμενης ζωής,
ή είσοδος των ναρκωτικών στο στρατό , ή
δικαίωση τν άρνησιπάτριδων μέ την «εναλλακτική κοινωνική θητεία», για να περιορισθούμε μονάχα σεμερικά από τα ανησυχητικά ση μεία των καιρών; Θα υπάρξη αντίσταση και αντίδραση στην παρακμή; Είναι
ή μόνη ελπίδα.
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Η αντίδραση των
Ελληνοαμερικανικών μελών
του Κογκρέσου για την
εισβολή στο Καπιτώλιο

Κ

αι οι έξι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καταδίκασαν την βίαια εισβολή στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την καταμέτρηση της ψήφου στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων και την επικύρωση της εκλογής
Μπάιντεν, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ
του Greeknewsonline.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι στις
δηλώσεις τους, οι ρεπουμπλικανοί, Νικόλ
Μαλλιωτάκη και Γκας Μπιλιράκης, δεν αναφέρθηκαν ούτε στην ταυτότητα ούτε στα
κίνητρα των εισβολέων.
Τη σύλληψη και δίωξη όσων συμμετείχαν
στα επεισόδια ζητά η κ. Μαλλιωτάκη από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Γκας
Μπιλιράκης, ο οποίος δεν παρίστατο λόγω
Covid19 στη συνεδρίαση, μίλησε για «άναρ-

χες συμπεριφορές, εντελώς απαράδεκτες,
που θέτουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις ασφαλείας και το κοινό».
Για «άνομους εσωτερικούς τρομοκράτες,
που με την ενθάρρυνση του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ προσπαθούν να καταστρέψουν τη δημοκρατίας μας», κάνει λόγο η
βουλευτής των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους
και ο δημοκρατικός, επίσης, Τζον Σαρμπάνης, μιλά για το πλήγμα που επέφερε στην
καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας η
ρητορική του προέδρου Τραμπ και οι βίαιες
ενέργειες των υποστηρικτών του.
Παρομοίως, ο δημοκρατικός Κρις Πάπας,
δηλώνει την ανυπομονησία του να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης της εκλογής Μπάιντεν, όπως και ο επίσης δημοκρατικός Τσάρλι Κριστ, που κάνει λόγο για εξέγερση και όχι διαμαρτυρία.
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολύ Καλή Χρονιά
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
με μια πολύ καλή αγγελία εργασίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Για τον κατάλληλο πεπειραμένο
Ελαιοχρωματιστή

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

Σίγουρες αποδοχές πάνω από $6,000 τον μήνα

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για πληροφορίες, τηλ στον Δημήτρη

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

ΘΕΛΕΤΕ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ;

ΠΟΛΥ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Να βάψει το σπίτι
ή το γραφείο σας

45 χρόνια πείρα
Πάρα πολύ λογικές τιμές
Τηλ. στον Κυριάκο

416.951.5388

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ
O’CONNOR &
WOODBINE

THΛ. ΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΑ ΒΕΤΤΥ

647.574.7029
ΑΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

647.669.0977
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποκλειστικη ζητάει
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων για live-out

Με περισσότερα από 15 χρονια
εμπειρία στην Ελλάδα
στον τομέα.
Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε
αμοιβή για τον κατάλληλο
ήμερα της εβδομάδας,
προτίμηση πληρωμής μόνο Cash

Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

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

Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

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

647.325.1959
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Π

αρακολουθώντας και διαβάζοντας για αρκετά χρόνια τις διαμαρτυρίες πολλών συμπατριωτών μας,
σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
μου δημιουργήθηκαν εύλογα ερωτήματα, από τα
οποία ερωτήματα πηγάζει η απορία μου και ειλικρινά θα ήθελα κάποιον από αυτούς που γνωρίζουν το
πρόβλημα, να με διαφωτίσουν για να μου φύγει η απορία.
Ερωτήματα:
1.- Το πρόβλημα των λαών τα τελευταία χρόνια
είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες;
2.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αυτοί
που προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική
κρίση;
3.-Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αυτοί
που σε παγκόσμια κλίμακα και φυσικά και στην
Ελλάδα, οδήγησαν χιλιάδες επιχειρήσεις στο
κλείσιμο με αποτέλεσμα να μείνουν εκατομμύρια άνεργοι;
4.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι
η αιτία που η εξουσία καταληστεύει τους πολίτες για να
σωθούν οι τράπεζες;
5.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αυτοί που βοηθάνε κάποιους λίγους εκλεκτούς να αυξάνουν υπέρογκα τα
κέρδη τους;
6.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αυτοί που οδήγησαν την Ελλάδα στις δαγκάνες των μνημονίων και του Δ.Ν.Τ.;
7.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι η αιτία που οι
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κυβερνήσεις στην Ελλάδα πετσόκοψαν τους μισθούς των
Ελλήνων;
8.- Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι αυτοί που οδήγησαν χιλιάδες νέους επιστήμονες να φύγουν από την Ελλάδα
και να γίνουν κι εκείνοι μετανάστες;

Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που τριγυρίζουν στο μυαλό
μου αλλά αυτές είναι αρκετές για να μου δημιουργήσουν
την εξής ΑΠΟΡΙΑ
Πώς είναι δυνατόν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αυτά τα
θύματα του συστήματος, αυτοί οι άνθρωποι που βιώνουν
καθημερινά τις καταστροφικές συνέπειες των πολέμων και
της φτώχιας, που δημιούργησαν οι επεμβάσεις ηγεμονικών
κρατών σε αδύναμες χώρες, να δημιούργησαν όλο αυτό το

41

χάος που υπάρχει γύρω μας και τα τόσα προβλήματα;...
Ίσως κάποιοι να παρεξηγήσουν το γραπτό μου και να πούνε
ότι αυτά τα γράφουν και τα λένε οι κουμουνιστές. Τους πληροφορώ ότι δεν είναι λόγια των κουμουνιστών, είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα αν
θέλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και να
βρούμε ποιοι φταίνε για όλα αυτά. Ας αναλογιστούν το τι σημαίνει πρόσφυγας και μετανάστης. Εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον έχουμε
μεγάλη εμπειρία κι από τα δύο. Και πρόσφυγες γίναμε όταν κάποιοι μας διώξανε από
τις χαμένες πατρίδες και μετανάστες γίναμε
από ανάγκη, γιατί δεν μπορούσε να μας
φροντίσει όλους η μικρή μας πατρίδα. ( Ας
ανατρέξουμε στην ιστορία για να μάθουμε
το τι τράβηξαν οι Έλληνες πρόσφυγες του
Πόντου και της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα,
στους καταυλισμούς με τις άθλιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας τον εξευτελισμό, τις
αρρώστιες, τον θάνατο και πάνω απ’ όλα την
εχθρότητα των ντόπιων) και θα τότε θα αντιληφθούμε το
δράμα των σύγχρονων προσφύγων και των μεταναστών. Ας
κοιτάξουμε στον καθρέφτη για μια στιγμή ας αναλογιστούμε
το πώς ήρθε ο καθένας από μας εδώ σ’ αυτή τη χώρα, με μια
βαλίτσα κι ένα μπόγο, τι δουλειές έκανε για να φτάσει εκεί
που έφτασε σήμερα και τότε σίγουρα θα νιώσουμε και το
πρόβλημα αυτών των ανθρώπων.
Αντώνης Μιχαηλίδης
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15 Φεβρουαρίου τα πρώτα
εμβόλια στα γηροκομεία

Η

Τ

ο Τορόντο ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία καθορισμού του προϋπολογισμού
του για το 2021 την Πέμπτη, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα οικονομικά της που οφείλονται στην πανδημία COVID-19.
Ο προτεινόμενος επιχειρησιακός προϋπολογισμός - που ορίζεται στα 13,95
δισεκατομμύρια δολάρια - παρουσιάζει χάσμα σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων,
το οποίο η πόλη αναμένει να καλυφθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση από τις ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις.
Ωστόσο, αυτά τα χρήματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη και με την επίσημη διαδικασία του προϋπολογισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Αυτή θα είναι πιθανώς η πιο δύσκολη περίοδος προϋπολογισμού που έχουμε δει»,
δήλωσε ο Gary Crawford, πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών της πόλης.
Παρά την επικείμενη αβεβαιότητα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν απαιτεί περικοπές υπηρεσιών ή αυξήσεις φόρων, τις οποίες οι υπάλληλοι είχαν προειδοποιήσει
στο παρελθόν θα ήταν πιθανό, δεδομένης της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε
από την πανδημία.
Ο προϋπολογισμός απαιτεί αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 0,7%, η
οποία συνδέεται με τον ρυθμό πληθωρισμού. Οι ιδιοκτήτες σπιτιού θα χρεωθούν επίσης 1,5% το επόμενο έτος για το City Building Fund, το οποίο είναι αφιερωμένο στην
υποδομή διέλευσης και στέγασης.

με γαλύτ ερη επαρχία
του Καναδά εκπόνησε
το σχέδιό της την Τετάρτη για τη χορήγηση
της πρώτης δόσης του εμβολίου
COVID-19 σε όλα τα νοσηλευτικά και συνταξιοδοτικά σπίτια
υψηλού κινδύνου έως τα μέσα
του επόμενου μήνα, καθώς εργάζεται για την ενίσχυση της ικανότητας ανοσοποίησης.
Η κ υ β έ ρ ν η σ η τ ο υ Ο ν τ ά ρι ο
δήλωσε ότι αυξάνει τους εμβολιασμούς στα κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης τώρα που διαθέτει πρωτόκολλα για την ασφαλή μεταφορά του εμβολίου Pfizer-BioNTech, το
οποίο έχει αυστηρές απαιτήσεις αποθήκευσης.
«Κινούμαστε με ταχεία ταχύτητα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρωθυπουργός
του Οντάριο Νταγκ Φορντ σε απογευματινή συνέντευξη τύπου. «Φτιάχνουμε
χώρο. Αδειάζουμε τους καταψύκτες μας.»
Ο Φορντ είπε επίσης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσέφερε για άλλη μια
φορά την υποστήριξη του στρατού, ο οποίος στάλθηκε για να βοηθήσει τον
τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης που πλήττεται κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας.
Η μακροχρόνια περίθαλψη έφερε το βάρος της πανδημίας,με περισσότερους
από 3.000 από τους 5.000 θανάτους της επαρχίας από το COVID-19.

3,326 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, 62 νέοι θάνατοι

Το Οντάριο σταματά προσωρινά
τις εξώσεις σε κατοικίες

Τ

ο Οντάριο έχει διακοψεί προσωρινά τις εξώσεις κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ο υπουργός δημοτικών υποθέσεων της
επαρχίας αναφέρει ότι η παύση θα διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να
παραμείνουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους, ενώ η εντολή για παραμονή στο
σπίτι παραμένει σε ισχύ.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η επαρχία σταμάτησε τις εξώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Το διοικητικό συμβούλιο ιδιοκτητών
και ενοικιαστών θα συνεχίσει να ακούει
αιτήσεις εκδίωξης και να εκδίδει εντολές, αλλά η εκτέλεση των εντολών εκδίωξης θα αναβληθεί, εκτός από επείγουσες
καταστάσεις - όπως για παράνομη δραστηριότητα.

Ε
Η κυβέρνηση λέει ότι εάν οι ενοικιαστές
μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους,
θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν ή
να πληρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

νώ το Ον τάριο μπήκε ξανά σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
τα κρούσματα και οι νέοι θάνα τοι σ τ ην επαρχ ία σ υνε χ ίζουν να έχουν ανοδική πορεία.
Την Πέμπτη σημειώθηκαν σ την επαρχία 3,326 κρούσματα κι υπήρξαν 62
νέοι θάνατοι.
Από τους νεκρούς οι 29 ήταν κάτοικοι σ ε κέ ν τ ρα μακροχ ρόν ιας πε ρίθαλψης.

Ο μέσος όρος κρουσμάτων σ την
επαρχία πλέον είναι 3,395.
Από τα κρούσμα τα τ ης Πέμπτ ηε τσ
968 ήταν σ το Toronto, 572 σ το Peel,
357 σ το York και 268 σ το WindsorEssex County.
Επιπλέον, 1,657 άτομα αναζ ήτησαν
βοήθεια σ τα νοσοκομεία της επαρχίας και 388 από αυτούς χρειάσ ττηκε
να μεταφερθούν σε μονάδες εν τατικής θεραπείας.
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Είναι από τα πιο
εντυπωσιακά
μοντέλα στο
Instagram και
με μεγάλο σουξέ
στο συγκεκριμένο
μέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Και όχι
τυχαία. Και σίγουρα,
όχι άδικα.
Η Jena Frumes διαθέτει
εξωτική εμφάνιση,
γατίσια μάτια που σε
μαγνητίζουν, ενώ τα
πληθωρικά της προσόντα
είναι το επιπλέον ατού
της, που την κάνει
ακαταμάχητη.
Αν προσθέσουμε στο
«πακέτο» και τις καυτές
φωτογραφίες της που
ανεβάζει συχνά στο
λογαριασμό της στο
Instagram, δεν είναι
δύσκολο να καταλάβουμε
γιατί την ακολουθούν
περισσότεροι από 3,7
εκατ. followers.

Jena Frumes:
Η«καυτή» και εξωτική
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Ελένη Φουρέιρα: Παντρεύεται τον
Αλμπέρτο Μποτία

Ό

πως αναφέρθηκε στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα: «Στα επαγγελματικά η Ελένη είναι στα πάνω της. Στα προσωπικά είναι ακόμα καλύτερα γιατί η Ελένη
Φουρέιρα δέχτηκε μια πρόταση γάμου από τον
αγαπημένο της Αλμπέρτο Μποτία. Το παντρεύουμε το κορίτσι μας. Δέχτηκε, είπε το ναι απλώς επειδή τώρα έχει ρίξει όλη της την προσοχή και την
αφοσίωση στο House of fame και καλώς το κάνει
αυτό, ο γάμος θα καθυστερήσει. Θα τελειώσει το
House of fame, θα τελειώσει ο κορονοϊός, θα πά-

ρουμε πάλι τις δυνάμεις μας. Θα παντρευτεί μέσα
στο 2022». Ο Άρης Καβατζίκης έδωσε περαιτέρω
πληροφορίες: «Είχε έρθει ο Αλμπέρτο από την Σαουδική Αραβία για να τη δει. Τότε είχαμε διαπιστώσει ότι και οι δύο εκείνη τη στιγμή είχαν δώσει μια
δεύτερη ευκαιρία γιατί τα παιδιά ήταν χώρια για ένα διάστημα αλλά όταν δύο άνθρωποι θέλουν να
είναι μαζί, νομίζω ότι τα εμπόδια και η απόσταση
μπορούν να τα προσπεράσουν όλα και είχαμε καταλάβει τότε που είχαμε μιλήσει και με πολλούς ανθρώπους ότι η Ελένη ήθελε να το δει πολύ σοβαρά.
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Αυτός είναι ο διάσημος κούκλος
Έλληνας Tik- Toker

Η

πλατφόρμα του
Tik-Tok έχει αναδείξει πολλά
ταλέντα και μάλιστα οι περισσότεροι διάσημοι Tik-Tokers βιοπορίζονται ανεβάζοντας ένα
video στο προφίλ τους. Βέβαια, πρέπει να παραδεχθούμε πως δεν είναι και
τόσο απλό να είσαι ένας επιτυχημένος Tik-Toker με
εκατομμύρια θαυμαστές
να σε ακολουθούν και να
κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη σου. Και μιας
και το αναφέραμε, έχεις
ακούσει για Έλληνες TikTokers; Η αλήθεια είναι πως
οι πιο γνωστοί influencers
της πλατφόρμα είναι από το εξωτερικό όπως οι
D’Amelios για παράδειγμα.
Ε λοιπόν, σου έχουμε ένα αγόρι, αρκετά γοητευτικό που σίγουρα θα λατρέψεις. Το όνομά του είναι Ραφαήλ Καρυωτάκης
και είναι ο Έλληνας TikToker που με τα videos
του στην πλατφόρμα βιοπορίζεται πλήρως.

