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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

“Όλα τα όνειρά 

μας μπορούν 

να γίνουν 

πραγματικότητα 

εάν έχουμε το 

κουράγιο να τα 

πείσουμε”

 Walt Disney

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες,
Εύχομαι και θέλω να είστε όλοι 
καλά και το κυριότερο υγιείς. 
Τον τελευταίο καιρό δυστυχώς 

μόνον δυσάρεστα ακούμε στην εφημερίδα από 
γνωστά άτομα που έχουν χάσει τη μάχη που 
δίνανε για την ζωή τους κι όχι απαραίτητα 
από τον κορονοϊό, που υπάρχει γύρω μας, 
αλλά δυστυχώς κι από άλλες παθολογικές 
ασθένειες, που  λόγω άγχους και κλεισούρας 
δυναμώνουν και φέρνουν το δυσάρεστο τέλος. 
Αδέλφια, πραγματικά πόσο θα ήθελα να 
σταματήσω να γράφω για τέτοια δυσάρεστα 
γεγονότα, αλλά με αυτά που ακούω 
ξημεροβραδιάζομαι. Δεν θέλω να γράψω 
τίποτα άλλο γιατί είναι πολλά τα δυσάρεστα 
που ακούω και το μόνο που θέλω είναι να 
έρθει η μέρα που θα ξαναγυρίσουμε στην 

καθημερινότητα μας, στην πρόοδο και την 
εξέλιξη.
Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. 
Σας ευχαριστώ πολύ για τις άπειρες ευχές 
για την ονομαστική μου εορτή, στην 
κυριολεξία δάκρυσα και δεν θα το ξεχάσω 
ποτέ. Όσο μεγαλώνουμε όλο και πιο εύκολα 
συγκινούμαι. 
Να είστε πάντα καλά!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΥΓ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΓΙΑΤΙ ΤΟ 60% ΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝΑΑ 

ΟΥΤΕ ΠΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΖΗΤΑΤΕ

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΓΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ… 
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΓΡΑΨΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ»
 ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ… 

ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ! 
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ 

ΝΕΡΟ ΛΕΜΕ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»! 
ΑΝΤΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΙΕΣ ΜΟΥ 

ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ… 
ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ…
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HIGH -11°C HIGH -5°C HIGH -6°C HIGH -5°C HIGH -4°C HIGH -15°C HIGH -10°C

POP 10% POP 30% POP 40% POP 70% POP 30% POP 10% POP 20%

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Metron Analysis: Στις 11,8 
μονάδες το προβάδισμα 
ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, 
έκπληξη διαρκείας από το 
ΚΙΝΑΛ
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επικαιρότητα

Η Μαδρίτη στέλνει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα 

Η 
Ισπανία έστειλε πολεμικά πλοία να ενωθούν με τις 
ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη 
Μαύρη Θάλασσα, καθώς η ένταση στην περιοχή 
αυξάνεται, με αφορμή τη συγκέντρωση ρωσικών 

δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε σήμερα η 
υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.
Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθ’ οδόν και μια φρεγάτα θα 
αποπλεύσει εντός των επόμενων τριών ή τεσσάρων ημε-
ρών, διευκρίνισε η Ρόμπλες στους δημοσιογράφους. Η 
ισπανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα να 
στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη Βουλγαρία.
«Η Ρωσία δεν μπορεί να πει σε καμία χώρα τι να πει, για 
αυτό το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει και θα υπερασπιστεί την 
κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας μπορεί ή θέλει να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε η υπουργός.
Η Ρόμπλες τόνισε πάντως η Ισπανία προτιμά να δοθεί μια 
«αποκλειστικώς διπλωματική απάντηση» στην κρίση.
Την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ 
Μανουέλ Αλβάρες και ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι 
Μπλίνκεν συζήτησαν τη συντονισμένη απάντηση της συμ-
μαχίας στην απειλή που δέχεται η Ουκρανία από τη Ρωσία.
Η Δανία έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα στείλει μια φρεγάτα 
στη Βαλτική και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προ-
σφέρθηκε να στείλει δυνάμεις στη Ρουμανία.

Για τη Μεσόγειο θα αποπλεύσει το αεροπλα-
νοφόρο «Charles de Gaulle» τον Φεβρουάριο
Για τη Μεσόγειο θα αποπλεύσει τον επόμενο μήνα το γαλ-
λικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», ανακοίνωσε η 
υπουργός Άμυνας της χώρας Φλοράνς Παρλί. Το αεροπλα-
νοφόρο θα μετάσχει κυρίως στη μάχη κατά του Ισλαμικού 
Κράτους και στη Συρία.
«Το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και η αεροναυ-
τική συνοδεία του, βγαίνουν ξανά στη θάλασσα στις αρχές 
Φεβρουαρίου: σε αυτήν την αποστολή, που αποκαλείται 
«Κλεμανσό 2022», θα συμμετάσχει κυρίως στην επιχείρηση 
Inherent Resolve κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Λεβάντε» 
σημείωσε η Παρλί στο twitter.
Κάνοντας λόγο για ένα «εξαιρετικό εργαλείο ισχύος και 
επιρροής» η Γαλλίδα υπουργός σημείωσε ότι το αεροπλα-
νοφόρο θα συμμετάσχει επίσης σε πολλά γυμνάσια, σε 
συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό διαφόρων εταίρων 
της Γαλλίας «και θα συμβάλει στην αυτόνομη εκ μέρους μας 
αξιολόγηση της κατάστασης, που είναι απαραίτητη για μια 
δύναμη όπως η Γαλλία».
Από την πλευρά του, ο ναύαρχος Ζιλ Μπουαντεβεζί, επικε-
φαλής της θαλάσσιας ζώνης της Μεσογείου επισήμανε ότι 
το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου περνά από τη 
Μεσόγειο. «Στη Λιβύη, ορισμένες παραστρατιωτικές οργα-

νώσεις κάνουν εμπόριο όπλων προς το Σαχέλ καθώς και 
διακίνηση ανθρώπων προς την Ευρώπη», σχολίασε.

Ο Ερντογάν δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ρό-
λο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
«Τετ α τετ» των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας επι-
διώκει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που δηλώνει έτοιμος να 
αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών, εν 
μέσω κλιμάκωσης της έντασης.
Ο Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Ουκρανία στις αρχές 
Φεβρουαρίου. Στόχος του είναι να πείσει τους ηγέτες των 
δύο χωρών να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν. «Στις 
αρχές του επόμενου μήνα, έχω μία επίσκεψη στην Ουκρα-
νία», δήλωσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόε-
δρο του Ελ Σαλβαδόρ, στην Άγκυρα. «Ελπίζουμε να κυριαρ-
χήσει η ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, ο 
Ιμπραήμ Καλίν, ανέφερε πως ο Ερντογάν προσκάλεσε τους 
ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία για να συζητή-
σουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Ο Μπάιντεν «δεν άναψε πράσινο φως στη Ρω-
σία»
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν 
δήλωσε σήμερα ότι έχει ξεκαθαρίσει στον ρώσο ομόλογό 

του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πως οποιαδήποτε κίνηση ρωσικών 
στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας θα θεωρηθεί 
εισβολή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χθες Τετάρτη, ο Μπάιντεν 
προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τίμημα σε 
περίπτωση εισβολής (στην Ουκρανία) και ότι οι ΗΠΑ έχουν 
ετοιμάσει ένα πακέτο κυρώσεων σε περίπτωση που γίνει 
κάτι τέτοιο.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ ανέφερε σήμερα πως το σχόλιο του αμερι-
κανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για «μικρή εισβολή» δεν 
ήταν «πράσινο φως» στη Ρωσία για ενδεχόμενη εισβολή 
στην Ουκρανία. «Καθόλου», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στο 
CNN, όταν στη διάρκεια συνέντευξης ρωτήθηκε εάν η τοπο-
θέτηση Μπάιντεν άναβε «πράσινο φως» στη ρωσική επι-
θετικότητα.

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει ναυτικές ασκή-
σεις από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ατλαντικό και 
τον Ειρηνικό
Σειρά στρατιωτικών ασκήσεων αυτόν και τον επόμενο μήνα 
θα πραγματοποιήσει το ρωσικό Ναυτικό, μετέδωσαν τα 
πρακτορεία Ria και Interfax. Οι ασκήσεις θα γίνουν στη 
Μεσόγειο, τη Θάλασσα του Οχότσκ, τον βορειοανατολικό 
Ατλαντικό Ωκεανό και τον Ειρηνικό.
Ρωσικό υποβρύχιο πραγματοποίησε δοκιμαστική βολή 
πυραύλου Cruise Kalibr κατά χερσαίου στόχου στην 
Θάλασσα της Ιαπωνίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επι-
καλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
Οι ρωσικές στρατιωτικές κινήσεις παρακολουθούνται 
στενά καθώς η συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνά-
μεων στα σύνορα με την Ουκρανία, σε συνδυασμό με την 
απειλητική ρωσική ρητορική έχουν ανησυχήσει την Δύση. 
Η Μόσχα αρνείται ότι έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην 
Ουκρανία.

«Εικασίες των δυτικών η επικείμενη εισβολή 
στην Ουκρανία» λέει το Κρεμλίνο
«Δυτικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και αξι-
ωματούχοι άρχισαν ακόμη πιο δραστήρια να αναπαράγουν 
τις εικασίες περί της επικείμενης ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, όπως το θέτουν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στόχος 
αυτής της εκστρατείας είναι η δημιουργία μιας επικοινω-
νιακής προκάλυψης για την προετοιμασία των δικών τους 
μεγάλης κλίμακας προκλητικών ενεργειών, μεταξύ αυτών 
και στρατιωτικών, που μπορεί να έχουν τις τραγικότερες 
συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», 
δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών Μαρία Ζαχάροβα.

Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη 
καθ’ οδόν και μια φρεγάτα θα 
αποπλεύσει εντός των επόμενων 
τριών ή τεσσάρων ημερών
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Τι είπε ο τραγουδιστής για τις μέρες 
που έμεινε στην εντατική όταν 
νόσησε με κορωνοϊό

Δ
ηλώσεις που θα συζητηθούν έκα-
νε ο Στάθης Αγγελόπουλος στην 
εκπομπή της Φαίης Σκορδά και 
του Γιώργου Λιάγκα. Ο γνωστός 

τραγουδιστής μίλησε για το δύσκολο διαζύ-
γιό του αλλά και τις μέρες που έμεινε στην ε-
ντατική όταν νόσησε με κορωνοϊό.
«Ποιος χωρισμός είναι εύκολος; Πολλά 
δικαστήρια με τη μητέρα του γιου μου, 
πολλά δικαστήρια. Διατροφές κλπ… Οι 
περισσότερες αυτό κάνουν, παντρεύονται, 

μετά κάνουν ένα παιδί και μετά ζητάνε δια-
τροφές».
Για τον κορωνοϊό και το εμβόλιο, ο Στάθης 
Αγγελόπουλος είπε: «Πολύ δύσκολες οι 
μέρες στην εντατική, εύχομαι να μη συμ-
βεί σε κανέναν αυτό. Ο ιός υπάρχει. Δεν έχω 
πειστεί ότι το εμβόλιο μπορεί να με προ-
στατεύσει όσο θα ήθελα εγώ. Ο άντρας της 
πρώτης ξεδερφούλας μου έκανε το εμβό-
λιο και μετά από δύο μήνες έβγαλε όγκο 
στο κεφάλι. Θα μου πεις, το προκάλεσε το 
εμβόλιο; Μπορεί και να το προκάλεσε το 
εμβόλιο. Πόσο σίγουρος είμαι εγώ ότι ο 
κ. Άδψνις, ο κ. Μητσοτάκης και όλοι αυτοί 
έχουν κάνει το εμβόλιο; Το πραγματικό 
εμβόλιο».

Στάθης Αγγελόπουλος: «Οι περισσότερες 
παντρεύονται, κάνουν παιδί και μετά 
ζητάνε διατροφές» 

«Στη δικογραφία υπάρχουν 
συντριπτικά στοιχεία που 
καταρρίπτουν όσα ανυπόστατα 
ισχυρίζεται η μηνύτρια», 
επισημαίνει σε δήλωσή του

Ο 
Βασίλης Λεβέντης που κα-
ταγγέλεται για τον βιασμό της 
24χρονης Γεωργίας Μπίκα 
σπάει τη σιωπή του για πρώ-

τη φορά μέσω δήλωσης που απέστειλε 
στον ΑΝΤ1 και παρουσιάζει τη δική του 
εκδοχή για τα γεγονότα.
Η δήλωση προβλήθηκε στο κεντρικό 
δελτίο του σταθμού και μέσω αυτής ο 
27χρονος άνδρας ζητεί να έχει ίση αντι-
μετώπιση με την 24χρονη καθώς όπως 
λέει «το να προβάλλεται η μια μόνο 
εκδοχή, δεν εξυπηρετεί 
το δικαίωμα ενημέρω-
σης, ούτε το κοινωνικό 
συμφέρον».
Ακόμη επισημαίνει ότι 
«στη δικογραφία υπάρ-
χουν συντριπτικά στοι-
χεία ,που καταρρίπτουν 
όσα ανυπόστατα ισχυ-
ρίζ ε ται η μηνύτρια», 
ενώ σε άλλο σημείο της 
δήλωσης, αναφέρει ότι δεν υπήρξε βια-
σμός και ότι η μεταξύ τους σωματική 
επαφή έγινε με «την απόλυτη γνώση, 
συναίσθηση και συναίνεση της».
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Επί πολλές μέρες τόσον εγώ ως πρό-
σωπο, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά 
μου διασύρεται, «δικάζεται» αλλά και 
«καταδικάζεται», για μια υπόθεση που 
εκκρεμεί σε στάδιο προδικασίας ενώ-
πιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε ένα 
κράτος δικαίου, ο κάθε κατηγορούμενος 
[οποιοσδήποτε και αν είναι] τεκμαίρεται 
αθώος, μέχρι να αποδειχθεί πέρα από 
κάθε αμφιβολία η ενοχή του. Η μονό-
πλευρη υιοθέτηση μιας κατηγορίας, 
χωρίς στοιχειώδη γνώση και διασταύ-
ρωση των στοιχείων της δικογραφίας, 
δεν προάγει τον νομικό μας πολιτισμό 
και καταστρατηγεί με τον πιο θεαμα-
τικό τρόπο το τεκμήριο αθωότητας, που 
δικαιούται να απολαμβάνει ο κάθε κατη-
γορούμενος. Η αβασάνιστη αποδοχή 

των ισχυρισμών της μιας πλευράς παρα-
γνωρίζει ότι σε κάθε υπόθεση υπάρχει 
και η αντίθετη πλευρά [και στη προκει-
μένη περίπτωση η δική μου πλευρά, ως 
κατηγορούμενου. Το να προβάλλεται 
η μια μόνο εκδοχή, δεν εξυπηρετεί το 
δικαίωμα ενημέρωσης, ούτε το κοινω-
νικό συμφέρον. Επέλεξα επί τόσες ημέ-
ρες να σιωπήσω, παρά το ότι στην δικο-
γραφία υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία 
,που καταρρίπτουν όσα ανυπόστατα 
ισχυρίζεται η μηνύτρια, και το έπραξα, 
γιατί μόνο η Δικαστική Αρχή μπορεί να 
κρίνει τα πραγματικά περιστατικά της 
συγκεκριμένης υπόθεσης και να απο-
φανθεί επί αυτών.
Ωστόσο, μετά τον καταιγισμό των ειδή-
σεων, που παρουσιάζουν μονόπλευρα 
την μια εκδοχή, αισθάνομαι την ανά-

γκη να δηλώσω με τον 
πιο κατηγορηματικό 
τρόπο ότ ι ουδέποτε 
διέπραξα «βιασμό» 
σε βάρος της μηνύ-
τριας, αφού η μεταξύ 
μας σωματική επαφή 
έγινε με την απόλυτη 
γνώση, συναίσθηση 
και συναίνεση της και 
τούτο αποδε ικ νύε-

ται από πλείστα στοιχεία της δικογρα-
φίας. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα 
πληροφόρησης, σέβομαι απεριόριστα 
το δικαίωμα γενετήσιας ελευθερίας του 
κάθε προσώπου, ζητώ όμως να δημο-
σιοποιηθούν οι παραπάνω θέσεις μου, 
αφού βασική αρχή της δημοσιογραφίας 
είναι η αμφίπλευρη και αντικειμενική 
ενημέρωση του κοινού. Ζητώ να αντι-
μετωπισθώ ισότιμα με την μηνύτρια, να 
μην προσβάλλεται η προσωπικότητά 
μου, να μη προβάλλεται καταχρηστικά 
και εντελώς ταξικά η οικονομική θέση 
και η κοινωνική κατάσταση της οικογέ-
νειάς μου, ως δήθεν στοιχείο σε βάρος 
μου και να γίνει σεβαστό τεκμήριο αθω-
ότητας. Εξυπακούεται ότι αυτή είναι η 
μια και μοναδική αποτύπωση της θέσης 
μου, αφού τόσον εγώ, όσο και ο συνή-
γορός μου, δεν πρόκειται να συντηρή-
σουμε την αναπαραγωγή δηλώσεων, 
απαντήσεων, συνεντεύξεων και σχο-
λίων».

H πρώτη δήλωση του Βασίλη 
Λεβέντη: «Ουδέποτε διέπραξα 
βιασμό, ό,τι έγινε ήταν με την 
συναίνεσή της» 
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«Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2012», είπε ο πρωθυπουργός - Τηλεδιάσκεψη με τους 
επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό 

Ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης απευθύνθηκε 
σήμερα, για πρώτη φορά, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, στους 

επικεφαλής των Πρεσβειών και των 
Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλά-
δας στο εξωτερικό, συνομίλησε μαζί 
τους και άκουσε την οπτική τους από 
τις αποστολές όπου υπηρετούν.
Η Πρωτοβουλία του πρωθυπουργού 
για την επικοινωνία με τους επικε-
φαλής των διπλωματικών αρχών της 
χώρας στο εξωτερικό και την παρου-
σίαση των βασικών προτεραιοτήτων 
και στόχων της εξωτερικής πολιτικής 
για το 2022, έχει στόχο τον συντονι-
σμό της κυβέρνησης με τους επικε-
φαλής των διπλωματικών αρχών για 
την καλύτερη προώθηση των εθνι-
κών στόχων και θέσεων. Πρόθεση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η επικοι-
νωνία αυτή σε ανώτατο επίπεδο να 
καθιερωθεί σε ετήσια βάση.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσί-
ασε τις βασικές προτεραιότητες και τις 
προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής 
και της ελληνικής διπλωματίας για το 
2022, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι 
μια ισχυρή και εξωστρεφής χώρα που 
συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις, 
έχει λόγο και άποψη σε κάθε πολυμε-
ρές forum, είναι σε θέση να καινοτο-
μεί, να δείχνει τον δρόμο και να βρί-
σκεται μπροστά από άλλες χώρες σε 
ευρωπαϊκές συζητήσεις, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αυτή για το Ευρω-
παϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-
19, αλλά και για την υποχρεωτικότητα 
των εμβολιασμών.
«Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή 
της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρε-
πτί. Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η 
Ελλάδα του 2012. Και είναι σε θέση 
και πρέπει να διεκδικεί τον ρόλο που 
της αναλογεί στο διεθνές στερέωμα», 
σημείωσε ο πρωθυπουργός, αναλύο-
ντας τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της 
εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. 
Μιας πολιτικής με ευρωπαϊκό πυρήνα, 

στη βάση της οποίας αναπτύσσονται 
παράλληλα καλές σχέσεις με κάθε διε-
θνή εταίρο με βάση το Διεθνές Δίκαιο 
και το αμοιβαίο συμφέρον. Και η 
οποία επεκτείνεται στα Βαλκάνια, στη 
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον 
Αραβικό κόσμο, ενδυναμώνει την υπε-
ρατλαντική συμμαχία και συνομιλεί 
ταυτόχρονα με ειλικρίνεια με πρωτεύ-
ουσες όπως η Μόσχα και το Πεκίνο.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυ-
πουργός στην ανάγκη ανάδειξης των 
πλεονεκτημάτων της χώρας και στην 
οικονομική διπλωματία, την ενίσχυση 
του εξαγωγικού προσανατολισμού 
των ελληνικών επιχειρήσεων και την 
προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, 
καθώς και στην ανάγκη οι διπλωματι-

κές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό 
να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια 
επιτυχημένη τουριστική περίοδο το 
2022. Σημείωσε δε ότι η εξωτερική 
πολιτική του 21ου αιώνα αφορά την 
ώσμωση της οικονομίας με την κλα-
σική διπλωματία.
Υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική 
πολιτική της Ελλάδας δεν είναι μονο-
θεματική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόνισε ότι η χώρα μας επανέρχεται στο 
επίκεντρο των περιφερειακών εξελί-
ξεων τόσο στη Μεσόγειο, όσο και στα 
Βαλκάνια. «Μπορούμε και οφείλουμε 
να καταστούμε η ατμομηχανή της 
ανάπτυξης, της σταθερότητας και της 
ευημερίας στα Βαλκάνια, να είμαστε 
ουσιαστικά παρόντες σε όλα τα επί-
πεδα» επισήμανε ο πρωθυπουργός, 
με αφορμή επισκέψεις που θα πραγ-
ματοποιήσει σε χώρες της περιοχής το 

αμέσως επόμενο διάστημα.
Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επα-
νέλαβε «την ετοιμότητα της Ελλάδας 
για διάλογο με βάση τη διεθνή νομι-
μότητα», τονίζοντας παράλληλα ότι η 
χώρα μας είναι εξίσου έτοιμη να προ-
ασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά δικαιώματά της, στόχο τον οποίο 
υπηρετούν οι συμφωνίες της Ελλά-
δας με χώρες της περιοχής, όπως η 
Ιταλία και η Αίγυπτος, οι τριμερείς 
συμπράξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο και η εμβάθυνση των σχέσεων 
με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
τη Σαουδική Αραβία, καθώς και οι 
αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία 
και τις ΗΠΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε 
τη σημασία οι δίαυλοι επικοινωνίας 
με την Τουρκία να μείνουν ανοικτοί 
σε όλα τα επίπεδα, ενώ τόνισε ότι η 
Ελλάδα επιδιώκει εντατικοποίηση 
των επαφών για θέματα στα οποία οι 
δύο χώρες οφείλουν και μπορούν να 
συνεργάζονται, τα οποία εμπίπτουν 
στη λεγόμενη η «θετική ατζέντα», 
όπου η συνεργασία μπορεί να είναι 
αμοιβαία επωφελής.
Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας, μίλησε για το 
Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΕΞ για την 
περίοδο 2022-2026, ενώ οι επικεφα-
λής των αρχών της Ελλάδας στο εξω-
τερικό είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν 
την οπτική από τις χώρες και τους διε-
θνείς οργανισμούς στους οποίους 
είναι διαπιστευμένοι.
Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη ο πρω-
θυπουργός, σημείωσε ότι η χώρα 
αφήνει πίσω της την δεκαετία της κρί-
σης και πλέον ακολουθεί μια ενερ-
γητική πολιτική με αυτοπεποίθηση. 
Κάλεσε τους εκπροσώπους της χώρας 
στο εξωτερικό να βρίσκονται σε εγρή-
γορση, γιατί, όπως τόνισε, «όπως 
έλεγε και συνάδελφός σας Γιώργος 
Σεφέρης, οι ευκαιρίες πάντα φαίνο-
νται μεγαλύτερες όταν φεύγουν, παρά 
όταν έρχονται».

Μητσοτάκης στους πρέσβεις: Η χώρα είναι έτοιμη 
να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

Γνωστή τραγουδίστρια 
έπεσε θύμα «revenge 
porn» από πρώην 
μπασκετμπολίστα

Σ
οκάρει η νέα καταγγελία για υπόθεση «revenge 
porn» στην ελληνική σόουμπιζ. Θύμα έπεσε πολύ 
γνωστή τραγουδίστρια, η οποία καταγγέλλει τό-
σο έναν πρώην μπασκετμπολίστα, όσο έναν φίλο 

του πρώην συντρόφου της, για εκδικητική πορνογραφία.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια καταγγέλλει τον 
πρώην μπασκετμπολίστα για τη διαρροή προκλητικών 
βίντεο και φωτογραφιών της σε σάιτ πορνογραφικού 
περιεχομένου και μάλιστα με το ονοματεπώνυμό της. 
Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανα-
φορικά με την τραγουδίστρια, πρόκειται για πολύ μεγάλο 
όνομα, η οποία έχει αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα 
σε μια επαρχιακή πόλη.
Η 34χρονη τραγουδίστρια περιέγραψε ότι όλα ξεκίνη-
σαν με κάποια μηνύματα που είχε στη σελίδα που δια-
τηρούσε, για να έρχεται σε επαφή με το κοινό της: «Εκεί 
ανέβασε μία φωτογραφία και προσκαλούσε το κοινό 
μου να κάνει like, για να ανεβάσει αποκαλυπτικές μου 
φωτογραφίες. Στην αρχή πίστευα ότι είναι μία φάρσα. 
Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι πραγματικότητα όλο 
αυτό, ότι κάποιος με απειλεί, ώσπου είδα προσωπικά 
μηνύματα που μου είχε στείλει και στα οποία με έβριζε 
ένας άγνωστος και μου έστελνε φωτογραφίες, τις οποίες 
είχε τραβήξει ο πρώην σύντροφός μου. Ήξερα ποιος 
είναι πίσω απ’ αυτό. Ήξερα ότι δεν είχαμε χωρίσει με τον 
καλύτερο τρόπο. Μου είχε πει ότι θα έκανε ό,τι ήθελε με 
αυτές τις φωτογραφίες που του ζητούσα να διαγράψει».
Δεν πέρασαν παρά λίγες μόνο εβδομάδες, και η τραγου-
δίστρια, όππως λέει, ανακάλυψε ότι σε σάιτ πορνογρα-
φικού περιεχομένου υπήρχε προφίλ με το όνομά της, 
φωτογραφίες και βίντεο. «Τότε» αφηγείται, «καταστρά-
φηκε όλος μου ο κόσμος. Κάτω από πιέσεις τράβηξε αυτό 
το υλικό με το προσωπικό του κινητό, το κράτησε χωρίς 
τη συγκατάθεσή μου, ενώ του έλεγα να το διαγράψει, μου 
είπε ότι τα διέγραψε. Τα ανακάλυψα στο κινητό του…».
«Για έξι μήνες έκανε προσπάθειες επανασύνδεσης, με 
παρακολουθούσε και είχε γίνει εμμονικός» προσθέτει η 
34χρονη, η οποία απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος.
Και συνεχίζει: «Είναι ένα υλικό που ανεβαίνει και ανεβαί-
νει ξανά και με στοχοποιεί, με το ονοματεπώνυμό μου. Η 
δισκογραφική μού γύρισε την πλάτη, σταμάτησα να έχω 
πια live εμφανίσεις. Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα 
και πάνω στην καλύτερή μου στιγμή, ήρθε αυτή η τρικλο-
ποδιά, να προσπαθεί να με ρίξει στον βούρκο. Άρχισα 
να φοβάμαι, να μου μιλάνε άνθρωποι και να μου λένε 
ότι εκδίδομαι, γιατί πέρα απ’ αυτό το υλικό φτιάξανε και 
προφίλ σε site με συνοδούς. Ζήσαμε τόσα χρόνια μαζί, 
υπήρχε αγάπη, αυτή τη σχέση την είχα από τα 22 έως τα 
27. Κάνω όλα αυτά τα χρόνια ψυχοθεραπεία για να μπο-
ρέσω να ανταπεξέλθω και να κρατηθώ στη ζωή».
Σύμφωνα με το Star, έπειτα από έρευνα που πραγματο-
ποίησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώ-
θηκε ότι τα βίντεο δημοσιεύθηκαν από ένα άλλο πρό-
σωπο, γνώριμο στον πρώην σύντροφο της 34χρονης.
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τελ Αβιβ 
όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με 
τον Ισραηλινό ομόλογό του και τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’

O 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικό-
λαος Παναγιωτόπουλος, είχε συνά-
ντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό 
του και Αναπληρωτή Πρωθυπουρ-

γό κ. Μπένζαμιν Γκαντζ (Benijamin Gantz) σή-
μερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, στο πλαί-
σιο της επισκέψεως που πραγματοποιεί στο 
Τελ Αβίβ.
Πριν από τη συνάντηση των δύο Υπουργών 
έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Αγαπητέ 
συνάδελφε, Υπουργέ κ. Γκαντζ, καλέ μου φίλε 
Μπέννυ,
Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ, στο 
Ισραήλ και συναντώμαι σήμερα μαζί σας 
σήμερα. Είστε ο Υπουργός Άμυνας κατά τη 
δεύτερη επίσκεψή μου σε αυτό το κτίριο και 
θυμηθείτε κατά την πρώτη μου επίσκεψη και 
μετά την πρώτη συζήτηση ο προκάτοχός σας 
είναι τώρα Πρωθυπουργός, 
γι’ αυτό εκφράζω τις ευχές 
μου προσωπικά.
Η Ελλάδα και το Ισραήλ δια-
μόρφωσαν μια στρατηγική 
σχέση βασισμένη σε ισχυ-
ρούς δεσμούς φιλίας και στο 
κοινό μας όραμα καθώς στο-
χεύουμε στη δημιουργία 
ενός σταθερού, ασφαλούς 
και ευημερούντος περιβάλ-
λοντος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Κοινός μας στόχος είναι να επε-
κτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική 
συνεργασία Ελλάδος - Ισραήλ που έχει φτάσει 
τα τελευταία χρόνια σε ένα εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο, επιτρέψτε μου να πω, πρωτοφανούς 
εξέλιξης που μπορεί να αξιολογηθεί με χειρο-
πιαστούς όρους.
Οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και 
Ισραήλ έχουν ενισχυθεί ως αποτέλεσμα των 
τακτικών οργανωμένων ασκήσεων και εκπαί-
δευσης. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρή-
σουμε αυτή τη συνεχώς αυξανόμενη δυνα-
μική εμπλουτίζοντας επίσης μια ήδη σημα-
ντική αμυντικο-τεχνική συνεργασία προς 
αμοιβαίο όφελος των χωρών μας με νέες δρα-
στηριότητες και σημαντικά έργα, όπως το Διε-
θνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 

Καλαμάτα μεταξύ άλλων.
Με τον Υπουργό κ. Γκαντζ θα συζητήσουμε 
την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, που είναι μια περιοχή μεγάλης 
στρατηγικής σημασίας με αυξανόμενες προ-
οπτικές και ευκαιρίες για σταθερότητα, ανά-
πτυξη και ευημερία, όπως πολύ σωστά επι-
σημάνατε, αλλά και με ορατές προκλήσεις και 
απειλές για τα έθνη της περιοχής και τους συμ-
μάχους τους.
Η αποτυχία αντιμετώπισης αυτών των απει-
λών θα είχε σίγουρα αρνητικό αντίκτυπο και 
συνέπειες στη συνολική σταθερότητα και 
ευημερία της περιοχής. Η σημερινή μας συνά-
ντηση παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επι-
βεβαιώσουμε την κοινή μας δέσμευση και 
αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές 
τις προκλήσεις με αποτελεσματικό τρόπο.
Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες 
για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε οικοδομήσει 
ισχυρές συμμαχίες με το Ισραήλ και άλλες 
χώρες που μοιράζονται το ίδιο όραμα και 
αξίες, με βάση πάντα τον σεβασμό των κανό-
νων του διεθνούς δικαίου, τον σεβασμό της 
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 

και την αρχή των σχέσεων 
καλής γειτονίας.
Είμαι βέβαιος ότι η αμυ-
ντική μας συνεργασία με 
το Ισραήλ θα γίνει ακόμη 
πιο ισχυρή αφού βασί-
ζεται στην πολύπλευρη 
στρατηγική σχέση. Είναι 
μια στρατηγική συμμα-
χία βασισμένη σε αξίες 
μεταξύ δύο Εθνών που 

μοιράζονται ένα κοινό όραμα για σταθερό-
τητα, καινοτομία, δημοκρατία και ευημερία.
Επιτρέψτε μου να επισημάνω, κλείνοντας, ότι 
ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας, γιατί είναι 
φίλοι, εκτιμούμε τη φιλία μας, βασιζόμαστε σε 
αυτή τη φιλία και εργαζόμαστε πάντα για να 
επεκτείνουμε αυτή τη σχέση προς αμοιβαίο 
όφελος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που 
με φιλοξενήσατε εδώ».
Νωρίτερα, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης επι-
σκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όπου 
και είχε συνάντηση με την Αυτού Θειοτάτη 
Μακαριότητα, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ’. Στη 
συνέχεια μετέβη στην Παλαιά Πόλη των Ιερο-
σολύμων όπου προσκύνησε στον Ιερό Ναό 
της Αναστάσεως, στον οποίο βρίσκεται ο 
Πανάγιος Τάφος.

επικαιρότητα

Παναγιωτόπουλος: Ελλάδα και 
Ισραήλ στοχεύουν στη δημιουργία 
ασφαλούς περιβάλλοντος 

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, 
πέθανε βρέφος 52 ημερών με 
κορωνοϊό 

Έ
φυγε από τη ζωή βρέφος 52 ημε-
ρών που νοσούσε με κορωνοϊό 
και νοσηλευόταν στο Γενικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιππο-

κράτειο“.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 
κοριτσάκι το οποίο γεννήθηκε στις 30 
Νοεμβρίου και εισήχθη με κορωνοϊό στο 
νοσοκομείο μόλις τη 12η ημέρα από τη 
γέννησή του, στις 12 Δεκεμβρίου.
Αρχικά νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Ειδι-
κών Λοιμώξεων, ωστόσο η κατάσταση 
της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέ-
λεσμα να χρειασθεί η διασωλήνωσή του 
στη ΜΕΘ νεογνών του “Ιπποκράτειου”, 
όπου και παρέμεινε περίπου για 30 ημέ-
ρες, χωρίς δυστυχώς να καταφέρει να 
κρατηθεί στη ζωή.
Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε στην 
καθιερωμένη ενημέρωση για την παν-
δημία και η αναπληρώτρια υπουργός 
Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η οποία μάλιστα 
έκανε λόγο για «ανεμβολίαστο περιβάλ-
λον» στην οικογένεια του βρέφους.
Η μητέρα του νόσησε και εκείνη με 
COVID-19, αλλά εμφάνισε ήπια συμπτώ-
ματα και δεν χρειάστηκε η νοσηλεία της.
Σημειώνεται ότι το κοριτσάκι δεν είχε 
γεννηθεί πρόωρα.

Άγιος Όρος: «Πόλεμος» μεταξύ 
εμβολιασμένων και αρνητών - 

Πάνω από 40 μοναχοί νεκροί α-
πό κορωνοϊό
Ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται 
στο Άγιο Όρος, στη σκιά της εισαγγελικής 
παρέμβασης μετά από δηλώσεις Αγιο-
ρείτη μοναχού για αντιεμβολιαστές μονα-
χούς, που με τη ρητορική τους καλούν 
πιστούς να μην εμβολιαστούν και ευθύ-
νονται για πολλούς θανάτους.
Από τους συνολικά 1.800 διαμένοντες 
στο Άγιο Όρος οι περίπου 1.000 έχουν 
νοσήσει τουλάχιστον μία φορά, όπως 
αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», επικα-
λούμενη σχετικές πηγές.  Μεταξύ όσων 
έχουν νοσήσει, μόλις οι 500 είναι εμβο-
λιασμένοι, ενώ αυτή την εβδομάδα στο 
Κέντρο Υγείας χορηγήθηκαν και 150 τρί-
τες δόσεις.
Ανάμεσα στους «μόνιμους κατοίκους» 
προσμετρώνται και 400 Ρώσοι, Σέρβοι, 
Βούλγαροι και Ρουμάνοι, με τους τελευ-
ταίους, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, να 
έχουν τη φήμη πως αρνούνται πεισμα-
τικά τον εμβολιασμό τους, όντας φανα-
τικοί εναντίον των εμβολίων.  Όταν είχαν 
μεταξύ τους νοσούντες κάλεσαν γιατρούς 
από το Βελιγράδι. Δεν δέχονταν Έλληνες.
Ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, 
αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, εκτιμά 
ότι ήδη πάνω από 40 άτομα έχουν χάσει 
τη ζωή τους από τον κορωνοϊό – οι δύο 
τελευταίοι μόλις χθες.
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Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε από 
το κεντρικό δελτίο του Mega - Στις 20 
μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη 
απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα - Στους 
κεντρώους ψηφοφόρους τα κέρδη 
του Κινήματος Αλλαγής - Κούραση  
από την πανδημία, ελπίδες ότι «τα 
χειρότερα πέρασαν» - Μεγαλώνει 
η ανησυχία για την ακρίβεια - Ένας 
στους τρεις στις ηλικίες από 17 ως 34 
δηλώνει ότι έχει νοσήσει

Σ
τις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες κατα-
γράφει η Metron Analysis το προβά-
δισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την δημο-

σκόπηση της Metron Analysis για το Mega, 
ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα 
μεγάλο προβάδισμα 23 μο-
νάδων έναντι του Αλέξη Τσί-
πρα, στην αξιολόγηση που 
κάνουν οι πολίτες για τους 
δύο πολιτικούς αρχηγούς. 
Πολύ μεγάλη είναι η διαφο-
ρά τους και στο ερώτημα για 
το ποιος είναι ο καταλληλό-
τερος για πρωθυπουργός, 
με τον κ. Μητσοτάκη να προηγείται με 20 
μονάδες διαφορά - 36% προς 16%.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το Κίνημα Αλλα-
γής, υπό τη νέα του ηγεσία, εμφανίζεται να 
αυξάνει κατά τι τα ποσοστά του ακόμα και 
σε σχέση με τις μετρήσεις που είχαν γίνει 
στα μέσα Δεκεμβρίου, αμέσως μετά από την 
εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Kαταγρά-
φεται με 15% στην πρόθεση ψήφου και με 
18,5% στην εκτίμηση ψήφου,ενώ ο ίδιος ο 
Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται με 8% στο 
ερώτημα για τον καταλληλότερο για το αξί-
ωμα του πρωθυπουργού, πράγμα που προ-
σθέτει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ψηφο-
φόρων του  που αυτοπροσδιορίζονται ως 
«κεντρώοι», ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει συσπεί-
ρωση μόλις 47% , ενώ στους κεντροαρι-
στερούς ψηφοφοφόρους του, η συσπεί-
ρωση φτάνει το 79%. Αντίστοιχα, η ΝΔ 60% 
συσπείρωση στους κεντρώους ψηφοφό-
ρους της, όταν η συσπείρωσή της στους 
κεντροδεξιούς ψηφοφόρους φτάνει στο 
91%. Είναι επομένως προφανές ότι προς το 
παρόν, η παρουσία Ανδρουλάκη αλλάζει 
άρδην τους συσχετισμούς στον χώρο του 

Κέντρου, με το ΚΙΝΑΛ να έχει κέρδη και 
από τα δύο μεγάλα κόμματα. 
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι καθαρά 
πρώτη με 29,1%, εμφανίζοντας άνοδο κατά 
1,6 ποσοστιαία μονάδα, ενώ ανεβασμένος 
καταγράφεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με 19,6% από 
18,1% τον Δεκέμβριο. Οριακή άνοδο 0,4 
μονάδων εμφανίζει και το Κίνημα Αλλαγής. 
Από τα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΚΕ εμφα-
νίζεται σταθερό (5,4% στη μέτρηση από  
5,3% στις εκλογές του 2019) με την Ελλη-
νική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να 
εμφανίζει άνοδο, φθάνοντας στο 5% από 
3,7% στην εθνική κάλπη του 2019. Άνοδο 
εμφανίζει το κόμμα Βαρουφάκη, που κατα-
γράφεται στο 4,1% , ενώ είχε λάβει 3,4% 
το ‘19. 
Η δημοκόπηση διενεργήθηκε από 12 ως 
18 Ιανουαρίου,διάστημα κατά το οποίο η 

επικαιρότητα κυριαρχή-
θηκε από αντιφατικά μηνύ-
ματα για την πανδημία - από 
τη μία ξεκινούσε η επιβολή 
προστίμων στους ανεμβο-
λίαστους και από την άλλη 
καταγράφονταν δεκάδες 
θάνατοι από κορωνοϊό, ενώ 
οι ειδικοί δήλωναν αισιόδο-

ξοι για σχετική σύντομη αποκλιμάκωση της 
πανδημίας, λόγω των ηπιότερων συμπτω-
μάτων της Omicron.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 62% δηλώνει 
ότι «τα χειρότερα πέρασαν», με έναν στους 
τρεις πολίτες να διαφωνεί. 
Η κόπωση από την πανδημία είναι εμφανής 
στις απαντήσεις της κοινής γνώμης, με το 
81% να δηλώνει ότι οι επιπτώσεις της είναι 
«πολύ ή αρκετά σημαντικές» στην προσω-
πική τους ζωή, ενώ μόλις ο ένας στους πέντε 
απαντά «ελάχιστα ή καθόλου».
Ωστόσο οι εντυπώσεις από το έργο της 
κυβέρνησης στην διαχείριση της πανδημίας 
δεν δείχνουν να επηρεάζονται, με τον ένα 
στους τρεις να δηλώνουν ότι έχουν θετική 
άποψη, ενώ το 56% τοποθετείται αρνητικά.
Αργά, αλλά σταθερά, ανεβαίνει το ποσο-
στό εκείνων που δηλώνουν ότι εμβολιά-
στηκαν - κάτι που συμβαδίζει με τα επί-
σημα στοιχεία: To 82%  των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι πλέον έχει εμβολιαστεί , ενώ 
είναι ενδιαφέρον ότι ένας στους τρεις στις 
ηλικίες 17-34 δηλώνει ότι έχει νοσήσει, με 
το ποσοστό αυτό να πέφτει στο 7% στους 
άνω των 65. 

