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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Υπάρχει ένας 

τρόπος για να 

αποφύγεις την 

κριτική. Να μην 

κάνεις τίποτα, να 

μην λες τίποτα, 

να είσαι τίποτα” 

Αριστοτέλης

Ευγενικοί μου αναγνώστες 

κι αναγνώστριες, ΟΛΟΙ 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΥΧΕΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΛΛΟΝ, ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 

ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΥΠΙΚΕΣ 

ΦΙΛΟΦΡΩΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Εύχομαι οι περισσότεροι να μην ζήσατε την 

απώλεια αγαπημένων σας προσώπων με 

αυτό το καταραμένο Covid-19. Εγώ δυστυχώς 

εδώ και ειδικά στη Νέα Υόρκη έχασε κάποιες 

δεκάδες φίλων απ’ αυτή τη λαχτάρα.

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, 

στην πρώτη έκδοση αυτής της χρονιάς δεν 

θα ‘θελα να γράψω παροικιακά νέα που είναι 

πολλά και ενδιαφέροντα με τον ερχομό του 

καινούριου χρόνου και να περιμένετε πολλές 

εξελίξεις στα παροικιακά μας.

Θέλω όμως να κλείσω όπως άρχισα το πρώτο 

γράμμα εκδότη της φετινής χρονιάς. Να 

προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τελειώσει αυτό 

το ατελείωτο μαρτύριο του Covid-19 με ένα 

εμβόλιο.

Παιδιά κόλλησαν τους γονείς του και 

πέθαναν. Φίλοι κόλλησαν φίλους, οικογένειες 

ξεκληρώθηκαν. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! Είστε πολλοί 

υπεύθυνοι γι’ αυτήν την καταστροφή, 

αναλάβετε τις ευθύνες σας.

Δεν μπορούμε πλέον να παίζουμε με τις ζωές 

των συνανθρώπων μας. Πάμε όλοι μαζί να 

βοηθήσει ο ένας τον άλλον να μπορέσουμε να 

ξαναζήσουμε την όμορφη καθημερινότητά 

μας.

Καλή χρονιά με υγεία, χαρά και τύχη σε κάθε 

Ελληνικό σπίτι. Και του χρόνου.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 2022!!!
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΛΑΧΤΑΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!!!
ΥΓΕΙΑ – ΧΑΡΑ – ΤΥΧΗ

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ 
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Το πρωτοχρονιάτικο 
μήνυμα του 
πρωθυπουργού: Έχουμε 
τις δυνάμεις να αφήσουμε 
πίσω την τρικυμία
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Αυστραλία: Νεκρός από κορωνοϊό ο 23χρονος αρσιβαρίστας και 
βραβευμένος επιστήμονας Τζέιμς Κονδυλιός 

Σ
υγκίνηση έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ο θάνα-
τος του 23χρονου Τζέιμς Κονδυλιός, που κατέληξε 
από κορωνοϊό στο νοσοκομείο St Vincent.
Βραβευμένος επιστήμονας και πρώην πρωταθλητής 

της Άρσης Βαρών, ο Κονδυλιός ήταν διπλά εμβολιασμένος, 
ενώ δεν αντιμετώπιζε ιατρικά προβλήματα. Ήταν νέος και 
υγιής, μέχρι που μολύνθηκε από κορωνοϊό. Ο θάνατός του 
επήλθε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο του Σιδνεϊ, 
όπου και μεγάλωσε.
Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ, τόσο στην οικογένειά του, 
όσο και στους φίλους του. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, οι φίλοι του επισημαίνουν ότι ο θάνα-
τος του 23χρονου είναι μία υπενθύμιση προς όλους, ότι ο 
κορωνοϊός μπορεί να πλήξει νέους και υγιείς ανθρώπους.
Ο Κονδυλιός φοίτησε στο Waverley College. Το 2015 
εκπροσώπησε την Αυστραλία στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Άρσης Βαρών στη Φινλανδία, κατακτώντας το χάλ-
κινο μετάλλιο. Αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του και 
πήρε πτυχίο ανώτερης επιστήμης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 
της Αυστραλίας στην Καμπέρα.
Το 2019 του απένειμαν το εθνικό βραβείο επιστήμης για 
την εργασία του στη δασοκομία και την κλιματική αλλαγή. 
Ο ίδιος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα ως επιστήμο-
νας δεδομένων στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στην 
Καμπέρα.
Ο 23χρονος ήταν ένας από τους 13 ανθρώπους που πέθα-
ναν από κορωνοϊό τις τελευταίες 24 ώρες στην Αυστραλία. 
Στη χώρα, οι νοσηλείες έχουν αυξηθεί στις 1.609, με 131 
ασθενείς σε ΜΕΘ, ενώ 38 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Φιλιππίνες: Να συλλαμβάνονται όσοι ανεμβο-
λίαστοι δεν μένουν σπίτι ζητά ο πρόεδρος Ρο-
ντρίγκο Ντουτέρτε
Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε ζήτησε 
σήμερα να συλλαμβάνονται οι ανεμβολίαστοι πολίτες που 
δεν τηρούν την υποχρέωση να παραμένουν στα σπίτια 
τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των αυστη-
ρότερων περιορισμών, που στοχεύουν να αναχαιτίσουν την 
εκτίναξη των κρουσμάτων που συνδέονται με την παραλ-
λαγή Όμικρον.
Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ενίσχυσε τους περιορισμούς 
στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε διάφορες περιοχές αυτήν 
την εβδομάδα, μετά τον τριπλασιασμό των κρουσμάτων τις 
δύο προηγούμενες ημέρες.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανεμβολίαστοι κάτοικοι πρέπει να 
μένουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της περιόδου επι-
βολής των νέων μέτρων, που θα παραμείνουν σε ισχύ έως 
τα μέσα Ιανουαρίου και δεν θα μπορούν να βγαίνουν παρά 
μόνο για να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης ή να γυμνα-

στούν.
«Μπροστά στην εθνική έκτακτη ανάγκη (…) διατάζω τους 
(τοπικούς άρχοντες) να αναζητούν τους ανεμβολίαστους και 
να τους ζητούν να μην μετακινούνται. Κι αν αρνηθούν, εάν 
βγαίνουν από τα σπίτια τους (…) τότε οι αρχές θα μπορούν 
να συλλάβουν τους μη συνεργάσιμους», δήλωσε ο πρόε-
δρος Ντουτέρτε σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα.
Περίπου το 70% των κατοίκων στη μητροπολιτική περιοχή 
της Μανίλας, όπου ζουν περισσότεροι από 13 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, έχει εμβολιαστεί πλήρως, όμως λιγότεροι 
από τον μισό πληθυσμό συνολικά στη χώρα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της κυβέρνησης.
Ο Ντουτέρτε δήλωσε «άναυδος» από τον σημαντικό 
αριθμό των Φιλιππινέζων που δεν έχουν εμβολιαστεί 
ακόμη.
Τα ημερήσια κρούσματα κορωνοϊού στις Φιλιππίνες κατέ-
γραψαν ρεκόρ από τις 26 Σεπτεμβρίου, με 17.220 κρού-
σματα σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της 
χώρας.
Το υπουργείο Υγείας έθεσε το σύνολο της χώρας των 109 
εκατομμυρίων κατοίκων σε «υψηλό κίνδυνο» έπειτα από 
μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέ-
ρες, ανέφερε η Μαρία Ροζάριο Βεργκέιρε, μια αξιωματού-
χος της αρχής Υγείας της χώρας, στο τηλεοπτικό δίκτυο 
CNN Philippines.

Μητσοτάκης από Άγιο Ευστράτιο: Επιλογή ζω-
ής το εμβόλιο
Στον Άγιο Ευστράτιο παραβρέθηκε για τον εορτασμό των 
Θεοφανείων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, 
στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Λήμνου και 
Αγίου Ευστρατίου, Ιερόθεος και στη συνέχεια την τελετή 
Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο 
λιμάνι του νησιού.
Μετά την τελετή, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Θέλησα σήμερα, αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για την 
Ορθοδοξία, να βρεθώ στον ακριτικό Άη Στράτη, έναν τόπο 
με βαριά ιστορία. Ένα τοπόσημο διχασμού και δοκιμασίας 
το οποίο μετατρέπεται, όμως, σε ένα ορόσημο ενότητας 
και αισιοδοξίας.
Έχουμε χρέος -όπως έχω πει πολλές φορές- να στηρίζουμε 
τα ακριτικά μας νησιά και τους συμπολίτες μας οι οποίοι 
αγωνίζονται να παραμένουν και να δημιουργούν στον 
τόπο τους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και εδώ στον Άη 
Στράτη, ένα νησί το οποίο πρωτοπόρησε στον τομέα της 
πράσινης ανάπτυξης και έχει τη δυνατότητα να κάνει πράξη 
τα οράματα και τους σχεδιασμούς της τοπικής κοινωνίας, 
ώστε να γίνει ένα νησί πρότυπο όσον αφορά την κυκλική 
οικονομία.
Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα για την Ορθοδοξία 
και το πραγματικό νόημα των Φώτων είναι η αλήθεια, η 
οποία σώζει. Και το νόημα αυτό, πιστεύω, ότι είναι σήμερα 
περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, καθώς η χώρα μας δοκι-
μάζεται από τη νέα επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον και 
η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποκτά σε αυτή τη 
συγκυρία την ξεχωριστή της σημασία.
ύχομαι από τον ακριτικό Άη Στράτη Χρόνια Πολλά σε όλες 
τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Καλή φώτιση, πρω-
τίστως στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολία-
στοι και ακόμα προβληματίζονται εάν πρέπει να κάνουν 
το εμβόλιο. Τους ενθαρρύνω και από εδώ να κάνουν αυτή 
την επιλογή, αυτή την επιλογή ζωής, αυτή την επιλογή προ-
στασίας για τη δική τους ζωή αλλά και για την ασφάλεια και 
την υγεία όσων αγαπούν.
Και πάλι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά σε όλες τις Ελληνίδες 
και σε όλους τους Έλληνες».
Κατά την παρουσία του από νωρίς το πρωί στον Άγιο 
Ευστράτιο ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη Δήμαρχο 
Μαρία Κακαλή με την οποία συζήτησε για τα έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και αυτά που χρειάζεται να 
γίνουν στο νησί, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 
κατοίκους του Άη Στράτη και να τους ευχηθεί χρόνια πολλά 
και καλή χρονιά.

Πλήρως εμβολιασμένος και 
χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ο 
23χρονος ομογενής κατέληξε σε 
νοσοκομείο του Σίδνεϊ – Οι φίλοι 
του αναφέρουν ότι ο θάνατός του 
αποτελεί υπενθύμιση ότι η Covid-
19 μπορεί να πλήξει νέους και 
υγιείς
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Ο
ύτε... καρφίτσα δεν άφησε σε 
μια εξοχική κατοικία στην περι-
οχή Νυδρί της Λευκάδας ο αλλο-
δαπός που την διέρρηξε το πρωί 

της Δευτέρας! Μάλιστα, φόρτωσε την πλού-
σια λεία του στο τζιπ της οικογένειας και 
διέφυγε με αυτό, αλλά τελικά εντοπίστηκε 
στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας και συνε-
λήφθη.
Ο δράστης είχε αρπάξει από το εξοχικό διά-
φορες οικιακές συσκευές, μία μοτοσυκλέτα 
και δύο ηλεκτρικά ποδήλατα αξίας 7.000 
ευρώ, τα οποία είχε φορτώσει στο τζιπ του 
ιδιοκτήτη. Όμως, το ταξίδι του είχε άδοξο 

τέλος, καθώς η κλοπή εξιχνιάστηκε άμεσα 
από το αστυνομικό τμήμα Ελλομένου Λευ-
κάδας και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Τρίτης από άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε. και 
του αστυνομικού τμήματος Ζηρού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν τα κλο-
πιμαία από τα οποία έλειπαν το ένα ποδή-
λατο και μέρος από τις οικιακές συσκευές 
και ερευνάται αν ο δράστης πρόλαβε να τα 
πουλήσει ή να τα δώσει σε συνεργό του. Τα 
υπόλοιπα αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του 
εξοχικού και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στον 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας με 
την αυτόφωρη διαδικασία.

Λευκάδα : «Έγδυσε» εξοχικό και 
φόρτωσε τη λεία στο τζιπ του 
ιδιοκτήτη 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
υπέγραψε, μετατρέποντας σε νόμο, 
τον προϋπολογισμό για την Εθνική 
Άμυνα (NDAA) του οικονομικού έτους 
2022, ύψους 770 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σ
τα μέσα του Δεκέμβρη η Γερουσία και 
η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρι-
ναν με συντριπτική πλειοψηφία το νο-
μοσχέδιο αυτό που καθορίζει την πο-

λιτική του υπουργείου Άμυνας.
Στον νέο προϋπολογισμό είχε συμπεριλη-
φθεί ως τροπολογία και το νομοσχέδιο για 
την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας, η 
«Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική 
Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας 2021», 
που είχε κατατεθεί τον Ιού-
νιο από τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Διεθνών Σχέσεων της 
Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέ-
ντεζ. Με την υπογραφή του 
νομοσχεδίου από τον πρόε-
δρο Μπάιντεν γίνεται αυτό-
ματα νόμος του κράτους.
Ο προϋπολογισμός, που 
υπήρξε αντικείμενο έντο-
νων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Δημο-
κρατικών και των Ρεπουμπλικάνων και 
στα δύο σώματα του Κογκρέσου, προ-
βλέπει αυξήσεις 2,7% για τους στρατιω-
τικούς, αγορές αεροσκαφών και πολεμι-
κών πλοίων, ενώ χαράσσει και τη στρα-
τηγική για την αντιμετώπιση των γεωπο-
λιτικών απειλών. Μεταξύ άλλων προβλέ-
πει τη χορήγηση 300 εκατομμυρίων δολα-
ρίων στην Πρωτοβουλία Συνδρομής για την 
Ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία παρέ-
χει στήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνά-
μεις, 4 δισεκ. δολάρια για την Πρωτοβου-
λία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDI) και 150 εκατ. 
δολάρια για τη συνεργασία στον τομέα της 
ασφάλειας της Βαλτικής.
Για την αντιμετώπιση της Κίνας, ο νέος 
νόμος προβλέπει τη χορήγηση 7,1 δισεκ. 
δολαρίων στην Αποτρεπτική Πρωτοβουλία 
του Ειρηνικού (PDI) καθώς και μια δήλωση 
του Κογκρέσου ότι στηρίζει την άμυνα της 
Ταϊβάν. Επίσης, απαγορεύει στο υπουργείο 
Άμυνας να αποκτά προϊόντα που έχουν παρα-

χθεί με καταναγκαστική εργασία στην περιοχή 
Σιντζιάνγκ της Κίνας.

Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν α-
νταλλάσσουν προειδοποιήσεις 
Ο Τζο Μπάιντεν απείλησε τον Βλαντίμιρ Πού-
τιν ότι η αμερικανική αντίδραση σε οποιαδή-
ποτε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν 
σκληρή, ενώ ο ρώσος πρόεδρος προειδοποί-
ησε τον αμερικανό ομόλογό του ότι η επιβολή 
νέων κυρώσεων άνευ προηγουμένου από τις 
ΗΠΑ και τους συμμάχους τους θα αποτελούσε 
«κολοσσιαίο λάθος» που θα μπορούσε να 
προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις τους.
Μολαταύτα, η ρωσική πλευρά έκανε γνω-
στό πως ο κ. Πούτιν είναι «ικανοποιημένος» 
έπειτα από την 50λεπτη «σοβαρή» συζήτηση 

με τον κ. Μπάιντεν.
Και οι δύο ηγέτες έπλε-
ξαν το εγκώμιο της διπλω-
ματίας, που θεωρούν ότι 
μπορεί να προσφέρει 
μια οδό εξόδου από την 
κρίση.
Ο ένοικος του Λευκού 
Οίκου όμως επέμεινε 
στο ότι η οποιαδήποτε 
διπλωματική πρόοδος 

περνάει από την «αποκλιμάκωση» στην 
Ουκρανία.
Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον ρώσο ομό-
λογό του –για δεύτερη φορά μέσα σε λιγό-
τερο από έναν μήνα– από την Ουίλμινγκτον, 
το προπύργιό του στην πολιτεία Ντέλα-
γουερ, όπου περνάει τις γιορτές.
Η Ουάσινγκτον θα αντιδράσει με «αποφα-
σιστικό τρόπο» εάν υπάρχει «περαιτέρω 
εισβολή» της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε 
στον ρώσο ομόλογό του, χωρίς να υπεισέλ-
θει σε λεπτομέρειες, σύμφωνα με το δελτίο 
Τύπου που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος 
της αμερικανικής προεδρίας Τζεν Ψάκι.
Από τη δική του πλευρά, το Κρεμλίνο απαί-
τησε «αποτελέσματα» και να ικανοποιη-
θούν τα αιτήματά του για τις «εγγυήσεις» 
ασφαλείας, δύο συνθήκες που πρότεινε οι 
οποίες επανακαθορίζουν την ισορροπία και 
την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, 
που θα εξεταστούν στις επικείμενες ρωσο-
αμερικανικές συνομιλίες της 10ης Ιανουα-
ρίου στη Γενεύη.

Ο Μπάιντεν υπέγραψε τον 
προϋπολογισμό για την Εθνική 
Άμυνα – Νόμος η αμυντική 
συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας
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Άνοδος παραγωγής και νέες παραγγελίες παρά την Omicron, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση - 
Αντοχή απέναντι και στην πανευρωπαϊκή επιβράδυνση

Π
ρόγευση για νέο άλμα ανά-
πτυξης το 2022, δίνει για 
τη χώρα μας ο πρόδρομος 
οικονομικός δείκτης PMI – 

Markit που τον Δεκέμβριο «κτύπησε 
κορυφή». Και ενώ ακόμα δεν έχει ξε-
καθαρίσει αν η Ανάπτυξη το 2021 θα 
φτάσει ή θα ξεπεράσει τελικά το 8%, η 
αγορά «τρέχει» με αυξήσεις παραγω-
γής και παραγγελιών για τους πρώτους 
μήνες του 2022.
Παρά την νέα πανδημία, ο δείκτης 
προσδοκιών του κλάδου της μετα-
ποίησης για την πορεία των παραγ-
γελιών τους επόμενους μήνες είναι 
απρόσμενα θετικός. Σύμφωνα με όσα 
δήλωσαν οι υπεύθυνοι των εταιριών, 
ο δείκτης PMI κατέγραψε νέο ιστορικό 
ρεκόρ, φτάνοντας για πρώτη φορά 
μήνα Δεκέμβριο στις 59 μονάδες (με 
άριστα το 100). Ποτέ άλλοτε δεν είχε 
φτάσει τέτοιο μήνα τόσο ψηλά ο σχετι-
κός δείκτης στη χώρα μας.
Τον Αύγουστο είχε σημειωθεί ρεκόρ 
όλων εποχών, με τον δείκτη να φτάνει 
στο 59,60. Αλλά και χωρίς τις «τουρ-
μπίνες» του θερινού τουρισμού όμως, 
τον Δεκέμβριο οι προσδοκίες και τα 
στοιχεία παραγωγής παραμένουν 
σταθερά υψηλά, αφού η μεγέθυνση 
συνεχίστηκε για 10ο συνεχόμενο μήνα 
στον μεταποιητικό τομέα και ήταν και 
η ισχυρότερη από τον Αύγουστο «εν 
μέσω ισχυρών αυξήσεων στις νέες 
παραγγελίες, στην παραγωγή και την 
απασχόληση» όπως καταγράφει η 
σχετική ανάλυση της IHS Markit.
Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι και τον 
Νοέμβριο ακόμα, ο δείκτης παρέμενε 
πολύ υψηλός, στο 58,8. Και η αύξηση 
των προσδοκιών των εκπροσώπων 
των επιχειρήσεων συνεχίστηκε και 
τον Δεκέμβριο, μετά το ξέσπασμα της 
«όμικρον» και παρά την έκρηξη ακρί-
βειας και την κρίση Ενέργειας διεθνώς!
Για τη χώρα μας, η άνοδος τον Δεκέμ-
βριο είχε τα εξής ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά:

 ª     ιστορική αύξηση των συνολι-
κών πωλήσεων

 ª     αύξηση στο ανεκτέλεστο υπό-
λοιπο παραγγελιών

 ª     ανάγκη νέων προσλήψεων 
με τον πιο απότομο ρυθμό μετά τον 
Φεβρουάριο του 2020 –τότε δηλαδή 
που «φρέναρε» η παγκόσμια οικονο-
μία.
Ουσιαστικά η ελληνική οικονομία 
μπήκε έτσι ξανά σε τροχιά ανάπτυ-
ξης που ξεπερνά πλέον τα εμπόδια 
που βρέθηκαν μπροστά της πριν από 
2 χρόνια.
Επιπλέον:

 ª     η επίδοση της Ελλάδας τον 
Δεκέμβριο είναι η 3η υψηλότερη στον 
κόσμο

 ª     η επίδοση της Ευρωζώνης ήταν 
πεσμένη τον Δεκέμβριο. Η οικονομική 

ανάκαμψη της Ευρωζώνης επιβραδύν-
θηκε λόγω της «όμικρον». Ευρωπαϊκές 
χώρες και η Γερμανία επέβαλαν ξανά 
περιοριστικά μέτρα. Η πορεία των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
μειώθηκε στις 53,3 μονάδες από 55,4 
τον Νοέμβριο, στο χαμηλότερο επί-
πεδο από τον Μάρτιο, αν και υψηλό-
τερα από το όριο των 50 μονάδων που 
αποτελεί το μεταίχμιο μεταξύ αύξησης 
και μείωσης της δραστηριότητας.
Η ανάλυση της Markit δείχνει ενδε-
χομένως ότι ένα μέρος της αξίας των 
παραγγελιών οφείλεται στις ανατι-
μήσεις καθώς «οι ελλείψεις πρώτων 
υλών και οι καθυστερήσεις παράδο-
σης οδήγησαν σε επιβαρύνσεις του 
κόστους (…) και οι επιχειρήσεις μετα-
κυλίουν τα υψηλότερα κόστη στους 
πελάτες, προκαλώντας αύξηση των 

τιμών πώλησης με αξιοσημείωτο 
ρυθμό».
Ωστόσο ο παράγοντας των ανατι-
μήσεων είναι πιο σημαντικός στην 
Ευρώπη, παρά στην Ελλάδα. Και αυτό 
καταγράφεται στον δείκτη PMI Δεκεμ-
βρίου, αλλά και στα διαθέσιμα στοι-
χεία της Eurostat για τον πληθωρισμό 
που δείχνουν ότι σε άλλες χώρες με 
υψηλότερο πληθωρισμό, ο δείκτης 
PMI πέφτει και δεν ανεβαίνει.
Για το μέλλον της ελληνικής παραγω-
γής και αγοράς, οι προσδοκίες αυξή-
θηκαν πλέον και παραμένουν στο υψη-
λότερο επίπεδο μετά τον Ιούνιο, λόγω 
και των ελπίδων των επιχειρήσεων για 
πιο ήπιες αυξήσεις τιμών και διατή-
ρηση της καταναλωτικής ζήτησης και 
το 2022.

Η Ελλάδα στην 3η θέση πα-
γκοσμίως στον δείκτη PMI
Στην 3η θέση παγκοσμίως βρίσκεται η 
Ελλάδα στον Δείκτη Υπευθύνων Προ-
μηθειών (PMI), αναφέρει σε ανάρτησή 
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα ο υπουργός έγραψε τα 
εξής:
«Ως Υπουργός Βιομηχανίας της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας αισθάνομαι υπε-
ρήφανος που επί της θητείας μου και 
υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα 
σκαρφάλωσε στην 3η Θέση Παγκο-
σμίως στον Δείκτη Υπευθύνων Προ-
μηθειών (PMI), τον κορυφαίο Δεί-
κτη για την παραγωγικότητα εκάστης 
Χώρας. Συγχαρητήρια».
Υπενθυμίζεται ότι οι Δείκτες PMI 
παρέχουν εκ των προτέρων ενδεί-
ξεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στην 
οικονομία του ιδιωτικού τομέα, εξε-
τάζοντας διάφορες μεταβλητές, όπως 
η παραγωγή, οι νέες παραγγελίες, η 
απασχόληση και οι τιμές.
Οι έρευνες PMI παρέχουν στους συμ-
μετέχοντες δωρεάν πηγή αξιόπιστων, 
ιδιαίτερα έγκριτων επιχειρησιακών 
στοιχείων.

Προς ανάπτυξη – «έκπληξη» και το 2022 η 
Ελλάδα

Εμβολιασμός COVID-19: 
Εξαιρετικά σπάνιες οι 
σοβαρές παρενέργειες - Ποιοι 
παράγοντες αυξάνουν τον 
κίνδυνο 

Ο 
εμβολιασμός έναντι της COVID-19 βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη ανά την υφήλιο, ειδικά ενό-
ψει και της επικράτησης του νέου στελέχους 
Όμικρον που έχει αυξήσει κατακόρυφα τον 

αριθμό των νέων κρουσμάτων.
Οι εμβολιασμένοι μπορεί να εμφανίσουν παροδικές και 
ήπιες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό και σπανιότερα 
σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, 
Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτα-
νης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση των A. 
L. Beatty και συνεργατών στο περιοδικό JAMA Network 
Open.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν τους παράγοντες που μπο-
ρεί να σχετίζονται με την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενερ-
γειών μετά τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19. Η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26ης Μαΐου 2020 
και 19ης Μαΐου 2021 και συμπεριέλαβε εμβολιασθέ-
ντες με τουλάχιστον 1 δόση εμβολίου COVID-19. Συνο-
λικά συμπεριελήφθησαν δεδομένα από 19586 άτομα. 
Η διάμεση ηλικία ήταν τα 54 έτη (ηλικιακό εύρος 38 με 
66 έτη), ενώ το 68.8% (13420 άτομα) ήταν γυναίκες.
Αλλεργική αντίδραση ή αναφυλαξία αναφέρθηκε σε 
26 από τα 8680 άτομα (0.3%) μετά από την πρώτη 
δόση των εμβολίων mRNA ΒΝΤ162b2 (Pfizer/BioNTech) 
ή mRNA-1273 (Moderna), σε 27 από τα 11141 άτομα 
(0.2%) μετά από δύο δόσεις του BNT162b2 ή mRNA-
1273 ή μία δόση του JNJ-78436735 ( Johnson & 
Johnson).
Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίστηκαν με την 
εμφάνιση παρενεργειών ήταν ο αριθμός των δόσεων 
του εμβολίου (μεγαλύτερη πιθανότητα με περισσότε-
ρες δόσεις), το είδος του εμβολίου (μεγαλύτερη πιθα-
νότητα με το mRNA-1273 συγκριτικά με το BNT162b2, 
και μεγαλύτερη πιθανότητα με το BNT162b2 συγκριτικά 
με το JNJ-78436735), η ηλικία (μεγαλύτερη πιθανότητα 
στους νεότερους), το φύλο (μεγαλύτερη πιθανότητα στις 
γυναίκες), καθώς και η προηγούμενη νόσος COVID-19 
πριν τον εμβολιασμό.
Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη που συνέλεξε 
δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική έδειξε 
ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων 
για τη COVID-19 ήταν σπάνιες. Οι δύο δόσεις των εμβο-
λίων, το είδος του εμβολίου, η νεαρότερη ηλικία, το 
γυναικείο φύλο και το ατομικό ιστορικό COVID-19 πριν 
τον εμβολιασμό αναδείχθηκαν ως παράγοντες κινδύ-
νου που αύξαναν τον κίνδυνο παρενεργειών.
Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι σημαντική να συνεχι-
στεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του εμβολιαστι-
κού προγράμματος έναντι της COVID-19 συμπεριλαμ-
βανομένων και των αναμνηστικών δόσεων.
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Ο καθηγητής βλέπει την κορύφωση 
του τωρινού κύματος γύρω στις 
20 Γενάρη, με το «ταβάνι» των 
κρουσμάτων να φτάνει περίπου στα 
53.000

Σ
ε υψηλούς αριθμούς παραμένουν τό-
σο τα κρούσματα του κορωνοϊού όσο 
και οι σκληροί δείκτες της πανδημίας.
Ωστόσο, «τις τελευταίες 3 ημέ-

ρες έχουμε μια επιβράδυνση της ταχύτητας 
αύξησης της Omicron», είπε, μιλώντας στο 
MEGA, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθη-
γητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, επι-
σημαίνοντας ότι «είμαστε ακόμα σε αυξητική 
πορεία».
Ο καθηγητής βλέπει την κορύφωση του 
τωρινού κύματος γύρω στις 20 Γενάρη, με το 
«ταβάνι» των κρουσμάτων να φτάνει περί-
που στα 53.000.
Η κάμψη αυτή οφείλεται τόσο στους εμβο-
λιασμούς οι οποίοι έχουν 
αυξηθεί όσο και στη συμ-
μόρφωση των πολιτών με 
τα μέτρα.
«Χρειάζεται τα μέτρα να 
διατηρηθούν μέχρι τέλος 
του μήνα αλλά χρειάζεται 
και εμείς να εφαρμόζουμε 
τα μέτρα με σύνεση. Είναι 
στο χέρι μας, μπορούμε να 
νικήσουμε αυτήν τη μάχη. 
Ας «φωτιστούμε» και ας λειτουργήσουμε 
με σύνεση και λογική χωρίς εμμονές», πρό-
σθεσε.
Ο καθηγητής τόνισε πως σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει άλλη μετάλλαξη, «θα έχουμε 
αφήσει πίσω μας την Omicron, θα έχουμε 
δηλαδή χαμηλά κρούσματα γύρω στις 20 
Φλεβάρη και θα μπορούμε να μιλάμε για 
μηδενικά γύρω στις 20 Απριλίου».

Kαταγραφή κενών και αναζήτηση 
λύσεων για το δημόσιο, την αγορά 
και τα σχολεία
Κορυφώνονται σχεδόν παράλληλα αφενός 
το πέμπτο κύμα της πανδημίας που προκα-
λεί η παραλλαγή «Όμικρον» και αφετέρου 
η κυβερνητική προετοιμασία για τις συνέ-
πειές του, προκειμένου αυτό να επηρεάσει 

όσο το δυνατόν λιγότερο την καθημερινό-
τητα των πολιτών. Με το ποσοστό εμφάνισης 
της «Όμικρον» στα χθεσινά δείγματα να έχει 
ξεπεράσει το 90%, σύμφωνα με την Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ο χρό-
νος δεν αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος 
για την κυβέρνηση αλλά μάλλον το αντίθετο, 
καθώς αυτή καλείται να διασφαλίσει, μέσα 
σε λίγο χρόνο, τόσο την εύρυθμη λειτουργία 
των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και της πραγ-
ματικής οικονομίας, με αισθητά λιγότερους 
ανθρώπινους πόρους, λόγω νόσησης από 
τον κορωνοϊό.
Υπό αυτό το πρίσμα, υπ’ ατμόν βρίσκονται 
τις τελευταίες ώρες τα περισσότερα Υπουρ-
γεία, προκειμένου να καταρτίσουν «έκτα-
κτα πλάνα» δράσης τουλάχιστον μέχρι τις 
17 Ιανουαρίου, καθώς ο πρώτος μήνας του 
2022 καθίσταται -εκ των πραγμάτων- ο 
μήνας επέλασης της παραλλαγής «Όμικρον» 
και στην Ελλάδα. Ένα πρώτο ορόσημο για τις 
αντοχές του δημόσιου συστήματος αποτελεί 

η επαναλειτουργία των 
σχολείων στις 10 Ιανου-
αρίου, μολονότι ως από-
λυτη προτεραιότητα προ-
κρίνεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία του ΕΣΥ, όπου 
«χρειάζονται όλοι αυτή 
τη στιγμή», όπως τόνισε 
χθες η κ. Γκάγκα.
Επόμενο ορόσημο στην 
κυβερνητική προσπάθεια 

αναχαίτισης του κύματος της παραλλαγής 
«Όμικρον» συνιστά η 11η Ιανουαρίου, οπότε 
και αναμένεται να αποτιμηθούν τα μέχρι τότε 
επιδημιολογικά δεδομένα σε συνάρτηση με 
την απόδοση των υφιστάμενων υγειονομι-
κών περιορισμών, οι οποίοι ενδέχεται να 
παραταθούν ή ακόμη να αναβαθμιστούν.
Στις κυβερνητικές αποφάσεις αναφορικά 
με το μέλλον των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας ή ακόμα και τη λήψη νέων, θα 
ληφθεί υπόψη και ο όγκος των νοσούντων 
υπαλλήλων σε υπηρεσίες αιχμής, όπως τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, η ΕΛ.ΑΣ, τα ΚΕΠ 
και άλλες υπηρεσίες, όπως βέβαια και ο 
συνολικός αριθμός των ασθενών στη χώρα, 
μαζί με τα χαρακτηριστικά των νοσηλειών 
τους (ήπιες ή μη), ως προς την πίεση προς 
το ΕΣΥ.

επικαιρότητα

Κορωνοϊός: «Μηδενικά 
κρούσματα τέλος Απρίλη 
αν δεν προκύψει άλλη 
μετάλλαξη», λέει ο Σαρηγιάννης

Ρόδος: Μασκοφόρος επιτέθηκε 
σε δύο γυναίκες έξω από 
πολυκατάστημα και άρπαξε την 
τσάντα 

Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 7 
το βράδυ ενώ ο μασκοφόρος 
περίμενε τις δύο γυναίκες 
κρυμμένος στο σκοτάδι – Οι 
γυναίκες αντιστάθηκαν στην 
επίθεση και άρχισαν να καλούν 
μάταια σε βοήθεια 

Θ
ύματα επίθεσης έπεσαν δύο 
γυναίκες στη Ρόδο, καθώς 
έβγαιναν από μεγάλο πολυ-
κατάστοιμα. Ένας άντρας, 

με κουκούλα στο κεφάλι και μάσκα, 
τους επιτέθηκε και άρπαξε την τσάντα 
της μίας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στη ΡΟΔΙΑΚΗ 
η μία από τις δύο γυναίκες, ο δράστης 
κινήθηκε αστραπιαία και κατάφερε να 
αιφνιδιάσει τις δύο γυναίκες, αφού τις 
περίμενε κρυμμένος στο σκοτάδι. Η 
επίθεση έγινε όταν βγήκαν από το κατά-
στημα έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια 
τους και κατευθύνονταν στο αυτοκίνητό 
τους.
Χωρίς να πει κουβέντα, πλησίασε τη μία 

γυναίκα, την άρπαξε με βίαιο τρόπο τη 
τσάντα και άρχισε να τραβά με δύναμη. 
Οι δύο γυναίκες αντιστάθηκαν και άρχι-
σαν να καλούν σε βοήθεια, αλλά δυστυ-
χώς δεν βρέθηκε κάποιος κοντά να τις 
βοηθήσει.
Έτσι, ο δράστης κατάφερε να αρπάξει 
τη τσάντα από τα χέρια της γυναίκας 
σχίζοντας το λουρί. Στη συνέχεια εξα-
φανίστηκε μέσα στο σκοτάδι. Η τσάντα 
περιείχε περίπου 200 ευρώ καθώς επί-
σης και προσωπικά έγγραφα.
Ο μασκοφόρος φάνηκε πάντως... γεν-
ναιόδωρος, αφού λίγο πριν αρχίσει να 
τρέχει, η γυναίκα του φώναξε να επι-
στρέψει το κινητό της το οποίο είχε 
απόλυτη ανάγκη όπως κι έγινε. Ο δρά-
στης το έβγαλε από τη τσάντα και το 
πέταξε στο έδαφος, πιθανόν φοβούμε-
νος και να μην μπορέσουν να τον εντο-
πίσουν.
Οι δύο γυναίκες δίνουν κατάθεση στην 
Ασφάλεια Ρόδου, ενώ αμέσως ξεκίνη-
σαν οι έρευνες στην ευρύτερη περι-
οχή και μάλιστα γίνεται και αξιοποίηση 
πληροφοριών από κάμερες ασφαλείας.
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επικαιρότητα

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα νέα 
μέτρα, την αύξηση των κρουσμάτων 
και το σχέδιο για οικονομική 
ενίσχυση - «Σκεφτείτε ότι πριν 
από έναν ακριβώς χρόνο έφταναν 
στην Ελλάδα τα πρώτα εμβόλια. 
Και, σήμερα, το 80% των ενηλίκων 
Ελλήνων, 4 στους 5 δηλαδή, έχει 
επιλέξει να θωρακίσει την υγεία του» 
-  «Στη διάρκεια του 2021 δεν ήταν 
λίγες και οι εθνικές προκλήσεις. Και 
σε αυτές, όμως, απαντήσαμε με τη 
σύνεση της αποφασιστικότητας»

Ν
ότα ελπίδας για τη νέα χρονιά έ-
δωσε με το πρω-
τοχρονιάτικο μή-
νυμά του ο πρω-

θυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, εστιάζοντας στα 
μεταρρυθμιστικά έργα που 
έρχονται, τις επενδύσεις, 
τις νέες θέσεις εργασίας, τις 
καινοτομίες. Αναφερόμενος 
στην επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα 
των τελευταίων ημερών, εξήγησε το σκε-
πτικό πίσω από την αποφυγή του γενικού 
lockdown ενώ στάθηκε στα «διδάγματα 
που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε».
Εστιάζοντας στο σχέδιο για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας τόνισε ότι «όλα τα 
κράτη αντιμετωπίζουν αυτό το δυναμικό 
φαινόμενο. Με δεκάδες χιλιάδες κρού-
σματα, αλλά και λιγότερες νοσηλείες. Ενώ, 
ειδικά στη δική μας χώρα, ζούμε τη μετά-
βαση από τη μετάλλαξη ‘’Δ’’ στην ‘’Ο’’, που 
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ρυθ-
μούς εκδήλωσης. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι παρεμβάσεις μας δεν παραμένουν 
άκαμπτες, αλλά προσαρμόζονται χρονικά 
στα δεδομένα. Με σχέδιο για την κίνηση 
της αγοράς, την κοινωνική συμπεριφορά 
αλλά και την αντοχή των δομών υγείας. 
Έτσι, άλλωστε, πετύχαμε να αποφύγουμε 
τα lockdown και ήδη να γιορτάσουμε κανο-
νικά τα Χριστούγεννα». 
Όσον αφορά στο διπλωματικό πεδίο ο 
κ.Μητσοτάκης δήλωσε ότι στη «διάρκεια 
του 2021 δεν ήταν λίγες και οι εθνικές προ-
κλήσεις. Και σε αυτές, όμως, απαντήσαμε 

με τη σύνεση της αποφασιστικότητας. Η 
εθνική άμυνα ενισχύθηκε όσο ποτέ».
Προειδοποιώντας για την ανάγκη τήρησης 
των μέτρων εν μέσω της υγειονομικής κρί-
σης και κάνοντας έναν απολογισμό για το 
2021 υπογράμμισε:  «Το 2021 που φεύ-
γει υπενθύμισε σε κάθε γωνιά του κόσμου 
πόσο ευάλωτοι είμαστε σε γεγονότα όπως 
οι πανδημίες και τα ξεσπάσματα της κλιμα-
τικής κρίσης. Ανέδειξε τη σημασία του υπε-
ρεθνικού συντονισμού. Αλλά και τις μεγά-
λες παγίδες που παραμονεύουν στο δρόμο 
μας. Πρόκειται για διδάγματα που οφεί-
λουμε να αξιοποιήσουμε το 2022, επανα-
φέροντας ξανά στο προσκήνιο την πανάρ-
χαια αρετή των Ελλήνων: τη δύναμή μας να 

μετατρέπουμε τα προβλή-
ματα σε ευκαιρίες. Τα εμπό-
δια σε εφόδια. Και αυτό θα 
είναι, ίσως, η πιο ταιριαστή 
τιμή στα 200 χρόνια ελευθε-
ρίας που γιορτάσαμε φέτος. 
Άλλωστε και εκείνα μία δια-
δρομή διαδοχικών θριάμ-
βων και προκλήσεων υπήρ-

ξαν. Σε αυτόν το δρόμο διεκδίκησης της 
προόδου θα συνεχίσουμε. Προστατεύο-
ντας τη δημόσια υγεία με ευέλικτες πολι-
τικές απέναντι στην «Ο». Που πρέπει να 
μας ανησυχεί, χωρίς όμως να μας πανικο-
βάλλει. Εμβολιαζόμενοι, ιδίως με την ενι-
σχυτική δόση. Κάνοντας πολλά, συχνά 
test. Και τηρώντας τις βασικές προφυλά-
ξεις, με πρώτη τη σωστή χρήση της σωστής 
μάσκας». 
Κλείνοντας με θετικό τόνο για την πορεία 
της οικονομίας και στλένοντας ειδικό 
μήνυμα σε όσους ασκούν σφοδρή κριτική 
επεσήμανε τα εξής ο πρωθυπουργός: «Με 
πολλές επενδύσεις και ακόμη περισσότε-
ρες δουλειές. Οι επόμενες βδομάδες θα 
φέρουν κυματισμούς. Έχουμε, ωστόσο, 
τις δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την τρικυ-
μία, οδηγώντας την πατρίδα μας σε ήρεμα 
νερά. Ώστε τον χειμώνα της αβεβαιότητας 
να διαδεχθεί η άνοιξη της ελπίδας. Αρκεί 
να μείνουμε ενωμένοι, ώριμοι και προσε-
κτικοί. Κλείνοντας τα αυτιά στην καταστρο-
φολογία και στην ηττοπάθεια για να ακου-
στεί μόνο η φωνή της επιστήμης και της 
αλήθειας».