Η Έλενα είναι… κόλαση!

Η «μεξικανή» Τίνα
Μελά!

Τα… σπάει με τον
Ο Δώρος Παναγίδης
φωτογραφίζεται γυμνός! καυτό χορό της η
Θεσσαλονικιά

Η Τίνα Μελά… απολαμβάνει τις
διακοπές της στο Μεξικό!
Το καλοκαίρι αργεί λίγο ακόμα
ημερολογιακά ώστε η Τίνα Μελά,
δεν μπορεί να κρατηθεί!
Η σέξι τραγουδίστρια με το
χυμώδες κορμί, φόρεσε το μπικίνι
της και ήδη έτρεξε στις παραλίες.
Κι επειδή είναι κάπως κρύα
ακόμα στα ανατολικά, η Τίνα
ταξίδεψε στο Μεξικό για να πάρει
τη δόση καλοκαιριού μήνες πριν...

Πρίν λίγο καιρό η φωτογράφηση
του γοητευτικού Δώρου ήταν πάλι
αντικείμενο συζήτησης οπότε μία
ακόμη ανάρτηση του φωτογράφου
Stavrou Christodoulou
πραγματικά θα ήταν “Ιεροσυλία”
που λέει και το γνωστό άσμα.
Μπορεί να έχει πολλά ταλέντα,
μπορεί ο Δώρος να ασχολείται
με κάτι καινούριο άλλα πολύ
πετυχημένο, μπορεί οι προτάσεις
που έχει δεχτεί να κάνει
πράγματα να είναι πραγματικά
πολλές, εμείς τον αγαπήσαμε
και τον αγαπάμε σε αυτόν του
μοντέλου που ξέρει να το κάνει
απλά μοναδικά

Ξεκινώντας από πολύ μικρή
ηλικία κάνοντας μπαλέτο, η
Ντίντι συνειδητοποίησε καθώς
περνούσαν τα χρόνια πως
ο χορός αποκτά για εκείνην
ολοένα και περισσότερη
σημασία. Διευρύνοντας τα
μαθήματα κινησιολογίας και
σε άλλα είδη χορού, γρήγορα
μεταμορφώθηκε σε μία από
τις πιο περιζήτητες freestyle
χορεύτριες στα μεγάλα κλαμπ
της συμπρωτεύουσας.

Η

Ελληνογερμανή… Έλενα
Καμπέρη, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σε κάθε
της ανάρτηση ο ανδρικός
πληθυσμός κι όχι μόνο
παίρνει φωτιά. Άλλωστε
κι η ίδια ξέρει τι πρέπει
να κάνει για να τρελάνει τους θαυμαστές της
και με κάθε ευκαιρία, είτε υπάρχει είτε δημιουργεί, ανεβάζει κολασμένες
φωτογραφίες.
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Η εκρηκτική Ρωσίδα που τρελαίνει
κόσμο

Ε

ίναι από τις πιο όμορφες και δροσερές παρουσίες στο
Instagram που σε
κάνουν να κολλάς με την
εμφάνισή τους. Ο λόγος για
την Anastasia Taylakova, η
οποία είναι μοντέλο εσωρούχων αλλά και χορεύτρια. Και αυτή η δεύτερή
της ιδιότητα, κάνει πιο εύκολη τη δουλειά της στο να…
χορεύει το Instagram στο
ταψί. Αν και η αλήθεια είναι
πως δεν χρειάζεται και μεγάλο κόπο για να τα καταφέρει,
αφού η 21χρονη καλλονή από τη Ρωσία διαθέτει μια εμφάνιση που τα «σπάει». Επιπλέον, οι σέξι φωτογραφίες
της που ανεβάζει συχνά στο
λογαριασμό της, ενθουσιάζουν τους διαδικτυακούς της
φίλους

Θα είναι ο σταρ του Bridgerton ο
επόμενος James Bond;
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Η εκρηκτική Ισπανίδα
αναστατώνει με την
εμφάνισή της

Δ

ιαθέτει μία εν τυπωσιακή
εμφάνιση, που αποτε λεί
το καλύτερο παράδειγμα
του ισπαν ικού ταμπερα-

μέν του.
Ο λόγος για την Valeriya Lapidus,
τ ην πανέμορφη με λαχ ρινή Ισπαν ίδα με κα ταγωγή από τ η Ρωσ ία
και το Ισραήλ.
Το μον τ έ λο ε ίναι 25 χ ρόνων και

διαθέ τ ε ι έ να καλ λίγραμμο κορμί
κα ι ό μ ο ρ φ ο π ρ ό σ ω π ο, π ο υ δ ε ν
γίνεται να μην την χαζ έψεις.
Η ίδια είναι ιδιαίτερα δρασ τήρια
σ τα social media.
Συχ νά ανε βάζ ε ι σ το λογαριασ μό
της σ το Instagram σέξι φωτογραφίε ς της από την καθημερινότητά
της.

Η Corrie Yee έχει κορμί… λαμπάδα

Θ

υμάσαι που πριν
από λίγες μέρες
μιλήσαμε για το
γεγονός ότι ο κόσμος θέλει τον Regé-Jean
Page, τον πρωταγωνιστή του
Bridgerton, να αναλαμβάνει
τα ηνία του νέου James Bond,
όταν ο Daniel Craig αποσυρθεί; Εσένα πώς σου είχαν
φανεί, αλήθεια; Ο γυναικείος πληθυσμός, πάντως, συνεχίζει να δηλώνει εκστασιασμένος από τον εν λόγω ηθοποιό, αφού πρόκειται αντικειμενικά για ένα πολύ ωραίο παιδί. Είπε «Αυτό ήταν
κάτι που δεν μπορούσα να
φανταστώ, επειδή είναι τόσο
μακριά από την εμπειρία μου
που θα μπορούσα να το ανακαλύψω μόνο μέσω έκπληξης: Δεν ήξεραν ότι υπήρχε
τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν είχα
ιδέα ότι αυτός ο χαρακτήρας
μπορούσε να υπάρξει. Είναι
ένας ρόλος – όνειρο»

Μ

ε την εμφάνισή της τραβά
πάνω της όλα
τα βλέμματα. Άλλωστε, διαθέτει πλούσιο μπούστο, χυμώδεις καμπύλες, καλλίγραμμο κορμί
και βλέμμα που μαγνητίζει. Ο
λόγος για την Corrie Yee η οποία αποτελεί μία από τις αγαπημένες του ανδρικού κοινού στα social media. Κι αυτό
διότι, στο λογαριασμό της στο
Instagram ανεβάζει συχνά σέξι
φωτογραφίες της που αναδεικνύουν το καλλίγραμμο κορμί
της. Και κάθε φορά τα likes «πέφτουν» βροχή.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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

Στο Πόρτο Χέλι το 1963

Πρέβεζα. Το λιμάνι στα 1937 σε
φωτογραφία του Σπύρου Μελετζή,
όταν έμενε στην πόλη

Grace Kelly, Aristoteles
Onassis, Maria Callas and
Rainier de Monaco, 1961

Αποψη Ακρόπολης
από Θησείο το 1920
περίπου

1942 , Θεσσαλονίκη

Δαδί 1960
Υποδοχή στον τότε Αρχιπρόσκοπο και
Διάδοχο του Θρόνου , Κωνσταντίνο , που
επισκέφτηκε το Προσκοπικό Κέντρο της
Αμφίκλειας , λόγω του εορτασμού για τα 50
χρόνια του Προσκοπισμού στην Χώρα μας

Γάμος Χωρικών Καβάλλας.
Καρτ ποστάλ του 1910/11
περίπου

Πάτμος , to 1972

Η Αλίκη στο
ναυτικό!

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας στο
ύψος του Χίλτον στις αρχές ης
δεκαετίας του 50
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Άραχθος: Ηπειρώτικη ομορφιά
Μεταξύ Άρτας και Ιωαννίνων ένας
ολόκληρος κόσµος ζει µε τους µύθους,
τις γεύσεις και το αυθεντικό φυσικό
τοπίο του

Σ

τη σκιά του επιβλητικού Τζουμέρκου, στις παρυφές του Ξηροβουνίου
– που ανάμεσά τους κυλά ο ζωηρός
και όμορφος Άραχθος – μια συστάδα χωριών ζει μέσα στο καταπράσινο τοπίο,
αντιπροσωπευτικό της περιοχής, όπως αντιπροσωπευτική της Ηπείρου είναι και η
κοσμοθεωρία των ανθρώπων που είδαν το
πρώτο φως σε αυτά τα χωριά.
Από τους πελεκημένους στο χέρι Καλαρρύτες και το Συρράκο, ως το Ζαγόρι και τα
Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, οι Ηπειρώτες
ταξίδευαν αναζητώντας το ψωμί.
Και δεν το εξασφάλιζαν μόνο για τον εαυτό
τους, αλλά και φρόντιζαν σαν φουρνάρηδες
να το ετοιμάζουν και για τους άλλους.
Μάλιστα, πολλοί πλούτιζαν κιόλας. Μα όλοι
είχαν στον νου να επιστρέψουν. Και πολλοί
το πετύχαιναν, και το πετυχαίνουν, φέρνοντας μάλιστα και δώρα στον τόπο τους.
Όπως ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης που δημιούργησε ένα θαυμάσιο μουσείο στο σχολείο που ξεκίνησε τη διαδρομή
του στη ζωή και την τέχνη, του Ελληνικού,
και έβαλε μέσα μεταξύ των άλλων και τα
σύνεργα που φτιάχνουν το ψωμί που συχνά
γίνεται αντίδωρο...

Γύρω από το Κωστήτσι

Τέτοια θέα όπως από το µοναστήρι, κι ακόµη
πιο εντυπωσιακή, µπορεί να απολαύσει ο
επισκέπτης πιο πέρα από την Τσούκα, από
τον Προφήτη Ηλία, 1 χλµ. περίπου έξω από
το Κωστήτσι (6,5 χλµ. από το Ελληνικό,
µέσω Αετοράχης και Λάζαινας), ένα από τα
πιο µικρά αλλά και πιο γραφικά από τα 11
Κατσανοχώρια.
Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία είναι κτισµένο στην κορυφή, πάνω από το σηµείο
που σµίγουν ο Καλαρρύτικος ποταµός µε
τον Άραχθο, ο οποίος µπαίνει ορµητικός στο
στενό φαράγγι του, για να βγει θριαµβευτής
κάτω από το εκπληκτικό γεφύρι της Πλάκας.
Απέναντι σ τα υψώµατα του Τζουµέρκου, κάτω από την ψηλότερη κορυφή, τη
Στρογγούλα, φαίνονται τα σπίτια των Χουλιαράδων και δεξιά, µετά τη συµβολή των
ποταµών, ο δρόµος που ανεβαίνει φιδωτός
προς το Αµπελοχώρι, αφού πρώτα «βουτά»
από το Φορτόσι στη χαράδρα του Αράχθου
και αφού περάσει πάνω από τη νέα γέφυρα
της Πολιτσάς. Η παλιά στέκει ακόµη δίπλα.
Τώρα είναι που καταλαβαίνεις τα λόγια του
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, από τους «Ελληνικούς Ορίζοντες»: «Το ηπειρωτικό τοπίο δεν
υποτάζεται. Το νιώθεις, πως από στιγµή σε
στιγµή γίνεται πιο επιβλητικό, πιο βαρύ και
πιο θελκτικό».
Το Κωστήτσι είναι πίσω, στην κατάφυτη πλαγιά. Οι σκεπές, λες και είναι βράχοι που προεξέχουν από την καταπράσινη θάλασσα.
Το γκρίζο χρώµα του χωριού, πάει πολύ µε
το πράσινο. Τα καλντερίµια, τα σπίτια, οι
αυλόπορτες, η εκκλησιά, τα αλώνια, όλα
είναι χειροποίητα. Κι ανάµεσά τους µια

πριγκίπισσα, το ξενοδοχείο «Πριγκίπισσα
Λάνασσα», το οποίο βάζει το χωριό στον
χάρτη των προορισµών της καλής ζωής, αν
και τον χειµώνα φιλοξενεί µόνο 10 µόνιµους
κατοίκους. Η Λάνασσα ήταν η γυναίκα του
θρυλικού βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου.

Μύθοι κοντά στη ∆ωδώνη

Αυτή η περιοχή είναι γεµάτη µε θρύλους για
πριγκίπισσες και βασιλοπούλες. Ακόµη και
πάνω στα ερείπια του Καστριού, σε λόφο
έξω από το Καλέντζι ( 8 χλµ. από τη Λάζαινα)
µε την επίσης φανταστική θέα προς το
φαράγγι του Αραχθου, πλανάται η µορφή
της Εκάλης, της κόρης του βασιλιά Τόµαρου,
η οποία µετέφερε το θησαυροφυλάκιο της
∆ωδώνης εδώ και έκτισε το κάστρο.
Η απόδραση προς τον αρχαιολογικό χώρο
του Μαντείου της ∆ωδώνης επιβάλλεται
εδώ. Λένε µάλιστα ότι από το µαντείο µέχρι
το Καστρί έφτανε πλακόστρωτο µονοπάτι
που ήταν τµήµα της Εγνατίας οδού.
Και τώρα, στην Εγνατία οδό βγάζει ο δρόµος
προς τα Γιάννενα που περνά έξω από το
Ελληνικό. Ο περιηγητής βγαίνει στην Εγνατία
οδό και πάει αριστερά προς ∆ωδώνη, αφού
περάσει µέσα από µια από τις µακρύτερες
σήραγγες (3.500 χλµ.).
Η ∆ωδώνη είναι ένας από τους πιο όµορφους αρχαιολογικούς χώρους. Η εικόνα του
αρχαίου θεάτρου είναι από τις πιο εντυπωσιακές που µπορεί να κρατήσει ο περιηγητής από ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλη τη διαδροµή δεν θροΐζει πια η ιερή βαλανιδιά –η
οποία έτσι υπαγόρευε στους ιερείς τους χρησµούς –, αλλά πολλές ψηλές λεύκες και άλλα
ταπεινά δένδρα.

