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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Μην ανησυχείς 

για τις αποτυχίες 

σου. Ανησύχησε 

για τις ευκαιρίες 

που έχασες χωρίς 

να προσπαθήσεις 

καν”

 Jack Canfield

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω όσο το δυνατόν 

καλά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
κάνοντας ότι μας υπαγορεύει ο νόμος, να 
βοηθήσουμε ώστε να έλθει η πολυπόθητη… 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ και να ξαναπάρουμε την 
ταλαίπωρη πλέον ζωή μας στα χέρια μας και 
να ξαναμπούμε στους κανονικούς ρυθμούς 
της καθημερινότητας μας που τόσο (πιστεύω) 
έχουν λείψει σε όλους μας.
Το τι διαβάζω και μαθαίνω για το τι γίνεται 
παγκοσμίως πραγματικά με εντυπωσιάζει, με 
παραξενεύει και με ψιλοτρελαίνει. Εδώ στον 
Καναδά ζευγάρια παίρνουν διαζύγιο γιατί ο 
ένας είναι εμβολιασμένος κι ο άλλος όχι κι 
ο πρόεδρος του Δικαστηρίου έδωσε τα παιδιά 
στον εμβολιασμένο για να μην κινδυνεύσουν!!! 
Άλλοι ανεμβολιάστοι δεν λένε σε συγγενείς 
και φίλους ότι δεν «γουστάρουν» να κάνουν 
εμβόλιο και τους λένε ότι έχουν κάνει και 
τα τρία εμβόλια για να μην απομακρύνονται 
οι συγγενείς και οι φίλοι, οι οποίοι έχουν 
εμβολιαστεί. ΔΗΛΑΔΗ, ΕΓΚΛΗΜΑ, 
ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!! Άλλοι αγοράζουν ψεύτικα 
πιστοποιητικά ότι και καλά έχουν εμβολιαστεί 
για να μην χάσουν την δουλειά τους.
Το τι ιστορίες ακούω κάθε μέρα λόγω 
του λειτουργήματος μου δεν λέγεται. Σε 
σημείο πλέον να αμφιβάλλω ακόμα και με 
ανθρώπους γνωστούς που είχα σε μεγάλη 
υπόληψη. Είναι δικαίωμα τους να έχουν τις 
ιδέες τους και τις αντιλήψεις τους, αλλά να 

τις κρατούν για τον εαυτό τους και να μην 
δηλητηριάζουν την ζωή των υπολοίπων 
συμπολιτών τους. ΕΛΕΟΣ! Συνάφι πλέον με 
δαύτους. 
Στα παροικιακά μας δεν ακούγονται πολλά 
καινούρια πράγματα, αλλά ψίθυροι πολλοί 
και διάφοροι. Η καινούρια (;;)εποχή της 
Ελληνικής μας Κοινότητας άρχισε. Φυσικά τα 
απίστευτα λάθη και οι ενέργειες της πρώην 
αποτυχημένης ομάδας που πιο χαμηλά δεν 
μπορούσε να πέσει θέλω να πιστεύω ότι 
πέρασε ανεπιστρεπτί.
Τα καινούρια μέλη έχουν πολύ δύσκολο 
έργο επιβίωσης. ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HELLAS 
NEWS ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 
για μια εξιχνίαση χωρίς τυμπανοκρουσίες 
και φανφάρες. ΣΕΜΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ να 
συμπαρασταθούμε στην πρόεδρο, κα Μπέτυ 
Σκουτάκη, και στα νέα μέλη που δυστυχώς 
δεν έχουν οι περισσότεροι μεγάλη πείρα από 
τα κοινά, όπως και για τον τρόπο λειτουργείας 
των κοινών.
ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ. 
Για το καλό του συνόλου και παράδειγμα για 
την νέα γενιά που δεν έχουν δει και πολλά 
«καλά» από εμάς τους παλιούς. 
Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε μέχρι να 
περάσουμε αυτήν την λαχτάρα. 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ 

ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ
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Βίντεο ντροπής, 
φυσιοθεραπευτής κλωτσά 
στο πρόσωπο 10χρονο 
ΑμεΑ μέσα σε ιδιωτικό 
κέντρο
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ΗΠΑ: Αύξηση των θανάτων αλλά επιπέδωση στα κρούσματα με 
τους επιστήμονες να ρίχνουν την ευθύνη στη Δέλτα 

Ν
έα στοιχεία που έρχονται στο φως από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής που επλήγησαν πρώτες από 
τη μετάλλαξη Omicron δείχνουν ότι η έκρηξη κρου-
σμάτων βρίσκεται στην κορύφωσή της οδεύοντας σε 

μία επιπέδωση του αριθμού των μολύνσεων την ώρα ωστόσο 
που αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Τζόν Χόπκινς η Νέα Υόρκη, το Νιου 
Τζέρσεϊ, το Μέριλαντ έχουν δει τις τελευταίες μέρες μείωση 
κρουσμάτων στο μέσο όρο του επταημέρου. Την ίδια ώρα 
υπάρχει αύξηση των θανάτων κατά 20% μέσα σε ένα δεκαπεν-
θήμερο (1.820 ημερησίως). Ωστόσο τα ποσοστά είναι χαμηλό-
τερα από αυτά του χειμώνα του 2020. Και όλα αυτά την ώρα 
που καταγράφονται περισσότερες λοιμώξεις από κορωνοϊό.
Στη Νέα Υόρκη ο επταήμερος μέσος όρος κρουσμάτων έφτασε 
στις 12 Ιανουαρίου τα 69.300 κρούσματα, ενώ στις 8 Ιανου-
αρίου είχε φτάσει τα 74.400 κρούσματα. Στο Νιου Τζέρσεϊ ο 
επταήμερος μέσος όρος των κρουσμάτων στις 8 Ιανουαρίου 
ήταν 31.900. Έκτοτε μειώθηκαν και στις 12 Ιανουαρίου έφτα-
σαν στις 25.060.
Στη Δυτική Ακτή, το Λος Άντζελες έχει επίσης δει μια απότομη 
πτώση στις διαγνώσεις COVID-19 μετά από μια πρόσφατη 
κορύφωση κρουσμάτων. Στην κομητεία του Λος Άντζελες ο 
επταήμερος μέσος όρος στις 4 Ιανουαρίου ήταν 52.200 κρού-
σματα. Στις 10 Ιανουαρίου ο μέσος όρος έπεσε σε μόλις 9.300.
Η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ επλήγησαν περισσότερο και 
γρηγορότερα από την Omicron τον περασμένο μήνα, όταν η 
μετάλλαξη έφτασε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από την Αφρική.
Εκτός από τις ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία δέχθηκε ισχυρό 
πλήγμα από την Omicron. Ώστόσο την τελευταία εβδομάδα 
παρατηρήθηκε μείωση 40% των κρουσμάτων. Πάντως οι 
αριθμοί των κρουσμάτων κορωνοϊό εξακολουθούν να είναι 
υψηλοί. Την Τετάρτη ο επταήμερος μέσος όρος κρουσμά-
των στις ΗΠΑ ήταν 786.416, ενώ τη Δευτέρα καταγράφηκαν 
1,485 εκατ. κρούσματα. Παρόλα αυτά παρατηρείται επιβρά-
δυνση των κρουσμάτων ενώ δεν υπάρχει αύξηση θανάτων 
από Covid-19.
Από την άλλη πλευρά τα κρούσματα που καταγράφονται το 
τελευταίο 15νθήμερο στη Νέα Υόρκη έχουν αυξηθεί κατά 
69% ενώ τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μία επιβράδυνση 
αυτών. Το Νιου Τζέρσεϊ καταγράφει αύξηση 67% στα κρού-
σματα τις 14 τελευταίες μέρες.
Την ίδια ώρα το Μέιν ναι μεν αντιμετωπίζει αύξηση κρουσμά-
των για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (από τον Οκτώβριο), 
ωστόσο το τελευταίο διάστημα υπήρξε επιβράδυνση καθώς 
το τελευταίο δεκαπενθήμερο σημειώθηκε μία αύξηση της 
τάξης του 37%.
Το Μέριλαντ καταγράφει επίσης αύξηση 56% στα κρούσματα 
τις τελευταίες εβδομάδες με την ανάπτυξη να συρρικνώνεται 

και σε αυτή την πολιτεία. Όλα δείχνουν ότι είμαστε ενώπιον 
της κορύφωσης του κύματος της πανδημίας. Μάλιστα ο Άντονι 
Φάουτσι προβλέπει ότι η Omicron θα εξαπλωθεί σε όλη την 
αμερικανική επικράτεια και γρήγορα θα μειωθεί.
Στο μεταξύ έρχονται ενθαρρυντικά σημάδια από τη Βοστώνη 
καθώς τα πρόσφατα δεδομένα για τα λύματα δείχνουν μία 
απότομη μείωση 40% του επιπολοσμού του κορωνοϊού στην 
πόλη. Αντίστοιχη εξομάλυνση στα κρούσματα έχει παρατηρη-
θεί στο Σικάγο και το Λος Άντζελες.
«Θα μειωθούν τόσο γρήγορα όσο αυξήθηκαν», ανέφερε σε 
δηλώσεις του ο καθηγητής Άλι Μοκντάντ ο Mokdad. Την ίδια 
ώρα η Δρ Pavitra Roychoudhury που εργάζεται ως εμπειρο-
γνώμονας βιοπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσι-
γκτον στο Σιάτλ, δήλωσε στη Daily Mail πως υπάρχουν περισ-
σότερα θετικά τεστ και θα υπάρξει σύντομα κορύφωση των 
κρουσμάτων. «Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν αρκετοί άνθρω-
ποι που θα μολυνθούν και δημιουργηθεί κάποιο είδος ανο-
σίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπάιντεν: Αυξάνονται στο ένα δισ. τα διαγνω-
στικά τεστ που θα διανεμηθούν δωρεάν στους 
πολίτες
Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διπλασιάσει, στο 
1 δισεκατομμύριο, τον αριθμό των τεστ που θα διανεμηθούν 
δωρεάν στους Αμερικανούς, οι οποίοι θα μπορούν να υποβά-

λουν το σχετικό αίτημα από την επόμενη εβδομάδα.
«Σήμερα, δίνω οδηγίες στις ομάδες μου να παράσχουν επι-
πλέον 500 εκατομμύρια τεστ για να ανταποκριθούμε στη 
ζήτηση στο μέλλον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά 
τη διάρκεια μιας παρέμβασης στο θέμα της Covid-19 στον 
Λευκό Οίκο.
Ο Τζο Μπάιντεν είχε ήδη ανακοινώσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, 
τη μαζική αγορά τεστ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: 500 
εκατομμύρια κιτ διαγνωστικού ελέγχου, που θα διανέμονταν 
δωρεάν σε όσους θα υπέβαλαν σχετικό αίτημα.
Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε, επίσης, ότι 
ο ιστότοπος που θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να παραγ-
γείλουν δωρεάν αυτά τα τεστ, τα οποία θα κάνουν κατ’ οίκον, 
θα λειτουργήσει από την «επόμενη εβδομάδα».
Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η κυβέρ-
νησή του εργάζεται με τα φαρμακεία για να διασφαλίσει τον 
εφοδιασμό με τα τεστ, ενώ υπογράμμισε ότι περισσότερα από 
20.000 διαγνωστικά κέντρα, για δωρεάν έλεγχο, λειτουργούν 
την παρούσα στιγμή στην αμερικανική επικράτεια.
Για μία ακόμη φορά, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους συμπατριώ-
τες του να φορούν μάσκα και να εμβολιαστούν.

Τραγική πρόβλεψη από τα CDC: Πάνω από 
62.000 θάνατοι λόγω κορωνοϊού τις επόμενες 
τέσσερις εβδομάδες
Νέα πρόβλεψη των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθε-
νειών (CDC) κάνει λόγο για ως ακόμη και πάνω από 62.000 
θανάτους εξαιτίας της COVID-19 μέσα στις επόμενες τέσσερις 
εβδομάδες.
Σύμφωνα με κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας 
υγείας στις ΗΠΑ, αναμένεται αύξηση των θανάτων το διά-
στημα αυτό με 10.400 ως 31.000 να εκτιμάται πως θα διαπι-
στωθούν την εβδομάδα που ολοκληρώνεται την 5η Φεβρου-
αρίου.
Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να εκληφθεί με «επιφύλαξη», σημει-
ώνουν τα CDC, με δεδομένη την ταχεία εξάπλωση της πιο 
μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον του SARS-CoV-2, που προ-
καλεί μεν σε πολλές περιπτώσεις πιο ήπια συμπτώματα της 
νόσου, αλλά πυροδοτεί πολλαπλασιασμό των μολύνσεων και 
των εισαγωγών στα νοσοκομεία.
Η χώρα κατέγραψε σχεδόν 3.000 θανάτους εξαιτίας της 
COVID-19 προχθές Τρίτη, δηλαδή τον βαρύτερο απολογισμό 
μέσα σε μια ημέρα από τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα 
με τα στοιχεία των CDC.
Οι θάνατοι εξαιτίας επιπλοκών της νόσου που προκαλεί ο ιός 
αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η παραλλαγή 
Όμικρον έχει προκαλέσει ιλιγγιώδη αύξηση των μολύνσεων 
και καταγράφονται ρεκόρ ως προς τις εισαγωγές ασθενών σε 
νοσοκομεία από τις αρχές του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Τζόν Χόπκινς 
αυξήθηκαν 20% οι θάνατοι 
το τελευταίο 15νθήμερο - 
Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ 
επλήγησαν περισσότερο από την 
Omicron - Κάμψη στην αύξηση 
των μολύνσεων μετά από έναν 
«εφιαλτικό» μήνα και αισιοδοξία 
για τις επόμενες εβδομάδες
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Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε σποτ για να «χτυπή-
σει» την κυβέρνηση για την ακρί-
βεια και τις ανατιμήσεις σε ενέργεια 
και καύσιμα και υπέπεσε σε γκέλα, 

καθώς το σποτ δείχνει έναν οδηγό ενός ακρι-
βού αυτοκινήτου να... «τους βγάζει off». Ο Α-
δωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης κι Ε-
πενδύσεων, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι «το 
ότι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να με βάλει σε όλα τα 
προεκλογικά σποτ, το ότι με έβαλε στο σποτ 
για το εμβόλιο και τώρα για την ακρίβεια είναι 
τιμητικό για εμένα».
«Με αναγνωρίζουν ως αντίπαλο οι πολιτι-
κοί μου αντίπαλοι, αλλά ως προς το συγκε-
κριμένο σποτ έχω να κάνω κάποιες παρατη-
ρήσεις. Θέλω να δώσω μία συμβουλή στον 
κ. Τσίπρα, τον φίλο μου: το κάθε σποτ κρίνε-
ται στις λεπτομέρειες. Θέλουν να περάσουν 

το μήνυμα της δυσκολίας ενός συμπολίτη μας 
από την ακρίβεια στα καύσιμα. Μα είναι δυνα-
τόν βρε Αλέξη μου να επιλέγεις έναν οδηγό με 
ολοκαίνουρια Mercedes; Αμα έχεις λεφτά για 
να πάρεις Mercedes, ας πληρώσεις και 1,70 
ευρώ τη βενζίνη. Δεν είσαι ο φτωχός που δεν 
μπορείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αδωνις 
Γεωργιάδης!
Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι 
έψαξε να δει τι γινόταν στις τιμές των καυσί-
μων επί ΣΥΡΙΖΑ και όπως υποστήριξε ότι τον 
Ιανουάριο του 2017 τα επίπεδα στις τιμές είναι 
σε αυτά που δείχνει τώρα το σποτ. «Βρε Αλέξη 
μου κυβέρνησες. Οταν έφταναν οι τιμές ψηλά, 
έβαζες και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάπου 
ένα έλεος! Θα συνιστούσα όταν βγάζουν σποτ 
με εμένα να μου το στέλνουν πριν να το βλέπω 
για να τους σώζω από λάθη».

Γεωργιάδης σε Τσίπρα: «Βρε Αλέξη μιλάς 
για ακρίβεια με ολοκαίνουρια Mercedes;»

Το 57,4% διαφωνεί με την 
πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να 
ζητήσει πρόωρες εκλογές - Τι λένε οι 
πολίτες για πανδημία και ακρίβεια

Σ
ταθερό προβάδισμα 10,9 μονάδων 
διατηρεί η Νέα Δημοκρατία απένα-
ντι στο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πανελ-
λαδική δημοσκόπηση της εταιρείας 

Interview για λογαριασμό της Politic.
Σύμφωνα με αυτή, η ΝΔ εξακολουθεί να 
είναι στην πρώτη θέση με 33,2% και ο 
ΣΥΡΙΖΑ με 22,3%.
Το ΚΙΝΑΛ είναι σταθερά στο 12,3%, το ΚΚΕ 
στο 4,6%, η Ελληνική Λύση στο 4,5% και το 
ΜέΡΑ25 στο 3,2%.
Σε σύγκριση με την τελευταία δημοσκό-
πηση του Δεκέμβρη τόσο το κυβερνών 
κόμμα όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση 
βλέπουν τα ποσοστά τους 
να συρρικνώνονται με 
τους ψηφοφόρους να μην 
προσανατολίζονται προς 
κάποιο άλλο κόμμα αλλά 
να δηλώνουν «αναποφά-
σιστοι».
Το ΚΙΝΑΛ συνεχίζει να δια-
τηρεί δυναμική μετά την 
εκλογή του Νίκου Ανδρου-
λάκη στην ηγεσία του κόμ-
ματος.
Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης (46%) 
εξακολουθεί να υπερέχει του Αλέξη Τσί-
πρα (25%) στην καταλληλόλητα για πρω-
θυπουργός με σχεδόν διπλάσια διαφορά. 
Μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
εύρημα της δημοσκόπησης σχετικά με το 
αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για προκήρυξη 
εκλογών. Το 57,4% διαφωνεί ενώ το 35,7% 
συντάσσεται με το αίτημα του Αλέξη Τσί-
πρα.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοφιλία των 
αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή, παρά 
το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στον τρίτο 
χρόνο διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτι-
κός αρχηγός, με το 47,9% να δηλώνει πως 
«έχει (μάλλον) θετική άποψη» για τον πρω-
θυπουργό.
Στη δεύτερη θέση είναι ο Νίκος Ανδρου-
λάκης για τον οποίο το 42,9% έχει θετική 
άποψη. Ο νέος «παίκτης» της κεντροαριστε-
ράς συνεχίζει να διατηρεί ένα αξιοσημεί-

ωτο ποσοστό δημοφιλίας στον χώρο.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσί-
πρας (28,4%), ο οποίος βλέπει μια αύξηση 
στο ποσοστό του σε σύγκριση με το 23% 
της προηγούμενης δημοσκόπησης. Έπεται 
ο Δ. Κουτσούμπας (27,7), ο Κ. Βελόπουλος 
(14,9%) και ο Γ. Βαρουφάκης (13,1%).
Από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της 
έρευνας είναι το γεγονός ότι το 57% των 
πολιτών δηλώνει ότι έχει ήδη περιορίσει 
τις αγορές βασικών αγαθών το τελευταίο 
διάστημα εξαιτίας των ανατιμήσεων, ενώ 
το 79% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τη θέρ-
μανση πιο φειδωλά σε σχέση με πέρσι. Η 
ενεργειακή κρίση που συμπαρασύρει και 
αυτή με τη σειρά της το «ράλι» τιμών των 
καυσίμων, οδηγεί το 58% των ερωτηθέ-
ντων να παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί λιγό-
τερο το αυτοκίνητό του.

Πανδημία και οικο-
νομία
Ο κορωνοϊός παραμέ-
νει η μεγαλύτερη πηγή 
ανησυχίας (23%), αν και 
ο βαθμός προβληματι-
σμού που προκαλεί έχει 
υποχωρήσει από την 
έναρξη της πανδημίας.
Η ελληνική οικονομία 

προβληματίζει στον ίδιο βαθμό (23%) όσο 
και η πανδημία καθώς όπως φαίνεται, οι 
πολίτες κρίνουν ότι το ελληνικό οικονομικό 
μοντέλο παραμένει αδύναμο και δεν κατα-
φέρνει να λύσει τις παθογένειές του. Ακο-
λουθεί η ακρίβεια (17%), η τουρκική προ-
κλητικότητα (10%) και η ανεργία (9%).
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, το 
ακανθώδες ζήτημα της υποχρεωτικότητας 
συνεχίζει να απασχολεί τους πολίτες, αν και 
είναι φανερό ότι πολλοί ελπίζουν σε ένα 
γρήγορο ξέσπασμα και στη συνέχεια απο-
κλιμάκωση της «Όμικρον». Ωστόσο, η πλει-
οψηφία (65,3%) συνεχίζει να ζητά την επέ-
κταση της υποχρεωτικότητας.
Τέλος, ενδεικτικό της μεγάλης μεταδοτικό-
τητας της Όμικρον είναι ότι τον Ιανουάριο 
με επικρατούσα μετάλλαξη την «Ομικρον» 
ένας στους δύο (53%) απάντησε ότι είχε 
περιστατικό νόσησης στο στενό οικογενει-
ακό του περιβάλλον, ενώ το Νοέμβριο όταν 
και επικρατούσε η μετάλλαξη «Δέλτα», το 
ποσοστό αυτό ήταν στο 42%.

Δημοσκόπηση: Στις 10,9 μονάδες η 
διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ - Στο 12,3% 
το ΚΙΝΑΛ 



914 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

«Είναι ορόσημο η σημερινή δίκη», είπε η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, η οποία είναι μάρτυρας 
κατηγορίας στην υπόθεση 

«
Είναι μια επώδυνη διαδικασία, 
είμαστε ακόμη στην αρχή αλλά 
είμαστε οικογένεια και είμαστε 
εδώ για να το παλέψουμε όλοι 

μαζί και για όλους τους υπόλοιπους που 
ακολουθούν και ελπίζω να ακολουθή-
σουν», είπε η 22χρονη κοπέλα που κα-
τήγγειλε τον προπονητή της για βιασμό, 
με περά το τέλος της σημερινής πρώτης 
ημέρας της δίκης. 
Από την πλευρά της η Ολυμπιονίκης 
Σοφία Μπεκατώρου, η οποία είναι μάρ-
τυρας κατηγορίας στην υπόθεση, αλλά 
και εκείνη που πρώτη μίλησε για περι-
στατικά σεξουαλικής κακοποίησης στο 
χώρο του αθλητισμού, είπε στους δημο-
σιογράφους: «Η σημερινή δίκη είναι 
πολύ συμβολική, βρίσκομαι εδώ για να 
σταθώ στην (...) με κάθε τρόπο. Είναι μια 
πολύ θαρραλέα νεαρή. Δεν είναι εύκολη 
διαδικασία, ψυχολογικά περνάμε από 
διάφορα σκαμπανεβάσματα, ωστόσο 
θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες δύο 
δικασίμες, οπότε θα πρέπει να στα-
θούμε δυνατές και να αντιμετωπίσουμε 
όλη αυτή την επώδυνη διαδικασία με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι η 
Δικαιοσύνη να αποδόσει στον κατηγο-
ρούμενο την ποινή που του αναλογεί. 
Είμαι πολύ συγκινημένη, προσπαθώ να 
σταθώ κι εγώ όπως μπορώ, καταλαβαί-
νετε ότι όταν δεν υπάρχει κάποιος τρό-
πος να πλήρωσει κάποιος για τα εγκλή-
ματα που έχει κάνει, είναι πολύ δύσκολο 
για το θύμα. Ωστόσο, νομίζω ότι η (Α) 
είναι το σύμβολό μας. Μέσα μέσα από 
τη δική της δίκη δικαιωνόμαστε και 
όλες οι υπόλοιπες γυναίκες, αλλά και οι 
άνθρωποι που είναι θύματα, που έχουν 
υποστεί βία. Για αυτό και η έκβαση 
της δίκης θα δείξει το κατά πόσον θα 
έρθουν περισσότερα πλέον θύματα να 
καταγγειλουν και δε θα κλείσουν τα στό-
ματά τους. Είναι ορόσημο η σημερινή 
δίκη».

Κεκλεισμένων των θυρών κα-
τέθεσε η αθλήτρια που κατήγ-
γειλε τον βιασμό της
Κεκλεισμένων των θυρών κατέθεσε στο 

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας 
η 22χρονη αθλήτρια που κατήγγειλε τον 
προπονητή της στην ιστιοπλοΐα για βια-
σμό της, όταν η ίδια ήταν μόλις 11 ετών.
Το δικαστήριο έλαβε τη παραπάνω από-
φαση, μετά από το σχετικό αίτημα που 
υπέβαλε στο ακροατήριο η πλευρά της 
22χρονης.
Χαρακτηριστικά η δικηγόρος της νεα-
ρής γυναίκας, Κλειώ Παπαπαντολέων, 
ανέφερε στο ακροατήριο: «Για λόγους 
προστασίας της και της ιδιωτικής της 
ζωής ζητάμε την διεξαγωγή της αποδει-
κτικής διαδικασίας κεκλεισμένων των 
θυρών. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, ζητάμε 
έστω η κατάθεση του θύματος να διεξα-
χθεί χωρίς δημοσιότητα. Είναι μια επώ-
δυνη διαδικασία για την ίδια η κατάθεση 

αυτή. Πρόκειται για αδικήματα που 
έχουν πλήξει τον πυρήνα της προσωπι-
κότητάς της».
Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας 
ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα, ενώ η 
υπεράσπιση του 39χρονου κατηγορού-
μενου προπονητή δεν έφερε αντίρρηση 
στο αίτημα, ως προς την κατάθεση μόνο 
του θύματος κεκλεισμένων των θυρών.
Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να 
δοθεί μόνο κεκλεισμένων των θυρών η 
κατάθεση του θύματος.

«Δεν αποδέχομαι την κατηγο-
ρία του βιασμού»
«Την κατηγορία του βιασμού δεν την 
αποδέχομαι για κανένα ζωντανό οργα-
νισμό στον πλανήτη. Τα υπόλοιπα θα τα 
αφήσω στην κρίση σας» είπε ο κατηγο-
ρούμενος προπονητής λαμβάνοντας το 
λόγο στο ακροατήριο.

Την πλήρη άρνηση της κατηγορίας του 
βιασμού υπογράμμισαν και οι συνή-
γοροι του του Θεόδωρος Μαντάς και 
Βάσω Πανταζή.

Μια γροθιά η οικογένεια του 
θύματος στο δικαστήριο
Με μία εικόνα-μήνυμα ξεκίνησε 
σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
της Αθήνας η δίκη του 39χρονου προ-
πονητή ιστιοπλοΐας, ο οποίος κατηγο-
ρείται για το βιασμό ανήλικης αθλήτριας 
ιστιοπλοΐας, πριν από περίπου 11 έτη.
Το πρωι στο δικαστήριο μπήκε με τα 
χέρια ενωμένα η οικογένεια του θύμα-
τος, της 22χρονης σήμερα κοπέλας, που 
κατήγγειλε τον προπονητή της για όσα 
έζησε στα χέρια του,
Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση είχε 
δει το φως της δημοσιότητας, πριν από 
ένα έτος, λίγο μετά τις αποκαλύψεις στις 
οποίες είχε προβεί η Ολυμπιονίκης 
Σοφίας Μπεκατώρου για περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης στο χώρο 
του αθλητισμού. Σήμερα, ο 39χρονος 
μετήχθη στα δικαστήρια από τις φυλα-
κές όπου βρίσκεται όλους αυτούς τους 
μήνες για να δώσει εξηγήσεις σε δικα-
στές και ενόρκους για όλα όσα κατη-
γορείται. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
πρώτη δίκη που ξεκινάει μετά τις έρευ-
νες της Δικαιοσύνης, οι οποίες ξεκίνη-
σαν μετά τις αποκαλύψεις για το ελλη-
νικό #metoo.
Η 22χρονη γυναίκα έφτασε στα δικα-
στήρια συνοδευόμενη από την οικογέ-
νειά της. Στο δικαστήριο βρίσκεται και 
η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, 
από την προσωπική ιστορία και καταγ-
γελία της οποίας, αποκαλύφθηκε η 
συγκεκριμένη υπόθεση. Η κυρία Μπε-
κατώρου προτάθηκε και ως μάρτυρας 
κατηγορίας προκειμένου να καταθέσει 
στη δίκη.
Με την έναρξη της διαδικασίας στο 
δικαστήριο βρέθηκε και ο κατηγορού-
μενος, ο οποίος αναζητούσε συνεχώς 
με το βλέμμα του το θύμα, το οποίο βρι-
σκόταν στην άλλη πλευρά της αίθου-
σας.

MeToo: Τα πρώτα λόγια της 22χρονης που 
κατήγγειλε τον προπονητή της για βιασμό

Παύλος Χαϊκάλης: 
Τέλος η υποκριτική, θα 
ασχοληθώ με το χόμπι 
μου και θα βοηθάω τις 
γυναίκες 

Ο 
Παύλος Χαϊκάλης σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην εφημερίδα «Πελοπόννη-
σος» ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει την υ-
ποκριτική και το θεατρικό σανίδι και θα α-

σχοληθεί με το χόμπι της που δεν είναι άλλο από την 
αστρολογία και μάλιστα θα εστιάζει στη βοήθεια των 
γυναικών, που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν. Ο ί-
διος μάλιστα δήλωσε πως είναι θύμα πολιτικής συ-
μπαιγνίας, ως αντίποινα για το γεγονός ότι «έριξε μια 
Κυβέρνηση», όπως ανέφερε.
Απόσπασμα από την συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Πελοπόννησος»:
-Κύριε Χαϊκάλη, που αποδίδετε όλη αυτή τη μετω-
πική επίθεση που δέχεστε;
«Εγώ πληρώνω πολιτικά παιχνίδια! Και το λέω, γιατί 
μην ξεχνάτε ότι έχω ρίξει μια Κυβέρνηση, γιατί έχω 
μια φωνή που έχει εναντιωθεί σε πράξεις εξουσίας 
που έγιναν εις βάρος ενός ολόκληρου κόσμου και 
που επιπλέον έχουν παιχτεί πολλά παραπολιτικά παι-
χνίδια με στόχο εμένα. Έτσι, όπως και να το κάνουμε, 
είχα γίνει δυσάρεστος για κάποιους. Η κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα δεν έχει λογική: Άλλα λες, 
άλλα καταλαβαίνουνε, άλλα γράφουνε, βομβαρδίζο-
μαι συνέχεια από τα ΜΜΕ, συν όλα τα social media 
κ.ά. χωρίς να μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. 
Πας να πεις μια κουβέντα και παρερμηνεύεται, αυτο-
μάτως λοιπόν όλο αυτό το πράγμα οδηγεί σε ένα αδι-
έξοδο».
-Θεωρείτε, ότι καταστρώθηκε λοιπόν από πολιτικούς 
κύκλους, ένα σχέδιο εξόντωσής σας;
«Ναι, μιλάμε για ένα σχέδιο και καλλιτεχνικής και 
φυσικής εξόντωσης μου! Δεν μπορώ να καταλάβω 
ποιο είναι το σκεπτικό κάποιων ανθρώπων πάνω 
σε αυτό το θέμα. Πώς γίνεται ο καταγγέλλων να 
έχει a priori δίκιο; Όχι, δεν έχει a priori δίκιο! Ας 
το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εντάξει, υπάρχει 
ένα κοινό και κάποια Media που θέλουν να παρερ-
μηνεύουν πράγματα. Εντάξει, δικαίωμά τους. Τι να 
κάνουμε;»
-Θα ασχοληθείτε με κάποιο άλλο βιοποριστικό μέσο;
«Θα ασχοληθώ με το χόμπι μου, που είναι η αστρο-
λογία, σε ένα συμβουλευτικό επίπεδο, γιατί έχω 
αρκετές γνώσεις θα έλεγα. Κι θα σας αποκαλύψω, 
ότι ετοιμάζω πράγματα μέσα από το διαδίκτυο και σε 
συνεργασία με μία εταιρεία, που θα βοηθήσουμε τις 
γυναίκες μέσω της αστρολογίας, στο θέμα των γεννή-
σεων, αποφυγής προβλημάτων εξωσωματικής και με 
τέτοια σχετικά θέματα. Θα ασχοληθώ με αυτό το κομ-
μάτι, το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον, έχω πολύ 
υλικό να δουλέψω και νομίζω θα βοηθήσω τις γυναί-
κες από άλλη σκοπιά. Μπας και καταλάβουν, ότι δεν 
είμαι αυτός τον οποίο θέλουν κάποιοι να δείξουν ότι 
είμαι…».
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Yπέρ της επανένωσης των 
Γλυπτών του Παρθενώνα στην 
Αθήνα τάσσεται για πρώτη φορά 
η βρετανική εφημερίδα Times, η 
οποία κάνει μια ιστορική στροφή, 
καθώς τονίζει ότι επί 50 χρόνια 
στήριζε την κυβέρνηση και το 
Βρετανικό Μουσείο στη θέση 
εναντίον της επιστροφής τους 
στην Ελλάδα, ωστόσο σήμερα 
ανακοινώνει ότι αλλάζει γνώμη.

Γ
ια περισσότερα από 50 χρόνια, 
καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστή-
ριξαν ότι τα τόσο θεμελιώδη τε-
χνουργήματα για την πολιτιστική 

ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα. Το Μουσείο και 
η βρετανική κυβέρνηση, με την υποστή-
ριξη των Times, αντιστάθηκαν στην πίε-
ση. Όμως, οι καιροί και οι συνθήκες αλ-
λάζουν. Τα Γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. 
Τώρα πρέπει να επιστρέψουν», γράφουν 
χαρακτηριστικά.
Το δημοσίευμα αναφέ-
ρε ται σ την πρόσφατη 
επισ τροφή του θραύ-
σματος Fagan του Παρ-
θενώνα από το Μουσείο 
Antonino Salinas του 
Παλέρμο, για να εκτεθεί 
στο Μουσείο της Ακρό-
πολης.  Πρόκε ιται  γ ια 
απόσπασμα του λίθου VI 
της ανατολικής ζωφόρου 
του Παρθενώνα, όπου απεικονίζονται οι 
θεοί του Ολύμπου καθιστοί, παρακολου-
θώντας την παράδοση του πέπλου στην 
Αθηνά, την Πολιούχο θεά της Αθήνας. 
Απεικονίζει τα κάτω άκρα της Θεάς Αρτέ-
μιδας, μεταξύ άλλων Θεάς του κυνηγιού, 
η οποία ατενίζει προς την πομπή των 
Παναθηναίων, που προσέρχεται προς τον 
μεγάλο ναό.
Με αφορμή την επιστροφή αυτή, οι 
Times θυμούνται μια παρόμοια συμ-
φωνία που είχε προταθεί στο Βρετανικό 
Μουσείο πριν αρκετά χρόνια. «Σε αντάλ-
λαγμα για την επιστροφή των Γλυπτών, 
η Ελλάδα θα έστελνε στο Λονδίνο μια 
εκ περιτροπής έκθεση με μερικά από τα 
καλύτερα κλασικά της αντικείμενα που 
δεν εκτίθενται μόνιμα», σημειώνει.