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 
του πρωθυπουργού: Έχουμε τις 
δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την 
τρικυμία

Πέθανε ο τραγουδιστής Σάκης 
Παπανικολάου, η φωνή που 
συνόδευσε τον Παναθηναϊκό στο 
Γουέμπλεϊ

Είχε συνεργαστεί με 
σημαντικούς δημιουργούς και 
είχε συμμετάσχει με επιτυχία 
σε δεκάδες ελληνικά και ξένα 
μουσικά φεστιβάλ

Σ
ίγησε μια ξεχωριστή φωνή του  
λαϊκού πενταγράμμα που ταυ-
τίστηκε με την συμμετοχή του 
Παναθηναϊκού στον τελικό του 

Γουέμπλεϊ, το 1971. Ο Σάκης Παπανι-
κολάου, καλλιτέχνης με μακρά πορεία 
στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, 
συνεργασίες με σημαντικούς δημι-
ουργούς και παρουσία στον ελληνικό 
κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 91 ετών.
Οι παλαιότεροι και οι φανατικοί φίλοι 
του «Τριφυλλιού» έχουν βαθιά χαραγ-
μένο στη μνήμη τους το τραγούδι του 
«Στους Αμπελοκήπους» ( «Πάνω από 
όλα έχω τον Παναθηναϊκό») που συνό-
δευε την ποδοσφαιρική ομάδα σε 
ιστορικές στιγμές της διαδρομής της.
Παράλληλα η παρουσία του ήταν 
διαρκής επί σειρά ετών τόσο στα γνω-
στότερα νυχτερινά κέντρα της εποχής 
όσο και σε δεκάδες μεγάλα μουσικά 
φεστιβάλ τόσο της Ελλάδας όσο και 
του εξωτερικού αποσπώντας μάλιστα 

σημαντικές διακρίσεις. Ανάμεσά τους 
το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονί-
κης όπου κατέκτησε, το 1969 την τρίτη 
θέση με το τραγούδι του «Θα πάρω 
τ’ άλλο τραίνο» αλλά και το παγκό-
σμιο φεστιβάλ του Χρυσού Ορφέως 
της Βουλγαρία στο οποίο αναδείχτηκε 
νικητής όχι μία αλλά τρεις φορές.
Κατά την διάρκε ια της μουσ ικής 
διαδρομής του συνεργάσ τηκε με 
κάποιους από τους γνωστότερους 
συνθέτες του ελληνικού πενταγράμ-
μου όπως ο Γιώργος Γιώργος Μου-
ζάκης, ο Μανώλης Χιώτης, ο Μίμης 
Πλέσσας, ο Γιώργος Κατσαρός, ο 
Κώστας Γιαννίδης, ο Γιώργος Θεο-
δοσιάδης, ο Ζακ Ιακωβίδης, ο Τάκης 
Αθηναίος, ο Γιώργος Μητσάκης, ο 
Κώστας Χατζής, ο Χάρης Ανδρεάδης 
και αρκετοί ακόμα.
Η γοητευτική σκηνική του παρουσία 
και η φωνή, εξάλλου, συνδέθηκαν 
και με τον παλιό ελληνικό κινηματο-
γράφο μέσα από την συμμετοχή τους, 
ως τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός, 
σε αρκετές ταινίες μεταξύ των οποίων 
και «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Πει-
ραιάς ώρα 7:30», «Η Θυρωρίνα» κ.α.
Εκείνη την εποχή μάλιστα ήταν εξαιρε-
τικά δημοφιλής και κοσμούσε συχνά 
τα εξώφυλλα των περιοδικών.
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καναδάς

Οι επαρχίες θα λάβουν 140 
εκατομμύρια επιπλέον rapid tests τον 
Ιανουάριο

Ο
μοσπονδιακοί αξιωματού-
χοι προσθέτουν περισσό-
τερα rapid tests COVID-19 
στο οπλοστάσιο του Καναδά, 

καθώς οι αυξανόμενες λοιμώξεις από την 
παραλλαγή Omicron ωθούν ορισμένους 
δημόσιους τομείς στο χείλος του γκρε-
μού.
Η υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζει 
σοβαρές πιέσεις σε όλη τη χώρα, επειδή το 
προσωπικό της μπροστινής γραμμής δεν 
είναι σε θέση να εργαστεί καθώς περιμέ-
νουν τα καθυστερημένα αποτελέσματα των 
δοκιμών ή απομονώνονται με λοιμώξεις. 
Άλλοι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας, σημειώ-
νουν επίσης σημαντικές ελλείψεις προσω-
πικού.
Στη Μανιτόμπα, η αστυνομική υπηρεσία 
του Γουίνιπεγκ κήρυξε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης την Τετάρτη. Η υπηρεσία ανέφερε 

ότι 170 άτομα έλαβαν άδεια σχετικά με τον 
COVID-19.
Η αστυνομία του Κάλγκαρι προειδοποίησε 
επίσης για ελλείψεις προσωπικού αφού 36 
μέλη βρέθηκαν θετικά και άλλα 35 μέλη 
βρίσκονταν σε απομόνωση.
Το Οντάριο, το Κεμπέκ και άλλες επαρχίες 
μείωσαν πρόσφατα τη διάρκεια των περιό-
δων απομόνωσης για τα μολυσμένα άτομα 
κατά μισό σε πέντε ημέρες, ως ένας τρόπος 
να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις παρό-
μοιων καταστάσεων στελέχωσης σε πολ-
λούς τομείς.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Jean-
Yves Duclos δήλωσε ότι 140 εκατομμύρια 
τεστ πρόκειται να διανεμηθούν σε επαρ-
χίες και περιοχές σε κατά κεφαλήν βάση 
αυτόν τον μήνα. Αυτός είναι τέσσερις φορές 
ο αριθμός που παραδόθηκε τον Δεκέμβριο, 
είπε, και θα επιτρέψει σε κάθε Καναδό να 
έχει ένα τεστ την εβδομάδα τον Ιανουάριο.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα 
μεταφέρουν τους επιβάτες του 
Κεμπέκ από την πτήση πάρτι της 
Sunwing στο Μεξικό

Ο
ι επιβάτες που βιν τεοσκό-
πησαν τους εαυτούς τους να 
κάνουν πάρτι χωρίς μάσκες 
σε μια πτήση της Sunwing 

Airlines από το Μόντρεαλ στο Μεξικό την 
περασμένη εβδομάδα έχουν αντιμετω-
πίζουν τον αποκλεισμό αφού δύο ακό-
μη αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν 
την Τετάρτη ότι δεν θα τους μεταφέρουν 

στον Καναδά.
Μετά την ακύρωση από τη Sunwing της 
πτήσης τσάρτερ της επιστροφής από το 
Κανκούν που ήταν προγραμματισμένη 
για την Τετάρτη, η Air Transat και η Air 
Canada δήλωσαν και οι δύο ότι θα αρνη-
θούν να μεταφέρουν τους επιβάτες, τους 
οποίους ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
αποκάλεσε «ηλίθιους» την Τετάρτη.

`
Ανεμβολίαστες μητέρες και νεογνά στα 
νοσοκομεία λόγω Covid-19

Τράβηξε τα βλέμματα το τατουάζ του 
Τζάστιν Τριντό που αποκαλύφθηκε 
κατά τον εμβολιασμό του

Α
ρκετές συζητήσεις άνοιξε 
ο εμβολιασμό του πρωθυ-
πουργού του Καναδά, Τζα-
στίν Τριντό, καθώς κατά 

τη διάρκειά του αποκαλύφθηκε ένα 
τατουάζ που έχει στο αριστερό του 
μπράτσο, το οποίο απεικονίζει τη Γη 
μέσα σε ένα κοράκι.
Ο Τριντό εμβολιάστηκε με την αναμνη-
στική δόση για τον κορονοϊό σε φαρ-
μακείο στην Οττάβα, λίγο πριν τεθούν 

σε ισχύ αυσ τηροί περιορισμοί σ την 
πολυπληθέστερη επαρχεία της χώρας.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά εμβο-
λιάσ τηκε πέν τε μήνες μετά την δεύ-
τερη δόση του εμβολίου για τον κορο-
νοϊό με τον ίδιο να έχει εμβολιαστεί με 
Astrazeneca.
«Κάντε το καθήκον σας και κάνε την 
ε ν ισ χυ τ ική δόση το  συν τομότ ερο 
δυνατόν», ανέφερε στο μήνυμά του ο 
Τριντό.

Έ
ξι μωρά κάτω των 12 μηνών εισή-
χθησαν σε 2 νοσοκομεία στο Οντά-
ριο του Καναδά από τα μέσα Δεκεμ-
βρίου

Τα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλο το 
Οντάριο προτρέπουν τ ις εγκύους να 
εμβολιασ τούν επε ιδή παρατηρείται 
αύξηση των βρεφών που νοσηλεύο-
νται με COVID-19. Από τα μέσα Δεκεμ-
βρίου, το CHEO, το παιδικό νοσοκομείο 
του ανατολικού Οντάριο στην Οτάβα και 
το νοσοκομείο Hamilton’s McMaster 
Children’s Hospital έχουν δεχθεί συνο-
λικά έξι μωρά κάτω των 12 μηνών με τον 
ιό.
Στο «CHEO» όπου παρακολουθούν 
την κατάσταση εμβολιασμού σε αυτές 
τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όλες οι 
μητέρες των βρεφών που έχουν εισαχθεί 
δεν είχαν εμβολιαστεί κατά της COVID-
19.
Τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα επειδή 
το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει 
αναπτυχθεί πλήρως και συνεπώς δυσκο-
λεύεται να καταπολεμήσει τους ιούς.

Τεκμηριωμένα συμπεράσματα άλλων 
ασθενειών φερειπείν η γρίπη και ο κοκ-
κύτης έδειξαν ότ ι οι εμβολιασμένες 
μητέρες μπορούν να μεταφέρουν αντι-
σώματα στα αγέννητα παιδιά τους κατά 
το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας σ το 
παιδί κάποιο επίπεδο προστασίας κατά 
τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του.
Ο εμβολιασμός προσ τατεύει επίσης 
την ίδια την εγκυμονούσα ενώ όλοι οι 
άνθρωποι που ζουν με τη μέλλουσα 
μητέρα θα πρέπει επίσης να εμβολι-
αστούν. Παρά το γεγονός ότι οι εγκυ-
μονούσες διατρέχουν  υψηλότερο κίν-
δυνο, το BORN Ontario – το οποίο παρα-
κολουθεί τον αντίκτυπο της COVID-19 
στον πληθυσμό των εγκύων της επαρ-
χίας – αναφέρει ότι η κάλυψη του εμβο-
λίου σε έγκυες είναι χαμηλότερη από ό,τι 
στον γενικό πληθυσμό, παρόλο που έχει 
δοθεί προτεραιότητα σε αυτές. Η έρευνα 
δεν καταδεικνύει καμία ένδειξη ανεπι-
θύμητων ενεργειών από τον εμβολιασμό 
για την COVID-19 κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καναδάς

Η
πτήση PS752 Τεχεράνη-Κίεβο της αερο-
πορικής εταιρείας Ukraine International 
Airlines (UIA), με 176 επιβαίνοντες, α-
νάμεσά τους 55 Καναδούς και 35 μόνι-

μους κατοίκους Καναδά, κατέπεσε στις 8 Ιανου-
αρίου 2020.
Τρεις ημέρες αργότερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνά-
μεις παραδέχθηκαν ότι κατέρριψαν το αεροσκά-
φος “κατά λάθος”, επειδή το μπέρδεψαν με αμε-
ρικανικό πύραυλο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν 
βρίσκονταν την περίοδο εκείνη σε κατάσταση 
συναγερμού, αφού είχαν εκτοξεύσει βαλλιστικούς 
πυραύλους εναντίον στρατιωτικών βάσεων του 
Ιράκ όπου στάθμευαν Αμερικανοί στρατιώτες, σε 
αντίποινα για τον φόνο με αμερικανικό drone στη 
Βαγδάτη του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου 2020.
Ο δικαστής Έντουαρντ Μπελομπάμπα του ανώτατου δικαστηρίου του Οντάριο επιδίκασε 
στους ενάγοντες 107 εκατομμύρια δολάρια Καναδά (74 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με πολλά 
καναδικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το αγγλόφωνο δίκτυο CBC, τα οποία επι-
καλέστηκαν ανακοίνωση του Μαρκ Άρνολντ, του δικηγόρου οικογενειών των θυμάτωνΤον 
Μάιο, ο ίδιος δικαστής απεφάνθη ότι το Ιράν διέπραξε “τρομοκρατική” ενέργεια καταρ-
ρίπτοντας το ουκρανικό Boeing, ανοίγοντας τον δρόμο προκειμένου οι οικογένειες των 
θυμάτων να ζητήσουν αποζημιώσεις από την Τεχεράνη. Το Ιράν καταδίκασε την ετυμηγο-
ρία αυτή, αντιτείνοντας ότι “δεν έχει καμία βάση” και επισημαίνοντας ότι το καναδικό δικα-
στήριο δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Στη συνέχεια, συγ-
γενείς των θυμάτων κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Ιράν και αξιωματούχων, τους οποίους 
θεωρούν υπεύθυνους για το δυστύχημα, ζητώντας 1,5 δισεκ. δολάρια (1 δισεκ. ευρώ). Προς 
το παρόν δεν είναι σαφές το πώς οι οικογένειες θα αποζημιωθούν από το Ιράν. Ο Άρνολντ 
δήλωσε ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει να επιτύχει την κατάσχεση ιρανικών περιουσια-
κών στοιχείων στον Καναδά και σε χώρες του εξωτερικού, στα οποία ενδέχεται να περιλαμ-
βάνονται πετρελαιοφόρα.Πέρυσι, έκθεση της καναδικής κυβέρνησης είχε καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το Ιράν “ευθύνεται πλήρως” για την κατάρριψη του αεροσκάφους και ότι 
αυτή ήταν αποτέλεσμα “ανικανότητας” και “απροσεξίας” της Τεχεράνης.
Από την πλευρά του στην τελική του έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο ο 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν αθώωνε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η 
Ουκρανία κατήγγειλε αυτή την “κυνική απόπειρα να αποκρύψουν τα πραγματικά αίτια” και 
η Οτάβα μια “ανολοκλήρωτη” έκθεση, χωρίς “απτές αποδείξεις”.

 Aποζημίωση σε οικογένειες 
των θυμάτων από κατάρριψη 
ουκρανικού Boeing το 2020

Mυστηριώδης νευρολογική ασθένεια 
«χτυπά» κυρίως νέους στον Καναδά

Έντονο προβληματισμό προκαλεί 
στην ιατρική κοινότητα του Καναδά 
μια νέα νευρολογική ασθένεια που 
φαίνεται να «χτυπά» νέες ηλικίες 
με τα κρούσματα τις τελευταίες 
εβδομάδες να πολλαπλασιάζονται.

Α
υτό που προβληματίζει τους ει-
δικούς, σύμφωνα με τη βρετα-
νική εφημερίδα Guardian, εί-
ναι ότι ο αριθμός των ύποπτων 

κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία και ότι 
νεαροί ενήλικες, χωρίς υποκείμενα νο-
σήματα, παρουσιάζουν ανησυχητικά συ-
μπτώματα όπως, ξαφνική απώλεια βά-
ρους, αϋπνίες, παραισθήσεις, νοητικές 
δυσκολίες και περιορισμούς της κινητι-
κότητας
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσουν το 
πρόβλημα από την άνοιξη του 2021. 
Παρά το γεγονός ότι μελετούν 48 περι-
πτώσεις, τα ύποπτα περιστατικά ξεπερ-
νούν τα 150.
Τα συμπτώματα της μυστηριώδους 
αυτής νόσου ανέπτυξαν και άνθρω-
ποι που βρέθηκαν σε στενή επαφή με 
όσους είχαν νοσήσει γεγονός που ενδέ-
χεται να δείχνει ότι με τη νόσο σχετίζο-
νται περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Όπως επισημαίνει το βρε-
τανικό δημοσίευμα, ένα 
ύποπτο κρούσμα αφορά 
έναν άνδρα που παρουσί-
ασε συμπτώματα άνοιας 
και κινητικό πρόβλημα.
Η σύζυγός του, που είχε 
αναλάβει τη φρον τ ίδα 
του, ξαφνικά άρχισε να 
αν τ ιμετωπίζει προβλή-
ματα ύπνου, αλλά και 
ατροφίας μυών, άνοιας και παραισθή-
σεων και πλέον βρίσκεται σε χειρότερη 
κατάσταση από εκείνον.
Σε άλλο περιστατικό, μια νεαρή μητέρα 
έχασε ξαφνικά 30 κιλά, εμφάνισε πρό-
βλημα αϋπνίας και άρχισε να έχει 
παραισθήσεις.
Υπάλληλος τoυ υγειονομικού δικτύου 
«Vitalité Health Network», μία από 
τις δύο ιατρικές υπηρεσίες της επαρ-
χίας Νιου Μπρούνσγουικ όπου κατα-
γράφονται τα περισσότερα κρούσματα, 
δήλωσε στην εφημερίδα «Guardian» 
ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί δημό-
σια για το πρόβλημα εξαιτίας της ανη-
συχίας για την ταχύτητα με την οποία 

επιδεινώνεται η υγεία νεαρών ατόμων 
στην περιοχή.
Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην 
ιατρική κοινότητα του Καναδά μια νέα 
νευρολογική ασθένεια που φαίνεται να 
«χτυπά» νέες ηλικίες με τα κρούσματα 
τις τελευταίες εβδομάδες να πολλαπλα-
σιάζονται.
Αυτό που προβληματίζει τους ειδικούς, 
σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα 
Guardian, είναι ότι ο αριθμός των ύπο-
πτων κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία 
και ότι νεαροί ενήλικες, χωρίς υποκεί-
μενα νοσήματα, παρουσιάζουν ανησυ-
χητικά συμπτώματα όπως, ξαφνική απώ-
λεια βάρους, αϋπνίες, παραισθήσεις, 
νοητικές δυσκολίες και περιορισμούς της 
κινητικότητας
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσουν το 
πρόβλημα από την άνοιξη του 2021. 
Παρά το γεγονός ότι μελετούν 48 περι-
πτώσεις, τα ύποπτα περιστατικά ξεπερ-
νούν τα 150.
Τα συμπτώματα της μυστηριώδους αυτής 
νόσου ανέπτυξαν και άνθρωποι που βρέ-
θηκαν σε στενή επαφή με όσους είχαν 
νοσήσει γεγονός που ενδέχεται να δεί-
χνει ότι με τη νόσο σχετίζονται περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες.
Όπως επισημαίνει το βρετανικό δημο-

σ ίευμα,  έ να ύποπτο 
κρούσμα αφορά έναν 
άνδρα που παρουσίασε 
συμπτώματα άνοιας και 
κινητικό πρόβλημα.
Η σύζυγός του, που είχε 
αναλάβει τη φροντίδα 
του, ξαφνικά άρχισε να 
αντιμετωπίζει προβλή-
ματα ύπνου, αλλά και 
ατροφίας μυών, άνοιας 

και παραισθήσεων και πλέον βρίσκεται 
σε χειρότερη κατάσταση από εκείνον.
Σε άλλο περιστατικό, μια νεαρή μητέρα 
έχασε ξαφνικά 30 κιλά, εμφάνισε πρό-
βλημα αϋπνίας και άρχισε να έχει παραι-
σθήσεις.
Υπάλληλος τoυ υγειονομικού δικτύου 
«Vitalité Health Network», μία από τις 
δύο ιατρικές υπηρεσίες της επαρχίας 
Νιου Μπρούνσγουικ όπου καταγράφο-
νται τα περισσότερα κρούσματα, δήλωσε 
στην εφημερίδα «Guardian» ότι απο-
φάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το 
πρόβλημα εξαιτίας της ανησυχίας για την 
ταχύτητα με την οποία επιδεινώνεται η 
υγεία νεαρών ατόμων στην περιοχή.

Τέρμα το αλκοόλ και η μαριχουάνα 
για τους ανεμβολίαστους

Ε
άν η απώλεια θέσεων εργασίας και η μη 
συμμετοχή σε μεγάλες συγκεντρώσεις δεν 
είναι αρκετές ώστε να πειστούν ορισμένοι 
Καναδοί να εμβολιαστούν κατά της Covid-

19, η στέρηση τους από τα σκληρά ποτά και τη 
μαριχουάνα μπορεί να πιάσει τόπο. Η επαρχία του 
Κεμπέκ θα το μάθει σύντομα.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Κεμπέκ, 
ΦρανσουάΛεγκώ, αναμένεται να ανακοινώσει 
εντός της εβδομάδας την υποχρέωση παρουσία-
σης αποδεικτικού εμβολιασμού σε κάβες και κατα-
στήματα πώλησης κάνναβης, ανέφερε την Τρίτη 
η εφημερίδα Journal de Montreal. Λεπτομέρειες, 
όπως το αν θα απαιτείται το πιστοποιητικό εμβο-

λιασμού στις εισόδους ή τα ταμεία, δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, προσθέτει η εφημερίδα.
Απαιτείται ήδη απόδειξη εμβολιασμού στο Κεμπέκ σε χώρους όπως εστιατόρια, θέατρα, μπαρ 
και καζίνο. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι ανεμβολίαστοι κάτοικοι θα εξακολουθούν να έχουν πρό-
σβαση σε ψιλικατζίδικα, που πωλούν μπύρα και κρασί, αλλά ουσιαστικά θα τους απαγορεύεται 
να αγοράζουν νόμιμα αλκοολούχα ποτά.
Πάντως, η απαίτηση εμβολιασμού στα καταστήματα αλκοολούχων ποτών και κάνναβης θα ισχύει 
μόνο για τους αγοραστές. Οι εργαζόμενοι δεν θα αναγκαστούν να εμβολιαστούν, αναφέρει το 
Journal de Montreal.
Σχεδόν το 85% των κατοίκων του Κεμπέκ έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού, ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει την ανεξέλεγκτη εξά-
πλωση της Covid-19. Η επαρχία είχε κατά μέσο όρο περίπου 15.000 νέα κρούσματα καθημερινά 
την περασμένη εβδομάδα. Τα νέα κρούσματα ήταν κατά μέσο όρο λιγότερα από 700 καθημερινά 
πριν εμφανιστεί η παραλλαγή Omicron της Covid-19 στα τέλη Νοεμβρίου.
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Μ
εταξύ των περιοχών με το μεγαλύτερο 
ποσοστό νέων 15 έως 29 ετών στην 
Ευρώπη βρίσκεται η Κύπρος, όπου το 
ποσοστό βρίσκεται στο 21% του συ-

νολικού πληθυσμού σε σύγκριση με 16% στον μέ-
σο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δε-
δομένα που παρουσιάζει η Eurostat, η στατιστική 
υπηρεσία της ΕΕ, με αφορμή τον ορισμό του 2022 
ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.
Ειδικότερα, την 1η Ιανουαρίου 2020, περίπου ένας 
στους έξι Ευρωπαίους (16%) άνηκε στην ηλικιακή 
ομάδα των 15 έως 29, δηλαδή 73,6 εκατομμύρια 
από τον συνολικό πληθυσμό 447,3 εκατομμυρίων 
ανθρώπων στην ΕΕ. Το 51% των νέων (37,7 εκα-
τομμύρια) ήταν άντρες και 49% (35,8 εκατομμύρια) 
ήταν γυναίκες.
Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων ανθρώπων μεταξύ 
των περιφερειών της ΕΕ (σε επίπεδο NUTS 2) 
καταγράφηκε στο Ιλ-ντε-Φρανς, όπου βρίσκεται 
το Παρίσι της Γαλλίας, και όπου 2,4 εκατομμύρια 
άτομα βρίσκονται στις ηλικίες 15 - 29 ετών.
Ακολουθούν, σε απόλυτους αριθμούς νέων, η Λομ-
βαρδία στην Ιταλία (1,5 εκατομμύρια), η Ανδαλου-
σία στην Ισπανία (1,4 εκατομμύρια), η Καταλονία 

στην Ισπανία και η Ρον-Αλπ στη Γαλλία (και οι δύο 
1,2 εκατομμύρια) και η Μαδρίτη στην Ισπανία και η 
Καμπανία στην Ιταλία (και οι δύο 1 εκατομμύριο).
Όσον αφορά ωστόσο το ποσοστό των νέων επί του 
πληθυσμού σε κάθε περιφέρεια, τα μεγαλύτερα 
ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλική Γουιάνα και 
το υπερπόντιο γαλλικό διαμέρισμα Μαγιότ καθώς 
και στο Χρόνινγκεν των Κάτω Χωρών (και στις τρεις 
περιπτώσεις 23%).
Ακολουθούσαν με 21% η Κύπρος (η οποία θεωρεί-
ται ενιαία περιφέρεια), η περιφέρεια της πρωτεύ-
ουσας της Δανίας και η ισπανική αυτόνομη περιφέ-
ρεια της Μελίγια.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο 
Κέμνιτς και στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας (και 
τα δύο 11%). Οι νέοι αποτελούν το 12% επίσης στη 
Θουριγγία, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 
και στη Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, καθώς και 
στις Αστούριες της Ισπανίας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό νεαρών αντρών καταγρά-
φηκε στο Βόρειο Αιγαίο στην Ελλάδα (24%), στη 
Γαλλική Γουιάνα και το Χρόνινγκεν (και τα δύο 23%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό νεαρών γυναικών κατα-
γράφηκε στο Μαγιότ (25%), τη Γαλλική Γουιάνα 
(23%) και το Χρόνινγκεν (22%).

Eurostat: Στις περιοχές με το μεγαλύτερο 
ποσοστό νέων στην Ευρώπη η Κύπρος

Καταζητούμενοι συμμετείχαν στα 
επεισόδια στη Χλώρακα

Σ
υγκλονισμό προκαλούν τα χθεσινοβραδινά 
επεισόδια που σημειώθηκαν σε περιοχή της 
Χλώρακας, μετά τη συμπλοκή που σημειώθη-
κε μεταξύ ομάδας αλλοδαπών ατόμων.

Το SigmaLive επικοινώνησε με τον Κοινοτάρχη Χλώ-
ρακας Νικόλα Λιασίδη, ο οποίος ανέφερε ότι οι κάτοι-
κοι έζησαν στιγμές πανικού και τρόμου, επισημαίνο-
ντας ότι είναι συχνό φαινόμενο οι συμπλοκές αλλοδα-
πών στην περιοχή.
Εξήγησε ότι στην αρχή ξεκίνησε ένταση μεταξύ 30 
ατόμων, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατά-
σταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να μαζευτούν 
στην περιοχή 150 αλλοδαποί με πέτρες και λοστούς. 
Διευκρίνισε ότι οι Σύροι που μένουν στη Χλώρακα 
είναι τσακωμένοι με αλλοδαπούς που μένουν στην 
Πάφο και τους περίμεναν εξοπλισμένοι.
Τόνισε ότι με το που έφτασε στο σημείο η Αστυνο-
μία, οι αλλοδαποί αντέδρασαν ζητώντας εξηγήσεις 
γιατί να καλέσουν οι πολίτες Αστυνομία. Στη συνέχεια 
εξαπέλυσαν επίθεση κατά των Αρχών, ακολούθησε 
πετροπόλεμος, ενώ οι Αστυνομικοί απάντησαν με 
προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.

Ο κ. Λιασίδης επεσήμανε ότι οι αλλοδαποί προκά-
λεσαν ζημιές σε 10 οχήματα πολιτών που περνού-
σαν εκείνη την ώρα τυχαία, ενώ κατέστρεψαν και ένα 
όχημα. Πάντως φέρεται να ζητούσαν το λόγο που οι 
πολίτες έβγαζαν βίντεο και φωτογραφίες τις συμπλο-
κές.
Ο Κοινοτάρχης Χλώρακας, ανέφερε ότι οι μόνιμοι 
κάτοικοι πανικοβλήθηκαν με αποτέλεσμα πολλοί 
συμπολίτες μας να μπουν στα οχήματα τους και να 
φύγουν από την περιοχή, αρνούμενοι να επιστρέ-
ψουν.
Παράλληλα, κατήγγειλε ότι σε ακατάλληλο συγκρό-
τημα διαμερισμάτων, διαμένουν παράνομα πάνω από 
600 αλλοδαποί, ενώ γίνεται και διακίνηση ναρκωτι-
κών.   
Ο κ.Λιασίδης εξήγησε ότι στην αρχή ξεκίνησε ένταση 
μεταξύ 30 ατόμων, ενώ σε σύντομο χρονικό διά-
στημα η κατάσταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να 
μαζευτούν στην περιοχή 150 αλλοδαποί με πέτρες 
και λοστούς. Διευκρίνισε ότι οι Σύροι που μένουν 
στη Χλώρακα είναι τσακωμένοι με αλλοδαπούς που 
μένουν στην Πάφο και τους περίμεναν εξοπλισμένοι.

Η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας επηρεαζόμενων κοινοτήτων από την 
απόφαση μετακίνησης ασφαλτικού στην περιοχή Μιτσερού, 
«Κοινότητες Εν Δράσει» απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ζητώντας του να σταματήσει τη διαδικασία 

έκδοσης της πολεοδομικής άδειας και να αποσύρει οριστικά την απόφα-
ση μετακίνησης ασφαλτικού στην περιοχή τους. Διατρανώνουν επίσης 
τη βούλησή τους για συνέχιση του αγώνα μέχρι τελική δικαίωση.
Στη μακροσκελή επιστολή ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου, οι κάτοικοι 
σημειώνουν μια σειρά από λόγους για τους οποίους τα ασφαλτικά δεν 
πρέπει να μετακινηθούν στην περιοχή τους , χαρακτηρίζοντας για μια 
ακόμη φορά την απόφαση άδικη, λανθασμένη κι επικίνδυνη.
Αναφέρει ότι ναι με τα εργοστάσια ασφάλτου χωροθετούνται σε Βιομη-
χανικές Α΄ - Βαριάς Οχληρίας, αλλά, σημειώνει, «το Υπουργικό Συμβού-
λιο συμπεριέλαβε εκ των υστέρων την περιοχή του Μιτσερού, που δεν 
διαθέτει τέτοια Ζώνη».
Στην επιστολή αναφέρουν ότι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής έχει 
ξεπεραστεί και ότι οι διαπιστώσεις αυτές «τεκμηριώνονται όχι μόνο με 
τα εμπειρικά μας δεδομένα, αλλά και επιστημονικά».
«Ακόμη και μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο το κράτος, 
καταδεικνύουν το βεβαρημένο της περιοχής και αφήνουν ανοικτό το 
ενδεχόμενο σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και αποδε-
δειγμένα στην ποιότητα ζωής των αποδεκτών. Σύμφωνα με τις μελέτες 
ένα από τα πολλά παραδείγματα όχλησης και καταπάτησης των δικαι-
ωμάτων των κατοίκων αποτελεί ο χρόνος που εκτίθενται σε δυσοσμία. 
Ο χρόνος αυτός ξεπερνά κατά πολύ το 10% ημερησίως, που έχει καθο-
ριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιτρεπτό», αναφέρεται στην επι-
στολή.
Αναφέρονται σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επικρίνουν τη 
στάση του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, 
υποστηρίζοντας ότι ήταν μεροληπτική υπέρ της ΜΕΕΠ της Εταιρείας 
(Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο Περιβάλλον ) και η θετική γνωμο-
δότηση λήφθηκε «υπό το βάρος της ειλημμένης πολιτικής απόφασης για 
μετακίνηση στην περιοχή μας χωρίς να ληφθεί υπόψη η Τελική Αξιολό-
γηση των Ακαδημαϊκών».
Παραθέτουν αναφορές από την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Ομά-
δας Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιούνιος 2021), η οποία 
στα συμπεράσματά της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το περιεχόμενο και 
αποτελέσματα της ΜΕΕΠ στηρίζονται σε ελλιπή και αμφιβόλου αξιοπι-
στίας δεδομένα και ως εκ τούτου δεν οδηγούν σε τεκμηριωμένα συμπε-
ράσματα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής των 
επηρεαζόμενων αποδεκτών».
«Μετά από αυτή την ξεκάθαρη θέση της Επιστημονικής Ομάδας, τη 
δέσμευση του Προέδρου για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τις 
δημόσιες διαβεβαιώσεις του κ. Καδή ότι αν οι ακαδημαϊκοί δεν συνι-
στούν τη μετακίνηση στο Μιτσερό αυτή δεν θα γινόταν, όπως είχε συμ-
βεί στις αρχές του 2021 στην περίπτωση της Παρεκκλησιάς, αναμένουμε 
από εσάς να σταματήσετε τη διαδικασία έκδοσης της πολεοδομικής 
άδειας και να αποσύρετε οριστικά την απόφαση μετακίνησης ασφαλτι-
κού στην περιοχή μας», αναφέρει η Ομάδα.
Καταλήγει λέγοντας ότι τα δικαιώματά τους για ασφαλές και υγιές περι-
βάλλον «σε περίπτωση που δεν τερματιστεί η διαδικασία αδειοδότησης 
και δεν αποσυρθεί οριστικά η απόφαση μετακίνησης ασφαλτικού στην 
περιοχή μας, θα τα υπερασπιστούμε με ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας, 
που θα περιλαμβάνει δυναμικές κινητοποιήσεις – εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας και παράλληλα οι νομικοί μας σύμβουλοι θα προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη».

Οι «Κοινότητες Εν Δράσει» 
ζητούν από ΠτΔ απόσυρση 
απόφασης για ασφαλτικό
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 Τα αυστηρότερα μέτρα 
που υιοθέτησε το 
Υπουργικό ανακοίνωσε 
το μεσημέρι της 5ης 
Ιανουαρίου ο Υπουργός 
Υγείας. 