Metron Analysis: Στις 11,8 μονάδες το 
προβάδισμα ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, 
έκπληξη διαρκείας από το ΚΙΝΑΛ

Τον ξυλοκόπησε η 62χρονη πεθερά 
του και της έκανε μήνυση 

Πρόκειται για έναν 40χρονο που 
έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Μ
ήνυσε την πεθερά του για-
τί τον ξυλοκόπησε! Μια απί-
στευτη υπόθεση ενδοοικο-
γενειακής βίας με θύμα έναν 

40χρονο και θύτη την 62χρονη πεθερά του, 
κατέληξε στην Αστυνομία με τον άνδρα να 
ζητεί την ποινική δίωξη της ηλικιωμένης 
για ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
Μάλιστα ο άνδρας φέρεται να έχει φάει 
ξύλο από τη μητέρα της συζύγου του 
καθώς οι αστυνομικοί του τμήματος 
Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά του 
χορήγησαν παραπεμπτικό προκειμένου 
να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
Η μήνυση του 40χρονου κατατέθηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης στο τμήμα Δημο-
τικού Θεάτρου και ο άνδρας αναφέρει 
πως προέβη σε αυτή την ενέργεια καθώς 
η 62χρονη, όπως υποστηρίζει τον έδειρε 
και τον εξύβρισε το μεσημέρι της ίδιας 
ημέρας στην περιοχή της Δραπετσώνας.
Μάλιστα, όπως λένε αστυνομικές πηγές 
στο protothema.gr, o μηνυτής ήταν εμφα-
νώς χτυπημένος και για τον λόγο αυτό του 
χορήγησαν παραπεμπτικό προκειμένου 
να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Στη φυλακή ο «νταής» της Αργυ-
ρούπολης
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε αμέσως 
μετά την απολογία του σήμερα, ο 46χρο-
νος ο οποίος είχε ξυλοκοπήσει βάναυσα το 

40χρονη σύντροφό του στην Αργυρούπολη, 
με αποτέλεσμα σήμερα η γυναίκα να νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το αδί-
κημα της απόπειρα ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες 
υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών αρχών 
ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα 
και πως εξ αυτού του λόγου δεν ήξερε τι 
έκανε. Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε τη διε-
νέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Το περιστατικό  σημειώθηκε το πρωί της 
περασμένης Παρασκευής στο σπίτι του 
κατηγορούμενου στην Αργυρούπολη. Ο 
46χρονος φέρεται να χτύπησε μέχρι αναι-
σθησίας τη σύντροφό του, στη συνέχεια 
έφυγε από το σπίτι, αφού προηγουμένως 
ενημέρωσε για το συμβάν συγγενικό του 
πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά του ειδοποί-
ησε την αστυνομία.
Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται εδώ και τέσ-
σερις ημέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός σε κρίσιμη κατάσταση καθώς 
φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι από τη 
μανία με την οποία τη χτύπησε ο 46χρονος 
δάσκαλος πολεμικών τεχνών.
Όπως λέει στο protothema.gr  στενός φίλος 
της οικογένειας της 40χρονης, αύριο οι 
θεράποντες ιατροί θα κάνουν μια απόπειρα 
να την ξυπνήσουν προκείμενου να δουν 
αν ανταποκρίνεται στη θεραπεία που έχει 
λάβει. Αυτό θα κρίνει και την πορεία της 
υγείας της καθώς η κατάσταση της αξιολο-
γείται ως ιδιαίτερα σοβαρή.
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Τρία παιδιά σκοτώθηκαν μετά από 
πυρκαγιά σε σπίτι στο Μπράμπτον

Ο
ι πρώτοι ανταποκριτές 
έφτασαν για να βρουν ένα 
σπίτι τύπου townhouse 
στην οδό Torbram και τη 

λεωφόρο Clark Boulevard που τυλί-
χθηκε πλήρως στις φλόγες γύρω στις 
9:11 π.μ., με ανθρώπους ακόμα μέσα, 
δήλωσε η αστυνομία Peel.
Οι ένοικοι του σπιτιού ανασύρθηκαν 
στη συνέχεια από τον δεύτερο και τον 
τρίτο όροφο, είπαν οι πυροσβέστες, 
οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στο 
φλεγόμενο σπίτι από τα παράθυρα των 
πάνω ορόφων.
Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό 
νοσοκομείο με τραύματα που απειλούν 
τη ζωή τους και ένα άτομο με ελαφρά 
τραύματα.
Λίγο πριν τις 11:30 π.μ., ο δήμαρχος 
του Μπράμπτον Πάτρικ Μπράουν ανέ-
φερε σε tweet ότι οι τρεις άνθρωποι 
έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι πέθα-

ναν στη φωτιά, όλοι τους είναι ανήλικα 
παιδιά.
«Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγρά-
ψει επαρκώς το τεράσ τ ιο μέγεθος 
αυτής της απώλειας. Καμία λέξη δεν τη 
δικαιώνει. Η κοινότητά μας θρηνεί με 
αυτήν την οικογένεια  του #Brampton, 
τους φίλους και τους συγγενείς τους», 
έγραψε ο Brown.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρία παι-
διά κάτω των 18 ετών έχασαν τη ζωή 
τους μετά τη φωτιά. Οι διασώστες του 
Peel είπαν ότι μετέφεραν τρία αγόρια - 
ηλικίας 9, 12 και 15 ετών - στο νοσοκο-
μείο, όλα χωρίς σημεία ζωής.
Επί τόπου αξιολογήθηκε πυροσβέστης 
για ελαφρά τραύματα.
Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το 
πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά.
Το Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας του Οντάριο έχει ειδοποιηθεί και 
θα ερευνήσει τη φονική πυρκαγιά.

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε 
τους πολίτες να αποφύγουν τα μη 
απαραίτητα ταξίδια στην Ουκρανία

Η 
κυβέρνηση του Καναδά κάλεσε 
τους πολίτες της να αποφύγουν τα 
μη απαραίτητα ταξίδια στην Ου-
κρανία εξαιτίας της «συνεχιζόμε-

νης ρωσικής επιθετικότητας και της στρα-
τιωτικής ανάπτυξης εντός και γύρω από τη 
χώρα».
Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέλανι 
Τζόλι θα επισκεφθεί το Κίεβο την ερχόμενη 
εβδομάδα για να επαναλάβει την στήριξη 
της χώρας της στην εθνική κυριαρχία της 
Ουκρανίας και να ενισχύσει τις προσπάθειες 
αποφυγής «επιθετικών ενεργειών» από τη 

Ρωσία, ανακοίνωσε νωρίτερα η Οτάβα.
«Έχουμε αλλάξει το επίπεδο κινδύνου για 
την Ουκρανία για να αποφύγουμε τα μη απα-
ραίτητα ταξίδια εξαιτίας της συνεχιζόμενης 
ρωσικής επιθετικότητας και της ανάπτυ-
ξης στρατευμάτων εντός και γύρω από τη 
χώρα», ανέφερε η καναδική κυβέρνηση σε 
ταξιδιωτική της οδηγία που εκδόθηκε αργά 
χθες Σάββατο. Ο Καναδάς, ο οποίος έχει έναν 
αρκετά μεγάλο και με πολιτική επιρροπή 
πληθυσμό ουκρανικής καταγωγής, έχει υιο-
θετήσει σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

`
Το Οντάριο ανακοινώνει σχέδιο 
επαναλειτουργίας: εστιατόρια, 
γυμναστήρια, κινηματογράφοι θα 
ανοίξουν ξανά με 50% χωρητικότητα 
στις 31 Ιανουαρίου

Τ
ο Οντάριο θα επιτρέψει στα εστιατό-
ρια, τα γυμναστήρια, τους κινηματο-
γράφους και άλλους εσωτερικούς χώ-
ρους να ανοίξουν ξανά με χωρητικό-

τητα 50 τοις εκατό από τις 31 Ιανουαρίου ως 
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για σταδιακή 
άρση των περισσότερων περιορισμών για τον 
COVID-19 έως τα μέσα Μαρτίου.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Doug Ford 
ανακοίνωσε ότι η επαρχία θα άρει σταδιακά 
τα τρέχοντα μέτρα δημόσιας υγείας για να 
αμβλύνει τη μετάδοση της εξαιρετικά μεταδο-
τικής παραλλαγής Omicron.
Οι τρέχοντες περιορισμοί επρόκειτο να ισχύ-
ουν μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, αλλά σήμερα η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει 
τους περιορισμούς στο τέλος του μήνα.
«Τα στοιχεία μας λένε ότι τα μέτρα που λάβαμε 
για να αμβλύνουμε τη μετάδοση του Omicron 
λειτουργούν», δήλωσε ο Ford σε δελτίο τύπου 
την Πέμπτη. «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας και ότι είμαστε 
τώρα σε θέση να χαλαρώσουμε προσεκτικά 
και σταδιακά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία».
Από τις 31 Ιανουαρίου, τα όρια χωρητικότητας 
θα αυξηθούν ή θα διατηρηθούν στο 50 τοις 
εκατό σε επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, μπαρ, 
χώρων μη θεατών αθλητικών και ψυχαγωγι-
κών εγκαταστάσεων γυμναστικής, μουσείων, 
κινηματογράφων, καζίνο και θρησκευτικών 
υπηρεσιών. Η βελτιωμένη απόδειξη εμβολια-
σμού με κωδικούς QR θα συνεχίσει να ισχύει 
σε αυτές τις ρυθμίσεις. Τα όρια ιδιωτικών κοι-
νωνικών συγκεντρώσεων θα αυξηθούν επί-
σης σε 10 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 
25 άτομα σε εξωτερικούς χώρους.
Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, στις 14 
Φεβρουαρίου, αναμένεται να εφαρμοστεί 
περαιτέρω άρση των μέτρων, συμπεριλαμ-
βανομένης της άρσης όλων των ορίων χωρη-
τικότητας σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους 
όπου απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, αθλη-
τικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και 
κινηματογράφων.
Επιπλέον, η χωρητικότητα των θεατών σε 
αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλιακούς χώρους 
και θέατρα θα αυξηθεί στο 50%.
Και τέλος, από τις 14 Μαρτίου, το Οντάριο θα 
άρει ουσιαστικά όλους τους εναπομείναντες 

περιορισμούς δημόσιας υγείας σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους και θα αυξήσει τα όρια 
κοινωνικής συνάθροισης σε 50 άτομα σε εσω-
τερικούς χώρους και χωρίς όρια για τις υπαί-
θριες συγκεντρώσεις.

Αναλυτικά τι ανοίγει στις 31 Ιανουα-
ρίου:
- Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις θα αυξη-
θούν σε 10 άτομα σε εσωτερικούς χώρους 
και 25 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. 
- Οι αθλητικές εκδηλώσεις, οι χώροι συναυ-
λιών και τα θέατρα θα μπορούν να λει-
τουργούν με χωρητικότητα 50 τοις εκατό 
ή 500 άτομα, όποιο είναι λιγότερο. 
- Εστιατόρια, μπαρ και άλλες εγκαταστά-
σεις για φαγητό ή ποτό χωρίς εγκαταστάσεις 
χορού θα μπορούν να λειτουργούν με 50 τοις 
εκατό χωρητικότητα σε εσωτερικούς χώρους. 
- Οι λιανοπωλητές (συμπεριλαμβανομέ-
νων των παντοπωλείων και των φαρμα-
κείων), καθώς και τα εμπορικά κέντρα, 
μπορούν να λειτουργούν με χωρητικό-
τητα 50 τοις εκατό σε εσωτερικούς χώρους. 
- Οι χώροι αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκα-
ταστάσεων εκγύμνασης που δεν είναι θεα-
τές, συμπεριλαμβανομένων των γυμναστη-
ρίων, μπορούν να λειτουργούν με χωρητικό-
τητα 50 τοις εκατό σε εσωτερικούς χώρους. 
- Οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες συσκέ-
ψεων και οι χώροι εκδηλώσεων μπο-
ρούν να λειτουργήσουν με χωρητικό-
τητα 50 τοις εκατό σε εσωτερικούς χώρους. 
- Οι ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και 
τα πάρκα αναψυχής, συμπεριλαμβα-
νομένων των υδάτινων πάρκων, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν με 50 τοις εκατό 
χωρητικότητα σε εσωτερικούς χώρους. 
- Μουσεία, γκαλερί, ενυδρεία, ζωολο-
γικοί κήποι και παρόμοια αξιοθέατα, 
καθώς και καζίνο, αίθουσες μπίνγκο και 
άλλες εγκαταστάσεις τυχερών παιχνι-
διών μπορούν να ανοίξουν με χωρητικό-
τητα 50 τοις εκατό σε εσωτερικούς χώρους. 
- Οι θρησκευτικές υπηρεσίες, οι τελε-
τ έ ς ή οι τ ε λε τ έ ς σε εσωτερικούς 
χώρους μπορούν να πραγματοποιού-
νται με 50 τοις εκατό χωρητικότητα. 
Η επαρχία είπε ότι ενισχυμένες αποδείξεις 
εμβολιασμού και άλλες απαιτήσεις θα συνεχί-
σουν να ισχύουν στις υπάρχουσες ρυθμίσεις.
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καναδάς

Ο 
Νταγκ Φορντ και το Προο-
δευτικό Συντηρητικό Κόμ-
μα φαίνεται να έχουν πρό-
ωρο προβάδισμα έναντι 

του NDP και των Φιλελευθέρων, σύμ-
φωνα με μια νέα δημοσκόπηση.
Η δημοσκόπηση της Abacus Data σε 
1.210 ενήλικες ψηφοφόρους σε όλο 
το Οντάριο έδειξε ότι το 37 τοις εκατό 
θα ψήφιζε για να επανεκλέξει την 
κυβέρνηση του PC εάν διενεργού-
νταν εκλογές σήμερα, σε σύγκριση 
με το 28 τοις εκατό που θα ψήφιζε 
τους Φιλελεύθερους και το 25 τοις 
εκατό που θα ψήφιζε υπέρ του NDP. Πέντε τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα 
ψήφιζε για το κόμμα των Πρασίνων ενώ ένα άλλο 5 τοις εκατό είπε ότι θα ψήφιζε άλλο 
κόμμα.
Η δημοσκόπηση έρχεται αμέσως μετά τη δημοσίευση μιας έρευνας του Ινστιτούτου 
Angus Reid, η οποία υποδηλώνει ότι μόνο το 29 τοις εκατό των κατοίκων του Οντάριο 
εγκρίνει τη δουλειά που κάνει ο Ford ως πρωθυπουργός, το χαμηλότερο ποσοστό απο-
δοχής του μέχρι σήμερα.
Η δημοσκόπηση της Abacus, ωστόσο, παρουσιάζει μια πιο αισιόδοξη εικόνα για τους 
«Torieς» όσον αφορά τις εκλογικές τους ευκαιρίες τον Ιούνιο.
Η δημοσκόπηση της Abacus διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32 
τοις εκατό) έχει θετική εντύπωση για τον Νταγκ Φορντ, ενώ το 46 τοις εκατό έχει αρνη-
τική εντύπωση και το 20 τοις εκατό έχει ουδέτερη εντύπωση.
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν θετική εντύπωση για τον Andrea Horwath 
ήταν το ίδιο (32 τοις εκατό), αλλά μόνο το 30 τοις εκατό είχε αρνητική εντύπωση για τον 
ηγέτη του NDP.
Εν τω μεταξύ, μόνο το 20 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε θετική εντύπωση 
για τον ηγέτη των Φιλελευθέρων Στίβεν Ντελ Ντούκα. Αυτό είπε ότι το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που είχαν αρνητική εντύπωση για τον Ντελ Ντούκα ήταν το χαμηλότερο 
μεταξύ των τριών μεγάλων ηγετών κομμάτων (26 τοις εκατό).
Τα κακά νέα για την κυβέρνηση της Ford είναι ότι όταν πρόκειται για το κορυφαίο 
ζήτημα για τους ψηφοφόρους –την πανδημία COVID-19– το 50 τοις εκατό των ερωτη-
θέντων αξιολόγησαν την απόδοση των Τόρις ως κακή ή πολύ κακή.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το 
κόμμα PC του Ford έχει προβάδισμα 
εννέα μονάδων πριν από τις εκλογές 
του Ιουνίου

Το αντιιικό χάπι COVID-19 έρχεται 
στον Καναδά

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
λέει ότι η πρώτη αποστολή ενός 
πόσιμου χαπιού COVID-19 διασχίζει 
τον Καναδά, αλλά δεν αποτελεί 
υποκατάστατο του εμβολιασμού κατά 
του ταχέως εξαπλούμενου ιού.

Ο
λόκληρη η περιοχή του Νούναβικ 
στο βόρειο Κεμπέκ βρίσκεται σε 
«κόκκινο συναγερμό» με περισ-
σότερες από τις μισές από τις 14 

κοινότητες των Ινουίτ να παλεύουν με υψη-
λή μετάδοση του ιού.
Άλλες επαρχίες και περιοχές προετοιμάζο-
νται για μια κορύφωση στο πέμπτο κύμα της 
πανδημίας, με τις νοσηλείες να αρχίζουν να 
ισοπεδώνονται.
Το αντιιικό φάρμακο Paxlovid προορίζεται 
να προστατεύει από νοσηλεία και θάνατο. 
Ο Καναδάς έχει αγοράσει ένα εκατομμύριο 
για παράδοση φέτος.
«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτό 
θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να συνεχί-
σει να εμποδίζει τους ανθρώπους να αρρω-
σταίνουν εξαιρετικά, αλλά πρέπει να χρη-
σιμοποιείται σωστά», δήλωσε ο Τριντό την 
Τετάρτη.
«Δεν αντικαθιστά τον εμβολιασμό, τη χρήση 
μάσκας, την ασφάλεια, τη 
διατήρηση των αποστά-
σεων».
Το πέμπτο κύμα που τροφο-
δοτείται από την παραλλαγή 
Omicron φαίνεται να κορυ-
φώνεται σε ορισμένες επαρ-
χίες, ενώ άλλες προειδο-
ποιούν ότι τα χειρότερα δεν 
έχουν έρθει ακόμη.
Το Κεμπέκ ανέφερε τη χαμη-
λότερη ημερήσια αύξηση των νοσηλειών 
του COVID-19 με αύξηση οκτώ, ανεβάζο-
ντας το σύνολο σε 3.425 άτομα στα νοσο-
κομεία. Είδε επίσης μια μικρή μείωση στους 
ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Στο Nunavik, ισχύει απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας και όλοι οι μη απαραίτητοι δημόσιοι 
χώροι είναι κλειστοί με απαγόρευση των 
ιδιωτικών συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς 
χώρους.
Εν τω μεταξύ, η υπουργός Υγείας του Οντά-
ριο, Κριστίν Έλιοτ, δήλωσε ότι υπάρχουν 
«εκλάμψεις ελπίδας» ότι τα κρούσματα 
του κορωνοϊού θα κορυφωθούν αυτόν τον 
μήνα και θα ακολουθήσουν νοσηλεία και 
εισαγωγές εντατικής θεραπείας.
Η επαρχία κατέγραψε μια μικρή πτώση στον 
αριθμό των ατόμων με COVID-19 στα νοσο-

κομεία σε 4.132 ασθενείς από 4.183, καθώς 
οι ασθενείς εντατικής θεραπείας αυξήθη-
καν κατά οκτώ σε 589. Πενήντα εννέα νέοι 
θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης.
Πολλοί τύποι επιχειρήσεων του Οντάριο 
εξακολουθούν να είναι κλειστές υπό περι-
ορισμούς δημόσιας υγείας, αλλά ο πρω-
θυπουργός Νταγκ Φορντ είπε ότι αναμέ-
νει μια «θετική» ανακοίνωση για τα μέτρα 
αργότερα αυτή την εβδομάδα, πιθανώς της 
Παρασκευή.
Στη Βρετανική Κολομβία, ορισμένες επιχει-
ρήσεις είναι επιλέξιμες για οικονομική ενί-
σχυση από την επαρχία, καθώς αναγκάζο-
νται να παραμείνουν κλειστές για τουλάχι-
στον έναν ακόμη μήνα για να περιορίσουν 
την εξάπλωση του COVID-19.
Μέρη όπως χώροι εκδηλώσεων, μπαρ και 
νυχτερινά κέντρα που δεν σερβίρουν γεύ-
ματα μπορούν τώρα να υποβάλουν αίτηση 
για επιχορηγήσεις έως και 20.000 $. Οι επι-
χειρήσεις που μπόρεσαν να ανοίξουν ξανά 
μπορούν να διεκδικήσουν έως και το μισό 
αυτού του ποσού.
Ο κορυφαίος γιατρός της Μανιτόμπα 
δήλωσε την Τετάρτη ότι το κύμα Omicron θα 
μπορούσε να κορυφωθεί σύντομα, καθώς 
η επαρχία κατέγραψε ελαφρά αύξηση των 
νοσηλειών και των κρουσμάτων εντατικής 

θεραπείας.
Εν τω μεταξύ, το Σασκά-
τσουαν προε τοιμάζε-
ται για ένα κύμα νοση-
λειών και απουσιών από 
τους εργαζομένους στον 
COVID-19 μέχρι τα μέσα 
Φεβρουαρίου, ενώ περισ-
σότεροι από 1.600 εθε-
λοντές έχουν απαντήσει 
σε μια κλήση από το Νιού 

Μπράνζγουικ για βοήθεια για την πανδη-
μία. Η αύξηση των νοσηλειών και η έλλειψη 
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης 
οδήγησαν την επαρχία να ζητήσει από τους 
ανθρώπους να βοηθήσουν σε κλινικές ή μη 
κλινικές εργασίες, όπως η χορήγηση εμβο-
λίων. Σχεδόν 350 εργαζόμενοι βρίσκονταν 
σε απομόνωση την Τετάρτη αφού βρέθηκαν 
θετικοί στον COVID-19. Το New Brunswick 
έχει ρεκόρ 123 ατόμων στο νοσοκομείο με 
COVID-19.
Η Αλμπέρτα βλέπει τα ποσοστά νοσηλείας 
να αυξάνονται σε επίπεδα που δεν έχουν 
παρατηρηθεί από τον Σεπτέμβριο. Καθώς 
τα ποσοστά των κρουσμάτων συνεχίζουν να 
ανεβαίνουν, μια από τις μεγαλύτερες σχολι-
κές επιτροπές της ζητά από την κυβέρνηση 
να ανοίξει κλινικές εμβολίων στα σχολεία.

Η ΕΕ αφαιρεί και τον Καναδά 
από τη λίστα χωρών εύκολης 
πρόσβασης των ταξιδιωτών

Η 
ΕΕ αφαίρεσε τη Δευτέρα την Αυστραλία, τον Καναδά και την Αργε-
ντινή από τη λίστα χωρών από τις οποίες θα επιτρέπεται η εύκολη 
είσοδος στους ταξιδιώτες, ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί.

Η απόφαση, που συμφωνήθηκε από πρεσβευτές από τα 27 έθνη της ΕΕ, αντα-
νακλά τους αυξανόμενους αριθμούς μόλυνσης από τον Covid σε αυτές τ ις τρεις 
χώρες, λόγω της παραλλαγής Omicron.
Ο κατάλογος, ωστόσο, είναι μόνο συμβουλευτικός και πολλές χώρες της ΕΕ 
έχουν τους δικούς τους ατομικούς κανόνες όσον αφορά τους ταξιδιώτες που 
φτάνουν από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά στον ισ τότοπο 
reopen.europa.eu.
«Τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ από χώρες ή οντότητες που δεν περιλαμβά-
νονται σ τον κατάλογο... υπόκειν ται σε προσωρινό ταξιδιωτικό περιορισμό», 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ.
Σημείωσε ότι η απόφαση «δεν προδικάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
άρουν τον προσωρινό περιορισμό στα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ για πλή-
ρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες».
Ο κατάλογος δίνει επί του παρόντος 13 χώρες γ ια τ ις οποίες η ΕΕ λέει ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να «άρουν σταδιακά» τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων της Χιλής, της Νέας Ζηλανδίας, της Ρουάν τα και της 
Σαουδικής Αραβίας.
Η Κίνα είναι επίσης τεχνικά στη λίστα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα άρει 
αμοιβαία τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους κατοίκους της ΕΕ - κάτι που 
το Πεκίνο, που ακολουθεί μια πολιτική «μηδενικού Covid», δεν κάνει.
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Σ
τις 48.120 χιλιάδες άτομα ανήλθε στο τέλος 
Σεπτεμβρίου το σύνολο της απασχόλησης στο 
δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), 

παρουσιάζοντας μείωση 8% σε σύγκριση με το τέλος 
του 2011.
Σε σύγκριση με το τέλος του 2020 το σύνολο της απα-
σχόλησης στον δημόσιο τομέα, παρουσιάζει μικρή 
αύξηση της τάξης του 1,07%.
Το μόνιμο προσωπικό σε Υπουργεία, Τμήματα και 
Υπηρεσίες του δημοσίου, (εκτός Υγείας) ανήλθε στο 
τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 σε 8.895 άτομα, παρου-
σιάζοντας 19% σε σύγκριση με το 2011, ενώ το έκτα-
κτο προσωπικό διαμορφώθηκε στις 3,482 άτομα, 
παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το τέλος 
του 2011.
Εξάλλου, το σύνολο της απασχόλησης στο Υπουργείο 
Υγείας ανήλθε σε 5.035 άτομα στο τέλος Σεπτεμβρίου 
του 2021, ενώ στην εκπαίδευση το σύνολο της απα-
σχόλησης ήταν 13.951, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ομάδα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.
Στη Δικαστική εξουσία απασχολούνταν 132 άτομα στο 
τέλος Σεπτεμβρίου του 2021, στον κυπριακό Στρατό 
4.226, στην Αστυνομία 4.954,στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 669, ενώ οι κρατικοί αξιωματούχοι ανέρ-

χονταν σε 128.
Εξάλλου το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 
ανερχόταν σε 6.648 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 και 
παρουσιάζει μεγάλη μείωση 2,900 ατόμων (-30,4%) 
σε σύγκριση με το τέλος του 2011. Από το ωρομίσθιο 
προσωπικό τα 6.528 άτομα είναι μόνιμο προσωπικό 
και τα 120 είναι εποχικό προσωπικό.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΤΔΔΠ, τα στοιχεία 
παρουσιάζουν διαφορές από τα στοιχεία «Απασχόλη-
σης στην Κυβέρνηση» που δημοσιοποιεί η Στατιστική 
Υπηρεσία (ΥΣΤΑΤ) με μηνιαία Δελτία Τύπου, κυρίως 
λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας αλλά και ότι εξυπη-
ρετούν διαφορετικό σκοπό.
Το ΤΔΔΠ δεν περιλαμβάνει στα στοιχεία απασχόλησης 
τους Συμβασιούχους Οπλίτες ΣΥΟΠ, οι οποίοι προ-
σλήφθηκαν για μείωση της στρατιωτικής θητείας των 
κληρωτών εθνοφρουρών και υπάρχει οροφή απασχό-
λησης 3.090 άτομα. Η ΥΣΤΑΤ τους περιλαμβάνει.
Το ΤΔΔΠ δεν περιλαμβάνει στα στοιχεία απασχόλησης 
το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό των Κρατικών 
Νοσηλευτηρίων, το οποίο από 1/1/2019 έχει μετα-
φερθεί ως προσωπικό του ΟΚΥπΥ λόγω αυτονόμησης 
των κρατικών νοσηλευτηρίων (μετακινήθηκαν 1.725 
άτομα τα οποία ανήκουν πλέον στον ΟΚΥπΥ), ενώ η 
ΥΣΤΑΤ το περιλαμβάνει.

Δημόσιο/Κύπρος: Τα ποσοστά 
απασχόλησης- Παρουσιάστηκε μείωση

Αυξήθηκε η χρήση κάνναβης στην Κύπρο 
κατά την διάρκεια επιβολής μέτρων

Α
υξήθηκε η χρήση κάνναβης και ταυτόχρο-
να μειώθηκε η επικράτηση ουσιών, όπως 
το έκστασι κατά τη διάρκεια της επιβολής 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-

δημίας COVID-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Έρευνας για τις Ου-
σίες Εξάρτησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ), που 
δημοσιεύτηκε την Πέμπτη και στην οποία συμμετεί-
χαν και Κύπριοι.
Τα στοιχεία της έρευνας που αφορούν την Κύπρο 
είναι παρόμοια με τα Ευρωπαϊκά, αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου. Η κάνναβη, προστίθεται, ήταν η ουσία 
που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, με το 97% των 
Κυπρίων συμμετεχόντων να αναφέρουν ότι την χρη-
σιμοποίησαν τους προηγούμενους 12 μήνες. Επί-
σης, ένα μεγάλο ποσοστό Κυπρίων (40%) ανέφερε 
ότι χρησιμοποίησε περισσότερη κάνναβη κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων και 40% ανέ-
φερε ότι χρησιμοποίησε λιγότερο έκστασι.
Στην έρευνα συμμετείχαν 606 Κύπριοι. Οκτώ στους 

δέκα ήταν άνδρες και οι υπόλοιπες γυναίκες με τους 
περισσότερους να ανήκουν στην ηλικιακή κατη-
γορία 18-35 ετών. Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ 
Μαρτίου και Απριλίου 2021, περίοδος που αρκε-
τοί Ευρωπαίοι βρίσκονταν υπό αυστηρούς υγειο-
νομικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας, σε 30 
χώρες (21 χώρες της ΕΕ και 9 εκτός ΕΕ).
Πανευρωπαϊκά συμμετείχαν 48.469 άτομα ηλικίας 
18 ετών και άνω που είχαν κάνει χρήση ουσιών 
εξάρτησης. Τα πανευρωπαϊκά αποτελέσματα, σύμ-
φωνα με την έρευνα, έδειξαν ότι αυξήθηκε η χρήση 
κάνναβης και ταυτόχρονα μειώθηκε η επικράτηση 
ουσιών που χρησιμοποιούνται και συγκεκριμένα το 
έκστασι. Η κάνναβη ήταν η ουσία που χρησιμοποι-
ήθηκε περισσότερο, με το 93% των ερωτηθέντων 
στην έρευνα να αναφέρουν ότι τη χρησιμοποίησαν 
τους προηγούμενους 12 μήνες και με μικρή διακύ-
μανση μεταξύ των χωρών.
Το έκστασι (35%), η κοκαΐνη (35%) και οι αμφετα-
μίνες (28%) ήταν οι επόμενες πιο συχνά αναφερό-
μενες παράνομες ουσίες χρήσης, με τη σειρά των 
τριών ουσιών να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε 
σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση της Επι-
τρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των κας Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη.

Επιδίδοντας την έκθεση, η κα Λοττίδη είπε ότι πρόκειται για την έκθεση 
για το 2020 καθώς και επιμέρους εκθέσεις του Γραφείου του Επιτρόπου, 
θεσμός που συμπλήρωσε το 2021, 30 χρόνια ύπαρξης.
Πρόσθεσε ότι αυτές δείχνουν τον ρόλο και τις πολλές αρμοδιότητες του 
Επιτρόπου και που πρόθυμα ανταποκρίνεται για χάρη των πολιτών.
Όπως είπε η Επίτροπος, «αναμφίβολα στο επίκεντρο ήταν η πανδημία 
που δοκιμάζει τις αντοχές κάθε πολιτείας και των πολιτών ξεχωριστά ως 
προς τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Σαφώς οφείλαμε και ήμα-
σταν δίπλα σε κάθε πολίτη, ούτως ώστε να αναχαιτίσουμε κάθε πιθανή 
παραβίαση που ξέφευγε του επιδιωκόμενου σκοπού στα πλαίσια της 
αναλογικότητας, της αναγκαιότητας των μέτρων.
Πέραν από αυτό, όμως, θέλω να σημειώσω τον διαχρονικό ρόλο 
του Επιτρόπου να στέκεται δίπλα στον κάθε διοικούμενο, στον κάθε 
άνθρωπο, στον κάθε πολίτη και να επισημαίνει την τυχόν κακοδιοίκηση, 
να επιδιώκει την άρση οποιασδήποτε αδικίας. Να επισημάνω κάποιες 
παρεμβάσεις του 2020 όπως τη μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων 
στο Δάλι, ήταν μια ιδιαίτερη παρέμβαση που κάναμε και με ιδιαίτερη 
χαρά συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια απόφαση ήδη του Υπουργικού 
Συμβουλίου για μετακίνηση τους, αλλά και τον συνεχή μας ρόλο σε κάθε 
ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού όπως όλους τους μετανάστες, τους αιτη-
τές ασύλου, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τους συμπολίτες μας που 
βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από εμάς και χρειάζονται τις κοινωνι-
κές παροχές. Και έτσι με αυτό τον τρόπο συμβάλαμε, και θα το δείτε στις 
εκθέσεις, για να καταβάλλονται εν τάχει τα επιδόματα που δικαιούνται 
για να μπορούν και αυτοί να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Εκτός από την ετήσια έκθεση, να αναφερθώ στην ειδική μας έκδοση για 
τις παρεμβάσεις μας που αφορούσαν τον Covid-19 και στη νεοσύστατη 
σε λειτουργία αρμοδιότητα μας που είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Παρα-
κολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών που ξεκίνησε το 2018 και σε 
επιχειρησιακή μορφή το 2019. Παρακολουθούμε τις επιστροφές πλέον 
των άτυπων μεταναστών, δηλαδή αυτών που έχασαν την άδεια παραμο-
νής τους και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιω-
μάτων τους από τη στιγμή της απέλασης τους μέχρι την επιβίβαση τους 
στο αεροπλάνο».
Η Επίτροπος παρέδωσε, επίσης, ειδικές εκδόσεις για το 2020 που αφο-
ρούν την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
άτομα με αναπηρία και για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασα-
νιστηρίων και Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης. Αυτό 
σημαίνει ότι επισκεπτόμαστε οποιονδήποτε χώρο ή πρόσωπο υπόκειται 
σε περιορισμό είτε είναι στις φυλακές είτε σε κρατητήρια είτε σε χώρο 
υποδοχής ή σε στέγες ηλικιωμένων ή ψυχιατρείο.
Παρέδωσε, επίσης, έκθεση του Φορέα Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
που επιβάλλει πρόστιμα όπως στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ, όπως είπε.
Έδωσε εξάλλου έκδοση-οδηγό για τους κρατούμενους, νεοεισερχό-
μενους στις φυλακές για να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και τέλος, 
παρέδωσε την πρώτη έκδοση της Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων ευχαριστώντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου που συνέβαλαν στην ανεξαρτησία της Αρχής με την εξαίρεση 
των λειτουργών του Επιτρόπου Διοικήσεως από τις γενικές εξετάσεις 
και τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις ειδικού θέματος που ορίζει ο Επί-
τροπος.