«Η πρόταση έφτασε κοντά σε συμφωνία. 
Απέτυχε λόγω διαμάχης για την ιδιοκτη-
σία των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η Βρε-
τανία επέμεινε ότι είχαν αγοραστεί, όχι 
λεηλατηθεί, και πρέπει να παραμείνουν 
ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου», 
αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας 
την αντίδραση της Ελλάδας στα λεγόμενα 
των Βρετανών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, 
είχαν προβάλει επιχειρήματα που σχε-
τίζονταν και με την «αυξανόμενη ατμο-
σφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, που έχει 
επηρεάσει μεγάλο μέρος του Παρθενώνα, 
ενώ τα Ελγίνεια Μάρμαρα έχουν διατηρη-
θεί σε σχεδόν παρθένα κατάσταση σε ένα 
καθαρό, ασφαλές περιβάλλον».
Βέβαια, όπως τονίζει το δημοσίευμα, 
αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει πλέον. 
«Όχι μόνο τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
έχουν ήδη υποστεί ζημιές από ακα-
τάλληλο καθαρισμό, αλλά η Ελλάδα 
έχει χτίσει ένα υπέροχο μουσείο δίπλα 
στην Ακρόπολη, ασφαλές και προσβά-
σιμο, όπου φυλάσσονται τώρα τα αυθε-
ν τικά Γλυπτά και όπου τα Μάρμαρα 

θα συμπλήρωναν τη 
ζωφόρο», σημειώνει.
«Τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα είναι sui generis. 
Στέκονται εμπόδιο σε 
μια θερμή σχέση με 
την Ελλάδα: ο Λόρ-
δος Βύρων θεωρε ί-
ται ήρωας της ελληνι-
κής ανεξαρτησίας. Ο 
φιλελληνισμός έφτασε 

στο απόγειό του στη βικτωριανή Βρετα-
νία. Ο διαχωρισμός στοιχείων ενός καλ-
λιτεχνικού συνόλου είναι σαν να βγάζεις 
τον Άμλετ από το First Folio των έργων 
του Σαίξπηρ και να λες ότι τα δύο μπο-
ρούν ακόμα να υπάρχουν χωριστά. Η 
επιστροφή των Μαρμάρων θα ήταν μια 
μεγαλόψυχη χειρονομία, καθώς η Βρετα-
νία χρειάζεται να αναθερμάνει τις ευρω-
παϊκές φιλίες», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενος σ το δημοσίευμα των 
Times του Λονδίνου υπέρ της επιστροφής 
των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, 
έκανε λόγο για πολύ σημαντική στιγμή 
και τόνισε πως όλη η στρατηγική και η 
τακτική της κυβέρνησης και του πρωθυ-
πουργού αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

επικαιρότητα

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
ανήκουν στην Αθήνα - Πρέπει 
να επιστρέψουν»

Στοιχεία για θυρίδες σε τράπεζα 
του εξωτερικού προαναγγέλλει 
η χήρα Τσοχατζόπουλου 

Τα στοιχεία με τους αριθμούς 
που παραπέμπουν σε θυρίδες 
μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας 
εντόπισε η σύζυγός του και 
αναμένεται να τα καταθέσει στις 
αρχές σύμφωνα με τον δικηγόρο 
της

Έ
να θρίλερ με θυρίδες σε τράπε-
ζα του εξωτερικού, στις οποί-
ες ενδέχεται να υπάρχουν ποσά 
για τα οποία  καταδικαστηκε και 

φυλακίστηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, 
αποκάλυψε απόψε ο ΑΝΤ1. Η χήρα του 
αείμνηστου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βί-
κυ Σταμάτη - Τσοχατζοπούλου, όπως 
αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ θα 
παραδώσει τα στοιχεία στις ελληνικές 
Αρχές, επιδιώκοντας την ηθική της α-
ποκατάσταση.
Ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπού-
λου, Νίκος Αλεξανδρής, έχει σε μία 
φωτοτυπημένη σελίδα το χαρτί με τους 
αριθμούς που βρήκε η πελάτης του στο 
προσωπικό αρχείο του αείμνηστου 
στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Όπως εξηγεί ο 
κ. Αλεξανδρής, οι αριθμοί αυτοί εικά-
ζεται πως παραπέμπουν σε θυρίδες 
μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας.
«Μέσα στα χαρτιά ανακαλυφθήκαν 
κάποιοι αριθμοί. Προφανώς αντιστοι-

χούν σε τραπεζικές θυρίδες του εξωτε-
ρικού» είπε χαρακτηριστικά.
Τον Απρίλιο του 2012, ο πρώην Υπουρ-
γός Άμυνας συνελήφθη με την κατη-
γορία της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομη δραστηριότητα και λίγους 
μήνες αργότερα καταδικάστηκε σε 
19 χρόνια κάθειρξη. Σύμφωνα με τη 
δικαιοσύνη ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
δέχθηκε καταθέσεις μεγάλων χρηματι-
κών ποσών από εκπρόσωπο εταιρείας 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, χρήματα 
τα οποία φέρεται να διακινήθηκαν τμη-
ματικά και μέσω άλλων προσώπων και 
εταιρειών. Τα χρήματα αυτά αναζητού-
νται ακόμα από το ελληνικό κράτος.
«Είναι πάρα πολύ πιθανόν (σ.σ. στις 
θυρίδες να εμπεριέχονται τα χρήματα 
αυτά) εάν κρίνουμε από το γεγονός 
ότι βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο 
του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος 
είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος δεν πήρε 
χρήματα αλλά κάποιοι άλλοι πλούτι-
σαν από αυτή την ιστορία. Ίσως είναι 
αυτοί που θα χάσουν τον ύπνο τους 
από αυτές τις αποκαλύψεις» δήλωσε ο 
δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου, 
Νίκος Αλεξανδρής.
Η Βίκυ Τσοχατζοπούλου είναι έτοιμη να 
παραδώσει τα νέα αυτά στοιχεία στις 
ελληνικές αρχές με αντάλλαγμα την 
ηθική της αποκατάσταση.
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επικαιρότητα

Φ
ρίκη, οργή και συνάμα ντροπή 
προκαλούν οι εικόνες σε ιδιωτι-
κό κέντρο ΑμεΑ, όπου φυσιοθε-
ραπευτής χτυπά με σφοδρότητα 

10χρονο παιδί. Το χειρότερο είναι ότι το συμ-
βάν αρχικά αποστασιοποιήθηκε και ο φυ-
σιοθεραπευτής έμεινε ατιμώρητος για δύο 
χρόνια.
Στο βίντεο-νοκουμέντο που έδωσε στη δημο-
σιότητα το Mega, διακρίνεται ο 27χρονος 
φυσιοθεραπευτής να πιάνει από τους ώμους 
το 10χρονο παιδί ΑμεΑ, να του μιλά και στη 
συνέχεια να το ρίχνει στο πάτωμα. Το παιδί 
κάθεται φοβισμένο, χωρίς να κινείται και 
έχοντας γείρει στη θέση που του έχει υπο-
δείξει. Ακολούθως, με το δεξί πόδι ο 27χρο-
νος παραμερίζει ένα όργανο γυμναστικής στο 
πάτωμα. Και τότε ρίχνει κλωτσιά στο πρό-
σωπο του 10χρονου παιδιού.
«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη 
ζωή μου. Έπαθα σοκ», είπε 
η διευθύντρια του κέντρου, 
όταν είδε το βίντεο.
Το χτύπημα στον 10χρονο 
είναι αιφνιδιαστικό, χωρίς 
να έχει προηγηθεί κάποια 
πρόκληση από το αγόρι, που 
κάθεται ήσυχα στο πάτωμα. 
Ο φυσιοθεραπευτής τον ξαπλώνει μπρού-
μυτα, στέκεται από πάνω του και τον ακινη-
τοποιεί. Το παιδί μάταια προσπαθεί να ξεφύ-
γει από τα χέρια του. Του κρατά το κεφάλι με 
δύναμη και στη συνέχεια τον ξανασπρώχνει 
με φόρα, μέχρι ο 10χρονος να συρθεί στο 
πάτωμα.
Κι όλα αυτά μπροστά στα μάτια των υπόλοι-
πων παιδιών στην αίθουσα, που δεν ξέρουν 
πώς να αντιδράσουν. «Αν δείτε καθαρά το 
βίντεο είναι μίσος…», λέει συγκλονισμένη η 
διευθύντρια.
Έχοντας περάσει 40 δευτερόλεπτα από την 
κλωτσιά στο κεφάλι, ο 10χρονος βρίσκεται 
ακόμα στο πάτωμα και τον πλησιάζει μόνο 
ένα μικρό αγόρι. Ακολουθεί μια φυσιοθερα-
πεύτρια, που με αργό βηματισμό πλησιάζει 
στο σημείο, ωστόσο δεν απομακρύνει τον 
27χρονο συνάδελφό της, που εξακολουθεί 
να στέκεται πάνω από το αβοήθητο παιδί.

«Μας είπε ότι έπεσε από τις σκά-
λες»
Το περιστατικό φέρεται να αποσιωπήθηκε 
για πέντε ημέρες, ενώ ο φυσιοθεραπευτής 
έμεινε ατιμώρητος για δυο ολόκληρα χρόνια.

«Το Σάββατο που έγινε το περιστατικό, εγώ 
ήμουν στον πρώτο όροφο. Αυτός κατέβηκε 
με το παιδί και μου είπε ότι το παιδί έπεσε 
από τις σκάλες. Δεν μου είπε ότι το χτύπησε 
το παιδί. Είχε λίγο αιματάκι κάτω από την 
μύτη. Σηκώσαμε την μπλούζα αν είχε μελα-
νιές. Είχε μια μικρή, αλλά μηδαμινή στο 
μπρατσάκι του», δήλωσε η διευθύντρια ιδι-
ωτικού κέντρου θεραπειών για ΑμεΑ.
Το συμβάν μένει εκεί με τις μέρες να περνούν 
και αυτές τις δύο γυναίκες να τηρούν σιγή 
ιχθύος.
«Περνάει η Κυριακή, περνάει η Δευτέρα, 
περνάει η Τρίτη, η Τετάρτη, έρχεται η Πέμπτη. 
Και έρχονται οι θεραπεύτριες που είναι 
παρούσες στο βίντεο και μου λένε ‘’συγ-
γνώμη δεν ήρθε ο Α. να σου πει ότι χτύπησε 
τον τάδε;’’ Μας είπε ότι θα κατέβει κάτω και 
θα δηλώσει παραίτηση και θα πει την αλή-

θεια. Και μου λένε βάλε το 
βίντεο και δες. Βάζω το βίντεο 
και παθαίνω σοκ», συμπλή-
ρωσε η διευθύντρια.
Δυόμισι χρόνια πέρασαν από 
εκείνο το Σάββατο με τα ίχνη 
του 27χρονου να έχουν χαθεί. 
«Και το έστειλα και σε μια 
φίλη του της οποίας ζητούσα 

το τηλέφωνο. Της ζητούσα να έρθω σε επι-
κοινωνία και μου έλεγε «Μην ξύνεις πληγές. 
Πάει τελείωσε. Ήταν ένα άτυχο συμβάν», λέει 
η διευθύντρια.
Καταγγελία δεν έγινε ποτέ με τον φυσιο-
θεραπευτή να εμφανίζεται τον Δεκέμβριο 
του 2021 να εργάζεται κανονικά σε δύο νέα 
κέντρα παιδιών με αυτισμό.
«Εννοείται ότι τους ενημέρωσα επιτόπου με 
το που είδα ότι δουλεύει. Εννοείται ότι τους 
έστειλα το βίντεο και τον διώξανε. Κι ενημέ-
ρωσα και τους δυο φορείς ότι εγώ πήγα στην 
Εισαγγελία και κατέθεσε το βίντεο», συμπλή-
ρωσε η διευθύντρια του ιδιωτικού κέντρου 
θεραπειών ΑμεΑ.
Οργή προκάλεσαν οι σκληρές αυτές εικό-
νες και στη μητέρα ενός αυτιστικού παιδιού. 
«Ό,τι και να έχει κάνει ένα δεκάχρονο παι-
δάκι ο θεραπευτής δεν έχει κανένα δικαί-
ωμα να ασκεί βία. Μπορεί να τον έβρισε, 
μπορεί να τον τσίμπησε, μπορεί να ούρ-
λιαζε, μπορεί να έφτυνε. Η δουλειά του 
θεραπευτή είναι να είναι εκεί για το καλό 
του παιδιού. Εγώ σκέφτηκα ότι το παιδί μου 
είναι στη θέση αυτού του παιδιού», λέει μία 
μητέρα παιδιού ΑμεΑ.

Βίντεο ντροπής, φυσιοθεραπευτής 
κλωτσά στο πρόσωπο 10χρονο 
ΑμεΑ μέσα σε ιδιωτικό κέντρο

Κωνσταντίνος Τζούμας: Οι 
γυναικοκτονίες στην Ελλάδα 
οφείλονται σε ένα βαθμό στη 
φλυαρία των γυναικών

Πάγωσαν» οι συντελεστές της 
εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» με 
τη συνέντευξη που τους παραχώρησε 
ο Κωνσταντίνος Τζούμας ο οποίος 
προχώρησε σε μία εξοργιστική 
δήλωση για τις γυναικοκτονίες στην 
Ελλάδα.

Ο 
γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε 
από τον δημοσιογράφο για τη 
σεξιστική τοποθέτηση του Μη-
τροπολίτη στην Κοζάνη που δι-

έκοψε τη λειτουργία και είπε στις γυναίκες 
που βρίσκονταν στον ναό: «δεν μπορείτε να 
σταματήσετε να μιλάτε; Πώς τις αντέχετε;».
Η απάντηση που έδωσε ο ραδιοφωνικός 
παραγωγός προκάλεσε σφοδρές αντιδρά-
σεις αφού είπε ότι κατά τη γνώμη του οι 
γυναικοκτονίες οφείλονται εν μέρει στη 
φλυαρία των γυναικών.
«Έχει ένα δίκιο ο Μητροπολίτης Κοζάνης 
όσον αφορά τις φλύαρες γυναίκες. Μιλάνε 
πολύ σε σημείο που εκνευρίζεσαι. Πιστεύω 
ότι οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα οφεί-
λονται σε ένα βαθμό στη φλυαρία των 
γυναικών. Μιλάνε ακατάπαυστα. Θα μου 
πεις τώρα, δεν μπορεί να γενικεύεις. Είναι 
αφόρητο πάντως» είπε χαρακτηριστικά, 
με τη Φαίη Σκορδά να μην πιστεύει τα όσα 
άκουγε.
Οι παρουσιαστές της εκπομπής αλλά και 

οι συνεργάτες τους καταδίκασαν την επί-
μαχη δήλωση, καταγγέλλοντας τη στάση 
του Κωνσταντίνου Τζούμα, κάνοντας λόγο 
για απαράδεκτο σχόλιο και καλώντας τον να 
ζητήσει συγγνώμη.
Σημειώνεται ότι ο καλλιτέχνης σχολίασε και 
την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου 
με τα «ροζ» βίντεο, λέγοντας: «Ποιος είναι 
ο Στάθης Παναγιωτόπουλος; Ο πιο κρυόκ@
λος όλων».
Αναφέρθηκε τέλος και στον σάλο που προ-
κλήθηκε με τη φάρσα του Σπύρου Χατζηαγ-
γελάκη. «Όλα τα είχε η κούτρα του και κατε-
βάζει ψείρες. Είναι ένας τρόπος να γίνεις 
γνωστός ξέρεις» είπε στην κάμερα της 
εκπομπής.
Εν τω μεταξύ, σε νέο πρωτοφανές κήρυγμα 
προχώρησε ο Μητροπολίτης Σερβίων και 
Κοζάνης, Παύλος, ο οποίος κατά τη διάρ-
κεια της χθεσινής λειτουργίας αναφέθηκε 
στις 13 γυναικοκτονίες που έχουν καταγρα-
φεί από την αρχή του έτους.
«Φτιάξαμε έναν καινούριο όρο εμείς οι 
Έλληνες για τις γυναίκες, για να τις εμπαίζουν 
και αυτές το πιστεύουν. Γυναικοκτονία, λέει. 
Πού να ακουστεί στον νομικό ποινικό κόσμο 
ανά την οικουμένη και να γελάσει ή μάλλον 
να καγχάσει. Γυναίκα δεν είσαι άνθρωπος; 
Είσαι άνθρωπος, εικόνα του Θεού. Αφού δεν 
είσαι άνθρωπος τι είσαι;», είπε χαρακτηρι-
στικά ο μητροπολίτης Κοζάνης.
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Πολιτικός ανέβασε φωτογραφία με τη 
γυναίκα του να καθαρίζει το χιόνι μετά 
από 12ωρη βάρδια, ακολούθησε χαμός

Έ
νας πολιτικός από τον Καναδά 
πιθανότατα δεν περίμενε ότι 
θα δεχτεί επικρίσεις όταν 
ανάρτησε στον λογαριασμό 

του στο Twitter μια φωτογραφία με 
τη γυναίκα του να καθαρίζει το χιόνι 
στην είσοδο του σπιτιού τους μετά 
από 12ωρη βάρδια στο νοσοκο-
μείο. Το tweet συγκέντρωσε χιλιάδες 
retweets και αντιδράσεις από τους 
χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύ-
ωσης.
Στην ανάρτηση του περασμένου Σαβ-
βάτου, ο Jon Reyes έγραψε: «Ακόμη και 
μετά από μια 12ωρη νυχτερινή βάρδια 
στο νοσοκομείο χθες βράδυ, η γυναίκα 
μου έχει την ενέργεια να φτυαρίσει το 
χιόνι στην είσοδο».
«Ο Θεός να την έχει καλά και όλους τους 
εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Ώρα 
να της φτιάξω πρωινό», συμπλήρωσε.

Το μήνυμα συνόδευε μια φωτογραφία που 
είχε τραβηχτεί από το εσωτερικό του σπι-
τιού, με τη σύζυγό του Cynthia να καθαρί-
ζει το χιόνι.
Όλα αυτά όμως δεν άρεσαν καθόλου σε 
σχολιαστές του Twitter, οι οποίοι αναρω-
τήθηκαν γιατί ο ίδιος δεν τη βοήθησε.
«Γιατί παρακολουθείς και δεν φτυαρίζεις;» 
αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος 
έγραψε: «Έβλεπε τη γυναίκα του να φτυ-
αρίζει μετά από βάρδια 12 ωρών και το 
πρώτο που σκέφτηκε ήταν να τουιτάρει».
«Τις 12 αυτές ώρες που καθάριζε τις κατα-
στροφές της κυβέρνησής σου δεν βρήκες 
τον χρόνο να καθαρίσεις το χιόνι μόνος 
σου;», αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής. 
Άλλοι αστειεύτηκαν με την πρόθεσή του 
να της φτιάξει πρωινό.
Η Cynthia Reyes πάντως υπερασπίστηκε 
τον σύζυγό της, υποστηρίζοντας ότι προ-
σφέρθηκε η ίδια να καθαρίσει το χιόνι.

Τριντό: Ο Καναδάς έχει αρκετά 
εμβόλια ώστε να λάβουν όλοι οι 
πολίτες και τέταρτη δόση

Ο
Τριντό έκανε την παραπάνω δή-
λωση σε επικοινωνία που είχε με 
τους τοπικούς πρωθυπουργούς 
καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αύ-

ξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών 
εξαιτίας της υψηλά μεταδιδόμενης παραλ-
λαγής Όμικρον του κορονοϊού.
Όπως είπε ο ίδιος, η κυβέρνηση σχεδιά-
ζει να παραδώσει 140 εκατομμύρια rapid 
tests στις επαρχίες και στα εδάφη της χώρας 
μέσα στον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.
Αυτό τον μήνα ο Καναδάς κατέρριψε το ημε-

ρήσιο ρεκόρ μεγαλύτερου αριθμού νοση-
λευομένων με COVID-19.
Την περασμένη Παρασκευή οι αρχές ανα-
κοίνωσαν ότι τα νέα ημερήσια κρούσματα 
ήταν κατά 65% περισσότερα σε σχέση με 
μια εβδομάδα νωρίτερα απειλώντας το 
σύστημα υγείας.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τις 
18 Δεκεμβρίου το 87,3% των Καναδών ηλι-
κίας άνω των 12 ετών είχε εμβολιαστεί με 
δύο δόσεις, ενώ το ποσοστό εμβολιασμού 
για τα παιδιά από 5 ως 12 ετών ήταν μόλις 
1,3%.

`
Φόρο στους ανεμβολίαστους θα 
επιβάλει το Κεμπέκ

Η κυβέρνηση παρατείνει την 
προθεσμία αποπληρωμής στον 
λογαριασμό έκτακτης ανάγκης έως 
το 2023

Ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τρι-
ντό ανακοίνωσε ότι οι επιχει-
ρήσεις θα έχουν περισσότερο 
χρόνο για να αποπληρώσουν 

τα δάνεια που προσφέρονται στο πλαί-
σιο του Επαγγελματικού Λογαριασμού 
Έκτακτης Ανάγκης του Καναδά.
Το πρόγραμμα προσέφερε άτοκα δάνεια 
έως και 60.000 $ σε μικρές επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που 

αγωνίζονται κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας COVID-19.
Στις επιχειρήσεις που θα αποπληρώσουν 
τα δάνεια πριν από το τέλος του 2022 επρό-
κειτο να προσφερθεί διαγραφή δανείου 
33%, έως και 20.000 $. Ο Τριντό λέει ότι 
υπό το πρίσμα των νέων lockdown και της 
μειωμένης χωρητικότητας που λειτουρ-
γούν τώρα πολλές επιχειρήσεις, η νέα προ-
θεσμία παρατάθηκε κατά ένα χρόνο.

Τ
ο Κεμπέκ, η καναδική επαρχία που 
πλήττεται από το κύμα της παραλ-
λαγής Όμικρον, θα επιβάλει τις ε-
πόμενες εβδομάδες έναν νέο φό-

ρο, την αποκαλούμενη «εισφορά υγείας», 
την οποία θα καταβάλουν μόνο όσοι δεν έ-
χουν εμβολιαστεί για την Covid-19.
«Εξετάζουμε μια εισφορά υγείας» για 
«όλους τους ενήλικους που αρνούνται να 
εμβολιαστούν» επειδή οι άνθρωποι αυτοί 
«συνιστούν οικονομικό βάρος για όλους 
τους κατοίκους του Κεμπέκ» ανέφερε ο 
πρωθυπουργός της επαρχίας, Φρανσουά 
Λεγκό.
Σύμφωνα με τον Λεγκό, το 10% των κατοί-
κων που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει 
καμία δόση εμβολίου, δεν θα πρέπει να 
«βλάπτει» το 90% που έχει εμβολιαστεί. 
«Δεν θα οφείλουν όλοι να πληρώνουν» 
την εισφορά, επέμεινε, εξηγώντας ότι 
η κυβέρνηση της γαλλόφωνης επαρχίας 
θέλει να είναι «σημαντικό το ποσό» που 
θα καλούνται να καταβάλουν οι ανεμβο-
λίαστοι.

«Καταλαβαίνω και συναισθάνομαι τη γκρί-
νια σε βάρος της μειονότητας των ανεμβο-
λίαστων οι οποίοι, κατ’ αναλογία, κατα-
κλύζουν τα νοσοκομεία μας» πρόσθεσε.
Ο Λεγκό είπε ότι το 10% των ανεμβολία-
στων αντιπροσωπεύει το 50% των νοση-
λευομένων σε μονάδες εντατικής θερα-
πείας, σχολιάζοντας ότι αυτή η κατάσταση 
είναι «σοκαριστική».
Για να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα της παν-
δημίας, το Κεμπέκ ανακοίνωσε στις 30 
Δεκεμβρίου την εκ νέου επιβολή ορισμέ-
νων περιορισμών, όπως είναι η απαγό-
ρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ 
και η απαγόρευση συγκεντρώσεων σε 
σπίτια. Συνολικά, 2.742 άνθρωποι που 
νοσούν από την Covid-19 νοσηλεύονται 
και οι 255 από αυτούς βρίσκονται σε ΜΕΘ.
Οι νοσηλείες αυξάνονται και στο Οντάριο, 
τη γειτονική και πολυπληθέστερη επαρ-
χία του Καναδά. Στα νοσοκομεία της επαρ-
χίας νοσηλεύονται 3.220 άνθρωποι (+753 
εισαγωγές το τελευταίο 24ωρο) και οι 477 
σε ΜΕΘ (+39 εισαγωγές).
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Τ
α Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και το Υπουργείο Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ συνέστησαν τη Δευτέρα να μην ταξιδεύουν οι πολίτες στον γειτονικό Κα-
ναδά λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 καθώς εξαπλώνεται η 
παραλλαγή Όμικρον.

Το CDC ανέβασε την ταξιδιωτική του σύσταση σε «Επίπεδο Τέσσερα: Πολύ Υψηλό» για τον 
Καναδά, λέγοντας στους Αμερικανούς ότι πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια, ενώ το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ εξέδωσε επίσης τη Δευτέρα την ειδοποίησή του «Επίπεδο Τέσσερα: Μην ταξιδεύετε» για 
τον Καναδά αναφέροντας λοιμώξεις COVID-19. Το CDC, το οποίο απαριθμεί περίπου 80 προο-
ρισμούς παγκοσμίως στο Επίπεδο Τέσσερα, ανέβασε επίσης το νησί του Κουρασάο στο Επίπεδο 
Τέσσερα. Τον Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τους περιορισμούς στα χερσαία σύνορά 
τους με τον Καναδά και το Μεξικό για πλήρως εμβολιασμένους ξένους υπηκόους, τερματίζοντας 
τους ιστορικούς περιορισμούς για μη απαραίτητους ταξιδιώτες που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο 
του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Ο Καναδάς παραμένει κορυφαίος ξένος προορισμός για τους Αμερικανούς.
«Γνωρίζουμε τις πιο πρόσφατες συστάσεις του CDC», δήλωσε εκπρόσωπος της Καναδής υπουρ-
γού Εξωτερικών Μέλανι Τζολί, σημειώνοντας ότι τον περασμένο μήνα η Οτάβα είχε προτρέψει 
τους κατοίκους να μην ταξιδεύουν που δεν είναι απαραίτητα.
Ο Καναδάς εξέδωσε για πρώτη φορά τη σύσταση τον Μάρτιο του 2020, αλλά την απέσυρε τον 
περασμένο Οκτώβριο - πριν αναφερθούν τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης Omicron - επι-
καλούμενος την επιτυχία των εκστρατειών εμβολιασμού. Αυτόν τον μήνα, ο Καναδάς έσπασε 
το ρεκόρ μιας ημέρας για τον υψηλότερο αριθμό ατόμων που νοσηλεύονται με COVID-19. Την 
περασμένη Παρασκευή, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα νέα καθημερινά κρούσματα αυξήθηκαν 
κατά 65% την προηγούμενη εβδομάδα, απειλώντας τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για 
τον Καναδά λόγω Όμικρον

Το πρόγραμμα επιστροφής στο 
σχολείο του Οντάριο: τι πρέπει να 
γνωρίζετε

Η κυ β έ ρν η σ η  του  Ο ν τά ρι ο 
ανακοίνωσε ότι τα παιδιά θα 
επιστρέψουν στη διαπροσωπική 
μάθηση τη Δευτέρα, μετά από μια 
αρχική διήμερη καθυστέρηση και 
μια στροφή δύο εβδομάδων στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.

Θ
α εισαχθούν νέοι έλεγχοι, δοκι-
μές και αναφορές COVID-19. Ε-
δώ είναι όλα όσα πρέπει να γνω-
ρίζετε.

Πότε ξεκινά η διαπροσωπική μάθηση;
Τα σχολεία του Οντάριο θα ξαναρχίσουν τη 
διαπροσωπική μάθηση στις 17 Ιανουαρίου.

Θα υπάρχει ομαδοποιήση για  το 
παιδί μου;
Ο υπουργός Παιδείας Στίβεν Λέτσε είπε ότι 
θα εισαχθεί ομαδοποίηση «περιορισμέ-
νου χρόνου» για να μειωθούν οι άμεσες 
και έμμεσες επαφές μεταξύ των παιδιών. 
Ο Λέτσε είπε ότι θα περιλαμβάνει παύση 
ορισμένων αθλημάτων υψηλής επαφής, 
αυστηρότερα πρωτόκολλα μεσημερια-
νού γεύματος και αυξημένες 
απαιτήσεις καθαρισμού.

Ποια είναι τα προληπτικά 
συμπτώματα για την 
α υ τ ο α π ο μ ό ν ω σ η ; 
Η  ν έ α  ε π α ρ χ ι α κ ή 
καθοδήγηση προσδιορίζει 
τ ώ ρ α  τ α  α κό λ ο υ θ α 
συμπτώματα, τα οποία 
απαιτούν απομόνωση, 
όπως πονόλαιμο, καταρροή ή βουλωμένη 
μύ τ η,  πονοκέφαλο,  υπε ρβολ ική 
κούραση, μυϊκούς πόνους ή πόνο στις 
αρθρώσεις και ναυτία, έμετο ή διάρροια.  
Οι γονείς δεν θα ειδοποιούνται για 
κρούσματα COVID-19 στα σχολεία 
έως ότου το 30 τοις εκατό των μαθητών 
απουσιάζει.

Πό σ ο  κα ι ρ ό  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  τ ο 
π α ιδί  μου  να  α π ο μονω θ ε ί ; 
Η περίοδος απομόνωσης ενός παιδιού 
εξαρτάται από τα συμπτώματά του. 
Εάν ένα παιδί έχει μόνο ένα σύμπτωμα 
από την παρακάτω λίστα – πονόλαιμο, 
καταρροή ή βουλωμένη μύτη, πονοκέφαλο, 
υπερβολική κούραση, μυϊκούς πόνους ή 
πόνο στις αρθρώσεις και ναυτία, έμετο ή 

διάρροια – μπορεί να μείνει σπίτι μέχρι 
να υποχωρήσουν τα συμπτώματά του 
για τουλάχιστον 24- ώρες.Ωστόσο, εάν 
ένας μαθητής έχει δύο ή περισσότερα 
από τα συμπτώματα που αναφέρονται 
παραπάνω, η καθοδήγηση απαιτεί 
ένα αρνητικό τεστ PCR, δύο αρνητικά 
γρήγορα τεστ ή μια περίοδο απομόνωσης 
πέντε έως 10 ημερών. Οι μαθητές πρέπει 
να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να 
υποχωρήσουν τα συμπτώματά τους.

Πώς επηρεάζ ε ι  η κατάσ ταση 
του εμβολιασμού την περίοδο 
απομόνωσης ενός μαθητή;
Οι νέες κυβερνητικές οδηγίες υποδεικνύ-
ουν ότι οι μαθητές ηλικίας 12 ετών και 
άνω που δεν είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι πρέπει να απομονωθούν για 10 ημέ-
ρες εάν εμφανίσουν συμπτώματα COVID-
19. Η μέτρηση των 10 ημερών τους ξεκινά 
είτε την ημερομηνία έναρξης των συμπτω-
μάτων είτε την ημερομηνία θετικού τεστ, 
όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Τα πλή-
ρως εμβολιασμένα παιδιά ηλικίας 12 ετών 
και άνω πρέπει να απομονωθούν για πέντε 

ημέρες εάν εμφανίσουν 
συμπτώματα COVID-19. 
Στη συνέχεια, μπορούν 
να επιστρέψουν στην τάξη 
24 ώρες μετά τη βελτίωση 
των συμπτωμάτων τους. 
Όλοι οι μαθητές κάτω 
των 12 ετών μπορούν 
να βγουν από την απο-
μόνωση μετά από πέντε 
ημέρες, ανεξάρτητα από 

την κατάσταση εμβολιασμού, εφόσον τα 
συμπτώματά τους υποχωρούν.

Θα ειδοποιηθώ εάν το παιδί μου 
εκτεθεί στον COVID-19;
Οι γονείς δεν πρέπει να περιμένουν να 
ειδοποιηθούν εάν το παιδί τους εκτεθεί σε 
θετικό κρούσμα COVID-19 στο σχολείο. 
Η κυβέρνηση του Οντάριο είπε ότι οι γονείς 
θα ενημερωθούν απευθείας για μια πιθανή 
επιδημία COVID-19 μόνο εάν περίπου το 
30 τοις εκατό των μαθητών στο σχολείο 
τους απουσιάζουν. Ωστόσο, οι γονείς που 
ανησυχούν για την πιθανή εξάπλωση του 
COVID-19 θα μπορούν επίσης να αναζη-
τήσουν δεδομένα σχετικά με το ποσοστό 
απουσιών στο σχολείο του παιδιού τους, 
πριν συμπληρωθεί το όριο του 30%.

Πατέρας έχασε προσωρινά την 
επιμέλεια του παιδιού του επειδή 
είναι ανεμβολίαστος

Δ
ικαστήριο του Κεμπέκ ήρε προσωρινά την επιμέλεια ενός 12χρονου από τον 
ανεμβολίαστο πατέρα του ο οποίος «αντιτίθεται στα υγειονομικά μέτρα» για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η απόφαση αυτή ελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου αλλά αποκαλύφθηκε τώρα από 

την εφημερίδα Devoir. Ο δικαστής έκρινε ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής 
κατάστασης «δεν ήταν προς το συμφέρον (του παιδιού) να έχει επαφές με τον πατέρα 
του εφόσον ο τελευταίος δεν έχει εμβολιαστεί και αντιτίθεται στα υγειονομικά μέτρα».
Ο πατέρας είχε ζητήσει αρχικά να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία είχε τη γονική 
μέριμνα του γιου του μέχρι το τέλος της εορταστικής περιόδου. Ο δικαστής όμως αντί 
για αυτό του στέρησε όλα τα γονεϊκά δικαιώματά του μέχρι τον Φεβρουάριο, εκτός και 
αν αποφασίσει στο μεταξύ να εμβολιαστεί.
Ο δικαστής παρατήρησε ότι αποσπάσματα των αναρτήσεων του πατέρα σε ιστοτόπους 
κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν «να αντιτίθεται στα εμβόλια και στα υγειονομικά 
μέτρα». Για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι το παιδί «δεν προστατεύεται πλήρως» από τον 
ιό, ενδεχομένως δε να έχει και μικρότερη προστασία δεδομένου ότι η παραλλαγή Όμι-
κρον εξαπλώνεται ταχύτατα στο Κεμπέκ. Επιπροσθέτως, η μητέρα ζει με τον σύντροφό 
της και τα δύο άλλα παιδιά της, ηλικίας 7 μηνών και 4 ετών, τα οποία δεν είναι εμβολι-
ασμένα αφού στον Καναδά τα εμβόλια χορηγούνται από την ηλικία των 5 ετών.
«Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι προς το συμφέρον κανενός εκ των τριών παιδιών» 
να μπορεί ο πατέρας να βλέπει τον 12χρονο «αυτήν την περίοδο», έκρινε ο δικαστής. 
Στο Κεμπέκ παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων 
και των νοσηλειών. Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων (πάνω από το 90%) είναι εμβο-
λιασμένοι. Η κυβέρνηση της γαλλόφωνης επαρχίας αποφάσισε να σκληρύνει ακόμη 
περισσότερο τα μέτρα σε βάρος των ανεμβολίαστων, επιβάλλοντάς τους και έναν 
ειδικό φόρο επειδή θεωρεί ότι επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.
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Μ
ερική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρ-
φωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομά-
δας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δρά-
σης (Financial Action Task Force - FATF) 

για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων α-
πό παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της 
MONEYVAL, της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολό-
γησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδό-
τηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σύμφωνα με την έκθεση προόδου της MONEYVAL, που 
δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι κυπριακές αρχές υλοποί-
ησαν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της συμμόρφωσης, 
αλλά δεν το έκαναν εγκαίρως ώστε αυτά να αξιολογη-
θούν σε αυτή τη φάση. Επίσης, εκκρεμεί ακόμα η αντι-
μετώπιση σειράς άλλων ελλείψεων.
Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική της έκθεση το 2019 η 
MONEYVAL έκρινε πως η Κύπρος συμμορφώνεται 
πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συνολικά 
συστάσεις της FATF, και ζήτησε από τις αρχές να ενημε-
ρώσουν για την πρόοδο στην εφαρμογή των υπόλοιπων 
συστάσεων (με τις οποίες η Κύπρος κρίθηκε πως συμ-
μορφωνόταν εν μέρει) στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης 
διαδικασίας παρακολούθησης.
Στην έκθεση προόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοί-

νωση, εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά, ρυθμιστικά 
και θεσμικά μέτρα που εφάρμοσαν οι κυπριακές αρχές 
σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνων και την παρακο-
λούθηση στον μη κερδοσκοπικό τομέα, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχέσεων με τον πελάτη από τις ανταπο-
κρίτριες τράπεζες. Αξιολογεί επίσης τη δυνατότητα των 
ερευνητικών αρχών να παρακολουθούν τις επικοινωνίες 
και να εφαρμόζουν τεχνικές ελεγχόμενης παράδοσης 
σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα στον κομιστή.
Η έκθεση προόδου αξιολογεί επίσης την εφαρμογή των 
νέων διεθνών απαιτήσεων που αφορούν τους παροχείς 
υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων όπως 
καθορίζονται σε αναθεωρημένη Σύσταση της FATF. Η 
αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της αναθεωρημέ-
νης Σύστασης από την Κύπρο έχει υποβαθμιστεί από 
«συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό» σε «εν μέρει συμ-
μόρφωση».
Οι κυπριακές αρχές, προστίθεται, έχουν λάβει σειρά 
μέτρων για να εφαρμόσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις της 
FATF, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τον Δεκέμβριο 
του 2021 αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που παρουσι-
άζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικοί 
παροχείς υπηρεσιών. 

MONEYVAL: Εντοπίζει μερική πρόοδο 
στην καταπολέμηση του ξεπλύματος

Αύξηση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 
κατά 9,75% τους πρώτους 11 μήνες 2021

Α
ύξηση κατά 9,75% σημείωσε το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου του πρώτους έντεκα 
μήνες του 2021, σύμφωνα με προκαταρκτικά 
στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατι-

στική Υπηρεσία, τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας για το Νοέμβριο «το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.799,0 εκ. για την περί-
οδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 σε σύγκριση με 
€4.372,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020».
Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν 
€896,4 εκ. σε σύγκριση με €692,9 εκ. τον Νοέμβριο 
2020, καταγράφοντας αύξηση 29,4%. Οι εισαγω-
γές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο 2021 
ήταν €516,4 εκ. και από τρίτες χώρες €380,0 εκ. σε 
σύγκριση με €395,5 εκ. και €297,4 εκ. αντίστοιχα τον 
Νοέμβριο 2020.
Όπως αναφέρεται, οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 2021 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αερο-
σκάφη), συνολικής αξίας €137,7 εκ. έναντι €111,5 εκ. 
τον Νοέμβριο 2020.