Το βασιλικό µοναστήρι της Τσούκας

Ορισμένα από τα γλυπτά που δημιούργησαν
οι γλύπτες έχουν στηθεί ήδη κατά μήκος της
διαδρομής (3 χλμ.) που οδηγεί από το Ελληνικό στη Μονή Τσούκας. Εδώ οι πλαγιές είναι
καταπράσινες και συχνά φτάνουν ξαφνικά

στο χείλος της αβύσσου, ψηλά πάνω από τον
Αραχθο.
Όπως συμβαίνει στο φημισμένο μοναστήρι,
το πιο δημοφιλές προσκύνημα στην Ήπειρο.
Κτίστηκε, λένε, από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο το 1190 και διαδραμάτισε ξεχωριστό πνευματικό και εθνικό ρόλο.
Το καθολικό στο μέσο της αυλής, που είναι
αφιερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου,
είναι συχνά τυλιγμένο με κερωμένους σπάγκους, συνηθισμένα αφιερώματα στην
Ήπειρο, και είναι ιστορημένο με εντυπωσιακές τοιχογραφίες.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι όμως η θέα
που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν βγει από το
στενό πορτάκι πίσω από το Ιερό και περπατήσει μέχρι το μπαλκόνι πάνω από την κοίτη
του Αράχθου, ανάμεσα στις απότομες πλαγιές των ψηλών βουνών. Μια βαθιά ανάσα
είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο επισκέπτης να διατηρήσει την επαφή του με αυτή
την εξαιρετική θέα.

Το φρύδι του Αραχθου

Το γεφύρι της Πλάκας (9 χλµ. από τα Πλαίσια)
είναι το θαύµα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Από τα Πλαίσια ο δρόµος συνεχίζει
προς τα εκεί, µέσα σε ένα εκπληκτικό τοπίο.
Κάτω, ασηµένιος ο Αραχθος κυλά ανάµεσα
στις καταπράσινες πλαγιές του Ξηροβουνίου από τη µια και του Τζουµέρκου από την
άλλη, βουνά που εξαϋλώνουν οι καταρράκτες φωτός που ξεκινούν από τον ήλιο που
προβάλλει πίσω τους.
Αυτές τις κορφές µοιάζει να γεφυρώνει το
µεγαλόπρεπο τόξο που ακουµπά στα άσπρα
χαλίκια του ποταµού και τινάζεται ψηλά, στο
φρύδι του φαραγγιού του Αραχθου, κάνοντας την ψυχή να ελευθερώσει ένα επιφώνηµα θαυµασµού.
Το µεγαλειώδες τόξο µοιάζει πράγµατι σαν
ανασηκωµένο φρύδι του ποταµού. Είναι
όµως τόσο πραγµατικό. Σπάνια ανθρώπινο δηµιούργηµα ταιριάζει τόσο πολύ µε
τα έργα της φύσης. Και ακόµη πιο σπάνια,

όπως αυτή η πέτρινη «κάµπια», συµπληρώνει τη φύση.

Στα κάστρα και στο Ορραον

Για να µπει ο ταξιδιώτης σε αυτή τη διαδροµή, πρέπει να βγει από την πεπατηµένη
– δηλαδή τον δρόµο που από τα Ιωάννινα
πηγαίνει για την Αρτα – και να τραβήξει για
τα χωριά του Ξηροβουνίου. Η παράκαµψη
αριστερά της επαρχιακής οδού, κοντά 20
χλµ. από τα Ιωάννινα, τραβά για Σκλίβανη.
Τη δείχνουν οι σχετικές πινακίδες. Ξαφνικά
σταµατάς γιατί έχεις την αίσθηση ότι τα λιβάδια αχνίζουν. Και πράγµατι µια απαλή οµίχλη σκεπάζει το τοπίο καθώς αυτό ζεσταίνεται στις πρωινές ακτίνες του ήλιου. Όμως
αυτό το αραχνοΰφαντο κάλυµµα εξαφανίζεται ως διά µαγείας εντελώς απροειδοποίητα
και το τοπίο µένει ακάλυπτο, όπως πραγµατικά είναι. Χωρίς πέπλο µυστηρίου.
Το µυστήριο όµως υπάρχει πιο πέρα, στα
Πέντε Πηγάδια όπου υπάρχουν δύο οθωµανικά κάστρα το ένα κοντά στο άλλο. Φτάνεις
εκεί από τη διαδροµή που µπήκαµε ήδη,
ακολουθώντας την πινακίδα για Φιλιππιάδα
και µετά αριστερά για Σκλίβανη, έχοντας
δεξιά τη θέα του βουνού Τόµαρος.
Πηγαίνουµε ευθεία, παραβλέποντας τις
παρακάµψεις για Τέροβο και Σκλίβανη και
έτσι φτάνουµε στα Πέντε Πηγάδια, στα όρια
των νοµών Ιωαννίνων και Πρέβεζας, κάπου
15 χλµ. από την πρώτη παράκαµψη από τον
κεντρικό δρόµο.
Εδώ το πέπλο µυστηρίου παραµένει συνεχώς απλωµένο από τα ερείπια. Όχι µόνο
γιατί έτσι συµβαίνει πάντα µε τα κάστρα,
αλλά γιατί θρυλείται ότι αυτά τα κτίσµατα
ήταν του Αλή Πασά και ό,τι σχετίζεται µε
αυτή τη µορφή περνά στη σφαίρα του
µύθου.
Τώρα το ένα κάστρο είναι σχεδόν ερείπιο,
αλλά το άλλο, λίγο πιο πάνω, στέκει ακέραιο
και έχει µεγάλο ενδιαφέρον η περιήγηση
πάνω στους πύργους και κάτω από τα τόξα
του.
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά
Μπιφτέκια

ΥΛΙΚΆ
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Ενα κιλό κιμά
1 αυγό
1 μεσαία ντομάτα τριμμένη
1 κρεμμύδι μεσαίο
3 σκελίδες σκόρδο
Λιγο αλάτιι
Λιγο πιπέρι
Λιγη ρίγανη

ª
ª
ª
ª

Λιγο δυόσμο φρέσκο
1 φλυτζανακι ε λ ληνικού καφέ
γάλα
Λιγο ούζο
1 φλυτζάνι τσαγιού chicken bread
και τα ζυμώνω καλά τα βάζω στο
ψυγείο από το βράδι η τρεις ώρες
πριν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

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

www.hellasnews-radio.com

ª

Σε ένα μπολ βαζουμε όλα τα υλικά και ζυμώνουμε πολύ καλά τα αφήνουμε τουλάχιστον τρεις ώρες .

ª

Σε ένα μπολ βάζουμε λίγο λάδι πλάθουμε τα μπιφτέκια τα βουτάμε στο
λάδι τα στρώνουμε στα χέρια μας να είναι ομοιόμορφα και τα βάζουμε
στο ταψί μας, τα ψήνουμε στους 350° βαθμούς για μια ώρα η σχάρα στη
μέση.

15 Ιανουαρίου 2021
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΟΣ

Έξοδα που μπορεί να προκύπτουν και από
δαπανηρές δραστηριότητες χαρακτηρίζουν
τις μέρες. Τα μηνύματα , οι συζητήσεις και
γενικά οι επαφές σας με τους γύρω , μπορεί να σας αναστατώνουν καθώς η ανήσυχη
φύση σας , σας ωθεί να ψαχτείτε περισσότερο με όσα περίεργα συμβαίνουν αποφασίζονται και ανακοινώνονται αυτόν τον
καιρό.

ΤΑΥΡΟΣ

Εάν περιμένατε να βαρεθείτε καθώς ξεκινά
η εβδομάδα, θα εκπλαγείτε ευχάριστα. Η
ρουτίνα σας θα ζωντανέψει τη Δευτέρα και
την Τρίτη και θα πρέπει να αξιοποιήσετε
κάθε ευκαιρία που σας δίνεται για να διασκεδάσετε – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι
η δουλειά σας θα πρέπει να περιμένει. Την
Τετάρτη και την Πέμπτη το πάθος σας σπρώχνει ν’ αναλάβετε δράση – απλά, βεβαιωθείτε ότι δεν θα σας βάλει και σε μπελάδες.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Όλα θα πάνε καλά για τους 26,27 και 28
Μάη καθώς οι μέρες τους ανοίγουν ευκαιρίες , είτε μέσω μίας πρότασης είτε μέσα
από μία δικαίωση που θα έχουν. Για τους
πολλούς όμως η δύσκολη αυτή εβδομάδα φέρνεις λόγους ικανούς να
τους αναστατώσουν , να τους
δώσουν ανασφάλειες και
για οικονομικά θέματα ,
αλλά και γενικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Όπως προχωρά ο
Ιανουάριος , μέρα την
μέρα ξεδιπλώνει μέσα
από τις όψεις του τις
τόσες αρνητικές πτυχές
του. Αυτή η πολύ αρνητική
εβδομάδα δείχνει ότι θα δυσκολέψει πολύ την καθημερινότητά σας. Η νευρικότητα παντού απλωμένη γύρω σας ,
είναι αδύνατον να μην σας επηρεάσει και
η παρορμητική σας φύση, αδύνατον να μην
απαντήσει στην όποια πρόκληση , με αποτέλεσμα εύκολα να τα σπάσετε με κάποιο
άτομο η ακόμα και με μία συνεργασία.

ΛΕΩΝ

Κάποιες κινήσεις και αποφάσεις σας
πιθανά να δυσαρεστούν είτε συντρόφους είτε συνεργάτες σας.. Οι μέρες πιέζουν και βάζουν σε διλλήματα τους 26/7ου
ενώ διασπαστικές τάσεις και ανατροπές είναι πιθανές για τους 30/7ου. Προσπαθήσ τε να κρατάτε χαμηλούς τους
τόνους σε όλα τα θέματα και κινηθείτε
με προγραμματισμό και χωρίς έπαρση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μία ακόμα εβδομάδα που δείχνει να σας
πάει πολύ καλά.. Οργανωτικοί και τυχεροί οι περισσότεροι μπορείτε και βρίσκετε
τρόπους να προωθήσετε τα θέλω σας και
οι μέρες δείχνουν να εξυπηρετούν τους
σκοπούς σας.. Έτσι είναι πολλοί που θα
έχουν μία θετική προσωπική , επαγγελματική ή άλλη εξέλιξη αυτόν τον καιρό που
οι γενικές δυσκολίες εσάς σας ευνοούν.

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Για τους 28 και 29 /9ου οι μέρες δείχνουν καλές και σας μεταφέρουν μία
αξιόλογη πρόταση – ευκαιρία. Για τους
30/9ου ως 7/10ου τα μηνύματα θα είναι
καλά και η αποκατάσ ταση μία σχέσης το λύσιμο μίας διαφοράς η το ξεκίνημα μία δραστηριότητας θα σας αναγεννήσει. Όμως οι όψεις των ημερών
είναι κακές και ακόμα και αν είστε από
αυτούς που δεν σας παίρνει η μπάλα
οφείλετε να προσέχετε τα λάθη βιασύνης

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα υπάρξουν λόγοι να επιθυμείτ ε πιο πολύ την επικοινων ία με
κον τινά σας άτομα και να μοιράζ εστε μαζί τους ένα πρόβλημα ή να αναζητάτε μία λύση. Ακόμα οι μέρες γεννούν αιτ ίε ς εξόδων που δε ν μπο ρείτε να αποφύγετε και πιθανά αυτά
δ ε ν α φ ο ρ ο ύ ν δικέ ς σ α ς α νά γ κε ς.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μπορεί σε οικονομικό επίπεδο να υπάρχει
μία εύνοια που να σας επιτρέπει να κινήστε πιο ασφαλεί2ς προσωρινά , όμως οι
μέρες αυτές γεμάτες αρνητικές όψεις και
ένταση , είναι αδύνατον να μην επηρεάσουν την καθημερινότητα
και τις σχέσεις σας . Η επικοινωνιακή σας ανάγκη
μεγάλη , όπως μεγάλες
θα είναι και οι αντιπαραθέσεις που θα
έχετε με άτομα που
έχουν αν τίθετες με
τις δικές σας απόψεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

H νέα χρονιά σε βρίσκει
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 ζητήματα
οικονομικά θα στεφθούν με επιτυχία!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Χρειάζεστε χρόνο για να βάλετε μια τάξη
στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Ο
Άρης στον Ταύρο θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Αναμένονται αλλαγές που μπορεί να σας
ξαφνιάσουν, κατά κάποιο τρόπο και να
σας πιέσουν σε συναισθηματικό επίπεδο..

ΙΧΘΕΙΣ

Οι δυσκολίες των ημερών θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και εσείς θα
είστε συχνά αποδέκτης των όσων περίεργων συμβαίνουν στην ζωή γνωστών, συγγενών και φίλων. Νευρικές και απρόσεχτες
οι κινήσεις σας , συχνές εναλλαγές συναισθημάτων, αυξημένη κοινωνικότητα που
θα πάρει πολύ από τον χρόνο σας τις μέρες
αυτές καθώς πιο πολύ θα ασχολείστε με
τρίτους παρά με τα δικά σας θέματα.

FUN

Ο σύλλογος φορτηγατζήδων γυρνούσε
στις γειτονιές κι έλεγε τα κάλαντα. Φτάνουν στο σπίτι μιας ξανθιάς κι αφού της
τα είπαν, πήρε έναν-έναν τους φορτηγατζήδες στην κρεβατοκάμαρα… αλλά όταν
έφτασε η ώρα του προέδρου του έδωσε
ένα δεκάευρω. Ο πρόεδρος απογοητεύτηκε και της είπε: «Μα καλά, τους άλλους
τους περιποιήθηκες τόσο… κι εμένα μόνο
ένα δεκάευρω;» Και απαντάει η ξανθιά: «Αχ, έτσι μου ‘πε ο σύζυγός μου να
κάνω!» «Δηλαδή, τι ακριβώς σου είπε να
κάνεις;» ρώτησε ο πρόεδρος ξαφνιασμένος. «Να μου είπε: “αν έρθει ο σύλλογος
για τα κάλαντα δώσε στον πρόεδρο 10
ευρώ και τους άλλους γ@μησέ τους”!»
- Αντρούλη μου, χάλασε η βρύση του μπάνιου.
- Και τι μαι εγώ; Υδραυλικός είμαι για να
κάτσω να την φτιάξω;
Μετά από δυο μέρες...
- Αντρούλη μου, κάηκε η λάμπα τής κουζίνας.
- Και τι είμαι εγώ; Ηλεκτρολόγος είμαι για
να την αλλάξω;
Μετά από κάνα μήνα...
- Γυναίκα. Ποιος έφτιαξε τη βρύση του
μπάνιου;
- Φώναξα υδραυλικό.
- Φαντάζομαι πόσα σου πήρε!
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- Μου ζήτησε μόνο να του ψήσω ένα καφέ
βαρύ γλυκό ή αλλιώς να του «καθόμουν»!
- Μπράβο γυναίκα. Τη γλιτώσαμε με ένα
καφέ μόνο ε;
- Και τι είμαι εγώ; Καφετζού;
- Ποια είναι η διαφορά στις γυναίκες στα
8, στα 18, 28, 38 και 48;
- Στα 8 την πηγαίνεις στο κρεβάτι και της
λες ένα παραμύθι. Στα 18 της λες ένα
παραμύθι και την πηγαίνεις στο κρεβάτι.
- Στα 28 δεν υπάρχει λόγος να της πεις
κανένα παραμύθι και την πηγαίνεις στο
κρεβάτι. Στα 38 σου λέει ένα παραμύθι
και σε πηγαίνει στο κρεβάτι. Στα 48 της
λες ένα παραμύθι για να αποφύγεις να πας
στο κρεβάτι.
Γυρίζει ο Μήτσος νωρίτερα στο σπίτι του
και πιάνει την γυναίκα του στο κρεβάτι
με τον εραστή της. Βγαίνει με τον εραστή
στο μπαλκόνι να παλέψουν. Πάει να δώσει
μπουνιά στον εραστή του πιάνει αυτός το
χέρι. Πάει να του δώσει μπουνιά με το άλλο
χέρι του το πιάνει και αυτό ο εραστής. Πάει
να τον κλωτσήσει του πατάει το ένα πόδι.
Πάει να τον κλωτσήσει με το άλλο πόδι του
το πατάει και αυτό. Τους βλέπει ένας γνωστός του Μήτσου και του φωνάζει: ΜΕ ΤΑ
ΚΕΡΑΤΑ ΜΗΤΣΟ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ!
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«GREECE IN USA»: Η πολιτιστική πλατφόρμα
που φέρνει την ελληνική τέχνη στη Νέα Υόρκη
Εναρκτήρια δράση της η
έκθεση «The Right to Silence? Δικαίωμα στη Σιωπή;»

