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επικαιρότητα

Βουλή: Και οι διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ είπαν τελικά 
«ναι» στην τροπολογία για τους πλειστηριασμούς

Α
λλαγές της τελευταίας στιγμής επέφερε ο υπουργός Δι-
καιοσύνης στην τροπολογία για τους πλειστηριασμούς, 
με στόχο αυτή να γίνει αποδεκτή από τους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν εκφράσει έντονες διαφωνίες.

Μετά τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, η τροπολογία προβλέπει 
την αυτόφωρη διαδικασία όσων:
- ασκούν βία σε συμβολαιογράφους (σ.σ. σήμερα η δίωξη ασκείται 
αυτεπαγγέλτως μόνο σε όσους ασκούν βία σε δημόσιους υπαλλή-
λους κατά την υπηρεσία τους) 
- παρακωλύουν την διεξαγωγή πλειστηριασμών, είτε αυτοί διεξά-
γονται σε Ειρηνοδικεία είτε ηλεκτρονικά σε συμβολαιογραφικά 
γραφεία (σήμερα ισχύει μόνο για τα Ειρηνοδικεία)
Από την τροπολογία ο κ. Κοντονής αφαίρεσε την παράγραφο 2, με 
αποτέλεσμα να μην απειλούνται με αυτεπάγγελτη δίωξη όσοι απει-
λούν συμβολαιογράφους και να απαιτείται έγκληση από το θύμα. 
Κατά πληροφορίες, μετά το «αντάρτικο» των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς πραγματοποιήθηκε τηλεδιά-
σκεψη του οικονομικού επιτελείου στο ΥΠΟΙΚ με τους επικεφαλής 
των δανειστών. 
Πηγές αναφέρουν ότι τέθηκε το ζήτημα αλλαγής της διατύπωσης 
της τροπολογίας για το αυτεπάγγελτο.

Σύγκληση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις γιορτές
Οι βουλευτές που συμμετείχαν στη σύσκεψη εργασίας (σ.σ. όπως 
την χαρακτήρισε το κυβερνών κόμμα) που πραγματοποιήθηκε 
στη Βουλή πριν από την ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
επέκταση του ισχύοντος νόμου που αφορά στην προστασία των 
συμβολαιογράφων (πέραν των Ειρηνοδικείων) και στα συμβο-
λαιογραφικά τους γραφεία, με αίτημα την συνολική αντιμετώπιση 
της προστασίας της πρώτης λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηρι-
ασμούς, ζήτησαν τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ μετά τις γιορτές.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση να παρουσι-
άσει προς συζήτηση και έγκριση τις νομοθετικές και άλλες παρεμ-
βάσεις για τη θωράκιση και την περαιτέρω ενίσχυση της διακη-
ρυγμένης κυβερνητικής και κομματικής βούλησης για την προστα-
σία της πρώτης λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το Δημόσιο και τις 
Τράπεζες.

Κοντονής: Προστασία δεν είναι να σταματήσει ο 
πλειστηριασμός, αλλά να είναι διαφανής...
Τον κυβερνητικό ορισμό της «προστασίας» των πολιτών που βλέ-

πουν να βγαίνουν τα σπίτια τους στο σφυρί έδωσε στην Ολομέλεια 
της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής λέγοντας: 
«Η προστασία δεν είναι να σταματήσει ο πλειστηριασμός αλλά η 
διαδικασία να είναι διαφανής, να υπάρχει έλεγχος και να καταλήγει 
στο μέγιστο δυνατό εκπλειστηρίασμα».
Υπο αυτά τα δεδομένα, ο κ. Κοντονής υποστήριξε ότι κεντρικό σύν-
θημα της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει το… «κανένα σπίτι 
στα χέρια τραπεζίτη»!
«Είναι υποχρέωσή μας και αυτό έκανε η κυβέρνηση με τον ηλε-
κτρονικό πλειστηριασμό, να προστατέψει τον πολίτη που βρίσκε-
ται σε δεινή θέση και βλέπει να πλειστηριάζεται το σπίτι του. Η 
προστασία δεν είναι να σταματήσει ο πλειστηριασμός αλλά η δια-
δικασία να είναι διαφανής να υπάρχει έλεγχος και να καταλήγει 
στο μέγιστο δυνατό εκπλειστηρίασμα. Η διαδικασία ηλεκτρονι-
κού πλειστηριασμού τα εξασφαλίζει. Εξασφαλίζει τον έλεγχο την 
διαφάνεια και την ακώλυτη συμμετοχή των πλειοδοτών ούτως 

ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό εκπλειστηρίασμα» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Η κυβέρ-
νηση έχει νομοθετήσει την προστασία πρώτης κατοικίας για στε-
γαστικά δάνεια που έλαβαν συνάνθρωποί μας που ξαφνικά με 
έναρξη κρίσης βρέθηκαν να μην μπορούν να το εξυπηρετήσουν 
εως 31.12.2018.Γι αυτό και το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τρα-
πεζίτη εμείς το αποδεχόμαστε απολύτως γιατί το λέμε και τώρα. Η 
προστασία της πρώτης της λαϊκής κατοικίας είναι το πρώτο ζητού-
μενο».
Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στην Ολομέ-
λεια της Βουλής για την επίμαχη τροπολογία που έχει προκαλέσει 
ένταση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είπε αρχικά πως η ρύθμιση 
έρχεται να επεκτείνει το καθεστώς που ισχύει από το 1950 και 
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Ο κ. Κοντονής επισήμανε 
ότι οι διώξεις ίσχυαν για όσους παρακώλυαν πλειστηριασμούς 
στα ειρηνοδικεία και με την τροπολογία θα ισχύουν και για όσους 
εμποδίζουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα διεξά-
γονται στα ιδιωτικά γραφεία των συμβολαιογράφων.  Ωστόσο, 
είπε πως η κυβέρνηση εξετάζει να αποσύρει από την τροπολογία 
την αναφορά περι διώξεων κατά όσων απειλούν συμβολαιογρά-
φους που διεξάγουν πλειστηριασμούς. Να σημειωθεί ότι για την 
επίμαχη τροπολογία έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία το ΚΚΕ.
«Η κυβέρνηση εδώ και περίπου 10 μήνες νομοθέτησε την διενέρ-
γεια όχι μόνο φυσικών πλειστηριασμών στα ειρηνοδικεία αλλά και 
ηλεκτρονικών. Η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
είναι απολύτως θετική διαδικασία που έπρεπε να έχει νομοθετήσει 
η Βουλή πριν από 20 χρόνια όταν όλες οι χώρες του κόσμου και της 
Ευρώπης το έπραξαν. Επρεπε να το έχουμε κάνει και εμείς για δύο 
λόγους» είπε σε άλλο σημείο ο υπουργός για να εξηγήσει «Θυμό-
μαστε τι καταστάσεις επικρατούσαν στους πλειστηριασμούς. Στην 
αρχή οι πλειστηριασμοί γίνονταν στους Δήμους και εκεί μπορούσε 
ο καθείς να εμφανιστεί και να πλειοδοτήσει και θυμάστε τι τρα-
γικές καταστάσεις ελάμβαναν χώρα με την παρουσία ακόμα και 
ανθρώπων του υποκόσμου που απειλούσαν υποψήφιους πλει-
οδότες για να μην λάβουν μέρος και να πλειστηριάζονται σπίτια 
για το τίποτα. Αυτή την παθογένεια επιχείρησε να αντιμετωπίζει 
η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κλειστές προσφορές σε ειρηνοδικεία. 
Ήταν προσπάθεια να αντιμετωπιστεί υπόκοσμος. Ηταν όμως αλυ-
σιτελής γιατι με κλειστές προσφορές δεν μπορούσε να επανέλθει 
πλειοδότης και πλειστηριάζονται ακίνητα για ένα κομμάτι ψωμί» 
και να προσθέσει μετά τις «ευεργετικές» συνέπειες που δημιούρ-
γησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για εκείνους που χάνουν τα 
σπίτια τους.

Α δ ι κ α ι ο λ ο γ ή τ ω ς  α π ώ ν  ο 

Μ ι χ ε λ ο γ ι α ν ν ά κ η ς  -  Μ ε τ ά 

τ ο  π α ρ α λ ί γ ο  «α ν τ ά ρ τ ι κο», 

πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη 

στο ΥΠΟΙΚ με τους δανειστές 
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Η 
Βουλγαρία φαίνεται ότι προστίθεται 
στον κατάλογο των χωρών που “ξεψα-
χνίζουν” τους Έλληνες που προσγει-
ώνονται στο έδαφός τους. Η γειτονική 

χώρα είναι βέβαια εκτός Σένγκεν, όμως μέχρι 
πρότινος οι Έλληνες περνούσαν με μια τυπική ε-
πίδειξη του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς τους.
Τα πράγματα άλλαξαν και μετά τους Γερμανούς, 
τους Ιταλούς, τους Βέλγους, τους Αυστριακούς 
και τους Ελβετούς, πλέον και οι Βούλγαροι κοι-
τάζουν και ξανακοιτάζουν τα πιστοποιητικά 
έγγραφα των Ελλήνων επιβατών προκειμένου 
να εμποδίσουν την είσοδο παράτυπων μετανα-
στών. 
Λησμονούν, φαίνεται, ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία όσων ταξιδεύουν στη Βουλγαρία το 
κάνουν για επιχειρηματικούς λόγους, αφού χιλιά-
δες επιχειρήσεις έχουν μεταφερθεί εκεί, ενισχύ-
οντας μάλιστα την οικονομία της χώρας τους. Η 

Βουλγαρία φαντάζει ως φορολογικός “παράδει-
σος” σε σύγκριση με την αντίστοιχη ελληνική 
πραγματικότητα, δεν είναι όμως στις πρώτες επι-
λογές όσων θέλουν να μεταναστεύσουν. 
Επιβάτης που ταξίδεψε την περασμένη εβδο-
μάδα από Αθήνα για Βουλγαρία, περιέγραψε στο 
ΘΕΜΑ 104,6 και την εκπομπή “Εντός ΘΕΜΑτος” 
με τον Γιώργο Λαμπράκο και τον Παναγιώτη Σου-
ρέλη, την ταλαιπωρία που υπέστη επί μιάμιση 
ώρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας. 
“Για πρώτη και ελπίζω τελευταία φορά, ένιωσα 
τόσο μειονεκτικά ως Έλληνας. Επί μιάμιση ώρα 
ήμασταν στημένοι στην αναμονή για έλεγχο. 
Μάλιστα επειδή η δική μου ταυτότητα ήταν λίγο 
φθαρμένη, όπως και ορισμένων ακόμη, χρειά-
στηκε να περιμένουμε άλλη μισή ώρα για περαι-
τέρω έλεγχο. Μία Ελληνίδα που ταξιδεύει συχνά, 
μου είπε ότι αυτό γίνεται μόνο στους Έλληνες” 
ήταν η μαρτυρία του κ. Χρήστου Κόκκαλη.

επικαιρότητα

Τώρα και οι Βούλγαροι βάζουν σε 
«καραντίνα» τους Έλληνες επιβάτες!Καμμένος: Ουδέποτε θα συναινέσω 

στην χρήση του όρου «Μακεδονία» 
για την ονομασία των Σκοπίων

Δήλωση βόμβα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας - Ο κ. Καμμένος 
επικαλέστηκε απόφαση των πολιτικών αρχηγών όταν Πρόεδρος Δημοκρατίας 
ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για μη χρήση του όρου «Μακεδονία» - 
«Για οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας» είπε ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΛ

«
Σας διαβεβαιώνω ότι ουδέπο-
τε θα συναινέσω στην οποια-
δήποτε χρήση του ελληνικού 
όρου «Μακεδονία» για την ο-

νομασία των Σκοπίων» διαβεβαίωσε ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμ-
μένος από τη Θεσσαλονίκη. 
Με αυτή τη φράση ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας διαχώρισε τη θέση του από τις 
προσπάθειες του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Κοτζιά και του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα να συμφωνήσουν σε 
μια φόρμουλα για τη διευθέτηση του 
Σκοπιανού. Κι όλα αυτά λίγες ημέρες 
μετά τη συνάντηση των διαπραγματευ-
τών της Ελλάδας και των Σκοπίων υπό 
τον μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών 
και τη δήλωση του Μάθιου Νίμιτς ότι 
«τον επόμενο χρόνο το θέμα μπορεί 
και πρέπει να επιλυθεί». 
Ευρισκόμενος σε εκδήλωση εγκαι-
ν ίων σ τρατ ιωτ ικών 
οικημάτων στη Θεσ-
σαλονίκη, ο κ. Καμ-
μένος απάντησε στον 
μητροπολίτη γ ια το 
Σκοπιανό. «Ως προς 
το θέμα της Μακεδο-
νίας, έχει να κάνει με 
απόφαση των πολι-
τ ικών αρχηγών υπό 
τον Πρόεδρο Κων-
σταντίνο Καραμανλή. Η απόφαση των 
πολιτικών αρχηγών είναι η μη χρήση 
του όρου «Μακεδονία» και για οποια-
δήποτε άλλη απόφαση θα πρέπει να 
συγκληθεί το Συμβούλιο των πολιτι-
κών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας» είπε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας.
Και για να μην μείνει αμφιβολία για τις 
προθέσεις του ο κ. Καμμένος υπογράμ-
μισε: «Όσον αφορά εμένα, όχι με την 
ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας αλλά με την ιδιότητα του αρχηγού 

κόμματος, σας διαβεβαιώνω ότι ουδέ-
ποτε θα συναινέσω στην οποιαδήποτε 
χρήση του ελληνικού όρου «Μακεδο-
νία» για την ονομασία των Σκοπίων». 
Με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΛ διαχώρισε τη θέση του από 
παλαιότερες αποφάσεις των μειζόνων 
ελληνικών πολιτ ικών κομμάτων ότι 
θα πρέπει να επιχειρηθεί επίλυση της 
εκκρεμότητας με τα Σκόπια στη βάση 
μιας σύνθετης ονομασίας για το γειτο-
νικό κράτος.
Ωστόσο, διπλωματικοί παράγοντες 
παρατηρούν ότι ο κ. Καμμένος άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει 
απόφαση για χρήση του όρου «Μακε-
δονία» σε πιθανή φόρμουλα λύσης για 
την αλλαγή της ονομασίας της πΓΔΜ 
εφόσον προηγουμένως συγκληθεί 
εκ νέου το Συμβούλιο των πολιτικών 
αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας»
Το πρωί της Δευτέρας, η 
βουλευτής της ΝΔ Ντόρα 
Μπακογ ιάννη σχολίασε 
σ το ραδιόφωνο ΘΕΜΑ 
104,6 ότ ι η κατάσ ταση 
σ την κυβέρνηση γ ια το 
Σκοπιανό θυμίζει... τσίρκο 
και ότι δεν είναι δυνατόν 
άλλα να λέει ο υπουργός 
των Εξωτερικών και άλλα 

ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. 
«Εάν αποφασίσει να προχωρήσει προς 
μια συμφωνία θα πρέπει να έρθει ενι-
αία και συμφωνούσα προς ό,τι θα προ-
τείνει σ την αντιπολίτευση. Αυτό το 
τσίρκο που έχω εντοπίσει τέσσερις 
φορές που άλλα λέει ο υπουργός Εξω-
τερικών και άλλα ο υπουργός Άμυνας 
δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει απο-
δεκτό από εμάς» τόνισε η κυρία Μπα-
κογιάννη για την στάση των υπουρ-
γών από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ στο 
Σκοπιανό.
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Στουρνάρας: Χρειάζεται προληπτικό πρόγραμμα στήριξης μετά τον Αύγουστο- Μαξίμου: Ο Στουρνάρας 
«είναι αποτυχημένος» - Πάμε για έξοδο στις αγορές λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα

Μ
ε μια φρασεολογία που δεν 
έχει προηγούμενο το Μέγα-
ρο Μαξίμου επιτίθεται στον 
Γιάννη Στουρνάρα χαρακτηρί-