Προστίθεται ότι οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον 
Νοέμβριο 2021 ήταν €368,7 εκ. σε σύγκριση με 
€147,6 εκ. τον Νοέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 
149,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ 
τον Νοέμβριο 2021 ήταν €98,8 εκ. και προς τρίτες 
χώρες €269,9 εκ., σε σύγκριση με €48,1 εκ. και €99,5 
εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2020.
Διευκρινίζεται ότι οι εξαγωγές τον Νοέμβριο 2021 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αερο-
σκάφη), συνολικής αξίας €148,4 εκ. έναντι €9,4 εκ. τον 
Νοέμβριο 2020.
Επίσης, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη 
Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 ήταν €7.744,9 εκ. σε 
σύγκριση με €6.928,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Νοεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 11,8%.
Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη 
Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 ήταν €2.945,8 εκ. σε 
σύγκριση με €2.556,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Νοεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Ο
ι απουσίες εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται και ανα-
πληρώνονται και τις τελευταίες δύο μέρες δεν έμειναν 
παιδιά χωρίς εκπαίδευση, είτε με αντικαταστάσεις είτε 
με διάφορες άλλες διαδικασίες, δήλωσε ο Υπουργός 

Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας ύστερα από ενημέ-
ρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το θέμα.
Αναφέροντας ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα σχολεία λόγω της 
πανδημίας, είπε ότι όταν γίνεται λόγος για αντικαταστάσεις εννο-
ούν την διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας που είναι θεσπισμένή με ειδικούς κανονισμούς. Όταν 
ακούμε, είπε, ότι έλειπαν 100 εκπαιδευτικοί και έχουν αντικατα-
σταθεί οι 70, δεν σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκαν οι θέσεις για 
τους υπόλοιπους 30. Υπάρχουν όπως είπε διαδικασίες και τρόποι 
στο Υπουργείο Παιδείας με τους οποίους γίνεται αναπλήρωση.
Κάλεσε επίσης τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να σταματήσουν να 
δίνουν δημοσίως στατιστικά στοιχεία που δημιουργούν εσφαλμέ-
νες εντυπώσεις, που παρουσιάζουν διαφορά ανάμεσα στις απου-
σίες και τον αριθμό των αντικαταστάσεων.
Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, είναι ένας διαρκής αγώ-
νες και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από εκπαι-
δευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων.
Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ακόμα ότι μέσα από προτάσεις 
του Υπουργείου Υγείας που οδηγήθηκαν σήμερα στο Υπουργικό 
Συμβούλιο θα υπάρξει μια νέα διαδικασία αντιμετώπισης στενών 
επαφών ώστε να διευκολυνθεί κατά πολύ το έργο στα σχολεία.
Εξέφρασε παράλληλα αισιοδοξία να συνεχίσει κανονικά η λει-
τουργία των σχολείων και η φοίτηση με φυσική παρουσία.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύ-
λος Μυλωνάς είπε ότι έγιναν δέκτες πολλών παραπόνων για την 
κατάσταση στα σχολεία λόγω της έξαρσης της πανδημίας και ότι 
θα ενημερωθούν για το θέμα την ερχόμενη Παρασκευή σε έκτα-
κτη συνεδρία στην παρουσία και του Υπουργού Παιδείας. Κάλεσε 
όλες τις δυνάμεις της πολιτείας να συνδράμουν για να βελτιωθούν 
οι συνθήκες εκπαίδευσης και εξέτασης των μαθητών.
Όσον αφορά τις εξετάσεις τετραμήνων και το αίτημα για αναβολή 
είπε ότι θα δουν πως θα διαμορφωθούν τα δεδομένα μέχρι την 
ερχόμενη Παρασκευή και θα αξιολογήσουν ψύχραιμα το θέμα, 
ιδιαίτερα για τους τελειόφοιτους, που παρακάθονται σε εξετάσεις 
για το μέλλον τους υπό αυτές τις συνθήκες. 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι η κατά-
σταση στα σχολεία είναι πολύ δύσκολη λόγω και των αντικειμενι-
κών δυσκολιών που υπάρχουν αλλά και λόγω της έλλειψης προ-
γραμματισμού, προχειρότητας και διαλόγου του Υπουργείου με 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Έκανε λόγο για παιδιά που μένουν 
στο σπίτι ως κρούσματα ή στενές επαφές χωρίς ουσιαστική εκπαι-
δευτική απασχόληση, για παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν 
κρίσιμες εξετάσεις ενώ οι εκπαιδευτικοί τους δεν είναι στα σχο-
λεία.
Έκανε επίσης λόγο για σοβαρότατες ελλείψεις σε δασκάλους και 
καθηγητές και είπε ότι δεν υπάρχουν αντικαταστάσεις και ανα-
πληρώσεις διότι δεν υπήρξε ο κατάλληλος προγραμματισμός.
Σημείωσε ότι ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ζητούσαν να ανα-
βληθούν οι εξετάσεις των τετραμήνων γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν 
παιδαγωγικό έγκλημα, δυστυχώς το ανεξήγητο γινάτι του Υπουρ-
γού Παιδείας και του ΔΗΣΥ οδήγησε στην κατάσταση που βρι-
σκόμαστε.

Προδρόμου: Οι απουσίες 
εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται 
και αναπληρώνονται
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 Η Ολομέλεια της Βουλής 
ψήφισε κατά πλειοψηφία 
τους νόμους που 
αφορούν την αξιολόγηση 
και προαγωγή των 
δημοσίων υπαλλήλων, 
περιλαμβανομένης 
και της διατμηματικής 
προαγωγής, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας 
υπηρεσίας.
 

Τ
α σχετικά νομοσχέδια εί-
χαν κατατεθεί αρχικά στη 
Βουλή τον Σεπτέμβριο του 
2015, βάσει των δεσμεύσε-

ων που περιλαμβάνονταν στο μνη-
μόνιο συναντίληψης που υπογρά-
φτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και της Τρόικας για τα 
οριζόντια θέματα διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού στη δημό-
σια υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια 
αποσύρθηκαν και επανακατατέ-
θηκαν.
Υπέρ ψήφισαν οι παρόντες Βου-
λευτές από όλα τα κόμματα πλην 
της ΕΔΕΚ, ενώ στο δεύτερο από τα 
τρία νομοθετήματα αποχή τήρησε 
ο Πρόεδρος των Οικολόγων, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.
 Σκοπός του πρώτου νόμου είναι 
η τροποποίηση του περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί η ανάθεση στην Επι-
τροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) 
της ευθύνης παρακολούθησης της 
ορθής εφαρμογής του συστήμα-
τος αξιολόγησης των δημόσιων 
υπαλλήλων, καθώς και η εφαρ-
μογή εσωτερικών ασφαλιστικών 
δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες 
της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμ-
μόρφωσης με τους τύπους, το 
νομικό πλαίσιο και τις αρχές που 
διέπουν την επιλογή υποψηφίων. 
Σκοπός του δεύτερου νόμου που 
αφορά την  αξιολόγηση υποψη-
φίων για προαγωγή, διατμηματική 
προαγωγή και πρώτο διορισμό 

και προαγωγή στην δημόσια υπη-
ρεσία είναι η θέσπιση νέου νομο-
θετικού πλαισίου αξιολόγησης 
και επιλογής υποψηφίων από την 
ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών 
θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, 
με απώτερο στόχο την διασφάλιση 
της επιλογής των καταλληλότε-
ρων υποψηφίων και της αποτελε-
σματικής εφαρμογής των βασικών 
αρχών της αντικειμενικότητας και 
της αξιοκρατίας.
Σκοπός των προτεινόμενων κανο-
νισμών, οι οποίοι εκδίδονται με 
βάση το άρθρο 87 του περί Δημό-
σιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η 
θέσπιση δευτερογενούς νομοθε-
σίας που να ρυθμίζει τη διαδικα-
σία αξιολόγησης των δημόσιων 
υπαλ λήλων σ τη 
βάση νέου συστή-
ματος αξιολόγησης, 
σύμφωνα με συγκε-
κριμένα κριτήρια 
αξιολόγησης που 
αφορούν μεταξύ 
άλλων τις δεξιότη-
τες, τις ικανότητες 
και την εργασιακή 
συμπεριφορά.
Περαιτέρω, προτείνονται μεταξύ 
άλλων ρυθμίσεις που αφορούν 
την διαπίστωση της καταλληλό-
τητας του υπαλλήλου για προα-
γωγή ή διατμηματική προαγωγή, 
τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα 
διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγη-
σης, τις κατηγορίες υπηρεσιακών 
εκθέσεων, την περίπτωση σύντα-
ξης δυσμενούς υπηρεσιακής έκθε-
σης, τις ευθύνες των λειτουργών 
αξιολόγησης και των προϊσταμέ-
νων τμημάτων και την εποπτεία 
της εφαρμογής του προτεινόμενου 
συστήματος.
Σημειώνεται ότι από τις διατμημα-
τικές προαγωγές αποφασίστηκε 
όπως εξαιρεθούν οι  εργαζόμενοι 
στη Βουλή, στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών και την Ελεγκτική Υπηρεσία

  Παράλληλα, η Ολομέλεια ενέ-
κρινε κατά πλειοψηφία τροπο-
λογία που κατέθεσε ο Βουλευτής 
της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Μαρίνος 
Μουσιούττας, που προνοεί η ανώ-
νυμη αξιολόγηση των Προϊσταμέ-
νων Τμημάτων από τους υφιστάμε-
νους τους, περιλαμβανομένων και 
των εργοδοτουμένων αορίστου 
χρόνου, να καταστεί υποχρεωτική 
αντί δυνητική.
Την ίδια ώρα, απορρίφθηκαν 
άλλες προφορικές τροπολογίες 
που κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ, 
τους Οικολόγους και την ΔΗΠΑ.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος 
Τρυφωνίδης είχε προτείνει για την 
αξιολόγηση των δημοσίων υπαλ-
λήλων από την κλίμακα Α7 και 

κάτω να μετρούν 
15% τα προσόντα 
και 25% η εμπειρία, 
αντί 20% με 20% 
που είναι η αναλο-
γία στους νόμους. Ο 
Μαρίνος Σιζόπου-
λος είχε προτείνει 
εξαίρεση από την 
διατμηματική προ-

αγωγή συγκεκριμένων θέσεων 
στο Υπουργείο Άμυνας που ασχο-
λούνται με εξειδικευμένα θέματα 
και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
την γενική αφαίρεση της πρόνοιας 
για διατμηματική προαγωγή και τη 
δυνατότητα να ηχογραφούνται οι 
προφορικές συνεντεύξεις υποψη-
φίων.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσαν-
θος Σαββίδης αναφέρθηκε στην 
τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη και 
διαφωνώντας είπε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια πολλοί μορφωμένοι 
άνθρωποι με ακαδημαϊκά προσό-
ντα διεκδικούν θέσεις σε χαμηλές 
κλίμακες και ότι είναι απαράδεκτο 
να δίνεται περισσότερη βαρύτητα 
στην εμπειρία παρά στα προσό-
ντα.
Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης 

Ιωάννου είπε ότι με τα νομοσχέδια 
ο στενός κύκλος στον οποίο περι-
ορίζεται η δημόσια υπηρεσία αντί 
να μικραίνει διευρύνεται και ότι το 
ρουσφέτι και το βόλεμα δεν πρό-
κειται να κτυπηθούν ουσιαστικά 
με αυτό τον τρόπο αλλά μόνο με 
την πάταξη της κομματοκρατίας. 
Ανέφερε, ακόμα, ότι τα σημερινά 
νομοσχέδια δεν μπορούν από 
μόνα τους να σταθούν ως μεταρ-
ρύθμιση και δεν θα υπάρξει καμιά 
κοσμοϊστορική αλλαγή στην δημό-
σια υπηρεσία σε σχέση με την γρα-
φειοκρατία και  την εξυπηρέτηση 
πολιτών.
Στις αναφορές αυτές, η Πρόεδρος 
της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, 
ανέφερε ότι ελπίζει στη μάχη του 
ιδεατού να μην χάσουμε το εφικτό.
Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύ-
ρος Παπαδούρης είπε ότι δεν είναι 
100% ικανοποιημένοι από αυτό 
που θα ψηφίσουν, ωστόσο γίνεται 
ένα πρώτο βήμα. Επισήμανε επί-
σης ότι υπάρχουν υπάλληλοι δύο 
ταχυτήτων στον δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα και θα πρέπει αυτό το 
χάσμα μεταξύ δημόσιων και ιδι-
ωτικών υπαλλήλων που είναι πιο 
ευάλωτοι, να γεφυρωθεί μέσω της 
επιχειρηματικότητας.
Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος 
Μουσιούττας είπε ότι το κόμμα 
τάσσεται υπέρ του θεσμού της δια-
τμηματικής προαγωγής, ενώ είπε 
ότι έγινε αρκετή βελτίωση στα 
νομοσχέδια και θα υπάρξει βελ-
τίωση και στη δημόσια υπηρεσία, 
«φτάνει να παρακολουθούμε το 
σύστημα για να δούμε αν υπάρ-
χουν τρωτά σημεία και να τα διορ-
θώσουμε». Αναφερόμενος στην 
τροπολογία του είπε ότι θεωρεί ότι 
η ευχέρεια να αξιολογεί ο υφιστά-
μενος τον προϊστάμενος θα πρέ-
πει να είναι υποχρεωτική και ανώ-
νυμη, με στόχο της βελτίωσης της 
σχέσης προϊστάμενου – υφιστά-
μενου.  

 Η εξάπλωση της Όμικρον του 
κορωνοϊού δημιουργεί την ανά-
γκη να διασφαλιστεί πως τα νέα 
εμβόλια θα είναι αποτελεσμα-
τικά και απέναντι στις παραλ-
λαγές, ανέφερε η Επίτροπος 
Υγείας και Ασφάλειας Τροφί-
μων Στέλλα Κυριακίδου, μιλώ-
ντας την Πέμπτη στο προσω-
πικό του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην 
έδρα του οργανισμού στο 
Άμστερνταμ.
 Νωρίτερα, στο πλαίσιο της επί-
σκεψης, η Επίτροπος Κυριακί-
δου είχε συνάντηση με την εκτε-
λεστική διευθύντρια του ΕΜΑ, 
Εμέρ Κουκ και ξεναγήθηκε στα 
κτήρια του οργανισμού.
 Η κ. Κυριακίδου υπογράμ-
μισε πως ο ΕΜΑ είχε «καθορι-
στικό ρόλο στην επιτάχυνση της 
έγκρισης εμβολίων και θερα-
πειών, διατηρώντας παράλληλα 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας και 
ποιότητας», κάτι που είχε απο-
τέλεσμα να υπάρχει σημαντικός 
βαθμός εμπιστοσύνης από το 
κοινό στο ρυθμιστικό σύστημα 
της ΕΕ. «Αυτό από μόνο του είναι 
ένα μεγάλο επίτευγμα», τόνισε.
 «Στηριζόμαστε στις συνεχείς 
προσπάθειές σας για εξουσιο-
δότηση των όποιων νέων φαρ-
μάκων και εμβολίων μπορούν 
να βοηθήσουν να αντιμετωπί-
σουμε αυτήν την πανδημία όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως 
ώστε να μπορούν να φτάσουν 
τους ασθενείς χωρίς καθυστέ-
ρηση» σημείωσε.
 «Με την εξάπλωση της παραλ-
λαγής Όμικρον, πρέπει να δια-
σφαλίσουμε ότι τα εμβόλια 
είναι αποτελεσματικά έναντι 
νέων παραλλαγών» επεσήμανε 
η Επίτροπος Κυριακίδου, υπο-
γραμμίζοντας πως «για άλλη 
μια φορά θα βασιστούμε στην 
ανεξάρτητη επιστημονική σας 
εμπειρογνωμοσύνη και τη ρυθ-
μιστική υποστήριξή σας για να 
αξιολογήσουμε την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα 
των προσαρμοσμένων εμβο-
λίων, ώστε να εγκριθούν όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα».

Κυριακίδου: 
Στηριζόμαστε στον 
ΕΜΑ για γρήγορη 
εξουσιοδότηση 
εμβολίων

Η Βουλή ψήφισε τους νόμους για την αξιολόγηση 
και προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων
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Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης 
Βρετανίας οδήγησε τη χώρα του στη 
μετά Brexit εποχή και πλέον βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τις επικρίσεις ακόμη 
και των Τόρις

Ό
πως έχω μάθει από την πείρα 
μου, στη ζωή δεν υπάρχουν κα-
ταστροφές, μόνο ευκαιρίες. Και, 
συγκεκριμένα, ευκαιρίες για νέ-

ες καταστροφές». Ο αφορισμός αυτός του 
Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να περιγρά-
ψει την πορεία και την προσωπικότητα του 
πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας. Εκ-
κεντρικός και τελειομανής έφηβος που προ-
καλούσε τον φθόνο των συμμαθητών του 
και τον θαυμασμό των καθηγητών του στα 
φημισμένα κολέγια της Αγγλίας. Αριβίστας 
δημοσιογράφος που δεν «άφηνε ποτέ του 
την πραγματικότητα να καταστρέψει μια κα-
λή ιστορία».
Λάτρης των αρχαίων ελληνικών, των λατι-
νικών και της ιστορίας και βιογράφος του 
ινδάλματός του, του πρώην πρωθυπουρ-
γού Ουίνστον Τσόρτσιλ. Γυναικοκατακτη-
τής που αξιοποίησε τους τρεις γάμους του 
για την πολιτική ανέλιξη και την κοινωνική 
του προβολή. Σόουμαν της 
πολιτικής που κατάφερε να 
καταγράψει έναν εκλογικό 
θρίαμβο. Πρωθυπουρ-
γός της Μεγάλης Βρετα-
νίας που οδήγησε τη χώρα 
του εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υποσχόμενος μια 
«νέα χρυσή εποχή αντάξια 
της βικτωριανής», δίνοντας 
προτεραιότητα στην ομαλή 
λειτουργία της βρετανικής οικονομίας και 
διστάζοντας να λάβει μέτρα για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού. Μια στρατηγική που εκ 
του αποτελέσματος αποδείχθηκε καταστρο-
φική..
Ο Μπόρις Τζόνσον υπήρξε ανταποκριτής 
βρετανικών εφημερίδων στις Βρυξέλλες. 
Δεν πρόκειται για μια άγνωστη προσωπι-
κότητα στην άλλη πλευρά της Μάγχης, αλλά 
για έναν άνθρωπο τον οποίον γνωρίζουν 
άπαντες οι δημοσιογράφοι που έχουν βρε-
θεί στην βελγική και ευρωπαϊκή πρωτεύ-
ουσα.
Το τόλμησε, το κατάφερε και εν τέλει πέτυχε 
να εκλεγεί πρωθυπουργός του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βορείου Ιρλανδίας. Ωστόσο τα πράγματα 
φαίνεται να μην είναι τόσο ευοίωνα.

Αβέβαιο το πολιτικό του μέλλον
Σύσσωμος ο βρετανικός Τύπος χτυπάει 
κάτω και πάνω από την ζώνη το πάλαι ποτέ 
αγαπημένο παιδί της μετά Brexit εποχής. Οι 
δύο τελευταίοι μήνες του 2021 ήταν κατα-
στροφικοί για αυτόν τον…. περίεργο πολι-
τικό, στον οποίο η κοινή γνώμη φαινόταν 
να συγχωρεί τα πάντα, ακόμα και την κατα-
στροφική διαχείριση της πανδημίας.
Ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. 
Η πτώση της δημοτικότητας του κ. Τζόνσον 
είναι τόσο μεγάλη που ουδείς μπορεί να 
προβλέψει το πολιτικό του μέλλον.
Μετά τη νίκη του στις γενικές εκλογές στα 
τέλη του 2019, έχασε την εμπιστοσύνη 
των κοντινότερων φίλων του. Δηλαδή των 
συντηρητικών βουλευτών , που μέχρι τότε 
είχαν κλείσει τα μάτια στα απίστευτα λάθη 
του.
Ένας οπορτουνιστής, λαϊκιστής και έτοιμος 
για όλα πρωθυπουργός, φαινόταν μια ιδα-
νική περίπτωση για την μετά Brexit εποχή.

Το πάρτι εν μέσω lockdown που 
προκάλεσε την οργή
Παρά ταύτα μια σειρά ιδι-
αίτερων αποφάσεων φαί-
νεται ότι ρίχνουν σκιές 
στην πρωθυπουργία του 
Τζόνσον. Μια παλιά γαλ-
λική φράση λέει ότι « Le 
rosé fait plus mal à la tête 
que le rouge », δηλαδή ότι 
το ροζέ κρασί προκαλεί 
μεγαλύτερο πονοκέφαλο 

από το κόκκινο κρασί. Αυτή η φράση φαί-
νεται να ισχύει απόλυτα στην περίπτωση 
του κ. Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος διοργά-
νωσε ένα πάρτι με ροζέ κρασί στην πρω-
θυπουργική κατοικία, αδιαφορώντας για 
τα μέτρα κατά της πανδημίας που ισχύ-
ουν για όλους του άλλους πολίτες.
Κατά τη χθεσινή του εμφάνιση στο Βρε-
τανικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
απαντήσει σε ερωτήσεις για το λεγό-
μενο «partygate», ο Μπόρις Τζόνσον 
αναγνώρισε ότι παρέστη στο «κορωνο-
πάρτι» της 20ής Μαΐου του 2020 στον 
κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας και 
ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση των 
μέτρων.

Α
υτές τις ημέρες διεξάγεται στο 
Σαν Φρανσίσκο το ετήσιο συ-
νέδριο που αφορά την υγιεο-
νομική περίθαλψης (από την 

JPMorgan Chase & Co.’s) η οποία λόγω 
της εξάπλωσης της μετάλλαξης Omicron 
έγινε διαδικτυακά.
Από τους βασικούς πρωταγωνιστές του 
συνεδρίου ήταν φυσικά κι ο δικός μας 
Άλμπερτ Μπουρλά, με τον ηγέτη της 
Pfizer να ανακοινώνει μια σειρά νέων 
συνεργασιών της εταιρίας του (στα πρό-
τυπα της συνεργασίας με την Biontech 
για το εμβόλιο) για τις οποίες μίλησε 
στην εκπομπή Bloomberg Surveillance...
Εκεί ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων 
ρώτησε τον κ. Μπουρλά για τα εμβό-
λια mrna τα οποία έχουν προκαλέσει 
ελπίδα, σύγχυση και σκεπτικισμό «γιατί 
αφού είναι τόσο καλά χρειαζόμαστε και 
2η και 3η και 4η δόση».
«Τα εμβόλια mrna δεν είναι το... άγιο 
δισκοπότηρο, αλλά μια πολύ ισχυρή 
τεχνολογία που έχει προσφέρει τρο-
μερά αποτελέσματα με θετική επί-
δραση και είμαστε ακόμη στην αρχή», 
είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μπουρλά και 
συμπλήρωσε με νόημα:
«Στην ερώτηση γιατί αφού είναι τόσο 
καλό δεν έχει μεγαλύτερης διάρκειας 
αποτελεσματικότητα, η απάντηση είναι 
ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την τεχνο-
λογία mrna, αλλά με τον ιό. Αν ρωτή-
σετε τους ειδικούς θα σας πουν ότι και η 
φυσική μόλυνση δεν προσφέρει μεγάλη 

ανοσία. Στην πραγματικότητα η φυσική 
μόλυνση προσφέρει τη μισή, χρονικά, 
προστασία συγκριτικά με τα εμβόλια.»
Με αφορμή τη συγκεκριμένη απάντηση, 
κάπου εδώ μπήκε στη συζήτηση και ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς με τον παρουσιαστή 
να ζητά από κ. Μπουρλά την άποψη του 
για το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή το 
γεγονός ότι ο Σέρβος τενίστας δεν έχει 
εμβολιαστεί και πήρε ιατρική εξαίρεση 
λόγω πρόσφατη νόσησης.
«Προσφέρει παρόμοια ή ισόδυναμη 
προστασία η νόσηση από τον κορωνοϊό 
συγκριτικά με το εμβόλιο;» ήταν η ερώ-
τηση που έγινε προς τον ισχυρό άνδρα 
της Pfizer.
«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σας πω ότι 
είμαι μεγάλος θαυμαστής του Νόβακ 
Τζόκοβιτς, αλλά δεν μπορώ να πω 
τίποτα για το αν είχε τα σωστά έγγραφα 
ή όχι κι αυτό είναι ένα ζήτημα που 
αφορά τις αρχές και τον ίδιο. Γενικά μια 
προηγούμενη μόλυνση σίγουρα προ-
στατεύει από μια μελλοντική για μια 
χρονική περίοδο, όπως και τα εμβό-
λια. Το σχόλιο που έκανα πριν θα σας το 
δώσω μ’ ένα παράδειγμα που αφορά 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η χρονική 
ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού 
είναι σε γενικές γραμμές στους 6 μήνες, 
ενώ η αντίστοιχη ισχύ των πιστοποιη-
τικών νόσησης είναι 3-4 μηνών γιατί 
ξέρουν ότι η προστασία του οργανι-
σμού δεν κρατά τόσο πολύ όσο όταν 
κάνεις το εμβόλιο».

Θαυμάζω τον Τζόκοβιτς αλλά το 
εμβόλιο προσφέρει μεγαλύτερη 
προστασία από την φυσική 
ανοσία, λέει ο Άλμπερτ Μπουρλά 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μπόρις Τζόνσον: Ο οπορτουνιστής 
πρωθυπουργός βλέπει την «καρέκλα» 
του να τρίζει μετά το «partygate» 
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Ο
ι πυραυλικές δοκιμές της Βόρει-
ας Κορέας είναι εξαιρετικά απο-
σταθεροποιητικές και επικίνδυ-
νες, ενώ η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει 

ανταποκριθεί σε καμία από τις διπλωματι-
κές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον, δήλω-
σε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι 
Μπλίνκεν, την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε την Τετάρτη 
(12/01) τις πρώτες κυρώσεις σε σχέση με το 
οπλικό πρόγραμμα της Βορείου Κορέας, 
έπειτα από μία σειρά βορειοκορεατικών 
εκτοξεύσεων πυραύλων, συμπεριλαμβανο-
μένων δύο από την περασμένη εβδομάδα. 
Ζήτησε επίσης από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ να επιβάλει περισσότερες 

κυρώσεις σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, όπως 
δήλωσε την Τετάρτη η πρέσβειρα των ΗΠΑ 
στα Ηνωμένα Έθνη, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.
Ο Μπλίνκεν δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολι-
τείες ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν εχθρικές 
προθέσεις απέναντι στη Βόρεια Κορέα και 
ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε 
συνομιλίες χωρίς προαπαιτούμενα.
«Δυστυχώς, όχι μόνο δεν υπήρξε απάντηση 
σε αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά η αντί-
δραση που είδαμε… ήταν νέες πυραυλικές 
δοκιμές, οι οποίες είναι εξαιρετικά αποστα-
θεροποιητικές. Είναι επικίνδυνες και αντι-
βαίνουν σε μία σειρά από ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε 
ο Μπλίνκεν στο MSNBC.

διεθνή νέα

Ο Στιούαρτ Ρόουντς κατηγορείται για 
συνωμοσία με στόχο να εμποδίσει 
την επιβεβαίωση της εκλογικής 
νίκης του Μπάιντεν – Βρισκόταν 
υπό έρευνα τουλάχιστον από την 
περασμένη άνοιξη

Σ
ημαντικό βήμα στις έρευνες για τη 
φονική εισβολή στο Καπιτώλιο από 
υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ 
αποτελεί η σημερινή κίνηση του FBI 

να συλλάβει τον Στιούαρτ Ρόουντς, ιδρυτή 
της ακροδεξιάς παραστρατιωτικής οργάνω-
σης «Oath Keepers».
Ο Ρόουντς κατηγορείται για συνωμοσία 
επειδή διοργάνωσε μια μεγάλη επιχείριση 
στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, 
προσπαθώντας να εμποδίσει την ανακή-
ρυξη του Τζο Μπάιντεν ως νικητή των εκλο-
γών, ανακοίνωσαν ομοσπονδιακοί αξιωμα-
τούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας.
Η σύλληψή του θεωρείται σημαντικό βήμα 
στην πρόοδο των ερευνών. Ο Ρόουντς, 

πρώην αλεξιπτωτιστής του στρατού και 
με πτυχίο νομικής στο Γέιλ, είχε μπει στο 
στόχαστρο των ερευνών για τον ρόλο του 
στην εξέγερση από τουλάχιστον πέρυσι την 
άνοιξη. Στις 6 Ιανουαρίου βρισκόταν στο 
Καπιτώλιο, συνομιλώντας με το κινητό αλλά 
και μέσω εφαρμογής συνομιλιών με μέλη 
της ομάδα τους, πολλοί εκ των οποίων βρί-
σκονταν στο κτήριο. Αλλά δεν υπάρχουν 
στοιχεία ότι εισέβαλε στο Καπιτώλιο.
Η οργάνωση Oath Keepers, μαζί με τους 
Proud Boys θεωρούνται οι δύο κύριες 
ακροδεξιές οργανώσεις που έλαβαν μέρος 
στη φονική εισβολή. Οι αρμόδιες αρχές 
έχουν συλλέξει πολλά στοιχεία εναντίον 
τους, μεταξύ άλλων κρυπτογραφημέ-
νες συζητήσεις στο κινητό και βίντεο από 
διαδικτυακές συναντήσεις. Οι αρχές θεω-
ρούν ότι όχι μόνο εισέβαλαν παράνομα στο 
Καπιτώλιο σε μια επιχείριση στρατιωτικού 
τύπου, αλλά και ότι είχαν θέσει σε επιφυ-
λακή μια ένοπλη ομάδα σε ξενοδοχείο της 
Βιρτζίνια για να σπεύσει στην Ουάσινγκτον 
αν χρειαστεί.

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Το 
FBI συνέλαβε τον ιδρυτή της 
ακροδεξιάς οργάνωσης «Oath 
Keepers» 

ΗΠΑ: Εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές οι 
πυραυλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

Ερντογάν: «η ΕΕ ενεργεί τυφλά ως 
εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων» 

Α
ναγνώριση «οντότητας» των 
Τουρκοκυπρίων ζήτησε ο Ταγίπ 
Ερντογάν από την ΕΕ, καλώντας 
τους πρέσβεις της ΕΕ στην Άγκυ-

ρα να μεταφέρουν τα μηνύματά του στις 
Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες τους.
Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε 
επίσης τους πρέσβεις να μεταφέρουν την 
τουρκική πρόταση που παρουσιάστηκε 
στη Γενεύη για το Κυπριακό, διαφορετικά 
υποστήριξε, θα θεωρηθεί ως ένα νέο 
χάσιμο χρόνου, μια τακτική και σπατάλη 
ενέργειας.
Ο Ερντογάν κατηγόρησε την ΕΕ ότι ενερ-
γεί τυφλά ως εκπρόσωπος των Ελληνο-
κυπρίων και αγνοεί τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων. «Τα δύο μέτρα και δύο 
σταθμά που εφαρμόζονται μας έχουν 
φέρει σε σημείο να είναι χάσιμο χρόνο να 

προσπαθούμε να στεγνώσουμε τα ρούχα 
του σήμερα με τον χθεσινό ήλιο», είπε.
Σε ομιλία του στη συνάντησή του με τους 
πρέσβεις των χωρών μελών της ΕΕ στην 
Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι 
έχει αποκτήσει σημασία από κάθε άποψη 
η προώθηση των σχέσεων της Τουρκίας 
με την ΕΕ. «Κάναμε» είπε, «μια προσπά-
θεια υπέρ του διαλόγου και της διπλωμα-
τίας. Λυπάμαι που λέω ότι δεν είχαμε την 
ανταπόκριση που περιμέναμε από την ΕΕ. 
Χρησιμοποιήθηκε μια τακτική αντιπερι-
σπασμού εναντίον μας. Το κύριο πράγμα 
που πρέπει να εξεταστεί είναι η παρά-
δοση των συμφερόντων της ένωσης στις 
φιλοδοξίες πολλών χωρών. Δεν είναι 
ρεαλιστικό να περιμένουμε να μειωθεί η 
μεταναστευτική πίεση αν δεν επιλυθούν 
οι τρέχουσες κρίσεις στην Ευρώπη και 
την Τουρκία».



22 14 Ιανουαρίου 2022
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

3
6χρονη χήρα με δύο παιδιά, που έ-
χασε τον άντρα της ξαφνικά από τη 
ζωή, ετοιμάζεται να φτιάξει ξανά τη 
ζωή της πέντε χρόνια μετά, έχοντας 

τη στήριξη των παιδιών της, όχι όμως και των 
υπολοίπων.
«Μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει όλη σου 
η ζωή. Να γκρεμιστεί ο κόσμος σου κι εσύ 
να μοιάζεις χαμένη σε μια απέραντη έρημο 
που δεν βρίσκεις πουθενά την όαση σου. 
Απεγνωσμένη… Βλέπεις μόνο σκοτάδι και 
η άκρη του τούνελ για λίγο φως να μη φαίνε-
ται πουθενά.
Έτσι, ένιωσα κι εγώ 5 χρόνια πριν όταν ο χρό-
νος σταμάτησε μετά το τηλεφώνημα στο γρα-
φείο μου: ο άνδρας σου είναι στο νοσοκο-
μείο. Έκλεισα το ακουστικό και από τότε όλα 
πάγωσαν. Ο άνδρας μου πέθανε ξαφνικά από 
ανεύρυσμα. Ήταν μόλις 37 χρόνων και εγώ 
36 με ένα μωρό στην αγκαλιά κι άλλο ένα 
στην κοιλιά μου.
Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου τις στιγ-
μές εκείνες και πονάω. Πονάει ακόμη η απώ-
λειά του. «Ο χρόνος γιατρεύει, ο χρόνος απα-
λύνει τον πόνο», μου έλεγαν. Αλλά ακόμη 
και τώρα και που ετοιμάζομαι να παντρευτώ 
ξανά, ο πόνος της απώλειας είναι ο ίδιος.
Πονάω που έχασα τον άντρα μου. Πονάω 
που δεν είναι κοντά μας. Πονάω που δεν βλέ-
πει την κόρη μας και τον γιο μας να μεγαλώ-
νουν. Αυτόν τον πόνο, τίποτε δεν τον αλλάζει. 
Και δεν θα τον αλλάξει, όσα χρόνια και αν 
περάσουν. Ακόμη και τώρα που ετοιμάζομαι 
να φτιάξω και πάλι τη ζωή μου.
Δυστυχώς οι γύρω μου, οι δικοί μου άνθρω-
ποι αυτό δεν μπορούν να το δούνε. Δεν το 
καταλαβαίνουν. Λένε πως τον ξέχασα. Απο-
ρούν πότε πρόλαβα να τον ξεχάσω. Τρέμει η 
οικογένεια του άντρα μου πως τώρα οριστικά 
θα χάσουν τα εγγόνια τους. Ανησυχούν πώς 
θα μεγαλώσουν με έναν ξένο άντρα. Κλαίνε 
για τον γιο τους που τον «τρώει» το χώμα και 
η «άλλη», δηλαδή εγώ κάνει τη ζωή της κανο-
νικά.
Ντρέπεται η δική μου οικογένειά που ξανα-
παντρεύομαι τόσο γρήγορα γιατί ο καημός 
τους είναι τι θα πει ο κόσμος. Αχ, αυτός ο 
κόσμος. Μάλιστα…. Αυτός ο κόσμος που τον 
πρώτο καιρό με έβλεπε με λύπηση και ψευ-
τοέκλαιγε για τα ορφανά. Και μετά τίποτα. Ή 
μάλλον όχι. Μέτραγε τις φορές που πήγαινα 
επίσκεψη στα πεθερικά. Και άμα λιγόστευαν, 
επινοούσαν προβλήματα και μου έριχναν το 
ανάθεμα.
Πού ήταν, όμως, αυτός ο κόσμος όταν γέν-
νησα μόνη μου το παιδί μου; Που έτρεμα σαν 
το ψάρι μετά τον τοκετό κι έψαχνα απεγνω-
σμένα το χέρι του άντρα μου για να το σφίξω 

και νιώσω ασφάλεια; Που πήρα αγκαλιά το 
νεογέννητο μωρό μας και δεν τον είχα δίπλα 
να μοιραστούμε την χαρά;
Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν είχα το ένα 
παιδί άρρωστο και το άλλο στην αγκαλιά και 
ήμουνα μόνη; Πού ήταν αυτός ο κόσμος όταν 
περνούσα επιλόχειο κατάθλιψη; Πού ήταν 
όταν με έπιανε η απελπισία μου και δεν είχα 
μια αγκαλιά να χωθώ και να κλάψω; Πού ήταν 
όταν είχα ανάγκη από ένα τρυφερό χάδι, από 
ένα φιλί; Πού ήταν όταν έμεινα χωρίς δου-
λειά; Πουθενά. Κρυμμένοι σε γωνίες ήταν 
και περίμεναν κάθε μου κίνηση για να σχο-
λιάσουν και να βγάλουν το δηλητήριό τους. 
Το ίδιο κάνουν και τώρα, αλλά δεν με νοιάζει.
Τον σύζυγό μου τον πένθησα, τον πενθώ και 
πάντα θα τον πενθώ. Αλλά έχω δύο μικρά 
παιδιά και τους οφείλω να είμαι ευτυχι-
σμένη. Τους οφείλω να με βλέπουν να χαμο-
γελώ αντί να κλαίω. Τους οφείλω να έχουμε 
στο σπίτι μας χαρές, γέλια και ασφάλεια και 
όχι μια μαυρίλα.
Έτσι, τέτοια μαυρίλα υπάρχει και στο σπίτι 
των πεθερικών μου. Έχασαν τον γιο τους και 
δεν υπάρχει τραγικότερο χτύπημα για έναν 
γονιό. Βυθίστηκαν στο πένθος και δεν θέλη-
σαν ποτέ να βγούνε από αυτό. Σα να σφράγι-
σαν το σπίτι για να μη μπει μέσα σε αυτό λίγη 
χαρά. Όμως, θέλησαν να βυθιστώ κι εγώ με 
τα παιδιά στο πένθος. Αλλά αυτό δεν γινό-
ταν.
Όταν γνώρισα τον άντρα που πρόκειται να 
παντρευτώ, είχαν περάσει τρία χρόνια από 
την απώλεια. Όλα ήρθαν σιγά-σιγά και αβία-
στα. Ποτέ δεν επιδίωξα να βρω άλλον άντρα 
ή να ερωτευτώ. Μου φαινόταν ακόμα και 
αδιανόητο. Έγινε χωρίς να το καταλάβω, από 
μόνο του, φυσικά.
Αυτός ο άνδρας μού έφερε πίσω το χαμένο 
χαμόγελο. Μου έδειξε την άκρη του τούνελ 
και είδα το φως. Δεν είναι η ασφάλεια που 
με έκανε να πάρω την απόφαση να παντρευ-
τούμε. Πέντε χρόνια πάλευα μόνη μου. 
Έμαθα να στέκομαι στα πόδια μου, να νιώθω 
ασφάλεια με τον εαυτό μου. Να μην έχω ανά-
γκη κανέναν να μην εξαρτώμαι από κανέναν.
Όμως, δεν έμαθα πώς να χαμογελώ. Πώς 
να νιώθω ήρεμη. Μου τα έμαθε και πάλι ο 
άνδρας αυτός. Έφερε γαλήνη στην ψυχή μου. 
Αλλά το κυριότερο; Η παρουσία του, η καλο-
σύνη του και η αγάπη στα παιδιά μου, φώτι-
σαν τα προσωπάκια τους. Τον αγαπούν και 
για εμένα αυτό είναι το παν.
Ετοιμάζομαι, λοιπόν, να παντρευτώ και πάλι. 
Κόντρα σε όλους, αλλά έχοντας στο πλευρό 
μου τα δύο μου παιδιά. Και ξέρω ότι από 
κάπου ψηλά κι εκείνος θα συμφωνεί με την 
απόφασή μου».