Επ. Διοικήσεως: Είμαστε 
δίπλα σε κάθε πολίτη ως 
οφείλουμε 
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 Δύο προτεραιότητες έχει η 
Κυβέρνηση για το 2022 όσον 
αφορά το μεταναστευτικό, 
η εποπτεία της πράσινης 
γραμμής, απ’ όπου και η 
μεγαλύτερη ροή παράτυπων 
μεταναστών και η επιτάχυνση 
των διαδικασιών εξέτασης 
των αιτήσεων πολιτικού 
ασύλου, δήλωσε ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Νίκος Νουρής 
προσθέτοντας ότι τέσσερις 
είναι οι δίοδοι ροής.
 

Ό
πως είπε, περίπου 4.000 
με 5.000 είναι οι αιτητές 
πολιτικού ασύλου μέσω 
εικονικών γάμων και εικο-

νικών φοιτητών και οι ροές από την 
θάλασσα και την πράσινη γραμμή. 
Ο κ. Νουρής ανέφερε ότι το 85% των 
μεταναστών που φτάνουν στην Κύ-
προ είναι μέσω της πράσινης γραμ-
μής.
 Στην συζήτηση στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βου-
λής με αφορμή την πρόσφατη επί-
σκεψη στο κέντρο υποδοχής Πουρ-
νάρα, έγινε αναφορά όχι μόνο στο 
κέντρο αυτό, αλλά και στα υποστα-
τικά όπου διαμένουν μετανάστες 
στην Χλώρακα, στην κατάσταση με 
τα ασυνόδευτα παιδιά, στην προστα-
σία και διαχωρισμό οικογενειών από 
μονήρεις, τα προγράμματα ενσωμά-
τωσης και τις διαδικασίες καταχώρη-
σης αίτησης ασύλου, ακόμα και στην 
καθυστέρηση στην παραχώρηση της 
άδειας οδήγησης σε όσους εξ αυτών 
εργάζονται στις υπηρεσίες μεταφο-
ράς φαγητού (delivery).
 Ο ΥΠΕΣ αναφέρθηκε στο ιστορικό 
του κέντρου στο Πουρνάρα, σημει-
ώνοντας ότι αυτή τη στιγμή φιλο-
ξενεί 2.000 – 2.500 άτομα και εκεί 
γίνονται οι εξετάσεις και η διαδι-
κασία που χρειάζεται για την εξα-
κρίβωση στοιχείων και την υπο-
βολή της αίτησης ασύλου. Κάποιες 

οικογένειες έχουν μεταφερθεί στο 
κέντρο της Κοφίνου όπου βρίσκο-
νται κυρίως οικογένειες με παιδιά, 
350 άτομα στον αριθμό, είπε. Επί-
σης από το Πουρνάρα, πρόσθεσε ο 
Υπουργός, έχουν μεταφερθεί 600 
άτομα στο κέντρο διαμονής που 
έχει γίνει στις Λίμνες στην Μενόγεια. 
Όμως, συνέχισε, υπάρχει μια ροή 60 
– 85 μεταναστών καθημερινά από 
την πράσινη γραμμή που καταλή-
γουν στο Πουρνάρα, σημειώνοντας 
ότι ο υπερπληθυσμός και οι αυξημέ-
νες ροές δημιουργούν πρόβλημα και 
στη διαχείριση της πανδημίας εντός 
του κέντρου.
 Ο Νίκος Νουρής ανέφερε ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί 
οι ροές μεταναστών αλλά και αιτη-
τών πολιτικού ασύ-
λου από τις υποο-
σαχάριες χώρες της 
Αφρικής, καθώς και 
από την Ινδία και το 
Πακιστάν. Βρίσκο-
νται, είπε, σε επαφή 
με τις αρχές των δύο 
τελευταίων χωρών 
για την επιστροφή 
μεταναστών που προέρχονται από 
εκεί. Περίπου 3.000-4.000 οικο-
νομικοί μετανάστες από ασφαλείς 
χώρες θα επιστρέψουν τις πατρίδες 
τους εντός του χρόνου, πρόσθεσε. 
Ο ΥΠΕΣ ανέφερε ότι πολλοί από την 
Υποσαχάρια Αφρική δηλώνουν ότι 
έρχονται αεροπορικώς μέσω Κων-
σταντινούπολης στα κατεχόμενα και 
περνούν από την πράσινη γραμμή.
 Όσον αφορά τον χρόνο εξέτασης 
των αιτήσεων ασύλου, ο κ. Νουρής 
είπε ότι το 2021, που εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά η μεταναστευτική 
πολιτική, ολοκληρώθηκαν 16.548 
αιτήσεις και πέραν των 10.500 απορ-
ρίφθηκαν. Παρά ταυτά, σημείωσε, 
την 1η Ιανουαρίου 2022, οι αιτήσεις 
πολιτικού ασύλου που εκκρεμούσαν 
ήταν γύρω στις 18.800.
 Ο κ. Νουρής χαρακτήρισε προσβλη-

τικό το σχόλιο του Βουλευτή του 
ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά ότι συντη-
ρούν κακές συνθήκες στα κέντρα 
υποδοχής για να αποτρέψουν νέες 
ροές μεταναστών προς την Κύπρο 
και αναφέρθηκε σε θετικά σχόλια 
Ευρωπαίων Αξιωματούχων για την 
διαχείριση του μεταναστευτικού και 
την κατάσταση στο κέντρο υποδοχής 
Πουρνάρα.
 Ο ΥΠΕΣ ζήτησε από την Βουλή να 
είναι «μπροστάρης» για την εφαρ-
μογή της αυστηρής νομοθεσίας περί 
επιβολής αυστηρών ποινών σε δια-
κινητές, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 
μπορεί να είναι και μήνυμα προς τις 
χώρες που κάνουν διακίνηση λέγο-
ντας πως αυτοί που βάζουν σε σαπι-
οκάραβα 60 – 70 άτομα, μπορεί να 

βγάζουν και μισό 
εκατομμύριο με δύο 
τέτοια δρομολόγια. 
«Ζητώ την βοήθειά 
σας να είμαστε αμεί-
λικτοι στο θέμα των 
διακινητών».
 Ο κ. Νουρής επι-
καλέστηκε στοιχεία 
της Αστυνομίας ότι 

στο 64% των σοβαρών εγκλημάτων 
εμπλέκονται αλλοδαποί και πως οι 
αιτητές ασύλου στην Κύπρο έχουν 
φτάσει στο 4,6% του συνολικού πλη-
θυσμού.
 Για τις επιστροφές μεταναστών, ο 
κ. Νουρής είπε ότι η ΚΔ επέστρεψε 
με εθελούσιο τρόπο 2.200 άτομα 
τον περασμένο χρόνο σε διάφορες 
χώρες, ζήτησε στήριξη από την ΕΕ 
για την επιστροφή λέγοντας ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Τουρ-
κία, απ’ όπου προέρχεται το 85% των 
μεταναστών αλλά δεν αναγνωρίζει 
την ΚΔ. Υπάρχουν συμφωνίες επι-
στροφής, είπε, με την Γεωργία και τον 
Λίβανο, είναι σε προχωρημένο στά-
διο οι συνομιλίες με το Πακιστάν, στα 
σκαριά βρίσκεται και συμφωνία με 
το Νεπάλ. Την ερχόμενη εβδομάδα, 
ανέφερε, θα συζητήσει το θέμα αυτό 

με τον Γάλλο ομόλογό του, από τον 
οποίο θα ζητήσει βοήθεια για τις 
γαλλόφωνες Αφρικανικές χώρες.
 Σημείωσε δε ότι επειδή η Κύπρος 
δεν ανήκει στην ζώνη Σένγκεν δεν 
μπορεί να επαναπροωθήσει μετανά-
στες στις χώρες προέλευσης ή κατα-
γωγής. Ανέφερε επίσης ότι εδώ και 
μερικούς μήνες λειτουργεί και πάλι 
Προξενείο της Κύπρου στη Δαμα-
σκό.
 Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρό-
νοιας, Αναστασία Ανθούση ανα-
φέρθηκε στην Επιτροπή στις διαδι-
κασίες μετά που θα φύγουν από το 
Πουρνάρα οι μετανάστες, την υπο-
χρέωση να εγγραφούν στους κατα-
λόγους για εξεύρεση εργασίας ώστε 
να παίρνουν τα χρήματα για την δια-
βίωσή τους. Ανέφερε επίσης ότι είναι 
σε διαδικασία καταγραφής ηλεκτρο-
νικά των περιοχών όπου βρίσκονται 
μετανάστες, τις χώρες προέλευσης. 
Τα στοιχεία, ανέφερε, θα αναλυθούν 
ώστε να αποφύγουν περιστατικά 
γκετοποίησης.
 Η κ. Ανθούση μίλησε για τις υποχρε-
ώσεις που έχει η ΚΔ έναντι των ασυ-
νόδευτων παιδιών, την φροντίδα των 
οποίων έχουν οι ΥΚΕ. Το 2015, ανέ-
φερε, είχαν 114 αιτήσεις από ασυ-
νόδευτα ανήλικα, το 2021 έγιναν 213 
και σήμερα 300 είναι οι αιτήσεις στο 
Πουρνάρα. Σημείωσε επίσης ότι η 
άρνηση κάποιον να υποβληθούν σε 
ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστω-
θεί εάν όντως είναι ανήλικοι, δυσκο-
λεύει τα πράγματα. 
Ο κ. Νουρής ανέφερε απαντώντας σε 
ερώτηση του Βουλευτή του ΕΛΑΜ, 
Σωτήρη Ιωάννου ότι τα τελευταία 5 
χρόνια η ΕΕ έχει δώσει 114 εκ ευρώ 
βοήθεια στην Κύπρο για τις ανάγκες 
του μεταναστευτικού προβλήματος 
και η ΚΔ δαπάνησε επιπλέον 178 εκ 
από τα λεφτά των φορολογημένων 
πολιτών, όπως είπε, ενώ για το 2022, 
από εθνικούς πόρους, στον προϋπο-
λογισμό του ΥΠΕΣ βρίσκονται 50 εκ 
ευρώ για το μεταναστευτικό.

Σ
την μια παραβίαση 
μετά την άλλη προ-
χωρούσε ο 53χρονος 
πατέρας που προκά-

λεσε αναστάτωση σε σχολείο 
σ το Παραλίμν ι, αφού ενώ 
ήταν θετικός στον κορωνοιό 
μετέβη σε Γυμνάσιο και στο 
γραφείο του Διευθυντή, τον 
οποίο έβριζε και απειλούσε. 

Όπως διαφάνηκε από τ ις 
μ έ χ ρ ι  σ τ ι γ μ ή ς  έ ρ ε υ ν ε ς 
της Ασ τυνομίας, ο 53χρο-
νος κυκλοφορούσε κανο -
νικά στην κοινότητα, πήγαινε 
κανονικά στην εργασία του 
και σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, παρευρέθηκε και σε 
θυρανοίξια ναού στην περι-
οχή της Δερύνειας.

Σύ μ φ ω ν α  μ ε  π λ η ρ ο φ ο -
ρίες του SigmaLive o 53χρο-
νος βρέθηκε θετικός στις 15 
Ιανουαρίου και στις 16 Ιανου-
αρίου πήγε σ τα θυρανοί-
ξια της Ιεράς Μονής Αγίου 
Αντωνίου στη Δερύνεια όπου 
παραβρέθηκαν υπουργοί και 
πολίτες.

Η Αστυνομία έχει ενώπιόν 
τρεις καταγγελίες παραβία-
σης του περί Λοιμοκάθαρσης 
Νόμου.

Όλα άρχισαν όταν 53χρονος 
καλέστηκε από τον Διευθυντή 
του Γυμνασίου όπου φοιτά η 
κόρη του, επίσης θετική. Ο 
άνδρας μετέβη στο Γυμνάσιο 
και στο γραφείο του Διευθυ-
ντή, τον οποίο άρχισε να βρί-
ζει και να απειλεί.

Η δεύτερη καταγγελία ενα-
ντίον του 53χρονου αφορά 
το γεγονός ότι μετά που πήγε 
στο σχολείο της κόρης του, 
πήγε στη δουλειά του αντί να 
παραμείνει σε αυτοπεριορι-
σμό. 

Η τρίτη καταγγελία αφορά την 
παρουσία του στα θυρανοίξια 
του ναού.

Ήταν θετικός, 
πήγε έκανε καβγά 
σε σχολείο, μετά 
δουλειά και μετά σε 
θυρανοίξια

Το Πουρνάρα και το μεταναστευτικό στην Επ. 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής
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«Blame game» μεταξύ Δύσης και 
Μόσχας - Η Ρωσία συγκεντρώνει 
στρατεύματα στα ουκρανικά σύνορα, 
ο Πούτιν διατάσσει πολεμικά γυμνάσια 
και ο Μπάιντεν προβλέπει εισβολή 

Κ
λιμακώνεται η διεθνής ανησυχία 
για την κατάσταση στην Ουκρανία 
και τις «ορέξεις» τουΒλαντιμίρ Πού-
τιν και της Ρωσίας, την ώρα μάλι-

στα που οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως μία σύ-
γκρουση στην περιοχή μοιάζει μάλλον ανα-
πόφευκτη.
Την ίδια στιγμή η Μόσχα παρουσιάζει νέα 
οπλικά συστήματα και παρά τις προσπάθειες 
της διπλωματίας, το θερμόμετρο παραμένει 
στο «κόκκινο» καθώς η Ρωσία βλέπει μία 
προσπάθεια της Δύσης να συνασπιστεί σε 
ένα ενιαίο μέτωπο απέναντί της. Παράλληλα, 
μια μέρα πριν την προγραμματισμένη συνά-
ντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Αμερικα-
νός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν 
προειδοποίησε πως η κρίση στην Ουκρανία 
απειλεί αρχές που θεμελιώθηκαν μετά από 
τρεις πολέμους.
«Το να επιτρέψουμε στη Ρωσία να παραβιά-
σει αυτές τις αρχές ατιμώρητα, θα μας έσυρε 
όλους πίσω σε μια πολύ 
πιο επικίνδυνη και ασταθή 
εποχή, όταν αυτή η ήπειρος, 
και αυτή η πόλη, ήταν χωρι-
σμένες στα δύο, με νεκρές 
ζώνες που περιπολούνταν 
από στρατιώτες, με την 
απειλή ενός ολοκληρωτικού 
πολέμου να κρέμεται πάνω 
από τα κεφάλια όλων. Θα 
έστελνε επίσης ένα μήνυμα 
σε άλλους σε όλο τον κόσμο ότι αυτές οι 
αρχές είναι αναλώσιμες, κάτι που επίσης θα 
είχε καταστροφικά αποτελέσματα», τόνισε.
Η κατάσταση όμως στην ευρύτερη περι-
οχή είναι πολύ πιο περίπλοκη, αφού αυτή 
τη στιγμή, η Ρωσία συγκεντρώνει μεγάλες 
στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με την 
Ουκρανία, κάτι που για την Δύση, κάνει ανα-
πόφευκτο το ενδεχόμενο εισβολής. Από την 
πλευρά της η Μόσχα απαντά πως δεν έχει 
καμία τέτοια διάθεση και επιμένει να λέει πως 
η Δύση δεν θα έπρεπε να στρέφει τα βλέμ-
ματά της προς Ανατολάς και αποκλείει κάθε 
ενδεχόμενο διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στην 
Ουκρανία.
Η περιοχή βρίσκεται στην κόψη του μαχαι-

ριού από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν 
η Μόσχα μετέφερε στρατεύματα, άρματα 
μάχης και πυραύλους, κοντά στα σύνορα, 
αλλά οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 
ημέρες μετά την αύξηση του εξοπλισμού και 
των κινήσεων στρατευμάτων, μεταξύ των 
οποίων η στρατιωτική αστυνομία , από το 
άκρο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Νέα στοιχεία για μια τεράστια στρατιωτική 
συσσώρευση σε κοντινή απόσταση από την 
Ουκρανία προέκυψαν σήμερα, όπως μετα-
δίδει η Daily Mail σε δορυφορικές εικόνες 
της 19ης Ιανουαρίου, οι οποίες δείχνουν 
μια ομάδα μάχης που αναπτύχθηκε στη 
βάση Voronezh περίπου 200 μίλια από την 
Ουκρανία, καθώς και σειρές πυροβολικού 
αρμάτων μάχης και εξοπλισμού υποστήρι-
ξης που συγκεντρώθηκαν στο Yelnya, 77 
μίλια από τα σύνορα της Ρωσίας με τη Λευ-
κορωσία.
Άλλες εικόνες δείχνουν στρατιωτικό εξο-
πλισμό συγκεντρωμένο σε δύο βάσεις, τις 
Klintsky και Klimovo, που βρίσκονται μόλις 
18 μίλια (30 χιλιόμετρα) από τα σύνορα της 
Λευκορωσίας και όχι περισσότερο από 31 
μίλια (50 χιλιόμετρα) από τα σύνορα της 
Ρωσίας με την Ουκρανία.
Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ενημερω-

θεί ότι θα μπορούσαν να 
λείπουν από το σπίτι τους 
για έως και «εννέα μήνες» 
αφού μεταφέρθηκαν χιλιά-
δες μίλια από τα ανατο-
λικά της χώρας στη συνορι-
ακή περιοχή και προειδο-
ποιήθηκαν να αναμένουν 
εμπλοκή σε μια σύγκρουση 
στην Ουκρανία. Περίπου 
100.000 Ρώσοι στρατιώτες 

βρίσκονται αυτή τη στιγμή νέοι στα σύνορα 
της Ουκρανίας.
Και, σε μια άλλη νέα εξέλιξη, ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα τεράστιες νέες 
ναυτικές ασκήσεις που θα πραγματοποι-
ηθούν αυτόν τον και τον επόμενο μήνα σε 
τέσσερις θάλασσες στις οποίες θα συμμετέ-
χουν 140 πολεμικά πλοία και δεκάδες χιλιά-
δες ναύτες. Τα πολεμικά γυμνάσια θα διε-
ξαχθούν στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, την 
Αρκτική και τη Μεσόγειο με «περισσότερα 
από 140 πολεμικά πλοία και πλοία υποστήρι-
ξης, περισσότερα από 60 αεροσκάφη, 1.000 
τεμάχια στρατιωτικού εξοπλισμού και περί-
που 10.000 στρατιώτες», δήλωσε το ρωσικό 
υπουργείο Άμυνας.

Η 
Σουηδία θα χαλαρώσει τους 
κανόνες καραντίνας λόγω 
COVID-19 και θα καταστήσει 
ευκολότερο για τους υπαλλή-

λους σε κρίσιμους τομείς, όπως το σύ-
στημα υγείας και η αστυνομία, να πάνε 
στη δουλειά τους, ανέφερε σήμερα, Πέ-
μπτη, η υπηρεσία υγείας, καθώς η πα-
ραλλαγή Όμικρον του κορωνοϊού εξα-
πλώνεται σε όλη τη χώρα.
Όσοι έχουν θετικό τεστ ή ζουν μαζί με 
κάποιον που έχει βρεθεί θετικός θα πρέ-
πει να απομονωθούν για πέντε ημέρες, 
αντί για επτά που ήταν προηγουμένως, 
δήλωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.
Ένας μικρός αριθμός εργαζομένων σε 
κρίσιμους τομείς δεν θα μπαίνουν καθό-
λου σε καραντίνα αν δεν έχουν συμπτώ-
ματα, ακόμη κι αν είχαν έρθει σε επαφή 
με έναν ασθενή.
«Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το 
υψηλό ποσοστό μόλυνσης, που ανα-
μένεται επίσης να αυξηθεί την επό-
μενη περίοδο, και προκειμένου να μην 
θέσουμε σε κίνδυνο κοινωνικές λει-
τουργίες, προσαρμόζουμε τις συστάσεις 
για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ 
(testing) και για τους περιορισμούς», 
δήλωσε η αξιωματούχος της υπηρεσίας 
Σάρα Μπάιφορς σε συνέντευξη Τύπου.
Η Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικών Κατα-
στάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε 
πως οι ελλείψεις προσωπικού μπορούν 
να καταστούν πραγματικό πρόβλημα και 
πως εργαζόμενοι σε κρίσιμους τομείς, 
όπως η ενέργεια, η θέρμανση, η υδρο-
δότηση και η διανομή ίντερνετ, καθώς 
και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
μπορούν να εξαιρούνται από τους κανο-

νισμούς καραντίνας.
Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα, 
Πέμπτη, νέο ημερήσιο υψηλό μολύν-
σεων COVID-19, καταγράφοντας 39.938 
περιστατικά στις 19 Ιανουαρίου, οριακά 
μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με το προ-
ηγούμενο 24ωρο. Η υπηρεσία υγείας 
ανέφερε πως ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού κινδυνεύει να κολλήσει τον 
ιό τις ερχόμενες εβδομάδες.
Ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων 
είναι πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότε-
ρος καθώς η εθνική δυνατότητα διενέρ-
γειας τεστ έχει φτάσει στο ανώτατο όριο.
Η υπηρεσία υγείας ζήτησε από τους 
ανθρώπους που μπορούν να δουλέ-
ψουν από το σπίτι να μην κάνουν τεστ, 
ώστε εκείνοι που χρειάζεται να είναι 
στις δουλειές τους να συνεχίσουν να 
εργάζονται.
Σύμφωνα με τα μοντέλα της υπηρεσίας 
υγείας, η Σουηδία μπορεί να φτάσει 
σε μια κορύφωση 69.000 ημερήσιων 
μολύνσεων αργότερα αυτό τον μήνα, 
αλλά με την περιορισμένη δυνατότητα 
διενέργειας τεστ μπορεί αυτό το επίπεδο 
να έχει ήδη ξεπεραστεί.
Ο υψηλός αριθμός μολύνσεων ασκεί 
πίεση στο σύστημα υγείας, όμως ο 
αριθμός των ασθενών που χρειάζονται 
φροντίδα παραμένει πολύ πιο κάτω 
από την κορύφωση προηγούμενων 
κυμάτων. Σήμερα, 110 άνθρωποι χρει-
άζονταν εντατική θεραπεία λόγω της 
COVID.
Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε 
πρόσφατα νέους περιορισμούς προκει-
μένου να αναχαιτιστεί η πιο μεταδοτική 
παραλλαγή Όμικρον του κορωνοϊού.

Χαλαρώνουν οι κανόνες για την 
καραντίνα στη Σουηδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ουκρανία: «Έτοιμοι» πάνω από 
100.000 Ρώσοι στρατιώτες στα 
σύνορα 
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Ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του ο-
ποίου φοβάται μια πιθανή ρω-
σική εισβολή, είπε σήμερα ότι 

δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές, απαντώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις που 
έκανε χθες ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο 
Μπάιντεν.
«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στις μεγάλες 
δυνάμεις ότι δεν υπάρχουν ήσσονες εισβο-
λές και μικρά έθνη. Όπως δεν υπάρχουν 
λίγα θύματα και λίγη οδύνη, μετά την απώ-
λεια αγαπημένων προσώπων», έγραψε στο 
Twitter ο Ζελένσκι.
«Το λέω αυτό ως πρόεδρος μιας μεγάλης 
δύναμης», πρόσθεσε.

Χθες Τετάρτη, στη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε, ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι 
«η Ρωσία θα λογοδοτήσει εάν εισβάλει» 
στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «είναι 
κάτι διαφορετικό εάν πρόκειται για μία 
μικρή εισβολή και καταλήξουμε σε μία 
διαμάχη για το τι να κάνουμε και τι να μην 
κάνουμε». Η δήλωση αυτή άφηνε να εννο-
ηθεί ότι η αντίδραση των συμμάχων στο 
ΝΑΤΟ μπορεί να ήταν πιο μετριοπαθής, 
ωστόσο ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια διευ-
κρίνισε ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί 
της υπόσχονται μια «ταχεία, σοβαρή και 
ενιαία απάντηση» εάν οι ρωσικές στρατιω-
τικές δυνάμεις παραβιάσουν τα ουκρανικά 
σύνορα.

διεθνή νέα

Η 
επιτροπή της Βουλής των Αντι-
προσώπων, η οποία ερευνά την 
αιματηρή επίθεση της 6ης Ιανου-
αρίου 2021 στο Καπιτώλιο, επι-

διώκει να πάρει κατάθεση από την Ιβάνκα 
Τραμπ, την κόρη του πρώην προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ και σύμβουλό του στον Λευ-
κό Οίκο.
Σε επιστολή τους προς την Ιβάνκα Τραμπ, 
οι βουλευτές αναφέρουν ότι ζητούν την 
οικειοθελή συνεργασία της, στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης έρευνάς τους και ότι οι 
ερωτήσεις τους θα περιοριστούν σε θέματα 
που σχετίζονται μόνο με τα γεγονότα εκεί-
νης της ημέρας, όπως με τον ρόλο της στον 
Λευκό Οίκο εκείνη την εποχή και τις δρα-
στηριότητες που οδήγησαν ή επηρέασαν 
την εισβολή στο Καπιτώλιο.
Είναι η πρώτη φορά που καλείται ένα μέλος 
της οικογένειας Τραμπ να μιλήσει για τα 

γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Ο βουλευτής 
Μπένι Τόμσον, ο επικεφαλής της επιτρο-
πής, πρότεινε στην Ιβάνκα να προσέλθει για 
κατάθεση στις 3 ή τις 4 Φεβρουαρίου.
Η επιτροπή σημειώνει ότι η Ιβάνκα Τραμπ 
ήταν παρούσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη 
διάρκεια σημαντικών συζητήσεων πριν 
από εκείνη την ημέρα και παρακολούθησε 
μια συζήτηση μεταξύ του πατέρα της και 
του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, στις 6 Ιανου-
αρίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσπαθήσει πολ-
λές φορές να εμποδίσει άλλους συνεργά-
τες του στον Λευκό Οίκο να παραδώσουν 
έγγραφα και να μιλήσουν στην επιτροπή, 
την οποία κατηγορεί για «κομματικοποιη-
μένη» έρευνα.
Οι εκπρόσωποι της Ιβάνκα Τραμπ δεν ήταν 
άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το 
αίτημα της επιτροπής.

ΗΠΑ: Η Ιβάνκα Τραμπ καλείται να 
καταθέσει σε επιτροπή της Βουλής 
για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Ζελένσκι σε Μπάιντεν: «Δεν υπάρχουν 
μικρές εισβολές»

Η Γαλλία προχωράει σε σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων κατά της Covid-19

Τ
η χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων κατά της πανδη-
μίας, σε δύο φάσεις από τον 
ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε 

σήμερα, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός 
της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ.
Από την Τε τάρτη 2 Φεβρουαρίου 
δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Επί-
σης, δεν θα είναι υποχρεωτική η 
τηλεργασία, αν και θα εξακολουθή-
σει να συνίσταται και θα εναπόκειται 
σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους 
εάν θα τη συνεχίσουν και σε ποιον 
βαθμό.
Θα αρθεί το πλαφόν στα γήπεδα για 
τον αριθμό των θεατών που μπορούν 
να παρακολουθήσουν τους αγώνες, 
ενώ θα χαλαρώσει και το υγειονο-
μικό πρωτόκολλο στα σχολεία.
Ο πρωθυπουργός  Κασ τ έξ  ανα -
κοίνωσε επίσης πως τα νυχτερινά 
κέντρα διασκέδασης θα επαναλει-
τουργήσουν από τ ις 16 Φεβρουα-
ρίου.

Ωστόσο, το λεγόμενο «πάσο εμβο-
λιασμού» που θα απαιτείται για την 
είσοδο σε εστιατόρια, καφετέριες και 
κινηματογράφους, θα τεθεί σε ισχύ 
στις 24 Ιανουαρίου, εφόσον εγκρι-
θεί από το Συν ταγματικό Συμβού-
λιο, ανέφερε ο Καστέξ, συμπληρώ-
νοντας πως θα μπορούσε να καταρ-
γηθεί μόλις η επιδημιολογική εικόνα 
της χώρας βελτιωθεί σημαντικά.
Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι το τελευ-
ταίο 24ωρο καταγράφηκαν 425.183 
νέα περιστατικά κορωνοϊού και 251 
θάνατοι, ενώ ο αριθμός των ασθε-
νών με Covid-19 που νοσηλεύονται 
σε μονάδες εν τατ ικής θεραπείας 
(ΜΕΘ) παρουσιάζει τάση σταθερο-
ποίησης.
Ο πρωθυπουργός Κασ τέξ παρό-
τρυνε, τέλος, τους γονείς που έχουν 
παιδιά ηλικίας 5-11 ετών να τα εμβο-
λιάσουν και συμπλήρωσε ότι ξεκινά 
ο εμβολιασμός των εφήβων ηλικίας 
12-17 ετών με τη λεγόμενη αναμνη-
στική δόση.
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οικογένεια

Η 
εικόνα που έχουμε από μικρές 
για το σώμα μας καθορίζει σε με-
γάλο βαθμό την αυτοπεπείθησή 
μας. Όταν οι ίδιοι οι γονείς αντι-

μετωπίζουν το πάχος του παιδιούς ως κάτι 
προβληματικό και αποκρουστικό, το πλη-

γώνουν ανεπανόρθωτα. Μάλιστα, πρίκει-
ται για μια πληγή που ποτέ δεν κλείνει ό-
πως φαίνεται και από την ιστορία αυτής της 
μαμάς.
«Δεν μου είναι εύκολο να σας πω πώς με 
αποκαλούσαν ή τι μου έκαναν οι γύρω μου, 
μόνο και μόνο επειδή ήμουν χοντρή. Ακόμα 
και σήμερα νιώθω ντροπή και θλίψη όταν 
τα σκέφτομαι.
Το bullying ήταν σκληρό και το σχολείο 
ήταν σαν φυλακή. Όλο και κάποιος θα με 
κορόιδευε, ακόμα και κάποιοι καθηγητές. 
Ένας γυμναστής, κάποια στιγμή, μας είχε 
κεράσει παγωτά και είχε πει μπροστά σε 
όλους ότι καλύτερο ήταν να μη φάω επειδή 
ήμουν χοντρή.
Ακόμα και άσχετοι στον δρόμο θα μου έλε-
γαν σκληρά λόγια όπως ‘’Είσαι αηδιαστική! 
Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη;’’
Κανείς ποτέ δεν μπήκε μπροστά για να με 
προστατέψει, ούτε η ίδια μου η μητέρα. Και 
αυτή η στάση της με πλήγωνε περισσότερο. 
Ο τρόπος που με κοίταζει και οι πράξεις 
της.
‘’Πότε θα χάσεις βάρος επιτέλους;’’ρω-
τούσε ξανά και ξανά, πάντα κοιτάζοντας 
το στομάχι μου. Κοίταξε καθημερινά το 
στομάχι μου. Θεέ μου, μισούσα αυτό το 
βλέμμα. Έμαθα όμως να γυρίζω το κεφάλι 
μου για να μην βλέπω την αηδία στα μάτια 
της.

Ήλπιζε πώς θα με «φτιάξει» και έτσι με 
έτρεχε από γιατρό σε γιατρό, κάνοντάς μου 
δίαιτες. Αν με ρωτούσε κανείς όμως αν αυτό 
ήταν το χειρότερο, θα απαντούσα αρνητικά. 
Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με εκείνη τη 
φορά που βλέπαμε τηλεόραση και στη θέα 

μιας παχιάς γυναίκας στην παραλία είπε 
γελώντας ‘’Κοίτα αυτή τη μάζα λίπους!’’
Τότε κατάλαβα ότι έτσι έβλεπε και εμένα. 
Με θυμάμαι να κλαίω τρεις μέρες.
Κάθε μέρα μου έλεγε πως με αγαπάει, 
αυτό είναι αλήθεια. Τώρα έχει Alzheimer 
και τη φροντίζω. Βρήκα το ημερολόγιό της.
Έγραφε για το πόσο περήφανη ήταν για 
μένα. Αλλά το μίσος της για το λίπος στο 
σώμα μου είναι αυτό που θα θυμάμαι 
πάντα.
‘’Θα ήσουν τόσο όμορφη αν ήσουν αδύ-
νατη’’. Πόσες φορές άκουσα αυτά λόγια! 
Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: κάτι  πάει λάθος 
με μένα. Η ομορφιά και η αξία μου είναι 
υπό όρους. Αν δεν χάσω το βάρος, δεν θα 
είμαι ποτέ όμορφη. Δεν θα αγαπηθώ ούτε 
θα έχω τον σεβασμό των άλλων.
Τα λόγια, τα βλέμματα και οι πράξεις της 
μητέρας μου ήταν τσιμεντόλιθοι στην ταυ-
τότητά μου. Κουράστηκα πολύ για να τα 
αποτινάξω και να ξαναχτίσω την αυτοπε-
ποίθησή μου, ανεξάρτητα από το βάρος 
μου.Όπως και να είμαι αξίζω και αυτό 
ισχύει για όλους.
Γι’ αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τους 
γονείς να μην γελάνε εις βάρος ενός παχύ 
ανθρώπου ούτε να τον σχολιάζετε αρνη-
τικά. Μην μαθαίνετε στα παιδιά ότι αξία 
τους υπολογίζεται από τον σωματότυπό 
τους. Θυμηθείτε την ιστορία μου...»

«Με φώναζαν χοντρή από μικρή, 
αλλά πιο πολύ με πλήγωναν τα 

λόγια της μαμάς μου»

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

Τι προκαλεί ανησυχία 
στα παιδιά;

Σ
τα μάτια των ενηλίκων η ζωή 
των μικρών παιδιών φαντάζει 
γεμάτη ξεγνοιασιά, διασκέδα-
ση και παιχνίδι, στην πραγμα-

τικότητα όμως τα παιδιά ενδέχεται να 
βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, ό-
πως είναι ο φόβος ή το άγχος, που εν-
δέχεται να προκαλούνται από ποικί-
λους παράγοντες στην καθημερινότη-
τά τους. Οι πιο συχνές ανησυχίες των 
παιδιών αποτελούν:

Εκφοβισμός
Το bullying μπορεί να ξεκινήσει ήδη 
από την τρυφερή ηλικία των πέν τε 
ετών, όταν τα παιδιά ξεκινούν να αντι-
λαμβάνονται και να θέλουν κοινωνική 
δύναμη. Οι πρώτες κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις λοιπόν, μπορεί να προ-
καλέσουν ένταση και μεγάλη ανησυ-

χία στα παιδιά, ειδικά στην περίπτωση 
όπου κάποια το πειράζουν.
Περιγράψτε στο παιδί σας το bullying 
προκειμένου να γνωρίζει πότε μια 
συμπεριφορά σταματά να είναι αστεία 
ή φιλική και μετατρέπεται σε ενοχλη-
τική ή και καταπιεστική. Συμβουλέψτε 
το να μιλάει πάντα στους δασκάλους 
του όταν δεν νιώθει άνετα αλλά και σε 
εσάς ώστε να μπορείτε να το βοηθή-
σετε ανά πάσα στιγμή.
Ο εκφοβισμός μπορεί να είναι σωμα-
τικός, συναισθηματικός ή ακόμα και 
λεκτικός ενώ συχνά ενδέχεται να συμ-
βεί στο σχολείο. Το παιδί μπορεί να 
αντιμετωπίσει ένα άλλο το οποίο το 
χτυπά ή το απειλεί σε κάθε ευκαιρία. 
Άλλοι πάλι μπορεί να του παίρνουν τα 
προσωπικά του αντικείμενα ή ακόμα 
και το φαγητό του. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, τα παιδιά γ ίνον ται σ τόχοι 
bullying λόγω της φυλής ή κάποιας 
αναπηρίας.
Δεδομένου ότι ο εκφοβισμός μπορεί 
να επιδράσει αρνητ ικά σ την ψυχο-
λογία του παιδιού, ενδέχεται να σας 
πάρει λίγο χρόνο έως ότου συνειδητο-
ποιήσετε ότι το παιδί σας έχει υπάρξει 
θύμα bullying.

Οι ανησυχίες για το διαζύγιο
Η διαρκής σύγκρουση ορισμένων ζευ-
γαριών ενδεχομένως να καταλήξει σε 
διαζύγιο, πράγμα που αποτελεί μια 
απώλεια γ ια τα παιδιά, ανεξάρτητα 
από την ηλικία τους, καθώς τους δημι-
ουργεί άγχος και σύγχυση.
Ειδικά γ ια τα παιδάκια, που ε ίναι 
μικρότερα από έξι ε τών, αυτό που 
μπορεί να τους δημιουργήσει ακόμα 
μεγαλύτερο άγχος είναι το άγνωστο, 
όταν δηλαδή δεν γ νωρίζουν τ ι να 
περιμένουν στην συνέχεια.
Για να βοηθήσετε λοιπόν το μικρό 
σας να προσαρμοστεί ομαλά στα νέα 
δεδομένα, θα ήταν καλό να το αφή-
σετε να πηγαίνει σ το ίδιο σχολείο 
αλλά και να μένει σχετικά κοντά με 
τον άλλο γονιό. Διατηρώντας παράλ-
ληλα τις συνήθειές σας, θα του δείξετε 

ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και ότι η 
αγάπη και των δύο προς εκείνο παρα-
μένει αμείωτη.

Φυσικά φαινόμενα
Για τα μικρά παιδάκια ο σεισμός, οι 
ισχυρές καταιγ ίδε ς, οι τυφώνες ή 
ακόμα και οι φυσικές καταστροφές 
όπως οι μεγάλες πυρκαγιές μπορεί 
να αποτελέσουν μεγάλη πηγή ανησυ-
χίας και φόβου, ακόμα και αν δεν το 
εκφράζουν.
Για να το βοηθήσετε είναι σημαντικό 
να του εξηγήσετε όσο πιο απλά μπο-
ρείτε περί τίνος πρόκειται, διατηρώ-
ντας όμως την ψυχραιμία σας για να 
μην του φορτώσετε άθελά σας τ ις 
δικές σας ανησυχίες.
Είναι σημαν τ ικό να μην του πε ίτ ε 
ψέματα ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται 
να συμβεί ποτέ. Αντίθετα αναγνωρί-
στε το ενδεχόμενο να συμβούν αλλά 
δώστε του να καταλάβει ότι μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να παραμείνει ασφα-
λές ακολουθώντας σύντομους οδη-
γούς, που θα φτιάξετε μαζί. Με αυτόν 
τον τρόπο θα ηρεμήσει, αφού θα νιώ-
θει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα ξέρει 
τι να κάνει.