ζοντας τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλά-
δος αποτυχημένο. 
Με αφορμή την δημοσιοποίηση της Ενδι-
άμεσης Έκθεσης της ΤτΕ και την πρόταση 
του Γιάννη Στουρνάρα για ένα προληπτικό 
πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας μετά τον 
Αύγουστο του 2018, το Μέγαρο Μαξίμου 
εξέδωσε non paper στο οποίο αναφέρε-
ται:    «Επειδή ένας αποτυχημένος υπουρ-
γός Οικονομικών τότε και μια αποτυχη-
μένη κυβέρνηση, είχαν θέσει ως βέλτιστη 
εκδοχή όχι την έξοδο στις αγορές με ευνο-
ϊκά επιτόκια, αλλά τη γραμμή στήριξης, δε 
σημαίνει ότι μια πετυχημένη κυβέρνηση δε 
θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Ήδη όλες 
οι ενδείξεις, αυτό αποδεικνύουν».
Με ένα κείμενο 45 λέξεων, το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο προσπαθεί να αποδομήσει 
τον Γιάννη Στουρνάρα χαρακτηρίζοντάς τον 
αποτυχημένο, κάτι που αποδίδει και στην 
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποστηρίζει 
ότι η γραμμή στήριξης ως μηχανισμός υπο-
βοηθητικός για την περίοδο μετά την έξοδο 
από τα μνημόνια δεν συνιστά επιλογή 
για τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, κατά την 
άποψη των συνεργατών του πρωθυπουρ-
γού στο Μέγαρο Μαξίμου, η πετυχημένη 
σημερινή κυβέρνηση -όπως αυτοχαρακτη-
ρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- θα τα 
καταφέρει πολύ καλύτερα από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά και θα οδηγήσει την χώρα σε 
αγορές με «ευνοϊκά επιτόκια». 
Βεβαίως, ο διοικητής της Τραπέζης της 
Ελλάδος συνέστησε την ένταξη της χώρας 
σε «προληπτικό πρόγραμμα στήριξης» 
εκτιμώντας ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου προ-
ληπτικού πλαισίου στήριξης μπορεί να 
δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική 
οικονομία μειώνοντας το κόστος δανει-
σμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά 
με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου 
σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προ-
γράμματος τον Αύγουστο του 2018. Κατά 
τον κ. Στουρνάρα, ένα προληπτικό πρό-
γραμμα στήριξης θα τονώσει την εμπιστο-

σύνη των διεθνών επενδυτών στις μεσομα-
κροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας, διότι αυτοί θα γνωρίζουν ότι η 
οικονομική πολιτική είναι και θα παραμεί-
νει συνετή, αποκλείοντας την επανεμφά-
νιση των ανισορροπιών.
Το θέμα με το τι θα συμβεί μετά τον Αύγου-
στο του 2018 που ολοκληρώνεται χρονικά 
η διάρκεια της τρίτης δανειακής σύμβασης 
της Ελλάδας με την τρόικα το έθεσε πρώτος 
στις 14 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η ελλη-
νική κυβέρνηση που θα αποφασίσει αν 
πρέπει να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα, 
εφόσον «η ελληνική οικονομία έχει αδυ-
ναμίες» ήταν η δήλωση του Μάριο Ντρά-
γκι. Θέλοντας να σταματήσει τη συζήτηση 
για την πιθανότητα σύναψης νέου προγράμ-
ματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ελλάδα θα διατηρήσει την πρόσβαση σε 
φτηνό δανεισμό, ο Αλέξης Τσίπρας σχολί-

ασε την επομένη της δήλωσης του Μάριο 
Ντράγκι ότι ξέκοψε το θέμα στον πρόεδρο 
της ΕΚΤ λέγοντας του «να μας λείπει το βύσ-
σινο».
Ενα ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη νέα 
σύγκρουση της κυβέρνησης Τσίπρα με τον 
Γιάννη Στουρνάρα. Ο διοικητής της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος είναι ανεξάρτητος και υπά-
γεται στο Ευρωσύστημα και στην Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα.   

Στουρνάρας: Χρειάζεται προλη-
πτικό πρόγραμμα στήριξης
Την Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική του 
2017 παρέδωσε σήμερα στον πρόεδρο 
της Βουλής ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης 

Στουρνάρας.
Η Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική 
Πολιτική είναι λιγότερο αισιόδοξη για 
τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας σε σύγκριση με την περυσινή 
Έκθεση. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέ-
πει ότι φέτος ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
θα περιοριστεί στο 1,6% έναντι 2,6% που 
προέβλεπε πέρυσι στην ίδια Έκθεση. Αντι-
στοίχως για το 2018 προβλέπεται ότι το 
ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,4% και κατά 2,5% 
του 2019, έναντι ρυθμού ανάπτυξης 3% 
που προέβλεπε πέρυσι.
Ο κ. Στουρνάρας συστήνει την ένταξη της 
χώρας σε «προληπτικό πρόγραμμα στήρι-
ξης» εκτιμώντας ότι ύπαρξη ενός τέτοιου 
προληπτικού πλαισίου στήριξης μπορεί 
να δράσει υποστηρικτικά για την ελλη-
νική οικονομία μειώνοντας το κόστος 
δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια 
σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνι-
κού Δημοσίου σε χρηματοδότηση μετά 
τη λήξη του προγράμματος τον Αύγου-
στο του 2018. Κάτι τέτοιο θα τονώσει την 
εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις 
μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας, διότι αυτοί θα γνω-
ρίζουν ότι η οικονομική πολιτική είναι και 
θα παραμείνει συνετή, αποκλείοντας την 
επανεμφάνιση των ανισορροπιών.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας 
παραδίδοντας την έκθεση στον Πρόεδρο 
της Βουλής εξέφρασε επιφυλάξεις για τις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης περί καθα-
ρής εξόδου από τα μνημόνια τον Αύγου-
στο του 2018 επισημαίνοντας πως η επό-
μενη περίοδος «δεν θα είναι εύκολη, διότι 
πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι 
θα συμβεί μετά από το πρόγραμμα». Ο 
κ. Στουρνάρας εξήγησε πως «το μεγάλο 
πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται 
ακόμα έξι (6) μονάδες κάτω από την επεν-
δυτική βαθμίδα και έχουμε οκτώ μήνες 
για να το διορθώσουμε» τονίζοντας πως  
«εάν δεν μπορεί να διορθωθεί, πρέπει 
ακριβώς να δούμε τι θα συμβεί μετά τον 
Αύγουστο του 2018». «Έχουμε προτάσεις 
κι ελπίζω να διαβαστούν» σημείωσε σε 
άλλο σημείο ο διοικητής της Τραπέζης της 
Ελλάδος.

Σύγκρουση κυβέρνησης-Στουρνάρα για το 
καθεστώς μετά τα μνημόνια

Προβάδισμα 12 
μονάδων για τη ΝΔ σε 
νέα δημοσκόπηση

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 
30%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 18% 
- Τρίτο κόμμα, με ποσοστό 9,5%, το 
νεοπαγές Κίνημα Αλλαγής - Τι λένε οι 
πολίτες για τους πλειστηριασμούς, την 
πώληση των βλημάτων στη Σαουδική 
Αραβία και την επίσκεψη Ερντογάν

Π
ροβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδων έ-
ναντι του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί η Νέα Δημο-
κρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον τη-

λεοπτικό σταθμό Σκάι.
Πιο συγκεκριμένα, σ την πρόθεση ψήφου, η 
ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30%, την ώρα που 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σ το 18%. Ακολουθούν, με 
ποσοστό 9,5%, το νεοπαγές Κίνημα Αλλαγής, με 
7,5% η Χρυσή Αυγή, με 6,5% το ΚΚΕ, με 2,5% οι 
Ανεξάρτητοι Έλληνες (όσο και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ), με 
2% η Ένωση Κεντρώων και με 1,5% η Λαϊκή Ενό-
τητα, ενώ στο 1% βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας.
Σαφώς μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα της ΝΔ 
στην παράσταση νίκης, καθώς περισσότεροι από 
60 στους 100 πολίτες προβλέπουν νίκη του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ μόλις 
το 15,5% διαβλέπει νέα επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μόλις το 6% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο 
από τις επιδόσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
ενώ το 55% δηλώνει ανικανοποίητο και εκτιμά ότι 
υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις.
Η δημοσκόπηση καταδεικνύει ότι το εκλογικό 
σώμα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στα 
όσα διατείνεται η κυβέρνηση για τρία σοβαρά 
ζητήματα της επικαιρότητας: τους πλεισ τηρια-
σμούς ακινήτων, την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα 
μας και τις προσπάθειες πώλησης πυρομαχικών 
στη Σαουδική Αραβία.
Σχετικά με τους πλειστηριασμούς, το 74,5% δεν 
πιστεύει ότι η κυβέρνηση προστατεύει την «λαϊκή 
κατοικία», θέση με την οποία συμφωνούν μάλιστα 
περισσότεροι από έξι στους δέκα ψηφοφόρους 
της Κουμουνδούρου.
Σε ό,τι αφορά τη Σαουδική Αραβία, το 60,5% θεω-
ρεί ότ ι υπάρχουν υποψίες γ ια σκάνδαλο, ενώ 
μόλις το 18,5% αντιτείνει πως δεν υποψιάζεται 
κάτι.
Αναφορικά με την επίσκεψη του Τούρκου προέ-
δρου στην Αθήνα και τη Θράκη -κατά την οποία 
αποτυπώθηκαν διαφωνίες των δύο χωρών για 
τη Συνθήκη της Λωζάνης- σχεδόν οι μισοί ψηφο-
φόροι, σε ποσοστό 46,5%, πιστεύουν ότι κυρίως 
ωφελήθηκε η Τουρκία.
Μόλις το 12% υποστηρίζει ότι κυρίως ωφελήθηκε 
η Ελλάδα. Το 29% απάντησε αυθόρμητα πως η 
επίσκεψη ήταν κερδοφόρα και για τις δύο χώρες.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.058 ανθρώ-
πων μεταξύ 13 και 15 Δεκεμβρίου.



0722 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Ζητά να μάθει με ποιο 
σκεπτικό η ΕΚΤ «πάγωσε» 
τη χρηματοδότηση των 
ελληνικών τραπεζών το 2015, 
«οδηγώντας» στην επιβολή 
των capital controls

Ο 
πρώην υπουργός Οικο-
νομικών της Ελλάδας, 
Γιάνης Βαρουφάκης και 
ένας Γερμανός βουλευ-

τής μήνυσαν την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε έγγρα-
φο σχετικά με την απόφασή της να 
«παγώσει» τη χρηματοδότηση των 
ελληνικών τραπεζών το 2015, κα-
τόπιν της οποίας οι επιβλήθηκαν 
κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital 
controls).
Όπως σημειώνει το πρακτορείο 
Reuters, η κίνηση αυτή της ΕΚΤ 
έφερε την τότε ελληνική κυβέρ-
νηση σε αρκετά πιεστική θέση, 
καθώς η επιβολή των capital 
controls της άφησε ελάχιστα περι-
θώρια να διαπραγματευτεί με τους 
δανειστές της, καταλήγοντας τελικά 
σε... συνθηκολόγηση και με τον 
Γιάνη Βαρουφάκη να παραιτείται 
από τη θέση του ΥΠΟΙΚ.
Ο κ. Βαρουφάκης και ο Γερμανός 
αριστερός βουλευτής Fabio De 
Masi ζητούν τώρα από το ανώτατο 

δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να αναγκάσει την ΕΚΤ να απο-
καλύψει τη νομική γνωμάτευση 
σχετικά με την απόφασή της, για 
την οποία ισχυρίζονται ότι ήταν 
παράνομη. 
«Με τον περιορισμό της ρευστό-
τητας του ελληνικού τραπεζικού 
τομέα, ώστε να επιβληθούν περι-
κοπές στις συντάξεις, αυξήσεις 
φόρων και ιδιωτικοποιήσεις, η ΕΚΤ 
υπερέβη την εντολή της» δήλωσε 
ο De Masi.
Οι Βαρουφάκης και De Masi 
αρχικά ζήτησαν από την ΕΚΤ να 
τους επιτρέψει την πρόσβαση στο 
έγγραφο, αλλά, μετά την άρνηση 
της Τράπεζας, στράφηκαν προς 
το Γενικό Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, για να λάβουν το 
έγγραφο.
Από την πλευρά της ΕΚΤ, εκπρόσω-
πός της δήλωσε ότι η νομική γνω-
μοδότηση προηγήθηκε της από-
φασης για την παύση της χρημα-
τοδότησης, κατά τουλάχιστον δύο 
μήνες. Επίσης, ανέφερε ότι η ΕΚΤ 
αποφάσισε να μην την αποκαλύ-
ψει για προστασία των νομικών της 
συμβούλων και των εσωτερικών 
διαδικασιών της.
«Υπάρχει ένα ύψιστο δημόσιο συμ-
φέρον στο να γνωρίζουμε μέχρι 
ποιο σημείο η ΕΚΤ ζύγισε διαφορε-
τικούς στόχους μεταξύ τους και πως 

οι ίδιοι και οι νομικοί τους σύμβου-
λοι ερμήνευσαν το νομικό πλαίσιο» 
αναφέρει στη μήνυση ο δικηγόρος 
των Βαρουφάκη και De Masi.

Θα είμαι υποψήφιος στις ε-
κλογές
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών 
κι ένα από τα πλέον πολυσυζητη-
μένα πολιτικά πρόσωπα μετά τον 
Ιανουάριο του 2015, μίλησε στην 
πρωινή ενημερωτική εκπομπή 
του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και 
αποκάλυψε ότι θα είναι υποψήφιος 
στις επόμενες εκλογές.

Όπως συμπλήρωσε ο Γιάνης 
Βαρουφάκης, θα το κάνει με «σφιγ-
μένη καρδιά», αλλά επιμένει στη 
δέσμευση που ανέλαβε τον Ιανου-
άριο του 2015, ότι θα παραμείνει 
στην Ελλάδα και δεν θα επιστρέψει 
στη διεθνή του καριέρα ως καθη-
γητής πανεπιστημίου.
Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι 
δεν υπάρχει «ελληνική κρίση» και 
ότι αυτό το φαινόμενο είναι ευρω-
παϊκό.
Αποκάλυψε ότι το επόμενο συνέ-
δριο της κίνησης «DiEM 25», θα 
γίνει τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα 

και θα αποκτήσει ελληνικό όνομα, 
ενώ ο ίδιος θα είναι επικεφαλής της 
κίνησης αυτής στην Ελλάδα.
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσί-
πρα, τον χαρακτήρισε οξυδερκή 
άνθρωπο, αλλά επέμεινε ότι αυτή 
τη στιγμή εκφράζει ένα αφήγημα, 
το οποίο κι ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα.
Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια, 
«ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν 
κάνει πολιτική. Απλά εκτελεί τις 
εντολές που έρχονται μέσω mail 
από τις Βρυξέλες».

Ο Βαρουφάκης μηνύει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα!
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Καταδικάστηκε η γυναίκα που κλώτσησε 
παιδί που ζητιάνευε στην Ακρόπολη

Τ
ο δρόμο για τις φυλακές πήρε αμέ-
σως μετά την απολογία του στην α-
νακρίτρια ο 25χρονος νεαρός που 
επιτέθηκε συνολικά σε εννέα γυναί-

κες προκειμένου να τις θωπεύσει.
Το protothema.gr δημοσίευσε βίντεο από 
τέσσερις επιθέσεις του 25χρονου σε ανυπο-
ψίαστες γυναίκες. 
Μετά την απόφαση της ανακρίτριας για 
προφυλάκιση του 25χρονου, πολίτες που 
βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια της 
πρώην σχολής Ευελπίδων επιτέθηκαν ενα-
ντίον του «δράκου» αποκαλώντας τον 
«ανώμαλο».
Όπως έγινε γνωστό ο 25χρονος, που έπεσε 
στα χέρια των αστυνομικών την περασμένη 
Κυριακή, προτιμούσε γυναίκες που φορού-
σαν κολάν και πραγματοποιούσε τις επιθέ-
σεις του κυρίως νυχτερινές ώρες, φορώντας 
πάντα λευκά παπούτσια!
Σύμφωνα με πληρηφορίες, ανακρίτρια και 
εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση 
του 25χρονου για τρεις περιπτώσεις βια-
σμού και έξι απόπειρες βιασμού.
Αρχικά, ο κατηγορούμενος δεν αποδεχόταν 
την κατηγορία και μάλιστα πίστευε πως τον 
είχαν συλλάβει ως ύποπτο για κλοπή. Όταν 
όμως τον αναγνώριζαν γυναίκες στις οποίες 

είχε επιτεθεί τότε αναγκάστηκε κλαίγοντας 
να ομολογήσει.
Μάλιστα, θεωρούσε πως δεν είχε διαπράξει 
κάποιο αδίκημα. Φέρεται δε να χαρακτήρισε 
τις πράξεις του ως «πλάκα και καγκουριά».
Μετά το πέρας της απολογίας του 25χρο-
νου, ο δικηγόρος ανάφερε πως ο εντολέας 
του δεν θυμόταν να περιγράψει πολλές από 
τις πράξεις του. Τόνισε μάλιστα ότι θα κατα-
θέσουν αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής 
πραγματογνωμοσύνης.