Διαθέσιμες
δωρεάν όλες οι
ραδιοφωνικές
παραστάσεις του
Φεστιβάλ Αθηνών

Η

καρδιά της ελληνικής τέχνης χτυπά δυνατά στην
Νέα Υόρκη μέσα από την
δράση της νεοσύστατης
πολιτιστικής πλατφόρμας «GREECE
IN USA». Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με στόχο την
δημιουργία πρότζεκτ μέσω των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομου διαλόγου ανάμεσα σε κορυφαία ιδρύματα και άτομα που συνδέονται ενεργά με την Ελλάδα.
Εναρκτήριο βήμα της πλατφόρμας αποτελεί η ομαδική έκθεση με
τίτλο «The Right to Silence? - Δικαίωμα στη Σιωπή;» η οποία εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέες στο πανεπιστήμιο John Jay College of Criminal
Justice της Νέας Υόρκης υπό την
αιγίδα του ελληννικού υπουργείου
Πολιτισμού, και θα διαρκέσει έως τις
31 Ιουλίου 2021.
Μέσα από την έκθεση αυτή, η οποία
στηρίζεται σε έρευνα και σε δύο
παράλληλες ροές οι οποίες ασχολούνται με τα διαφορετικά πολιτικά γεωγραφικά και πολιτικά πλαίσια, εστιάζοντας στην Ελλάδα και την Κύπρο,
θίγονται ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης.
Επιμελήτρια της έκθεσης είναι η

Μ

Σωζήτα Γκουντούνα ενώ συμμετέχουν οι εικαστικοί Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρία Άντελμαν, Στήβεν
Αντωνάκος, Κλίτσα Αντωνίου, Kenji
Aoki, Λυδία Βενιέρη, Βαγγέλης Βλάχος, Αντώνης Βολανάκης, Αλέξανδρος Γεωργίου, Εύα Γιαννακοπούλου, Κλειώ Γκιζέλη, Χριστίνα Δημητριάδη, Γιώργος Δρίβας, Μαίρη
Ζυγούρη, Διονύσης Καβαλλιεράτος,
Πέγκυ Κλίαφα, Πάνος Κοκκινιάς,
Γεωργία Κοτρέτσος, Λάππας Αριστείδης, Μανώλης Λεμός-Δασκαλάκης, Ειρήνη Λιναρδάκη, Αριστείδης Λογοθέτης, Μάριον Ιγγλέση,

Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά & Δέσποινα
Δαμάσκου for SPAGHETTO, Μπίλ
Μπαλάσκας, Μαργαρίτα Μποφίλιου, Γιώργος Παπαφίγκος, Χαρά
Πιπερίδου, Βασίλης Σαλπιστής,
Πάνος Σκλαβενίτης, Έφη Σπύρου,
Μαρίλια Σταγουράκη, Γιώργος Σταματάκης, Χρυσάν Σταθάκος, Πάνος
Τσαγκάρης, Στέφανος Τσιβόπουλος, Νάγια Φραγκούλη, Νίκος Χαραλαμπίδης, Γιούλα Χατζηγεωργίου,
Δέσποινα Χατζηπαυλίδου & Ανθή
Μουριάδου, ΚλεοπάτραΧαρίτου,
Veronique Bourgoin, Tim D’Agostino,
Karen Finley, Geyer Andrea & Sharon

Hayes, Steve C Harvey, Ashley Hunt,
Richard Kamler, Renee Magnati, Ilan
Manouach, Daina Mattis, Juli Susin,
καιMischa Twitchin.
Το «GREECE IN USA» είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος προάγει τη
γνώση του σύγχρονου και αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό
και προωθεί τη διεθνή πολιτιστική
συνεργασία και τη κοινωνική συμμετοχή. Η πλατφόρμα εστιάζει στη
διάδοση καινοτόμων και μοναδικών
προγραμμάτων στον χώρο της τέχνης
και της εκπαίδευσης.

Τα μυστικά της Αρχαίας Ελεύθερνας

Μ

ια σειρά από αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που έφεραν στο φως
σπάνιους καρπούς, καταλήγει σε
έναν καλαίσθητο και πολυτελή τόμο. Το λεύκωμα «Ελεύθερνα», αφιερωμένο στην
Αρχαία Ελεύθερνα, σε αυτή τη σπάνια σε θησαυρούς περιοχή της Κρήτης που εμφανίζεται
να κατοικείται αδιάλειπτα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τον Μεσαίωνα, συνιστά τον
19ο τόμο της εξαιρετικής σειράς «Ο Κύκλος των
Μουσείων» και χορηγείται από το Κοινωφελές
Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
Το νέο λεύκωμα «Ελεύθερνα» παρουσιάστηκε
σε ειδική εκδήλωση από τη Lamda Development
και το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
παρουσία του υπεύθυνου της αρχαιολογικής
ανασκαφής της Νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας,
αλλά και του ανθρώπου που οραματίστηκε και
έκανε πράξη το μουσείο της περιοχής, του Νικόλαου Χρ. Σταμπολίδη.
Η έκδοση, που είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή
μορφή, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,
μέσα από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (www.
latsis-foundation.org) και την ιστοσελίδα της
Lamda Development (www.lamdadev.com),
δημιουργήθηκε υπό την εκδοτική επιμέλεια της
κυρίας Ειρήνης Λούβρου των Εκδόσεων Ολκός,
με φωτογράφηση του κ. Σωκράτη Μαυρομμάτη,

καλλιτεχνική επιμέλεια και επεξεργασία εικόνων της κυρίας Ελίζας Κοκκίνη και του κ. Νίκου
Λαγού της εταιρείας Indigo Graphics. Η τυπογραφική διόρθωση έγινε από τον κ. Παντελή Μπουκάλα, η εκτύπωση από τον κ. Δημήτρη Καδιανάκη και την εταιρεία Fotolio, η βιβλιοδεσία από
τον κ. Γιώργο Ηλιόπουλο, ενώ τη μετάφραση στα
αγγλικά έκανε η κυρία Αλεξάνδρα Ντούμα.
Η αλήθεια είναι πως αυτό το πολυτελές λεύκωμα
που εκτείνεται σε 325 σελίδες δεν απευθύνεται μόνο στους αρχαιολόγους, αλλά και στον
απλό αναγνώστη, ο οποίος θα εμπλουτίσει τις
γνώσεις του γύρω από την Αρχαία Ελεύθερνα,
μαθαίνοντας γιατί αυτή η άγνωστη σε πολλούς

τοποθεσία αποτέλεσε έναν εξελιγμένο τόπο
από τα προϊστορικά ήδη χρόνια διαμορφώνοντας ένα ολόκληρο κέντρο αλληλεπιδράσεων
με τεράστια ακτίνα -από όλο το Αιγαίο μέχρι
την Αίγυπτο και την Κύπρο. Ολοι όσοι έχουν
επισκεφθεί την Ελεύθερνα έχουν μαγευτεί από
το φυσικό τοπίο, τα ερείπια της ελληνορωμαϊκής πόλης, αλλά και τη μοναδική νεκρόπολη
της Ορθής Πέτρας που με την επιστημονική
ματιά του κ. Σταμπολίδη έφερε στο φως μοναδικούς θησαυρούς, δίνοντας πλήθος πληροφοριών γύρω από τις ιδέες, τα ήθη και τα έθιμα των
ανθρώπων της Γεωμετρικής και της Αρχαϊκής
Περιόδου.

ε επιτυχία ολοκληρώ θ ηκε τ ο π ρό γραμμα ραδιοφωνικού θεάτρου του Φεστιβάλ
Αθηνών και Επιδαύρου με
τίτλο Radio Plays. Περισσότεροι από 50.000 ακροατές
απόλαυσαν τις επιλεγμένες
παραστάσεις που μεταδόυθηκαν από τις 8 Δεκεμβρίου έως
τις 5 Ιανουαρίου και παραμένουν διαθέσιμες online στην
ισ τοσε λίδα του Φεσ τιβάλ
(www.greekfestival.gr).
Συνδυάζοντας το ραδιοφωνικό θέατρο με την αστυνομική λογοτεχνία και τη τζαζ
μουσική, τα Radio Plays είναι
μία πρωτότυπη σειρά αυτοτελών έργων, με ενιαία σύλληψη
και αφετηρία: 5 ξεχωριστοί
σκηνοθέτες δίνουν ο καθένας τη δική του δημιουργική
πνοή σ’ ένα σύγχρονο σύμπαν
μυστηρίου με ελληνική επίγευση, που υπογράφουν
πολύ δυνατοί συγγραφείς
του είδους (Φίλιππος Φιλίππου, Αθηνά Κακούρη, Βασίλης Δανέλλης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Νεοκλής Γαλανόπουλος). Ταυτόχρονα, για το
σύνολο των έργων έχουν γραφτεί πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, τον Δημήτρη
Τσάκα, τον Θοδωρή Οικονόμου και τον Αλέξανδρο-Δράκο
Κτιστάκη.
Η επιλογή του Φεστιβάλ, σε
μία τέτοια συγκυρία, να δημιουργήσει πρωτότυπο καλλιτεχνικό περιεχόμενο απαντώντας στην ανάγκη Κοινού και
Δημιουργών για καλό θέατρο μέσα από τη ραδιοφωνική
δημιουργία, έτυχε πολύ θερμής υποδοχής. Αφενός, γιατί
η μοναχική ακρόαση καταργεί
χωροχρονικούς περιορισμούς
και εμπόδια που επιβλήθηκαν
λόγω της πανδημίας. Αφετέρου, γιατί τα Radio Plays ενεργοποίησαν εκ νέου ένα σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό
από τον χώρο του Θεάτρου
αλλά και της Μουσικής.
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 2-0

Tο τριφύλλι ανεβαίνει!

Διατήρησε το αήττητο με
Μπα, βαθμός για τίτλο
Ο Ολυμπιακός με γκολ του Μπα στο 77’ ισοφάρισε σε 1-1 τον ΠΑΟΚ, απέσπασε ισοπαλία
στην Τούμπα, διατήρησε το +10 από τον Δικέφαλο αλλά και το αήττητο στη Super League
Interwetten μετά από 16 αγωνιστικές. Δοκάρι στο 90’+3’ ο Τζόλης, άνοιξε το σκορ ο Ίνγκασον.

Δ

εν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό
για την εξ’ αναβολής 6η αγωνιστική της
Super League Interwetten. Ο Δικέφαλος
προηγήθηκε στο 51’ με τον Ίνγκασον, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο 77’ με τον Μπα. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το +10 από τον Δικέφαλο αλλά και το
αήττητο στο πρωτάθλημα.
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΙΝΓΚΑΣΟΝ
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα στο δεύτερο ημίχρονο,
όπως έκανε και στο πρώτο για ένα 15λεπτο. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα μέχρι το 60’, από το να
αμύνεται. Στο 51’ έγινε το 1-0 για τον Δικέφαλο, με
γκολ του Ίνγκασον. Ο Ισλανδός στόπερ πήρε
το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του
Σα στην κεφαλιά του Ουάρντα και
από κοντά με... κεραυνό έγραψε
το 1-0. Η φάση ξεκίνησε από
σέντρα του Ζίβκοβιτς από
δεξιά.
Ακόμα και μετά το γκολ ο
Δικέφαλος ήταν ανώτερος.
Πίεσε και απείλησε στο 56’
με κεφαλιά του Ίνγκασον, στο
58’ με μακρινό σουτ του Κρέσπο
και στο 70’ με το μακρινό σουτ του
Ουάρντα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΤΕΛΙΚΗ
Βλέποντας αυτήν την εικόνα της ομάδας του ο Μαρτίνς, άλλαξε τον Βρουσάι με τον Ραντζέλοβιτς και
στο 71’ αποφάσισε να παίξει με δύο φορ, περνώντας στον αγώνα τον Χασάν αντί του Βαλμπουενά.
Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν έδειχνε καθόλου
καλή εικόνα και παρέμενε χωρίς τελική στο δεύτερο
ημίχρονο, απάντησε στον ΠΑΟΚ από στατική φάση.
Στο 77’ ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ και ο Μπα
με καρφωτή κεφαλιά, έπειτα από άστοχη έξοδο του
Πασχαλάκη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ ΣΤΟ 90’+3
Στο 82’ ο Μαρτίνς άλλαξε για τρίτη φορά διάταξη.
Ξεκίνησε με 4-2-3-1, το γύρισε σε 4-4-2 και ακολούθησε το 4-3-3, όταν μπήκε ο Μπουχαλάκης αντί του
Φορτούνη. Ο Πάμπλο Γκαρσία, όσο το ματς ήταν 1-0,
ήταν έτοιμος να περάσει τρίτο στόπερ τον Βαρέλα,

αλλά μετά την ισοφάριση έριξε στον αγώνα τον
Τζόλη αντί του Μουργκ.
Ο νεαρός κυνηγός παραλίγο να γίνει ο ήρωας, όταν
το φοβερό σουτ έξω από την περιοχή χτύπησε στο
οριζόντιο του Σα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει
την ισοπαλία με μία τελική στο δεύτερο ημίχρονο, σε
ένα ντέρμπι στο οποίο οι μπακ των δύο ομάδων ανέβηκαν σπάνια και στο οποίο οι περισσότερες ευκαιρίες έγιναν από στατικές φάσεις.
ΟΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΕΜΕΔΟ
- ΚΡΕΣΠΟ
Οι δύο σπουδαιότερες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου για κάθε ομάδα ξεκίνησαν από λάθη που
έκαναν οι στόπερ. Στο 2’ ο Σεμέδο γλίστρησε
μετά την πάσα του Γιαννούλη, ο Σβαμπ
έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο
Μουργκ από θέση βολής έστειλε τη
μπάλα πάνω από το δοκάρι.
Στο 14’ ο Κρέσπο έκανε λανθασμένο διώξιμο, στέλνοντας τη
μπάλα σ τον Φορτούνη. Αφού
συνεργάστηκε με τον Βρουσάι,
έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο
Εμβιλά σε διπλή προσπάθεια απέτυχε να σκοράρει. Το δεύτερο σουτ,
μάλιστα, πήγε στο αριστερό δοκάρι. Ο
Ίνγκασον απομάκρυνε όπως - όπως και
ο Καμαρά που σούταρε έστειλε τη μπάλα στο
αριστερό δοκάρι κι έξω.
Ο Ουάρντα επεδίωκε να πάρει την πρώτη πάσα από
τη μεσοαμυντική γραμή του ΠΑΟΚ για να κάνει παιχνίδι, το ίδιο και ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Ο
Βαλμπουενά που ξεκίνησε αριστερά άλλαζε πλευρές
με τον Βρουσάι, ο Πασχαλάκης «έβγαλε» τα φάουλ
των Βαλμπουενά και Φορτούνη στο 20’ και στο 36’,
ενώ ο Σα χρειάστηκε να επέμβει στο 28’ με την κεφαλιά του Ίνγκασον στο 28’, μετά το φάουλ του Βιεϊρίνια.
Από εκεί και πέρα, Κρμέντσικ και Σεμέδο έδωσαν
ένα σωρό μονομαχίες στο έδαφος και στον αέρα.
Ήταν ένα ισορροπημένο 45λεπτο, στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή με 56%. Ο Ζίβκοβιτς δεν
φάνηκε στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής
γραμμής, ο Ρέαμπτσιουκ ανέβηκε ελάχιστα για τους
«ερυθρόλευκους».