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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Π
όσες φορές το τελευ-
ταίο διάστηματης παν-
δημίας ιδιαίτερα, όπου 
η Omicron σαρρώνει,  

δεν έχετε αναρωτηθεί αν το συ-
νάχι που σας «συντροφεύει»  εί-
ναι σύμπτωμα της COVID-19 ή  
κοινό κρυολόγημα ή γρίπη;
Καταρροή, κόπωση, πονόλαι-
μος και δέκατα – όλα κλασικά 
συμπτώματα του κοινού κρυολο-
γήματος, θα μπορούσαν να είναι 
και συμπτώματα της παραλλαγής 
Omicron ή ακόμη και μιας γρίπης 
που ξεκινά. Τελικά τι έχουμε; Και 
πώς θα το ανακαλύψουμε;
Οι ειδικοί διαμηνύουν πως η 
ιατρική εξέταση είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να προσδιο-
ρίσουμε τι έχουμε, αφού τα 
συμπτώματα των λοιμώξεων 
μπορεί να επικαλύπτονται.
Οι ιοί που προκαλούν το 
κρυολόγημα, τη γρίπη 
και τον κορωνοϊό μετα-
δίδονται με τον ίδιο 
τρόπο – αερογενώς 
μέσω σταγονιδίων από τη 
μύτη ή το στόμα μολυ-
σμένων ανθρώπων.
Ο χρόνος επώασης 
κάθε ιού – δηλαδή ο χρό-
νος που μεσολαβεί από την 
έκθεση στον ιό έως την 
εκδήλωση συμπτωμάτων 
– ποικίλλει αυξάνοντας 
τον κίνδυνο ασθενείς να 
μεταδίδουν τον ιό σε άλλους 
χωρίς να το γνωρίζουν.
«Ο βήχας, ο πυρετός, η κόπωση, 
η μυαλγία είναι μερικά από τα 
συμπτώματα που εμφανίζονται 
και στη γρίπη και στην COVID-
19» λέει η Kristen Coleman, βοη-
θός καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο του Μέριλαντ. «Ωστόσο στην 
COVID-19 τα συμπτώματα περι-
λαμβάνουν και την αγευσία και 
την ανοσμία» συμπλήρωσε.
Το κοινό κρυολόγημα εν τω 
μεταξύ τείνει να έχει πιο ήπια 
συμπτώματα συμπεριλαμβανο-
μένης της ρινικής συμφόρησης 
(«μπούκωμα») και του πονόλαι-
μου. Ο πυρετός είναι πιο κοινός 
στη γρίπη.
Παρά την ψευδή πληροφόρηση, 
οι ιοί δεν συγχωνεύθηκαν για να 

δημιουργήσουν μία νέα ασθέ-
νεια αλλά είναι πιθανό να κολλή-
σει κανείς γρίπη και COVID-19, 
μια συλλοίμωξη που συμβαινει 
συχνά στην ιατρική – η συγκεκρι-
μένη ονομάστηκε flurona.
Μια λοίμωξη οποιουδήποτε 
είδους μπορεί να είναι σοβαρή 
ή να επιδεινώσει τα συμπτώ-
ματα συνολικά συμπληρώνει η 
δρ Coleman. «Εάν τα κρούσματα 
γρίπης συνεχίζουν και αυξάνο-
νται μπορούμε να περιμένουμε 
να δούμε περισσότερους από 
αυτούς τους τύπους συλλοιμώ-
ξεων τις επόμενες εβδομάδες ή 
μήνες». 
Με τα πολλά παρόμοια συμπτώ-
ματα που προκαλούνται από τους 

τρεις διαφορετικούς τύπους 
ιών, η ιατρική εξέταση και ο 
διαγνωστικός έλεγχος παρα-

μένει η βέλτιστη λύση 
για να καθοριστεί το 
είδος της λοίμωξης που 
έχει εκδηλώσει κανείς. 
Τα εργαστηριακά τεστ 
για τη γρίπη δεν είναι 
τόσο κοινά σε κατ’ οίκον 

περιβάλλον όπως είναι τα 
self test για την COVID-
19, αλλά κάποια φαρμα-
κεία προσφέρουν έλεγχο 
και για τις δύο λοιμώ-

ξεις ταυτόχρονα διευκρι-
νίζει η Coleman, γεγονός 
που βοηθά τη συνταγο-

γράφηση της σωστής θερα-
πείας.

«Τα εργαστήρια επίσης μπορεί 
να είναι σε θέση να ελέγχουν 
τα δείγματα για διάφορες ανα-
πνευστικές ιώσεις συμπεριλαμ-
βανομένου και του κοινού κρυ-
ολογήματος. Ωστόσο δεν υπάρ-
χει πάντα η δυνατότητα ταυτό-
χρονων ελέγχων ιδίως την περί-
οδο της πανδημίας», καταλήγει η 
Coleman.
Σύμφωνα με την ίδια, ο εμβολια-
σμός είναι ο μόνος που μπορεί να 
συμβάλλει στη μείωση των ιογε-
νών νοσημάτων και σε αυτή την 
κατεύθυνση τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ τονίζουν την αξία όλων των 
εμβολίων και των αναμνηστικών 
δόσεων.

Κορωνοϊός, κρυολόγημα ή 
γρίπη: Η κίνηση-κλειδί για 
να μάθετε από τι νοσείτε

Ν
έα έρευνα από την Mental Health Research Canada, που ανατέθηκε από το Workplace Strategies for 
Mental Health, ωστόσο, απέδειξε πως η μελαγχολία δεν περιορίζεται σε μία ημέρα. Συγκεκριμένα, 
μελέτησε πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους, χρησιμοποιώντας παράγοντες 
όπως η δέσμευση, η αναγνώριση και η ασφάλεια για να καθορίσουν την ευημερία τους.

Η μελέτη, που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, διαπίστωσε ότι πέντε κλάδοι είχαν ποσοστά εξουθένωσης 
πάνω από τον εθνικό μέσο όρο του 35%:
Υγεία και περίθαλψη ασθενών (53%)
Μεταφορές (40%)
Οικονομικά, νομικά και ασφαλιστικά (39%)
Εκπαίδευση και παιδική μέριμνα (38%)
Πρώτοι ανταποκριθέντες (36%)
Επίσης, στον κλάδο της υγείας και της περίθαλψης ασθενών, η μελέτη αποκάλυψε ότι το 66% των νοσηλευτών 
έχουν υποστεί burnout.

Η σημασία των ευρημάτων
Η Mary Ann Baynton, διευθύντρια συνεργασίας και στρατηγικής στο Workplace Strategies for Mental Health, 
δήλωσε ότι τα ευρήματα της μελέτης είναι ανησυχητικά. “Δεν αποτελεί έκπληξη όμως – λαμβάνοντας υπόψη 
ότι βρισκόμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με εξαιρετική αβεβαιότητα καθώς το πανδημικό τρενάκι 
συνεχίζεται. Για πολλούς από εμάς, το άγχος και η εξάντληση είναι στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών.”
Τα σημάδια της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να διαφέρουν από κάθε άτομο, αλλά ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν συναισθηματική εξάντληση, κυνισμό καθώς και μειωμένη αποτελεσματικό-
τητα στην εργασία. Η Baynton σημείωσε επίσης ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι πιο διαδεδομένη σε 
άτομα που έχουν υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό τους ή αισθάνονται ότι δεν εκτιμώνται για τη συνεισφορά 
τους στην εργασία.
“Είμαστε προβληματισμένοι για τους πολλούς ερωτηθέντες που ξεχώρισαν την έλλειψη ψυχολογικής υπο-
στήριξης στην εργασία”, δήλωσε ο Michael Cooper, αντιπρόεδρος της Mental Health Research Canada. “Με 
την πανδημία, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τους εργοδότες να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις ηγεσίας για 
να βοηθήσουν εκείνους τους υπαλλήλους που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξουθένωσης. Οι συνέπειες 
αν δεν το κάνουν είναι σημαντικές.”

 Πάνω από το 1/3 των Καναδών δηλώνουν 
εξουθενωμένοι

Το γέλιο ίσως θεωρείται το πλέον αποτελεσματικό γιατροσόφι για τη βελτίωση της διάθεσης αλλά και της 
υγείας. Ένα καλό αστείο, ένα ανέκδοτο που διαβάσαμε στο facebook ή η αγαπημένη μας κωμική σειρά 
έχουν τη δύναμη να αυξήσουν τα επίπεδα των ενδορφινών, των ουσιών του εγκεφάλου που θεωρούνται 

φυσικά παυσίπονα, ενώ σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ευεξία.
Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση στρες (με εκδηλώσεις όπως ταχυκαρδία, πίεση και αγγειοσύ-
σπαση) τότε το πηγαίο και ειλικρινές γέλιο μπορεί να δράσει ως αντίδοτο στο στρες.  Το γέλιο δρα  επαναφέ-
ροντας τον οργανισμό σε κατάσταση ισορροπίας. Αυτό συμβαίνει τόσο όσον αφορά το γέλιο ως έκφραση μιας 
θετικής στάσης ζωής αλλά και κατά περίπτωση. Ένα στιγμιαίο ξέσπασμα γέλιου λίγο πριν από μια σημαντική 
εξέταση λόγου χάρη χαλαρώνει και αποφορτίζει την ένταση – δοκιμάστε το.
Αποτελεσματικό παυσίπονο
Όταν ο σωματικός πόνος δεν είναι έντονος τότε πράγματι το γέλιο μπορεί να προσφέρει μια πρόσκαιρη ανα-
κούφιση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα «κυκλώματα» που χρησιμοποιούνται για να μεταφερθεί το ερέθισμα του 
πόνου στον εγκέφαλο και τα αντίστοιχα «κυκλώματα» που εμπλέκονται στην διαδικασία του γέλιου είναι σχε-
δόν τα ίδια.
Φαίνεται δηλαδή ότι το γέλιο«διακόπτει» για λίγο την διαδρομή του ερεθίσματος του πόνου προς τον εγκέ-

φαλο αποσπώντας την προσοχή του πάσχοντα.
Επίσης υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι το γέλιο ενισχύει την παραγωγή των ενδορφι-

νών που είναι το φυσικό παυσίπονο του οργανισμού.
Χάρη στο γέλιο αυξάνεται η έκκριση των κυτταροκινών, ουσιών που συντονίζουν 

τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρέπει να τονί-
σουμε όμως ότι η εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δεν 

εξαρτάται από ένα περιστασιακό γέλιο αλλά σχετίζεται με μια γενικότερα 
αισιόδοξη στάση ζωής που προφανώς συνοδεύεται από συχνά γέλια.
Επομένως δεν προκαλεί εντύπτωση ότι οι άνθρωποι με απαισιόδοξη 
στάση ζωής αρρωσταίνουν συχνά.

Αυτό είναι το αντίδοτο στο στρες που 
νικάει τον πόνο και ενισχύει την άμυνα
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ιστορίες

Γόβες Prada
Ο διάβολος τις φοράει, αλλά ο 36χρονος Μάνος Ευμορφιάδης τις σχεδιάζει

Μιλάει στον Δημήτρη Δανίκα ο Έλληνας  που εδώ και 11 
χρόνια είναι ο αρχισχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων της 
πολυτελούς φίρμας - Τι λέει για τις συμβουλές της... μαμάς 
του και πώς οδηγεί την εταιρεία στο Digital Shoe

Τ
ρεις οι κατηγορίες πελατών κάθε μεγάλης, πολυτελούς 
και ιστορικής φίρμας στον χώρο της μόδας: εκείνοι που 
διαθέτουν το απαραίτητο, παχυλό, πορτοφόλι - όχι πά-
ντα κομψοί, καλόγουστοι και ιδιαίτεροι. Εκείνες οι δευ-

τεροκλασάτες φίρμες που αντιγράφουν έτσι ώστε οι δικοί τους 
πελάτες, οι περισσότεροι δηλαδή, να διακατέχονται από την 
ψευδαίσθηση ότι φορούν κι αυτοί Prada, Gucci και Armani. 
Και, τέλος, οι ανταγωνιστές. Οπου ο ένας «κλέβει» τον άλλον.
Παρ’ όλα αυτά, κάθε μεγάλη φίρμα που φτιάχνει μόδα δια-

θέτει το δικό της στυλ. Από αυτό ξεχωρίζει. Α, να μην ξεχάσω 
και μια υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας! Εννοώ κάθε 
γυναίκα που η φιλαρέσκεια είναι το αποκλειστικό και πιο γοη-
τευτικό και αναντικατάστατο πλεονέκτημά της, η οποία κάποια 
στιγμή, από το υστέρημά της, θα φτάσει μέχρι το ταμείο για 
να εξασφαλίσει έστω και κάποια από τις νέες γόβες της Prada 
λόγου χάρη. Γι’ αυτό ακριβώς και η θρυλική κομεντί με Μέριλ 
Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ «Ο διάβολος φοράει Prada».
Κάποιος πολυταξιδεμένος και άκρως κοσμικός φίλος μού 
σφύριξε μια πολύτιμη πληροφορία. «Το ξέρεις», με ρώτησε, 
«ότι ο αρχισχεδιαστής γυναικείων υποδημάτων της Prada 
είναι Ελληνας;». Οχι, δεν το ήξερα. Και κάπως έτσι τον έμαθα. 
Είναι μόλις 36 ετών. Είναι στο σχεδιαστήριο της Prada εδώ 
και έντεκα χρόνια. Υπήρξε φοιτητής ως μηχανικός-αρχιτέκτο-
νας. Είναι γεννημένος στην Αθήνα. Και όλα ξεκίνησαν από τη 
στιγμή που αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αρχιτεκτονική και 
να χτυπήσει την πόρτα της ακαδημίας μόδας στο Ρίμινι της Ιτα-
λίας...
Τρία πράγματα με εντυπωσίασαν στον χαρακτήρα του. Το 
πρώτο, η μητέρα του Αντωνία. Που οι συμβουλές της είναι γι’ 
αυτόν ό,τι το Ευαγγέλιο για κάθε αυθεντικό, ταπεινό και πιστό 
θεοσεβούμενο χριστιανό. Θα το καταλάβετε από τα λόγια του 
και τις συμβουλές της κυρίας Αντωνίας. Το δεύτερο, η ταχύ-
τατη εξέλιξή του. Με τέτοια απίστευτη κλιμάκωση, πράγμα 
που αποτελεί ρεκόρ. Οπως ότι ποτέ ο μισθός του δεν παρέ-
μεινε στάσιμος. Κάθε χρόνο ανεβαίνει κλίμακα. Και επίσης 
ότι ποτέ δεν χτύπησε πόρτες για να δώσει βιογραφικό. Πάντα 
χτυπούσε το τηλέφωνό του και πάντοτε από την άλλη άκρη 
της γραμμής άκουγε μια νέα, πιο ελκυστική προσφορά. Και το 
τρίτο, το πάθος του με την τεχνολογία. Ο άνθρωπος που οδη-
γεί την Prada στο Digital Shoe. Στη μελλοντική ψηφιακή γόβα 
σας, κυρίες μου.
Το όνομά του, Μάνος Ευμορφιάδης. Ο τόνος της φωνής του, 
κρυστάλλινος. Η φιλοδοξία του, «να διοικώ όλο το τεχνικό 
κομμάτι, από το σχέδιο μέχρι την παραγωγή». Δηλαδή Product 
Manager. Οπως έλεγε και ο μακαρίτης ο Εθνάρχης, «έξω πάμε 
καλά». Α, και κάτι ακόμα. Οσο τον άκουγα μια σκέψη πέρασε 
από το μυαλό μου. Φαντάζομαι και από το δικό σας: αν έμενε 
εδώ, στην Ελλάδα, πού θα είχε φτάσει; Ασε, καλύτερα να μην 
πω. Εκεί λοιπόν, ο θρίαμβος της αξιολόγησης και της αξιοσύ-
νης. Εχεις πάθος; Είσαι αφοσιωμένος; Ε, τότε όλο και κάποια 
προσφορά θα υπάρξει. Εδώ, αν δεν έχεις μπάρμπα και «γλεί-
ψιμο», αν δεν είσαι ο γιος τού τάδε, ούτε κλητήρας!

Οταν ο Μάνος γλίτωσε από τον μεγάλο σεισμό
Το τηλεφωνικό ραντεβού μας ήταν κλεισμένο για τις 6το από-
γευμα ώρα Ελλάδας. Εκείνος, κάπου έξω από τη Φλωρεντία, 
ένα από τα μεγαλύτερα ζωντανά και πιο «φωτεινά» μουσεία 
του κόσμου. Εγώ, στην Αθήνα.
- Πού σε βρίσκω, σπίτι;
«Οχι, στο εργαστήριο».
- Ακόμα εκεί;
«Ακόμα, δεν είμαι από εκείνους που χτυπάνε κάρτες, η δου-
λειά έχει τις δικές της απαιτήσεις».
- Πού βρίσκεται το εργαστήριο;
«Περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Φλωρεντίας, στη μέση με 
Αρέτσο»
- Εγώ νόμιζα ότι όλα γίνονται στο Μιλάνο.

«Εδώ σχεδιάζουμε και κάνουμε τσάντες, παπούτσια και 
κάποια ρούχα. Τα περισσότερα ρούχα γίνονται στο Μιλάνο. 
Εδώ, κοντά στη Φλωρεντία, γίνονται τα δερμάτινα».
- Και τα ανδρικά υποδήματα, εκεί, στη Φλωρεντία;
«Και τα ανδρικά. Εγώ, όμως, είμαι αφιερωμένος αποκλειστικά 
στον γυναικείο τομέα».
- Να τα πάρουμε από την αρχή, από το ξεκίνημα.
«Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1986, δηλαδή είμαι 36 ετών».
- Και στην Prada;
«Πριν από έντεκα χρόνια».
- Το Ευμορφιάδης, σπάνιο και ιδιαίτερο όνομα, από πού προ-
έρχεται, ποιες οι ρίζες;
«Από τον πατέρα μου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
όταν εκείνος έγινε 5 ετών η οικογένειά του κατέβηκε στην 
Αθήνα. Και η μητέρα μου Αθηναία είναι».
- Μοναχογιός;
«Οχι, έχω έναν μεγαλύτερο αδελφό και μια ετεροθαλή 
αδελφή».
- Και πώς συναντήθηκες με τη γυναικεία γόβα, το σχέδιο, την 
Ιταλία και την Prada;
«Η διαδρομή άρχισε όταν, τελειώνοντας το Λύκειο, αποφα-
σίζω να σπουδάσω Αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Και μάλιστα 
στη Λ’ Ακουιλα, εκεί που έγινε ο μεγάλος σεισμός».
- Τον ένιωσες;
«Τη γλίτωσα λόγω συγκυριών. Από Λ’ Ακουιλα έφυγα έξι μήνες 
προτού την επισκεφθεί ο Εγκέλαδος. Είχα πάει για σπουδές ως 
μηχανικός-αρχιτέκτονας. Μια ιταλική ιδιαιτερότητα, εννοώ την 
ειδικότητα του μηχανικού-αρχιτέκτονα.
- Ολοκληρώνεις τις σπουδές σου, παίρνεις το πτυχίο σου και 
μετά;
«Οχι, δεν τις ολοκληρώνω. Γιατί; Επειδή άκουσα τις συμβουλές 
της μητέρας μου, Αντωνίας».
- Σου είπε να φύγεις, να εγκαταλείψεις τις σπουδές σου;
«Η μητέρα μου με έχει βοηθήσει όσο κανείς άλλος. Με έχει 
βοηθήσει στον τρόπο σκέψης μου. Πάντα μου έλεγε να ανα-
λαμβάνω τις ευθύνες μου. Ολα, ό,τι έχω γίνει τα οφείλω στη 
μάνα μου. Μεγάλη έμπνευση. Με βοήθησε και με στήριξε στη 
σταδιοδρομία μου. Μου έλεγε: “Αν θέλεις, παιδί μου, να πετύ-
χεις στη ζωή σου, πρέπει το μέρος στο οποίο εργάζεσαι να το 
θεωρείς δικό σου, σαν να είναι ιδιοκτησία σου. Να μη βλέπεις 
τον εαυτό σου σαν υπάλληλο, αλλά σαν ιδιοκτήτη. Γι’ αυτό έχω 
πάει μπροστά. Κάπως έτσι ξεκίνησα σαν υπάλληλος και τώρα 
είμαι προϊστάμενος».

- Και αυτό πώς έγινε;
«Μετά από κοινή απόφαση με τη μητέρα μου πήγα στο Ρίμινι, 
στην ακαδημία μόδας που έχει ιδρύσει ο Τζουζέπε Τζανότι. 
Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με ένα από τα πιο lux brands 
γυναικείου υποδήματος στον κόσμο - μαζί με τον Jimmy Choo, 
τον Manolo Blahnik και τους Dsqared.
- Τι ακριβώς είναι αυτή η ακαδημία μόδας;
«Είναι έτσι συγκροτημένη ώστε κάθε σπουδαστής να κάνει 
έξι μήνες θεωρία και έξι μήνες πρακτική. Εχει μεγάλη σημασία 
αυτό. Από τη θεωρία στην πράξη. Εγώ έκανα την πρακτική μου 
σε Pollini και Alberta Ferretti».
- Πληρώνεσαι κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών;
«Οχι φυσικά. Και είναι λογικό, αφού μαθαίνεις».
- Και μετά;
«Μετά, πριν από την ολοκλήρωση του κύκλου των έξι μηνών, 
ακριβώς πάνω στον τέταρτο μήνα και επειδή ήμουν κομμάτι 
του σχεδιαστηρίου, μου κάνουν πρόταση και με προσλαμ-
βάνουν με μισθό. Με θέλανε, πώς να σ’ το πω. Αυτό έγινε τον 
Νοέμβριο του 2007. Μόλις είχα ξεκινήσει».
- Και ήσουν 21 ετών, όταν οι περισσότεροι κοπανάνε μύγες 
σε καφετέριες και άλλα στέκια. Εσύ ήσουν ο αρχιμάστορας, ο 
αρχισχεδιαστής;
«Οχι ακριβώς. Ολες οι μεγάλες φίρμες έχουν τον στυλίστα 
τους. Εγώ τότε εργαζόμουν για φίρμες όπως οι Dsqared, Jean 
Paul Gaultier και Moschino. Κάθε τέτοια φίρμα διαθέτει τον 
προσωπικό της στυλίστα, ας τον πούμε art director».
- Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του στυλίστα;
«Ο στυλίστας ζωγραφίζει το πρώτο σκίτσο. Σαν έργο τέχνης. 
Με γραμμές, χωρίς όγκους. Γι’ αυτό το ονομάζω έργο τέχνης. 
Εγώ, στη συνέχεια, μετά από συζήτηση και συνεργασία, 
παίρνω το σκίτσο και το μετατρέπω σε κάτι πιο συγκεκριμένο, 
σε άλλο σκίτσο, που όταν το βλέπεις αμέσως καταλαβαίνεις ότι 
πρόκειται για παπούτσι».
- Δηλαδή δίνεις σε αυτό το, ας πούμε, αφηρημένο σχέδιο 
σάρκα και οστά.
«Κάπως έτσι».
- Πώς ακριβώς το κάνεις αυτό;
«Εγώ το παίρνω και το σχεδιάζω σε τρισδιάστατους όγκους 
πάνω στο καλαπόδι. Είμαι ο τεχνικός, ο ρεαλιστικός σχεδια-
στής της εταιρείας. Παίρνω ένα έργο τέχνης και το μετατρέπω 
σε παπούτσι. Από τη μια, λοιπόν, ο σχεδιαστής με το στυλ και 
από την άλλη ο τεχνικός σχεδιαστής».
- Σαν να λέμε ο ζωγράφος και ο αρχιμάστορας. Ποιος ακριβώς 
είναι ο σχεδιαστής που δίνει το στυλ;
«Συνήθως είναι ο ιδιοκτήτης κάθε εταιρείας. Τώρα, ας πούμε, 
στον Gucci στυλίστας είναι ο Αλεσάντρο Μικέλε».
- Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο αρχικό σου στάδιο, όταν έκανες την 
πρακτική σου και στη συνέχεια σε προσλαμβάνουν στο Τμήμα 
Σχεδιασμού Γυναικείων Υποδημάτων.
«Από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2008».
- Ολα γίνονται με μεγάλες ταχύτητες...
«Τότε, λοιπόν, λαμβάνω τηλεφώνημα από τη φίρμα Sergio 
Rossi, μέρος του οίκου Gucci. Καλύτερη προσφορά, μεγαλύ-
τερη εμπειρία και περισσότερα χρήματα. Και στις δύο αυτές 
θηριώδεις εταιρείες πολυτελών υποδημάτων ήμουν απλός 
σχεδιαστής. Ενας από τους πολλούς. Στην Pollini ήμασταν 
οκτώ, στον Rossi δέκα».
- Ε, δεν είναι και τόσοι πολλοί. Αλλά να είσαι 22 ετών, να σου 
κάνει πρόταση κάποιος από τη θρυλική εταιρεία Rossi, ε, αυτό 
είναι σπάνιο.
«Η εμπειρία που λαμβάνεις στο σχεδιαστήριο του Rossi μοιά-
ζει, να μην πω ξεπερνάει, σπουδές πανεπιστημίου πρώτης επι-
λογής. Και κάτι ακόμα. Ποτέ δεν έχω στείλει το βιογραφικό μου 
για κάθε πρόσληψή μου. Ποτέ. Και τις τρεις φορές με φώναξαν 
και μου πρότειναν».
- Αυτό κι αν είναι σπάνιο. Και μετά από τον οίκο Rossi πώς 
κατέληξες στην Prada;
«Τον Νοέμβριο του 2010 ήρθε σε επαφή μαζί μου το Γραφείο 
Προσωπικού της Prada. Κάπως έτσι άρχισαν οι διαπραγμα-
τεύσεις, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2011 να συνεργα-
στώ με την Prada. Με απλά λόγια, έντεκα χρόνια με την Prada».
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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



OMOΓΕΝΕΙΑ

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη
τou υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει

τις θέσεις της Hellas News

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΣΥΚΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
1 ΜΕΓΑΛΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ

ΜΕ ΙΔΙΩΚΤΗΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
416-895-9372

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΪΚ

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
01130 6947300677

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Αντικείμενο 

εκμετάλλευσης; 

Η 
χρονιά που πέρασε χαρακτηρί-
ζεται για τις περισσότερες κα-
ταστροφές χριστιανικών ναών 
που συγκλόνισαν τον Καναδά. 

Και είναι παράδοξο το ότι οι αρχές ενήρ-
γησαν στο ελάχιστο για το κύμα βανδαλι-
σμών και εμπρησμών που σημειώθηκαν 
σε 60 περίπου εκκλησίες.
Ορισμένοι εμπρησμοί έπληξαν εκκλη-
σίες που βρίσκονται σε εδάφη αυτοχθό-
νων και εικάζεται ότι συνδέονται άμεσα με 
το σκάνδαλο των θρησκευτικών οικοτρο-
φείων οίτινα στον ένα αιώνα ύπαρξής τους 
στέγασαν 150.000 παιδιά, πολλά από τα 
οποία εξαφανίστηκαν για να ανακαλυ-
φθούν σε μαζικούς ανώνυμους τάφους. 
Θεωρείται βέβαιο ότι ομάδες ακτιβιστών 
προχωρούν σε εμπρησμούς για να τιμω-
ρήσουν την εκκλησία και τον χριστιανι-
σμό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
παρά την εξέταση των σχετικών στοι-
χείων, μόλις ένας ύποπτος έχει συλληφθεί 
ενώ η εισαγγελική έρευνα έχει κυριολε-
κτικά «παγώσει».  
Στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ 
τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν καεί πέντε 
εκκλησίες, τρείς από τις οποίες ολοσχε-
ρώς. Και εδώ οι έρευνες που διεξήχθηκαν 
για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια των 
πυρκαγιών ήταν σύντομης διάρκειας. 
Για κάποιους ανεξήγητους λόγους οι 
φάκελοι έκλεισαν οριστικά με την αιτι-
ολογία ότι για τις φωτιές φταίνε μερικά 
ξεχασμένα αναμμένα κεριά… 
Λαμβανομένης υπόψη της αδράνειας των 
αρχών και της αδιαφορίας των μελών, οι 

κοινοτικές διοικήσεις με ελάχιστη απαρ-
τία σε συμβούλια και συνελεύσεις, έσπευ-
σαν να εφαρμόσουν «κοινά αποδεκτές» 
λύσεις για την καλύτερη δυνατή «αξιο-
ποίηση» των κατεστραμμένων κτισμάτων. 
Πολλές οι διαμαρτυρίες και καταγγε-
λίες αντιπολιτευόμενων συμβούλων και 
μελών για την ανάθεση των οικοδομι-
κών εργασιών σε αρχιτέκτονες, πολιτι-
κούς μηχανικούς και εργολάβους κατό-
πιν αμφισβητούμενων διαγωνισμών, για 
υπερβολικά έξοδα και καθυστερημένους 
ή κατασκευασμένους απολογισμούς.
Αυτές τις μέρες θυμόμαστε την 36η επέ-
τειο από την πυρκαγιά και ολοσχερή 
καταστροφή του Ιερού Ναού της Αγίας 
Τριάδος, της πρώτης εκκλησίας που γνώ-
ρισαν οι Έλληνες του Μόντρεαλ όταν 
μετανάστευσαν στον Καναδά. Ακόμα και 
σήμερα άγνωστα παραμένουν τα αίτια της 
καταστροφικής πυρκαγιάς. 
‘Εκτοτε η Αγία Τριάδα έμελλε να γίνει 
αντικείμενο παντός είδους εκμετάλλευ-
σης. 
Παρά τις υποσχέσεις ανακατασκευής της, 
την επιτυχημένη ερανική εκστρατεία και 
τον διακαή πόθο των πιστών, ο ναός ουδέ-
ποτε αποκαταστάθηκε, ούτε και το μεγα-
λεπήβολο σχέδιο ανέγερσης ενός Κοινοτι-
κού Συγκροτήματος υλοποιήθηκε ποτέ. Το 
οικόπεδο παρέμεινε ιδιοκτησία της κοι-
νότητας και στο σημείο αυτό στεγάζεται 
σήμερα ένα πολυώροφο ξενοδοχείο.
Τον Οκτώβριο του 2018 η διοίκηση κινη-
τοποίησε θεούς και δαίμονες για να δοθεί 
το   οικόπεδο στους ιδιοκτήτες του ξενο-
δοχείου για 10 εκατομμύρια δολάρια.
Η πλειοψηφία των μελών ωστόσο αντέ-
δρασε έντονα και η πρόταση δεν πέρασε. 
Σύμφωνα με την τρέχουσα αντικειμενική 
αξία, τις εκτιμήσεις έμπειρων κτηματομε-
σιτικών γραφείων και την εμπεριστατω-
μένη έρευνα τοπικής εφημερίδας, η αξία 
του προνομιούχου οικοπέδου έχει υπερ-
διπλασιαστεί. 
Υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι το παρόν συμβούλιο δεν 
έχει εγκαταλείψει την ιδέα ρευστοποίη-
σής του και δεν αποκλείεται το θέμα να 
τεθεί εκ νέου προς ψήφιση.
Βλέπουμε εδώ την επανάληψη ενός μοτί-
βου που παρατηρείται από την ύπαρξη 
του οργανισμού και επαναλαμβάνεται 
στις μέρες μας με θρησκευτική ευλά-
βεια…
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Θ
α μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου φί-
λοι, να διαχωρίσω την θέση μου και 
να μην στοιχηθώ πίσω από την υπο-
κριτική δύση που ξαφνικά κόπτεται 

για την παγκόσμια έννομη τάξη και δικαιοσύνη. 
Να κινητοποιείς ολόκληρο τον κόσμο για επικεί-
μενη επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρα-
νίας, αλλά να παραμένει η διεθνής κοινότητα 
αδρανής για την παράνομη εισβολή της Τουρ-
κίας στην Κύπρο μας είναι ακατανόητο, είναι 
ανεξήγητο, τόσο άδικο, που σε πιάνει το παρά-
πονο του μικρού και ανυπεράσπιστου και 
φυσικά προσβλητικό για την διεθνή νομιμότητα 
που κάποιοι επαίρονται μέχρι βδελυγμίας. Και 
είναι έτοιμοι να αιματοκυλίσουν ολόκληρο τον 
κόσμο, αντί να πρυτανεύσει η λογική του διαλό-
γου και όχι η λογική της άγριας δύσης.  
Είναι πάμπολλοι οι λόγοι, που εμείς οι Έλληνες 
δεν πρέπει να τασσόμεθα με τους δυτικούς συμ-
μάχους μας,  δεν θα τους αναφέρω πρώτον διότι 
είναι πασιφανή και δεύτερον λόγω χώρου. Θα 
αρκεστώ μόνον στο Κυπριακό.   

Και μόνον σαν σκέψη  τους ενοχλεί  η Ρωσική 
επιθετικότητα. αλλά η Τουρκική εισβολή  εις 
βάρος της Κύπρου δεν ενόχλησε. Η πιθανότητα 
και μόνον κάποιας υποπτευόμενης επίθεσης της 
Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας είναι αρκετή να 
κινητοποιηθεί  ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ όχι μόνον 
διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά.
Ο κόσμος, φίλοι μου δεν έχει ανάγκη από χωρο-
φύλακες που θέλουν να επιβάλουν με το έτσι 
θέλω Δημοκρατία δυτικού τύπου. Η δημοκρα-
τία δεν εξάγεται. Εκπορεύεται σιγά, κοπιαστικά 
και στα μέτρα της κοινωνίας που την επωάζει. 
Δείτε γύρω σας όλοι κόπτονται για τις δημοκρα-
τίες τους. Και όλες μαζί ούτε καν ακουμπούν την 
Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν αντι-
γράφεται. Πλάθεται και εκπροσωπεί τις αξίες και 
τις αρετές αυτών που την ανέδειξαν. 
Ενεργοποίησαν όλα τα ΜΜΕ για να πείσουν 
όλον τον κόσμο ότι ο κακός Ρώσος, ετοιμάζε-
ται να εισβάλει στην ανυπεράσπιστη Ουκρανία. 
Δεν έχετε κανένα θεϊκό δικαίωμα κύριοι δυνατοί 
της γης να επιβάλλεται τα δικά σας θέλω σε κοι-

νωνίες που απέχουν παρασάγγας από τις δικές 
σας.    
Παλιά μου τέχνη κόσκινο, θα μου πείτε, και που 
να σε κρεμάσω, τα Θυμάστε. Τα ίδια δεν έκαναν 
με τον Σαντάτ στο Ιράκ και τα δήθεν πυρηνικά 
όπλα που υπέκρυπτε. Αφού κονιορτοποίησαν 
με τις έξυπνες βόμβες από μακρόθεν το άμοιρο 
Ιράκ, το κατέστρεψαν, το διέλυσαν στην κυριο-
λεξία έχασαν την ζωή τους εκατοντάδες χιλιά-
δες ιρακινοί, άλλοι τόσοι έφυγαν μετανάστες και 
μετά τους άφησαν στους πέντε ανέμους. Και το 
άκρον άωτον δεν βρήκαν ούτε δράμι πυρηνικά 
και δεν τιμωρήθηκε κανένας και δεν απολογή-
θηκε ουδείς και δεν ζήτησε συγνώμη κανένας 
υπαίτιος. Αυτή είναι η υποκριτική Δύση και οι 
αξίες που πρεσβεύει δια της βίας και της πυγμής 
των όπλων.      
 Ο Μιλόσεβιτς, που αθωώθηκε, αφού πρώτα 
τον πέθαναν στην φυλακή, από το διεθνές δικα-
στήριο της Χάγης. Δεν απολογήθηκε το ΝΑΤΟ 
για τις καταστροφές και το θανατικό που έσπειρε 
στην άτυχη Σερβία και κανένας μα κανένας δεν 
τιμωρήθηκε από κάποιο δικαστήριο έστω για τα 
μάτια. Δεν συνεχίζω γιατί η αδικία θα μας πνίξει.      
Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός για 
να μπορέσεις να αντιληφθείς τα προφανή.
Ούτε πάλι καθηγητής της Γεωπολιτικής και Γεω-
στρατηγικής για να μπορέσεις να καταλάβεις τα 
πολιτικά παιχνίδια που παίζονται εις βάρος μας 
με μια κυνικότητα που αγγίζει τα όρια της παρα-
φροσύνης.
Το ΄74 κατά την διάρκεια της “Εισβολής του 
Αττίλα” οι “φίλοι μας” οι Αμερικάνοι δεν  επέ-
τρεψαν τα καράβια και τα αεροπλάνα μας που 
κατευθύνονταν  στην Κύπρο και τα γύρισαν 
πίσω άπρακτα, αφήνοντας τους αδελφούς μας 
τους Κυπρίους στην μανία και το γιαταγάνι του 
αιμοσταγή μογγόλου που διψούσε για αίμα και 
οι “φίλοι” μας οι Αμερικάνοι τους το πρόσφεραν 
απλόχερα.         
Για το Βορειοανατολικό οικόπεδο της Κύπρου 
μας δεν κινητοποιήθηκε ούτε ένας στρατιώτης 
της βορειοατλαντικής συμμαχίας.
Αλλά για το ανατολικό φιλετάκι της Ουκρανίας 
που κατά το πλείστον κατοικούν Ρώσοι ηχούν οι 
σάλπιγγες και τα τύμπανα του πολέμου.   
Για την παράνομη εισβολή των Τούρκων στην 
Κύπρο δεν ίδρωσε κανενός συμμάχου μας το 
αυτί.
Για τις βιαιότητες των τουρκομογγόλων σε βάρος 
των αδελφών μας Κυπρίων δεν ράγισε κανενός 
η καρδούλα. 
Σαράντα οχτώ ολόκληρα χρόνια πέρασαν και η 
ευαισθησία των  συμμάχων μας δεν έχει  δείξει 
κανένα σημείο δράσης και αντίδρασης. Και το 
πάνε μουλωχτά να κάνουν ότι θέλει ο τούρκος
Το Κυπριακό που ακόμη μας ταλανίζει και δεν 
λύνεται υπεύθυνοι είμαστε εμείς και κανένας 
άλλος.