επικαιρότητα

Στο βόρειο μέρος της μονής κάτω από 
τη σκεπή εντοπίστηκε ένα μυστικό 
τούνελ το οποίο οδηγεί σε ένα 
παρεκκλήσι

Η 
αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξε-
κινήσει ώστε τον Αύγουστο του 
2018 η ιστορική μονή της Παναγί-
ας Σουμελά στην Τραπεζούντα να 

ανοίξει και πάλι για το κοινό, ενώ ολόκληρο 
το έργο αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος 
του ερχόμενου έτους. 
Την ίδια ώρα οι εργασίες αποκατάστασης 
του ιστορικού μοναστηριού της Ορθοδο-
ξίας έφεραν στο φως ένα καλά κρυμμένο 
μυστικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 
Hurriyet, στο βόρειο μέρος της μονής κάτω 
από τη σκεπή εντοπίστηκε ένα μυστικό τού-
νελ το οποίο οδηγεί σε ένα παρεκκλήσι.

Σύμφωνα με τo δημοσίευμα στο εκκλησάκι 
ανακαλύφθηκαν τοιχογραφίες με θέματα τον 
Παράδεισο και την Κόλαση και τον Θάνατος 
και τη Ζωή. 
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυν-
σης Πολιτισμού και Τουρισμού Νομού Τρα-
πεζούντας Αλί Αϊβάζογλου, ο οποίος είχε 
ήδη εδώ και ένα διάστημα προαναγγείλει τη 
σημαντική ανακάλυψη χωρίς να αποκαλύψει 
ωστόσο περί τίνος πρόκειται, οι εργασίες 
αποκατάστασης έγιναν κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Όπως τόνισε όμως, με το πέρας 
αυτών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά όλα τα σημεία του μονα-
στηριού.
Αν και το παρεκκλήσι δεν είναι σε καλή 
κατάσταση, αναμένεται να γίνουν επισκευές 
ώστε με το άνοιγμα του μοναστηριού το 
καλοκαίρι του 2018 να το επισκέπτονται οι 
τουρίστες και οι πιστοί.

Δέος από την ανακάλυψη στην 
Παναγία Σουμελά: Μυστικό 
τούνελ οδηγεί σε εκκλησάκι

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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Στα άκρα η κόντρα για το «πόθεν έσχες» 
με αφορμή την απόφαση ΣτΕ που 
έκρινε μη νόμιμη τη σχετική υπουργική 
απόφαση - Η απόφαση του ΣτΕ αφορά 
σε όλους τους υπόχρεους 

Σ
τα άκρα οδηγεί την σύγκρουση με την 
Δικαιοσύνη ο κ. Σταύρος Κοντονής α-
ναφορικά με τις δηλώσεις «πόθεν έ-
σχες» υποστηρίζοντας ότι αποφάσεις 

του Συμβουλίου της Επικρατείας που θέτουν 
εξαιρέσεις στις δηλώσεις περιουσιακής κατά-
στασης «κοροϊδεύουν την κοινωνία».
«Η κυβέρνηση σήμερα επανέρχεται και λέει: 
Να δούμε ποιος θα κουραστεί. Η κυβέρνηση 
που επιμένει στην διαφάνεια και τον έλεγχο ή 
όσοι συντάσσονται πίσω από καθεστώτα αδι-
αφάνειας και μη έλεγχου και θα λογοδοτήσουν 
όλοι στο Λαό;» τόνισε σε άλλο σημείο της ομι-
λίας του ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα δημοσιεύτηκε η 
απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει την σχετική 
υπουργική απόφαση που αφορά τα «πόθεν 
έσχες» όλων των υπόχρεων.
Πιο αναλυτικά ο κ. Κοντονής μιλώντας στην 
Ολομέλεια της Βουλής όπου διεξάγεται η  
συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 
είπε «μετά την απόφαση του ΣτΕ η κυβέρνηση 
ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί διακαώς την συνεργα-
σία. Όμως πάνω από όλα θέτει ζήτημα Δημο-
κρατίας και Ισονομίας. Δηλαδή τον έλεγχο 
όλων για όλα». Ειδικότερα, για την προηγού-
μενη απόφαση του ΣτΕ που προέβλεπε πως θα 
δηλώνονται μόνο οι τραπεζικές καταθέσεις και 
όχι το περιεχόμενο των θυρίδων, ο κ. Κοντο-
νής είπε: «τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι αν 
εμφιλοχωρήσουν εξαιρέσεις όπως έγινε με την 
προηγούμενη απόφαση και με αυτή απόψε 
τότε νόμος που υποχρεώνει αληθή δήλωση 
πόθεν έσχες δεν υπάρχει. Ας το καταλάβουν. 
Οσοι λένε το αντίθετο κοροϊδεύουν την κοι-
νωνία».
«Αν ο νόμος ή οι δικαστικές αποφάσεις λένε 
στον υπόχρεο δήλωσης πόθεν έσχες πως πρέ-
πει να βάζει τις τραπεζικές καταθέσεις αλλά 
δεν υποχρεούται να δηλώνει τα μετρητά στην 
θυρίδα της τράπεζας τότε ακυρώνεται ο νόμος 
και η λαϊκή επιταγή για διαφάνεια και έλεγχο. 
Αυτό είναι το σημαντικό» τόνισε σε άλλο 
σημείο. 

Στον αέρα οι δηλώσεις πόθεν έσχες
Για όλους τους υπόχρεους προς υποβολή 
δηλώσεων πόθεν έσχες και όχι μόνο για τους 
δικαστές ακυρώθηκε σήμερα στο σύνολό της 

από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (απόφαση 3212/2017) η υπουργική 
απόφαση (ΚΥΑ 1069/19.10.2017) που καθό-
ριζε το περιεχόμενο υποβολής των δηλώ-
σεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, 
σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση ο πρόεδρος 
του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου δημοσίευσε την 
απόφαση της Ολομέλειας με εισηγητή τον Σύμ-
βουλο Επικρατείας Διομήδη Κυριλλόπουλο και 
έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης όλων των 
δικαστικών ενώσεων κατά της επίμαχης από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτου και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
 Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η από-
φασή της αφορά όλους τους υπόχρεους των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των 
δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, καθώς 
είναι μη νόμιμες οι ρυθμίσεις ή παραλείψεις 
που αφορούν: 1) Την υποχρέωση δηλώσεως 
των μετρητών άνω των 15.000 ευρώ που δεν 
περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, 
καθώς και των κινητών πραγμάτων αξίας άνω 
των 30.000 ευρώ. 2) Η μη πρόβλεψη εύλο-
γης προθεσμίας  τόσο για τη διενέργεια και 
την ολοκλήρωση του ελέγχου όσο και για τη 
διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των 
υπόχρεων προς δήλωση πόθεν έσχες. 3) Η 
υποχρέωση να περιλαμβάνεται στην ετήσια 
δήλωση το σύνολο των περιουσιακών στοι-
χείων των υπόχρεων ανεξαρτήτως του αν 
επήλθε ή όχι κατά το προηγούμενο έτος μετα-
βολή σε αυτά. 4) Η μη πρόβλεψη προκειμένου 
περί περιουσιακών στοιχείων κτηθέντων σε 
προηγούμενες χρήσεις για την μη αναγραφή 
στην πρώτη ηλεκτρονική δήλωση της αξίας 
κτήσεως. 5) Η υποχρέωση δηλώσεως των 
περιουσιακών στοιχείων του προσώπου με 
το οποίο ο/η υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης. 6) Προκειμένου περί τραπεζικών 
λογαριασμών η υποχρέωση αθροίσεως των 
προερχομένων από κάθε πηγή ποσών καθ’ 
όλο το έτος και ακολούθως παραθέσω των 
πηγών από τις οποίες προέρχεται το απομέ-
νον στις 31 Δεκεμβρίου υπόλοιπο του λογαρια-
σμού και του ακριβούς ποσού που αντιστοιχεί 
σε κάθε μία από αυτές αφού αφαιρεθούν τα 
ποσά των αναλήψεων, χωρίς να προσδιορί-
ζεται από ποια πηγή ο/η υπόχρεος μπορεί να 
αφαιρέσει τα ποσά που ανέλαβε.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι, 
λόγω της σπουδαιότητας και της έκτασης των 
ως άνω κριθεισών ως μη νομίμων ρυθμίσεων, 
δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτές να λειτουργή-
σει καθ’ ολοκληρία το σύστημα υποβολής των 
δηλώσεων.

επικαιρότητα
Νέα επίθεση Κοντονή σε δικαστές: 
Κοροϊδεύετε την κοινωνία

Δίκη Siemens: Η γραμματέας του 
Χριστοφοράκου κατέθεσε για 
συναντήσεις του προϊσταμένου της 
με τον Σημίτη

Σύμφωνα με την Αικατερίνη Τσακάλου, ο πρώην γενικός διευθυντής της 
Siemens συναντούσε στο Μαξίμου και την γραμματέα του τότε πρωθυπουργού

Ε
παναλαμβανόμενες συναντήσεις με 
τον τότε πρωθυπουργό, Κώστα Ση-
μίτη, είχε, το διάστημα που υλοποι-
ούνταν η σύμβαση ανάμεσα στον 

ΟΤΕ και την γερμανική Siemens για την ψη-
φιοποίηση του ΟΤΕ, ο άλλοτε ισχυρός άν-
δρας του γερμανικού κολοσσού στην Ελ-
λάδα, Μιχάλης Χριστοφοράκος, βασικός 
κατηγορούμενος σήμερα στη δίκη που 
βρίσκεται σε εξέλιξη για το σκάνδαλο των 
«μαύρων ταμείων» του γερμανικού κολοσ-
σού.
Αυτό προέκυψε από την κατάθεση που 
έδωσε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων της Αθήνας, που δικάζει 
τη συγκεκριμένη υπόθεση, η κυρία Αικα-
τερίνη Τσακάλου, άλλοτε γραμματέας του 
Μιχάλη Χριστοφοράκου. 
Η μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις της 
έδρας, κατέθεσε ότι ο πρώην γενικός διευ-
θυντής της Siemens Ελλάδος συναντήθηκε 
με τον κ. Σημίτη, τότε πρωθυπουργό της 
χώρας τουλάχιστον έξι φορές κατά το έτος 
1997, οπότε και υπεγράφη η επίμαχη σύμ-
βαση, κατά τη σύναψη της οποίας διακι-
νήθηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 
παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά. 
Όπως, δε, διευκρίνισε 
η κυρία Τσακάλου, οι 
περισσότερες από τις 
συναντήσεις αυτές έλα-
βαν χώρα στο Μέγαρο 
Μαξίμου, όπου ο Μιχά-
λης Χρισ τοφοράκος, 
σύμφωνα με τη μάρ-
τυρα, συναντούσε όχι 
μόνο τον κ. Σημίτη, αλλά 
και την γραμματέα του, 
κυρία Κωστοπούλου. 
Ακόμη, ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, το επί-
μαχο διάστημα, είχε συναντήσεις με τον 
τότε υπουργό Μεταφορών και Επικοινω-
νιών, Τάσο Μαντέλη, αλλά και τον άλλοτε 
αποκαλούμενο «στρατηγό» του ΠΑΣΟΚ, 
Θεόδωρο Τσουκάτο.
Ειδικότερα, κατά τη σημερινή ακροαματική 
διαδικασία, ο πρόεδρος, αλλά και η εισαγ-
γελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, υπέβαλαν στην κυρία Τσακάλου 
σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συνεχή 
ραντεβού του Μιχάλη Χριστοφοράκου με 

πρωτοκλασάτους πολιτικούς της εποχής, 
στελέχη δημοσίων οργανισμών και άλλα 
σημαντικά πρόσωπα -ραντεβού τα οποία η 
ίδια σημείωνε στην ατζέντα της υπό την ιδι-
ότητά της ως γραμματέας του άλλοτε ισχυ-
ρού άνδρα της Siemens στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά, αρκεί να αναφερθεί ότι σύμ-
φωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, ο 
Μιχάλης Χριστοφοράκος είχε συναντηθεί 
τουλάχιστον 11 φορές το 1997 με τον κ. 
Τσουκάτο, με τα ραντεβού αυτά να συνε-
χίζονται το 1998, αλλά και το 1999. Πολ-
λαπλές συναντήσεις, σύμφωνα πάντα με 
τα όσα προκύπτουν από την ατζέντα της 
κυρίας Τσακάλου, η οποία σήμερα έγινε 
«φύλλο και φτερό» στο δικαστήριο, είχε 
όμως ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, το 1998, 
και με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του 
ΟΤΕ, Γ. Χρυσολούρη.
Εισαγγελέας: Στην κατάθεσή σας είχατε πει 
ότι στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβα-
σης (σ.σ. μεταξύ Siemens και ο ΟΤΕ) ο κ. 
Χριστοφοράκος δεν είχε ιδιαίτερη ανά-
μειξη. Το υποστηρίζετε και τώρα;
Α. Τσακάλου: Ναι, αυτό λέω και τώρα.
Εισαγγελέας: Ο κ. Χριστοφοράκος δήλωνε 
ότι είδε τρεις φορές τον κ. Τσουκάτο. Αυτό 

είναι αλήθεια ή ψέμα;
Α. Τσακάλου: Δεν θέλω να 
κάνω εγώ χαρακτηρισμούς. 
Τα πραγματικά στοιχεία είναι 
αυτά των σημειώσεών μου.
«Ο Χρισ τοφοράκος είχε 
συναντηθεί μια φορά με 
την κυρία Κωστοπούλου, 
γραμματέα του τότε πρω-
θυπουργού Κώστα Σημίτη 
στο Μέγαρο Μαξίμου» είπε 

στην κατάθεσή της η κυρία Τσακάλου και, 
απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως 
της έδρας για ποιο λόγο συναντούσε την 
γραμματέα του πρωθυπουργού, η μάρτυ-
ρας απάντησε: «Υποθέτω ότι συναντούσε 
την κυρία Κωστοπούλου για να μεταφέρει 
κάποιο θέμα του στον πρωθυπουργό. Δεν 
γνώριζα τι ακριβώς την ήθελε. Έχω πάει 
και εγώ πολλές φορές στο Μέγαρο Μαξί-
μου και συναντήθηκα με την κυρία Κωστο-
πούλου, σε μεταγενέστερο χρόνο από την 
πρώτη συνάντηση του κ. Χριστοφαράκου 
μαζί της».
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Σ
ε γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία κατά 
της εφημερίδας «Πολίτης» για υποκλοπή ι-
διωτικής επικοινωνίας προχώρησε ο Γενικός 
Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά το «α-

παράδεκτα διαστρεβλωτικό» – όπως το χαρακτηρί-
ζει- σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας για την 
υπόθεση παραπομπής καταδίκου από τις κεντρικές 
φυλακές στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για ιατρι-
κή περίθαλψη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δια-
βίβασε σήμερα στον Αρχηγό της Αστυνομίας γραπτή 
καταγγελία κατά της εφημερίδας «Πολίτης», ώστε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο τής εκ μέρους της, ή/και εκ 
μέρους των συντακτών της, διάπραξης των ποινι-
κών αδικημάτων, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κάθε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα αποκαλύπτει ή 
χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιω-
τικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ότι η πληροφορία 
λήφθηκε από υποκλοπή, είναι ένοχο αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

Η εφημερίδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας, δημοσίευσε σήμερα υποκλαπέ-
ντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενι-
κού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, που είχαν ανταλλα-
γεί με το νομικό σύμβουλο του, που είναι η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Με βάση τον ίδιο νόμο, σημειώνεται, «“ιδιωτική 
επικοινωνία” σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή 
γραπτή ή άλλης μορφής επικοινωνία ή οποιαδήποτε 
τηλεπικοινωνία ή ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται 
από πρόσωπο κάτω από περιστάσεις κατά τις οποίες 
είναι λογικό το πρόσωπο αυτό να αναμένει ότι δε θα 
υποκλαπεί ή θα παρακολουθηθεί από οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο, εκτός από εκείνο το οποίο σκοπεί-
ται να λάβει την επικοινωνία αυτή και περιλαμβάνει 
τη ραδιοεπικοινωνία και την ενσύρματη επικοινω-
νία».
Το δημοσίευμα, προστίθεται, αποκαλύπτει τις πραγ-
ματικές προθέσεις και κίνητρα της συγκεκριμένης 
εφημερίδας, η οποία μάλιστα, εν είδει απειλής, προ-
ανήγγειλε χθες, το σημερινό δημοσίευμα, σε tweet 
του αρχισυντάκτη της.