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΛ δυσκολότερα απ’ ότι δείχνει
το τελικό 2-0, συνέχισε την ανοδική του πορεία και πλησιάζει την
πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Δικαιούταν ένα γκολ η
ομάδα της Λάρισας.
Την ανοδική του πορεία συνέχισε ο Παναθηναϊκός ο οποίος στο
πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής επικράτησε, έστω και δύσκολα παρά το
τελικό 2-0 της ΑΕΛ και ανέβηκε βαθμολογικά.
Οι πράσινοι με τα γκολ των Καρλίτος και Εμμανουηλίδη πήραν ένα
ακόμη τρίποντο και πλησίασαν την πρώτη τετράδα.
Το τριφύλλι είχε δύο πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο καθώς ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, είχε τις ευκαιρίες αλλά μετά το γκολ που έβαλε
γύρισε πίσω όπως έχει συμβεί πολλές φορές και σε προηγούμενα ματς.
Με αποτέλεσμα η ΑΕΛ να απειλήσει, να φτάσει κοντά στην ισοφάριση,
να την δικαιούται αλλά τελικά έμεινε στο μηδέν.
Και στο τέλος ήρθε και το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού από τον
Εμμανουηλίδη.
Ο Παναθηναϊκός είχε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι να αντιμετωπίσει
αρκετές απουσίες, αυτή τη φορά μάλιστα ήταν περισσότερες από τα δύο
προηγούμενα ματς καθώς εκτός ήταν και οι Μακέντα, Ζαγαρίτης.
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΝ ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Χωρίς να εντυπωσιάσει ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στα πρώτα
45λεπτα της αναμέτρησης. Ναι μεν έδωσε την κυκλοφορία της μπάλας
στην ΑΕΛ αλλά το τριφύλλι απείλησε περισσότερο, ήταν ουσιαστικό,
είχε έξι τελικές, οι πέντε στην εστία και οι τέσσερις μέσα από την περιοχή
και κατάφερε να βρει και το γκολ με τον Καρλίτος στο 36’.
Μετά από ωραία σέντρα του Μολό από τα δεξιά ο Ιωαννίδης προσπάθησε να πλασάρει στο πρώτο δοκάρι ο Τσόσιτς έβαλε την κόντρα, η
μπάλα έφτασε στον Καρλίτος ο οποίος ανενόχλητος έπιασε το σουτ και
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπάγιτς.
Αυτό ήταν το πέμπτο φετινό γκολ του Ισπανού τη φετινή σεζόν ο οποίος
επανήλθε στα γκολ από τον Οκτώβριο και πέρασε στην πρώτη θέση των
σκόρερ του τριφυλλιού.
ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΑΕΛ
Η εικόνα του δευτέρου μέρους ήταν τελείως διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμη παιχνίδι γύρισε πίσω και η ΑΕΛ άρχισε να κάνει τη μια
φάση μετά την άλλη. Έφτασε κοντά στο γκολ κυρίως με τον Κολομπίνο
στο 57’ που ήταν άστοχος απο πλεονεκτική θέση με τους πράσινους να
μην μπορούν να αντιδράσουν.
Οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού στο
μεγαλύτερο διάστημα και απλά δεν ήταν σωστοί στις τελικές τους ενέργειες με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να κρατάει το μηδέν στην άμυνα.
Την ίδια ώρα όμως το τριφύλλι δεν είχε ούτε μια τελική στο δεύτερο
μέρος για 40λεπτα και μέχρι το 84’.
ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΣΕ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Σε εκείνο το σημείο ο 100αρης Χατζηγιοβάνης έβγαλε την πάσα για τον
Καμπετσή που δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά. Εν συνεχεία οι
πράσινοι είχαν δύο ακόμη καλές στιγμές με τους Μπουζούκη και Εμμανουηλίδη που επίσης είχαν περάσει ως αλλαγή στο ματς λίγο νωρίτερα
Ο πρώτος αστόχησε από κοντά μετά από πάσα του Καμπετσή από τα
δεξιά αλλά ο δεύτερος μετά από ωραία συνεργασία εκ νέου με τον
Καμπετσή μπόρεσε να σκοράρει στο 90+4’ και να πανηγυρίσει έξαλλα
το πρώτο φετινό του τέρμα.
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Άρης - ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος - Λαμία 2-1

Με το αριστερό του Γκαρσία
και τον τρόπο του Χιμένεθ

Mε ανατροπή στο Περιστέρι

Η

ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας (01) τον Άρη με την εκτέλεση
φάουλ του Λιβάι Γκαρσία και
τον έπιασε στη δεύτερη θέση.
Τρίτη διαδοχική νίκη με το ίδιο σκορ
για την Ένωση και τη σφραγίδα του Χιμένεθ.
ΟΆρης υποδέχτηκε την ΑΕΚ την Πέμπτη
σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την
8 η α γων ισ τ ική τ ης Super League
Interwetten με την Ένωση να φεύγει
με τη νίκη (0-1) από τη Θεσσαλονίκη
χάρη στην εκτέλεση φάουλ του Λιβάι
Γκαρσία.
Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη για
την Ένωση του Μανόλο Χιμένεθ και
μάλιστα με το ίδιο σκορ.

Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

Το πρώτο ημίχρονο είχε ε λάχισ τε ς
φάσεις. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδερώθηκαν. Δεν είχαν φαντασία και
μάλλον θα έλεγε κανείς εμφανίσ τηκαν κάπως φοβικές δίνοντας την πρώτη
κίνηση ο ένας στον άλλον. Ελάχιστες
τέτοιες έγιναν βέβαια.
Η Ένωση είχε μία με την κεφαλιά του
Κα ρίμ Ανσ α ριφ ά ρν τ , ύσ τ ε ρα από
τη σέν τρα του Μιχάλη Μπακάκη. Ο
Μπουσέ, όμως, ήταν στη θέση του και
μπλόκαρε.
Ο Άρης είχε δύο με τους Δημήτ ρη
Μάνο και Λούκας Σάσα. Καμία εκ των
δύο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κλασική βάσει των expected goal.

ΔΕΝ ΒΓΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΛΒΑ

O Μανόλο Χιμένεθ άφησε στον πάγκο
τον Πέτρο Μάνταλο και τους Τάνκοβιτς,
Ολιβέιρα και Λιβάγια. Προτίμησε να
δώσει φανέλα βασικού στον Μαχαίρα,
ο οποίος έπαιξε στα φτερά με τον Γκαρσία και τον Ανσαριφάρντ στην κορυφή.
Ο Μάντζιος έδωσε ρόλο αντί - Μπερτόγλιο στον Μαντσίνι και προτίμησε τον
Σάντε Σίλβα αφήνοντας στον πάγκο τον
Ματέο Γκαρσία. Οι κινήσεις των δύο
προπονητών δεν βγήκαν, γι’ αυτό και
προχώρησαν σε αλλαγές.
Ο Χιμένεθ είδε μάλιστα και τον Νεντελτσιάρου να τραυματίζεται και τη θέση
του πήρε ο Λάτσι.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ
ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣΕ

Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που χρειαζόταν
με την εκτέλεση φάουλ του Λιβάι Γκαρσία. Ο Κεντροαμερικανός εκτέλεσε το
φάουλ με το αριστερό εκτός περιοχής
και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της
εστίας του Ζακαρί Μπουσέ.
Μάλιστα εκτέλεσε στη γωνία που βρισκόταν ο Γάλ λος τ ερματοφύλακας.
Ωραία εκτέλεση και 0-1.
Όπως και να ‘χει αυτός είναι που
χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.
Άλλωσ τε τέτοια ματ ς κρίνον ται από
στιγμές και ο μεσοεπιθετικός από το
Τρίνινταντ και Τομπάγκο, στον οποίον
επένδυσε τόσο η Ένωση (τόσο από
οικονομικής άποψης, όσο κι ως πρότζεκτ) έδωσε τη λύση.

ΤΟ ΜΠΑ Χ Α ΛΟ ΜΕ ΜΠΕΜΠΕΚ-ΤΖΗΛΟ ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν έτοιμος να
ρίξει τον Σάχοβ αντί του Λιβάι Γκαρσία και τον Ολιβέιρα αντί του Ανσαριφάρντ. Στο 75ο λοιπόν πέρασε στο
ματς ο Ουκρανός και το παιχνίδι συνεχίσ τηκε, αλλά η Ένωση είχε ζητήσει
διπλή αλλαγή κάτι για το οποίο δεν
ενημέρωσε σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται οι φιλοξενούμενοι ο τέταρτος
(Αθανάσιος Τζήλος) τον Κροάτη διαιτητή Ιβάν Μπέμπεκ, με αποτέλεσμα να
μην καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η αλλαγή των Ολιβέιρα - Ανσαριφάρντ.
Βλέπετε, η ΑΕΚ είχε κάνει ήδη αλλαγές
σε τρία χρονικά σημεία, με αποτέλεσμα
ο Πορτογάλος φορ Ολιβέιρα να φορέσει το μπουφάν του, να επισ τρέψει
στον πάγκο και να μην γίνει η αλλαγή
που ήθελε η Ένωση. Ο Κροάτης ρέφερι
ζήτησε συγγνώμη από τον Χιμένεθ. Για
αρκετά λεπτά επικράτησε ένταση, ενώ
αυτό το μπάχαλο κράτησε τουλάχιστον
5-6 λεπτά. Η πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ
είχε γίνει στο 20’ (Λάτσι αντί Νεντελτσιάρου), η δεύτερη ήταν διπλή στο 60’
(Μάνταλος και Λιβάγια μέσα, Κρίστιτσιτς και Μαχαίρας εκτός) και η τελευταία του 75’ που επίσης θα ήταν διπλή
έγινε... μονή.

Η Λαμία προηγήθηκε 0-1 στο
Περιστέρι, έφτασε μια... ανάσα από
το 0-2, αλλά στο 85’ βρέθηκε να χάνει
2-1 από τον Ατρόμητο με γκολ του
Σάλομον, σκορ που έμεινε μέχρι
τέλους. Όπως με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα
του Νταμίρ Κάναντι έφτασε στο
τρίποντο με ανατροπή.

Ο

Ατρόμητος νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαμία στο Περιστέρι σε αγώνα για την εξ’ αναβολής 13η αγωνιστική της Super
League Interwetten (με ανατροπή νίκησε
προ ημερών στο ίδιο γήπεδο τον ΠΑΟΚ).
Η ομάδα του Κάναντι μετρά πλέον πέντε
νίκες, έξι ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 16
παιχνίδια και έπιασε τον Αστέρα στην έκτη
θέση. Η Λαμία υπέστη την 11η ήττα σε 14
ματς, έχοντας μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ» ΜΕ ΣΑΛΟΜΟΝ

Ο Ατρόμητος είχε την κατοχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου,
την ίδια ώρα που η Λαμία επεδίωκε
να χτυπήσει στην κόντρα, όπως
έκανε και στο πρώτο μισό
τους γρήγορους Ρόμανιτς
και Ντέ λετιτ ς. Στο 57’,
μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με το
σουτ του Ρόμανιτς από
το όριο της μεγάλης περιοχής και αριστερά, με τη
μπάλα να περνά δίπλα από το
δεξί δοκάρι. Είναι χαρακτηριστικό
πως η πρώτη φορά στο δεύτερο 45λεπτο
που απείλησε ο Ατρόμητος ήταν στο 81’ με
τον Μανούσο, που με τον μηρό έστειλε τη
μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Η δεύτερη άξια αναφοράς τελική των Περιστεριωτών, ωστόσο, έγινε γκολ. Στο 85’ ο
Σάλομον με πολύ ωραίο σουτ έξω από την
υπεροχή έγραψε το 2-1 και έδωσε τη νίκη
στον Ατρόμητο, που απλά είχε την ουσία.
Στο 90’+2’ ο νεοαποκτηθείς Μπα, που
έκανε ντεμπούτο, θα μπορούσε να σημειώσει το 2-2, αλλά το σουτ που έκανε μέσα
από την περιοχή και αριστερά πέρασε
άουτ.
Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε την υπεροχή
αλλά δυσκολευόταν να απειλήσει, κατόρθωσε να πάρει το τρίποντο απέναντι σε μια
Λαμία που σίγουρα πρέπει να προβληματιστεί από τον τρόπο που έχασε.

ΦΟΒΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 0-1 ΜΕ
ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Η Λαμία με νέο πρόσωπο τον Ισπανό αριστερό μπακ Άνχελ Μαρτίνεθ στην ενδεκάδα όχι μόνο προηγήθηκε, αλλά έχασε
μεγάλη ευκαιρία και για το 0-2. Στο 7’
ο Τιρόνε έδωσε στον Τζανδάρη, αυτός
πέρασε στον Ρόμανιτς, ο Σέρβος στον
συμπατριώτη του Ντέλετιτς κι εκείνος με
τη μία κάθετα στον Τιρόνε. Αυτός επίσης
με τη μία έδωσε δεξιά στον Καραμάνο, ο
οποίος πλάσαρε μέσα από την περιοχή και
έκανε το 0-1.
Η φάση εξετάστηκε στο VAR για το αν ο
Τιρόνε ήταν οφσάιντ. Ο Ισπανός καλυπτόταν και η ομάδα της Φθιώτιδας μπήκε
μπροστά στο σκορ.

