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«...Σας παρακαλώ, ας προσγειωθούμε
και να συμβιβαστούμε είτε το πιστεύουμε
είτε όχι... μέχρι να περάσει...»

Ε

Σε κρατάει
κοντά του
αυτός που
αγγίζει την
ψυχή σου,
όχι αυτός
που στην
βγάζει.

υγενικοί μου αναγνώστες κι
αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας κι ο Θεός
να βάλει το χέρι Του! Μακριά
από όλους οτιδήποτε έχει να
κάνει με αυτή τη καταραμένη πανδημία.
Πως πάτε; Που πάμε; Πόσο θα τραβήξει; Θα
αντέξουμε; Ποιος φταίει; Μας λένε την
αλήθεια; Μας δουλεύουνε;
Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκομαι στη
διασταύρωση αυτών των ερωτήσεων
από πολύ κόσμο λόγω της δουλειάς μου
και πλέον δεν θέλω να συμμετέχω ή να
εκφέρω γνώμη για αυτό το ζήτημα. Γιατί;
Επειδή ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη
που τον έπεισαν ή του τη φύτεψαν κάποιοι
γνωστοί στο περιβόητο Facebook. Οπότε,
ποιος ο λόγος να πω εγώ την άποψη μου
για κάτι που ΚΑΝΕΝΑΣ, μα ΚΑΝΕΝΑΣ
δεν έχει υπεύθυνη απάντηση γιατί
απλούστατα κυβερνήσεις και επιστήμονες
στον πλανήτη Γη στην κυριολεξία
ψάχνονται.
Καλοί μου Έλληνες, όσο πιο παλαιός
είσαι τόσες περισσότερες δοκιμασίες
έχεις περάσει στη ζωή σου και τις έχεις
αντιμετωπίσει, ιδιαίτερα τα πιο παλιά
χρόνια, χωρίς κομπιούτερ, κοινωνικά
μέσα δικτύωσης και τεχνολογικές
τέτοιες εμπειρίες. Και! Τα βγάλατε πέρα
περίφημα. Φυσικά, υπήρχαν και τότε
μικρές ανθρώπινες απώλειες, εκτός 2-3
εξαιρετικές εξαιρέσεις (χολέρα, λιμός,
καταποντισμός, ισπανική και ασιατική
γρίπη κλπ). Όλα αντιμετωπίστηκαν
γρήγορα βρίσκοντας εμβόλια ή
αντιβιώσεις που εξουδετέρωναν
τα θανατηφόρα μικρόβια. Τώρα με

όλες τις εξελιγμένες τεχνολογίες κι
εξοπλισμούς έχουμε σκοτωθεί μεταξύ
μας, διαχωρισμένοι και τρελαμένοι ποιος
φταίει ποιος…
Επειδή δεν θέλω να τρελαθώ ή να
τρελάνω μερικούς από εσάς θα σας πω
ότι εγώ το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και
προσπαθώ λόγω και της αποστολής της
δουλειάς μου να μην μεταφέρω ιδέες που
δεν μπορώ να αποδείξω επειδή τις άκουσα
ή τις διάβασα κάπου από κάποιον που δεν
ξέρω, ποιος είναι και γιατί τα λέει. Θέλω
να πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει το κακό
του ή το κακό της οικογένειας του κι έχει
δυο γραμμάρια μυαλό να αντιμετωπίσει
αυτή τη απρόβλεπτη περιπέτεια που
μπλέξαμε.
Εγώ προσωπικά ειδικά στη Νέα Υόρκη
έχασα πολλούς φίλους που γνώριζα
30 και 40 χρόνια που έφυγαν γρήγορα
και ξαφνικά. Συγκλονίστηκα και
επηρεάστηκα ψυχολογικά γιατί οι
περισσότεροι ήταν υγιέστατοι με τις
οικογένειες τους και δυστυχώς σε χρόνο
ρεκόρ κόπηκε το νήμα της ζωής τους.
Αδέλφια, κάντε ότι θέλει ο καθένας
σας αλλά μην τα βάζετε με όλους που
δεν φταίνε και θα θέλανε κι αυτοί να
τελειώσει αυτή η καταροδοκιμασία που
μας χτύπησε ξαφνικά τη πόρτα.
Μέρα με την μέρα… μέχρι να περάσει κι
αυτό…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

HELLAS NEWS
148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4 - Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

4

06

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

H ορκωμοσία του Τζο
Μπάιντεν σε φωτογραφίες

07

54
10

Συγκλονίζει η
Μπεκατώρου μιλώντας για
τον βιασμό της: Ήθελα να
τον σπάσω στο ξύλο...

08

09

περιεχόμενα

Αποφυλακίστηκε ο
πρωταγωνιστής της
υπόθεσης του «Noor 1»
Ευθύμιος Γιαννουσάκης

15

Αυξήθηκε κατά 3 μήνες η
θητεία στον Στρατό Ξηράς

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στο διαδίκτυο

Η Κυβερνήτης του
Καναδά Julie Payette
παραιτήθηκε

17

Σεξουαλική παρενόχληση
δημοσιογράφου on air

Έχουμε προϋπολογισμό:
Τέλος στην αβεβαιότητα
έδωσε η Ολομέλεια της
Βουλής

18

Η επόμενη μέρα του
Τραμπ: Τον κυνηγούν οι
τράπεζες, τον έκοψαν τα
social, του γυρνούν την
πλάτη και οι δικοί του

19

Μπάιντεν - Μήνυμα στον
υπόλοιπο κόσμο: «Τέλος
στις πολιτικές
απομόνωσης» του Τραμπ

59

Με φοβερό Τζόλη έκλεισε
θέση για τα προημιτελικά

60

ΑΕΚ – Απόλλων 2-0:
«Πέταξε» προς τα
προημιτελικά

63

Super League 2:
Αποτελέσματα και
βαθμολογία

65

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων 2-1:
Εφραίμ και Ζαχίντ
κερνούσαν κι έπιναν!

66

Παναθηναϊκός – Χίμκι
94-78: Μήτογλου για
φίλημα και «πράσινη»
αντίδραση!

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

HIGH
POP

-1°C

30%

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

HIGH
POP

-6°C

20%

HIGH
POP

PUBLISHER
Athanasios Kourtesis
LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis
CANADA NEWS EDITOR
Christiana Qesko
ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σίμος Λεπτοκαρίδης, Βασίλειος
Πολυδούλης, Στηβ Θεοφάνους,
Γιώργος Χριστόπουλος, Ανταποκριτής
Ελλάδος: Γιάννης Δαραβίγκας

-5°C

40%

HIGH
POP

-3°C

30%

SUBSCRIPTIONS
Please contact our offices for
information on how to become a
Hellas News subscriber.
The subscription cost for one
year is: Canada: $200CAD, USA:
$250CAD, Europe: $300CAD

HIGH
POP

-3°C

70%

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

HIGH
POP

-6°C

20%

HIGH
POP

-7°C

30%

The paper welcomes articles expressing
all view-points and opinions. Manuscripts should be
addressed to the editor.
We regret we cannot return photos and articles.
No responsibility is assumed for their loss or damage.
We reserve the right to edit material as necessary.
All opinions expressed within the publication belong to the writer
of each article and do not necessarily reflect those of the ownership
or management.

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

An independent Publication of the Greek Community around the
world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

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

επικαιρότητα

5

Ορκίσθηκε ο Τζο Μπάιντεν: Να σταματήσουμε τον
εσωτερικό πόλεμο, θα είμαι Πρόεδρος για όλους

Τ

α καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ ανέλαβε ο
74χρονος Τζο Μπάιντεν που ορκίσθηκε στις 18.48
ώρα Ελλάδας στο Καπιτώλιο, απόντος του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία όμως, του απερχόμενου αντιπροέδρου Μάικ Πενς και τριών πρώην προέδρων. Αμέσως μετά, ο Μπάιντεν απευθύνθηκε για πρώτη
φορά ως Πρόεδρος στους συμπατριώτες του απευθύνοντας
μια ομιλία που θα μείνει στην Ιστορία ως ενωτική.
Με αμεσότητα, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο παρελθόν,
αλλά με συνεχείς αναφορές στην Αμερική του μέλλοντος και
τη Δημοκρατία, ο Μπάιντεν δεν δίστασε να αναφερθεί στις
«πληγές της Αμερικανικής Δημοκρατίας» , φτάνοντας μάλιστα να παραδεχθεί ότι υπάρχει εσωτερικός πόλεμος, που
πρέπει «να σταματήσουμε». «Η Αμερική δοκιμάσθηκε»,
είπε και κάλεσε όλους τους Αμερικανούς να συστρατευθούν
για να νικήσει η Δημοκρατία.
Στις 18.48 ώρα Ελλάδας ο Τζο Μπάιντεν έγινε επίσημα ο
46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Η θέληση του Λαού εισακούσθηκε. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη και εύθραυστη. Είναι
εδώ όμως, και έχει επικρατήσει. Πριν από μερικές μέρες
είδαμε τα θεμέλια του Καπιτωλίου να ταρακουνιούνται.
Γνωρίζω την ισχύ του Συντάγματός μας και του Έθνους μας.
Μόλις έλαβε τον ιερό όρκο, που πρώτος έλαβε ο Τζορτζ
Ουάσινγκτον. Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από
έναν άνθρωπο, αλλά από τον λαό. Μπορούμε να πάμε
ακόμη πιο μακριά», είπε μεταξύ άλλων στην πρώτη του
ομιλία ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν. Συνέχισε
κάνοντας αναφορά στην πανδημία και σημείωσε ότι πολλές
πληγές πρέπει να επουλωθούν. Το όνειρο της Δικαιοσύνης
για όλους θα είναι εδώ. Φωνή επιβίωσης ακούγεται από τον
πλανήτη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυλετικές διακρίσεις
και εσωτερική τρομοκρατία. Θα είμαι πρόεδρος για όλους
τους Αμερικανούς. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέμματα.
Ακούστηκαν πολλά επί πολλές εβδομάδες. Να υπερασπισθούμε την αλήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις
θέσεις εργασίας, για το μέλλον. Σας κατανοώ, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε σε φατρίες, πρέπει να σταματήσουμε
τον εσωτερικό πόλεμο που μας χωρίζει σε μπλε και κόκκινους».

Η ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις

Η 20ή Ιανουαρίου του 2021 καταγράφεται όμως στην Ιστορία και για το γεγονός ότι στις 18.41 ώρα Ελλάδας, ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις:
Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκι-

σθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν
ότι όλα είναι εφικτά». Η Κάμαλα Χάρις -που έβγαλε τη μάσκα
της την ώρα που έδινε τον όρκο της για να φανεί ένα πλατύ
χαμόγελο και η συγκίνηση στο πρόσωπό της- ορκίσθηκε
από τη Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώτη
λατίνα- αφροαμερικανή που υπηρετεί εκεί, Σόνια Σόττομαγιόρ. Τον ενθουσιασμό για την ανάληψη των καθηκόντων από τη Χάρις συνόψισε με την αντίδρασή του ο Μπαράκ Ομπάμα, μόλις εκείνη έδωσε τον όρκο της: «Alright!»
αναφώνησε.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, φορώντας μάσκα, όπως
και όλοι όσοι δίνουν το «παρών» στην τελετή, ανέβηκε
αργά, συγκινημένος, τα σκαλιά του Καπιτωλίου και από
εκεί μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ στάθηκαν να χαιρετίσουν.
Μάλιστα, ο Μπάιντεν λίγο πριν από την ορκωμοσία του δεν
παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, στη γυναίκα
του.

Ιστορική ομιλία του νέου
Προέδρου των ΗΠΑΕνωτικός και άμεσος
μίλησε για την πανδημία,
τις φυλετικές διακρίσεις,
τον εσωτερικό διχασμό, τις
«πληγές του έθνους που
πρέπει να επουλωθούν» Ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα
αντιπρόεδρος, Καμάλα Χάρις

Ο Τζο Μπάιντεν, είναι ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος στην
ιστορία, μετά τον Τζον Φ. Κένεντι, μετέβη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μια λειτουργία στον καθεδρικό ναό του
Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή στην Ουάσινγκτον. Ορκίστηκε μάλιστα, σε μία Βίβλο, κειμήλιο της οικογένειάς του.
Αργότερα, κατέφτασε στο Καπιτώλιο, μαζί με τη σύζυγό του,
Τζιλ και την Καμάλα Χάρις, η οποία συνοδευτόταν κατά την
είσοδό της από τον αστυνομικό του Καπιτωλίου, Γιουτζίν
Γκούντμαν, ο οποίος ξεχώρισε στις «μάχες» κατά των εισβολέων, πριν από μερικές ημέρες.
Οι γερουσιαστές Amy Klobuchar και Roy Blant που πήραν
το λόγο στην έναρξη της τελετής δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στα θλιβερά γεγονότα της εισβολής στο Καπιτώλιο στις
6 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την Αμερικανική Δημοκρατία. Ακολούθως, στο βήμα βρέθηκε ο αιδεσιμώτατος Τζερεμάια Ο’
Ντόνοβαν, φίλος της οικογένειας Μπάιντεν.
Αμέσως μετά, η Lady Gaga τραγούδησε τον εθνικό ύμνο
των ΗΠΑ:
Μετά την ορκωμοσία της Κάμαλα Χάρις, στη σκηνή ανέβηκε, ντυμένη στα λευκά, η Τζένιφερ Λόπεζ, που τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ: Τhis land
is your land». Στο μέσον του τραγουδιού, μάλιστα, η Λατίνα
σταρ απευθύνθηκε στα Ισπανικά λέγοντας μεταξύ άλλων
«Δικαιοσύνη για όλους».
Αναταραχή, όμως, επικράτησε λίγο πριν από τις 5.30 ώρα
Ελλάδας στην Ουάσινγκτον καθώς υπήρξε απειλή για
βόμβα στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Στο Καπιτώλιο κατέφτασαν, επίσης, οι επίσημοι προσκλεκλημένοι -μεταξύ τους ο Τζορτζ και η Μπάρμπαρα Μπους,
ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, όπως και ο Μάικ Πενς. Στο μεταξύ, ο Μπαράκ Ομπάμα
έδωσε νωρίτερα μέσω twitter έδωσε τα συγχαρητήριά του
στον Τζο Μπάιντεν.
Κατά την παρουσία του στον καθεδρικό ναό, ο Μπάιντεν
συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου,
σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ρεπουμπλικάνου ηγέτη της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ και του
ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ. Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.
Στο μεταξύ, ο Μπάιντεν «ανέβασε» στο Twitter και το
πρώτο του tweet, με αφορμή την επικείμενη ανάληψη των
προεδρικών καθηκόντων προαναγγέλοντας «μια νέα μέρα
για την Αμερική».
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H ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν σε φωτογραφίες

Έ

να νέο πολιτικό κεφάλαιο άνοιξε
στις ΗΠΑ με την ορκωμοσία του
Τζο Μπάιντεν, του 46ου προέδρου
της Αμερικής, να σηματοδοτεί, για
πολλούς αναλυτές, την επιστροφή της Αμερικής στην κανονικότητα. Ύστερα από τις
πρωτοφανείς εικόνες ντροπής της 6ης Ιανουαρίου, που σημάδεψαν τη Δημοκρατία
των ΗΠΑ, ο νέος πρόεδρος της Αμερικής
στάθηκε στην εξάλειψη του διχασμού, η οποία πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του
προκατόχου Ντόναλντ Τραμπ, και στην καταπολεμήση της πανδημίας.
Η ορκωμοσία αυτή ήταν σαφώς διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς είχε τη
μορφή επίσημης και πιο λιτής τελετής, με
περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων
λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση.
Σχολιάστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέ-

Το ζεύγος Κλίντον δίπλα από το
ζεύγος Ομπάμα - Ο Μπιλ Κλίντον
φορά μάσκα με αστεράκια

Το ζεύγος Μπους
προσέρχεται στην ορκωμοσία
- Ο πρώην πρόεδρος των
ΗΠΑ φορά ανάποδα το
φουλάρι του, η μάσκα του
στα χρώματα της Αμερικής

Η Καμάλα Χάρις αγκαλιάζεται με τη
Νάνσι Πελόζι, σε μια εκδήλωση
βαθιάς συγκίνησης για τη νίκη

Ο γιος του Μπάιντεν συγχαίρει τον
πατέρα του δίνοντάς του αγκαλιά
και έχοντας στο χέρι του τη Βίβλο Μαζί τους και η Τζιλ Μπάιντεν

ρωσης η αγκαλιά που έδωσε ο Τζο Μπάιντεν στη σύζυγό του, το στήριγμά του, Τζιλ,
μετά την ορκωμοσία, ενώ δεν είναι λίγες οι
φωτογραφίες που κυκλοφορούν από την
ιστορική ημέρα και που δημιούργησαν ένα
ζωηρό παρασκήνιο.
Στους πρωταγωνιστές της ορκωμοσίας, η
Καμάλα Χάρις έκλεψε τις εντυπώσεις με την
ενδυματολογική επιλογή της.
Σχολιάστηκε πολύ η παρουσία της Lady
Gaga που τραγούδησε σε συγκινητικό τόνο
τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, όπως και η υπέροχη στιλιστικά και μουσικά παρουσία της
Τζένιφερ Λόπεζ.
Τα πρώην προεδρικά ζεύγη απασχόλησαν,
επίσης, πολύ τα φλας των φωτογράφων.
Τα ζεύγη Ομπάμα, Μπους, Κλίντον, όλοι
με μάσκες έδωσαν ηχηρό «παρών» στην
ορκωμοσία, σε αντίθεση με την ηχηρή
απουσία του ζεύγους Τραμπ.

Η 22άχρονη Αφροαμερικανή ποιήτρια
και ακτιβίστρια Αμάντα Γκόρμαν

Ο Ομπάμα
προβαίνει σε
χειρονομία που
μαρτυρά νίκη

Η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ, σε μια κίνηση
τρυφερότητας στην ορκωμοσία - Δίπλα από το νέο
προεδρικό ζεύγος η Βίβλος

Το ζεύγος Ομπάμα χαμογελά
κάτω από τις μαύρες μάσκες

Τα θετά παιδιά
της Καμάλα
Χάρις, Κόουλ
και Έλλα Έμχοφ
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Συγκλονίζει η Μπεκατώρου μιλώντας για τον Η αθλήτρια της ιστιοπλοϊας
βιασμό της: Ήθελα να τον σπάσω στο ξύλο... που κακοποιήθηκε στα 11 από
τον προπονητή της: «Ήταν
βιασμός με όλο το νόημα»

Η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας περιέγραψε πως έχασε την εκτίμηση στον εαυτό της μετά τον βιασμό από
παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας - Γιατί το «έθαψε» βαθιά μέσα στον εαυτό της , γιατί αποφάσισε να μιλήσει

Σ

υνέντευξη στο Mega για την
τραγική εμπειρία του βιασμού
από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και τον τρόπο
με τον οποίο το διαχειρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, έδωσε η Σοφία Μπεκατώρου.
Η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας είπε
πως «Το μοιράστηκα για πρώτη φορά το
1998 με τον τότε σύντροφό μου, ήθελε
να αντιδράσει να πάει να τσακωθεί με
τον δράστη, αλλά δεν τον άφησα. Ήταν
κι αυτός αθλητής. Σκεφτόμουν πως εφόσον αυτοί είχαν τόηση κυριαρχία πάνω
μας, ένιωθα ανήμπορη, σαν ένα πιόνι
που δεν παίζω το παιχνίδι, αλλά το
κάνουν άλλοι. Ήμουν φοβισμένη».
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της εξομολόγησης της Σοφίας Μπεκατώρου:
«Η πρώτη αποστολή για την πρόκριση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνευ ήταν το 1998 στην Ισπανία. Ηταν η
πρώτη φορά που ερχόταν μαζί μας ένας
παράγοντας.
Επειδή μέχρι τότε είχαμε πόλεμο με
την Ομοσπονδία. Υπήρχαν παράγοντες
οι οποίοι μας είχαν εκφοβίσει. Σε διάφορες συναντήσεις με την Ομοσπονδία μου είχαν επιτεθεί, μου έλεγαν ότι
είμαι ένα τίποτα, ότι δεν θα φέρω καμία
διάκριση. Εγώ συνέχιζα με την Αιμιλία
την δουλειά μας και προσπαθούσαμε
να φέρουμε μια καλή επίδοση. Ενας εκ
των παραγόντων της Ομοσπονδίας ήταν
πιο φιλικός και σε αυτόν είχαμε στρέψει
όλες μας τις ελπίδες γιατί θεωρούσαμε
ότι μπορούσε να προασπίσει τα δικά
μας τα δικαιώματα γιατί κάθε φορά που
πηγαίναμε στην Ομοσπονδία έπρεπε να
διαπραγματευθούμε για πράγματα που
είχαμε δικαίωμα να πάρουμε. Να πάμε
κάποια ταξίδια να εκπροσωπήσουμε την
χώρα μας, να έχουμε χρήματα για αυτές
τις αποστολές και φυσικά να έχουμε και
κάποια υλικά.
Μέχρι τότε νομίζαμε πως αυτός ο
άνθρωπος ήταν με το μέρος μας. Ήταν ο
μοναδικός που δεν ήταν κακοπροαίρετος. Όταν είχαμε κάποια προβλήματα με
την Αιμιλία μιλάγαμε περισσότερο μαζί
του γιατί αυτός μιλούσε στον πρόεδρο
και λυνόντουσαν. Όταν μάθαμε ότι θα
ήταν μαζί μας σε εκείνη την αποστολή

ανακουφιστήκαμε όλοι. Η πρόκριση
δεν πήγε όπως την περιμέναμε, αλλά και
τα δύο σκάφη καταλάβαμε την πέμπτη
θέση και έτσι πετύχαμε την πρόκριση. Για
εμένα θα ήταν η πρώτη φορά σε Ολυμπιάδα και ήμουν η πιο μικρή της ομάδας.
Την τελευταία μέρα αποφασίσαμε να
βγούμε έξω να γιορτάσαμε όλοι μαζί. Στο
τέλος επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο ανά
δύο. Εμείς με τον παράγοντας μείναμε
τελευταίο και μιλάγαμε.
Γυρνώντας στο ξενοδοχείο κάποια
στιγμή γύρισε και με φίλησε. Πάγωσα,
έμεινα έκπληκτη. Δεν μπορούσα να
καταλάβω από που ξεκίναγε αυτή η
συμπεριφορά. Δεν ήξερα τι να κάνω.
απομακρύνθηκα από κοντά του. Ο ένας
στο ένα ξενοδοχείο και ο ένας στο άλλο.
Στο ασανσέρ, εγώ έμενα σε πιο πάνω
όροφο, όταν σταματήσαμε στο δικό του
μου είπε να πάω στο δωμάτιο του. Του
είπα ότι δεν υπάρχει λόγος. Ήμουν πολύ
διστακτική και μου είπε ‘έλα, φοβάσαι;’.
Με έπιασε το παράπονο. Δεν ήμουν

κανένα κοριτσάκι που δεν είχε προσωπικότητα, θεωρούσα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάθε δυσκολία.
Στην αρχή μιλούσαμε για τους αγώνες.
Μετά με πλησίαζε περισσότερο. Εγώ
άρχισα να αμύνομαι. Προσπάθησε να με
πείσει. Άρχισε να με φιλάει, να με ρίχνει
στο κρεβάτι. Του λέω ‘δεν θέλω’, μου
λέει ‘έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα’. Προσπάθησα να του δείξω με τον τρόπο μου
ότι δεν υπάρχει αμοιβαία επιθυμία, ότι
δεν υπάρχει συνέναιση. Προσπαθούσε
να με βγάλει τρελή. Κάποια στιγμή
έτσι όπως ήταν πάνω μου του λέω ‘δεν
μπορώ να το πιστέψω ότι δεν καταλαβαίνεις ότι σου λέω δεν θέλω’. Εκείνος συνέχισε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα
ήταν να τον σπάσω στο ξύλο, μετά σκέφτηκα ότι είχε πολύ μεγάλη θέση στην

Ομοσπονδία και εκείνη την ώρα δεν
ήταν κανένας για να δει. Όλοι θα έλεγαν
‘γιατί γύρισες μαζί του πίσω;’.
Όταν τελείωσε, συνειδητοποίησα πως
με είχε βιάσει. Ό,τι και αν του είπα αυτός
δεν σταμάτησε. Όπως και να του είπα ότι
δεν επιθυμώ αυτή την συνεύρεση δεν
το άκουσε. Και τελικά είχα γίνει θύμα.
Όταν σηκώθηκε από πάνω μου, έφυγα
γρήγορα. Ανέβηκα στο δωμάτιο μου,
η συναθλήτρια μου κοιμόταν. Έκανα
μπάνιο, ένιωθα τόσο βρώμικη. Ήθελα
να βγάλω τη σάρκα από πάνω. Ένιωθα
ντροπιασμένη και πολύ θυμωμένη που
δεν είχα αντιδράσει, που δεν τον είχα
σπρώξει με όλη μου τη δύναμη. Είχε
όμως γίνει».
«Ο παράγοντας αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί μου, ήθελε να με συναντήσει. Είχε συνηδητοποιήσει ότι ίσως να
μίλαγα. Δεν ήθελα να τον συναντήσω,
δεν τον εμπιστευόμουν. Θα μιλούσαμε
σε δημόσιο χώρο. Συναντηθήκαμε στη
Γλυφάδα, έξω από τα Αστέρια. Προσπαθούσε να δει πώς το έχω πάρει, πώς θα
αντιδράσω. Το πρώτο που τον ρώτησα
ήταν, πώς μπόρεσες να εκμεταλλευτείς την εμπιστοσύνη μου. Ήσουν σαν
πατέρας μου, φαντάζεσαι να το έκανε
κάποιιος στο παιδί σου; Το είχε συνηδητοποιήσει και προσπαθούσε να με φέρει
σε ένα σημείο να μην αντιδρώ. Δέχτηκε
να μην με ξαναπλησιάσει, δεν ξαναμιλήσαμε γα το θέμα».
«Συναντηθήκαμε πολλές φορές, σε
διάφορες περιστάσεις, ήταν υπεύθυνος εθνικών ομάδων. Ωστόσο άλλαξε η
στάση μου και η ζωή μου. Τη στιγμή του
βιασμού στην Ισπανία, έχασα όση εκτίμηση είχα για τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να με συγχωρέσω που δεν αντέδρασα, δεν τον χτύπησα δεν το κατήγγειλα άμεσα».
«‘Η θα μίλαγα κάποια στιγμή και θα
ελευθέρωνα την ψυχή μου ή θα έχανα
τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να φύγω από
την ιστοιοπλοΐα, είναι η ζωή μου. Γι’
αυτό το έθαψα βαθιά μέσα μου το περιστατικό. Στην πορεία διάφορα συμβάντα, το έφεραν ξανά στην επιφάνεια. Ο
θυμός γινόταν μεγαλύτερος, ερχόταν
στον ύπνο μου. Έπρεπε να ελέγξω τον
εαυτό μου»

Β

ιασμός με όλο το νόημα. Ημουν τότε 11 χρόνων.
Ημουν σε σοκ και αντί να με στηρίζουν, ήθελαν
να με καταστρέψουν». Με αυτά τα λόγια περιγράφει η κοπέλα που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία έντεκα ετών και κατονόμασε η χρυσή Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου στην κατάθεσή της στον
εισαγγελέα. Η κοπέλα μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας
και με αλλοιωμένη τη φωνή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN:
«Ηταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά, δεν ήθελα να το περάσει και η οικογένειά μου τότε», λέει για πρώτη φορά η
11χρονη τότε αθλήτρια ιστιοπλοΐας στο OPEN TV. Πριν
από περίπου δέκα χρόνια, η συγκεκριμένη αθλήτρια,
μόλις 11 ετών τότε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από
τον τότε προπονητή της. Το αδίκημα στη δική της περίπτωση δεν έχει παραγραφεί και γι’ αυτό θα κληθεί άμεσα
να καταθέσει. «Επικοινώνησα με τη Σοφία, στέλνοντάς της
ένα μήνυμα υποστήριξης, όπως θα έχει λάβει πολλά άλλα.
Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω στην αρχή και της έστειλα
ένα μήνυμα, της είπα κάποια πράγματα. Της είπα απ’ έξω
απ’ έξω τι μου έχει συμβεί και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία», λέει για πρώτη φορά η αθλήτρια.
Η εντεκάχρονη τότε αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας δεν το εκμυστηρεύτηκε ούτε στους γονείς της. Παιδί, μόλις 11 ετών, δεν
ήξερε πώς να το χειριστεί. «Βιασμός με όλο το νόημα. Πέρασαν τρία χρόνια για να το πω στους δικούς μου ανθρώπους.
Ημουν 14 όταν το είπα, ναι, και δεν άντεχα άλλο και έπρεπε
κάπως να βρω το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Μόλις
το έμαθαν οι γονείς μου πήγαν κατευθείαν στην Αστυνομία.
Εφυγε βράδυ ο προπονητής», αναφέρει.
Η 20χρονη είναι σήμερα μέλος της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις αλλά και φοιτήτρια.
Ολο αυτό το διάστημα ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά.
«Είχαμε πάει, είχαμε ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Επρεπε
ή να διαφυλάξουν εμένα οι γονείς μου ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό, που θα ήταν πάρα πολύ
βαρύ για εμένα, 11 χρόνων. Οπότε αποφασίσαμε να μην
το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο
συμβούλιο τότε του Ομίλου, οι οποίοι απλά έθαψαν το
θέμα, οι οποίοι απλά κοίταξαν να με διασύρουν σε ένα
ολόκληρο χωριό», είπε ακόμη.
H 20χρονη σήμερα αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας καταγγέλλει πως δέχθηκε πόλεμο ακόμη και από τον Ναυτικό
Ομιλο, στον οποίο άνηκε τότε. «Συνέχισα στον όμιλο,
μετά άλλαξε ο προπονητής, άλλαξα κι εγώ κατηγορία και
συνέχισα και τότε ήταν που απέκτησα τις περισσότερες
διακρίσεις. Μετά που έφυγε αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος τέλος πάντων. Δεν έφτασε ποτέ στην Ομοσπονδία το
θέμα, δεν το πήγε ο Ομιλος καν εκεί. Αυτοί που το κάλυψαν στην ουσία είναι ηθικοί αυτουργοί, αυτοί του Ομίλου».
«Τώρα που έφτασα σε μία ηλικία που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και πιο πολύ για την οικογένειά
μου, δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι’ αυτό κάποια
πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση», τονίζει η νεαρή κοπέλα.
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1,18 εκατομμύρια άνεργοι στην
Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Α

ύξηση σημείωσε η ανεργία
στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
παρά τις πολυεπίπεδες κυβερνητικές παρεμβάσεις και την επιδότηση του θεσμού αναστολής εργασίας, που συνεπάγεται την ακόμα πιο ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης.
Συνολικά, οι άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν στα 1.181.296 άτομα τον Δεκέμβριο
του 2020, έναντι 1.153.434 τον Νοέμβριο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή
+2,42%) και έναντι 1.128.421 τον Δεκέμβριο του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή
+4,69%). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί
ότι στις αρχές της κρίσης του κορονοϊού η
κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε το παράθυρο
της στατιστικής αναπροσαρμογής εξαιρώντας από τους δείκτες αρκετά μεγάλο
μέρος των μακροχρόνια ανέργων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του
Οργανισμού Απασ χόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο
την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Δεκέμβριο του 2020,
ανήλθε σε 1.133.432 άτομα. Από αυτά,
560.567 (ποσοστό 49,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 572.865 (ποσοστό
50,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο

του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν
σε 422.487 (ποσοστό 37,28%) και οι
γυναίκες ανήλθαν σε 710.945 (ποσοστό
62,72%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών
(μη αναζητούντων εργασία), τον Δεκέμβριο του 2020, ανήλθε σε 47.864 άτομα.
Οι άνδρες ανήλθαν σε 15.079 (ποσοστό
31,50%) και οι γυναίκες σε ανήλθαν σε
32.785 (ποσοστό 68,50%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2020, (αφορά
τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα),
ανήλθε σε 202.504 άτομα, από τα οποία
οι 133.631 (ποσοστό 65,99%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 68.873 (ποσοστό 34,01%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 87.841 (ποσοστό 43,38%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε
114.663 (ποσοστό 56,62%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 116.691 (ποσοστό 57,62%) είναι κοινοί, 1.920 (ποσοστό 0,95%) είναι οικοδόμοι, 68.873 (ποσοστό 34,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 11.794
(ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί λοιποί
(αγροτικά), 2.904 (ποσοστό 1,43%) είναι
εκπαιδευτικοί και 322 (ποσοστό 0,16%)
είναι λοιποί.
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Αποφυλακίστηκε ο πρωταγωνιστής
της υπόθεσης του «Noor 1» Ευθύμιος
Γιαννουσάκης

Αποφυλακίστηκε υπό όρους από
το Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας,
ο Ευθύμιος Γιαννουσάκης,
ο οποίος εμπλεκόταν στην
πολύκροτη διακίνηση των 2 τόνων
ηρωίνης με το «Noor 1».

Ο

Γιαννουσάκης είχε καταδικασ τεί σε 18 χρόνια κάθειρξη
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία, κατοχή και διακίνηση, ωστόσο μέσα στην 6ετία αφέθηκε ελεύθερος.
Τη δικαστική απόφαση έλαβε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά,
που «έσπασε» τα ισόβια στα οποία είχαν
καταδικασ τεί πρωτόδικα οι Ευθύμιος
Γιαν νουσάκης, Γεώργιος Μπουρδούβαλης και οι τρεις Τούρκοι και επέβαλε
σήμερα κάθειρξη 18 ετών
για το μεγαλύτερο φορτίο
του «λευκού θανάτου»
που πέρασε ποτέ από την
Ευρώπη.
Εκ τός φυλακής λοιπόν
6,5 χρόνια μετά την καταδίκη τους όσοι συμμετείχαν στη μεταφορά των
2,1 τόνων ηρωίνης με το
πλοίο «Noor 1».
Διαβάστε το ιστορικό της υπόθεσης και
πώς λήφθηκε η απόφαση για την αποφυλάκιση του Ευθύμη Γιαννουσάκη:
Με την χορήγηση του ελαφρυντικού, οι
καταδικασμένοι σε 18 έτη κάθειρξη μπορούν να αποφυλακιστούν έχοντας εκτίσει το 1/5 της πραγματικής ποινής και τα
3/5 με τον ευνοϊκό υπολογισμό των ημερομισθίων εργασίας κατά την κράτηση
τους στη φυλακή.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εκτίσει πάνω από έξι χρόνια πραγματική
κράτηση ενώ αν υπολογιστούν τα μεροκάματα μέσα στη φυλακή, αποφυλακίζονται σε λίγους μήνες, με πρώτο τον Ευθύμιο Γιαννουσάκη ο οποίος έχοντας πάνω
από 1.300 μεροκάματα, αναμένεται να
βγει από την φυλακή το Δεκέμβριο, μόλις
6,5 χρόνια μετά τη σύλληψη του για τους
2,1 τόνους ηρωίνης του “Noor 1”.
Αιτιολογών τας την πρωτοφανή δικαστική απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου Μαρία Κουφούδη ανέφερε σχε-

τικά:
«Το δικασ τήριο, λαμβάνον τας υπόψη
όλα όσα εκτέθηκαν και τη βαρύτητα της
πράξης, κρίνει για τις πράξεις των κατηγορουμένων ότι θα έπρεπε, εκτός από
τον Εξακάλ (σ.σ. κατηγορούμενο Τούρκο
διερμηνέα στον οποίο επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης και όχι κάθειρξης), να επιβληθεί η ποινή ισοβίου καθείρξεως πριν το
ελαφρυντικό».
Νωρίτερα το δικασ τήριο είχε αποφασίσει πριν τις συγχωνεύσεις να επιβάλει στους Γιαννουσάκη, Μπουρδούβαλη
και τους τρεις Τούρκους καταδικασθέντες κάθειρξη 6 έτη για την εγκληματική οργάνωση, 15 έτη για τα ναρκωτικά,
καθώς και χρηματική ποινή 250.000
ευρώ στους Γιαννουσάκη και 100.000
ευρώ στους Τούρκους.
Στ ον ιδιο κ τ ήτ η τ ης απ ο θήκης σ τ ο
Κορωπί, όπου είχαν
αποθηκευτεί τα ναρκωτικά, Κωνσ ταν τίνο
Καρτσώνη, επιβλήθηκε
κάθειρξη 13 έ τη και
20.000 ευρώ. Μειοψήφησε η πρόεδρος και
μία εφέτης που είχαν
προτείνει την επιβολή
χρηματ ικής ποινής
40.000 ευρώ.
Στον Ιρανό Μπονιάντ, που επέβαινε στο
«Noor 1» και βοήθησε στη μεταφορά της
ηρωίνης στη βίλα της πρώην συζύγου
του Γιαννουσάκη στη Φιλοθέη, επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών και χρηματική
ποινή 50.000 ευρώ.
Στ ον σ υ ν ε ργά τ η τ ου Για ν νουσ άκη,
Στ α ύ ρ ο Λά γ ιο, ε πιβλ ήθ ηκε φ υλά κιση 5 ετών και χρηματική ποινή 7.000
ευρώ. Η πρόεδρος και μία εφέτης είχαν
την άποψη πως έπρεπε να επιβληθεί
κάθειρξη 5 ετών και χρηματική ποινή
10.000 ευρώ.
Στον Τούρκο Εξακάλ (σ.σ. βοήθησε ως
διερμηνέας τους συμπατριώτες τους) επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών.
Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει
επί τριετία για τους Λάγιο και Εξακάλ με
τους όρους της περιοδικής εμφάνισης το
πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας τους και της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις με επιμελητή κοινωνικής αρωγής.