Καταγγελία Γεν. Ελεγκτή στην Αστυνομία 
κατά της εφημερίδας «Πολίτης»

Στα σκαριά νομοσχέδιο για τη 
σύνταξη χηρείας σε άντρες

Σ
υμφωνία κοινωνικών εταίρων φαίνεται 
να υπάρχει επί της αρχής σε ό,τι αφορά το 
νομοσχέδιο για την παροχή σύνταξης χη-
ρείας και στους άνδρες και απομένει να 

συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρό-
σθετου κόστους, σύμφωνα με τη ΣΕΚ.
Σε ανακοίνωσή της συντεχνίας αναφέρεται ότι τo 
θέμα της παροχής συζητήθηκε, σήμερα στο Εργα-
τικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ) υπό την προε-
δρία της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
«Ήδη για το θέμα αυτό υπάρχει έτοιμο κυβερνη-
τικό νομοσχέδιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγ-
χου και από τη Νομική Υπηρεσία και σύντομα θα 
προωθηθεί ενώπιον του υπουργικού συμβου-
λίου προς οριστική έγκριση, αφού προηγουμέ-
νως εξασφαλισθεί και η συναίνεση των κοινω-
νικών εταίρων που μετέχουν στο ΕΣΣ», προστί-
θεται.
Σύμφωνα με την ΣΕΚ «φαίνεται ότι, επί της αρχής 
όλοι οι εταίροι συμφωνούν για την καθιέρωση 
της συγκεκριμένης σύνταξης και απομένει να 

συμφωνηθούν θέματα που άπτονται του επιπρό-
σθετου κόστους».
Δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, αναφέρεται, 
«ήταν η απόφαση της Υπουργού, στη βάση και 
της θέσης που κατέθεσαν οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, να προχωρήσει σε τροποποιητικό 
νομοσχέδιο, ώστε όσοι επιλέγουν να μην εξα-
σκήσουν το δικαίωμα τους σε θεσμοθετημένη 
σύνταξη, δηλαδή σύνταξη στα 63, να δικαιούνται 
άδεια ασθενείας από τα 63 ως τα 65 νοουμένου 
ότι εξακολουθούν να εργάζονται»
Ανοικτό για συζήτηση εξακολουθεί να παραμέ-
νει το θέμα της καταβολής ανεργιακού επιδόμα-
τος στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, προ-
στίθεται.
Στη συνεδρία, συμπληρώνεται, συζητήθηκε επί-
σης το αίτημα που τέθηκε από τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης 
της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργα-
τών και αποφασίστηκε να συσταθεί τεχνική επι-
τροπή του ΕΣΣ για συζήτηση του θέματος.

Τ
ην προοπτική της δημιουργίας «πραγματικών συνθηκών ειρη-
νικής συμβίωσης θέλουμε να δώσουμε ειδικά στους νέους, που 
παραμένουν σήμερα στην Καρπασία, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», δήλωσε σήμερα ο κ. 

Φωτίου, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε πολίτες με λιγότερα δικαιώ-
ματα, δεν θέλουμε εγκλωβισμένους, ούτε και πρόσφυγες, στη δική μας 
πατρίδα».
Σε χαιρετισμό του στη χριστουγεννιάτικη γιορτή των σχολείων του 
κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου, ο κ. Φωτίου είπε ότι αισθάνεται συγκί-
νηση όταν βρίσκεται «στο Ριζοκάρπασο, κοντά στους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και τους γονείς των μαθητών που στηρίζουν με 
κάθε τρόπο τις προσπάθειες των παιδιών τους να αποκτήσουν τα απα-
ραίτητα εφόδια για τη ζωή τους, και αυτό μέσα σε συνθήκες που δεν 
είναι ασφαλώς οι καλύτερες για την εκπαίδευση των νέων, συνθήκες 
για τις οποίες δεν έχουν καμιά ευθύνη οι ίδιοι, αλλά που δημιουργήθη-
καν και επικρατούν ακόμα εξαιτίας πράξεων, λαθών και παραλείψεων 
του παρελθόντος».
«Θα ήθελα για μια ακόμα φόρα να εκφράσω την εκτίμηση και τον θαυ-
μασμό μας προς το σύνολο των εγκλωβισμένων μας, οι οποίοι υπομέ-
νουν με καρτερία τα προβλήματα της κατοχής και παραμένουν ριζω-
μένοι στη γη των προγόνων τους, αναμένοντας τη μέρα που θα φέρει 
την επανένωση του νησιού μας και θα μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή, 
η οποία θα υπόσχεται πολύ περισσότερα ειδικά στις νέες γενιές που 
θέλουν και απαιτούν να έχουν πιο ισχυρό δικαίωμα στη ζωή», είπε.
Πρόσθεσε ότι «δεν θέλουμε πολίτες με λιγότερα δικαιώματα, δεν 
θέλουμε εγκλωβισμένους, ούτε και πρόσφυγες, στη δική μας πατρίδα».
«Θέλουμε μια χώρα στην οποία να είναι διασφαλισμένα για όλους ανε-
ξαίρετα τους πολίτες τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθε-
ρίες, όπως αυτό ισχύει σε κάθε κανονικό κράτος του κόσμου. Δεν μπο-
ρεί σε ένα ευρωπαϊκό κράτος να ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά 
σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή την προοπτική, της 
δημιουργίας πραγματικών συνθηκών ειρηνικής συμβίωσης, θέλουμε 
να δώσουμε ειδικά στους νέους που παραμένουν σήμερα στην Καρπα-
σία, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», 
σημείωσε ο κ. Φωτίου.
Ο κ. Φωτίου επεσήμανε ότι «αυτό δεν είναι απλά ένα χρέος που το οφεί-
λουμε σε εσάς, αλλά είναι και χρέος απέναντι στην ιστορία και τις ρίζες 
μας, είναι χρέος απέναντι σε όλες τις σημερινές και αυριανές γενιές».
«Θα ήταν ασφαλώς αδιανόητο να αποκοπούμε από τις ρίζες μας και να 
παραγράψουμε όσα μας συνδέουν με το παρελθόν και την ιστορία μας, 
και όσα επίσης οφείλουμε να πράξουμε για να φανούμε αντάξιοι της 
προσφοράς και των θυσιών των τόσων γενεών που προηγήθηκαν και 
λάμπρυναν την ιστορική διαδρομή μας σε αυτόν τον τόπο», είπε.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ορίστηκε το 2017 ως «Έτος Καρπασίας 
– Έτος Ριζοκαρπάσου» και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 31 Οκτω-
βρίου στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την ίδρυση του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.
Ο κ. Φωτίου είπε ότι «στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, όπως και 
στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, συμπυκνώνονται όλα τα ιδεώδη του 
Ελληνισμού στην Κύπρο, γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία 
η δική σας πάλη να επιβιώσετε εδώ, με υπομονή, επιμονή, δύναμη και 
πίστη σε αυτό που αντιπροσωπεύετε και είστε, η συνέχεια της ιστορίας 
μας και η προσδοκία και η ελπίδα μας για το αύριο».

Δεν θέλουμε πολίτες με 
λιγότερα δικαιώματα, 
δήλωσε ο Φωτίου
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Μ
ετά και τις τιμές σε 
νωπά κρέατα και 
εδέσματα που ανα-
κοίνωσε η Υπηρε-

σία Προστασίας Καταναλωτή, 
το Παγκύπριο Σωματείο Ιδιο-
κτητών Φρουταριών θεωρεί το 
φετινό Χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι θα είναι φθηνότερο και σε 
φρούτα και λαχανικά, με βάση τις 
τιμές λιανικής πώλησης.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόε-
δρος του Σωματείου, Πόλυς Κατ-
τάσης, » όλα δείχνουν ότι οδεύ-
ουμε σε ένα φθηνό Χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι στα φθαρτά και 
στα φρούτα», εκφράζοντας τη 
θέση πως οι τιμές στα πλείστα 
προϊόντα είναι ικανοποιητικές.
Οι χαμηλές τιμές, συνέχισε, είναι 
αποτέλεσμα των καλών καιρι-
κών συνθηκών που επικρατούν 
την περίοδο αυτή και της μεγά-
λης διαθεσιμότητα σε φθαρτά 
και φρούτα
«Οποιαδήποτε αύξηση στις επό-
μενες ημέρες στα προϊόντα αυτά, 
θα αποτελούσε αισχροκέρδεια 
εις βάρος του καταναλωτή», 
συμπλήρωσε ο κ.Καττάσης.
Αν και οι καταναλωτές άρχισαν 
να κάνουν τα ψώνια τους για το 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ο 
Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιο-
κτητών Φρουταριών είπε πως, οι 
καταναλωτές συνήθως περιμέ-
νουν το τελευταίο τριήμερο για 
φθαρτά και φρούτα, καθώς πρό-
κειται για ευπαθή προϊόντα.
Ο Πόλυς Καττάσης αναφέρθηκε 
τέλος στις ενδεικτικές τιμές λια-
νικής πώλησης φθαρτών και 
φρούτων, όπως ντομάτες στα 
€1,50 το κιλό, αγγουράκια θερ-
μοκηπίου €0,40 το κιλό, αγγου-
ράκια χωραφιού €0,90 το κιλό, 
μελιτζάνες €1,80 το κιλό, φασο-
λάκι €2,80 το κιλό, κολοκυθάκια 
€0,50 το κιλό, λάχανα (κραμπί) 
και καρότα €0,60 το κιλό, κου-
νουπίδι €0,80 το κιλό, μπρόκολο 
€1,50 το κιλό, κολοκάσι €1,30 
το κιλό, λεμόνια €0,60 το κιλό, 
μήλα €1,20 το κιλό, μανταρίνια 
€1,30 το κιλό, μπανάνες €0,70 
το κιλό.

Φθηνότερο 
το φετινό 
Χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι

Καταχωρήθηκε σήμερα 
ενώπιον του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Λευκωσίας 
το κατηγορητήριο για την 
πρώτη ποινική υπόθεση 
που αφορά σε δάνεια του 
Συνεργατισμού συνολικού 
ύψους €3.588.063,00 
περίπου.

Σ
ύμφωνα με το κατηγορητή-
ριο, το οποίο εξασφάλισε 
το ΚΥΠΕ, κατηγορούμενοι 
στην υπόθεση είναι 9 συ-

νολικά πρόσωπα, 7 φυσικά και 2 
νομικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, κατηγορούμε-
νοι είναι οι : Δημητράκης Σταύ-
ρου, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, 
Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα 
Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάν-
θου, Κωνσταντίνος Λύρας, Γιώρ-
γος Μαυρέας, Detiero Enterprises 
Ltd και CHL Enterprises Ltd.
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 
19 συνολικά κατηγορίες που αφο-
ρούν στα αδικήματα της συνωμο-
σίας προς καταδολίευση, της από-
σπασης αγαθών με ψευδείς παρα-
στάσεις, της πλαστογραφίας, της 
κυκλοφορίας πλαστού εγγρά-
φου, των ψευδών λογαριασμών με 
σκοπό την καταδολίευση, της αθέ-
μιτης κτήσης περιουσιακού οφέ-
λους και της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριό-
τητες
Σύμφωνα με την 1η κατηγορία που 
αφορά στο αδίκημα  της συνωμο-
σίας προς καταδολίευση, οι κατη-
γορούμενοι μεταξύ Μάϊου 2007 
και Ιουλίου 2007, στη Λευκωσία 
συνωμότησαν μεταξύ τους όπως 
με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν 
πρόσωπο, δηλαδή συνωμότη-
σαν, όπως συνάψουν παράνομα 
δάνεια ύψους Λ.Κ. 2.100.000,00 
(3.588.063,00 Ευρώ, περίπου) 
από την ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

Σύμφωνα με τη 2η κατηγορία που 
αφορά στο αδίκημα της απόσπα-
σης αγαθών με ψευδείς παραστά-
σεις,  οι κατηγορούμενοι Δημη-
τράκης Σταύρου, Ερωτόκριτος 
Χλωρακιώτης, Μαρία Χλωρα-
κιώτου και Καρολίνα Αγγελο-
πούλου μεταξύ 17/05/2007 και 
19/05/2007 στη Λευκωσία, με 
ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό 
την καταδολίευση, απέκτησαν 
από πρόσωπο αγαθό δυνάμενο 
να αποτελέσει αντικείμενο κλο-
πής, δηλαδή οι κατηγορούμενοι, 
με ψευδείς παραστάσεις αναφο-
ρικά με το σκοπό της σύναψης του 
δανείου και τον δικαιούχο αυτού, 
απέκτησαν το ποσό 
των 70.000,00 Λ.Κ. 
(119,602.00 ΕΥΡΩ 
περίπου) από την 
ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 
ΛΤΔ.
Σύμφωνα με τη 3η 
κατηγορία για το 
αδίκημα της από-
σπασης αγαθών με ψευδείς παρα-
στάσεις, οι κατηγορούμενοι, πλην 
της Καρολίνας Αγγελοπούλου, 
μεταξύ 25/05/2007 και 9/07/2007 
στη Λευκωσία με ψευδείς παρα-
στάσεις και με σκοπό την κατα-
δολίευση, απέκτησαν από πρό-
σωπο αγαθό δυνάμενο να αποτε-
λέσει αντικείμενο κλοπής, δηλαδή 
οι κατηγορούμενοι με ψευδείς 
παραστάσεις αναφορικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους του 
δανείου και την εκτιμημένη αξία 
των ακινήτων με αρ. τεμ 256 και. 
342 στην Χλώρακα της Επαρχίας 
Πάφου για την εξασφάλιση του 
δανείου, απέκτησαν το ποσό των 
2.000.000,00 Λ.Κ. (3.417.202.00 
ΕΥΡΟ περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟ-
ΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.
Σύμφωνα με τη 4η κατηγορία που 
αφορά και πάλι το αδίκημα της 
απόσπασης αγαθών με ψευδείς 
παραστάσεις, οι κατηγορούμενοι 

Δημητράκης Σταύρου, Ερωτόκρι-
τος Χλωρακιώτης, Μαρία Χλω-
ρακιώτου, Μαρία Χρυσάνθου 
Detiero Enterprises Ltd και CHL 
Enterprises Ltd μεταξύ 26/06/2007 
και 9/07/2007 στη Λευκωσία με 
ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό 
την καταδολίευση, απέκτησαν από 
πρόσωπο αγαθό δυνάμενο να 
αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, 
δηλαδή οι κατηγορούμενοι με 
ψευδείς παραστάσεις αναφορικά 
με τους πραγματικούς δικαιούχους 
του δανείου, απέκτησαν το ποσό 
των 30.000,00 Λ.Κ. (51.258.00 
ΕΥΡΠ περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟ-
ΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

Στην κα τηγορία 
με αριθμό 8 που 
αφορά το αδίκημα 
της πλαστογραφίας, 
αναφέρεται ότι οι 
κα τηγορούμενοι 
Δημητράκης Σταύ-
ρου,  Ερωτόκρι-
τος Χλωρακιώτης, 