ΜΙΑ... ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 0-2, ΤΕΛΙΚΑ 1-1 ΜΕ ΛΑΖΑΡΟ

Στο 20’ ο Τιρόνε πέρασε υπέροχα στον
Ντέλετιτς, ο οποίος μπήκε σ την περιοχή, σούταρε, ο Μανδάς έκοψε με το ένα
χέρι, αλλά η μπάλα πήρε πορεία προς την
εστία, ώσπου ο Σόλομον έδιωξε
πριν αυτή περάσει τη γραμμή.
Κι εδώ έγινε έλεγχος της
φάσης στο VAR, ώσπου
διαπιστώθηκε πως δεν
ήταν γκολ.
Ο Ατρόμητος ανέλαβε
τον έ λε γ χο του ματ ς
μετά το 20’, πίεσε, δίχως
όμως να απειλήσει την
εστία του Επασί. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν εύκολα το
0-1, ώσπου... προδόθηκαν στο 37’ από το
πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Προβυδάκης, όταν ανέτρεψε τον Ραμπέγιο. Στο 38’
ο Χριστοδουλόπουλος έστειλε τη μπάλα
στην δεξιά γωνία, ο Επασί έπεσε και αριστερά και το 1-1 ήταν γεγονός. Στα λεπτά
που ακολούθησαν μέχρι το 45’+5’, ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει την υπεροχή, δίχως
να φτάσει σε τελική άξια αναφοράς.
Κάναντι: «Για το καλύτερο με την ΑΕΚ»
Ο κόουτς του Ατρόμητου έδειξε να σκέφτεται ήδη την Ενωση, μετά τη νίκη της ομάδας
του επί της Λαμίας.
«Είναι σημαντικοί οι βαθμοί. Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ
και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό.
ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Γνωρίζω ότι θα
είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Έχουμε
καλή αυτοπεποίθηση και θα πάμε εκεί για
το καλύτερο».
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η Montreal Impact αλλάζει όνομα και
λογότυπο

Βαθμολογία

Η

ποδοσφαιρική ομάδα του Μόντρεαλ, Montreal Impact, ανακοίνωσε την αλλαγή ονόματος της, ενώ έχει πλ΄έον νέο λογότυπο.
Στο εξής, η ομάδα θα είναι γνωστή ως Club de Foot Montréal (αποδεκτές
συντομογραφίες περιλαμβάνουν CF Montréal, CFM και CFMTL).
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας Κέβιν Γκίλμορ
δήλωσε ότι «Προκειμένου να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να προχωρούμε,
κάνουμε μια σημαντική αλλαγή. Αυτή η μεταμόρφωση είναι εμπνευσμένη από τον
πολιτισμό της πόλης μας, τους ανθρώπους της, καθώς και την ιστορία της Ομάδας μας
και του αθλητισμού μας στο Μόντρεαλ, για να μας οδηγήσει σε ένα ακόμα καλύτερο
μέλλον.»
Αρκετοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν τα παράπονα τους για το νέο λογότυπο της ομάδας,
που περιγράφεται στην ανακοίνωση ως «μια κυκλική κορυφή που αποτελείται από
στοιχεία που λένε την ιστορία της μάρκας και καθιερώνουν την ουσία του DNA του Club
de Foot Montréal, εμπνευσμένα έντονα από την πόλη μας.»
Στο Instagram οι επικριτές άδραξαν την ευκαιρία κι αποκαλούν την ομάδα «οι χιονονιφάδες.» Ίσως, άλλωστε να είναι αυτό το νέο της παρατσούκλι.
Επίσης τα επίσημα χρώματα της ομάδας είναι πλέον το μαύρο, το γκρι του πάγου και
το μπλε.

ΝΒΑ: απομόνωση παικτών και χρήση
μάσκας γίνονται πιο αυστηρές!

Μ

Πρόγραμμα Superleague

ε την νόσο Covid-19 να έχει «χτυπήσει» αμέτρητους παίκτες πια και πολλές
ομάδες, με αποτέλεσμα να κλείνουν προπονητικά κέντρα και να αναβάλει
αγώνες, η κορυφαία λίγκα αποφάσισε, μαζί με την Ένωση Παικτών, τροποποίηση στο πρωτόκολλο υγείας (εφόσον δεν θέλει να βάλει «φρένο» στην
αγωνιστική δράση). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, πλέον
θα ισχύουν τα εξής:
Οι παίκτες δεν θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που δεν ανήκουν στον κύκλο τους, στα παιχνίδια εκτός έδρας και στα ξενοδοχεία που θα
διαμένουν. Βέβαια, θα επιτρέπεται να έχουν καλεσμένους στο δωμάτιό τους,
αλλά δεν θα μπορούν να βγαίνουν εκτός ξενοδοχείου.
Στα εντός έδρας, οι παίκτες και το επιτελείο θα παραμένουν στις οικείες τους,
εκτός από όταν βρίσκονται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ομάδα
τους στις προπονητικές εγκαταστάσεις ή στα γήπεδα ή από όταν γυμνάζονται
έξω.
Για τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, τα meetings πριν από τα παιχνίδια
στα αποδυτήρια θα διαρκούν μέχρι 10 λεπτά, με χρήση μάσκας από όλους. Όλα
τα υπόλοιπα meetings θα γίνονται στο παρκέ ή σε μεγαλύτερο χώρο που επιτρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.
Δεν θα επιτρέπονται οι αγκαλιές και οι επαφές των παικτών των δύο ομάδων
πριν και μετά το παιχνίδι, παρά μόνο οι «μπουνίτσες» και οι «αγκωνίτσες».
Οι κοινωνικές επαφές στην διάρκεια του αγώνα θα μειωθούν, συμπεριλαμβανομένου και των high five και των χειραψιών στην διάρκεια της εκτέλεσης βολών.
Γίνεται πιο αυστηρή η χρήση μάσκας, καθώς προπονητές και παίκτες που είναι
στον πάγκο, θα πρέπει να την φορούν.
Καθιερώνεται το “cool down chairs“. Πρόκειται για καρέκλες τοποθετημένες
περίπου 4 μέτρα μακριά από τους πάγκους και μεταξύ τους θα έχουν απόσταση
2 μέτρων, όπου θα πηγαίνουν οι παίκτες μόλις εγκαταλείπουν το παρκέ στη
διάρκεια αγώνα και θα επιστρέφουν στον πάγκο, φορώντας την μάσκα τους.
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Super League 2: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή αφού
υπάρχει εκκρεμοδικία. Αρα θα παίξει στην
πρεμιέρα και... βλέπουμε.

Η δέσμευση της διοργανώτριας αρχής στον ΠΣΑΠ: «Το πρωτάθλημα της Football League θα
αρχίσει και θα τελειώσει κανονικά»

H σέντρα της Super League 2 θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16
Ιανουαρίου και η διοργανώτρια
Αρχή έκανε γνωστό το αναλυτικό
πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Ο

ι λοιμωξιολόγοι έδωσαν το
πράσινο φως και το πρωτάθλημα της Super League 2 κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο (16-17
Ιανουαρίου).
Λίγες μέρες πριν από την εκκίνηση του
πρωταθλήματος, η διοργανώτρια Αρχή
έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Τέσσερις αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (16/1), ενώ άλλες
δύο την Κυριακή (17/1). Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 θα έχουν τα παιχνίδια Παναχαϊκή - Τρίκαλα (16/1, 14:45) και
Απόλλων Λάρισας - Ξάνθη (17/1, 14:45).
Το πρόγραμμα της Super League 2:
Σάββατο 16 Ιανουαρίου
Καραϊσκάκης Άρτας - Λεβαδειακός (14:45, Δημοτικό Στάδιο
Αγιών Αναργύρων)
ΟΦ Ιεράπετρας - Διαγόρας (14:45, Βουζουνεράκειο)
Χανιά - Δόξα Δράμας (14:45, Γήπεδο
Περιβολίων)
Παναχαϊκή - Τρίκαλα (14:45, Γήπεδο
Αγυιάς, ΕΡΤ3)
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Εργοτέλης - Ιωνικός (14:00,
Παγκρήτιο Στάδιο)
Απόλλων Λάρισας - Ξάνθη (14:45, ΕΡΤ3,
AEL FC Arena)

Ξάνθη: Ανακοίνωσε Πέτροβιτς

Παίκτης της Ξάνθης είναι και επίσημα ο
Μίλος Πέτροβιτς, όπως ανακοίνωσε η
ομάδα.
Η ανακοίνωση της Ξάνθης για τον Πέτροβιτς
Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας του με τον επαγγελματία
ποδοσφαιριστή Μίλος Πέτροβιτς.
Ο 30χρονος Σέρβος αμυντικός μετά από
2,5 πετυχημένα χρόνια στην κορυφαία
κατηγορία του Βουλγαρικού ποδοσφαίρου με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ,

με την οποία κέρδισε δύο κύπελλα κι ένα
Super Cup, θα ενισχύσει την προσπάθεια
του ΑΟΞ. Miloš, καλώς ήρθες στην Ξάνθη!

Παναχαϊκή: Εξασφάλισε πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super
League 2

Λίγο πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος
της Super League 2, η Παναχαϊκή ενημερώθηκε ότι μπορεί να συμμετάσχει κανονικά
στο πρωτάθλημα έχοντας το απαραίτητο
πιστοποιητικό στα χέρια της.
Tέλος καλό όλα καλά στην Παναχαϊκή, η
οποία έχει πλέον πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα στα χέρια της.
Η ενημέρωση για το θέμα αναφέρει:
«Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
προεδρεύοντος κ. Νικολάου Τζουλάκη,
χορηγήθηκε και επίσημα στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891 το πιστοποιητικό συμμετοχής
στην S.L.2 για την φετινή σεζόν».

Δόξα Δράμας: Δεν
πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής, αλλά θα
ξ ε κ ιν ή σ ε ι
στο πρωτάθλημα

Η
Δόξα
Δράμας δεν
είχε την τύχη
της Παναχαϊκής και δεν
πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής
από την ΕΕΑ, όμως
αναμένεται να βρεθεί στη
σέντρα της κατηγορίας.
Αν τίσ τροφα μετρά ο χρόνος για την
έναρξη του πρωταθλήματος της Super
League 2, όμως ακόμη ουδείς μπορεί να
πει με βεβαιότητα πόσες και ποιες θα είναι
οι ομάδες που θα συμμετάσχουν ή θα
τελειώσουν τη σεζόν. Η Παναχαϊκή πήρε
σήμερα (12/1) το «ok» της ΕΕΑ, όχι όμως
και η Δόξα Δράμας και πλέον δημιουργούνται «ερωτηματικά».
Η πλευρά των «μαυραετών» αναφέρει
πως επειδή έχει καταθέσει ασφαλιστικά
μέτρα που θα εκδικαστούν στις 21/1 τότε
θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα μέχρι να
υπάρξει σχετική απόφαση, κάτι που όλα
δείχνουν πως θα συμβεί και θα γίνει απο-

Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ του
ΠΣΑΠ, των αρχηγών της Football League
και της διοργανώτριας αρχής υπήρξε η
δέσμευση ότι θα ξεκινήσει και θα τελειώσει κανονικά το πρωτάθλημα!
Η ενημέρωση του ΠΣΑΠ:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα 13 Ιανουαρίου τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Δ.Σ. του
ΠΣΑΠ, τους αρχηγούς των ομάδων της
Football League και της διοργανώτριας
αρχής της κατηγορίας.
Η τηλεδιάσκεψη διεξήχθη ύστερα από σχετική πρόσκληση του Συνδέσμου, ώστε να
συζητηθεί η κατάσταση που επικρατεί
στη Football League, η οποία παραμένει η
μόνη επαγγελματική ποδοσφαιρική λίγκα
στην Ευρώπη που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Ο ΠΣΑΠ μετέφερε στους εκπροσώπους της
διοργανώτριας αρχής τους έντονους προβληματισμούς του και την ανησυχία του
για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη της αγωνιστικής σεζόν
και ζήτησε να γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι ομάδες να επιστρέψουν, για αρχή, στις ομαδικές προπονήσεις, Εξέλιξη που θα αποτελέσει και
το πρώτο βήμα για την έναρξη του πρωταθλήματος.
Η πλευρά της διοργανώτριας αρχής μας
διαβεβαίωσε και δεσμεύτηκε πως είναι
έτοιμη και έχει προχωρήσει σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να θέσει το
ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, ενώ μας ξεκαθάρισε πως το πρωτάθλημα της Football
League θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί
κανονικά».

Ολυμπιακός Βόλου κατά του
Μουλά

Ανακοίνωση κατά του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, Γιώργου
Μουλά εξέδωσε ο Ολυμπιακός Βόλου αναφορικά με όσα είπε για την ομάδα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως

εξής: «Καλώστονα κι ας άργησε!
Βγήκε ο Μουλάς, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
μάλιστα, να αναλύσει τη δήλωση Κούγια,
για μια μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ!
Αλλά αυτό που ήθελε ήταν προφανώς να
επικοινωνήσει στον κόσμο τα δικά του
αυθαίρετα συμπεράσματα και ότι κόπτεται
για τον Ολυμπιακό Βόλου!
Ποιος; Ο Μουλάς…
Αυτός που τέσσερα χρόνια τώρα είναι
παντελώς απών από όλα όσα συμβαίνουν
στην ομάδα μας!
-Που ήταν όταν η ομάδα μας έκανε αγιασμό στα πλακάκια του ΕΑΚ;
-Που ήταν όταν κάνανε μήνυση στα μέλη
του Δ/κου Συμβουλίου του ερασιτέχνη;
-Που ήτανε όταν η ομάδα μας έψαχνε να
βρει γήπεδο στην ενδοχώρα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας;
Ήταν ΑΠΩΝ! Και αυτά είναι καταγεγραμμένα ένα προς ένα στην συνείδηση των
φίλαθλων της ομάδας μας.
Μιλάει ο άνθρωπος που παρέδωσε (ως
τότε πρόεδρος) την ομάδα με 50 μέλη και
τώρα αυτή έχει 450!
Μιλάει αυτός για την ομάδα μας που είναι

κορυφαία στη Μαγνησία, βάση και της
αθλητικής αναγνώρισης της ΓΓΑ!
Μιλάει αυτός που μπέρδεψε τους μέτοχους
με τα μέλη του ερασιτέχνη!
Μιλάει αυτός που προσπάθησε να μεταφέρει βάρη του συνεταιρισμού που προΐστατο στις πλάτες των Βολιωτών!
Αιδώς Αργείοι!!!!Βέβαια σε εμάς είναι
ξεκάθαρο γιατί μιλάει.
Μιλάει γιατί διακρίνει ότι η ομάδα, μετά
που την παράτησαν στο έλεος του Θεού,
όχι μόνο μπόρεσε, και άντεξε αλλά και
βαδίζει στο δρόμο της ανασυγκρότησης.
Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό για τα
σχέδια όσων δεν ήθελαν να υπάρχει ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ! Εμείς όμως δεν θα τους
κάνουμε τη χάρη. Θα συνεχίσουμε στην
πορεία που έχουμε χαράξει, ενωμένοι
και δυνατοί και με τη βοήθεια των χιλιάδων φιλάθλων μας θα επαναφέρουμε την
ομάδα μας εκεί που πραγματικά αξίζει να
βρίσκεται: στα σαλόνια της Α΄ Εθνικής!
Χωρίς βαρίδια του παρελθόντος. Μια
ομάδα καθαρή. Μια ομάδα καμάρι αυτής
της πόλης και έτοιμη ανά πάσα στιγμή να
αντιμετωπίσει όλους αυτούς που θα βρεθούν απέναντι της για προσωπικό τους
όφελος!».
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Ρεάλ: Έτοιμη για «επιχείριση Εμπαπέ»
Φιορεντίνα - Ίντερ 1-2: Στους
«8» του Coppa Italia με γκολ του μέσω φυγής έξι παικτών
Λουκακού στο 119’!