επικαιρότητα
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Αυξήθηκε κατά 3 μήνες η θητεία Επικοινωνία Μητσοτάκη στον Στρατό Ξηράς
Μενέντεζ: Κοινοί οι στόχοι μας
για ειρήνη και σταθερότητα

Τ

ην αύξηση της θητείας κατά τρεις
μήνες στον Στρατό Ξηράς αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, κάνοντας δεκτή τη
σχετική εισήγηση των Γενικών Επιτελείων.
Ειδικότερα εξισώνεται η διάρκεια της
πλήρους θητείας των Οπλιτών του Στρατού Ξηράς με τη διάρκεια της θητείας των
οπλιτών σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία (12 μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας αντί για 9 που
ισχύει σήμερα). Η αυξημένη θητεία θα
ισχύσει από την επόμενη σειρά κατάταξης.
Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση,
εφαρμόζεται «διζωνικό» σύστημα και
καθορίζεται διάρκεια θητείας 9 μηνών
για τους στρατιώτες που υπηρετούν σε
ακριτικές μονάδες του Στρατού Ξηράς, οι
οποίες είτε εδρεύουν στην περιοχή της
Θράκης, είτε στα νησιά του Αιγαίου κατά
μήκος της ελληνοτουρκικής θαλάσσιας
οριογραμμής. Το ίδιο ισχύει επίσης και
για τους στρατιώτες που υπηρετούν στην
ΕΛΔΥΚ.
Το συγκεκριμένο καθεστώς
ισχύει ήδη σήμερα για τους
οπλίτες που υπηρετούν τη
θητεία τους στην Π.Α. και
το Π.Ν.

Τι ισχύει γ ια τους
στρατιώτες μειωμένης θητείας

Σε ό,τι αφορά τους στρατιώτες που είναι υπόχρεοι μειωμένης
θητείας (πολύτεκνοι, προσ τάτες οικογενειών κ.λπ.), αυτή πλέον καθορίζεται στους 8 μήνες από 9 μήνες που είναι
σήμερα. Να σημειώσουμε πως η εν λόγω
πρόβλεψη αφορά εκείνους που υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες Στρατού Ξηράς (Θράκη και ακριτικά νησιά του
Αιγαίου). Το εν λόγω καθεστώς ισχύει επίσης σήμερα για την Π.Α. και το Π.Ν.
Ως προς τη θητεία των Δόκιμων Έφεδρων
Αξιωματικών και των Έφεδρων Ανθυπολοχαγών του Στρατού Ξηράς, αυτή εξισώνεται με τη διάρκεια της θητείας των
αντίστοιχων κατηγοριών του Πολεμικού
Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας
(17 μήνες αντί για 14 που ισχύει σήμερα).
Καθορίζεται επίσης διάρκεια θητείας 14
μηνών, για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και τους Έφεδρους Ανθυπο-

λοχαγούς του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου,
κάτι το οποίο ισχύει ήδη για τους Επίκουρους Σημαιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και τους Έφεδρους Ανθυποσμηναγούς της Πολεμικής Αεροπορίας που
υπηρετούν σε μονάδες που εδρεύουν στις
αντίστοιχες περιοχές.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν αφορούν τους
οπλίτες που κατατάχθηκαν πριν από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, καθώς και όλους εκείνους που πρόκειται να επανακαταταχθούν μετά την
έναρξη ισχύος της.

Διευκρινήσεις Παναγιωτόπουλου - Οι εξαιρέσεις

Αργότερα σε διευκρινήσεις που έδωσε
ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος, επιβεβαίωσε ότι εξαίρεση στον κανόνα, με θητεία διάρκειας
εννέα μηνών, θα αποτελούν οι υπόχρεοι
πλήρους θητείας που υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες των τριών
Όπλων με ειδικά επιχειρησιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, υπό την προϋπόθεση της παραμονής
τους εκεί για το σύνολο της
θητείας τους.
Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν
σε ισχύ από τον Μάιο και
δεν αφορούν όσους ήδη
υπηρετούν τη θητεία τους, διευκρίνισε επίσης ο υπουργός.
Η υπουργική απόφαση θα εκδοθεί στο
προσεχές διάστημα.
Όπως επεσήμανε περαιτέρω, η εν λόγω
υπουργική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού,
σχετικά με τη συνολική αναβάθμιση των
Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και προσωπικό, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων από τη φθίνουσα απόδοση των κλάσεων σε στρατευσίμους.
Υπενθυμίζεται ότι στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων
σε προσωπικό, έχουν ήδη ανακοινωθεί, η
αύξηση του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στο σύνολο των στρατιωτικών
σχολών αξιωματικών και υπαξιωματικών,
και η πρόσληψη οπλιτών βραχείας ανακατατάξεως και επαγγελματιών οπλιτών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης συνεχάρη τον
Δημοκρατικό Γερουσιαστή για
το νέο του ρόλο ως Πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας

Ε

πικοινωνία με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή είχε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκειά της, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Μενέντεζ για το νέο του ρόλο ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-

σεων της Γερουσίας, ενώ σύμφωνα με όσα
τόνισε στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης «προσβλέπουμε στην επιδίωξη κοινών στόχων
για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή».
Αξίζει να αναφερθεί πως στο παρελθόν,
ο Γερουσιαστής Μενέντεζ έχει εκφράσει
τη δυσφορία του για τη συμπεριφορά της
Τουρκίας και του Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως «τοποθετείται σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε
σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μία πολύ ουσιαστική πρόκληση για μας και είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό».

10

καναδάς

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

H Κυβερνήτης του Καναδά Julie
Payette παραιτήθηκε μετά από
καταγγελίες για την μεταχείρηση
του προσωπικού της

Η

είδηση της παραίτησης
της έρχεται μετά από μία
έρευνα που έγιωε για τις
συνθήκες εργασίας στο
Rideau Hall όπου υπάρχουν καταγγελίες για τοξικό περιβάλλον.
Το Γραφείο Privy Council αποκάλυψε
πέρυσι ότι η Quintet Consulting Corp. είχε
προσληφθεί για να διεξαγάγει έρευνα τρίτων για καταγγελίες για παρενόχληση στο
χώρο εργασίας στο γραφείο του Κυβερνήτη της χώρας.
Αυτό έγινε μετά από αναφορές του CBC
που ισχυρίστηκαν ότι η Payette υποτιμούσε και ταπείνωνε δημοσίως τους υπαλλήλους της, μειώνοντας ορισμένους, οδηγώντας τους σε δάκρυα ή παρακινώντας
τους να παραιτηθούν.
Αυτό ώθησε το Γραφείο Privy Council να
ξεκινήσει μια έρευνα στο χώρο εργασίας,
την οποία η ίδια η Payette σύμφωνησε

εκείνη τη στιγμή να γίνει με μια δήλωση
που ανέφερε ότι «ανησυχεί βαθιά» για
τους ισχυρισμούς.
Η Payette, πρώην αστροναύτης, βρίσκεται
στη θέση του Κυβερνήτη του Καναδά από
το 2017. Η επιλογή της της Payette ήταν
εξαρχής αμφιλεγόμενο γεγονός. Λίγο μετά
την ανάληψη της δουλειάς, προέκυψε ότι
είχε κατηγορηθεί για επίθεση δευτέρου
βαθμού ενώ ζούσε στο Μέριλαντ το 2011.
Σε περίπτωση που ένας Κυβερνήτης δεν
μπορεί να εκτελέσει τη δουλειά, απομακρυνθεί ή πεθάνει, ο αρχηγός του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά αναλαμβάνει
τις αρμοδιότητες του γραφείου, εφόσον
απαιτείται.
Η θέση του Κυβερνήτη είναι σε μεγάλο
βαθμό συμβολική θέση, έχει κάποια
συνταγματική σημασία, ιδίως κατά τη
διάρκεια μειονοτικής κυβέρνησης, όπως
αυτή που έχει τώρα ο Καναδάς.

Οι διεθνείς τουριστικές δαπάνες
στον Καναδά αυξήθηκαν 28,2% το
γ’ τρίμηνο

Η

αύξηση 56,4% αντιστάθμισε εν μέρει τις μεγάλες πτώσεις το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, οι οποίες μειώθηκαν 14% και 65% αντίστοιχα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ανέφερε η Statistics Canada.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τουρισμού (ΑΕγχΠ) και οι θέσεις εργασίας
που αποδίδονται στον τουρισμό αυξήθηκαν επίσης από το δεύτερο τρίμηνο, αλλά παρέμειναν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Όλες οι κατηγορίες τουριστικών δαπανών σημείωσαν διψήφια αύξηση ή μεγαλύτερη από
τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του δεύτερου τριμήνου. Παρά το διπλασιασμό, οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών παρέμειναν σε επίπεδα 89,9% χαμηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
Το ΑΕΠ του τουρισμού αυξήθηκε κατά 62,6% το τρίτο τρίμηνο μετά από ρεκόρ μειώσεων
τα δύο πρώτα τρίμηνα. Παρά την αύξηση αυτή, το ΑΕΠ του τουρισμού παρέμεινε 51,5%
χαμηλότερο από το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Η απασχόληση που αποδίδεται στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 27,1% το τρίτο τρίμηνο, μετά από έντονες μειώσεις τα δύο πρώτα τρίμηνα. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε περισσότερες θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες τροφίμων και ποτών, στη στέγαση και στις μη τουριστικές βιομηχανίες, οι οποίες κατέγραψαν
σημαντικές απώλειες το δεύτερο τρίμηνο.
Οι τουριστικές δαπάνες στον Καναδά απο ντόπιους αυξήθηκαν 56,9% το τρίτο τρίμηνο,
αντισταθμίζοντας μέρος της πτώσης 56,8% από το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με
το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι εγχώριες τουριστικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 40,6%.
Οι τουριστικές δαπάνες από διεθνείς επισκέπτες στον Καναδά αυξήθηκαν 28,2% το τρίτο
τρίμηνο, μετά από ένα δεύτερο τρίμηνο που έπεσε κατά 97,1% λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Παρά τη μεγάλη τριμηνιαία ανάπτυξη, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 97% σε
σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Άνδρας στην Αλμπέρτα
αποφυλακίστηκε από λάθος

Έ

χει εκδοθεί ένταλμα σε ολόκληρο τον Καναδά για τον
άνδρα που απελευθερώθηκε
από το Edmonton Remand
Center για «γραφειοκρατικό λάθος»
νωρίτερα τον Ιανουάριο.
Πρόκειται για τον 19χρονο Stuart Kevin
McMillan, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.
Τον περασμένο Ιούλιο, ο ΜακΜίλαν και
δύο άντρες από το Έντμοντον φέρεται να
εισέβαλαν σε ένα σπίτι στην περιοχή του
Drayton Valley και διέφυγαν από την αστυνομία με κλεμμένο όχημα.
Ο ΜακΜίλαν προοριζόταν να μεταφερθεί από το κέντρο αναστολής στο ίδρυμα
Bowden κατά τη δεύτερη εβδομάδα του
Ιανουαρίου. Αντ ‘αυτού, στις 12 Ιανουαρίου, απελευθερώθηκε.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Αλμπέρτα και
ο γενικός δικηγόρος Kaycee Madu ισχυρί-

στηκαν ότι το λάθος οφείλεται σε «ακατάλληλα αρχειοθετημένα έγγραφα».
Την Τετάρτη, οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σε
ολόκληρο τον Καναδά για τον McMillan για
την καταδίκη του.
Αν δεν παραδοθεί ο McMillan θα μπορούσε να προσθέσει χρόνο στην ποινή του.
Αν και το πιο πρόσφατο ένταλμα επεκτείνεται στα πιο απομακρυσμένα σύνορα
του Καναδά, η RCMP δεν πιστεύει ότι η
McMillan έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της Αλμπερτας. Η αστυνομία προειδοποίησε το κοινό να μην τον πλησιάσει αν
τον δει αλλά να καλέσει το 911.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Αλμπέρτα
αποκάλεσε το λάθος «εντελώς απαράδεκτο».
«Συμμερίζομαι την ίδια οργή που έχουν οι
κάτοικοι της Αλμπέρτα σχετικά με αυτό το
σημαντικό σφάλμα», ανέφερε μια δήλωση.

Άνδρας πέθανε από κορωνοϊό λίγες ώρες
μετά την άφιξη του στον Καναδά

Σ

ύμφωνα με την TorontoSun ένας 47χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του λίγες ώρες αφότου προσγειώθηκε από την Νιγηρία στον Καναδά. Συγκεκριμένα, το τηλεφώνημα
στις πρώτες βοήθειες στις 6.30 το πρωί της Τετάρτης έκανε λόγο για έναν άνδρα που
δεν αναπνέει καλά κι έχει χάσει την αίσθηση της γεύσης. Λίγο αργότερα σημειώνεται πως ο άνδρας έχει χάσει τις αισθήσεις του και δεν δείχνει σημάδια ζωής. Σύμφωνα με
την TorontoSun ο 47χρονος είχε επιστρέψει στον Καναδά από το Λάγος της Νιγηρίας μόλις το
προηγούμενο βράδυ. Αναφέρει επίσης πως ο 47χρονος έχει κάνει τεστ πριν ταξιδέψει στην
Νιγηρία, αλλά δεν είχε λάβει ακόμη τα αποτελέσματα.
`

Η Godiva κλείvει 128 καταστήματα
στη Βόρεια Αμερική, 11 στον
Καναδά μέχρι τα τέλη Μαρτίου

Τ

ο COVID-19 δεν ήταν πολύ καλό για το Godiva, το οποίο αποφάσισε να πουλήσει ή να κλείσει τα καταστήματά του σε όλη τη Βόρεια Αμερική.
Η πολυτελής εταιρεία σοκολάτας αναφέρει πως θα κλείσει 128 καταστήματα σε
όλη τη Βόρεια Αμερική, από τα οποία τα 11 βρίσκονται στον Καναδά.
Η Godiva θα διατηρήσει τις λιανικές της δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Κίνα.
Σημείωσε ότι οι προσωπικές αγορές στα δικά της καταστήματα έχουν μειωθεί λόγω της
πανδημίας και των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτικών αγορών.
«Η Godiva είναι ήδη διαθέσιμο σε πολλούς εμπόρους λιανικής στη Βόρεια Αμερική και
θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την παρουσία μας εκεί, διατηρώντας πάντα την εξαιρετική ποιότητα, τη γεύση και την καινοτομία για την οποία φημίζουμε από τότε που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1926», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Nurtac Afridi.
Το κλείσιμο σηματοδοτεί μια αντιστροφή από τη στρατηγική που ανακοινώθηκε το
2019 για το άνοιγμα 2.000 τοποθεσιών καφέ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων
περισσότερων από 400 στη Βόρεια Αμερική.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
DELIVERY ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ & ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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Σεξουαλική παρενόχληση
δημοσιογράφου on air

15

O Τρoυντό θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης
με τον οποίο θα συζητήσει ο Μπάιντεν

Ο

Θ

ύμα σεξουαλικής παρενόχλησης με χυδαία φράση και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση έπεσε δημοσιογράφος στον Καναδά.
Ενώ μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ από το Οντάριο, οδηγός αυτοκινήτου που
περνούσε από το σημείο τής εκστόμισε «f*** her in the p****», χρησιμοποιώντας προφανώς χυδαία φράση που είχε γίνει… σύνθημα το 2014.
Σοκαρισμένη η δημοσιογράφος γύρισε προς το μέρος του, προσπαθώντας στη συνέχεια
να συνέλθει, όπως φαίνεται στο βίντεο.
Το περιστατικό ανέβασε στο Twitter η ίδια, η Κρίστα Σαρπ, η οποία ενημέρωσε ότι οι
υπεύθυνοι του καναδικού τηλεοπτικού σταθμού «CTV» όπου εργάζεται, ζήτησαν από
τις αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό και να εντοπίσουν τον άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά.
«Αυτό δεν είναι αστείο και δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα να πω ότι δεν μ’ ενοχλεί, αλλά μ’
ενοχλεί. Με κάνει να νιώθει σκ…ά», έγραψε στο Twitter η νεαρή, αποκαλύπτοντας πως
επειδή δουλεύει συχνά μόνη της, έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτήν τη δυσάρεστη θέση.
Σημείωσε επίσης ότι σεξουαλική παρενόχληση δέχονται παντού γυναίκες δημοσιογράφοι
και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό.
«Είναι απαράδεκτο»
«Λυπούμαστε που βλέπουμε αυτό που συνέβη στην Κρίστα Σαρπ. Είναι εντελώς απαράδεκτο», έγραψε στο Twitter η αστυνομική αρχή της περιοχής.
Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, Μπράιαν Λάρκιν, ανέφερε ότι το επίμαχο βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.
«Αυτό το περιστατικό είναι απαράδεκτο, χυδαίο και προσβλητικό. Κανείς δεν πρέπει να
υποβάλλεται σε εκφοβισμό εν ώρα εργασίας», τόνισε.

Κλειστά μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου τα
σύνορα του Καναδά

Ο

Καναδάς ανακοίνωσε νέα
παράταση ενός μηνός, έως τις
21 Φεβρουαρίου, του κλεισίματος των συνόρων του
στους ξένους των οποίων η παρουσία
δεν θεωρείται απαραίτητη.
Από τον περασμένο Μάρτιο, οι ταξιδιώτες που φτάνουν στον Καναδά, είτε είναι
Καναδοί είτε όχι, τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών προκειμένου
να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Από τις αρχές Ιανουαρίου πρέπει
επίσης να παρουσιάζουν ένα αρνητικό
τεστ στη νόσο Covid-19, το οποίο έκαναν πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες, για να ταξιδέψουν
αεροπορικώς στον Καναδά.
«Με μερικούς από τους πιο αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς παγκοσμίως, έχουμε
λάβει δραστικά μέτρα στα σύνορά μας για την καταπολέμηση της νόσου Covid-19», σχολίασε ο
υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Μπιλ Μπλερ, σε μήνυμά του στο Twitter, ανακοινώνοντας την
παράταση. Τα σύνορα του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν επίσης κλειστά μέχρι
τις 21 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο χωριστής διμερούς συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Επιτρέπονται μόνο το εμπόριο αγαθών και εμπορευμάτων και τα ταξίδια που θεωρούνται απαραίτητα.
Αυτό το κλείσιμο των μεγαλύτερων χερσαίων συνόρων στον κόσμο αποφασίστηκε τον Μάρτιο
και έκτοτε ανανεώνεται κάθε μήνα. Από τις αρχές Ιουνίου, οι αλλοδαποί μπορούν να συναντηθούν με τις οικογένειές τους που ζουν στον Καναδά, εάν είναι σύζυγοι, παιδιά, γονείς ή νόμιμοι
κηδεμόνες Καναδών πολιτών. Διαφορετικά, γίνονται δεκτά μόνο άτομα των οποίων η παρουσία
στο έδαφος του Καναδά θεωρείται απαραίτητη, όπως ορισμένοι υπάλληλοι.

Δημοκρατικός νέος πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει
αύριο Παρασκευή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, την
πρώτη του επαφή με ξένο ηγέτη αφότου
ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε
χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού
Οίκου, η Τζεν Ψάκι.
Οι δύο ηγέτες «ασφαλώς θα συζητήσουν
για τις πολύ σημαντικές σχέσεις» των
ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και «για την
απόφαση σχετικά με τον πετρελαιαγωγό
Keystone XL», πρόσθεσε.
Το έργο αυτό, που σχεδιαζόταν να μεταφέρει πετρέλαιο από τον Καναδά στις ΗΠΑ, υποστηριζόταν από την Οτάβα, αλλά επικρινόταν
έντονα από οικολόγους αφότου άρχισε το 2018· ακυρώθηκε για πρώτη φορά από τον πρώην
πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, προτού το ξαναβάλει στις
ράγες ο διάδοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, για οικονομικούς λόγους.
Η ανάκληση της άδειας για την κατασκευή του αγωγού έγινε χθες με ένα από τα πρώτα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν προεκλογική δέσμευσή του,
στο πλαίσιο του αγώνα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Ο Τζάστιν Τριντό εξέφρασε
«απογοήτευση».
Ο Τζο Μπάιντεν παραμένει δεσμευμένος να μην παραχωρήσει νέες άδειες για την εκμίσθωση
ομοσπονδιακών εδαφικών εκτάσεων προκειμένου να γίνουν έρευνες και να προχωρήσουν
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ερχόμενος σε πλήρη ρήξη με την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο
Μπάιντεν επιφυλάσσει τις πρώτες επαφές που θα έχει με ξένους ηγέτες για «τους εταίρους και
τους συμμάχους» των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κυρία Ψάκι.
«Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ανοικοδομηθούν οι σχέσεις αυτές και να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο», όπως «η SolarWinds», συνέχισε
η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, αναφερόμενη σε μια κυβερνοεπίθεση γιγαντιαίας
κλίμακας που έπληξε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεώρησαν υπεύθυνη τη Ρωσία. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από εντάσεις με παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον, κατηγόρησε την Κίνα για την
επίθεση σε υπολογιστές της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιωτικών εταιρειών.Δεν προβλέπεται προς το παρόν καμία επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε η κυρία Ψάκι.

H Pfizer “πάγωσε” τον Καναδά – Καμία
δόση εμβολίου την άλλη εβδομάδα

H

Pfizer γνωστοποίησε στον Καναδά ότι δεν θα λάβει καμία δόση εμβολίου για
τον κορονοϊό την επόμενη εβδομάδα και η δυσαρέσκεια άρχισε να εκφράζεται.
Σε δύσκολη, είναι αλήθεια, θέση, ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επιχείρησε
να διαβεβαιώσει τους Καναδούς ότι η παράδοση των εμβολίων θα επανέλθει σε λίγες
εβδομάδες σε υψηλούς ρυθμούς και ότι ο στόχος να εμβολιαστεί κάθε πρόθυμος Καναδός
μέχρι τον Σεπτέμβριο θα επιτευχθεί.
Οι κατά τόπους επικεφαλής περιφερειών όμως δεν συμμερίστηκαν αυτή την αισιοδοξία. Ο
Πρωθυπουργός στην περιφέρεια του Οντάριο Ντουγκ Φορντ τόνισε ότι “οι πάντες προμηθεύονται εμβόλια, τα δικά μας που είναι; Αυτή είναι η ερώτησή μου στην Pfizer”.
Aπάντηση, προς το παρόν, ο Φορντ δεν θα πάρει όμως είναι γεγονός ότι καθυστερήσεις
στις παραδόσεις δεν παρατηρούνται μόνο στον Καναδά αλλά και σε άλλες χώρες με ότι
αυτό συνεπάγεται για τη διαδικασία του εμβολιασμού και την επίτευξη της συνολικής ανο-
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Εξαπατούν πελάτες της Τράπεζας
Κύπρου… Γυναίκα στη Λεμεσό
«έχασε» 4 χιλιάδες ευρώ

Υπουργός Υγείας: Η
Κύπρος παραμένει στην
κόκκινη ζώνη

Η

Κύπρος παραμένει στην κόκκινη ζώνη, όμως, η μερική
βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας αντικατοπτρίζει
την αποτελεσματικότητα των μέτρων, που εφαρμόστηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου και επιβραβεύει τις θυσίες του
κάθε πολίτη χωριστά και της κοινωνίας μας συνολικά, αναφέρει,
σε γραπτή δήλωση του για τα δεδομένα σχετικά με την πανδημία,
ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.
«Όπως ενημερώθηκα από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον κορωνοϊό, οι επιδημιολογικοί δείκτες απομακρύνονται από τα μη ασφαλή όρια, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα
για τα δεδομένα της Κύπρου. Η υποχώρηση του δείκτη θετικότητας
σε συνδυασμό με τη μείωση των κρουσμάτων, που εντοπίζονται,
είναι ενδείξεις για ανακοπή της ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού,
που είναι το ζητούμενο των περιοριστικών μέτρων», προσθέτει.
Ωστόσο, συνεχίζει ο κ. Ιωάννου, το Σύστημα Υγείας εξακολουθεί
να δέχεται μεγάλη πίεση και η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, αν και ελεγχόμενη, παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.
«Εάν συνεχιστεί η πτωτική τάση των επιδημιολογικών δεικτών
θα μπορούμε να προσβλέπουμε σε σταδιακή αποκλιμάκωση των
περιοριστικών μέτρων, τα οποία εκπνέουν την 31η Ιανουαρίου
2021. Προς τούτο, τεχνική επιτροπή αποτελούμενη από υπηρεσιακούς των αρμοδίων Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Παιδείας και Εμπορίου θα επεξεργαστεί τις εισηγήσεις της
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη στρατηγική αποκλιμάκωσης, ώστε η επαναδραστηριοποίηση να γίνει κατά τρόπο
ομαλό και αποτελεσματικό με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα»,
σημειώνει.
Όπως αναφέρει, οι ειδικοί θα καταθέσουν επίσης εισηγήσεις για
την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων αποκλιμάκωσης και την αποτελεσματική επιτήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που θα
ισχύουν στους επαγγελματικούς και άλλους τομείς, οι οποίοι θα
επαναδραστηριοποιηθούν.
«Ταυτόχρονα με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων,
συνεχίζεται και εντείνεται ο εργαστηριακός έλεγχος του γενικού
πληθυσμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διενέργεια αυξημένων ελέγχων με rapid tests στοχευμένα στους εργαζόμενους
που θα επαναδραστηριοποιούνται σε κάθε φάση της στρατηγικής
αποκλιμάκωσης, που θα αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο», προσθέτει.
Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης
επικρατεί κατάσταση επιφυλακής υπό το φόβο τρίτου, ίσως και
χειρότερου, κύματος της πανδημίας.
«Η Κύπρος παραμένει στην κόκκινη ζώνη, όμως η μερική βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου
και επιβραβεύει τις θυσίες του κάθε πολίτη χωριστά και της κοινωνίας μας συνολικά. Όπως πάντα έτσι και τώρα κριτήριο για τις
αποφάσεις μας είναι η διατήρηση της επιδημιολογικής εικόνας σε
επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δεν ακυρώνουν όλα όσα καταφέραμε μέχρι τώρα», σημειώνει.
Καταλήγοντας, ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι η υγειονομική αυτή
κρίση θα διαρκέσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και ως
εκ τούτου, κατά τους μήνες που ακολουθούν, μέχρι να υπάρξει
εμβολιαστική θωράκιση του πληθυσμού, απαιτείται η μέγιστη
δυνατή ετοιμότητα και εγρήγορση για αποφυγή πισωγυρίσματος.

Θύμα της απάτης στο «όνομα» της Τράπεζας
Κύπρου 60χρονη – Της απέσπασαν 4
χιλιάδες ευρώ – Είχε προειδοποιήσει
τους πελάτες της η Τράπεζα Κύπρου –
Δεν πρόκειται ποτέ η τράπεζα να ζητήσει
κωδικούς από τους πελάτες της

Έ

πεσε θύμα της απάτης στο όνομα τραπεζών
γυναίκα από τη Λεμεσό.
Συγκεκριμένα, 60χρονη έλαβε μήνυμα στο
κινητό της τηλέφωνο που φαινόταν ότι προερχόταν από την Τράπεζα Κύπρο. Ακολουθώντας τις
«οδηγίες» έδωσε τους κωδικούς της με αποτέλεσμα
4 χιλιάδες ευρώ να κάνουν «φτερά» από τον λογαριασμό της.
Τα χρήματα, μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ολλανδία, χθες, σύμφωνα με τα όσα
κατήγγειλε η 60χρονη στο ΤΑΕ Λεμεσού, που διερευνά την υπόθεση.
Η Τράπεζα Κύπρου, έχει ήδη με ανακοίνωση της
καλέσει τους πελάτες της για απόπειρες εξαπάτησης.
Η Τράπεζα Κύπρου ενημερώνει ότι τα τελευταία

24ωρα πελάτες της γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών sms, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) όπως
και μηνυμάτων μέσα από δημοφιλείς εφαρμογές
(Αpps) messenger κινητών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, από άγνωστους με σκοπό την εξαπάτηση. Κατά την επικοινωνία ζητείται η καταχώρηση
ευαίσθητων πληροφοριών, όπως κωδικό χρήστη
και κωδικό πρόσβασης 1bank, κωδικούς 1 χρήσης
(OTPs), αριθμούς και άλλες πληροφορίες καρτών,
ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση σε λογαριασμούς
πελατών για μεταφορά χρηματικών ποσών, ή/ και
χρήση καρτών τους.
Τους διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να τους ζητηθούν ποτέ προσωπικά στοιχεία όπως Κωδικός χρήστη και πρόσβασης 1bank, Κωδικοί 1χρήσης (ΟTPs)
ή επιβεβαίωσης (VC); αριθμοί και άλλες πληροφορίες καρτών, από υπαλλήλους της μέσω email, sms
μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων ή αναδυομένων παραθύρων ή συνδέσμων.
Για να αντιμετωπιστεί η απάτη, η Τράπεζα καλεί τους
πελάτες της να προωθήσουν κάθε ύποπτο μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abuse@bankofcyprus.
com

Δήμος Πάφου: Καταδικάστηκε και
πληρώνει εκατομμύρια για μείωση οικ.
αξίας του Δημόσιου Κήπου

Ε

κδόθηκε η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στην αγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου εναντίον του Δήμου Πάφου και άλλων, σύμφωνα με την οποία καταδικάζει το Δ. Πάφου και ζητά αποζημιώσεις για
ουσιώδη μείωση της οικονομικής αξίας του Δημόσιου Κήπου.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης στις 8.6.2010,
η Ιερά Μητρόπολη Πάφου καταχώρισε αγωγή εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του
Δήμου Πάφου και του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιώνοντας αποζημιώσεις €26.125.000 πλέον τόκους
για μείωση της οικονομικής αξίας του κτήματός της,
εντός του οποίου βρίσκεται ο «Δημόσιος Κήπος»,
λόγω αλλαγής της πολεοδομικής ζώνης του.
Σήμερα, μετά από ακροαματική διαδικασία, το
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε ότι η
Δημοτική Επιτροπή με την Κ.Δ.Π. 180/81 ημερο-

μηνίας 7.8.1981 ενέταξε το τεμάχιο του Δημοσίου
Κήπου στη ζώνη Ζ1, μειώνοντας το συντελεστή
δόμησης του από 160% σε 1% , με αποτέλεσμα να
επέλθει ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας
του κτήματος.
Το Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 23 του Συντάγματος που προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, καταδίκασε τον Δήμο Πάφου να πληρώσει ως
αποζημίωση για την ουσιώδη μείωση της αξίας του
κτήματος, την αξία του κτήματος την 7.8.1981 στην
οποία βρισκόταν πριν από την ένταξη του στη ζώνη
Ζ1, €2.050.000, μείον την αξία του μετά την ένταξη
του στη ζώνη Ζ1, €86.292, ήτοι ποσό €1.963.708,
αναπροσαρμοσμένο λόγω πληθωρισμού το χρόνο
καταχώρησης της αγωγής σε €5.482.672, πλέον
νόμιμο τόκο από 08.6.2010, πλέον έξοδα, πλέον
νόμιμο τόκο από την έκδοση της απόφασης, πλέον
Φ.Π.Α.

εδώ Κύπρος
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Ποινή φυλάκισης
στον πρώην
Δημοτικό Γραμματέα
Λάρνακας για
παρέμβαση σε
δικαστική διαδικασία

Έχουμε προϋπολογισμό: Τέλος στην αβεβαιότητα
έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής
Με 29 ψήφους υπέρ και 26
εναντίον, η Ολομέλεια της
Βουλής υπερψήφισε τον
κρατικό προϋπολογισμό για
το 2021, μετά την καταψήφιση
του νωρίτερα τον Δεκέμβριο
για πρώτη φορά στην ιστορία
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πλέον επανέρχεται η
ηρεμία στις τάξεις της
Κυβέρνησης που μπορεί να
τρέξει τους σχεδιασμούς
της για το νέο έτος και να
πληρώσει τους δικαιούχους
επιδομάτων και σχεδίων
στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων.

Υ

πέρ του προϋπολογισμού
ψήφισαν ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, Κίνημα Αλληλεγγύης, Συμμαχία Πολιτών και ΕΛΑΜ,
ενώ αρνητική ψήφο έδωσαν ΑΚΕΛ,
ΔΗΚΟ, Οικολόγοι και Άννα Θεολόγου.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, αναδείχθηκε για άλλη μια
φορά το τοξικό κλίμα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της
Κύπρου την τελευταία περίοδο.

Απάντησε σε όσους καταψήφισαν ο Αβέρωφ

Από τα πυρά του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξέφυγε κανείς από τα κόμματα που καταψήφισαν τον προϋπολογισμό ιδιαίτερα το ΔΗΚΟ
και το ΑΚΕΛ. Χτύπησε στο ψαχνό
τους αντιπάλους του. Το ΔΗΚΟ που
έχασε το 33% της κοινοβουλευτικής του ομάδας για «συγκεκριμένους λόγους», το ΑΚΕΛ που έστειλε
αστυνομία στο σπίτι του δικηγόρου
Ξενή Ξενοφώντος για την σατιρική
ιστοσελίδα ChristofiasWatch αλλά
σήμερα υπερασπίζεται τον Ανδρέα
Παράσχο, τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου που ήταν για τα περισσότερα
χρόνια επίτροπος περιβάλλοντος
αλλά σήμερα κατηγορεί για κακο-

διαχείριση του περιβάλλοντος την
Κυβέρνηση. Παράλληλα εξήρε τον
ρόλο που έπαιξαν στις διαβουλεύσεις τα κόμματα που υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό. Κάλεσε
επίσης σε ενότητα για το κυπριακό
ενόψει άτυπης πενταμερούς. Προανήγγειλε επίσης συνάντηση με τον
Νικόλα Παπαδόπουλο για...καφέ.

Επίθεση από Νικόλα

Δριμεία επίθεση κατά της επίθεσης εξαπέλυσε για ακόμα μια φορά
ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος κάνοντας λόγο για
«κυβέρνηση της διαφθοράς» σχετικά με το σκάνδαλο των χρυσών
διαβατηρίων.
«Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμ έ ν ε ι σ τ η θ έσ η
αρχής. Θεωρούμε
πως μόνο με την
πίεση της Βουλής θα
δοθούν οι φάκελοι
στην ελεγκτική υπηρεσία. Μόνο με την
πίεση της Βουλής
θα υπάρξει σωστός
έλεγχος», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος. Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ έκανε
λόγο για αλληλομαχαιρώματα των
Υπουργών της Κυβέρνησης, όπως
«Νουρής εναντίον Πετρίδη, Πετρίδης εναντίον Χάσικου, Χριστοδουλίδης εναντίον Χάρη, Χάρης εναντίον Χάσικου και…Χάσικος εναντίον όλων», προσθέτοντας ότι
υπάρχουν λόγοι που δεν θέλουν να
δώσουν τους φακέλους. Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση συμπεριφέρεται με ετσιθελισμό και αυταρχισμό, διατάζει αστυνομική έφοδο
σε οικία γιατί ενοχλήθηκε από
σάτιρα στο twitter, εξαναγκάζει έναν διευθυντή εφημερίδας
σε παραίτηση, γιατί επέκρινε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του Γενικού Ελεγκτή, επειδή απλά θέλει να

κάνει τη δουλειά του.

Ψήφισε γιατί είναι πιο ανθρωποκεντρικός ο προϋπολογισμός

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος το κόμμα
του οποίου διαφοροποίησε τη
θέση του στηρίζοντας αυτή τη
φορά τον προϋπολογισμό, ανέφερε αφού τόνισε ότι δεν είναι ένας
συνηθισμένος προϋπολογισμός,
αλλά προϋπολογισμός έκτακτης
ανάγκης. Αναφέροντας ότι μετά την
καταψήφιση του Προϋπολογισμού
η ΕΔΕΚ ανέλαβε πρωτοβουλίες
άρσης του αδιεξόδου και πρότεινε
στην Κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,
ώστε ο προϋπολογισμός να γίνει πιο
ανθρωποκεντρικός
και να μπορέσει η
ΕΔΕΚ να αναθεωρήσει την απόφασή
της.
Η πολιτική Επιτροπή του κινήματ ο ς Α λ λ η λ ε γ γ ύη
αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2021 καταθέτοντας
όμως ψήφο διαμαρτυρίας, ανέφερε ο βουλευτής του Κινήματος
Μιχάλης Γιωργάλλας, στην ομιλία
του στη συζήτηση για τον Αναθεωρημένο Κρατικό Προϋπολογισμό
του 2021. Όπως είπε, καταθέτουν
τη διαμαρτυρία τους γιατί την ώρα
που οι πολίτες έχουν χάσει σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους,
που οι επιχειρήσεις έχουν γονατίσει και δεν έχουν έσοδα, που τα
ενοίκια, τα έξοδα και το λειτουργικό κόστος συσσωρεύονται, που
περιουσίες χάνονται και οικογένειες διαλύονται, που έχουμε αυτοκτονίες, κατάθλιψη και εξαθλίωση,
αυτή την ώρα της καταστροφής και
εν μέσω πανδημίας, η Κυβέρνηση

αφήνει ανενόχλητες τις τράπεζες να
πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές τα
κόκκινα δάνεια σε εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων.