Μαρία Χλωρακιώτου, Μαρία Χρυ-
σάνθου Detiero Enterprises Ltd και 
CHL Enterprises Ltd σε άγνωστη, 
ημερομηνία μεταξύ 20/05/2007 
καί 16/07/0707 στη Λευκωσία 
κατάρτισαν πλαστό έγγραφο με 
σκοπό την καταδολίευση, δηλαδή 
αλλοίωσαν πρακτικά ,της Επιτρο-
πείας της ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ 
ημερομηνίας 19/06/2007 με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζεται αίτηση 
και έγκριση δανείου προς την  
Detiero Enterprises Ltd για το ποσό 
των 200.000,00 ΛΚ (341.720.00 
ΕΥΡΩ περίπου), γεγονότα που δεν 
ανταποκρίνονταν στην πραγματι-
κότητα.
Στην κατηγορία 13 για το αδίκημα 
της πλαστογραφίας, αναφέρεται 
ότι ο κατηγορούμενος Δημητρά-
κης Σταύρου σε άγνωστη ημερο-
μηνία μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και 
14/04/14 στη Λευκωσία κατήρ-
τισε πλαστό έγγραφο με σκοπό 

την καταδολίευση, δηλαδή κατήρ-
τισε μέσω του Αντώνη Γενναδίου, 
έκθεση αξιολόγησης του δανείου 
υπ` αριθμό 2135Α για το ποσό των 
2.000.000,00 Λ.Κ. (3.417.202.00 
ΕΥΡΏ περίπου}, ενώ τέτοια αξιο-
λόγηση έπρεπε να είχε διενεργη-
θεί και να ετοιμαστεί έκθεση το 
2007, πριν παρουσιαστεί η αίτηση 
του συγκεκριμένου δανείου ενώ-
πιον της Επιτροπείας της ΣΠΕ 
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ, για έγκριση.
Στην κατηγορία 15 για το αδί-
κημα της πλαστογραφίας, ανα-
φέρεται ότι ο κατηγορούμενος 
Δημητράκης Σταύρου σε άγνω-
στη ημερομηνία τον Νοέμβριο 
του 2012, στη Λευκωσία κατήρ-
τισε πλαστό έγγραφο με σκοπό 
την καταδολίευση, δηλαδή κατήρ-
τισε μέσω του Αντώνη Γενναδίου 
έκθεση αξιολόγησης του δανείου 
υπ` αριθμό 2466/07 για το ποσό 
των Λ.Κ. 30.000,00 (51.258.00 
ΕΥΡΟ περίπου), ενώ τέτοια αξιο-
λόγηση έπρεπε να είχε διενεργη-
θεί και ετοιμαστεί έκθεση το 2007 
πριν παρουσιαστεί η αίτηση. του 
συγκεκριμένου δανείου ενώπιον 
της Επιτροπείας της ΣΠΕ ΣΤΡΟΘΟ-
ΛΟΥ ΛΤΔ, για έγκριση.
Η  17η κατηγορία αναφέρει  ότι  
ο κατηγορούμενος Ερωτόκριτος 
Χλωρακιώτης μεταξύ Μαΐου 2007 
και Ιουλίου 2007 στή Λευκωσία 
και ενώ ήταν Γενικός Διευθυντής 
της Κεντρικής Συνεργατικής Τρά-
πεζας απέκτησε αθέμιτα περιου-
σιακό όφελος δηλαδή απέκτησε 
το ποσό των 2.030.000,00 ΛΚ 
(3.468.460.00 ΕΥΡΩ περίπου).
Οι μάρτυρες κατηγορίας ανέρχο-
νται στους 76.  Η υπόθεση έχει 
οριστεί για τις 25 Ιανουαρίου 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικα-
στηρίου Λευκωσίας με σκοπό την 
παραπομπή των κατηγορουμένων 
σε απευθείας δίκη ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευ-
κωσίας.

Καταχωρήθηκε η υπόθεση με τα δάνεια του Συνεργατισμού
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Ε
ικόνες που ανακατεύουν το στομάχι. 
Ακόμη ένα άγριο έγκλημα στο Μεξι-
κό. Άλλοι έξι νεκροί. Άνθρωποι που 
όχι μόνο έχασαν τη ζωή τους, αλλά 

οι δολοφόνοι τους θέλησαν να τους κάνουν 
«παράδειγμα». Και κρέμασαν τα πτώματα 
τους από γέφυρες.
Τα πτώματα των έξι ανδρών βρέθηκαν κρε-
μασμένα ανά δυο σε γέφυρες κοντά σε του-
ριστικό θέρετρο του Μεξικού. Οι δολοφόνοι 
κρέμασαν τα άψυχα κορμιά των θυμάτων 
τους σε τρεις γέφυρες που οδηγούν σε τρία 
αεροδρόμια. Η περιοχή βρίσκεται κοντά 
στο Λος Κάμπος, ένα δημοφιλές τουριστικό 
θέρετρο στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρ-
νια.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες 
ούτε για τα θύματα και την ταυτότητά τους 
ούτε για το πως τους σκότωσαν.   

Η αστυνομία πιστεύει ότι πίσω από τις έξι 
δολοφονίες βρίσκονται εκτελεστές των καρ-
τέλ ναρκωτικών. Το να κρεμούν τα πτώματα 
των θυμάτων τους από γέφυρες είναι ο τρό-
πος που συχνά χρησιμοποιούν για να εκφο-
βίσουν τους αντιπάλους τους, τους αστυνο-
μικούς και τον πληθυσμό.
Τα πτώματα βρέθηκαν κρεμασμένα από 
γέφυρες στους δρόμους που οδηγούν σε 
τρία διεθνή αεροδρόμια: της Λα Πας, του 
Σαν Χοσέ δελ Κάμπο και του Κάμπο Σαν 
Λούκας.  
Στη συγκεκριμένη περιοχή, κάθε χρόνο, 
συρρέουν εκατομμύρια τουρίστες, Αμερι-
κανοί, Καναδοί αλλά και Ευρωπαίοι. Μόνο 
φέτος έχουν παραθερίσει στην περιοχή 4,4 
εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως ξένοι, σύμ-
φωνα με την εταιρεία Grupo Aeroportuario 
del Pacifico.

Μ
ια πρωτοφανή απόφαση έ-
λαβε χθες η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προτείνοντας την ενερ-
γοποίηση του άρθρου 7 της 

Συνθήκης της Ε.Ε. και στερώντας έτσι το 
δικαίωμα ψήφου της Πολωνίας στην Ε.Ε., 
ύστερα από δύο χρόνια διαμάχης μεταξύ 
Βαρσοβίας και Βρυξελλών. Η διαμάχη α-
φορά σειρά από μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθεί η πολωνική κυβέρνηση στον τομέα 
της Δικαιοσύνης, οι οποίες υπονομεύουν, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
ανεξαρτησία των πολωνικών δικαστηρίων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε χθες ότι η 
Βαρσοβία διακινδυνεύει να παραβιάσει 
σοβαρά τους κανόνες και τις αξίες της Ε.Ε., 
ενώ υπάρχει ο φόβος πως η παραβίαση 
του κράτους δικαίου που παρατηρείται 
στην Πολωνία θα επεκταθεί και σε άλλα 
κράτη-μέλη της Κεντρικής αλλά κυρίως της 
Ανατολικής Ευρώπης.
Κατά πόσον θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 
7 ακολουθώντας τη σύσταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής θα το αποφασίσουν τα 
κράτη-μέλη τον επόμενο χρόνο, αλλά ήδη 
από χθες η Ουγγαρία έχει εκφράσει την 
αντίθεσή της σε μια τέτοια απόφαση, με 
τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας 
να αποκαλεί την απόφαση της Επιτρο-
πής «πρωτοφανή» και ότι «υπονομεύει 
σοβαρά την κυριαρχία της Πολωνίας». Ο 
κ. Σέμτζεν τόνισε πως η Ουγγαρία θα θέσει 
βέτο στην απόφαση αυτή· άλλωστε, δεν 
είναι τυχαίο ότι η Ουγγαρία θα είναι η 
επόμενη χώρα την οποία έχει υπό διαρκή 
έλεγχο η Επιτροπή όσον αφορά την τήρηση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ομως ακόμα 
και βέτο να θέσουν η Ουγγαρία, η Τσεχία 
και η Σλοβακία στην απόφαση της Επιτρο-
πής, η επιβολή του άρθρου 7 χρειάζεται τα 
4/5 των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
με αποτέλεσμα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
να είναι σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα εφαρ-
μοστεί.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φ. Τίμερ-
μανς δήλωσε πως η απόφαση εναντίον 
της Πολωνίας λήφθηκε με «βαριά καρ-
διά, αλλά ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή». 
Για τον κ. Τίμερμανς, η απόφαση αυτή δεν 
είναι μόνο για την Πολωνία. «Αν δεν υπάρ-
χει διάκριση των εξουσιών, όταν το κρά-

τος δικαίου καταλύεται, αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να καταργηθεί η λειτουργία της 
Ενωσης στο σύνολό της».
Συγχρόνως, ο ίδιος τόνισε ότι η Επιτροπή 
είναι έτοιμη να επανεξετάσει την απόφασή 
της αν η Βαρσοβία αλλάξει τη στάση της 
τους επόμενους τρεις μήνες. «Είμαστε έτοι-
μοι να ξεκινήσουμε έναν τέτοιο διάλογο 
κάθε μέρα, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέ-
ρες την εβδομάδα, όποτε το θελήσουν οι 
πολωνικές αρχές», είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Τίμερμανς.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινο-
βούλιο και τα βασικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
αναμένεται να στηρίξουν την πρωτοβου-
λία της Επιτροπής. Ενδεικτικό είναι ότι 
τον προηγούμενο μήνα, το Ευρωκοινο-
βούλιο ψήφισε συντριπτικά υπέρ, με 438 
ψήφους έναντι των 152 κατά, για να ξεκι-
νήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη διαδι-
κασία ενεργοποίησης του άρθρου 7 ενα-
ντίον της Πολωνίας. Συγχρόνως, ο Γάλλος 
πρόεδρος Μακρόν και η Γερμανίδα καγκε-
λάριος Μέρκελ δήλωσαν μετά τη λήξη της 
Συνόδου Κορυφής, την περασμένη Παρα-
σκευή, ότι θα στηρίξουν την Επιτροπή αν 
πρότεινε τη λήψη κυρώσεων εναντίον της 
Βαρσοβίας.

Πολωνία: Επιμένει για τη δικα-
στική μεταρρύθμιση ο Ντούντα 
παρά τις κυρώσεις της Ε.Ε.
O Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα 
ανακοίνωσε σήμερα ότι «αποφάσισε» 
να υπογράψει δύο νομοσχέδια που αφο-
ρούν τη μεταρρύθμιση στον τομέα της 
δικαιοσύνης και τα οποία αποτέλεσαν τη 
βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να ξεκινήσει τη διαδικασία επι-
βολής κυρώσεων κατά της Πολωνίας, για 
την άρνησή της να αποσύρει τις εν λόγω 
μεταρρυθμίσεις.
«Εισάγουμε πολύ καλές λύσεις στην Πολω-
νία που θα βελτιώσουν την αποτελεσματι-
κότητα της δικαστικής εξουσίας», δήλωσε 
ο Ντούντα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. 
«Ο δημοκρατικός χαρακτήρας του δικαστι-
κού συστήματος ενισχύεται», πρόσθεσε.
Τα δύο νομοσχέδια αφορούν την μεταρ-
ρύθμιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου.

Πρωτόγνωρη απόφαση Ε.Ε. κατά 
Πολωνίας
O πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα υπέγραψε χθες τα δύο διατάγματα 
για την αναδιάρθρωση της Δικαιοσύνης, που οδήγησαν στη σφοδρή 
σύγκρουση Ε.Ε. - Βαρσοβίας. Σε μια πρωτόγνωρη απόφαση, οι Βρυξέλλες 
προχώρησαν στην ενεργοποίηση του άρθρου 7 και στη στέρηση του 
δικαιώματος ψήφου της χώρας στην Ενωση

Μεξικό: Έξι πτώματα βρέθηκαν 
κρεμασμένα σε γέφυρες
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Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών υιοθέτησε κατά μεγάλη 
πλειοψηφία το σχέδιο απόφασης 
που καταδικάζει τις ΗΠΑ για 
την μονομερή αναγνώριση της 
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του 
Ισραήλ - Ερντογάν: Περιμέμω 
τώρα τον Τραμπ να ανακαλέσει την 
απόφασή του

Η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών υιοθέτησε κατά μεγάλη 
πλειοψηφία το σχέδιο απόφασης 
που καταδικάζει τις ΗΠΑ για την 

μονομερή αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Αψηφώντας τις απειλές του Αμερικανού 
προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, 128 κράτη-
μέλη ψήφισαν υπέρ του σχεδίου και εννέα 
κατά, ενώ 35 αποφάσισαν να απέχουν.
«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του ΟΗΕ 
«είναι νίκη για την Παλαιστίνη» δήλωσε 
σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος, ο πρόεδρος της Παλαιστι-
νιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.
Ένας εκπρόσωπος του προ-
έδρου της Παλαιστινιακής 
Αρχής Μαχμούντ Αμπάς 
χαιρέτισε την υιοθέτηση 
από τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών του 
σχεδίου απόφασης που 
καλεί τις ΗΠΑ να ακυρώ-
σουν την απόφασή τους να 
αναγνωρίσουν την Ιερου-
σαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
«Αυτή η ψηφοφορία είναι μια νίκη για 
την Παλαιστίνη», δήλωσε συγκεκριμένα ο 
Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα.
«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας στον 
ΟΗΕ και σε όλα τα διεθνή φόρουμ να τερ-
ματίσουμε αυτή την κατοχή και να εγκαθι-
δρύσουμε το παλαιστινιακό μας κράτος με 
την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά 
του», πρόσθεσε.
 Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρεσβευτής 
της χώρας στον ΟΗΕ δήλωσε ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης ότι η χώρα του «δεν θα 
εκδιωχθεί ποτέ από την Ιερουσαλήμ» κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης για το σχέ-
διο απόφασης που θα καταδικάζει τις ΗΠΑ 
διότι αναγνώρισαν την Ιερή Πόλη ως πρω-

τεύουσα του εβραϊκού κράτους. «Κανένα 
σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
δεν θα μας εκδιώξει από την Ιερουσαλήμ» 
επισήμανε ο Ντάνι Ντάνον ενώπιον των 
υπολοίπων κρατών μελών.
«Το Ισραήλ απορρίπτει την απόφαση των 
Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα είναι 
ικανοποιημένο από τον υψηλό αριθμό 
χωρών που δεν ψήφισαν υπέρ του σχε-
δίου. Αυτές είναι χώρες από την Ευρώπη, 
την Αφρική και την Λατινική Αμερική που 
ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν) Νετανιά-
χου επισκέφτηκε», αναφέρει η ανακοί-
νωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο.
«Το Ισραήλ ευχαριστεί τον (Αμερικανό) 
πρόεδρο Τραμπ για την κατηγορηματική 
του θέση υπέρ της Ιερουσαλήμ και ευχα-
ριστεί τις χώρες που ψήφισαν μαζί με το 
Ισραήλ, μαζί με την αλήθεια», τονίζεται.

Οι απειλές του Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει  
μια ημέρα νωρίτερα με αφορμή την προώ-
θηση του σχετικού ψηφίσματος στη Γενική 
Συνέλευση ότι θα διακόψει την χρηματο-

δότηση σε χώρες που λαμ-
βάνουν βοήθεια από τις 
ΗΠΑ και στηρίζουν το σχε-
τικό σχέδιο. «Λαμβάνουν 
εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια, ακόμη και δισεκα-
τομμύρια δολάρια και μετά 
ψηφίζουν εναντίον μας. 
Καλώς, παρακολουθούμε 
αυτές τις ψήφους. Αφήστε 

τους να ψηφίσουν εναντίον μας. Θα γλυτώ-
σουμε πολλά χρήματα. Δεν μας νοιάζει», 
είχε δηλώσει την Τετάρτη ο Τραμπ στους 
δημοσιογράφους.
Η δήλωση - προειδοποίηση που κατα-
δίκασε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της 
Παλαιστίνης Ριάντ Μάλκι ως «εκφοβι-
σμό», φαίνεται πως είχε αντίκτυπο σε εννέα 
χώρες, οι οποίες υπερψήφισαν την αναγνώ-
ριση και άλλων 35 κρατών μελών που απο-
φάσισαν να απέχουν.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η 
ψήφος των κρατών μελών της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών έδειξε ότι 
η «αξιοπρέπεια και η κυριαρχία δεν είναι 
προς πώληση».