«Έμεινα χήρα με δύο παιδιά 
στα 36 μoυ, 5 χρόνια μετά 

ετοιμάζoμαι να ξαναπαντρευτώ 
και πάω κόντρα σε όλoυς»

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

Κορωνοϊός – «Θησαυρός» 
αντισωμάτων το μητρικό γάλα 

εμβολιασμένων γυναικών

Ο
ι μητέρες που έχουν εμβολια-
στεί ενάντια στον SARS-CoV-2 
και θηλάζουν μεταφέρουν α-
ντισώματα ενάντια στον ιό στα 

βρέφη τους μέσω του μητρικού γάλακτος, 
πιθανότατα προσφέροντάς τους με αυτόν 
τον τρόπο παθητική ανοσία, σύμφωνα με 
νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Μασα-
χουσέτης Amherst.
Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώ-
ρηση «Obstetrics & Gynecology» μέτρησε 
την ανοσολογική απόκριση στα mRNA 
εμβόλια για τον SARS-CoV-2 τόσο στο 
μητρικό γάλα όσο και στα κόπρανα των 
θηλαζόντων βρεφών.

Η πρώτη ανίχνευση αντισωμάτων 
στα κόπρανα των βρεφών

«Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που ανι-
χνεύει αντισώματα στον SARS–CoV-2 σε 
δείγματα κοπράνων βρεφών εμβολιασμέ-
νων μητέρων» ανέφερε ο πρώτος συγγρα-
φέας της Βίγκνες Ναραγιανασβάμι, υπο-
ψήφιος διδάκτορας στο Ερευνητικό Εργα-
στήριο για το Μητρικό Γάλα της Κάθλιν 
Αρκάρο, κύριας συγγραφέως της μελέτης, 
καθηγήτριας Περιβαλλοντικής Τοξικολο-
γίας στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανε-
πιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. 
«Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή οι 
γυναίκες θέλουν να γνωρίζουν αν τα μωρά 
τους διαθέτουν αντισώματα ενάντια στον 
νέο κορωνοϊό. Η μελέτη μας δείχνει ότι 
τα αντισώματα ενάντια στον SARS–CoV-2 
μεταφέρονται μέσω του μητρικού γάλα-
κτος. Αυτά τα συναρπαστικά στοιχεία απο-
τελούν κίνητρο για τις γυναίκες ώστε να 
συνεχίσουν τον θηλασμό μετά τον εμβολι-
ασμό τους για την COVID-19».

Ανεξαρτήτως ηλικίας του παιδιού
Ο Ναραγιανασβάμι σημείωσε μάλιστα 
ότι ένα άλλο πολύ σημαντικό εύρημα της 
μελέτης ήταν ότι τα αντισώματα ανιχνεύ-
θηκαν στα παιδιά που θήλαζαν ανεξαρ-
τήτως της ηλικίας τους – για την ακρίβεια 
εντοπίστηκαν σε βρέφη ενάμιση μήνα ως 
και 23 μηνών.

Η μελέτη
Στο πλαίσιο της μελέτης παρακολουθήθη-
καν 30 θηλάζουσες γυναίκες στις ΗΠΑ – 
στην πλειονότητά τους υγιειονομικοί. Οι 
εθελόντριες έλαβαν mRNA εμβόλιο ενά-
ντια στην COVID-19 μεταξύ Ιανουαρίου 
και Απριλίου του 2021. Οι γυναίκες παρεί-
χαν δείγματα γάλακτος πριν από τον εμβο-
λιασμό τους, κατά τη διάρκεια των πρώ-
των δύο ως τριών εβδομάδων μετά την 
πρώτη δόση του εμβολίου και κατά τη 
διάρκεια των τριών εβδομάδων μετά τη 
δεύτερη δόση. Παρείχαν επίσης δείγματα 
αίματος, 19 ημέρες μετά την πρώτη δόση 
και 21 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Δείγ-
ματα κοπράνων των μωρών συνελέγησαν 
21 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης 
δόσης του εμβολίου στις μητέρες τους.

Εξουδετέρωση της πρωτεΐνης-ακί-
δας
Τα δείγματα ελέγχθηκαν για την παρου-
σία IgA και ΙgG αντισωμάτων που στοχεύ-
ουν την περιοχή δέσμευσης του υποδο-
χέα (RBD) της πρωτεΐνης-ακίδας του νέου 
κορωνοϊού. Στα δείγματα μητρικού γάλα-
κτος, τα αντισώματα anti-RBD ΙgG φάνηκε 
να εξουδετερώνουν την πρωτεΐνη-ακίδα 
του SARS-CoV-2, καθώς και τέσσερα δια-
φορετικά στελέχη του ιού. Παρατηρή-
θηκε επίσης σημαντική αύξηση στα επί-
πεδα κυτταροκινών η οποία αποκάλυψε 
την ανοσολογική απόκριση στα δείγματα 
μητρικού γάλακτος.

Πιο έντονα συμπτώματα, πιο πολλά 
αντισώματα
Παράλληλα anti-RBD IgG αντισώματα 
και anti-RBD IgA αντισώματα ανιχνεύθη-
καν στο 33% και στο 30% των δειγμάτων 
κοπράνων των βρεφών, αντιστοίχως. Τα 
επίπεδα αντισωμάτων φάνηκε να σχετίζο-
νται με την ένταση των συμπτωμάτων που 
εμφάνισε η κάθε μητέρα μετά τον εμβολι-
ασμό της. «Υψηλότερα επίπεδα αντισωμά-
των εμφανίστηκαν στα κόπρανα μωρών 
των οποίων οι μητέρες είχαν πιο έντονη 
συμπτωματολογία μετά τον εμβολιασμό 
τους» εξήγησε η δρ Αρκάρο.

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;
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υγεία

Ο
ι ειδικοί από το κορυ-
φαίο Πανεπιστήμιο Johns 
Hopkins των ΗΠΑ συνι-
στούν τέσσερις απλές κινή-

σεις για βελτίωση και προστασία της υ-
γείας της καρδιάς
Η προστασία της καρδιακή υγείας δεν 
απαιτεί πολύ χρόνο. Αρκούν τέσσερις 
απλές ενέργειες για να εξασφαλίσετε 
μεγάλα οφέλη για την καρδιά. Σύμφωνα 
με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο Johns 
Hopkins, αρκεί να:

1. Τρώτε ξηρούς καρπούς για 
σνακ 
Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε υγι-
εινά ακόρεστα λιπαρά. «Η κατανά-
λωση λίγο παραπάνω από 140 γραμ-
μάρια ξηρών καρπών την εβδομάδα 
συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρ-
διαγγειακής νόσου», σημειώνει ο 
διαιτολόγος του Πανεπιστημίου 
Johns Hopkins Christie Williams, 
MS, R.D.N. Τα καρύδια έχουν 
τα περισσότερα ωμέγα-3 
λιπαρά, τα οποία μειώνουν 
τα επίπεδα της κακής χολη-
στερόλης.

2. Αυξήσετε την άσκηση
Η αύξηση του χρόνου άσκη-
σης είναι ένα από τα καλύ-
τερα πράγματα που μπορείτε 
να κάνετε για υγιή καρδιά. Ιδανικά, 
θα πρέπει να ασκείστε τις περισ-
σότερες ημέρες της εβδομά-
δας, συμβουλεύει ο καθηγη-
τής Ιατρικής και φυσιολόγος του 
Johns Hopkins, Kerry J. Stewart, 
Ed.D. Επί παραδείγματι, μπορεί να 
είναι 30 λεπτά την ημέρα, πέντε φορές 
την εβδομάδα.
Ωστόσο, και απλές ή μικρότερης έντα-
σης κινήσεις όπως το τέντωμα για 10 
έως 15 λεπτά μπορούν να ωφελήσουν 
την καρδιαγγειακή υγεία, με στόχο τα 
150 λεπτά την εβδομάδα.

3. Πηγαίνετε νωρίς για ύπνο
Χωρίς αρκετό ύπνο, ο κίνδυνος για καρ-
διακές παθήσεις και έμφραγμα αυξά-
νεται – ανεξάρτητα από την ηλικία , το 
βάρος, τον χρόνο άσκησης ή το κάπνι-
σμα.

4. Προγραμματίσετε το check-up 
σας
Προγραμματίστε άμεσα έναν έλεγχο 
σε περίπτωση που το καθυστερήσατε, 

ώστε εσείς και ο γιατρός σας να είστε 
ενημερωμένοι για πιθανό καρδιακό 
κίνδυνο,  και τις κινήσεις που πιθανώς 
χρειαστεί να κάνετε για την προστασία 
της καρδιάς σας.

Καρδιά: Το αγαπημένο τρόφιμο 
που την βάζει σε κίνδυνο
Στις έρευνες σχετικά με την κατανάλωση 
του κρέατος και τους κινδύνους στους 
οποίους μπορεί να θέσει την υγεία μας 
έρχεται να προστεθεί και η έρευνα από 
την κλινική Cleveland, τα αποτελέσματα 
της οποίας συσχετίζουν το πώς μια δια-
τροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας αυξά-
νει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγεια-
κών παθήσεων.
Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο 
Nature Microbiology και βασίζονται σε 
πάνω από μια δεκαετία έρευνας από τον 

επικεφαλής συγγραφέα δρ. Stanley 
Hazen, διευθυντή της Cleveland 
Clinic Center for Microbiome & 

Human Health.
Σε μια προηγούμενη σειρά 
μελετών, ο Δρ. Hazen διαπί-
στωσε ότι ένα υποπροϊόν που 
σχηματίζεται όταν τα βακτή-
ρια του εντέρου αφομοι-
ώνουν ορισμένα θρεπτικά 

συστατικά που είναι άφθονα 
στο κόκκινο κρέας και άλλα 
ζωικά προϊόντα, το TMAO 
(Ν-οξείδιο τριμεθυλαμίνης) – 
αυξάνει τον κίνδυνο καρδια-

κών παθήσεων και εγκεφαλικού 
επεισοδίου.
Προκείται για μια διαδικασία 

δύο σταδίων η οποία μπορεί 
να κατανοηθεί καλύτερα μετά την 

έκβαση και των πρόσφατων ευρημά-
των, κατά την οποία τα μικρόβια του 
εντέρου μετατρέπουν την καρνιτίνη σε 
TMAO, ένα μόριο που συμβάλλει στην 
εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης και 
των θρόμβων του αίματος, ακολουθώ-
ντας μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο 
κρέας.
Αποτελέσματα προηγούμενης του 
έρευνας από το 2018, ανέδειξαν ότι σε 
αυτή τη διφασική διαδικασία, βασικό 
ρόλο έπαιζε ένας ενδιάμεσος μεταβο-
λίτης, ένα μόριο που ονομάζεται γΒΒ 
(γάμα-βουτυροβεταϊνη). Αρκετά μικρό-
βια του εντέρου μπορούν να μετα-
τρέψουν τη διατροφική καρνιτίνη στο 
μόριο γΒΒ, αλλά πολύ λίγα μπορούν να 
μετατρέψουν το μόριο σε TMA, τον πρό-
δρομο του TMAO.

Τέσσερις τρόποι να 
φροντίσετε την καρδιά 
σας σε λιγότερο από 30’

Ε
άν η πανδημία έχει γίνει η αιτία να χάσετε τον ύπνο σας, σίγουρα δεν είστε οι μόνοι. Ευτυχώς όμως υ-
πάρχουν τρόποι να κατανικήσετε τις διαταραχές ύπνου που προκαλεί η ανησυχία για τον κορωνοϊό.
Πάνω από ένας στους δυο αμερικανούς (56%) έχουν αυτό που οι ειδικοί έχουν ήδη βαφτίσει 
covid-somnia δηλαδή διαταραχές ύπνου που οφείλονται στην ανησυχία για την πανδημία.

Στις διαταραχές αυτές περιλαμβάνονται για το 57% των πασχόντων η δυσκολία έλευσης του ύπνου ή οι 
αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα.  Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσαν μικρότερη διάρκεια ύπνου, το45% χει-
ρότερη ποιότητα ύπνου και το 36% ενοχλητικά όνειρα. Η σχετική έρευνα διενεργήθηκε από την Αμερι-
κανική Ακαδημία Ιατρικής του Υπνου (AASM).
Οι λόγοι που μας κρατούν ξύπνιους την νύχτα είναι πολλοί σύμφωνα με τους ειδικούς: φόβοι για την 
πανδημία, για τους αγαπημένους μας, οικονομικές ανησυχίες καθώς και η απομόνωση και μειωμένη κοι-
νωνικοποίηση.
Ποιοι υποφέρουν περισσότερο από διαταραχές ύπνου; Σύμφωνα με την έρευνα συχνότερα αναφέρουν 
διαταραχές του ύπνου οι άνδρες και οι ενήλικες 35-44 ετών σε ποσοστό 70%. Οι άνω των 55 ετών ανα-
φέρουν συχνότερα δυσκολία να αποκοιμηθούν ή να παραμείνουν κοιμισμένοι.
Σύμφωνα με την AASM για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυπνίας και διαταραχών ύπνου είναι 
σημαντικό να έχουμε και να διατηρήσουμε μια ρουτίνα ύπνου, με στόχο κατ’ ελάχιστο τις επτά ώρες 
ύπνου κάθε βράδυ καθώς και την τήρηση ενός ωραρίου ύπνου και αφύπνισης καθημερινά.
Μια ακόμη καλή συμβουλή είναι να μειώσουμε τον χρόνο έκθεσης σε οθόνες, σερφάρισμα και social 
media πριν πέσουμε στο κρεβάτι, ενώ συνιστάται να κλείσουμε όλες τις οθόνες μισή ώρα πριν παμε 
στην κρεβατοκάμαρα.Φροντίζουμε επίσης το δωμάτιό μας να είναι ήσυχο και σκοτεινό χωρίς οθόνες στο 
κομοδίνο. Μισή ώρα πριν πέσουμε στο κρεβάτι μπορούμε να κάνουμε ένα ζεστό χαλαρωτικό μπάνιο και 
να διαβάσουμε λίγες σελίδες απο το αγαπημένο μας βιβλίο
Με αυτά τα απλά βήματα τα προβλήματα ύπνου θα γίνουν παρελθόν. Εάν όμως επιμένουν και ταλαιπω-
ρείσθε τότε δείτε τον γιατρό σας και ρωτήστε κατά πόσο χρειάζεστε φαρμακευτική βοήθεια για να διευ-
κολύνετε την έλευση του ύπνου.

Έχετε χάσει τον ύπνο σας με την Omicron; Top 
tips για να νικήσετε την αϋπνία

Η γιόγκα δίνει έμφαση στη σωστή αναπνοή και τον διαλογισμό – δυο τεχνικές που ηρεμούν και καθα-
ρίζουν το μυαλό. Επομένως δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη το γεγονό ότι η γιόγκα έχει όχι 
μόνο σωματικά αλλά και νοητικά οφέλη, όπως μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Ακόμη πιο 

εντυπωσιακό ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ είναι ότι η άσκηση αυτή 
βοηθά το μυαλό να δουλεύει καλύτερα.
Όταν κάνουμε ασκήσεις με βάρη (αντιστάσεις) οι μύες μας ενισχύονται και μεγαλώνουν. Όταν κάνουμε γιό-
γκα οι νευρώνες του εγκεφάλου αποκτούν νέες συνδέσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούνται αλλαγές στην 
δομή του εγκεφάλου αλλά και τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα βελτιωμένες γνωστικές λειτουργίες όπως 
η μάθηση και η μνήμη.  Η πρακτική της γιόγκα ενδυναμώνει τις περιοχές του εγκεφαλου που παίζουν κομ-
βικό ρόλο στην μνήμη, την συγκέντρωση, την προσοχή, τη σκέψη και την ομιλία. Μπορούμε να την σκε-
φτούμε ως άσκηση «ενδυνάμωσης» του εγκεφάλου.Έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες 
απεικόνισης του εγκεφάλου όπως μαγνητικές τομογραφίες, έδειξαν ότι όσοι εξασκούν συστηματικά τη γιό-
γκα έχουν πιο ενισχυμένο εγκεφαλικό φλοιό (η περιοχή του εγκεφάλου επιφορτισμένη με την διαχείριση 
και επεξεργασία των πληροφοριών) και ιππόκαμπο (η περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη μάθηση 
και τη μνήμη). Αυτές οι δυο περιοχές συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά στους μεγαλύτερους 

σε ηλικία γιόγκι διαπιστώθηκαν σαφώς λιγότερες απώλειες συγκριτικά με όσους δεν έκαναν 
γιόγκα. Στοιχεία που πιθανώς αποκαλύπτουν ότι η γιόγκα αποτελεί αντιγηραντικό ελιξή-

ριο του εγκεφάλου.Στα οφέλη της γιόγκα προστίθενται επίσης η βελτίωση της διά-
θεσης μέσω της ρύθμισης των ορμονών του στρες, αλλά και η συναισθηματική 

ισορροπία που επιτρέπει την πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση συναισθηματικά 
φορτισμένων καταστάσεων. Ανασκόπηση 15 σχετικών μελετών που δημο-

σιεύθηκε στο Aging and Mental Health έδειξε ότι η γιόγκα και η μουσική 
αποτελούσαν τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης της κατάθλι-
ψης και της αγχώδους διαταραχής, με την γιογκα να έχει την πιο μεγάλη 
διάρκεια δράσης!

Η top αντιγηραντική άσκηση για πιο 
δυνατό σώμα και μυαλό
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ιστορίες

Ματωμένα Χριστούγεννα
Tα πιο στυγερά εγκλήματα που έχουν γίνει δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Από τον «αφηνιασμένο Άγιο Βασίλη» με το φλογοβόλο 
μέχρι τον  «Αη Βασίλη»  που δολοφόνησε επτά μέλη της 
οικογένειάς του στο τραπέζι των Χριστουγέννων

Ο
ι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν αναμ-
φίβολα την ωραιότερη περίοδο του χρόνου, μια 
εποχή αγάπης και χαλάρωσης. Είναι ο καιρόςτης 
διασκέδασης, του φαγητού, της οικογενειακής 

θαλπωρής και της καλής παρέας μ’ ένα ποτήρι ζεστό κρασί 
στο χέρι.Κι όμως. Κάποια από τα στυγερότερα εγκλήματα έ-
χουν γραφτεί δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο…

Ο δολοφόνος με το τσεκούρι 
 Έξαλλος μετά από μεγάλο καβγά με τη γυναίκα του, την 
34χρονη Στέφανι Κιλχέφνερ, ο Τζάστιν ΛηΚλοπ την δολο-

φόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2014 - χτυπώ-
ντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με τσεκούρι και κόβο-
ντάς της το λαιμό με την κοφτερή λεπίδα. Μετά τη σφαγή 
τύλιξε το σώμα της σε μια τσάντα, το έβαλε σε ένα βοηθη-
τικό κτίριο και πήγε με τα δύο παιδιά τους στους γονείς του 
για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.. Τα παιδιά του, ηλικίας 
πέντε και δύο ετών, γιόρταζαν τα Χριστούγεννα με τον παπ-
πού και τη γιαγιά, όταν ο πατέρας τους τηλεφώνησε στην 
αστυνομία για να ομολογήσει τη δολοφονία. Αργότερα 
απαγχονίστηκε στη φυλακή.

Ένας αφηνιασμένος Άγιος Βασίλης με φλογοβόλο
Στην Κόβινα, ένα προάστιο του ΛοςΆντζελες, την παραμονή 
των Χριστουγέννων του 2008, ο 45χρονος Μπρους Πάρντο 
καταλήφθηκε από δολοφονικό αμόκ. Οι στόχοι της οργής 
του ήταν η πρώην σύζυγός του και η οικογένειά της - έχο-
ντας μάθει για την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους μια 
εβδομάδα πριν. Ο Πάρντο χτύπησε την πόρτα του πρώην 
πεθερού του φορώντας τη στολή του Άγιου Βασίλη. Στα 
χέρια του κρατούσε ένα δώρο, που όμως περιείχε διάφορα 
όπλα. Καθώς τον πλησίασε η κόρη της πρώην νύφης του, 
που περίμενε με ανυπομονησία την επίσκεψη από τον Άγιο 
Βασίλη, την πυροβόλησε στο πρόσωπο. Το παιδί επιβίω-
σε,εννέα άλλοι όμως δε κατάφεραν.
Οι περισσότεροι φαίνεται να πέθαναν από τραύματα από 
πυροβολισμούς, καθώς ο Πάρντο γάζωσε αστραπιαία το 
πλήθος 25 ατόμων με σφαίρες από ημι-αυτόματα όπλα. Το 
νεότερο θύμα ήταν 17 ετών και επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε 
στη φωτιά που ο Πάρντο ξεκίνησε με αυτοσχέδιο φλογο-
βόλο. Στην κατοχή του, ο Πάρντο είχε 17.000 δολάρια σε 
μετρητά και ένα αεροπορικό εισιτήριο για τον Καναδά, 
οπότε προφανώς σκόπευε να δραπετεύσει. Οι Αρχές 
πιστεύουν ότι ο Πάρντο κάηκε και ο ίδιος άσχημα κι έτσι 
αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του. Όταν έφυγε από το 
πάρτι της παραμονής των Χριστουγέννων, το κοστούμι του 
Άγιου Βασίλη που φορούσε είχε λιώσει πάνω στο δέρμα 
του.
Ο Πάρντο οδήγησε στη συνέχεια μέχρι το σπίτι του 
αδελφού του, όπου αυτοπυροβολήθηκε. Είχε βγάλει το 
κοστούμι του- ό,τι απέμεινε από αυτό- και το είχε αφήσει 
στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρη-
κτικά, ώστε να εκραγεί όταν θα το ερευνούσε η Αστυνομία. 
Αν και η αυτοσχέδια βόμβα του λειτούργησε, δεν τραυμα-

τίστηκε κανείς…

Το μυστήριο της ΤζοάνΜπενέτ Ράμσεϊ
Η μόλις έξι ετών ΤζοάνΜπενέτ Ράμσεϊ, μια πανέμορφη 
μικρή που είχε ήδη κερδίσει τίτλους ομορφιάς,  βρέθηκε 
νεκρή, χτυπημένη μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζ-
μπολ την ημέρα των Χριστουγέννων του 1996 στο Μπό-
ουλντερ  του Κολοράντο. Η εξαφάνισή της είχε αναφερθεί 
από την μητέρα της, Πάτσι, η οποία είπε στην αστυνομία ότι 
είχε βρει ένα σημείωμα για λύτρα. Κατά τη διάρκεια έρευ-
νας στο σπίτι, ο πατέρας της μικρής, Τζον, βρήκε το άψυχο 
σώμα της στο υπόγειο. Την είχαν στραγγαλίσει και την είχαν 
χτυπήσει στο κεφάλι. Οι γονείς και ο αδερφός της Μπερκ 
απαλλάχθηκαν από οποιαδήποτε κατηγορία για  ανάμειξη 

στον θάνατό της και η αστυνομία μέχρι σήμερα δεν έχει 
ακόμη ανακαλύψει τον δολοφόνο της, παρά την εκτεταμένη 
έρευνα.

Όταν η φιλευσπλαχνία… «σκοτώνει»!
Καθώς η ηθοποιός Τρίσια Μακόλεϊ πήγαινε στους φίλους 
της,  την ημέρα των Χριστουγέννων, θέλησε να πάρει στο 
αυτοκίνητό της  έναν άντρα που είδε στον δρόμο και φαινό-
ταν πως χρειαζόταν βοήθεια.  
Η Τρίσια  ήταν πολύ αγαπητή στην κοινότητα όπου ζούσε, 
πασίγνωστη για το υποκριτικό της ταλέντο, τα μαθήματα 
γιόγκα που παρέδιδε καθώς και τον φιλεύσπλαχνο χαρα-
κτήρα της.
Η ίδια ανέβασε στο Facebook ότι έφευγε για το σπίτι των 
φίλων της στις 16.30, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Τα στοιχεία 
έδειχναν πως είχε χρησιμοποιήσει τις κάρτες της, επομένως 
φαινόταν πως είναι ζωντανή, παρόλα αυτά εκείνη παρέ-
μενε άφαντη.
Στις 27 Δεκεμβρίου βρέθηκε το πτώμα της στο αυτοκίνητό 
της, που οδηγούσε ο 29χρονος Ντουέιν Τζόνσον.  Όταν οι 
αστυνομικοί ακινητοποίησαν και άνοιξαν το αυτοκίνητο, 
βρήκαν το σώμα της σφηνωμένο ανάμεσα στα πίσω και τα 
μπροστινά καθίσματα, έτσι ώστε να μην φαίνεται εύκολα 
απέ́ξω. Είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση, ξυλοκοπήθηκε και 
στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου. Τα πόδια της ήταν δεμένα 
με  τη ζώνη ασφαλείας.
Μετά τη σύλληψή του, ο Τζόνσον  είπε  στην Αστυνομία ότι 
την ημέρα των Χριστουγέννων, η Τρίσια του είχε προτείνει  
να μπει στο αυτοκίνητό της για να τον πάει όπου ήθελε και 
ότι είχαν κάνει συναινετικό σεξ κάπου στην άκρη ενός δρό-
μου . Στη συνέχεια, είπε ότι η ηθοποιός φαινόταν σε από-
γνωση και μιλούσε για αυτοκτονία.
Υποστήριξε αρχικά ότι η ηθοποιός αυτοκτόνησε, αλλά 
αργότερα ομολόγησε τη δολοφονία της.

Τον κατηγόρησαν για μαγεία και τον έπνιξαν σε 
μπανιέρα
Ο Kρίστι Μπαμού  ήταν μόλις 15 ετών όταν βρέθηκε πνιγ-
μένος  σε μια μπανιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων. Το 
νεαρό αγόρι ήταν θύμα συντονισμένης βάναυσης κακο-
ποίησης από την αδελφή του ΜαγκαλίΜπαμού και τον 
σύντροφό της ΄ΕρικΜπικούμπι. Στο σώμα του βρέθηκαν 
130 τραύματα. Το ζευγάρι τον βασάνισε  επειδή πίστευαν 

ότι ήταν μάγος.
Ο Κρίστι  είχε έρθει στο Λονδίνο από το Παρίσι με τα δύο 
αδέρφια και τις δύο αδερφές του για να περάσουν όλοι μαζί 
τις γιορτές με την Mαγκαλί  στο διαμέρισμά της στο Λονδί-
νου. Ωστόσο,  η κατάσταση ξέφυγε, όταν το ζευγάρι, που 
λέγεται ότι είχε εμμονή με τη μαγεία, γνωστή ως kindoki 
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον κατηγόρησε ότι 
έκανε ξόρκια σε ένα μικρότερο παιδί.Το ζευγάρι κρίθηκε 
ένοχο για τη δολοφονία του Κρίστι.

Ομαδική δολοφονία  αντί για δώρα
Όταν η Μισέλ Άντερσεν  και ο φίλος της πήγαν να επισκε-
φτούν τους γονείς της για την ημέρα των Χριστουγέννων, 
πήραν μαζί τους πιστόλια αντί για δώρα.Ο Γουέιν και η 
Τζούντι  Άντερσεν είχαν ένα σπίτι στο αγροτικό Καρνέισον 
της Ουάσιγκτον. Ήταν ένα σπίτι στο οποίο έμεναν για περισ-
σότερα από 30 χρόνια. Ο 60χρονος Γουέιν ήταν μηχανικός 
στην Boeing και η 61χρονη Τζούντιεργαζόταν στο τοπικό 
ταχυδρομείο. Ήταν αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους και 
αγαπητοί στην κοινότητα όπου ζούσαν.Η 29χρονη κόρη 
τους, Μισέλ, ζούσε σε ένα τροχόσπιτο στο σπίτι της οικο-
γένειας με τον φίλο της Τζόζεφ Μάκενρο, επίσης 29 ετών.
Την παραμονή των Χριστουγέννων, το 2007, ο Γουέιν και 
η Τζούντι τους είχαν προσκαλέσει για το οικογενειακό 
γεύμα, στο οποίο ήταν επίσης καλεσμένοι ο γιος τους Σκοτ, 
η γυναίκα  του Έρικακαι τα παιδιά τους, Ολίβια και Νέιθαν, 
πέντε και τριών ετών αντίστοιχα. Η Mισέλ ήταν θυμωμένη 
επειδή οι γονείς της της ζητούσαν να πληρώσει ενοίκιο και 
επειδή ο αδερφός της δεν της είχε ξεπληρώσει χρήματα 
που της χρωστούσε.Η οργή της ξέσπασε και όταν έφτασαν 
στο σπίτι των γονιών της  στις 16:00, η Μισέλ και ο Τζόζεφ 
τους  πυροβόλησαν και τους σκότωσαν. Όταν έφτασαν η 
Έρικα και ο Σκοτ, η σφαγή συνεχίστηκε - παρά τις εκκλή-
σεις της Έρικα να λυπηθούν τα μικρά παιδάκια. Την ημέρα 
των Χριστουγέννων δολοφονήθηκαν και οι έξι. Τα πτώματα 
τους βρέθηκαν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Το ραντεβού  μέσω site γνωριμιών οδήγησε τη 
γυναίκα στον θάνατό της
Η 23χρονη δασκάλα Κέιτι Λοκ δολοφονήθηκε όταν πήγε 
για ένα πρώτο ραντεβού με τον Καρλ Λάνγκντελ. Κέτι και 
Καρλ, που γνωρίστηκαν στον ιστότοπο γνωριμιών «Plenty 
Of Fish», δείπνησαν σε εστιατόριο του Λονδίνου, πριν επι-
στρέψουν στο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων όπου εκεί-
νος τη δολοφόνησε. Ο Λάνγκντελ,, που ήταν ασκούμενος 
δικηγόρος, στραγγάλισε την Κέιτι και στη συνέχεια έκανε 
σεξ με το πτώμα της. Μετά τράβηξε φωτογραφίες και τύλιξε 
τη σορό της με σεντόνια και ένα πάπλωμα και το πέταξε σε 
θάμνους στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου. Βρέθηκε την 
παραμονή των Χριστουγέννων. Ήταν μόλις εννέα μήνες 
πριν από τη δολοφονία, όταν ο Λάνγκντελ είχε πει σε μια 
νοσοκόμα  στο ψυχιατρείο όπου νοσηλευόταν πως ήθελε 
να κόψει το λαιμό ενός κοριτσιού. Η Κέιτι δεν γνώριζε ότι ο 
Λάνγκντελ είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο και εξέτιε ποινή 
με αναστολή. Για να προσελκύσει φίλους είχε περιγράψει 
τον εαυτό του ως «Συνηθισμένο Αξιοπρεπή Άνθρωπο» στο 
Facebook. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολο-
φονία, που έγινε το 2015.

Επτά νεκροί από δολοφόνο « Άγιο Βασίλη»
Σε ένα διαμέρισμα στο Ντάλας του Τέξας, το  2011 ο Αζίζ 
Γιαζντανπανάχ  σκότωσε επτά μέλη της οικογένειάς του ντυ-
μένος με το κοστούμι του Άγιου Βασίλη. Έστρεψε το όπλο 
εναντίον ολόκληρης της οικογένειάς του – της γυναίκας του, 
των παιδιών του,της κουνιάδας του,του συζύγου της και της 
κόρης τους- μόλις άνοιξαν τα δώρα τους και στη συνέχεια 
αυτοπυροβολήθηκε. Λίγες ώρες νωρίτερα η οικογένεια 
είχε κάνει ένα πάρτι την παραμονή των Χριστουγέννων στο 
ράντσο της. Ο Γιαζντανπανάχ  δεν προσκλήθηκε στο πάρτι 
αυτό-είχε χωρίσει με τη γυναίκα του τον Μάρτιο του ίδιου 
έτους-και ,σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτό πυροδότησε το 
μένος του και «θέρισε» την οικογένειά του.
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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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Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Ευλογία ή κατάρα η 
μετανάστευση;

4
11.000 νέους μετανάστες ανα-
μένεται να υποδεχτεί το 2022 ο 
Καναδάς. 
Σημαντικά αυξημένος αριθμός 

εν συγκρίσει με πέρσι, κυρίως λόγω της 
έλλειψης εργατικών χεριών. 
Προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια δίνεται 
στους ασιάτες μετανάστες, ενώ ένα μικρό-
τερο ποσοστό σε μετανάστες από χώρες 
της Αφρικής και της Ευρώπης. Οι έλληνες 
ανήκουν στην ομάδα των επαναπατριζό-
μενων οικονομικών μεταναστών, λόγω της 
συνεχιζόμενης  οικονομικής κρίσης. 
Είναι γεγονός ότι ο ελληνισμός του Καναδά 
έχει δραστηριοποιηθεί συστηματικά τον 
τελευταίο καιρό προκειμένου να βοηθή-
σει με κάθε τρόπο εκείνους που επιστρέ-
φουν από την πατρίδα σε αναζήτηση μιας 
καλύτερης τύχης.
Επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό 
των επαναπατριζόμενων που φεύγουν 
πίσω στις θετές τους πατρίδες δεν υπάρ-
χουν επί του παρόντος. Ο αριθμός πάντως 
των   αφικνούμενων στη φιλόξενή μας 
χώρα πρέπει να είναι αρκετά σημαντικός 
εάν λάβουμε υπόψη μας και τους απελπι-
σμένους οι οποίοι δίχως δεύτερη σκέψη 
φθάνουν με φοιτητική ή τουριστική βίζα 
με την ελπίδα να μονιμοποιηθούν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πράγματα 
δεν είναι σήμερα όπως ήταν τις πρώτες 
μεταπολεμικές δεκαετίες όταν ο έλληνας 
ξεκινούσε από τη γενέτειρα χωρίς εφόδια 

και γινότανε ανειδίκευτος εργάτης, έβγαζε 
τον επιούσιο και φύλαγε και δύο δεκάρες 
για να γυρίσει στην πατρίδα όπως ήταν το 
αρχικό όνειρο. Ένα όνειρο που για τους 
περισσότερους έμεινε απραγματοποίητο...
Σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έρθει 
στον Καναδά για να πλύνει πιάτα, για τον 
απλούστατο λόγο ότι τα πιάτα τα έχουν 
αναλάβει πλέον ανειδίκευτοι εργάτες 
άλλων μειονοτήτων και ακόμη γιατί οι 
έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν 
ασχολούνται με «υποτιμητικά» επαγγέλ-
ματα. 
 Όπως και να έχει πάντως, οι επίδοξοι 
μετανάστες θα πρέπει να έχουν υπόψη 
τους ότι για να μεταναστεύσει κανείς 
σήμερα στον Καναδά και να έχει σοβα-
ρές ελπίδες να εξασφαλίσει μία αποδο-
τική εργασία, πρέπει εκτός των άλλων 
νομικών, μεταναστευτικών κλπ. προϋπο-
θέσεων, να είναι εξειδικευμένος σε συγκε-
κριμένα ζητούμενα επαγγέλματα, να έχει 
επαρκή γνώση της αγγλικής και της γαλ-
λικής, εάν επιλέξει το Κεμπέκ. Σ΄ αυτό το 
τελευταίο δυστυχώς υστερούν οι νεοέλλη-
νες οι οποίοι τέλειωσαν ελληνικά πανεπι-
στήμια που τους έδωσαν μεν καλές γενικές 
γνώσεις, σπάνια όμως κατέχουν τις γλώσ-
σες και την εξειδίκευση. 
Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς με ελλι-
πείς και σε κάποιες περιπτώσεις παραπλα-
νητικές πληροφορίες για την χώρα υπο-
δοχής , χωρίς σαφή γνώση της μετανα-
στευτικής της πολιτικής και χωρίς να έχουν 
πλήρη εικόνα της κατάστασης του συστή-
ματος και της τοπικής καθημερινότητας, 
θύματα συχνά «μεταναστευτικών» γρα-
φείων, μπαίνουν σε ένα λαβύρινθο από 
τον οποίο δεν γνωρίζουν πως να ξεφύ-
γουν… Αυτό τους στερεί από τη δυνατό-
τητα εξασφάλισης άμεσα κάποιας εργα-
σίας, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε 
ομογενειακούς οργανισμούς προκειμένου 
να λάβουν κάποια βοήθεια, απασχόληση, 
στέγη και συχνά τα έξοδα επιστροφής 
στην πατρίδα όπως συμβαίνει συνήθως… 
Ευλογία ή κατάρα η μετανάστευση; Ένα 
σοβαρό ερώτημα που θα πρέπει να απα-
σχολήσει όσους σκέπτονται να πάρουν τη 
μεγάλη απόφαση...

Σ
ε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστη-
μα απευθείας καταχώρησης ληξιαρ-
χικών πράξεων των Ελλήνων του ε-
ξωτερικού, καθώς και έκδοσης αντί-

στοιχων πράξεων από τα ελληνικά προξε-
νεία ανά τον κόσμο.
Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καταργείται 
η υποχρέωση που ίσχυε μέχρι πρότινος για 
μεταγραφή των ληξιαρχικών πράξεων στο 
Ειδικό Ληξιαρχείο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, γεγονός που, εξαιτίας και της παν-
δημίας, είχε δημιουργήσει σώρευση χιλιά-
δων εκκρεμών υποθέσεων με αποτέλεσμα 
να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.
Πλέον, οι υπάλληλοι των προξενείων κατα-
χωρούν απευθείας στο αναβαθμισμένο 
«Μητρώο Πολιτών» τις ληξιαρχικές πράξεις 
που υποδέχονται και στη συνέχεια οι πολί-
τες έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν από 

το gov.gr το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί, σε 
συνεργασία με τα υπουργεία Εξωτερικών 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκπαίδευση 
εκατοντάδων υπαλλήλων των προξενικών 
αρχών προκειμένου να είναι σε θέση να δια-
χειριστούν το νέο σύστημα.

Ξεκίνησε το νέο 
σύστημα καταχώρισης 
ληξιαρχικών πράξεων 

των Αποδήμων
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“Το της πόλεως όλης ήθος, 
ομοιούται τοις άρχουσιν”  
έλεγεν ο μεγάλος Αθηναίος 
ρητοροδιδάσκαλος  Ισοκράτης 
(436- 338π.χ.)

Τ
ο ίδιο το πολιτικό σύστημα που 
υποτίθεται μας κυβερνά είναι 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
αντιμετωπίζει το Ελληνικό Έ-

θνος αγαπητοί συνέλληνες και δυστυ-
χώς δεν υπερβάλουμε.  Και είναι κατ΄ 
εικόνα και ομοίωση  της κοινωνίας που 
κυβερνά.   
Οι Τούρκοι  βρίσκουν και τα κάνουν. 
Οι Σκοπιανοί ( μια κουτσουλιά στον 
παγκόσμιο χάρτη, που με τριάντα χρό-
νια κρατική υπόσταση μας ξεφτίλισαν 
με την δική μας τσίφ(π)ρα  και ολό-
κληρη την πολιτειακή μας ηγεσία). 