Η

Ίν τ ε ρ χ ρε ιάσ τ ηκε τ ην πα ράταση γ ια να κάμψει την
αν τίσ ταση της Φιορε ν τίνα
σ το «Φράνκι», με τον Ρο μελού Λουκακού να γράφει το τελικό
2-1 με κεφαλιά σ το 119’ και να σ τέλνει τους νερατζούρι σ τα προημιτελικά του Κυπέλλου όπου θα βρουν την
Μίλαν.
Η Ίν τ ε ρ ήτ α ν κα λύ τ ε ρη σ ε
όλη σ χεδόν τη διάρκεια
του αγώνα, όμως μόνο
ε ύ κο λ η δ ε ν ή τ α ν η
πρόκρισ ή τ ης σ τους
«8» του Coppa Italia.
Οι νερατζούρι πήραν
κεφάλι σ το σκορ σ το
40’ με εύσ τοχη εκ τ έλεση πέναλτι του Βιδάλ
(τ ο κέ ρ δ ι σ ε ο σ υ μ π α τ ριώτ ης τ ου Σά ν τ σ ε ς απ ό
τ ο ν γ κο λ κ ίπ ε ρ τ ω ν γ η π ε δ ο ύ χων Ντ ραγκόβσκι), ωσ τόσο δέ χ τηκαν την ισοφάριση σ το 57’ με άπιασ τη βολίδα του Κουαμέ μέσα από το
ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και
παρά τ ις φάσε ις που έφτ ιαξαν σ τ η
συνέχεια, δεν βρήκαν γκολ μέχρι το
φινάλε του 90λεπτου.
Έτσι, το ματ ς σ το «Αρτέμιο Φράνκι»
οδηγήθηκε σ την ημίωρη παράταση,
όπου εκεί ο Ρομελού Λουκακού απο-

δε ίχ τ ηκε λυ τ ρωτ ής γ ια τ ην ομάδα
του Αντόνιο Κόντε, με τον Βέλγο διεθνή επιθετικό και βαρύ πυροβολικό
των Μιλανέζων να αξιοποιεί σέντρα
του Μπαρέ λα σ το 119’ για να εκτελέσει με κεφαλιά τον Τερατσάνο για
το 2-1.
Επόμενος αντίπαλος των νερατζούρι
σ τ ο ν θ ε σ μ ό θ α ε ίν α ι η σ υ μ π ο λί τ ισ σ α Μ ί λ α ν, μ ε τ ις δύ ο
ομάδε ς να αναμε τ ρών ται
την επόμενη Πέμπτη
σ ε νο κ- ά ου τ μα τ ς γ ια
τ α π ρο ημιτ ε λικά , μ ε
τ ην Ίν τ ε ρ να με τ ρά ε ι
πάν τως αν τ ίσ τ ροφα
και για το μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με
την Γιουβέντους το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
ΦΙΟ Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α : Τε ρ α τ σ ά ν ο,
Μιλ έ ν κο βιτ ς, Λούκας Μα ρτ ίνε ς, Ίγκορ, Κάσ ε ρε ς (52’ Βε νούτ ι),
Κασ τ ροβί λι, Μπιράγκι, Αμραμπάτ,
Εϊσέρικ (52’ Βλάχοβιτ ς), Μποναβεντούρα, Κουαμέ (97’ Καγεχόν)
ΙΝΤΕΡ: Χαντάνοβιτ ς, Κολάροφ, Σκρίνιαρ (61’ Ντε Φράι), Ρανόκια, Γιανγκ
(69’ Χακίμι), Πέρισ ιτ ς, Γκαλιαρν τίνι
(81’ Μπαρέ λα), Έρικσεν, Βιδάλ (94’
Μπρόζ οβιτ ς), Λαουτάρο Μαρτ ίνε ς
(69’ Λουκακού), Σάντσες

Νοκ-άουτ για τουλάχιστον δύο
εβδομάδες ο Μανωλάς

Χ

ωρίς τον Κώστα Μανωλά θα πορευτεί για τουλάχιστον δύο εβδομάδες η Νάπολι, με τους παρτενοπέι να κάνουν γνωστό πως ο Έλληνας
διεθνής στόπερ υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα με την
Ουντινέζε.
Άσχημα ήταν τα νέα για τον Τζενάρο Γκατούζο την Τρίτη (12/1) από το ιατρικό
μέτωπο, με τον Κώστα Μανωλά να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις μετά από
τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης με
την Ουντινέζε (αποχώρησε στο 15ο λεπτό) και αυτές να δείχνουν πως υπέστη
θλάση πρώτου βαθμού στο δεξί πόδι.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υποχρεωτική απουσία του από τα γήπεδα
για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, με τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό να χάνει
έτσι το ματς Κυπέλλου με την Έμπολι καθώς και τους αγώνες πρωταθλήματος
κόντρα σε Φιορεντίνα (17/1), Γιουβέντους (20/1) και Βερόνα (24/1).

Ο

Κιλιάν Εμπαπέ είναι ο διακαής
πόθος της Ρεάλ Μαδρίτης και
σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «As» θα επιχειρήσει
να έρθει σε συμφωνία με την Παρί το καλοκαίρι ούσα διατεθειμένη να προσφέρει
ακόμα και 200 εκατομμύρια λίρες για τον
Γάλλο.
Το συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ εκπνέει το
καλοκαίρι του 2022 και απομένει μέχρι τότε
1,5 χρόνος, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης δεν
έχει διάθεση κάνει άλλο υπομονή για να τον
εντάξει στο δυναμικό της και σύμφωνα με
την «As» θα κάνει την τελική της αντεπίθεση
στο φινάλε της φετινής σεζόν.
«Επιχείρηση Εμπαπέ» είναι ο τίτλος στο
σημερινό (12/1) πρωτοσέλιδο της μαδριλένικης εφημερίδας, που αναφέρει πως η
Ρεάλ υπολογίζει πως το κόστος της απόκτησής του θα ανέρχεται σε ένα ποσό από 150
μέχρι 200 εκατομμύρια λίρες, με την Παρί
Σεν Ζερμέν να επιθυμεί να «πάρει πίσω» τα
198 εκατομμύρια λίρες που δαπάνησε το
2017 για τον Νεϊμάρ.
Το ίδιο μέσο υπογραμμίζει πως οι μερένγκες έχουν τον Εμπαπέ στην κορυφή της
μεταγραφικής λίστας τους και για αυτό

είναι έτοιμοι -πέρα από τα 200 εκατομμύρια λίρες που θα απαιτηθούν για να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις των Παριζιάνων- να καλύψουν τα 19 εκατομμύρια λίρες
που λαμβάνει ετησίως ο ίδιος, την ώρα
που ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει φροντίσει να
στρώσει χαλί όλο αυτό το διάστημα μέσω
της καλλιέργειας καλών σχέσεων με την ιδιοκτησία της Παρί.
Σύμφωνα με την «As», οι πρωταθλητές
Ισπανίας θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν
τα ταμεία τους που αναμένεται να υποστούν
ισχυρή πίεση μέσω αρκετών πωλήσεων,
με τους μερένγκες να έχουν ήδη τοποθετήσει έξι ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής
στη βιτρίνα στην προσπάθεια να κερδίσουν
κοντά στα 100 εκατομμύρια λίρες
Πρόκειται για τους Γκάρεθ Μπέιλ, Ίσκο,
Ντάνι Θεμπάγιος, Λούκα Γιόβιτς, Μπραχίμ Ντίαθ και Μαρσέλο που δεν φαίνεται
να έχουν μέλλον στο σύλλογο, με την διοίκηση της Ρεάλ να υπολογίζει επίσης και
στην επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα
από τη σεζόν 2021-2022, μετά την απαλλαγη
της ανθρωπότητας από τον κορονοϊό, ώστε
να έχει ένα έξτρα έσοδο που στερήθηκε τη
φετινή σεζόν.

Παρί: Η ανανέωση του Νεϊμάρ είναι
το πρώτο δώρο στον Ποτσετίνο

Η

έλευση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει φέρει άνεμο αλλαγής στην Παρί Σεν Ζερμέν, με
τη διοίκηση των πρωταθλητών
Γαλλίας να είναι μία ανάσα από το να έρθει σε συμφωνία με τον Νεϊμάρ για την
επέκταση του συμβολαίου του.
ΟΝεϊμάρ κερδίζει 600.000 λίρες την
εβδομάδα από το συμβόλαιο που έχει
υπογράψει, το οποίο εκπνέει το 2022,
ωστόσο παρά το γεγονός πως η σχέση
των δύο πλευρών έχει περάσει από
χίλια κύματα και η Μπαρτσελόνα τον
φλέρταρε έντονα, τα τελευταία δημοσιεύματα θέλουν την Παρί Σεν Ζερμέν
και τον Βραζιλιάνο να ανανεώνουν τους
όρκους πίστης τους.
Σύμφωνα μάλισ τα με την «Esporte
Interativo», ο 28χρονος είναι πολύ
κοντά στο να βάλει την υπογραφή του

σε νέο δελεαστικό συμβόλαιο που του
προσέφερε η Παρί, με τους πρωτευουσιάνους να στέλνουν το μήνυμα στον
Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πως έχουν στόχο
να κρατήσουν ψηλά τον πήχη της ποιότητας στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια.
Αυτή τη στιγμή μάλιστα, η Μπαρτσελόνα των πολλών οικονομικών προβλημάτων (αλλά και των διοικητικών παλλινωδιών) δεν δείχνει ικανή να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για τον σούπερ φιλόδοξο Νεϊμάρ, την ώρα που κινδυνεύει να χάσει και τον Λιονέλ Μέσι
το καλοκαίρι του 2021, με την Παρί από
την πλευρά της να ποντάρει στον Νεϊμάρ
από τη στιγμή που δεν είναι σίγουρο
πως θα μπορέσει να κρατήσει τον
-πολιορκούμενο από την Ρεάλ- Κιλιάν
Εμπαπέ.
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Απόλλων – Ομόνοια 0-0: Κρύα σούπα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-1: Αν δεν
μπορείς να νικήσεις,
στο Τσίρειο
τουλάχιστον μη χάσεις

Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ντέρμπι στο
Τσίρειο

Ά

νοστη «σούπα» ήταν το εξ αναβολής ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στο Τσίρειο ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ομόνοια. Οι
δύο ομάδες πρόσφεραν ελάχιστες συγκινήσεις και στο τέλος πήραν από έναν βαθμό με το
ισόπαλο 0-0 να μην ικανοποιεί, αλλά και να μην δυσαρεστεί καμία εκ των δύο.
Ισορροπημένο από πλευράς ευκαιριών το παιχνίδι
με τους δύο «μονομάχους» να καταγράφουν από
πέντε τελικές προσπάθειες (από μία στο στόχο),
όμως η Ομόνοια ήταν η ομάδα που είχε την κυριαρχία στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης
και δικαιούται να νιώθει πιο ικανοποιημένη
με την προσπάθεια που κατέβαλε. Στην
κορυφή με 40 βαθμούς ο Απόλλων, 3η
η Ομόνοια με 37 βαθμούς.

Εν αρχή η άμυνα

Χωρίς καμία τελική προσπάθεια στον
στόχο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τσίρειο. Ελάχιστες οι καλές
φάσεις σ την αναμέτρηση, τρεις κατέγραψε ο Απόλλων, μία η Ομόνοια. Οι πράσινοι πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο, είχαν την
κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να την μετουσι-

ώσουν σε υπεροχή στο παιχνίδι. οναδική καλή
στιγμή για το «τριφύλλι» καταγράφηκε με τον Λοΐζου Λοΐζου στο 28’ του αγώνα, με τον Κύπριο
εξτρέμ να αποφεύγει το μαρκάρισμα του Σάλαϊ
και να σουτάρει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του
Δημητρίου. Αντίθετα ο Απόλλων στο πρώτο μισάωρο δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό του και
να παίξει παιχνίδι πρωτοβουλίας. Στο τελευταίο
τέταρτο κέρδισε μέτρα, έφτασε κοντά στην περιοχή
του Φαμπιάνο, και με εμπνευστή τον Πίττα κατέγραψε μερικές ευκαιρίες, η κατάληξη των οποίων
δεν ανησύχησαν τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα.

Καλύτερη η Ομόνοια, χρειάστηκε και ο
Φαμπιάνο

Με απειλητικές διαθέσεις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο η Ομόνοια. Οι πράσινοι έκλεισαν στα καρέ τους τον Απόλλωνα, κέρδισαν διαδοχικά κόρνερ
και φάουλ περιμετρικά της εστίας
του Δημητρίου και σε διάστημα δύο
λεπτών απείλησαν δύο φορές. Στο
52’ ο Γιούστε έδιωξε σωτήρια μετά
από φάση διαρκείας σ την περιοχή
των γαλάζιων, ενώ στο 54’ το σουτ του
Τζιωνή έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δεξί
δοκάρι του Κύπριου διεθνούς τερματοφύλακα.
Το ποσοστό κατοχής της μπάλας υπέρ της ομάδας
του Χένινγκ Μπεργκ ξεπέρασε το
60% με τον Γιάννη Πετράκη να είναι
δυσαρεστημένος για την απόδοση
των παικτών του και να αποσύρει
τον Γιαννιώτα αντικαθιστώντας τον
με τον Γιώργο Βασιλείου. Στο 66’ οι
γηπεδούχοι έχασαν την καλύτερη
ευκαιρία τους στο παιχνίδι με τον
Φαμπιάνο να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Ζοάο Πέδρο.

Μπεργκ: ΟΚ με την ΑΕΛ, ΟΚ
και με τον Απόλλωνα ο κόουτς της Ομόνοιας

«Ήταν σκληρό παιχνίδι απέναν τι
σε ποιοτική ομάδα. Δεν είχε τόση
ένταση όσο αυτό με την ΑΕΛ. Το
γεγονός ότι οι δύο ομάδες έδωσαν
πολλά παιχνίδια σε κοντινό χρονικό
διάστημα με τον νέο χρόνο φάνηκε.
Ελέγξαμε, ήμασ ταν κον τά σ το να
σκοράρουμε, φτιάξαμε αρκετές προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε περισσότερες, αλλά ο βαθμός είναι εντάξει»