Αν είχαμε την βούληση θα το είχαμε λύσει. Τώρα 
τί κάνουμε;
Το Κυπριακό, θα πρέπει να είναι ο διπλωματικός 
μας άσος στο μανίκι κάθε Έλληνα πρωθυπουρ-
γού σε όλες τις συνομιλίες που θα έχει με αρχη-
γούς άλλων κρατών.
Σε κάθε συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα, συν τα 
τρέχοντα θέματα, το Κυπριακό θα είναι το αντί-
βαρο για την δική μας θετική ψήφο, πχ  διεύ-
ρυνση στην ΕΕ, πολύ ευχαρίστως, αλλά θα πρέ-
πει πρώτα η Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά 
στρατεύματα της από την Κύπρο. Η Αλβανία να 
μπει στο ΝΑΤΟ; Ναι  με τα χαράς, αλλά προη-
γουμένως η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματα 
από την Κύπρο. Θέλετε να συνεισφέρουμε στο 
Ουκρανικό πρόβλημα;  Ναι, αλλά η Τουρκία 
πρέπει να φύγει από την Κύπρο. Ελπίζω κάποιοι 
διπλωμάτες μας να ακούνε .Και επιτέλους  να 
αλλάξουν γραμμή πλεύσης οι πολιτικοί μας πριν 
να είναι πολύ αργά. 
Δυστυχώς, φίλοι μου , οι Αμερικάνοι είναι ανε-
πίδεκτοι μαθήσεως. Το στραπάτσο της Κορέας 
δεν τους δίδαξε τίποτα. Η πανωλεθρία στο Βιετ-
νάμ ακόμη δεν δύναται να επουλώσει τα βαθιά 
της τραύματα. Τα εγκλήματα της στον  πόλεμος 
της Γιουγκοσλαβίας εναντίον των αδελφών Σέρ-
βων, έχουν κηλιδώσει με το αίμα εκατοντάδων 
χιλιάδων αθώων αμάχων την παγκόσμια ιστο-
ρία. Η Ολοκληρωτική καταστροφή μιας χώρας 
στον διπλό  πόλεμο στο Ιράκ δεν τους άγγιξε. Η 
λεηλασία στο Αφγανιστάν και τα ολέθρια κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Τί να πει κανείς για την 
Λιβύη, την Τυνησία, την Συρία, δυστυχώς δεν 
καταλαβαίνουν θεό. Τον μόνον θεό που υπα-
κούουν είναι το παντοδύναμο δολάριο τους το 
οποίο και ακολουθούν απαρέγκλιτα.   
...Και ενώ ο κόσμος ασθμαίνοντας προσπαθεί 
να ορθοποδήσει και να βρει την πολυπόθητη 
υγεία του, οι ταγοί της άγριας δύσης με μπρο-
στάρη έναν πάλαι ποτέ απόμαχο πιστολέρο που 
προσπαθεί απεγνωσμένα να μας πείσει ότι είναι 
ικανός να δει και να σημαδέψει τον στόχο του, 
παρακολουθούμε όλοι εμείς με κομμένη την 
ανάσα την όλη εξέλιξη. 
Η υγεία της ανθρωπότητάς πέρασε σε δεύτερη 
μοίρα.
Ο πληθωρισμός θα βρει μόνος του τον δρόμο 
του, (κάπως έτσι δεν μας το εξήγησε πριν λίγο 
καιρό ο νυν πρωθυπουργός του Καναδά ).
Το όρνιο της  οικονομικής δυσπραγίας πλανάται 
πάνω από τις δυτικές οικονομίες έτοιμο να τις 
κατασπαράξει και οι ηγέτες μας ηχούν τις σάλ-
πιγγες του πολέμου.
Ας ελπίσουμε ότι τελικά η διπλωματία θα πρυ-
τανέψει και η ειρήνη που όλοι μας αποζητούμε 
θα επικρατήσει σ’ αυτόν τον κόσμο τον μικρό μα 
και τόσο μεγάλο, που γυρίζει ακατάπαυστα και 
μας βουρλίζει.

Σίμος Λεπτοκαρίδης   

Κύπρος- Ουκρανία

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του υπογράφοντος 
και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις της Hellas News
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Λ ENE μερικοί, πώς δεν είναι άπιστοι. Και 
προσθέτουν ότι πιστεύουν. Μα όταν τους 
ρωτήσωμε, σε τι πιστεύουν, μάς απα-
ντούν: «Σε μια ανωτέρα δύναμι»!

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

όταν ο Κύριος τους έθεσε το ερώτημα «υμείς δε τίνα 
με λέγετε είναι;», απήντησαν με το στόμα του άπο-
στόλου Πέτρου: «Σύ εί ο Χριστός. ο υιός του Θεού 
του ζώντος»
Μάλιστα. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Σωτήρ και 
Λυτρωτής, Θεός αληθινός. Αλλά για να δεχθούν 
οι άνθρωποι την θεότητά του, για να τον πιστεύ-
σουν σαν αληθινό Θεό και Σωτήρα τους, πρέπει να 
τον δούν, όπως παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και 
διδάσκει η Ορθόδοξος Εκκλησία. «Ενα Χριστό , που 
μας συγκλονίζει κυριολεκτικά και μας άπομακρύ-
νει από μια ακαθόριστη και συγκεχυμένη πίστι σ’ 
ένα ακαθόριστο Θεό, Και συγχρόνως μας αποσπά 
από τις εύκολες και αφελείς πεποιθήσεις, ενώ μας 
ρίπτει στον αγώνα για τον αγιασμό μας, την αγάπη, 
την αδελφωσύνη, την δικαιοσύνη, την ομοφρο-
σύνη, την ειρηνική διαβίωση και για ένα πραγμα-
τικά καινούργιο κόσμο ηθικά εξυψωμένο, ψυχικά 
έξαγιασμένο , δίκαιο και αδελφωμένα,
Μάλιστα. «Οσα διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, 
όσα εκεί προσφέρονται και διαδραματίζονται, μας 
μιλάνε κατ’ ευθείαν για το ποιος είναι ο Θεός, ο αλη-
θινός Θεός, ο Θεός Πατήρ, ο Υιός και Λόγος του Θεού, 
το «Αγιον Πνεύμα και που καθόρισαν εν Πνεύματι 
Αγίω αι Οικουμενικαί μας Σύνοδοι. Κάνουν τερά-
στιο λάθος όσοι κρίνουν τον Χριστο με τις ιδέες, που 
έχουν αυτοί για το Θεό. Αντί θετα. «Αν επιθυμούν να 
γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, πρέπει να τον ανακα-
λύψουν διά του Κυρίου « Ιησού και μόνον δι’ Αυτού.
«Όταν ο Χριστός ανορθώνη τον παραλυτικό και 
δίδη το φώς στους τυφλούς, όταν συγχωρή την ά 
μαρτωλό γυναίκα και όταν διηγή ται την παραβολή 
του ασώτου, όπου ο Πατήρ γιορτάζει την επιστροφή 
του νεωτέρου υιού ή όταν παρουσιάζη την παρα-
βολή του Καλού Ποιμένος , που εγκαταλείπει τα 99, 
για να βρώ το ένα , το απολωλός και να το επανα-
φέρη γεμάτος χαρά στην ποίμνη, να ποιος είναι ο 
Θεός. Και τέλος, όταν ο Σωτήρ αναδέχεται τον Σταυ-
ρικό θάνατο, από άπειρη αγάπη για τους ανθρώ-
πους, για να αναστηθη κατόπιν, ιδού ποιος είναι ό 
Θεός, αληθινός Θεός και Σωτήρ των ανθρώπων. 
«Έτσι λοιπόν. Το να πιστεύη κανείς σε μια ανώτερη 
δύναμι ή σε κάποιον αόριστο Θεό, δεν αρκεί. Ούτε 
το να πιστεύη ο καθένας με τό δικό του τρόπο. Πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα: «Σε ποιόν Θεόν 
πιστεύω; Ποιος είναι ο Θεός; Μας υπολογίζει ; Σε τι 
μας καλεί; Τι θέλει από μάς τους ανθρώπους; Πώς 
θα τον συναντήσωμε; Μπορούμε να τον αγαπούμε, 
να του μιλάμε; Η εοτυχία μας , το μέλλον μας , ή 
σωτηρία μας δεν απαι τουν να τρέξωμε κοντά του, 
να ζήσωμε σύμφωνα με το θέλημά του ; 
Σε όλα αυτά μας απαντά με τρόπο σαφή, κατηγορη-
ματικό μονάχα ο Χριστός. Και αυτό ακριβώς αποτε-
λεί την ουσία του Ευαγγελίου του. 
“Ο καθένας μας λοιπόν οφείλει να αναθεωρή, να 
διαφωτίζη και πλουτίζη αδιάκοπα τις αντιλήψεις 
του για το Θεό, ανατρέχοντας στον Σωτήρα Χριστο 
και στο Ευαγγέλιό του. Και συγχρόνως να κανονί-
ζωμε την ζωή μας σύμφωνα με την διδασκαλία του 
μόνου αληθινού Θεού, του Κυρίου Ιησού, όπως μας 
τον παρέδωσε η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Γιατί ο 
ίδιος ο Σωτήρ διεκήρυξε: «Τα ρήματα & εγώ λαλώ 
υμίν, πνεύμα έστι καί ζωή έστι νο ( (Ιωάν . στ’ 63).
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
 

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

Division of DFC Auto Group

Offers end January 31st!

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

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

It’s quattro® Season at
Audi Uptown.

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

> LED / Advance key

> 10.1” touch display

> dual clutch automatic

> quattro all-wheel-drive

> 6.6l/100km highway

> Heated leather seating

> Panoramic sunroof

> 40/20/40 split-folding rear seats

> Audi drive select

> Digital instrument cluster

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

2022 Audi A3 40 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$5,288 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

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

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τα ιχνοστοι-
χεία.
Τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία ήταν 
γνωστά πολύ πριν ανακαλυφθούν οι 

βιταμίνες. Όταν όμως στις αρχές του 20ου 
αιώνα ανακαλύφθηκαν οι βιταμίνες τα επισκί-
ασαν. 
Τα μέταλλα δίνουν στερεότητα και αντοχή στον 
σκελετό, χρησιμοποιούνται σαν συστατικά 
οργανικών ενώσεων, ρυθμίζουν την ισορρο-
πία υγρών στο σώμα και παίρνουν μέρος σε 
πολλές διεργασίες του μεταβολισμού. 
Η λήψη μετάλλων, έχει ως κύρια αποτελέ-
σματα την ρύθμιση του οργανικού ισοζυγίου 
σε νερό, την ομαλότερη διακίνηση των θρεπτι-

κών συστατικών, την σχετική διατήρηση της 
φυσιολογικής οξύτητας του αίματος, και την 
καλύτερη λειτουργία εξωκρινών κι ενδοκρι-
νών αδένων. 
Τα μέταλλα τα διακρίνουμε σε ανόργανα στοι-
χεία που είναι και τα πλέον απαραίτητα. Βρί-
σκονται σε μεγάλες ποσότητες στον οργανι-
σμό μας. 
Τα λιγότερο απαραίτητα που τα ονομάζουμε 
ιχνοστοιχεία και βρίσκονται σε πολύ μικρές 
ποσότητες στον οργανισμό μας. 
Τέλος υπάρχουν και τα βαριά μέταλλα ή τοξικά 
που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην 
υγεία μας για αυτό πρέπει να αποφεύγονται. 
Τοξικά μέταλλα είναι ο μόλυβδος, ο υδράργυ-
ρος, το κάδμιο, το αρσενικό και το αλουμίνιο. 
Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα πιο βασικά μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία ξεκινώντας από τα πιο απα-
ραίτητα για τον οργανισμό μας.

 Ασβέστιο
• Χρησιμότητα: Περίπου το 2% του σωμα-
τικού βάρους αποτελείται από ασβέστιο και 
το 99% από αυτό βρίσκεται στα οστά και στα 
δόντια. Συμμετέχει στην οικοδόμηση της 
οστέινης μάζας και προλαμβάνει την οστεο-
πόρωση. Συντελεί στην υγεία των δοντιών και 
των οστών και σε συνδυασμό με το μαγνή-
σιο, στη σωστή λειτουργία της καρδιάς. Παίρ-
νει μέρος στην πήξη του αίματος, στην ενερ-

γοποίηση ενζύμων ενώ συναντάται και στο 
περιφερικό νευρικό σύστημα. Όμως δεν πρέ-
πει να λαμβάνεται από άτομα που πάσχουν 
από νεφρολιθιάσεις. Για να απορροφηθεί το 
ασβέστιο πρέπει να υπάρχει και μαγνήσιο στο 
σώμα.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη ασβε-
στίου κυμαίνεται από 800 έως 1200 mg.
• Πηγές φυσικού ασβεστίου: Πράσινα 
λαχανικά, ρεβίθια, φακές, σόγια, ξηροί καρ-
ποί, θαλασσινά, τυρί, γραβιέρα, γάλα, γιαούρτι 
και γενικότερα όλα τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα.

 Μαγνήσιο
• Χρησιμότητα: Το μαγνήσιο είναι συστα-
τικό των οστών και των δοντιών, είναι απαραί-
τητο στοιχείο του μεταβολισμού σε κυτταρικό 
επίπεδο και παίρνει μέρος στην ενεργοποίηση 
πολλών ενζύμων. Το μαγνήσιο επαναφέρει την 
ηρεμία στη νευρική και μυϊκή ίνα. Ρυθμίζει την 
λειτουργία των κυττάρων σε νερό, βοηθά στον 
σχηματισμό αντισωμάτων και των οστών. Χρη-
σιμοποιείται στην παραγωγή ενέργειας και 
βοηθά στην μείωση της πίεσης. Το Μαγνήσιο 
είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο για την ομαλή 
λειτουργία της καρδιάς, των νεύρων, των μυών 
και των οστών. Επίσης είναι σημαντικό για τη 
δράση πολλών ενζύμων. Βοηθά στην κατάθλιψη 
και τις χολολιθιάσεις. Όταν ο οργανισμός μας 
έχει έλλειψη μαγνησίου δεν απορροφάται από 
τον οργανισμό το ασβέστιο. Το μαγνήσιο κατα-
στρέφεται από την επεξεργασία των τροφών.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
μαγνησίου κυμαίνεται από 350 έως 400 mg.
• Πηγές φυσικού μαγνησίου: Γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, κόκκινα κρέατα, ξηροί καρποί, 
δημητριακά, λεμόνι, μήλο, σόγια, πράσινα 
λαχανικά, φακές, σοκολάτα.

Κάλιο
• Χρησιμότητα: Ελέγχει την περιεκτικό-
τητα των κυττάρων σε νερό, ρυθμίζει την λει-
τουργία του νευρικού συστήματος, τις μυϊκές 
συσπάσεις και διατηρεί τον σωστό αριθμό 
ιόντων στο ανθρώπινο σώμα. Προστατεύει την 
καρδιά από τις αρρυθμίες και μαζί με το νάτριο 
διατηρεί την ισορροπία του ύδατος στον οργα-
νισμό. Ακόμη είναι απαραίτητο για την έκκριση 
ινσουλίνης για το μεταβολισμό των υδαταν-
θράκων και τη σύνθεση των πρωτεϊνών. Τα 
κάλιο καταστρέφεται από το μαγείρεμα και την 
επεξεργασία των τροφών.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια δόση του 
καλίου κυμαίνεται από 2000 έως 2500 mg.
• Πηγές φυσικού καλίου: Γάλα, κρέατα, 
πουλερικά, ψωμί ολικής αλέσεως, φακές, 
μπανάνες, ξηροί καρποί, τόνος, δημητριακά, 
φρούτα, φύκια, σόγια, θαλασσινό αλάτι, μαϊ-
ντανός, ηλιόσποροι, σταφίδες, κουνουπίδι, 
σέλινο, παντζάρια, καρότα, ψάρια.

Νάτριο
• Χρησιμότητα: Το νάτριο μαζί με το κάλιο 
ρυθμίζουν την οσμωτική πίεση στα κύτταρα. 

Ρυθμίζουν τη διατήρηση της οξεο-βασικής 
ισορροπίας και τη μεταφορά θρεπτικών στοι-
χείων στα κύτταρα. Το νάτριο σχετίζεται με τη 
μυϊκή σύσπαση και τη λειτουργία του μυϊκού 
συστήματος. Εξασφαλίζει την ισορροπία του 
οργανισμού σε νερό, καθιστά δυνατές τις μυϊ-
κές συσπάσεις και τις νευρικές αντιδράσεις, 
διατηρεί την ισορροπία ιόντων στο αίμα.
• Ημερήσια δόση: Η ημερήσια λήψη 
νατρίου κυμαίνεται από 1100 έως 3300 mg. 
Σπάνια παρατηρείται έλλειψη του στον οργανι-
σμό, αφού υπερκαλύπτεται από την διατροφή.
• Πηγές φυσικού καλίου: Αλάτι, τυρί γρα-
βιέρα, φύκια, θαλασσινά, αλατισμένο βού-
τυρο, ελιές αλατισμένες, τυρί φέτα, σαρδέλες 
παστές, ρύζι, δημητριακά.

 Θείο
• Χρησιμότητα: Το θείο αποτελεί τμήμα 
των θειούχων αμινοξέων (κυστίνη, κυστεΐνη, 
μεθειονίνη) και δύο βιταμινών (θειαμίνη, βιο-
τίνη). Ακόμη αποτελεί συστατικό της κερατί-
νης, δηλαδή της σκληρής πρωτεϊνικής ουσίας 
του δέρματος, των τριχών και των νυχιών. 
Ακόμη είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του 
κολλαγόνου. Χωρίς το θείο ο οργανισμός δεν 
μπορεί να κάνει τον μεταβολισμό των πρωτε-
ϊνών σωστά. Βοηθά στην καλή διατήρηση της 
γενικής εμφάνισης και ομορφιάς. Δίνει ωραίο 
χρώμα στο δέρμα και αστραφτερά μαλλιά. Οι 
διαβητικοί συχνά έχουν έλλειψη θείου και η 
σωστή ποσότητα μας προφυλάσσει αποτε-
λέσματα από αυτήν την ασθένεια. Τέλος όσοι 
έχουν προβλήματα τριχόπτωσης ωφελούνται 
όταν παίρνουν αποτελέσματα τις τροφές την 
απαραίτητη ποσότητα θείου.
• Πηγές φυσικού θείου: Λάχανο, μπρό-
κολα, ραδίκια, καρότα, σέλινο, κουνουπίδι, 
κάστανα, μαύρες σταφίδες. Οι περισσότερες 
τροφές που περιέχουν φυσικού θείο πρέπει 
να τρώγονται ωμές, γιατί το ψήσιμο τις κάνει 
δύσπεπτες και προκαλούνται αέρια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 για 
να παραγγείλετε τις συνταγές σας λίγες 
μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές 
για παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
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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Το   “Που’ σαι Θανάση” ένα από 
τα πλέον γνωστά κι αγαπημένα 
τραγούδια του Γιώργου Ζαμπετα, σε 
στίχους του Χαραλάμπου Βασιλειάδη   
(Τσάντα) και είναι γραμμένο για 
έναν φίλο του Ζαμπέτα, τον Θανάση 
Ευστρατιάδη …

Ο 
Θανάσης είναι ο  πατέρας του  
σκηνοθέτη Όμηρου Ευστρατιά-
δη, όπως βεβαίως και της Αλίκης  
( μακιγιέζ) , του Γιάννη  ( σεναρι-

ογράφος) και του Αριστείδη ( τηλε-παρου-
σιαστής),
*Ο Όμηρος , που  συνεργάστηκε σε αρκετές 
ταινίες του με τον Ζαμπέτα,   μου ανέφερε   
ότι ο Ζαμπέτας με τον πατέρα του, Θανάση  
έκαναν  καλή παρέα μια εποχή,  σε διάφορα 
στέκια ,   ειδικότερα στο Μεταξουργείο και 
στο Αιγάλεω.
Όταν το 1968 ο Θανάσης έφυγε από την 
ζωή χτυπημένος από την επάρατη νόσο , ο 
Ζαμπέτας  δεν το πληροφορήθηκε  αμέσως 
, πέρασε καιρός και   γύρω στο 1969-70΄ ,σε 
κάποια συνάντηση με τον Όμηρο ρώτησε:  .
Όμηρε… τι γίνετε το γεροντάκι σου; έχω 
καιρό να τον δω. …
Δυστυχώς τον χάσαμε τον Θανάση!.. απά-
ντησε ο Όμηρος ..
Τι λες ρε παιδί μου ..έφυγε ο Θανάσης…
ωραίος άνθρωπο! ..ωραίος τύπος ,… θα του 
φτιάξω τραγούδι! ..
Και πράγματι, ο Ζαμπέτας  έπειτα από μερι-
κές μέρες , έδωσε παραγγελία  στον Χαρά-
λαμπο Βασιλειάδη τον στιχουργό , να γράψει  
κάτι για τον φίλο του, τον Θανάση , δίνοντας 
του προφανώς και κάποια στοιχεία ,όπως 
συνηθιζόταν. 
 Ο  «Τσάντας» έγραψε τους στίχους και λίγες 
μέρες αργότερα, Μάιο του 1970, παθαίνει 
καρδιακό επεισόδιο και  πριν αφήσει την 
τελευταία του πνοή, έδωσε στην γυναίκα του 
Άννα, το χειρόγραφο με τους στίχους   για να 
το παραδώσει στον Ζαμπετα. ….
«Αυτό δώσε το,  στο Γιώργο» ..της είπε και 
έπειτα από μερικά λεπτά,  έκλεισε τα μάτια 
του για πάντα.
Το «Που’ σαι Θανάση» είναι  το κύκνειο 
άσμα του Χαράλαμπου Βασιλειάδη… 
Το τραγούδι ηχογραφήθηκε  το 1973 και το 
ερμήνευσε ο ίδιος Ζαμπέτας.
Ας δούμε τώρα ένα μικρό  βιογραφικό του 
«Θανάση»  
Ο Θανάσης  Ευστρατιάδης γεννήθηκε  το 
1906  στην Κωνσταντινούπολη και ήταν 
υιός του Αριστείδη και της Βενετίας. Με τα 
γεγονότα του 22’ η οικογένεια  ξεκίνησε  για 
την Ελλάδα όπου  έπειτα από  περιπλάνηση 
κατέληξαν στον Πειραιά. Έφτιαξαν μια παρά-
γκα στο Τουρκολίμανο με λάσπη και ξύλα, 
(διασώζεται μέχρι σήμερα) ενώ για να μπο-

ρέσουν να επιβιώσουν έκαναν δουλειές του 
ποδαριού, όπως σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες. 
Ο Θανάσης  έπειτα από λίγο καιρό  έπιασε 
δουλειά σαν εργάτης στην ΟΥΛΕΝ , όταν 
γινότανε η ύδρευση του Πειραιά.  Αργό-
τερα υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα  
στην χωροφυλακή. Το 1931  νυμφεύτηκε την 
Σταυρίνα Σκλάβου με την οποία απέκτησαν   
τέσσερα παιδιά. Το 32’τον Αριστείδη , το 38’ 
τον Όμηρο, το 42’την Αλίκη και το 49’ τον 
Γιάννη. 
Με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40’ πολέ-
μησε στο Αλβανικό  Μέτωπο και τραυματί-
στηκε στο γόνατο, χωρίς όμως να του μεί-
νει  κάποιο ελάττωμα στο βάδισμα. .Επι-
στρέφοντας στον Πειραιά , στα χρόνια της 
γερμανικής κατοχής , ασχολήθηκε κυρίως 
με το ψάρεμα. Είχε μια μικρή βαρκούλα την 
«Αλίκη» και ξανοιγότανε στο Φάληρο. Με 
τα ψάρια που έβγαζε, τροφοδοτούσε μερικά 
ταβερνάκια βγάζοντας ένα μικρό μερο-
κάματο, ενώ ταΐζε  και την οικογένεια στις 
πολύ δύσκολες εκείνες μέρες. Εκτός αυτού,  
επειδή πιάνανε τα χέρια του  έκανε και άλλες 
πολλές δουλειές! 
Με τους βομβαρδισμούς του Πειραιά από 
τους άγγλους , ο Θανάσης πήρε την οικογέ-
νεια του και μεταφερθήκανε στο μεταξουρ-
γείο επί της οδού Αλαμάνας.
Εκεί ασχολήθηκε αποκλειστικά με το εμπό-
ριο ψαριών. Έβγαλε άδεια και απέκτησε  
πάγκο στην μόνιμη λαϊκή αγορά που υπήρχε 
τότε στην οδό Αχιλλέως  Εκείνα τα μεταπο-
λεμικά χρόνια ο Θανάσης γνωρίστηκε με τον 
Γιώργο Ζαμπέτα . Ο πατέρας του Ζαμπέτα 
είχε κουρείο λίγο πιο κάτω στην οδό  Λένορ-
μαν και Ναυπλίου  στον Κολωνό. Από τότε 
έκαναν παρέα σε διάφορα στέκια στον 
Κολωνό, στο Μεταξουργείο και βεβαίως  στο 
Αιγάλεω ,όπου συνήθως έπαιζε μπουζούκι ο 
Ζαμπέτας.  
Ο Θανάσης , άνθρωπος ανοιχτόκαρδος,  
αγαπητός  ,μερακλής και μεγάλος γλεντζές,  
πολύ συχνά τα βράδια,  πήγαινε σε  κουτου-
κάκια ,για ν’ ακούσει μπουζουκάκι. Διασκέ-
δαζε μέχρι αργά τη νύχτα και  χαλούσε σχε-
δόν  ότι είχε στην τσέπη του .
Πολλές φορές όμως, δεν του επαρκούσε 
μόνο αυτό. Αφού έκλεινε  το μαγαζί , έπαιρνε 
σχεδόν ολόκληρη την ορχήστρα  και τους 
τραγουδιστές  και τους  πήγαινε στο σπίτι  
για να συνεχίσουν  το γλέντι. Το φαινόμενο 
ήτανε πολύ συνηθισμένο  στο σπίτι του 
Θανάση . Ο Όμηρος  από τα παιδικά του  
χρόνια θυμόταν, ότι πολλά βράδια ο πατέρας 
του έφτανε στο σπίτι αργά  τη νύχτα,  φέρνο-
ντας μαζί του μουσικούς για να συνεχίσουν  
το  γλέντι μέχρι να ξημερώσει . Η καλοσυ-
νάτη κυρα Σταυρίνα ,η μάνα τους, σηκωνό-
τανε κι ετοίμαζε κάνα μεζέ η καμιά μακαρο-
νάδα…
Εκεί προς το ξημέρωμα το γλέντι τελείωνε 

μ’ ένα μερακλίδικο καφεδάκι. Ο Θανάσης  
πήγαινε κατευθείαν στην ψαρόσκαλα ή στον 
μεγαλέμπορο στη Βαρβάκειο  για  να προμη-
θευτεί ψάρια , κατόπιν  τραβούσε στην λαϊκή 
αγορά  για το μεροκάματο…
 ο Ζαμπέτας αρκετές φορές  ξημέρωσε στο 
σπίτι του Θανάση  στο μεταξουργείο . 
Αργότερα προς τα τέλη της δεκαετίας του 
50’άνοιξε σουβλατζίδικο στην πλατεία Καλο-
γήρων,  στην Δάφνη, όπου ένας  από τους 
πιο τακτικούς πελάτες του ήταν ο Πρόδρο-
μος Τσαουσάκης, ενώ ασφαλώς κι ο Ζαμπέ-
τας , δεν παρέλειπε να περνά για  να τον δει .. 
Ο Θανάσης  εν τω μεταξύ μεγάλος γλεντζές 
καθώς ήταν  εξακολουθούσε όλα αυτά τα 
χρόνια να πηγαίνει στα κέντρα και να δια-
σκεδάζει. 
Μέχρι που το 1968  τον χτύπησε ο καρκίνος  
και μέσα σε λίγους μήνες έσβησε ..
Ήταν 62 χρονών. 

Θα πάρω σβάρνα μια βράδια
όλες τις συνοικίες

δε θέλω πολυτέλειες
 και πολυκατοικίες

Είχα ένα παλιόφιλο 
τα ίχνη του έχω χάσει
σ’ ένα στέκι απόμερο
στο στέκι του Θανάση

Που’ σαι Θανάση
που’ σαι Θανάση

ήθελα να σ’ αντάμωνα
η γρουσουζιά να σπάσει

Εκεί θα βρω της νιότης μου
τα φίνα και ωραία

το Μάνθο , το Θεμιστοκλή
Και την παλιά παρέα

Δίπλα θα καθίσουμε 
σαν πρώτα στο τραπέζι
και μαζί θ’ ακούσουμε
γλυκιά πενιά να παίζει 
*( θειος του γράφοντος)  

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

«Που’ σαι Θανάση» 
Γιώργου Ζαμπέτα – Χαράλαμπου Βασιλειάδη ( Τσάντα), Ερμηνεία:  Γιώργος Ζαμπέτας  1973
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Σ
ε ένα δελτίο τύπου που εκδόθη-
κε την Τετάρτη, οι ερευνητές ανέ-
φεραν ότι ενημερώθηκαν για την 
υποτιθέμενη κλοπή στις 30 Δε-

κεμβρίου από ένα κατάστημα μουσικής 
που βρίσκεται στην περιοχή της οδού 
Leslie νότια της Elgin Mills Road East
Σύμφωνα με τους ανακριτές, 10 ημέρες 
πριν από την κατάθεση της αστυνομι-
κής αναφοράς, ένας άγνωστος άνδρας 

μπήκε σ το κατάσ τημα μουσ ικής και 
έκλεψε μια κιθάρα κρύβοντάς την μέσα 
από το παντελόνι του.
Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson Custom 
Shop 60th Anniversary ’59 Les Paul 
Standard, κοστίζει περίπου 8.000 $. Η 
αστυνομία είπε ότι ο άνδρας στη συνέ-
χεια διέφυγε από την περιοχή με ένα 
όχημα που οδηγούσε ένας δεύτερος 
άνδρας ύποπτος.

Άνδρας που έκλεψε κιθάρα 8.000 
δολαρίων κρύβοντάς την στο παντελόνι 
του αναζητείται από την αστυνομία

Σ
υνέβη σε πολυκατοικία στη λεω-
φόρο Gamble, κοντά στις λεωφό-
ρους Cosburn και Pape τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης.

Η αστυνομία λέει ότι αστυνομικοί κλή-
θηκαν στην περιοχή για αναφορές ότι 
κάποιος πυροβολήθηκε και οι παραϊα-
τρικοί επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο δια-
πιστώθηκε ότι άφησε την τελευταία του 
πνοή στο σημείο.
Ο άνδρας έφερε τραύματα από πυρο-
βόλο όπλο. Οι ν τετέκτ ιβ ανθρωπο-
κτονιών έχουν αναλάβει την έρευνα. 
Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες ή 
βίντεο που θα μπορούσε να είναι χρή-
σιμο για τους ερευνητές παρακαλείται 
να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 
416-808-2222.

Αυτή είναι η 8η δολοφονία στο 2022. 
Ο Μπίλι Χάρις λέει ότι το υπόγειο που 
παλαιότερα ήταν χώρος αποτέφρω-
σης για τα σκουπίδια στο κτίριο είναι 
πλέον περιφραγμένο και έχει γ ίνει 
«γκέτο». Είπε ότι η περιοχή έχει καθα-
ριστεί κάπως, αλλά οι άνθρωποι εξα-
κολουθούν να γλιστρούν μπροστά από 
μια περιφραγμένη περιοχή που μπο-
ρεί εύκολα να παραβιαστεί.  Ένας άλλος 
κάτοικος, η Maeve, είπε ότι υπάρχουν 
«πολλές ανησυχίες για την ασφάλεια στο 
κτίριο για πολύ, πολύ καιρό». Η Maeve 
είπε ότι οι κλειδαριές της μπροστινής 
και της πίσω πόρτας έχουν σπάσει και οι 
ενοικιαστές που χρησιμοποιούν το γκα-
ράζ έχουν συνεχείς διαρρήξεις στα αυτο-
κίνητά τους.

Ένας νεκρός μετά από πυροβολισμούς 
στο East York

Ο 
βασικός πληθωρισμός στον Κα-
ναδά έφτασε σε υψηλό 30 ετών 
στα τέλη του 2021 με προειδο-
ποιήσεις από οικονομολόγους 

ότι ο ρυθμός των αυξήσεων των τιμών θα 
μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότε-
ρο και ενθαρρυντικές προσδοκίες για α-
πάντηση της κεντρικής τράπεζας πριν από 
το τέλος του μήνα.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέ-
φερε την Τετάρτη ότι ο ετήσιος ρυθμός 
του πληθωρισμού ανέβηκε τον Δεκέμβριο 
στο 4,8%, ρυθμός που δεν έχει παρατη-
ρηθεί από τον Σεπτέμβριο του 1991.
Η ώθηση της ανάπτυξης στον δείκτη τιμών 
καταναλωτή ήταν οι τιμές των παντοπω-
λείων που αυξήθηκαν από έτος σε έτος 
κατά 5,7 τοις εκατό - η μεγαλύτερη άνοδος 
της τελευταίας δεκαετίας - και των κατοι-
κιών που αυξήθηκαν κατά 9,3 τοις εκατό 
σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.
Η επίπλωση των κατοικιών έγινε επίσης 
πιο ακριβή σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
πέρυσι: Οι τιμές για τις οικιακές συσκευές 
αυξήθηκαν κατά 8,9 τοις εκατό, σημειώ-
νοντας το μεγαλύτερο ετή-
σιο κέρδος από τον Ιούνιο 
του 1982.
Και παρά την πτώση των 
τιμών στις αντλίες φυσι-
κού αερίου από μήνα σε 
μήνα με τη ζήτηση να μει-
ώνεται από τους ανανε-
ωμένους περιορισμούς για τη δημό-
σια υγεία που σχετίζονται με το Omicron, 
οι τιμές της βενζίνης εξακολουθούσαν να 
αυξάνονται κατά 33,3 τοις εκατό από έτος 
σε έτος τον Δεκέμβριο.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέ-
φερε ότι εξαιρουμένων των τιμών της βεν-

ζίνης από τους υπολογισμούς της, ο δεί-
κτης τιμών καταναλωτή θα ήταν αυξημέ-
νος από έτος σε έτος τον Δεκέμβριο κατά 
4%.
Έκτοτε, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν 
εκ νέου, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του 
πετρελαίου έφτασαν στα υψηλά προ της 
πανδημίας και τα ζητήματα της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας που έχουν επιβραδύνει τη 
ροή των σε ζήτηση αγαθών και τροφί-
μων συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές των 
παντοπωλείων.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέ-
φερε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
για ολόκληρο το έτος 2021 αυξήθηκε 
με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1991, 
υποδεικνύοντας τους εκτεταμένους 
παγκόσμιους περιορισμούς στην εφο-
διαστική αλυσίδα και την απελευθέ-

ρωση της κλειστής καταναλωτικής ζήτη-
σης καθώς η οικονομία άνοιξε ξανά.
Η μεταβολή των τιμών από έτος σε 
έτος τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τα κέρδη 
στους μισθούς στην ίδια περιοχή. Η 
Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέ-
φερε ότι οι μισθοί αυξήθηκαν 2,6 τοις 

εκατό μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 
και τον περασμένο μήνα, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι Καναδοί 
είδαν πτώση στην αγοραστική 
τους δύναμη.
Ο Δεκέμβριος σηματοδότησε 

εννέα συνεχόμενους μήνες 
που ο συνολικός πληθωρι-

σμός ξεπέρασε τη ζώνη-στόχο της Τράπε-
ζας του Καναδά μεταξύ 1 και 3%. Η χώρα 
δεν έχει δει τόσο μεγάλο σερί από τότε 
που η κεντρική τράπεζα αρχίσει να στο-
χεύει τον πληθωρισμό στο 2% στο μέσο 
του εύρους άνεσης.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
αυξάνεται στο 4,8 τοις εκατό τον 
Δεκέμβριο, το υψηλότερο από το 1991
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Alice Goodwin:
H απόλυτη φαντασίωση των ανδρών

Στην πρόσφατη βόλτα μας 
στο διαδίκτυο πέσαμε 
πάνω στην Alice Goodwin, 
την μελαχροινή καλλονή 
από την Μεγάλη Βρετανία, 
η οποία διαθέτει χυμώδεις 
καμπύλες, αισθησιακά 
χείλη και ένα εκρηκτικό 
μπούστο, τα οποία 
προβάλλει μέσα από 
αισθησιακές αναρτήσεις 
στον λογαριασμό της στο 
Instagram.

H 35χρονη καλλονή, 
η οποία στο παρελθόν 
διατηρούσε δεσμό με τον 
Κριστιάνο Ρονάλντο και 
ήταν παντρεμένη με τον 
ποδοσφαιριστή Jermaine 
Pannent, έχει συνεργαστεί 
με πολλές διάσημες 
μάρκες και περιοδικά, 
συμπεριλαμβανομένων 
των Maxim, Zoo Weekly 
και Daily Star.

Εκτός από τους 
ποδοσφαιριστές, η Alice 
έχει αδυναμία και στα 
σέξι εσώρουχα, τα οποία 
φοράει στις περισσότερες 
αναρτήσεις της στο 
Instagram, κάνοντας τους 
356.000 θαυμαστές της να 
χάνουν τον ύπνο τους.
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Ν
έος χρόνος, νέος 
έρωτας για τον 
Χαβιέρ Ερνά -
ντες. Ο Τσιτσαρί-

το είναι ζευγάρι με τη Νι-
κόλ ΜακΦέρσον, με την ο-
ποία εθεάθη στο Μαϊάμι. 
Νωρίτερα, οι δυο τους έκα-
ναν διακοπές στην πατρίδα 
του πολύπειρου φορ της LA 
Galaxy, το Μεξικό. Πρόκει-
ται για μοντέλο με ρίζες από 
τον Ισημερινό, η οποία είναι 
εγγονή της Γκλόρια Γκαγιάρ-
δο, δημοσιογράφου και πο-
λιτικού από τη συγκεκριμέ-
νη χώρα της Αμερικής. Η νέα 
σύντροφος του Μεξικανού 
άσου είναι, όπως και ο πο-
δοσφαιριστής, μητέρα ενός 
παιδιού, το οποίο γέννησε το 
2016.