Ο 
Πρόεδρος της Δη-
μοκρατ ίας άκου-
σε χθες με προσο-
χή τα μέλη της Συμ-

βουλευτικής Επισ τημονικής 
Επιτροπής για την επιδημιο-
λογική εικόνα της χώρας. Το 
Υπουργ ικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε σήμερα τις εισηγήσεις 
των ε ιδικών που προσβλέ-
πουν σ την αναχαίτ ιση της 
πανδημίας.
Το μήνυμα του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι ξεκάθαρο. 
Πρέπει να εμπιστευτούμε την 
επιστήμη και να στηρίξουμε 
το συλλογικό έργο.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!», 
είπε μεταξύ άλλων ο κ.Χατζη-
παντέλας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο απο-
φάσισε:
(α) τη λειτουργ ία όλων των 
δημόσιων και ιδιωτικών σχο-
λείων Δημοτικής και Μέσης 
εκπαίδευσης κανονικά στις 10 
Ιανουαρίου 2022, όπως έχει 
ανακοινωθε ί  σε προηγού-
μενη απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου. Υπενθυμί-
ζε ται ότ ι, όλοι ανεξαιρέτως 
μαθητές, εκπαιδευτ ικοί και 
λοιπό προσωπικό κατά στην 
επιστροφή τους θα πρέπει να 
προσκομίσουν αρνητική εξέ-
ταση Rapid test διάρκειας 48 
ωρών. Υπενθυμίζεται ότι προ-
δημοτ ική, νηπιαγωγεία και 
βρεφοκομικοί σ ταθμοί λε ι-
τουργούν κανονικά από τις 7 
Ιανουαρίου 2022
(β) από τ ις 10 Ιανουαρίου 

2022, οι μαθητές της δημοτι-
κής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά 
και δημόσια σχολεία θα πρέ-
πει να προσκομίζουν αρνη-
τική εξέταση Rapid test δύο 
φορές την εβδομάδα
(γ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, 
τη μείωση του αριθμού των 
συναθροίσεων σε οικίες σε 10 
άτομα, μη συμπεριλαμβανο-
μένων παιδιών μέχρι 12 ετών
(δ) από τ ις 10 Ιανουαρίου 
2022, τον καθορισμό ανώτα-
του ορίου σε 200 άτομα για 
χώρους εστίασης, κέντρα δια-
σκέδασης, μουσικοχορευτικά 
κέν τρα, γάμους και βαπτ ί-
σεις, τηρουμένων των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων και 
τ ο υ  μ έ γ ι σ τ ο υ 
αριθμού ατόμων 
ανά τετραγωνικό 
μέτρο που είναι 
σε ισχύ. Υποχρε-
ωτ ική εξυπηρέ-
τ ησ η  α π ο κ λ ε ι -
σ τ ικά σε τραπε-
ζοκαθίσματα. Ο 
μέγιστος αριθμός 
ατόμων ανά τραπέζι καθορί-
ζεται σ τα 8 άτομα. Υπενθυ-
μίζεται ότ ι σ τους πιο πάνω 
χώ ρους  απα γο ρεύε τ α ι  ο 
χορός
(ε)  από τ ις  6 Ιανουαρίου 
2022, τον καθορισμό ανώτα-
του ορίου σε 200 άτομα για 
εκκλησίες και χώρους θρη-
σκευτικής λατρείας, τηρου-
μέ νων των υγε ιονομικών 
πρωτοκόλλων και του μέγι-
σ του αριθμού ατόμων ανά 
τετραγωνικό μέτρο που είναι 
σε ισχύ. Υπενθυμίζεται πως, 
όπως ισχύει γ ια όλους τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, κατά τη διάρκε ια 
του καθαγιασμού των υδά-
των την ημέρα των Θεοφα-
νίων, οι πολίτες υποχρεού-

νται να φέρουν προστατευ-
τ ική μάσκα και να κρατούν 
τις απαραίτητες αποστάσεις. 
Συστήνεται να αποφεύγεται η 
χρήση υφασμάτινης προστα-
τευτικής μάσκας.
(σ τ) από τ ις 6 Ιανουαρίου 
2022, την υποχρεωτική επί-
δειξη αποδεικτ ικού ταυτο-
ποίησης (ταυτότητα, διαβα-
τήριο, άδεια οδήγησης) κατά 
τη διάρκε ια ε λέ γ χου του 
Safepass στους χώρους όπου 
απαιτείται, με τους υπεύθυ-
νους των υποστατικών/επι-
χε ιρήσεων να προχωρούν 
στην ταυτοποίηση των στοι-
χείων.
( ζ )  α π ό  τ ι ς  10  Ια ν ο υ α -

ρίου 2022, την 
α ύ ξ η σ η  τ ο υ 
ποσοστού τηλερ-
γασίας σε 50%
(η)  από τ ις  10 
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 
2022, η διαμονή 
και η επίσκεψη 
σ ε  ξ ε νο δ οχ ε ι -
ακέ ς  μονάδε ς /

τουρισ τ ικά καταλύματα θα 
επιτρέπεται μόνο σε άτομα 
που άρχισαν ή ολοκλήρωσαν 
το εμβολιασ τ ικό τους πρό-
γραμμα και δεν έχει παρέλ-
θει η χρονική περίοδος που 
απαιτε ίται γ ια τη λήψη της 
2ης ή της 3ης δόσης εμβολίου
(θ) τη χορήγηση επιπρόσθε-
της συσκευασίας με 5 self-
test σ τα άτομα ηλικ ίας 12 
ε τών και άνω που ολοκλή-
ρωσαν το εμβολιαστικό τους 
πρόγραμμα
(ι) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, 
οι στενές επαφές ανεξαρτή-
τως ιστορικού εμβολιασμού 
ή νόσησης, να υποβάλλο-
νται την 3η και την 5η ημέρα 
από την τελευταία ημερομη-
νία επαφής με το κρούσμα, 

σε εξέταση ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου Rapid test ή σε 
εργαστηριακή εξέταση PCR
(ια) από τ ις 6 Ιανουαρίου 
2022, την απαγόρευση εξό-
δων/διανυκτερεύσεων ενοί-
κων από κλειστές δομές και 
γηροκομεία
(ιβ) από τ ις 6 Ιανουαρίου 
2022, την άρση της υποχρε-
ωτικής κρατικής καραντίνας 
των επιβατών που προέρ-
χονται από τ ις χώρες Νότια 
Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο, 
Εσ ο υ α τ ί ν ι ,  Ζ ιμ π ά μ π ο υ ε , 
Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Μπο-
τσουάνα, καθώς με βάση την 
επιδημιολογική μας εικόνα η 
είσοδος της παραλλαγής Όμι-
κρον σ τη χώρα μας γ ίνεται 
από διάφορες χώρες
(ιγ)  από τ ις 6 Ιανουαρίου 
2022, όσοι αφικνούνται στην 
Κυπριακή Δημοκρατ ία και 
αρνούνται να υποβληθούν σε 
εργαστηριακή εξέταση PCR 
τότε θα οδηγούνται σε κρα-
τική καραντίνα γ ια τη περί-
οδο 14 ημερών και θα μπο-
ρούν να αποδεσμευτούν την 
7η ημέρα, νοουμένου ότι διε-
νεργήσουν εργασ τηριακή 
εξέταση PCR. Τα έξοδα καρα-
ντίνας και εξέτασης θα επιβα-
ρύνουν τον πολίτη.
(ιδ) από τ ις 6 Ιανουαρίου 
2022, όλοι ανεξαιρέτως οι 
επιβάτες ηλικίας 12 ετών και 
άνω που αφικνούνται σ την 
Κυπριακή Δημοκρατ ία, θα 
πρέπει να έχουν στην κατοχή 
τους εργαστηριακή εξέταση 
PCR διάρκειας τουλάχισ τον 
72 ωρών προ της αναχώρη-
σης τους προς τη Δημοκρα-
τία.
(ιε) την παράταση της ισχύος 
των υφισ τάμενων μέ τρων 
μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 
2022

 Δεν μπορεί να γίνει ενσωμά-
τωση σε «συνθήκες γκέτο» αλλά 
μέσα από τη σωστή διασπορά 
ατόμων, ανέφερε ο Πρόεδρος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Χλώρακας, Νικόλας Λιασίδης, 
ενώ είπε ότι αν δεν ληφθούν 
μέτρα τις επόμενες μέρες, οι 
κάτοικοι της περιοχής προτίθε-
νται να προχωρήσουν με δυνα-
μικές κινητοποιήσεις και κλεί-
σιμο του δρόμου.
Σε δηλώσεις του στους δημο-
σιογράφους ο κ. Λιασίδης ανέ-
φερε πως το μήνυμα που στέλ-
νει η κοινοτική αρχή της Χλώρα-
κας είναι πως πρέπει να ληφθούν 
άμεσα μέτρα, ώστε να κλεί-
σει συγκεκριμένο συγκρότημα 
κατοικιών που φιλοξενεί 500-
600 άτομα, παρά το σχετικό διά-
ταγμα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών της 3 Δεκεμβρίου 2020, το 
οποίο απαγορεύει την εγκατά-
σταση πρόσθετων αιτητών πολι-
τικού ασύλου.
Δυστυχώς, παρατήρησε, «παρα-
βιάζεται το συγκεκριμένο διά-
ταγμα πολλάκις και προκλητικά» 
και κάλεσε το κράτος να παρέμ-
βει.
Πρόσθεσε επίσης πως ύστερα 
από ενημέρωση που έτυχαν, 
μετά και το χτεσινό επεισόδιο, 
τις επόμενες μέρες θα περιπολεί 
και η ΜΜΑΔ στην περιοχή της 
Χλώρακας.
Αναφερόμενος στο χτεσινό επει-
σόδιο ο κ. Λιασίδης είπε πως 
για ακόμη μια φορά χτες έζη-
σαν «σκηνές τρόμου» λόγω μιας 
ομάδας ατόμων, που ήταν οπλι-
σμένα με ξύλα, πέτρες και μπαλ-
τάδες, και παρενοχλούσαν διερ-
χόμενα αυτοκίνητα, με τον κοι-
νοτάρχης να λέει πως δεν νιώ-
θουν ασφάλεια στην Χλώρακα.
Για το συγκρότημα στο οποίο 
διαμένουν  500-600 πρόσωπα, 
το οποίο, όπως είπε, με σχετικό 
διάταγμα της Επάρχου Πάφου 
κρίνεται ακατάλληλο, είπε πως 
έχει δοθεί προφορική οδηγία 
δύο μηνών για συμμόρφωση 
του διαχειριστή με υπόδειξη της 
Επάρχου, χωρίς ωστόσο αποτέ-
λεσμα.

«Συνθήκες γκέτο 
στη Χλώρακα» –
Προειδοποιεί με 
κινητοποιήσεις ο 
κοινοτάρχης

Δείτε αναλυτικά όλα τα νέα μέτρα που θα ισχύουν 
στην Κύπρο
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Η Νατάλια Βιχλιάντσεβα αν και 
εμβολιασμένη με το Sputnik  ήταν η 
πρώτη τενίστρια που δεν έγινε δεκτή 
από το Australian Open και ξεσπά με 
αφορμή την υπόθεση Τζόκοβιτς - Η 
περιπέτεια του Μεντβέντεφ και η θέση 
του για τον Σέρβο

Ξ
έσπασε κατά των διοργανωτών του 
Australian Open, με αφορμή την υ-
πόθεση της ιατρικής εξαίρεσης του 
Νόβακ Τζόκοβιτς, η Ναταλία Βιχλιά-

ντσεβα.
Η Ρωσίδα τενίστρια που είναι στο Νο151 
της παγκόσμιας κατάταξης τον περασμένο 
Δεκέμβριο γνωστοποίησε ότι αποκλείστηκε 
από το Australian Open εξαιτίας του εμβο-
λίου της για τον κορωνοϊό.
Η 24χρονη έχει εμβολιαστεί με το Sputnik V, 
το οποίο δεν αναγνωρίζει η Αυστραλία, με 
αποτέλεσμα να μείνει εκτός Australian Open. 
Η WTA της είχε προτείνει άλλο εμβόλιο για 
να μην έχει κανένα πρόβλημα με την είσοδο 
της στην Αυστραλία αλλά εκείνη δεν το είχε 
δεχτεί.
Με αφορμή την υπόθεση του Νόβακ Τζό-
κοβιτς ο οποίος είχε εξασφαλίσει από τους 
διοργανωτές ιατρική εξαί-
ρεση, αν και ανεμβολίαστος, 
και ασχέτως με την τροπή 
της υπόθεσης η Ρωσίδα 
ξεσπά κατά των διοργανω-
τών. Ζητά να της επιτραπεί 
η συμμετοχή και τονίζει ότι 
δεν τους ενδιαφέρουν οι 
υπόλοιποι αθλητές πλην του 
Νο1. 
«Είμαι πολύ εκνευρισμένη 
από το γεγονός ότι δεν θα βρεθώ στην 
Αυστραλία φέτος, αν και είμαι εμβολια-
σμένη», είπε αρχικά στο ITV News και συνέ-
χισε:
«Θέλω απλά να μου δώσουν την ευκαιρία 
να αγωνιστώ. Μπορώ να περάσω από όσα 
τεστ χρειάζεται. Είμαι εμβολιασμένη και θα 
έπρεπε να μου δίνουν τη δυνατότητα να πάω 
στη Μελβούρνη. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες 
κάπου στοχευμένα, όμως βλέπω τις τελευ-
ταίες εξελίξεις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν 
θα σχολιάσω αν είναι σωστό να αγωνιστεί ή 
όχι, όμως θα πρέπει η Tennis Australia και η 
Κυβέρνηση της Αυστραλίας, να καταλάβει ότι 
είμαστε αθλητές.
Δεν είναι δίκαιο, να μην μπορούμε να αγω-

νιστούμε γιατί είμαστε ανεμβολίαστοι, ή 
είμαστε εμβολιασμένοι με εμβόλιο που δεν 
εγκρίνουν εκείνοι. Ζω στη Ρωσία, εμπιστεύ-
τηκα το ρωσικό εμβόλιο, τι πάει να πει ότι δεν 
έχω το δικαίωμα να παίξω ;
Αυτή τη στιγμή κάνουν τα πάντα για να παί-
ξει ο Νο1 τενίστας του κόσμου στο τουρ-
νουά τους. Με τους υπόλοιπους τενίστες που 
δεν μπορούν να παίξουν, δεν ασχολήθηκε 
κανείς. Έκανα εμβόλιο και είμαι εκτός. Αδι-
ανόητο».
Από την άλλη ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ 
που είναι στο Νο2 κόσμου, πίσω από τον 
Νόβακ Τζόκοβιτς, και το μεγάλο φαβορί για 
να κατακτήσει το Australian Open, εάν ο Σέρ-
βος δεν αγωνιστεί, ρωτήθηκε και πήρε θέση 
για την υπόθεση του Νόλε.
«Η άποψή μου για το θέμα είναι ξεκάθαρη. 
Ξέρετε, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν και 
εξαιρέσεις στους κανόνες όμως. Πριν δύο 
μέρες πόσταρε στα social ότι έχει εξαίρεση. 
Πιθανότατα πήγε στο αεροδρόμιο. Κάτι θα 
ήταν λάθος στο χαρτί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν 
ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας που 
μπήκε στην υπόθεση, ή ο πρωθυπουργός της 
Βικτόρια ή ο Κρεγκ Τάιλι. Δεν έχω ιδέα. Είναι 
δύσκολο να μιλήσω. Αν, όμως, είχε δίκαιη 
εξαίρεση από τον κανόνα, θα έπρεπε να είναι 

εδώ. Αν όχι, δεν θα έπρεπε 
να είναι εδώ. Ακούγεται 
εύκολο, αλλά είναι δύσκολο 
στην πραγματική ζωή, δεν 
ξέρεις λεπτομέρειες της 
ιστορίας», είπε ο Ντανίλ 
Μεντβέντεφ μετά από την 
πρόκριση της Ρωσίας στα 
ημιτελικά του ATP Cup.
Αναφέ ρθηκε  μάλ ισ τα 
και σε δυο περιπτώσεις 

που ο ίδιος αντιμετώπισε πρόβλημα με τη 
βίζα:«Μια φορά δεν μπορούσα να παίξω σε 
Challenger στη Μεγάλη Βρετανία. Και φέτος, 
ήταν ερωτηματικό οι ΗΠΑ, καθώς δεν είχα 
τη βίζα και όλες οι πρεσβείες ήταν κλειστές 
λόγω Covid. Όλοι έχουμε θέματα και προ-
βλήματα με κάποιες χώρες. Αυτό είναι το 
δικό του» πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.
Ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι ο οποίος ήταν ο 
αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό 
του Wimbledon τόνισε για το θέμα από το 
Σίδνεϊ: «Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο να είσαι, 
δεν ξέρω, πόσες ώρες ήταν στο αεροδρόμιο. 
Αλλά την ίδια στιγμή, μπορώ να καταλάβω 
γιατί οι Αυστραλοί προφανώς αισθάνονται 
όπως αισθάνονται».

Ο ισραηλινός νόμος απαγορεύεται 
να εγκαταλείψει τη χώρα για να 
διασφαλιστεί ότι θα καταβάλει το 
ποσό διατροφής των ανήλικων 
τέκνων του – Μπορεί να φύγει από 
το Ισραήλ αν καταβάλλει πάνω από 
3 εκατομμύρια δολάρια 

Ξ
ινό» βγήκε το διαζύγιο σ’ έναν 
Αυστραλό που παντρεύτηκε Ισ-
ραηλινή και απέκτησαν δύο παι-
διά καθώς ο ισραηλινός νόμος τον 

υποχρεώνει να μείνει στο χώρα για τα ε-
πόμενα 8.000 χρόνια.
Με βάση την ισραηλινή νομοθεσία, ο 
44χρονος Νόαμ Χάπερτ βρέθηκε σε δεινή 
θέση αφού εγκλωβίστηκε στο Ισραήλ για 
το υπόλοιπος της ζωής του.
Στον Χάπερτ απαγορεύεται να φύγει από 
τη χώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους 9999, εκτός εάν καταβάλει περισ-
σότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για 
την διατροφή των ανήλικων τέκνων τους, 
όπως αναφέρει η εφημερίδα «New York 
Post».
Ο Χάπερτ μετακόμισε στο Ισραήλ το 2012 
για να είναι πιο κοντά στα δύο μικρά παι-
διά του αφού η πρώην σύζυγός του κατέ-
θεσε αγωγή διαζυγίου.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
δικαστηρίου, μέχρι να ενηλικιωθούν τα 
δύο παιδιά τους, το ποσό που οφείλει να 
της καταβάλει συνολικά ανέρχεται σε 3 
εκατομμύρια δολάρια.
Το 2013, το δικαστήριο εξέδωσε εντολή, 
σύμφωνα με την οποία, δεν επιτρέπει 

στον Αυστραλό πατέρα να φύγει από 
τη χώρα ακόμα και για διακοπές ή για 
δουλειά μέχρι να καταβάλει το συνο-
λικό ποσό της διατροφής των ανήλικων 
τέκνων τους.
«Από το 2013, είμαι εγκλωβισμένος στο 
Ισραήλ», όπως ο ίδιος υποστηρίζει προ-
σθέτοντας ότι είναι ένας από τους πολ-
λούς ξένους υπηκόους που έχουν «διω-
χθεί από το ισραηλινό σύστημα δικαι-
οσύνης» μόνο και μόνο επειδή ήταν 
παντρεμένοι με Ισραηλινές.
Ο Χάπερτ, χημικός σε φαρμακευτική εται-
ρεία, γνωστοποίησε το πρόβλημά του 
προκειμένου να βοηθήσει και άλλους 
Αυστραλούς που κινδυνεύουν να υπο-
στούν αυτή την εμπειρία.

Αδύνατον να εξακριβωθεί πό-
σοι άνδρες πλήττονται
Στο Ισραήλ, με βάση τους νόμους που 
αφορούν το διαζύγιο, οι γυναίκες μπο-
ρούν να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγό-
ρευση στον πατέρα των παιδιών τους για 
να βεβαιωθούν ότι θα λάβουν τα χρή-
ματα διατροφής των ανήλικων παιδιών 
τους, σύμφωνα με τον Σορίν Λούκα, σκη-
νοθέτη του ντοκιμαντέρ που θίγει αυτό 
το θέμα κι έχει τίτλο: «No Exit Order».
Από την πλευρά της, η Βρετανίδα δημο-
σιογράφος Μάριαν Άζιζ, που ξεκίνησε 
εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα, φέρε-
ται να είπε ότι ήταν «σχεδόν αδύνατο να 
εξακριβωθεί» ο ακριβής αριθμός των 
ανδρών που πλήττονται από τον ισραη-
λινό νόμο.

Αυστραλός χώρισε στο Ισραήλ και 
του απαγορεύεται η έξοδος από τη 
χώρα για… 8.000 χρόνια 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Εμβολιασμένη τενίστρια από την 
Ρωσία ξεσπά για την υπόθεση 
Τζόκοβιτς 
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Έ
να χρόνο μετά τον θάνατο του α-
δερφού του Ντιέγκο, ο Ούγκο Μα-
ραντόνα, άφησε την τελευταία του 
πνοή  από καρδιακή ανακοπή σε η-

λικία 52 ετών.
Ο Ούγκο Μαραντόνα ζούσε στην Φλε-
γκρέα, επαρχία της Νάπολης και προδό-
θηκε το πρωί της Τρίτης από την καρδιά του, 
την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του.
Ο αδερφός του θρυλικού Ντιεγκίτο ήταν 
επίσης ποδοσφαιριστής. Είχε ξεκινήσει την 
καριέρα του στη Νάπολι που τον έκανε δικό 
της σε ηλικία 18 ετών, μετά την κατάκτηση 
του τίτλου.
Ο Ούγκο έφθασε στην Ιταλία το καλοκαίρι 
του 1987 αλλά παραχωρήθηκε δανει-

κός στην Έσκολι λίγους μήνες αργότερα. 
Φόρεσε επίσης τη φανέλα και της Ράγιο 
Βαγιεκάνο.
Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει στον 
ιταλικό νότο και ασχολούταν με το ποδό-
σφαιρο Νέων.

Χουάν Φιγκέρ: Πέθανε ο άνθρω-
πος που πήγε τον Μαραντόνα στη 
Νάπολι
Ο Χουάν Φιγκέρ, ένας από τους μεγαλύτε-
ρους μάνατζερ όλων των εποχών, απεβί-
ωσε σε ηλικία 87 ετών.
Ο Χουάν Φιγκέρ «έφυγε» σε ηλικία 87 ετών 
προδομένος από την καρδιά του, την τελευ-
ταία ημέρα του 2021.

διεθνή νέα

Μιλώντας στο Βατικανό, ο 
ποντίφικας «καυτηρίασε» το 
σύγχρονο φαινόμενο των ζευγαριών 
και των ανθρώπων εκείνων που 
έχουν κατοικίδια ζώα, τα οποία 
πολλές φορές «υποκαθιστούν» τα 
παιδιά

Ε
ίστε ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας, αλ-
λά δεν έχετε παιδιά; Τότε... προσο-
χή, γιατί μπορεί να βρεθείτε στο 
στόχαστρο του Πάπα. 

Μιλώντας σήμερα κατά τη διάρκεια γενι-
κής ακρόασης στο Βατικανό, ο ποντίφικας 
δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τα ζευ-
γάρια και τους ανθρώπους εκείνους που, 
αντί να αποκτούν παιδιά, επιλέγουν να υιο-
θετούν ζώα, όπως οι σκύλοι και οι γάτες. 
Τους χαρακτήρισε, μάλιστα, εγωιστές, αδι-
αφορώντας για τις αντιδράσεις που ενδέ-
χεται να προκαλέσει.
«Μερικές φορές τα κατοικίδια παίρνουν τη 
θέση των παιδιών» είπε χαρακτηριστικά. 
«Σήμερα… βλέπουμε μια μορφή εγωι-
σμού. Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν 
να κάνουν παιδί. Μερικές φορές κάνουν 
ένα και σταματούν εκεί, αλλά έχουν σκύ-
λους και γάτες που παίρνουν τη θέση των 

παιδιών. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιους 
ανθρώπους να γελάσουν, αλλά είναι πραγ-
ματικότητα».
«Ο πολιτισμός γερνάει χωρίς ανθρωπιά, 
γιατί χάνουμε τον πλούτο της πατρότητας 
και της μητρότητας και η χώρα μας υποφέ-
ρει» είπε ακόμη ο ποντίφικας.
Ο Πάπας έχει φωτογραφηθεί να χαϊδεύει 
διάφορα ζώα, από σκυλιά μέχρι πάνθηρες 
και τίγρεις, ενώ είχε αφήσει ένα μωρό αρνί 
να κάτσει στους ώμους του κατά τη διάρ-
κεια των Θεοφανείων, το 2014. Όμως, ενώ 
ο προκάτοχός του, Βενέδικτος XVI, ήταν 
λάτρης των γατών, ο Φραγκίσκος δεν φαί-
νεται να έχει κάποιο κατοικίδιο στο Βατι-
κανό.
Το 2014, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δηλώ-
σει στην εφημερίδα «Il Messaggero» ότι 
το να έχεις κατοικίδια αντί για παιδιά ήταν 
«άλλο ένα φαινόμενο πολιτισμικής υπο-
βάθμισης» και ότι οι συναισθηματικές σχέ-
σεις με τα κατοικίδια είναι «πιο εύκολες» 
από τη «σύνθετη» σχέση μεταξύ γονέων 
και παιδιών.
«Το να κάνεις παιδί είναι πάντα ένας κίνδυ-
νος, αλλά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος 
στο να μην κάνεις παιδί, στην άρνηση της 
πατρότητας» επανήλθε.

Πάπας Φραγκίσκος: Εγωιστές όσοι 
υιοθετούν σκυλιά και γάτες, αντί 
να κάνουν παιδιά! 

Πέθανε στα 52 του ο αδερφός 
του Μαραντόνα

Σπάνια τηλεφωνική συνομιλία των υπουργών 
Άμυνας ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία 

Ο 
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ 
Λόιντ Όστιν είχε σήμερα τηλε-
φωνική συνομιλία με τον Ρώ-
σο ομόλογό του Σεργκέι Σόι-

γκου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πε-
νταγώνου Τζον Κίρμπι, καθώς παραμέ-
νουν αμείωτες οι εντάσεις στα ρωσο-ου-
κρανικά σύνορα.
«Συζήτησαν για τη μείωση των κινδύνων 
στα σύνορα της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο 
Κίρμπι σε μια πολύ σύντομη ανακοίνωση.
Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και το Κίεβο 
κατηγορούν εδώ και αρκετές εβδομάδες 
τους Ρώσους ότι συγκεντρώνουν δεκά-
δες χιλιάδες στρατιώτες στα ουκρανικά 
σύνορα με σκοπό μια πιθανή εισβολή. 
Έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα 
για «μαζικές» και άνευ προηγουμένου 
κυρώσεις εάν το Κρεμλίνο αναλάβει 
δράση.

Η Ρωσία αρνείται από την πλευρά της 
ότι απειλεί την Ουκρανία, της οποίας 
ωστόσο προσάρτησε ήδη ένα μέρος του 
εδάφους, την Κριμαία, το 2014, και δηλώ-
νει ότι πρέπει να προστατευθεί από την 
εχθρότητα των Δυτικών που υποστηρί-
ζουν το Κίεβο, κυρίως στη σύγκρουσή 
του με φιλορώσους αυτονομιστές.
Η Ρωσία θεωρείται ευρέως ως ο υπο-
στηρικτής αυτών των αυτονομιστών που 
εμπλέκονται στη σύγκρουση η οποία μαί-
νεται στην ανατολική Ουκρανία επί σχε-
δόν οκτώ χρόνια και μετρά ήδη περισσό-
τερους από 13.000 νεκρούς.
Διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και 
της Ρωσίας αναμένεται να ξεκινήσουν τη 
Δευτέρα στη Γενεύη, μετά μια συνεδρί-
αση ΝΑΤΟ-Ρωσίας και μια άλλη συνεδρί-
αση του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.
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οικογένεια

Η 
Τένια Μακρή γεννήθηκε στο Βό-
λο ενώ κατάγεται από το Πήλιο.  Έ-
χει σπουδάσει Κοινωνική Εργασία 
και Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην 

Ελλάδα και στην Αμερική, και είναι κάτοχος 
M.Sc. στην Επαγγελματική Αποκατάσταση 
Ατόμων με Αναπηρία.
Είναι πολύ γνωστή από την 20ετή και πλέον 
ιδιαίτερα επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία 
της καθώς και για το πρόσφατο συγγραφικό 
της έργο, αφού τα βιβλία της «Αγάπη με το 
Ζόρι;», «Γιατί Σ’αγαπώ;», «Φτάνει μόνο η 
Αγάπη;» και «Αφού Αγαπιόμαστε Γιατι Δεν Τα 
Καταφέρνουμε;» μπήκαν αμέσως στη λίστα 
των best sellers.
Έχει μια κόρη η οποία είναι μάχιμη ψυχολό-
γος στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη 
συμβουλευτική εφήβων, στην κλινική ψυχο-
λογική αξιολόγηση και στη σωματική ψυχοθε-
ραπεία με τη μέθοδο της Βιοσύνθεσης.

Η επαγγελματική αποκατάσταση α-
τόμων με αναπηρία
Η Τένια Μακρή είναι πρωτοπόρος στην 
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον 
τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης 
στην αγορά εργασίας των ατόμων με ανα-
πηρία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση 
βοηθημάτων κατά των αρχιτεκτονικών εμπο-
δίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώ-
πιση της καθημερινότητας από άτομα με ανα-
πηρία και εργάστηκε σε αυτό το αντικείμενο 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων, υπήρξε ιδρύτρια 
του τμήματος επαγγελματικής αποκατάστα-
σης στους Η/Υ στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, 
καθώς και ιδρυτικό μέλος του Ιατρείου Ανα-
πτυξιακής Παιδιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Ίδρυσε 
τη Σχολή Γονέων στο Λεόντειο Λύκειο Πατη-
σίων και καθιέρωσε τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό για τους μαθητές του Λυκείου 
στο ίδιο σχολείο. Αυτήν την πρωτοπορία 
ακολούθησαν πολλά σχολεία της χώρας.

Το ταξίδι στην Αμερική και οι δεύ-
τεροι γονείς
Πήρα μια υποτροφία και πήγα να σπουδάσω 
οικονομικά στο Μπάφαλο. Επειδή όμως 
ήμουν άριστη στα θεωρητικά μαθήματα, 
μου πρότειναν -με τη βοήθεια του επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού- να σπουδάσω 
θέατρο ή κοινωνικές επιστήμες. Επέλεξα το 
δεύτερο. Όταν πήγα εκεί διαπιστώθηκε πως 
ήμουν δεκαεπτάμισι χρόνων και μέχρι να 
γίνω δεκαοκτώ και να ενηλικιωθώ έπρεπε να 
με φιλοξενήσει κάποια αμερικανική οικογέ-
νεια, ειδάλλως θα με γύριζαν στην Ελλάδα.
Τελικά βρέθηκα να φιλοξενούμαι στο σπίτι 
της βιβλιοθηκαρίου του σχολείου μου, η 
οποία ήταν παντρεμένη με τον τότε πρόεδρο 
της Boeing, και έζησα πράγματα τα οποία για 
μένα -που ζούσα σε μια επαρχιακή πόλη και 
μόνο μία φορά είχα επισκεφθεί την Αθήνα- 
ήταν πολιτισμικό σοκ.
Έμενα σε ένα μεγάλο σπίτι με υπηρετικό προ-
σωπικό και εκεί πρώτη φορά στη ζωή μου 
έφαγα φράουλες και κάθισα σε μια πολυ-
θρόνα που παράλληλα σου έκανε μασάζ… 
Όσο για τον κύριο του σπιτιού -που τελικά με 
τη γυναίκα του έγιναν οι δεύτεροι γονείς μου 
και τους αποκαλούσα «μπαμπά» και «μαμά» 
μέχρι το τέλος της ζωής τους-, κυκλοφο-
ρούσε με ελικόπτερο, το οποίο απογειωνό-
ταν από την αυλή του σπιτιού και πήγαινε στο 
Οντάριο του Καναδά, όπου ήταν το εργοστά-
σιο της Boeing.
Οι πραγματικοί μου γονείς ήταν ευχαριστη-
μένοι, γιατί έβλεπαν πόσο με αγαπούσαν και 
πόσο καλό μού έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, 
οι οποίοι πραγματικά -αν και είχαν τρία παι-
διά- με αγάπησαν σαν παιδί τους. Μάλιστα, 
όταν γεννήθηκε η κόρη μου με ένα πρόβλημα 
στην καρδούλα της, μου στάθηκαν φοβερά. 
Μέχρι και στη διαθήκη τους με έβαλαν, με 
αποτέλεσμα να κληρονομήσω ένα οικό-
πεδο στη Βόρεια Καρολίνα. Ολα αυτά τα λέω 
πρώτη φορά δημόσια και συγκινούμαι πολύ!

Τένια Μακρή: Οι 4 γονείς, η απώλεια του 
άντρα της μετά από 27 χρόνια γάμου 
και ο καρκίνος που θεωρεί ευλογία

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Co-Sleeping ή αλλιώς ύπνος με το 
νεογνό – Τι να προσέξετε

Π
ολλοί γονείς επιλέγουν να κοι-
μάται το νεογνό μαζί τους στο 
κρεβάτι – μία πρακτική που συ-
ναντάται με τον όρο co-sleeping 

ή bed-sharing. Ωστόσο, αυτό είναι ένα 
αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ γονέων και 
παιδιάτρων.
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής 
λέει ότι οι γονείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ να 
αφήνουν το μωρό τους να κοιμάται στο 
κρεβάτι μαζί τους, αναφέροντας τον κίν-
δυνο ασφυξίας και το σύνδρομο αιφνί-
διου βρεφικού θανάτου. Επισημαίνει, 
ακόμα, πως η πρακτική αυτή μπορεί επί-
σης προκαλέσει εξάρτηση στα μεγαλύ-
τερα παιδιά.
Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι 
γονείς που υποστηρίζουν φανατικά το 
co-sleeping, αναφέροντας ότι προάγει το 
δέσιμο, βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται 
ασφαλή και διευκολύνει το θηλασμό. Έχει 

παρατηρηθεί, επίσης, ότι μετριάζει την 
μελαγχολία της λοχείας που συχνά προ-
έρχεται από κούραση.

Τι να προσέξετε
Η απόφαση για το εάν θα κοιμάστε μαζί 
με το νεογνό, είναι τελικά δικό σας θέμα. 
Όμως, για να πετύχει το co-sleeping και να 
είναι ασφαλές είναι απαραίτητο να ακο-
λουθούμε ορισμένους κανόνες:
Κρατήστε τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, τις 
κουβέρτες μακριά από το μωρό σας ή 
άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν την αναπνοή του ή να του 
προκαλέσουν υπερθέρμανση. Ένα μεγάλο 
ποσοστό βρεφών που πεθαίνουν αιφνί-
δια βρίσκονται με το κεφάλι τους καλυμ-
μένο από χαλαρά κλινοσκεπάσματα
Βάλτε το μωρό να κοιμηθεί ανάσκελα
Μην αφήνετε κατοικίδια ή άλλα παιδιά 
στο κρεβάτι
Βεβαιωθείτε ότι το μωρό δεν θα πέσει 
από το κρεβάτι ή δεν θα παγιδευτεί ανά-
μεσα στο στρώμα και τον τοίχο

Πότε ΔΕΝ πρέπει να κοιμάστε μαζί
Είναι σημαντικό για εσάς να γνωρίζετε ότι 
υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις 
οποίες ο ύπνος μαζί με το μωρό σας μπο-
ρεί να είναι πολύ επικίνδυνος:

Εάν εσείς ή ο σύντροφός σας καπνίζετε 
(ακόμα κι αν δεν καπνίζετε στην κρεβα-
τοκάμαρα)
Είτε εσείς είτε ο σύντροφός σας έχετε πιει 
αλκοόλ ή έχετε πάρει ναρκωτικά (συμπε-
ριλαμβανομένων φαρμάκων που μπορεί 
να σας προκαλέσουν υπνηλία)
Το μωρό σας γεννήθηκε πρόωρα (πριν 
από 37 εβδομάδες)
Το μωρό σας γεννήθηκε με χαμηλό βάρος 
(2,5 κιλά ή 5½ λίβρες ή λιγότερο)
Μην κοιμάστε ποτέ σε καναπέ ή πολυ-
θρόνα με το μωρό σας, αυτό μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου 
κατά 50 φορές

Τελευταίες σκέψεις
Εάν όντως επιλέξετε να κοιμάστε μαζί με 
το μωρό, βεβαιωθείτε ότι η συντροφι-
κότητα αυτή καλύπτει όχι μόνο τις δικές 
σας ανάγκες αλλά και του παιδιού. Εάν 

για παράδειγμα, είστε μονογονεϊκή οικο-
γένεια ή ο ένας από τους δύο γονείς λεί-
πει πολλές μέρες ή μήνες το χρόνο από το 
σπίτι, δεν πρέπει να επιτρέψετε στο παιδί 
σας να κοιμάται μαζί σας μόνο και μόνο 
για να αποτρέψετε τη δική σας μοναξιά.
Εάν, πάλι, μοιράζεστε το κρεβάτι σας 
επειδή νιώθετε ότι θα είναι πιο εύκολο 
για το μικρό σας να κοιμηθεί έτσι, δεν 
είναι πολύ αργά για να κόψετε τη συνή-
θεια. Μπορείτε σίγουρα να μάθετε στο 
παιδί σας να κοιμάται στο δικό του κρε-
βάτι μέσα σε λίγες μέρες.
Τέλος, πριν πάρετε κάποια απόφαση, 
φροντίστε να αξιολογήσετε τον τρόπο με 
τον οποίο το co-sleeping μπορεί να επη-
ρεάσει τη σχέση με το σύντροφό σας. 
Για πολλά ζευγάρια με παιδιά, τα βράδια 
είναι η μόνη στιγμή που έχουν να είναι 
μόνοι μαζί. Αλλά ο ύπνος μαζί με τα παι-
διά αφήνει λίγο χρόνο ή χώρο για οικειό-
τητα. Εάν ανησυχείτε υπερβολικά για το 
μικρό σας ή νιώθετε ότι δεν μπορείτε να 
το αποχωριστείτε, μία καλή εναλλακτική 
για να το έχετε κοντά σας τη νύχτα, είναι 
να το βάλετε να κοιμηθεί σε βρεφικό κρε-
βατάκι κοντά στο δικό σας. Στο εμπόριο, 
μπορείτε να βρείτε κούνιες που προσαρ-
μόζονται από τη μία πλευρά τους στο κρε-
βάτι σας.