Οι Αμερικανοί μας έχουν του κλό-
τσου και του μπάτσου. Κάτσε εκεί στην 
γωνία και μη μιλάς! 
Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν για μας 
και μας υποδεικνύουν πότε και αν μπο-
ρούμε να μιλήσουμε! 
Και κατά τ’ άλλα αυτοί που μας κυβερ-
νούν μας διαβεβαιώνουν ότι είμαστε 
ένα ισότιμο μέλος μέσα στην μεγάλη 
Ευρωπαϊκή οικογένεια, ανεξάρτητο και 
υπερήφανο. 
Κα ι  με  θρασ ύ τ ητα κα ι  πε ρισσή 
κομπορρημοσύνη υπερηφανεύονται 
για τα πεπραγμένα τους, αφού αυτοί τα 
κάνουν καλύτερα από τους προηγού-
μενους. Και εμείς υπακούοντας, τους 
ανεχόμαστε και κάθε τόσο τους επι-
βραβεύουμε με την ψήφο μας και τους 
χειροκροτούμε, όταν απευθύνονται σε 
μας, εξυμνώντας τις ανικανότητές τους. 
Φαν τασ τε ίτ ε ποιο ε ίναι το μέ τρο 

σύγκρισης τους. Όχι όπως λογικά θα 
έπρεπε να προσπαθούν πάντα να  νοι-
κοκυρέψουνε το κράτος .
Να βάλουν τάξη στην αναρχία και την 
αταξία που υπάρχει σε αυτό το τερατό-
μορφο τέρας που έχουν δημιουργήσει 
με την δική μας ανοχή. 
Αλλά να βγαίνουν και να διατυμπανί-
ζουν σε όλους τους τόνους ότι οι Νεο-
δημοκράτες τα κάνουν πιο καλά από 
τους Συριζανέλ και  ακόμη πιο καλά 
από τους Πασοκοκινάλες. Έλεος!  Δεν 
γίνεται πιο χαμηλά; Θέλετε να συγκρι-
θείτε με τους πιο ανίκανους και ανή-
μπορους αθλητές που εμφανίστηκαν 
ποτέ στον πολιτικό στίβο;   
Ήμαρτον ρε Χατζηδιαβάτες. Εάν είναι 
να αγωνιστούμε στο άλμα εις ύψος, 
θα πρέπει να ορίσουμε κάποιο μέτριο 
ύψος εκκίνησης. Ακόμη και στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες για να πάρει κάποιος 
μέρος πρέπει να πιάσει το Ολυμπιακό 
όριο που έχει οριστεί.
“Εσείς ωρέ κλεφτόπουλα”, να θυμη-
θούμε το δημοτικό μας στίχο, βάζετε 
όριο σύγκρισης τα κατορθώματα και 
τ ις παγκόσμιε ς επιδώσεις πτώσης 
και κατάπτωσης των προηγούμενων 
κυβερνήσεων για να αξιολογήσετε τα 
δικά σας όρια ξεπεσμού; 
Δηλαδή, πέστε μας γ ια να το κατα-
λάβουμε όλοι. Η επιτυχία σας έγκει-
ται στο να καλυτερέψετε τα κάτω του 
μηδενός αρνητικά όρια των προηγού-
μενων;
Εάν έχετε λίγη τσίπα αξιοπρέπειας θα 
πρέπει να διαγράψετε από τα κρατικά 
κατάστιχα τα πεπραγμένα των προ-
ηγούμενων και να αρχίσετε την στα-
διακή άνοδο και την  καλυτέρεψη της 
χώρας έστω από το μηδέν και όχι από 
το μείον στο οποίο είμαστε αυτήν την 
στιγμή.
Εάν πραγματικά ενδιαφέρεστε για το 
καλό και την προκοπή του Ελληνικού 
Έθνους και όχι μόνον  για την διατή-
ρηση σας στην εξουσία. Πείτε μας την 
πραγματική αλήθεια. Μπείτε μπροστά 
εσείς και ζητήστε τον λαό να σας ακο-
λουθήσει να ανορθώσετε το έθνος από 
τον βούρκο και την σηψαιμία. 
Το δικό σας συνάφι της κλεφτουριάς 
μας έσπρωξε στην λασπουριά και δέκα 
χρόνια τώρα προσπαθούμε να βγά-

λουμε το κεφάλι μας πάνω στην επιφά-
νεια και να ανασάνουμε και σεις αλλού 
βρέχει, στον γάμο του καραγκιόζη παί-
ζετε τα τσαμπούνα, τις πιπίζες και τα 
κλαπατσίμπαλα ωσάν να γίνεται χαρά 
μεγάλη και να σκορπάτε τα δανεικά και 
να πετάτε στους οργανοπαίχτες πεντο-
χίλιαρα  που δεν έχετε. 
Μην παριστάνετε τους πλούσιους και 
τους ανοιχτοχέρηδες. Καταλάβετέ το, 
διοικείτε ένα πτωχευμένο και κατα-
χρεωμένο κράτος και παρουσιάζεστε 
ωσάν “Μπρούκληδες”.       
Μακάρι τα γεγονότα να μας διαψεύ-
σουν και να μας πάρετε με τις λεμονό-
κουπες εμάς και όχι αυτούς που διαχει-
ρίζονται τις τύχες του Ελληνισμού.
‘Όπως βλέπετε δεν αναφέρομαι απλά 
στην Ελλάδα, αλλά στον Ελληνισμό. 
Γιατί ότι γ ίνεται σ το Ελλαδικό κρά-
τος συμπαρασείρει και επηρεάζει τον 
Ελληνισμό απανταχού γης. Δεν τραυ-
ματίζεται και υποφέρει από τις όποιες 
πληγές μόνον η επικράτεια με τα στενά 
συνοριακά όρια, αλλά όλοι οι Έλληνες 
όπου και αν διαμένουν.
Όλοι μας νιώσαμε τον εξευτελισμό και 
την λοιδορία και τον  εμπαιγμό των 
ΜΜΕ κατά της πατρίδας μας τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια με την διαπόμπευση 
της χώρας μας από τον διεθνή Τύπο.           
Το πολιτ ικό σύστημα σ την Ελλάδα 
αρνείται να δει την σκληρή οικονομική 
πραγματικά που είναι τετρακόσια δισε-
κατομμύρια φορές χειρότερη από την 
περίοδο 2010-2011 και στρουθοκα-
μηλίζοντάς νομίζει ότι θα μπορέσει να 
ξεφύγει από τα αρπαχτικά νύχια των 
διεθνών αγορών που αν χρειαστεί δεν 
θα διστάσουν να βγάλουν σε πλειστη-
ριασμό όχι μόνον την βουλή των Ελλή-
νων, αλλά ακόμη - ακόμη και την ίδια 
την Ακρόπολη των Αθηνών. Τα έχετε 
υποθηκεύσει όλα και αρνείστε να δείτε 
την οικτρή πραγματικότητα.
“Σταλαγματιά -σταλαγματιά γεμίζει η 
στάμνα η πλατιά”, αρχίστε να αποταμι-
εύετε ειδάλλως χανόμαστε.
Διαφορετικά όπως ο Τήλεφος θα ανα-
φωνίσουμε, “ Έλληνες όντες βαρβά-
ροις δουλεύσομεν;”, (είμαστε Έλλη-
νες και θα γίνουμε δούλοι των βαρβά-
ρων;).

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Το Πολιτικό Ήθος

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

Η ΙΣΤΟΡΙΑ θα έπρεπε να μας διδά-
σκη. Να μας κάνη ικανούς να βλέ-
πουμε τα γεγονότα στις αληθινές 
τους διαστάσεις. Να διακρίνουμε 

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

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

Βάλσαμο στο Βάλσαμο στο 
βάσανο του κρύου!βάσανο του κρύου!

Toronto • Montreal • Vancouver
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Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το ιστορικό ομογενει-
ακό εστιατόριο «Park Cafe» στην 
καρδιά του Μανχάταν το βράδυ 
της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, 31 

Δεκεμβρίου 2021, σέρβιρε εν μέσω δακρύ-
ων το τελευταίο δείπνο.  Πρόκειται για το ε-
στιατόριο του Ελληνοκύπριου επιχειρημα-
τία Χρήστου Αβερκίου με συνέταιρο τον Σο-
φοκλή Δερντούζο που έλκει την καταγωγή 
του από την Άνδρο, το οποίο για 37 συναπτά 
έτη στεγάζονταν στο ισόγειο του ξενοδοχεί-
ου «Wellington Hotel» στην συμβολή της 
7ης Λεωφόρου και της 55ης Οδού στο Μαν-
χάταν (861 7th Ave, New York, NY 10019).
Το εστιατόριο, όπως και το ίδιο το ξενοδο-
χείο, όπως επεσήμανε ο κ. Αβερκίου, επρό-
κειτο να κλείσουν, καθώς ο ιδιοκτήτης θα 
κατεδαφίσει τρία παρακείμενα κτίρια προ-
κειμένου να ανεγείρει δύο ουρανοξύστες.
Το εστιατόριο βρίσκεται σε απόσταση ανα-
πνοής από την Πλατεία Τάιμς όπου την 
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είχε μετατρα-
πεί σε απόρθητο φρούριο και απαγορευ-
όταν η είσοδος και η στάθμευση των οχη-
μάτων σε μια ακτίνα δέκα τετραγωνικών 
μέτρων και υποχρεώθηκα να σταθμεύσω 
το αυτοκίνητό μου άλλα δέκα τετράγωνα 
μακριά από το εστιατόριο.
Και καθώς περπατούσα προς το εστιατόριο 
έρχονταν και παρέρχονταν στο νου μου τα 
λόγια του επιχειρηματία και συνάμα Γενικού 
Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Οδυσσεύς» 

Κώστα Βαγγελάτου, ο οποίος ανήμερα των 
Χριστουγέννων επικοινώνησε για τις ευχές 
και συνάμα να με ενημερώσει για το κλεί-
σιμο του εν λόγω εστιατορίου. 
Εισερχόμενος στο εστιατόριο διαπίστωσα 
ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Οι σερβιτόροι 
έτρεχαν για να εξυπηρετήσουν τους πελά-
τες. Πολλοί από τους θαμώνες δεν γνώρι-
ζαν ότι είναι τυχεροί διότι απολάμβαναν 
το τελευταίο γεύμα στο εστιατόριο. Άλλοι 
έρχονταν για να κλείσουν τραπέζι για το δεί-
πνο της Παραμονής και οι τελευταίες κρατή-

σεις έγιναν στις 7.00 μ.μ.  Μια ώρα αργότερα 
το εστιατόριο σταμάτησε να δέχεται άλλους 
πελάτες και οι σερβιτόροι, οι μάγειροι και οι 
βοηθοί σερβιτόροι δέχονταν τις τελευταίες 
παραγγελίες και συνάμα τα τελευταία φιλο-
δωρήματα.
Ο Χρήστος Αβερκίου παρακολουθούσε με 
συγκίνηση και δεχόταν τις ευχαριστίες των 
πελατών για την εξυπηρέτηση και το ποιο-
τικό φαγητό.

Αν και η ώρα ήταν ακατάλληλη για συνε-
ντεύξεις, εν τούτοις, ο Χρήστος παρέμεινε 
πάνω από μια ώρα να μας εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους υποχρεώθηκε να 
βάλει λουκέτο σε μια εύρωστη επιχείρηση 
και το πιο σημαντικό σε ένα εστιατόριο το 
οποίο έχει φιλοξενήσει προέδρους και 
άλλους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου, 
ηθοποιούς, σκηνοθέτες, δημάρχους και 
κυβερνήτες.
Το «Park Cafe» βρίσκεται ακριβώς απένα-
ντι από το εστιατόριο «Premier Deli Cafe» 

του Βασιλείου Κοκόση και πλησίον πολλών 
άλλων ομογενειακών μπαρ και εστιατορίων.
Ο Χρήστος Αβερκίου, γεννήθηκε το 1949 
στην Λάρνακα της Κύπρου και είναι από-
φοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Οι αεί-
μνηστοι γονείς του Δημήτριος και Μελανή 

Αβερκίου έφεραν στον κόσμο τέσσερα 
αγόρια και συγκεκριμένα τον Ανδρέα,τον 
Αβέρκιο, τον Χρήστο και τον Μύρωνα και 
τα γαλούχησαν με τις καλύτερες αρετές 
της φυλής μας. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών του επέστρεψε στην Λευκωσία, 
όπου ασχολήθηκε με την δικηγορική. Το 
βλέμμα του ήταν στραμμένο στη Νέα Υόρκη, 
όπου είχε ζήσει και ο ίδιος ο πατέρας του.
Η τουρκική εισβολή και η κατοχή του 
Βορείου Τμήματος της Κύπρου άλλαξαν τα 
δεδομένα και μετά από έναν περίπου χρόνο 
ο Χρήστος ακολούθησε το πεπρωμένο και 
ήρθε στη Νέα Υόρκη. Το επιχειρηματικό δαι-
μόνιο υπερίσχυσε του δικηγορικού και προ 
37 ετών ο Χρήστος έφτιαξε το δικό του εστι-
ατόριο, το οποίο δεν έκλεισε ποτέ, παρά 
μόνο το 2020, που οι αρχές απαγόρευσαν 
την εστίαση, λόγω της  πανδημίας του κορω-
νοϊού.
Ο Χρήστος είναι νυμφευμένος με την 
Βικτωρία Φιλιππούλου που έλκει την 
καταγωγή της από την Θεσσαλονίκη με την 
οποία έφερε στον κόσμο ένα κορίτσι και 
επένδυσαν όσο ελάχιστοι στην παιδεία 
της. Η Μαρία Αβερκίου αποφοίτησε από 
το Πανεπιστήμιο Μπράουν και ολοκλή-
ρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην 
αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέι-
μπριντζ. 

Τίτλοι τέλους για το ιστορικό «Park Cafe» του 
Χρήστου Αβερκίου στην καρδιά του Μανχάταν

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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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.  
Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
αλλεργική ρινίτιδα.

Α
λλεργική ρινίτιδα ονομάζουμε τη 
φλεγμονή της μύτης που προκύπτει 
ως αποτέλεσμα επαφής του ρινικού 
βλεννογόνου με ένα ή περισσότερα 

αλλεργιογόνα. Είναι μια συχνή πάθηση αφού 
φαίνεται οτι αφορά το 10 έως 20% του γενι-
κού πληθυσμού. Ανάλογα με την χρονική δι-
άρκεια των υπεύθυνων αεροαλλεργιογόνων 
στο περιβάλλον, η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί 
να είναι ολοετής ή εποχική.  Η αλλεργική ρινί-
τιδα μπορεί να ξεκινά στην ενήλικο ζωή , συ-
νήθως πριν τα 30 έτη. Σε άλλα άτομα ξεκινά 
στην πρώτη σχολική ηλικία δηλαδή μετά τα 
6 έτη, αν και δε λείπουν βαρύτερες περιπτώ-
σεις, όπου η νόσος ξεκινά νωρίτερα από τα 
6 έτη. Είναι συχνότερη στα αγόρια πριν την 

εφηβεία και μετά αρχίζει προοδευτικά να υ-
περτερεί το γυναικείο φύλο.

Αιτίες
Η αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται από ουσίες 
που ονομάζονται αλλεργιογόνα.
Όταν η αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται από 
κοινά αλλεργιογόνα της υπαίθρου όπως η 
γύρη από τα δέντρα, το γρασίδι και τα αγριό-
χορτα που αιωρείται στον αέρα, ονομάζεται 
εποχική αλλεργική ρινίτιδα.
Η αλλεργική ρινίτιδα δεν αποκλείεται να προ-
κληθεί επίσης από κοινά αλλεργιογόνα που 
απαντώνται σε κλειστούς χώρους όπως τα 
οικιακά ζώα, οι μήκυτες και τα περιττώματα 
από κατσαρίδες ή τα ακάρεα.  Αυτή ονομά-
ζεται ολοετής η επίμονη αλλεργική ρινίτιδα.

Συμπτώματα
Τα βασικά συμπτώματα της αλλεργικής ρινί-
τιδας είναι:
Φτερνίσματα: Εμφανίζονται το ένα μετά το 
άλλο στη σειρά, συχνά το πρωί ή  και με την 
έκθεση σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση 
στο υπεύθυνο για τον κάθε ασθενή αεροαλ-
λεργιογόνο.

Ρινική καταρροή: Πρόκειται για έκκριση διά-
φανης βλέννας («σαν νερό»), συνήθως σε 
αρκετή ποσότητα. 
Ρινική συμφόρηση: Είναι η «μπουκωμένη 
μύτη». Επηρεάζει συχνά την όσφρηση, μει-
ώνοντάς την, αλλοιώνοντας κατά συνέπεια 
και την γεύση καθώς αυτές οι δύο αισθή-
σεις είναι στενά συνδεδεμένες. Επηρεάζει 
σε κάποιους ασθενείς και την ακοή, προκα-
λώντας την αίσθηση ότι έχουν βουλωμένα 
αυτιά. 
Κνησμός / φαγούρα στην μύτη, στο φάρυγγα, 
στα αυτιά: Ειδικά στη μύτη, η τριβή που ο 
κνησμός προκαλεί είναι συχνά τόσο έντονη 
που δημιουργείται μια μικρή οριζόντια 
(εγκάρσια) πτυχή στο κάτω μέρος της μύτης.

Διάγνωση
Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας γίνε-
ται με βάση το ιστορικό του ασθενή και την 
αντικειμενική εξέταση. Ο ειδικός αλλεργιο-
λόγος θα εκτελέσει τις δερματικές δοκιμα-
σίες (skin prick tests)  που δίνουν αποτέλεσμα 
σε 15-20 λεπτά και αιματολογικές εξετάσεις 
για την μέτρηση ολικής ανοσοσφαιρίνης E 
και ειδικών ανοσοσφαιρινών Ε για συγκε-
κριμένα αλλεργιογόνα. Ο έλεγχος είναι πολύ 
σημαντικός, καθώς ο εντοπισμός του υπευ-
θύνου αλλεργιογόνου επιτρέπει να δοθούν 
οι κατάλληλες οδηγίες αποφυγής αλλά και να 
οριστεί η διάρκεια της θεραπείας.

Θεραπεία
Α. Αποφυγή του υπεύθυνου αλλεργιογόνου
Βασικό θεραπευτικό μέσο σε κάθε αλλεργικό 
νόσημα είναι η αποφυγή του υπεύθυνου 
αιτίου δηλαδή των αλλεργιογόνων. Ωστόσο 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στην περίπτωση 
της αλλεργικής ρινίτιδας, που τα αλλεργιο-
γόνα κυκλοφορούν στον αέρα και εισπνέο-
νται από τον ασθενή, η πλήρης αποφυγή τους 
είναι αδύνατη. Φυσικά η σύσταση προς τον 
ασθενή είναι να αποφεύγει να εκτίθεται σε 
μεγάλες ποσότητες από αλλεργιογόνα π.χ. σε 
αλλεργία στη γάτα προτείνεται στον ασθενή 
να μην έρχεται σε επαφή με γάτες. 
Β. Φαρμακοθεραπεία
Όταν η αποφυγή δεν είναι εφικτή καταφεύ-
γουμε στη φαρμακευτική θεραπεία.
Τα βασικά είναι:
Αντισταμινικά: Πρόκειται για φάρμακα από 
το στόμα ή ενδορινικά. Είναι τα πιο ευρεώς 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα και αντιμετω-
πίζουν την ρινική καταρροή το φτέρνισμα και 
τον κνησμό (Aerius, Claritin, Reactine).
Ενδορινικά στεροειδή: Πρόκειται για ρινικά 
σπρέι που χρησιμοποιούνται για να ελε-
χθεί η φλεγμονή. Πρακτικά είναι το φάρμακο 
επιλογής για την ρινική συμφόρηση, ενώ 
έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στα υπό-
λοιπα συμπτώματα. Χρειάζονται λίγο χρόνο 
(κάποιες μέρες) για να λειτουργήσουν οπότε 
είναι σημαντικό να ξεκινά η θεραπεία από 
τα πρώτα συμπτώματα ώστε να ελέγχεται η 
κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αποσυμφορητικά: Πρόκειται για φάρμακα 
που ανακουφίζουν άμεσα, ανακουφίζοντας 
από τη ρινική συμφόρηση. Αυτό επιτυγχάνε-
ται δρώντας κατευθείαν στα αγγεία της μύτης 
τα οποία συστέλλουν. Ακριβώς όμως επειδή 
δρουν στα αγγεία η πολυήμερη χρήση προ-
καλεί απώλεια της δράσης με αποτέλεσμα 
την αύξηση της απαιτούμενης δόσης για να 
έχουν αποτέλεσμα. Έτσι προκαλούν τελικά 
εξάρτηση του ασθενή αλλά και «φαρμα-
κευτική ρινίτιδα» που επιβαρύνει την ήδη 
υπάρχουσα αλλεργική ρινίτιδα. Για το λόγο 
αυτό ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΑΠΟΣΥΜΦΟ-
ΡΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ. 
(Otrivin)
Γ. Ανοσοθεραπεία (απευαισθητοποίηση – 
εμβόλια)
Ο τελευταίος τρόπος αντιμετώπισης ξεφεύγει 
από την συντηρητική χρήση των φαρμάκων , 
τα οποία απλά καταστέλλουν τα συμπτώματα. 
Δηλαδή αν ο ασθενής δε λάβει τα φάρμακα, 
θα εμφανίσει ξανά τα συμπτώματα. Η ανο-
σοθεραπεία γίνεται από τον ειδικό αλλεργι-
ολόγο, αφού πρώτα διαγνώσει τα αλλεργιο-
γόνα τα οποία είναι υπεύθυνα για τα συμπτώ-
ματα του ασθενούς. Εν συνεχεία προτείνει 
την ανοσοθεραπεία, η οποία συνιστάται 
στην σταδιακά αυξανόμενη χορήγηση του 
αλλεργιογόνου (φάση ανόδου) , μέχρι μια 
τελική δόση (φάση συντήρησης). Ο σκοπός 
της ανοσοθεραπείας είναι το ανοσοποιη-
τικό σύστημα να πάψει να αντιμετωπίζει το 
αλλεργιογόνο ως επικίνδυνο και να αποκτή-
σει ανοχή σε αυτό.
Η ανοσοθεραπεία γίνεται με μηνιαίες υπο-
δόριες ενέσεις. Η ανοσοθεραπεία συνήθως 
διαρκεί από 3 έως 5 έτη. Τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες έχουν καταδείξει ότι 
ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% των ασθενώ 
εμφανίζει σαφή βελτίωση των συμπτωμά-
των της αλλεργικής ρινίτιδας, με αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση ή και διακοπή των φαρ-
μάκων και βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
τους. 

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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TORO N TO — The  Ont a r io  government  i s 
prov iding targeted relief for businesses and 
people impacted by the current public health 
measures  aimed at  blunt ing the spread of 
the Omicron var iant. As part of this plan, the 
government is introducing a $10,000 grant for 
eligible businesses that are subject to closures 
under the modified Step Two of the Roadmap to 
Reopen and is providing additional electricity-
rate relief for businesses, as well as workers and 
families spending more time at home.
“Our  government  under s tands  that  public 
health measures needed to blunt the spread 
of the Omicron variant are impacting the lives 
and livelihoods of small businesses, workers and 
families across Ontario,” said Peter Bethlenfalvy, 
Minister of Finance. “Since the f irst day of the 
pandemic, we have prov ided unprecedented 
levels of support to protect people, jobs and our 
economy. We will continue to deliver on that 
commitment.”
As par t of a comprehensive plan to suppor t 
workers and bus inesses,  the government is 
announcing an Ontario COVID-19 Small Business 
Relief Grant for small businesses that are subject 
to closure under the modif ied Step Two of the 
Roadmap to Reopen. It will provide eligible small 
businesses with a grant payment of $10,000.

Eligible small businesses include:
 ª     Restaurants and bars;
 ª     Facilities for indoor sports and recreational 

f itness activities (including fitness centres and 
gyms);

 ª     Performing arts and cinemas;
 ª     Museums, galler ies, aquar iums, zoos, 

sc ience cent res ,  l andmarks ,  his tor ic  s i tes , 
botanical gardens and similar attractions;

 ª     Meeting or event spaces;
 ª     Tour and guide services;
 ª     Conference cent res  and convent ion 

centres;
 ª     Driving instruction for individuals; and
 ª     Before- and after- school programs.

Eligible businesses that qualified for the Ontario 
Small  Bus iness Suppor t  Grant and that are 
subject to closure under modif ied Step Two of 
the Roadmap to Reopen will be pre-screened to 
verify eligibility and will not need to apply to 
the new program. Newly established and newly 
elig ible small  businesses will  need to apply 
once the application portal opens in the coming 
weeks. Small businesses that qualify can expect 
to receive their payment in February.
“Smal l  bus ine s s e s ,  j ob  c reato r s  and  t he 
ent repreneur ial  spir it  are  the backbone of 
Ont a r io ’s  e conomy.  Unfo r tunate ly,  t he se 
bus ine s se s  have  been  some of  t he  mos t 
impacted by COVID-19, and many continue to 
struggle,” said Vic Fedeli, Minister of Economic 
Development, Job Creation and Trade. “Since 
the star t of the pandemic, we have prov ided 
unprecedented supports for businesses in every 
region of the province. With the new Ontario 

COV ID -19 Small  Bus iness  Relief  Grant ,  our 
government will prov ide relief for thousands 
of small businesses that create jobs for hard 
working Ontarians.”
The Ontar io  government  is  a l so  prov iding 
electricity-rate relief to support small businesses, 
as well as workers and families spending more 
time at home while the province is in Modified 
Step Two. For 21 days starting at 12:01 am on 
Tuesday, January 18, 2022, electricity prices will 
be set 24 hours a day at the current off-peak rate 
of 8.2 cents per kilowatt-hour, which is less than 
half the cost of the current on-peak rate. The off-
peak rate will apply automatically to residential, 
small businesses and farms who pay regulated 
rates set by the Ontario Energy Board and get a 
bill from a utility and will benefit customers on 
both Time-of-Use and Tiered rate plans.
“We know that spending more time at home 
means using more electr ic ity dur ing the day 
when prices are higher, that’s why we are moving 
to of f-peak electr ic ity rates 24 hours per day, 
seven days a week,” said Todd Smith, Minister 
of  Energy.  “The of f-peak rate w il l  prov ide 
immediate savings for families, small businesses 
and farms as all Ontarians work together to slow 
the spread of the Omicron variant.”
Further, online applications for the previously-
announced Ontar io  Bus iness  Cos t s  Rebate 
Program will open on January 18. This program 
will provide eligible businesses that are required 
to close or reduce capacity with rebate payments 
for up to 100 per cent of the property tax and 
energy costs they incur while subject to public 
health measures in response to the Omicron 
variant.
Eligible businesses required to close for indoor 
activ ities, such as restaurants and gyms, will 
receive a rebate payment equivalent to 100 per 
cent of their cost s. Those 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. A complete list of 
eligible businesses will be provided prior to the 
launch of the application portal.
“Small  businesses are at the hear t of every 
community  ac ros s  our  prov ince  and make 
a  t remendous  cont r ibu t ion  to  O nt a r io ’s 
economy,” said Nina Tangri, Associate Minister 
of  Small  Bus iness and Red Tape Reduction. 
“Our government knows how important it is 
to support small business owners during such 
a dif f icult t ime. That’s why throughout the 
pandemic, our government has supported small 
businesses and continues to do so through the 
new Ontar io COVID-19 Small Business Relief 
Grant.”
The government is also improving cash f lows 
for  Ontar io bus inesses  by prov iding up to 
$7.5 billion through a six-month interest- and 
penalty-free period starting January 1, 2022 for 
Ontario businesses to make payments for most 
provincially administered taxes. This supports 
businesses now and prov ides the f lex ibility 
they will need for long-term planning. Building 

on Ontario’s ef forts to improve cash f lows for 
businesses, the province continues to call on 
the federal government to match provincial tax 
deferral ef for t s by allowing small businesses 
impacted by public health restrictions to defer 
their HST remittances for a period of six months.
“Ontario’s heritage, sport, tourism and culture 
industries have been hit f irst, hardest, and are 
expected to take the longest to recover from 
the pandemic,” said Lisa MacLeod, Minister of 
Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries. 
“These new suppor t s are cr it ical  to protect 
sectors that contribute more than $76 billion and 
hundreds of thousands of jobs in communities 
across the province.”

These measures will build on Ontario’s support 
for businesses and workers, including:

 ª     Cutting wholesale alcohol prices to provide 
approximately $60 million in annual support to 
restaurants, bars and other businesses, as well 
as making it easier for businesses to create and 
extend patios and permanently allowing licenced 
restaurants and bars to include alcohol with food 
as part of a takeout or delivery order.

 ª     Extending COVID-19 paid sick days until 
July 31, 2022 to keep workers safe and ensure 
they do not lose pay if they need to miss work for 
reasons related to COVID-19.

 ª     Enabling an estimated $10.1 billion in cost 
sav ings and support to Ontar io businesses in 
2021, with more than 60 per cent, or $6.3 billion, 
going to small businesses, including:

 ª         Supporting a reduction in Workplace 
Safety and Insurance Board premiums.

 ª         Allowing businesses to accelerate write-
offs of capital investments for tax purposes.

 ª         Reducing the small business Corporate 
Income Tax rate to 3.2 per cent.

 ª         Prov iding the Digital Main Street 
program,  which helped more than 20,000 
businesses across the province to increase their 
digital presence in 2020-21.

 ª         Introducing and temporarily enhancing 
the Regional  Oppor tunit ies  Investment Tax 
Credit  to encourage investment s in cer tain 
reg ions  o f  O nt a r io  t hat  have  l ag ged  in 
employment growth in the past.

 ª         Providing targeted COVID-19 support 
through the Ontario Tourism and Travel Small 
Business Support Grant.

 ª         Lowering high Business Education Tax 
rates for job creators.

 ª         Increasing the Employer Health Tax 
exemption from $490,000 to $1 million.

 ª         Lower ing electr ic ity bill s through 
measures such as the Comprehensive Electricity 
Plan, with the Prov ince pay ing for a portion 
of high-pr iced, non-hydro renewable energy 
contracts.

 ª         Providing targeted COVID-19 support 
through the Ontar io Small Business Support 
Grant, which delivered $3 billion in urgent and 
unprecedented support to over 110,000 small 
businesses across the province.

Ontario Providing Supports for Small 
Businesses, Workers and Families
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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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ΚΡΑΤΑ ΜΕ
Μη μ’ αφήνεις…

Κράτα με…
Μες στο αδιέξοδο που βρίσκομαι …

Κι αν πέφτουν τα φύλλα μου,
μην αφήσεις να κόψουν τον κορμό μου.

Κι αν όλα χάνονται γύρω μας ,
εσύ πάντα να υπάρχεις.

Πρέπει να υπάρχεις
για να μηδενίζεται το σκοτάδι..

Κι αν κιτρινίζουν οι σκέψεις μου απ’ τα χρόνια
δος μου του ερωτά σου το μελάνι

να ζωντανέψουν τα παραμύθια μου..
Πόσο μικρός είναι αυτός ο κόσμος,

δεν χωράει τα ανοιχτά παράθυρα της ψυχής σου.
Στα ακροδάχτυλα σου θεριεύει η άνοιξη..

Τα χέρια σου κήποι κρεμαστοί μες την έρημο,
δυο μάγοι στην αιωνιότητα…

Κράτα με.
Να είσαι δω..

Πάντα να είσαι δω.
Για να ακούγεται η καλημέρα στον κόσμο..

Μάρθα Βασκαντήρα

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

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  
Ο αιώνας δέθηκε χειροπόδαρα.

Οι μάντεις ξεπουλάνε το όραμα για λίγους χρησμούς παραπάνω.
Οι αρένες έγιναν εικονικές πραγματικότητες.

Το γέλιο πουλήθηκε στο παλιάτσο της συνήθειας.
Και η ανθρωπότητα ψάχνει το καλό της πουκάμισο

 για να είναι όμορφη.
Οι σκλάβοι  ονειρεύονται.

Οι καταθέσεις των ιδανικών μεταφέρονται με χρηματαποστολές.
Στοιβάζονται πίσω από αλαζονικούς, φιλόδοξους καθρέφτες.

Οι Πόντιοι Πιλάτοι ξέχασαν τα χέρια τους στη θάλασσα.
Κι η ανθρωπότητα αναρωτιέται

 γιατί δε χωράει στα παπούτσια της.
Η υποκρισία εξαγόρασε το φως της ελευθερίας.

Τα χρόνια σκυφτά προχωρούν χωρίς ανατολή στο βάδισμά τους.
Κι η ανθρωπότητα κοιτάζει απ’ το παράθυρο τη ζωή της.

Ένα παιδί κρέμασε τη κούνια του 
στο τανκ που έκαψε τη πόλη του.

Παίζει δίπλα απ’ το θάνατο χωρίς να φοβάται.
Ένα παιδί όλη η χώρα, όλη η γη κι όλο το σύμπαν.

Ξεγύμνωσε το πόλεμο.
Η αγάπη χαμογέλασε.

Τώρα η ανθρωπότητα μπορεί να βγει απ’ το σπίτι της.

Μάρθα Βασκαντήρα
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Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπο-
χωρεί από την εντολή εμβολια-
σμού για τους Καναδούς φορτη-
γατζήδες τρεις ημέρες πριν τεθεί 

σε ισχύ.
Η Οτάβα ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου 
ότι οι οδηγοί φορτηγών που περνούν στον 
Καναδά θα πρέπει να εμβολιαστούν πλήρως 
μέχρι αυτό το Σάββατο.
Όμως, το βράδυ της Τετάρτης, η εκπρόσω-

πος της Υπηρεσίας Συνοριακών Υπηρεσιών 
του Καναδά, Ρεμπέκα Πέρντι, δήλωσε στον 
Καναδικό Τύπο ότι οι Καναδοί οδηγοί δεν 
θα χρειαστεί να τεθούν σε καραντίνα εάν 
δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν λάβει μόνο 
μία δόση. Ο νέος κανόνας θα εξακολουθή-
σει να ισχύει για τους Αμερικανούς οδηγούς 
φορτηγών, οι οποίοι θα αποτραπούν στα 
σύνορα, εκτός εάν έχουν εμβολιαστεί από 
αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναθεωρεί 
την τελευταία στιγμή την εντολή 
εμβολίων για τους φορτηγατζήδες

Τ
ο Οντάριο κυκλοφόρησε τα 10 
κορυφαία ονόματα μωρών για 
αγόρια και κορίτσια το 2020, με 
ορισμένες νέες προσθήκες να εί-

ναι ευπρόσδεκτες στη φετινή λίστα.
Για 11η συνε χή χρον ιά, η Oliv ia 
ε ίνα ι  το κορυφαίο όνομα κορι -
τσ ιού σ το Ον τάριο, ενώ γ ια δεύ-
τερη συνεχόμενη χρον ιά, ο Noah 
πήρε το κορυφαίο όνομα για αγόρι. 
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Liam 
ακολουθεί πολύ πίσω από τον Noah στη 
λίστα με τα κορυφαία αγόρια. Το δεύ-
τερο πιο δημοφιλές όνομα για κορίτσια 
το 2020 ήταν η Charlotte.

Νέοι στη λίστα με τα κορυφαία ονόματα 
ήταν οι Isla, Theodore και Leo, λέει η 
κυβέρνηση.
Κατά σειρά, τα 10 κορυφαία ονό-
ματα γ ια κορίτσ ια το 2020 ήταν 
η Oliv ia,  η Char lotte,  η Emma, 
η  Amelia ,  η  Sophia ,  η  Ava,  η 
Isla, η Chloe, η Evelyn και η Mia. 
Εν τω μεταξύ, τα 10 καλύτερα ονό-
ματα γ ια αγόρια ήταν οι  Noah, 
Liam, Benjamin, Oliver, Jack, Lucas, 
Theodore, William, Ethan και Leo. 
Λέγεται στους γονείς να καταγράψουν 
τη γέννηση του παιδιού τους εντός 30 
ημερών από την υποδοχή των νεογνών 

Το Οντάριο αποκαλύπτει τα πιο δημοφιλή 
ονόματα μωρών για το 2020

Ο 
προτεινόμενος προϋπολογι-
σμός του Τορόντο για το 2022 
περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη 
αύξηση των φόρων για κατοι-

κίες της θητείας του δημάρχου John Tory, 
καθώς η πόλη αντιμετωπίζει σημαντική 
πίεση τόσο από τον αυξανόμενο πληθωρι-
σμό όσο και από την πανδημία COVID-19.
Ο λειτουργικός προϋπολογισμός 14,9 
δισεκατομμυρίων δολαρίων κατατέθηκε 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επι-
τροπής προϋπολογισμού του Τορόντο το 
πρωί της Πέμπτης.
Περιλαμβάνει αύξηση του φόρου κατοι-
κιών κατά 2,9 τοις εκατό, καθώς και 
αύξηση 1,5 τοις εκατό στο τέλος κτιρίου 
πόλης που εγκρίθηκε το 2019.
Το προσωπικό λέει ότι ως αποτέλεσμα των 
αυξήσεων, ο ιδιοκτήτης ενός μέσου σπι-
τιού που εκτιμάται στα 697.185 $ θα πλη-
ρώσει επιπλέον 141 $ το 2022. Ο λογαρια-
σμός φόρου ακίνητης περιουσίας για ένα 
σπίτι με μέση τιμή θα ανέλ-
θει συνολικά σε 3.339 $.
Ο προτεινόμενος φορο-
λογικός συντελεστής αντι-
προσωπεύει μια σημα-
ν τ ική αύξηση από το 
2021, όταν η πόλη μπό-
ρεσε να περιορίσει την 
αύξηση στο 0,7%, που 
ήταν το χαμηλότερο της θητείας του 
δημάρχου John Tory.
Όμως από τότε ο πληθωρισμός έφτασε σε 
υψηλό 18 ετών, καθώς οι διαταραχές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθη-
καν από την πανδημία έχουν ασκήσει ανο-

δικές πιέσεις στις τιμές.
Το προσωπικό λέει ότι κατά την κατάρτιση 
του φετινού προϋπολογισμού αντιμετώ-
πισαν ένα αρχικό έλλειμμα 583 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, αυστηρά ως αποτέλεσμα 

του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
Λένε ότι η πίεση στη συνέχεια αυξήθηκε 
στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις 
ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες επι-
πτώσεις του 2022 από την πανδημία 
COVID-19.
Ο προϋπολογισμός, όπως προτεί-
νεται, ισοσκελίζεται με βάση περί-
που 1,4 δισεκατομμύρια δολά-
ρια σε χρηματοδότηση από την 
ομοσπονδιακή και την επαρχιακή 
κυβέρνηση για την κάλυψη δαπα-

νών που σχετίζονται με την πανδημία. 
Αυτά τα χρήματα, ωστόσο, δεν έχουν 
εξασφαλιστεί ακόμη.
Το προσωπικό λέει ότι αναμένει επίσης 
οικονομικές πιέσεις 1,3 έως 1,7 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων που σχετίζο-
νται με την πανδημία το 2023, καθώς 

ο COVID-19 και μια αναμενό-
μενη στροφή σε απομακρυ-
σμένη εργασία συνεχίζουν να 
προκαλούν όλεθρο στα οικονο-
μικά της πόλης, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για το TTC. Κοιτάζο-

ντας πέρα από τα επόμενα 
χρόνια, το προσωπικό λέει 

ότι αναμένει ότι η πόλη θα απαιτήσει 500 
εκατομμύρια δολάρια έως 1 δισεκατομμύ-
ριο δολάρια σε «συνεχή χρηματοδότηση» 
από τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης για 
να διασφαλιστεί η ανάκαμψη της πόλης.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 
Τορόντο για το 2022 περιλαμβάνει τη 
μεγαλύτερη αύξηση του φόρου ακίνητης 
περιουσίας της θητείας του Τόρι
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Hannah Palmer:
προκαλεί χαμό στο Instagram

Την γνωρίσαμε πριν 
τρία περίπου χρόνια και 
οφείλουμε να πούμε 
πως εντυπωσιαστήκαμε, 
καθώς πρόκειται για μια 
πανέμορφη γυναίκα που 
γνωρίζει πολύ καλά πως 
να εξάπτει τις ανδρικές 
φαντασιώσεις.