Δεν είδα ποτέ μου τόση διαφθορά είπε ο Θεοπέμπτου

Η Κυβέρνηση κερδίζει πρωτιές
στην διαφθορά και στην απουσία
διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων, το «παίζει αδιάφορη» και
με «εξυπνάδες» καταθέτει νομοσχέδια την τελευταία στιγμή, κάτι
που δείχνει επίσης σημάδια διαφθοράς, δήλωσε ο Πρόεδρος του
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, στην ομιλία του κατά την
ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Οι Οικολόγοι καταψήφισαν
τον προϋπολογισμό.
Ο κ. Θεοπέμπτου ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι στην επαγγελματική
του ζωή έχει δει δυστυχώς πολλέ ς περιπτώσεις διαφθοράς,
«αλλά ποτέ ξανά δεν έχει δει τέτοια
χάλια».

Δεν σημαίνει ψήφος εμπιστοσύνης είπε το ΕΛΑΜ

Η θετική μας ψήφος δεν είναι
ψήφος εμπιστοσύνης στη φιλοσοφία του Προϋπολογισμού, αλλά
έμπρακτη στήριξη στην κάθε μία
και στον κάθε ένα που αγωνίζεται
καθημερινά για προσωπική και
επαγγελματική επιβίωση, δήλωσε
ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Ο Χρίστος
Χρίστου είπε ότι το ΕΛΑΜ εμμένει
σταθερό στην άποψή του και ψηφίζει ως ακολούθως: «Οχι στις δαπάνες για αιτητές πολιτικού ασύλου,
Οχι στις δαπάνες για συντήρηση
και διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, Όχι στις δαπάνες για φοίτηση
Τουρκοκυπρίων μαθητών σε ιδιωτικές σχολές, Στηρίζουμε τα υπόλοιπα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως
παραχωρούμε λευκή επιταγή σε
κανένα».

Τ

ο Επαρχιακό Δικασ τήριο Λάρνακας επέβαλε
σήμερα ποινή φυλάκισης
πέντε μηνών, αρχίζοντας από
σήμερα, στον πρώην Δημοτικό Γραμματέα Λάρνακας Λευτέρη Εμπεδοκλή, 59 ετών, αφού
κρίθηκε ένοχος σε κατηγορία
παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, δηλαδή ότι προσπάθησε να επηρεάσει λειτουργό
του Δήμου, που επρόκειτο να
καταθέσει σε δίκη, στην οποία
ήταν κατηγορούμενος για υπόθεση κλοπής από δημόσιο λειτουργό, απόσπασης χρημάτων
με ψευδείς παραστάσεις και
νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τα γεγονότα της
υπόθεσης όπως αναφέρθηκαν
στο Δικαστήριο, ο 59χρονος,
ενώ τον Ιούνιο του 2018 ήταν
κατηγορούμενος σε υπόθεση
για την οποία καταδικάστηκε σε
ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων,
προσπάθησε να επηρεάσει λειτουργό του Δήμου.
Συγκεκριμένα ενώ πλησίαζε
η κατάθεση λειτουργού του
Δήμου Λάρνακας, ενώπιον του
Μόνιμου Κακουργιοδικείου
Λάρνακας – Αμμοχώστου, ο
πρώην Δημοτικός Γραμματέας,
τον επισκέφθηκε και τού εισηγήθηκε να διαβάσει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το οποίο
είχε ετοιμάσει με τον δικηγόρο
του.
Ωσ τόσο ο λειτουργός του
Δήμου Λάρνακας μετέβη στην
Αστυνομία και έκανε καταγγελία, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του πρώην Δημοτικού
Γραμματέα.
Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο
την περασμένη εβδομάδα τον
έκρινε ένοχο στην κατηγορία
της παρέμβασης σε δικαστική
διαδικασία και είχε ορίσει την
21η Ιανουαρίου ως ημερομηνία για επιβολή ποινής στον
59χρονο.
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Η επόμενη μέρα του Τραμπ: Τον κυνηγούν
οι τράπεζες, τον έκοψαν τα social, του
γυρνούν την πλάτη και οι δικοί του

Οι ετήσιες απολαβές του προέδρου
των ΗΠΑ και προνόμια εφ’ όρου ζωής

Ο

Ντόναλντ Τραμπ φεύγει, ο Τζο
Μπάιντεν έρχεται. Λιγότερο από ένα 24ωρο απομένει για να
ολοκληρωθεί η μετάβαση της
εξουσίας των ΗΠΑ χωρίς τη φυσική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ μιας και ο τελευταίος όχι μόνο δεν θα περιμένει τον
νέο ένοικο του Λευκού Οίκου στο Οβάλ
γραφείο αλλά θα είναι στη Φλόριντα. Από αύριο ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ εκτός
από την πιο ισχυρή θέση του κόσμου θα
παραλάβει και μια σειρά από προνόμια,
που απολαμβάνει ο εκάστοτε πρόεδρος.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι stand by 24
ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα έχοντας πλήρη ενημέρωση για το τι
γίνεται σε κάθε μήκος και πλάτος της γης.
Για τον πρόεδρο δεν υπάρχουν διακοπές,
ενώ για όλη τη θητεία του έχει λυμένο το
ζήτημα της διαμονής του μιας και κατοικεί εντός του Λευκού Οίκου. Όσο για
την αμοιβή του, αυτή φτάνει τα 400.000
δολάρια.
Μέχρι το 2001 ο ετήσιος μισθός του προέδρου ήταν 200.000 δολάρια. Τότε το
Κογκρέσο ψήφισε τον διπλασιασμό τον
αποδοχών του. Τα 400.000 δολάρια διατηρούνται ως ετήσιος μισθός μέχρι και
σήμερα. Βέβαια ο πρόεδρος δεν εισπράττει μόνο τα 400.000 δολάρια αλλά και
κάποια έξτρα χρήματα τα οποία έχουν ως
εξής:
- 50.000 δολάρια για τα προσωπικά του
έξοδα
- 100.000 δολάρια κάθε χρόνο για τα ταξίδια του
- 19.000 δολάρια ως επίδομα διασκέδασης

Πάντως ο εκάστοτε πρόεδρος πληρώνει
κάθε χρόνο φόρους για τον μισθό που
λαμβάνει. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει
για τα επιδόματα μιας και αυτά είναι σε
αφορολόγητο καθεστώς. Άλλη μία κληρονομιά είναι τα κλειδιά της εξοχικής προεδρικής κατοικίας, στο Camp David που
βρίσκεται στο βουνό Κάουκτειν του Μέριλαντ.
Για τις μετακινήσεις του ο εκάστοτε πρόεδρος έχει στη διάθεση του το Air Force
One, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος
τύπου Boeing 747-200B. Μάλιστα το Air
Force 1 χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ως
τόπος ορκωμοσίας προέδρου των ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα στο εσωτερικό του
αεροσκάφους είχε ορκιστεί πρόεδρος ο
Λίντον Τζόνσον αμέσως μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.
Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει
στη διάθεσή του την προεδρική λιμουζίνα - η αποκαλούμενη «τέρας» -(είχαμε
την ευκαιρία να τη δούμε στη χώρα μας
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ομπάμα),
η οποία έχει σχεδιαστεί για να αντέχει
ακόμα και πυραυλική επίθεση, καθώς και
το ελικόπτερο Marine One (πρόκειται για
δύο ελικόπτερο ένα μεγάλο και ένα μικρό,
τα επομονομαζόμενα Sikorsky VH-3D Sea
King και VH-60N «White Hawk».
Και αν νομίζετε ότι τα προνόμια για τον
πρόεδρο των ΗΠΑ σταματούν με το τέλος
της θητείας του κάνετε λάθος. Με βάση
την αμερικανική νομοθεσία όταν τελειώσει η προεδρική θητεία ο κάθε απερχόμενος πρόεδρος λαμβάνει τη λεγόμενη προεδρική σύνταξη. Αυτή φτάνει τα 200.000
δολάρια κάθε χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Βρίσκεται αντιμέτωπος με τεράστια
χρέη αλλά και τις οδυνηρές
συνέπειες της διχαστικής τακτικής
του

Δ

εν είναι η πρώτη φορά όπου ένας
πολιτικός ηγέτης κάνει μια κίνηση για να ανατρέψει υπέρ του μια
κατάσταση κι αυτή τελικά αποδεικνύεται μπούμερανγκ. Αυτή είναι η περίπτωση Τραμπ. Εάν είχε περιοριστεί στη ρητορική του περί νοθείας που του «έκλεψε»
την επανεκλογή και θα είχε τροφοδοτήσει
τους οπαδούς του με ό,τι έχουν πολιτική ανάγκη και δεν θα βρισκόταν στη δεινή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
Το να σέβεται ένας ηγέτης το μέτρο, να ξέρει
πού να σταματήσει, ώστε να μην υπερβεί το
όριο όπου η κίνησή του θα γυρίσει μπούμερανγκ είναι η πεμπτουσία της πολιτικής
σοφίας. Και από τέτοια ο Τραμπ δεν διαθέτει. Μπορεί να έδειξε πολιτικό ένστικτο,
καβαλώντας το άλογο της
κοινωνικής δυσαρέσκειας
έως και οργής που επικρατεί στη λευκή μικρομεσαία
συντηρητική «βαθιά Αμερική», αλλά μέχρις εκεί.
Η απομόνωσή του είναι
ασφυκτική και το γεγονός
ότι ουσιαστικά διώκεται εκ
των πραγμάτων απονομιμοποιεί και το κίνημά του.
Εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν τον
έχει εγκαταλείψει τελείως είναι όχι επειδή ο
απερχόμενος πρόεδρος ασκεί μεγάλη επιρροή, αλλά επειδή ένα κατεξοχήν συστημικό κόμμα έχει κι αυτό βρεθεί στη δίνη,
με αποτέλεσμα να απειλείται ο ρόλος του
ως πυλώνα του αμερικανικού πολιτικού
συστήματος.
Ο Τραμπ, λοιπόν, εγκαταλείπεται όχι μόνο
από το κόμμα του, αλλά και από συνεργάτες, από χορηγούς, ακόμα και από δικηγόρους του. Λέγεται ότι ήδη βρίσκεται στην
πόρτα και η κόρη του Ιβάνκα, αγαπημένη
και συνοδοιπόρος του κατά τη διάρκεια
της προεδρικής θητείας του. Η ταπεινωτική κατάληξη δεν είναι, όμως, τα μοναδικά
προβλήματά του. Ρωγμές έχει αρχίσει να
εμφανίζει και ο επιχειρηματικός του όμιλος, ο οποίος ήταν κατά πολλούς εξαρχής
υπερεκτιμημένος.
Ο ίδιος συστηματικά ανέβαζε την αξία των
περιουσιακών του στοιχείων, σε μια προ-

σπάθεια να βρεθεί ψηλότερα στην ετήσια
λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων της
Αμερικής. Η τρέχουσα αξία της περιουσίας
του Τραμπ ανέρχεται σε 2,5 δισ. δολάρια.
Υπέστη μείωση της τάξης του 30%, συγκριτικά με τα 3,7 δισ. δολάρια που είχε δηλώσει στις προεδρικές εκλογές του 2016. Τότε
είχε δηλώσει: «Κατέθεσα την προσωπική
οικονομική δήλωσή μου και είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι είναι μία από τις
μεγαλύτερες στην Ιστορία... Αυτή είναι η
διαφορά ανάμεσα σ’ έναν επιχειρηματία
και στους ανόητους και λάτρεις του μπλαμπλα πολιτικούς».
Τη στιγμή, όμως, που η μία τράπεζα μετά
την άλλη ανακοινώνει ότι παύει οποιαδήποτε συνεργασία με εταιρείες συμφερόντων του, στα επόμενα τρία χρόνια ο όμιλος Τραμπ οφείλει να εξυπηρετήσει 14
μεγάλα δάνεια που σχετίζονται με 12 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου και του περίφημου Trump Tower στην 5η Λεωφόρο
στο Μανχάταν, του ξενοδοχείου του στην
Ουάσινγκτον, θερέτρων,
γηπέδων γκολφ και του
Trump International Hotel
& Tower στο Σικάγο.
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος
ουρανοξύστης που έχει
κατασκευαστεί ποτέ στην
πόλη και ένας από τους
δέκα ψηλότερους των ΗΠΑ.
Τουλάχιστον έξι από αυτά
τα δάνεια, ύψους περίπου
479 εκατ. δολαρίων, έχουν εγγυητή τον
ίδιο τον Τραμπ. Ως συνέπεια, θα μπορούσαν να κατασχεθούν τα προσωπικά του και
όχι μόνο τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία
του. Τα δάνεια αυτά προέρχονται από τη
Ladder Capital, μια εξειδικευμένη τράπεζα
που ασχολείται αποκλειστικά με κτηματομεσιτικά.
Επιπλέον, υπερχρεωμένος εμφανίζεται ο
όμιλός του και στην Deutsche Bank, αλλά
και στη Vornado Realty Trust, στην οποία
έχει δοθεί ως εγγύηση το 30% της ιδιοκτησίας των πύργων με γραφεία της Vornado.
Αυτά τα χρέη πιθανόν να μην εξυπηρετηθούν, αφού πια η αγορά αντιμετωπίζει τον
Τραμπ σαν μολυσματική νόσο και γι’ αυτό
αποφεύγει να συνδεθεί μαζί του, πόσο
μάλλον να τον διευκολύνει.
Ενδεικτικό παράδειγμα του κλίματος που
επικρατεί είναι η ανακοίνωση της Deutsche
Bank, που σταματάει κάθε νέα συναλλαγή
με τον όμιλο Τραμπ.
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Πούτιν: Βούτηξε στα παγωμένα
νερά στους -20 βαθμούς για να
τιμήσει τα Θεοφάνεια

Ο

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν φορώντας μόνο ένα
γαλάζιο μαγιό βούτηξε σήμερα στα παγωμένα νερά μιας πισίνας που είχε το σχήμα σταυρού κοντά
στην Μόσχα για να τιμήσει την εορτή των
Θεοφανίων, που εορτάζεται στην Ρωσία
σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο.
Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε
ένα βίντεο που έδειχνε τον Πούτιν να βουτάει στα παγωμένα νερά, ενώ το θερμόμετρο έδειχνε 14 βαθμούς Κελσίου υπό
το μηδέν και να μπαίνει τρεις φορές κάτω
από το νερό, κάνοντας τον σταυρό του,
μπροστά από ένα μεγάλο σταυρό από
πάγο.

Ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στο γεγονός αυτό είπε ότι πρόκειται για μια παράδοση και ότι «ο Ρώσος
πρόεδρος τηρεί την παράδοση».
Ο ηλικίας 68 ετών Πούτιν μεγάλωσε σε
συνθήκες κομμουνιστικής διακυβέρνησης, υπό τις οποίες δεν υπήρχαν τέτοιου
είδους ανοιχτές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ως πρόεδρος δίνει συχνά το παρών
στις εκδηλώσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ έχει ενισχύσει την παρουσία της
Εκκλησίας στην κοινωνία.
Κάθε χρόνο κατά την εορτή των Θεοφανίων στην Ρωσία οι πιστοί εμβαπτίζονται
σε ποταμούς και λίμνες για να τιμήσουν τη
βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό.

Μπάιντεν - Μήνυμα στον
υπόλοιπο κόσμο: «Τέλος στις
πολιτικές απομόνωσης» του Τραμπ
«Θα επανορθώσουμε τις συμμαχίες μας και θα συνεργαστούμε με τον κόσμο
για άλλη μια φορά» είπε ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Μ

ήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο
για «εγκατάλειψη των πολιτικών απομόνωσης των ΗΠΑ»,
που εφάρμοσε ο προκάτοχός
του, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του.
«Αυτό είναι το μήνυμά μου σε όσους βρίσκονται πέρα από τα σύνορά μας. Η Αμερική έχει δοκιμαστεί και βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτό. Θα επανορθώσουμε τις συμμαχίες μας και θα συνεργαστούμε με τον
κόσμο για άλλη μια φορά», είπε ο Μπάιντεν
και δεσμεύτηκε να διαφοροποιηθεί από τις
πολιτικές απομόνωσης που ακολούθησε ο
προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ.
«Θα είμαστε ένας ισχυρός και αξιόπιστος
συνεργάτης για την ειρήνη, την πρόοδο και
την ασφάλεια», πρόσθεσε.
«Θέλουμε να ηγηθούμε με την ισχύ του
παραδείγματός μας και όχι με το αντίστροφο» τόνισε ο Μπάιντεν.
Παράλληλα, πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στη νέα διοίκηση
των ΗΠΑ και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους
για συνεργασία.

Θέλει παράταση της συνθήκης
START για τα πυρηνικά για άλλα
πέντε χρόνια

Ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
θα επιδιώξει να επεκτείνει τη συνθήκη για
τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, START για
πέντε χρόνια, ανέφερε η Washington Post
την Πέμπτη, επικαλούμενη ανώτερους αξιωματούχους στις ΗΠΑ.
Ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών του
Μπάιντεν, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε την
Τρίτη στο Κογκρέσο ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να επεκτείνει τη βασική πυρηνική
συνθήκη που λήγει στις 5 Φεβρουαρίου. Το
Κρεμλίνο την Τετάρτη δήλωσε ότι θα υποδεχόταν θετικά πιθανή παράταση.
Η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της
ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι βουλευτές των
ΗΠΑ ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση του Μπάιντεν, η οποία είναι πιθανό να
δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.
Η Νέα Συνθήκη START που υπεγράφη το
2010 περιορίζει τον αριθμό των στρατηγι-

κών πυρηνικών κεφαλών που η Ρωσία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναπτύξουν. Η μη παράταση της ισχύος της Συνθήκης θα αφαιρούσε τον κύριο πυλώνα που
διατηρεί την ισορροπία των πυρηνικών
όπλων μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο έντασης στις ήδη
τεταμένες σχέσεις τους.

Κοινή επίσκεψη στην Ουάσινγκτον προγραμματίζουν οι ΥΠΕΞ
Γαλλίας και Γερμανίας

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας σχεδιάζουν κοινό ταξίδι στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με τον Διατλαντικό Συντονιστή της γερμανικής κυβέρνησης Πέτερ
Μπάιερ.
«Είναι σημαντικό να αναλάβει η Ευρώπη
μεγαλύτερες ευθύνες. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην παλιά νοσταλγία της διατλαντικής σχέσης. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει
να αναζητήσουν νέα κοινά σημεία. Πρέπει
να οικοδομήσουμε τη νέα Δύση», δήλωσε
ο Διατλαντικός Συντονιστής της γερμανικής
κυβέρνησης Πέτερ Μπάιερ στο δημόσιο
γερμανικό ραδιόφωνο (Deutschlandfunk).
«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπό τον
Τραμπ ήταν πολύ επιζήμια για τις διατλαντικές σχέσεις. Τώρα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, πολλοί παλιοί γνωστοί από τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Κλίντον εμφανίστηκαν
ξανά, και ο Μπάιντεν τους φέρνει τώρα στο
γραφείο του. Έτσι, μπορούμε να βασιστούμε
σε αυτούς τους παλαιούς, αλλά δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο στην αποκατάσταση της
διατλαντικής σχέσης».
Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός
συνέχισε λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν πρέπει απλώς να βάλει τα χέρια της στη μέση και
να περιμένει. Η περαιτέρω εξέλιξη του ΝΑΤΟ
παραμένει ένα σημαντικό και μεγάλο έργο. Η
Ευρώπη βέβαια δεν συμφωνεί πάντοτε, αλλά
η Γερμανία και η Γαλλία θα επιδιώξουν την
συνεργασία με τις ΗΠΑ και σχεδιάζουν ένα
κοινό ταξίδι των υπουργών τους των Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Για τη Γερμανία
είναι επίσης σημαντικό να δοθεί στο ΝΑΤΟ
και στις ΗΠΑ μια πολύ σαφής δέσμευση για
τον στόχο του 2% για τις αμυντικές δαπάνες», τόνισε.
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To παιδί μου και εγώ
Θηλασμός: Όσα πρέπει να ξέρετε
για το βάρος του μωρού

Ό

λα τα μωρά αναπτύσσονται
με τον δικό τους ρυθμό, αλλά η αύξηση του βάρους του
μωρού τείνει να ακολουθεί ένα αρκετά συνεπές πρότυπο. Τα νεογέννητα που θηλάζουν μπορούν να χάσουν
έως και το 10% του βάρους γέννησής
τους κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της
ζωής τους. Στη συνέχεια, όταν τα μωρά
είναι 10 ημερών έως δύο εβδομάδων,
θα πρέπει να ανακτήσουν το βάρος που
έχασαν. Μετά από αυτό, για τους επόμενους τρεις μήνες περίπου, τα μωρά που
θηλάζουν παίρνουν περίπου 30 γραμμάρια την ημέρα.
Φυσικά, κάθε νεογέννητο είναι διαφορετικό, και μερικά παιδιά συνήθως
μεγαλώνουν πιο αργά από άλλα. Εφόσον το μωρό σας θηλάζει καλά και οι
εξετάσεις υγείας του είναι καλές μια πιο

σας τουλάχιστον κάθε δύο έως τέσσερις
ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και
της νύχτας για τις πρώτες έξι έως οκτώ
εβδομάδες. Εάν θέλει να θηλάσει πιο
συχνά, τοποθετήστε το πάλι στο στήθος σας.

*Δεν θηλάζει για αρκετή ώρα
Τα νεογέν νητα πρέπει να θηλάζουν
για περίπου 8 έως 10 λεπτά σε κάθε
πλευρά. Καθώς το παιδί σας μεγαλώνει,
δεν θα χρειάζεται να θηλάζει για τόση
ώρα ώστε να πάρει το μητρικό γάλα
που χρειάζεται. Τις πρώτες εβδομάδες,
ωστόσο, προσπαθήστε να κρατήσετε το
μωρό σας ξύπνιο ώστε να θηλάζει για
όση ώρα χρειάζεται.

*Δεν παίρνει όσο γάλα χρειάζεται
Πολλές μανούλες δεν παράγουν όσο

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

Η πειθαρχία που
χρησιμοποιείς για το παιδί
σου είναι αυτή που πρέπει;

Ό

ταν μιλάμε για πειθαρχία, οι γονείς
πολλές φορές μπερδεύουν τη σταθερότητα με τη σκληρότητα. Αυτά
όμως είναι τελείως διαφορετικά. Η
σταθερότητα βάζει όρια ασφαλείας που όταν
τα υπερβεί το παιδί θα έχει συνέπειες. Ενώ η
σκληρότητα χρησιμοποιεί λόγια με εκνευρισμό και απειλές για να τρομοκρατήσει το παιδί
και να το κάνει να υποταχθεί. Πώς λοιπόν μπορείς να επιβάλεις την πειθαρχία χωρίς να είσαι
σκληρός/ή; Πρώτα, πρώτα, διατήρησε την ψυχραιμία σου. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί σου
να συγκεντρώσει την προσοχή του στο λάθος
του, παρά στην τεταμένη αντίδρασή σου. Δεύτερον, φρόντισε πάντοτε να δείχνεις στο παιδί
σου την αγάπη σου. Δεν μπορώ να το τονίσω
επαρκώς πόσο σημαντικό είναι να υπενθυμίζεις στο παιδί σου ότι η αγάπη σου για κείνο
είναι χωρίς όρους, και δε στηρίζεται στη συμπεριφορά του.

Πώς θα δημιουργήσεις μια καλή σχέση
με το κορίτσι που σχετίζεται ο γιος
σου;

αργή αύξηση βάρους μπορεί να μην
αποτελεί πρόβλημα.
Σε κάθε περίπτωση όμως η αύξηση
βάρους είναι το καλύτερο σημάδι ότι
ένα μωρό παίρνει αρκετό μητρικό γάλα.
Όταν ένα μωρό αυξάνει το βάρος πιο
αργά από το αναμενόμενο, θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν παίρνει
αρκετό γάλα. Εάν το νεογέννητό σας δεν
επέστρεψε στο βάρος γέννησής του στις
δύο εβδομάδες ή δεν αυξάνει συνεχώς το βάρος μετά από αυτό μπορεί να
υπάρχει πρόβλημα θηλασμού.

Πιθανοί λόγοι που το μωρό δεν
αυξάνει το βάρος του
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους
οποίους το μωρό σας μπορεί να μην
παίρνει αρκετό μητρικό γάλα ώστε να
αυξάνει το βάρος του με συνέπεια. Ο
παιδίατρος είναι ο πλέον ειδικός να
προσδιορίσει τη ρίζα του προβλήματος και να σας καθοδηγήσει κατάλληλα.

*Δεν θηλάζει αρκετά συχνά
Φροντίστε να θηλάζετε το νεογέννητό

γάλα χρειάζεται το μικρό τους. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα το μωρό να πιπιλάει το στήθος χωρίς όμως να λαμβάνει γάλα.

Τι μπορείτε να κάνετε
Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας
γάλακτος είναι σημαντική για την ανάπτυξη του μωρού. Για οποιαδήποτε ανησυχία έχετε σχετικά με τον θηλασμό ή/
και την ανάπτυξη του μωρού σας, απευθυνθείτε άμεσα στον παιδίατρο. Μερικοί τρόποι ώστε να βεβαιωθείτε ότι το
μωρό προσλαμβάνει αρκετό γάλα είναι
οι εξής:
Φροντίζετε να θηλάζετε το μωρό κάθε
2-3 ώρες και κάθε φορά που φαίνεται
πεινασμένο
Δοκιμάστε να αποφύγετε τη χρήση πιπίλας, καθώς μπορεί να περιορίζει την
επιθυμία του μωρού για θηλασμό
Προσπαθήσ τε να κρατάτε το μωρό
ξύπνιο κατά τη διάρκεια του θηλασμού,
χαϊδεύον τας τα πατουσάκια του και
αλλάζοντας θέση θηλασμού Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας

Η γυναίκα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι είναι
πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε μία καλή
σχέση με το κορίτσι που ο γιος μας σχετίζεται. Παρακάτω δίνουμε μερικές ιδέες που θα
σας βοηθήσουν να αρχίσετε. Πρώτα, πρώτα,
να την καλέσετε για φαγητό. Ο χρόνος γύρω
από το τραπέζι είναι μία πολύ καλή ευκαιρία
για την ανάπτυξη καλών σχέσεων. Δεύτερον,
οργανώστε μια βραδιά για να παίξετε διάφορα
παιχνίδια μαζί της και με το γιο σας. Ρωτήστε
την ποια παιχνίδια της αρέσουν πολύ, ή ποια
δεν της αρέσουν, για να παίξετε και θα μάθετε
πολλά για το άτομό της. Τα παιχνίδια αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του ανθρώπου, και τις
ικανότητές του.

Πώς καταλαβαίνεις αν το παιδί σου
έπεσε θύμα σχολικού εκφοβισμού;
Έχει ενδιαφέρον αλλά και προβλήματα να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει. Και ένας από
τους πιο επικίνδυνους παράγοντες που μπορούν να κάνουν δύσκολη την παιδική ηλικία
είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Είναι μια δυσκο-

λία που δεν πρέπει να την απορρίψουμε είτε
γιατί δεν είναι σημαντική είτε γιατί δεν μπορεί να συμβεί. Γιαυτό έχει μεγάλη σημασία
να καταλάβεις τα σημεία του εκφοβισμού.
Ένα σημείο ότι το παιδί σου μπορεί να είναι
θύμα σχολικού εκφοβισμού είναι όταν αρχίσει να προφασίζεται ότι είναι άρρωστο και δε
θέλει να πάει σχολείο. Ένα άλλο σημείο είναι
όταν έρθει το παιδί από το σχολείο με τα βιβλία
του, τα ρούχα του, ή άλλα πράγματά του κατεστραμένα. Να έχεις πάντοτε το νου σου και να
παρακολουθείς τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού σου εξαιτίας του εκφοβισμού.

Είστε μαζί με τον άντρα σου / τη
γυναίκα σου στην ίδια ομάδα;
Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Στη διαδρομή
αυτού του ταξιδιού της ζωής έρχεσαι συνέχεια
αντιμέτωπος/η με απαιτήσεις, κινδύνους, και
απογοητεύσεις. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος
που θάπρεπε κάθε στιγμή να μπορείς να βασιστείς -- κι αυτός είναι ο άντρας σου/η γυναίκα
σου. Σου δίνουμε 3 τρόπους για να είσαι καλός
συμπαίκτης του άντρα σου/της γυναίκας σου.
Πρώτον, να είσαι προσηλωμένος /η και αφοσιωμένος/η για να μείνετε μαζί -- ό,τι κι αν συμβεί. Δεύτερον, να είσαι ευαίσθητος/η και διακριτικός/ή στον άντρα σου /στη γυναίκα σου σε
μεταβατικές περιόδους . Τέλος, μην επιτρέπεις
τις δύσκολες στιγμές να σε απομακρύνουν από
τον άντρα σου/τη γυναίκα σου.

Πώς καταλαβαίνεις ότι ο γάμος σου
αρχίζει να κλονίζεται;
Αρχίζετε να έχετε διαφωνίες και μικροκαυγαδάκια με τον άντρα σας/τη γυναίκα σας ... όχι πολύ
σοβαρά, τα παραβλέπετε ... ελπίζοντας ότι θα περάσουν. Μπορεi όμως αυτά τα μικρά περιστατικά να
είναι απλά σημάδια κάποιων μεγαλύτερων προβλημάτων. Ποια είναι μερικά από τα σημάδια ότι ο
γάμος σου αρχίζει να κλονίζεται; Το πρώτο σημάδι
είναι όταν αρχίζεις να έχεις μυστικά και να κρύβεις
κάποια πράγματα από τον/την σύζυγό σου, όταν
δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση σας.
Το δεύτερο σημάδι είναι όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι το παιδί κι όχι ο/η σύζυγός σου.

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

υγεία
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Εμβόλιο Covid: Αλλεργικές
αντιδράσεις, σε τί ποσοστό
εμφανίζονται

Α

υτά είναι τα δεδομένα που
έρχονται από την εφαρμογή των προγραμμάτων εμβολιασμού, κυρίως από τις
ΗΠΑ. Επίσης, στον Καναδά, όπου ο
εμβολιασμός ξεκίνησε στα μέσα Δεκεμβρίου, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μέχρι
στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας. Μιλώντας στο ΑΜΠΕ, οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος
(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν, λέγοντας πως ανάμεσα σε 2 εκατομμύρια
εμβολιασμένους, έχουν καταγραφεί
21 περιπτώσεις σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων. Οι περισσότεροι ανέφεραν ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων και 20
από αυτούς έχουν αναρρώσει πλήρως.
Να σημειωθεί πως τα
στοιχεία για τις ΗΠΑ,
είναι για την περίοδο
ως τις 23 Δεκεμβρίου και από
τότε αναφέρθηκαν ακόμη
οκ τ ώ πε ριπ τ ώ σ ε ις
αλλεργικής αντίδρασης,
δηλαδή συνολικά 29. Οι
περισσότερες σχετίζονται
με το εμβόλιο της Pfizer, το
οποίο όμως ξεκίνησε να
δίνεται μία εβδομάδα πριν
από αυτό της Moderna, άρα
έχουν δοθεί περισσότερες
δόσεις από αυτό, σύμφωνα
με τις αμερικανικές υγειονομικές
αρχές.
Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα
για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των
Ασθενειών, έχει αναφερθεί αύξηση
στο ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων, αλλά σε γενικές γραμμές οι
αντιδράσεις αυτές παραμένουν σε
αρκετά χαμηλό επίπεδο. Ανέφεραν
πως το ποσοστό εμφάνισης αναφυλαξίας είναι 11,1 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο εμβολιασμένων. Το ποσοστό εμφάνισης αναφυλαξίας που
παρουσιάζεται στο εμβόλιο της γρίπης είναι 1,3 ανά εκατομμύριο εμβολιασμένων. Πάντως τα Κέντρα, έχουν
συστήσει σε όλους παρουσίασαν
τέτοια αντίδραση, στην πρώτη δόση,
να μην προχωρήσουν στην δεύτερη.

Οι επιστήμονες των Κέντρων, τονίζουν πως “όλα τα εμβόλια ενέχουν
ένα σπάνιο κίνδυνο για αναφυλαξία,
μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση
απειλητική για τη ζωή” και προσθέτουν πως η αναφυλαξία μπορεί να
αναστραφεί γρήγορα με φαρμακευτική αγωγή όπως επινεφρίνη.
Από την πλευρά τους οι καθηγητές
του ΕΚΠΑ σημειώνουν ότι “κανένας
ασθενής δεν κατέληξε από αλλεργική
αντίδραση, σε αντίθεση με τα αναρίθμητα θύματα της COVID-19 και αυτό
πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη”.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του
Καναδά, στο πρόγραμμα εμβολιασμού δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες μέχρι στιγμής και ότι η εικόνα είναι σε γενικές γραμμές αυτή που προέκυψε από τα κλινικά τεστ. Στις
πιο κοινές παρενέργειες,
είναι πυρετός που διαρκεί
λίγο, πόνος στο σημείο
του εμβολιασμού, πονοκέφαλος και κόπωση. Οι
πιο πολλές ανεπιθύμητες
ενέργειες, υποχωρούν
σε 24 ώρες. Στον Καναδά
γίνονται δύο εμβόλια, της
Pfizer και της Moderna και ως
τώρα έχουν δοθεί 230.000
δόσεις.
Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ βρίσκεται υπό έρευνα ο θάνατος
ενός 56χρονου γιατρού από
τη Φλόριντα, περίπου τρεις
εβδομάδες, αφού έκανε το
εμβόλιο. Ο γιατρός Gregory
Michael, γυναικολόγος στο Ιατρικό
Κέντρο Mount Sinai στο Μαϊάμι,
πέθανε από εγκεφαλικό που προκλήθηκε από έλλειψη αιμοπεταλίων.
Η σύζυγος του, Heidi Neckelmann,
δήλωσε πως ζήτησε ιατρική βοήθεια
τρεις ημέρες αφού έκανε το εμβόλιο,
γιατί εμφάνισε κηλίδες στο δέρμα, τις
οποίες θεώρησε ενδεικτικές εσωτερικής αιμορραγίας. Η ίδια δήλωσε πως
η θρομβοπενία, οδήγησε στο εγκεφαλικό. H Pfizer – της οποίας το εμβόλιο έλαβε ο γιατρός – ανακοίνωσε
πως ενημερώθηκε. “Ερευνούμε το
συμβάν, αλλά δεν πιστεύουμε αυτή
τη στιγμή πως υπάρχει κάποια άμεση
σχέση με το εμβόλιο” ανέφερε. Πρόσθεσε πως οι κλινικές έρευνες δεν
έδειξαν πως προκαλεί θρομβοπενία.
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Έτσι θα νικήσετε το στρες – Τι να κάνετε
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

Μ

πορεί ο καιρός να μας έχει κλείσει
μέσα, στην πρώτη ευκαιρία όμως ας
βγούμε έξω να περπατήσουμε στην εξοχή. Τα οφέλη θα είναι πολλά και δεν
αφορούν μόνο την σωματική μας κατάσταση, αλλά
και την ψυχική μας υγεία Οι τακτικές βόλτες σε χώρους πράσινου και δάση βοηθούν σημαντικά στην
καταπολέμηση του εργασιακού στρες σύμφωνα με
τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Tsukuba.
Για την ακρίβεια οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι
άνθρωποι που πηγαίνουν συστηματικά βόλτες σε
χώρους με πράσινο και στην ύπαιθρο έχουν και
βελτιωμένες ικανότητες ανταπόκρισης σε καταστάσεις στρες.
Στην έρευνα που δημοσ ιεύθηκε σ το Public
Health in Practice, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Tsukuba υπό την καθοδήγηση του καθηγητή
Shinichiro Sasahara ανέλυσαν την αίσθηση συνοχής των συμμετεχόντων, τη δημογραφική τους
κατάσταση και τις συνήθειές τους όσον αφορά το
περπάτημα στην ύπαιθρο. Η αίσθηση συνοχής
εμπεριέχει την αίσθηση νοήματος ζωής, την επίγνωση της κατάστασης στρες και την αίσθηση ότι
κάποιος είναι σε θέση να το διαχειριστεί. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι παράγοντες όπως το ανώτερο
εκπαιδευτικό επίπεδο και ο γάμος ισχυροποιούν

την αίσθηση συνοχής, ενώ το κάπνισμα και η απουσία άσκησης την αποδυναμώνουν. Οι άνθρωποι με
έντονη αίσθηση συνοχής έχουν και μεγαλή ανοχή
στο στρες.
Στη μελέτη αναλύθηκαν τα στοιχεία περισσότερων
από 6000 Ιαπώνων εργαζομένων ηλικίας 20-60
ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι
που πήγαιναν συχνά βόλτες στη φύση είχαν και
μεγαλύτερη αίσθηση συνοχής.
Πόσο συχνά μπορούμε να κάνουμε βόλτα στο πλησιέστερο χώρο πρασίνου προκειμένου να αποκομίσουμε τα οφέλη της επαφής με την ύπαιθρο στη
βελτίωση των ικανοτήτων ανταπόκρισης στο στρες;
Βάσει των στοιχείων της έρευνας τουλαχιστον μια
φορά την εβδομάδα φαινεται αρκετά αποτελεσματική.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι η βόλτα τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα σε ένα δάσος ή έναν πράσινο χώρο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους
να έχουν ισχυρότερη αίσθηση συνοχής», εξηγεί
ο καθηγητής Sasahara επισημαίνοντας ότι το περπάτημα στο δάσος ή σε χώρους πρασίνου είναι
μια απλή δραστηριότητα που δεν χρειάζεται ειδικό
εξοπλισμό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια πολύ
καλή συνήθεια για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας
και τη διαχείριση του άγχους».