Ο ΑΠΟΕΛ έμεινε περισσότερο ευχαριστημένος από το 1-1 στο ΓΣΠ
κόντρα στην ΑΕΚ, αφού έμεινε με δέκα παίκτες από το 32’ λόγω
αποβολής του Ντε Βινσέντι, βρέθηκε πίσω στο σκορ και απάντησε
αμέσως. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε και κράτησε τον βαθμό.
Όπως λένε, αν δεν μπορείς να νικήσεις τουλάχιστον μη χάσεις
και οι γαλαζοκίτρινοι του Σάββα Πουρσαϊτίδης έκαναν αυτό ακριβώς.
Παραλλήλως, υποχρέωσαν τους κιτρινοπράσινους να μείνουν δίχως
νίκη για τέταρτο σερί παιχνίδι, αφού προέρχονταν από τρεις σερί ήττες.
Η ουσία είναι ότι οι μεν γηπεδούχοι έχασαν έδαφος στην προσπάθεια να
πλησιάσουν τις θέσεις της εξάδας και οι δε φιλοξενούμενοι έκοψαν πίσω
στη μάχη του τίτλου και του Γιουρόπα Λιγκ.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη έως το 32’, που
ήταν ισοδύναμο, παρά το ότι η ΑΕΚ είχε ελαφρώς την κατοχή μπάλας με
το μέρος της. Στη συνέχεια ήρθε η αποβολή του Ντε Βινσέντι για αψυχολόγητο φάουλ στον Χέιτλι. Έτσι είχαμε τη δεύτερη ενότητα κατά την
οποίαν ο ΑΠΟΕΛ είχε παθητικό ρόλο έως το 45’+3, με τους κιτρινοπράσινους να γυροφέρνουν την περιοχή του και να χάνουν μάλιστα σπουδαία
ευκαιρία με κοντινό πλάγιο σουτ του Φερνάντεθ στο 43’.
Πάντως, στην τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου, στο 45’+3, οι γαλαζοκίτρινοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του Γκονθάλεθ. Ο Νεοκλέους έδειξε συνεχίζεται, ενώ δεν παρενέβη ο VAR για να εξεταστεί η
φάση.
Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν διαφοροποιήθηκε, αφού οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πάλι με στόχο να κυριαρχήσουν και να αξιοποιήσουν
το αριθμητικό πλεονέκτημά τους. Όταν προηγήθηκαν στο 59’ με κεφαλιά
του νεοεισελθόντα Τρισκόφσκι, έπειτα από σέντρα του Τρουγιόλς, όλα
έδειχναν πως η πλάστιγγα έγειρε για τα καλά υπέρ τους.
Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, με το που γύρισε ο χρόνος στο 60ό
λεπτό, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο Κλωναρίδης με κοντινό σουτ έφερε το
ματς στα ίσα και… φτου κι από την αρχή. Η πίεση στην περιοχή του
ΑΠΟΕΛ γινόταν όλο και πιο έντονη όσο κυλούσε ο χρόνος, γεγονός που
ώθησε τον Πουρσαϊτίδη να μετατρέψει σε πιο αμυντικό το σχήμα του
(Μερκής αντί του Μπεν Σαχάρ, Σατσιάς αντί του Εφραίμ).
Παρά την πολιορκία που ακολούθησε έως το τέλος του παιχνιδιού
στην περιοχή του Ουζόχο, οι γαλαζοκίτρινοι άντεξαν και κράτησαν τον
βαθμό, αφού οι κιτρινοπράσινοι δεν μπόρεσαν να σπάσουν τον κλοιό
και να αξιοποιήσουν την αριθμητική υπεροχή.
Κλωναρίδης: «Σίγουρος ότι θα μπούμε εξάδα, σημαντικό και το
κύπελλο»
Σίγουρος οτι ο ΑΠΟΕΛ θα καταφέρει να βρεθεί στην πρώτη εξάδα
του πρωταθλήματος εμφανίστηκε ο Βίκτωρας Κλωναρίδης, σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ενώ συμπλήρωσε πως και το
κύπελλο είναι πολύ σημαντικό για τους γαλαζοκίτρινους.
Αρχικά δήλωσε: «Πρώτα απ΄ όλα θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος
για την ομάδα μου γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ειδικά από το 30′
που μείναμε με 10 παίκτες. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο όμως πιστεύω
ότι σήμερα είδαμε ξεχωριστό από την ομάδα. Υπήρχε μια ξεχωριστή
ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Ξέραμε ότι δεν θα χάσουμε
το παιχνίδι ακόμα και με ένα παίκτη λιγότερο».
Για τον νέο προπονητή της ομάδας: «Με τον ερχομό του νέου προπονητή
βλέπουμε ένα διαφορετικό ΑΠΟΕΛ. Μπορώ να πω και το πιστεύω πως
μας βοηθά πολύ. Μας δίνει καλές συμβουλές. Όπως βλέπουμε η ομάδα
παίζει καλύτερα και έχει φέρει πίσω την αυτοπεποίθηση».
Για την θέση που προτιμά να αγωνίζεται (δεξί φτερό ή στράικερ): «Παίζω
όπου με βάλει ο προπονητής. Είμαι το ίδιο χαρούμενος το να παίζω
μπροστά, όσο και πλάγια. Παίζω όπου με χρειάζεται ο προπονητής».
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Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν Μακάμπι - Ολυμπιακός 87-89: Θρυλικό
88-71: Το πήρε πάνω του ο διπλό με Λαρεντζάκη και Σλούκα
Νέντοβιτς

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν ασταμάτητος, πέτυχε 33 πόντους, και
οδήγησε τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ
στη νίκη επί της Βιλερμπάν (8871), σε έναν αγώνα που το τριφύλλι στερήθηκε τον Ιωάννη
Παπαπέτρου.
Ο MVP
Εν τη απουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο Νεμάνια Νέντοβιτς
ήξερε πως θα αποτελέσει το
«Α» και το «Ω» του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στην επίθεση. Μπήκε
ζεστός, βρήκε γρήγορα ρυθμό
χάρη στα καλάθια που πέτυχε
και στην πορεία της αναμέτρησης δεν έπαψε να προβληματίζει
τον Τι Τζέι Πάρκερ, αναφορικά με
τον τρόπο αντιμετώπισής του. Οι
παίκτες της Βιλερμπάν δεν πήραν
πάντως καλό βαθμό, δεδομένου
ότι δέχθηκαν 13 πόντους από
εκείνον στο πρώτο δεκάλεπτο
κι άλλους 15 στο τρίτο, οπότε κι
άνοιξε η διαφορά.
Ο MVP των πρασίνων τελείωσε
τον αγώνα με 33 πόντους (με 6/7
δίποντα, 5/10 τρίποντα και 6/6
βολές), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4
λάθη και 1 μπλοκ στα 28’22’’ που
χρησιμοποιήθηκε. Αν μάλιστα
η διαφορά δεν είχε ανοίξει σε
διψήφια επίπεδα στην τελευταία
περίοδο, ενδεχομένως να έμενε
περισσότερο στο παρκέ και να
έσπαγε τη 40άρα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου,
εκεί όπου η Βιλερμπάν έκανε..
πάρτι (97-73), η γαλλική ομάδα
είχε 21 ασίστ. Απόψε στο ΟΑΚΑ,
οι παίκτες του Τι Τζέι Πάρκερ
έδωσαν τις μισές (10), δείγμα
της βελτιωμένης ελληνικής άμυνας και της συνέπειας που επέδειξε το τριφύλλι στο πίσω μέρος
του παρκέ. Αυτό το στοιχείο μαζί
με το 64.9% του Παναθηναϊκού
ΟΠΑΠ στα δίποντα ήταν αυτά
που ξεχώρισαν στο σαραντάλεπτο.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η Βιλερμπάν ήταν εξαιρετική
στην εκκίνηση, εκμεταλλεύτηκε
πλήρως την παρουσία του Γιουσουφά Φαλ κοντά στο καλάθι και
με αυτόν ως άρμα μάχης έφτασε

γρήγορα στο +8 (7-15), υποχρεώνοντας τον Κώστα Χαραλαμπίδη
να καλέσει τάιμ άουτ στα 5’59’’
για το πρώτο δεκάλεπτο.
Κάπου εκεί αφυπνίστηκαν οι
πράσινοι, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να σκοράρει κατά ριπάς (είχε
13 πόντους στο δεκάλεπτο) και
τον Γιώργο Παπαγιάννη να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την
άλλη. Οι δυο τους ηγήθηκαν της
ολικής ανατροπής, που έφερε το
τριφύλλι μέχρι το +7 (30-23 στο
12’).
Μέχρι την ανάπαυλα, η γαλλική
αφέλεια στην άμυνα βοήθησε
τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να μείνει
-έστω και δύσκολα- σε θέση οδηγού, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να
είναι αυτός που χάρη σε εύστοχο
σουτ τριών πόντων έδωσε στην
ελληνική ομάδα το +3 (45-42)
του ημιχρόνου.
Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε
όπως το πρώτο, με τον Νεμάνια
Νέντοβιτς να σκοράρει σε διαδοχικές κατοχές. Με 15 πόντους
στην περίοδο και τον Γιώργο
Παπαγιάννη να συμπράττει με
την δράση του κοντά στο καλάθι,
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ οικοδόμησε μια καλή διαφορά, σταθερά
πάνω από τους έξι πόντους. Το
ελληνικό προβάδισμα έφτασε
μάλιστα σε διψήφια επίπεδα
χάρη σε καλάθι του Ντίνου Μήτογλου (66-56 στο 29’), για να επιβεβαιωθεί σε εκείνο το σημείο η
υπεροχή των γηπεδούχων.
Με τον χρόνο να κυλά και τα γαλλικά ποσοστά να πέφτουν, ήταν
πλέον σαφές πως η Βιλερμπάν
δεν είχε τις δυνάμεις και τις επιθετικές λύσεις για να κυνηγήσει την ανατροπή. Οι παίκτες
του Τι Τζέι Πάρκερ σκόραραν με
δυσκολία, την ώρα που εκείνοι
του Κώστα Χαραλαμπίδη έκαναν
καλά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα το +15 (80-65) του 36ου
λεπτού.
Από εκεί κι έπειτα, το παιχνίδι ήταν τυπική διαδικασία,
με το τριφύλλι να προστατεύει
το καλάθι του και να φτάνει, εν
τέλει, στην άνετη επικράτηση
(88-71) για τη 19η αγωνιστική της
EuroLeague.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Σλούκας έκαναν μεγάλη εμφάνιση στο Τελ Αβίβ,
για να πάρει ο Ολυμπιακός τη νίκη με 89-87 επί της Μακάμπι στην παράταση και να κάνει
αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα της EuroLeague
Εύκολο ματς δεν υπάρχει σε αυτή τη EuroLeague. Ο
Ολυμπιακός πήρε στο Τελ Αβίβ με ρεκόρ 5-3 μακριά
από το ΣΕΦ, ήθελε να πιέσει τη Μακάμπι προς τα
κάτω για να πάρει προβάδισμα για την οκτάδα,
έκανε την προσπάθειά του, άντεξε στο σαραντάλεπτο, πήγε το ματς στην παράταση και εκεί με μεγάλα
τρίποντα από τους Λαρεντζάκη - Βεζένκοβ πήρε τη
νίκη (89-87) για να ανέβει στο 10-8 και να ρίξει τους
Ισραηλινούς στο 8-11.
Νέα μεγάλη εμφάνιση από τον ηγέτη Κώστα Σλούκα,
σπουδαίος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που μπήκε στο
ματς στα τέλη της τρίτης περιόδου και δεν ξαναβγήκε
ποτέ, μοιραίος για τη Μακάμπι ο Σκότι Γουίλμπεκιν
που έχασε την ευκαιρία να στείλει το ματς σε δεύτερο
έξτρα πεντάλεπτο, αλλά αστόχησε στην τρίτη από τις
τρεις βολές που κέρδισε με αποτέλεσμα η ομάδα του
να γνωρίσει μια ήττα που ίσως στο τέλος της κανονικής περιόδου παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τη
διεκδίκηση των playoffs.
Ο MVP
Αυτή τη φορά το βραβείο πρέπει να
μοιραστεί στα δύο. Κώστας Σλούκας (21 πόντοι από 3/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/9 βολές,
3 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 κερδισμένα φάουλ σε
39:52) και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (13 πόντοι από 1/2
δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6
βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2
κλεψίματα, 5 κερδισμένα φάουλ
σε 17:16 ήταν οι δύο που ξεχώρισαν, με τον δεύτερο να αξίζει ίσως
λίγο περισσότερο το MVP. Δεν έχουμε
καμία αμφιβολία πως ο Σλούκας θα του
το έδινε με μεγάλη ευχαρίστηση για το πείσμα, το
πάθος, την αυτοσυγκέντρωση και την αυταπάρνηση
που έδειξε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Χαραλαμπόπουλο, Πρίντεζη, Έλις άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που έκανε
τρία λάθη και εκτέλεσε το πρώτο του σουτ μετά από
2:12! Οι Πειραιώτες δεν έβρισκαν χώρους στην επίθεση, ο Πρίντεζης έδωσε τις πρώτες λύσεις και το
10-6 στο έκτο λεπτό ήταν αποτέλεσμα των επτά
λαθών που είχαν οι δύο ομάδες σε ένα πολύ νευρικό
ξεκίνημα. Το 18-13 της πρώτης περιόδου κρατούσε
τους Πειραιώτες κοντά, χάρη στους εννέα πόντους
του Πρίντεζη, το πείσμα που έβγαλε ο Χαραλαμπόπουλος, όμως το ένα τρίποντο σε έξι σουτ και τα πέντε
λάθη για τις τρεις ασίστ ήταν αριθμοί που προβλημάτιζαν.

Ένα τρίποντο του Μπράιαντ με τη βοήθεια του ταμπλό
(25-16 στο 12’) βοήθησε τη Μακάμπι να κρατήσει μια
απόσταση, ο Ολυμπιακός δεν είχε ρυθμό στην επίθεση, ο Σπανούλης κι ο Βεζένκοβ δεν του έδωσαν
σκορ και ακόμη και στο διάστημα που οι γηπεδούχοι
σίγησαν επιθετικά, οι ερυθρόλευκοι δεν εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες τους. Ο Γουίλμπεκιν πέτυχε πέντε
σερί πόντους για το 37-28 και το 40-33 του ημιχρόνου
έμοιαζε δίκαιο σύμφωνα με την εικόνα των δύο ομάδων. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό
ήταν η έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα, στοιχείο
που επιδεχόταν διόρθωσης.
Με ένα σερί 7-0 σε τρία λεπτά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 40-40 με τρίποντο του Σλούκα, όμως η
Μακάμπι αντέδρασε εντυπωσιακά και στις δύο πλευρές, έτρεξε ένα γρήγορο 8-2 και πέρασε μπροστά
με έξι, για να απαντήσουν οι Πειραιώτες με ένα δικό
τους σερί 0-7 για το νέο προσπέρασμα με άλλο ένα
μακρινό σουτ του ηγέτη του (48-49 στο 27’). Το
ματς είχε γίνει ντέρμπι ολκής, το 55-52
της τρίτης περιόδου άφηνε ανοιχτούς
λογαριασμούς και ο Μπαρτζώκας
έψαχνε ψυχραιμία για να διεκδικήσει η ομάδα του τη δέκατη
φετινή της νίκη.
Με το πείσμα του Λαρεντζάκη
και το ταλέντο του Σλούκα ο
Ολυμπιακός έγραψε το 55-58
στο 32’, η εικόνα του ματς
όμως δεν άλλαξε. Ένα χτύπημα
από τη μία, ένα χτύπημα από
την άλλη, οι δύο μονομάχοι στέκονταν όρθιοι, με τον Βεζένκοβ να
βάζει το μεγάλο τρίποντο για το 61-65
στο 37’ και το θρίλερ να ξεδιπλώνεται. Ο
Ντόρσι είχε 1/2 για το 72-71 κι ο Γουίλμπεκιν επίσης
1/2 για το 73-71, με τον Σλούκα να παίρνει την τελευταία φάση, να κερδίζει το φάουλ στα 2.9», να βάζει τις
βολές για το 73-73 και να στέλνει το ματς στην παράταση δίνοντας μισή νίκη στην ομάδα του που κράτησε
το +3 του πρώτου αγώνα.
Οι άμυνες του Λαρεντζάκη, το τρίποντο του Πρίντεζη
για το 75-76 και οι βολές του Σλούκα για το 75-78
έδωσαν ανάσες στον Ολυμπιακό, με τον Λαρεντζάκη
και τον Βεζένκοβ να βάζουν από ένα μεγάλο τρίποντο
για το 81-86, με τον Χάντερ να απαντά με τέσσερις
σερί πόντους για το 85-86 στα 19» και τον Γουίλμπεκιν να κερδίζει τρεις βολές στα 11».
Έβαλε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη, έχασε την τρίτη
και ο Λαρεντζάκης κέρδισε φάουλ στα 3.5» για να
βάλει τη μία βολή για το τελικό 87-89.
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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