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

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

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

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

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

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

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

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

Είσαι ευχάριστος τύπος για να ζει 
κανείς μαζί σου;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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υγεία

Η 
ακρόαση μουσικής απο-
τέλεσε σανίδα σωτηρίας 
τη σκληρή περίοδο της 
πανδημίας του κορωνο-

ϊού, οπότε τα αυστηρά lockdown 
μας απομόνωσαν και περιόρισαν 
για μήνες στο σπίτι. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση της ομάδας 
στο Facebook «Music will save the 
world (also in the covid-19 era), προ-
ϊόν έμπνευσης και δημιουργίας μιας 
ομάδας πνευμονολόγων από νοσο-
κομεία της χώρας μας κατά την κο-
ρύφωση του πρώτου επιδημικού 
κύματος (Απρίλιος 2020), για τους 
οποίους η μουσική αποτέλεσε το α-
ποκούμπι τις ημέρες του «μένουμε 
σπίτι» και της διαχείρισης υψηλού 
αριθμού περιστατικών COVID-19.
1. Η μουσική ως ευχαρίστηση
Το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφά-
λου είναι ο λόγος που η ακρόαση 
μουσικής συνδέεται με την ευχα-
ρίστηση και προσλαμβάνεται 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
αντιδρούν τα εγκεφαλικά νευ-
ρικά κυκλώματα που σχετίζο-
νται με το αίσθημα ανταμοιβής 
στις περιπτώσεις της σεξουαλι-
κής πράξης, των εξαρτησιογό-
νων ουσιών, του χρήματος και 
του φαγητού. «Είναι ο λόγος που 
η μουσική αποτελεί παγκόσμια 
αξία», εξηγεί και προσθέτει πως οι 
ακροατές βιώνουν τα ισχυρότερα 
αισθήματα όταν συμβαίνει κάτι 
απροσδόκητο.
2. Η μουσική ως κάθαρση
Η μουσική μπορεί να φιλτράρει τα 
συναισθήματά μας και να απομα-
κρύνει τα αρνητικά όπως θυμός, 
δυσφορία, θλίψη και πένθος. Όταν 
ακούμε μια θλιβερή μελωδία ή 
παρακολουθούμε μια αντίστοιχη 
ταινία, εξηγεί ο Δρ Heshmat, απο-
συνδεόμαστε από οποιαδήποτε 
πραγματική απειλή ή κίνδυνο αντι-
προσωπεύουν τα έργα ενώ όταν 
συγκινούμαστε από την ομορφιά 
της λυπημένης μουσικής, βιώνουμε 
εις βάθος μια πτυχή του συναι-
σθηματικού μας εαυτού. Δεν είναι 
τυχαίο πως η μουσική, σύμφωνα 
με έρευνες, ανακουφίζει άτομα που 
υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο 
από τις ψυχολογικές επιπτώσεις της 
περιπέτειας υγείας.
3. Γινόμαστε «ένα» με τη μουσική

Το να αφεθούμε στη μελωδία και 
να συντονιστούμε μαζί της της 
είναι πηγή μεγάλης ευχαρίστη-
σης, όπως άλλωστε μπορεί κανείς 
να διαπιστώσει παρατηρώντας τη 
χαρά σε ανθρώπους που «αφήνο-
νται» στους ρυθμούς της χορευτι-
κής μουσικής. Από την άλλη, η αργή 
και σταθερή μουσική μας χαλαρώ-
νει καθώς μειώνει το στρες και τους 
ρυθμούς του σώματος όπως τον 
καρδιακό. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
εσωτερικοί μας ρυθμοί (π.χ. καρδια-
κοί παλμοί) επιταχύνουν ή επιβρα-
δύνουν έως ότου γίνουν «ένα» με 
τη μουσική.
4. Μια μέθοδος κοινωνικοποί-
ησης
Η μουσική προωθεί το αίσθημα 
άνεσης, ευεξίας και κοινωνικής σύν-
δεσης μεταξύ των ανθώπων, κάτι 

που αποτυπώνεται και στον 
τρόπο που ο ρυθμός μας φέρ-
νει κοντά όταν συγχρονιζόμα-
στε για τις ανάγκες ενός ομα-
δικού χορού όπως οι δικοί 
μας παραδοσιακοί, κατά τη 

συμμετοχή μας σε χορωδία ή 
απλώς ενώνοντας τα δάχτυλά 
μας σύμφωνα με τη μελω-

δία. Αυτό άλλωστε εξηγεί και 
τη σπουδαιότητα της μουσικής 
υπόκρουσης σε ένα ρομαντικό 

ραντεβού. Ο συνδυασμός μάλι-
στα χορού και μουσικής αποτελεί 
«φάρμακο» για τις γυναίκες που 
βρίσκονται στην μετεμμηνόπαυση 
καθώς, υποστηρίζει σχετική μελέτη, 
όχι μόνο βελτιώνει τη φυσική τους 
κατάσταση, αλλά και τη διάθεση και 
την αυτοεκτίμηση τους.
5. Ο καλύτερός μας φίλος
Η μουσική μπορεί να υποκατα-
στήσει τη φυσική παρουσία φίλων 
όταν αυτή δεν είναι δυνατή και να 
μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε 
σε δύσκολες ψυχολογικές δοκιμα-
σίες. Η χαλαρωτική μουσική επί 
παραδείγματι, μπορεί να σταθεί 
σύμμαχος κατά της μοναξιάς και του 
άγχους, ενώ στίχοι τραγουδιών που 
μοιάζουν «να γράφτηκαν για εμάς», 
μπορούν να δώσουν φωνή σε ενδό-
μυχα συναισθήματα ή ανομολόγη-
τες εμπειρίες. Μπορείτε να διαβά-
σετε εδώ γιατί η μουσική αποτελεί 
μια ανέξοδη «θεραπεία» της μονα-
ξιάς.

Διάθεση: Ο πιο ευχάριστος και 
αποτελεσματικός τρόπος να 
την ανεβάσουμεΗ 

μόλυνση από τον SARS-CoV-2 μπορεί να 
προκαλέσει ανοσολογική απόκριση που 
διαρκεί πολύ πέρα από την αρχική μόλυν-
ση και την ανάρρωση- ακόμα και σε άτομα 

που έχουν ήπια συμπτώματα ή και κανένα, σύμφω-
να με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of 
Translational Medicine. 
Όταν οι άνθρωποι μολύνονται από έναν ιό ή άλλο 
παθογόνο παράγοντα, ο οργανισμός απελευθερώνει 
αντισώματα, που εμποδίζουν την είσοδο των εισβο-
λέων στα κύτταρα του ξενιστή. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις ωστόσο οι άνθρωποι παράγουν αυτοαντισώματα 
τα οποία επιτίθενται στα ίδια τους τα κύτταρα και τους 
ιστούς με την πάροδο του χρόνου.
Οι ερευνητές του Cedars-Sinai διαπίστωσαν πως τα 
άτομα με προηγούμενη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 
έχουν μια μεγάλη ποικιλία αυτοαντισωμάτων έως και 
έξι μήνες μετά την πλήρη ανάρρωσή τους. Πριν από αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές γνώριζαν ότι οι σοβα-
ρές περιπτώσεις της COVID-19 μπορούν να καταπονήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα τόσο πολύ ώστε 
να παραχθούν αυτοαντισώματα. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που αναφέρει όχι μόνο την παρουσία 
αυξημένων αυτοαντισωμάτων μετά από ήπια ή ασυμπτωματική λοίμωξη, αλλά και την παραμονή τους 
με την πάροδο του χρόνου.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας η ερευνητική ομάδα του Cedars-Sinai προσέλκυσε 177 άτομα με επιβε-
βαιωμένα στοιχεία προηγούμενης λοίμωξης από SARS-CoV-2 . Συνέκριναν δείγματα αίματος από αυτά 
τα άτομα με δείγματα που ελήφθησαν από υγιή άτομα πριν από την πανδημία. Όλα τα άτομα με επιβε-
βαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2  είχαν αυξημένα επίπεδα αυτοαντισωμάτων. Ορισμένα από αυτά έχουν 
επίσης βρεθεί σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα όπως  ο συστημικός ερυθηματώδης λύκος και η ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα.
«Εντοπίσαμε αυτοαντισώματα που συνήθως συνδέονται με χρόνιες λοιμώξεις και τραυματισμούς συγκε-
κριμένων οργάνων και ιστών όπως οι αρθρώσεις, το δέρμα και το νευρικό σύστημα» συμπλήρωσε η 
Susan Cheng MD, MPH, MMSc, Διευθύντρια του Ινστιτούτου ερευνών για την υγιή γήρανση στο Τμήμα 
Καρδιολογίας του Smidt Heart Institute και συγγραφέας της μελέτης.
Ορισμένα από τα αυτοαντισώματα έχουν συνδεθεί με αυτοάνοσα νοσήματα που συνήθως προσβάλ-
λουν τις γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες. Στη μελέτη αυτή όμως οι άνδρες είχαν μεγαλύτερο αριθμό 
αυξημένων αυτοαντισωμάτων από ό,τι οι γυναίκες. «Από τη μία πλευρά αυτό το εύρημα είναι παρά-
δοξο δεδομένου ότι οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι συνήθως πιο συχνές στις γυναίκες», δήλωσε ο Fert-
Bober. «Από την άλλη πλευρά είναι επίσης κάπως αναμενόμενο δεδομένων όλων όσων γνωρίζουμε ότι 
οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στις πιο σοβαρές μορφές της COVID-19», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Οι ερευνητές αποφάσισαν τη συνέχιση της έρευνας προκειμένου να αναζητηθούν οι τύποι αυτοαντι-
σωμάτων που μπορεί να υπάρχουν σε άτομα με μακρά COVID, ωστόσο επειδή η μελέτη έγινε πριν την 
έλευση των εμβολίων οι ερευνητές θα εξετάσουν αν τα αυτοαντισώματα δημιουργούνται ομοίως σε 
άτομα με επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις.

Κορωνοϊός: Ήπια νόσηση και ασυμπτωματικοί; 
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει

Η διατροφή που περιέχει δαμάσκηνα μπορεί να δράσει ευεργετικά στα βακτήρια του εντέρου συμβάλ-
λοντας σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου
Σε πολύτιμο τρόφιμο που αγαπά το έντερο και μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου αναδεικνύ-

ονται τα αγαπημένα μας αποξηραμένα δαμάσκηνα.
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι ένα φρούτο που βάσει ερευνητικών δεδομένων φαίνεται ότι μειώνει τον κίν-
δυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, με βάση την υψηλή περιεκτικότητά τους σε διαιτητικές ίνες και πολυφαινολικές 
ουσίες.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nutrition and Cancer και η οποία πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια δια-
πιστώθηκε ότι η πλούσια σε δαμάσκηνα διατροφή συσχετίστηκε με τη μείωση δεικτών κινδύνου για την εμφάνιση 
προκαρκινικών αλλοιώσεων στο παχύ έντερο.
Ακόμη μια έρευνα σε πειραματόζωα των Πανεπιστημίων του Τέξας και της Βόρειας Καρολίνας έδειξε ότι μια δια-
τροφή που περιέχει αποξηραμένα δαμάσκηνα μπορεί να επενεργήσει θετικά στο μικροβίωμα του γαστρεντερικού 
συστήματος, κατά μήκος του εντέρου συμβάλλοντας έτσι σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος 
εντέρου.
Απαιτούνται βέβαια περεταίρω έρευνες για να τεκμηριωθεί η δράση των δαμάσκηνων, αναμφίβολα όμως απο-

τελούν ένα πολύ καλό και ευεργετικό τρόφιμο που μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας από 
σήμερα κιόλας.

Σημειώνεται άλλωστε ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που συμβάλλουν στη ρύθμιση της 
λειτουργίας του εντέρου και στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας.

Επιπρόσθετα χάρη στο αίσθημα κορεσμού που προκαλεί η κατανάλωσή μικρής 
ποσότητας αποξηραμένων δαμάσκηνων θεωρούνται και πολύτιμος σύμμαχος 

για επιτυχημένο αδυνάτισμα. Μάλιστα μικρή έρευνα από το Πανεπιστήμιο του 
Λίβερπούλ έδειξε ότι η κατανάλωση ημερησίως μιας χούφτας δαμάσκηνα 
σχετίζεται με καλύτερο έλεγχο της όρεξης και πετυχημένο αδυνάτισμα.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Το Νο1 
τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο
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ιστορίες

Ο «Έλληνας» Αλεξάντερ Φλέμινγκ
Η ανακάλυψη της λυσοζύμης και της πενικιλίνης 

Πώς ο γιος ενός αγρότη από τη Σκωτία ανακάλυψε 
την πενικιλίνη και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής 
(1945) - Η Ελληνίδα σύζυγος του Αμαλία Φλέμινγκ 
και οι τίτλοι με τους οποίους τιμήθηκε στη χώρα μας

Ο 
σερ Αλεξάν τερ Φλέμινγκ (sir Alexander 
Fleming) ήταν νομπελίστας Σκωτσέζος για-
τρός και μικροβιολόγος. Είναι παγκοσμίως 
γνωστός από την ανακάλυψη της πενικιλί-

νης (1928) , που θεωρείται η πρώτη ευρέως αποτελε-
σματική αντιβιοτική ουσία στον κόσμο.
Γε ν νήθηκε σ τ ις  6 Αυγούσ του 1881 σ τη φάρμα 
Lochfield, κοντά στο Darvel, στο Ayrshire της Σκωτίας. 
Ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του αγρότη Hugh 
Fleming και της Grace Stirling Morton. Ο πατέρας του 

που είχε τέσσερα επιζώντα παιδιά από τον πρώτο 
γάμο του, έφυγε από τη ζωή του 1888. Ο Αλεξάντερ, 
πήγε στο Loudoun Moor School και στο Darvel School 
και κέρδισε μια διετή υποτροφία για την Ακαδημία 
του Κιλμάρνοκ. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Λον-
δίνο όπου φοίτησε στο Βασιλικό Πολυτεχνικό Ίδρυμα. 
Εργάστηκε σε ναυτιλιακό γραφείο, ενώ το 1901 κλη-
ρονόμησε κάποια χρήματα από ένα θείο του. Με προ-
τροπή του μεγαλύτερου αδελφού του Τομ, γράφτηκε 
σ την Ιατρική Σχολή του νοσοκομείου St Mary σ το 
Πάντινγκτον. Αποφοίτησε με πτυχίο MBBS (Ιατρικής 
και Χειρουργικής) και διάκριση το 1906. Στη συνέ-
χεια έγινε βοηθός βακτηριολόγου, του sir Almroth 
Wright, πρωτοπόρου στην ανοσολογία και τους εμβο-
λιασμούς. Ο Φλέμινγκ το 1908 απέκτησε πτυχίο BSc 
με χρυσό μετάλλιο στη Βακτηριολογία και έγινε λέκτο-
ρας στο St Mary΄s ως το 1914. Υπηρέτησε στο Ιατρικό 
Σώμα του Βασιλικού Στρατού, αρχικά (1914) ως Υπο-
λοχαγός και αργότερα (1917) ως Λοχαγός. Από όσα 
είδε κατά τη θητεία του αυτή, σ τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου βέβαια, συμπέρανε ότι το αντι-
σηπτικά που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοι του για 
τη θεραπεία των τραυματισμένων στρατιωτών, επι-
δείνωναν τα τραύματα πολλών από αυτούς και οδη-
γούσαν κάποιους και στον θάνατο. Πρότεινε, για την 
θεραπεία των τραυμάτων αλατούχα διαλύματα, όμως 
δεν εισακούστηκε.
Ωστόσο, ολοκλήρωσε τη θητεία του με διάκριση, 
καθώς είχε πάρει μέρος, ως γιατρός, στο πεδίο των 
μαχών στη Δυτική Γαλλία. Το 1918 επέστρεψε στις 
έρευνες και στη διδασκαλία στο St Mary΄s Hospital. Το 
1919 εκλέχθηκε λέκτορας και το 1928 καθηγητής στο 
Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργικής.

Οι ανακαλύψεις του Αλεξάντερ Φλέμινγκ
Το 1922 προσδιόρισε και απομόνωσε μαζί με τον 
συνεργάτη του A.Allison, το ένζυμο λυσοζύμη το 
οποίο απαντά σε ορισμένους ζωικούς ιστούς όπως 
είναι τα δάκρυα και το σάλιο και ανακάλυψε την αντι-
βιοτ ική του δραστηριότητα (ανασ τατ ική δραστη-
ριότητα στη δράση των βακτηρίων). Το 1928, ενώ 
μελετούσε βακτήρια σταφυλόκοκκου, παρατήρησε 
σ΄ένα τρίβλιο (πιατάκι εργαστηρίου) με καλά αναπτυγ-

μένη καλλιέργεια του βακτηρίου, μια περιοχή γύρω 
από μια αποικία μούχλας που είχε μολύνει την καλ-
λιέργεια, στην οποία δεν υπήρχαν βακτήρια. Μελε-
τώντας περισσότερο το φαινόμενο, ανακάλυψε μια 
ουσία στον μύκητα που παρεμπόδιζε την ανάπτυξη 
του βακτηρίου ακόμα κι όταν αραιωνόταν κατά 800 
φορές. Ονόμασε την ουσία αυτή πενικιλίνη. Το 1929 
δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ερευνών του στο 
περιοδικό British Journal of Experimental Pathology. 
Το πρώτο αν τ ιβιοτ ικό σ την ανθρώπινη ισ τορία, η 
πενικιλίνη, είχε ανακαλυφθεί… Ωστόσο, η βιομηχα-
νική παραγωγή της έγινε πολύ αργότερα, το 1945. Το 
ίδιο έτος, ο Φλέμινγκ μαζί με τον Αυστραλό Χ.Γ. Φλό-
ρεϊ και τον Βρετανό Ε.Μ. Τσέιν τιμήθηκε με το βραβείο 

Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας «για την ανακάλυψη 
της πενικιλίνης και της θεραπευτικής της δράσης ενα-
ντίον ποικίλων λοιμωδών νοσημάτων». Η αναγνώ-
ριση του Φλέμινγκ όμως είχε γίνει νωρίτερα (ας μην 
ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος). Το 1943 εκλέχθηκε μέλος της Βρετανικής Βασιλι-
κής Εταιρείας και το 1944 χρίστηκε Ιππότης. Το 1951 
εκλέχθηκε Πρύτανης του Πανεπιστημίου όπου δίδα-
σκε.

Η Αμαλία Κουτσούρη - Φλέμινγκ
Το 1915 ο Φλέμινγκ παντρεύτηκε μια εκπαιδευόμενη 
νοσοκόμα, τη Sarah Mc Elroy (1874 – 1949). Το 1914, 
είχαν αποκτήσει το μοναδικό παιδί τους, τον Ρόμπερτ 
(1914 - 2015), που έγινε εξαιρετικός γενικός γιατρός. 
Ποια ήταν η, έμμεση έστω, σχέση του Φλέμινγκ με την 
Ελλάδα;
Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο 
την Ελληνίδα συνεργάτιδά του Αμαλία Κουτσούρη, 
στις 9 Απριλίου 1953. Ποια ήταν όμως η Αμαλία Κου-
τσούρη, που έγινε γνωστή ως Αμαλία Φλέμινγκ;
Η Αμαλία Φλέμινγκ, γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη του 1912. Πατέρας της ήταν ο εξαίρετος δερμα-
τολόγος Χαρίκιος Κουτσούρης. Το 1914 ξέσπασε ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, ανέβηκαν στην εξουσία φυλετικά μισαλλόδο-
ξοι οπαδοί του παντουρκισμού, οι οποίοι ξεκίνησαν 
τις διώξεις εναντίον των άλλων εθνοτήτων που ζούσαν 
σ’ αυτή. Ανάμεσα στους άλλους, θύμα των διώξεων 
ήταν και ο πατέρας της Αμαλίας. Οι οθωμανικές Αρχές 
κατέσχεσαν το σπίτι και το ιατρείο του και ο Χαρίκιος 
Βουρέκας με την οικογένειά του ήρθαν στην Αθήνα.
Πρόκειται για τους πρώτους διωγμούς του τουρκικού 
κράτους εναντίον των Ελλήνων της Πόλης οι οποίοι 
κατείχαν τα ηνία στην οικονομική πνευματική, και 
όχι, μόνο ζωή της. Οι διωγμοί κορυφώθηκαν με το 
πογκρόμ του Σεπτεμβρίου το 1955, αν και η ελληνική 
μειονότητα στην Κων/πολη προστατευόταν από τη 
Συνθήκη της Λοζάνης (1923). Σήμερα,, αντί η Τουρ-
κία να είναι κατηγορούμενη για μια ακόμα γενοκτο-
νία, βρίσκεται η χώρα μας απολογούμενη για, δήθεν 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής 
(και όχι τουρκικής…) μειονότητας της Θράκης… Ας 

επανέλθουμε όμως στην Αμαλία Φλέμινγκ Σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε 
στη Βακτηριολογία. Από το 1938 ως το 1944 εργά-
στηκε ως βακτηριολόγος στο Δημοτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών. Τότε παντρεύτηκε τον αρχιτέκτονα Μανώλη 
Βουρέκα. Γι’ αυτό σε πολλές πηγές αναφέρεται ως 
Αμαλία Κουτσούρη – Βουρέκα Φλέμινγκ. Στα χρό-
νια της Κατοχής ανέπτυξε σημαντική αντιστασιακή 
δράση. Συνελήφθη από τους Ιταλούς και αργότερα 
από την Γκεστάπο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το 
1944 τα βρετανικά στρατεύματα που είχαν εισέλθει 
στη χώρα μας, την απελευθέρωσαν. Η Αμαλία χάρη 
σε μια υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου, έφυγε 
για μεταπτυχιακές σπουδές στο St Mary΄ s Hospital 
σ το Λονδίνο. Μεταξύ 1947 και 1952 έγραψε εννιά 
ερευνητικές δημοσιεύσεις και συνεργάστηκε με τον 
Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Η Αμαλία, εκτός από εξαίρετη 
επιστήμονας ήταν πολύ ωραία και κομψή γυναίκα. 
«Καρυάτιδα» την αποκαλούσαν οι Βρετανοί. Έτσι δεν 
άφησε ασυγκίνητο και τον Φλέμινγκ, ο οποίος το 1949 
έχασε τη σύζυγό του. Ο γάμος της Αμαλίας με τον 
Μανώλη Βουρέκα τελείωσε νωρίς. Σε ένα ταξίδι του 
στην Αθήνα το 1953, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ πρότεινε 
στην Αμαλία να την παντρευτεί. Εκείνη δέχτηκε. Ο 
γάμος τους έγινε τον ίδιο χρόνο. Τον Μάρτιο του 1955 
όμως, ο Φλέμινγκ πέθανε. Η Αμαλία έχοντας διπλή 
υπηκοότητα (ελληνική -βρετανική), έμεινε αρχικά στο 
Λονδίνο. Μετά το 1962, άρχισε να έρχεται τακτικά 
στην Ελλάδα και το 1967 εγκαταστάθηκε οριστικά στη 
χώρα μας.
Ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση, φυλακίστηκε από 
τη χούντα και απελάθηκε στο Λονδίνο, όπου μαζί με 
τις Μελίνα Μερκούρη και Ελένη Βλάχου, διοργάνωσε 
διαρκή εκστρατεία εναντίον της δικτατορίας.. Με την 
πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Ελλάδα. Εντά-
χθηκε στο ΠΑΣΟΚ και εκλέχθηκε Βουλευτής Επικρα-
τείας το 1977 και Βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1981 και το 
1985. Νωρίτερα όμως, δεν είχε διστάσει να αντιτεθεί 
στην απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου για διαγρα-
φές στελεχών της Δημοκρατικής Άμυνας και του ΠΑΚ.

Πέθανε στ ις 28 Φεβρουαρίου 1986 στην 
Αθήνα.
Η Φλέμινγκ θεωρούσε ότι είναι Ελληνίδα πατριώτισσα 
και υπερασπίστρια της δημοκρατίας και της ανεξαρτη-
σίας. Δήλωνε μάλιστα: «Γεννήθηκα Ελληνίδα και αυτή 
είναι μια ανίατη ασθένεια που κανείς δεν μπορεί να 
θεραπεύσει ή να αλλάξει».
Το 1986, ιδρύθηκε σ τα Μελίσσ ια το νοσοκομείο 
«Αμαλία Φλέμινγκ», γνωστό σήμερα ως «ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Για την ιστορία και οι Κωνσταντίνος και 
Αναστάσιος Σισμανόγλου ήταν Κωνσταντινουπολίτες 
εθνικοί ευεργέτες…
Η Αμαλία Φλέμινγκ, η οποία δεν χρησιμοποίησε ποτέ 
τον τ ίτ λο της Λαίδης που είχε (καθώς ο Αλεξάντερ 
είχε τον τίτ λο του Σερ), ίδρυσε το Ελληνικό Ίδρυμα 
Βασικών Βιολογικών Ερευνών «Alexander Fleming» 
και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη δημιουρ-
γία του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών 
«Alexander Fleming Biomedical Sciences Research 
Center», το οποίο λειτουργεί σήμερα στη Βάρη.

Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ και η Ελλάδα
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήρθαν η 
καταξίωση και οι διακρίσεις για τον Φλέμινγκ. Αναγο-
ρεύτηκε επίτιμος διδάκτορας σε περισσότερα από 30 
πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Το 1946 
αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και το 1951 επίτιμο μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών (πρόεδρός της εκείνο το έτος ήταν ο Γεώργιος 
Μαριδάκης).
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Taso Jouras 
Real Estate Broker

d: 416 837 2700
o: 416 443 0300
toll-free: 1-888-954-4100
e: tasois@rogers.com
w: www.idealrealestate.ca Not intended to solicit those under contract with another brokerage

Thinking of leasing? Give us a call we can help.
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18 ERSKINE AVE #3406

70 MONTCLAIR AVE #403

18 ERSKINE AVE #1008

36 GEMINI RD

310 MERTON ST

96 DUPLEX AVE

155 ST CLAIR AVE W #302

311 CHAPLIN CRES

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $2,950

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking Extra
 $3,025

 4 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking
 $3,850

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $4,200

 3 Bedrooms + 3 Baths 
	Parking 
 $3,900

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,200

 2 Bedrooms + 2 Baths 
	Parking 
 $4,399

 3 Bedrooms + 4 Baths 
	Parking 
 $4,400

LEASED

LEASED
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Ο χρόνος στη ζωή μας...

Π
άει κι αυτός ο χρόνος. Ο παλιός, 
αφού αισίως συμπλήρωσε τον 
δωδεκάμηνο κύκλο της ζωής 
του, παρεχώρησε πλέον τη θέση 

του στον νέο, με πολλές ελπίδες, όνειρα 
και υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο...
Αλήθεια, πότε πέρασε κιόλας ένας χρό-
νος; Σαν να ήταν χθες που τον προϋπα-
ντήσαμε...
Τι είναι τέλος πάντων ο χρόνος και πως 
σχετίζεται με την καθημερινότητά μας; 
Χρόνος, σύμφωνα με την επιστημονική 
γνώση, εννοείται η ακαθόριστη κίνηση 
της ύπαρξης και των γεγονότων σ το 
παρελθόν, το παρών και το μέλλον και 
μετράται σε μονάδες όπως το δευτερό-
λεπτο, η ώρα, ο μήνας, το έτος κλπ. Ποιό 
όμως είναι το πραγματικό μέτρημα του 
χρόνου; Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος 
περνά πιο αργά ή πιο γρήγορα.
Παραδείγματος χάριν, περιμένον τας 
κάτι καρφώνοντας το βλέμμα στο ρολόι 
αισθανόμαστε ο χρόνος να κυλά αργά.
Όταν είμαστε παρέα με πρόσωπα που 
μας ενδιαφέρουν μας κάνει εντύπωση 
στο τέλος «πώς πέρασε η ώρα τόσο γρή-
γορα».
Πηγαίνοντας στον υπολογιστή υπολογί-
ζουμε πως θα ανακαλέσουμε την πληρο-
φορία που χρειαζόμαστε με δουλειά 5 
λεπτών ενώ φεύγοντας έχουν περάσει 30 
λεπτά...
Οι παιδικές διακοπές μας ήταν ατέλειωτες 

ενώ στη μέση ηλικία ο χρόνος των διακο-
πών μας φαίνεται ελάχιστος.
Για κάποιους, ο χρόνος είναι πολύτιμος 
και επιδιώκουν να τον αξιοποιήσουν ανά-
λογα,   ενώ για άλλους πάλι εντελώς ασή-
μαντος και προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να τον σκοτώσουν... 
Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε πει γ ια το 
χρόνο: 
«Τι είναι λοιπόν ο χρόνος; Αν δε με ρωτά 
κανείς, γνωρίζω. Αν όμως, θέλω να το 
εξηγήσω σε κάποιον που με ρωτά, δε 
γνωρίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση τολμώ 
να πω πως τούτο γνωρίζω. Αν τίποτε δεν 
τελείωνε, δε θα υπήρχε παρελθόν. Αν 
τίποτε δεν πλησίαζε, δε θα υπήρχε μέλ-
λον. Αν τίποτε δεν υπήρχε, δε θα υπήρχε 
και παρόν. Όμως, πώς είναι δυνατόν 
να υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον, 
αφού το παρελθόν πέρασε και το μέλ-
λον δεν έχει έρθει ακόμη; Από την άλλη, 
αν το παρόν ήταν πάντα παρόν και δεν 
κυλούσε, το παρελθόν δε θα ήταν χρόνος 
αλλά αιωνιότητα. Αλλά, αν ήταν το παρόν 
μόνο χρόνος, γιατί κυλά στο παρελθόν, 
πώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει; 
Υπάρχει, μόνον γιατί κάποια στιγμή θα 
πάψει να υπάρχει. Το μόνο λοιπόν που 
μπορούμε να βεβαιώσουμε είναι ότι ο 
χρόνος οδηγεί στη μη-ύπαρξη...»
Η ζωή μας συνεπώς μπορεί να διαιρεθεί 
σε τρεις περιόδους. Στο παρελθόν, στο 
παρόν και στο μέλλον. Από αυτές, εκείνη 
που ζούμε τώρα έχε ι κ ιόλας φύγει, 
εκείνη που θα ζήσουμε επαφίεται στο 
τυχαίο και η μόνη σίγουρη είναι εκείνη 
που έχουμε.
Το πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος της 
ζωής τους το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτός 
είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι 
για να δείξουν τη μεγάλη αγάπη τους σε 
κάποιους άλλους, δε διστάζουν να τους 
προσφέρουν ένα κομμάτι της ζωής τους. 
Όλοι πρέπει να ξέρουν και να μαθαίνουν 
από μικροί ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος 
και πρέπει να τον ξοδεύουν σωστά, για 
το καλό τους και προς όφελος της κοι-
νωνίας. 
Ας είναι ο νέος χρόνος γεμάτος με μικρές 
ευτυχισμένες στιγμές, με υγεία, ειρήνη 
και αγάπη… 

«Χθες και σήμερον ο αυτός και 
εις τους αιώνας»

 Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Σ
πίτια. Δρόμοι. Ρούχα. Έπιπλα. Άνθρω-
ποι. Όλα γερνούν και παλαιώνουν. 
Όλα φθείρονται. Φέρνουν τα ίχνη 
της διάβασης του χρόνου. Τη μαρτυ-
ρία της συνεχούς αλλαγής και φθο-

ράς. Χθες ήσαν καινούργια. Σήμερα μεταχειρι-
σμένα. Αύριο παλιά.
Το αμούστακο παιδί γίνεται ώριμος άνδρας με 
γκρίζους κροτάφους. Η χθεσινή ώριμη γυναίκα, 
είναι σήμερα σεβαστή γερόντισσα. Στην αμείλι-
κτη ενέργεια του χρόνου υποκύπτουν τα πάντα. 
Η γη μας γερνάει. Και το σύμπαν σιγά-σιγά 
παλιώνει. Ένας μόνο μένει «χθες και σήμερον 
ο αυτός και εις τους αιώνας». Είναι ο δημιουρ-
γός των πάντων και του χρόνου. Είναι ο μόνος 
που εξουσιάζει και τον χρόνο. Είναι ο Θεός. 
«Άφθαρτος, αναλλοίωτος, αεί ων, ωσαύτως 
ων». Στο διάβα των χρόνων, των αιώνων, των 
χιλιετηρίδων μένει αιώνια δυνατός. Ανέπαφος 
απ’ τη φθορά. Αδιάκοπα νέος.
Άνθρωπε, βλέπεις τη φθορά και λυπάσαι. 
Τα χρόνια σου φεύγουν και μελαγχολείς. Οι 
δυνάμεις του σώματός σου υποχωρούν και 
σου στοιχίζει. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου 
φεύγουν απ’ τον κόσμο αυτό και απογοητεύε-
σαι. Μετράς τα χρόνια τα δικά σου. Κοιτάς στον 
καθρέφτη. Βλέπεις τα μαλλιά σου να πέφτουν ή 
ν’ ασπρίζουν. Τις ρυτίδες να εγκαθίστανται αμε-
τάκλητα στο πρόσωπό σου. Θλίβεσαι για όλα. 
Ανεβαίνεις την σκάλα και λαχανιάζεις. Κόβο-
νται τα πόδια. Συναισθήματα και καταστάσεις 
διαφορετικές δεσπόζουν στην ψυχή σου. Το 
βλέμμα σου και η σκέψη σου καταντούν αιχμά-
λωτοι της θλίψης, της φθοράς.
Όλα αυτά με ανθρώπινα κριτήρια είναι φυσικά. 
Για τον χριστιανό δεν έχουν σημασία. Γνωρίζει 
πως δεν ανήκει στον χρόνο. Δεν παραδίδεται 
στη φθορά. Το σώμα του, ναι. Αλλ’ η ψυχή του, 
όχι. Ανακαινίζεται «ως αετού η νεότης του». 
Ακόμη και το σώμα του στη Δευτέρα Παρουσία 
του Χριστού, θα αφθαρτοποιηθεί.
Κοντά στον Θεό δεν είναι κανείς ούτε νέος, ούτε 
γέρος, ούτε δυνατός, ούτε άρρωστος. Είναι 
μόνο άνθρωπος. Άνθρωπος πλασμένος να 
ζήσει αιώνια. Τα χρόνια του που περνούν δεν 
είναι χρόνια μόνον που φθείρουν. Είναι σκα-
λοπάτια, που τον φέρνουν πιο κοντά στον αιώ-
νιο και άφθαρτο. Λιγοστεύουν την απόσταση 
απ’ τη συνάντηση μαζί Του. Προσεγγίζουν την 
ώρα του θριαμβευτικού ερχομού Του να μας 
αναστήσει. Να μας κάμει αφθάρτους. Να μας 

εισαγάγει στην αληθινή χαρά της βασιλείας Του.
Χριστιανοί, μην είμαστε παιδιά. Μην περιμέ-
νουμε απ’ το χρόνο να μας φέρει πλούτη και 
ευτυχία. Θέσεις και αξιώματα. Κοσμική δόξα, 
προβολή και λάμψη. Ο χρόνος είναι άψυχος. 
Τυφλός. Δεν έχει τίποτε στα χέρια του. Όλα τα 
κρατεί στα χέρια Του ο Θεός κι εμείς. Εμείς θα 
φέρουμε στο χρόνο και στον εαυτό μας. Ο Θεός 
θα μας δώσει.
Η φθορά που φέρνει ο χρόνος δεν πρέπει να 
μας ανησυχεί. Η φθορά που φέρνουμε εμείς 
είναι καταστρεπτική. Και η φθορά μας μπορεί 
να γίνεται με πράξη ή με απραξία. Ο εγκλημα-
τίας στην πράξη και με την πράξη καταστρέφει. 
Ο άπρακτος στην πράξη, αλλά με απραξία φθεί-
ρει. Μόνον ο δημιουργικός δημιουργεί. Βελ-
τιώνει. Χτίζει και δεν γκρεμίζει. Ή γκρεμίζει τα 
κακά για να χτίσει τα καλά.
«Τα πάντα ρεί». Όλα αλλάζουν. Ένας και μόνον 
είναι ο αναλλοίωτος και άφθαρτος. Ο Θεός. 
«Χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώ-
νας». Η καταγωγή του ανθρώπου είναι ουρά-
νια. Θεία. Κοντά στον Θεό είμαστε κι εμείς αιώ-
νιοι. Φαινομενικά μας δαμάζει ο χρόνος.
Ο κορωνοϊός έχει αλλάξει πολλά πράγματα. 
Μερικούς τους έφερε στο τέλος. Στον θάνατο. 
Μόνο ο Θεός γνωρίζει πού επήγαν και πού 
ευρίσκονται. Ευχόμαστε να είναι κοντά Του. 
Όπως εισερχόμεθα στο νέο έτος 2022 όλοι μας 
να σκεφτόμαστε σοβαρά. Ο κορωνοϊός δεν παί-
ζει. Εμείς να μη κάνουμε εξυπνάδες. Να ακο-
λουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας, 
εφ’όσον δεν αντίκεινται στο δόγμα της Εκκλη-
σίας μας. Να ακολουθούμε το παράδειγμα του 
Πατριάρχη μας. Να υποτασσόμεθα στις απο-
φάσεις της Ιεράς Συνόδου. Να είμαστε «ως χορ-
δαί εν κιθάρα». Μία είναι η Εκκλησία. Είναι μία 
οικογένεια. Όλοι μαζί γύρω από τον Πατριάρχη 
μας και την Ιερά Σύνοδο.
Αιώνιε και αναλλοίωτε Θεέ, Συ που «τα έτη Σου 
ουκ εκλείψουσι» χαρίζοντάς μας τον καινούρ-
γιο χρόνο, χάρισέ μας σύνεση να εννοούμε, 
ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αγαθά απ’ τον 
χρόνο, αλλ’ εμείς να δημιουργούμε αγαθά μέσα 
στον χρόνο. Χάρισέ μας ειρήνη και γαλήνη της 
ψυχής. Δώσε μας δύναμη να νικούμε τον κακό 
εαυτό μας. Να μην υποχωρούμε στην αμαρτία. 
Να πράττουμε το καλό. Να αγαπούμε εχθρούς 
και φίλους. Να συγχωρούμε όλους. «Χρόνο 
με χρόνο ζήσε μέσα μας Εσύ». Φέρε μας κοντά 
Σου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ



30 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.comποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
7 Ιανουαρίου 2022

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ω
ς είθισται, αγαπητοί μου συνέλλη-
νες, με τον αποχαιρετισμό της χρο-
νιάς που μας άφησε και με τον ερ-
χομό του νέου έτους συνηθίζουμε 

όλοι μας να κάνουμε έναν τελικό απολογισμό 
και έναν επαναπροσδιορισμό για το που θα 
θέλαμε να είμαστε με το τέλος της νέας χρονιάς 
και να ορίσουμε  τους νέους στόχους μας.
Ενώ λοιπόν εμείς οι απλοί μεροκαματιάρηδες 
δεν παραλείπουμε να ανοίγουμε αδιαλείπτως 
το λογιστικό μας κατάστιχο και στις δύο - τρείς 
στήλες που έχουμε αραδιάσει τα πενιχρά μας 
έσοδα και έξοδα, τα όποια δάνεια έχουμε και 
τι μπορέσαμε να αποπληρώσουμε και να ελα-
φρύνομαι τις δανειακές μας υποχρεώσεις. 
Δυστυχώς  δεν πράττουν αυτήν την απλή λογι-
στική προσθαφαίρεση αυτοί που μας κυβερ-
νούν.
Θα μου πείτε βέβαια πως δεν ξέρω τί λέω, γιατί 
όλες, μα όλες οι κυβερνήσεις κάνουν απολογι-
σμούς, ισολογισμούς και προϋπολογισμούς 
και χρησιμοποιούν και την τελευταία λέξη της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας και με ένα πάτημα 
ενός πλήκτρου μπορούν να ξέρουν εάν το 
πηλίκο είναι μαύρο ή κόκκινο. Επίσης όλοι 

είναι σπουδαγμένοι με πτυχία και διατριβές 
σε Ευρώπη και Αμερική και παίζουν τα οικονο-
μικά στα δάκτυλα τους.
Έχετε δίκαιο φίλοι μου, όπως τα λέτε όντως 
έτσι είναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω.
Την περασμένη εβδομάδα άκουσα στις ειδή-
σεις ότι η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει 25 
δις στις αρχές του Γενάρη και φυσικά θα χρει-
αστεί να βγάλει κάποιο νέο ομόλογο για να τα 
δανειστεί από τις αγορές και να καλύψει την 
δανειακή αυτή υποχρέωση.
Όταν το άκουσα ένιωσα την γη να φεύγει κάτω 
από τα πόδια μου. Καημένη Ελαδίτσα μου βάλ-
θηκαν να σε ξεπουλήσουν και να σε ξεπαστρέ-
ψουν. Όλοι εμείς νομίζουμε ότι ξεπουλάνε τα 
πάντα όσο-όσο για να εξοικονομήσουν χρή-
ματα και να καλύψουν τα ιδιωτικά δάνεια των 
τραπεζών  που τα χρέωσαν στην πλάτη του 
Ελληνικού λαού και πρέπει να τα πληρώσουμε. 
Αλλά όπως βλέπετε δεν περισσεύει τίποτα για 
τα δάνεια  και πληρώνουμε τα δανεικά με νέα 
δανεικά.
Είναι ανάγκη να θυμηθούμε κάποιους αριθ-
μούς. Όταν παράνομα και άδικα,( τα ιδιω-
τικά χρέη τα μετέτρεψαν σε δημόσια), και μας 

χώσανε στα μνημόνια μας είπαν ότι το δημό-
σιο χρέος μας ήταν 242 δις και το ποσοστό του 
ΑΕΠ 172%.   
Σήμερα μετά δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, 
φτώχιας, ανεργίας, ξενιτεμού( ένα εκατομμύ-
ριο νέοι και νέες αναγκάσθηκαν να ξενιτευ-
τούν), το χρέος στα τέλη του 2021 έφτασε στα 
387 δις και το ποσοστό του ΑΕΠ στο 218.4%.
Τί έγινε και αντί, με όλες αυτές τις θυσίες και την 
φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού, το χρέος να 
ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει; 
Γιατί απλά φίλοι μου προσπαθούν οι φωστή-
ρες που μας διοικούν να αποπληρώσουν τα 
δάνεια που δανείστηκαν με δανεικά.  
Όταν μάθεις να ζεις με απλωμένο το χέρι είναι 
δύσκολο  να κόψεις αυτό το συνήθειο. Εκτός 
και αν κάποιος σου κόψει και τα δύο τα χέρια 
και κάτω από τις νέες συνθήκες προσπαθήσεις 
να βρεις νέους τρόπους να καλύπτεις τις ανά-
γκες σου.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι 
τα τελευταία σαράντα πενήντα χρόνια έχει επι-
κρατήσει η σχολή των οικονομολόγων που 
πιστεύουν ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνετε δια 
του άκρατου δανεισμού από τις αδηφάγες και 
αχόρταγες χρηματιστηριακές διεθνείς αγορές. 
Οι παλιές καλές συντηρητικές και συνετές 
οικονομικές πολιτικές τσαλαπατήθηκαν από 
τους οδοστρωτήρες της σύγχρονης σκέψης. 
Θυμάστε το διαβόητο “Τσοβόλα δώστα όλα”  
ή το διαχρονικό και αξεπέραστο “λεφτά υπάρ-
χουν”. Ή ακόμη, οι διαφημιστικές εκστρατείες 
των ειδικών χρηματιστηριακών οίκων  στους 
πανεπιστημιακούς διαδρόμους και στις αίθου-
σες ακόμη και των πιο έγκριτων οικονομικών 
σχολών ότι “η πρόοδος επιτυγχάνετε δια του 
δανεισμού” φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 
Με μια καμπούρα χρέους που δεν πρόκειται 
να την εξαφανίσουν ούτε και τα παιδιά μας και 
ας τρέχουν καθημερινά στα γυμναστήρια “για 
να κάνουν σώμα”. Η καμπούρα του χρέους θα 
είναι μέρος της νέας εμφανισιακής παρουσίας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι και τα γυμναστήρια ξεφύ-
τρωσαν την ίδια περίοδο. Να ακολουθήσουν 
τουλάχιστον την μισή συνταγή των προγόνων 
μας , “εν σώματι υγιή”. Το “νους υγιές” αλλοι-
ώθηκε στην μετάφραση με συνέπεια η κοινω-
νία μας να νοσεί και να παραμιλάει και να ζει 
μέσα σε εφιάλτες. 
Βλέπετε πως όλοι μας μέσα στον κυκλώνα της 
πρωτόγνωρης πανδημίας που βιώνουμε αυτήν 
την χρονική περίοδο, πόσο έντονα διαμαρτυ-
ρόμαστε για το κλείσιμο των γυμναστηρίων. Τί 
θα κάνουμε χωρίς γυμναστική. Τα βλέπετε πως 
μας μετάλλαξαν μέσα σε τέσσερις δεκαετίες; 
Μας έχουν κάνει επιρρεπείς στον δανεισμό, 
στο εύκολο και ανθυγιεινό φαγητό του ποδα-
ριού, όλοι μας κουβαλάμε λίγα  παραπανί-
σια κιλά και τρέχουμε σαν τρελοί να τα προ-
λάβουμε όλα. Στην τράπεζα για δανεικά. Στα 

όρθια το γρήγορο και έτοιμο φαγητό. Στις δου-
λειές μας που δεν είναι λιγότερο από δέκα με 
δώδεκα ώρες. Προλαβαίνουμε στο τσακ και 
το γυμναστήριο και καταλήγουμε στο σπίτι μας 
εξουθενωμένοι για λίγη ανάπαυση. Και την 
άλλη μέρα πάλι μία από τα ίδια.
Και οι κυβερνώντες μας που είναι και οι πρώ-
τοι διδάξαντες, πρωτοπορούν και διανοίγουν 
νέους πεπλατυσμένους λεωφόρους υποτέ-
λειας και καινούργιους τρόπους “ευζωίας του  
εγκλεισμού” στις άνετες και ευρύχωρες απρό-
σωπες κοινωνίες μας.
Το μέγα ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι είναι, τί 
κάνουμε;
Ακολουθούμε την οδό που χάραξαν οι χρημα-
τιστηριακές αγορές που δανείζουν κοπανιστό 
αέρα και μας έχουν υποχείρια τους ή σπάμε τα 
δεσμά της εξάρτησης και καθορίζουμε εμείς 
τον τρόπο της ζωής μας;
Συνεχίζουμε την πεπατημένη της υποτελείας 
και τις συνήθειες των εθισμένων ναρκομανών, 
ή αντιλαμβανόμαστε την αξιολύπητη θέση που 
έχουμε περιέλθει και κάνουμε το πρώτο και 
αποφασιστικό βήμα για την απεξάρτηση μας;
Η Εμπειρία που αποκτήσαμε τα τελευταία δέκα 
χρόνια δεν πρέπει να μας αφήσει απαθείς και 
ανενεργούς. 
Πρέπει να απαιτήσουμε από τους ηγέτες μας να 
αλλάξουν την πολιτική της υποτέλειας που ακο-
λουθούν απαρέγκλιτα τα τελευταία σαράντα 
χρόνια και να πάψουν να καλύπτουν τις δανεια-
κές τους ανάγκες συνέχεια με δανεικά.
Έχετε ακούσει κανένα υπουργό των οικονομι-
κών στους ετήσιους απολογισμούς τους να πει, 
“εφέτος πρέπει να σφίξουμε τα ζωνάρια”;
Όχι βέβαια. Και όχι μόνον δεν το λέει, αλλά 
δίνει και αύξηση της ξεφτίλας κάπου οκτώ 
ευρώ τον μήνα στους χαμηλόμισθους για 
κανένα καφεδάκι της παρηγοριάς.
Πρέπει να αξιώσουμε από τους κυβερνώντες 
μας να πάψουν να ξοδεύουν το δημόσιο χρήμα 
αλόγιστα αλλόφρονα και ακατάπαυστα.
Να αρχίσουν από το κοινοβούλιο που είναι και 
ο πρωταθλητής της σπατάλης του δημοσίου 
χρήματος.
Δεν επιτρέπεται ο κατώτατος μηνιαίος μισθός 
να είναι γύρω στα πεντακόσια και οι αποδο-
χές ενός βουλευτού να φτάνει τις οχτώ με δέκα 
χιλιάδες τον μήνα. Είναι αίσχος, ντροπή και 
μέγα κακούργημα και προσβολή της κοινής 
λογικής που και αυτή δυστυχώς χάθηκε στην 
δαιδαλώδη και ακατάσχετη  σύγχρονη κοινω-
νία μας.
Καλή χρονιά και ο θεός να μας φωτίσει και 
να απαλλαγούμε από τους ανάξιους που μας 
κυβερνούν μπας και σώσουμε τους εαυτούς 
μας και την Ελλάδα μας από τα αρπαχτικά νύχια 
των δανειστών.

Σίμος Λεπτοκαρίδης.

Απολογισμοί Και Στόχοι

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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…Ώv πρώτος ει είμι εγώ

ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ανάγνω-
σμα έχουμε μια βαρυσήμαντη 
φράση του αποστόλου Παύ-
λου. Λέει ότι: «Χριστός Ιησούς 

ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς 
σώσαι, ών πυρετός είμι εγώ». Μιλάει 
με τέτοια ταπεινά λόγια ό κορυφαίος 
τών Αποστόλων: Ο Χριστός ήλθεστον 
κόσμο να σωση τους αμαρτωλούς 
από τους όποίους πρώτος είμαι εγώ. 
Μεγάλη, αλήθεια, ή ταπείνωση που 
κρύβει ο λόγος αυτός του αποστόλου 
Παύλου! «Όσο ανεβαίνει πνευμα-
τικά, τόσο ανεβαίνει και η ταπείνωση 
και φθάνει σε σημεία δυσθεώρητα. 
«Όσοι ασχολούνται με τη ζωή και τη 
δράση του αποστόλου των Έθνών, 
παρατηρούν το εξής: Στην αρχή της 
αποστολικής του δράσεως θεωρεί 
τον εαυτό του ώς ένα ‘Aπόστολο, ένώ 
ήταν ο μεγαλύτερος των Αποστόλων. 
Αργότερα προχωρώντας στην πνευ-
ματική ζωή, αυξάνει ή ταπείνωσή 
του και θεωρεί τον εαυτό του ως τον 
τελευταίο τν ‘Αποστόλων: «Εγώ γάρ 
είμι ό έλά χιστος των αποστόλων, ως 
ούκ είμι ικανός καλείστε απόστολος» 
(Α’ Κορινθ. ιε’ 9). Κι όταν πλέον φθάνη 
στο μέγιστο ύψος της πνευματικότη-
τας, βλέπει τον εαυτό τους τον μεγα-
λύτερο αμαρτωλό: «Χριστός Ιησούς 
ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς 
σώσαι, ών πρώτος  είμι εγώ». 
Ο απόστολος Παύλος ό «πρώτος μετά 
τον «Ένα», ο άνθρωπος του Θεού, 
είχε μεγάλη αυτογνωσία, που συνε-
χως τους θύμιζε μιά παλιά του αμαρ-
τία. Και η αμαρτία αυτή ήταν ότι «εδί-
ωξε την Έκκλησίαν», «εδίωξε τον 
Χριστόν». «Ηταν πρίν διώκτης. Αυτή 
η αμαρτία σαν κεντρί τον κεντούσε 
συνεχώς, σαν κάρβουνο έκαιγε την 
ψυχή του. Υπήρξε διώκτης. Στα αυτιά 
του 6ούιζε γ ια πάντα ή φωνή του 
Κυρίου, πρίν μπή στη Δαμασκό, φωνή 
γεμάτη παράπονο: «Σαούλ, Σαούλ , 
τί με διώκεις;» Βούϊζε από μα ή απά-
ντηση του Κυρίου στη σχετική απορία 
του Σαούλ: «Εγώ είμι Ιησούς, δν συ 
διώκεις». Πώς ήταν δυνατό να ξεχάση 
αυτά τα λόγια του Χριστού; 
O ιδιος διηγήθηκε πολλές φορές , σε 
Ιουδαίους και σε εθνικούς, τη συνά-
ντησή του με τον Κύριο Ιησού πρό 
της Δαμασκού και την επιστροφή φή 
του από διώκτη των πιστών σε θερμό, 
πιστόλι μαθητή και Απόστολο του 
Θεανθρώπου. Ωστόσο όμως εκείνο 
το «εδίωξα την εκκλησίας του Θεού» 

του έδινε τη βαθιά ταπείνωση, ώστε 
να λέη ότι ήταν ο «πρώτος των αμαρ-
τωλών». Και αυτά μολονότι είχε «ελε-
ηθη» από τον Κύριο και είχε συγχω-
ρηθή και είχε τόσα υποστή για την 
διάδοση του Ευαγγελίου, όσο κανέ-
νας άλλος. Ύπόδειγμα για όλους μας 
ή ταπείνωση του αποστόλου Παύλου. 
«Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και γ ια 
όλους είναι δοσμένο το αίμα του 
Λυτρωτού. «Όλοι είμαστε αμαρτω-
λοί. Αλλά και για όλους υπάρχει η 
ελπίδα της σωτηρίας. “Όλοι είμαστε 
αμαρτωλοί. Αλλά και πιστεύουμε στη 
μακροθυμία του Θεού, που ελέησε 
έναν Σαούλ, και τον έκανε απόστολο 
Παύλο και τον ανέβασε μέχρι τρίτου 
ουρανού. 
Έδώ, όμως, πρέπει να προσέξουμε, 
γιατί εύκολα μπορούμε να παρασυρ-
θούμε. Ο λόγος του απ. Παύλου είναι 
για να παρηγορηθώ με, όχι για να 
επαναπαυθούμε και να μιλήσουμε για 
τη σωτηρία μας. Υπάρχουν, δυστυ-
χώς, πολλοί που λένε: αφού ο Θεός 
ελέησε τόσους αμαρτωλούς, θα με 
σώση και μένα. Κι άλλοι ισχυρίζονται: 
αφού υπάρχει το φάρμακο της σωτη-
ρίας, άργότερα μεταλλο και σώζομαι.
Πρόκειται για παγίδα του Πονηρού, 
που κάνει πολλούς να ανα βάλλουν 
τη μετάνοιά τους ή να αμελούν τον 
αγώνα της ψυχής. «Ας προσέχουμε 
λοιπόν. «Όσο παρήγορος είναι ο θείος 
λόγος ότι «Ιησούς Χριστός ήλθεν εις 
τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι», 
τόσο τραγική και ολέθρια είναι η αμέ-
λεια για τηνεπιστροφή μας στον Χρι-
στό .  «Πώς ημείς έκφευξόμεθα τηλι-
καύτης άμελήσαντες σωτηρίας;» (Εβρ. 
6’ 3).
Το φάρμακο, ή μετάνοια, υπάρ εχει. 
Αλλά υπάρχει για σήμερα. Το μικρό-
βιο της αμαρτίας κατατρώει την ψυχή. 
Η ζωή κυλάει γρήγορα και φεύγει. 
Δεν έχουμε να ώφέληθούμε από το 
ότι υπάρχει το φάρμακο, αφού εμείς 
δεν το χρησιμοποιούμε με την αμέ-
λειά μας, την αναβλητικότητά σου. 
«Ιδού νύν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού 
νύν ημέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. ζ’ 2).
Ή βαθιά ταπείνωση του απ. Παύλου 
που λέει ότι είναι ο πρώτος των αμαρ-
τωλών, πρέπει και μας να οδηγή σε 
συναίσθηση της αμαρτωλότητας μας 
και μετάνοια. Μιά μετάνοια που εξα-
γνίζει με την ιερά εξομολόγηση το 
εσωτερικό μας και μας οδηγεί στο 
παλάτι του Θεού Πατέρα.

Ανακοίνωση
Η Επιτροπή Τυχερού Λαχνού της Ελληνικής Κοινότητας Τορό-
ντο, σας ανακοινώνει ότι έχει γίνει αλλαγή στον τόπο κλήρωσης 
του Πρωτοχρονιάτικου λαχνού, από το Crystal Fountain Banquet 
Hall, στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, 
στη διεύθυνση 30 Thorncliffe Park Dr, Τορόντο.

Η ημερομηνία και ώρα παραμένει η ίδια, Παρασκευή 31 Δεκεμβρί-
ου, 2021 στις 9:30μ.μ.

Announcement
The Greek Community of Toronto Lottery Committee announces 
that the New Year’s Eve raffle draw will now be held at the main 
offices of the Greek Community of Toronto at 30 Thorncliffe Park 
Drive, Toronto instead of Crystal Fountain Banquet Hall. 

The draw will still take place on Friday, December 31st, 2021 at 
9:30pm.

Η ΠΣΕΚΑ καλεί τον 
πρόεδρο Μπάιντεν και 
τους ηγέτες του κόσμου 

να τερματίσουν την 
κατοχή της Κύπρου

Ο
ι εορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς παρείχαν την δυνατό-
τητα στην Παγκόσμια Συντονιστική Ε-
πιτροπή Κυπριακού Αγώνα και στον 

πρόεδρό της Φίλιπ Κρίστοφερ να ανταλλάξουν 
ευχές και συνάμα να αναφωνήσουν από κοινού 
το «Δεν Ξεχνώ».
Πρόκειται για το μότο του αγώνα των απανταχού 
Κυπρίων και κατ΄ επέκταση των ομογενών, το 
οποίο, όπως επεσήμανε ο κ. Κρίστοφερ κατά την 
διάρκεια της επικοινωνίας με τις «Αναμνήσεις» 
έχει γίνει το μότο του αγώνα της νεότερης γενιάς 
των Κυπρίων που αγωνίζεται δυναμικά για την 
απελευθέρωση της Κύπρου από την μπότα του 
Αττίλα που από την τουρκική εισβολή και κατοχή 
του 1974 μέχρι και σήμερα κρατάει υπό κατοχή 
τα 36% της εδαφικής κυριαρχίας της Κύπρου. 
Πρόκειται για το μότο του αγώνα για την επι-
στροφή στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο και το 
οποίο ακόμη και μετά από 47 χρόνια παραμένει 
ζωντανό.
Η έκκληση της ΠΣΕΚΑ προς τον πρόεδρο Μπαί-
ντεν και τους ηγέτες του Δυτικού Κόσμου.
Ο κ. Κρίστοφερ καλεί τους ομογενείς να ενώ-
σουν τις φωνές τους και να ζητήσουν από τον 

πρόεδρο Μπάιντεν και τους ηγέτες του Δυτι-
κού Κόσμου να ασκήσουν όλη τους την επιρροή 
ούτως ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην κατοχή 
της Κύπρου και να παρεμποδίσουν τους ισλαμι-
κούς φονταμενταλιστές του Ερντογάν να πετύ-
χουν την πρώτη σύγχρονη κατοχή στην Δύση.
Η ΠΣΕΚΑ καλεί τους ομογενείς να υπενθυμί-
σουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν και στους ηγέτες 
του Δυτικού Κόσμου τις συνέπειες της τουρκι-
κής εισβολής και κατοχής. Να τους υπενθυμί-
σουν ότι ακόμη και σήμερα μετά από 47 χρό-
νια 200.000 Ελληνοκύπριοι οδηγήθηκαν και 
παραμένουν στην προσφυγιά, 500.000 έποι-
κοι έχουν καταλάβει τις περιουσίες των Ελλη-
νοκυπρίων, 500 Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες 
έχουν καταστραφεί είτε έχουν μετατραπεί σε 
τεμένους, 60.000 αρχαιολογικοί θησαυροί – 
μέρος της παγκόσμιας έχουν λεηλατηθεί και 
έχουν πουληθεί στο εξωτερικό, 20.000 εικό-
νες, ιερά κειμήλια, Ευαγγέλια και άλλα αντικεί-
μενα λατρείας έχουν λεηλατηθεί, 1.130 άτομα 
– πολίτες και στρατιώτες – μεταξύ των οποίων 
και πέντε Αμερικανοί αγνοούνται, 410 Ελληνο-
κύπριοι και Μαρονίτες παραμένουν εγκλωβι-
σμένοι και καταπιεσμένοι.
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Ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελ-
πιδοφόρος την Δευτέρα, 3 Ια-
νουαρίου 2022, επισκέφθηκε 
τις οικογένειες του ήρωα Αστυ-

νομικού Αναστασίου Τσάκου και του α-
δικοσκοτωμένου Γιώργου Ζαπάντη, αφ 
ενός μεν να δώσει τα δώρα στον Σταύρο 
και στην Τζένη Τσάκου, αφ ετέρου δε να 
εκφράσει την αμέρι-
στη συμπαράσταση 
και την αγάπη στις 
οικογένειες. Πρό-
κειται για δύο οι-
κογένειες οι οποίες 
το 2021 και το 2020 
αντίστοιχα βρέθη-
καν αντιμέτωπες με 
ανείπωτες τραγω-
δίες, οι οποίες συ-
γκλόνισαν την ομο-
γένεια και τον απα-
νταχού ελληνισμό.
Ο Αναστάσιος Τσά-
κος  (Anas tas ios 
Tsakos), όπως έγρα-
ψαν οι «Αναμνή-
σεις» σκοτώθηκε 
εν ώρα καθήκοντος 
τα ξημερώματα της 
Μεγάλης Τρίτης, 27 
Απριλίου 2021 από 
μια 32χρονη που 
οδηγούσε υπό επήρεια μέθης και ναρ-
κωτικών ουσιών και η οποία έχει παρα-
πεμφθεί σε δίκη στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο του Κουίνς για 13 βαριά αδικήματα 
μεταξύ των οποίων και της ανθρωπο-
κτονίας. Η κηδεία του Αναστασίου Τσά-

κου είχε λάβει χώρα το πρωί της Τρίτης, 
4 Μαϊου 2021 και συμμετείχαν εκατο-
ντάδες ομογενείς και πάνω από τέσσερις 
χιλιάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες.
Ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησε με την 
Ειρήνη Τσάκου και μαζί παρακολούθη-
σαν τον Σταύρο και την Τζένη που άνοιγαν 
με έκδηλη την χαρά τα δώρα.

Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής, κ. Ελπι-
δοφόρος και η Ανα-
σ τασ ία Ζαπάν τη 
ενώ κρατά το πορ-
τραίτο του αδικο-
στωμένου γιου της 
Γιώργου Ζαπάντη. 
Φωτογραφία: GOA.
Η δεύ τ ερη επ ί -
σκεψη έλαβε χώρα 
στο Γουάιτστόουν 
στο σπίτι του αει-
μνήστου Γιώργου 
Ζαπάντη που, ανή-
μερα της Εορτής του 
Πατέρα, 19 Ιουνίου 
2020, υπέκυψε στα 
κτυπήματα με τέι-
ζερ των Αστυνομι-
κών. Αν και ο τρα-
γικός θάνατος του 
29χρονου Γιώρ-
γου Ζαπάντη έχει 

χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία από 
τον Ιατροδικαστή, εν τούτοις μέχρι και 
ετούτη την ώρα δεν έχουν αποδοθεί επι-
σήμως ευθύνες. Ο Αρχιεπίσκοπος συνο-
μίλησε με την χαροκαμένη μητέρα Ανα-
στασία Ζαπάντη.

Επίσκεψη Ελπιδοφόρου 
στις οικογένειες 

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

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Offers end January 31st!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

Lock in up to 1% loyalty-rate reduction 
on select models.

It’s quattro® Season at
Audi Uptown.

The All-New A3 quattro. Many models in-stock now ready for delivery.

> LED / Advance key

> 10.1” touch display

> dual clutch automatic

> quattro all-wheel-drive

> 6.6l/100km highway

> Heated leather seating

> Panoramic sunroof

> 40/20/40 split-folding rear seats

> Audi drive select

> Digital instrument cluster

*Limited time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered A3. Dealer may sell/lease for less. Starting rates are advertised; rates vary and may be higher for certain models. European models shown with optional equipment that may not be available at the time of purchase. Offers end January 31, 2022 and are 
subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Lease example: 2022 A3 Sedan 40 TFSI quattro Komfort S tronic with base MSRP of $41,600 (including $ 2,700 freight and PDI), at 3.98% APR for 48 month term with $$198 Bi-weekly payment. $5,288 down payment or equivalent trade-in, a security deposit of approximately one month’s 
lease payment and first monthly payment are due at lease inception.  PPSA, licence, insurance, registration, options, duties, any dealer or other charges and other applicable taxes are extra.  See dealer for details.  Total lease obligation: $30,069.22 (excluding applicable taxes). Kilometre allowance of 16,000/year; charge of $0.25/km for excess kilometres.Additional fees and 
levies apply as follows:  $100 air conditioning levy, $29 EHF, $10 OMVIC fee $58 PPSA fee and $395 dealer admin fee, $100 wheel locks. $20 ON tire stewardship, for a base MSRP of $42,192.

2022 Audi A3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

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

Η 
ισχιαλγία αναφέρεται στον πόνο 
στην πλάτη που προκαλείται από 
κάποιο πρόβλημα με το ισχιακό 
νεύρο.

Αυτό είναι ένα μεγάλο νεύρο που εκτείνεται 
από το κάτω μέρος της πλάτης μέχρι το πίσω 
μέρος του κάθε ποδιού. Όταν κάτι βλάπτει ή 
ασκεί πίεση στο ισχιακό νεύρο, μπορεί να 
προκαλέσει πόνο στο κάτω μέρος της πλάτης 
που απλώνεται στο ισχίο, τους γλουτούς, και 

το πόδι. Έως και το 90% των ατόμων αναρ-
ρώνουν από την ισχιαλγία χωρίς χειρουργική 
επέμβαση.

Συμπτώματα
Το πιο σύνηθες σύμπτωμα της ισχιαλγίας 
είναι ο πόνος χαμηλά στην πλάτη, ο οποίος 
εκτείνεται στο ισχίο, τους γλουτούς και το 
κάτω μέρος του ποδιού. Ο πόνος συνήθως 
επηρεάζει μόνο το ένα πόδι και μπορεί να 
επιδεινωθεί όταν κάθεστε, βήχετε, ή φτερ-
νίζεστε. Μπορεί επίσης να νιώσετε ένα 
μούδιασμα στο πόδι σας, αδυναμία, ή μια 
αίσθηση γαργαλητού. Τα συμπτώματα της 
ισχιαλγίας τείνουν να εμφανίζονται ξαφνικά 
και μπορεί να διαρκέσουν για μέρες ή εβδο-
μάδες.
Δεν οφείλονται όλοι οι πόνοι στην μέση σε 
ισχιαλγία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πόνος 
στην πλάτη είναι το αποτέλεσμα της υπερέ-
κτασης ή του τεντώματος των μυών του κάτω 
μέρους της πλάτης. Αυτό που ξεχωρίζει αυτό 
τον πόνο από εκείνον της ισχιαλγίας είναι ο 
τρόπος που ο πόνος εκτείνεται στο πόδι και 
το πέλμα. Μπορεί να τον αισθανθείτε σαν 
μια ισχυρή κράμπα στα πόδια που διαρκεί 

για μέρες.
Η ισχιαλγία είναι συνήθης σε άτομα ηλικίας 
μεταξύ 30 και 50 ετών. Οι γυναίκες είναι πιο 
πιθανό να αναπτύξουν ισχιαλγία κατά την 
περίοδο της εγκυμοσύνης εξαιτίας της επι-
πλέον πίεσης που δέχεται το ισχιακό νεύρο.

Αιτίες
 ª Κήλη δίσκου

Η πιο κοινή αιτία της ισχιαλγίας είναι η 
κήλη δίσκου. Οι δίσκοι δρουν σαν μαξιλά-
ρια μεταξύ των σπονδύλων της σπονδυλικής 
σας στήλης. Αυτοί οι δίσκοι γίνονται πιο αδύ-
ναμοι όσο μεγαλώνετε και είναι πιο ευάλω-
τοι σε τραυματισμούς. Μερικές φορές ένας 
δίσκος ασκεί πίεση στις ρίζες του ισχιακού 
νεύρου. Περίπου 1 στους 50 ανθρώπους 
θα πάθουν κήλη δίσκου σε κάποιο σημείο 
της ζωής τους. Έως και το ένα τέταρτο από 
αυτούς θα έχουν συμπτώματα που διαρκούν 
περισσότερο από 6 εβδομάδες.

 ª Σπονδυλική στένωση
Η φυσική φθορά των σπονδύλων μπορεί 
να οδηγήσει σε στένωση του σπονδυλικού 
σωλήνα. Αυτή η στένωση, που ονομάζε-
ται σπονδυλική στένωση, μπορεί να ασκή-
σει πίεση στις ρίζες του ισχιακού νεύρου. Η 
σπονδυλική στένωση είναι πιο συχνή σε ενή-
λικες άνω των 60 ετών.

 ª Όγκοι του νωτιαίου μυελού
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ισχιαλγία μπο-
ρεί να προκύψει από όγκους που δημιουρ-
γούνται μέσα ή κατά μήκος της σπονδυλι-
κής στήλης ή στο ισχιακό νεύρο. Καθώς ο 
όγκος μεγαλώνει, μπορεί να ασκήσει πίεση 
στα νεύρα που διακλαδώνονται από το νωτι-
αίο μυελό.

 ª Σύνδρομο απιοειδούς
Ο απιοειδής (piriformis) είναι ένας μυς που 
βρίσκεται βαθιά μέσα τους γλουτούς. Συνδέει 
το κάτω άκρο της σπονδυλικής στήλης με το 
ανώτερο μηριαίο οστό και εκτείνεται ακρι-
βώς πάνω από το ισχιακό νεύρο. Αν αυτός 
μυς έχει σπασμό, μπορεί να ασκήσει πίεση 
στο ισχιακό νεύρο, προκαλώντας τα συμπτώ-
ματα της ισχιαλγίας. Το σύνδρομο απιοει-
δούς μυός είναι πιο συχνό στις γυναίκες.

 ª Τραυματισμός ή μόλυνση
Άλλες αιτίες της ισχιαλγίας περιλαμβάνουν 
μυϊκή φλεγμονή, μόλυνση, ή τραυματισμό, 
όπως είναι ένα κάταγμα. Σε γενικές γραμμές, 
οποιαδήποτε κατάσταση ερεθίζει ή συμπιέ-
ζει το ισχιακό νεύρο μπορεί να προκαλέσει 
συμπτώματα ισχιαλγίας.

Τρόποι αντιμετώπισης
 ª Κρύο και θερμότητα

Υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να πάρετε στο 
σπίτι για να απαλύνετε τον πόνο της ισχιαλ-
γίας. Ένα θερμαντικό μαξιλάρι ή μια παγο-
κύστη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. 
Εφαρμόστε θερμότητα ή κρύο στην περιοχή 
που πονάτε στην πλάτη για περίπου 10 λεπτά 
κάθε ώρα. Πειραματιστείτε για να δείτε ποια 
μέθοδος από τις δύο σας παρέχει περισσό-

τερη ανακούφιση, ή δοκιμάστε να τις εναλ-
λάσσετε.

 ª Φαρμακευτική αγωγή
Τα αναλγητικά που μπορείτε να προμηθευ-
τείτε από φαρμακεία μπορεί να προσφέ-
ρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από την 
ισχιαλγία. Η ακεταμινοφαίνη (Tylenol) και τα 
μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα, 
όπως η ασπιρίνη, η ιβουπροφαίνη (Advil) και 
η ναπροξένη (Aleve) είναι καλές επιλογές. Ο 
γιατρός σας μπορεί, επίσης, να σας δώσει μια 
ένεση στεροειδών για την περαιτέρω μείωση 
της φλεγμονής.

 ª Ασκήσεις 
Προσπαθήστε να παραμείνετε ενεργοί και 
να κινήστε τακτικά. Η κίνηση μπορεί πραγ-
ματικά να βοηθήσει στη μείωση της φλεγ-
μονής και του πόνου. Ένας φυσιοθεραπευ-
τής μπορεί να σας δείξει πώς να τεντώσετε 
απαλά τους μυς στην πλάτη χωρίς να επιδει-
νώσετε την κατάστασή σας. Ανάλογα με την 
κατάσταση της υγείας σας, μπορεί ορισμέ-
νες ασκήσεις να μην ενδείκνυνται. Ο γιατρός 
σας μπορεί επίσης να σας συστήσει να κάνετε 
σύντομους περιπάτους.

 ª Ενέσεις
Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί 
να συστήσει την έγχυση στεροειδών μέσα 
στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης για τη 
μείωση της φλεγμονής.

 ª Χειρουργική επέμβαση
Αν η ισχιαλγία σας οφείλεται σε κήλη δίσκου, 
και αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να προ-
καλεί έντονο πόνο μετά από πάροδο 4 έως 6 
εβδομάδων, η χειρουργική επέμβαση μπο-
ρεί να είναι μια επιλογή. Ο χειρουργός θα 
αφαιρέσει ένα τμήμα της κήλης δίσκου για 
να ανακουφίσει την πίεση στο ισχιακό νεύρο. 
Περίπου το 90% των ασθενών ανακουφίζο-
νται άμεσα από αυτό το είδος της χειρουργι-
κής επέμβασης. Άλλες χειρουργικές επεμβά-
σεις μπορεί να ανακουφίσουν την ισχιαλγία 
που προκαλείται από σπονδυλική στένωση.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 
για να παραγγείλετε τις συνταγές σας 
λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι 
έτοιμές για παραλαβή ή να τις κάνουμε 
delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

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

01130 6947300677

Ontario Temporarily Moving 
to Modified Step Two of the 

Roadmap to Reopen

I
n response to recent trends that show an alarming increase in COVID-19 
hospitalizations, the Ontario government, in consultation with the Chief 
Medical Officer of Health, is temporarily moving the province into Step Two 
of its Roadmap to Reopen with modifications that take into account the 

province’s successful vaccination efforts. These time-limited measures will help 
blunt transmission and prevent hospitals from becoming overwhelmed as the 
province continues to accelerate its booster dose rollout.
Unlike other variants throughout the pandemic, evolving data is showing that 
while the Omicron variant is less severe, its high transmissibility has resulted 
in a larger number of hospital admissions relative to ICU admissions. Staff 
absenteeism is also expected to rise and affect operations in workplaces across 
Ontario due to Omicron infection and exposure, including in hospitals and 
schools.
The rapid rise of Omicron cases, which may soon number in the hundreds 
of thousands, could result in the province’s hospital capacity becoming 
overwhelmed if further action isn’t taken to curb transmission. When one in 100 
cases goes to hospital, it means that with this rapid increase in transmission the 
number of new cases requiring hospitalization will also rapidly increase daily. 
For example, 50,000 cases per day would mean 500 hospital admissions per 
day, which is greater than the peak daily hospitalizations of 265 per day from 
last spring, when hospitals were under significant strain during the third wave 
of the pandemic.
In response, the province will return to the modified version of Step Two of the 
Roadmap to Reopen effective Wednesday, January 5, 2022 at 12:01 a.m. for 
at least 21 days (until January 26, 2022), subject to trends in public health and 
health system indicators.
In addition, on January 5, 2022 the Chief Medical Officer of Health will reinstate 
Directive 2 for hospitals and regulated health professionals, instructing 
hospitals to pause all non-emergent and non-urgent surgeries and procedures in 
order to preserve critical care and human resource capacity.