Ό
λοι οι ηθοποιοί 
έ χουν γυρίσε ι 
ερωτικές σκη-
νέ ς  που τους 

έμειναν αξέχασ τες, γ ια 
πολλούς λόγους, ανάμε-
σα σε αυτούς και ο Μπρά-
ντλεϊ Κούπερ. Ο λόγος ό-
μως, δεν ήταν η αμηχανία, 
το άγχος ή οι σκηνοθετι-
κές οδηγίες, αλλά το γεγο-
νός ότι χρειάστηκε να μεί-
νει γυμνός στο σετ για 6 
ολόκληρες ώρες. Ο ηθο-
ποιός αποκάλυψε το συμ-
βάν που έλαβε χώρα στην 
ταινία «Nightmare Alley» 
στην πρόσφατη συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στο 
podcast «The Business». 
«Ακόμα θυμάμαι εκείνη 
την ημέρα. Το να είσαι γυ-
μνός επί 6 ώρες μπροστά 
στο συνεργείο είναι πο-
λύ βαρύ. Ειδικά όταν αυ-
τή είναι η πρώτη μέρα γυ-
ρισμάτων της Τόνι Κολέτ», 
είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ χρειάστηκε να 
μείνει για 6 ώρες γυμνός στο σετ 

Τ
ην γνωρίσαμε 
μέσα από την 
ισπανική σει-
ρά του Netflix 

Elite ως τη σατανική 
Κάρλα. Η Έστερ Εσπο-
σίτο θεωρείται στη χώ-
ρα της μια πολλά υπο-
σχόμενη ηθοποιός και 
οι άνδρες έχουν βρει 
στο πρόσωπό της το ε-
πόμενο sex symbol τους. 
Και όχι άδικα, η Ισπα-
νίδα ηθοποιός ξέρει να 
μανγητίζει τα βλέμματα 
του ανδρικού κοινού. Οι 
τολμηρές αναρτήσεις της 
στα social media αναστα-
τώνουν και προκαλούν το 
ανδρικό κοινό. Παρόλο 
αυτά, η τελευταία ανάρτη-
ση της είχε έντονο το… ελ-
ληνικό χρώμα. Η Ισπανίδα 
καλλονή «χτύπησε» τατου-
άζ στο σώμα της ελληνική 
λέξη… δείχνοντας έτσι την 
προτίμηση της. Όσο για την 
λέξη καθαυτή; «Ελευθερο-
μανία», δηλαδή η έντονη ε-
πιθυμία για ελευθερία.

Η νέα «καυτή» σύντροφος του 
Τσιτσαρίτο είναι εγγονή πολιτικού

Ξέφυγε η Ριάνα- Δίχως ρούχα Ξέφυγε η Ριάνα- Δίχως ρούχα 
στα «τέσσερα»στα «τέσσερα»

Ε
ίναι αναμφίβολα μία από τις 
πιο καυτέ ς παρουσ ίε ς του 
Hollywood και κάθε της εμφά-
νιση προκαλεί αναταραχές και 

όλα τα φώτα των φωτογράφων εστιά-
ζουν επάνω στο καλλίγραμμο σώμα 
της. Οι καμπύλες της είναι αυτές που 
ξεχωρίζουν και που την κάνουν να έ-
χει μια τόσο sexy εμφάνιση. Η Ριάνα 
περί ου ο λόγος κατάφερε για ακόμη 
μια φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα.
Αυτή την φορά η ποπ τραγουδίστρια 

το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Στα 
πλαίσια γνωστού γαλλικού περιοδι-
κού φωτογραφήθηκε γυμνή και προ-
κάλεσε χαμό με την εμφάνιση της, 
με αρκετούς fans της γνωστής ν τί-
βας να μην πιστεύουν στα μάτια τους, 
όταν αντίκρισαν τις φωτογραφίες του 
είδωλο τους.
Sexy κι όποιος αντέξει η Rihanna. Η 
τραγουδίστρια αυτή η φορά σε ρόλο 
μοντέλου αναστατώνει τον αντρικό 
πληθυσμό.

Το ελληνικό τατουάζ της Εστερ 
Εσποσίτο
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Χ
είμαρρος ο Γιώρ-
γος Κόρομι μίλη-
σε στην εκπομπή 
«Mega Καλημέ-

ρα» και τα είπε όλα. Ο πρώ-
ην παίκτης του Survivor μί-
λησε για όλα συμβαίνουν 
φέτος, για το ειδύλλιο της 
Μυριέλλας Κουρεντή με 
τον Γιώργο Κατσαούνη, αλ-
λά και τη στάση του Βαλά-
ντη. Ο Γιώργος Κόρομι μί-
λησε και για την προσω-
πική του ζωή και τη σχέ-
ση που έχει με την κοπέλα 
του. Μιλώντας για το φετι-
νό Survivor είπε: «Survivor 
βλέπω, θέλω να το δω ως 
θεατής, αλλά δεν βλέπω 
πολύ επιβίωση ακόμα, εί-
ναι ξεκάθαρα πιο εύκολο 
το φετινό από το δικό μας», 
ενώ σε ό,τι αφορά στη δι-
κή του εμπειρία εξήγησε ό-
τι «Δεν έπεσα κάτω από την 
πείνα, αλλά σηκωνόμουν 
το πρωί και τα έβλεπα μαύ-
ρα, παραπατούσα».

Η Ναυσικά είναι ο 
λόγος για να δεις 
Survivor

Γενικότερα, η Ναυσικά Πανα-
γιωτακοπούλου δεν έχει ανά-
γκη το Survivor για να διαφη-
μίσει την εντυπωσιακή ομολο-
γουμένως ύπαρξή της. Είναι ήδη 
γνωστή στη διαδικτυακή και όχι 
μόνο κοινότητα. Βλέπετε, υπάρ-
χει και το Instagram και εκεί, 
κρύβονται συνήθως οι μεγα-
λύτερες αλήθειες. Η 28χρονη 
έχει αυτό που λέμε «μεσογειακή 
ομορφιά» και είναι αναμφίβολα 
ένας από τους λόγους (ο κυριό-
τερος ίσως) για να δει κανείς το 
Survivor.

Διαζύγιο για τον 
NIVO μετά από 10 
χρόνια γάμου

Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του 
Νίκου Βουρλιώτη και της Όλγας Καρ-
παθάκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του περιοδικού You, το οποίο ανα-
παρήγαγε και η εκπομπή «Πρωινό», 
το ζευγάρι αποφάσισε μετά από 10 
χρόνια γάμου να τραβήξει χωρι-
στούς δρόμους. Οι δυο τους δεν 
συνηθίζουν να βγάζουν στη δημοσι-
ότητα την προσωπική τους ζωή και 
ενώ τα πρώτα σύννεφα είχαν εμφα-
νιστεί στον γάμο τους από την προ-
ηγούμενη χρονιά, το διαζύγιό τους 
εκδόθηκε κάτω από άκρα μυστικό-
τητα το περασμένο φθινόπωρο.

Είναι ταλαντούχα, φωνάρα και 
κορμάρα. Η Ελένη Φουρέιρα, 
που μετρά πάνω από 1 εκατομ-
μύριο followers, έχει τον τρόπο 
να αναστατώνει τον ανδρικό πλη-
θυσμό. Σε κάθε της ανάρτηση οι 
φανς της παραληρούν και τα likes 
πέφτουν «βροχή». Όχι αδίκως…
Η τραγουδίστρια λατρεύει τα 
«αποκαλυπτικά» ποστ. Όπως 
ακριβώς είναι και τα τελευταία 
της. Ιδιαίτερα φορέματα, ξεχω-
ριστά λουκ, μικροσκοπικά μαγιό 
που κρύβουν μόνο τα απαραί-
τητα, ανεβάζουν τη θερμοκρα-
σία στα ύψη.

Γ.Κορόμι: «Ο χειρότερος 
συμπαίκτης μου ήταν ο 
Παππάς, έβγαζε κακία»

Κατερίνα Γερονικολού: «Νιώθω 
παραδομένη στον Γιάννη 
Τσιμιτσέλη »

Ελένη Φουρέιρα: 
Σέξι και όποιος 
αντέξει 

Τ
ο τηλεοπτικό δίδυμο του «Mega Star» φιλοξέ-
νησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η Κόνι Μετα-
ξά και ο Αντώνης Δημητριάδης μίλησαν για τη 
συνεργασία τους ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έ-

χουν τα όσα είπε η κόρη του Λευτέρη Πανταζή για την 
προσωπική της ζωή και τον Μάριο Καπότση αλλά και 
τις δουλειές που έκανε και όλοι την κορόιδευαν.
Μιλώντας για τις δουλειές που κάνει πέραν των καλ-
λιτεχνικών η Κόνι Μεταξά είπε: «Μου είπες κάτι για 
να ξεκινάμε νέα πράγματα και να δοκιμάζουμε. Όταν 
εγώ έλεγα πριν χρόνια ότι θέλω και να τραγουδώ και 
να παίζω στο θέατρο και να κάνω τηλεόραση και να 

κάνω το Instagram, οι περισσότεροι τότε στον χώρο 
της μουσικής με κορόιδευαν. Τι είναι τραγουδίστρια; Τι 
είναι ηθοποιός; Τι είναι παρουσιάστρια;» είπε αρχικά 
για να συνεχίσει: «Όταν έκλεισαν όλα αυτά, ήμουν 
η μόνη που είχα δουλειά. Μετά ξεκίνησαν όλοι να 
θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα. Οπότε δεν πρέπει 
ποτέ να κλείνουμε πόρτες. Ήμουν ευλογημένη που 
από τον πρώτο καιρό που έγινε αυτό, είχα το πρω-
ινό. Μπορεί να μην ήμουν μπροστά και να ήμουν από 
πίσω αλλά ναι δεν έχασα την δουλειά μου μέχρι το 
τέλος. Οπότε δεν ήμουν καθόλου εκτός δουλειάς γιατί 
είχα τολμήσει να δοκιμάσω καινούρια πράγματα».

Κόνι Μεταξά: «Με κορόιδευαν αλλά 
όταν έκλεισαν όλα ήμουν η μόνη που 
είχα δουλειά»

Γ
ια τη σχέση της 
μ ε  τ ον  Γιά ν ν η 
Τσ ιμιτσέ λη και 
τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε -

νο ενός γάμου μίλησε 
η Κατερίνα Γερονικο-
λού. Η ηθοποιός μίλη-
σε σ την εκπομπή «Ε-
λένη» και εξήγησε αρ-
χικά, πως ποτέ δεν ή-
ταν αυτής της νοοτρο-
πίας, ούτε την ενδια-
φέρει να παν τρευτεί. 
«Και επίσημα, ε ίμαι 
δεσμευμένη. Δεν νιώ-
θω καμία ανάγκη γ ια 
κάτι παραπάνω. Ίσα ί-
σα, μπορώ να σου πω 
ότι με κάνει να νιώθω 
πιο ελεύθερη ότι ο κα-
θένας κάθε μέρα έχει 
την επιλογή και επιλέ-
γει να είναι δίπλα στον 
άλλο», είπε χαρακτη-
ριστικά.
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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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Ένας τύπος κάνει την βόλτα του στο 
Μοναστηράκι και βλέπει κάποιον με 
μια κιθάρα να παίζει..
- Ωραίος, σκέφτεται..
Πιο κάτω,γύρω στα 100 μέτρα ένας 
μπασίστας έπαιζε το ίδιο τραγούδι.
Άλ λα 100 μέ τρα πιο κάτω βλέπε ι 
κάποιον να τραγουδάει το ίδιο τρα-
γούδι με τους άλλους.
Ενθουσιασμένος λοιπόν,του λέει..
-Συγ νώμη ρε φίλε,αλ λά πιο πάνω 
άλλοι δύο έπαιζαν ακριβώς το ίδιο 
τραγούδι με αυτό που τραγουδάς.
-Το ξέρω, απαν τά αυτός. Είμασ τε 
συγκρότημα!!
-Σοβαρά; Και πως σας λένε;
-ΣΚΟΡΠΙΟΝΣ!!!

Κ Ο Λ Π Α        Γ Ι Α          Δ Ι Α Ι Τ Α
1. Αν κανένας δεν σας βλέπει να τρώτε, 
τότε αυτό που τρώτε δεν έχει θερμί-
δες.
2. Αν πίνετε μια διαιτητική σόδα τρώ-
γοντας μια σοκολάτα, τότε αυτά τα δύο 
αλληλοακυρώνονται.
3. Οταν τρώτε με κάποιον άλλον, οι 
θερμίδες δεν λογαριάζονται αν και οι 
δύο τρώτε την ίδια ποσότητα.
4. Τροφές που τρώγονται γ ια ιατρι-
κούς λόγους δεν έ χουν θερμίδε ς. 
Αυτές περιλαμβάνουν σοκολάτες που 

δίνουν ενέργεια, brandy, κέικς και 
παγωτά.
5. Οι πάστες σε κομάτια δεν περιέχουν 
θερμίδες επειδή το κομάτιασμα αφή-
νει τις θερμίδες να διαρρεύσουν.
6. Εαν τρώτε φαγητό από το πιάτο ενός 
άλλου, οι θερμίδες δεν λογαριάζονται.
7. Τα μεζεδάκια που σχετίζονται με 
τις ταινίες στην τηλεόραση ή το βίντεο 
έχουν πολύ χαμηλότερη θερμιδική 
αξία επειδή είναι τμήμα της διασκέ-
δασης και όχι τμήμα της προσωπικής 
πλήρωσης σε τροφή.
8. Και βέβαια ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαιτητ ι-
κέ ς σοκολάτε ς και γκοφρέτε ς εκε ί 
έξω, παρ’ ότι οι εταιρίες επιμένουν να 
μην τις αναφέρουν στις συσκευασίες. 
Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας και δια-
λέξτε τις σωστές.

Πηγαίνε ι έ νας σ τη γε ιτόν ισσα γ ια 
ζάχαρη: «Καλημέρα γειτόνισσα έχεις 
λίγη ζάχαρη να φτιάξω ένα καφεδάκι 
γιατί μου τελείωσε;» 
«Έλα μέσα και θα σου φτ ιάξω εγώ 
καφέ!» 
«Εντάξει!» 
«Πως τον πίνεις;» 
«Σκέτο…»
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ΚΡΊΟΣ
Η νέα εβδομάδα φίλε μου Κριέ σε βρίσκει 
εξαιρετικά εκνευρισμένο για ζητήματα που 
αφορούν τα οικονομικά σου. Κάποια έκτα-
κτα έξοδα θα σε αποδιοργανώσουν αλλά 
θα προκαλέσουν και ένταση, άγχος και ανα-
σφάλεια . Απέφυγε αυτή την εβδομάδα την 
τόλμη και το ρίσκο , αφού ο κυβερνήτης του 
ζωδίου σου ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο 
με Δια και σύνοδο με Ουρανό . 

ΤΑΥΡΟΣ
Η τάση της εβδομάδας είναι η απελευθέ-
ρωση από κάθε τι που δεν προοδεύει δεν 
εξελίσσεται. Δεν παύει όμως να δημιουρ-
γούνται ξαφνικές αντιπαραθέσεις με το 
περιβάλλον σου. Μεγαλύτερη προσοχή σε 
κόντρες δείξε εσύ του 1ου δεκαημέρου. Πιο 
κερδισμένος σε αισθηματικά και επαγγελ-
ματικά εσύ του 2ου και 3ου δεκαημέρου 

ΔΊΔΥΜΟΊ
Αρκετό στρες σε διακατέχει αυτή την εβδο-
μάδα αγάπη Δίδυμε, γιατί νιώθεις ότι το 
ποτήρι έχει ξεχειλίσει και δεν έχεις προ-
σωπικό χρόνο και χώρο για τον εαυτό σου 
. Άλυτες καταστάσεις του χτες μπαίνουν 
τώρα στο τραπέζι σκέψεων και συζητήσεων 
γιατί επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις. 
Στα επαγγελματικά σου υπάρχει 
έντονο παρασκήνιο ενώ ανα-
γκάζεσαι να πάρεις απο-
φάσεις. Στα οικονομικά 
έρχονται επιτέλους χρή-
ματα στα χέρια σου

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Έφτασε η στιγμή να 
κοιτάξεις λίγο παρα-
πάνω τον εαυτό σου, 
τα θέλω σου , να φροντί-
σεις επιτέλους εσένα και να 
δώσεις τόπο στην οργή σε ότι 
σε πίκρανε. Οι μέρες σου είναι θετικές, 
οι πιέσεις αφορούν μόνο γραφειοκρα-
τικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιή-
σεις Δείξε προσοχή στα άτομα που εμπι-
στεύεσαι για επαγγελματική συνεργασία 
κάποιοι δεν έχουν τις πιο αγνές προθέσεις. 
Έκτακτα έξοδα είναι μέσα στο πρόγραμμα   

ΛΈΩΝ
Αυτή την εβδομάδα αγαπητέ Λέοντα επι-
κεντρώνεται στα επαγγελματικά και στους 
στόχους σου , μόνο που κυριαρχεί ο εκνευ-
ρισμός και κάποιες ρήξεις με άτομα που 
συνεργάζεσαι επαγγελματικά. Αρκετές επα-
φές και συζητήσεις σε βοηθούν να βρεις 
λύσεις. Απελευθερώσου από το στρες. 
Απογοητεύεσαι από την ξαφνική αλλαγή 
που δέχεσαι στην συμπεριφορά του ατό-
μου που σε ενδιαφέρει ενώ οι κόντρες και 
νεύρα προκαλούν πάγωμα και απόσταση 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Αέρας αλλαγής πλανάται αυτή την εβδο-
μάδα στη ζωή σου και είσαι σε περί-
οδο που θες να κάνεις την προσωπική 
σου επανάσταση αλλάζοντας τα πάντα 
πρωτίστως την καθημερινότητα και την 
εργασία σου. Δεν είναι ωστόσο ιδα-
νικό το διάστημα για μεγάλα ρίσκα . 

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

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Στις σχέσεις σου αυτή την εβδομάδα 
χτυπά κόκκινο καμπανάκι κινδύνου , 
αφού η σύνοδος Άρη Ουρανού προκα-
λεί έντονες κόντρες και αντιπαραθέ-
σεις με το περιβάλλον σου και είναι επι-
βεβλημένα τα ξεκαθαρίσματα. Προσπά-
θησε να μην υπερβάλεις στις αντιδρά-
σεις σου και μην μεγαλοποιείς τις κατα-
στάσεις. Κάποιες σχέσεις και συνεργα-
σίες αναγκαστικά πρέπει να κλείσουν τον 
κύκλο τους γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. 
Ανακατατάξεις στο σπίτι ή στην εργασία 
είναι μέσα στις τάσεις της εβδομάδας  

ΤΟΞΟΤΉΣ
Με νεύρα και ευερεθιστότητα εξελίσσεται 
η νέα εβδομάδα που σε θέτει εργασιακή 
αναδόμηση και αλλαγές στους ρυθμούς 
της καθημερινότητας σου. Κάνε δραστηρι-

ότητες που θα σε αποφορτίσουν από 
το στρες της τελευταίας περι-

όδου. Η εβδομάδα είναι 
ιδανική για να κόψεις 

κακέ ς  συνήθε ιε ς  .  

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Αρκε τά δημιουρ-
γ ι κ ή  π ρ ο β λ έ π ε -
τα ι  ασ τ ρολογ ικά 

γ ια σένα Αιγόκερε 
η  Νέα Εβδομάδα, 

όπου ε ίνα ι  φανερό 
ότ ι ε ίσαι επικεν τρωμέ-

νος σε ζητήματα οικονο-
μικά αλλά και αισθηματικά! Στα οικο-

νομικά θα χρειαστεί να κάνεις πολύ 
λεπτούς χειρισμούς και να μην πάρεις 
τώρα μεγάλα ρίσκα. Στα αισθημα-
τικά αναμένεται μία ξαφνική εξέλιξη 
που θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση.   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δυναμική αλλά και εκρηκτική αναμέ-
νεται η νέα εβδομάδα για το δικό σου 
ζώδιο αγαπητέ μου Υδροχόε. Η σύνο-
δος Άρη - Ουρανού φέρνει ξαφνι-
κές ανατροπές και αλλαγές στις σταθε-
ρές βάσεις της ζωής σου (σπίτι - οικο-
γένεια- εργασία)! Ζητάς την απελευθέ-
ρωσή σου από καταστάσεις που σε πνί-
γουν και είσαι αρκετά ανατρεπτικός 
στις αντιδράσεις και στις επιλογές σου!  

ΊΧΘΈΊΣ
Γεμάτη ειδήσεις είναι η εβδομάδα σου 
φίλε μου Ιχθύ ενώ κρίνεται επιβεβλημένο 
να πάρεις άμεσα και γρήγορα κάποιες 
αποφάσεις που ανέβαλες εδώ και καιρό! 
Κλείνεις κάποιους επαγγελματ ικούς 
κύκλους, βρίσκεσαι σε κάποιες αντιθέσεις 
με άτομα που συνεργάζεσαι, όμως όλα 
αυτά μπορείς και καταφέρνεις να τα δια-
χειριστείς με επιτυχία 

Είναι ένας πελαργός και κουβαλάει ένα γέρο 
85 χρονών. Εκεί που πετάνε, γυρνάει ο γέρος 
και λέει στον πελαργό: 
‘’ Έλα τώρα, κόψε τις μαλακίες και πές την 
αλήθεια. Παραδέξου οτι χαθήκαμε!!!’’

Κάθεται μια αλογόμυγα στην πλάτη ενός 
λυκόσκυλου.
Ρωτάει απορημένη η αλογόμυγα
-Τι είσαι εσύ;
Και απαντάει εκείνος:
-Λυκόσκυλο, ο πατέρας μου ήταν λύκος 
και η μητέρα μου σκύλος.
... -Εσύ, τι είσαι; ρωτάει το λυκόσκυλο.
-Αλογόμυγα.
-Α καλά, οι δικοί σου το παραγ*σανε.....!!!

Μια ξανθιά Σουηδέζα που είχε έρθει στην 
Ελλάδα για διακοπές , θέλει να γυρίσει 
στην πατρίδα της αλλά δεν έχει καθόλου 
χρήματα.
Γνωρίζει τυχαία κάποιο ναυτικό, ο οποίος 
της υπόσχεται να την πάρει μαζί του στο 
πλοίο που δουλεύει και να την κατεβά-
σει στη Σουηδία , χωρίς να πληρώσει 
εισιτήριο. Με μια προϋπόθεση: σε κάθε 
λιμάνι που θα πιάνουν, εκείνη θα πρέπει 
να κάνουν σεξ.
Την παίρνει λοιπόν μαζί του στο καράβι, 
τη βάζει στην καμπίνα του και σε λίγο το 

πλοίο φεύγει.
Μετά από λίγη ώρα το πλοίο σφυρίζει, 
ακούγεται η άγκυρα που κατεβαίνει και 
η Σουηδέζα βλέπει από το φινιστρίνι το 
πλοίο να μπαίνει σε λιμάνι. Μετά από λίγο 
το πλοίο αναχωρεί και έρχεται ο ναυτικός 
στη καμπίνα να κάνουν σεξ με την Σουη-
δέζα, όπως συμφώνησαν.
Δεν είχαν περάσει 15 από το σεξ και είχαν 
πιάσει πάλι λιμάνι. Μόλις το πλοίο αναχώ-
ρησε ο ναυτικός γύρισε πάλι στην καμπίνα 
για σεξ με την Σουηδεζα για 2η φορά. 
Κάθε 1/2 ώρα έπιαναν λιμάνι και ο ναυ-
τικός γύριζε στην καμπίνα για να εισπρά-
ξει από τη Σουηδέζα. Η συμφωνία-συμ-
φωνία.
Αυτό συνεχίστηκε όλη την ημέρα. Κάποια 
στιγμή όμως η Σουηδέζα άρχισε να κου-
ράζεται. «Δεν είναι δυνατόν», σκεφτόταν, 
«τόσο σεξ σε μια μέρα? Μέχρι να φτά-
σουμε στη Σουηδία θα έχω πεθάνει!» 
Και αποφασίζει να ρωτήσει τον καπετά-
νιο, αφού ο ναυτικός απέφευγε να της 
απαντήσει.
«Πόσα λιμάνια είναι καπετάνιε, μέχρι τη 
Σουηδία?»
Και ο καπετάνιος: 
«Δεν ξέρω, κοπέλα μου. Δεν έχω πάει 
ποτέ. Εγώ χρόνια τώρα κάνω μόνο Ρίο - 
Αντίρριο!»
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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

Αίγιο , καρτ ποστάλ 
στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970

Η περιοχή των 
σημερινών Εξαρχείων, 

χωματουργικές εργασίες 
στην ομώνυμη πλατεία.

Πλύσιμο στην σκάφη. 
Γιάννενα 1951

ΛΑΡΙΣΑ. 
Αεροφωτογραφία 
Αγίου Αχιλλείου

Στο Μοναστηράκι τέλη 
‘70 , αρχές ‘80 . Οδός 

Ανδριανού H Λεωφόρος Κηφισιάς 
φωτογραφημένη μεταξύ 

1925 & 1935 

Η Λεωφόρος Συγγρού το 
1952

Ο κάμπος της 
Καλαμπάκας , 1937

Εθνική Βιβλιοθήκη 1941

H Καλαμπάκα
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 Στο μικρό χωριό του Κιλκίς έλαβε 
χώρα η σπουδαία νικητήρια μάχη της 
Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Μ
όλις 4 χιλιόμετρα από τη Βό-
ρεια Μακεδονία ένα μικρό 
χωριό της Ελλάδας έχει συν-
δέσει το όνομα του με μία πο-

λύ σημαντική στιγμή της βαλκανικής ιστο-
ρίας: Η επικράτηση του ελληνικού στρατού 
απέναντι στα στρατεύματα της Βουλγαρίας 
τον Μάιο του 1918 αποτελεί την καθοριστι-
κότερη νίκη του Μακεδονικού Μετώπου 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία μάχη που 
φαίνεται πως έπαιξε τελικά σημαντικό ρόλο 
και στην αντιμετώπιση της χώρας μας από 
τις δυνάμεις της Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, 
Ρωσία).
Βορειοδυτικά του νομού Κιλκίς, στις πλα-
γιές του όρους Πάικο, το χωριό Σκρα ανα-
φέρεται για πρώτη φορά σε ιστορικά κεί-
μενα με την ονομασία Λούμνιτσα το 1452, 
μόλις έναν χρόνο πριν την Άλωση της Κων-
σταντινούπολης. Εκεί έχουν δοθεί μερικές 
σημαντικές μάχες για την ένωση του οικι-
σμού με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα, με το χωριό να παίρ-
νει το όνομα του από την κοντινή κορυφή 
Σκρα ντι Λέγκεν, που σημαίνει «Λίκνο εκ 
Βράχων».
Οι σημερινοί επισκέπτες που αγαπούν τις 
δραστηριότητες στη φύση θα μαγευτούν 
από το ονειρικό τοπίο καθώς στο χωριό 
υπάρχουν οι πανέμορφοι καταρράκτες του 
Σκρα, αλλά και μία καταγάλανη λίμνη, γνω-
στή με τον χαρακτηρισμό «Γαλάζια λίμνη 
της Ελλάδας». Για εκείνους που αγαπούν την 
ιστορία το Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου-Μάχης Σκρα λειτουργεί στην περι-
οχή από τον Μάιο του 2002, αποτελώντας 
ζωντανό ντοκουμέντο μίας καταλυτικής 
στιγμής για την ελληνική ιστορία των αρχών 
του 20ου αιώνα.

Μία μάχη-σύμβολο
Τον τελευταίο χρόνο του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου ο ελληνικός στρατός πολέ-
μησε για πρώτη φορά μαζί με τον γαλλικό, 
έχοντας αντιμέτωπα τα στρατεύματα της 
Βουλγαρίας. Τον Μάιο του 1918, και αφού 
οι Βούλγαροι που πολεμούσαν στο πλευρό 
των κεντρικών δυνάμεων απέναντι στην 
Αντάντ είχαν στρατοπεδεύσει στο Σκρα από 
το 1915, κατασκευάζοντας καταφύγια και 
ενισχυμένα συρματοπλέγματα, ο Γάλλος 
στρατηγός Γκιγιομά εκπόνησε σχέδιο γενι-
κής επίθεσης το οποίο θα εκτελούσαν από 
κοινού οι ελληνικές και γαλλικές δυνάμεις. 
Η επικράτηση των Ελλήνων ήταν άμεση και 
πανηγυρική με τις τρεις ελληνικές μεραρχίες 
να διαλύουν την άμυνα του βουλγαρικού 
στρατού, καταλαμβάνοντας όλα τα σημεί-
α-κλειδιά στην περιοχή, παρά το γεγονός 
ότι υστερούσαν σημαντικά σε όπλα, αλλά 

και ανθρώπινο δυναμικό.
Οι εφημερίδες της εποχής έκαναν τότε λόγο 
για τον «Θρίαμβο της ελληνικής λόγχης», με 
τους επικεφαλείς του ελληνικού στρατού 
να λαμβάνουν τίτλους και παράσιμα από 
τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετα-
νίας για την καθοριστική συνεισφορά τους 
στην έκβαση του Μακεδονικού Μετώπου. 
Η «λαμπρή νίκη των ελληνικών δυνάμεων», 
όπως την είχε αποκαλέσει ο διεθνής Τύπος, 
έχει κάνει διάσημη την περιοχή, προσφέ-
ροντας ακόμα μεγαλύτερο τουριστικό ενδι-
αφέρον σε αυτό το μικρό χωριό της Μακε-
δονίας.

Η Γαλάζια Λίμνη
Ωστόσο, για τους φυσιολάτρες το Σκρα θα 
είναι για πάντα το «σπίτι» της «ελληνικής 
γαλάζιας λίμνης», ένας μαγικός τόπος με μία 
σμαραγδένια όαση κρυμμένη μέσα στην 
καταπράσινη φύση.
Μόλις 64 χιλιόμετρα από την πόλη του Κιλ-
κίς και περίπου 90 από τη Θεσσαλονίκη, οι 
πανέμορφοι καταρράκτες του Σκρα αποτε-
λούν σταθερό προορισμό των κατοίκων της 
συμπρωτεύουσας, οι οποίοι επιλέγουν την 
τοποθεσία για μονοήμερες εκδρομές σε ένα 
από τα ωραιότερα και πιο ιστορικά σημεία 
της βόρειας Ελλάδας. Για να φτάσετε εκεί 
ακολουθήστε από το Κιλκίς τις ταμπέλες για 
τα χωριά Σκρα και Κούπα. Στον δρόμο σας 
θα συναντήσετε μία διασταύρωση που από 
τα αριστερά καταλήγει στο χωριό Αρχάγγε-
λος και από τα δεξιά στο χωριό Σκρα. Πριν 
μπείτε στο οικισμό θα στρίψετε αριστερά 
και θα βρείτε τον δρόμο για τους καταρ-
ράκτες. Το αυτοκίνητο δεν φτάνει μέχρι τη 
λίμνη, αλλά θα χρειαστεί να ακολουθήσετε 
ένα πολύ βατό μονοπάτι, σκεπασμένο από 
καστανιές και πλατάνια.

Η διαδρομή προς τους καταρράκτες και τη 
λίμνη έχει ονομαστεί Κότζα Ντέρε ή αλλιώς 
Μέγα Ρέμα και ξεκινά από 300 πέτρινα σκα-
λοπάτια που οδηγούν σε ένα ξέφωτο. Εκεί 
μπορείτε να κάνετε, εάν επιθυμείτε, ένα διά-
λειμμα αφού υπάρχει χώρος για πικνίκ εξο-
πλισμένος με παγκάκια και τραπέζια.
Συνεχίστε την πεζοπορία, περνώντας πάνω 
από την ξύλινη γέφυρα, πριν ακούσετε τον 
καταρράκτη να κυλάει γλυκά, καταλήγο-
ντας στα σμαραγδένια νερά της λίμνης από 
ύψος 6 μέτρων. Η φήμη αυτού του εξω-
τικού τοπίου που βρίσκεται φωλιασμένο 
μέσα στο δάσος είναι τόσο μεγάλη που το 
καλοκαίρι πάρα πολλοί επισκέπτες φτά-
νουν εδώ για να απολαύσουν μία βουτιά 
στα κρυστάλλινα νερά, σε ένα απόλυτα 
φωτογενές σποτ της Μακεδονίας. Ωστόσο, 
είναι καλό να θυμάστε πως τόσο οι καταρ-
ράκτες όσο και η λίμνη είναι παγωμένα 
και θα χρειαστείτε μεγάλες αντοχές για 
να κολυμπήσετε. Αν είστε θαρραλέοι και 
παραμείνετε στο νερό για αρκετή ώρα θα 
συνηθίσετε τη χαμηλή θερμοκρασία και, 
ίσως, εξερευνήσετε τελικά και τις μικρές 
«σπηλιές» των καταρρακτών, ενώ δεν 
είναι λίγοι οι πιο τολμηροί ταξιδιώτες, οι 
οποίοι ανεβαίνουν στους καταρράκτες για 
μία βουτιά από ψηλά. Στο σημεία υπάρχει 
και ένα σκοινί απ’ όπου πολλοί επιλέγουν 
να κάνουν λίγα «ακροβατικά» πριν πέσουν 
με ορμή στα κρύα νερά της σμαραγδένιας 
λίμνης.
Με λίγα λόγια, η εμπειρία είναι ονειρική 
και μπορεί να ολοκληρωθεί ιδανικά με 
ένα γεύμα σε κάποιο από τα παραδοσιακά 
ταβερνάκια στην πλακόστρωτη πλατεία του 
οικισμού Σκρα, κάτω από τον γέρικο πλά-
τανο, ο οποίος προσφέρει πυκνή σκιά. Εκεί 
θα βρείτε και λίγα ενοικιαζόμενα δωμά-

τια, αν θέλετε να μείνετε στο χωριό. Εναλ-
λακτικά επιλέξτε την πόλη του Κιλκίς, η 
οποία βρίσκεται 59 χιλιόμετρα μακριά. Επί-
σης, αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν την πόλη 
Gevgelija της Βόρειας Μακεδονίας, μόλις 
μισή ώρα από το Σκρα, καθώς εκεί θα μπο-
ρέσετε να μείνετε σε πολύ όμορφα δωμάτια 
με ελάχιστα χρήματα. Ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε ότι υπάρχουν καταλύματα που στοι-
χίζουν μόλις 50 ευρώ για δύο άτομα, για 
δύο διανυκτερεύσεις.

Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
Στην πλατεία του χωριού θα βρείτε και το 
μικρό Μουσείο Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 
οποίο λειτουργεί από το 2002.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του θα 
δείτε σημαντικά κειμήλια από την εμβλη-
ματική μάχη του Μακεδονικού Μετώπου 
(στην είσοδο του οικισμού υπάρχει και 
η χαρακτηριστική ταμπέλα που γράφει 
«Καλωσορίσατε στο ηρωικό Σκρα»), φωτο-
γραφίες, καθώς και ιστορικά αρχεία που 
παραθέτουν ολόκληρο το χρονικό της νικη-
φόρας, για τις δυνάμεις της Αντάντ, επίθε-
σης η οποία έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου του 
1918.
Στόχος της έκθεσης είναι να τιμήσει τη 
μνήμη όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
σε μία από τις πιο καθοριστικές μάχες που 
δόθηκε την τελευταία χρονιά του πολέμου 
στα Βαλκάνια.
Στην είσοδο του χωριού υπάρχουν ακόμη 
το Ηρώο των πεσόντων και η προτομή του 
ταγματάρχη Βασίλη Παπαγιάννη, του πιο 
υψηλόβαθμου Έλληνα αξιωματικού που 
έπεσε στο πεδίο της μάχης. Λίγο έξω από το 
χωριό, γύρω από το Σκρα ντι Λεγκέν υπάρ-
χουν ακόμη ερειπωμένα πολυβολεία, και 
άλλα ενθύμια από τη μάχη.

Σκρα: Βουτιά στη «Γαλάζια Λίμνη» της Ελλάδας
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Οι εγκαταστάσεις του 
Μουσείου θα στεγαστούν στο 
βιομηχανικό κτήριο του Σιλό  
και θα ξεπερνούν τα 13.000 τ.μ.

Έ
να ολοκαίνουργιο, εντυπωσι-
ακό Μουσείο Εναλίων Αρχαι-
οτήτων, όπου θα στεγάζονται 
ευρήματα από όλες τις ελλη-

νικές θάλασσες θα αποκτήσει ο Πει-
ραιάς. Το επίσημο σύνθημα για την 
έναρξη των εργασιών στο βιομηχα-
νικό κτήριο του Σιλό, που βρίσκεται 
στον χώρο του ΟΛΠ- δόθηκε με την 
ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Μουσείων επί των αρχι-
τεκτονικών, στατικών και ηλεκρομη-
χανολογικών προμελετών, της μου-
σειογραφικής προμελέτης και της 
τροποποίησης του κτηριολογικού 
προγράμματος.
Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων 
θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυ-
σθέντα από όλες τις ελληνικές θάλασ-
σες: Αγάλματα, τμήματα γλυπτών, 
μέσα συναλλαγών, σκαριά και εξαρ-
τήματα εξοπλισμού πλοίων, οπλικά 
εργαλεία, επιγραφές, είδη καλλω-
πισμού, χρηστική και επιτραπέζια 
κεραμική, εργαλεία και ποικίλα αντι-
κείμενα, προερχόμενα από υποβρύ-
χιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκα-
φές, αλλά και αυτόβουλες παραδό-
σεις ιδιωτών ή κατασχέσεις.
Παράλληλα, θα προσφέρει στον επι-
σκέπτη την εμπειρία της κατάδυσης 
στο παρελθόν, με σταθμούς στον 

χρόνο, καταβυθισμένους οικισμούς, 
ναυάγια, ομοιώματα πλοίων, σκαριά 
και φορτία εμπορικών πλοίων, χάρ-
τες και διαγράμματα, ψηφιακές εφαρ-
μογές και προβολές, ενώ ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί σε εκπαιδευτικές 
δράσεις και προγράμματα.
Με την προβλεπόμενη νέα προ-
σθήκη, οι εγκαταστάσεις του Μου-
σείου θα ξεπερνούν τα 13.000 τ.μ., τα 
οποία κατανέμονται σε εκθεσιακούς 
χώρους για μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις, σε χώρους για εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και επιστημονικές 
δράσεις (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, 
πολυμέσα), εργαστήρια συντήρησης, 
χώρους παροχής υπηρεσιών προς 
τους επισκέπτες (υποδοχή, βεστιά-

ριο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, εστι-
ατόριο, ιατρείο), γραφεία διοίκησης.
«Ένα όραμα δεκαετιών, χάρη στην 
συνεργασία μας με τον ΟΛΠ, με το 
Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη -που 
χρηματοδότησε την εκπόνηση των 
προμελετών- και με την χρηματοδό-
τηση του έργου μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης, βρίσκεται σε τροχιά υλο-
ποίησης. Ο μοναδικός πλούτος των 
ελληνικών θαλασσών αποκτά, στο 
παλαιό κτήριο του Σιλό, που από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’30 έχει συν-
δέσει την παρουσία του με την ιστο-
ρία του Πειραιά, τον ιδανικό χώρο 
φιλοξενίας του» δήλωσε η υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το κτήριο 

του Σιλό είναι ο πλέον κατάλληλος 
χώρος για να στεγαστούν τα πολυ-
άριθμα και ήδη συντηρημένα ενά-
λια ευρήματα, που παραμένουν για 
χρόνια στις αποθήκες της αρμόδιας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. Βασικός σκο-
πός της δημιουργίας του Μουσείου 
Ενάλιων Αρχαιοτήτων είναι να ανα-
δειχθεί η σχέση της χώρας μας με 
τη θάλασσα και ο ελληνικός πολιτι-
σμός στη μεγάλη διαχρονία του μέσα 
από τα ευρήματα των θαλασσών μας. 
Παγκοσμίως είναι ελάχιστα τα μου-
σεία που εκθέτουν αποκλειστικά 
ενάλιες αρχαιότητες. Είναι φανερό 
ότι το Μουσείο μπορεί να εισάγει τον 
Πειραιά στους διεθνείς πολιτιστικούς 
προορισμούς».