Αδυνάτισμα: Το ρόφημα που «καίει» το λίπος του
σώματος

Σ

ε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrients, φάνηκε πως το τσάι oolong και η καφεΐνη αύξαναν
τη διάσπαση του λίπους κατά περίπου 20% στους υγιείς εθελοντές που συμμετείχαν, ενώ το τσάι
συνέχισε να έχει κάποια επίδραση ακόμα και όταν οι συμμετέχοντες κοιμούνταν.
Τα διάφορα είδη τσαγιού που παράγονται από ένα συγκεκριμένο είδος φυτού, το Camellia
sinensis, ξεχωρίζουν μεταξύ τους λόγω της διαφορετικής τεχνικής επεξεργασίας που υφίστανται:
το μη οξειδωμένο τσάι όπως το πράσινο, το τσάι μισής οξείδωσης όπως το oolong tea και το πλήρως οξειδωμένο τσάι όπως το μαύρο. Επίσης, η κατανάλωση τσαγιού oolong ή καφεΐνης φαίνεται ότι οδηγεί σε αύξηση των θερμίδων που καίει ο οργανισμός και το τσάι oolong, συγκεκριμένα,
ενεργοποιεί την οξείδωση του λίπους.
Η μελέτη περιελάμβανε 12 υγιείς άνδρες, ηλικίας από 20 έως 56 ετών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
της μελέτης 14 ημερών, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν είτε τσάι oolong (100 mg καφεΐνης, 21.4 mg γαλλικού οξέος, 97 mg κατεχινών and 125 mg πολυμερισμένων πολυφαινολών), είτε καφεΐνη (100 mg),
είτε ένα εικονικό φάρμακο μαζί με το πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.
Σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, την 14η ημέρα πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση θερμίδων και καταγραφή του ύπνου των συμμετεχόντων.
Όπως αναδείχθηκε από τα αποτελέσματα, η καφεΐνη και το τσάι oolong
αύξησαν την οξείδωση του λίπους κατά περίπου 20% χωρίς να επηρεάζουν τη δαπάνη ενέργειας κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Επίσης, η μείωση στο αναπνευστικό πηλίκο (ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα που εκπνέουμε διά την ποσότητα οξυγόνου που εισπνέουμε) ήταν μεγαλύτερη με το τσάι oolong από ό,τι με την καφεΐνη
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Νόσος Πάρκινσον: Η διατροφή που μπορεί να την
καθυστερήσει ακόμη και 17 χρόνια

Ν

έα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο
British Columbia (UBC) υποδεικνύει έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στο διατροφικό μοτίβο MIND, τη μεσογειακή διατροφή και την
καθυστερημένη έναρξη της νόσου Πάρκινσον. Παρόλο που οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια
τις νευροπροστατευτικές επιδράσεις της διατροφής
MIND για ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η
άνοια, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που δείχνει
παρόμοιο συσχετισμό ανάμεσα σε αυτή τη διατροφή
και την εγκεφαλική υγεία για τη νόσο Πάρκινσον.
Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση στο
Movement Disorders, η διατροφή MIND συνδυάζει

πτυχές από δύο πολύ δημοφιλείς δίαιτες, τη μεσογειακή διατροφή και την DASH (Διατροφική Προσέγγιση
για τη Διακοπή της Υπέρτασης).
Στη μελέτη συμμετείχαν 176 άνθρωποι, με τους ερευνητές να εξετάζουν αφενός την προσκόλλησή τους σε
αυτούς τους τύπους διατροφής, που χαρακτηρίζονται
από μειωμένη πρόσληψη κρέατος και κατανάλωση
λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής άλεσης και
υγιεινών λιπαρών και αφετέρου την ηλικία έναρξης
της νόσου Πάρκινσον. Διαπίστωσαν, λοιπόν, πως η
συνεπής τήρηση αυτού του μοτίβου διατροφής συνέπιπτε με την καθυστερημένη κατά 17,4 έτη έναρξη της
νόσου στις γυναίκες και κατά 8,4 έτη στους άνδρες.
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Έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Μαρινάκης των Πελόμα Μποκιού
το συγκρότημα που ξεκίνησε από τα χέρια του Θ. Κουρτέση

Μετά τον Βλάση Μπονάτσο και τον Τάκη Ανδρούτσο
έφυγε και ο μπασίστας του συγκροτήματος

Ο

ι Πελόμα Μποκιού, σχηματίσ τηκαν την Άνοιξη του 1970 και εμφανίζον ται το Φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς στο κλαμπ Blow
Up, (που ήταν στην οδό Πελλήνης, στην Κυψέλη και ήταν στην ιδιοκτησία του εκδότη της εφημερίδας Hellas News, κ. Θανάση Κουρτέση). Τότε, παίζουν Santana, Traffic, Rolling Stones, και κατά κόρον,
τραγούδια από τον δίσκο The Live Adventures of Mike
Bloomfield and Al Kooper. Το διπλό αυτό άλμπουμ,

για τους ΠΕΛΟΜΑ ΜΠΟΚΙΟΥ, ήταν κάτι σαν ιερό Ευαγγέλιο.
Τον Νοέμβριο του 1970, με τακομίζουν σ το κλαμπ
Hobby, στην οδό Κύπρου (Πλατεία Αμερικής). Εκείνη
την περίοδο, εμφανίζουν και το τραγούδι «Γαρύφαλλε-Γαρύφαλ λε», που κυκλοφορούν σε μικρό δίσκο
στην ΛΥΡΑ.
Τον Νοέμβριο του 1970, υπάρχει για αυτούς, μια μικρή
παρουσίαση στο περιοδικό ΦΑΝΤΑΖΙΟ, αλλά δεν γίνονται γνωστοί, παρά μόνο σε μικρό κύκλο ανθρώπων.
Η μεγάλη αναγ νώριση, αρχίζει με περίεργο τρόπο,
όταν σ τις 22 Ιανουαρίου 1971, το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, δημοσιεύει επιστολή αναγνώστη...
«Τυχαία έπεσε στα χέρια μου ένα τεύχος του περιοδικού Rolling Stone και διάβασα ένα άρθρο του για την
ελληνική ποπ, και τον Σαββόπουλο και τους ΠΕΛΟΜΑ
ΜΠΟΚΙΟΥ....Ποιοι είναι αυτοί; ...αν όν τως υπάρχει
αυτό το γκρουπ και δεν το ξέρουμε εμείς και το ξέρουν
οι ξένοι καλύτερα από εμάς, είμαστε άξιοι συλλυπητηρίων...»(Ιωάννης Στασινόπουλος. Επιστολή στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ, Ιαν 1971).
Τα ΕΠΙΚ Α ΙΡΑ κάνουν έρευνα και ε ν τοπίζουν τους
Πελόμα στο κλαμπ Hobby της οδού Κύπρου. Το περιοδικό δημοσιεύει συνέντευξή τους, στις 5 Φεβρουαρίου του 1971. Η συνέντευξη αυτή, τους κάνει διάσημους και στο μικρό κλαμπ, πλέον σχηματίζεται το αδιαχώρητο. Τα φρικιά, είναι πολύ περήφανα που ανακαλύπτουν ένα καθαρόαιμο ελληνικό συγκρότημα ποπ,
ύστερα όμως, από ...την υπόδειξη ξένων.
Το τραγούδι «Γαρύφαλλε-Γαρύφαλλε», γίνεται αμέσως
τεράστια επιτυχία και είναι αυτό που σπάει την ψυχεδελική εμμονή για αγγλικό στίχο.
Ο Ηλίας Μαρινάκης συμμετείχε στην ηχογράφηση του
μοναδικού άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλο-

φόρησε το 1972 με τίτλο το όνομά τους .
Μετά τον Βλάση Μπονάτσο και τον Τάκη Ανδρούτσο,
έφυγε από τη ζωή σήμερα και ο Ηλίας Μαρινάκης, ένα
ακόμη μέλος της θρυλικής παρέας των Πελόμα Μποκιού. Ήταν ο αδελφός του ιδρυτικού μέλους και ντράμερ του συγκροτήματος Τάκη Μαρινάκη και μπήκε
στους κόλπους του μετά την αποχώρηση των Γιάννη
Κιουρκτσόγλου και Νίκου Λογοθέτη παίζοντας μπάσο.
«Ο αδε λφός μου ο Ηλίας, ταλαν τούχος μουσ ικός,
ταλαιπωρήθηκε από την χρόνια ασθένειά του. Αγαπητός σε όλους. Δεν θα τον ξαναδούμε» έγραψε ο Τάκης
Μαρινάκης στο Facebook ανακοινώνοντας την δυσσά-

Δύο λόγια από τον
Θανάση Κουρτέση:

Έ

ρεστη είδηση του θανάτου του.
Οι Πελόμα Μποκιού, υπήρξαν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ψυχεδελικής νεολαίας, σ την
Εποχή της Δικτατορίας και το συγκρότημα μέσα από το
οποίο μας συστήθηκε ο Βλάσσης Μπονάτσος.
Το παράξενο όνομά τους σχηματίστηκε από τις πρώτες

χω μια παρουσία
επιχε ιρημα τ ική,
δημοσιογραφική
και μεγάλων καλ λιτεχ ν ικώ ν ε κδ η λ ώ σ ε ω ν
5 0 ε τ ώ ν κα ι β ά λ ε .
Ξ ε κ ίν η σ α α π ό τ α 17
μου. Ήμουν κοντά σ τα
20 σ τις χρυσές εποχές
τ ων Beetles, Rolling
Stones, Animals, Elvis
κ λπ. Στ ην Αθήνα μας
τ α μικ ρά κ λαμπ απ ό
150 άτομα έως 400. Η νεολαία σ τριμώχνονταν με
5δραχμές είσοδο και χωρίς οινόπνευμα μόνο αναψυκτικά για να χορέψει για τρεις ώρες, που ήταν η
διάρκεια του πρωινού (10πμ – 1μμ) ή του απογευματινού (5μμ – 8μμ), μόνον κάθε Κυριακή. Προσπαθούσαμε να έχουμε μόνο ξένα μουσικά ακούσματα, με τα ντυσίματα και τη μόδα της εποχής.
Είχα τ ην Τ Υ ΧΗ να ασ χοληθώ από τα 17 μου σ ε
αυτές τις αξέχασ τες εποχές. Άνοιξα κατ’ αρχήν ένα
μικρό κλαμπ, το BLOW UP, που ήταν Πελλήνης και
Πατησ ίων σ τη Κυψέ λη σ τη Μαυροματαίων, που
έμελλε να είναι η αρχή για δύο πελώρια συγκροτήματα, τους ΠΕΛΟΜΑ ΜΠΟΚΙΟΥ με τον Βλάσση
Μπονάτσο αυτόν τον απίθανο φίλο μου καλλιτέχνη
κι άνθρωπο, και τους SOCR ATES με τον Αν τώνη
Τουρκογιώργη. Μετά τις πρώτες τους εμφανίσεις
στο BLOW UP μου τους «άρπαξε» ο μεγάλος Διονύσης Σαββόπουλος σ το «ΚΥΤ ΤΑΡΟ».
Πραγματικά, αισ θάνομαι συγκίνηση, νοσ ταλγ ία,
δέος αλλά και σ τεναχώρια που διάβασα ότι έφυγε
ένας ακόμη της εποχής μου, ο Ηλίας ο Μαρινάκης,
που με τον αδελφό του ήταν δυο εξαίρετα παιδιά
και μουσικοί.
Ευχαρισ τώ τους δημοσιογράφους που καλύπτουν
αυτά γε γονότα και γράφουν από που ξεκίνησαν

συλλαβές των επωνύμων των ιδρυτικών μελών (ΛΟγοθέτης, ΜΑρινάκης, ΜΠΟνάτσος, ΚΙΟΥρκτσόγλου) και
την δεύτερη συλλαβή του ΔαΠΕ
ρη που ήταν επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη.
Ο Γαρύφαλλος, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Στίχοι και Μουσική γραμμένοι από τον Γ.Κιουρκτσόγλου.
Στην πρώτη εκτέ λεση τραγουδά, ο Νίκος Δαπέρης,
όμως αργότερα ο Βλάσσης Μπονάτσος ερμήνευσε το
τραγούδι σε ραπ εκδοχή με τους Goin Through.

αυτά τα μουσ ικά είδωλα της νεολαίας των ‘60s,
‘70s, ‘80s που είχα την ευλογία να δημιουργήσω,
να συνεργαστώ, να προβάλλω είτε σαν επιχειρηματίας του κλαμπ BLOW UP και μετά το μεγαλύτερο
τ ης Αθήνας, το V IP ’s σ τ ην Κεφαλ λην ίας. Επειδή
έ χω να γράψω πολ λά σ το βιβλίο που γράφω και
θα εκδώσω κάποια σ τιγμή. Σας ευχαρισ τώ για την
αν ταπόκριση που έ χω από Ελ λάδα, Αμερική και
Καναδά. Να είσ τε καλά.
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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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Εμείς έχουμε το μυστικό!
Οι θεραπευτικές ιδιότητες της φυσικά αρωματικής
μαστίχας είναι γνωστές από την αρχαιότητα.
Το ανθρακούχο νερό και η Ελληνική Λεμονάδα
MASTIQUA είναι γευστικά και δροσιστικά.
Ζητήστε τα MASTIQUA στα αγαπημένα σας
μπακάλικα και ζαχαροπλαστεία ή μέσω
διαδικτύου στο KolonakiFineFoods.com.
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OMOΓΕΝΕΙΑ
Απίστευτα τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ.
Άγνωστες οι συνέπειες, όχι μόνο στις ΗΠΑ,
αλλά και παγκοσμίως

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

Α

ν και οι τηλεοράσεις όλου του κόσμου τα δείχνουν συνεχώς και κατ’
επανάληψη, φαίνονται απίστευτα τα
όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου εορτή των Θεοφανίων, σύμφωνα
με το ορθόδοξο εορτολόγιο.
Τα γεγονότα είναι γνωστά και τα έχουμε δει
πολλές φορές από τις τηλεοράσεις. Λίγοι θερμοκέφαλοι οπαδοί του Προέδρου Τραμπ,
αποσπάστηκαν από την μεγάλη ομάδα των
χιλιάδων φιλήσυχων διαδηλωτών και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, κάνοντας στο πέρασμά
τους τα πάντα γυαλιά καρφιά.
Εκτός των υλικών καταστροφών σκοτώθη-

καν πέντε άτομα μεταξύ των οποίων και ένας
αστυνομικός, που επέβλεπε την ασφάλεια του
κτιρίου.
Έκτοτε και ενώ τελειώνει η θητεία του Προέδρου Τραμπ και καθώς ο νεοεκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν ετοιμάζεται να αναλάβει τα
καθήκοντά του, βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια
στο Κογκρέσο και την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι μεν επιδιώκουν την καθαίρεσή
του, οι δε την αθώωσή του.
Παρακολουθώντας κανείς όλα αυτά, παρακολουθώντας δηλαδή τις εκατέρωθεν εμπρηστικές και γεμάτο πάθος πολιτικές ομιλίες των
βουλευτών και των γερουσιαστών, παρακολουθώντας όμως και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία δεν κάνουν πλέον αντικειμενική ενημέρωση, αλλά μόνο βιτριολικά σχόλια
πρέπει, ναι πρέπει να ανησυχεί για το μέλλον
των ΗΠΑ.
Όμως το μέλλον των ΗΠΑ σίγουρα επηρεάζει
το μέλλον της ανθρωπότητας. Και αυτό επειδή
η μεν 20η Ιανουαρίου 2020, που θα αναλάβει
η νέα κυβέρνηση θα έλθει και θα παρέλθει,
το μίσος όμως μεταξύ του λαού που καλλιεργείται θα μείνει επειδή είναι βαθύτατο και
δυστυχώς μέρα με την ημέρα βαθαίνει περισσότερο.
Βεβαίως στις ΗΠΑ υπάρχουν θεσμοί, αλλά
τους θεσμούς, εύκολα μπορεί καθένας να
τους ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Αλλωστε
γι’ αυτό υπάρχουν και νομικοί και δικαστήρια, και φυλακές, αλλά συχνά και «αγανακτι-

σμένοι πολίτες» που βγαίνουν στους δρόμους όπως έγινε το Καλοκαίρι στην Μινεάπολη, στην Φιλαδέλφεια, το Πόρτλανδ καθώς
και στο Καπιτάλιο προ ημερών και τα κάνουν
Γης Μαδιάμ και ας κλαίνε εκείνοι που τα ‘χουν.
Μετά από αυτά θα επαναλάβω μερικά από
αυτά που έγραφα και την περασμένη εβδομάδα:
«Αρχικά λοιπόν πρέπει όλοι μας να καταδικάσουμε, απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που
έγιναν στις 6 Ιανουαρίου 2020 στο Καπιτώλιο,
όπου εκτός των άλλων είχαν ως αποτέλεσμα
να χάσουν τη ζωή τους και πέντε άνθρωποι.
Έπειτα να προσθέσουμε ότι στα 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.
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..»
Φοβούμαι ότι τα περισσότερα και τα χειρότερα έρχονται και αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά ολόκληρη την ανθρωπότητα.
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Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ WARD 22 ΚΙ ΕΠΕΣΕ ΜΕ ΤΑ
ΜΟΥΤΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
I want to thank my family for the support they have always given me; and my
friends for all the support they have given me over the past few months. I am
humbled by the trust placed in me yesterday by the people of ScarboroughAgincourt.
During the campaign, I made a promise to work hard for ScarboroughAgincourt and, today, I renew that promise. To that end, I am asking each of
you to share your ideas to help me improve your lives.
I want to congratulate, and thank, all the other candidates for allowing your
name to be placed on the ballot. It shows that you are willing to work for the
betterment of Scarborough-Agincourt and I look forward to working with
each of you in the future.
Finally, I want to thank my political mentor. He taught me to listen to
constituents and fight for them every day. I will make sure that ScarboroughAgincourt's voice is heard loud and clear at City Hall.
If you have any issues or concerns, please do not hesitate to contact my office
at 416-392-1374 or by email at Counillor_Mantas@toronto.ca
Once again, thank you for your support.

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

Σ

ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

την χθεσινή σημαιοστόλιστη πανηγυρική εκδήλωση στην πρωτεύουσα των
ΗΠΑ, είκοσι πέντε χιλιάδες αρματωμένοι σαν αστακοί αμερικανοί στρατιώτες εγγυήθηκαν την ειρηνική ορκωμοσία
του τεσσαρακοστού έκτου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μπροστά στο Καπιτώλιο
παρουσία διακοσίων χιλιάδων κοντάρο-καρφωμένων σημαιών.
Μπορεί η οργανωτική επιτροπή της γερουσίας με ένα φαρδύ και πλατύ χαμόγελο να
παρουσίαζε τους νεοεκλεγέντες αξιωματούχους, κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας, του
εβδομήντα οκτάχρονου προέδρου Τζο Μπάιντεν και της πρώτης αφροασιατικής αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, ενώπιον του προέδρου
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο σύνταγμα
των ΗΠΑ, αλλά ο φόβος και ο τρόμος πλανιόταν πάνω από τον γκρίζο ουρανό της Αμερικανικής πρωτεύουσας.
Ο αετός του Δία, σύμβολο της παντοδυναμίας
του, που υιοθέτησαν οι αμερικανοί μετά την
επιτυχή εκδίωξη των Άγγλων από την πατρίδα
τους, στην χθεσινή τελετή έτρωγε τα ίδια του
τα σωθικά.
Η δημοκρατία βαριά πληγωμένη, καλείται
να επουλώσει τα τραύματα της και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος να απαλείψει την διχόνοια που
κατακερμάτισε την αμερικανική κοινωνία και
ίσως αυτό να αποδειχθεί η πιο μεγάλη πρόκληση του προέδρου Μπάϊντεν στην διάρκεια της τετράχρονης θητείας του.
Το δίπολο, πανδημία και ομόνοια, ίσως αποβούν τα καταλυτικά ζυγοσταθμίσματα, οι άνισες ισορροπίες, τα ανάλαφρα βαρίδια που
θα γείρουν την πλάστιγγα προς την μία ή την
άλλη κατεύθυνση για την επιτυχία ή όχι της
διακυβέρνησης του.
Ένας στους δύο ψηφοφόρους ψήφισαν
Τράμπ. Ένας στους δύο και κάτι γραμμομόρια
εξέλεξαν Μπάϊντεν.
Η οριακή διαφορά κόκκοι της ψιλοκοσκινισμένης δημοκρατίας το διακύβευμα του Αμερικανικού ονείρου, που θα κριθεί από μια
ζαριά σε κάποιο πολυτελές καζίνο στο χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ .
Η ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα θα
παρακολουθεί την παλάντζα του Μπάρμπα
Τζό να αιωρείται σαν καρυδότσουφλο στην
τρικυμισμένη εποχή της άγριας δύσης που
ξαναζούμε.
Είναι να δούμε, εάν ο θαλασσόλυκος της πολιτικής καταφέρει να προσαράξει σε ήσυχο και
απάνεμο λιμάνι ή θα ριχθεί στα βράχια ο
ίδιος και η ναυαρχίδα του.
Απώλεια μιας παγκόσμιας κακοκαιρίας, ή
πραγματικός καπετάνιος που ανταποκρίθηκε
της λαϊκής ρήσης, «ο καλός ο καπετάνιος στην
φουρτούνα φαίνεται».
Όσοι, λοιπόν, περιμένετε αμερικανική βοή-

θεια από τον θείο Σαμ, κρατείστε την αναπνοή σας, προέχει να σωθεί το καράβι που
είναι καταμεσής μιας κατακλυσμικής καταιγίδας.
Ενώ λοιπόν, αυτά τα δραματικά τεκταίνονται
στην μεγάλη ήπειρο, τα ίδια και ίσως χειρότερα διαδραματίζονται στην γηραιά ήπειρο.
Η δημοκρατία της μειοψηφίας κυβερνά στην
πλειονότητα των χωρών της και η αλαζονική
διακυβέρνηση αυτών που κρατούν την εξουσία στα χέρια τους είναι πλέον προκλητικά
ολοφάνερη.
Η Ευρώπη ένα καζάνι που βράζει και ανά
πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί και να διαμελίσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
με απρόβλεπτες συνέπειες.
Το όνειρο μιας τεχνικής και εύθραυστης ευημερίας και ειρηνικής συμβίωσης, μεταξύ
αλλοεθνών και αλλοθρήσκων, και μιας πολτοποιημένης πολιτισμικής πολυεθνικής ταυτότητας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην
αποσύνθεση της.
Η ίδια η Ευρώπη, όπως και ο κόσμος ολόκληρος, διοικείται από τις χρηματιστηριακές αγορές, χωρίς να ακούει τον παλμό της κοινωνίας και οι πολιτικές της επιλογές δεν εκφράζουν τις απόψεις των πολλών. Οι οικονομικοί
κολοσσοί είναι αυτοί που αποφασίζουν για
τους δουλοπάροικους μιας νέας ευρωπαϊκής
φεουδαρχίας που σταδιακά δημιουργείται.
Οι παγκοσμιοποιητές ολιγάρχες μας κυβερνούν φίλοι μου, και θα πρέπει να ξυπνήσουμε
από τον λήθαργο της ευρωμαστούρας που
μας έχουν ρίξει οι αδίσταχτοι μαυραγορίτες
διακινητές.
Το δίχτυο που διοχετεύει όλες αυτές τις εθιστικές ουσίες δεν είναι ο υπόκοσμος της
μαφίας που ξέραμε αλλά οι ίδιες οι κυβερνήσεις που παραπλανητικά μας δελεάζουν με
ακατάσχετες υποσχέσεις και αφού αρπάξουν
την εξουσία, μας οδηγούν στο στόμα του
ακόρεστου χρηματιστηριακού Μινώταυρου.
Δεκάδες τα παραδείγματα.
Οι χρηματοπιστωτικοί οικονομικοί κολοσσοί
της Γουόλ Στριτ, οι ολιγάρχες της Σίλικον Βάλεϊ
και των ΜΜΕ έδωσαν την προεδρία της Αμερικής στον Τζο Μπάϊντεν και περιμένουν τα
ανταλλάγματα τους.
Τα ίδια και χε ιρότ ε ρα δε ν γ ίνον ται
σ την Ελ λάδα μας και σ τον υπόλοιπο
κόσμο;
Η σωστή ανοικοδόμηση πάντα αρχίζει από
τον σωστό και τετραγωνισμένο σχεδιασμό.
Η ελληνικότατη λέξη τετραπέρατος τα λέει
όλα. Δεν χρειάζεται ερμηνεία, παρά μόνον να
το κάνουμε πράξη.
Επιστροφή στις ρίζες μας και στις πανανθρώπινες ελληνικές αξίες μοναδικό ανάχωμα
στον κατακλυσμό που επέρχεται.
Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
του υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει
τις θέσεις της Hellas News
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Οικουμενικό Πατριαρχείο:
Ικανοποίηση για τις δύο
αποφάσεις του Μπάιντεν

Τ

ο Οικουμε ν ικό Πατ ριαρχείο
συγ χαίρει τον νέο Πρόεδρο
των ΗΠΑ κ. Joseph Biden για
την ανάληψη των καθηκόντων
του, και εκφράζ ει την ικανοποίησή
του για δύο υψηλού συμβολισμού αποφάσεις που έλαβε αμέσως μετά την
ορκωμοσία του:
1. Να άρει τις ταξιδιωτικέ ς απαγο ρεύσεις που είχαν επιβληθεί σε 13
χώρες, με κατά πλειοψηφία μουσουλμανικό πληθυσμό. Υπενθυμίζεται ότι
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ και
αρκετές δεκαετίες, έ χει εγκαινιάσει
επίσημο ακαδημαϊκό διάλογο με το
Ισλάμ και έχει πραγματοποιήσει μέχρι
τώρα περί τα 15 κοινά συνέδρια, στα
οποία συζητήθηκαν θέματα που απασ χολούν όλη την ανθρωπότητα και
τα οποία αποβλέπουν στην καλύτερη
γ νωριμία και τον αλ ληλοσ ε βασμό
των δύο μονοθεϊσ τικών θρησκειών,
καθώς και στην εδραίωση της ειρήνης
και της αλληλεγγύης στον κόσμο.
Μέσα σ το πλαίσ ιο του διαθρησκειακού αυτού διαλόγου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σ τα
30 χρόνια της πατριαρχίας του, έχει
επισκεφθεί επίσημα πολλές μουσουλμανικές χώρες, όπως π.χ. το Ιράν, το
Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν,
το Καζακσ τάν, την Λιβύη, την Αίγυπτο, το Μαρόκο κ.ά., και έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις και σταθερή επικοινων ία με θρησκευτικούς ηγέ τε ς
του Ισλάμ και με προσωπικότητες του
ακαδημαϊκού χώρου.
Ταυτοχρόνως, έχει συγκαλέσει συναν τήσεις κορυφής με εκπροσώπους
των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών
στην Πόλη, στις Βρυξέλλες κ.α. Είναι,
άλλωστε, διεθνώς γνωστές οι Διακηρύξεις του Βοσπόρου (1994, 2005) και
των Βρυξελλών (2001).
2. Να επιστρέψουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή. Είναι γνωστές οι αλλεπάλλη-

λες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γ νώμης
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για να εμπνεύσει σεβασμό και αγάπη για τον πλανήτη γη τον κοινό μας "οίκο". Ο Παναγιώτατος έχει συγκαλέσει μέχρι τώρα εννέα
μεγάλα διεθνή, διεπισ τημονικά και
διαθρησκειακά οικολογικά συμπόσια
εν πλω, μικρότερα σχετικά σεμινάρια
στη Χάλκη, ενώ τα τελευταία χρόνια
συγκαλεί τα θεματικά συνέδρια "Halki
Summit", το τέταρτο των οποίων αρχίζει τις εργασίες του διαδικτυακά την
προσεχή Τρίτη, 26 Ιανουαρίου.
Ο Πα τ ριάρχης Βαρθολομαίος έ χε ι
συμμετάσχει σε πολλές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία
του κόσμου, έ χει εκφωνήσει σειρά
ομιλιών για οικολογικά ζητήματα και
έχει δημοσιεύσει πολλά ανάλογα κείμενα. Για την συμβολή του αυτή στην
π ρο σ τ ασ ία τ ης Δ ημιου ργ ίας έ χε ι
χαρακτηριστεί ως "ο πράσινος Πατριάρχης".
Σε ό,τ ι αφ ορά σ τ η Συμφ ων ία των
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή,
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έ λαβε
μέρος σε διάφορες φάσεις της προετοιμασίας της, συνόδευσε μάλισ τα,
τον Πρόεδρο της Γαλ λίας Hollande,
κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους του,
σε σχετικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιππίνες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασε
επανειλημμένα την αντίθεσή του στην
στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο και αργότερα, σ την
απόφασή τους να αποχωρήσουν από
την Συμφων ία των Παρισ ίων. Ήταν
επόμενο, λοιπόν, να χαιρετίζει τώρα
και να εξαίρει με ενθουσ ιασμό την
απόφαση του Προέδρου Biden να
επανενταχθεί η χώρα του στην κοινή
παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
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Τζεν Ψάκι: Η Ελληνίδα
ομογενής «φωνή» του Τζον
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Η

Ελληνοαμερικανή δημοσιογράφος, Τζεν Ψάκι παραχώρησε την
πρώτη συνέντευξη Τύπου της διακυβέρνησης Τζο Μπάιντεν - Κάμαλα Χάρις, ως εκπρόσωπος του Λευκού
Οίκου. Η Τζεν Ψάκι έκανε το ντεμπούτο της
ως γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου
την Τετάρτη και υποσχέθηκε να φέρει ευγένεια, αλήθεια και διαφάνεια στις συναντήσεις της με τους διαπιστευμένους κυβερνητικούς δημοσιογράφους.
Κατά την πρώτη της τοποθέτηση, η Ψάκι
τόνισε ότι αναπόφευκτα θα υπάρξει τριβή
μεταξύ του Λευκού Οίκου του Τζο Μπάιντεν και των δημοσιογράφων. «Θα υπάρξουν στιγμές που διαφωνούμε», είπε η
42χρονη εκπρόσωπος Τύπου στους δημοσιογράφους. «Αλλά έχουμε έναν κοινό
στόχο, που είναι η ανταλλαγή ακριβών
πληροφοριών με τον αμερικανικό λαό»
πρόσθεσε κι επεσήμανε: «Έχω βαθύ σεβασμό για το ρόλο ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου στη δημοκρατία μας και
για το ρόλο που παίζετε όλοι.» Η Ψάκι είπε
ότι θα γίνονται καθημερινές ενημερώσεις
Τύπου εκτός από τα Σαββατοκύριακα. «Δεν
είμαι τέρας», αστειεύτηκε η Ψάκι!
Η Τζένιφερ Ρεν Ψάκι γεννήθηκε την 1η
Δεκεμβρίου του 1978 στο Στάμφορντ του
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Έχει Ταλιμπάν η Ορθοδοξία;
Έλλειψη εκκλησιαστικής
συνείδησης

Δ
μοναχοί);

Κονέκτικατ και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Γκρίνουιτς το 1996, σύμφωνα με το
Connecticut Post. Ο πατέρας της, ο Jim
Psaki, είναι συνταξιούχος προγραμματιστής ακινήτων που κατείχε την Groton
Community και την Groton Multifamily
στο Κονέκτικατ. Ζει τώρα στο Κολοράντο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η μητέρα της
Ψάκι, Eileen D. Medvey, είναι ψυχοθεραπεύτρια.
Παντρεύτηκε τον Γκρέγκορι Μάθιου Μέχερ
την 1η Μαΐου 2010, στο Woodlawn Farm
στο Ridge, Maryland. Εχουν δύο παιδιά,
ηλικίας 5 και 2 ετών.
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ιαβάζοντας τελευταία στα ιστολόγια να γράφουν «εκκλησιαστικοί» άνδρες, χάνει κανείς τον νου του. Διερωτάται. Είναι, αυτοί που γράφουν, πραγματικά ορθόδοξοι
χριστιανοί; (Πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, γεροντάδες,

Από τα γραφόμενά τους λείπει η αγάπη. Η ειρήνη. Η σύνεση. Η
ταπείνωση. Η λογική. Πάνω απ΄ όλα λείπει η εκκλησιαστική συνείδηση.
Ενθυμούνται αυτά που είπε ο Χριστός; «Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» (Ματθ. 7,1). «Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν ἐρημοῦται» (Ματθ. 12, 25). «Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται» (Ματθ. 24,12-13).
Τι σημαίνει πρώτος μεταξύ ίσων; Όταν ο πρώτος προεδρεύει Ιεράς
Συνόδου, υπάρχει άλλος πρώτος (ίσος) με αυτόν; (Ιεράς Συνόδου
τοπικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας ή Πατριαρχείου). Όταν προεδρεύει ο πρώτος Οικουμενικής Συνόδου, υπάρχει άλλος πρώτος
(ίσος) με αυτόν; Δεν είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι σε μία
Σύνοδο -οιαδήποτε Σύνοδο- ο πρώτος δεν αποφασίζει μόνος του,
αλλά σέβεται την πλειοψηφία των μελών, αλλά ούτε και τα μέλη
μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους; Μπορούν τα μέλη της Συνόδου να συνεδριάσουν χωρίς τον πρώτο; Ασφαλώς όχι. Μια τέτοια
συνεδρίαση είναι παρασυναγωγή ή τυρία. Δεν είναι αυτή η πραγματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας;
Όποιος έχει εκκλησιαστική συνείδηση δεν σχίζει τον άρραφο
χιτώνα του Χριστού. Δεν θέτει τον εαυτό του πάνω από την Εκκλησία. Δεν αφήνει τον εγωισμό του να κυριαρχήσει και να τον κάμει
να πιστεύει, ότι είναι αλάθητος. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά
και σε οιαδήποτε ευνομούμενη κοινωνία δεν επιτρέπονται αυτά
τα οποία τελευταίως παρουσιάζονται σε ορθόδοξα ιστολόγια από
τους παντός είδους ταλιμπάν της Ορθοδοξίας.
Όταν κάποιοι φθάνουν στο σημείο να ερμηνεύουν αυτοί με τον
εγωϊσμό τους και το θέλημα του Θεού, τότε τα πράγματα γίνονται
αδιόρθωτα, εκτός εάν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Ορθόδοξοι
χριστιανοί, όποιοι κι αν είστε, αποκτήστε ταπείνωση, σύνεση και
εκκλησιαστική συνείδηση.
Όσοι πραγματικά έχουν ορθόδοξο φρόνημα και εκκλησιαστική
συνείδηση δεν βγαίνουν στα ιστολόγια, αλλά περιμένουν να
ακούσουν τη σωστή φωνή της Εκκλησίας. Η σωστή φωνή της
Εκκλησίας ακούγεται μόνο από τον πρόεδρο της Συνόδου ή από
τον επίσημο εκπρόσωπο αυτής. Όλα τα άλλα είναι φωνασκίες μη
ορθόδοξες και προϊόν εωσφορικού εγωϊσμού.
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ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΑΣ ΤΟ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ

Λ

ENE μερικοί, πώς δεν είναι άπιστοι. Και
προσθέτουν ότι πιστεύουν. Μα όταν
τους ρωτήσωμε, σε τι πιστεύουν, μάς
απαντούν: «Σε μια ανωτέρα δύναμι»!
‘Αρκεί όμως αυτό; Ασφαλώς όχι. Τι πίστις είναι
αυτή, όταν δεν θα πιστεύουν σε ένα Θεό , που
μας ξέρει, μας αγαπά, ένα Θεό-Πατέρα, που
έχει μια καίρια θέση στην καρδιά μας και ασκεί
μεγάλη επίδρασι στη ζωή μας; Ποιά αξία έχει
μια τέτοια νεφελώδης και χωρίς ουσιαστικό
περιεχόμενο πίστις, εφ’ όσον δεν πιστεύουν σ’
ένα προσωπικό Θεό, με τον οποίον να μπορη ο
άνθρωπος να επικοινωνή, να ζητη φωτισμό, να
έχη στενές προσωπικές σχέσεις ; Αυτοί, θεϊσται
μπορεί να είναι, όχι όμως μαθηταί Ιησού Χριστού, όχι αληθινοί Χριστιανοί. «Ενας τέτοιος
καταλήγει σε αθεϊσμό.
Ποιός, λοιπόν , είναι ο Θεός, που πιστεύουμε
εμείς οι «Ελληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Σε
ποιον ακριβώς Θεό πιστεύομε; Είναι ο Θεός,
που μας φανέρωσε ο εκ του ουρανού καταβάς
Θεάνθρωπος; Είναι ο Θεός Πατήρ του Ιησού
Χριστού ;
Αυτή η ερώτησις, που διασαφηνίζει σε ποιον
ακριβώς Θεόν αναφέρεται η πίστις μας, βέβαια
δεν είναι καινούργια. Την έκανε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος προς τους μαθητάς του με τρόπο πολύ
σαφή και συγκεκριμένο. «Τίνα με λέγουσιν o
i άνθρωποι είναι τον υιόν του αν θρώπου;»
Εμπρός στο ερώτημα αυτό βρέθη καν όλοι οι
Ιουδαίοι της εποχής εκείνης. Και μαζή τους την
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κάθε έποχής
«Αν τότε ρωτούσε κανείς τους Ιουδαίους:
«Πιστεύετε στο Θεό ; Η απάντησις θα ήταν
καταφατική. “Ολοι πίστευαν στο Θεό. Μου , σ’
ένα θεό που τον έφτιαξαν σύμφωνα με αντιλήψεις, που σχηματισαν σιγά-σιγά και που πολλές φορές ήταν αντίθετες προς την αυθεντική
αποκάλυψι και διδασκαλία της Αγίας Γραφής.
Πίστευαν, λοιπόν, στο Θεό. «Αλλά όχι στό Θεό,
όπως τον απεκάλυψε ο Χριστός.
Και να ή απόδειξις; Ο Κύριος άρχισε να κηρύσσουν να συνεγείρη τα πλήθη, να θαυματουργή
και την ημέρα του Σαββάτου, να αναγγέλλη
τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Πώς τον
δέχθηκαν οι διανοούμενοι του Ισραήλ, οι Γραμματείς και Φαρίσαίοι; Σκόνταψαν. «Έβλεπαν ότι
ο Θεός, που φανέρωσε ο Χριστός, ήταν άλλος,
διαφορετικός, και σε πολλά αντίθετος προς
Εκείνον, που παραδέχονταν αυτοί, παρερμηνεύοντας τις Γραφές. Γι’ αυτό κα απέρριψαν τον
Θεάνθρωπος παραβάτην δήθεν του Σαββάτου,
, ς συναστρεφόμενον μέ τους αμαρ τωλούς και ς
επικίνδυνος για το έθνος.
«Έτσι δεν κάνουν και σήμερα πολλοί; Δεν απορρίπτουν την θεότητα του Σωτήρος και την θείαν
προς έλευση του Ευαγγελίου; Τους ρωτάτε πώς
βλέπουν τον Χριστό και σάς ατταντούν σαν ένα
άνθρωπο μεγάλο, σπουδαίο κοινωνικό αναμορφωτή και ε παναστάτη κατά του τότε κατεστημένου. «Έχουμε δηλ. επανάληψη της συμπεριφοράς των τότε Ιουδαίων, με διάφορο βέβαια
τρόπο...
Έν τούτοις και τότε υπήρξαν και οι αγαθές καρδιές , οι απλές, οι ειλικρινείς, που δεν είχαν
βλέψεις εγωϊστικές, που δεν τους συνεκλόνιζαν φθόνοι και μίση, που αναζητούσαν τον
Λυτρωτή με φλόγα ψυχής. Αυτοί ήσαν οι μαθηται και οι όμοιοί τους. Γι’ αυτό, όταν ο Κύριος

τους έθεσε το ερώτημα «υμείς δε τίνα με λέγετε
είναι;», απήντησαν με το στόμα του άποστόλου
Πέτρου: «Σύ εί ο Χριστός. ο υιός του Θεού του
ζώντος»
Μάλιστα. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Σωτήρ
και Λυτρωτής, Θεός αληθινός. Αλλά για να
δεχθούν οι άνθρωποι την θεότητά του, για να
τον πιστεύσουν σαν αληθινό Θεό και Σωτήρα
τους, πρέπει να τον δούν, όπως παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία. «Ενα Χριστό , που μας συγκλονίζει κυριολεκτικά και μας άπομακρύνει από
μια ακαθόριστη και συγκεχυμένη πίστι σ’ ένα
ακαθόριστο Θεό, Και συγχρόνως μας αποσπά
από τις εύκολες και αφελείς πεποιθήσεις, ενώ
μας ρίπτει στον αγώνα για τον αγιασμό μας, την
αγάπη, την αδελφωσύνη, την δικαιοσύνη, την
ομοφροσύνη, την ειρηνική διαβίωση και για
ένα πραγματικά καινούργιο κόσμο ηθικά εξυψωμένο, ψυχικά έξαγιασμένο , δίκαιο και αδελφωμένα,
Μάλιστα. «Οσα διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, όσα εκεί προσφέρονται και διαδραματίζονται, μας μιλάνε κατ’ ευθείαν για το ποιος είναι
ο Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Υιός
και Λόγος του Θεού, το «Αγιον Πνεύμα και που
καθόρισαν εν Πνεύματι Αγίω αι Οικουμενικαί
μας Σύνοδοι. Κάνουν τεράστιο λάθος όσοι κρίνουν τον Χριστο με τις ιδέες, που έχουν αυτοί για
το Θεό. Αντί θετα. «Αν επιθυμούν να γνωρίσουν
τον αληθινό Θεό, πρέπει να τον ανακαλύψουν
διά του Κυρίου « Ιησού και μόνον δι’ Αυτού.
«Όταν ο Χριστός ανορθώνη τον παραλυτικό και
δίδη το φώς στους τυφλούς, όταν συγχωρή την
ά μαρτωλό γυναίκα και όταν διηγή ται την παραβολή του ασώτου, όπου ο Πατήρ γιορτάζει την
επιστροφή του νεωτέρου υιού ή όταν παρουσιάζη την παραβολή του Καλού Ποιμένος , που
εγκαταλείπει τα 99, για να βρώ το ένα , το απολωλός και να το επαναφέρη γεμάτος χαρά στην
ποίμνη, να ποιος είναι ο Θεός. Και τέλος, όταν
ο Σωτήρ αναδέχεται τον Σταυρικό θάνατο, από
άπειρη αγάπη για τους ανθρώπους, για να αναστηθη κατόπιν, ιδού ποιος είναι ό Θεός, αληθινός Θεός και Σωτήρ των ανθρώπων.
«Έτσι λοιπόν. Το να πιστεύη κανείς σε μια ανώτερη δύναμι ή σε κάποιον αόριστο Θεό, δεν
αρκεί. Ούτε το να πιστεύη ο καθένας με τό δικό
του τρόπο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα: «Σε ποιόν Θεόν πιστεύω; Ποιος είναι ο
Θεός; Μας υπολογίζει ; Σε τι μας καλεί; Τι θέλει
από μάς τους ανθρώπους; Πώς θα τον συναντήσωμε; Μπορούμε να τον αγαπούμε, να του
μιλάμε; Η εοτυχία μας , το μέλλον μας , ή σωτηρία μας δεν απαι τουν να τρέξωμε κοντά του, να
ζήσωμε σύμφωνα με το θέλημά του ;
Σε όλα αυτά μας απαντά με τρόπο σαφή, κατηγορηματικό μονάχα ο Χριστός. Και αυτό ακριβώς αποτελεί την ουσία του Ευαγγελίου του.
“Ο καθένας μας λοιπόν οφείλει να αναθεωρή, να διαφωτίζη και πλουτίζη αδιάκοπα τις
αντιλήψεις του για το Θεό, ανατρέχοντας στον
Σωτήρα Χριστο και στο Ευαγγέλιό του. Και συγχρόνως να κανονίζωμε την ζωή μας σύμφωνα
με την διδασκαλία του μόνου αληθινού Θεού,
του Κυρίου Ιησού, όπως μας τον παρέδωσε
η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Γιατί ο ίδιος ο
Σωτήρ διεκήρυξε: «Τα ρήματα & εγώ λαλώ υμίν,
πνεύμα έστι καί ζωή έστι νο ( (Ιωάν . στ’ 63).
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Land of quattro Sales Event
On now at Audi Uptown

Explore life outside with quattro, 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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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός
στο φαρμακείο “Apollon” (698 Danforth
Avenue). Θα ήθελα να να ευχηθώ
σε όλους με όλη μου την καρδιά, τις
πληγές που άνοιξε το 2020 το 2021 να τις
γιατρέψει όχι μόνο επιφανειακά αλλά
ριζικά και να σας δώσει την δύναμη να
παλέψετε για να πραγματοποιήσετε
τους στόχους σας και να κερδίσετε όλα
όσα σας αξίζουν. Καλή χρονιά.

Σ

ήμερα θα μιλήσουμε για ολα όσα πρέπει
να γνωρίζουμε για τα εμβόλιo του κορωνοϊού.
1. Γιατί να κάνω εμβόλιο για τον κορονοϊό
SARS-CoV-2;
Τα εμβόλια παρασκευάζονται με σκοπό την
αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο με την εφαρμογή
άλλων μέτρων δημόσιας υγείας. Στόχος τους
είναι να περιορίσουν και να εξαλείψουν νοσήματα με υψηλή μεταδοτικότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων,
με υψηλή θνητότητα, με μεγάλη επιβάρυνση
στα συστήματα υγείας, αλλά και με δυσμενείς
οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία.
Ο κορονοϊός SARS-CoV-2 είναι ένας νέος ιός
που μέσα σε ένα χρόνο από την εμφάνισή
του επηρέασε δραματικά τις ζωές όλων των
ανθρώπων παγκοσμίως. Έχει υψηλή μεταδοτικότητα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να
ελεγχθεί μόνο με την εφαρμογή των άλλων,
πιο γνωστών σε όλους μας, μέτρων δημόσιας
υγείας, επιβαρύνει σοβαρά σε πολλές περιπτώσεις την υγεία των νοσούντων, μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια πολλών ανθρώπινων
ζωών ακόμα υγιών ατόμων, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα όλων, δοκιμάζει
τα συστήματα υγείας και δημιουργεί ανεπανόρθωτες οικονομικές επιπτώσεις σε όλον τον
πλανήτη.
2. Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο
για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2;
Αυτή τη στιγμή πολλά εμβόλια για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 βρίσκονται σε διαδικασία
κλινικών δοκιμών. Το πόσο αποτελεσματικό
είναι ένα εμβόλιο εξαρτάται πάντα από το
συγκεκριμένο εμβόλιο, τη σωστή διενέργεια
του εμβολιασμού και από παράγοντες που
αφορούν την ανοσιακή απάντηση του κάθε
ατόμου. Τα πρώτα εμβόλια που είναι προς
έγκριση φαίνονται να είναι αρκετά αποτελεσματικά, έως και 95%. Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί
μηχανισμοί που εγκρίνουν την κυκλοφορία
των εμβολίων θέτουν την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια των εμβολίων ως προτεραιότητα.
3. Μπορεί να κάνω εμβόλιο και παρ' όλα
αυτά να νοσήσω από COVID-19;
Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. 'Αρα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις
να ασθενήσει κάποιος από το νέο κορωνοϊό
παρόλο που έκανε το εμβόλιο. Επομένως θα

TOΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

πρέπει οι πολίτες να συνεχίσουν να παίρνουν
τις συνιστώμενες προφυλάξεις για την αποφυγή μόλυνσης δηλαδή οι εμβολιασμένοι θα
πρέπει να συνεχίσουν τη χρήση μάσκας, την
τήρηση κοινωνικής απόστασης, την τακτική
και σχολαστική υγιεινή των χεριών και την
καθαριότητα του χώρου όπου ζουν ή εργάζονται. Τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID19 φαίνεται ότι μειώνουν την πιθανότητα να
νοσήσει κάποιος από τη νόσο. Κάθε εμβόλιο
έχει δοκιμαστεί σε περισσότερα από 20.000
άτομα σε διάφορες χώρες και έχει αποδεκτό
προφίλ ασφάλειας. Χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει
ανοσία και να είναι προστατευμένος μετά τη
χορήγηση του εμβολίου. Μερικοί άνθρωποι
ενδέχεται να νοσήσουν από COVID-19 παρά
το ότι έχουν εμβολιαστεί, αλλά η νόσηση μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή.
4. Εφόσον το εμβόλιο δεν με προστατεύει
100% από τη νόσηση από το νέο κορωνοϊό
γιατί τελικά να το κάνω;

5. Μπορεί να κάνω το εμβόλιο και να μην
νοσήσω αλλά να είμαι ασυμπτωματικός
φορέας του ιού;
Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν όσοι εμβολιαστούν
με τα νέα εμβόλια μπορεί να μολυνθούν από
τον ιό και να είναι ασυμπτωματικοί, άρα μπορεί ακόμα να μεταδίδουν υπό αυτές τις συνθήκες τον ιό. Για αυτό είναι σημαντικό ακόμα και
όσοι εμβολιαστούν να εφαρμόζουν τα υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας κατά του νέου
ιού, δηλαδή τη χρήση μάσκας, την τήρηση κοινωνικής απόστασης, την τακτική και σχολαστική υγιεινή των χεριών και την καθαριότητα
του χώρου όπου ζουν ή εργάζονται. Προς το
παρόν από τις κλινικές δοκιμές φαίνεται ότι
τα νέα εμβόλια προστατεύουν περισσότερο
από τη νόσηση από COVID-19 παρά μειώνουν
σημαντικά το κίνδυνο μετάδοσης του ιού.
Μένει να δούμε αν τα νέα εμβόλια που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες κλινικές δοκιμές θα είναι αποτελεσματικά στην μείωση της μετάδοσης του ιού.

Τα νέα εμβόλια όπως προκύπτει από τις κλινικές δοκιμές μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων και πιθανά τον κίνδυνο
σοβαρής νόσησης από τον ιό. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό, γιατί ταυτόχρονα μειώνεται
ο κίνδυνος νοσηλειών, ο κίνδυνος απώλειας
ανθρώπινων ζωών και πιθανά ο κίνδυνος
μακροχρόνιων επιπλοκών που προκαλεί ο ιός
σε κάποιους ασθενείς, όπως επιπλοκές από το
καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα.
Ανάλογη εμπειρία τέτοιας αποτελεσματικότητας υπάρχει και με άλλα εμβόλια που χρησιμοποιούνται επί έτη στην ιατρική. Για παράδειγμα
το εμβόλιο της γρίπης κατά του H1N1 δεν είναι
το ίδιο αποτελεσματικό κάθε έτος στον έλεγχο
του νοσήματος. Διάφοροι παράγοντες, όπως
η ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται, το στέλεχος του ιού που θα επικρατήσει κάθε χρόνο,
η γεωγραφική περιοχή, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου
στον έλεγχο του νοσήματος. Ακόμη όμως και
λιγότερο αποτελεσματικά εμβόλια γρίπης στο
παρελθόν φαίνεται ότι συνολικά μειώνουν τον
κίνδυνο σοβαρής νόσησης στον πληθυσμό.

6. Υπάρχει περίπτωση να νοσήσω από τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2 εξαιτίας του εμβολίου;
Κανένα από τα εμβόλια προς μελέτη και
έγκριση για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 δεν
περιέχουν ολόκληρο τον ιό. Τα περισσότερα
πλέον εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην
ιατρική περιέχουν μόνο τμήματα των ιών που
είναι ικανά να οδηγήσουν στην παραγωγή
προστατευτικών αντισωμάτων κατά του ιού
στο άτομο που θα χορηγηθούν. Έτσι ο εμβολιαζόμενος δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση
να αρρωστήσει από τον κορονοϊό εξαιτίας του
εμβολίου.
Υπάρχει όμως η πιθανότητα να έχει ήδη κολλήσει τη νόσο COVID-19 και να μην το έχει συνειδητοποιήσει αν τα συμπτώματα γίνουν έκδηλα
μόνο μετά τον εμβολιασμό. Αν και ένας ήπιος
πυρετός μπορεί να εμφανιστεί εντός μιας ή
δύο ημερών από τον εμβολιασμό, αν κανείς
παρουσιάσει άλλα συμπτώματα της νόσου
COVID-19 (όπως νέο συνεχόμενο βήχα, υψηλό
πυρετό ή ο πυρετός διαρκεί περισσότερο, ανοσμία, αγευσία) θα πρέπει να παραμείνει στο
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σπίτι και να προγραμματίσει να κάνει εργαστηριακό έλεγχο.
7. Έχω εκτεθεί στον κορωνοϊό SARS-CoV-2
ή έχω νοσήσει από COVID-19. Χρειάζεται
να κάνω το εμβόλιο;
Δεν είναι ακόμα επαρκώς γνωστό για πόσο
καιρό διαρκεί η φυσική ανοσία σε άτομα που
έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό και ήταν ασυμπτωματικά ή έχουν νοσήσει. Παρόλα αυτά
ακόμα δεν είναι σαφές αν τα άτομα που έχουν
εκτεθεί στον ιό πρέπει να εμβολιαστούν έναντι
του κορονοϊού SARS-CoV-2.
8.Έχω ακούσει ότι το εμβόλιο παρασκευάστηκε με νέες τεχνικές σε σχέση με τα άλλα
εμβόλια. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι;
Αν και στο παρελθόν έχουν υπάρξει νοσήματα από άλλους κορονοϊούς (το 2003- το οξύ
σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) και το
2012- το αναπνευστικό σύνδρομο MERS-CoV)
τελικά δεν παρασκευάστηκαν εμβόλια για
αυτούς τους ιούς. Το γεγονός αυτό έκανε πιο
δύσκολη την παρασκευή ενός εμβολίου κατά
του κορονοϊού, μιας και δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία. Ταυτόχρονα η παρασκευή και
η έγκριση ενός νέου εμβολίου περιλαμβάνει
πολλά στάδια και ελεγκτικούς μηχανισμούς με
σκοπό το εμβόλιο να είναι αποτελεσματικό και
ασφαλές προς χρήση. Οι τεχνικές παρασκευής
των διαφόρων εμβολίων μπορεί να διαφέρουν
και όσο προχωρούν οι γνώσεις εξελίσσονται
σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Στη διάρκεια της ιστορίας παρασκευής
των εμβολίων, νέες τεχνικές εφαρμόστηκαν
με στόχο πάντα την αποτελεσματικότητα και
την ασφάλειά τους. Σε κάθε νέα τεχνική που
εφαρμόζεται τα στάδια ποιοτικού ελέγχου και
έγκρισής τους παραμένουν καθώς η παρασκευή ενός νέου εμβολίου έχει ως πρώτιστο
μέλημα την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
9. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 υπήρξε επιτακτική ανάγκη το
συγκεκριμένο εμβόλιο να παρασκευαστεί
πολύ γρηγορότερα σε σχέση με άλλα εμβόλια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι
το ίδιο ασφαλές όσο τα άλλα εμβόλια;
Πράγματι η νέα πανδημία από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 και οι σημαντικές επιπτώσεις αυτής στις ζωές των ανθρώπων άσκησαν
μεγάλη πίεση για την όσο το δυνατόν ταχύτερη
παρασκευή ενός εμβολίου κατά του νέου ιού.
Για το λόγο αυτό επιταχύνθηκαν, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι διαδικασίες παρασκευής
και έγκρισής του και χρηματοδοτήθηκαν εταιρίες που εμπλέκονται στην παραγωγή του από
διάφορα κράτη. Ωστόσο, τα στάδια εκτίμησης
της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του
εμβολίου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν παρακάμπτονται ποτέ καθώς πάντα
η παραγωγή των εμβολίων συνάδει με τις δύο
αυτές απαρέγκλιτες παραμέτρους: την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

ΣΗΕΚΔΟΣΗ
Συνέχεια στη σελ.41
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ,
Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑ
ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡOYN

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΔΗ ΑΠΌ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΌΝΤΡΕΑΛ

Κ

αθώς η διασπορά του Κορωναϊού
δεν μειώνεται στην Επαρχία μας
και όλα τα περί καραντίνας μέτρα
παραμένουν σε ισχύ, τέσσερα
Νοσοκομεία της πόλης μας ανακοίνωσαν
ότι βρήκαν τον τρόπο να προσθέσουν συνολικά επί πλέον 43 κρεβάτια ICU (εντατικής) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Επί πλέον έξω από τα παλιά Νοσοκομεία
Hotel Dieu και Royal Victoria προστέθηκαν και άλλα 310 κρεβάτια που προορίζονται για τους πάσχοντες από τον Κορονοϊό
αλλά η κατάστασή τους δεν είναι πολύ κρίσιμη και πάντως δεν χρειάζεται να νοσηλευθούν σε ΜΕΘ.
Παρά ταύτα η διευθύντρια των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης για την
περιοχή του Μόντρεαλ, Sonia Bélanger,
σε συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησε
την Τετάρτη δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι:
Η κατάσταση στα νοσοκομεία μας είναι
εξαιρετικά ανησυχητική. Υπάρχουν πολλές
αίθουσες έκτακτης ανάγκης στο Μόντρεαλ
που είναι υπερπλήρεις. Η πλειονότητα των

εγκαταστάσεων στο Μόντρεαλ έφτασε σε
επίπεδο κόκκινο αυτήν την εβδομάδα. Οι
λίστες αναμονής αυξάνονται… Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έπρεπε να
μειώσουμε τις χειρουργικές επεμβάσεις
και τις δραστηριότητες σε εξειδικευμένες
κλινικές…
Περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι
περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις στο
νησί του Μόντρεαλ. Όμως οι επείγουσες
χειρουργικές επεμβάσεις και εκείνες που
σχετίζονται με τον καρκίνο γίνονται κανονικά.
Έχουμε μερικές δύσκολες εβδομάδες
μπροστά μας, αλλά το δίκτυο υγείας για
τώρα βρίσκεται υπό έλεγχο τόνισε η κα
Μπέλαντζερ.
Εν τω μεταξύ το Κεμπέκ ανέφερε ότι την
Παρασκευή εν τοπίσ τηκαν 1.918 νέοι
φορείς και 62 επί πλέον θάνατοι.
Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 238.745 κρούσματα και από
αυτά έχουν πεθάνει 8.938 άτομα.
Την Παρασκευή σ τα Νοσοκομεία του
Κεμπέκ νοσηλεύονταν 1.496 άτομα που

ήσαν φορείς του ιού. Από αυτά 231 θεραπεύονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Με αργούς ρυθμούς γίνονται οι
εμβολιασμοί

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, την Τετάρτη εμβολιάστηκαν
11.369 άτομα και ως εκ τούτου μέχρι την
Τετάρτη είχαν εμβολιαστεί στην Επαρχία
μας 127.000 άτομα.
O Υπουργός Υγε ίας του Κεμπέκ κ.
Christian Dubé, την Πέμπτη, αναφερόμενος στο θέμα των εμβολιασμών και κυρίως
στο ότι ενώ τα εμβόλια της Pfizer για να
επιτελέσουν τον προορισμό τους, που
είναι να προστατεύσουν τους εμβολια-

σθέντες από την μόλυνση του ιού, πρέπει
να δοθούν σε δύο δόσεις, αλλά το Υπουργείο καθυστερεί την δεύτερη δόση, λόγω
έλλειψης εμβολίων, είπε ότι η Κυβέρνηση
έχει ηθική υποχρέωση να εμβολιάσει όσο
το δυνατόν περισσότερους με το εμβόλιο
της πρώτης δόσης.
Η σωτηρία ζωών είναι ηθική και επιτακτική ανάγκη, η μείωση του αριθμού των
νοσηλείας είναι αναγκαιότητα. Όσο περισσότερες δόσεις έχουμε, τόσο περισσότερο θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε
την καθυστέρηση μεταξύ της πρώτης και
της δεύτερης δόσης είπε ο κ. Dubé και
δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει ώστε η δεύτερη δόση του εμβολίου COVID-19 θα
χορηγηθεί "το πολύ" εντός 90 ημερών.
Την απόφαση του Υπουργού αιτιολόγησε
και ο Dr. Richard Massé, που είναι ειδικός
στον τομέα της δημόσιας υγείας και μέλος
της ειδικής επιτροπής συντονισμού εμβολίων. O Dr Richard Massé, δήλωσε ότι η
αναβολή δεύτερης δόσης έως και μερικές εβδομάδες θα επιτρέψει σε 500.000
άτομα που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο, και είναι κυρίως άνω των 70 ετών,
να εμβολιαστούν με την πρώτη δόση, το
αργότερο ως τα τέλη Μαρτίου.
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο ανησυχεί από τον μεγάλο αριθμό των φορέων

που εντοπίζονται καθημερινά, παραδέχτηκε ότι ο αριθμός γύρω στους 2,000
καθημερινά, φαίνεται να σταθεροποιείται.
Δυστυχώς πρόσθεσε, οι νοσηλευόμενοι
αυξάνονται. Γενικά είπε, η κατάσταση, για
μένα, εξακολουθεί να είναι πολύ ανησυχητική, ειδικά όταν πρόκειται για νοσηλευόμενους ασθενείς και κατ’ επέκταση για
μεγάλο αριθμό θανάτων. Γι’ αυτό ζήτησε
για πολλοστή φορά να ακολουθούμε τους
υγειονομικούς κανόνες.
Εκτός αυτών ανησυχητική είναι η εξάπλωση της πανδημίας μεταξύ των αστέγων, γι’ αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
φροντίσουν ώστε κατά προτεραιότητα
μεγάλος αριθμός από αυτούς να εμβολιαστεί.

Πολλαπλά τα δυσάρεστα φαινόμενα

Μέσα σε όλα αυτά εκφράζονται φόβοι ότι
η προοπτική άρνησης παροχής υπηρεσιών σε σοβαρά νοσηλευόμενους ασθενείς λόγω έλλειψης προσωπικού είναι
πλέον ορατή.
Πέντε νοσοκομειακά κέντρα στην περιοχή
του Μόντρεαλ είναι επί του παρόντος πλήρους χωρητικότητας σε ότι αφορά τα αποκλειστικά κρεβάτια ICU COVID -19. Αυτά
είναι τα Νοσοκομεία Pierre Boucher και
Charles-lemoyne στο Montérégie, Sacrécoeur Hospital in Montreal, Cité-de-lasanté στο Laval και Ste croix Hospital στο
Drummondville.
Λόγω αυτών των κατασ τάσεων, άλλα
νοσοκομεία στην περιοχή διατάχθηκαν
την περασμένη εβδομάδα να βρουν έναν
τρόπο να αυξήσουν τις ικανότητές τους
στο ICU για ασθενείς με COVID -19 κατά
50%.
Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε
ότι κάθε άλλο παρά βελτιώνεται η κατάσταση. Ως εκ τούτου τα μέτρα προφύλαξης πρέπει να συνεχιστούν για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Γεώργιος Καρύδης
Μοντρεάλ
Ελληνοκαναδικό Βήμα
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ, ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΛΠ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

416.422.5697

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο
της παροικίας μας ζητά

Ζητείται κυρία
για συντροφιά
κι ό,τι άλλο
προκύψει

ΠΟΛΥ
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Τηλ. στον κ. Γιώργο
647- 726-3451
από τις 3μμ
ως τις 10μμ

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

THΛ. ΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΚΑ ΒΕΤΤΥ

647.574.7029
ΑΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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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25 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 37

10. Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 είναι ασφαλή; Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες; Ποιες είναι αυτές;
Τα σύγχρονα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι τα νέα εμβόλια
κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2 που βρίσκονται σε τελική φάση έγκρισης ή έχουν
πάρει έγκριση έχουν αποδεκτό προφίλ
ασφάλειας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες των εμβολίων παρουσιάζονται
τις πρώτες εβδομάδες με μήνες μετά από
τη χορήγησή τους και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θέτουν ως προϋπόθεση την παρέλευση αυτού του διαστήματος στις κλινικές
δοκιμές προτού το εμβόλιο προχωρήσει σε
περαιτέρω διαδικασία ελέγχου και έγκρισης.
Όπως όλα τα γνωστά εμβόλια έτσι και τα νέα
κατά του SARS-CoV-2 μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότερες από
αυτές είναι ήπιες και βραχυπρόθεσμες, και
δεν εμφανίζονται σε όλους. Τέτοιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αίσθημα πόνου και
ευαισθησίας στο χέρι όπου χορηγήθηκε το
εμβόλιο που τείνει να χειροτερεύει περίπου
1-2 ημέρες μετά το εμβόλιο, αίσθημα κόπωσης, πονοκέφαλο, γενικούς πόνους ή ήπια
συμπτώματα τύπου γρίπης. Αν και o πυρετός
δεν είναι σπάνιος για δύο έως τρεις ημέρες,
η υψηλή θερμοκρασία είναι ασυνήθιστη και
μπορεί να υποδηλώνει νόσο COVID-19 ή
άλλη λοίμωξη. Μια ασυνήθιστη παρενέργεια είναι η λεμφαδενοπάθεια. Η ανάπαυση
και η λήψη κανονικής δόσης παρακεταμόλης

βοηθούν να αισθανθεί κάποιος καλύτερα.
Τα συμπτώματα από τις παρενέργειες συνήθως διαρκούν λιγότερο από μία εβδομάδα.
Ήπια συμπτώματα μετά τη πρώτη δόση, δεν
αποτελούν αντένδειξη για εμβολιασμό με
δεύτερη δόση, που είναι αναγκαία για την
καλύτερη προστασία έναντι του ιού. Αν τα
συμπτώματα επιδεινώνονται ή υπάρχει ανησυχία καλό είναι να ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός προκειμένου να υπάρξει σωστή
αξιολόγηση.
11. Σε πόσες δόσεις γίνεται το εμβόλιο
και πότε θα έχω αναπτύξει ικανή αντισωματική απάντηση έναντι του ιού, δηλαδή
θα είμαι θωρακισμένος έναντι του ιού;
Τα περισσότερα εμβόλια για τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 που βρίσκονται προς
έγκριση από τους αρμόδιους ελεγκτικούς
μηχανισμούς χορηγούνται σε δύο δόσεις
με μεσοδιάστημα 21-28 ημέρες με σκοπό να
είναι αποτελεσματικά.
Για να αναπτύξει κάποιος αντισώματα μετά
τη χορήγηση ενός εμβολίου απαιτείται ένα
διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. Αν το
εμβόλιο απαιτεί δύο δόσεις για ικανή αντισωματική απάντηση, τότε το συνολικό διάστημα που χρειάζεται να παρέλθει για να
είναι θωρακισμένος ο εμβολιασμένος απέναντι στον ιό είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλα
τα παραπάνω, περίπου 5-6 εβδομάδες.
12. Για πόσο διάστημα με προστατεύει
το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού SARSCoV-2;
Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πόσο διαρκεί η
ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο έναντι

του νέου κορονοϊού. Πρόκειται για έναν νέο
ιό και ένα νέο εμβόλιο και με τα μέχρι τώρα
δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια προστασίας που μας
προσφέρει. Με την κυκλοφορία των νέων
εμβολίων κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2
και τον εμβολιασμό περισσοτέρων ατόμων
σύντομα θα έχουμε περισσότερα δεδομένα
για την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Τόσο η διάρκεια της φυσικής ανοσίας,
δηλαδή της ανοσίας μετά από μόλυνση του
ατόμου από τον ιό, όσο και η διάρκεια της
ανοσίας που προκύπτει από τον εμβολιασμό
με το νέο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού αποτελούν αντικείμενα διερεύνησης και
αναμένονται νέα δεδομένα με την πάροδο
του χρόνου.
13. Μπορώ να κάνω το εμβόλιο έναντι
της νόσου COVID-19 μαζί με κάποιο άλλο
εμβόλιο που συστήνεται για ενήλικες;
Θα πρέπει να γίνουν δοκιμές για να προσδιοριστεί αν το εμβόλιο για τον κορονοϊό
SARS-2-CoV είναι ασφαλές να χορηγείται
με άλλα εμβόλια και ότι τα δύο εμβόλια δεν
παρεμβαίνουν στην ανοσιακή απόκριση
μεταξύ τους. Είναι πιθανό ότι μερικές από
τις μεταγενέστερες κλινικές δοκιμές εμβολίων κορονοϊού θα συμπεριλάβουν συγχορήγηση με άλλα εμβόλια, και ιδιαίτερα με το
εμβόλιο της γρίπης.
14. Χρειάζεται ο εμβολιασμός έναντι της
νόσου COVID-19 να γίνεται σε ετήσια
βάση;
Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος. Με τη
χορήγηση της άδειας ενός εμβολίου, έχουμε

πληροφορίες μόνο για τη διάρκεια της ανοσίας για όσο διάστημα διαρκούν οι κλινικές δοκιμές. Για παράδειγμα, αν τα πρώτα
άτομα στη μελέτη εμβολιάστηκαν τον Ιούλιο 2020 και το εμβόλιο λάβει άδεια κυκλοφορίας τον Δεκέμβριο του 2020, θα έχουμε
πληροφορίες μόνο για την ανοσολογική
απόκριση έως και 5 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Η κατασκευάστρια εταιρεία πιθανότατα θα συνεχίσει να παρακολουθεί
τους εμβολιασθέντες για αρκετούς μήνες
ή περισσότερο, έτσι ώστε με την πάροδο
του χρόνου, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα
για τη διάρκεια της ανοσίας. Με αυτές τις
πληροφορίες, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αν τα εμβόλια έναντι της
νόσου COVID-19 απαιτούν ετήσια χορήγηση όπως η γρίπη.
15. Μπορεί κάποιος να επιστρέψει στη
φυσιολογική του δραστηριότητα μετά
τον εμβολιασμό;
Ναι, θα πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να
συνεχίσει τις φυσιολογικές του δραστηριότητες όσο αισθάνεται καλά και να συνεχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα προφύλαξης
έναντι του κορονοϊού. Αν το χέρι του είναι
ιδιαίτερα επώδυνο, μπορεί να συναντήσει
δυσκολία ανύψωσής του. Αν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία ή έντονη κόπωση πρέπει να
αναπαυτεί και να αποφύγει τη χρήση μηχανημάτων ή οδήγησης. Θα πρέπει να αποφευχθεί η διαδικασία της εγκυμοσύνης για
δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Η αστυνομία δέχθηκε 11 κλήσεις
για περιπτώσεις ώστε να
εφαρμόσει την εντολή κατά των
μεγάλων συναθροίσεων

Η

Ο

κτώ άτομα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα προτεραιότητας έλαβαν κατά λάθος ένα εμβόλιο COVID-19 στο Metro Toronto Convention Centre, αφού εσφαλμένα εγγράφηκαν διαδικτυακά για να το λάβουν.
Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος, κ. Τζον Τόρι, τη Τετάρτη. Είπε ότι τα
άτομα που κατέληξαν να εμβολιάζονται όταν δεν έπρεπε ήταν άτομα που «σε γενικές
γραμμές εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», αλλά δεν ήταν μεταξύ
της επιλεγμένης ομάδας των εργαζομένων πρώτης γραμμής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που έπρεπε να λάβουν τα εμβόλια.
Η κλινική εμβολιασμού στο ΣMetro Toronto Convention Centre ήταν η πρώτη τέτοια
εγκατάσταση έξω από ένα νοσοκομειακό περιβάλλον στο Οντάριο και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως «παράδειγμα», έτσι ώστε άλλοι δήμοι θα μπορούσαν να ανοίξουν
παρόμοιες τοποθεσίες.
Ωστόσο, η κλινική έπρεπε να κλείσει μετά από μόλις 48 ώρες λόγω έλλειψης του εμβολίου Pfizer BioNTech. Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Τόρι είπε ότι η πόλη «αντέδρασε αμέσως» όταν συνειδητοποίησε το ζήτημα και απενεργοποίησε τον σύνδεσμο
εγγραφής για ραντεβού.
Ο εκπρόσωπος της πόλης Μπραντ Ρος είπε επίσης στο Newstalk1010 ότι άλλα έξι
άτομα που ήταν σε θέση να κλείσουν ραντεβού απομακρύνθηκαν αφού διαπιστώθηκε
ότι δεν περιλαμβάνονται στη λίστα προτεραιότητας.

ασ τυνομία του Τορό ντο αναφέρει ότι έχουν
επιβάλει αρκετές κατηγορίες μετά από λήψη
«αρκετών κλήσεων για θορυβώδη πάρτι» στην πόλη την Τρίτη το
βράδυ και νωρίς το πρωί της Τετάρτης.
Σε ένα από τα περιστατικά που
σ υνέβη σ τ ις 12:38 π.μ. σ τ ην
περιοχή Don Mills Road και Eglinton Avenue, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι
αρκετά άτομα που παρευρέθηκαν σε ένα σπίτι δεν ήταν κάτοικοι της διεύθυνσης. Σε οκτώ άτομα επεβλήθησαν κατηγορίας.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Τορόντο Τζέιμς Ράμερ σχολίασε τις κατηγορίες σε ένα tweet που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, λέγοντας ότι οι αξιωματικοί
θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε αυτά τα παράπονα και να επιβάλλουν
πρόστιμα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια
της πόλης μας.
Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την εντολή για παραμονή στο σπίτι ξεκινούν
από 750 $. Όποιος καταδικαστεί για παραβίαση της εντολής μπορεί επίσης να του
επιβληθεί πρόστιμο έως 100.000 $, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης ένα χρόνο
φυλάκισης

2,632 κρούσματα στο Οντάριο την
Πέμπτη, 46 νέοι θάνατοι

Φανερά εκνευρισμένος ο Φορντ
με την Pfizer: «I don’t buy any of
that crap»

Ο

πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ λέει ότι
δεν αποδέχεται την εξήγηση που δόθηκε από έναν
σημαντικό παγκόσμιο κατασκευαστή
εμβολίων για το γιατί οι παραδόσεις
εμβολίων μειώνονται στο μηδέν την
επόμενη εβδομάδα.
Μιλών τας γ ια το τηλεφώνημα που
δέ χθηκε είπε «Έλεγαν ότι ανακατασκευάζουν μια άλλη γραμμή στο Βέλγιο -δεν πιστεύω αυτές τις βλακείες(I
don’t buy any of that crap). Το θέμα
εδώ είναι να μας φέρουν τα εμβό λια. Τόσο απλό. Δεν με νοιάζει τι χτίζεις, μπορείς να πετάξεις οποιαδήποτ ε δικαιολογ ία γ ια μέ να, δε ν το
πιστεύω.»