Businesses
In recognition of the impact the Omicron variant and additional public health 
measures have on small businesses, the government is expanding the new 
Ontario Business Costs Rebate Program. Eligible businesses that are required 
to close or reduce capacity will receive rebate payments for a portion of the 
property tax and energy costs they incur while subject to these measures. 
Eligible businesses required to reduce capacity to 50 per cent, such as smaller 
retail stores, will receive a rebate payment equivalent to 50 per cent of 
their costs, while businesses required to close for indoor activities, such as 
restaurants and gyms, will receive a rebate payment equivalent to 100 per cent 
of their costs.
To improve cash flows for Ontario businesses, effective January 1, 2022, 
the government is also providing up to $7.5 billion for a six-month interest- 
and penalty-free period for Ontario businesses to make payments for most 
provincially administered taxes, supporting businesses now and providing the 
flexibility they will need for long-term planning.
The government is also exploring options for providing further targeted and 
necessary supports for businesses and workers impacted by the province’s 
move into a modified Step Two of the Roadmap to Reopen, including grants. 
The government will also continue to call on the federal government to come to 
table and help us support Ontario businesses and Ontario workers by allowing 
eligible businesses to defer HST and to enhance supports available to workers 
affected by current public health measures.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ΔΙΠΛΟΙ

ΧΩΡΟΙ ΤΑΦΗΣ

ΣΤΟ Elgin Mills Cemetery
Section 10 - plots 2257 - 2261

(Το τμήμα 10 είναιαυτό στο οποίο 
αγόρασαν πολλοί Έλληνες χώρο 

ταφής σε αυτό το κοιμητήριο)

Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας
Για πληροφορίες

κ.Βασίλης 
416-817-5952

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

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

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ

ΤΗΛ. 647.768.3799
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Ενδιαφέρομαι για γραμματόσημα
 Ελληνικά σφραγισμένα ή ασφράγιστα. 

Πληρώνω τις καλύτερες τιμές. 
Τheodoros Zoumis 1.347.681.1200 
email tedolympiakos@gmail.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ/Η

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

ΜΕ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

1 ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
 ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:

416-265-2273 ΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια μητέρα μόνη της, με τον γιό της άρρωστο, ΑΜΕΑ 
για λόγους σοβαρών προβλημάτων και καταστάσεως 
υγείας ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα. Τώρα είναι στην 

πιο δυσάρεστη θέση στη ζωή της. Καθυστέρησε τα 
ενοίκια και δυστυχώς ήρθε η ώρα της έξωσής της.
Λίγες στιγμές να βρεθούν στο δρόμο μητέρα και το 

άρρωστο παιδί της. Ζητάει απεγνωσμένα την βοήθειά 
μας, παρακαλώ πολύ μια μικρή βοήθεια ίσως μετρήσει 

πολύ για την δύσκολη κατάστασή της.
Αριθμός λογαριασμού είναι 6328-144474-250. Τράπεζα 

Πειραιώς. ΙΒΑΝ: GR3501713280006328144474250.
SWIFT(BIC)PIRBGRAA. Δικαιούχος: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ευχαριστούμε για όποια βοήθειά σας

 μέσα από την καρδιά μας.
Αγγελική-Ανδρέας
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

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

ΘΑΛΑΣΣΑ, 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

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

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ

01130 6947300677



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

Η 
πόλη του Τορόντο λέει ότι από σήμε-
ρα θα αρχίσει να λειτουργεί κλινικές 
σε οίκους μακροχρόνιας φροντίδας 
που διοικούνται από την πόλη για τη 

χορήγηση τέταρτων δόσεων εμβολίου για τον 
COVID-19 σε επιλέξιμους κατοίκους.
Οι κλινικές λειτουργούν σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Michael Garron και ο πρώτος 
γύρος βολών θα χορηγηθεί σε 131 επιλέξι-
μους κατοίκους στο True Davidson Acres στην 

οδό Dawes Road.
Πέντε άλλα σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας 
που λειτουργούν από την πόλη θα φιλοξενή-
σουν κλινικές τέταρτης δόσης αργότερα αυτή 
την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των 
Wychwood Towers, Fudger House, Kipling 
Acres, Wesburn Manor και Seven Oaks. Οι 
κλινικές στα Bendale Acres, Carefree Lodge, 
Cummer Lodge και Lakeshore Lodge αναμένε-
ται να κρατηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι τέταρτες δόσεις του εμβολίου θα 
χορηγηθούν σε οίκους μακροχρόνιας 
φροντίδας της πόλης αυτή την εβδομάδα

Έ
να έφηβο αγόρι νοσηλεύεται στο 
νοσοκομείο αφού πυροβολήθη-
κε κατά τη διάρκεια εισβολής στο 
σπίτι στο Σκάρμπορο το απόγευμα 

της Τετάρτης.
Η αστυνομία του Τορόντο είπε ότι αντα-
ποκρίθηκε στις εκκλήσεις για πυροβο-
λισμούς στην περιοχή της λεωφόρου 
Morningside και της Sewells Road λίγο 
μετά τις 4:30 μ.μ.
όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν 
έναν άνδρα στην εφηβεία του με τραύμα 

από πυροβολισμό στον στήθος  του.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκο-
μείο τραυμάτων με σοβαρά τραύματα, το 
θύμα είναι τώρα σε σταθερή κατάσταση 
και μιλά με αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί βρήκαν εκτεταμένα στοι-
χεία στο σημείο και τα εντόπισαν σε μια 
κατοικία στο Overlord Crescent, όπου η 
αστυνομία διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα 
ο πυροβολισμός και η εισβολή στο σπίτι.
Η αστυνομία πιστεύει ότι στο περιστατικό 
εμπλέκονται τουλάχιστον δύο ύποπτοι.

Έφηβος στο νοσοκομείο μετά από 
πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εισβολής 
σε σπίτι στο Scarborough

Η 
πόλη του Τορόντο λέει ότι έχει 
απολύσει 461 υπαλλήλους που 
δεν συμμορφώθηκαν με την 
πολιτική εμβολιασμού της.

Η πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 7 Σεπτεμ-
βρίου του περασμένου έτους. Οι εργα-
ζόμενοι είχαν αρχικά προθεσμία έως τις 
30 Οκτωβρίου για να εμβολιαστούν πλή-
ρως, αλλά η προθεσμία συμμόρφωσης 
παρατάθηκε έως τις 2 Ιανουαρίου.
«Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, συνο-
λικά 461 εργαζόμενοι είτε δεν είχαν λάβει 
καμία δόση εμβολίου για τον COVID-19 
είτε δεν είχαν αναφέρει την κατάσταση 
εμβολιασμού τους και είχαν τερματιστεί 
η εργασία τους με την πόλη του Τορό-
ντο», ανέφερε η πόλη σε ανακοίνωση την 
Τετάρτη. 
Η πόλη ανέφερε ότι το τρέχον επίπεδο 
στελέχωσης δεν επηρεάζεται, επειδή οι 
υπάλληλοι που απολύθη-
καν είχαν ήδη ανασταλεί 
χωρίς αμοιβή λόγω απώ-
λειας προηγούμενων προ-
θεσμιών.
Σύμφωνα με στοιχεία της 
πόλης, περίπου το 98,6 
τοις εκατό του ενεργού 
εργατ ικού δυναμικού έχει 
συμμορφωθεί με την πολιτική και ανέ-
φερε ότι είναι πλήρως εμβολιασμένο.
Υπάρχουν 37 εργαζόμενοι επί του παρό-
ντος σε προσωρινή άδεια που αναμένουν 
απόφαση σχετικά με τα αιτήματά τους για 
στέγαση και 248 εργαζόμενοι που έχουν 

αναφέρει ότι έχουν λάβει μόνο μία δόση 
εμβολίου για τον COVID-19 μέχρι στιγ-
μής.

Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, 
όσοι ανέφεραν ότι είχαν μόλις μία δόση  
θα έχουν μια συνάντηση με τον μάνα-
τζέρ τους και θα μπορούσαν να βρε-
θούν αντιμέτωποι με τερματισμό εάν 
δεν είχαν κάνει δεύτερη.
Η πόλη είπε ότι «θα δοθεί προσοχή» 
σε όσους έχουν ραντεβού για δεύτερη 
λήψη.
Στην ανακοίνωσή της, η πόλη είπε ότι 
έχει «προσφέρει διάφορες υποστη-

ρίξεις στο προσωπικό» από τότε που 
τέθηκε σε ισχύ η πολιτική εμβολια-
σμού της, συμπεριλαμβανομένων των 
ευκαιριών εκπαίδευσης, του χρόνου 
αποδοχών για εμβολιασμό και ορι-
σμένων κλινικών εμβολιασμού στο 
χώρο εργασίας.
Τα νέα έρχονται καθώς το Τορόντο 

προετοιμάζεται για ένα θεωρη-
τικό σενάριο χειρότερης περί-
πτωσης στο οποίο το 50 τοις 
εκατό ή περισσότερο του εργα-
τ ικού δυναμικού του είναι 

εκτός COVID-19 ή απομο-
νώνεται λόγω στενής επα-

φής.
Πολλοί μεγάλοι εργοδότες στην επαρ-
χία έχουν εισαγάγει υποχρεωτικές πολι-
τικές εμβολιασμού ως μέτρο υγείας και 
ως τρόπο προσπάθειας να παραμείνουν 
ανοιχτοί και λειτουργικοί παρά τον ιό.

Το Τορόντο απολύει 461 υπαλλήλους 
της πόλης που δεν συμμορφώθηκαν με 
την πολιτική εμβολίων κατά του 
COVID-19
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Corrie Yee:
Το μοντέλο με το πληθωρικό μπούστο

H Corrie Yee είναι ένα 
από τα πιο δημοφιλή 
μοντέλα για μπικίνι 
αυτή την στιγμή, 
καθώς διαθέτει 
εντυπωσιακές 
αναλογίες και ένα 
πληθωρικό μπούστο 
που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο.

Η μελαχροινή 
καλλονή, η οποία 
έχει ως έδρα το 
Λος Άντζελες, 
είναι ένα από τα πιο 
καυτά κορίτσια του 
Instagram, κάτι που 
αποδεικνύουν και 
οι 1,1 εκατομμύριο 
οπαδοί της, οι οποίοι 
παθαίνουν απανωτά 
εγκεφαλικά κάθε 
φορά που κάνει μια 
ανάρτηση.

Δεν γνωρίζουμε 
πολλά προσωπικά 
πράγματα για την 
Corrie, κάτι που 
προφανώς δεν σας 
ενοχλεί, καθώς, 
μην γελιόμαστε, οι 
περισσότεροι δεν 
διαβάσατε σχεδόν 
τίποτα και ήδη 
κοιτάτε τις παρακάτω 
φωτογραφίες.
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Η 
πρώην παίκτρια του Survivor φροντίζει 
να κρατά σε εγρήγορση τον αντρικό πλη-
θυσμό και να του εξάπτει την φαντασία 
με τις αναρτήσεις της. Το μοντέλο, που το 

2014 είχε διακριθεί σε διαγωνισμό ομορφιάς στην 
Κίνα, δεν δυσκολεύεται να πετάξει τα ρούχα του, 
να ποζάρει στον φακό και να προκαλέσει «ζημιά».
Το καλλίγραμμο, γυμνασμένο σώμα που διαθέτει 
είναι το ατού της και όχι άδικα. Άλλοτε φωτογραφί-
ζεται μπροστά από τράπεζες, άλλοτε σε παραλίες 
και άλλοτε στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, με 

το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Ασημίνα Ιγγλέζου είναι μητέρα δύο 
κοριτσιών και παντρεμένη. Ωστόσο, αυτό δεν την 
εμποδίζει να βομβαρδίζει τα social media της.
«Περνάω καλά και γενικά κάποιος και άγιος να εί-
ναι, χίλια καλά να έχει κάνει, ένα πράγμα να κάνει 
κάποιος που να μην του αρέσει θα τον κατηγορή-
σει. Είμαι ακομπλεξάριστη. Ο σύζυγός μου είναι 
άνετος με τις σέξι φωτογραφίες που ανεβάζω στα 
social», έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της για 
τα γυμνά.

Ασημίνα Ιγγλέζου: Οι γυμνές φωτογραφίες 
της που βάζουν «φωτιά»

Η 
Ευρυδίκη Βαλα-
βάνη και ο Κων-
σταντίνος Βασά-
λος είναι αναμ-

φισβήτητα ένα από τα πιο 
αγαπημένα ζευγάρια της 
ελληνικής showbiz. Είναι 
πολύ ερωτευμένοι και συ-
γκατοικούν από τον πρώ-
το καιρό της σχέσης τους, η 
οποία δημιουργήθηκε με-
τά την συμμετοχή τους στο 
Survivor. Η Ευρυδίκη και ο 
Κωνσταντίνος βρέθηκαν 
στην Ελαφόνησο για να α-
πολαύσουν τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές. Έδει-
χναν να απολαμβάνουν τις 
στιγμές και σίγουρα αυτές 
οι διακοπές ήταν κάτι που 
και οι δύο χρειαζόντουσαν 
μετά από τόσους μήνες κα-
ραντίνα. Τόσο ο Κωνστα-
ντίνος Βασάλος όσο και η 
Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λα-
τρεύουν τα ταξίδια και μά-
λιστα τους έχουμε δει να 
ταξιδεύουν και μαζί και σί-
γουρα το γεγονός ότι ήμα-
σταν τόσο καιρό σε καρα-
ντίνα τους κόστισε αρκετά.

Βασάλος: Ξεκίνησε τις 
καλοκαιρινές διακοπές του

Η Κατερίνα Καινούργιου 
έβαλε το αποκαλυπτικό 
λευκό μπικίνι της

Δεν χρειάζονται και πολλά 
λόγια όταν κανείς μιλά για 
την Κατερίνα Καινούργιου. 
Αυτή τη φορά η Κατερίνα 
επέλεξε ένα απίθανο λευκό 
μπικίνι με ιδιαίτερο κόψιμο 
στο κάτω μέρος, πήγε 
παραλία και μας… τρέλανε. 
Φυσικά όλος ο ανδρικός 
πληθυσμός των κοινωνικών 
μέσων έσπευσε να της κάνει 
άπειρα λάικς. Η Κατερινά 
αυτό το καιρό βρίσκεται 
στην Μύκονο και γεμίζει 
τις μπαταρίες της για την 
επόμενη σεζόν.

Η Μαρίνα του MasterChef 
5 ποζάρει με μπικίνι και 
δείχνει τα τατουάζ της

H Μαρίνα Ντεμολλάι ήταν ένα 
από τα πρόσωπα του φετινού 
MasterChef που ξεχώρισαν 
και δίχασαν το κοινό. Η μισητή 
Μαρίνα του Twitter, κατάφερε να 
επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την 
αποχώρησή της και να φτάσει 
μέχρι και την τελική τριάδα του 
ριάλιτι μαγειρικής. Και ενώ το 
MasterChef αποτελεί πλέον 
παρελθόν, η Μαρίνα συνεχίζει και 
να μαγειρεύει και να κάνει μπάνιο 
στη θάλασσα. Αυτή τη φορά, μας 
έδειξε τις αναλογίες της φορώντας 
μαύρο μπικίνι, κι εκεί είδαμε και 
το μεγάλο τατουάζ που διαθέτει η 
29χρονη στο πόδι της.

Το σκηνικό της εκπομπής 
του Πετρετζίκη αλλάζει 
την επόμενη σεζόν 

Η εκπομπή του Άκη 
Πετρετζίκη, Kitchen Lab, 
που προβάλλεται στον Al-
pha και σαρώνει σε νούμερα 
τηλεθέασης συνεχίζεται και την 
επόμενη σεζόν με ανανεωμένο 
σκηνικό!Στη νέα του κουζίνα, 
ο σεφ θα μας δείχνει απλές 
και… παρεξηγημένες 
συνταγές, πρωτότυπες αλλά 
και παραδοσιακές συνταγές 
και φυσικά θα μας λέει και την 
επόμενη σεζόν τα μυστικά για 
τα πετυχημένα πιάτα που θα 
δημιουργεί!

Η Πωλίνα αναστατώνει παίζοντας 
beach volley

Σ
τ η ν  μ α γ ε υ τ ι -
κή Ίο βρίσκε-
τα ι  τ ι ς  τ ε λ ευ -
ταίες ημέρες η 

Πωλίνα Τριγων ίδου, 
η  οποία  απολαμβά -
νει τον ήλιο και τη θά-
λασσα σ το κυκλαδίτ ι-
κο νησί παρέα με κα-
λούς φίλους. Η Πωλί-
να Τριγωνίδου περνά-
ε ι  ξ έ γ νοιασ τ ε ς  σ τ ιγ -
μές στην Ίο και σχεδόν 
καθημερινά ανεβάζε ι 
φωτογραφίε ς και βί-
ν τεο σ τον προσωπικό 
της  λογαριασμό σ το 
Ins t agram.  Βρέθηκε 
σ ε  παραλία  του νη -
σ ιού και σ ίγουρα με 
το καλλίγραμμο κορ-
μί της… ανασ τάτωσε 
τους λουόμενους
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Ο
ι περισσότεροι 
την γνωρίσαμε 
ως «Μούσα» 
του Μουντιάλ 

της Ρωσίας, προσφέρο-
ντας έναν σημαντικό λόγο 
να ξεκολλήσουμε από τις 
οθόνες μας. Η Anastasia 
Gizerskaya, εκτός από μο-
ντέλο, είναι personal trainer 
και από σήμερα δεν έχεις 
δικαιολογία για να μην λιώ-
σεις στην γυμναστική μαζί 
της. Η Ρωσίδα καλλονή λα-
τρεύει την πολυτέλεια, την 
μεγάλη ζωή, τα ταξίδια ενώ 
τον τελευταίο διάστημα έχει 
αποκτήσει ένα νέο εθισμό. 
Έναν εθισμό που λίγο πο-
λύ μας είναι γνώριμος αφού 
δεν είναι η μόνη. Έχει φάει 
μεγάλο κόλλημα με τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram και όποτε βρίσκει 
ευκαιρία ανεβάζει στιγμιότυ-
πα από την καθημερινότητά 
της. 

Πέσαμε ξεροί με την «Μούσα» του 
Μουντιάλ 

Καύσωνας με την σύντροφο του Βεράτι, Καύσωνας με την σύντροφο του Βεράτι, 
έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό Euroέκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό Euro

Η εν τυπωσιακή Τζέσ ικα Άιν τ ι βρί-
σκε ται σ τη κορυφή της λίσ τας με 
τ ι ς  π ιο  ε ν τυπωσ ιακέ ς  WAGs του 
φετ ινού Euro και υπάρχουν αρκε-
τοί… λόγοι γ ι’αυτό.

Η Γαλ λίδα σύν τροφος του Μάρκο 
Βεράτ ι  εργάζ ε ται ως μον τ έ λο και 
θεωρε ίτα ι  μ ία από τ ις  π ιο όμορ-
φες γυναίκε ς του πλανήτη.

Ο 
30χρονος Κανα-
δός γόης, που α-
σ χολ ε ί τ α ι  τ ό -
σο με το μόντε-

λινγκ όσο και με την υπο-
κριτική και έχει περίπου 
6.500.000 followers στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram έκανε ένα σύ-
ντομο ταξίδι στη Μύκονο, 
πριν φύγει για την Ουκρα-
νία και μοιράστηκε στιγμές 
ξεγνοιασιάς και διασκέδα-
σης με τους φίλους του στο 
νησί, ενώ ο ίδιος φρόντι-
σε να κοινοποιήσει την πα-
ρουσία του εκεί, δημοσιεύ-
οντας φωτογραφίες στο προ-
φίλ του, ενώ ο φακός των 
φωτογράφων τον απαθα-
νάτισε σε γνωστή παραλία. 

Νικ Μπέιτμαν: κάνει διακοπές στη 
Μύκονο

Η 
κυρία αυτή δι-
αθέτει 2,4 εκα-
τομμύρια οπα-
δούς στον λογα-

ριασμό της στο Instagram 
και είχε λάβει τον τίτλο 
“Hometown Hottie” από 
το περιοδικό Maxim. Εάν 
χρειάζεστε περισσότερους 
λόγους για να την ακολου-
θήσετε, το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να δείτε τις προ-
κλητικές φωτογραφίες της 
παρακάτω. Ο λόγος για την 
Cindy Prado, το πανέμορφο 
μοντέλο από το Μαϊάμι που 
διαθέτει έναν από τους πιο εν-
διαφέροντες λογαριασμούς 
στο Instagram και μάλιστα κα-
τέχει μια θέση στην λίστα με τις 
25 πιο “καυτές” γυναίκες της 
εφαρμογής.

Η ξανθιά καλλονή με το πιο “καυτό” κορμί 
στο Instagram!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΚΡΙΟΣ
Η υπεράνθρωπη προσπάθειά σας να κατα-
φέρετε τα πάντα, είναι σε πλήρη ισχύ καθώς 
ξεκινά η εβδομάδα. Τη Δευτέρα και την 
Τρίτη να περιμένετε πως θα κάνετε μεγάλη 
πρόοδο. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουρ-
γείτε εις βάρος κάποιου που σας ενδιαφέ-
ρει, καθώς ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι.

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

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

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα δικά σου θέλω φαί-
νεται και πάλι να μπαί-
νουν σε δεύτερη και 
τρίτη μοίρα, ιδιαίτερα 
αναφορικά με την πορεία 
της ερωτικής σου σχέσης. Στα 
επαγγελματικά σου, το θέμα των οικο-
νομικών αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη βαρύ-
τητα και περιορίζει τις πρωτοβουλίες σου.  

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

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αν είσαι ένας κανονικός άνθρωπος 
που θέλει ευτυχισμένες και δημιουρ-
γικές σχέσεις θα πρέπει να επιτρέπεις 
στους ανθρώπους να έχουν τις αδυνα-
μίες τους, τις κακές τους συνήθειες, τις 
εμμονές τους. Πόσες φορές άραγε έχεις 
καταπιεί το δόλωμα της αδυναμίας του 
άλλου και έχεις χειραγωγηθεί από αυτόν; 

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

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
A ρκετός από τον ενθουσιασμό των γιορ-
τών αντικαθίσταται είτε με την τεμπελιά των 

γιορτών, είτε με μια διάθεση να κάνεις 
τα πράγματα που κάνεις πάντα. 

Καθώς αυτό τη φετινή χρο-
νιά μάλλον δεν είναι εφι-

κτό, ακόμη κι αν βρί-
σκεσαι στην καλύτερη 
δυνατή κατάσ ταση 
δεδομένων των συν-
θηκών, είναι δύσκολο 
να μην αισθανθείς ότι 

πιέζεσαι, ότι δεν κάνεις 
αυτό που θα ήθελες, 

ότι δεν το διασκεδάζεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επειδή δεν είναι απαραίτητο ότι συμβα-

δίζουν μαζί σου οι υπόλοιποι στον εργασι-
ακό σου χώρο ή στο σπίτι σου, το πιθανό-
τερο είναι, ενώ είσαι καλύτερα, να δυσα-
νασχετείς περισσότερο. Καλό θα είναι να 
μη βάλεις φυτίλια, εκτός αν είσαι έτοιμος 
και διατεθειμένος να σβήσεις τις φωτιές 
και να αλλάξεις τελείως τα σχέδιά σου.  

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

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

Καλούν ται να εμβολιασ τούν έ νας 
Άγγλος, ένας Γερμανός, ένας Αμερικά-
νος και ένας Έλληνας. Πάει πρώτος ο 
Άγγλος.
- Δεν εμβολιάζομαι, λέει.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί 
ειδικά στους τζέντλεμαν (!!..)
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Γερ-
μανός.
- Δεν θέλω να εμβολιαστώ, τονίζει 
εμφατικά. Μα Κύριε, είναι διαταγή!
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Αμε-
ρικανός.
- Ούτε να το συζητάτε, τους το ξεκόβει 
εξαρχής.
- Μα Κύριε γιατί, εδώ εμβολιάστηκε ο 
γείτονας σας.
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο Έλλη-
νας.
- Μακριά από μένα, ούτε κατά διάνοια.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί 
ειδικά στους τζέντλεμαν.
- Δεν μ’ ενδιαφέρει.
- Μα είναι διαταγή!
- Σιγά που θα υπακούσω στις διατα-
γές σας.
- Δεν βλέπετε που το έκανε ο γείτονας 
σας;
- Και λοιπόν; Μου είναι αδιάφορο.

- Μα τέλος πάντων, από που έρχεστε; Τι 
εθνικότητας είστε;
- Είμαι Έλληνας.
- Έλληνας; Α, εν τάξει κανένα πρό-
βλημα, έτσι κι αλλιώς δεν συμπεριλαμ-
βάνεστε στους προς εμβολιασμό, δεν 
το δικαιούστε
- ΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ; ΜΕ ΠΟΙΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!
Και εμβολιάστηκε και ο Έλληνας!

Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπό-
θεση λίγο πριν από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, βρισκόταν σε καλή 
διάθεση, λόγω εορτών.
 “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον 
κατηγορούμενο. 
“Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χρι-
στουγεννιάτικα δώρα!” 
‘‘Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει 
έκπληκτος ο δικαστής, “πόσο πιο νωρίς 
ψωνίσατε κύριε;” 
“Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…”, 
απαντάει ο κατηγορούμενος.

Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς σ το 
καλό είμαστε σίγουροι ότι ο Αϊ Βασίλης 
είναι άντρας; Είναι απλό, μια γυναίκα, 
ποτέ δεν θα φορούσε, γιορτινές μέρες, 
κάθε χρόνο τα ίδια ρούχα.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

Γούνιτσα Λάρισας 1958 

Ταβέρνα «Ο Βάκχος» στην 
οδό Βάκχου στο κέντρο της 

Αθήνας

Κοιμίζοντας το μωρό στο 
σαμάρι, Ελασσόνα, 1968

Συρράκο Ιωαννίνων 
1972. Από το 
παράθυρο του 
ποιητή Κώστα 

Κρυστάλλη

Πλάκα 1972

Το Μπεζεστένι 
της Λάρισας. Το 

1980

Απελευθέρωση της 
Ελλάδας το 1944

Χερσόνησος 
Ηρακλείου

Φιγούρες με το 
αεροπλάνο στη 
Λάρισα 1952
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O Νοµός Σερρών, εκτός από την 
πρωτεύουσά του, την οµώνυµη πόλη 
η οποία σφύζει από ζωή, «κρύβει» 
σε κάθε του γωνιά µικρά και µεγάλα 
διαµάντια, που ικανοποιούν κάθε 
ταξιδιώτη και ξυπνούν την περιέργειά 
του να τον εξερευνήσει… στα άκρα!

Τ
ην πρώτη αποκάλυψη σας την επι-
φυλάσσει το κέντρο της πόλης. Αυ-
τά που θα σας κάνουν αμέσως εντύ-
πωση στις Σέρρες είναι η ζωογόνος 

ενέργειά τους, τα προσεγμένα μαγαζιά, οι 
φοιτητές, ο στυλάτος κόσμος –και ειδικά οι 
γυναίκες– αλλά και, όπως συμβαίνει σε κά-
θε μεγαλούπολη, η έντονη παρουσία τσιμέ-
ντου, κυρίως στις πολυκατοικίες των δεκαε-
τιών ‘60 και ‘70, οι οποίες στέρησαν την ο-
μορφιά του αστικού τοπίου, που, ευτυχώς, 
εδώ αντισταθμίζεται τόσο με τα εναπομεί-
ναντα αρχοντικά-στολίδια τα οποία την κο-
σμούν όσο, βέβαια, και με το πράσινο που 
την περιβάλλει.
«Πυρήνας» του κέντρου της πόλης η Πλατείες 
Ελευθερίας και Εμπορίου και βασικοί δρό-
μοι της, η Μεραρχίας και η Βενιζέλου. Στην 
Πλατεία Ελευθερίας την παράσταση κλέβει 
το περίφημο Μπεζεστένι, με τους έξι μολυ-
βδοσκέπαστους θόλους, που αποτελούσε 
κεντρική αγορά υφασμάτων κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας και συγκαταλέγεται, 
μάλιστα, στα καλύτερα διατηρημένα οικοδο-
μήματα που συναντάμε στην Ελλάδα. Σήμερα 
στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Δυστυ-
χώς, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, 
όπως το θαυμάσια αποκαταστημένο Ζιντζιρλί 
Τζαμί, η πόλη στερείται ένα πλήθος από τα 
στολίδια του οθωμανικού παρελθόντος της, 
εξαιτίας της πυρπόλησής της από τους Βούλ-
γαρους, καθώς αποχωρούσαν μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η γοητεία των Σερρών όμως αναδεικνύεται 
και εκτός του κέντρου τους. Θα σας εντυπω-
σιάσουν τα λίγα εναπομείναντα νεοκλασικά, 
με τα περισσότερα από αυτά να διασώζο-
νται στην περιοχή της Καλλιθέας. Αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγμα και η επιβλητική 
Οικία Ζαπάρα, στα Άνω Καμενίκια, στην ίδια 
τοποθεσία όπου θα θαυμάσετε και τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εξαι-
ρετική εντύπωση θα σας κάνουν τα εκκλη-
σάκια τα οποία ξεπροβάλλουν παντού και 
τα βυζαντινά μνημεία, γι’ αυτό μην παραλεί-
ψετε μια βόλτα στην Ακρόπολη στη βόρεια 
άκρη, στον Λόφο Κουλά, όπου διασώζεται 
ένα μεγάλο μέρος των τειχών της, καθώς και 
ο Πύργος του Ορέστη και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου (του 1339). Από εδώ θα χορ-
τάσετε θέα και θα γεμίσετε με υπέροχες εικό-
νες ειδικά λίγο προτού δύσει ο ήλιος και η 
πόλη ανάψει τα φώτα της!

Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου στην 
πόλη των Σερρών, μόλις 2 χλμ. από το πολύ-
βουο κέντρο, μας μεταφέρει σε ένα μαγευ-
τικό τοπίο μέσα στη φύση, με αιωνόβια πλα-
τάνια, καταρράκτες, ρυάκια, λίμνες, ποδη-
λατόδρομους, κιόσκια και ατελείωτα δρο-
μάκια, όπου μπορεί να απολαύσει κανείς τον 

περίπατό του.

Ακρόπολη Σερρών
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, σε χρυσόβουλα 
αυτοκρατόρων, αναφέρεται ως «Κάστρο». 
Είναι σημαντικός πύργος που υψώνεται στο 
δυτικό άκρο ενός πευκόφυτου λόφου στις 
Σέρρες. Χρονολογείται από τον 5o και 6o 
π.Χ. αιώνα και ήταν αρχαίο οχυρωματικό 
φρούριο που υπεράσπιζε την αρχαία πόλη. 
Η ίδρυση της Ακρόπολης ανάγεται στον 
9ο μ.χ αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Νικη-
φόρος Φωκάς κατασκεύασε οχυρωματικά 
έργα στην πόλη των Σερρών. Στον λόφο του 
Κουλά σήμερα σώζεται ο «Πύργος του Oρέ-
στη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασι-
λέως».

Μπεζεστένι – Αρχαιολογικό Μου-
σείο
To Μπεζεστένι, στην Πλατεία Ελευθερίας 
ξεκινάει την ιστορία του από την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, όταν η πόλη των Σερ-
ρών εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σπου-
δαία εμπορικά κέντρα και η αγορά της απο-
τελούσε πόλο έλξης εμπόρων διάφορων 
εθνικοτήτων, οι οποίοι διακινούσαν εκεί τα 
αγαθά τους, με κυρίαρχο, το βαμβάκι. Από 
το 1970 στεγάζεται εδώ το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Θα εκπλαγείτε από τη συλλογή 
του, την οποία απαρτίζουν όλα τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα του Νομού Σερρών, εκτός 
από εκείνα της Αμφίπολης, που στεγάζονται 
στο ομώνυμο μουσείο. 

Ζιντζιρλί Τζαμί
Χρονολογημένο περί τον 15ο αιώνα, στην 
Πλατεία Εμπορίου, αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 
Ζιντζιρλί Τζαμί είναι ένα έργο εξαιρετικής 
αισθητικής της ονομαστής σχολής του Οθω-
μανού αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Είναι γνω-
στό και ως «Τζαμί των Αλύσεων». Χαρακτη-
ριστικά σημεία του, ο μολυβένιος τρούλος 
και το μινμπάρ (άμβωνας), το οποίο θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του 
είδους σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσά-
νων
Η πλούσια ιστορία και ο τρόπος ζωής των 
Σαρακατσάνων ξεδιπλώνονται μέσα από τα 
αντικείμενα που εκτίθενται στο Λαογρα-
φικό Μουσείο. Εγκαινιάστηκε το 1979, στον 
πρώτο όροφο ενός παλαιού κτηρίου, αλλά 
εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε σταδιακά στο 
νέο οίκημά του έπειτα από 25 χρόνια επί-
μονων και συντονισμένων προσπαθειών, 
που τελικά του απέδωσαν τιμητικές διακρί-
σεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε το 1987 με 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της 
Χρονιάς (Prix du Musée de l’Année), που το 
συμπεριέλαβε ανάμεσα στα καλύτερα μου-
σεία της Ευρώπης.

Άγιος Ιωάννης, Σέρρες
Όχι μακριά, μόλις 5’ οδικώς (2,5 χλμ.) από 
το κέντρο της πόλης, μια όαση βγαλμένη… 
από τον παράδεισο, πνιγμένη στην οργι-
ώδη βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, σας 
περιμένει στον Άγιο Ιωάννη! Πριν φτάσετε 
βέβαια, το πρώτο που θα ελκύσει τη ματιά 
σας θα είναι το γραφικό Μονύδριο (εκκλη-
σάκι) του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη, 
όπου κάθε Πέμπτη μάλιστα τελείται και λει-
τουργία. Η ονομασία του οφείλεται στην 
πηγή κρύου νερού που υπήρχε άλλοτε εκεί 
κοντά.

Αρχαία Αμφίπολη
Μπορεί να πήρε μεγάλη δημοσιότητα τα 
τελευταία χρόνια, εξαιτίας των σημαντικών 
ανακαλύψεων που έφερε στο φως η αρχαι-
ολογική σκαπάνη, ωστόσο η Αρχαία Αμφί-
πολη αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό αξι-
οθέατο του Νομού Σερρών (64 χλμ. από την 
πόλη). Ιδρύθηκε το 437 π.Χ. από τους Αθη-
ναίους και ήκμασε κατά την Αρχαιότητα, ενώ 
το 422 π.Χ. αποσκίρτησε από την Αθήνα και 
το 357 π.Χ. κατακτήθηκε από τον βασιλιά 
των Μακεδόνων, Φίλιππο Β’.
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1956 από 
την Ελληνική Εφορεία Αρχαιοτήτων και 
αποκάλυψαν πολλά και αξιοθαύμαστα 
ευρήματα, με πιο χαρακτηριστικό από αυτά 

το λιοντάρι της Αμφίπολης, ένα από τα πιο 
σημαντικά μνημεία του 4ου αιώνα που δια-
σώθηκαν, το μοναδικό το οποίο αναστηλώ-
θηκε και βρίσκεται σήμερα δίπλα στην παλιά 
γέφυρα του Στρυμόνα, στην επαρχιακή οδό 
Αμφίπολης – Σερραϊκής Ακτής.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Το μεγαλοπρεπές Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου 
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών (50 
χλμ. από την πόλη) χτίστηκε το 1981 και 
είναι ένα από τα πιο πολυάριθμα της Ελλά-
δας, με 45 μοναχές. Γιορτάζει στις 29 Αυγού-
στου. Έχει πανοραμική θέα στη λίμνη Κερ-
κίνη, ενώ το πράσινο του όρους Μπέλες 
το κατακλύζει… Πρόκειται για μια μικρο-
γραφία κοινωνίας που πίσω από τα τείχη, 
ένα τοπίο, γραφικό και όμορφο. Χτίστηκε 
εξ ολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά 
υλικά, ενώ η Αγία Τράπεζα είναι αγιογρα-
φημένη από τις ίδιες τις μοναχές.
Ο ναός (500 τ.μ) είναι ακριβές αντίγραφο 
του παλαιού Καθολικού της Ι. Μ. Ξενοφώ-
ντος (10ου αι.). Η ηρεμία του τοπίου, οι εικό-
νες, η εγκάρδια φιλοξενία και η ενέργειά του 
κάνουν τον χρόνο να μοιάζει πως σταματά. 
Μεταξύ άλλων, θα δείτε το παλιό ελαιοτρι-
βείο, με πολλά από τα αντικείμενα να είναι 
πλέον μουσειακά εκθέματα. 

Οχυρό Ρούπελ
Σε απόσταση 42 χλμ. από τις Σέρρες, το 
Οχυρό Ρούπελ αποτελεί κομβικό κομμάτι 
της ελληνικής Ιστορίας και ένα σημαντικό 
μνημείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο γνωστά οχυρά, στη συνοριακή γραμμ 
ή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, το οποίο 
δημιουργήθηκε μεταξύ 1913 και 1914, 
ύστερα από εντολή του Μεταξά, με σκοπό 
να εμποδίσει τη διέλευση εχθρικών στρα-
τευμάτων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ενώ έπαιξε και σημαντικό ρόλο και κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο. Στο κτήριο «Ήχος και Φως» 
θα παρακολουθήσετε, μέσα από ένα οπτικο-
ακουστικό σύστημα, παρουσίαση της μάχης 
των οχυρών. Περιηγηθείτε επίσης στους 
χώρους του Στρατιωτικού Μουσείου.