διεθνή νέα

Αψήφησαν τον Τραμπ 128 μέλη 
του ΟΗΕ και καταδίκασαν την 
αναγνώριση της Ιερουσαλήμ

Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας 
της Καταλονίας εμφανίζονται 
να είναι κοντά στην απόλυτη 
πλειοψηφία

Τ
α κόμματα που τάσσονται υπέρ 
της αυτονομίας της Καταλονίας 
εμφανίζονται να εξασφαλίζουν 
την απόλυτη πλειοψηφία στις πε-

ριφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν 
σήμερα, κατέδειξε το exit poll που δη-
μοσίευσε η εφημερίδα La Vanguardia, 
μόλις έκλεισαν οι κάλπες στην Καταλο-

νία.
Βάσει του exit poll, οι CIUDADANOS 
που υποστηρίζουν την ενότητα με την 
Ισπανία και το κόμμα υπέρ της ανεξαρ-
τησίας, οι ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA εμφανίζονται να συγκε-
ν τρώνουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό 
εδρών σ το νέο κοινοβούλιο με τους 
CIUDADANOS να έχουν μικρό προβάδι-
σμα (34-37 και 34-36 αντίστοιχα).
Ωστόσο τα κόμματα υπέρ της αυτονο-
μίας αναμένεται να εξασφαλίζουν 67-71 
έδρες εκ των συνολικά 135 εδρών του 
κοινοβουλίου, σύμφωνα με το exit poll.

Καταλωνία: Κοντά στην απόλυτη 
πλειοψηφία οι αυτονομιστές, 
σύμφωνα με exit poll

Ο «Φιλέας Φογκ» του σεξ: Ο 
Γερμανός που κοιμήθηκε με 100 
γυναίκες σε 100 χώρες!

Έ
ζησε από κοντά τις ξένες κουλτού-
ρες, είδε όμορφα τοπία, δοκίμα-
σε ναρκωτικά κι έκανε... αχαλίνωτο 
σεξ. Μέσα σε διάστημα οκτώ ετών, 

ο 31χρονος Μίχαελ Μπέρντ από τη Σαξο-
νία της Γερμανίας ταξίδεψε σε 100 χώρες 
και βίωσε «άγριες» ερωτικές περιπέτειες.
Ο Γερμανός άνδρας απόλαυσε άκρως ερω-
τικές νύχτες με άγνωστες γυναίκες: σε κάθε 
χώρα που επισκεπτόταν, κοιμόταν και με 
μία γυναίκα. Αντί να αγοράζει αναμνη-
στικά για να θυμάται τα ταξίδια του, έκανε 
σεξ με ντόπιες και μη.
Για να μην πάνε χαμένες όλες αυτές οι 
εμπειρίες του, πήρε μολύβι και χαρτί 
κι έγραψε ένα βιβλίο. Στις σελίδες του, ο 
Μίχαελ αποτύπωσε τις ερωτικές του εμπει-
ρίες με άκρως «γαργαλιστικές» λεπτομέ-
ρειες.
«Στην ηλικία των 23 ετών ξεκίνησα το γύρο 
του κόσμου. Πρώτος σταθμός η Αυστρα-
λία. Δεν ήξερα αγγλικά και είχα στο πορ-
τοφόλι μου μόνο 700 ευρώ. Ένα βράδυ 
συνάντησα τυχαία μία Βραζιλιάνα σ’ ένα 
ξενώνα. Πώς να έχανα τέτοια ευκαιρία; 
Τότε αποφάσισα να φέρω εις πέρας ένα 
σχέδιο: να επισκεφθώ 100 χώρες και να 
κάνω σεξ με 100 γυναίκες. Δεν ήθελα να 
φύγω από μια χώρα, χωρίς να έχω κάνει 
σεξ με μία ντόπια» γράφει, μεταξύ άλλων, 

στο βιβλίο του.
Για να βγάλει τον επιούσιο, έκανε πολ-
λές δουλειές, κυρίως όμως εργάστηκε ως 
μάγειρας. «Στην Ισπανία, για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα, εργάστηκα και ως πορ-
νοστάρ. Στη συνέχεια δούλεψα ως ηθο-
ποιός... Παντρεύτηκα δύο φορές. Κάποτε, 
για να πάρω βίζα στην Αυστραλία, και 
μία φορά, εντελώς μεθυσμένος στο Λας 
Βέγκας. Αλλά τα άγρια ερωτικά χρόνια 
τελείωσαν τώρα».
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Έ
νας 32χρονος άνδρας με καταγωγή 
από το Αφγανιστάν είναι σύμφωνα 
με την αστυνομία ο οδηγός του λευ-
κού οχήματος που το πρωί της Πέ-

μπτης (ώρα Ελλάδος) παρέσυρε και τραυμά-
τισε 19 - σύμφωνα με τον τελευταίο απολο-
γισμό - ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους 
και ένα μικρό παιδί που νοσηλεύεται με σο-
βαρά τραύματα στο κεφάλι.
Όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της αστυνο-
μίας της Μελβούρνης Σέιν Πάτον δεν υπάρ-
χει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για τρομο-
κρατική επίθεση. 
Σύμφωνα με τον ίδιο ο 32χρονος ήταν γνω-
στός στην αστυνομία καθώς είχε ιστορικό 
χρήσης ναρκωτικών και ψυχολογικών προ-
βλημάτων. 
Ο Πάτον ζήτησε από τους δημοσιογρά-
φους να μην μιλούν για πράξη «μοναχικού 
λύκου». «Είναι ένα τρομακτικό περιστατικό 
με ένα άτομο να οδηγεί το αυτοκίνητό του 
πάνω σε πεζούς. Είναι ένα έγκλημα και θα το 
ερευνήσουμε. Όπως είπε τα βασικά σημεία 
που εξετάζουμε σχετίζονται με το ψυχολο-
γικό του παρελθόν και τη χρήση ναρκωτι-
κών» είπε ξεκαθαρίζοντας σε επόμενη ερώ-
τηση ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συν-
δέουν τον 32χρονο με τρομοκρατία.
Όσο για τον δεύτερο συλληφθέντα, ηλι-
κίας 24 ετών, δεν σχετίζεται με το περιστα-
τικό αλλά κίνησε τις υποψίες των αστυνο-
μικών επειδή κατέγραφε όσα συνέβαιναν 
στο σημείο ενώ φέρεται να είχε και μαχαίρια 
στην τσάντα του.
Συνολικά από το αυτοκίνητο παρασύρθη-

καν και τραυματίστηκαν 19 άτομα, με τέσ-
σερα εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη 
κατάσταση ενώ τα υπόλοιπα 15 βρίσκονται 
σε σταθερή κατάσταση.
Νωρίτερα η εφημερίδα The Australian είχε 
πρώτη αναφέρει πληροφορίες ότι ο οδηγός 
του αυτοκινήτου ήταν ένας ψυχοπαθής εθι-
σμένος στο ναρκωτικό ice.
Η αστυνομία στην επίσημη δήλωσή της 
που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο πριν τη 
1 το μεσημέρι ανακοίνωσε ότι τον 32χρονο 
συνέλαβε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνο-
μικός, τον οποίο στη συνέχεια βοήθησαν 
άλλοι συνάδελφοί του.
Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς λίγο 
πριν τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) στην 
οδό Φλίντερς μπροστά από σταθμό τρένου 
σε μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο 
πολυσύχναστες της πόλης.
«Ακούσαμε ένα θόρυβο και είδαμε αυτό 
το λευκό αυτοκίνητο να παρασύρει τους 
πάντες» περιέγραψε τι συνέβη αυτόπτης 
μάρτυρας. «Το μόνο που τον φρέναρε ήταν 
τα σώματα των ανθρώπων πάνω στα οποία 
έπεσε» είπε ένας δεύτερος μάρτυρας για το 
περιστατικό που συνέβη σε μια διασταύ-
ρωση.
Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τη στιγμή 
που το αυτοκίνητο περνούσε από τη δια-
σταύρωση με μια ταχύτητα, κατά τον ίδιο, 
70χλμ./ώρα, στο σημείο βρίσκονταν έως και 
100 άνθρωποι. «Το μόνο που μπορέσαμε να 
ακούσουμε ήταν μπαμ, μπαμ, μπαμ, τον ήχο 
του αυτοκινήτου που χτυπούσε τους πεζούς 
και τις κραυγές» είπε άλλος μάρτυρας.

Μελβούρνη: 32χρονος Αφγανός με 
ψυχολογικά προβλήματα ο οδηγός 
που παρέσυρε 19 ανθρώπους

Η Ρωσία είναι πρόθυμη να 
συμμετάσχει στον διάλογο του 
Βελιγραδίου με την Πρίστινα για το 
ζήτημα του Κοσόβου, δήλωσε από 
τη Μόσχα ο πρόεδρος της Σερβίας, 
Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«
Πετύχαμε κάποιο είδος συμφωνί-
ας με τη Ρωσία για την περίπτωση 
που οι Αλβανοί του Κοσόβου ζη-
τήσουν τη διεύρυνση της σύνθε-

σης των μελών στον διάλογο Βελιγραδίου-
Πρίστινας με τη συμμετοχή των Αμερικα-
νών. Ρώτησα τον κ. Πούτιν εάν μπορούμε 
να ζητήσουμε τη συμμετοχή και της Ρωσίας 
και μου απάντησε καταφατικά» ανέφερε ο 
κ. Βούτσιτς, ολοκληρώνοντας τις επαφές 
του στη Μόσχα. Ο πρόεδρος της Σερβίας 
βρίσκεται από προχθές στη ρωσική πρω-
τεύουσα επικεφαλής κρα-
τικής αντιπροσωπείας, α-
ποτελούμενης από τους υ-
πουργούς Εξωτερικών Ίβι-
τσα Ντάτσιτς, Άμυνας, Αλε-
ξάνταρ Βούλιν, Οικονομί-
ας, Γκόραν Κνέζεβιτς, Ενέρ-
γειας, Αλεξάνταρ Άντιτς, 
Μεταφορών και Τηλεπι-
κοινωνιών, Ράσιμ Λιάγιτς.
Η κατ’ ιδίαν συνάντηση, 
χθες, του κ. Βούτσιτς με το Πρόεδρο της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πού-
τιν, κράτησε περίπου δύο ώρες και όπως 
ανακοινώθηκε συζητήθηκαν θέματα πολι-
τικής και οικονομικής συνεργασίας, με 
έμφαση στην ενέργεια, καθώς και θέματα 
που αφορούν τον εξοπλισμό των σερβι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων με ρωσικά όπλα.
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου Πούτιν-Βού-
τσιτς αποφεύχθηκε να γίνει λεπτομερής 
αναφορά στα εξοπλιστικά, ωστόσο, ο κ. 
Βούτσιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος. 
Ο Σέρβος Πρόεδρος σημείωσε ότι η Σερ-
βία επιδιώκει την ενίσχυση των Ενόπλων 
Δυνάμεων με σύγχρονο οπλισμό και ευχα-
ρίστησε τη Ρωσία, ιδιαίτερα τον κ. Πούτιν, 
για τα δώρα -όπως είπε- που επιτρέπουν 
στη Σερβία να υπερασπιστεί την εδαφική 
ακεραιότητά της και τη στρατιωτική ουδε-
τερότητά της.
Σε δηλώσεις του για τα σερβικά ΜΜΕ, ο κ. 

Βούτσιτς τόνισε ότι τα εξοπλιστικά συζητή-
θηκαν λεπτομερώς στην κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση του με το κ. Πούτιν, ωστόσο, αρνή-
θηκε να αναφερθεί στο περιεχόμενο της 
συζήτησης.
Στoν τομέα της ενέργειας επετεύχθη συμ-
φωνία για την αύξηση κατά 15% της παρο-
χής φυσικού αερίου προς τη Σερβία για το 
2018, ενώ υπεγράφη τροποποιητική διά-
ταξη της διακρατικής συμφωνίας του 2012 
που ισχύει μέχρι το 2021, με την οποία 
παρέχεται το δικαίωμα στη Σερβία να 
εξάγει το ρωσικό φυσικό αέριο σε τρίτες 
χώρες.
Σημειώνεται, ότι η συμφωνία του 2012 
ορίζει πως η παροχή ρωσικού φυσικού 
αερίου προς τη Σερβία θα μπορεί να ανέλ-
θει μέχρι τα πέντε δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα, ετησίως.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, 

ο κ. Πούτιν εκτίμησε ότι 
η Σερβία μπορεί να έχει 
σημαντικό ρόλο στην ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ευρώ-
πης. «Η Σερβία μπορεί να 
αποτελέσει κομβική χώρα 
στη διανομή του ρωσικού 
φυσικού αερίου. Εξετά-
ζουμε την δυνατότητα να 
συμμετάσχει η Σερβία στο 
μεγάλο έργο της GAZPROM 

για την κατασκευή του αγωγού Turkish 
stream» επισήμανε ο Ρώσος Πρόεδρος. Ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία δίνει μεγάλη 
έμφαση στην ανάπτυξη των οικονομι-
κών σχέσεων με τη Σερβία σε όλους τους 
τομείς. Αναφέρθηκε στο ρωσικό δάνειο 
των 800 εκατομμυρίων δολαρίων για έργα 
υποδομής που άρχισε να υλοποιείται με 
τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού 
δικτύου της Σερβίας και υπογράμμισε το 
ενδιαφέρον ρωσικών τραπεζών για δρα-
στηριοποίηση στη Σερβία, αλλά και την 
ανάγκη αύξησης των εμπορικών συναλλα-
γών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Ρώσος 
πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέ-
λιξη οι διαπραγματεύσεις για να οικοδο-
μηθεί μία νέα ζώνη ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής Οικο-
νομικής Ένωσης (σ.σ. Ρωσία, Λευκορωσία, 
Καζακσταν, Αρμενια, Κιργιζία) και της Σερ-
βίας.