«Είναι απλό, κάναμε μια παραγγελία,
έχουμε ένα συμβόλαιο, πληρούμε τις
υποχρεώσεις του συμβολαίου γιατί οι
ζωές είναι τώρα σε κίνδυνο εάν συνεχίσετε να τα κάνετε μαντάρα», συνέχισε.
Η P f izer ε ίπε σ τ ην ομοσπονδιακή
κυβέ ρν ησ η, η ο π οία π ρομηθ εύε ι
εμβόλια COVID-19 για όλες τις επαρχίες και περιοχές, ότι οι παραδόσεις
θα μειωθούν στο μηδέν την εβδομάδα
της 25ης Ιανουαρίου και θα παραμείνουν 45 έως 55 τοις εκατό κάτω από
αυτό που σ υμφωνήθηκε γ ια τ ρε ις
ακόμη εβδομάδες, καθώς λειτουργεί
για να επεκτείνει την παραγωγή σ το
εργοστάσιο παραγωγής του στο Puurs
του Βελγίου.

Τ

ην Πέμπτ η σ ημε ιώθηκαν σ το
Ο ν τ ά ρ ι ο 2, 6 32 κ ρ ο ύ σ μ α τ α ,
α ρι θ μ ό ς ε λ α φ ρ ά μ ε ι ω μ έ ν ο ς
από τα κρούσματα τ ης Τε τάρτης. Την Τρίτη, ωσ τόσο, τα κρούσματ α με τ ά απ ό τ ρε ις ε βδ ομάδ ε ς ε ίχα ν
πέσ ε ι κά τ ω από 2,0 0 0.
Παρά λ ληλα, τ ην Πέμπ τ η σ ημε ιώ θη καν επιπλέον 46 νέοι θάνατοι φτάνο ν τας πια τον αριθμό τ ων νεκρών σ το
Ο ν τάριο σ τους 5,614.

To Το ρ ό ν τ ο έ χ ε ι π ά λ ι τ η ν π ρ ω τ ι ά
σ τ α κ ρ ο ύ σ μ α τ α μ ε 8 97, α κο λ ο υ θ ε ί
η πε ριοχή τ ου Πιλ με 412 πε ριπ τ ώ σ ε ις και η πε ριοχή του Γιορκ με 245
κρούσ μα τα.
Συ νολικά α π ό τ ην α ρχ ή τ ης π α νδημίας ως τώρα έ χουν μολυνθεί
2 4 7, 5 6 4 ά τ ο μ α σ τ η ν ε π α ρ χ ί α κ ι
έ χ ο υ ν κα τ α φ έ ρ ε ι ν α α ν α ρ ρ ώ σ ο υ ν
πλήρως τα 215,887.
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Τα λόγια είναι
περιττά με την Cindy
Prado να κολάζει
τους πάντες με τις
αναρτήσεις της...

Cindy Prado:
Κολάζουν οι πόζες της
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Η αμήχανη στιγμή της Ειρήνης: «Αφού δεν Survivor: Του έγινε πρόταση να μπει
μίλησα τότε, δεν θα μιλήσω ούτε τώρα» στο ριάλιτι

Μ

Η

Ειρήνη Παπαδοπούλου ήταν καλεσμένη
στο Ευτυχείτε και σχολίασε όλα όσα γίνονται στο φετινό Survivor, όντας και πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης.
H Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε την τραγουδίστρια γιατί τελικά έφυγε από το survivor 1!
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου ήρθε σε δύσκολη θέση
και τόνισε αφού δεν μίλησε τότε, δε θα μιλήσει
ούτε τώρα.
Συγκεκριμένα είπε: «Στην αρχή είχαμε έρθει όλοι
κοντά, μετά απομακρυνθήκαμε. Με τον Γιώργο εί-

χα έρθει κοντά. Είναι πολλοί οι λόγοι που αποχώρησα τότε, δεν ήταν ένας. Δεν ένιωθα ότι ήμουν
στο κατάλληλο περιβάλλον που ταιριάζει για μένα. Ένιωθα ανεπιθύμητη εκεί μέσα. Δεν ήταν οι
συνθήκες επιβίωσης, εγώ άντεχα, δεν ήταν ούτε
καν το ψυχολογικό κομμάτι. Έχει να κάνει με… Και
μπούλινγκ έγινε… Έρχομαι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή γιατί από τη στιγμή που δεν μίλησα
τότε, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να μιλήσω τώρα
και να πω κάποια πράγματα. Για κάποιο λόγο δεν
μίλησα τότε…»!

ετά τον ανασχηματισμό
τ ω ν ο μά δων και την
ανακοίνωση ότι ο Γιώργος Λιανός θα αντικατασταθεί από τον Aτζουν
για κάποια επεισόδια, νέες προσθήκες παικτών έχει στο νου της η παραγωγή με τις προτάσεις να πέφτουν «βροχή». Ανάμεσα
στα πρόσωπα που έχουν
πλησιάσει και ο γοητευτικός νεαρός της φωτογραφίας. Σίγουρα τον έχεις
ξαναδεί και σίγουρα θα
είναι μεγάλη έκπληξη αν
πει το «ναι» και τον δούμε στον Άγιο Δομίνικο.
Είναι αδερφός πασίγνωστης Ελληνίδας και δεν
πάει το μυαλό σου ποιος
είναι! «Στο στόχαστρο
της παραγωγής έχει μπει
ο Κώστας Δαλάκας, είναι
ο αδερφός της Κατερίνας.
Πάρα πολύ γυμνασμένος
και ασχολείται εντατικά
με αυτό», είπαν στην εκπομπή Το Πρωινό.

Σοφία Παυλίδη … sexy πόζες

Κατερινά Στικούδη: Πιο Αργυρός: Και πάλι μαζί
«καυτή» από ποτέ!
με την πανέμορφη
Αλεξάνδρα

Επιστροφή στην ελληνική
TV για σύντροφο
ποδοσφαιριστή

Κυκλοφόρησε στο YouTube
το νέο κλιπ της Κατερίνας
Στικούδη «All in» και το
διαφήμισε και η ίδια μέσω
Instagram.
Η Ελληνίδα καλλονή στο video
clip φοράει μία ολόσωμη
φόρμα με αποκαλυπτικό
ντεκολτέ, που μαγνητίζει τα
βλέμματα όλων.
Φυσικά όλα τα βλέμματα τα
τραβάει επάνω της και μια
βόλτα να κάνετε στα σχόλια
θα καταλάβετε. Πάντα τέτοια
Κατερίνα...

Στις ερωτήσεις των διαδικτυακών
φίλων της απάντησε η
εντυπωσιακή μελαχρινή, η οποία
αποκάλυψε ότι είναι έτοιμη
να επιστρέψει στην πρωινή
ζώνη. Συγκεκριμένα, η κοπέλα
για δύο χρόνια βρισκόταν στο
πάνελ επιτυχημένης πρωινής
εκπομπής ωστόσο, φέτος έμεινε
εκτός τηλεόρασης.. Πρόκειται
για την Μαρία Αντωνά. Η
σύντροφος του ποδοσφαιριστή
της Στεάου Βουκουρεστίου,
Άρη Σοϊλέδη. «Πολύ σύντομα»,
έγραψε η Μαρία Αντωνά χωρίς
να αναφέρει περισσότερες
πληροφορίες.

H αλήθεια είναι πως στην
καραντίνα που μετράει ήδη δύο
μήνες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός
βρισκόταν συχνά σε μετακίνηση
6 πάντα όμως με καλούς του
φίλους.
Ο φακός δεν είχε συλλάβει τον
τραγουδιστή με την εδώ και 1,5
χρόνο αγαπημένη του Αλεξάνδρα
Φωτοπούλου.
Ο δεσμός έγινε γνωστός πριν ένα
χρόνο και η 22χρονη μοντέλο στο
επάγγελμα είχε συνδεθεί με τον
τραγουδιστή ενώ οι φήμες ήθελαν
το ζευγάρι να συγκατοικεί στο
σπίτι του Αργυρού στο κέντρο της
Αθήνας.

Ε

ίναι ωραία και το
ξέρει! Η Σοφία
Παυλίδη έχει τον
τρόπο να τρελαίνει τους πάντες σε κάθε
ανάρτηση της, που παίρνει πραγματικά φωτιά από τα λάικ και τα σχόλια
ανδρών κι όχι μόνο. Στην
πιο πρόσφατη το κορίτσι
φαίνεται να χει καημό μεγάλο καθώς ποζάρει με
ένα Τζακ Ντάνιελς. Τι έπαθες καλέ και το ριξες
στο ποτό; Μην είναι θέματα καρδιάς, μην είναι
επαγγελματικά; Μάλλον
το κορίτσι ξέρει πως να
παίζει με το μυαλό...
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Παίκτρια της Τσάρλτον απολύθηκε
από την ομάδα και έγινε πορνοστάρ

Η

εντυπωσιακή κοπέλα πριν από περίπου ένα μήνα απολύθηκε από τον
αγγλικό σύλλογο και αφορμή στάθηκαν κάποια προκλητικά βίντεο που πόσταρε στο
Snapchat. Σε ένα από αυτά, η
Ράιτ φαινόταν να βρίσκεται σε
πάρτι με άλλους καλεσμένους
και να εισπνέει «αέριο του γέλιου», ενώ σε άλλο την ώρα
που οδηγούσε μια πολυτελή
Rolls Royce, έπινε σαμπάνια από το μπουκάλι. Όπως ήταν φυσικό μετά τη δημοσιοποίηση
αυτού του υλικού, ξέσπασε μεγάλος σάλος στην ομάδα που αγωνιζόταν, με αποτέλεσμα την απόλυσή της, ενώ στην ανακοίνωση του ο σύλλογος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τέτοιες
συμπεριφορές δεν συνάδουν με
το επίπεδο της ομάδας». Το κορίτσι αφού στεναχωρήθηκε για την
απόλυση του δεν το έβαλε κάτω
και μετά από πολύωρη σκέψη αποφάσισε να ασχοληθεί με την ερωτική βιομηχανία

Το νέο hot ζευγάρι! Γνωστός ηθοποιός
στο πλευρό καυτής δημοσιογράφου
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Η Λάουρα Μερίν «τρελαίνει»
τα γήπεδα της Βρετανίας

Η

2 5 χ ρ ο ν η α μ υ ν τ ι κό ς τ η ς
Fylde Ladies από τ ην Νέα
Ζηλανδίας, τρε λαίνει
τους απαν ταχού ποδοσ φ α ιρ ό φιλους μ ε τ ις π λ η θ ω ρικέ ς
α να λογ ίε ς τ ης. Και μπο ρε ί το πο δ ό σ φ α ι ρ ο ν α θ ε ω ρ ε ί τ α ι α ν δ ρικό
ά θλ η μ α, ε κε ί ν η φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν α μ η
χάνει τη θηλυκότητα της ακόμα και
όταν βρίσκε ται μέσα σ το γήπεδο.
Είναι ε λ εύθε ρη και ω ραία; Αυ τό

δ ε ν τ ο γ νω ρίζ ουμ ε! Ωσ τ ό σ ο, τ ο
ο φ θ α λ μόλου τ ρ ο ε πιτ ρέ π ε τ α ι γ ι’
α υ τ ό κα ι τ ην α κολ ο υ θ ο ύ ν π ε ρίπου 10 0.0 0 0 χ ιλιάδε ς followres,
σ τους οποίους χαρίζ ε ι τ ις πιο
σ έξ ι πόζ ε ς τ ης.
Οι Άγ γλοι παρουσ ιάζουν τ η
Λάουρα Μερίν ως την πιο «καυτή»
π α ί κ τ ρ ι α τ ω ν β ρ ε τ α ν ι κώ ν γ η π έ δων -και όχ ι μόνο - και δε ν έ χουν
άδικο.

Η κυρία Τσιτσαρίτο πόζαρε μόνο με
την… κρέμα της

Η

Ντιλέτα Λεότα είναι από τις πιο σέξι αθλητικές ρεπόρτερ και με κάθε της εμφάνιση τρελαίνει
τα γήπεδα της Ιταλίας και όχι μόνο. Εκείνος, δεν έχει καμία σχέση με το χώρο του αθλητισμού ωστόσο, κατάφερε να κλέψει την καρδιά της
ξανθιάς καλλονής. Παρότι οι
φήμες την ήθελαν να είναι το
κορίτσι του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, αυτός που βρίσκεται
στο πλευρό της Ντιλέτα Λεότα είναι γοητευτικός ηθοποιός γνωστός και στην ελληνική τηλεόραση. Ο νέος έρωτας της Ιταλίδας ρεπόρτερ είναι ο Τζαν Γιαμάν, ο οποίος
πρωταγωνιστούσε στη σειρά
«Φτερωτός θεός» που προβαλλόταν από τον ΣΚΑΪ.

Ε

νώ διάφορα δημοσιεύματα την θέλουν να χωρίζει και
να βρίσκεται στα
πατώματα, εκείνη τα διαψεύδει (τουλάχιστον σε ότι αφορά την ψυχολογία της)
και μέσω Instagram δείχνει
ότι βρίσκεται στα καλύτερα
της. Η καλλονή σύζυγος του
Τσιτσαρίτο «έβαλε φωτιά»
στα social media. Η Σάρα Κόχαν, το εντυπωσιακό μοντέλο,
travel blogger αλλά και δικηγόρος με σπουδές στο Χάρβαρντ
και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αφού έκανε το μπανάκι
της, πόζαρε γυμνή μπροστά από τον καθρέφτη.

50

LIFE

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

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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

Θεσσαλονίκη 1941,
φωτογραφία γερμανού
στρατιώτη

Ειρήνη Παππά
(1959 η
φωτογραφία )

Από γάμο στο Παλαιοχώρι
Συρράκου. Τη νύφη δεν τη
βλέπω και πολύ χαρούμενη
πάντως...

Εκδρομή στον Ναό
του Ολύμπιου Διός
το 1957

04/12/1929 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ
ΓΙΟΡΤΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Ιερουσαλήμ 1964 . Ο
Πατριάρχης
Αθηναγόρας σε
εναγκαλισμό με τον
Βασιλιά Χουσεΐν της
Ιορδανίας

Στα υπέροχα Χανιά
της Κρήτης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΦΟ
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
1930 (Ατταλειώτες πρόσφυγες)

H Ακρόπολη το
1920

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: 82ο Δημ.
Σχολείο στο παλιό κτήριο επί
της Κειριαδών (αναμνηστική
με το δάσκαλο κ. Δάρρα1960
ή 1961)
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Έβρος: εμπειρίες ζωής
Ενας θρυλικός ποταμός, δύο
σπουδαίοι βιότοποι ανυπολόγιστης
αξίας και τέσσερις πόλεις, η
καθεμιά με τη δική της ξεχωριστή
προσωπικότητα. Ενα ταξίδι στον
Εβρο δεν είναι για μια επίσκεψη,
είναι για να αποκομίσεις εμπειρίες
ζωής.

Ε

ίναι η μοναδική μεγάλη περιοχή της
Ελλάδας που έχει πάρει το όνομά
της από ένα ποτάμι, ένα ποτάμι μάλιστα που δεν τη διασχίζει, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, μα είναι το όριό
της, εκείνο που σηματοδοτεί την αρχή και
το τέλος της.
Ο Νομός του Έβρου χρωστά τα πάντα σχεδόν στον μεγάλο ποταμό, έναν από τους
πιο σημαντικούς της Ευρώπης, και που για
κάτι παραπάνω από 200 χιλιόμετρα αποτελεί το ανατολικό του σύνορο. Γι’ αυτό και
ένα ταξίδι στην επικράτεια αυτού του μεγαλειώδους ποταμού δεν μπορεί να μοιάζει
με κανένα άλλο, γεννά συναισθήματα που
κατακάθονται στην ψυχή και τα κουβαλάς
για πάντα μέσα σου.
Το ξεκίνημα γίνεται βέβαια από τη μεγάλη
πρωτεύουσα του Εβρου, την Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι και μέγα συγκοινωνιακό
κέντρο της Θράκης. Πόλη ζωντανή και
ευχάριστη, με βλέμμα στραμμένο προς τη
θάλασσα και σήμα κατατεθέν της τον περίφημο φάρο της, με μουσεία που το καθένα
εξιστορεί κι από μια άλλη όψη της θρακιώτικης ιδιοσυγκρασίας, η Αλεξανδρούπολη
είναι η ιδανική βάση για την περιήγηση σε
όλο τον νομό.
Στον χάρτη θα δεις βέβαια σχετικά μεγάλες
αποστάσεις, μα θυμήσου πως υπάρχει και
η Εγνατία (μέχρι τους Κήπους), ενώ μέχρι
και την Ορεστιάδα όλη η διαδρομή είναι
μια μεγάλη, άνετη ευθεία που όσο να ‘ναι
υπόσχεται ξεκούραστη μετακίνηση.
Μια ανάσα από την πρωτεύουσα κι έφτασες στο Δέλτα του Εβρου. Σωστός «πνεύμονας των Βαλκανίων», το Δέλτα είναι ένας
πελώριος βιότοπος η οικολογική αξία του
οποίου δεν υπολογίζεται με τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά. Μια βαρκάδα με
τους ψαράδες ή τον Φορέα Διαχείρισης στα
κανάλια και στις λίμνες του Δέλτα είναι μια
υπερβατική εμπειρία που αξίζει να χαρίσεις
στον εαυτό σου.
Συνέχεια προς Βορρά, και στην πόλη του
μεταξιού, το ονομαστό Σουφλί. Από εδώ
περνούσε και εξακολουθεί να περνά ο δρόμος του μεταξιού της Γηραιάς Ηπείρου,
καθώς όσο και να έχουν περάσει τα χρόνια,
η ποιότητα του σουφλιώτικου μεταξιού δεν
έχει πέσει ούτε στο ελάχιστο.
Στα όρια του Σουφλίου ανήκει (στο μεγαλύτερο μέρος του) και το αρχέγονο δάσος της
Δαδιάς, ακόμη ένας φυσικός θησαυρός που
σου επιφυλάσσει ο γενναιόδωρος Εβρος.

Διδυμότειχο και Ορεστιάδα

Πόλη που γέννησε αυτοκράτορες, διαχρονικό σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών,
μουσικών και ιδεών, το Διδυμότειχο είναι
για πολλούς (ανάμεσά τους και ο γράφων)

η ωραιότερη πόλη του Εβρου. Ανάμεσα σε
δύο ποτάμια, τον μέγα Εβρο και τον Ερυθροπόταμο, και χτισμένη στην άκρη ενός
μεγάλου κάμπου, η πόλη ξεχωρίζει με το
κάστρο της, τον Καλέ, με τα οθωμανικά
μνημεία της, με τη σπουδαία μουσική της
παράδοση που τα τελευταία χρόνια αναζωπυρώνεται και γνωρίζει νέα άνθηση.
Ακόμη βορειότερα, η ζωηρή Ορεστιάδα,
η νεότερη πόλη της Ελλάδας μας, με τον
ποταμό Αρδα να διασχίζει την περιοχή από
Δύση προς Ανατολή, με τις αχανείς πεδιάδες και τους ανοιχτούς ορίζοντες που
ξεκουράζουν το βλέμμα σου... Αυτός είναι
ο Εβρος, μια περιοχή που γεμίζει την ψυχή
σου και με τρόπο ανεξήγητο τη θεωρείς πια
παντοτινά δική σου.
*Πόλος έλξης ήδη από την αρχαιότητα, τα
Λουτρά της Τραϊανούπολης είναι γνωστά
για τις θερμές ιαματικές πηγές τους. Με
σταθερή θερμοκρασία στους 51ο με 52ο
C, τα νερά τους ενδείκνυνται για μια σειρά
χρόνιων παθήσεων όπως ρευματοπάθειες,
νευραλγίες, δερματοπάθειες, φλεγμονές
του αναπνευστικού και πολλές άλλες. Η
συνεδρία διαρκεί 20’ με κόστος 6 ευρώ. Θα
τα βρείτε στα 16 χλμ. έξω από την Αλεξανδρούπολη, προς την πλευρά των Φερών.

Εκδρομή στο Δέλτα Έβρου

Για τους φυσιολάτρες, το Δέλτα του Ποταμού Έβρου αποτελεί τη Μέκκα του αγροτουρισμού. Ένας επίγειος παράδεισος που
στους δυσπρόσιτους υγροτόπους του φιλοξενεί αμέτρητα είδη ιχθυοπανίδας, ερπετών και ορνιθοπανίδας (έχουν καταμετρηθεί 46 είδη ψαριών και 316 είδη πουλιών).
Εκεί φωλιάζουν και τρέφονται, μεταξύ
άλλων, υδρόβια μεταναστευτικά πουλιά
από βόρειες περιοχές της νοτιοανατολικής
Ευρώπης κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
όπως χήνες, πάπιες, κύκνοι και πελαργοί.
Εξίσου εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι και η
χλωρίδα της περιοχής. Πέρα από τους τυπικούς σχηματισμούς και τύπους βλάστησης

που συναντά κανείς στους μεσογειακούς
υγροβιότοπους, στα βορειοανατολικά του
Δέλτα συναντά κανείς την «πλημμυρίζουσα
ζώνη», με τους πυκνούς θάμνους και τα
δάση από λεύκες και φτελιές, ενώ νοτιότερα επικρατούν οι καλαμώνες πλάι στις
αμέτρητες λίμνες. Τους θερινούς μήνες η
πυκνή βλάστηση του βορειοανατολικού
τμήματος αποτελεί ιδανικό βοσκότοπο
για τα αιγοπρόβατα και τα βοειδή, ενώ τις
ψυχρές μέρες του χειμώνα κοπάδια από
λύκους και αγριογούρουνα αναζητούν τη
λεία τους γύρω από το ποτάμι.
Όσο και να εκθειάσει, όμως, κανείς,
την ομορφιά του τοπίου, τις εκπληκτικές ζωγραφιές της φύσης και το μοναδικό
συναίσθημα που δημιουργεί στον επισκέπτη η αγνότητα που περιβάλλει την πλάση,
είναι λίγο αν δεν επισκεφθεί κανείς το
Δέλτα. Ακόμα περισσότερα θα μάθετε και
θα δείτε αν για την επίσκεψή σας εκεί συμβουλευτείτε την ΔΕΤΑΦ (Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Φερών), που
διαθέτει τουριστικό περίπτερο στην είσοδο
της πόλης των Φερών. Από εκεί, άλλωστε,
ξεκινούν οργανωμένες ξεναγήσεις στο ανατολικό Δέλτα, περιηγήσεις σε εκθεσιακούς
χώρους και αίθουσες προβολών, ενώ από
εκεί θα ενημερωθείτε και όσοι ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε το Δέλτα για κυνήγι.
Πιο συγκεκριμένα, το Τουριστικό Κέντρο
Φερών, εφόσον υπάρχει συμμετοχή και
καιρού επιτρέποντος, οργανώνει εξορμήσεις στο Δέλτα Έβρου ναυλώνοντας πούλμαν που μεταφέρει τους επισκέπτες μέχρι
τις εκβολές του ποταμού και από εκεί συνεχίζουν με βαρκάδα. Αν πάλι θέλετε να βρεθείτε εκεί με την παρέα σας και δεν υπάρχει
άλλη συμμετοχή, του Τουριστικό Κέντρο
μπορεί να ζητήσει από κάποιον βαρκάρη
να σας «κατεβάσει» με το αυτοκίνητό του
στο Δέλτα και στη συνέχεια να σας ξεναγήσει με τη βάρκα του στη λιμνοθάλασσα
Δράνα.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πραγματοποι-

ήσετε τη διαδρομή με δικό σας όχημα ή
πεζοπορία καθώς οι εκβολές της λιμνοθάλασσας απέχουν από την είσοδο του Δέλτα
-εκεί που βρίσκεται και το Κέντρο Πληροφόρησης- 24 χλμ., ο δρόμος είναι χωμάτινος και η διαδρομή σχετικά δύσκολη. Μπορείτε, ωστόσο, να φτάσετε πεζή στο λόφο
του Αγ. Γεωργίου, από όπου μπορείτε να
έχετε μία πανοραμική άποψη στην εκπληκτική θέα της περιοχής. Η διαδρομή αυτή,
με στάση στον αρχαιολογικό χώρο της Τραϊνούπολης είναι περίπου 10 χλμ.
Το καλύτερο λοιπόν που έχετε να κάνετε
φθάνοντας στις Φέρες και προετοιμαζόμενοι για την εκδρομή σας είναι να
εμπισ τευθείτε το Τουρισ τικό Κέν τρο
(τηλ. 2555024310) ή τη Δ.Ε.Τ.Α.Φ. (τηλ.
2555088188) αλλά και να ενημερώσετε
για την επίσκεψή σας το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου (τηλ. 25510 61000). Η
όλη ξενάγηση θα διαρκέσει περί τις 3 με 4
ώρες, γι’αυτό καλό είναι να μην ξεκινήσετε
αργότερα από τις 10 με 11 το πρωί, αφού
αυτήν την εποχή νυχτώνει νωρίς. Το κόστος
της ξενάγησης, εφόσον την πραγματοποιήσετε με την παρέα σας και το αυτοκίνητο
του βαρκάρη, θα σας κοστίσει συνολικά 69
ευρώ (15 ευρώ για τη μεταφορά με το αυτοκίνητο και 54 ευρώ για την βαρκάδα).
Στο Δέλτα Έβρου, και ουσιαστικά στις
Φέρες, μπορείτε να βρεθείτε οδικώς, αεροπορικώς ή και με τρένο. Η πόλη βρίσκεται 28 χλμ. βόρεια της Αλεξανδρούπολης,
με την οποία συνδέεται με πυκνή οδική
συγκοινωνία. Έτσι, το ταξίδι σας εκεί οδικώς από την Αθήνα θα διαρκέσει γύρω στις
8 με 9 ώρες, ενώ από τη Θεσσαλονίκη δεν
θα ξεπεράσει τις 2μιση με 3 ώρες. Αεροπορικώς, όμως, το ταξίδι μέχρι την Αλεξανδρούπολη δεν διαρκεί πάνω από 1μιση
ώρα, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια αν πετάξετε με Ολυμπιακή ή Aegean Airlines θα
σας κοστίσουν γύρω στα 130 με 170 ευρώ.
Είναι μάλλον προτιμότερο, λοιπόν, να επιλέξετε την εναλλακτική της αεροπορικής.
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Άρωμα Κουζίνας

με τη Νίκη Σταθά
Γαλακτομπούρεκο

ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

2 λίτρα γάλα
2 αυγά ολόκληρα και 3 κρόκους
1/2 ποτήρι σιμιγδάλι ψιλό
1/2 ποτήρι σιμιγδάλι χοντρό
1 κ.σούπας βούτυρο γάλακτος
1 φλούδα λεμόνι
1/2 κιλό φύλλο κρούστας
150 γρ.βούτυρο για το άλλειμμα
των φύλλων

ª
ª
ª
ª
ª
ª

Σιρόπι
3 ποτήρια ζάχαρη
2 ποτήρια νερό
1 ξύλο κανέλας
1 φλούδα λεμονιού
1 κ. γλ. χυμό λεμονιού

ΥΛΙΚΆ

ª

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

www.hellasnews-radio.com

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ª

Χτυπάμε τ’ αυγά με τη ζάχαρη και τα προσθέ τουμε σ το γάλα που το
έχουμε βάλει να ζεσ τάνει. Ρίχνουμε το σιμιγδάλι και τη φλούδα λεμονιού. Χαμηλώνουμε θερμοκρασία και ανακατεύουμε έως ότου πήξει η
κρέμα. Στο τέλος προσθέτουμε μια κουταλιά βούτυρο.

ª

Στρώνουμε στο ταψί τα μισά βουτυρωμένα φύλλα και ρίχνουμε την κρύα
κρέμα. Στ ρώνουμε τα υπόλοιπα φύλ λα βουτυρωμέ να πάνω από την
κρέμα. Χαράζουμε το γλυκό.

ª

Ψήνουμε στους 350°f βαθμούς για 1 ώρα.. Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε τη ζάχαρη, το νερό, το ξύλο κανέλας και τη φλούδα λεμονιού για
5 λεπτά. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και βράζουμε άλλα 2 λεπτά.

ª

Το αφήνουμε να κρυώσει. Μόλις βγει το γλυκό από το φούρνο το σιροπιάζουμε λίγο λίγο. Ζεστό γλυκό κρύο σιρόπι
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ΚΡΙΟΣ

Η νέα εβδομάδα φίλε μου Κριέ σε βρίσκει
εξαιρετικά εκνευρισμένο για ζητήματα που
αφορούν τα οικονομικά σου. Κάποια έκτακτα έξοδα θα σε αποδιοργανώσουν αλλά
θα προκαλέσουν και ένταση, άγχος και ανασφάλεια . Απέφυγε αυτή την εβδομάδα την
τόλμη και το ρίσκο , αφού ο κυβερνήτης του
ζωδίου σου ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο
με Δια και σύνοδο με Ουρανό .

ΤΑΥΡΟΣ

Η τάση της εβδομάδας είναι η απελευθέρωση από κάθε τι που δεν προοδεύει δεν
εξελίσσεται. Δεν παύει όμως να δημιουργούνται ξαφνικές αντιπαραθέσεις με το
περιβάλλον σου. Μεγαλύτερη προσοχή σε
κόντρες δείξε εσύ του 1ου δεκαημέρου. Πιο
κερδισμένος σε αισθηματικά και επαγγελματικά εσύ του 2ου και 3ου δεκαημέρου

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αρκετό στρες σε διακατέχει αυτή την εβδομάδα αγάπη Δίδυμε, γιατί νιώθεις ότι το
ποτήρι έχει ξεχειλίσει και δεν έχεις προσωπικό χρόνο και χώρο για τον εαυτό σου
. Άλυτες καταστάσεις του χτες μπαίνουν
τώρα στο τραπέζι σκέψεων και συζητήσεων
γιατί επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις.
Στα επαγγελματικά σου υπάρχει
έντονο παρασκήνιο ενώ αναγκάζεσαι να πάρεις αποφάσεις. Στα οικονομικά
έρχονται επιτέλους χρήματα στα χέρια σου

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Έφτασε η σ τιγμή να
κοιτάξεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου,
τα θέλω σου , να φροντίσεις επιτέλους εσένα και να
δώσεις τόπο στην οργή σε ότι
σε πίκρανε. Οι μέρες σου είναι θετικές,
οι πιέσεις αφορούν μόνο γραφειοκρατικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιήσεις Δείξε προσοχή στα άτομα που εμπιστεύεσαι για επαγγελματική συνεργασία
κάποιοι δεν έχουν τις πιο αγνές προθέσεις.
Έκτακτα έξοδα είναι μέσα στο πρόγραμμα

ΛΕΩΝ

Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ Λέοντα επικεντρώνεται στα επαγγελματικά και στους
στόχους σου , μόνο που κυριαρχεί ο εκνευρισμός και κάποιες ρήξεις με άτομα που
συνεργάζεσαι επαγγελματικά. Αρκετές επαφές και συζητήσεις σε βοηθούν να βρεις
λύσεις. Απελευθερώσου από το στρες.
Απογοητεύεσαι από την ξαφνική αλλαγή
που δέχεσαι στην συμπεριφορά του ατόμου που σε ενδιαφέρει ενώ οι κόντρες και
νεύρα προκαλούν πάγωμα και απόσταση

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αέρας αλλαγής πλανάται αυτή την εβδομάδα στη ζωή σου και είσαι σε περίοδο που θες να κάνεις την προσωπική
σου επανάσταση αλλάζοντας τα πάντα
πρωτίστως την καθημερινότητα και την
εργασία σου. Δεν είναι ωσ τόσο ιδανικό το διάστημα για μεγάλα ρίσκα .

LIFE

ΖΥΓΟΣ

Σε εσωτερικό αναβρασμό είσαι αυτή την
εβδομάδα αγαπητέ μου ζυγε, γιατί υπάρχουν άλυτες εκκρεμότητες στα οικονομικά σου που πρέπει να λύσεις. Πάθη
και λάθη του παρελθόντος σε κάνουν
να μετανιώνεις για κάποιες κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Στις σχέσεις σου αυτή την εβδομάδα
χτυπά κόκκινο καμπανάκι κινδύνου ,
αφού η σύνοδος Άρη Ουρανού προκαλεί έν τονες κόν τρες και αν τιπαραθέσεις με το περιβάλλον σου και είναι επιβεβλημένα τα ξεκαθαρίσματα. Προσπάθησε να μην υπερβάλεις στις αντιδράσεις σου και μην μεγαλοποιείς τις καταστάσεις. Κάποιες σχέσεις και συνεργασίες αναγκαστικά πρέπει να κλείσουν τον
κύκλο τους γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
Ανακατατάξεις στο σπίτι ή στην εργασία
είναι μέσα στις τάσεις της εβδομάδας

ΤΟΞΟΤΗΣ

Με νεύρα και ευερεθιστότητα εξελίσσεται
η νέα εβδομάδα που σε θέτει εργασιακή
αναδόμηση και αλλαγές στους ρυθμούς
της καθημερινότητας σου. Κάνε δραστηριότητες που θα σε αποφορτίσουν από
το στρες της τελευταίας περιόδου. Η εβδομάδα είναι
ιδανική για να κόψεις
κα κέ ς σ υ ν ή θ ε ι ε ς .

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Α ρκε τ ά δ ημιο υ ρ γ ική προβλέπετ α ι α σ τ ρ ο λ ο γ ι κά
γ ια σέ να Αιγόκερε
η Νέα Εβδομάδα,
όπου είναι φανερό
ότ ι είσαι επικε ν τ ρωμένο ς σ ε ζ ητ ήμα τ α οικονο μικά αλλά και αισθηματικά! Στα οικονομικά θα χρειασ τεί να κάνεις πολύ
λεπτούς χειρισμούς και να μην πάρεις
τώρα με γάλα ρίσκα. Στα αισ θηματικά αναμένεται μία ξαφνική εξέλιξη
που θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Δυναμική αλλά και εκρηκτική αναμένεται η νέα εβδομάδα για το δικό σου
ζώδιο αγαπητέ μου Υδροχόε. Η σύνοδος Άρη - Ουρανού φέρνει ξαφν ικές ανατροπές και αλλαγές στις σταθερές βάσεις της ζωής σου (σπίτι - οικογένεια- εργασία)! Ζητάς την απελευθέρωσή σου από καταστάσεις που σε πνίγουν και είσαι αρκετά ανατρεπτικός
στις αντιδράσεις και στις επιλογές σου!