Σέρρες: Απόδραση με “χίλια πρόσωπα”
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Ξεκινά η εκπόνηση των 
οριστικών μελετών, με 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
2023

Μ
ε εντατικούς ρυθμούς 
προχωρούν οι διαδι-
κασίες για την αποκα-
τάσταση των διατη-

ρητέων κτηρίων εντός του Στρατο-
πέδου Παύλου Μελά που προορί-
ζονται για μουσειακές χρήσεις. Στα 
κτίρια αυτά θα στεγαστούν, μεταξύ 
άλλων, μουσείο που θα φιλοξενεί 
έκθεση με τα ευρήματα από που έ-
φεραν στο φως οι ανασκαφές στο 
Μετρό της Θεσσαλονίκης και Μου-
σείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Οι ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του 
Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέ-
ρων Μνημείων και του Συμβου-
λίου Μουσείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
αφορούν στην αρχιτεκτονική και 
στατική προμελέτη επανάχρησης 
και λειτουργίας του διατηρητέου 
κτηρίου Α3, ως Μουσείου για την 
έκθεση ευρημάτων από τις ανα-
σκαφές του Μητροπολιτικού Σιδη-
ροδρόμου της Θεσσαλονίκης, 
καθώς και στην έγκριση της προμε-
λέτης του κτηριολογικού προγράμ-
ματός του, δίνουν το πράσινο φως 
για την εκπόνηση των οριστικών 
μελετών αποκατάστασης του κτη-

ρίου Α3, στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπλα-
σης του πρώην Στρατοπέδου, και 
τη μετατροπή του σε χώρο υπερτο-
πικού πρασίνου με χρήσεις μητρο-
πολιτικής εμβέλειας, με την ταυτό-
χρονη ανάδειξή του ως τόπο πολι-
τιστικής κληρονομιάς.
Αντίστοιχα, μετά την υπογραφή 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολι-
τισμικής Ανάπτυξης «Εκπόνηση 
μελετών ωρίμανσης για την απο-
κατάσταση και επανάχρηση του 
κτηρίου Δ εντός του Μητροπολι-
τικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέ-
δου) Παύλου Μελά» με χρημα-

τοδότηση 140.000 ευρώ από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, προχωρεί και η εκπόνηση 
των μελετών αποκατάστασης και 
επανάχρησης των κτηρίων Β4 και 
Δ, το οποίο παραχωρήθηκε από 
τον Δήμο Παύλου Μελά, προκει-
μένου να στεγάσουν το Μουσείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού.
Από το Συμβούλιο Μουσείων 
εγκρίθηκε ομόφωνα το κτηριολο-
γικό πρόγραμμα που συνέταξε η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσ-
σαλονίκης για την αναδιαρρύθμιση 
του υφιστάμενου διατηρητέου 
κτηρίου Α3, συνολικής ωφέλιμης 

επιφάνειας περίπου 3.000 τ.μ. Το 
κτήριο θα μετατραπεί σε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό Μουσείο, 
για να φιλοξενήσει αρχαιότητες 
από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσ-
σαλονίκης. Το κτήριο εντάσσεται 
στο παλαιότερο τμήμα του πρώην 
στρατοπέδου, έκτασης 250 στρεμ-
μάτων περίπου, χαρακτηρισμένου 
από το 2003 ως ιστορικό τοπίο, 
αποτελώντας τον πυρήνα του αρχι-
κού στρατοπέδου, στα τελευταία 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, περί το 
1895. Είναι ένα από τα πρώτα δείγ-
ματα οργανωμένου στρατοπέδου, 
σε ελληνικό έδαφος.

Έ
νας καλά οργανωμένος οικισμός, α-
πό τους πρώτους που δημιουργήθη-
καν στην Ελλάδα στην βορειοανατολι-
κή Πελοπόννησο, υπήρχε από την 3η 

χιλιετία στην Τενέα, στην ευρύτερη περιοχή ό-
που βρίσκεται σήμερα το Χιλιομόδι Κορινθί-
ας. Το παραπάνω γεγονός τεκμηριώνεται από 
τα ευρήματα που έφερε στο φως η συστηματι-
κή αρχαιολογική έρευνα και ειδικότερα στους 
χώρους του λουτρού όπου επικεκεντρώθη-
καν οι φετινές εργασίες που πραγματοποιή-
θηκαν υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρ. 
Έλενας Κόρκα.
Σκοπός της φετινής έρευνας ήταν η ολοκλή-
ρωση της ανασκαφής των επιμέρους χώρων 
του ρωμαϊκού λουτρού που ανασκάφηκε το 
2019 και το 2020, και αφετέρου η διερεύνηση 
πιθανής επέκτασης των χώρων εμπορικής 
δραστηριότητας που εντοπίστηκαν για πρώτη 
φορά το 2020.
Πιο συγκεκριμένα, πίσω από την αψίδα του 
δυτικού caldarium αποκαλύφθηκαν οι βεσπα-
σιανές των λουτρών. Εντοπίστηκαν υπερυψω-
μένο δάπεδο από πήλινες πλάκες και κτιστοί 
αγωγοί επενδυμένοι με πήλινες πλάκες και 
κεράμους, που εξυπηρετούσαν στην απορ-

ροή των λυμάτων. Στο χώρο βρέθηκαν οκτώ 
νομίσματα, εκ των οποίων το ένα χρονολογεί-
ται στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. με αρχές του 3ου 
αι. μ.Χ. και τα υπόλοιπα στα τέλη 4ου αι. μ.Χ. 
με αρχές 5ου αι. μ.Χ., καθώς και ευρήματα 
ρωμαϊκών χρόνων, όπως χάλκινο δαχτυλίδι, 
οστέινη περόνη, λύχνοι και μαρμάρινος κιο-
νίσκος.
Εν συνεχεία, βόρεια των θερμών δωματίων 
ανασκάφηκε το τρίτο praefurnium των λου-
τρών και οι χώροι που εξυπηρετούσαν στην 
αποθήκευση υλικών-ξυλείας για τη λειτουρ-

γεία του. Εντός των τομών αυτών, μεταξύ 
άλλων ευρημάτων των ρωμαϊκών χρόνων, 
βρέθηκαν καταπεσμένα αρχιτεκτονικά μέλη 
αρχαϊκής περιόδου, ένας ηγεμόνας καλυπτή-
ρας και μια επιζωγραφισμένη σίμη με πλοχ-
μοειδή διακόσμηση, στοιχεία που πιθανώς 
προέρχονται από κτίριο ίδιας χρονολογικής 
με αυτά περιόδου, το οποίο πιθανολογείται 
ότι βρίσκεται στην εγγύτητα του μνημείου και 
του οποίου έχουν εντοπιστεί σε προγενέστε-
ρες ανασκαφικές περιόδους σημαντικά αρχι-
τεκτονικά μέλη.

Η Σικελία 
επιστρέφει στην 
Ελλάδα θραύσμα 
από τη ζωφόρο 
του Παρθενώνα 

Μόλις λίγες ημέρες μετά την 
μεταφορά δέκα παρθενώνιων 
θραυσμάτων από το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο στο 
Μουσείο της Ακρόπολης, ένα 
ακόμη πολύτιμο κομμάτι του 
Παρθενώνα επιστρέφει στον 
φυσικό του χώρο, αυτή τη φορά 
από το εξωτερικό. Πρόκειται 
για απόσπασμα λίθου από τη 
ζωφόρο, το περίφημο «θραύ-
σμα Fagan», που δανείζεται κατ΄ 
αρχάς για οκτώ χρόνια  από το 
Μουσείο Antonino Salinas του 
Παλέρμο με ανοιχτή την προ-
οπτική να παραμείνει μόνιμα 
στον τόπο του, μαζί με τα υπό-
λοιπα Γλυπτά καθώς έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι διαδικασίες από 
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Το απότμημα του λίθου VI από 
την ανατολική ζωφόρο με το 
πόδι της Αρτέμιδας που έρχεται 
από το Μουσείο A. Salinas του 
Παλέρμο.
Το «θραύσμα Fagan» αποτελεί 
μέρος του λίθου VI της ανατολι-
κής ζωφόρου του Παρθενώνα 
και σε αυτό απεικονίζονται οι 
θεοί του Ολύμπου καθιστοί, 
να παρακολουθούν την πομπή  
και την παράδοση του πέπλου 
στην Αθηνά, την Πολιούχο θεά 
της Αθήνας. Το απόσπασμα 
του λίθου που επιστρέφει από 
την Σικελία είναι αυτό με  τα 
κάτω άκρα της θεάς Αρτέμιδας, 
μεταξύ άλλων θεάς του κυνη-
γιού, η οποία ατενίζει προς την 
πομπή των Παναθηναίων, που 
προσέρχεται προς τον μεγάλο 
ναό.
Όπως εξηγεί ο Assesoore της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
της Σικελικής Ταυτότητας Dr. 
Alberto Samona πρόκειται για 
μια πολιτιστική συμφωνία εξέ-
χουσας διεθνούς σημασίας, που 
έχει υπογράψει η Σικελία με την 
Ελλάδα, και η οποία προβλέπει 
τη μεταφορά στην Αθήνα του 
θραύσματος μιας πλάκας που 
ανήκει στην ανατολική ζωφόρο 
του Παρθενώνα, που σήμερα 
φυλάσσεται στο Περιφερει-
ακό Αρχαιολογικό Μουσείο A. 
Salinas στο Παλέρμο.

Έκθεση με αρχαία του Μετρό Θεσσαλονίκης και Μουσείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά 

Σημαντικά ευρήματα έφερε στο φως η ανασκαφή στο 
Χιλιομόδι Κορινθίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
Ολυμπιακός είχε ένα δύσκολο απόγευμα 
στη Ριζούπολη στο πρώτο παιχνίδι για το 
2022. Οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 
απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης για την 

16η αγωνιστική της Super League Interwetten, ο ο-
ποίος άντεξε την πίεση, με τον Βέρχουλστ να είναι πα-
ρών όποτε χρειάστηκε.
Η Ελαφρά Ταξιαρχία έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί 
του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκοι 
υποχρεώθηκαν στην τρίτη ισοπαλία τους στο πρωτά-
θλημα και η τελευταία μάλιστα ήταν στις 3 Οκτωβρίου 
στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη βαθμολογία οι 
Πειραιώτες είναι στους 42 πόντους στο +9 από την 
ΑΕΚ. Σημαντικός πόντος για τον ουραγό Απόλ-
λωνα που έχει οκτώ βαθμούς.
Οι δύο ομάδες χρειάστηκε να «παλέ-
ψουν» με τις απουσίες τους, με τους 
γηπεδούχους να έχουν 15 απώλειες, 
κάποιες εξ αυτών λόγω του κορονο-
ϊού. Ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι 
στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρη-
σης, ωστόσο ο Απόλλωνας και ιδιαίτερα 
ο γκολκίπερ του αντέδρασαν σωστά όταν 
χρειάστηκε.

Χωρίς σκορ στο πρώτο μέρος
Με αρκετές απουσίες παρατάχθηκαν οι δύο ομά-
δες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός είχε στο 
βασικό σχήμα τους Μπα και Αβραάμ Παπαδόπουλο, 
ενώ βασικοί επίσης είναι οι Βρουσάι και Καρμπόβνικ. 
Ο Απόλλων έχει πέσει θύμα του κορονοϊού, έτσι στη 
βασική ενδεκάδα βρέθηκαν οι Γιάννης Γιαννιώτας, 
Μιχαλάι Σίγκνεβιτς και Νίκολα Γιακιμόβσκι που ανα-
κοινώθηκαν την Τρίτη (4/1). Μάλιστα, υπήρχαν πέντε 
παίκτες στον πάγκο. Από τα πρώτα λεπτά ο Ολυμπι-
ακός θέλησε να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού. 
Στο 12’ οι ερυθρόλευκοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία. 
Ο Μαντί Καμαρά βρέθηκε απέναντι στον Βέρχουλστ, 
όμως δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Η ομάδα του Μαρ-
τίνς είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να 
φτάσει στην περιοχή του Απόλλωνα, ωστόσο δίχως 
μεγάλη επιτυχία. Στο 32’ ο Μπουχαλάκης πέρασε τον 
Κραγιόπουλο στα δεξιά της περιοχής, σούταρε, με τον 
Βέρχουλστ να αποκρούει γι’ ακόμη μία φορά.
Σε αυτό το σημείο, ο Απόλλωνας προσπάθησε να 

κάνει επίσης αισθητή την παρουσία του. Στο 35’ 
έχασε ευκαιρία με σουτ του Φατιόν στην περιοχή, με 
τον Μασούρα να προσπαθεί να τον κόψει με τον πόδι 
και τον διαιτητή να δείχνει συνέχεια. Ο ρυθμός έπεσε, 
γεγονός που βόλεψε τους γηπεδούχους. Ο Ολυμπια-
κός κυκλοφορούσε προσπαθώντας να βρει χώρους 
ανάμεσα στις γραμμές της Ελαφράς Ταξιαρχίας.
Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και το 0-0 έμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Μάλιστα, ο Απόλ-
λων είχε και καλή στιγμή στο 43’ με μία απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Γιακιμόβσκι, με τον Βατσλίκ να 
διώχνει με δυσκολία.

Κράτησε ο Απόλλωνας και στο δεύ-
τερο μέρος

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο με 
αλλαγή σχηματισμού. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς γύρισε σε 4-4-2 την διάταξη και 
τον Τικίνιο να περνάει στον αγωνιστικό 
χώρο. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ορεξά-
τοι, αλλά ο Βέρχουλστ όταν χρειαζόταν 

ήταν εκεί.
Στο 52’ είχε στιγμή με ένα αδύναμο σουτ 

του Μπουχαλάκη, τέσσερα λεπτά αργότερα ο 
ιδιαίτερα ενεργός Τικίνιο πλάσαρε πάνω στον γκολ-
κίπερ του Απόλλωνα. Ο Βραζιλιάνος στο 61’ είχε νέα 
στιγμή, όταν πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, 
αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας απέκρουσε εκ νέου. 
Την ίδια ώρα είχε περάσει και ο Βαλμπουενά στον 
αγωνιστικό χώρο.
Ο Ολυμπιακός επέμενε να έχει την κατοχή και να 
ψάχνει διόδους στην άμυνα του Απόλλωνα, με την 
Ελαφρά Ταξιαρχία να είναι οργανωμένη στα μετόπι-
σθεν. Οι ερυθρόλευκοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 
73ο λεπτό. Ο Βαλμπουενά έβγαλε τη σέντρα από τα 
δεξιά, ο Αραμπί εξ επαφής δεν μπόρεσε να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα, η οποία έφυγε άουτ.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς ανέβασε τις γραμμές 
της προς το φινάλε προσπαθώντας να βρει τον δρόμο 
προς την εστία των γηπεδούχων. Η μεγάλη ευκαιρία 
δεν ήρθε ποτέ μετά την ευκαιρία του Αραμπί. Ο Πορ-
τογάλος προπονητής πέρασε στον αγωνιστικό χώρο 
τον Κώστα Μανωλά και τον Μασιμιλιάνο Λοβέρα, 
μήπως βρεθεί η λύση, ωστόσο το 0-0 δεν άλλαξε έως 
το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από τη Ριζούπολη, ο Απόλλωνας Σμύρνης 
κράτησε το μηδέν (0-0) και υποχρέωσε σε απώλεια βαθμών τους ερυθρόλευκους. Αρκετές οι 
απουσίες για τους γηπεδούχους, αλλά και για τους φιλοξενούμενους.

Ερυθρόλευκη γκέλα στη Ερυθρόλευκη γκέλα στη 
ΡιζούποληΡιζούπολη

Παναθηναϊκός - Άρης 2-0
Λάτιν επικράτηση

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο της Λεω-
φόρου με αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών και κρουσμά-
των κορονοϊού με αποτέλεσμα οι δύο ενδεκάδες να έχουν αρκε-
τές αλλαγές. Από πλευράς Παναθηναϊκού απουσίαζαν μεταξύ 
άλλων οι Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Μαουρίσιο, Πέρεθ και Μπου-

ζούκης ενώ ο Άκης Μάντζιος δεν είχε στη διάθεση του τους Φαμπιάνο, 
Μαντσίνι, Γκαρσία, Γκάμα, Ματίγια, Καμαρά.
Η ενδεκάδα των πράσινων αποτελούνταν από τους Μπρινιόλι, Σάντσες, 
Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλο, Λούντκβιστ, Βιγιαφά-
νιες, Αϊτόρ, Παλάσιος και Μακέντα. Ενώ αυτή του Άρη από τους Κου-
έστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Μπεναλουάν, Μπράμπετς, Τζέγκο, Εντιαγέ, 
Λούμορ, Σάσα, Ιτούρμπε, Λόπεθ.

Καλύτερος για 35 λεπτά στο πρώτο μέρος
Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο για 35 λεπτά 
καθώς είχε τη μπάλα στα πόδια του, την κυκλοφόρησε σωστά και απεί-
λησε αρκετές φορές την εστία του Κουέστα.
Κατάφερε μάλιστα να σκοράρει στην πρώτη του τελική ευκαιρία. Στο 14’ 
σε σέντρα από τα αριστέρα του Χουάνκαρ ο Παλάσιος έγινε κάτοχος της 
μπάλας, σούταρε και είδε τον Κουέστα να αποκρούει, πήρε το ριμπάουντ 
όμως και με νέο πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
Εν συνεχεία το τριφύλλι είχε ευκαιρίες και για άλλα τέρματα, με τον Αϊτόρ 
αρχικά και τον Παλάσιος αλλά και τους Μακέντα και Λούντκβιστ αλλά 
δεν μπόρεσε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα.
Στο τελευταίο δεκάλεπτου του πρώτου ημιχρόνου φάνηκε ο Άρης, ήταν 
και το μοναδικό διάστημα, που οι «κιτρινόμαυροι» φάνηκαν στο ματς. 
Έφτιαξαν μάλιστα και τη μεγαλύτερη τους στιγμή με τον Μπεναλουάν να 
έχει δοκάρι στο 40’ μετά από κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του 
Ιτούρμπε.

Δοκάρι και γκολ ο Αϊτόρ
Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε ακόμα καλύτερα στην αναμέ-
τρηση, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά καθώς δεν άφησε τον Άρη να 
τον απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα.
Οι πράσινοι θα μπορούσαν να φτάσουν στο 2-0 αρχικά στο 48’ όταν 
μετά από εκτέλεση φάουλ του Λούντκβιστ ο Σένκεφελντ στο δεύτερο 
δοκάρι έκανε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά 
των διχτύων.
Δύο λεπτά αργότερα, στο 50’ ο Αϊτόρ έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε το 
σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής και είδε τη μπάλα να σταματάει στο 
αριστερό δοκάρι του Κουέστα.
Το παιχνίδι εν συνεχεία πήγε στην ένταση, τις δυνατές μονομαχίες, με 
τον Παναθηναϊκό να τα βγάζει πέρα και να ανταπεξέρχεται και σε αυτό 
το παιχνίδι.
Το τριφύλλι φρόντισε να έχει σωστή κυκλοφορία της μπάλας και να 
ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ. Αυτό ήρθε στο 83’ όταν ο Παλάσιος είδε 
την κίνηση του Αϊτόρ στην απέναντι πλευρά του έβγαλε καταπληκτική 
μπαλιά και ο Ισπανός με σουτ το οποίο κόντραρε μπόρεσε να νικήσει τον 
Κουέστα για το 2-0.
Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει μόνο μετά το 2-0 την εστία του Μπρι-
νιόλι και έχασε τη μοναδική του ευκαιρία στο δεύτερο μέρος στο 88’ με 
το σουτ του Χαϊρόβιτς.
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Η 
Λαμία υποδέχθηκε την ΑΕΚ 
στην έδρα της για τη 16η α-
γωνιστική της Super League 
Interwetten, με την Ένωση να 

επικρατεί με 2-0, χάρη στο γκολ του Λι-
βάι Γκαρσία στο 29ο λεπτό και Νορντίν 
Άμραμπατ στο 83ο λεπτό. Με αυτό το α-
ποτέλεσμα η Ένωση επέστρεψε στις νί-
κες στο πρωτάθλημα και ξεκίνησε με τον 
καλύτερο τρόπο το 2022.
Η Ένωση ήταν ανώτερη στο πρώτο 
μέρος, με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά του 
παιχνιδιού, δημιούργησε ευκαιρίες και 
βρήκε το γκολ με τον Λιβάι Γκαρσία. 
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάντα-
λου, ο Τζανετόπουλος δεν κατάφερε να 
απομακρύνει την μπάλα και ο 24χρονος 
μεσοεπιθετικός με δυνατό σουτ νίκησε 
τον Σαράνοφ, μέσα από την περιοχή.
Στο πρώτο μέρος η Λαμία μπήκε πιο 
δυνατά και είχε την πρώτη τελική στο 
παιχνίδι με τον Κρίστοφερ Νούνιεζ στο 
δεύτερο λεπτό. Ο Μήτογλου δεν μπό-
ρεσε να απομακρύνει την μπάλα και ο 
μέσος της Λαμίας επιχείρησε το σουτ 
από το ημικύκλιο της περιοχής με τον 
Τσιντώτα να απομακρύνει.
Πρώτη απειλή από πλευράς ΑΕΚ έγινε 
στο 12ο λεπτό. Ο Άμραμπατ έκανε 
μια χαμηλή μπαλιά στην περιοχή του 
Σαράνοφ, η μπάλα πέρασε απ’ όλους 
και έφτασε μέχρι τον Λιβάι Γκαρσία, ο 
οποίος έκανε το σουτ, ωστόσο η μπάλα 
κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των 
διχτυών του Σαράνοφ.
Η Ένωση βρήκε δίχτυα στο 16ο λεπτό, 
ωστόσο το γκολ του Ανσαριφάρντ δεν 
μέτρησε (ορθά). Οι παίκτες του Αργύρη 
Γιαννίκη αναπτύχθηκαν όμορφα από τα 
αριστερά, ο Μοχαμάντι έκανε το γύρι-
σμα προς τη μικρή περιοχή και ο Τζα-
νετόπουλος απομάκρυνε την μπάλα και 
αυτή βρήκε στο χέρι του Μάνταλου. 
Αυτή στρώθηκε στον Ανσαριφάρντ, ο 
οποίος νίκησε τον Σαράνοφ, ωστόσο το 
γκολ ακυρώθηκε για το χέρι του αρχη-
γού της ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ ισορρόπησε μετά το 10ο λεπτό, 
με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ελά-
χιστες καλές φάσεις στις δύο εστίες. 
Ωστόσο μετά το γκολ του Λιβάι, η 
Ένωση έφτασε κοντά στο γκολ σε δύο 
ακόμα περιπτώσεις.
Αρχικά στο 34’ ο Σαράνοφ σταμά-

τησε την κλειστή του γωνία το σουτ του 
Σιμάνσκι, ενώ δύο λεπτά μετά ο Άμρα-
μπατ επιχείρησε ένα σουτ έξω από την 
περιοχή με την μπάλα να καταλήγει λίγο 
άουτ. Τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο 
ημίχρονο ήταν από πλευράς Λαμίας.
Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά, ο Τζανδάρης έκανε το πλασέ, 
ωστόσο η μπάλα βρήκε στην πλάτη του 
Ελευθεριάδη και απομακρύνθηκε από 
την άμυνα της ΑΕΚ.

Χαμηλότερος ο ρυθμός στο 
δεύτερο μέρος
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και 
στο δεύτερο, η Λαμία ήταν εκείνη που 
απείλησε πρώτη. Έπειτα από εκτέλεση 
φάουλ από τα αριστερά, ο Τζανδάρης 
είδε την μπάλα να του στρώνεται και 
έκανε το σουτ, με την μπάλα να πηγαίνει 
λίγο άουτ. Η ΑΕΚ απείλησε για πρώτη 
φορά με σουτ του Μάνταλου στο 53’, με 
την μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ.
Στο 59’ ήταν η σειρά του Σιμάνσκι να 
απειλήσει, ωστόσο του σουτ που εξαπέ-
λυσε από το όριο της περιοχής κατέληξε 
λίγο άουτ. Στο 63’ ο Άμραμπατ μπήκε 
μέσα στην περιοχή και έκανε το σουτ, 
με τον Σαράνοφ να του κλείνει το οπτικό 
πεδίο και να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο 
Μαροκινός προτίμησε να μην μοιράσει 
στον Μάνταλο, ο οποίος περίμενε προ 
κενής εστίας.
Στο 67’ η Λαμία έχασε μια τεράστια 
ευκαιρία με τον Αραμπούλι. Ο Ελευθερι-
άδης έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον 
Μήτογλου, με τον Αραμπούλι να επωφε-
λείται. Ο Γεωργιανός επιθετικός έκανε το 
σουτ από πλάγια θέση με την μπάλα να 
περνάει λίγο άουτ. Ωστόσο ο Γεωργια-
νός επιθετικός ίσως ήταν εκτεθειμένος. 
Στο 76’ η Λαμία έχασε μια διπλή ευκαι-
ρία, ωστόσο οι προσπάθειες των Ρόμα-
νιτς και Ταϊρόν δεν κατάφεραν να βρουν 
στόχο.
Μετά από αυτή την ευκαιρία και τις 
αλλαγές του Γιαννίκη, η ΑΕΚ κατάφερε 
να θωρακίσει τα μετόπισθεν και να γίνει 
απειλητική στην εστία του Σαράνοφ. 
Μετά το γκολ του Άμραμπατ έφτασε 
κοντά στο 3-0 και με τον Χατζισαφί, 
ωστόσο ο Ιρανός μπακ αστόχησε από 
πλεονεκτική θέση, έπειτα από υποδειγ-
ματική αντεπίθεση των παικτών

Λαμία - ΑΕΚ 0-2

Mπήκε με το δεξί στο 2022 η 
Ένωση

Ο Αστέρας έκανε σεφτέ στο 2022 
επικρατώντας 1-0 του ΟΦΗ για την 
16η αγωνιστική της Super League 
Interwetten χάρη σε γκολ του 
Άντριαν Ριέρα στο 38ο λεπτό.
 

Ο 
Αστέρας έκανε... ποδαρικό 
στις νίκες για το 2022 στο παι-
χνίδι απέναντι στον ΟΦΗ στο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι 

Αρκάδες επικράτησαν 1-0 των Κρητικών 
με τον Άντριαν Ριέρα να πετυχαίνει στο 
38ο λεπτό το νικητήριο γκολ.
Έτσι, ο Αστέρας έμεινε στην 8η θέση, 
αλλά έφτασε τους 20 πόντους και είναι 
στο -2 από τον ΟΦΗ που βρίσκεται στην 
έκτη θέση. Οι Κρητικοί ξανά δεν μπόρε-
σαν να νικήσουν τους Αρκάδες μακριά 
από το Ηράκλειο.
Ο Αστέρας ήταν καλύτερος στο πρώτο 
μέρος και βρήκε το γκολ λίγο πριν να επι-
στρέψει στα αποδυτήρια. Ο ΟΦΗ ανέ-
βασε ρυθμό στο δεύτερο μέρος είχε 
δοκάρι, αλλά δεν βρήκε απάντηση, με 
τους Αρκάδες να διαχειρίζονται το προ-
βάδισμα και στο φινάλε να έχουν επί-
σης δοκάρι.
Από τα πρώτα λεπτά του 
παιχνιδιού οι δύο ομάδες 
έδειξαν όρεξη να παίξουν 
ποδόσφαιρο.  Η πρώτη 
στιγμή ανήκε στον Αστέρα 
με μία κεφαλιά του Μπα-
ράλες σ το 2ο λεπτό. Όσο 
κυλούσαν τα λεπτά διαμορ-
φωνόταν μία εικόνα στον αγωνι-
στικό χώρο. Οι Αρκάδες προσπαθούσαν 
με γεμίσματα να δημιουργήσουν κινδύ-
νους, ενώ ο ΟΦΗ να παίξει στην κόντρα.
Στο 23ο λεπτό ο Κανελλόπουλος έβγαλε 
ωραία σέντρα, ο Σίτο πήρε την κεφαλιά 
και έστειλε την μπάλα πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι του Βάτερμαν. Τρία λεπτά 
αργότερα, ο Αστέρας απείλησε ξανά με 
ένα γέμισμα. Ο Μπαράλες σηκώθηκε 
και πήρε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι 
εξ επαφής ο Βάτερμαν απέκρουσε με το 
γόνατο.
Ο ΟΦΗ έκανε αισθητή την παρουσία του 
στο 28’. Ο Γιαννούλης έκανε τη σέντρα 
από τα αριστερά, ο Ναμπί που ήρθε 
από πίσω έκανε το σουτ με την μπάλα 
να κυλάει άουτ, καθώς δεν έπιασε το 
σουτ, όπως θα ήθελε. Ο Αστέρας ήταν 
πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και προ-
σπαθούσε να δημιουργήσει κινδύνους. 

Στο 38’ σε ένα από τα γεμίσματά του 
βρήκε και το γκολ.
Αφού ο Λάμπρου έχασε την κατοχή, οι 
Αρκάδες έφυγαν στην κόντρα, από τα 
δεξιά ο Καρμόνα έκανε τη σέντρα και 
με πλασέ ο Ριέρα έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα. Μέχρι και το φινάλε του πρώ-
του μέρους ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να αντι-
δράσει, ο Αστέρας έλεγξε τον ρυθμό και 
πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Προσπάθησε ο ΟΦΗ, όμως δεν 
βρήκε απάντηση
Στο δεύτερο μέρος ο Ράσταβατς πέρασε 
στον αγωνιστικό χώρο τον Σόνι και ο 
Νιόπλιας τον Τσιλιανίδη. Ο Σόνι έκανε 
αισθητή την παρουσ ία του από τα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 47’ 
κατέβασε ωραία την μπάλα με το στή-
θος στην περιοχή, έκανε το σουτ κλει-
σμένος, πέρασε άουτ η μπάλα. Ένα λεπτό 
αργότερα, πέρασε δύο παίκτες του ΟΦΗ, 
συνέκλινε, έκανε το σουτ και μπλόκαρε ο 
Βάτερμαν.
Στη συνέχεια ο ΟΦΗ προσπάθησε να 

κάνει λίγο πιο αισθητή την παρου-
σία του. Κρατούσε την μπάλα 

στα πόδια του και κυκλοφο-
ρούσε, με τον Φαν Ντάινεν 
να περνάει σ τον αγων ι-
στικό χώρο. Ο Αστέρας είχε 
οπισθοχωρήσει και στο 62’ 
ο ΟΦΗ έχασε ευκαιρία. Ο 

Λάμπρου προσπάθησε από 
τα δεξιά να γίνει απειλητικός, 

ντρίμπλαρε, κράτησε την μπάλα, 
έστω και αν βρέθηκε στο έδαφος, έκανε 
το σουτ, με την μπάλα να χτυπάει στο 
δοκάρι.
Ο Νιόπλιας πέρασε τους Γρίβα και Νέιρα 
ψάχνοντας το γκολ, ενώ ο Ρασταβατς τον 
Κρεσπί και τον Τιλίκα θέλοντας περισ-
σότερη ενέργεια, την οποία είχε χάσει 
η ομάδα του. Όσο κυλούσαν τα λεπτά, ο 
ρυθμός έπεφτε με τον ΟΦΗ να μην μπο-
ρεί να βρει απάντηση.
Ο Αστέρας διαχειριζόταν το προβάδισμα 
που είχε αποκτήσει απο το πρώτο μέρος 
και μάλιστα λίγο πριν από το φινάλε είχε 
και ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ. Στο 
90+4’ ο Άλβαρεθ εκτέλεσε απευθείας 
ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, 
με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι του 
Βάτερμαν. Ήταν και η τελευταία φάση του 
αγώνα, με τους Αρκάδες να πανηγυρί-
ζουν το τρίποντο.

Αστέρας - ΟΦΗ 1-0

Ο Ριέρα καθάρισε τους 
Κρητικούς
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

Καλλιθέα: Τριπλό μεταγραφικό 
χτύπημα – Ενίσχυση στην επίθε-
ση!

Ο
ύτε μια, ούτε δυο αλλά τρεις με-
ταγραφές ανακοίνωσε η Καλλι-
θέα στην προσπάθεια που κάνει 
στην Super League 2

Συγκεκριμένα η ομάδα του Λεωνίδα Βόκο-
λου ανακοίνωσε τις μεταγραφές των Μαν-
θάτη, Μασιέλ και Χασανμπέγκοβιτς, με τους 
δυο πρώτους να έχουν ήδη ξεκινήσει προ-
πονήσεις, ενώ ο Βόσνιος επιθετικός ήρθε 
στην Ελλάδα την Δευτέρα (03/01).
H ανακοίνωση:
Η Καλλιθέα έχοντας πετύχει πέντε νίκες σε 
επτά αγώνες για την Betsson Super League 
2 2021-22 προχώρησε σε τρεις εντυπω-
σιακές μεταγραφές στην αρχή της χειμε-
ρινής μεταγραφικής περιόδου, ανακοι-
νώνοντας τις αφίξεις των Γεωργίου Μαν-
θάτη, πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, 
Demethryus Maciel, Βραζιλιάνου επιθε-
τικού μέσου με ελεύθερη μεταγραφή και 
Mirza Hasanbegović, διεθνούς επιθετικού 
με την όμαδα Κ21 της Βοσνίας, ως δανεικός 
από την Venezia.
Ο 24χρονος Μανθάτης ξεκίνησε την 
καριέρα του στον Ολυμπιακό και έπειτα από 
70 εμφανίσεις με 22 γκολ (για την ομάδα 
Κ19), έκανε ακόμα 29 εμφανίσεις με την 
πρώτη ομάδα έχοντας δύο γκολ και μία 
ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη σεζόν 
2016-17 ο Μανθάτης πραγματοποίησε 11 
συμμετοχές στο πρωτάθλημα στο οποίο ο 
Ολυμπιακός κατέκτησε τον έβδομο συνε-
χόμενο τίτλο του στη Superleague, ενώ είχε 
και 8 συμμετοχές στο UEFA Europa League. 
Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε ΠΑΣ Γιάν-
νινα, Πανιώνιο και Ανόρθωση πριν τελικά 
αποχωρήσει για να πάει στον Παναιτωλικό 
τον Ιανουάριο του 2021. Ο Μανθάτης έχει 
συνολικά 58 συμμετοχές στην καριέρα του, 
με δύο γκολ και δύο ασίστ στη Super League 
ενώ σε διεθνές επίπεδο, έχει 35 συμμετο-
χές στην Εθνική Νέων (Κ17 και Κ21) και έχει 
κληθεί στην Εθνική ανδρών χωρίς να έχει 
πραγματοποιήσει κάποια εμφάνιση.
Ο 22χρονος Demethryus Maciel με κατα-
γωγή από το Σάο Πάολο, ξεκίνησε την 
επαγγελματική του καριέρα στη βραζιλιά-
νικη Série A και στην Athletico Paranaense 

πριν μετακομίσει στη Juventude και στην 
Rio Braco-PR απ’ όπου τελικά έφτασε στην 
Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι για την 
ομάδα της Επισκοπής. Ο δημιουργικός 
μέσος πραγματοποίησε επτά εμφανίσεις και 
σημείωσε δύο γκολ τη φετινή σεζόν πρωτού 
λύσει το συμβόλαιό του με τον κρητικό σύλ-
λογο τον Δεκέμβριο του 2021.
Ο 20χρονος ύψους 1,93μ. Hasanbegovic, 
γεννημένος στη Στοκχόλμη, υπέγραψε 
στη Venezia το καλοκαίρι του 2020 και ως 
αρχηγός της ομάδας Κ19 τη σεζόν 2020-21 
σημείωσε 7 γκολ σε 14 εμφανίσεις. Πέρασε 
το πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν ως 
δανεικός στη σλοβενική ND Gorica, η οποία 
είναι τέσσερις φορές νικήτρια της PrvaLiga 
και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη 
θέση της δεύτερης κατηγορίας. Εκεί είχε 10 
εμφανίσεις περνώντας ως αλλαγή σημει-
ώνοντας ένα γκολ, πριν επιστρέψει στη 
Βενετία για να αναχωρήσει εκ νέου για την 
Αθήνα. Ο Hasanbegovic έχει συνολικά 12 
συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες Κ18 και 
Κ21 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με πιο πρό-
σφατη την εμφάνιση του για την ομάδα Κ21, 
τον Ιούνιο του 2021.
Ο Μανθάτης και ο Demethryus 
έχουν ξεκινήσει προπονή-
σεις με την ομάδα, ενώ ο 
Hasanbegovic έφτασε 
στην Αθήνα τη Δευτέρα 
03/01/22.
Η σεζόν 2021-22 σημα-
τοδοτεί την έναρξη μιας 
νέας εποχή στην Καλ-
λιθέα. Τον Αύγουστο 
του 2021, ο Αμερικανός 
επιχειρηματίας Andrew 
Barroway απέκτησε τον σύλ-
λογο μαζί με τους συνεργάτες 
του Θεόδωρο Φιλιππάκο, στέλεχος της 
Venezia FC και John Goldman, μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Venezia FC. 
Επικεφαλής του αθλητικού τμήματος είναι ο 
Πέτρος Φιλιππάκος με προπονητή τον Λεω-
νίδα Βόκολο.

Νέα προσθήκη για Ηρακλή – 
Παίρνει Σέρβο χαφ
O Ηρακλής ετοιμάζει νέα κίνηση ενίσχυσης 
με Σέρβο επιθετικό μέσο.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, 
ο Γηραιός μετά την απόκτηση του Μανώλη 

Πατράλη, βρίσκεται πολύ κοντά να προσθέ-
σει στο δυναμικό του και τον Κόστα Άλεξιτς.
Πρόκειται για τον 23χρονο Σέρβο μεσοεπι-
θετικό, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν 
στην Αρμενία για λογαριασμό της Σεβάν.
Παράλληλα, ο Άλεξιτς έχει αγωνιστεί και 
στις Becej, Vojvodina U19, Cukaricki, 
Napredak και FK Indjija.
Στη μέχρι τώρα ποδοσφαιρική του καριέρα 
έχει καταγράψει 78 συμμετοχές, 5 γκολ, 
ενώ έχει αντικρίσει 13 φορές την κίτρινη 
κάρτα. Ενδεικτικό είναι ότι δεν έχει αποβλη-
θεί ποτέ.
Η χρηματιστηριακή αξία του σύμφωνα με 
το transfermarkt.com είναι 150.000 ευρώ.