Αισιοδοξία Βούτσιτς για 
συμμετοχή της Ρωσίας στον 
διάλογο για το Κόσοβο

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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οικογένεια

Μ
ία από τις πιο αγαπημένες μου ανα-
μνήσεις από τα Χριστούγεννα σα μι-
κρό παιδί στην Κύπρο ήταν τα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα. Πηγαίναμε 

από σπίτι σε σπίτι και ψαίλναμε τα κάλαντα. Σήμερα 
θα δούμε μερικές από τις Χριστουγεννιάτικες πα-
ραδόσεις που έχουμε στην Ελλάδα και στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, και στη συνέχεια θα τις τοποθετή-
σουμε στη σωστή τους θέση. Ως Έλληνας Ορθόδο-
ξος Χριστιανός ποια πρέπει να είναι η στάση μου σ’ 
αυτές τις διάφορες συνήθειες των Χριστουγέννων;
Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων που θα 
ήθελα να δούμε σήμερα είναι η Χριστουγεννιάτικη 
μουσική. Αναφέραμε ήδη πώς τα Κάλαντα έπαιξαν 
σπουδαίο ρόλο σε μας όταν ήμασταν παιδιά. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική αποτελεί μεγάλη 
επιχείρηση. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που 
παίζουν μόνο Χριστουγεννιάτικη μουσική όλη την 
περίοδο των Χριστουγέννων.
Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο ύμνο που 
ακούστηκε τα πρώτα Χριστούγεννα. Τον έψαλαν 
οι άγγελοι. Τα λόγια του ύμνου τα βρίσκουμε στο 
Λουκά κεφάλαιο 2. “Δόξα Θεώ εν υψίστοις και επί 
γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.”  Τα πρώτα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα είχαν κάποιο νόημα. Το 
μήνυμά τους ήταν, “Δόξα και λατρεία ανήκει στον 
Ύψιστο Θεό γιατί έστειλε το Γιο Του. ”  Και συνεχί-
ζει, “Και στη γη, ο Ιησούς, το παιδί των Χριστου-
γέννων, θα φέρει ειρήνη, μια τέτοια ειρήνη που 
ξεπερνάει κάθε λογική. Στη θέση του άγχους θα 
φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία και τη μέριμνα που 
έχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα θα την αντικατα-
στήσει με ειρήνη. Θα αντικαταστήσει την αγωνία 
του θανάτου και της αιωνιότητας με την εμπιστο-
σύνη και την πίστη ότι ο ουρανός περιμένει όλους 
εκείνους που άνοιξαν την καρδιά τους στο Χριστό. 
Κάθε φορά λοιπόν που ακούς τη Χριστουγεννιά-
τικη μουσική, να θυμάσαι τον ύμνο των αγγέλων 
εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα και Εκείνον για τον 
Οποίο έψαλλαν.
Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη είναι 
οι κάρτες. Όλοι μας έχουμε μια λίστα. Συνήθως 
οι πρώτοι στη λίστα είναι οι συγγενείς μας. Μετά 
είναι οι γνωστοί κι οι φίλοι που είχαμε κάποτε ή 
έχουμε ακόμη κάποια σχέση. Οι περισσότεροι από 
μας θέλουμε να αγγίξουμε τις καρδιές αυτών των 
ανθρώπων την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι 
λοιπόν τους στέλνουμε μια κάρτα με ευχές.
Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας έχει ελατ-
τώματα. Αν όμως είσαι στη λίστα των φίλων του 
Θεού, τότε έχεις μία σχέση με κάποιον φίλο χωρίς 
κανένα ελάττωμα. Η αγάπη Του δε μοιάζει με καμία 
αγάπη. Σ’ ακούει με υπομονή όπως κανένας άλλος. 
Είναι στη διάθεσή σου όλο το εικοσιτετράωρο. Η 

συμβουλή Του είναι πάντα σωστή και λογική. Η 
δύναμή Του ανεξάντλητη. Κι όλα αυτά είναι στη 
διάθεσή σου.
Για μερικούς αυτή η περίοδος μπορεί να είναι ιδι-
αίτερα δύσκολη. Ίσως γιατί πέθανε κάποιο αγα-
πητό μας πρόσωπο. Ίσως κάποιο διαζύγιο. Ίσως 
κάποια δυσάρεστη ιατρική διάγνωση. Ο,τιδήποτε 
σε απασχολεί αυτά τα Χριστούγεννα, εκείνο που 
πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν είσαι μόνος/η. Είσαι 
στη λίστα των φίλων του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει. 
Άνοιξε την καρδιά σου σε Κείνον κι Εκείνος θα τη 
γεμίσει με τη δική Του ειρήνη.
Κάτι άλλο που ταυτίζεται με τα Χριστούγεννα είναι 
αυτό που χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε 
τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια μας. Είναι η πιστω-
τική μας κάρτα. Όπως οι αγορές  των Χριστουγέν-
νων πρέπει να πληρωθούν το επόμενο μήνα, η 
γραφή μας λέει ότι το χρέος μας για τις αμαρτίες 
μας έπρεπε να πληρωθεί κι εμείς δεν μπορέσαμε 
να το πληρώσουμε. Το πλήρωσε για μας ο Χριστός 
και Του κόστισε πολύ. Του κόστισε την ίδια Του τη 
ζωή. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που χρησιμοποιείς την 
πιστωτική σου κάρτα να θυμάσαι και να λες τούτα 
τα λόγια, “Χριστέ μου, Σου αξίζει κάθε λατρεία. 
Χαίρομαι που πλήρωσες το χρέος μου. Καταλα-
βαίνω ότι Σου κόστισε πολύ αλλά το έκανες γιατί με 
αγαπάς. Γι αυτό κι εγώ Σου δίνω όλη την τιμή και τη 
λατρεία που Σου ανήκει.” 
Και μια τελευταία Χριστουγεννιάτικη συνήθεια 
είναι τα δώρα. Τα δώρα είναι είναι ένας θαυμάσιος 
τρόπος να εκφράσεις την αγάπη σου σε κάποιον. 
Όταν λοιπόν παίρνεις κάποιο δώρο και το ανοίγεις, 
ύψωσε μια προσευχή ευχαριστίας γιατί η αγάπη 
έκανε το άτομο αυτό να σου δώσει το δώρο που 
κρατάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Χριστουθγεν-
νιάτικο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είδε 
ότι η μεγαλύτερη ανάγκη μας δεν ήταν ένα και-
νούργιο ωρολόι ή κάποιο καινούργιο ρούχο. Είδε 
ότι η αυτό που χρειαζόμουν περισσότερο από 
καθετί άλλο σ’ αυτήν τη ζωή ήταν η συγχώρηση για 
την αμαρτία μου και η λύτρωσή μου. Εκείνο που 
χρειαζόμουν πιο πολύ ήταν να φύγει το χρέος από 
πάνω μου. Έτσι μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο 
επειδή μας αγαπά.
Έτσι λοιπόν καθώς θα μουρμουρίζεις κάποιο Χρι-
στουγεννιάτικο σκοπό, και θα αδημονείς περιμέ-
νοντας στην ατέλειωτη ουρά για να πληρώσεις, 
ή θα τρέχεις σε κάποιο Χριστουγεννιάτικο πρό-
γραμμα για να το προλάβεις, απαγκιστρώσου από 
τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος τα Χριστούγεννα 
και κοίτα το πραγματικό νόημα των Χριστουγέν-
νων που είναι το πολύτιμο δώρο που μας έστειλε 
ο Θεός για να γιορτάσεις έτσι πραγματικά Χαρού-
μενα Χριστούγεννα.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για 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.

Να Μην Αφήσουμε Έξω το Χριστό 
από τις Χριστουγεννιάτικες 

παραδόσεις μας

• To παιδί μου και εγώ
Πως να μάθουμε στα παιδιά 

μας να μοιράζονται

Η 
ημέρα των Χριστουγέννων για 
τα παιδιά είναι το απόλυτο θαύ-
μα, η πιο μαγική ημέρα όλου του 
χρόνου. Τα δώρα με τις γυαλι-

στερές κορδέλες, τα πολύχρωμα χαρτιά 
περιτυλίγματος και την ανυπομονησία 
τους μέχρι να ανακαλύψουν ποιο είναι το 
δικό τους, η χαρά τους όταν το βρουν και η 
έκφραση ευτυχίας όταν ανασύρουν το θη-
σαυρό τους είναι που δίνουν και στα δικά 
μας Χριστούγεννα νόημα. Είναι όμως και η 
εποχή που αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε 
μήπως τα κακομαθαίνουμε; Πώς τελικά θα 
τα μάθουμε, εκτός από το να παίρνουν, και 
να δίνουν; Τελικά τα παιδιά μας είναι μικρά 
εγωιστικά τερατάκια ή έχουν κι αυτά αλ-
τρουιστικά ένστικτα όπως και οι ενήλικοι; 
Οι ψυχολόγοι είναι απόλυτα καθησυχαστι-
κοί. Τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση στο 
να δίνουν, να βοηθούν και να μοιράζονται, 
όπως αντίστοιχα στη φύση τους είναι να 
δείχνουν κάποιες στιγμές εγωιστική και 
εγωκεντρική συμπεριφορά. Και τα δύο 
υπάρχουν μέσα τους και αυτή η μάχη του 
«καλού» με το «κακό» ξεκινάει από πολύ 
μικρή ηλικία. Το θέμα λοιπόν είναι κατά 
πόσο εμείς οι γονείς προσπαθούμε να ενι-
σχύσουμε τη μια από τις δύο αυτές δυνά-
μεις. Αν στην ανατροφή μας συμπεριλά-
βουμε την αγάπη, τη μοιρασιά και τη βοή-
θεια, τότε σίγουρα θα ενισχύσουμε αυτή 
τη φυσική κλίση του παιδιού μας προς το 
«καλό».
Σε ποια ηλικία μπορεί να μάθει να μοι-
ράζεται
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους η πιο κατάλ-
ληλη ηλικία, είναι γύρω στα πέντε. Εσείς 
απλώς βοηθήστε το.  
Βοηθήστε το να διαλέξει ένα δώρο για 
τον μπαμπά του, το αδερφάκι του και 
τους υπόλοιπους αγαπημένους του. Όταν 
το παιδί επιλέγει για τους άλλους, νιώθει 
περήφανο, υπεύθυνο αλλά και πολύ χρή-
σιμο.
Προτείνετε να ζωγραφίσει κάτι και να το 
προσφέρει στη γιαγιά, στον μπαμπά ή σε 
κάποιον άλλο. Το παιδί θα νιώσει μεγάλη 
χαρά με το δημιούργημά του κυρίως αν 
διαπιστώσει ότι δίνει χαρά στο άτομο που 
το προσφέρει.
Ενθαρρύνετέ το να μαζέψετε παιχνίδια ή 

ρούχα που δεν χρησιμοποιεί προκειμένου 
μαζί να τα προσφέρετε σε κάποιον οργανι-
σμό ή σε κάποια οικογένεια που θα τους 
φανούν χρήσιμα. 
Ποτέ μην το απειλήσετε με την έκφραση 
κλισέ: «Αν δεν είσαι καλό παιδί θα δώσω 
τα παιχνίδια σου στα φτωχά παιδάκια». 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε έναν λαν-
θάνοντα ανταγωνισμό και εκφράζετε μια 
απειλή. Ενδέχεται να μη δίνει ποτέ με την 
καρδιά του αλλά μόνο γιατί πρέπει.
Γιατί είναι καλό το μοίρασμα

 ª Ανεβάζει την αυτοεκτίμηση
Όταν ένα παιδί δέχεται να παίξει με ένα 
άλλο, κάνει ένα καινούργιο βήμα στη 
ζωή του, και όταν το άλλο δέχεται να παί-
ξει μαζί του, γίνεται αποδεκτό και νιώθει 
περήφανο. Το πλησίασμα, η μοιρασιά, ο 
αλτρουισμός ενισχύουν την αυτοπεποί-
θηση, συνεπώς και την αυτοεκτίμηση του 
παιδιού μας. Ξέρει ποιον θα πλησιάσει, αν 
αυτόν που θα πλησιάσει αξίζει αληθινά 
και τι του δίνει αντίστοιχα ο άλλος.   

 ª Δίνει χαρά
Η μικρή Κατερίνα είναι τεσσάρων ετών και 
κάθε μέρα που γυρίζει από τον παιδικό 
σταθμό φωνάζει στη μαμά της «μαμά, 
έδωσα τις μπογιές μου στον Κωστάκη 
που τις είχε ξεχάσει», «σήμερα ζωγρά-
φισα εγώ στο μπλοκ της Μαρίας». Η μαμά 
της ανησυχεί. Αμφισβητεί για τα αλτρουι-
στικά αισθήματα της κόρης της και φοβά-
ται μήπως δίνει απλώς για να γίνει αρεστή. 
Όταν μια μέρα τη ρώτησε γιατί δίνει τα 
πράγματά της με τόση ευκολία, εκείνη της 
απάντησε με απλότητα: «Επειδή μου δίνει 
χαρά». Σαφώς και η ίδια την είχε μάθει 
να μοιράζεται, αλλά η μικρή Κατερίνα 
της έδωσε ένα συμπληρωματικό μάθημα 
ζωής: πως όποιος δίνει χαρά απλώς την 
παίρνει πίσω.   

 ª Ενισχύει την εμπιστοσύνη
Σύμφωνα με τους παιδοψυχολόγους, όταν 
το παιδί μας πλησιάζει ένα άλλο, κάνει ένα 
καινούργιο βήμα προς το άγνωστο. Όταν 
δίνει, δείχνει να εμπιστεύεται –με κίνδυνο 
βέβαια να απογοητευτεί. Αλλά και η απο-
γοήτευση είναι μέρος της εμπιστοσύνης 
προς τον εαυτό του και προς τους άλλους 
και σταδιακά μαθαίνει να αξιολογεί και να 
εκτιμά τον άλλον.
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Υ
πάρχουν κάποιες συ-
νήθειες που αν τις απο-
κτήσεις, θα αρχίσεις να 
νιώθεις καλύτερα με το 

σώμα σου και γενικά με τον ε-
αυτό σου. 
Είναι αυτά τα μικρά πράγματα 
που στο τέλος της ημέρας σου 
δίνουν την αίσθηση ότι έκανες 
κάτι για εσένα.
Τι κάνουν λοιπόν όσοι θέλουν 
να παραμείνουν υγιείς;
1. Πίνουν άφθονο νερό. Το να 
διατηρείς ενυδατωμένο τον 
οργανισμό σου είναι το πρώτο 
πράγμα στη λίστα και για την 
καλή σου υγεία, αλλά και για τη 
διατήρηση της γραμμής σου.
2. Τρώνε πάντα πρωινό γεύμα 
που είναι σημαντικό όχι μόνο 
για την ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού, αλλά και 
επε ιδή αποτρέπε ι τ ις 
λιγούρες αργότερα.
3. Προγραμματίζουν 
τα γεύματά τους. 
Αυτό εξοικονομεί 
μακροπρόθεσμα 
και χρόνο αλλά και 
χρήματα. Κάνε ένα 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
ανάλογα με τους στόχους 
και τις ανάγκες σου.
4. Κάνουν διάλειμμα 
από τη δουλειά για 
άσκηση. Αντί να πιείς 
άλλον έναν καφέ, κάνε 
λίγο stretching ή πήγαινε 
για ένα 20λεπτο περπά-
τημα.
5. Δεν τσεκάρουν συνέ-
χεια το κινητό τους. 
Όταν «κολλάς» σ τα 
social media ή σερφά-
ρεις, σ τερείσαι χρόνο 
που θα μπορούσες να τον 
επενδύσεις σε πράγματα 
που σε κάνουν να νιώθεις 
όμορφα, όπως ένα αφρόλου-
τρο, το αγαπημένο σου βιβλίο ή 
μία βόλτα στο πάρκο.
6. Έχουν πάν τα όρεξη να 
μάθουν κάτι καινούργιο. Το να 
μαθαίνεις νέα πράγματα δια-
τηρεί καλή την υγεία του εγκε-

φάλου σου. Μία πολύ καλή 
επιλογή είναι η εκμάθηση μιας 
ξένης γλώσσας.
7. Δεν καπνίζουν, αφού οι συνέ-
πειες του καπνίσματος είναι 
ευρέως γνωστές. Δεν είναι ποτέ 
αργά να το κόψεις, αφού το 
σώμα μας έχει την δυνατότητα 
να ανακάμπτει γρήγορα, ακόμα 
και 20 λεπτά μετά το τελευταίο 
τσιγάρο.
8. Απολαμβάνουν τον ύπνο 
τους. Προσπάθησε να κοιμά-
σαι και να ξυπνάς συγκεκριμέ-
νες ώρες κάθε μέρα για να ρυθ-
μίσεις το βιολογικό σου ρολόι. 
Γύρω στις 8 ώρες ύπνου είναι 
αρκετές για να σου ανεβάσουν 
τη διάθεση και να σε βοηθή-
σουν να είσαι πιο συγκεντρω-

μένη.
9. Κάνουν ασκήσεις δύνα-
μης με βάρη, τουλάχιστον 2 
φορές την εβδομάδα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι καύσεις 
στο σώμα συνεχίζο-
νται ακόμα και μετά την 

προπόνηση, δυναμώνουν 
την καρδιά και χτίζουν 

τον οστικό ιστό.
10. Βγαίνουν έξω. 
Λίγα λεπτά μόνο κάτω 

από τον ήλιο αρκούν 
για να ανέβουν τα επί-

πεδα της Βιταμίνης D και να 
απολαύσεις τα οφέλη στα 

κόκκαλα, την καρδιά και 
την διάθεσή σου.
11. Εξασκούν την ισορ-

ροπία τους. Οι ασκήσεις 
ισορροπίας θα σε ωφελή-

σουν σε όποια ηλικία κι αν 
βρίσκεσαι. H Yoga και το 
Tai Chi είναι εξαιρετικές 
επιλογές που θα σε βοη-

θήσουν πολύ.
12. Κάνουν διαλογισμό. Ο δια-

λογισμός είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για να 
διώξεις το άγχος και να καθαρί-
σεις τις σκέψεις σου. Κάνοντας 
μία βόλτα, μπορείς να συγκε-
ντρωθείς στις αισθήσεις σου 
και να απολαύσεις τις μυρωδιές 
και τους ήχους της φύσης.