ΙΧΘΕΙΣ

Γεμάτη ειδήσεις είναι η εβδομάδα σου
φίλε μου Ιχθύ ενώ κρίνεται επιβεβλημένο
να πάρεις άμεσα και γρήγορα κάποιες
αποφάσεις που ανέβαλες εδώ και καιρό!
Κ λείνεις κάποιους επαγ γε λματ ικούς
κύκλους, βρίσκεσαι σε κάποιες αντιθέσεις
με άτομα που συνεργάζεσαι, όμως όλα
αυτά μπορείς και καταφέρνεις να τα διαχειριστείς με επιτυχία

FUN

Είναι ένας πελαργός και κουβαλάει ένα γέρο
85 χρονών. Εκεί που πετάνε, γυρνάει ο γέρος
και λέει στον πελαργό:
‘’ Έλα τώρα, κόψε τις μαλακίες και πές την
αλήθεια. Παραδέξου οτι χαθήκαμε!!!’’
Κάθεται μια αλογόμυγα στην πλάτη ενός
λυκόσκυλου.
Ρωτάει απορημένη η αλογόμυγα
-Τι είσαι εσύ;
Και απαντάει εκείνος:
-Λυκόσκυλο, ο πατέρας μου ήταν λύκος
και η μητέρα μου σκύλος.
... -Εσύ, τι είσαι; ρωτάει το λυκόσκυλο.
-Αλογόμυγα.
-Α καλά, οι δικοί σου το παραγ*σανε.....!!!
Μια ξανθιά Σουηδέζα που είχε έρθει στην
Ελλάδα για διακοπές , θέλει να γυρίσει
στην πατρίδα της αλλά δεν έχει καθόλου
χρήματα.
Γνωρίζει τυχαία κάποιο ναυτικό, ο οποίος
της υπόσχεται να την πάρει μαζί του στο
πλοίο που δουλεύει και να την κατεβάσει στη Σουηδία , χωρίς να πληρώσει
εισιτήριο. Με μια προϋπόθεση: σε κάθε
λιμάνι που θα πιάνουν, εκείνη θα πρέπει
να κάνουν σεξ.
Την παίρνει λοιπόν μαζί του στο καράβι,
τη βάζει στην καμπίνα του και σε λίγο το
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πλοίο φεύγει.
Μετά από λίγη ώρα το πλοίο σφυρίζει,
ακούγεται η άγκυρα που κατεβαίνει και
η Σουηδέζα βλέπει από το φινιστρίνι το
πλοίο να μπαίνει σε λιμάνι. Μετά από λίγο
το πλοίο αναχωρεί και έρχεται ο ναυτικός
στη καμπίνα να κάνουν σεξ με την Σουηδέζα, όπως συμφώνησαν.
Δεν είχαν περάσει 15 από το σεξ και είχαν
πιάσει πάλι λιμάνι. Μόλις το πλοίο αναχώρησε ο ναυτικός γύρισε πάλι στην καμπίνα
για σεξ με την Σουηδεζα για 2η φορά.
Κάθε 1/2 ώρα έπιαναν λιμάνι και ο ναυτικός γύριζε στην καμπίνα για να εισπράξει από τη Σουηδέζα. Η συμφωνία-συμφωνία.
Αυτό συνεχίστηκε όλη την ημέρα. Κάποια
στιγμή όμως η Σουηδέζα άρχισε να κουράζεται. «Δεν είναι δυνατόν», σκεφτόταν,
«τόσο σεξ σε μια μέρα? Μέχρι να φτάσουμε στη Σουηδία θα έχω πεθάνει!»
Και αποφασίζει να ρωτήσει τον καπετάνιο, αφού ο ναυτικός απέφευγε να της
απαντήσει.
«Πόσα λιμάνια είναι καπετάνιε, μέχρι τη
Σουηδία?»
Και ο καπετάνιος:
«Δεν ξέρω, κοπέλα μου. Δεν έχω πάει
ποτέ. Εγώ χρόνια τώρα κάνω μόνο Ρίο Αντίρριο!»
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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Τα εκπαιδευτικά
του προγράμματα στο διαδίκτυο
Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε
μέρος μαζί με τα παιδιά σας

Τ

α δημοφιλή εκπαιδευτικά
προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που
μεγάλωσαν γενιές και γενιές, θα πραγματοποιούνται από
φέτος και online. Η διαδικτυακή
αυτή δράση μάλιστα θα πραγματοποιείται όχι μόνο κατά τη διάρκεια που το μουσείο θα παραμένει
κλειστό αλλά σε μόνιμη βάση δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής
σε οικογένειες απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και σε ελληνόφωνα παιδιά της ομογένειας στο εξωτερικό.
Μέχρι και τον Μάϊο, κάθε Σαββατοκύριακο, παιδιά και γονείς σε
κάθε γωνιά του πλανήτη θα μπορούν να γνωρίσουν διαδικτυακά
το συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου μέσα από παραμύθια, διαδραστικές ξεναγήσεις, εικαστικά
εργαστήρια, θέατρο, φωτογραφία
και μουσική!
Τα online εργαστήρια Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, στρατηγικού συνεργάτη του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.
Στο πρώτο διαδικτυακό εργαστήριο του 2021, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 31 Ιανουαρίου
μεταξύ 11.00 και 13.00, οι μικροί

Βρέθηκαν και
επιστρέφουν
στην Ελλάδα
κλεμμένες
εικόνες που θα
δημοπρατούνταν
στην Γερμανία

Δ

επισκέπτες, ηλικίας από 4 έως 6
ετών, θα έχουν την δυνατότητα
να περάσουν την πόρτα του Μουσείου και να περιπλανηθούν στις
μεγάλες αίθουσές του. Θα παρατηρήσουν μεγάλα και μικρά ειδώλια
και θα ψάξουν να βρον τους ήρωες
του παραμυθιού. Μια κομψή πριγκίπισσα, ένας ευθυτενής πολεμιστής και ένας επιβλητικός βασιλιάς
κρύβονται ανάμεσα τους.
Από εκεί, ξεκινάει το παραμύθι
μας, ένα παραμύθι που θα μας

γυρίσει στα πέρατα του κόσμου
για να βρούμε το πιο δυνατό πλάσμα και να ξυπνήσουμε τη φαντασία μας. Το παιχνίδι με τα ειδώλια
και τα σχήματα μάς δίνει τα εργαλεία να δημιουργήσουμε. Απλά
υλικά από το σπίτι μεταμορφώνονται στα χέρια των παιδιών σε
κυκλαδικά και κυπριακά ειδώλια
για να ξεπηδήσουν οι δικοί τους
ήρωες, οι δικοί τους βασιλιάδες.
Τα υλικά που θα χρειαστεί να
έχουν τα παιδιά είναι λευκά χαρ-

τιά Α4. Μερικές σελίδες από εφημερίδα ή μια σακούλα χάρτινη από
μανάβη ή πολύχρωμα φύλλα Α4,
μολύβι , μαρκαδόρους ή λαδοπαστέλ, ψαλίδι και κόλλα stick ή ρευστή.
Τα εισιτήρια συμμετοχής κοστίζουν 8 ευρώ για ένα γονέα και ένα
παιδί και μπορείτε να τα βρείτε
στο https://www.viva.gr/tickets/
museum /mouseio -kykladikistexnis /paidika- ergastir iasavvatokyriakou/

Τατόι: Ξενοδοχείο πολυτελείας, εστιατόρια,
πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις

Σ

ε έναν εντυπωσιακό πυρήνα περιβάλλοντος και πολιτισμού με πλήθος παράλληλων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων ξενοδοχείο πολυτελείας, καφέ, εστιατόρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικές
κατασκηνώσεις κ.α, θα μετατραπεί, σταδιακά
μέσα στα επόμενα χρόνια, το πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοΐου. Πριν από λίγο η υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη παρουσίασε τα βασικά σημεία της μελέτης
βιωσιμότητας του φιλόδοξου έργου η οποία
εγκρίθηκε χθες από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος άλλωστε το έχει
εξαρχής συμπεριλάβει στις εμβληματικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
Η μεγάλη πρόκληση αλλά και η βασική δυσκολία σε αυτό το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ, όπως
υπογράμμισε η κ. Μενδώνη, είναι όχι η τόσο
η ολοκλήρωσή του όσο η οικονομική βιωσιμότητά του, η εξασφάλιση δηλαδή των απαραίτητων χρηματοροών για την λειτουργία και
την συντήρησή του. Και αυτό, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να καταστεί δυνατό μόνον μέσα
από ένα μεικτό σύστημα διαχείρισής του, την
συνεργασία δηλαδή του δημοσίου με τον ιδι-

ωτικό τομέα. Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται από 97 έως
130 εκατ ευρώ και μέρος του θα καλυφθεί
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η μελέτη βιωσιμότητας του έργου, που χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, δίνει ιδιαίτερη
έμφαση τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και σε αυτή των πολιτιστικών χώρων
δεδομένου ότι από τα 55 συνολικά κτίρια που
υπάρχουν στο Κτήμα, τα 27 είναι κηρυγμένα

μνημεία από το 2003. «Πρόκειται για ένα
περιαστικό πάρκο και συγχρόνως έναν ιστορικό τόπο τα οποία πρέπει να προφυλάξουμε
με ευλάβεια» τόνισε η υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού. Γι΄ αυτό εξάλλου και η όποια
νέα δόμηση προβλεφθεί, για την φιλοξενία
δραστηριοτήτων δεν θα ξεπερνά τα 3000 τ.μ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, για την σύνταξη της
οποίας ελήφθησαν παραδείγματα από 18
αντίστοιχους χώρους του εξωτερικού αλλά και
προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο παρελθόν.

ύο πολύτ ιμε ς εικό νες, που είχαν κλαπεί το 2006 από Μονή
της Καρδίτσας εντοπίστηκαν
από τις αρμόδιες αρχές του
υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού λίγο πριν δημοπρατηθούν στη Γερμανία και
παραδόθηκαν σήμερα στην
Πρεσβεία της Ελλάδας στη
Βηρυτό. Πρόκειται για μία
εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα του 1735 και μία
ακόμη της Παναγίας Οδηγήτριας του 1785.
Και οι δύο είχαν κλαπεί από
την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας
που βρίσκεται στην Οξυά Καρδίτσας μαζί με άλλα αντικείμενα και είχαν αναρτηθεί στη
βάση αναζητούμενων έργων
τέχνης της Ιντερπόλ με φωτογραφίες και πλήρη στοιχεία.
Πριν τρεις περίπου μήνες, τον
περασμένο Οκτώβριο, αρχαιολόγος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντόπισε τις εικόνες σε
κατάλογο δημοπρασίας που
είχε προγραμματισ τεί για
τον Νοέμβριο στην γερμανική πόλη Ντίσελντορφ. Στην
ταυτοποίησή τους βοήθησαν
σημαντικά τόσο η επίσημη
καταγραφή και οι φωτογραφίες τους όσο και οι επιγραφές τους. Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα έφερε
την επιγραφή «εκ Θεσσαλονίκης. χείρ Μαργαρίτη».
Αμέσως μετά την ταυτοποίηση των εικόνων με αυτές του
καταλόγου της επικείμενης
δημοπρασίας ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσή τους με στόχο να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν,
στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν
τελικά στο Λίβανο ενώ μετά
την δημοπράτησή τους είχε
προγραμματιστεί να μεταφερθούν στην Γερμανία.
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Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-3

«Σβηστός» και με τα δεύτερα!

Με φοβερό Τζόλη έκλεισε
θέση για τα προημιτελικά
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Τζόλη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό του χατ-τρικ
και συμπαραστάτες τους Κρμέντσικ, Ίνγκασον νίκησε 5-0 την ΑΕΛ και έκλεισε ουσιαστικά
θέση για τα προημιτελικά του κυπέλλου ενόψει της ρεβάνς του Αλκαζάρ.

Ο

ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την ΑΕΛ στην Τούμπα
για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στο
κύπελλο και τη συνέτριψε με 5-0 με τον
Τζόλη να κάνει χατ-τρικ - πρώτο στην επαγγελματική του καριέρα - κλείνοντας θέση ουσιαστικά για προημιτελικά της διοργάνωσης, ενόψει
και της ρεβάνς του Αλκαζάρ (2,3 ή 4 Φεβρουαρίου).
Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε αντίσταση από την ΑΕΛ,
καθώς η ομάδα της Λάρισας δεν απείλησε καθόλου
την εστία του Ζίβκο Ζίβκοβιτς και ήταν πρακτικά
ακίνδυνη.
Έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης Τάτσης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα και ξεκούρασε βασικούς,
οι βυσσινί έχουν ως αποκλειστική προτεραιότητα το πρωτάθλημα και τη μάχη
παραμονής που δίνουν.
Η εξέλιξη του ματς έδωσε την
ευκαιρία και στον Πάμπλο
Γκαρσία να ξεκουράσει βασικούς, καθώς ακολουθούν τα
δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τη Super League
Interwetten.

Ο ΤΖΟΛΗΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ)
ΧΑΤ-ΤΡΙΚ

Ο ΠΑΟΚ είχε ως μόνο στόχο στο ματς να ανοίξει γρήγορα το σκορ και σχετικά εξίσου γρήγορα
να διευρύνει το προβάδισμά του για να μην μπει
σε περιπέτειες. Να καθαρίσει, δηλαδή, όσο πιο
εύκολα γίνεται την πρόκριση ενόψει και της ρεβάνς
του Αλκαζάρ.
Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Πάμπλο Γκαρσία δεν πήγε
σε ροτέισον, επανέφερε τους βασικούς του στην
ενδεκάδα και διατήρησε ένα κανονικό σχήμα σε
διάταξη και πρόσωπα.
Καταλυτικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση ο Χρήστος Τζόλης. Με τα δύο γκολ του μέσα
σε χρονικό διάστημα 12 λεπτών άνοιξε αυτό το
δρόμο και διασκέδασε κάθε αμφιβολία.
Άνοιξε το σκορ στο ένατο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς
έκανε την κάθετη στον Κρμέντσικ γύρισε παράλληλα και ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός νίκησε

τον Νάγκι προλαβαίνοντας τον Μπέρτο.
Στο 23ο έπιασε κοιμώμενο το κεντρικό αμυντικό
δίδυμο της ΑΕΛ μετά από την πάσα του Ντούγκλας,
πέρασε τον Νάγκι κι έκανε το 2-0. Αφού παρεμβλήθησαν τα γκολ των Κρμέντσικ και Ίνγκασον για
το 3-0 και 4-0 αντίστοιχα, ο Τζόλης βρήκε και για
τρίτη φορά δίχτυα. Στο 74’ ο Λάμπρου έκλεψε την
μπάλα, έδωσε στον Τζόλη ο οποίος με διαγώνιο
σουτ με το αριστερό έκανε το 5-0, φτάνοντας στο
χατ-τρικ.
Αυτό ήταν το πρώτο στην επαγγελματική του
καριέρα, καθώς είχε κάνει χατ-τρικ και με την Κ19
του ΠΑΟΚ (με προπονητή Πάμπλο Γκαρσία) κόντρα
στην αντίστοιχη του Ατρομήτου.

ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ ΣΕ ΚΕΦΙΑ, Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ

Σε μεγάλα κέφια ο Μίχαελ Κρμέντσικ, ο οποίος έχει (απο)δείξει
ότι δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ο Τσέχος όπως αναφέραμε και πιο πάνω είχε την ασίστ
στο πρώτο γκολ του Τζόλη, αυτό
με το οποίο ο Δικέφαλος άνοιξε το
σκορ.
Ήταν αυτός, ο οποίος με την έναρξη
του δευτέρου ημιχρόνου (47’) αξιοποίησε την εξαιρετική σέντρα του Ζίβκοβιτς και
στο πρώτο δοκάρι με ωραίο τελείωμα έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα για το 3-0..

Ο ICEMAN - ΣΚΟΡΕΡ

Ο ΠΑΟΚ έχει βρει σκόρερ - απροσδόκητο - τελευταία στο πρόσωπο του Σβέριρ Ίνγκασον. Ο Ισλανδός ήταν αυτός που έκανε το 4-0 σε μια προώθηση
μπροστά για εκτέλεση φάουλ. Ο Iceman όπως είναι
το παρατσούκλι έχει θέση βασικού στον ΠΑΟΚ του
Γκαρσία και βρίσκει συχνά δίχτυα.
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Περέιρα, Ντούγκλας Αουγκούστο, Ελ Καντουρί , Αντρίγια Ζίβκοβιτς (73’
Μουργκ), Ουάρντα, Τζόλης, Κρμέντσικ
ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Καρανίκας, Ζίζιτς,
Ηλιάδης, Μπέρτος , Μαϊδανός, Μιλοσάβλιεβιτς,
Γκοτζαμανίδης, Κολομπίνο, Γλυνός , Ντουρμισάι

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ

Ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Κρίστινσον κάτω από τα γκολπόστ,
στο ντεμπούτο του Ισλανδού. Δεξιός μπακ ο Ανδρούτσος, αριστερός
ο Χολέμπας με Αβραάμ και Σισέ στο κέντρο των μετόπισθεν. Μπουχαλάκης και Πέπε ήταν οι αμυντικοί μέσοι, στο δεξί φτερό ο Μπρούμα,
στο αριστερό ο Βρουσάι και ο Τιάγκο Σίλβα πίσω από τον Χασάν. Ο Παναιτωλικός κατέβηκε με τερματοφύλακα τον Μελίσσα, δεξί μπακ τον Τζανακάκη,
αριστερό τον Περέιρα και στόπερ τους Βάντερσον - Μαλή. Τριάδα στη μεσαία
γραμμή με Λιάβα, Τσιγγάρα και Άλβαρες, δεξί εξτρέμ τον Γιάκολις, αριστερό
τον Αριγίμπι και φορ τον Αζάντι.

ΜΠΡΟΥΜΑ: ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ

Όλα τα λεφτά ήταν για τον Ολυμπιακό ο Μπρούμα. Ο Πορτογάλος ξεκίνησε
στο δεξί φτερό, αλλά μόνο εκεί δεν έπαιζε. Κινούνταν διαρκώς στη μεσαία
γραμμή, άλλοτε και αριστερά. Μάλιστα η πρώτη ευκαιρία ήταν δική του δημιουργία, όταν έβγαλε τον Χασάν μόνο απέναντι στον Μελίσσα στο 12’, αλλά
νικήθηκε. Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» ήταν αυτός που έκανε το 0-1 στο
20’ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή και δεξιά, από ασίστ του Βρουσάι.
Οι γηπεδούχοι έκαναν διαρκώς λάθη, περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο στη
μεγαλύτερη διάρκεια του 45λέπτου και απείλησαν μόνο με σουτ εκτός περιοχής (22’ Αριγίμπι, 36’ Αζάντι). Ο Μπρούμα θα μπορέσει να πετύχει και δεύτερο γκολ, στο 24’, αλλά το πλασέ του μέσα από την περιοχή και αριστερά,
μετά από εξαιρετική πάσα του Τιάγκο Σίλβα, πέρασε δίπλα από το αριστερό
δοκάρι. Από εκεί και πέρα, ο Ανδρούτσος δεν αντιμετώπισε προβλήματα ως
δεξιός μπακ, ενώ η μοναδική στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» εκτέθηκαν, ήταν
στην φοβερή ενέργεια του Αριγίμπι, ο οποίος πέρασε τον Μπρούμα και σταμάτησε από αντικανονικό μαρκάρισμα του Αβραάμ, που πήρε και κίτρινη στο
41’.

«ΕΣΚΙΣΕ» ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ Ο ΒΡΟΥΣΑΪ

Ο Παναιτωλικός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση να παίξει πιο ψηλά
και το κατάφερε, αλλά ευκαιρία δυσκολευόταν να παράξει. Ο κινητικός Τιάγκο
Σίλβα επεδίωκε να περάσει κάθετες πάσες, ο Πέπε ήταν εκείνος που έπαιρνε
την πρώτη πάσα από τους στόπερ για να κάνει παιχνίδι, ενώ ανέλαβε την εκτέλεση των στατικών φάσεων. Στο 60’ ο Μαρτίνς έβαλε Σουρλή αντί Μπουχαλάκη και Ραντζέλοβιτς αντί Μπρούμα. Ο Σέρβος στο 65’ πέρασε στον Ανδρούτσο, από γύρισμα του οποίου θα ερχόταν το 0-2. Αρχικά το πλασέ στην κίνηση
του Χασάν «έβγαλε» με το ένα χέρι ο Μελίσσας, αλλά ο αμαρκάριστος Βρουσάι με πολύ σουτ από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
ΜΕΣΑ ΣΟΥΡΛΗΣ, ΛΟΒΕΡΑ, ΚΑΪΠΕΡΣ, ΣΟΥΝΤΑΝΙ
Η εικόνα του Παναιτωλικού (ήθελε αλλά δεν μπορούσε) και το 0-2 που είχε
διαμορφωθεί, έδωσε στον Μαρτίνς τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές και να βάλει παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά. Λοβέρα, Κάιπερς,
Σουρλής και Σουντανί μπήκαν στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός άλλαξε το 4-2-3-1
σε 4-4-2 με Κάιπερς και Σουντανί στη γραμμή κρούσης, αριστερά τον Λοβέρα,
δεξιά τον Ραντζέλοβιτς και κεντρικούς χαφ τον Σουρλή με τον Πέπε.
Ο Παναιτωλικός ακόμα και μετά τις αλλαγές του Δέλλα δεν μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Είναι ενδεικτικό πως η καλύτερη στιγμή
του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το καλοτραβηγμένο σουτ του Ντάλσιο που
πέρασε λίγο άουτ στο 83’. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει και τρίτο γκολ, στο
85’. Ο Σισέ αξιοποίησε την εκτέλεση φάουλ του Πέπε, μία από τις αρκετές, και
με τον... ώμο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Μελίσσα για το 0-3.
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Άρης - Αστέρας 2-0

ΑΕΚ - Απόλλων 2-0

Οι αλλαγές έδωσαν
προβάδισμα πρόκρισης

«Πέταξε» προς τα προημιτελικά

Ο

Άρης επικράτησε 2-0 του
Αστέρα Τρίπολης στο Κλεάνθης Βικελίδης χάρη σ τα
γκολ των Μαν τσ ίν ι (69’)
και Μπερτόγλιο (76’) και απέκτησε
καθαρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς
Ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση
του σ τα προημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδας έκανε ο Άρης. Οι κίτρινοι επικράτησαν 2-0 του Ασ τέρα Τρίπολης
και έχουν πλέον ένα καθαρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Θεόδωρος
Κολοτρώνης στις αρχές του Φεβρουαρίου.
Ο Άρης ήταν ουσ ιασ τικός σ το δεύτερο ημίχρονο, αφού ανέβασε τον
ρυθμό του, ε νώ τα γκολ πέ τυχαν
οι Μαν τσ ίν ι (69’) και Μπερτόγλιο
(76’), δύο από τις αλ λαγές του Άκη
Μάντζιου που βοήθησαν τους κίτρινους να φτάσουν στη νίκη.

ΧΩΡΙΣ ΠΟΛ ΛΕΣ ΕΥΚ ΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο Άρης από την αρχή του παιχ ν ιδιού θέλησε να πάρει την κατοχή της
μπάλας, αλ λά και την κυκλοφορία.
Η ομάδα του Άκη Μάν τζιου, όμως,
δεν ήταν ουσ ιασ τική, αφού παρήγαγε ελάχισ τα σ το πρώτο μέρος, με
τον Τσιφτσή να χρειάζεται να επέμβει
ελάχιστες φορές στο πρώτο 45λεπτο.
Στο 23ο λεπτό, οι κίτ ρινοι έφυγαν
σ την κόν τρα βρήκαν την άμυνα του
Ασ τέρα ανοιχ τή, ο Μάνος βρέθηκε
απέναντι στον γκολκίπερ των Αρκάδων, σούταρε από τα όρια της περιοχής, όμως ο τερματοφύλακας των
φιλοξενούμενων έδιωξε με επιτυχία.
Από εκεί και πέρα, στο 31’ ο Μάνος
δε ν κα τάφε ρε να πλάσαρε σωσ τά
από καλή θέση, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα ο Μπρούνο Γκάμα είχε κάνει ένα
μακρινό σουτ.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΖΙΟ,
Κ Α ΛΗ ΑΝΑ Σ ΤΑ ΛΤ ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΑΡΚΑΔΕΣ
Ο Ασ τέρας σ το πρώτο μέρος φρόν τ ι σ ε ν α κα λ ύ π τ ε ι σ ω σ τ ά τ ο υ ς
χώρους, χωρίς να αφήνει στους γηπεδούχους το πε ριθώριο να πατούν

με ευκολία σ την περιοχή. Μάλισ τα,
ο Ράσ ταβατ ς ήταν ικανοποιημένος,
εν αντιθέσει με τον Άκη Μάντζιο, ο
οποίος ζητούσε το κάτι παραπάνω
απ’ την μεσοεπιθετική γραμμή.
Οι φιλο ξ ε νούμε νοι, ω σ τό σ ο, σ το
πρώτο ημίχρονο δεν έγιναν απειλητικοί πραγματοποιώντας ένα μακρινό
σουτ με τον Τασουλή στο 6ο λεπτό.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΔΟΚΑΡΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΡΗ

Ο Άρης ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο
σ το δεύτερο ημίχρονο, έχον τας την
κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας. Στο 51’ οι κίτρινοι είχαν και μία
με γά λ η ευκαιρία. Ο ι γ ηπ εδ ούχοι
συνεργάστηκαν ωραία, ο Σάσα έκανε
το σουτ μέσα από την περιοχή, με την
μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του
Τσιφτσή.
Στη συνέχεια, ο Άρης επιχείρησε να
γ ίνει απειλητικός, με τον Μάνο να
καθυσ τερεί να τε λειώσει μία φάση
στο 59’. Στο 67’ ο Σίλβα πάτησε στην
περιοχή με προϋποθέσεις, έκανε το
διαγώνιο γύρισμα, αλλά ήταν άστοχος.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ

Ο Άρης ανέβασε ρυθμό με τις αλλαγές του Άκη Μάν τζιου να βοηθούν.
Στο 55’ πέρασε τον Μπερτόγλιο αντί
του Ματέο Γκαρσία και σ το 66’ τον
Μαντσίνι στη θέση του Μάνου.
Έτσι, η λύση βρέθηκε στο 69ο λεπτό.
Ο Σάκιτ ς έβγαλε τη σέν τ ρα από τα
δεξιά, ο Μαντσίνι πήρε την κεφαλιά
και άνοιξε το σκορ για τους κίτρινους.
Από αυτό το σημείο, τα πράγματα έγιναν πιο απλά για τον Άρη.
Οι γ ηπεδ ούχοι «σ φρά γ ισα ν» έ να
καθαρό προβάδισμα γ ια την πρό κρισ η σ το 76 ο λεπτό. Οι παίκ τ ε ς
του Άρη έκλεψαν την μπάλα από το
λάθος του Πασαλίδη, οι Μαντσίνι και
Μπερτόγλιο συνεργάσ τηκαν ωραία,
με τον Αργεντίνο να πλασάρει για το
δεύτερο γκολ. Μέχρι και το τέλος οι
κίτρινοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και πήραν τελικά αυτή την
καθαρή νίκη.

Η ΑΕΚ δεν έπιασε υψηλά στάνταρ
απόδοσης κόντρα στον αξιόμαχο
Απόλλωνα, αλλά κατάφερε να
επικρατήσει 2-0 στο ΟΑΚΑ και να
κάνει αποφασιστικό βήμα για την
πρόκριση στα προημιτελικά του
Κυπέλλου.

Π

λέον, η ΑΕΚ έχει ξεκάθαρα το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς που θα
διεξαχθεί στη Ριζούπολη στις 2, 3
ή 4 Φεβρουαρίου. Στα θετικά για
τους «κιτρινόμαυρους», η καλή παρουσία
του Βένταντ Ραντόνια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο Χιμένεθ
και έδειξε καλά δείγματα γραφής.

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΣΙΜΑΝΣΚΙ

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να δώσει την
ευκαιρία στον Βόσνιο μπακ να ξεδιπλώσει
το ταλέντο του, ενώ επανάφερε στο αρχικό
σχήμα και τον Ντάμιαν Σιμάνσκι, ο οποίος
είχε να αγωνιστεί ως βασικός από τις 21
Δεκεμβρίου και το 2-2 με τον Βόλο.
Μάλιστα, ο Πολωνός μέσος τον
δικαίωσε άμεσα, αφού μόλις
στο 7ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του
με κοντινό πλασέ, ύστερα
από όμορφη σέντρα του
Μουαμέρ Τάνκοβιτς και
γύρισμα με το κεφάλι του
Έλντερ Λόπες στο ύψος της
μικρής περιοχής.
Τρία λεπτά αργότερα ο Απόλλων θα
μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά
ο Παναγιώτης Τσιντώτας, που επέστρεψε
κάτω από τα γκολπόστ, απέκρουσε εντυπωσιακά την προβολή του Άντονι Φατιόν.
Βέβαια, στο ριπλέι φάνηκε πως ο Αλβανός
μέσος ήταν σε θέση οφσάιντ όταν έκανε την
προβολή, αλλά αν η μπάλα κατέληγε στα
δίχτυα το γκολ θα μετρούσε, καθώς δεν
υπάρχει VAR στη συγκεκριμένη φάση του
Κυπέλλου.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 2-0 ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

Η Ένωση «απάντησε» άμεσα και έφτασε μία
«ανάσα» απ’ το 2-0 στο 15’, αλλά ο Νέλσον
Ολιβέιρα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε
γκολ την υπέροχη κάθετη του δραστήριου
Τάνκοβιτς, με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να
λέει «όχι» στο τετ α τετ με τον Πορτογάλο.
Μετά από ένα δυνατό πρώτο 15λεπτο, η ΑΕΚ

πήρε ξεκάθαρα τα ηνία του παιχνιδιού και με
μπροστάρη τον Τάνκοβιτς έψαξε και ένα δεύτερο τέρμα. Παρ’ όλα αυτά, τόσο το διαγώνιο
σουτ του Σουηδού στο 33’ όσο κι εκείνο του
Λόπες δύο λεπτά νωρίτερα πέρασαν δίπλα
απ’ την εστία του Κότσαρη. Την ίδια στιγμή,
ο Απόλλων αδυνατούσε να φτάσει με ευκολία στα καρέ του Τσιντώτα, με αποτέλεσμα
να απειλεί κυρίως μέσω στημένων φάσεων.
Όμως, η κεφαλιά του Λισγάρα στο 34’ και το
απευθείας φάουλ του Καραγκούνη στο 41’
δεν ανησύχησαν τον γκολκίπερ της Ένωσης.

ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕ, ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ

Στο δεύτερο μέρος, ο Απόλλων μπήκε πιο
δυνατά και θέλησε να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ένωση. Με τον Τόμας Μπεντινέλι
να είναι ιδιαίτερα δραστήριος, η «Ελαφρά
Ταξιαρχία» έψαξε την ισοφάριση, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, ο Χιμένεθ, βλέποντας πως η ομάδα του δεν απειλεί, αποφάσισε να «φρεσκάρει» την επίθεσή
του. Ο Ισπανός τεχνικός πέρασε στο γήπεδο
τους Λιβάγια και Μαχαίρα αντί των
Τάνκοβιτς και Αλμπάνη, αλλάζοντας ουσιαστικά τα εξτρέμ
του.
Παρά τις αλ λαγέ ς, η
Ένωση δε ν ανέ βασ ε
ένταση και ρυθμό, ενώ
το ίδιο ίσχυσε και μετά
την είσοδο των Μάνταλου
και Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος
αγωνίστηκε στην κορυφή της
επίθεσης αντί του Ολιβέιρα. Στον
αντίποδα, ο Απόλλων προσπάθησε να πάρει
ό,τι καλύτερο από την αναμέτρηση, αλλά δεν
μπόρεσε να φανεί επικίνδυνος μπροστά από
την εστία του Τσιντώτα. Είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική φάση της ομάδας του
Παράσχου ήταν ένα μακρινό φάουλ του Τσαμπούρη που πέρασε ψηλά άουτ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Ο ΓΚΑΡΣΙΑ

Βέβαια, αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε κι
η ΑΕΚ, αλλά είχε την τύχη να της βελτιώσει
την εικόνα ο Λιβάι Γκαρσία στο τελευταίο
15λεπτο του αγώνα. Ο εξτρέμ από το Τρίντινταντ και Τομπάγκο έδωσε μία εξαιρετική
μπαλιά στον Σάκχοφ στο 79’, αλλά ο Ουκρανός αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ
εννιά λεπτά αργότερα σημείωσε το δεύτερο
γκολ για την ομάδα του, «κλειδώνοντας» τη
νίκη και σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στα
προημιτελικά του Κυπέλλου.
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Σπορ Καναδά

Εβδομαδιαία Ενημέρωση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού
στο Κίτσενερ

Βαθμολογία

Μ

Πρόγραμμα Superleague

ετά το Τορόντο, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επεκτείνεται στον Καναδά, καθώς
η Διεύθυνση Σχολών του συλλόγου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με
τη Σχολή Ποδοσφαίρου του Κίτσενερ.
Την Τρίτη (19/1), οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη δεύτερη Σχολή Ποδοσφαίρου στον Καναδά, καθώς μετά το Τορόντο και το Κίτσενερ θα συνεργάζεται με τον
Θρύλο.
Το Δίκτυο των Σχολών του Ολυμπιακού στο εξωτερικό αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο!
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Είναι γεγονός! Ο Θρύλος έχει διπλή εκπροσώπηση στον Καναδά αφού μετά το Τορόντο η
Διεύθυνση Σχολών του Ολυμπιακού ανακοινώνει με υπερηφάνεια την έναρξη συνεργασίας
με τη Σχολή του Κίτσενερ!
«Το δίκτυο των σχολών μας στο εξωτερικό αναπτύσσεται και δυναμώνει με νέες συνεργασίες. Καλωσορίζουμε ένα ακόμη μέλος από τον Καναδά στην μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού. Στο Οντάριο πλέον δυναμώνουμε την παρουσία μας με τη δεύτερη σχολή μετά
το Τορόντο, το Κίτσενερ προστίθεται στο δίκτυο των σχολών του Θρύλου μας. Ευχόμαστε
καλή αρχή και επιτυχίες» αναφέρει το καλωσόρισμα του Διευθυντή Δικτύου Σχολών, κ.
Βασίλη Νάνου.
Το Κίτσενερ ανήκει στην επαρχία του Οντάριο με τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης να
ανέρχεται περίπου στους 4.000 Έλληνες ομογενείς.
Ο κ. Αντώνης Πίκουλας, Διευθυντής της Ακαδημίας τονίζει με τη σειρά του:
«Το Κίτσενερ δυναμώνει ακόμα περισσότερο το ερυθρόλευκο στοιχείο στο βόρειο κομμάτι της Αμερικής και ειδικότερα στον Καναδά. Είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό η
λειτουργία όσων περισσότερων σχολών γίνεται στο εξωτερικό, ειδικότερα σε μέρη όπου
χτυπά δυνατά η καρδιά των Ελλήνων ομογενών.
Στόχος μας είναι οι ερυθρόλευκες σημαίες να γεμίζουν ολοένα και περισσότερο τον χάρτη
των σχολών σε παγκόσμια κλίμακα, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά το όραμα της Ακαδημίας
και του ηγέτη του συλλόγου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη: ο Ολυμπιακός να γιγαντώνεται κάθε
μέρα όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
Κίτσενερ, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».
Τέλος, ο διευθυντής της σχολής του Κίτσενερ, κ. Μιχάλης Δογαντζής, επισημαίνει:
«Κατά πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού μας που μας
έκανε την τιμή να μας εμπιστευτεί με το όνομά του και τη φήμη του.
Ο Ολυμπιακός είναι ένα brand παγκόσμιας απήχησης και με αυτόν τον τρόπο έρχεται ακόμα
πιο κοντά σε αυτούς που δεν έχουν την ευκαιρία να είναι δίπλα του. Με τον ερχομό του στο
Κίτσενερ, ο Ολυμπιακός ανεβάζει τον πήχη για όλες τις σχολές αλλά και για προπονητές,
παίκτες αφού πλέον πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα αντάξια της φήμης, της αίγλης και της
δυναμικότητας της ομάδας που αγαπάμε και αντιπροσωπεύουμε. Γεγονός που μας κάνει
όλους καλύτερους.
Ονειρευόμαστε να δούμε τους μικρούς μας αθλητές να παίζουν με τον έφηβο στο στήθος
για την πρώτη ομάδα και σας παρακαλούμε να μη μας ξυπνήσετε!».
Address
Core Lifestyle and Recreation Centre
401 New Dundee Rd,
Kitchener
Ontario
N2P-2N7
Contact info
Website: Olympiacoskitchener.com
E-mail: soccer@olympiacoskitchener.com
Facebook: Olympiacos SC Kitchener
Instagram: Olympiacos_SC_Kitchener
Phone: 833 655 2255».
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Super League 2: Aποτελέσματα και βαθμολογία
να παρακολουθλησουν από κοντά την αναμέτρηση.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά
όπως φάνηκε, καθώς τόσο οι φίλοι του Εργοτέλη όσο και του Ιωνικού στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με αποτέλεσμα να υπάρξουν αψιμαχίες
και επεισόδια σε κεκλεισμένων των θυρών
παιχνίδι!
Η ένταση ανέβηκε με αποτέλεσμα να χρειαστεί
η παρέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα...