Ολυμπιακός Βόλου: «Φουλάρει» 
στα μεταγραφικά – Κοντά σε διε-
θνή Αζέρο!
Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις 
του Ολυμπιακού Βόλου με υποψήφιους 
μεταγραφικούς στόχους.
Η έντονη φημολογία περί συμφωνίας με τον 
Κώστα Μήτρογλου υποχώρησε μετά και 
το «φρένο» που έβαλε με δηλώσεις του ο 
Σωτήρης Μαυρονάσιος, την ίδια ώρα που 
«τελειωμένη» θα πρέπει να θεωρείται η 
μετακίνηση του Αλέξανδρου Γκαργκαλα-
τζίδη στους ερυθρολεύκους.
Από εκεί και πέρα ο χρόνος κυλά και ο 
Ολυμπιακός Βόλου χρειάζεται ενίσχυση. 
Μπάτροβιτς, Χάσεκ, Ντουάρτε Βαλέντε, 
Οκάν Σουλεϊμάν και Άλεξ Τσίκο αποτελούν 
παρελθόν, ενώ την Πέμπτη αποχώρησαν 
και οι Ναά – Χατζιπιρπιρίδης πράγμα που 
σημαίνει ότι άμεσα πρέπει να ολοκληρω-
θούν οι κινήσεις που βρίσκονται.. στα σκα-
ριά.
«Μάτια» υπάρχουν σε παίκτες της Super 
League 2 που δε βρήκαν το χώρο που θα 
ήθελαν στις ομάδες τους, ενώ οι ερυθρό-
λευκοι κοιτάζουν έντονα και στην παρα-
πάνω κατηγορία, όπου υπάρχουν ευκαιρίες 
κυρίως όσον αφορά νεαρούς, εξελίξιμους 
ποδοσφαιριστές.
Εκτός από φορ που δεδομένα θα έρθει, 

οι ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για 
την απόκτηση δύο εξτρέμ, ενώ 

σοβαρή ενίσχυση θα υπάρξει 
και σε άλλες θέσεις, μιας και 
έχει αποφασιστεί η ομάδα 
να παρουσιαστεί εμφα-
νώς βελτιωμένη μετά την 
διακοπή του πρωταθλή-
ματος για τις γιορτές.
Την ίδια ώρα ο Ολυμπια-

κός Βόλου παρουσιάζεται 
τις τελευταίες ώρες κοντά 

στην απόκτηση του Τουράν 
Μανάφοβ.

Οι ερυθρόλευκοι φαίνεται πως 
έχουν συμφωνήσει με τον 23χρονο μπακ 

από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος προορίζεται 
για αντικαταστάτης του Αντουάν Ναά στο 
αριστερό άκρο της άμυνας.
Ο Μανάφοβ αγωνίζεται στην Σαμπάιγ, 
ομάδα Α’ κατηγορίας στη χώρα του (το 
πρωτάθλημα βρίσκεται σε χειμερινή δια-
κοπή), με την οποία φέτος έχει μια γεμάτη 
χρονιά με 15 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 
ασίστ. Παράλληλα ο ποδοσφαιριστής είναι 
διεθνής με την εθνική ελπίδων της χώρας 
του, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρ-
χεται στις 350.000 ευρώ.

Η μεταγραφή του νεαρού οπισθοφύλακα 
αναμένεται να δρομολογηθεί άμεσα.

Γιούχτας: Φέρνει Ελβετό εξτρέμ!
Στον Γιούχτα “φουλάρουν” τον μεταγρα-
φικό τους σχεδιασμό για την ενίσχυση του 
ρόστερ και οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
στις 8 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στις Αρχά-
νες ο Ελβετός Μιλένο Ριμπέριο Σάντσες.
Πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι του Γιού-
χτα άνοιξαν “παρτίδες” με την Ελβετία για 
την μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου 
και όπως φαίνεται εντόπισαν την περίπτωση 
του Μιλένο Ριμπέριο Σάντσες ο οποίος αγω-
νίζεται ως εξτρέμ.
Ο 24χρονος εξτρέμ κατάγεται από το Πρά-
σινο Ακρωτήρι, ωστόσο έχει Ελβετικό δια-
βατήριο και μέχρι τώρα αγωνιζόταν στην 4η 
κατηγορία της Ελβετίας, όμως δεν θα συνε-
χίσει εκεί την καριέρα του.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ριμπέ-
ριο Σάντσες, θα βρεθεί στο νησί μας στις 8 
Ιανουαρίου, ώστε να δοκιμαστεί από τον 
Άγγελο Κασσωτάκη και τους συνεργάτες 
του.
Εφόσον πείσει με την απόδοση του, η διοί-
κηση θα συζητήσει μαζί του τις τελευ-
ταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το 
“deal” και να ενταχθεί στο ρόστερ ο νεα-
ρός εξτρέμ.

Ηρόδοτος: «Ποδαρικό» στις μετα-
γραφές με διπλό χτύπημα από Ου-
ρουγουάη!
Σε δυο σημαντικές μεταγραφές ενόψει της 
συνέχειας της χρονιάς στην Super League 2 
προχώρησε ο Ηρόδοτος.
Συγκεκριμένα η κρητική ομάδα ανακοί-
νωσε την απόκτηση των Μαουρίσιο Γκόμεζ 
και Τζόναθαν Μπαρμπόζα που αναμένεται 
να βοηθήσουν πολύ την ομάδα στην προ-
σπάθεια που κάνει στην Super League 2.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Ηρόδοτος είναι στην ευχάριστη 
θέση να κάνει… ποδαρικό στις προσθή-
κες και στο 2022, με δύο πολύ σημαντικές 
κινήσεις με παίκτες από την Α’ Εθνική της 
Ουρουγουάης!
Πρόκειται για δύο Ουρουγουανούς ποδο-
σφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από την 
Α’ κατηγορία της χώρας τους και αναμένε-
ται να βοηθήσουν τα μέγιστα στην προ-
σπάθεια του Ηροδότου στη Betsson Super 
League 2.
Ο πρώτος, είναι ο Μαουρίσιο Γκόμεζ 
(πλήρες όνομα Gomez Castro Mauricio 
Sebastian). Είναι γεννημένος στις 16 Απρι-
λίου του 1992 (30 ετών) στο Αρτίγας και 
αγωνίζεται ως χαφ-εξτρέμ. Έχει αγωνιστεί 
κατά σειρά στις εξής ομάδες: Wanderers, 
Rafaela, Torque, Defensor, Cerro Largo, 
Racing Club.
Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής έχει 
καταγράψει αρκετές συμμετοχές στην α’ 
κατηγορία της χώρας του ενώ έχει αγωνι-
στεί και στο Κόπα Λιμπερταδόρες!
Η δεύτερη προσθήκη της ομάδας είναι ο 
Τζόναθαν Μπαρμπόζα (πλήρες όνομα 
Barboza Bonilla Jonathan Daniel). Γεννή-
θηκε στο Μοντεβιδέο στις 2 Νοεμβρίου του 
1990 (32 ετών).
Στο πλούσιο βιογραφικό του, έχει κατα-
γράψει πάνω από 100 συμμετοχές στην Α’ 
κατηγορία της χώρας του.
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αθλητικά

Η Έμπολι έμοιαζε να παίρνει τη νίκη επί της 
Λάτσιο μέσα στο «Ολίμπικο», ειδικά από τη 
στιγμή που ο Γκουλιέλμο Βικάριο απέκρουσε 
πέναλτι του Τσίρο Ιμόμπιλε στο 86’. Τίποτα δεν 
είχε τελειώσει όμως, με τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς 
Σάβιτς να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις στο 
τελικό 3-3 για την 20ή αγωνιστική της Serie A.
Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, με τρία 
γκολ μέσα στα πρώτα 14 λεπτά, ευκαι-
ρίες και ένταση στο τέλος. Μόλις στο 8’, 
οι Νεντίμ Μπαϊράμι και Σίμον Ζουρκόβ-
σκι είχαν δώσει σημαντικό προβάδισμα 
για τους Τοσκανούς. Ο Τσίρο Ιμόμπιλε μεί-
ωσε έξι λεπτά αργότερα και στο 66’ ο Σερ-
γκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ισοφάρισε για τους 
«λατσιάλι», που είχαν αρκετές ευκαιρίες.
Οι φιλοξενούμενοι δεν πήγαν πίσω όμως 
και στο 75’ ο Φεντερίκο ντι Φραντσέσκο 
τους έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ. Οι 
γηπεδούχοι θεώρησαν ότι ισοφάρισαν λίγο 
αργότερα, όταν ο Πάτρικ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω 

χεριού και ελέγχου του video για πολύ ώρα. 
Πίστεψαν ότι ισοφάρισαν και όταν ο Ιμό-
μπιλε κέρδισε πέναλτι, το οποίο απέτυχε 
να μετατρέψει σε γκολ. Τελικά τα κατάφε-
ραν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με 
κοντινή κεφαλιά του Σέρβου μέσου.

Λάτσιο - Έμπολι 3-3: Ο Μιλίνκοβιτς 
Σάβιτς έσωσε το βαθμό στις 
καθυστερήσεις

Τσέλσι - Τότεναμ 2-0: Πρώτο βήμα 
για τον τελικό του League Cup με 
Λουκάκου και τύχη

Η 
Τσέλσι νίκησε με 2-0 την Τότε-
ναμ στο «Ολντ Τράφορντ», για το 
πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών 
του League Cup, με τον Ρομέλου 

Λουκάκου βασικό, να αφήνει πίσω του όσα 
προηγήθηκαν.
Ένα γκολ του Κάι Χάβερτς κι ένα απίθανο 
αυτογκόλ του Μπεν Ντέιβις έδωσαν στους 
«μπλε» τη νίκη, με το εισιτήριο για τον 
τελικό να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα 
στο «Τότεναμ Χότσπερ Στέιντιουμ».
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 5’ 
άνοιξαν το σκορ, ύστερα από λάθος της 
Τότεναμ. Ο Ντάβινσον Σάντσες προσπά-
θησε να διώξει πριν η μπάλα περάσει τη 
γραμμή από σουτ του Χάβερτς, όμως δεν 
τα κατάφερε. Λίγο αργότερα, θα σημειω-
νόταν ένα κανονικό αυτογκόλ και μάλιστα 

κωμικό για τους φιλοξενούμενους,
Η Τσέλσι είχε το πάνω χέρι και στο 34’ ο 
Χακίμ Ζιγές εκτέλεση φάουλ με γέμισμα. 
Η μπάλα έφτασε στον Τζαφέτ Τανγκάνγκα, 
που επιχείρησε να διώξει με το κεφάλι, 
όμως την έστειλε πάνω στον Μπεν Ντέιβις 
κι αυτή εξοστρακίστηκε στα δίχτυα!
Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν το μομέ-
ντουμ, έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο 
σκορ παρά τις αλλαγές του Αντόνιο Κόντε 
στο 2ο ημίχρονο και τελικά έφτασαν στη 
νίκη, που τους δίνει σοβαρό προβάδισμα 
πρόκρισης στον τελικό της 27ης Φεβρουα-
ρίου. Το πρώτο παιχνίδι του έτερου ημιτε-
λικού μεταξύ Άρσεναλ και Λίβερπουλ δεν 
διεξήχθη λόγω προβλημάτων κορονοϊού 
των «κόκκινων».

Η 
Μπεσίκτας κατέκτησε το Süper 
Kupa για 9η φορά στην ιστορία 
της, ύστερα από έναν συναρ-
παστικό τελικό με αντίπαλο την 

Αντάλιασπορ, που διεξήχθη σε ένα από 
τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
2022, στο Αλ Ραγιάν του Κατάρ.
ο τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι, με τους 
νταμπλούχους Τουρκίας να επικρατούν με 
4-2 απέναντι στους περσινούς φιναλίστ 
του κυπέλλου.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ατί-
μπα Χάτσινσον, ο οποίος στο 33’ έδωσε 
προβάδισμα στην Μπεσίκτας, αλλά στο 

74’ σημείωσε αυτογκόλ και ουσιαστικά 
έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί 
δεν άλλαξε κάτι, παρά τις ευκαιρίες εκατέ-
ρωθεν, με συνέπεια τα πέναλτι να δώσουν 
τη λύση.
Ο Μουσταφά Ερντιλμάν είδε την προ-
σπάθειά του να καταλήγει πρώτα στον 
Ερσίν Ντεστανόγλου και στη συνέχεια στο 
δοκάρι, ο Σχέρελ Φλοράνους κατέγραψε 
την ανάποδη σειρά και η ομάδα του Νούρι 
Σαχίν αποδέχθηκε τη μοίρα της. Οι παί-
κτες της Μπεσίκτας σκόραρε και με τις τέσ-
σερις προσπάθειές της και κατέκτησε το 
τρόπαιο για πρώτη φορά από το 2006.

Η Μπεσίκτας κατέκτησε το Süper Kupa 
σε τελικό στο Κατάρ

Αλκογιάνο - Ρεάλ 1-3: Γλίτωσε στο 
τέλος την επανάληψη του περσινού 
εφιάλτη

Τ
ον Ιανουάριο του 2021, η Ρεάλ προ-
ηγήθηκε με τον Έντερ Μιλιτάο στο 
τέλος του 1ου ημιχρόνου, η Αλκο-
γιάνο ισοφάρισε στο 2ο ημίχρονο 

και στην παράταση πήρε την πρόκριση από 
τη φάση των 32 του Copa del Rey.
Τον Ιανουάριο του 2022, η Ρεάλ προ-
ηγήθηκε με τον Έντερ Μιλιτάο στο 
τέλος του 1ου ημιχρόνου, η Αλκο-
γιάνο ισοφάρισε στο 2ο ημίχρονο, 
αλλά η ιστορία δεν επαναλήφθηκε, 
αφού οι «μερέν γκε ς» σκόραραν 
άλλες δύο φορές, πήραν τη νίκη με 
3-1 και τελικά την εκδίκηση για τον 
περσινό αποκλεισμό στο ίδιο γήπεδο 
και στην ίδια φάση.
Το «Ελ Κογιάο» γέμισε για το σπουδαίο 
παιχνίδι που πήρε χαρακτήρα ρεβάνς για 

τους φιλοξενούμενους, έστω κι αν παίκτες 
όπως ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Βινίσιους και ο 
Τιμπό Κουρτουά έμειναν εκτός για διάφο-
ρους λόγους.
Στο 39’ ο Μιλιτάο άνοιξε με κεφαλιά το 
σκορ για τη Ρεάλ, που ήταν ανώτεροι σε 
όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ένα πανέ-
μορφο σόλο του Ντάνι Βέγκα στο 66’ όμως 
έδωσε μία αίσθηση επανάληψης στους 
γηπεδούχους. Η ανησυχία των φιλοξενου-
μένων κράτησε για περίπου 10 λεπτά, όταν 
ο Μάρκο Ασένσιο και ο Ίσκο κλείδωσαν 
την πρόκριση με γκολ μέσα σε δύο λεπτά.
Στα αξιοσημείωτα, ο 42χρονος Χοσέ Χουάν 
που υπερασπίστηκε και φέτος την εστία της 
Αλκογιάνο, ενώ αλλαγή πέρασε ο 40χρο-
νος Χουλί, ο οποίος το 2011-2012 αγωνιζό-
ταν στον Αστέρα Τρίπολης.

Λινάρες - Μπαρτσελόνα 1-2: Ο υπ’ 
ατμόν Ντεμπελέ διέσωσε την πρόκριση 
στο κύπελλο

Η 
Μπαρτσελόνα των μυρίων 
αγωνιστικών προβλημάτων 
βρέθηκε να χάνει από τη Λινά-
ρες εκτός έδρας για τη φάση 

των 32 του Copa del Rey και το μέλλον 
διαγραφόταν δυσοίωνο. Ο Τσάβι εμπι-
στεύτηκε έναν παίκτη που έχει εξοργίσει 
το σύλλογο (και τον ίδιο) τις τελευταίες 
ημέρες και ο Ουσμάν Ντεμπελέ τον δικαί-
ωσε, οδηγώντας τους Καταλανούς στην 
ανατροπή, τη νίκη 2-1 και την πρόκριση.
Στο 1ο ημίχρονο, το γκολ του Ούγκο 
Ντίαθ στο 19’ «πάγωσε» τους Καταλα-
νούς, που παρατάχθηκαν ξανά με πολλές 
λύσεις ανάγκες από την Μπαρτσελόνα Β, 
λόγω της έξαρσης κορονοϊού στο στρατό-
πεδό τους.

Στην ανάπαυλα, ο Τσάβι έριξε στη μάχη 
τον Ντεμπελέ, τον Πικέ και τον Φρένκι ντε 
Γιονγκ και αμέσως οι «μπλαουγκράνα» 
έγιναν επικίνδυνοι. Στο 63’, ο Γάλλος επι-
θετικός ισοφάρισε με μακρινό σουτ, στο 
69’ ο Φεράν Τζουτγκλά έκανε την ανα-
τροπή, ενώ στη συνέχεια υπήρχαν κι 
άλλες ευκαιρίες και δοκάρια για να αυξη-
θεί η απόσταση των δύο ομάδων, που 
ήδη τις χωρίζουν δύο κατηγορίες.
Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για ένα 
γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ ανά-
μεσα στα δύο των φιλοξενουμένων 
πάντως, σε ένα παιχνίδι που γράφτηκε 
ιστορία με το δεύτερο ντεμπούτο του 
Ντάνι Άλβες, πλέον του γηραιότερου παί-
κτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Ο Κασάνο νοσηλεύεται με κορονοϊό
Ο Αντόνιο Κασάνο νοσηλεύεται με κορονοϊό 
από την Κυριακή, ύστερα από επιδείνωση 
που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας 
του.
Ο Ιταλός βετεράνος νοσεί από τα τέλη 
Δεκεμβρίου, ωστόσο παρέμενε σπίτι του, 
αφού είχε ήπια συμπτώματα. Τις τελευταίες 

ημέρες η κατάστασή του χειροτέρεψε, με 
συνέπεια να εισαχθεί στο Σαν Μαρτίνο της 
Γένοβας.Οι γιατροί που τον παρακολουθούν 
δεν ανησυχούν και ο ίδιος εξήγησε στη Il 
Secolo XIX: «Ευχαριστώ τον καθηγητή Μπα-
σέτι και το επιτελείο του, που είναι εξαιρετι-
κοί. Τώρα είμαι σούπερ καλά, πολύ καλά».
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 Ο Απόλλωνας ανακοινώνει τον Αλεξάντερ Νόγιοκ ο οποίος 
πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. 
 Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την 
οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Αλεξάντερ 
Νόγιοκ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξε-
τάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. 

Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Απόλλωνα μέχρι 
τον Μάιο του 2023 και θα αγωνίζεται με τον αριθμό 55.
 Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού καλωσορίζει τον Αλεξάντερ 
Νόγιοκ και του εύχεται κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με την κυανόλευκη 
φανέλα.
 Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού

Μένει Κύπρο ο Ντούρις/ Συμφώνησε με Εθνικό!
Στον Eθνικό Άχνας συνεχίζει την καριέρα του ο Μίχαλ Ντουρίς.
 Η ανακοίνωση
 Το Σωματείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη 
της συνεργασίας του με τον πολύπειρο ποδοσφαιριστή Michal Duris!
 Καλωσόρισες Michal!
 Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας!
 Το πιστεύουμε.
 Συνεχίζουμε. #family #ethnikosachnasfc

Η Σαλαμίνα ανακοινώνει Φλοριάν!
«Eρυθρόλευκος» ο Φλοριάν Τολεμές. Με ανακοίνωση η Νέα Σαλαμίνα 
κάνει λόγο για την απόκτηση του Γάλλου φορ. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Γάλλο επιθετικό Florian 
Taulemesse. 
 Ευχόμαστε στον Florian πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη 
φανέλα!

ΑΕΛ/ Aνακοίνωσε κι επίσημα Μέγερι
Η Λεμεσιανή ομάδα  ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου τερματο-
φύλακα, Balázs Megyeri.
 Αναλυτικά:
  Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο, ανακοινώνει την σύναψη της συνεργασίας της με 
τον Ούγγρο τερματοφύλακα Balázs Megyeri! 
Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου είναι για 1,5 χρόνο με δικαίωμα 
ανανέωσης στην ομάδα μας. 
 Ο Balázs, είναι αποδεδειγμένα ένας τερματοφύλακας με τεράστιες εμπει-
ρίες κυρίως από το πέρασμα του σε Ελλάδα, Γερμανία και Ουγγαρία, με 
συμμετοχές σε ευρωπαικούς αγώνες επιπέδου Champions League και 
Europa League, καθώς και με αρκετές κατακτήσεις τίτλων στο παλμαρέ 
του.

Eπανεγγραφή Ερνέστ Ασάντε στην Ομόνοια
Στην επανεγγραφή του Ερνεστ Ασαντέ προχώρησε η Ομόνοια. Μάλιστα 
όπως αναφέρει η ανακοίνωση ο ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα συμ-
μετοχής σε παιχνίδι της ομάδας από την επόμενη αγωνιστική την 16η. 
 Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:
Έχουμε προχωρήσει στην επανεγγραφή του Ερνέστ Ασάντε στο δυνα-
μικό της ομάδας μας.
Ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από τον αγώνα της 
16ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό.
 Καλωσορίζουμε ξανά τον Ερνέστ Ασάντε στις αγωνιστικές μας υποχρε-
ώσεις και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει νέες επιτυχίες.

 Στην αναμέτρηση που διεξάχθηκε στο 
«Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα σε Πάφο και 
Ομόνοια για τα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος CYTA, οι δύο ομάδες 
εξήλθαν ισόπαλες 1 – 1. 
 

Σ
το πρώτο ημίχρονο η Ομόνοια μπήκε καλύτερα 
στα αρχικά διαστήματα του αγώνα όμως η Πά-
φος ανέβηκε, κυκλοφόρησε μπάλα και πάτησε 
στην περιοχή της Ομόνοιας. Στο 19ο λεπτό ο 

Βαλακάρι με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής 
νίκησε τον Φαμπιάνο και άνοιξε το σκορ για την Πάφο.  
Στο 37ο λεπτό του αγώνα η Πάφος έμεινε με δέκα 
ποδοσφαιριστές καθώς ο Κβίντα δέχθηκε 
την απευθείας  κόκκινη ανατρέποντας τον 
Κακουλλή, ο οποίος έβγαινε μόνος απέ-
ναντι στον Ρούντκο.
 Στην επανάληψη του αγώνα το σκη-
νικό είχε αλλάξει, η Πάφος οπισθοχώ-
ρησε και η Ομόνοια προσπάθησε να 
βρει τους χώρους για ισοφάριση. Με 
τους Κακουλλή και Ατιέμγουεν να χάνουν 
κάποιες καλές ευκαιρίες, η Ομόνοια έδειχνε 
να μην μπορεί αντιδράσει παρά το αριθμητικό 
πλεονέκτημα.
 

Στο 90+4 όμως ήρθε το φιλί της ζωής για τη Ομόνοια, 
μετά από μπαλιά του Κίκο στην πλάτη της άμυνας ο 
Γκόμεθ με κοντινή κεφαλιά νίκησε τον Ρούντκο και 
έδωσε έστω τον ένα βαθμό στους «πράσινους». 
Στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με την Πάφο, 
ο τεχνικός της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, στάθηκε 
στο γεγονός πως η Ομόνοια πίεσε πολύ για να πάρει 
βαθμολογικό κέρδος και αυτό είναι σημαντικό για την 
συνέχεια. 
 «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. 
Ξεκινήσαμε καλά, όπως περιμέναμε, και μετά η Πάφος 
σκόραρε. Πιέσαμε στη συνέχεια, ακολούθησε η κόκ-
κινη κάρτα στην φάση με τον Κακουλή. Η Πάφος αμύν-
θηκε, θέλαμε να πετύχουμε νωρίτερα την ισοφάριση, 

όμως στην τελική το 1-1 είναι καλύτερο από το 
1-0. Η Ομόνοια ήταν καλύτερη, ακόμη και 

όταν ήμασταν 11 εναντίον 11». 
 Για το αν αλλάζει ο στόχος: «Θα 
κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε 
να κερδίζουμε, δεν εξελίχθηκαν τα 
πράγματα όπως θέλαμε σήμερα, παρά 

τις ευκαιρίες που είχαμε. Ασκήσαμε 
πίεση για να φτάσουμε στην ισοφάριση 

και αυτό κάτι λέει για μας, είναι σημα-
ντικό».

 Για την αλλαγή του Ζαχαρίου: «Τραυματίστηκε, και 
δεν ήταν θέμα τακτικής».

Ο Σαντίκ... «καθάρισε» για 
την Δόξα
Η ομάδα της Κατωκοπιάς, με τέρμα του 
Σαντίκ κατάφερε να πάρει το τρίποντο 
και να φτάσει τους 17 βαθμούς. Στους 8 
βαθμούς ο Εθνικός. 
 Στο πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός είχε 
χαμένο πέναλτι στο 8ο λεπτό για να 
ανοίξει το σκορ όμως ο Φόλπρεχτ 
νικήθηκε από τον Σισκόφσκι. Η Δόξα, 
αφού κατάφερε να μην μείνει πίσω 
στο σκορ, πήρε προβάδισμα στο 21ο 
λεπτό. Ο Στυλιανού έδωσε ασίστ στον 
Σαντίκ ο οποίος από κοντά νίκησε τον 
Χριστοδούλου για το 0-1, που ήταν 
αποτέλεσμα ημιχρόνου.  Στα αξιο-
σημείωτα του πρώτου μέρους, ήταν 
η αποβολή του Τραϊτσέφσκι και το 
δοκάρι του Φλοριάν στο 43ο λεπτό.  
Στην επανάληψη, αν και προς το τέλος 
ο Εθνικός πίεσε και έφτιαξε φάσεις, το 
αποτέλεσμα δεν διαφοροποιήθηκε 
με αποτέλεσμα η Δοξα να πάρει μια 
σημαντική νίκη.

Πάφος - Ομόνοια 1-1

Με «Buzzer Beater» Γκόμεθ..το 
μοίρασαν Πάφος και Ομόνοια

Απόλλωνας: Συμφωνία με 
Αλεξάντερ Νόγιοκ
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Παναθηναϊκός: Συμφωνία 
με Γιόβιτς

 Παίκτης του Παναθηναϊκού 
πρέπει να θεωρείται πλέον ο 
Στέφαν Γιόβιτς (31 χρονών, 
1.98 μέτρα), ο οποίος 
απάντησε θετικά στην 
πρόταση των «πράσινων» 
και πλέον απομένει η 
επισημοποίηση της 
συμφωνίας.

Η 
ανακοίνωση είναι πλέ-
ον το μόνο που απο-
μένει για να θεωρη-
θεί ο Στέφαν Γιόβιτς 

(31 χρονών, 1.98 μέτρα) παίκτης 
του Παναθηναϊκού, αφού ο Σέρ-
βος γκαρντ απάντησε θετικά στην 
πρόταση των «πρασίνων».
Ο Γιόβιτς είχε ζητήσει προθε-
σμία μερικών ημερών από την 
στιγμή που έλαβε την πρό-
ταση του Παναθηναϊκού, δίνο-
ντας τελικά την θετική απάντηση 
σήμερα (6/1) το πρωί για συμβό-
λαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Την 
τελευταία στιγμή ενδιαφέρον για 
την απόκτησή του είχε εκφραστεί 
από την Φενέρμπαχτσε και την 
- πρώην ομάδα του - Μπάγερν, 
ωστόσο ποτέ δεν υπήρξε ουσια-
στική προσέγγιση, με τον Σέρβο 
να αποφασίσει να ενταχθεί στο 
ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιόβιτς ήταν 
εκτός δράσης από τις 30 Ιουνίου 
2021, όταν είχε τραυματιστεί στο 
πόδι στον αγώνα της Σερβίας με 
τις Φιλιππίνες στο Προολυμπι-
ακό τουρνουά του Βελιγραδίου. 
Η αρχική εκτίμηση τότε έκανε 
λόγο για απουσία 5-8 εβδομά-
δων, ωστόσο το πρόβλημα απο-
δείχθηκε πιο σοβαρό, με αποτέ-
λεσμα να μείνει εκτός δράσης για 
6 μήνες, με τον ίδιο να δηλώνει 
πρόσφατα ότι πλέον είναι καλά 
και έτοιμος να πατήσει παρκέ. 

Ηρακλής: Παρελθόν ο Ρά-
ιαν Τέιλορ
Χωρίς τον Ράιαν Τέιλορ πορεύ-
εται από εδώ και στο εξής ο 
Ηρακλής, αφού έγινε δεκτό 
το αίτημα του 27χρονου φόρ-
γουορντ για λύση του συμβο-
λαίου του. Ο ύψους 1μ98 περι-
φερειακός φόρεσε εννέα φορές 

τη φανέλα του «Γηραιού» στη 
Stoiximan Basket League, έχο-
ντας 6 πόντους και 0.9 ριμπάουντ 
κατά μέσο όρο.
Πλέον, ο Κώστας Μέξας είναι 
υποχρεωμένος να βγει στην 
αγορά για να βρει τον αντικατα-
στάτη του, σε μια περίοδο, όπου 
πάντως κάτι τέτοιο δεν είναι το 
πλέον εύκολο πράγμα.

ΑΕΚ: Προσέγγιση σε Άντι 
Ράουτινς
Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις 
με τον Άντι Ράουτινς (35 χρο-
νών, 1.93 μέτρα) με τον προπο-
νητή της, Στέφανο Δέδα, να είναι 
αυτός που προσέγγισε πρώτος 
τον Καναδό με τον οποίο είχε 
συνεργαστεί στην Μπασακσεχίρ.
Ο 35χρονος σουτέρ έχει να αγω-
νιστεί από τη σεζόν 2019/20 
όταν και φόρεσε την φανέλα του 
Παναθηναϊκού, ενώ τον Δεκέμ-
βριο του 2020 ανακοίνωσε την 
απόσυρσή του από τα παρκέ 
για να αναλάβει χρέη assistant 
general manager. Η λεπτομέ-
ρεια της υπόθεσης ωστόσο για 
την «Ένωση» είναι ότι μπορεί να 
ολοκληρώσει την απόκτησή του 
παρά τα 13 ban που τη βαραί-
νουν από την FIBA, καθώς από 
την στιγμή που ο Ράουτινς αγω-
νίστηκε για τελευταία φορά στο 
ελληνικό πρωτάθλημα, το letter 
of clearance βρίσκεται στην χώρα 
μας.
Πρόκειται σίγουρα για έναν... 
ευρηματικό τρόπο ενίσχυσης 
από πλευράς ΑΕΚ από την στιγμή 
που βρίσκεται σε καθεστώς απα-
γόρευσης μεταγραφών, με την 
«Ένωση» να χρησιμοποιεί το 
αντίστοιχο «παραθυράκι» για να 
ολοκληρώσει και την απόκτηση 
των Αντώνη Κόνιαρη και Γιάννη 
Κουζέγλου.
Αγωνιστικά βέβαια, η συγκεκρι-
μένη κίνηση περιέχει μεγάλο 
ρίσκο, αφού είναι άγνωστο σε 
ποια κατάσταση θα βρίσκεται 
ο Ράουτινς δεδομένο ότι έχει 
να πατήσει παρκέ σε επίσημο 
αγώνα από τις 8 Μαρτίου 2020, 
όταν είχε σημειώσει 11 πόντους 
στην νίκη του Παναθηναϊκού με 
110-65 επί του Ιωνικού.

 Λίγες ώρες μετά τη διαρροή της είδησης 
περί απόφασης αναβολής της 12ης και 
της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan 
Basket League, ο ΕΣΑΚΕ επισημοποίησε το 
γεγονός μέσω ανακοίνωσης.

Ε
πίσημη είναι πλέον η αναβολή στη 12η 
και τη 13η αγωνιστική της Stoiximan 
Basket League, με τον ΕΣΑΚΕ να γνωστο-
ποιεί αυτό που είχε διαρρεύσει ως πλη-

ροφορία ήδη από το μεσημέρι της Παρασκευής 
31 Δεκεμβρίου.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
"Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης της 
χώρας, καθώς και της απότομης έξαρσης των 
κρουσμάτων στις ομάδες της Stoiximan Basket 
League, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ 
συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 31 Δεκεμβρίου 
2021 και αποφάσισε ομόφωνα, την αναβολή των 
δύο προσεχών αγωνιστικών (12η και 13η) της 
κανονικής περιόδου του 30ου Επαγγελματικού 
Πρωταθλήματος.
Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την προστα-
σία της υγείας των αθλητών, των παραγόντων 
και των φιλάθλων, την διασφάλιση του "ευ αγω-
νίζεσθαι" αλλά κυρίως προκειμένου να συμβάλ-
λουμε στην πρόληψη της διασποράς των κρου-
σμάτων COVID-19.
Με αίσθημα ευθύνης και υποχρέωσης απέναντι 
στο σύνολο των ανθρώπων του μπάσκετ και του 
κοινωνικού συνόλου, ο ΕΣΑΚΕ με την πρωτοβου-
λία αυτή, δηλώνει αρωγός και συμπαραστάτης 
όλων των ενεργειών που στοχεύουν στην κατα-
πολέμηση της περαιτέρω διασποράς του ιού".

ΑΕΚ: Ακόμη δύο αθλητές με κορονοϊό
Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως ακόμη δύο αθλητές 
βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Οι κιτρινόμαυ-
ροι έφτασαν πλέον τα επτά συνολικά κρούσματα.
Ακόμη δύο παίκτες της ΑΕΚ βρέθηκαν θετικοί 
στον κορονοϊό, όπως ενημέρωσε η Ένωση αργά 
το βράδυ της Τρίτης 4 Ιανουαρίου. Οι κιτρινό-
μαυροι έφτασαν πλέον τα επτά συνολικά κρού-
σματα, ενώ συνεχίζουν τους διαγνωστικούς 
ελέγχους για να διαπιστώσουν αν υπάρχει περαι-
τέρω διασπορά.
Η σχετική ανακοίνωση:
«H ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι σε προγραμματι-
σμένο έλεγχο ανίχνευσης για CΟVID-19, ακόμη 
δύο αθλητές της Ομάδας μας διεγνώσθησαν θετι-
κοί.

Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται από τους 
ειδικούς και από το ιατρικό επιτελείο μας. Συνε-
χίζονται οι επαναληπτικοί έλεγχοι.
Ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο Υγείας του ΕΟΔΥ. Η oικογένεια 
της ΑΕΚ BC εύχεται σε όλους τους ασθενούντες 
ταχεία ανάρρωση».

Περιστέρι: Ανακοίνωσε 3 κρούσματα 
κορονοϊού
Το Περιστέρι ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης 
ότι έπειτα από έλεγχο που έγινε βρέθηκαν τρία 
κρούσματα κορονοϊου στην ομάδα, με το ένα 
κρούσμα να ανήκει σε παίκτη.
Το Περιστέρι μπήκε (και αυτό) σε φάση επιτήρη-
σης. Όπως ενημέρωσαν οι «Πρίγκιπες», έπειτα 
από τον καθιερωμένο έλεγχο που έγινε βρέθη-
καν τρία κρούσματα κορονοϊού, με το ένα εξ 
αυτών να ανήκει σε παίκτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Vitabiotics ανακοινώνει, ότι 
σε προγραμματισμένο έλεγχο ανίχνευσης για 
Covid-19, ένας αθλητής και δυο μέλη της Ομάδας 
μας διεγνώσθηκαν θετικά.
Η κατάστασή τους παρακολουθείται από τους 
ειδικούς και από το ιατρικό επιτελείο μας. 
Παράλληλα έχουν ενημερωθεί οι αρχές και ακο-
λουθούνται όλα όσα προβλέπονται από το Υγει-
ονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, της ΓΓΑ και του 
ΕΣΑΚΕ.»

Λαύριο: Τρία νέα κρούσματα κορονο-
ϊού στην ομάδα
Ο ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε ότι το Λαύριο είχε ακόμα 
τρία κρούσματα κορονοϊού, όλα σε παίκτες της 
ομάδας, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε καθεστώς 
αυστηρής επιτήρησης.
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αναβο-
λής του αγώνα με την Τρεβίζο για το play in του 
Basketball Champions League λόγω του πρωτο-
κόλλου κορονοϊού, ήρθε και η εξήγηση: Υπήρξε 
διασπορά του ιού στο Λαύριο.
Όπως ενημέρωσε ο ΕΣΑΚΕ, έπειτα από έλεγχο 
που διενεργήθηκε στο Λαύριο βρέθηκε ότι τρεις 
παίκτες της ομάδας νοσούν με κορονοϊό, ανεβά-
ζοντας τον συνολικό αριθμό των ασθενών στους 
τέσσερις, αφού πριν από μερικές ημέρες είχε 
γνωστοποιηθεί ακόμα ένα κρούσμα.
Πλέον αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα υπάρ-
ξει περαιτέρω διασπορά του ιού στην ομάδα του 
Χρήστου Σερέλη, με τον σύλλογο να βρίσκεται σε 
καθεστώς αυστηρής επιτήρησης.

Stoiximan Basket League: Επίσημη η 
αναβολή σε 12η και 13η αγωνιστική 
λόγω κορονοϊού
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Ερυθρόλευκη γκέλα στη Ερυθρόλευκη γκέλα στη 
ΡιζούποληΡιζούπολη
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σελ. 61σελ. 61
Tο μοίρασαν Πάφος και Tο μοίρασαν Πάφος και 
ΟμόνοιαΟμόνοια σελ. 67σελ. 67

Λάτιν επικράτηση με Λάτιν επικράτηση με 
ωραίο ποδόσφαιροωραίο ποδόσφαιρο σελ. 62σελ. 62