Ο λόγος για την Hannah 
Palmer, το πανέμορφο 
μοντέλο από την 
Αριζόνα που βρέθηκε 
στην 34η θέση στον 
διαγωνισμό του Cover-
girl του Maxim, χάρη 
στο πολύ εντυπωσιακό 
πρόσωπο, αλλά και στις 
υπέροχες καμπύλες 
που αποκαλύπτει 
αρκετά συχνά στους 2,1 
εκατ. οπαδούς της στο 
Instagram.

Αν και η Hannah δεν 
κέρδισε τον διαγωνισμό 
ώστε να κάνει το όνειρο 
της πραγματικότητα 
και να ανοίξει – όπως 
έχει δηλώσει – την δική 
της επιχείρηση στη 
βιομηχανία ομορφιάς που 
θα βοηθά άπορες γυναίκες 
να νιώσουν ξανά όμορφες, 
έχει κερδίσει σίγουρα 
το ανδρικό κοινό με το 
“δολοφονικό” της κορμί.
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F
ull in love είναι η Ει-
ρήνη Παπαδοπού-
λου και ο Αλέξαν-
δρος Πασχαλάκης. 

Η τραγουδίστρια και ο τερ-
ματοφύλακας του ΠΑΟΚ εί-
ναι αχώριστοι και δεν κρύ-
βουν τον έρωτά τους. Το 
ζευγάρι έκανε την πρώτη 
του απόδραση για το νέο 
έτος και επέλεξε το Καϊ-
μάκτσαλαν για σκι. Φόρε-
σαν ζεστά ρούχα και με την 
παρέα τους απόλαυσαν τα 
χιόνια. Το ζευγάρι τα τελευ-
ταία χρόνια είναι μαζί και 
όπως όλα δείχνουν είναι έ-
τοιμο να κάνει το επόμενο 
βήμα στη σχέση του. Μά-
λιστα σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του στην εκπομπή 
είχε πει: «Αυτή τη στιγμή 
που μιλάμε, πιστεύω ότι έ-
χω βρει τον άνθρωπό μου. 
Είναι τρελός σαν εμένα που 
είναι σημαντικό στοιχείο 
για να βρίσκεται κάποιος 
δίπλα μου. Η χημεία, η επι-
κοινωνία και η αγάπη είναι 
το κλειδί. Αν υπάρχει θέλη-
ση, μπορείς να δημιουργή-
σεις όμορφα πράγματα.».

Αποκαλυπτική 
όσο ποτέ η Μαρία 
Κορινθίου

Η Μαρία Κορινθίου είναι μια 
από τις γυναίκες που δεν περ-
νούν απαρατήρητες και είναι 
από τα πρόσωπα της showbiz 
που προκαλούν είτε με τ ις 
φωτογραφίσει, είτε με τις δηλώ-
σεις. Η Ελληνίδα καλλονή ουκ 
ολίγες φόρες έχει ποζάρει με 
αισθησιακό τρόπο μπροστά 
στην κάμερα, αναστατώνοντας 
τους ακολούθους της στα social 
media. Και μάλλον, η αγαπη-
μένη της εποχή πρέπει να είναι 
το καλοκαίρι, με τις αναρτήσεις 
που έχει χαρίσει.

Ξετρελαμένος με 
τον γιο του ο Άκης 
Πετρετζίκης 

Στο βίντεο, το οποίο μπορείτε να 
δείτε παρακάτω, ο μικρός Αχιλλέας 
φορά την άσπρη φορμούλα του 
και φυσικά την σαλιάρα του. Παί-
ζει με την πιπίλα του και βγάζει επι-
φωνήματα, αφού δεν έχει ακόμα 
μάθει να μιλάει. Κάποια στιγμή, 
ωστόσο, ακούγεται να λέει «μπα-
μπά». Παρόλο που δεν φαίνεται το 
προσωπάκι του, είναι σίγουρο πως 
έχει ένα πλατύ χαμόγελο. «Ξεκά-
θαρα λέει μπαμπά :) 06:59» σημει-
ώνει πάνω στο τρυφερό στιγμιό-
τυπο ο Άκης Πετρετζίκης, εκφράζο-
ντας την αγάπη του για τον γιο του.

Ξαναχτύπησε μέσα στον χει-
μώνα. Και το έκανε ποζάρο-
ντας με κατακόκκινα εσώρουχα 
μπροστά στον φακό ενός τυχε-
ρού. Καθισμένη στο κρεβάτι με 
μια μπότα μέχρι το γόνατο… – 
που είναι η άλλη άραγε;- και με 
βλέμμα «σε βλέπω… κοίτα με 
στα μάτια ας μπορείς», η Αντω-
νίου είναι αυτό που λέμε «η πιο 
ποθητή Αγιοβασσιλίτσα». Και 
πώς να μην είναι. Φανταστείτε 
να χτυπήσει την πόρτα σας ένα 
τέτοιο κορίτσι και να σας φέρει 
τα δώρα…

Αλέξανδρος Πασχαλάκης: 
Απόδραση στα χιόνια με την 
Ειρήνη Παπαδοπούλου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει 
ολόγυμνη στις Γαλλικές Άλπεις

Η Ρία Αντωνίου 
γδυμένη... 
Αγιοβασσιλίτσα

Μ
πορεί να μην είναι και μια πανύψηλη 
γυναίκα, η Ιωάννα Μαλέσκου όμως κα-
ταφέρνει με τα γυμνασμένα πόδια της 
και τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές 

της επιλογές να δείχνει τα απίστευτα σχεδόν δίμετρα 
πόδια της, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Τα καλύτε-
ρα δείγματα πάντως μας τα πρόσφερε όσο ήταν στην 
Κρήτη και στο Κρήτη TV, αφού με την μετακόμιση της 
στην Αθήνα η Ιωάννα Μαλέσκου , άλλαξε και το στυλ 
της και οι ενδυματολογικές της εμφανίσεις.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε ότι μπορούσε 
απο το χέρι της για να δείξει κάτι τελείως διαφορε-

τικό απο αυτό που την αγάπησε ο κόσμος και μάλ-
λον αυτή η αλλαγή είναι και το πρόβλημα της εκπο-
μπής της. Όσο δεν είναι ο εαυτός της και προσπαθεί 
να δείξει κάτι άλλο τόσο θα χάνει κόσμο, ενώ μπορεί 
με μερικές μόνο κινήσεις να επανέλθει και να γίνει 
αυτό που όλοι περιμέναμε απο περύσι όταν την πρω-
τοείδαμε. Το γυμνασμένο σώμα της Ιωάννας Μαλέ-
σκου είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αφού δεν θα 
βρείτε κανένα ψεγάδι πάνω της, αντιθέτως είναι σχε-
δόν σίγουρο ότι θα ζηλέψετε με αυτό που θα δείτε 
στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο 
instagram.

Η Μαλέσκου προκαλεί τον πανικό 
πρωτοχρονιάτικα

Η 
ε ν τυπωσ ια -
κή παρουσι-
άσ τρια τρά-
β η ξ ε  μ ά λ ι -

σ τα, υπέροχες φωτο-
γραφίες, τις οποίες και 
θέλησε να μοιρασ τε ί 
με τους ακόλουθούς 
της στο Instagram. Ό-
πως ήταν αναμενόμε-
νο, οι συγκεκριμένες 
λήψεις συγκέντρωσαν 
χιλιάδες like και αμέ-
τρητα σχόλια από τους 
διαδικτυακούς της φί-
λους. Η πρόσφατη ό-
μως ανάρτησή της ή-
ταν μάλλον η πιο εντυ-
πωσιακή και σέξι από 
όλες: η ίδια εμφανίζε-
ται να ποζάρε ι μόνο 
με το πάπλωμά της και 
ένα κολιέ σ το λαιμό, 
με το χ ιον ισμένο το-
πίο σ το φόν το και τη 
λεζάντα «Ένα φρέσκο 
ξεκίνημα και αμέτρη-
τες πιθανότητες».
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Ι
ζαμπέλα είσαι τρέ-
λα! Η σύντροφος του 
Τραπ ανεβάζει τη θερ-
μοκρασία, παρότι εί-

ναι Ιανουάριος. Δροσερή Ι-
ζαμπέλ Γκουλάρτ… Το γνω-
στό μοντέλο και σύντροφος 
του τερματοφύλακα της Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης, Κέ-
βιν Τραπ, ανέβασε εντυπω-
σιακές φωτογραφίες στο 
Instagram.

Ο 
Μ π ε ν  Ά φ λ ε κ 
π α ρ α χ ώ ρ η -
σε μία εφ’ όλης 
της ύλης συνέ-

ντευξη στον αδερφικό του 
φίλο Ματ Ντέιμον για το 
Entertainment Weekly και 
μίλησε ανοιχτά τόσο για 
την καριέρα του, όσο και 
για την ευτυχισμένη προ-
σωπική του ζωή. Αρχι-
κά, ο ηθοποιός αναφέρ-
θηκε στα συναισθήματά 
του όσο μεγαλώνει, αλλά 
και στο πώς αντιμετωπί-
ζει πλέον τους ρόλους του. 
Όπως είπε χαρακτηριστι-
κά «ένα από τα πιο ωραία 
πράγματα του να μεγαλώ-
νεις είναι ότι καταλαβαί-
νεις ποια είναι τα πραγμα-
τικά σου συναισθήματα» 
και μάλλον... εννοούσε ό-
λους τους τομείς. Και φυ-
σικά, μετά τη φιλία η συ-
ζήτηση πέρασε στο θέμα 
των σχέσεων και όπως εί-
ναι λογικό, ο Μπεν Άφλεκ 
δε θα μπορούσε να παρα-
λείψει τ ις αναφορές στη 
Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία 
όπως ανέφερε «μπήκε στη 
ζωή του και της έδωσε νό-
ημα».

Ο Μπεν Άφλεκ παραδέχεται πως η Τζ. 
Λόπεζ έδωσε νόημα στη ζωή του

Η 
Α υ σ τ ρ α -
λή πυγμά-
χος Έμπανι 
Μ π ρ ί τ ζ ε ς 

ανέβασε σ τα social 
media μια φωτογρα-
φία ισχυριζόμενη με-
ταξύ σοβαρού και α-
σ τείου πως μετά το 
εμβόλιο Pfizer μεγά-
λωσε το στήθος της. 
Ειδικότερα, η 35χρο-
νη αναδημοσίευσε ένα 
άρθρο που αναφέρε-
ται για μαρτυρίες γυναι-
κών πως το εν λόγω εμ-
βόλιο μεγαλώνει το στή-
θος και σχολίασε «Ρε το 
Pfizer…» (Damn Pfizer) 
και μάλιστα, έδειξε τα α-
ποτελέσματα πάνω της.

Η Ιζαμπέλ φέρνει… καύσωνα 
μέσα στο καταχείμωνο

Η Roxy Ferrari κάνει ποδαρικό Η Roxy Ferrari κάνει ποδαρικό 
στο 2022στο 2022

Υ
γεία και επιτέλους έξω από τα 
σπίτια μας. Έχοντας αφήσει 
πίσω το δύσκολο 2021, αισι-
οδοξούμε για μία νέα χρονιά 

που θα πάρουμε πίσω όλα όσα χάσα-
με. Να πετάξουμε τις μάσκες, να αγκα-
λιαστούμε χωρίς να φοβόμαστε το τι 
θα δείξει το επόμενο self test και να 
ζήσουμε ξανά φυσιολογικά.
Η Roxy Ferrari είναι μία δοσή κανονι-
κότητας στον κόσμο του Playboy. Το 
εντυπωσιακό Playboy model ποζάρει 

στον φακό της Maddie Cordoba για το 
δεύτερο shooting της στο Playboy και 
αυτή τη φορά μπαίνει σε festive mood. 
«Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο Καλή 
Χρονιά με υγεία. Μία ευχή που κάποτε 
φαινόταν κλισέ και δεν την πιστεύαμε 
τόσο πολύ, ήρθε η στιγμή να την εκτι-
μήσουμε. Η υγεία και η επιστροφή επι-
τέλους σε μία μορφή κανονικότητας 
είναι οι ευχές που θέλω να στείλω σε 
όλο τον κόσμο».

Αυστραλή πυγμάχος ισχυρίζεται ότι το 
εμβόλιο φούσκωσε το στήθος της
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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– Αν έ χε ις  3 υπόθε τα και  η Ελέ νη 
σου δώσει ακόμα 2 πόσα υπόθετα 
θα έχεις; 
– Τι ερώτηση είναι αυτή; 
– Υποθετ ική.

–  Μου ε ίπ ε  να  χω ρίσ ουμε  γ ια τ ί 
ε ί μ α ι  τ σ ι γ κ ο ύ ν η ς  κ α ι  μ ο υ  τ ο 
έκλεισε.
 – Και εσύ τ ι έκανες; 
– Αναπάντητες.

– Ναι, κέν τρο μαν τείας εκεί; 
– Ποιος είναι παρακαλώ; 
– Εσύ θα μου πεις.

– Πώς λένε τους χαζούς που τους γνωρί-
ζεις για πρώτη φορά αλλά είναι σαν να 
τους γνωρίζεις απο παλιά; 
– Ντεζαβούς

– Πώς λέγεται αυτός που έχει την ικανό-
τητα να περνά μέσα από τζάμια; 
– Τζαμαϊκανός.

– Ποιο φρούτο εντοπίζει αεροπλάνα; 
– Το Ρανταρίνι.

– Πώς έχασες όλα τα μαλλιά σου; 
– Από αγονία. 
– Τι αγονία είχες; 
– Μήπως χάσω τα μαλλιά μου.

Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα την μητέρα 
της κλαίγοντας και της λέει:
-Δεν τον αντέχω τον άντρα μου! Είναι 
ανυπόφορος! Τα μαζεύω και έρχομαι να 
μείνω μαζί σου!
-Όχι, της λέει η μητέρα της. Πρέπει να πλη-
ρώσει για τα λάθη του, έρχομαι εγώ να 
μείνω μαζί σας!

Μια φορά κολυμπούσαν σε μια πισίνα 
δύο άντρες και σε μια στιγμή βλέπουν μια 
πανέμορφη κοπέλα: Λέει, λοιπόν, ο ένας:
- Πω πω τι γυναικάρα είναι αυτή!
- Ναι, λέει ο άλλος πρέπει να είναι Γερμα-
νίδα.
- Όχι ρε τι λες Ελληνίδα είναι.
- Τι λες ρε έχει τέτοιες κοπέλες η Ελλάδα;
Εκεί που μάλωναν βλέπουν τη γκόμενα 
να μπαίνει στην πισίνα και να λέει στον 
συνοδό της λέει:
- Χανς, χανς.
- Βλέπεις ρε Γερμανίδα είναι λέει ο άλλος.
Και μετά από λίγο πριν τελειώσουν την 
κουβέντα ακούνε:
-Χάνς Μήτσο μ ,̀ Χάνς το νερό είνι ζιστό.»

ΚΡΙΟΣ
Έξοδα που μπορεί να προκύπτουν και από 
δαπανηρές δραστηριότητες χαρακτηρίζουν 
τις μέρες. Τα μηνύματα , οι συζητήσεις και 
γενικά οι επαφές σας με τους γύρω , μπο-
ρεί να σας αναστατώνουν καθώς η ανήσυχη 
φύση σας , σας ωθεί να ψαχτείτε περισσό-
τερο με όσα περίεργα συμβαίνουν απο-
φασίζονται και ανακοινώνονται αυτόν τον 
καιρό. 

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

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

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

ΛΕΩΝ
Κάποιες κινήσεις και αποφάσεις σας 
πιθανά να δυσαρεστούν είτε συντρό-
φους είτε συνεργάτες σας.. Οι μέρες πιέ-
ζουν και βάζουν σε διλλήματα τους 26/7ου 
ενώ διασπαστικές τάσεις και ανατρο-
πές είναι πιθανές για τους 30/7ου. Προ-
σπαθήστε να κρατάτε χαμηλούς τους 
τόνους σε όλα τα θέματα και κινηθείτε 
με προγραμματισμό και χωρίς έπαρση.   

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

ΖΥΓΟΣ
Για τους 28 και 29 /9ου οι μέρες δεί-
χνουν καλές και σας μεταφέρουν μία 
αξιόλογη πρόταση – ευκαιρία. Για τους 
30/9ου ως 7/10ου τα μηνύματα θα είναι 
καλά και  η αποκατάσταση μία σχέ-
σης το λύσιμο μίας διαφοράς η το ξεκί-
νημα μία δραστηριότητας θα σας ανα-
γεννήσει. Όμως οι όψεις των ημερών 
είναι κακές και ακόμα και αν είστε από 
αυτούς που δεν σας παίρνει η μπάλα 
οφείλετε να προσέχετε τα λάθη βιασύνης 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θ α υ π ά ρ ξ ο υ ν  λ όγο ι  να  ε π ιθ υ -
μείτε πιο πολύ την επικοινωνία με 
κοντ ινά σας άτομα και να μοιράζε-
στε μαζί τους ένα πρόβλημα ή να ανα-
ζητάτε μία λύση. Ακόμα οι μέρες γεν-
νούν αιτ ίε ς εξόδων που δεν μπο-
ρείτε να αποφύγετε και πιθανά αυτά 
δεν αφορούν δικέ ς σας ανάγκε ς. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορεί σε οικονομικό επίπεδο να υπάρχει 
μία εύνοια που να σας επιτρέπει να κινή-
στε πιο ασφαλεί2ς προσωρινά , όμως οι 
μέρες αυτές γεμάτες αρνητικές όψεις και 

ένταση , είναι αδύνατον να μην επη-
ρεάσουν την καθημερινότητα 

και τις σχέσεις σας . Η επι-
κοινωνιακή σας ανάγκη 

μεγάλη , όπως μεγάλες 
θα είναι και οι αντι-
παραθέσεις που θα 
έχετε με άτομα που 
έχουν αντίθετες με 
τις δικές σας απόψεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
H νέα χρονιά  σε βρίσκει 

με την Αφροδίτη να περνά 
στο ζώδιο σου όπου πλέον μπο-

ρείς να επικεντρωθείς πολύ περισσότερο 
στον εαυτό σου και στην προσωπική σου 
ανανέωση! Έλκεις σαν μαγνήτης αυτό που 
θέλεις ενώ και η διάθεσή σου είναι εξαιρε-
τικά ανεβασμένη! Ο Άρης από τον Ταύρο 
σε βάζει σε μία περίοδο ερωτικής δράσης 
και κατάκτησης! Συζητήσεις για ζητήματα 
οικονομικά θα στεφθούν με επιτυχία!  

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

ΙΧΘΕΙΣ
Οι δυσκολίες των ημερών θα δημιουρ-
γήσουν πολλά προβλήματα και εσείς θα 
είστε συχνά αποδέκτης των όσων περίερ-
γων συμβαίνουν στην ζωή γνωστών, συγ-
γενών και φίλων. Νευρικές και απρόσεχτες 
οι κινήσεις σας , συχνές εναλλαγές συναι-
σθημάτων, αυξημένη κοινωνικότητα που 
θα πάρει πολύ από τον χρόνο σας τις μέρες 
αυτές καθώς πιο πολύ θα ασχολείστε με 
τρίτους παρά με τα δικά σας θέματα.
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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

Άμφισσα 
15/10/1926

Μαλακάσι Τρικάλων, 
1920-1930

Πλανόδιος μανάβης και 
Χωροφύλακες πρό του 

καφεζυθεστιατορίου «Το 
Ανακτορικόν» στο Άλσος Τατοΐου

Πλωμάρι Λέσβου

Γουναράδες της 
Καστοριάς περίπου το 

1900

Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 
( φωτογραφία του 1926)

Το πρώτο Αλφα--Βήτα , εγκαίνια στις 14 
Οκτωβρίου 1966 . Αγίου Αλεξάνδρου και 

Αμφιτρίτης γωνία Παλαιό Φάληρο

Προσφυγική γειτονιά 
στο Δουργούτι,1955

Καλάβρυτα, 13 Δεκεμβρίου 
1943. Στην φωτογραφία το 

κατεστραμμένο από την
πυρκαγιά ξενοδοχείο 

«Χελμός»

Γυάρος, στρατόπεδο εξορίας.
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 Σε μια ελατόφυτη γωνιά των 
Θεσσαλικών Αγράφων, σε ύψος 700 
μ., το Ανθοχώρι Καρδίτσας είναι ένας 
συναρπαστικός προορισμός

Η 
φύση σε όλο της το μεγαλείο με 
την αγριάδα των ψηλών βουνών 
και των κρυμμένων μονοπατιών, 
με τα τοξωτά γεφύρια πάνω από 

τα ορμητικά ποτάμια, τα φαράγγια με τις 
πέτρινες όχθες μέσα στις πλατανιές και με 
τους υψιπετείς καταρράκτες. Προσθέστε το 
αυθεντικό παραδοσιακό φαγητό και ένα ε-
ξαιρετικό ξενοδοχείο -προορισμό. Το Αν-
θοχώρι είναι το μέρος που θα θέλετε να ερ-
χόσαστε ξανά και ξανά ολόκληρο το χρόνο.
Για να φτάσετε στο χωριό ξεκινώντας από 
την Αθήνα ή από οποιαδήποτε πόλη της 
Νότιας Ελλάδας, θα αφήσετε την Καρδί-
τσα και θα συνεχίσετε προς το Μουζάκι. 
Θα περάσετε από το στενό που διασχίζει 
ο ποταμός Πάμισος, θα ανηφορίσετε για 
το χωριό Κρυοπηγή (παλιό όνομα Ζερέτσι) 
και μετά από 2 χλμ. θα βρισκόσαστε στο 
Ανθοχώρι που παλιά λεγόταν Φλωρέτσι.
Το Ανθοχώρι είναι ένα γραφικό, χαρι-
τωμένο, ορεινό χωριό, που το διασχίζει 
ο ποταμός Ανθοχωρίτης και έχει αρκετά 
καλοδιατηρημένα πετρόκτιστα σπίτια. 
Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η ενδι-
αφέρουσα εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
που χτίστηκε το 1623 και ανακαινίστηκε 
το 1717 και λίγο πιο εκεί, η εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής που θεμελιώθηκε το 
1887.
Ήσυχο και γαλήνιο το χωριό, είναι πολύ 
κοντά ή σχετικά κοντά σε δημοφιλή τουρι-
στικά σημεία της περιοχής: μόλις 15 λεπτά 
από τη Λίμνη Πλαστήρα, μια ώρα από την 
Ελάτη και το Περτούλι -από την Καρδίτσα 
απέχει 40 χλμ.

Ο Νερόμυλος, ο καταρράκτης και 
το φαράγγι Ανθοχωρίου
Landmarks του χωριού και ο λόγος που 
έρχονται πολλοί επισκέπτες εδώ για 
εκδρομή, είναι ο υποδειγματικά ανακαινι-
σμένος Νερόμυλος, ο Καταρράκτης και το 

Φαράγγι, όλα «παιδιά» του ποταμού Ανθο-
χωρίτη.
Ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα στο 
ποτάμι, θα φτάσετε στον παλιό Νερόμυλο, 
στην έξοδο του χωριού, στο δρόμο προς 
τη λίμνη Πλαστήρα. Πετρόκτιστος, κεραμο-
σκεπής και υποδειγματικά ανακαινισμένος 
στέκεται σε πλακόστρωτο επίπεδο, μέσα 
σε μια οργιώδη βλάστηση. Παγκάκια για 
χαλάρωση, θρόισμα φύλλων, κελάρυσμα 
νερού. Αν είσαστε τυχεροί θα πετύχετε το 
Νερόμυλο σε λειτουργία και θα αγοράσετε 
αλεύρι από καλαμπόκι ή από σιτάρι ολικής 
αλέσεως.
Από εδώ ξεκινάει το φαράγγι του Ανθοχω-
ρίου και το ιστορικό μονοπάτι Β20 συντηρη-
μένο μια χαρά από τον ΕΟΣ Καρδίτσας, που 
τρέχει δίπλα του και οδηγεί στους θεαμα-
τικούς καταρράκτες. Βαδίζοντας κάτω από 
τα πλατάνια, θα συναντήσετε έναν χωμα-
τόδρομο με σήμανση προς τους καταρρά-
κτες. Αριστερά, ο δρόμος οδηγεί στη γρα-
φική εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου 
και σε ένα γεφυράκι. Ο φαρδύς χωμάτινος 
δρόμος ξαναγίνεται σε λίγο μονοπάτι και το 

πολύ σε μισή ώρα, θα έχετε φτάσει στους 
καταρράκτες.

Στο γεφύρι της Καμάρας
Μια πεζοπορία που θα σας μείνει αξέχαστη 
είναι η διαδρομή προς την Καμάρα. Ένα αγέ-
ρωχο, τοξωτό, πέτρινο γεφύρι, στο ρέμα της 
Κορομηλιάς, άριστα ανακατασκευασμένο, 
Το γεφύρι στέκεται ανάμεσα σε πέτρινους 
όγκους, περικυκλωμένο από πράσινο, με 
τον επιβλητικό καταρράκτη από πίσω να 
φτιάχνει ανάλογα με τη γωνία που κοιτά-
ζεις εκπληκτικά κάδρα Η ομορφιά που σε 
κυκλώνει είναι οπτική αλλά και ακουστική 
καθώς ο καταρράκτης εκπέμπει αδιάκοπα 
τη βροντερή φωνή του. Από την Καμάρα, αν 
θέλετε συνεχίζετε από μονοπάτι μέχρι στη 
θέση «Εννιά Βρύσες». Εδώ, οργανώνεται 
κάθε χρόνο από το Σύλλογο Ανθοχωριτών η 
«Γιορτή του Βουνού» με μουσικά και χορευ-
τικά συγκροτήματα και τοπικά εδέσματα.
Αν έχετε όχημα 4Χ4, για να πάτε στην 
Καμάρα θα οδηγήσετε στο δρόμο που 
κυκλώνει την αγραφιώτικη κορυφή Μπόλ-
τσιανη περνώντας μέσα από πυκνό δάσος 

ελάτης. Υπάρχει και οδική πρόσβαση. Οδική 
πρόσβαση υπάρχει και στη θέση «Εννιά 
Βρύσες».
Από το γεφύρι της Καμάρας, μπορείτε να 
επιστρέψετε στο χωριό με τα πόδια ακολου-
θώντας τον ίδιο δρόμο ή αν έχετε έρθει οδι-
κώς, να συνεχίσετε για το χωριό Κερασιά 
στη Λίμνη Πλαστήρα..
Τέλος, αν θέλετε κάτι πιο «περιπετειώδες», 
μπορείτε να προσθέσετε στην ατζέντα σας 
τα χωριά της Αργιθέας, να φτάσετε και μέχρι 
το (ημιτελές) φράγμα του Αχελώου στη 
Συκιά Αργιθέας, στα όρια του νομού Καρδί-
τσας με το νομό Άρτας ή να οδηγήσετε μέχρι 
την πανέμορφη τεχνητή λίμνη Στεφανιάδα 
που βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά.
Οπουδήποτε κι αν αποφασίσετε να πάτε 
τώρα το χειμώνα, ιδιαιτέρως αν έχει χιονί-
σει ή αν έχει βρέξει, θα πρέπει να πάρετε 
πληροφορίες για την κατάσταση των δρό-
μων και αν θέλετε να κάνετε πεζοπορία, μην 
ξεκινήσετε χωρίς κάποιον που να ξέρει τα 
κατατόπια.

Φαγητό, διαμονή
Κοντά στην πλατεία, βρίσκεται η καλοβαλ-
μένη ταβέρνα «Φλωρέσι» (2445041992) 
της κ. Ελένης Μπαϊράμη με παραδοσιακή 
κουζίνα και τοπικά προϊόντα. Μεγάλη σάλα, 
τζάκι, κήπος για όποτε ο καιρός το επιτρέ-
πει. Χοιρινό με πορτοκάλι, τηγανια, παϊδά-
κια, γαλοτύρι, εξαιρετικό ζυμωτό ψωμί, κλπ.
«Χωριό» δίπλα στο χωριό, το εξαιρε-
τικό ξενοδοχείο «Montanema Handmade 
Village» (2445045220) μέσα στο πράσινο, 
θα μπορούσε να είναι και αυτόνομος προ-
ορισμός διακοπών όλο το χρόνο. Πετρόκτι-
στα διαμερίσματα και βίλες με διάταξη σαν 
μικρό χωριό, επίπλωση που περιλαμβάνει 
παλιά αντικείμενα από προσωπική συλλογή, 
λαξευμένα μπάνια, εξωτερική πισίνα.
Το εστιατόριο «Φούρνια» προσφέρει παρα-
δοσιακή κουζίνα και κρεατικά ελευθέρας 
βοσκής και στο «’Ήδος» στο κελάρι, οργα-
νώνονται βραδιές οινογνωσίας με κρασιά 
από τον ελληνικό αμπελώνα ταιριασμένα με 
τα ανάλογα εδέσματα.

Ανθοχώρι: μικρός χειμερινός παράδεισος
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Αποκαλυπτικά τα ευρήματα 
ομάδας μελετητών από 
το Univercity College του 
Λονδίνου, στην οποία 
συμμετέχουν και δύο Ελληνες 
επιστήμονες - Ολα δείχνουν 
ότι ο Αρχιμήδης ήταν ο 
δημιουργός του 

Η 
μεγαλοφυΐα του Αρχιμή-
δη μοιάζει να αναδύεται 
όλο και πιο καθαρά μέσα 
από τα παραμορφωμένα 

θραύσματα του Μηχανισμού των Α-
ντικυθήρων. Κάπως σαν ντετέκτιβ 
που σχεδιάζουν το προφίλ ενός α-
σύλληπτου δράστη, οι επιστήμονες 
φαίνεται πως πλησιάζουν όλο και 
περισσότερο στην προσωπικότη-
τα του Αρχιμήδη ως σχεδιαστή του 
πρώτου υπολογιστή στην ιστορία 
της ανθρωπότητας.
Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι πρό-
κειται για ένα πολυσύνθετο αστρο-
νομικό όργανο, ικανό να προβλέπει 
φαινόμενα όπως η σύνοδος (ευθυ-
γράμμιση) ουρανίων σωμάτων, να 
συνδυάζει τις σχετικές θέσεις των 5 
πλανητών που ήταν γνωστοί στην 
αρχαιότητα (Δίας, Κρόνος, Αφρο-
δίτη, Ερμής, Αρης), να λαμβάνει 
υπόψη του ακόμη και το γεγονός ότι 
η Σελήνη διαγράφει ελλειπτική αντί 
για κανονική κυκλική τροχιά γύρω 
από τη Γη και, εν τέλει, να αποτυπώ-

νει την αντίληψη του Σύμπαντος που 
επικρατούσε στην ύστερη ελληνική 
αρχαιότητα.
Εκτός όμως από τη γνώση η οποία 
εφαρμόστηκε στη σχεδίαση του 
Μηχανισμού, οι σύγχρονοι επιστή-
μονες μένουν έκπληκτοι μπροστά 
στην κατασκευαστική δεξιοτεχνία. 
Διότι περιλαμβάνει δεκάδες γρα-
νάζια, με μικροσκοπικά δόντια που 
έχουν χαραχτεί στον χαλκό με τρο-
μακτική ακρίβεια και ομοιομορ-
φία, παρόλο που το μήκος καθενός 
τους δεν ξεπερνά το 1 χιλιοστό του 
μέτρου.

Στην ιστορία των αστρονομικών 
παρατηρήσεων το πρώτο καταγε-
γραμμένο δείγμα οργάνου ακρι-
βείας το οποίο μπορεί να θεωρη-
θεί παρόμοιο με τον Μηχανισμό 
των Αντικυθήρων εμφανίζεται 
αιώνες αργότερα, το 600 μ.Χ., στο 
Βυζάντιο. Και τα πρώτα αστρονο-
μικά ρολόγια είναι ακόμη μεταγε-
νέστερα, καθώς αρχίζουν να κατα-
σκευάζονται από τον 14ο αιώνα και 
εξής.
Σχετικά με τη χρήση των γραναζω-
τών μηχανών, οι αρχαιολόγοι γνώ-
ριζαν ότι οι αρχαίοι Ελληνες τις χρη-

σιμοποιούσαν για να κινούν μεγά-
λες μάζες, κυρίως σε ανεμόμυλους, 
νερόμυλους, ανυψωτικά μηχανή-
ματα κ.λπ. Γι’ αυτό και η έκπληξη 
των ερευνητών ήταν πολύ μεγάλη 
όταν, τη δεκαετία του ’50, με τη 
χρήση ακτίνων Χ, στα ενδότερα 
του Μηχανισμού αποκαλύφθηκαν 
συστοιχίες γραναζιών. Κάποιοι υπέ-
θεσαν τότε ότι μόνο κάποιος όπως 
ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να έχει 
συλλάβει την ιδέα ενός τόσο επανα-
στατικού οργάνου. Σήμερα, η υπο-
ψία αυτή μοιάζει όλο και πιο αλη-
θοφανής.

Σ
το πλευρό της Ελλάδας τάσσονται οι 
Times του Λονδίνου στο μείζον ζήτημα 
της επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στην Αθήνα.

Η βρετανική εφημερίδα μάλιστα αναφέρει 
ότι επί 50 χρόνια στήριζε την κυβέρνηση και 
το βρετανικό μουσείο στη θέση κατά της επι-
στροφής και σήμερα ανακοίνωσαν ότι αλλά-
ζουν γνώμη.
«Γλυπτά του Παρθενώνα απεικονίζουν υπέ-
ροχα την ανθρώπινη μορφή και την αίσθηση 
της κίνησης. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
θαυμάσει αυτά τα γλυπτά που κάποτε κοσμού-
σαν τον Παρθενώνα. Αλλά τους τελευταίους 
δύο αιώνες βρίσκονται στο Βρετανικό Μου-
σείο. Πρόκειται για τα ομορφότερα όλων των 
αποκτημάτων του», αναφέρουν σε άρθρο 
τους με τίτλο: «Η άποψη των Times για τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα: Ενώνοντας την Ελληνική 
Κληρονομιά».
«Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέ-
πει να επιστραφούν», σημειώνει η εφημερίδα.
Το άρθρο αναφέρεται και στη  συμφωνία της 
Ιταλίας να επιστρέψει  για οκτώ χρόνια με την 
προοπτική να παραμείνει στην Ελλάδα επ’ 
αόριστον ένα μαρμάρινο θραύσμα της θεάς 

Άρτεμης το οποίο είχε κλαπεί όπως τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα.
Οι Times αναφέρονται επίσης και σε άλλες 
χώρες, ιδίως τη Γαλλία, οι οποίες διεκδικούν 
την επιστροφή σημαντικών έργων τους από 
άλλες χώρες.
Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 
είναι sui generis (μοναδική περίπτωση), καθώς 
στέκονται εμπόδιο σε μια «φιλική σχέση» με 
την Ελλάδα,  αναφέρεται στο άρθρο.
 Η επιστροφή τους θα ήταν μια γενναιόδωρη 

χειρονομία όταν η Βρετανία χρειάζεται να ανα-
θερμάνει τις ευρωπαϊκές φιλίες, καταλήγει το 
άθρο.
Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων η γραμματέας της Βρε-
τανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα, Μάρλεν Κοτγούιν, 
«αυτή η παρέμβαση θα συμβάλει ουσιαστικά 
στον δημόσιο διάλογο του μακροχρόνιου 
αιτήματος της επιστροφής των Γλυπτών στην 
Αθήνα».