Σ
ε μία ιστορική βραδιά για την πόλη του 
Ελληνικού, της Ομογένειας αλλά και 
για τον Παγκόσμιο Ελληνισμό ο Δή-
μαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κος 

Ιωάννης Κωνσταντάτος παρουσίασε το σχέδιο 
ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντια-
κού Ελληνισμού Σουρμένων οπου θα ανεγερ-
θεί στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελλη-
νικού. Την χρηματοδότηση της ανέγερσης του 
Μεγάρου έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δρ. 
Σπύρος Λάτσης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έντονο 
συναισθηματικό κλίμα αφού το Μέγαρο 
Παγκοσμιου Ελληνισμού Σουρμένων φιλοδο-
ξεί για τα επόμενα 100 χρόνια, να αποτελέσει 
τον συνδετικό κρίκο για όλη την Ομογένεια 
αλλα και για τους πανταχού Ποντίους όλου το 
κόσμου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρου-
σία της η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Ομιλητές ήταν οι:
Εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και επενδύσεων Αδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο Προέδρος της Βουλής Κωνσταντί-
νος Τασούλας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, 

ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ Λεωνίδας Ραπτάκης 
και τέλος ο Προέδρος της Ένωσης Σουρμένων 
Γεώργιος Σαραφίδης.
Σύσσωμες οι Ποντιακές Ομοσπονδίες από 
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη , 
Ρωσίας και Νότιας Αφρικής απέδωσαν τα 
εύσημα στον Δήμαρχο και στον Δρ Σπύρο 
Λάτση καθώς δηλώσαν ότι ενωμένοι θα μετα-

λαμπαδεύσουν τις παραδόσεις τους και θα 
δώσουν πνοή στο Παγκόσμιο Μνημείο που 
γεννήθηκε στην καρδιά του Ελληνικού.
Η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι ομι-
λητές συνεχάρησαν τον Δήμαρχο Ελληνικού 
Αργυρούπολης για το όραμά του και τον Δρ 
Σπύρο Λάτση για την χρηματοδότηση του 
Μεγάρου.

Έφυγε από τη 
ζωή ο σπουδαίος 
ζωγράφος Αλέκος 
Φασιανός 

Έ
φυγε από τη ζωή, 
σε ηλικία 87 ετών, 
ο Αλέκος Φασια-
νός. Ο εμβληματι-
κός ζωγράφος, που 
σφράγ ισε με το 

έργο του την εποχή του, αντι-
μετώπιζε τα τελευταία χρόνια 
προβλήματα υγείας.
Ο Αλέκος Φασιανός άφησε 
την τελευταία του πνοή σπίτι 
του, έχοντας στο πλευρό του 
τη σύζυγό του Μαρίζα και τα 
δύο τους παιδιά. Η ημερομηνία 
της κηδείας του δεν έχει ακόμα 
ανακοινωθεί.
Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε 
βιολί στο Ωδείο Αθηνών και 
ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (1955-
1960) με τον Γιάννη Μόραλη. 
Λίγο μετά την πρώτη του ατο-
μική έκθεση στην Αθήνα (1960, 
γκαλερί Α23), πήγε στο Παρίσι 
με υποτροφία της γαλλικής 
κυβέρνησης. Εκεί παρακολού-
θησε μαθήματα λιθογραφίας 
στην Ecole des Βeaux-Αrts, 
κοντά στους Clairin και Dayez 
(1962-64). Τελικά εγκαταστά-
θηκε πιο μόνιμα στη γαλλική 
πρωτεύουσα, όπου έζησε επί 
35 χρόνια, κρατώντας πάντως 
μια στενή και τακτική σχέση με 
την Ελλάδα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της τέχνης του διαμορφώθη-
καν βαθμιαία, στη διάρκεια 
της διαμονής του στο Παρίσι, 
όπου είχε την ευκαιρία να εξοι-
κειωθεί, μεταξύ άλλων, με τις 
μοντέρνες τάσεις της δεκαετίας 
του 1960. Ωστόσο, σε αντίθεση 
με άλλους έλληνες καλλιτέ-
χνες της γενιάς του, δεν συντά-
χθηκε εμφανώς με τα ευρωπα-
ϊκά πρωτοποριακά ρεύματα της 
εποχής.
Παρέμεινε πιστός στην παρα-
στατική ζωγραφική και στις 
ελληνικές καταβολές του, δια-
τηρώντας μέχρι τέλους το σεβα-
σμό του για κάποια διδάγματα 
της γενιάς του 30, την αγάπη 
του για την ελληνική τέχνη 
(αρχαία, βυζαντινή, λαϊκή), και 
τους ισχυρούς δεσμούς του με 
τη βιωμένη εμπειρία του ελλη-
νικού χώρου.

Ο Πειραιάς αποκτά ένα νέο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού 
Σουρμένων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ
ετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ στο 
πρωτάθλημα, ο Παναιτωλικός πανη-
γύρισε νίκη και στο Κύπελλο Ελλάδας 
επί του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώ-

να των προημιτελικών και εξελίσσεται σε φονέα των 
γιγάντων. Οι Αγρινιώτες επικράτησαν 2-1 των ερυ-
θρόλευκων και έχουν μικρό προβάδισμα ενόψει της 
ρεβάνς στο Καραϊσκάκης την επόμενη εβδομάδα. 
Μάλιστα και κόντρα στην Ένωση και απέναντι στους 
ερυθρόλευκους, οι Αγρινιώτες έκαναν την ανατρο-
πή και με τους ίδιους σκόρερ.

Άνοιξε το σκορ ο Αραμπί
Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν την πρώτη 
καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 3’ ο Μεντόσα σε μία 
αντεπίθεση έψαξε τον Ντουάρτε. Εκείνος έκανε το 
σουτ, ο Ξενιτίδης έδιωξε σε κόρνερ βάζοντας 
το πόδι του. Οι ερυθρόλευκοι μετά από 
εκείνη την ευκαιρία πήραν τα ηνία και 
προσπάθησαν να γίνουν απειλητι-
κοί. Γρήγορα έφτασαν και στο πρώτο 
γκολ.
Στο 13ο λεπτό οι παίκτες του Ολυ-
μπιακού συνεργάστηκαν πολύ καλά 
έξω από την περιοχή. Ο Βαλμπουενά 
πήρε την μπάλα από τον Αραμπί, έκανε 
τη σέντρα από τα δεξιά προς τον Μαροκινό 
που έκανε την κίνηση και με ωραία προβολή με 
το αριστερό στα όρια της μικρής περιοχής κάνοντας 
άλμα άνοιξε το σκορ.

Ισοφάρισε ο Μεντόσα
Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο 
και στο 17’ είχαν ευκαιρία γι’ ακόμη ένα γκολ. Ο 
Βαλμπουενά εκτέλεσε κόρνερ απ΄τα αριστερά, ο 
Αραμπί πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο 
Ανέστης απέκρουσε. Μετά από οδηγίες του Ανα-
στασίου, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να βγει πιο 
μπροστά και να πιέσει ψηλότερα. Στο 23ο λεπτό 
μάλιστα έφερε και το παιχνίδια ίσα.
Αρχικά ο Ντουάρτε έπειτα από σέντρα απ’ τα αρι-
στερά σούταρε πάνω στο αριστερό δοκάρι. Η 
μπάλα έπειτα από κόντρες έφτασε στον Μεντόσα, 
ο οποίος έκανε το σουτ εκτός περιοχής στέλνοντας 

την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και ύστερα το παι-
χνίδι ήταν ισορροπημένο. Πότε ο Ολυμπιακός προ-
σπαθούσε να πατήσει στην περιοχή του Παναιτωλι-
κού, πότε το αντίθετο χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Το 
ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 1-1, ενώ και υπήρξε 
ένα ιατρικό συμβάν που προκάλεσε ανησυχία.

Ο Καρέλης ολοκλήρωσε την ανατροπή
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αλλαγές το β’ μέρος. Ο 
Παπασταθόπουλος πέρασε στη θέση του Μπα, ο 
Τικίνιο αντί του Αραμπί και ο Λόπες αντικατέστησε 
τον Βαλμπουενά. Οι ερυθρόλευκοι είχαν το πάνω 
χέρι και στο 52’ έχασαν καλή στιγμή. Ο Τικίνιο 
πήρε την μπάλα στα αριστερά, πάτησε στην περι-
οχή, ντρίμπλαρε, έκανε το σουτ, έδιωξε σε κόρνερ 
ο Ανέστης.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν μεν την κατοχή, 
αλλά όχι και σπουδαίες ευκαιρίες, με 

τους Αγρινιώτες να προσπαθούν να 
χτυπήσουν στην κόντρα. Στο 60’ 
μπήκαν και μπροστά στο σκορ. Ο 
Καρέλης έπειτα από ωραία μπαλιά 
βγήκε απέναντι από τον Κρίστιν-
σον και με ωραία μπαλιά έγραψε το 

2-1. Στα επόμενα λεπτά ο Παναιτωλι-
κός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το 

μομέντουμ του. Στο 68’ ο Βέργος με τρο-
μερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα 

στα δίχτυα νικώντας τον Κρίστινσον. Ωστόσο, το 
γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, κάτι που επιβεβαί-
ωσε και το VAR.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να γίνει πιο επιθετι-
κός με την είσοδο του Λοβέρα αντί του Παπαδό-
πουλου. Οι ερυθρόλευκοι πίεζαν ψηλά στον αγωνι-
στικό χώρο, όμως δύσκολα δημιουργούσαν μεγά-
λες στιγμές, με τον Παναιτωλικό να απορροφά την 
όποια πίεση. Οι Αγρινιώτες επιχείρησαν να χτυπή-
σουν στην κόντρα έως και το φινάλε βλέποντας τον 
Ολυμπιακό ψηλά στο γήπεδο. Ωστόσο, το σκορ δεν 
άλλαξε μέχρι το τέλος.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πολλές αλλαγές, δεν 
μπόρεσε να υπερασπισθεί το προβάδισμά του που 
έδωσε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 23’ και έτσι παρέ-
μεινε χωρίς νίκη μέσα στο 2022.

Ο Παναιτωλικός, ο οποίος εξελίσσεται σε φονέα των γιγάντων, πήρε προβάδισμα στον πρώτο 
αγώνα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 2-1 του Ολυμπιακού με 
ανατροπή. 

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 2-1: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 2-1: 
Φονέας των γιγάντων, η πρόκριση Φονέας των γιγάντων, η πρόκριση 
κρίνεται στο Καραϊσκάκηκρίνεται στο Καραϊσκάκη

Παναθηναϊκός - Αν. Καρδίτσας 4-0
Καθάρισε την πρόκριση με 
τεσσάρα

Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ανα-
γέννηση Καρδίτσας στη Λεωφόρο, επικράτησε με 4-0 και τσέκαρε το εισι-
τήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μετατρέποντας τη ρεβάνς σε 
αγώνα τυπικής διαδικασίας. Τα γκολ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυ-

χαν οι Βιτάλ (δύο), Αϊτόρ και Καρλίτος.
Το τριφύλλι ήταν καταιγιστικό στο πρώτο μέρος, βρήκε δίχτυα στις 
περισσότερες τελικές προσπάθειες, αντίθετα κατέβασε ταχύτητα στο 
δεύτερο ημίχρονο και έκανε συντήρηση δυνάμεων. Η Αναγέννηση 
Καρδίτσας προσπάθησε να αμυνθεί και να πιέσει ψηλά, ωστόσο πήρε 
ελάχιστα πράγματα από το ιστορικό γι’ αυτήν παιχνίδι, μιας και είναι η 

πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικής φάση της διοργάνωσης.

Καθάρισε στο πρώτο μέρος το τριφύλλι
Οι πράσινοι πήραν κεφάλι νωρίς στο σκορ και συγκεκριμένα στο 6’ με τον 
Βιτάλ. Ο Βιγιαφάνιες έκανε ωραία κάθετη προς τον Αϊτόρ στα δεξιά, ο Ισπανός 
μεσοεπιθετικός έκανε το γύρισμα στον Βιτάλ και ο Βραζιλιάνος αν και έκανε 
σιγανό πλασέ, νίκησε τον Γκέκα και έκανε το 1-0.
Στο 20’ οι πράσινοι διπλασίασαν τα τέρματά τους ξανά με τους ίδιους 
πρωταγωνιστές. Ο Αϊτόρ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε 
σε αμυνόμενο ωστόσο έφτασε στο πρώτο δοκάρι και ο Βιτάλ με ωραίο 
πλασέ έκανε το 2-0.
Δώδεκα λεπτά μετά, ο Αϊτόρ άλλαξε ρόλο και από εκτελεστής έγινε δημι-
ουργός. Ο Καρλίτος έκανε μια εκπληκτική κάθετη πάσα, ο Αϊτόρ μπήκε 
μέσα στην περιοχή και από κοντά έκανε το 3-0.
Ο Καρλίτος βρήκε και αυτός τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 42’. Ο Κώτσι-
ρας έκανε τη βαθιά μπαλιά από τη μεσαία γραμμή προς την πλάτη της 
άμυνας της Αναγέννησης, ο Ισπανός φορ πετάχτηκε και μπήκε στην περι-
οχή, έκανε ένα υπέροχο ψιλοκρεμαστό σουτ και νίκησε τον Γκέκα για το 
4-0. Τελευταία καλή στιγμή και πάλι για το τριφύλλι, με τον Καρλίτος, 
ένα λεπτό μετά το γκολ που πέτυχε, έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ, με τον 
Γκέκα να πραγματοποιεί μια εξαιρετική επέμβαση.

Κατέβασε ταχύτητα στο δεύτερο μέρος
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε εξαιτίας των αλλα-
γών αλλά και του εύρους του σκορ του πρώτου μέρους, με τους παίκτες 
των δύο ομάδων.
Στο 50’ ο Καρλίτος αφού απέφυγε ωραία τον Γκόλια έκανε το σουτ μέσα 
στην περιοχή, ωστόσο η μπάλα πήγε ψηλά. Στο 66’ ο Ισπανός φορ διπλα-
σίασε τα τέρματά του, έπειτα από πάσα του Παλάσιος, ωστόσο την ώρα 
που ο Αργεντινός του μοίρασε την μπάλα ήταν εκτεθειμένος.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μόνος που απείλησε στο δεύτερο ημίχρονο, 
αλλά με «λιγότερο ζήλο», λόγω και του 4-0. Στο 71ο λεπτό ο Χουάνκαρ 
βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, ωστόσο το σουτ που επιχεί-
ρησε πέρασε άουτ. Στο 80’ ο Ιωαννίδης που πέρασε αλλαγή λίγα λεπτά 
νωρίτερα μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, με τον Γκέκα να απο-
κρούει με διπλή επέμβαση.
Στο 85’ ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα ακόμα γκολ με τον Παλάσιος, 
ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Κώτσιρα. Ο Πέρεθ έκανε την μπα-
λιά τρύπα στην πλάτη της άμυνας της Αναγέννησης, ο Κώτσιρας (από 
αντικανονική θέση) έκανε το γύρισμα στον Βιτάλ, ο οποίος από κοντά 
δεν δυσκολεύτηκε να απειλήσει.
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Η 
ΑΕΚ παρά τις πολλές απουσί-
ες που είχε κόντρα στον ΠΑ-
ΟΚ σ τη Θεσσαλον ίκη απέ-
σπασε το 0-0 σε ένα ματς ό-

που και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγ-
μές τους. Ανοιχτή η υπόθεση πρόκριση 
που θα κριθεί πλέον στο ΟΑΚΑ με την 
Ένωση να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε 
το μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών 
του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον 
ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ με τ ις δύο ομάδες 
να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς 
ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης που 
αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδο-
μάδα στο ΟΑΚΑ και να κρίνει την πρό-
κριση στα ημιτελικά. Εκεί όπου θα τους 
περιμένει ένας εκ των Παναιτωλικού ή 
Ολυμπιακού.
Η Ένωση φυσικά μετά το 0-0 της Τού-
μπας  έ χε ι  έ να μ ικρό προβάδισμα 
καθώς θα παίξει στην έδρα της 
αλλά η υπόθεση πρόκριση 
παραμένε ι  ανοιχ τή ε νώ 
με το εκτός έδρας γκολ 
να ε ίναι σε ισχύ σ την 
Ε λ λάδα ο ΠΑΟΚ θα 
κυνηγήσε ι να βάλε ι 
ένα γκολ γ ια να γ ίνει 
το αφεντικό.

Με αλλαγές και οι 
δύο ομάδες
Ο ι  δ ύ ο  π ρ ο π ο ν η τ έ ς 
παρέταξαν τις ομάδες τους 
με αλ λαγέ ς σε σχέση με το 
ματ ς πρωταθλήματος λόγω των 
απουσίων αλλά και της προσπάθειες 
ώστε να δώσουν ανάσες στους ποδο-
σφαιρισ τές τους καθώς η σεζόν έως 
τώρα είναι αρκετά μεγάλη και με προ-
βλήματα λόγω κορονοϊού.
Το παιχνίδι ήταν αρκετά ισορροπημένο 
με τ ις δύο ομάδες να έχουν καλά και 
κακά διαστήματα. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός 
που ε ίχε δοκάρι σ το δεύτερο μέρος 
μετά από μια σέντρα σουτ του Λύρα-
τζη αλλά η ΑΕΚ αυτή που είχε τις περισ-
σότερες και κλασικές ευκαιρίες για να 
σκοράρει με τον Τσούμπερ ως εκφρα-
στή των επιθέσεων της τόσο στο πρώτο 
όσο και στο δεύτερο μέρος.
Στη διάρκε ια του 90λεπτου η ΑΕΚ 
έδωσε την περισσότερη ώρα τη μπάλα 

σ τον ΠΑΟΚ που προσπάθησε να παί-
ξε ι ποδόσφαιρο και την ίδια ώρα οι 
παίκτες του Γιανν ίκη προσπαθούσαν 
να βγουν στην αντεπίθεση και να πετύ-
χουν ένα γκολ ώστε να πάρουν το προ-
βάδισμα.

Απείλησε πρώτος ο ΠΑΟΚ, έ-
χασε καλή ευκαιρία η ΑΕΚ
Το ματ ς ξ εκ ίνησε με τον ΠΑΟΚ να 
είναι αυτός που απείλησε πρώτος. Ο 
Κούρτ ιτ ς σ το 6’ εκ τός περιοχής ε ίχε 
τη μπάλα μπροστά του και τον χώρο 
ώστε να κάνει με τον Τσιντώτα όμως να 
είναι σε καλή θέση και να μπλοκάρει τη 
μπάλα.
Τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφτιαξε 
τ ις  προϋποθέσε ις  γ ια να σκοράρε ι 
αλλά δεν έκανε τελική. Η μπάλα έφτασε 
στον Γκαρσία, έδωσε πάσα στον Τσού-

μπερ, ο οποίος βγήκε τε τ α τ ε τ με 
τον Πασχαλάκη, δεν πλάσαρε 

όμως και προσπάθησε να 
γυρίσει παράλληλα πάλι 

προς τον Γκαρσία με τον 
Κρέσπο όμως να κόβει 
την προσπάθεια και 
να απομακρύνει.
Ξ α ν ά  ο  Π ΑΟΚ  μ ε 
σου τ  εκ τός  πε ριο -
χής από τον Ζίβκο -
βιτς στο 14’ απείλησε 

αλλά ο γκολκίπερ της 
ΑΕΚ ήταν και πάλι σε 

καλή θέση και μπλόκαρε 
τη μπάλα. 

Η απάντηση των φιλοξενούμενων 
ήρθε και πάλι σε μια αν τεπίθεση και 
παράλληλη μπαλιά προς τον Τσούμπερ 
αλλά ο Πασχαλάκης βγήκε γρήγορα στη 
μπάλα και έκοψε.
Εν συνεχεία μέσα σε ένα λεπτό είχαμε 
από μία καλή στιγμή για τις δύο ομά-
δες. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των 
φιλοξενούμενων να βρεθούν πρώτοι 
κοντρά στο γκολ. 
Ο Γέβτ ιτ ς σ το 34’ έκανε ωραία ενέρ-
γεια, μπήκε στην περιοχή και έκανε το 
πλασέ με τον Πασχαλάκη να μπλοκάρει 
τη μπάλα. 
Στην επίθεση του ΠΑΟΚ ο Αουγκούστο 
βρέθηκε σε θέση βολής επιχείρησε το 
σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στο πόδι 
του Μήτογλου και να φεύγει έξω.

Η 
Λαμία υποδέχθηκε τον Ιωνικό 
στο «Αθανάσιος Διάκος» για 
τη 18η αγωνιστική της Super 
League Interwetten, με τους 

Φθιωτούς να επικρατούν με 2-1, χάρη στα 
γκολ των Ρόμανιτς στο 11’ και Μπανγκου-
ρά στο 86ο λεπτό, με τον Μάντζη να μειώ-
νει στο 90ο λεπτό.
Αυτή η νίκη της Λαμίας κόντρα στον Ιωνικό 
ήταν η τέταρτη στη σεζόν, συμπεριλαμβα-
νομένων των αναμετρήσεων στο Κύπελλο 
Ελλάδας. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι 
δύο ομάδες ισοβαθμούν στη βαθμολογία με 
14 βαθμούς, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη για 
τη Λαμία στην έδρα της.
Η Λαμία άνοιξε το σκορ νωρίς στο πρώτο 
ημίχρονο χάρη στη διπλή ευκαιρία του 
Ρόμανιτς. Προβυδάκης έβγαλε εξαιρετική 
κάθετη μπαλιά στον Καραμάνο στη γωνία 
της περιοχής και αυτός έκανε το γύρισμα 
στον Ρόμανιτς.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε το σουτ 
με την μπάλα να βρίσκεται στα σώματα, 
ωστόσο επέστρεψε στα πόδια του και με 
ωραίο πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 
1-0.
Το δεύτερο τέρμα για τους γηπεδούχους 
πέτυχε ο Μπανγκουρά στο ντεμπούτο του 
με τη φανέλα της Λαμίας. Ο Τσούκαλος κέρ-
δισε στο προσωπικό μαρκάρισμα τον Κάνιας 
και από τις κόντρες επωφελήθηκε ο Σαραμα-
ντάς, ο οποίος έφυγε ταχύτατα στην αντεπί-
θεση. Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός μοίρασε 
στον Μπανγκουρά και αυτός με εξαιρετικό 
πλασέ έκανε το 2-0. Η φάση ελέγχθηκε για 
πιθανή παράβαση οφσάιντ στη φάση του 
Σαραμαντά, ωστόσο το γκολ ήταν καθαρό.
Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο 
Μάντζης στο 90ο λεπτό. Ο Άοσμαν με ωραία 
πάσα έστρωσε στον Έλληνα επιθετικός μέσα 
στην περιοχή και αυτός από κοντά έκανε το 
2-1. Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ με τον 
Ιωνικό.

Εκμεταλλεύτηκε το δυνατό ξεκί-
νημα η Λαμία
Η Λαμία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να απει-
λήσει την αντίπαλη εστία. Στην πρώτη της 
τελική προσπάθεια με τον Ρόμανιτς κατά-

φερε να πάρει κεφάλι στο σκορ.
Ο Ιωνικός στη συνέχεια πήρε στην κατοχή 
του την μπάλα, ωστόσο με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις δεν μπόρεσε να απειλήσει την εστία 
του Σαράνοφ.
Μοναδικές τελικές στο πρώτο μέρος πλην 
των δύο προσπαθειών του Ρόμανιτς, ήταν η 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Προβυδάκη 
στο 30ο λεπτό και ένα σουτ του Λενίς από 
μακρινή απόσταση που πήγε ψηλά στο 37’.

Πιο γρήγορος ο ρυθμός στο δεύ-
τερο μέρος
Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες 
μπήκαν με διάθεση να απειλήσουν. Η πρώτη 
τελική στο δεύτερο μέρος έγινε από πλευράς 
Ιωνικού, με το σουτ του Κάνιας έξω από την 
περιοχή να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια 
του Σαράνοφ.
Έξι λεπτά η Λαμία απείλησε με τον Μπεχα-
ράνο. Ο Ρόμανιτς έστρωσε την μπάλα μέσα 
από την περιοχή με τον Βολιβιανό μέσο να 
επιχειρεί ένα φαλτσαριστό σουτ από το ύψος 
της περιοχής με την μπάλα να πηγαίνει λίγο 
άουτ.
Στο 65’ η Λαμία λίγο έλειψε να διπλασιάσει 
τα τέρματά της, χάρη σε ένα περίεργο αυτο-
γκόλ. Ο Σάντσεζ έκανε το γύρισμα προς τον 
Χουτεσιώτη στην εστία αλλά προς τα αρι-
στερό δοκάρι με τον Έλληνα κίπερ να είναι 
στα δεξιά.
Για καλή τους τύχη η μπάλα πήγαινε εκτός 
εστίας και κατέληξε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι 
στην εξέλιξη της φάσης κέρδισαν δύο κόρ-
νερ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα, αν 
και υπήρχαν φωνές για χέρι του Βαλεριάνου, 
με το VAR να υποδεικνύει να συνεχιστεί το 
παιχνίδι, όπως και ένα λεπτό μετά το χέρι του 
Τσιγκρίνσκι.
Το παιχνίδι για λίγο ισορρόπησε με τον 
Ιωνικό να παίρνει τα ηνία του παιχνιδιού, 
όντας πίσω στο σκορ. Ωστόσο απείλησε 
μόνο με μακρινές τελικές του Μάντζη 
στο 75’ και του Μύγα στο 82ο λεπτό. Την 
ίδια ώρα δεν τους βοήθησαν καθόλου οι 
συχνές διακοπές λόγω τραυματισμών και 
φάουλ. Στα τελευταία λεπτά και μετά το 
γκολ του Μάντζη, ο Ιωνικός προσπάθησε 
με βαθιές μπαλιές να βολιδοσκοπήσει την 
εστία του Σαράνοφ.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

Το ΟΑΚΑ δίνει την πρόκριση, 
ελαφρύ προβάδισμα η Ένωση

Λαμία - Ιωνικός 2-1

Πολύτιμη νίκη για τη μάχη της 
παραμονής
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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 Ανδρέα Α-
θανασακόπουλου, η δεύτε-
ρη ομάδα του Παναθηναϊ-
κού νίκησε 3-1 την Ιεράπε-

τρα στο ντεμπούτο του Χαβιέρ Βάσκεθ 
στον πάγκο της ομάδας.
Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Χαβιέρ 
Βάσκεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού Β’, 
καθώς το Τριφύλλι νίκησε 3-1 την Ιερά-
πετρα στο γήπεδο της Καλλιθέας και επέ-
στρεψε στις νίκες. Μεγάλος πρωταγωνι-
στής ο Ανδρέας Αθανασακόπουλος που 
πέτυχε δύο γκολ αλλά και ο πορτιέρε, 
Νικόλας Χριστογεώργος που απέκρουσε 
πέναλτι των φιλοξενούμενων.
Οι πράσινοι ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι 
και πήραν το προβάδισμα στο 22’, μετά 
από ωραίο γύρισμα του Τουρκοχωρίτη 
από δεξιά, με τον Αθανασακόπουλο να 
σουτάρει με δύναμη από το ύψος του 
πέναλτι, σημειώνοντας το 1-0.
Κόντρα στην ροή του αγώνα, οι φιλοξε-
νούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή 
του Αντερέγκεν. Ο Μεσιδόρο ανέλαβε την 
εκτέλεσή του, ωστόσο ο Χριστογεώργος 
έπεσε σωστά αριστερά και απέκρουσε.
Το Τριφύλλι σκόραρε και δεύτερη φορά, 
στο 33’, όταν ο Τσιριγώτης γύρισε την 
μπάλα στον Αθανασακόπολο, ο οποίος με 
πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό έστειλε 
την μπάλα στην εστία του ανήμπορου να 
αντιδράσει Καραγκιόζη, για το 2-0.
Στο 69’ o Tσιριγώτης έκανε το 3-0, με 
αυτογκόλ του Ρόμπι σ το 72’ μείωσε 
η Ιεράπετρα αλλά η ανωτερότητα του 
Παναθηναϊκού ήταν εμφανέστατη και 
κράτησε μέχρι τέλους το υπέρ του 3-1.

Πιερικός-Ολυμπιακός Β 1 – 2: 
Περάσαν από Κατερίνη και ανέ-
βηκαν 6οι οι «ερυθρόλευκοι»
Με δύο γκολ του Σαπουντζή ο Ολυμπια-
κός Β’ πέρασε από την Κατερίνη επικρα-
τώντας με 2-1 του Πιερικού και ανέβηκε 
στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Σαπουντζή που πέτυχε δύο γκολ, ο Ολυ-
μπιακός Β’ πέρασε και από την Κατερίνη. 
Η ομάδα του Αριέλ Ιμπαγάσα επικράτησε 
με 2-1 του Πιερικού και ανέβηκε στην 6η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 18 
βαθμούς, όσους έχει και ο 5ος Θεσπρω-
τός. Από την άλλη ο Πιερικός έμεινε στους 
10 και την 13η θέση, μία παραπάνω από 
την ζώνη του υποβιβασμού,
Στα του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι κατά-
φεραν να προηγηθούν με τον Σαπου-
ντζή στο 5’. Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να αντιδράσουν, αλλά η κεφαλιά του 
Κανούλα στο 28’ σταμάτησε στο δοκάρι 
των «ερυθρολεύκων». Στο δεύτερο ημί-
χρονο ο Πιερικός είχε στο 57’ νέο δοκάρι 
με τον Εμπουσί, αλλά δύο λεπτά αργό-
τερα ο Σαπουντζής έκανε το 0-2 και ουσι-
αστικά εκεί τελείωσε το ματς, με τους 
γηπεδούχους να μειώνουν με τον Μπου-
όλι στο 90’, αλλά να μην μπορούν να 
κάνουν το κάτι παραπάνω.

Κηφισιά - Ζάκυνθος 3-0
Απόσταση ασφαλείας από τη δια-
κεκαυμένη ζώνη πήρε η Κηφι-
σιά, η οποία με πρωταγω-
νιστή τον Τετέι ξεπέρασε 
το εμπόδιο της ουρα-
γού Ζακύνθου με 3-0. 
Η Κηφισιά στο πρώτο 
μέ ρο ς  έμε ι ν ε  σ το 
μηδέν απέναντι στην 
ομάδα των Ιον ίων 
Νήσων, ωστόσο στην 
επανάληψη κατάφερε 
να ξεκλειδώσει την αντί-
παλη άμυνα και να πάρει 
ένα σημαντικό τρίποντο επι-
στρέφοντας στις νίκες. Η κεφαλιά του 
Τετέι στο 63’ έβαλε την Κηφισιά μπροστά 
στο σκορ, με τον ίδιο παίκτη στο 76’ να 
βρίσκει με σουτ το δεύτερο προσωπικό 
του τέρμα που διαμόρφωσε το 2-0. Στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντορι-
βάλ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε 
το τελικό 3-0, με την Ζάκυνθο να παραμέ-
νει μετά από 11 παιχνίδια χωρίς ούτε ένα 
γκολ στο ενεργητικό της.

ΑΕΚ Β’ – Αιγάλεω 1-1: Έμεινε όρ-
θια η Ένωση στο 94’

Σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, το 
Αιγάλεω εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό 
λάθος της ΑΕΚ Β’, η οποία ωστόσο έμεινε 
όρθια και πήρε την ισοπαλία (1-1) με γκολ 
του Αμούρ στο 94’.
Ένα γκολ του Αμούρ στο τέταρτο λεπτό 
των καθυστερήσεων κράτησε όρθια την 
ΑΕΚ Β’, η οποία πήρε την ισοπαλία από 
το Αιγάλεω, το οποίο είχε προηγηθεί στο 
87’ με τον Τριμμάτη, εκμεταλλευόμενο 
ένα λάθος της άμυνας των κιτρινόμαυ-
ρων. Με τον βαθμό αυτό η ΑΕΚ Β’ έπιασε 
ξανά τον Λεβαδειακό στην κορυφή του 
Νοτίου ομίλου, με το Αιγάλεω να παρα-
μένει τέσσερις βαθμούς μακριά από την 
πρώτη θέση.
Η ΑΕΚ Β’ πάταγε καλύτερα στον κάκιστο 
αγωνιστικό χώρο, ωστόσο το Αιγάλεω 
ήταν εκείνο που δημιούργησε την πρώτη 
και μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου 
μέρους. Συγκεκριμένα στο 17’ ο Αρνα-
ρέλλης έπιασε το σουτ μέσα στην περι-
οχή, αλλά ο Γκίνης ήταν σε ετοιμότητα 
κρατώντας το μηδέν. Από εκεί και πέρα 
δεν συνέβη το παραμικρό αξιοσημείωτο 
από πλευράς ευκαιριών μέχρι την ολο-
κλήρωση του πρώτου 45λεπτου, με τον 
Σωκράτη Οφρυδόπουλο ήδη να προχω-
ράει σε αναγκαστική αλλαγή καθώς λόγω 
τραυματισμού του Μπούση στο 26’ ο 
Ραντόνια ήταν εκείνος που πέρασε στη 
θέση του.
Το Αιγάλεω μπήκε δυνατά με την έναρξη 
του δευτέρου μέρους πιέζοντας την κιτρι-
νόμαυρη άμυνα, με την ΑΕΚ Β’ να έχει την 
πρώτη της καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 
53’ όταν ο Χριστόπουλος πλάσαρε αλλά ο 
Σικαλιάς έβγαλε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη 
της φάσης ο Ραντόνια έπιασε την κεφα-
λιά με τον γκολκίπερ του Αιγάλεω ξανά σε 
ετοιμότητα. Η ΑΕΚ Β’ με τη συμπλήρωση 
μίας ώρας αγώνα είχε τεράστια ευκαιρία 
για να πάρει το προβάδισμα με τον Αρβα-
νίτη, αλλά η προβολή του πέρασε δίπλα 
από το κάθετο δοκάρι.
Ένα λάθος όμως του Σταμούλη κόστισε 

στην ΑΕΚ Β’ στο 87’. Ο αμυντικός 
της Ένωσης γύρισε απρόσε-

κτα προς τον Γκίνη, με τον 
Τριμμάτη σε κενή εστία 
να σπρώχνει την μπάλα 
στα δίχτυα κάνοντας το 
0-1. Ωστόσο, στο 94’ ο 
Αμούρ μετά από γέμι-
σμα ου Χριστόπουλου, 
με αριστερό σουτ κρά-

τησε όρθια την ΑΕΚ Β’, 
ισοφαρίζοντας σε 1-1, 

με τους κιτρινόμαυρους 
να ξαναπιάνουν έτσι στην 

κορυφή του ομίλου τον Λεβα-
δειακό.

Βέροια-Πιερικός: 4-1
Εύκολη νίκη πήρε η Βέροια κόντρα στον 
Πιερικό, τον οποίο και κέρδισε με 4-1.
Η «βασίλισσα» «καθάρισε» το ματς από 
το πρώτο κιόλας ημίχρονο, καθώς η ανά-
παυλα τη βρήκε μπροστά στο σκορ με 
3-0. Ο Μούργος μόλις στο 8’ «έγραψε» το 
1-0 με ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ, 
οι γηπεδούχοι διατήρησαν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και στο 39’ διπλα-
σίασαν τα τέρματά τους με τον Πασά, που 

πήρε το «ριμπάουντ» ύστερα από από-
κρουση του Γαλάνη σε σουτ του Γιακου-
μάκη. Ο οποίος λίγο αργότερα (40’) βρέ-
θηκε τετ α τετ με τον αντίπαλο πορτιέρε 
και έστειλε επίσης την μπάλα στα δίχτυα.
Το δεύτερο μισό είχε διαδικαστικό χαρα-
κτήρα και η Βέροια στο 58’ διεύρυνε 
περαιτέρω το προβάδισμά της, όταν ο 
Μπουκουβάλας έβγαλε τον Πασά σε θέση 
βολής και εκείνος δεν αστόχησε. Οι φιλο-
ξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν 
να μειώσουν στο 81’ με τον Κάνουλα.

Απόλλων Πόντου-Ηρακλής 1-1
Στην Ευκαρπία ο Ηρακλής ήταν καλύτερος 
του Απόλλωνα Πόντου, προηγήθηκε στο 
σκορ, όμως δεν κατάφερε να διατηρή-
σει το προβάδισμα του και δέχθηκε την 
ισοφάριση λίγο πριν τη συμπλήρωση των 
90 λεπτών. Ο «Γηραιός» είχε την ευκαιρία 
να ανοίξει το σκορ μόλις στο 15’, όμως ο 
Πίτκας νίκησε τον Βιτίνιο από την άσπρη 
βούλα. Οι «κυανόλευκοι» ήταν ήταν πιε-
στικοί και προηγήθηκαν στο 64’ με τον 
Τόμας να σκοράρει με σουτ εκτός περι-
οχής. Στο 87’ ο Ουρουγουανός μεσοεπι-
θετικός είχε την ευκαιρία να τελειώσει το 
παιχνίδι, όμως το πλασέ του σταμάτησε 
στο δοκάρι. Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να 
μετουσιώσει την υπεροχή του σε δεύτερο 
γκολ και εν τέλει δέχθηκε την ισοφάριση, 
στο 89’ με τον Αμαραντίδη να στέλνει τη 
μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα και να χαρί-
ζει τον βαθμό στην ομάδα του.

Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Βόλου 
0-0
Eκτός από την Ηγουμενίτσα «λευκή» ισο-
παλία είχαμε και στην Αριδαία, όπου ο 
τοπικός Αλμωπός έμεινε στο «μηδέν» 
με τη Νίκη Βόλου και αμφότερες έμειναν 
αμετάβλητες στις θέσεις τους στον βαθ-
μολογικό πίνκα. Οι Μακεδόνες έμειναν 
για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη 
(δύο ισοπαλίες και μια ήττα), ενώ οι Θεσ-
σαλοί δεν κατάφεραν να κερδίσουν για 
δεύτερο παιχνίδι, μετά την ήττα τους από 
την ΑΕΛ.

Αστέρας Βλαχιώτη - Καλαμάτα 
0-0
Την ευκαιρία να πιάσει τον Λεβαδει-
ακό και την ΑΕΚ Β’ στην κορυφή έχασε η 
Καλαμάτα, η οποία άφησε δύο βαθμούς 
στο ισόπαλο 0-0 με τον Αστέρα Βλαχιώτη 
στη Σπάρτη. Η Καλαμάτα δεν μπορούσε 
να δημιουργήσει απειλητικές στιγμές στο 
πρώτο μέρος για την εστία του Αθανα-
σόπουλου. Αντίθετα οι γηπεδούχοι ήταν 
εκείνοι που μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, 
έχοντας και τις καλύτερες στιγμές μέσα 
στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, 
αλλά τόσο ο Λάμσε όσο και ο Τσίπρας δεν 
κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Η «Μαύρη 
Θύελλα» παρότι θεωρητικά ήταν το 
φαβορί δεν το δικαιολογούσε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο ούτε και στο δεύτερο 
ημίχρονο απέναντι σε έναν Αστέρα Βλα-
χιώτη που ήταν η ομάδα που συνέχιζε να 
έχει την καλύτερη εικόνα. Στο 81’ ωστόσο 
η Καλαμάτα θα μπορούσε να είχε βρει τον 
δρόμο προς τα δίχτυα αν η προσπάθεια 
του Γρίβα δεν κατέληγε στο δοκάρι, με το 
0-0 να παραμένει ως το τέλος.
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Μ
ε τον Ντ ιόγκο Ζότα να ε-
κ τ ε λε ί  την Άρσεναλ και 
την Λίβερπουλ να παίζε ι 
άμυνα για σεμινάριο, η ο-

μάδα του Γιούργκεν Κλοπ επιβλήθη-
κε 2-0 της Άρσεναλ σ το Emirates και 
προκρίθηκε σ τον τε λικό του League 
Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλ-
σι.
Μία σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε 
το βράδυ της Πέμπτης (20/1) η Λίβερ-
πουλ σ το Λονδίνο, με την ομάδα του 
Γιούργκεν Κλοπ (ο Κώσ τας Τσ ιμίκας 
έμεινε σ τον πάγκο) να υποτάσσει με 
2-0 την Άρσεναλ σ τον δεύτερο ημι-
τελικό του League Cup και να παίρνει 
το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 
27ης Φεβρουαρίου σ το «Γουέμπλε ϊ» 
όπου θα αντιμετωπίσει μία άλλη 
πρωτευουσιάνα, την Τσέλσι.
Μ ε γ ά λ ο ς  π ρ ω τ α γ ω ν ι -
σ τής  της  αναμέ τ ρησης 
ή τ α ν  δ ί χω ς  α μφ ιβ ο -
λία ο Ντιόγκο Ζότα, με 
τον Πορτογάλο διεθνή 
στράικερ να σκοράρει 
μία φορά σ το πρώτο 
κα ι  μ ία σ το δεύτ ερο 
μέρος,  γ ια να σ τ έ ιλε ι 
τους ρεν τ ς σ τον πρώτο 
τους τ ε λικό σε ε γ χώριη 
διοργάνωση με τά από το 
2016, όταν ε ίχαν βρεθε ί και 
πάλι σε τελικό του League Cup με 
αντίπαλο τότε την Μάντσεστερ Σίτ ι.

Το ματς
Η Άρσεναλ πλησίασε το μόλις σ το 5’ 
με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Λακαζ έ τ που έσ τ ε ιλε τη μπάλα σ το 
οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κέλε-
χερ, με την Λίβερπουλ από την πλευρά 
της να απαντάει με γκολ.
Ο Ζότα δέχτηκε πάσα στον κενό χώρο 
στο 19ο λεπτό από τον Αλεξάντερ-Άρ-
νολν τ και  άρχ ισε έ να ε ν τυπωσ ιακό 
σλάλομ, γ ια να αποφύγει τρεις αν τ ι-
πάλους και να κάνει το δεξί σουτ από 
το ύψος της μεγάλης περιοχής και να 
νικήσει τον Ράμσντεϊλ (0-1).
Το γκολ αυτό πάγωσε τους Λονδρέ-
ζους ε νώ σ τον αν τ ίποδα επέ τ ρεψε 

στους φιλοξενούμενους να κυριαρχή-
σουν, αφού με όπλο την άψογη αμυ-
ν τ ική λ ε ι τουργ ία κα ι  το  πρέσ ιν γκ, 
εκμηδέν ισαν σ χεδόν κάθε κ ίνδυνο 
προς την εστία τους.

Εκεί δε που επέβαλαν πλήρως το παι-
χνίδι τους ήταν στο δεύτερο μέρος, με 
τον Κονατέ να χάνει την ευκαιρία γ ια 
το 2-0 σ τέ λνον τας τη μπάλα να χ τυ-
πήσε ι σ το δοκάρι με κεφαλιά αλ λά 
τον Ζότα να μην τον μιμείται λίγη ώρα 
αργότερα.
Συγκεκριμέ να σ το 77ο λ επ τό όταν 
υποδέ χ τηκε υπέροχα μακρινή μπα-
λιά ακριβείας του Αλεξάντερ-Άρνολντ 
και εκτέλεσε τον κίπερ της Άρσεναλ με 

σκαφτό πλασέ, γ ια να δει το γκολ 
του αρχ ικά να μη με τ ράε ι 

από τον βοηθό διαιτητή 
αλλά να κατακυρώνεται 

με τά από έ λε γ χο της 
φάσης από το VAR.
Α υ τ ό  ή τ α ν  τ ο  7ο 
γ κο λ  τ ο υ  Π ο ρ τ ο -
γά λου  σ ε  10  α να -
μ ε τ ρ ή σ ε ι ς  α π έ ν α -
ν τ ι  σ τ ην  Ά ρσ ε ναλ , 
που δεν μπόρεσε να 

αντιδράσει ούτε σ την 
τελική ευθεία της ανα-

μέτρησης, με την άσχημη 
βραδιά γ ια το σύνολο του 

Αρτέ τα να ολοκληρώνε ται σ το 
90’, με τον Παρτέι να αποβάλλετε ται 
με δύο κ ίτρινε ς κάρτε ς και ενώ ε ίχε 
περάσει ως αλλαγή στο 74ο λεπτό.
ΑΡΣΕΝΑΛ: 
Ράμσν τε ϊ λ , Τομιγ ιάσου, Γουάιτ , Γκα-
μπριέ λ , Τίερν ι,  Λοκόνγκα, Έν τ εγκα-
αρν τ , Σάκα, Σμιθ-Ρόου (74’ Παρτέ ι), 
Μαρτινέλι, Λακαζέτ (74’ Ενκέτια)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: 
Κέλεχερ, Αλεξάν τερ-Άρνολν τ , Μάτ ιπ 
(46’ Κονατέ), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, 
Φαμπίν ιο,  Χέν τ ερσον (75’ Μίλνερ), 
Τζόουνς,  Γκόρν τον (63’  Μιναμίνο), 
Ζότα, Φιρμίνο (84’ Νέκο Γουίλιαμς)
O νικητής θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι 
σ τον τ ε λικό της 27ης Φεβρουαρίου 
στο Γουέμπλεϊ

Άρσεναλ - Λίβερπουλ 0-2: Ο καυτός 
Ζότα έστειλε τους ρεντς στον τελικό 
του League Cup

Έλτσε - Ρεάλ 1-2 παρ.: Ανατροπή με 10 
παίκτες στην παράταση και πρόκριση 
στους «8» του Copa del Rey

Η 
Ρεάλ έχει πάρει φόρα και τίποτα δεν 
δείχνει ικανό να τη σταματήσει στην 
προσπάθειά της να πάρει όλους τους 
τίτλους εντός των συνόρων τη φετινή 

σεζόν. Λίγα μόλις 24ωρα μετά την κατάκτηση 
του ισπανικού Supercopa απέναντι στην Αθλέ-
τικ Μπιλμπάο (2-0), η ομάδα του Κάρλο Αντσε-
λότι δοκιμάστηκε σκληρά στην έδρα της Έλτσε 
όμως στο φινάλε μίλησε η κλάση και η εμπειρία 
των παικτών της για να πάρει σπουδαία πρό-
κριση στα προημιτελικά του Copa del Rey.
Μετά από ένα 90λεπτο που δεν είχε γκολ για 
κάποια από τις δύο ομάδες παρά τις φάσεις 
που είχαν αμφότερες, η Έλτσε χτύπησε πρώτη 
αφού σκόραρε στο 103’ με τον Βερδού και 
άρχισε σιγά σιγά να πιστεύει στην πρώτη πρό-
κριση της ιστορίας της στο Κύπελλο απέναντι 
στην Ρεάλ, έχοντας και το αριθμητικό πλεονέ-
κτημα από την απευθείας κόκκινη κάρτα που 
είχε δει ο Μαρσέλο στο 102ο λεπτό.
Φευ... Οι μερένγκες όχι μόνο βρήκαν απάντηση 
για να αποδράσουν από τα σχοινιά που τους 
είχε στριμώξει η ικανότατη Έλτσε αλλά μπό-
ρεσαν να φτάσουν στην ολική ανατροπή, με 
δύο παίκτες που είχαν μπει ως αλλαγή. Ο Ίσκο 
έκανε το 1-1 στο 108ο λεπτό όταν βγήκε έξυ-
πνα τη μπάλα με το πόδι του και της άλλαξε 
πορεία μετά το σουτ του Θεμπάγιος ενώ στο 
115ο λεπτό ο Αζάρ δέχτηκε κάθετη πάσα από 
τον Βινίσιους και εκμεταλλεύτηκε την τραγική 
έξοδο του Βέρνερ, για να κάνει το πλασέ από 
πλάγια θέση και να υπογράψει το τελικό 2-1 των 
Μαδριλένων.
Ο Κάρλος Αντσελότι παρέταξε την Ρεάλ με 
αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με τον τελικό 
του ισπανικού Supercopa για να δώσει ανά-
σες κάποια από τα πρωτοκλασάτα στελέχη 
του (εκτός αποστολής οι Μπενζεμά και Κουρ-
τουά) και αυτό επηρέασε την ομάδα του, με το 
πρώτο 45λεπτο να βρίσκει την Έλτσε να είναι 
σαφώς πιο επικίνδυνη. Ο Καρίγιο ήταν διαρκής 
πηγή κινδύνων για τους Μαδριλένους και είχε 
δύο καλές στιγμές για να στείλει τη μπάλα στα 
δίχτυα, με κορυφαία φυσικά αυτή του 10ου 
λεπτού όπου μετά από γύρισμα του Χοσάν 
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι αν και 

έκανε την προβολή μέσα από τη μικρή περι-
οχή! Στον αντίποδα η Ρεάλ φάνηκε επιθετικά 
μόνο μετά το 35’ παίζοντας κυρίως από τα αρι-
στερά με τους Βινίσιους και Μαρσέλο, όμως 
τόσο ένα σουτ του Βινίσιους μέσα από την 
περιοχή όσο και δύο του Καμαβινγκά δεν μπό-
ρεσαν να νικήσουν τον Βέρνερ. Στο δεύτερο 
μέρος, η Ρεάλ ανέβασε στροφές, ειδικά από τη 
στιγμή που ο Αντσελότι άρχισε να ρίχνει μερι-
κούς από τους λεγόμενους βασικούς στον αγω-
νιστικό χώρο, όμως παρά τις καλές ευκαιρίες 
που έφτιαξε με τους Καζεμίρο και Βινίσιους, 
δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα και το ματς οδήγη-
θηκε μοιραία στην ημίωρη παράταση.
Εκεί δέχτηκε διπλή ψυχρολουσία μέσα σε δύο 
λεπτά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημι-
χρόνου. Στο 102’ ο Μαρσέλο αποβλήθηκε 
με απευθείας κόκκινη κάρτα και στο αμέσως 
επόμενο λεπτό ο Βερδού νίκησε τον Λούνιν με 
δυνατό σουτ, για να βάλει μπροστά στο σκορ 
την Έλτσε και να την φέρει πολύ κοντά στην 
πρόκριση. Οι πολλές όμως ελπίδες που είχε 
όταν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο της παρά-
τασης, εξανεμίστηκαν πολύ γρήγορα, με τους 
μερένγκες να κάνουν φοβερή ανατροπή. Στο 
108’ ο Θεμπάγιος έκανε το σουτ και ο Ίσκο τσί-
μπησε τη μπάλα για να νικήσει τον Βέρνερ για 
το 1-1 και στο 115’ ο Αζάρ έφυγε σφαίρα στην 
πλάτη της άμυνας από κάθετη του Βινίσιους 
και αφού πέρασε και τον κίπερ των γηπεδού-
χων που άφησε την εστία του, έκανε το πλασέ 
από πλάγια θέση για να γράψει το τελικό 2-1 
για την Ρεάλ.

FIFA: Ανακοίνωσε τους νέους 
κανονισμούς για τους δανεικούς 

Η 
FIFA ανακοίνωσε τους νέους 
κανονισμούς για τους δανεικούς 
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα 
τεθούν σε ισχύ από τη 1 Ιουλίου 

του 2022. Το 2024 οι ομάδες θα μπορούν 
να παραχωρούν ως δανεικούς ή να απο-
κτούν έως έξι ποδοσφαιριστές, ενώ το 
«αλισβερίσι» με το ίδιο καθεστώς ανάμεσα 
σε δύο ομάδες θα περιορίζεται στους τρεις 
ποδοσφαιριστές τη σεζόν. Η FIFA γνωστο-
ποίησε τους νέους κανονισμούς αναφο-
ρικά με τους δανεισμούς ποδοσφαιριστών, 
θέτοντας ορισμένους περιορισμούς σε 
όλες τις ομάδες.
Συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2024 οι 
ομάδες θα μπορούν να παραχωρούν έως 
έξι δανεικούς ποδοσφαιριστές ανά μεταγρα-

φική περίοδο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν άλλους τόσους υπό το ίδιο 
καθεστώς, εξαιρώντας από αυτόν τον περι-
ορισμό τους ποδοσφαιριστές έως 21 ετών.
Ωστόσο αυτός ο περιορισμός θα ισχύσει 
σταδιακά. Από την 1η Ιουλίου έως την 30η 
Ιουνίου θα μπορούν να δανείζουν και δανεί-
ζονται μέχρι οκτώ ποδοσφαιριστές, ενώ 
από την 1η Ιουλίου του 2023 έως την 30η 
Ιουνίου του 2024 ο ίδιος αριθμός θα πέσει 
στους επτά.
Την ίδια στιγμή θα απαγορευτεί η διακοπή 
ενός δανεισμού από την μια ομάδα σε άλλη, 
«κόβοντας» στο ενδιάμεσο τον δανεισμό 
στην πρώτη ομάδα, ενώ μια ομάδα μπορεί 
να δανείζει ή δανείζεται από μια άλλη ομάδα 
μέχρι τρεις ποδοσφαιριστές τη σεζόν.
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Ιδανικά άρχισε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της η 
Ανόρθωση
Με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του κυπέλλου Coca – 
Cola βρίσκεται η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου επικρά-
τησε 3-1 με ανατροπή της Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης» 
στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη δεύτερη φάση του 

κυπέλλου Coca – Cola και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το εισι-
τήριο που οδηγεί στους «8» ενόψει του επαναληπτικού που θα διεξα-
χθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στις 3 Φεβρουαρίου.
Η κάτοχος του τροπαίου άρχισε με τον ιδανικότερο τρόπο την υπερά-
σπιση του τίτλου της, αφού υποχρέωσε την Πάφος FC στην πρώτη εντός 
έδρας ήττα της στη σεζόν και πρώτη μετά από οκτώ μήνες και 11 αγώνες. 
Τελευταία ήττα για την ομάδα του Ντάρκο Μίλανιτς στο «Στέλιος Κυρια-
κίδης» καταγράφηκε στις 29 Μαΐου 2021 από τον Εθνικό Άχνας.
Και τα τρία τέρματα της Ανόρθωσης προήλθαν από στατικές φάσεις με 
τους Πόποβιτς (51’) και Χριστοδουλόπουλο (80’) να σκοράρουν με υπο-
δειγματικές εκτελέσεις φάουλ και τον Αμπαρτζουμιάν (70’) να δίνει προ-
βάδισμα 2-1 με συρτό σουτ μετά από έμπνευση του Σλοβένου μέσου να 
εκτελέσει με πάσα το φάουλ και ενώ όλοι περίμενα σέντρα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 με αυτογκόλ του Αντωνιάδη στο 42’, 
όμως το σκηνικό άλλαξε ολοκληρωτικά το δίλεπτο 50-51’. Αρχικά απο-
βλήθηκε ο Ρούντκο, ο οποίος υπέπεσε σε φάουλ στον Νόβοτνι και απο-
βλήθηκε σωστά για στέρηση καθαρής ευκαιρίας επίτευξης τέρματος. Ο 
Ούγγρος αξιοποίησε τον κακό υπολογισμό του Μπάιριτς και πρόλαβε 
τον Ουκρανό τερματοφύλακα. Το φάουλ έγινε στο 47’ και εκτελέστηκε 
στο 51’ με τον Πόποβιτς να ισοφαρίζει σε 1-1.
Η συνέχεια του αγώνα ήταν επιθετικός μονόλογος της Ανόρθωσης, η 
οποία εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και πέτυχε άλλα 
δύο τέρματα με τους Αμπαρτζουμιάν και Χριστοδουλόπουλο.
Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκε με απευθείας κόκ-
κινη κάρτα ο Παλάσιος για αντιαθλητικό κτύπημα στον Κορέια. Ο αμυ-
ντικός της Πάφου ενώ ήταν στο έδαφος κλώτσησε βίαια τον Βραζιλιάνο 
μπακ της «Κυρίας» και ο Δημήτρης Κουμής αφού είδε τη φάση στο VAR 
του έδειξε ορθά κόκκινη κάρτα.

Κετσπάγια: «Κάναμε ένα πρώτο καλό βήμα – Δεν βλέπω 
να είναι μαζί μας ο Αραγιούρι»
Απόλυτα ευχαριστημένος με τη νίκη 3-1 της Ανόρθωσης στην Πάφο και 
το σημαντικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του κυπέλλου δήλωσε 
ο Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Γεωργιανός τεχνικός μετά από σχετική ερώτηση 
ανέφερε πως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο 
Πάουλους Αραγιούρι, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 8′ της 
αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Πετύχαμε την νίκη απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η 
Πάφος. Η Πάφος ξεκίνησε καλύτερα από εμάς στο πρώτο μέρος και προ-
ηγήθηκε. Μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι και είχαμε κάποιες ευκαιρίες. 
Μετά την αποβολή, πετύχαμε το γκολ και έγινε η δουλειά μας πολύ πιο 
εύκολη. Βάλαμε άλλα δύο γκολ και κάναμε ένα πρώτο καλό βήμα. Συγ-
χαρητήρια στους παίκτες μας για τη νίκη. Κερδίσαμε μία ομάδα που δεν 
βρίσκεται τυχαία εκεί που βρίσκεται στο πρωτάθλημα».

Για τον τραυματισμό του Αραγιούρι: 
«Δεν ξέρω, ή τράβηγμα ή θλάση. Θα δούμε με τους γιατρούς. Δεν το 
βλέπω να είναι μαζί μας στο επόμενο παιχνίδι, θα δούμε».

Ισχνό προβάδισμα πρόκρισης για τον 
ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού 
επικράτησε 2-1 στο αποψινό πρώτο 
παιχνίδι της φάσης των «16» του 
κυπέλλου.

Π
ρωταγωνισ τής η χρυσή αλλαγή του 
Σωφρόνη Αυγουσ τή, Εφραίμ (75’), 
ο οποίος με γκολάρα έδωσε τη νίκη 
στην ομάδα του.

Οι γαλαζοκίτρινοι προηγήθηκαν με τον Κβιλι-
τάια (18’) και οι μαυροπράσινοι ισοφάρισαν 
προσωρινά με πέναλτι του Κυριάκου (45’).
Ο Ολυμπιακός πάν τως φωνάζε ι γ ια πέναλτ ι 
σ το 61’, όταν ο Σάβιτ ς ανέτρεψε εν τός περι-
οχής τον Σάλι, αλλά ο Αργυρού και το 
VAR (Βασ ί λης  Δημητ ρίου)  ε ί χαν 
αντίθετη άποψη. Πέναλτι ζήτησαν 
οι  τυπικά φιλοξε νούμενοι  κα ι 
σ την καθυσ τέρηση γ ια πέσ ιμο 
του Ντα Κόστα μετά από επαφή 
με τον Εφραίμ, ωσ τόσο ο παί-
κ τ ης  του ΑΠΟΕΛ κάλυψε  τ ην 
μπάλα με το σώμα και σωστά δεν 
δόθηκε παράβαση.
Το ματς
Το πρώτο ημίχρονο χωρίζεται σε δύο 
ενότητε ς. Στην πρώτη ήταν μονόλογος του 
ΑΠΟΕΛ και κράτησε έως το προβάδισμά του 
σ το 18’.  Προηγουμένως,  ε ίχε  μ ια άσ τοχη 
κεφαλιά του Σάβιτς και τρία στοπ του Μολ στα 
σουτ των Λουντεμό (3’), Σαμπάλα (6’) και Κβι-
λιτάια (14’). Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπια-
κός είχε μία τελική με ένα ακίνδυνο σουτ του 
Χαραλάμπους (15’).
Οι γαλαζοκίτρινοι κυκλοφορούσαν σωστά την 
μπάλα και έβρισκαν τρόπους να διασπούν την 
αντίπαλη άμυνα, ενώ οι μαυροπράσινοι αμύ-
νονταν και προσπαθούσαν να απειλήσουν με 
αντεπιθέσεις. Ώσπου ήρθε το γκολ του Κβιλι-
τάια με κοντινό σουτ. Ο Οκριασβίλι εκτέλεσε 
κόρνερ, ο Σάβιτ ς έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα 
χ τύπησε σ το δοκάρι, «εσκασε» κάτω και ο 
Γεωργιανός σέν τερ φορ σούταρε σ τα δίχτυα 
από κοντά.
Στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε, με τους τυπικά 
φιλοξενούμενους να ισοζυγίζουν και σ ταδι-
ακά να αποκτούν τα ηνία του παιχνιδιού, Ήταν 
οι τυπικά γηπεδούχοι πλέον που προσπαθού-
σαν παίξουν στην κόντρα, δίχως όμως ιδιαί-

τερη επιτυχία. Οι ποδοσφαιριστές του Αλκα-
ράθ προειδοποίησαν με κεφαλιά του Μπο-
βέδα σ το 37’, που υποχρέωσε σε σπουδαία 
απόκρουση τον Μιχαήλ.
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 40’ ήρθε 
η ανατροπή του Κα από τον Σόουζα. Αρχικά 
δεν καταλογ ίσ τηκε το πέναλτ ι, παρενέβη το 
VAR και μετά από καθυστέρησε γ ια να απο-
φασ ισ τε ί εάν η παράβαση ήταν εν τός περι-
οχής, ο Αργυρού πήγε σ το on f ield rev iew. 
Τελικά, σφύριξε πέναλτι και σ το 45’ ο Κυριά-
κου έφερε το ματς στα ίσα.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχ ισε με πολύ καλή 
εκ τ έ λ εση φάουλ του Κυριάκου κα ι  από -
κρουση του Μιχαήλ. Στη συνέχεια ήταν ανοι-
χτό το ματς, με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει, 

αλλά δίχως να δημιουργείται η μεγάλη 
φάση.

Ώσπου ήρθε η στιγμή που άναψαν 
τα αίματα, όταν σ το 61’ ζήτησε 
νέο πέναλτ ι ο Ολυμπιακός γ ια 
ανα τ ροπή του Σάλ ι  από τον 
Σάβιτ ς  (η επαναληπτ ική προ -
βολή έδειξε ότι ο Σέρβος βρήκε 

πόδι).  Η παράβαση δεν κατα-
λογ ίσ τηκε,  κάτ ι  που ξεσήκωσε 

θύελλα αντιδράσεων από πλευράς 
μαυροπρασίνων και τα νεύρα κυριάρ-

χησαν στα επόμενα λεπτά.
Όταν άρχ ισαν να ηρεμούν κάπως τα πράγ-
ματα, ήρθαν από μία τελική για κάθε ομάδα, 
μια κεφαλιά του Κβιλιτάια (69’) και ένα σουτ 
του Κα (72’). Στο 75’, όμως, μίλησε η κλάση 
του Εφραίμ, ο οποίος με σουτ περίπου από 
το ύψος της περιοχής έδωσε νέο προβάδισμα 
στον ΑΠΟΕΛ πετυχαίνοντας πανέμορφο γκολ.
Αν και η ομάδα του Τακτακαλά προσπάθησε 
να αντδράσει σ τη συνέχεια, έφτασε το τρίτο 
λεπτό της καθυστέρησης, δηλαδή περίπου 20 
λεπτά μετά, γ ια να πατήσει απειλητ ικά σ την 
αντόπαλη περιοχή. 
Ο Κα μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα, 
ο Μανιάς αλλοίωσε την πορεία της μπάλας και 
στέρησε το γκολ από τον Ντα Κόστα, ο οποίος 
στη συνέχεια έπεσε όταν ο Εφραίμ κάλυψε την 
μπάλα με το σώμα.
 Ο διαιτητής έδε ιξε σωσ τά να συνεχ ισ τε ί η 
φάση και σ την εξέλιξη, ο Μάγκλιτσα έχασε 
σπουδαία ευκαιρία όταν έπιασε την κεφαλιά 
μετά από σέντρα του Ντε Βινσέντι, για να απο-
κρούσει δύσκολα ο Μολ.

ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός 2-1: Προβάδισμα Πάφος FC – Ανόρθωση 1-3: Την 
έστησε σε μια γωνιά…
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Μακάμπι - Ολυμπιακός 84-69: Κακός 
στην Πόλη, χειρότερος στο Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος από τα 6μ75 και αγνώριστος στο β’ μέρος στη Menora Mivtachim Arena, 
με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (84-69) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις στο μαρκάρισμα του 
Άντε Ζίζιτς κοντά στο καλάθι, παρουσιάστηκε αρκετά 
επιπόλαιος στο κομμάτι των αποφάσεων στην επίθεση 
και μοιραία ηττήθηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (84-69) 
στη Menora Mivtachim Arena, για την 22η αγωνιστική 
της EuroLeague -έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ο Ολυμπια-
κός κράτησε τουλάχιστον το +17 της νίκης του ΣΕΦ.
Οι ερυθρόλευκοι υποχρεώθηκαν να κυνηγούν τους 
γηπεδούχους από τα μισά της δεύτερης περιόδου κι 
έπειτα, μετά την ανάπαυλα όμως ήταν πολύ άστοχοι από 
τα 6μ75 με αποτέλεσμα η διαφορά να ανοίξει σε διψή-
φια επίπεδα και να μην τους επιτρέψει να διεκδικήσουν 
τη νίκη μέχρι τέλους.
Έτσι, ο Ολυμπιακός καταγράφει πλέον σερί ηττών (δύο), 
μετά από την περιπέτεια με τον κορονοϊό, την ώρα που 
η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου χαμογε-
λούσε για πρώτη φορά μετά από τις 17 Νοεμβρίου 2021 
και τις οκτώ σερί ήττες που είχε έκτοτε.

Ο MVP
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφα-
νές πως ο Άντε Ζίζιτς θα εξελισσόταν 
σε σημαντικό παράγοντα της ανα-
μέτρησης. Το θέμα ήταν πόσο 
επιδραστικός θα είναι στο παι-
χνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ. 
Στην πράξη αποδείχθηκε πως 
έκανε το μεγαλύτερο μέρος της 
δουλειάς, χάρη στη συνέπεια 
που έδειξε στα δίποντα και στη 
ζημιά που έκανε στους ερυθρό-
λευκους ψηλούς. Στα 26’16’’ που 
βρέθηκε στο παρκέ, πρόλαβε να 
σημειώσει 23 πόντους με 10/12 
δίποντα και 3/5 βολές, γεμίζοντας 
επίσης την στατιστική του με 6 ριμπά-
ουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Ο αδύναμος κρίκος
Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο πιο αποτελεσματικός αμυ-
ντικός του Ολυμπιακού φέτος, στη Menora Mivtachim 
Arena όμως δεν είχε αντίστοιχη προσφορά/συνει-
σφορά. Δεν είναι μόνο ότι αμυντικά δεν απέδωσε στα 
επίπεδα που μας έχει συνηθίσει φέτος, είναι ότι δεν 
κατάφερε να δώσει λύσεις ούτε στην επίθεση. Ο βασι-
κός πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού έκλεισε την βραδιά με 
5 πόντους (με 1/3 δίποντα και 1/3 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 
κλέψιμο και 2 λάθη.

Το στατιστικό που ξεχώρισε
Δύο ήταν τα μεγαλύτερα (στατιστικά) θέματα του Ολυ-
μπιακού, το τρίποντο και τα λάθη. Οι ερυθρόλευκοι 
έκλεισαν τον αγώνα με 6/22 από τα 6μ75 (27.3%), την 
ώρα που έδωσαν 15 ασίστ για 15 λάθη.

Ο αγώνας
Η εκκίνηση του Ολυμπιακού δεν ήταν η καλύτερη 
δυνατή, παρόλ’ αυτά η ζημιά που προκλήθηκε δεν ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με 1/7 
σουτ και 4 λάθη, για να βρεθούν γρήγορα στο -6 (8-2 
στο 5’), μέσα σε τέσσερα λεπτά όμως είχαν ισορροπήσει 
την κατάσταση. Η αιτία ήταν το πληθωρικό παιχνίδι του 
Κώστα Παπανικολάου και τα δύο μαζεμένα τρίποντα 
(ένα αυτός κι ένα ο Σάσα Βεζένκοβ), που έφεραν το παι-
χνίδι στο «Χ» (14-14 στο 9’). Σταδιακά βέβαια, υπήρχε 
κάτι στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν είχε απάντηση: το 
μαρκάρισμα του Άντε Ζίζιτς. Ο βασικός ψηλός της Μακά-
μπι Τελ Αβίβ είχε από νωρίς καλό ρυθμό, τελείωσε τις 
περισσότερες μπάλες που πήρε κοντά στο καλάθι και 
με την εν γένει παρουσία του, προβλημάτισε αρκετά τον 
Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ειδικά από το 15ο λεπτό κι έπειτα. Το τάιμ άουτ που 
κάλεσε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος με τη Μακάμπι Τελ 

Αβίβ στο -5 (23-28 στο 15’) μετά τα συνεχόμενα 
καλάθια του Σακίλ ΜακΚίσικ, έπιασε 

τόπο. 
Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, 

ισοφάρισαν γρήγορα (31-
31 στο 18’) και έκλεισαν 
εν τέλει το πρώτο μέρος, 
όντες μπροστά (40-38)
. Όπλο τους οι 16 πόντοι 
του Άντε Ζίζιτς και η 
συνέπεια σ τα δίπο-
ντα (12/17), απέναντι 
σε έναν Ολυμπιακό που 
είχε μεγάλο πρόβλημα 

συνέπειας στην ίδια στα-
τιστική κατηγορία (8/20). Το 

τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε 
πολύ χειρότερα για τον Ολυμπι-

ακό, κυρίως γιατί δεν δόθηκαν ποτέ 
απαντήσεις στο μαρκάρισμα του βασικού 

σέντερ της Μακάμπι. Το άρμα μάχης των γηπεδούχων 
παρέμενε το ίδιο, με αποτέλεσμα το +10 (55-45) του 
26ου λεπτού -η πρώτη φορά που η διαφορά πήγε σε 
διψήφια επίπεδα.
Με εξαίρεση άλλωστε δύο σερί καρφώματα του Μου-
σταφά Φαλ για το -6 (60-54 στο 28’), η Μακάμπι Τελ 
Αβίβ δεν έχασε τον έλεγχο της κατάστασης, επαναφέρο-
ντας το +10 (66-56) στο φινάλε της περιόδου, χάρη στο 
buzzer beater του Τζέιλεν Ρέινολντς. 
Το θέμα για τον Ολυμπιακό από εκεί κι έπειτα ήταν ότι 
δεν είχε τις δυνάμεις και τον τρόπο να αντιδράσει. 
Σε τέτοιο βαθμό που η διαφορά μεγάλωνε λεπτό με το 
λεπτό, για να φτάσει μέχρι το -22 (81-59) με σχεδόν δύο 
λεπτά για το τέλος. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι 
παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μέχρι το φινάλε ήταν 
να συμμαζέψουν την έκταση της ήττας.

Απόλλωνας Πάτρας - 
Παναθηναϊκός 48-90: Ούτε 
καν ίδρωσε...

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πέρασε σαν 
σίφουνας από την έδρα του Απόλ-
λωνα Πάτρας (90-48), κερδίζοντας 
τους μελανόλευκους για τη 12η αγω-
νιστική της Stoiximan Basket League 
δίχως να αγχωθεί στο ελάχιστο.
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν άφησε 
περιθώρια αντίδρασης στον Απόλ-
λωνα Πάτρας, έπαιξε στα κόκκινα 
για μεγάλο διάστημα του αγώνα και 
πήρε με χαρακτηριστική άνεση τη 
νίκη στην Περιβόλα (90-48), στο παι-
χνίδι που έριξε την αυλαία της 12ης 
αγωνιστικής στη Stoiximan Basket 
League.
Οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη 
έφτασαν στο +29 ήδη από το δεύ-
τερο δεκάλεπτο, μετατρέποντας 
το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε 
τυπική διαδικασία. Ειδικά από την 
στιγμή που άπαντες προσέφεραν 
κάτι, απέναντι σε μια ομάδα που 
παρατάχθηκε με... δεκάδα, έχοντας 
σε αυτή αθλητές με ελάχιστο χρόνο 
φέτος στο rotation (Φώτης Παπα-
φωτίου, Περικλής Μπαζίνας, Γιώρ-
γος Κογιώνης).
Εξάλλου, για τον Παναθηναϊκό 
ΟΠΑΠ δεν αγωνίστηκε ο Ντάριλ 
Μέικον, περισσότερο για προ-
ληπτικούς λόγους εξαιτίας ενο-
χλήσεων στη γάμπα, στην προ-
πόνηση της Κυριακής 16 Ιανου-
αρίου (σ.σ.: η μαγνητική ήταν 
καθαρή). Ενώ, με πολιτικά παρα-
κολούθησαν -από την άκρη του 
πάγκου- τον αγώνα ο Τρε ΜακΛιν 
και ο Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, 
που αναμένεται να μπουν στο 
rotation από την επόμενη ανα-
μέτρηση της Stoiximan Basket 
League.

Ο αγώνας
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έδειξε 
διάθεση να «τελειώσει» από 
νωρίς το παιχνίδι, εκμεταλλευό-
μενος -εκτός της ποιότητας του- 
τις αρκετές απουσίες των γηπε-
δούχων. Οι παίκτες του Δημήτρη 
Πρίφτη βρέθηκαν στο +7 (2-9 στο 
5’) και με εξαίρεση ένα διάστημα 
δύο λεπτών (12-12 στο 7’), δεν 
απειλήθηκαν επί της ουσίας.
Μετά το τάιμ άουτ του Δημήτρη 
Πρίφτη σε εκείνο το σημείο ήρθε 

η... κατηφόρα, με τον Παναθη-
ναϊκό ΟΠΑΠ να σκοράρει κατά 
ριπάς, κυρίως με τον Νεμάνια 
Νέντοβιτς. Οι πράσινοι έφτασαν 
πολύ γρήγορα στο +29 (18-47 
στο 18’), κλείνοντας εν τέλει το 
πρώτο μέρος με το +24 (23-47), 
που τους έδινε ξεκάθαρο προβά-
δισμα νίκης. Ειδικά, αν σκεφτεί 
κανείς πως οι παίκτες του Νίκου 
Βετούλα είχαν 9/30 εντός παιδιάς 
και 6 λάθη.
Από εκεί κι έπειτα, η συνέχεια 
μικρό ενδιαφέρον είχε. Κυρίως 
γιατί ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν 
έδωσε δικαιώματα να αμφισβη-
τηθεί η απόλυτη κυριαρχία του. 
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης πήρε 
την σκυτάλη από τον Νεμάνια 
Νέντοβιτς, έβαλε μαζεμένους 
πόντους και έδειξε έτοιμος να 
προσφέρει, όποτε του ζητηθεί.
Η διαφορά διατηρήθηκε πάνω 
από τους τριάντα πόντους μέχρι 
το φινάλε, με τους πράσινους 
να βρίσκουν -εκτός των άλλων- 
την ευκαιρία να δώσουν αρκετά 
λεπτά συμμετοχής στον Νεοκλή 
Αβδάλα.

Ομαδικά στατιστικά - 
Απόλλωνας Πάτρας: 
13/33 δίποντα, 4/23 τρίπο-
ντα, 10/14 βολές, 28 ριμπάουντ 
(17 αμυντικά + 11 επιθετικά), 8 
ασίστ, 16 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 
μπλοκ.

Ομαδικά στατιστικά - 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: 
24/37 δίποντα, 11/26 τρίπο-
ντα, 9/11 βολές, 42 ριμπάουντ 
(32 αμυντικά + 10 επιθετικά), 23 
ασίστ, 12 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 
μπλοκ.

Οι επόμενες υποχρεώσεις 
των δύο ομάδων: 
Την επόμενη βδομάδα, στην 
αυλαία του α’ γύρου της regular 
season, ο Απόλλωνας Πάτρας 
δοκιμάζεται εκτός έδρας από τον 
Άρη (22/1, 17:00), ενώ ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ επιστρέφει στο 
ΟΑΚΑ για να παίξει με τον Ηρα-
κλή (24/1, 20:00).
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