Η Ξάνθη, μέσω του αθλητικού της διευθυντή
Ανέστη Τσετινέ στο gazzetta.gr, πήρε θέση για
την εικόνα του συνωστισμού που παρατηρήθηκε στις εξέδρες της, στο ματς με τον Ιωνικό.
Το όριο των ατόμων, οι προκλήσεις από τους
ανθρώπους της ομάδας της Νίκαιας, η θέση
της Super League 2 κι ο εκνευρισμός του Μαυρωτά.
Η Ξάνθη επικράτησε 1-0 του Ιωνικού σ’ ένα
ματς που είχε τρομερό φινάλε αλλά και... τρίτο
ημίχρονο!
Οι φωτογραφίες από το γήπεδο ξένισαν ως

γίνονταν παλιά, δεν το γνωρίζω. Με εμάς όμως
όχι. «Το λάθος μας...»
«Το λάθος μας ήταν λόγω του ότι ακόμα δεν
έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα
στο γήπεδο, κάποιοι που βρέθηκαν στο
γήπεδο δεν τήρησαν αποστάσεις και έκατσαν
πιο κοντά.
Όταν χάνεις στο 98’, όμως, σου φταίνε όλα,
συμφωνώ και το καταλαβαίνω όμως να μην
μπλέκουμε τα πράγματα. Μας ενόχλησε πολύ
αυτό που έγινε. Πάντως, εμείς είμαστε σε θέση
να αποδείξουμε μέχρι και το ότι δεν είμαστε
ελέφαντες».
Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με
όλους, όχι μόνο με τον Ιωνικό».
«Είναι σωστή η Ξάνθη ως προς τον αριθμό των
ατόμων, έχει ευθύνη και η Αστυνομία»
Το gazzetta.gr ήρθε σε τηλεφωνική επαφή
με ανθρώπους της Super League 2, οι οποίοι
αφού μας έκαναν σαφές ότι η Ξάνθη είχε λιγότερα από τα 280 άτομα που προβλέπει το πρωτόκολλο, στάθηκε στο ότι δεν τηρήθηκαν οι
αποστάσεις κι η χρήση μάσκες. Παράλληλα,
μας είπαν ότι ευθύνη γι’ αυτό το φαινόμενο
που παρατηρήθηκε έχει η Αστυνομία, η οποία
παίρνει το 10% από το τηλεοπτικό συμβόλαιο
της ΕΡΤ και θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή

προς τον αριθμό των ατόμων που βρέθηκαν
στις κερκίδες.
Το gazzetta.gr επικοινώνησε με τον αθλητικό διευθυντή της Ξάνθης, Ανέστη Τσετινέ, ο
οποίος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις τονίζοντας ότι «αν ο Ιωνικός δεν έχανε δεν θα είχε
δημιουργηθεί κανένα θέμα».
«Αν ο Ιωνικός δεν έχανε δεν θα είχε συμβεί
τίποτα. Το πρωτόκολλο που έχουμε στα χέρια
μας κάνει λόγο για 300 άτομα που μπορούν να
είναι στο γήπεδο. Η λίστα μας έχει καταγεγραμμένα 158 άτομα, τα οποία θερμομετρήθηκαν
πριν μπουν στο γήπεδο, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Σ’ αυτά τα 300 άτομα είναι παίκτες,
προσωπικό, η Κ19...
Όπως καταλαβαίνετε ο αριθμός των ανθρώπων που ήταν στις εξέδρες του γηπέδου μας
ήταν κατά πολύ κάτω από το επιτρεπόμενο
όριο. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται εκ
του πονηρού από ανθρώπους του Ιωνικού, οι
οποίοι ήταν στην απέναντι εξέδρα και έβριζαν
σ’ όλη τη διάρκεια του ματς παίκτες θίγοντας
οικογένειες. Προκαλούσαν και ζητούν και τα
ρέστα. Δεν τους γνωρίζω προσωπικά και δεν
έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους του Ιωνικού
αλλά δεν μπορούν να θίγουν μια ομάδα όπως
η Ξάνθη, που δεν θα έκανε τίποτα παράτυπο
για να νικήσει έναν αγώνα. Μπορεί αυτά να

ως προς την τήρηση των μέτρων. Βέβαια,
τονίστηκε ότι ο οποιοσδήποτε μπαίνει στο
γήπεδο περνάει πρώτα από θερμομέτρηση
και συμπλήρωση των στοιχείων του.
Ο εκνευρισμός του Μαυρωτά και της ΓΓΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, ο
κύριος Μαυρωτάς, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εκνευρισμένος από την
εικόνα αυτήν, επικοινώνησε με τον κ. Λεωνίδα
Λεουτσάκο με τον πρόεδρο της Super League 2
και Football League να δεσμεύεται ότι θα στείλει νέο πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο θα
απαγορεύεται η παρουσία κόσμου στο χώρο
των δημοσιογραφικών. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, η πρόθεση της ΓΓΑ θα είναι στα
γήπεδα να δίνουν το παρών μόνο όσοι συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας. Αυτό
φυσικά, δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα
της κερκίδας της Ξάνθης, αλλά και με το ότι στα
δύο ματς του Ιωνικού έχουν γίνει επεισόδια
μεταξύ οπαδών.
Στη ΓΓΑ υπάρχει επίσης δυσαρέσκεια από το
γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή αργεί να
στέλνει τα τεστ.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η κάθε ΠΑΕ έχει
την ευθύνη για την τήρηση καταλόγου (σ.σ.
λίστας) - κάτι που έχει κάνει η Ξάνθη όπως υποστηρίζει.

«Στο Ξάνθη-Ιωνικός ήταν 158 άτομα, έχουμε τη λίστα»

Η πρώτη νίκη της Ξάνθης στο
πρωτάθλημα της Superleague 2 και
η νίκη των Τρικάλων στο γειτονικό
ντέρμπι με τον Απόλλωνα Λάρισας είναι
τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στο σημαντικό ματς της Λιβαδειάς, ο τοπικός
Λεβαδειακός δεν μπόρεσε να κάνει το 2/2 στην
αρχή της σεζόν, καθώς η μαχητική ομάδα των
Χανίων έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας,
ενώ χορταστικό, αλλά χωρίς νικητή ήταν και
το ματς στην Ιεράπετρα ανάμεσα στον τοπικό
ΟΦΙ και τη ΑΕ Καραϊσκάκης (2-2). Τέλος για 2η
σερί αγωνιστική η Παναχαϊκή αναδεικνύεται
ισόπαλη με το ίδιο σκορ (1-1 στη Ρόδο με Διαγόρα).

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
(2η)
Ξάνθη - Ιωνικός 1-0
ΟΦ Ιεράπετρας - ΑΕ Καραϊσκάκης 2-2
Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας 1-0
Διαγόρας Ρόδου - Παναχαϊκή
1-1
Λεβαδειακός - Χανιά 1-1
Δόξα Δράμας - Εργοτέλης ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Η Βαθμολογία σε 2
αγώνες
1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
2. ΞΑΝΘΗ 4
3. ΤΡΙΚΑΛΑ 4
4. ΙΩΝΙΚΟΣ 3
5. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2
6. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2
7. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
9. ΧΑΝΙΑ 1
10. ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1
11. ΔΟΞΑ ΔΡ. 0
12. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
*Η Δόξα Δράμας έχει 2 αγώνες λιγότερους
* Ο Εργοτέλης και τα Χανιά έχουν από ένα
αγώνα λιγότερο

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
Απόλλων Λάρισας - Διαγόρας Ρόδου
ΑΕ Καραϊσκάκης - Χανιά
Παναχαϊκή - ΟΦ Ιεράπετρας
Εργοτέλης - Λεβαδειακός
Ιωνικός - Τρίκαλα
Ξάνθη - Δόξα Δράμας ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

«Δώστε λύση στη Football League»

Οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες της Super
League 2 ζήτησαν από τους αρμόδιους φορείς
να αρχίσει άμεσα το πρωτάθλημα και της 3ης
κατηγορίας
Ανενεργή παραμένει η Football League και στα
σημερινά (20/1) παιχνίδια της Super League
2 οι παίκτες των ομάδων της 2ης κατηγορίας,
μέσω του ΠΣΑΠ, αλλά και η διοργανώτρια
αρχή έστειλαν το δικό τους «μήνυμα» συμπαράστασης. Πριν τα παιχνίδια Λεβαδειακός-Χανιά, Ξάνθη-Ιωνικός, ΟΦ Ιεράπετρας-ΑΕ Καραϊσκάκη και Τρίκαλα-Απόλλων Λάρισας, αναρτήθηκε ένα πανό που έγραφε «Δώστε λύση στη
Football League Τώρα».

Το Ξάνθη-Ιωνικός δεν ήταν και τόσο... κεκλεισμένων

Στις εξέδρες του γηπέδου παρατηρήθηκε
συνωστισμός, οι αποστάσεις πήγαν «περίπατο» και δεν ήταν αγώνας που θύμιζε ιδιαίτερα την Covid εποχή!
Η Ξάνθη επικράτησε σήμερα (20/1)
του Ιωνικού σε ένα ματς
που «έσπασαν καρδιές». Ομως την ίδια
στιγμή στις εξέδρες παρατηρήθηκε μία...
αυξημένη
προσέλευση
κόσμου, σε
αντίθεση με
τον «κανόνα»
που φέρνει τις
ομάδες να αγωνίζονται κεκλεισμένων των θυρών.
Οπως αποτυπώθηκε στις
φωτογραφίες, οι αποστάσεις... πήγαν
περίπατο, μάσκες δεν υπήρχαν ή τουλάχιστον
δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά και γενικότερα
το «κλίμα» δεν θύμιζε ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην κορονοϊό εποχή. Κάθε άλλο.

Εργοτέλης-Ιωνικός: Ενταση και ξύλο μεταξύ οπαδών σε κεκλεισμένων
των θυρών παιχνίδι

νταση επικράτησε στις εξέδρες του Παγκρητίου στον αγώνα του Εργοτέλη με τον Ιωνικό,
όταν οπαδοί των δύο ομάδων άρχισαν να
ανταλλάσσουν λεκτικές αντεγκλήσεις!
Στο Παγκρήτιο βρέθηκαν κάποιοι οπαδοί των
δύο ομάδων, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν
διαπίστευση και να βρεθούν στο Στάδιο για
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Ελαμπντελαουί: Βγήκε από το
νοσοκομείο 19 μέρες μετά

Ο

Ομάρ Ελαμπν τε λαουί πήρε
την Τρίτη (19/1) εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 19 μέρες, μετά το πολύ σοβαρό περιστατικό με τα
πυροτ ε χ νήματα που έσκασαν δίπλα
του και του προκάλεσαν βλάβη σ τα
μάτια.
Ευχάρισ τα νέα γ ια τον Ομάρ Ε λα μπν τελαουί. Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε την Τρίτη (19/1) ότι ο Νορβηγός
αμυν τικός πήρε εξιτήριο και πως
θα σ υνε χ ίσ ε ι τ η θε ραπε ία
του από το σπίτι.
Υπενθυμίζ ε ται πως την
παραμονή της Πρωτ ο χ ρ ο ν ι ά ς έ σ κα σ α ν
δίπλα του, σ το σπίτ ι
του, πυροτε χ νήματα,
με αποτέλεσμα να του
προκ ληθεί βλάβη σ τα
μάτια.
Ο πρόεδρος τ ης Γαλατά,
ομάδα σ την οποία ανήκε ι ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, είχε μιλήσει σ το SPORT24 και
είχε πει: «Εκτιμούμε πολύ το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των Ελλήνων για
τον Ομάρ Ελαμπντελαουί. Τον επισκέφθηκα σήμερα στο νοσοκομείο. Όσοι
αγαπούν τον Ομάρ θέ λω να γ νωρίζουν πως βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και φροντίζεται από τους καλύτερους γιατρούς της Τουρκίας. Εμείς,
ως Γαλατασαράι, κάνουμε τα πάντα για

να γυρίσει γρήγορα σ την οικογένειά
τ ου. Θέ λουμ ε να δια βε βα ιώ σ ουμ ε
τους φίλους του σ την Ελ λάδα πως ο
Ομάρ σύν τομα θα αναρρώσει και θα
είναι καλά».
Στ ις 6 Ια ν ο υ α ρίο υ ή τ α ν η π ρ ώ τ η
φορά που ο Ομάρ μίλησε για το συμβάν, λέγοντας: «Όπως γνωρίζετε είχα
ένα ατύχημα την παραμονή της Πρωτοχ ρον ιάς. Ήθε λα απλά να πε ράσω
ευχάρισ τα την ώρα με τα παιδιά μου
και τη σύζυγό μου όταν συνέβη το
ατύχημα. Ξέρω ότι μπορεί να
ανησυχείτε γ ια μένα, αλ λά
μ ε ρικέ ς φ ο ρ έ ς ο Θ ε ό ς
μας τ εσ τάρε ι. Πισ τ εύω
ότι θα περάσω αυτό το
τεσ τ, ευχαρισ τώ για τις
προσευχές σας.
Γίνομαι καλύτερα. Λαμβ ά ν ω ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή κα ι
επαγ γε λματική φρον τίδα
από ιατ ρικό επιτ ε λείο της
ομάδας και κάνουμε πρόοδο
κάθε μέρα. Έχουμε να αν τιμε τωπίσουμε ακόμε ς κάποιε ς προκ λήσ ε ις,
αλλά θα επιστρέψω πιο δυνατός. Αυτό
υπόσχομαι. Σας παρακαλώ συνεχίσ τε
να με έ χε τ ε σ τ ις σκέψεις σας και να
προσεύχεσ τε για μένα. Θα ήθε λα να
ευχαρισ τήσω όσους προσευχήθηκαν
και έστειλαν θετική ενέργεια και μηνύματα που με έκαναν να νιώσω ότι ήταν
μαζί μου. Αυτό είναι όλος ο κόσμος
για μένα».

Ζιντάν για Γιόβιτς: «Είναι εύκολο να λες
ότι η ευθύνη είναι του προπονητή...»

Σ

τον 1,5 χρόνο που... ταλαιπώρησε και ταλαιπωρήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης,
ο Λούκα Γιόβιτς, πρόλαβε να αγωνιστεί σε 21 ματς της La Liga έχοντας τον φτωχότατο απολογισμό των δύο τερμάτων. Όπως ήταν λογικό, η εμφάνιση αυτή του
Σέρβου επιθετικού ώθησε αρκετούς να ρίξουν τα βέλη της κριτικής τους προς
τον Ζινεντίν Ζιντάν θεωρώντας πως δεν τον εκμεταλεύτηκε όπως θα έπρεπε, με τον
«Ζιζού» να παίρνει θέση για αυτό το ζήτημα μέσω δηλώσεών του σε συνέντευξη Τύπου.
«Είμαι χαρούμενος και μου άρεσε αυτό που έκανε. Εύχομαι στον Γιόβιτς και σε κάθε
άλλον παίκτη ανήκει στην Ρεάλ τα καλύτερα. Η Ρεάλ είναι ένα δύσκολο μέρος, το έχω βιώσει ως ποδοσφαιριστής και αυτό που έκανε ο Λούκα είναι να βγει και να παίξει. Χαίρομαι
για αυτόν και ελπίζω κάποια ημέρα αυτά που κάνει στην Άιντραχτ να τα κάνει και σητν
Ρεάλ. Έχει μέλλον και μπορεί να το δείξει στην Ρέαλ. Το ίδιο ισχύει για όλους. Εδώ υπάρχει πάντα ένας πανίσχυρος συναγωνισμός, όμως δεν είναι ο προπονητής εκείνος που θα
πρέπει να φορτώνεται την ευθύνη».
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Παπασταθόπουλος: «Έδωσα τα πάντα
στην Άρσεναλ, ήταν τιμή μου»

Ο

Σωκράτης Παπασταθόπουλος,
με ένα συγκινητικό μήνυμα στα
social media, αποχαιρέτησε την
Άρσεναλ ύστερα από 2,5 χρόνο
παρουσίας.
Παρελθόν από την Άρσεναλ αποτελεί
ύστερα από 2,5 χρόνια ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ο Έλληνας στόπερ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα τη
φετινή σεζόν και αποφασίστηκε από κοινού
η λύση της συνεργασίας τους, έξι μήνες πριν
από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.
Πλέον, ο 32χρονος αμυντικός είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της
καριέρας του, με ομάδες όπως η Τζένοα, η
Μπέτις, αλλά κι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να
έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Από την πλευρά του, ο Παπασταθόπουλος,
με μία συγκινητική ανάρτηση στα social
media, αποχαιρέτησε τους «κανονιέρηδες», χαρακτηρίζοντας την περίοδο στους
Λονδρέζους ως μία απ’ τις ομορφότερες της
καριέρας του.
«Μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους
της καριέρας μου ολοκληρώθηκε σήμερα.
Ήταν τιμή μου που φόρεσα τη φανέλα της
Άρσεναλ και θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους προπονητές, τους συμπαίκτες, το staff
και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο για
την αγάπη και τον σεβασμό που μου έδειξαν. Έδωσα τα πάντα στην Άρσεναλ και η
Άρσεναλ μού προσέφερε πολλά. Εύχομαι
τα καλύτερα, με υγεία και επιτυχία πάντα.
Σας ευχαριστώ», αναφέρει το μήνυμα του
Sokratis.

Τσέλσι: Στα σχοινιά ο Λάμπαρντ,
τρεις οι βασικοί υποψήφιοι για
διάδοχοί του

Η

ήτ τα από την Λέσ τερ, έκ τη
σ τη φετινή Premier League,
έ χει φέρει τον Φρανκ Λάμπαρν τ ένα βήμα πριν από
την πόρτα της εξόδου, με τη διοίκηση
της Τσέλσι να εξετάζει ήδη τρεις Γερμανόφωνους τεχνικούς για την επόμενη ημέρα στον πάγκο.
Λύγισε από την πίεση που δεν ήθελε
αλ λά που -μοιραία λόγω λόγω εν τυπωσιακής εκκίνησης- της φόρτωσαν.
Ο λόγος για την Τσέλσι, η οποία μετά
τις περίφημες δηλώσεις του Γιούργκεν
Κλοπ οπου την έχρισε φαβορί για τον
τίτλο έχει χάσει περισσότερα ματς από
όσα έχουν χάσει μαζί οι Λίβερπουλ,
Μά ν τσ εσ τ ε ρ Γιουνάιτ ε ν τ , Μά ν τσ εστερ Σίτι, Τότεναμ και Λέστερ, με την
ουραγό Σέφιλν τ να είναι η μοναδική
με περισσότερες ήττες τον τελευταίο
1,5 μήνα.
Το τε λευταίο πικρό ποτήρι οι φίλοι
τ ης ομάδας του δυτ ικού Λονδίνου
το γεύτηκαν το βράδυ της Τρίτης, με
την Τσέλσι να παρουσιάζεε αποκαρδιωτ ική ε ικόνα, ε ιδικά σ τον τομέα
της δημιουργίας, της ανάπτυξης και
της παραγωγής φάσεων, και να γνω-

ρίζει την ήττα με κάτω τα χέρια, 0-2
εκτός έδρας απο την Λέσ τερ για την
18η αγωνισ τική της Premier League,
που την έριξε στην 8η θέση και στο -9
από την κορυφή.O Τόμας Τούχελ που
έμεινε ε λεύθερος από την Παρί Σεν
Ζερμέν και ο προπονητής της Λειψίας,
Τζούλιαν Νάγκελσμαν είναι στο πρώτο
πλάνο ενώ υπάρχει μεγάλη εκτίμηση
και για τον Αυσ τριακό Ραλφ Χάσενχουτ λ που κάνει εξαιρετική δουλειά
στην Σαουθάμπτον την τελευταία διετία. Όπως γίνεται αντιληπτό, κάθε ματς
από εδώ και πέρα είναι τελικός για τον
Φρανκ Λάμπαρν τ, του οποίου η επιβίωση σ το σύλ λογο εξαρτάται τόσο
από τα αποτελέσματα όσο και από την
εικόνα της ομάδας.
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ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 2-1: Εφραίμ και
Ζαχίντ κερνούσαν κι έπιναν!

Το ήθελε πιο πολύ από τον Απόλλωνα
και πήρε την πρόκριση στους «8» του
κυπέλλου ο ΑΠΟΕΛ. Νίκησε 2-1 στο ΓΣΠ,
με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Εφραίμ και
Γκάγιας Ζαχίντ. Ο Κύπριος σκόραρε στο
πρώτο και ο Νορβηγός το δημιούργησε, ενώ
στο δεύτερο άλλαξαν ρόλους.

Ό

,τι και αν λεγόταν επισήμως πριν από το
ματς από πλευράς Απόλλων, ότι δηλαδή
ήθελαν την πρόκριση όσο και ο ΑΠΟΕΛ,
το άκουσμα των συνθέσεων απέδειξε το
αντίθετο. Διότι οι επιλογές του Γιάννη Πετράκη εμπεριείχαν ρίσκο.
Την ώρα που ο Σάββας Πουρσαϊτίδης έκανε μόνο
μία αναγκαστική αλλαγή σε σχέση με τη νίκη
επί της Πάφος FC, τον Εντονγκαλά αντί
του τραυματία Κλωναρίδη, ο Ελλαδίτης άλλαξε τέσσερις παίκτες σε σχέση
με το τρίποντο απέναντι στον Ολυμπιακό.
Και τι αλλαγές! Άφησε εκτός ενδεκάδας τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς του, Γιάννη Πίττα και Νικολά
Ντιγκινί, τον καλύτερο δημιουργό του,
Ζοάο Πέδρο, και τον πιο σταθερό αμυντικό
του, Έκτορ Γιούστε. Οι τρεις πλην του Πορτογάλου
δεξιού μπακ, πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο στα-

διακά και κυρίως οι δύο πρώτοι συνέβαλαν στη
βελτίωση της ομάδας τους, ωστόσο τελικά ήρθε ο
αποκλεισμός.

Το ματς

Πρώτη επίσκεψη του ΑΠΟΕΛ στην αντίπαλη περιοχή και γκολ στο 8’ με απευθείας σουτ του Εφραίμ,
μετά από μακρινή μπαλιά ακριβείας του Ζαχίντ. Το
προβάδισμα στο σκορ βοήθησε τους γαλαζοκίτρινους να ελέγξουν το παιχνίδι και να καραδοκούν
για δεύτερο τέρμα.
Οι κυανόλευκοι, από την πλευρά τους, προσπάθησαν να αντιδράσουν, εντούτοις δεν μπορούσαν να
μπουν με αξιώσεις στην περιοχή του Ουζόχο. Αξιοσημείωτο, η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος δεν κατέγραψε αξιοσημείωτη φάση σε
ολόκληρο το πρώτο 45λεπτο.
Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι κυνήγησαν
και δεύτερο τέρμα κυρίως στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου 45λέπτου.
Διάσ τημα σ το οποίο έφεραν σε
δύσκολη θέση τους γηπεδούχους με
αρκετές προϋποθέσεις, που έφεραν
κόρνερ και δημιουργούσαν μίνι πολιορκίες στην περιοχή του Δημητρίου.
Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα άγγιξαν το νέο
τέρμα, πρώτα όταν ο Ρομπέρζ πρόλαβε με τάκλιν να
κλέψει την μπουκιά από το στόμα του Σαχάρ (33’)
και έπειτα όταν ο Κύπριος τερματοφύλακας είπε «όχι» σε κοντινό, πλάγιο σουτ του Ζαχίντ (45’).
Άλλη ομάδα πήγε στα αποδυτήρια,
όμως, για τον Απόλλωνα και άλλη
βγήκε! Σύμφωνοι, η ισοφάριση
στο 48’ ήρθε μετά από λάθος πάσα
του Ουζόχο και αυτογκόλ του Σιέλη
έπειτα από «σπόντα» στο δοκάρι,
ωστόσο η είσοδος του Πίττα και λίγο
αργότερα του Ντιγκινι, βοήθησαν
ώστε να παρουσιαστούν καλύτεροι
οι κυανόλευκοι.
Κυριά ρχ ησ α ν γ ια π ε ρίπ ου έ να
20λεπτο, διάσ τημα σ το οποίο οι
γα λαζ οκ ίτ ρινοι ε ίχα ν παθητ ικό
ρόλο, αλλά αμύνονταν οργανωμένα
και σθεναρά. Μετά το 70 άρχισαν
όμως να ανεβαίνουν και να ψάχνουν
με αντεπιθέσεις το δεύτερο γκολ.
Τελικά, στο 78’ δικαιώθηκαν έπειτα
από εξαιρετική ενέργεια και πλάγιο
σουτ του Ζαχίντ, ο οποίος πήρε την
πάσα από τον Εφραίμ. Προβάδισμα
που ο ΑΠΟΕΛ κράτησε έως το τέλος.
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Το αναθεωρημένο πρόγραμμα
της 22ης και 23ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος

Μετά την απόφαση για μετάθεση της 22ης αγωνισ τικής
του Πρωταθλήματος Cyta, η ΚΟΠ ανακοινώνει το αναθεωρημένο πρόγραμμα για την 22η και 23η αγωνισ τική.
Σημειώνεται ότι, σ τις 3 Φεβρουαρίου είναι ορισμένος ο
εξ αναβολής αγώνας της 16ης αγωνισ τικής του Πρωταθλήματος CY TA μεταξύ ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσ ίας.

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29.01.2021
16:00 Ομόνοια – Ολυμπιακός
18:00 Ερμής Αραδίππου – ΑΕΛ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30.01.2021
16:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ε.Ν. Παραλιμνίου
18:30 Απόλ λων – ΑΠΟΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 31.01.2021
16:00 Πάφος FC – AEK
18:30 Εθνικός Ά χνας – Νέα Σαλαμίνα
ΔΕΥ ΤΕΡΑ, 01.02.2021
19:00 Ανόρθωση – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Εξ αναβολής αγώνας 16ης αγωνισ τικής
TETAΡΤΗ, 03.02.2021
17:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 04.02.2021
19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ερμής Αραδίππου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05.02.2021
16:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Ομόνοια
18:00 Νέα Σαλαμίνα – Ολυμπιακός
ΣΑΒΒΑΤΟ, 06.02.2021
16:00 ΑΕΚ – Ανόρθωση
18:30 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Απόλ λων
ΚΥΡΙΑΚΗ, 07.02.2021
16:00 ΑΠΟΕΛ – Εθνικός Ά χνας
18:30 ΑΕΛ – Πάφος FC

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις αλλαγές του πρωταθλήματος

Η Εκτε λεσ τική Επιτροπή της ΚΟΠ αποφάσ ισε τη μετακίνηση
τ ης 22ης αγων ισ τ ικής του Πρωταθλήμα τος Cy ta που ε ίναι
ορισμένη για την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 26, 27, 28 Ιανουαρίου 2021.
Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αγωνισ τικής (21η), η εμβόλιμη αγωνισ τική που ακολουθεί αμέσως
μετά, δηλαδή η 22η, θα μετακινηθεί για διεξαγωγή το τετραήμερο 29 Ιανουαρίου – 1η Φεβρουαρίου 2021.
Η απόφαση λήφθηκε για να δοθεί περαιτέρω χρόνος ξεκούρασης σ τις ομάδε ς μας, αλ λά και γ ια να κατασ τεί δυνατή η
κάλυψη όλων των αγώνων τ ης 22ης αγων ισ τ ικής με χρήση
VAR.
Το α να θ εω ρημ έ νο π ρ όγραμμα τ ης 22ης α γων ισ τ ικής τ ου
Πρωταθλήματος Cyta θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου.
Η δυνα τότ ητα χ ρον ικής επιμήκυνσ ης του Πρωταθλήμα τος
είναι πλέον δυνατή και μέσα σ το Μαίο, με τά την απόφαση
της UEFA να αναβάλει λόγω της Πανδημίας covid-19 τη διεξαγωγή της τε λικής φάσης του EURO U17, που ήταν προγραμματισμένο να διοργανωθεί σ την Κύπρο.
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Παναθηναϊκός - Χίμκι 9478: Βραδιά των ρεκόρ για
Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε το
καθήκον του απέναντι στη Χίμκι
(94-78), με τον Όντεντ Κάτας να
γράφει την πρώτη του νίκη ως
προπονητής του τ ριφυλ λιού
στην EuroLeague. Κυρίαρχος ο
Ντίνος Μήτογλου με 29 πόντους
και 12 ριμπάουντ.
Ο MVP
Από πολύ νωρίς φάνηκε πως ο
Ντίνος Μήτογλου δεν θα είχε
πρόβλημα απέναν τι σε αυτή
τη front line. Με εξαίρεση τον
Τζόρνταν Μίκι άλλωστε, ουδείς
άλλος μπορούσε να ματσάρει το
μέγεθος και την αθλητικότητά
του. Ο βασικός ψηλός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έκανε θραύση
σε άμυνα και επίθεση, έφτασε
κοντά στο νταμπλ νταμπλ ήδη
από το πρώτο μέρος, για να
κλείσει, εν τέλει, το παιχνίδι
με 29 πόντους (ρεκόρ καριέρας) από 10/14 δίποντα και 9/9
βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ
και 1 λάθος. Ρεκόρ καριέρας ήταν κι οι 42 βαθμοί που
συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, ως επιστέγασμα της
σπουδαίας δουλειάς που έκανε
στα 28’47’’ που βρέθηκε στο
παρκέ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν
επιπόλαιος στην εκκίνηση του
αγώνα, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα πολλά επιθετικά
ριμπάουν τ που πήρε και τις
ευκαιρίες που είχε να τρέξει το
γήπεδο. Χρειάσ τηκε μάλισ τα
την επιθετική δράση του Ντίνου
Μήτογλου για να κλείσει την
πρώτη περίοδο στο +3 (23-20).
Σταδιακά, η ανωτερότητα των
πρασίνων και οι περισσότερες
επιλογές από τον πάγκο ήταν
πιο ευδιάκριτες, με τον διεθνή
ψηλό και το Νεμάνια Νέν τοβιτς να κάνουν τη διαφορά για
το +13 (46 -33) του ημιχρόνου -παρεμπιπτόντως, ο Ντίνος Μήτογλου έφτασε κον τά
στο νταμπλ νταμπλ, έχοντας 16
πόντους και 8 ριμπάουντ.
Όσο περνούσε η ώρα, γινόταν όλο και πιο εμφανής η υπεροχή του τριφυλλιού. Με τον
Ντίνο Μήτογλου και τον Νεμά-
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νια Νέντοβιτ ς να συνεχίζουν
στο ίδιο... μοτίβο, η διαφορά
έφτασε γρήγορα στο +20 στο
τρίτο δεκάλεπτο, για να μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.
Ούτε η Χίμκι άλλωστε είχε την
ενέργεια και τις επιλογές από
τον πάγκο για να διεκδικήσει
την ανατροπή, ούτε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έδειξε διατεθειμένος να της δώσει... αέρα.
Οι πράσινοι πήραν τη δεύτερη
φετινή νίκη τους επί της ρωσικής ομάδας (94-78), η οποία
-την ίδια ώρα- έφτασε τις δεκατρείς διαδοχικέ ς ήτ τε ς σ την
EuroLeague.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
Σε μια ομάδα που τίποτα δεν
δουλεύει σωστά, είναι λογικό
ακόμη κι οι καλοί παίκτες να
φαίνονται κακοί. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο Νταϊρίς
Μπερτάνς που είχε 10 πόντους
μεν, αλλά χρειάστηκε 11 σουτ
και 3 βολές για να τους πετύχει.
Ο γκαρντ της Χίμκι τελείωσε με
1/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα και
2 /3 βολέ ς, αδυνατών τας να
κάνει τη διαφορά ακόμη και σε
αυτή την -άδεια- περιφερειακή
γραμμή του Αντρέι Μάλτσεφ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
Η διαφορά μεγέθους κοντά στο
καλάθι ήταν εμφανής, με τον
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να ανανεώνει διαρκώς επιθέσεις στη
διάρκεια του σαρανταλέπτου.
Οι πράσινοι είχαν 7 επιθετικά
ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο,
για να φτάσουν εν τέλει στα 21
με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Είναι ενδεικτικό πως
κέρδισαν τις περισσότερες από
τις κατοχές που διεκδίκησαν
στη ρακέτα της Χίμκι, η οποία
τελείωσε με 13 αμυντικά ριμπάουντ. Η συγκεκριμένη επίδοση
του τριφυλλιού στα επιθετικά
ριμπάουντ (21) αποτελεί μάλιστα ισοφάριση της κορυφαίας
σ την ισ τορία του συλ λόγου
στην EuroLeague, η οποία είχε
καταγραφεί για πρώτη φορά
πριν από μια βδομάδα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 93-101: Πολύ
σκληρός για να πεθάνει

Το αίμα του πίσω πήρε ο Ολυμπιακός, που νίκησε τη Βιλερμπάν στο Αστρομπάλ (101-93) και
ρέφαρε την εντός έδρας ήττα του από τους Γάλλους. Σπουδαίος ο Κώστας Σλούκας, έστειλε με
τρίποντο το ματς την παράταση και ηγήθηκε ξανά των ερυθρόλευκων
Τέσσερις ημέρες μετά από την πρώτη φετινή τους
μονομαχία, Βιλερμπάν και Ολυμπιακός πάλεψαν εκ
νέου, αυτή τη φορά στο παρκέ του Αστρομπάλ σε
εξ’ αναβολής αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της
κανονικής περιόδου της EuroLeague.
Νικητές αυτή τη φορά ήταν οι Πειραιώτες που «επιβίωσαν» με τρίποντο του Σλούκα στο φινάλε της
κανονικής διάρκειας, πήγαν το ματς στην παράταση
και εκεί το κέρδισαν με τον ηγέτη τους να κάνει τη
διαφορά και τους Άαρον Χάρισον - Σακίλ ΜακΚίσικ
- Χασάν Μάρτιν να τον ακολουθούν.
Στο 11-9 ανέβηκαν οι ερυθρόλευκοι που έπιασαν
την Αναντολού Εφές, τη Ζάλγκιρις Κάουνας και τη
Βαλένθια στο ίδιο ρεκόρ, στον δρόμο προς την
οκτάδα της κανονικής περιόδου και των playoffs της
διοργάνωσης.
Ο Νόρις Κόουλ κι ο Ντέιβιντ Λάιτι ήταν οι δύο που
ξεχώρισαν από τη Βιλερμπάν, με τον Γουίλ Χάουαρντ
να ακολουθεί, το βράδυ που ο γίγαντας Μουστάφα Φαλ έμεινε εκτός αγώνα αλλά η
ομάδα του πάλεψε σαν αγρίμι για τη
νίκη. Μεγάλο ματς και από τις δύο
ομάδες, που έδειξαν ότι έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά
αλλά μπορούν να προσφέρουν σπουδαίες μονομαχίες.

Ο MVP

Κώστας Σλούκας, ο Βασιλιάς!
Μεγάλο ματς από τον ηγέτη
του Ολυμπιακού (23 πόντοι
από 4/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα,
9/9 βολές, ένα ριμπάουντ, έξι
ασίστ, έξι κερδισμένα φάουλ και
27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης), έβαλε το μεγάλο τρίποντο της παράτασης αλλά είχε και άξιους συμπαραστάτες αρχικά
τον Χασάν Μάρτιν (15 πόντοι από 7/10 δίποντα, 6
ριμπάουντ και 4 κλεψίματα) κι εν συνεχεία τον ασταμάτητο Σακίλ ΜακΚίσικ (23 πόντοι από 5/7 δίποντα,
1/3 τρίποντα και 10/13 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ,
1 κλέψιμο), η ενέργεια του οποίου πραγματικά είναι
ασύγκριτη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Με τους Σλούκα, Τζένκινς, Χάρισον, Πρίντεζη, Έλις
ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, που γρήγορα βρήκε
ρυθμό στην επίθεση με τον Σλούκα να έχει τέσσερις πόντους με δύο σουτ μέσης απόστασης και τρεις
ασίστ για το 11-15 στο έβδομο λεπτό. Οι Πειραιώτες είχαν, βέβαια, δεχθεί οκτώ πόντους από τον
Μπάκο, τον αναπληρωματικό σέντερ της Βιλερμπάν,
ακόμη κι έτσι όμως η εικόνα τους ήταν εξαιρετική,
με το 15-23 της πρώτης περιόδου να εξηγείται από

το 75% στο δίποντο (9/12) και το μόλις ένα λάθος.
Οι Γάλλοι έτρεξαν ένα σερί 8-0 μέσα σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να μαζέψουν τη διαφορά στο
καλάθι (21-23), με τον Μάρτιν να το σπάει πριν γυρίσει στο 12’ τον αστράγαλό του και πάει στον πάγκο.
Τα λάθη πλήγωσαν τους Πειραιώτες, ο Μπάκο ισοφάρισε στο 28-28 στο 15’, όμως ΜακΚίσικ και Έλις
είχαν ταχύτητα και αποφασιστικότητα για το 35-37
στο 18’ και μαζί με τον Μάρτιν που γύρισε για το
φινάλε του πρώτου μέρους έγραψαν το 37-44 που
θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερο αν ο
Ολυμπιακός είχε εκμεταλλευθεί το αντιαθλητικό που
κέρδισε στα 4.6». Ο Πρίντεζης αστόχησε στις βολές,
ο ΜακΚίσικ στο σουτ μετά από το timeout, ακόμη κι
έτσι όμως οι ερυθρόλευκοι έδειχναν πως είχαν την
τύχη τους στα χέρια τους.
Μάρτιν και Χάρισον έβαλαν πέντε πόντους στο ξεκίνημα του β’ μέρους για το 40-49, ο Ολυμπιακός
έδωσε δικαιώματα στη Βιλερμπάν με λάθη και
χαμένους αιφνιδιασμούς, όμως ένα τρίποντο του Σλούκα για το 47-54 στα
μέσα της τρίτης περιόδου κράτησε
τους Γάλλους σε απόσταση. Όχι
όμως για πολύ. Το 61-63 του
30’ άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς, ο Χάουαρντ «πήρε
φωτιά» για το προσπέρασμα
(66-65 στο 32’) και η πίεση
των Γάλ λων δημιούργησε
πολλά προβλήματα στους Πειραιώτες, που βρέθηκαν και στο
-5 από τρίποντο του Λάιτι (7469) στο 33’.
Ο Λάιτι συνέχισε να πληγώνει τον Ολυμπιακό, έγραψε το 77-71 με λέι-απ και το
79-73 με βολές, ο ΜακΚίσικ όμως κράτησε ξανά
όρθια την ομάδα του. Τα λάθη των Γάλλων οδήγησαν σε γκολ-φάουλ του Σλούκα για το 79-79 στο
37’ και σε καλάθι του Μάρτιν για το προσπέρασμα
(79-81 στο 38’), πριν βάλει ο Χάουαρντ τρίποντο για
το 82-81 και ο Σλούκας βολές για το 82-83. Ο Χέιζ
έκανε το ίδιο για το 84-83, ο ΜακΚίσικ σκόραρε
αλλά χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ κι ο Κόουλ κέρδισε βολές στα 9.9». Τις έβαλε για το 86-83, όμως ο
Σλούκας έφτιαξε το σουτ για την ισοπαλία, το πήρε
και το έβαλε για το 86-86 που έστειλε τον αγώνα
στην παράταση.
Εκεί ο Σλούκας κι ο ΜακΚίσικ δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουν την ευκαιρία, ο Βεζένκοβ έβγαλε
σπουδαίες άμυνες κι ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη
νίκη για να ανέβει στο 11-9 και να μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι της οκτάδας και των playoffs.
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Πεντάρα, πρόκριση και
Super Tζόλης!

σελ. 59

Οι αλλαγές έδωσαν
προβάδισμα
πρόκρισης

σελ. 60

Εφραίμ και Ζαχίντ
κερνούσαν κι
έπιναν!

σελ. 65