Σίντεϊ Πουατιέ: 
«Αντίο» στον 
ηθοποιό που 
έσπασε το ταμπού 
του χρώματος στο 
Χόλιγουντ 

Ήταν ένα μακρύ ταξίδι μέχρι 
να φθάσω σε αυτή τη στιγμή» 
δηλώνει, φανερά συγκινημέ-
νος, στις 13 Απριλίου του 1964 
στην λαμπερή τελετή των βρα-
βείων Όσκαρ, ο πρώτος μαύ-
ρος ηθοποιός που κατέκτησε το 
χρυσό αγαλματίδιο του Α’ Ανδρι-
κού Ρόλου. Ήταν ο Σίντνεϊ Που-
ατιέ, ο καλλιτέχνης που σημά-
δεψε ανεξίτηλα την ιστορία του 
παγκόσμιου κινηματογράφου, 
σπάζονταν το ανυπέρβλητο έως 
τότε ταμπού του χρώματος και 
διαγράφοντας, στη συνέχεια, 
μια σπουδαία διαδρομή, ως 
ηθοποιός αλλά και σκηνοθέτης 
σημαντικών ταινιών. Eφυγε από 
τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, πλή-
ρης ημερών και εμπειριών, και 
το Χόλιγουντ αλλά και ο κόσμος 
ολόκληρος τον αποχαιρετά με 
συγκίνηση.
Λέει «αντίο» στον χαρισματικό 
πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάτω 
από το Βλέμμα του Θεού», που 
ανακάλυψε πως η καλή αντα-
μοιβή δεν είναι πάντα υλική – κι 
ας ήταν αυτός ο ρόλος που τού 
χάρισε το Όσκαρ - , στο δημο-
φιλή ντετέκτιβ Βέρτζιλ Τιμπς 
από την εξαιρετική «Ιστορία 
ενός εγκλήματος», στον υπέ-
ροχο καθηγητή από το «Στο 
κύριο μας με αγάπη», στο γιατρό 
που μετατράπηκε σε ρατσιστή 
κακοποιό στο «Μίσος Προστά-
ζει», στον τρυφερό Έντι από τον 
«Paris Blues» που παίζει τζαζ στο 
πλευρό του σπουδαίου Λούις 
Άρμστρονγκ, στον ταλαντούχο, 
τολμηρό, πεισματάρη αλλά και 
εξαιρετικά ευγενή καλλιτέχνη 
που διεκδίκησε και κατέκτησε 
μια όσο το δυνατόν ισότιμη θέση 
στον χώρο του με αυτή που για 
τους λευκούς συναδέλφους του 
ήταν εξαρχής δεδομένη.
«Ήρθα στο Χόλιγουντ όταν 
ήμουν 22 σε μια εποχή διαφο-
ρετική από τη σημερινή. Το 1949 
η διαδρομή που έκανα θα θεω-
ρούνταν αδύνατη» εξήγησε με 
νόημα το 2002 λαμβάνοντας το 
τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της 
προσφοράς του.

Μηχανισμός Αντικυθήρων: Βρήκαν το password και 
ξεκλειδώνουν για πρώτη φορά τα μυστικά του 

Οι Times του Λονδίνου υπέρ της επιστροφής των 
Γλυπτών του Παρθενώνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο 
ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο κόντρα στον 
Παναιτωλικό στην εξ’ αναβολής αναμέ-
τρηση της 16ης αγωνιστικής επικρατώ-
ντας με 2-0 με τους Κούρτιτς, για μια α-

κόμη φορά, και τον Ζαμπά στην επιστροφή του στα 
παιχνίδια του δικεφάλλου να χρίζονται σκόρερ και 
να δίνουν τη νίκη στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέ-
σκου. Ο Βραζιλιάνος μάλιστα χάρηκε τόσο πολύ για 
το τέρμα που σημείωσε που πανηγύρισε έξαλλα και 
μάλιστα αγκαλιά με τον Λουτσέσκου τον οποίο έριξε 
στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος αλ-
λά άστοχος
Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος ήταν απόλυτα κυρίαρ-
χος, είχε τη μπάλα στα πόδια του, πίεζε την εστία 
του Παναιτωλικού έκανε 21 ενέργειες στην περιοχή 
της ομάδας του Αγρινίου αλλά ήταν επιπόλαιος και 
άστοχος.
Μάλιστα η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε 
πέναλτι στο 9’ και το έχασε. Μάλιστα το έχασε ο 
Κούρτιτς ο οποίος έως τώρα είχε πέντε στα πέντε 
αλλά αυτή τη φορά εκτέλεσε στο κέντρο με τον 
Μελίσσα να διώχνει με τα πόδια.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την υπεροχή να 
απειλούν με τους Μουργκ, Μίτριτσα και Σβιντέρ-
σκι αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων ήταν εκεί. 
Στο 29’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και δεύτερο πέναλτι με τη 
χρήση του VAR μετά από χέρι μέσα στην περιοχή 
του Ντουάρτε μέσα στην περιοχή, πέναλτι που δεν 
είχε δώσει αρχικά ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο 
Κούρτιτς ανέλαβε και πάλι την εκτέλεση του, έστειλε 
τη μπάλα στην δεξιά γωνία του Μελίσσα που αυτή 
τη φορά έπεσε από την άλλη.
Στο 34’ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φτάσει και σε δεύ-
τερο γκολ αλλά η κομπίνα που έβγαλαν οι γηπεδού-
χοι με τελικό αποδέκτη τον Αουγκούστο σταμάτη-
σαν πάνω στον Μελίσσα που με εντυπωσιακή ενέρ-
γεια έδιωξε σε κόρνερ.
Η ομάδα του Αγρινίου από τη στιγμή που βρέθηκε 
πίσω στο σκορ προσπάθησε να ισοφαρίσει αλλά 
στο πρώτο μέρος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσι-
αστικά ενώ δεν πάτησε στην περιοχή του Πασχα-
λάκη.

Δοκάρι ο Βέργος, άτυχος ο Παναιτωλι-
κός
Ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε καλύτερος με την 
έναρξη του δευτέρου μέρους, άρχισε να πατάει 
περιοχή και να απειλεί τον ΠΑΟΚ. Είχε την πρώτη 
του τελική στο 48’ με κεφαλιά του Κορνέλιους και 
ένα μακρινό σουτ του Τσιγγάρα στο 50’.
Ενώ θα μπορούσε να σκοράρει μάλιστα και να 
φέρει το ματς στα ίσια στο 52’ της αναμέτρησης. Σε 
σέντρα από τα δεξιά ο Βέργος νίκησε τους Μιχαη-
λίδη και Ίνγκασον και πήρε την κεφαλιά αλλά είδε 
τη μπάλα να σταματάει στο αριστερό δοκάρι του 
Πασχαλάκη και δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Επί-
σης είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 59’ με τον 
Μεντόσα.Λίγη ώρα αργότερα ο Παναιτωλικός είχε 
μια ακόμη καλή στιγμή για να σκοράρει όταν ο 
Καρέλης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μιχαηλίδη, 
μπήκε από τα δεξιά, έκανε την παράλληλη μπαλιά 
αλλά ο Λύρατζης έδιωξε πριν ο Βέργος στείλει τη 
μπάλα στα δίχτυα.

Μέσα Ζαμπά και Τσόλακ, γκολ ο Βραζι-
λιάνος
Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αμέσως μετά το δοκάρι του 
Παναιτωλικού βγήκε στην αντεπίθεση με τον Σβι-
ντέρσκι, να δίνει στον Μουργκ αυτός πέρασε 
όποιον βρήκε μπροστά του αλλά το πλασέ που επι-
χείρησε σταμάτησε εκ νέου στον Μελίσσα.
Όσο περνούσε η ώρα και με το 1-0 να παραμένει 
και το ματς να μένει ανοιχτό ο Λουτσέσκου θέλησε 
να φρεσκάρει την ομάδα του και έβαλε στην ανα-
μέτρηση τόσο τον Λεο Ζαμπά, στο 70’, όσο και τον 
Τσόλακ στο 76’ στην επιστροφή και των δύο στον 
δικέφαλο.
Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοση του, είχε μια ευκαι-
ρία αρχικά με τον Κούρτιτς να σκοράρει με κεφα-
λιά αλλά το 1-0 παρέμεινε μέχρι τις καθυστερή-
σεις. Εκεί που ο Λέο Ζαμπά κατάφερε να σκοράρει 
ολοκληρώνοντας μια ωραία αντεπίθεση των γηπε-
δούχων. Σε βαθιά μπαλιά προς τον Τσόλακ η άμυνα 
του Παναιτωλικού δεν απομάκρυνε, ο Κροάτης 
μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Σίντκλεϊ και αυτός 
πάσαρε στον Ζαμπά που εκτός περιοχής έκανε το 
σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο 2022 με νίκη επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού με τον συνήθη σκόρερ του, 
τον Κούρτιτς να βρίσκει δίχτυα για δέκατη φορά και τον Ζαμπά να σκοράρει στην επιστροφή του 
στην ομάδα της Θεσσαλονίκης

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 2-0: Τρίποντο ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 2-0: Τρίποντο 
με την υπογραφή του συνήθη με την υπογραφή του συνήθη 
σκόρερ Κούρτιτς και του Λεό Ζαμπάσκόρερ Κούρτιτς και του Λεό Ζαμπά

Βόλος - Παναθηναϊκός 3-1
Τον «προσγείωσε» ο Φαν Βερτ 
με δύο υπέροχα γκολ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μια αλλαγή στο ματς σε σχέση με την ενδεκάδα 
κόντρα στον Άρη καθώς ο Κώτσιρας έπαιξε αντί του τραυματία Χουάνκαρ 
και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι ιδίοι. Οι πράσινοι έκαναν έναν 
εκπληκτικό πρώτο 35λεπτο, ίσως το καλύτερο τους τη φετινή σεζόν, με αρκε-

τές ευκαιρίες εντός και εκτός περιοχής, από τα δεξιά, τα αριστερά από 
τον άξονα και την ίδια ώρα δεν άφηναν το Βόλο να κάνει ούτε τελική.
Στο 35’ όμως έγινε το πρώτο λάθος στο ματς για τον Παναθηναϊκό με 
τον Κώτσιρα να γυρνάει λανθασμένα τη μπάλα προς τον Μπρινιόλι, ο 
Τομ φαν Βερτ είχε «μυρίσει» το λάθος, έκλεψε τη μπάλα με το δεξί και με 
υπέροχο αριστερό σουτ από δύσκολη θέση νίκησε τον Ιταλό γκολκίπερ 

και έγραψε το 1-0.
Οι πράσινοι πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα, απείλησαν στο επόμενο λεπτό με 
τον Μακέντα και έδειξαν πως παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ 
θα μπορούσαν να σκοράρουν και να φέρουν το ματς στα ίσια αν συνέχιζαν 
στον ίδιο ρυθμό. Καθώς έδειχναν να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.

Η αποβολή άλλαξε τα πάντα
Στο 44’ της αναμέτρησης όμως ήρθε η αποβολή του Σάντσες με απευθείας 
κόκκινη κάρτα η οποία άλλαξε όλα τα δεδομένα στο παιχνίδι και δη στο δεύ-
τερο 45λεπτο.
Ο Αργεντινός προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, άνοιξε τη μπάλα, με 
τον Μπαριέντος να διώχνει με τάκλιν και τον Σάντσες στην προσπάθεια του 
να σταματήσει να πατάει τον αμυντικό του Βόλου. Ο Ολλανδός διατητής του 
αγώνα, κ. Χίντλερ, δεν το σκέφτηκε και έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα 
χωρίς να αλλάξει την απόφαση του ούτε το VAR, οπότε ο Παναθηναϊκός έμεινε 
με δέκα παίκτες σε μια αυστηρή όντως αποβολή από πλευράς πράσινων.
Χαρακτηριστικό του πρώτου 45λεπτου είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός 
το ολοκλήρωσε με 15 τελικές ενώ οι περισσότερες που έχει κάνει φέτος σε ένα 
ματς είναι 18.

Διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μέρος
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γιοβάνοβιτς έκανε μια αλλαγή με τον 
Χατζηθεοδωρίδη αντί του Λούντκβιστ. Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός όμως 
δεν μπόρεσε να έχει την ίδια συνοχή με το πρώτο 45λεπτο, να κρατήσει τη 
μπάλα στα πόδια του και να απειλήσει όσο στο πρώτο μέρος. 
Αντίθετα ο Βόλος με παίκτη παραπάνω ανέβασε την απόδοση του, απείλησε 
περισσότερο, είχε δοκάρι με τον Τσοκάνη και μια εξαιρετική φάση με τον 
Ρεγκατέν.
Οι γηπεδούχοι μάλιστα ήταν αυτοί που έφτασαν και σε δεύτερο γκολ όταν 
στο 76’ ο Ολλανδός στράικερ έδειξε για ακόμη μια φορά την κλάση που τον 
διακρύνει και σε παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, τσίμπησε τη μπάλα 
ανάμεσα στους Σένκεφελντ-Βέλεθ και άφησε τον Μπρινιόλι αποσβολωμένο. 
Με το γκολ του Ολλανδού ο Βόλος έδειξε να είναι αγκαλιά με τη νίκη καθώς ο 
Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει. 
Το μόνο που κατάφερε το τριφύλλι ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 90+2’ με 
πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηθεοδωρίδης από τον Φεράρι και εκτέλεσε 
εύστοχα ο Παλάσιος. 
Με τον Παναθηναϊκό όλο στην επίθεση όμως και σε μια απέλπιδα προσπά-
θεια να φτάσει στην ισοφάριση στο 90+4’ η άμυνα του Βόλου έδιωξε προς 
τον Ορόζ ο οποίος αφού πέρασε και τον Μπρινιόλι που είχε βγει στο κέντρο, 
έκανε το σουτ για το τελικό 3-1.
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Σ
ασπένς έως το φινάλε είχε το παι-
χνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα για την 17η αγωνιστική της 
Super League Interwetten. Το 

ματς έληξε 1-1 με τους Κρητικούς να σώ-
ζουν τον βαθμό λίγο πριν από το τέλος. Ο 
Περέα άνοιξε το σκορ στο 54’, ενώ ο Να-
μπί σούταρε, ο Εραμούσπε έβαλε το πόδι 
του και στην προσπάθειά του να κόψει έ-
στειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας.
Στην κατάταξη διατηρήθηκε η διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων. Οι Ηπειρώτες 
είναι στην 5η θέση με 26 πόντους, ενώ 
οι Κρητικοί ακολουθούν στο -3 έχοντας 
βέβαια και μία αγωνιστική λιγότερη.
Ο ΟΦΗ είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύ-
τερο μέρος της αναμέτρησης, με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα να βρίσκει το γκολ στην κόντρα 
επίθεση. Εκεί που όλα έδειχναν πως οι 
Ηπειρώτες θα φύγουν με το διπλό οι 
Κρητικοί βρήκαν τη λύση.

Ο ΠΑΣ άνοιξε το σκορ, 
ισοφάρισε στο φινά-
λε ο ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ μπήκε με διά-
θεση γ ια να ανοίξε ι 
το σκορ στο β’ μέρος. 
Στο 46’ ο Νέιρα πήρε 
μ ε  τ α κο υ ν ά κ ι  τ η ν 
μπάλα,  έκανε  σκα -
φτά το σουτ έξω από 
την περιοχή και κατέ-
ληξε άουτ. Στο 50’ υπήρξε 
διεκδίκηση της μπάλας του 
Πίρσμαν με τον Τσιλιανίδη να 
πέφτει στην περιοχή, με τον διαι-
τητή να δίνει επιθετικό φάουλ στη συνέ-
χεια της φάσης. Σε μία κόντρα επίθεση ο 
ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε τον δρόμο προς τα 
δίχτυα. Ο Περέα αξιοποίησε μία πάσα 
βρέθηκε απέναντι στον Βάτερμαν, έκανε 
το πλασέ και σκόραρε για το 1-0 των 
Ηπειρωτών.
Ο ΟΦΗ θέλησε να πιέσει γ ια να βρει 
την ισοφάριση. Ο Τσιλιανίδης έκανε τη 
σέντρα, ο Γκαγέγκος δεν πήρε κεφα-
λιά, ο Μπαλογιάννης έκανε το σουτ 
στην κίνηση, αλλά ήταν άστοχος. Στο 
68ο λεπτό οι Κρητικοί έφτασαν κοντά 
στο γκολ, ο Λάμπρου εκτέλεσε φάουλ, 
ο Τοράλ πήρε την κεφαλιά, σταμάτησε 
στο δοκάρι, το δεύτερο για τον ΟΦΗ στο 
ματς.

Οι Κρητικοί συνέχιζαν να έχουν τον 
έλεγχο της μπάλας, με τον Νίκο Νιόπλια 
να θέλει από την ομάδα του περισσό-
τερη πίεση περνώντας τον Λουκ Καστά-
νιος στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, το 
σχήμα με τους δύο επιθετικούς φάνηκε 
να δυσκολεύει τους παίκτες του ΟΦΗ.
Οι Κρητικοί, οι οποίοι δεν απειλούσαν, 
κατάφεραν να βρουν τη λύση λίγο πριν 
από το φινάλε. Ο Ναμπί, ο οποίος είχε 
περάσει αλλαγή στο 90’, έκανε το σουτ 
εκτός περιοχής στην κίνηση, η μπάλα 
βρήκε στον Εραμούσπε και κατέληξε στα 
δίχτυα για το 1-1 που ήταν και το τελικό 
σκορ.

Την κατοχή ο ΟΦΗ στο πρώτο 
μέρος
Από την αρχή του παιχνιδιού φάνηκαν 
οι προθέσεις των δύο ομάδων. Ο ΟΦΗ 

είχε τον έλεγχο και κυκλοφορούσε την 
μπάλα, με τον ΠΑΣ Γιάνν ινα 

να ψάχνει τρόπο να χτυπή-
σει στην κόντρα. Οι Κρη-

τικοί στο 4ο λεπτό είχε 
μία καλή στιγμή με τον 
Λάμπρου, ενώ απεί-
λησε ξανά σ το 16ο 
λεπτό. Η ομάδα του 
Νιόπλια συνέχιζε να 
έχει το πάνω χέρι και 
στο 24’ ο Νέιρα, έκανε 

ωραίο  σου τ  με  τ ην 
μπάλα να ακουμπάει και 

το δοκάρι των Ηπειρωτών.
Στο 34’ ο Τσιλιανίδης δοκί-

μασε τη δική του τύχη με μία 
σέντρα-σουτ που απέκρουσε ο Σούλης. 
Οι Κρητικοί κέρδιζαν αρκετά στημένα 
γύρω από την περιοχή του ΠΑΣ, όμως 
δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν. Στο 
39’ ο Φαν Ντάινεν, ο οποίος δεν είχε μπει 
στο παιχνίδι έως τότε, έκανε το σουτ με 
τον Σούλη να αποκρούσει ξανά.
Στο 44’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε στην αντε-
πίθεση γρήγορα, ο Πίρσμαν έκανε το 
σουτ, με τον Βάτερμαν να διώχνει. Οι 
Ηπειρώτες έδειξαν τι μπορούν να κάνουν 
σε ανοιχτό γήπεδο στη συγκεκριμένη 
φάση. Το πρώτο ημίχρονο έληξε στο 0-0, 
με τους Κρητικούς να έχουν περισσότε-
ρες τελικές (11-3), αλλά όχι και μεγάλη 
ποιότητα στα τελειώματα. Από την άλλη, 
ο ΠΑΣ δεν μπορούσε να απειλήσει.

Ο 
ΟΦΗ ήταν σαρωτικός στη Ριζού-
πολη. Οι Κρητικοί επικράτησαν 
3-0 του Απόλλωνα Σμύρνης για 
το αναβληθέν παιχνίδι της 13ης 

αγωνιστικής της Super League Interwetten. 
Πρωταγωνιστής ήταν ο Λάμπρου, ο οποίος 
σκόραρε δύο γκολ στο 25’ και στο 27’, ενώ 
το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκαγέγκος 
στο 63’. Κομβικό σημείο η κόκκινη κάρτα 
στον Γιακιμόβσκι στο 19’.

Έμειναν με δέκα παίκτες οι γη-
πεδούχοι, δύο γκολ απ’ τον Λά-
μπρου
Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα 
λεπτά του, με τις δύο ομάδες να πιέζουν 
ψηλά. Στο 5’ η Ελαφρά Ταξιαρχία βρήκε 
δίχτυα, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος στο ξεκί-
νημα της φάσης. Στο 19ο λεπτό η ζυγαριά 
έγειρε προς την πλευρά του ΟΦΗ. Έπειτα 
από εκτέλεση κόρνερ ο Τοράλ έβαλε το 
σώμα του βρέθηκε μπροστά από τον κίπερ 
του Απόλλωνα με τον Γιακιμόβσκι να τον 
κρατάει και να τον γκρεμίζει και να βλέπει 
την κόκκινη κάρτα, εκτός από το πέναλτι. 
Ο Νέιρα, ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο η 
μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο ΟΦΗ από αυτό το σημείο και μετά ήταν 
ανώτερος και γρήγορα πήρε το προβάδισμα 
στο σκορ. Ο Γκαγέγκος έκανε την κίνηση από 
τα αριστερά προς τον Λάμπρου, ο οποίος 
μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 στο 25ο 
λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα οι Κρητικοί 
διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Μπαλογιάν-
νης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βέρχουλστ 
μέσα από την περιοχή, η μπάλα έπειτα από 
την απόκρουση στρώθηκε στον Λάμπρου 
που με σουτ σε κενή εστία έκανε το 2-0.
Οι Κρητικοί είχαν το πάνω χέρι σε όλη τη 
διάρκεια του πρώτου μέρους. Στο 35’ ο 
Τσιλιανίδης έκανε ένα σουτ το οποίο μπλό-
καρε ο Βέρχουλστ, ενώ στο 35ο λοεπτό ο 
Λάμπρου έφτασε κοντά στο χατ-τρικ με σουτ 
που πέρασε δίπλα από την εστία του Βέρ-
χουλστ. Ο ΟΦΗ ήταν επικίνδυνος μέχρι και 
το τέλος του πρώτου μέρος με το σκορ να 
μην αλλάζει στο πρώτο 45λεπτο.

Διαχείριση και τρίτο γκολ από τον 
ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ συνέχιζε να έχει το πάνω χέρι και 
στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τους 
Τοράλ και Λάμπρου να έχουν ευκαιρία για 
γκολ στο 47’ και στο 48’. Ο Απόλλωνας επι-
χείρησε να δείξει ότι στο παιχνίδι με ωραία 
προσπάθεια του Γιαννιώτα μέσα από την 
περιοχή στο 55ο λεπτό. Ωστόσο, η μπάλα 
έφυγε άουτ.
Ο ΟΦΗ είχε την κατοχή, ο Απόλλων δυσκο-
λευόταν να γίνει πραγματικά απειλητικός, 
με τους Κρητικούς να ψάχνουν τις στιγμές 
τους για ένα τρίτο γκολ. Το βρήκαν συγκεκρι-
μένα στο 63ο λεπτό. Ο Γκαγέγκος εκτέλεσε 
απευθείας ένα φάουλ από αρκετά μακριά, 
ο Βέρχουλστ δεν μπόρεσε να αντιδράσει και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στη συνέχεια, το παιχνίδι ήταν διαδικαστι-
κού χαρακτήρα. Οι δύο ομάδες προχώρη-
σαν σε αρκετές αλλαγές, με τους Κρητικούς 
να διαχειρίζονται το ευρύ τους προβάδισμα. 
Ο Απόλλωνας απείλησε με αντεπίθεση του 
Παμλίδη ,στην οποία κέρδισε κόρνερ, ενώ 
είχε καλή στιγμή και στις καθυστερήσεις για 
το γκολ της τιμής. 
Στο 71’ ο Λάμπρου έκανε σουτ που μπλό-
καρε ο Βέρχουλστ. Έως και το τέλος του ματς 
δεν υπήρξε αλλαγή στο σκορ, με τον Ντουρ-
μισάι να απειλεί στο 85’. Οι Κρητικοί με το 
τελικό σφύριγμα πανηγύρισαν σημαντική 
νίκη.

Νιόπλιας: «Δεν βρίσκω έναν λόγο 
για να μην είμαι ευχαριστημένος, 
παίξαμε πολύ καλά»
Ο Νίκος Νιόπλιας έμεινε ευχαριστημένος 
από τους ποδοσφαιριστές του κόντρα στον 
Απόλλωνα Σμύρνης, όπως δήλωσε στην 
COSMOTE TV αμέσως μετά τη λήξη της ανα-
μέτρησης στη Ριζούπολη. 
Ο τεχνικός του ΟΦΗ τόνισε ότι η ομάδα του 
είναι σε πολύ κατάσταση και ότι το ίδιο θα 
δείξει και στο παιχνίδι της επόμενης αγωνι-
στικής της Super League Interwetten με τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Νιόπλιας: 
«Δεν βρίσκω έναν λόγο που να μην είμαι 
ευχαριστημένος, παίξαμε πολύ καλά κυρίως 
για 70 λεπτά. Είμαστε καλά, το δείξαμε στο 
παιχνίδι με τα Γιάννενα, το αποδείξαμε και 
σήμερα.

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Οι Κρητικοί έσωσαν τον 
βαθμό στο 90+3’

Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 0-3

Σαρωτικός στη Ριζούπολη με 
τριάρα
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Επόμενοι Αγώνες

Βαθμολογία SuperLeague InterWetten

Αποτελέσματα
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

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

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

Μ
ε δύο γκολ του Γιούση, η ΑΕΚ 
Β’ πήρε το ντέρμπι κορυφής 
με 2-1 επί του Λεβαδειακού 
και τον έπιασε στην κορυφή 

του Νοτίου ομίλου της Super League 2, 
βάζοντας παράλληλα τέλος στο αήττητο 
σερί του.
Με ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση του 
Γιούση (ο οποίος σημείωσε και τα δύο 
γκολ) και τον Χατζηεμμανουήλ σε μεγάλη 
μέρα κάτω από τα δοκάρια, η ΑΕΚ Β’ 
επικράτησε στο ν τέρμπι κορυφής του 
Λεβαδειακού με 2-1 και τον έπιασε στην 
πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα 
του Νοτίου ομίλου της Super League 2. 
Οι κιτρινόμαυροι μάλιστα με αυτή τη νίκη 
έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί του Λεβα-
δειακού, ο οποίος γνώρισε την πρώτη 
του ήττα στο πρωτάθλημα.
Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά είχε δύο 
καλές σ τ ιγμές σ το πρώτο δεκάλεπτο 
για να πάρει κεφάλι στο σκορ, αλλά ο 
Χατζηεμμανουήλ και στις δύο περιπτώ-
σεις βρέθηκε σε ετοιμότητα. Αρχικά στο 
7’ ο γκολκίπερ της ΑΕΚ Β’ έδιωξε σωτή-
ρια μια απομάκρυνση του Κορνέζου 
που πήγαινε προς την εστία, ενώ τρία 
λεπτά αργότερα σ ταμάτησε τον Δού-
μτσιο σε τετ α τετ. Οι κιτρινόμαυροι στην 
πρώτη τους ευκαιρία στο παιχνίδι κατά-
φεραν να ανοίξουν το σκορ με πρωτα-
γωνιστή τον καλύτερο παίκτη τους τη 
φετινή σεζόν, Χρήστο Γιούση. Ο τελευ-
ταίος υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην 
περιοχή από γέμισμα του Κορνέζου και 
με ένα ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Στογιάνοβιτς για το 0-1. 
Ήταν το έκτο γκολ του Γιούση στο πρωτά-
θλημα, με τον 22χρονο εξτρέμ να μετράει 
και τρεις ασίστ δείχνοντας σε εξαιρετική 
κατάσταση.
Ο Χατζηεμμανουήλ ήταν ήταν σε ετοιμό-
τητα κι άλλες στιγμές στο πρώτο μέρος, 
κρατώντας το μηδέν στην εστία της ΑΕΚ 
Β’. Ωστόσο όλα αυτά μέχρι το 35’. Ο 

Βήχος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τζημό-
πουλος με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 
1-1. Τρία λεπτά αργότερα ο Οφρυδόπου-
λος προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή 
καθώς ο Γιαννούτσος λόγω τραυματι-
σμού δεν κατάφερε να συνεχίσει με τον 
Λάτσι να τον αντικαθιστά. Η ΑΕΚ Β’ όμως 
άρπαξε... από τα μαλλιά και τη δεύτερη 
ευκαιρία που της δόθηκε στο ματς παίρ-
νοντας και πάλι το προβάδισμα στο 43’. Ο 
Γερολέμου ανάγκασε με απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ σε μια εκπληκτική επέμβαση 
τον Στογιάνοβιτς και ο Γιούσης, διαβάζο-
ντας τη φάση, πήρε το ριμπάουντ και με 
κοντινή κεφαλιά έγραψε το 1-2 σημειώνο-
ντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και 
το έβδομο συνολικά στο πρωτάθλημα.
Η ΑΕΚ Β’ εκτός από τον Γιούση είχε σε 
μεγάλη μέρα και τον Χατζηεμμανουήλ, 
ο οποίος συνέχισε τις επεμβάσεις και με 
την έναρξη του δευτέρου μέρους όταν 
σ το 46’ σ ταμάτησε εκ νέου τον Δού-
μτσιο. Ο Λεβαδειακός είχε μπει δυνατά 
και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52’ 
άγγιξε την ισοφάριση με τον Γερολέμου 
να απομακρύνει σωτήρια πάνω στη 
γραμμή την κεφαλιά του Νίκα. 
Το ματ ς εξακολουθούσε 
να έχει καλό ρυθμό με 
τους κιτρινόμαυρους να 
κρατάνε το προβάδι-
σμα, αλλά να βλέπουν 
και τον Τζούντα Γκαρ-
σία στο 71’ να αποχω-
ρεί και αυτός με πρό-
βλημα τραυματισμού, 
με τον Ραντόνια να τον 
αντικαθιστά. Ο Σωκράτης 
Οφρυδόπουλος στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο γύρισε τον σχη-
ματισμό σε τριάδα στην άμυνα για να 
κρατήσει αυτό το 2-1 και τα κατάφερε, 
παρά την πίεση του Λεβαδειακού, με την 
ΑΕΚ Β’ να παίρνει τη νίκη και να πιάνει 
τους Βοιωτούς στην κορυφή.

Θεσπρωτός - Ολυμπιακός Β’ 2-
1: Με ανατροπή οι γηπεδούχοι, 
δεύτερη ήττα των «ερυθρόλευ-
κων»
Ο Θεσπρωτός βρέθηκε να χάνει στο 6’ 
από τον Ολυμπιακό Β’, αλλά με γκολ στο 
22’ και στο 82’ νίκησε 2-1 στην Ηγουμε-

νίτσα για την 13η αγωνιστική της Super 
League 2.
Δεύτερη ήττα για τον Ολυμπιακό Β’ στο 
πρωτάθλημα της Super League 2, πέμπτη 
νίκη για τον Θεσπρωτό. Η ομάδα της 
Ηγουμενίτσας επικράτησε με 2-1 για την 
13η αγωνιστική και ανέβηκε στην 5η 
θέση, αφήνοντας έκτους τους «ερτυθρό-
λευκους».
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 6’ με 
τον Βοΐλη, ύστερα από πάσα του Πινακά. 
Ο Θεσπρωτός απείλησε στο 16’ με σουτ 
του Μπονίγια και ισοφάρισε στο 22’ με 
απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κωνστα-
ντίνου. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν 
να κάνουν το 2-1 στο 28’, αλλά ο Ρομέρο 
αστόχησε από θέση τετ α τετ. Στο 42’ ο 
Ραμίρεζ έκανε τη σέντρα, ο Βασιλάκης 
την κεφαλιά και ο Στουρνάρας απέκρουσε 
δύσκολα διατηρώντας το 1-1. Η τελευταία 
φάση του πρώτου μέρους ανήκε στον 
Ολυμπιακό, όταν η εκτέλεση φάουλ του 
Βοΐλη πέρασε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Θεσπρωτός 
απείλησε στο 54’ όταν το σουτ του Λύγκα 
πέρασε πάνω από το οριζόντιο, για να 
απαντήσει στο 59’ ο Πινακάς, που σού-
ταρε κι αυτός άστοχα. Ανεπιτυχής ήταν η 
προσπάθεια για τον κυνηγό του Ολυμπια-
κού στο 66’, όταν ο Κίναλης μπλόκαρε το 
σουτ, το ίδιο και στο 71’.
Το σουτ που έκανε ο Κωνσταντίνου στο 
72’ πέρασε πάνω από το δοκάρι του 
Στουρνάρα, ενώ στο 75’ ο Κίναλης μπλό-
καρε μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ιμπα-
γάσα. Ο Θεσπρωτός στο 82’ κατάφερε 
να βρει δεύτερο γκολ στο παιχνίδι. Ο 
Λύγκας έκανε σουτ, η μπάλα χτύπησε 
στο πόδι του Μπονίγια και κατέληξε στα 
δίχτυα.
Στις καθυστερήσεις το σουτ του Σαπου-
ντζή πέρασε άουτ και το 2-1 έμεινε μέχρι 
τέλους.

Η Νίκη Βόλου διέλυσε τα Τρίκα-
λα με 3-0

Οι Βολιώτες παίζοντας εντός έδρας 
επικράτησαν με το ευρύ 3-0 

της ομάδας των Τρικάλων 
για τον Βόρειο Όμιλο της 
Super League 2.
Παράσ ταση με έ ναν 
πρωταγων ισ τή ήταν 
το Νίκη Βόλου - Τρί-
καλα. Και αυτό διότ ι 
οι γηπεδούχοι νίκησαν 

με 3-0 τα Τρίκαλα έχο-
ντας σκόρερ τον Κάσσο 

στο 15’ και το 78’ με σουτ 
και τον Τζιώρα στο 90’ πάλι 

με σουτ. Μάλιστα το γκολ του 
Τζιώρα προήλθε από μία κούρσα από 

τη μεσαία γραμμή και σουτ από πλάγια 
θέση.
Γενικότερα η Νίκη πάντως είχε και άλλες 
ευκαιρίες για να σκοράρει παραπάνω 
γκολ. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε και στην 
πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας στον 
Βόρειο Όμιλο της Super League 2.

Αλμωπός Αριδαίας-ΑΕΛ 0-1: Ση-
μαντικό διπλό που την φέρνει 
κοντά στην κορυφή
Μια κεφαλιά του Ηλιάδη στο 27’ έφτανε 

για την ΑΕΛ για να πάρει την σημαντική 
εκτός έδρας νίκη. Οι «βυσσινί» επικρά-
τησαν με 1-0 στην Αριδαία του Αλμω-
πού και παρέμειναν στην 4η θέση, φτά-
νοντας όμως στους 19 βαθμούς, όσους 
και η 3η Αναγέννηση Καρδίτσας που έχει 
ένα παιχνίδι λιγότερο, 2 λιγότερους από 
την Βέροια (με ίδιο αριθμό αγώνων) και 3 
λιγότερους από την Ξάνθη που έχει επί-
σης ένα ματς λιγότερο.
Όσον αφορά τους γηπεδούχους, έμειναν 
στους 16 και έχασαν την ευκαιρία να ανέ-
βουν αυτοί με την σειρά τους πιο ψηλά 
στον βαθμολογικό πίνακα. Στα του αγώνα 
οι Λαρισαίοι ήταν καλύτεροι και εκτός 
του γκολ, έφτασαν ακόμα μία φορά πολύ 
κοντά σε ένα δεύτερο, αλλά το σουτ του 
Μαυριά σταμάτησε στο δοκάρι του Παϊ-
τέρη.

Καβάλα-Απόλλων Λάρισας 0-0: 
Σεφτές για τους «Αργοναύτες»
Τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτά-
θλημα κατάφεραν να κερδίσουν οι «κυα-
νόλευκοι» της Καβάλας. Οι «Αργοναύτες» 
που στα προηγούμενα 7 ματς μετρούσαν 
6 ήττες, απέναντι στον Απόλλωνα Λάρι-
σας έκαναν σεφτέ. Μπόρεσαν να κρατή-
σουν ανέπαφη την εστίας τους και έτσι 
πήραν τον βαθμό. Όσον αφορά τον Απόλ-
λωνα Λάρισας, παραμένει χωρίς νίκη και 
με τους 4 βαθμούς συνεχίζει να βρίσκεται 
στην προτελευταία θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα.

Η βαθμολογία του Βορείου Ο-
μίλου
Ξάνθη 22 (9 αγώνες)
Βέροια 21 (10 αγώνες)
Αναγέννηση Καρδίτσας 19 (9 αγώνες)
ΑΕΛ 19 (10 αγώνες)
Θεσπρωτός 16 (10 αγώνες)
Ολυμπιακός Β’ 14 (10 αγώνες)
Αλμωπός 13 (9 αγώνες)
Τρίκαλα 13 (10 αγώνες)
Νίκη Βόλου 12 (8 αγώνες)
Ηρακλής 12 (9 αγώνες)
Απόλλων Πόντου 11 (10 αγώνες)
Πιερικός 10 (10 αγώνες)
ΠΑΟΚ Β’ 10 (9 αγώνες)
Πανσερραϊκός 9 (9 αγώνες)
Ολυμπιακός Βόλου 9 (10 αγώνες)
Απόλλων Λάρισας 4 (10 αγώνες)
Καβάλα 1 (8 αγώνες)

Η βαθμολογία του Νότιου Ομί-
λου
1. Λεβαδειακός 24 (11 ματς)
2. ΑΕΚ Β 24 (11 ματς)
3. Καλαμάτα 21 (9 ματς)
4. Καλλιθέα 18 (8 ματς)
5. Αιγάλεω 17 (9 ματς)
6. Ρόδος 15 (9 ματς)
7. Χανιά 15 (11 ματς)
8. Παναθηναϊκός 13 (10 ματς)
9. Κηφισιά 13 (9 ματς)
10. ΟΦΙ 12 (10 ματς)
11. Εργοτέλης 11 (9 ματς)
12. Διαγόρας10 (10 ματς)
13. Καραϊσκάκης 9 (9ματς)
14. Αστέρας Βλαχιώτη 6 (8 ματς)
15. Επισκοπή 6 (9 ματς)
16. Ηρόδοτος 5 (9 ματς)
17. Ζάκυνθος 1 (9ματς)
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αθλητικά

Η 
Ρεάλ ήταν νικήτρια για 5ο σερί 
clasico και πρώτο σε επίπεδο η-
μιτελικών Supercopa. Το 3-2 επί 
της Μπαρτσελόνα στην παράταση 

ήρθε αρκετά δύσκολα, αλλά με τη συνηθι-
σμένη μέθοδο των αντεπιθέσεων, χάρη στα 
γκολ των Βινίσιους, Καρίμ Μπενζεμά και 
Φεντερίκο Βαλβέρδε.
Στο ντεμπούτο του Τσάβι σε ντέρμπι ως προ-
πονητής και του Φεράν Τόρες με τους «μπλα-
ουγκράνα», οι Λουκ ντε Γιονγκ και Άνσου 
Φάτι (επέστρεψε έπειτα από δύο μήνες) 
προσπάθησαν να βγάλουν τα κάστανα από 
τη φωτιά για την Μπαρτσελόνα που είχε τις 
στιγμές της, αλλά απέτυχε ξανά.
Οι δύο ομάδες δεν πήραν από νωρίς το 
ρόλο που συνήθως υιοθετούν τα τελευταία 
χρόνια στα ντέρμπι τους. Η Ρεάλ είχε μία 
ελαφριά κατοχή της μπάλας και δεν έπαιζε 
με αντεπιθέσεις, η Μπαρτσελόνα προσπα-
θούσε να επιτεθεί κυρίως με ψηλές μπα-
λιές.
Με το πέρασμα των λεπτών 
όμως, η τάξη... αποκατα-
στάθηκε, κάτι που ευνό-
ησε τους «μερένγκες». Για 
ακόμα ένα clasico έβρι-
σκαν χώρους στα μετόπι-
σθεν των «μπλαουγκράνα», 
όμως αυτήν τη φορά στο-
χευμένα, αφού ο Βινίσιους 
έπαιζε στην πλευρά του γηραιό-
τερου ποδοσφαιριστή στην ιστορία 
των ντέρμπι του Ντάνι Άλβες (σε ηλικία 38 
ετών και 251 ημερών ξεπέρασε τον Χουάν 
Μανουέλ Πίντο).
Ύστερα από κλέψιμο του Καρίμ Μπενζεμά 
στον Σέρζιο Μπουσκέτς, η μπάλα έφτασε 
στον Λούκα Μόντριτς κι αυτός έδωσε πίσω 
στον Γάλλο, που έβγαλε ασίστ στον Βινίσι-
ους ακριβώς σε αυτό το κενό. Ο Βραζιλιά-
νος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 στο 
25’ και να βάλει δύσκολα στους Καταλα-
νούς. Η αντίδραση άργησε να έρθει. Του-
ναντίον, η Ρεάλ απείλησε με μακρινά σουτ 
του Βινίσιους και του Μάρκο Ασένσιο, ξανά 
στην αντεπίθεση.Όταν οι παίκτες της Μπαρ-
τσελόνα άκουσαν τις φωνές του Τσάβι, πίε-
σαν πιο ψηλά και για πρώτη φορά δυσκόλε-
ψαν τη Ρεάλ. Οι απρόβλεπτες κινήσεις του 
Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ένα πρόβλημα για 
τους πρωτοπόρους της La Liga, όμως και 
το εναέριο παιχνίδι του Λουκ ντε Γιονγκ. Σε 
μία φάση που συμμετείχαν οι δύο επιθετι-

κοί στο 41’ (και χάρη σε ένα κακό διώξιμο 
του Έντερ Μιλιτάο) ήρθε η ισοφάριση από 
τον Ολλανδό.
Το 2ο ημίχρονο άρχισε με δύο αλλαγές της 
Μπαρτσελόνα, που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο. Ο Πέδρι μπήκε στο ματς μαζί με τον 
Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί (αντικατέστησε 
τον άφαντο Τόρες) και έκανε άνω κάτω την 
άμυνα της Ρεάλ. Μέσα σε ένα 10λεπτο, η 
Μπαρτσελόνα είχε τέσσερις τελικές που 
ανησύχησαν τους παίκτες του Κάρλο Αντσε-
λότι. Η Μπαρτσελόνα δεν αξιοποίησε το 
μομέντουμ και η άνοδος της Ρεάλ σε συνδυ-
ασμό με τις αλλαγές, σταμάτησαν το σφυρο-
κόπημα. Η είσοδος του Ανσού Φατί έπειτα 
από δύο μήνες δεν έφερε άμεσα αποτελέ-
σματα για την Μπαρτσελόνα, σε αντίθεση 
με την είσοδο του Ροντρίγκο, που έκανε πιο 
επικίνδυνη τη Ρεάλ από τα άκρα. Ο Μπεν-
ζεμά προειδοποίησε στο 69’ με δοκάρι και 

τρία λεπτά αργότερα έκανε το 2-1, φτάνο-
ντας τα 23 γκολ σε 26 παιχνίδια τη 

φετινή σεζόν και τα 11 κόντρα 
στην Μπαρτσελόνα.
Η έξοδος του Ντάνι Άλβες 
για τον Νίκο οδήγησε σε 
τριάδα στην άμυνα της 
Μπαρτσελόνα και ακόμα 
περισσότερους παίκτες να 

πιέζουν μπροστά. Ο Τζόρντι 
Άλμπα έβγαλε σέντρα στο 83’ 

και ο Φάτι σηματοδότησε την 
επιστροφή του με γκολ, ισοφαρίζο-

ντας σε 2-2. Μάλιστα, οι Καταλανοί πατού-
σαν συνέχεια περιοχή και απείλησαν με 
την ολική ανατροπή, αλλά τους πρόλαβε το 
σφύριγμα για την παράταση. Στον επιπλέον 
χρόνο η Μπαρτσελόνα έκλεισε τη Ρεάλ στο 
γήπεδό της, όμως δεν ήταν το ίδιο απειλη-
τική με το κλείσιμο του 90λεπτου. Σε μία 
αντεπίθεση στο 98’, οι Μαδριλένοι έκαναν 
αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά, εκμεταλ-
λεύτηκαν την ανοιχτή άμυνα των Καταλα-
νών και με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε έκαναν 
το 3-2. Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να επι-
στρέψει ξανά και τρίτη σερί χρονιά η Μπαρ-
τσελόνα αποκλείεται στα ημιτελικά, ενώ για 
τρίτη σερί χρονιά η Ρεάλ προκρίνεται στον 
τελικό. 
Οι «μερένγκες» περιμένουν στον τελικό της 
Κυριακής την ομάδα που νίκησε και τους 
δύο πέρυσι στο πρωτάθλημα, την Ατλέ-
τικο, ή την ομάδα που νίκησε και τους δύο 
πέρυσι στο Supercopa, την Αθλέτικ.

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ 2-3 παρ.: Της 
πήρε τον αέρα με πέμπτη σερί νίκη 
στο clasico και τελικό στο Supercopa

Τότεναμ - Τσέλσι 0-1: Καθάρισαν την 
πρόκριση στον τελικό του Λιγκ Καπ 
με Ρίντιγκερ οι μπλε

Η 
Τότεναμ υποδέχθηκε την Τσέλσι 
στη ρεβάνς του 2-0 του Στάμφορντ 
Μπριτζ για την ημιτελική φάση του 
Λιγκ Καπ Αγγλίας, με τους μπλε να ε-

πικρατούν με 1-0 και στη ρεβάνς χάρη στο γκολ 
του Ρίντιγκερ και να τσεκάρουν το εισιτήριο για 
τον τελικό της διοργάνωσης.
Πλέον η Τσέλσι περιμένει τον αντίπαλό της 
για τον τελικό της διοργάνωσης. Άρσεναλ και 
Λίβερπουλ δεν έχουν αναμετρηθεί μέχρι στιγ-
μής, με τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στο 
Άνφιλντ να διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης 
(13/01).
Στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Τόμας Τού-
χελ ήταν ανώτεροι και είχαν την πρωτοβουλία 
των κινήσεων. Οι «μπλε» πήραν κεφάλι στο 
σκορ στο 18ο λεπτό με τον Αντόνιο Ρίντιγκερ. 
Ο Μάουντ εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά 
και ο Γερμανός στόπερ πρόλαβε την έξοδο του 
Γκολίνι και με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Οι παίκτες του Τόμας Τούχελ είχαν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπά-
λας. Πριν από το γκολ του Ρίντιγκερ έχασε την 
καλύτερή της στιγμή στο 12’ με το άστοχο τετ-
α-τετ του Λουκάκου, μέσα από τη μικρή περι-
οχή. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδρά-
σουν δίχως αποτέλεσμα, με εξαίρεση μια υπο-
ψία πέναλτι.
Στο 40ο λεπτό, ο Χόιμπιεργκ έκανε μια κίνηση 
προς την περιοχή με τον Ρίντιγκερ να τον ανακό-
πτει αντικανονικά. Η αρχική απόφαση του διαι-
τητή ήταν πέναλτι, ωστόσο με παρέμβαση του 
VAR, την άλλαξε σε φάουλ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν 
καλύτεροι και τα έπαιξαν όλα για όλα στην προ-
σπάθειά τους να διεκδικήσουν την πρόκριση 

στον τελικό.
Στο 56ο λεπτό ο Μάρινερ καταλόγισε για μια 
ακόμα φορά πέναλτι για την Τότεναμ σε μαρκά-
ρισμα του Κέπα πάνω στον Μόουρα, ωστόσο 
με νέα παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω. Τέσ-
σερα λεπτά μετά, ο Ισπανός κίπερ έδειξε τα 
αντανακλαστικά του σε προσπάθεια του Έμερ-
σον Ρογιάλ, μέσα από την περιοχή.
Η Τότεναμ βρήκε δίχτυα στο 64ο λεπτό με τον 
Χάρι Κέιν, έπειτα από τραγικό λάθος της άμυ-
νας της Τσέλσι. Ο αρχηγός των σπιρουνιών ήταν 
εκτεθειμένος, καθώς τον κάλυπτε μόνο ο Ρίντι-
γκερ και όχι ο Κέπα που είχε βγει εκτός εστίας.
Μετά από αυτή τη φάση, ο ρυθμός του παιχνι-
διού έπεσε, με την Τσέλσι να διατηρεί το προβά-
δισμά της μέχρι το τέλος και να τσεκάρει το εισι-
τήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Στο 87ο 
λεπτό το παιχνίδι διακόπηκε, καθώς έπρεπε να 
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε οπαδό, 
ωστόσ μετά από λίγα λεπτά το παιχνίδι συνεχί-
στηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Ίντερ - Γιουβέντους 2-1 παρ.: Με buzzer 
beater κατέκτησε το Supercoppa

Η 
Ίντερ ήταν εκείνη που μπήκε 
δυνατά στο παιχνίδι. Στο 2ο 
λεπτό ο Πέρισιτς έκανε σέντρα, 
ο Τζέκο πήρε κεφαλιά και η 

μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 6’ ο Ντε Φράι 
απείλησε ξανά με το κεφάλι, ενώ στο 8’ 
ο Μαρτίνες έκανε ένα άστοχο σουτ μέσα 
από την περιοχή, έπειτα από την πάσα του 
Μπαρέλα.
Η Γιουβέντους πίεζε ψηλά την Ίντερ προσπα-
θώντας να της κόψει... τον αέρα και μάλιστα 
τα κατάφερε. Οι μπιανκονέρι ισορρόπησαν με 
τους νερατζούρι να μην μπορούν να απειλή-
σουν απ’ το 8’ και μετά. Στο 25’ και στη δεύ-
τερη τους τελική οι μπιανκονέρι βρήκαν και 
τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μοράτα έκανε 
σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον Σκρίνιαρ και ο 
ΜακΚένι με το κεφάλι σκόραρε στο 25’.
Οι μπιανκονέρι απείλησαν ξανά στο 27’ με 
σουτ του Κουλουσέβσκι. Η Ίντερ πήρε εκ νέου 
την μπάλα στα πόδια της και στο 34’ κέρδισε 
πέναλτι. Ο Τζέκο πήρε το πέναλτι έπειτα από 
μακράρισμα του Ντε Σίλιο, ο Λαουτάρο Μαρ-
τίνες ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Οι νερατζούρι 
είχαν ευκαιρία και γι’ άλλο γκολ στο 42’, όταν 
ο Ραμπιό παραλίγο να βάλει αυτογκόλ σε μία 

απομάκρυνσή του με το κεφάλι.
Στο δεύτερο μέρος η Γιουβέντους μπήκε έχο-
ντας την καλύτερη στιγμή. Ο Ραμπιό γύρισε 
από τα αριστερά, ο Κουλουσέβσκι άφησε την 
μπάλα, πήρε το σουτ ο Μπερναρντέσκι με την 
μπάλα να περνάει δίπλα από την εστία των 
νερατζούρι. Από εκεί και πέρα η Ίντερ είχε το 
πάνω χέρι. Μάλιστα στο 59ο έχασε σπουδαία 
ευκαιρία. Ο Ντούμφρις πήρε την κεφαλία από 
κοντά ο Περίν πρόλαβε πριν η μπάλα περά-
σει την γραμμή και την έστειλε στο δοκάρι. Οι 
νερατζούρι είχαν την κατοχή και στο 69’ έχα-
σαν νέα ευκαιρία με τον Μαρτίνες. Όσο κυλού-
σαν τα λεπτά ο ρυθμός έπεφτε, με τους νερα-
τζούρι να κρατούν την μπάλα, αλλά να μην 
γίνονται όμως ουσιαστικοί. Γκολ δεν μπήκε με 
το ματς να οδηγείται στην παράταση.
Το πρώτο μέρος έληξε χωρίς πολλές ευκαιρίες. 
Ο Σάντσες έπιασε μία άστοχη κεφαλιά στο 96’, 
ενώ στο 102’ ο Ντιμπάλα δοκίμασε το πόδι του 
από μακριά, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Ενώ 
φαινόταν πως το ματς θα οδηγηθεί στην παρά-
ταση η Ίντερ κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Νταρ-
μιάν τσίμησε την μπάλα μέσα από την περι-
οχή μετά από λάθος του Σάντρο που θέλησε 
να γυρίσει με το στήθος και ο Αλέξις Σάντσες 
πέτυχε το γκολ στο 120+2’. 
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Κιτρινοπράσινο βάφτηκε το ντέρμπι κορυφής της 16ης αγωνι-
στικής με την ΑΕΚ να κερδίζει 2-1 τον Απόλλωνα στην «Αρένα». 
Κιτρινοπράσινο βάφτηκε και το ρετιρέ του βαθμολογικού 
πίνακα, καθώς οι Λαρνακείς με τη δεύτερη εφετινή επιτυχία τους 
επί των γαλάζιων της Λεμεσού τους προσπέρασαν και απολαμ-
βάνουν τη μοναξιά στην κορυφή με 31 βαθμούς.

Όλα τα… λεφτά στο ντέρμπι κορυφής ήταν το δεκάλεπτο 49’-59’, στο 
οποίος επετεύχθησαν και τα τρία τέρματα της αναμέτρησης. Οι γηπε-
δούχοι προηγήθηκαν με τον Ρόμο στο 49’, ο Απόλλων απάντησε δύο 
λεπτά αργότερα με το πρώτο γκολ της καριέρας του Ντανίλο, όμως στο 
ένα λεπτό πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Κύπριος μέσος της 
λεμεσιανής ομάδας από ωραίος έγινε μοιραίος στέλνοντας την μπάλα 
άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.
Πτώση δύο θέσεων για τον Απόλλων, καθώς η ομάδα του Αλεξάντερ 
Τσόρνιγκερ από την πρώτη θέση βρέθηκε στην τρίτη μετά την τέταρτη 
ήττα της στο πρωτάθλημα. Οι γαλάζιοι έμειναν στους 29 βαθμούς, ένα 
λιγότερο από τον δεύτερο Άρη και δύο πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Το ματς
Άνοστη σούπα ήταν το ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο με το 0-0 να αντι-
κατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Μπόλικο τρέξιμο, αρκετές 
μονομαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και ελάχιστες φάσεις στο 
πρώτο σαρανταπεντάλεπτο. Τέσσερις τελικές κατέγραψε η ΑΕΚ (τρεις 
στον στόχο), δύο ο Απόλλωνας (μια στον στόχο), όμως καμία από αυτές 
δεν ήταν κλασσική, επομένως οι εστίες των Λεάλ και Γιοβάνοβιτς έμειναν 
απαραβίαστες.Το ντέρμπι πήρε «φωτιά» στην αρχή του δευτέρου ημι-
χρόνου, καθώς σε διάστημα δέκα λεπτών σημειώθηκαν τρία τέρματα! 
Στο 49’ ο Μάμας έκανε υπέροχη σέντρα στον Τρισκόφσκι, ο οποίος 
έδειξε την κλάση του σερβίροντας γκολ στο πιάτο στον Ρόμο. Ο Βενεζου-
ελάνος δεν λάθεψε και με κοντινό πλασέ πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο 
πρωτάθλημα, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στην ΑΕΚ.
Πριν καλά – καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων ο Απόλ-
λων απάντησε με το παρθενικό τέρμα στην ποδοσφαιρική καριέρα του 
Ντανίλο Σπόλιαριτς. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της ΑΕΚ 
και αδυναμία των παικτών του Καταλά να απομακρύνουν τον κίνδυνο ο 
γιος της παλιάς δόξας του Απόλλων με συρτό σουτ στο 51’ έγινε ισοφά-
ρισε σε 1-1 και έγινε ο τρίτος Σπόλιαριτς μετά τους Μιλένκο και Ματίγια 
που σκοράρει για την ομάδα της Λεμεσού. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο 
παιχνίδι στον Σπόλιαριτς. Στο 59’ τοποθέτησε λάθος το σώμα του στο 
φάουλ του Λέντες και στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα 
την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.
Η ομάδα της Λάρνακας διατήρησε με σχετική ευκολία το υπέρ της προ-
βάδισμα στη συνέχεια, αφού καταγράφηκαν ελάχιστες φάσεις μπροστά 
στις δύο εστίες με τις προσωπικές μονομαχίες και την ένταση να υπερι-
σχύουν.

Γκαρσία: «Ευτυχώς δεν στοίχισε το λάθος μου»
Πεπεισμένος για κατάκτηση του πρωταθλήματος δήλωσε ο Άνχελ Γκαρ-
σία μετά το τέλος της νίκης της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα με 2-1.
«Ήταν σημαντικό για εμάς να αλλάξουμε τη δυναμική μας μετά την ήττα 
από την Πάφο και θέλαμε να πάρουμε τη νίκη απέναντι σε μια καλή 
ομάδα όπως ο Απόλλων. Οφείλουμε να συνεχίσουμε έτσι και ελπίζουμε 
να κερδίσουμε το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν. Εξαρτάται πως αντιδράς 
μετά από ένα λάθος. Λάθη γίνονται και πάντα θα γίνονται. Το σημαντικό 
είναι να βγάλεις αντίδραση, αυτό προσπάθησα να κάνω και ευτυχώς το 
λάθος μου δεν στοίχισε στην ομάδα».

Σαν το παλιό καλό… κρασί!

Ο 
Φώτης Παπουλής ήταν για άλλη μια φο-
ρά ο MVP της Ομόνοιας στη δύσκολη επι-
κράτηση επί του Ολυμπιακού με 1-0, για 
τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Με έξι Κύπριους και με λύσεις ανάγκης στη μεσαία 
γραμμή παρατάχθηκαν οι πράσινοι, λόγω των πολ-
λών και σημαντικών απουσιών.
Με θετικό πρόσημο βαθμολογείται η παρουσία 
όλων των νεαρών που αγωνίστηκαν, όμως για άλλη 
μια φορά ο… παλιός ήταν αυτός που έβγαλε το φίδι 
από την τρύπα και το «τριφύλλι» από τον… αναπνευ-
στήρα. Σκόραρε από την άσπρη βούλα το μοναδικό 
γκολ της αναμέτρησης, στο 40’, ενώ έδωσε και δύο 
πάρε-βάλε στην Κακουλλή, ο οποίος όμως δεν μπό-
ρεσε να τελειώσει σωστά τις φάσεις.
Πρώτη νίκη για την Ομόνοια, μετά από δύο διαδο-
χικά αρνητικά αποτελέσματα και πρώτη στο 2022, 
και μόλις δεύτερη στα έξι τελευταία ματς 
πρωταθλήματος. Με τους τρεις πολύτι-
μους βαθμούς ανέβηκε στους 24 και 
προσπέρασε Ανόρθωση (με δύο ματς 
περισσότερα) και Πάφος FC (με ένα 
ματς περισσότερο), ανεβαίνοντας 
στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. 
Επόμενος αντίπαλος ο Απόλλων, την 
Κυριακή 16 Ιανουαρίου, για τη 17η 
αγωνιστική στο Τσίρειο.
Στο ντεμπούτο του Αλκαράθ στον πάγκο, 
η ομάδα του Τακτακαλά δεν μπόρεσε να 
έχει βαθμολογικό όφελος. Είχε δοκάρι στο 71′ με 
τον Γκουστάβο, χάνοντας την ευκαιρία να φέρει το 
ματς στα ίσα. Γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα 
της, και τέταρτη συνολικά στα πέντε τελευταία ματς. 
Παρέμεινε στους 16 βαθμούς και +4 από τη ζώνη 
του υποβιβασμού και την ΠΑΕΕΚ, έχοντας μάλιστα 
αγώνα περισσότερο. Επόμενος αντίπαλος η Πάφος 
FC, το Σάββατο 15 Ιανουαρίο, για τη 17η αγωνιστική 
στο ΓΣΠ.

Το ματς
Ισορροπημένο ήταν το ματς στα πρώτα λεπτά. Σταδι-
ακά η Ομόνοια ανέβασε ρυθμό και πήρε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, ψάχνοντας διαδρόμους προς 
την αντίπαλη περιοχή. Εκεί όμως αντιμετώπισε όμως 
πρόβλημα, δεν πατούσε περιοχή και απείλησε σε 
ελάχιστες περιπτώσεις, παρά το ότι κρατούσε στην 
κατοχή της την μπάλα. Την πρώτη της μεγάλη ευκαι-
ρία την βρήκε στο 28’, όταν ο Παπουλής κατέβασε 
ωραία με το στήθος, και έκανε το γυριστό σουτ, το 
οποίο πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Μολ. 
Ο Ολυμπιακός από την άλλη προσπαθούσε να κτυ-
πήσει με αντεπιθέσεις και μακρινά σουτ, αντιμετω-

πίζοντας επίσης τεράστιο πρόβλημα στη δημιουρ-
γία.
Πέντε σχεδόν λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημι-
χρόνου οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Μετά από 
τραγικό λάθος γύρισμα του Μποβέδα με το κεφάλι, 
ο Κακουλλής «έκλεψε» τσιμπώντας την μπάλα και 
ο Μολ τον ανέτρεψε, ακριβώς πάνω στη γραμμή 
της περιοχής. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Παπουλής, ο 
οποίος ήταν εύστοχος και έβαλε σε θέση οδηγού την 
ομάδα του.
Με επιθετική διάθεση μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο 
η ομάδα του Τακτακαλά, θέλησε να ψάξει το γκολ 
της ισοφάρισης. Ήταν γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκί-
νημα του δευτέρου μέρους. Οι παίκτες του Χένινγκ 
Μπεργκ από την πλευρά τους έψαχναν το δεύτερο 
γκολ που θα «τελείωνε» το ματς. Όσο περνούσε ο 
χρόνος ο ρυθμός έπεφτε. Η Ομόνοια έκανε περισ-
σότερο διαχείριση του υπέρ της σκορ, ενώ ο Ολυ-
μπιακός δυσκολευόταν. Την πιο μεγάλη τους ευκαι-

ρία οι μαυροπράσινοι την βρήκαν στο 71′, 
όταν το σουτ του Γκουστάβο απέκρουσε 

αρχικά ο Φαμπιάνο και στη συνέχεια 
χτύπησε και στο δοκάρι, πριν κατα-
λήξει σε κόρνερ.
Τις δικές του καλές στιγμές είχε το 
«τριφύλλι» στο 78′ με τον Κακουλλή 
και στο 80′ με τον Τζιωνή να τελειώ-

σει το ματς, και στις δύο περιπτώσεις 
ο Μολ είπε «όχι». Πίεσαν οι φιλοξε-

νούμενοι προς το τέλος, χωρίς όμως να 
καταφέρουν να πετύχουν το γκολ της ισο-

φάρισης. Το 1-0 που διαμορφώθηκε στο 40′ έμεινε 
μέχρι τέλους…

Χαραλάμπους: «Χάσαμε κάποιους βαθ-
μούς, αλλά θα τα καταφέρουμε»
Πεπεισμένος ότι η Ομόνοια θα καταφέρει να πετύχει 
τους στόχους της παρά το γεγονός ότι έχασε σημα-
ντικούς βαθμούς δήλωσε ο Χαράλαμπος Χαρα-
λάμπους. Ο Κύπριος μέσος των πρασίνων τόνισε 
ότι δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις ώστε να 
είναι έτοιμος όποτε του δίνεται η ευκαιρία από τον 
Χένινγκ Μπεργκ.
«Πήραμε την ευκαιρία που μας έδωσε ο προπονη-
τής. Όποτε μας δίνει ευκαιρία πρέπει να δουλεύουμε 
σκληρά στις προπονήσεις για να την αξιοποιούμε. 
Δείξαμε στο γήπεδο ποιοι είμαστε, θέλαμε τη νίκη 
και τα καταφέραμε. Χάσαμε κάποιους σημαντικούς 
βαθμούς, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Παι-
χνίδι με παιχνίδι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε».
Για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα που ακολουθεί: «Θα 
πάμε στο Τσίρειο, η νίκη είναι μονόδρομος. Είναι 
ένα ντέρμπι και θα προσπαθήσουμε να το κερδί-
σουμε».

Ομόνοια – Ολυμπιακός 1-0: Ο Παπουλής 
την έβγαλε από τον αναπνευστήρα

Πήρε το ντέρμπι κορυφής με 
τον Απόλλωνα και ανέβηκε 
μόνη πρώτη η ΑΕΚ Λάρνακας
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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 74-98: Βραδιά 
που θέλει να ξεχάσει...

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκανε ό,τι ήθελε στο ΟΑΚΑ και υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ σε ακόμη μια 
βαριά ήττα στην EuroLeague (98-74)

Η βραδιά ήταν εκ προοιμίου πολύ δύσκολη (σ.σ.: 
δεδομένης της αποχής από τις προπονήσεις για σχε-
δόν δύο βδομάδες λόγω κορονοϊού), αλλά έγινε... 
βουνό. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν κατάφερε να προ-
βληματίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (παρά μόνο για οκτώ 
λεπτά). Κι όχι μόνο αυτό, αλλά είδε τους παίκτες του 
Δημήτρη Ιτούδη να κάνουν ό,τι θέλουν στο μεγα-
λύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα 
να υποστούν ακόμη μια βαριά ήττα τη φετινή σεζόν 
(98-74).
Οι πράσινοι άντεξαν μέχρι το 8’ του αγώνα, πριν υπο-
στούν ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ που κράτησε 
επτάμισι λεπτά και είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούν 
23 (!) αναπάντητους πόντους. Μοιραία, από τα μισά 
της δεύτερης περιόδου κι έπειτα το παιχνίδι απέ-
κτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με το μοναδικό 
πράγμα που απασχολούσε τους γηπεδούχους να 
είναι ο περιορισμός της ήττας.
O MVP
Ο Ντάνιελ Χάκετ είχε πολύ καιρό να παί-
ξει τόσο καλά, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά το εκτελεστικό. Ο 34χρο-
νος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
ήταν αυτός που έκανε τη μεγα-
λύτερη ζημιά στην ελλη-
νική άμυνα στο διάστημα 
της ρωσικής κυριαρχίας στο 
δεύτερο δεκάλεπτο, τιμω-
ρώντας τους γηπεδούχους 
για κάθε σουτ που επέλε-
ξαν να του δώσουν. Αποτέλε-
σμα αυτού ήταν να κλείσει τον 
αγώνα με 17 πόντους, έχοντας 
2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 1/1 
βολή στα 22’28’’ που βρέθηκε στο 
παρκέ. Πέραν αυτών, γέμισε επίσης την 
στατιστική του με 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 
1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 26 
βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague.
Ο αδύναμος κρίκος
Σε μια τέτοια βραδιά για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, 
δεν είναι απλό να επιλέξεις έναν παίκτη που δεν προ-
σέφερε. Πολύ απλά γιατί όλοι υστέρησαν και απεί-
χαν αρκετά από αυτό που πραγματικά μπορούν να 
δώσουν στο τριφύλλι.
Το στατιστικό που ξεχώρισε
Τα ποσοστά των φιλοξενούμενων στο τρίποντο ήταν 
εντυπωσιακά από νωρίς. Οι παίκτες του Δημήτρη 
Ιτούδη είχαν 14/23 τρίποντα μέχρι το 30ό λεπτό (η 
αποτελεσματικότητα έπεσε μόνο στην τελευταία περί-
οδο), με τα 7/9 εύστοχα σουτ τριών πόντων στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο να αποτελούν το πλέον χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα της άνεσης με την οποία σκόραραν 

από τα 6μ75.
Ο αγώνας
Παρά τη μακρά απουσία των δύο ομάδων, το παιχνίδι 
είχε πολύ καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Ο Παναθηνα-
ϊκός ΟΠΑΠ δεν είχε πρόβλημα να ανταπεξέλθει στην 
ταχύτητα που προσπάθησαν να επιβάλλουν οι παί-
κτες του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου 
να κινεί τα επιθετικά νήματα και το σύνολο των πρα-
σίνων να αποδίδει αρκετά καλά.
Το +3 (20-17) του 8’ της αναμέτρησης όμως διαδέ-
χθηκε ένα άνευ προηγουμένου μπλακ άουτ. Ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ έμεινε για επτάμιση λεπτά χωρίς 
πόντο, την ώρα που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έβαζε το ένα 
τρίποντο μετά το άλλο. Με τον Ντάνιελ Χάκετ (4/5 τρί-
ποντα στο ημίχρονο) και τον Μάριους Γκριγκόνις σε 
ρόλο ηγετών από την περιφέρεια, οι φιλοξενούμε-
νοι πάτησαν -για τα καλά- το γκάζι και εκτόξευσαν τη 

διαφορά μέχρι το +25 (26-51) στο 17ο λεπτό.
Όπως γίνεται αντιληπτό, κάπου εκεί 

τα πράγματα έγιναν υπερβολικά 
δύσκολα για το τριφύλλι, το 

οποίο πήγε στα αποδυτήρια, 
κουβαλώντας το -27 (33-
60) της ανάπαυλας. Παρε-
μπιπτόντως, η ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας έκλε ισε το 
πρώτο μέρος με 11/18 
τρίποντα (61.1%), αλλά 
και 15 ασίστ -ενόσω ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
είχε 12/30 εντός παιδιάς 

και 8 ασίστ για 7 λάθη.
Με τη διαφορά να έχει 

ανοίξει τόσο πολύ, ήταν προ-
φανές πως το μείζον για τους 

πράσινους από εκεί και πέρα ήταν 
να μην ξεφύγει -για τα καλά- η κατά-

σταση. Ήτοι, να μην πάει το ρωσικό προβάδισμα σε 
επίπεδα που θα προσέθεταν τη βραδιά στις μαύρες 
της ιστορίας της ομάδας.
Πέραν του -30 (41-71 στο 26’) πάντως, δεν υπήρχε 
κάτι πολύ χειρότερο για την ομάδα του Δημήτρη 
Πρίφτη. Οι φιλοξενούμενοι άφησαν το πόδι από το 
γκάζι, ο Δημήτρης Ιτούδης άνοιξε πολύ το rotation 
και κάπως έτσι οι πράσινοι βρήκαν τον τρόπο (αλλά 
και την αφορμή) να μειώσουν. Όχι σε επίπεδα, που θα 
τους επέτρεπαν να χαμογελάσουν, αλλά -όπως και να 
το κάνουμε- τουλάχιστον όχι σε τέτοια που θα τους 
δημιουργούσαν ακόμη πιο άσχημες αναμνήσεις.
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήρε τη νίκη (98-74) και έφτιαξε 
την ψυχολογία της, εν αντιθέσει με τον Παναθηνα-
ϊκό ΟΠΑΠ που προσέθεσε ακόμη μια απογοητευτική 
εμφάνιση στο ενεργητικό του για φέτος.

Φενέρμπαχτσε - 
Ολυμπιακός 94-80: 
Ασθενής και επιπόλαιος

Ο MVP
Μεγάλο ματς από τον Πιέρια Χένρι 
και ας μην τα λέει όλα η στατιστική. 
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν σπου-
δαίος στην άμυνα, έβαλε ακρο-
βατικά καλάθια, είχε 11 πόντους 
(4/4 δίποντα, 3/3 βολές), πήρε τρία 
ριμπάουντ, μοίρασε οκτώ ασίστ και 
έκλεψε μία μπάλα, όλα αυτά σε κάτι 
λιγότερο από 27 λεπτά. Πιέρ, Πολο-
νάρα, Μπούκερ, Γκούντουριτς, 
ακόμη και ο Μαχμούτογλου έβα-
λαν ο καθένας το λιθαράκι του, όλα 
όμως άρχιζαν και τελείωναν από τον 
Χένρι που κάνει τη διαφορά και στις 
δύο πλευρές του παρκέ.
Τα στατιστικά που ξεχώρισαν
Με 2/12 τρίποντα έκλεισαν οι δύο 
ομάδες το πρώτο δεκάλεπτο (1/6 
η κάθε μία), την ώρα που Πρίντε-
ζης έβαζε έξι πόντους σε 2:32 για 
να κάνει τη διαφορά στα τέλη της 
περιόδου. Στο ημίχρονο οι ερυ-
θρόλευκοι είχαν 10 πόντους από 
τα λάθη της Φενέρμπαχτσε, είχαν 
κάνει μόλις τρία, ωστόσο το μεγάλο 
τους πρόβλημα ήταν οι επιστροφές 
στην άμυνα καθώς οι γηπεδούχοι 
είχαν πετύχει 12 πόντους στον αιφ-
νιδιασμό απέναντι στους μόλις δύο 
δικούς τους. Όλα άλλαξαν στην τρίτη 
περίοδο, όταν ο Ολυμπιακός έκανε 
ΕΝΝΕΑ λάθη και έδωσε 14 πόντους 
στην Φενέρμπαχτσε, η οποία 
έκλεισε το σαραντάλεπτο με 15/29 
τρίποντα και με 27 τελικές πάσες για 
12 λάθη. Οι πόντοι στον αιφνιδια-
σμό ήταν 21-5, οι πόντοι από λάθη 
του αντιπάλου ήταν 23-12.
Ο αγώνας
Με την κλασική του πεντάδα (Γου-
όκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, 
Βεζένκοβ, Φαλ) άνοιξε το ματς ο 
Ολυμπιακός, με τον βασικό του 
πάουερ φόργουορντ σε ρόλο δημι-
ουργού και τον βασικό του σέντερ 
να τελειώνει τις φάσεις κάτω από το 
καλάθι για το 6-7 στο πέμπτο λεπτό. 
Παρόλα αυτά, οι μεγάλες επιθέσεις 
δεν δικαίωσαν τους Πειραιώτες που 
δυσκολεύονταν στο μισό γήπεδο, 
κόλλησαν στους επτά πόντους έως 
το όγδοο λεπτό, αλλά είδαν και τους 
γηπεδούχους να είναι πολύ άστο-
χοι από την περιφέρεια. Το καλό 
διάστημα των ερυθρόλευκων ήταν 

στο τέλος της περιόδου, με τον Πρί-
ντεζη να βοηθάει σημαντικά και το 
11-17 να οδηγεί τους οπαδούς της 
Φενέρμπαχτσε σε γκρίνια εναντίον 
των διαιτητών.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε 
σπουδαία δουλειά και στο ξεκί-
νημα της δεύτερης περιόδου όταν 
οι Τούρκοι προσπάθησαν μέσω 
από την ένταση του κόσμου τους να 
πάρουν το μομέντουμ, έβαλε τρί-
ποντο για το 20-22 στο 12’, έβαλε κι 
άλλο για το 22-25 αφού προηγου-
μένως ο ΜακΚίσικ είχε πάει στον 
πάγκο εξαιτίας ενός χτυπήματος στο 
γόνατο. Λίγο αργότερα, 2:56 πριν 
από το ημίχρονο, ο Μπαρτζώκας 
τιμωρήθηκε με back-to-back τεχνι-
κές ποινές και αποβλήθηκε, με τον 
Μαχμούτογλου να βάζει τις βολές 
και να γράφει το 36-32, αλλά τον 
Ολυμπιακό να στέκεται όρθιος, να 
τρέχει αμέσως ένα σερί 5-0 και να 
κλείνει το πρώτο μέρος με προβά-
δισμα τριών πόντων έχοντας μόλις 
τρία λάθη και 10 πόντους από τα 
επτά των αντιπάλων του.
Με τον Μπούκερ και τον Πολο-
νάρα να σκοράρουν κατά ριπάς από 
την περιφέρεια, η Φενέρμπαχτσε 
έτρεξε ένα 14-5 μέσα σε τέσσερα 
λεπτά στο ξεκίνημα του β’ μέρους, 
όμως ο Ολυμπιακός κράτησε την 
ψυχραιμία του και με τους Ντόρσεϊ - 
Παπανικολάου όχι μόνο δεν άφησε 
τη διαφορά να ξεφύγει, αλλά ανέ-
κτησε και το προβάδισμα (52-50) με 
ένα σερί 8-0. Το πρόβλημα των ερυ-
θρόλευκων ήταν πλέον τα εύκολα 
λάθη, είχαν κάνει έξι σε οκτώ λεπτά 
και εννέα στην περίοδο (66-59) για 
να δεχθούν 14 πόντους, ενώ δεν 
χρησιμοποίησαν σωστά τα φάουλ 
με αποτέλεσμα ο Πιέρ να κλείσει το 
δεκάλεπτο με τρίποντο για το +7.
Το +14 (74-59) από το τρίποντο του 
Μπιρσέν στο ξεκίνημα της τέταρ-
της και από εκεί και πέρα το έργο 
του Ολυμπιακού δεν ήταν απλά 
δύσκολο, αλλά και κάτι περισσό-
τερο. Οι γηπεδούχοι είχαν τον από-
λυτο έλεγχο, είχαν την ψυχολογία 
και με το τρίποντο του Μαχμούτο-
γλουστο 36’ (82-65) έγραψαν τον 
επίλογο μίας βραδιάς στην οποία 
ήταν απλώς ανώτεροι.
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