Η 
σοκολάτα έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο χρήσιμη για τα 
δόντια από ότι το φθόριο.   Επιστήμονες διαπίστωσαν 
ότι η θεοβρωμίνη (πικρό συστατικό πολλών φυτών, πε-
ριλαμβανομένων και των σπόρων κακάο από το οποίο 

γίνεται η σοκολάτα), ενισχύει τα δόντια και προσφέρει καλύτερη 
υγεία.
Αποδεικνύεται ότι η θεοβρωμίνη βοηθά την κρυσταλλική δομή 
των δοντιών και προστατεύει τα δόντια από οξέα. Είναι επίσης 
καλύτερη από το φθορίδιο του νατρίου που περιέχεται στις περισ-
σότερες οδοντόκρεμες.
Αυτό σημαίνει ότι η θεοβρωμίνη μπορεί να μειώσει τις ζημίες 
από τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος της 
τερηδόνας. 
Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι πολύ σημαντικό, γιατί περισσό-
τερο από μισό αιώνα, δεν υπήρχε κάτι νεότερο για το πρόβλημα 
της τερηδόνας εκτός από την βοήθεια με οδοντόκρεμες. 
Δυστυχώς όμως, η σοκολάτα δεν είναι κατάλληλη για την δια-
τροφή επειδή περιέχει ζάχαρη, αντίθετα με την βοήθεια που προ-
σφέρει στην καταστροφή των βακτηρίων που διασπούν τη τερη-
δόνα από τα δόντια μας. Έτσι, είναι μάλλον απίθανο η αγορά να 
γεμίσει με οδοντόκρεμες σοκολάτας, σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα.

Τ
ο αν έχει κανείς πιτυρίδα και 
πόσο σοβαρή είναι αυτή, 
μπορεί να εξαρτάται από το 
ποια βακτήρια φιλοξενούνται 

στο κεφάλι του, σύμφωνα με μια νέα 
κινεζική επιστημονική έρευνα. 
Η κινεζική μελέτη δείχνει ότι μάλλον 
τα βακτήρια και όχι οι μύκητες πρέ-
πει να ενοχοποιηθούν. Επίσης απο-
καλύπτει ότι η πιτυρίδα χειροτερεύει 
όσο μεγαλώνει κανείς, με αποτέλε-
σμα όσοι είναι άνω των 40 ετών, να 
έχουν χειρότερο πρόβλημα σε σχέση 
με τους νέους.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πιτυρίδα 
εξαρτάται από την ισορροπία ή ανι-
σορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά 
είδη βακτηρίων στο κεφάλι. Με άλλα 
λόγια, το πρόβλημα πιθανώς προκύ-
πτει από τη δυσαρμονία στο «οικο-
σύστημα» των μικροοργανισμών 
που ζουν στο κεφάλι ενός ανθρώ-
που, τρεφόμενοι από το νεκρό δέρμα 
και τις εκκρίσεις του σμήγματος.
Οι κινέζοι ερευνητές ανέλυσαν δείγ-
ματα από 363 άτομα ηλικίας 18 έως 
60 ετών, με και χωρίς πιτυρίδα. Η 
γενετική ανάλυση έδειξε ότι όντως ο 
μύκητας Malassezia είναι παρών στο 
κεφάλι των ανθρώπων (αποτελώντας 
το 90% περίπου των μυκήτων), αλλά 
δεν διαφέρει μεταξύ όσων έχουν και 
όσων δεν έχουν πιτυρίδα.
Αντίθετα, ορισμένα βακτήρια, 
κυρίως ο σταφυλόκοκκος, φαίνεται 
να είναι πολύ συχνότερα σε όσους 
έχουν έντονη πιτυρίδα, ενώ στα 
ίδια αυτά άτομα η παρουσία άλλων 
μικροοργανισμών, όπως το προπιο-
νιβακτήριο, είναι αισθητά μειωμένη, 
σε σχέση με όσους δεν έχουν πιτυ-
ρίδα.
Στα άτομα με καθόλου ή ελάχιστη 
πιτυρίδα η μέση αναλογία στο κεφάλι 
τους είναι 71% προπιονιβακτήριο - 
26% σταφυλόκοκκος, αλλά σε όσους 
έχουν πολλή πιτυρίδα, η αναλογία 
είναι προπιονιβακτήριο 50% - στα-
φυλόκοκκος 44%. Φαίνεται πως όταν 
ο σταφυλόκοκκος παίρνει το «πάνω 
χέρι», η πιτυρίδα χειροτερεύει.
Οι κινέζοι επιστήμονες θεωρούν 
πιθανό ότι αν αλλάξει τεχνητά (π.χ. 
με το κατάλληλο σαμπουάν και όχι 
τα σημερινά που καταπολεμούν τους 
μύκητες) η ισορροπία του μικροβια-
κού οικοσυστήματος, ώστε να αυξη-
θεί το προπιονιβακτήριο και να μειω-
θεί ο σταφυλόκοκκος, η πιτυρίδα θα 
υποχωρήσει. Αυτό όμως πρέπει να 
αποδειχθεί με μελλοντικές έρευνες.

Έχετε πιτυρίδα; 
Τι μπορεί να 
φταίει; Η σοκολάτα σύμμαχός μας 

για γερά δόντια!

Οι αγαπημένες συνήθειες 
των super healthy 
ανθρώπων

υγεία

Μια μελέτη, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε πανεπι-
στήμιο της Αυστραλίας, 

δείχνει πως οι άνδρες που ακο-
λουθούν δίαιτες με υψηλή περι-
εκτικότητα σε λιπαρά, είναι πιο 
πιθανό να αισθάνονται υπνηλία 
κατά τη διάρκεια της μέρας και να 
εμφανίζουν άπνοια ύπνου.
Για τους σκοπούς της μελέ-
της, που δημοσιεύεται στο διε-
θνές επιστημονικό περιοδικό 
Nutrients, οι ερευνητές θέλη-
σαν να εξετάσουν τη σχέση που 
συνδέει την κατανάλωση δίαιτας 
πλούσιας σε λίπος με τις συνή-
θειες ύπνου, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από περισσότερους 
από 1.800 άνδρες ηλικίας 35-80, 
τους οποίους παρακολούθησαν 
για διάστημα 12 μηνών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων, οι εθελοντές με 
την υψηλότερη πρόσληψη λίπους 
ήταν πιο πιθανό να αισθάνονται 

έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια 
της μέρας. Όπως αναφέρει ένας 
από τους συγγραφείς του επι-
στημονικού άρθρου, κάτι τέτοιο 
μπορεί να έχει σημαντική επί-
δραση στην εγρήγορση και τη 
συγκέντρωση κατά την εργασία. 
Επιπλέον, η αυξημένη κατανά-
λωση λιπαρών φάνηκε να συνδέ-
εται και με την πιθανότητα εμφά-
νισης άπνοιας ύπνου.
Η έντονη υπνηλία κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, σχολιάζουν οι 
ερευνητές, σημαίνει πρακτικά 
ότι το άτομο έχει λιγότερη ενέρ-
γεια, γεγονός που έχει συσχε-
τισθεί με υψηλότερη επιθυ-
μία κατανάλωσης τροφίμων 
πλούσιων σε λίπος και ζάχαρη, 
η οποία με τη σειρά της συνδέ-
εται με κακής ποιότητας ύπνο, 
οδηγώντας τελικά σε ένα φαύλο 
κύκλο «ανθυγιεινών» διατρο-
φικών συνηθειών και «κακού» 
ύπνου.

Tα λιπαρά γεύματα φέρνουν 
υπνήλια
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Ο 
τρόπος εορτασμού των Χριστου-
γεννιάτικων ημερών της σύγχρο-
νης  Αμερικάνικης οικογένειας 
δεν στηρίζεται σε διαχρονική, 

αρχαία, σεβάσμια ή πλούσια σε θρησκευ-
τική σημασία παράδοση. Ηταν κάτι που ε-
φευρέθηκε μόλις πριν 150 χρόνια. Τα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα δεν έχουν μακρά ι-
στορία. Το τραγούδι ̈Αγια Νύχτα¨ γεννήθηκε 
το 1818 και τα πιο διάσημα κάλαντα χρονο-
λογούνται στα 1840ς και 1850ς. Οπως έχει 
αποδείξει ο ιστορικός Stephen Nissenbaum, 
μια χούφτα Νεοϋορκέζοι ήταν αρχικά υπεύ-
θυνοι για τη δημιουργία ενός νέου είδους 
εορτασμού των Χριστουγέννων. Ο πρώτος 
ήταν ο Washington Irving που είχε καταλά-
βει την έλλειψη για Αμερικάνικες παραδό-
σεις, ήρωες, και σημαντικές Αμερικάνικες 
εορτές. Εκείνος επινόησε τον θρύλο ότι ο 
Columbus ήταν ο πρώτος που πίστεψε στη 
σφαιρικότητα της γης. Ο ίδιος επινόησε και 
τον Αγιο Βασίλη... Πήρε διάφορους θρύλους 
που σχετίζονταν με κάποιον Αγιο Νικόλαο 
από την Ολλανδία και ενίσχυσε τη σημασία 
τους με σκοπό να δημιουργήσει μια Αμερι-
κάνικη παράδοση. Στο βιβλίο του ̈ History of 
New York¨, το 1809, περιέγραψε επιδεικτι-
κές γιορτές του Αγίου Νικολάου στην περι-
οχή που τότε ονομαζόταν New Amsterdam. 

Αν και τέτοιες τελετές δεν συνέβησαν πο-
τέ, το βιβλίο έγινε ανάρπαστο για την εποχή 
του, και διαβαζόταν όχι μόνο στα σαλόνια 
της Νέας Υόρκης αλλά και σε ξύλινα σπίτια 
στα σύνορα. Μετά τη δημοσίευση του βι-
βλίου ο θρύλος του Αγιου Βασίλη ταξίδεψε 
γρήγορα.
 Ηταν όμως το 1822 που ο Clement Clarke 
Moore έδωσε την πρώτη οριστική περι-
γραφή του Αγιου Βασίλη που γνωρίζουμε 
μέχρι σήμερα. Ο Moore ήταν εξέχων Προ-
τεστάντης Θεολόγος και συγγραφέας. Ομως 
έγινε διάσημος με ένα ποίημα 56 γραμ-
μών που είχε γράψει μόνο για να διασκε-
δάζει τα παιδιά του. Με την ολοκλήρωση 
του ποιήματος, που αρχίζει ¨Ηταν η νύχτα 
πριν από τα Χριστούγεννα ,̈ ο Moore Αμερι-
κανοποίησε τον Αγιο Νικόλαο του Παλαιού 
Κόσμου μετατρέποντάς τον σε χαρωπό Αγιο 
Βασίλη, ένα παχουλό εξωτικό που φέρνει 
τύχη, με ένα έλκυθρο γεμάτο παιχνίδια και 
οκτώ ιπτάμενα ελάφια. Ομως  κανόνισε 
την επίσκεψη του Αγιου Νικόλαου στις 24 
Δεκεμβρίου και όχι στις 5 Δεκεμβρίου, την 
παραμονή της εορτής του Αγιου Νικόλαου. 
Ο Moore ανέμειξε μια σειρά Ευρωπαϊκών 
θρύλων: την προσφορά δώρων από τον 
Ολλανδικό Αγιο Νικόλαο, το χιονοέλκηθρο 
που τραβούν ιπτάμενες κατσίκες από τον 

ταχυδακτυλουργό Σκανδιναυό Θεό Thor, την 
κάθοδο από την καμινάδα ενός μυθικού επι-
σκέπτη από την Γερμανία και τη συνήθεια 
της κρεμασμένης κάλτσας από την Γαλλία 
και την Ιταλία. Και το όνομα ήταν μία Αμερι-
κανοποίηση – Santa Claus - στο Ολλανδικό 
παρατσούκλι Sinter Clas. Είναι αξιοσημεί-
ωτο πόσο χρονικό διάστημα πέρασε μέχρι 
να σταθεροποιηθούν τα σύγχρονα σύμβολα 
των Χριστουγέννων. Ο πρώτος πίνακας που 
απεικόνιζε τον Αγιο Νικόλαο εμφανίστηκε 
το 1837. Αρχικά, ο Αγιος Βασίλης δεν έδινε 
οπωσδήποτε δώρα στα παιδιά, συχνά κρα-
τούσε μία ράβδο σημύδας και τα κτυπούσε 
με αυτή – αυτό ήταν το δώρο του - . Ακόμη, 
το 1839 υπήρξε και μια θεατρική παραγωγή 
στο Broadway: Santa Claus.
 Και ενώ ο Clement Moore είχε δώσει στη 
χώρα τη γραπτή περιγραφή του ιδανικού 
Αγιου Βασίλη, ήταν ο πολιτικός σκιτσογρά-
φος Thomas Nast που ανέπτυξε την εικόνα 
του Αγιου Βασίλη. Ο Nast ήταν ο σκιτσο-
γράφος που δημιούγησε τον Ρεπουμπλικά-
νικο ελέφαντα και το γαϊδούρι των Δημο-
κρατικών. Ο Nast ήταν μόλις 21 ετών όταν 
έδωσε στον Αγιο τη μορφή του όπως την 
ξέρουμε σήμερα: χοντρός και εύθυμος 
με σκούφο και μακριά άσπρη γενειάδα. 
Πριν ο Αγιος Βασίλης συχνά απεικονιζό-
ταν ως ψηλός, λεπτός, κάπως αυταρχικός, 
συνήθως με μαύρα μαλλιά και δύσκα-
μπτο καπέλο. Ο πρώτος Αγιος Βασίλης του 

Nast εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του 
εμφύλιου πολέμου το 1863 για να ενισχύ-
σει το ηθικό των Βόρειων στρατιωτών. 
Στα σχέδιά του, ο Αγιος φθάνει σε στρα-
τόπεδο στρατιωτών φορώντας ένα ιδιαί-
τερο κοστούμι διακοσμημένο με αστέ-
ρια και ρίγες. Ομως το 1886 ένας τυπο-
γράφος από τη Βοστώνη παρουσίασε μία 
Χριστουγεννιάτικη κάρτα που απεικό-
νιζε τον Αγιο με κόκκινο κοστούμι. Περί-
που την ίδια ώρα, ένα κατάστημα στο 
Μπρόκτον, Μασσαχουσέτη, άνοιξε το 
πρώτο πολυκατάστημα με θέμα τον Αγιο.                                                                               
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της 
δεκαετίας του 1930 η εταιρεία Coca Cola 
δημιούργησε την εικόνα του Αγιου Βασίλη 
που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα: 
Προσέλαβε έναν καλλιτέχνη από το Σικάγο, 
τον Haddon Sundblom, για τη δημιουργία 
Χριστουγεννιάτικης διαφήμισης. Αυτός 
παρήγαγε ένα νέο αρχέτυπο για τον Αγιο 
Βασίλη. Η Αμερική κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Υφεσης χρειαζόταν ένα πλούσιο 
σύμβολο καταναλωτισμού και ο Sundblom 
το έδωσε. O τωρινός διάσημος Αγιος δεν 
είναι φάντασμα ούτε παραμύθι. Μοιάζει 
με ευγενικό συγγενή που απολαμβάνει την 
εργασία του. Κάνει επιδρομές στο ψυγείο 
όταν πεινάσει και βρίσκει χρόνο να παίξει με 
το σκυλί του σπιτιού. 

www.raniamesiskli.com
 www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

σαν    παραμυθι
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Έριδα , η πανίσχυρη αρχαία Θεά των 
αρχαίων Ελλήνων
Πειδιαβαίνοντας την αρχαία και την νεώτερη 
ελληνική ιστορία , κάνοντας και μια βαθειά 
βουτιά , σε αυτό που αποκαλείται μυθολογία 
–χωρίς ακριβώς να γνωρίζουμε που σταματά ο 
μύθος και ξεκινά η ιστορία -  δεν είναι δύσκολο, 
να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα , για 
αυτό που χαρακτηρίζει τους έλληνες , σε σχέση 
με τη διαβίωσή τους και την γειτονεία τους . Ανέ-
καθεν , στο μεταξύ τους, ανακάλυπταν πάντα 
κάτι περισσότερο για να τους χωρίζει , παρά 
να τους ενώνει ! Τυφλωμένοι από την έριδα. 
Αόρατη, ερμαφρόδιτη και στυγνή η Έριδα βρί-
σκεται συνεχώς ανάμεσά μας για να παρεμβαί-
νει με χθόνιους και δόλιους τρόπους στη ζωή 
και τα μελλούμενα μας. 
Ακόμη και μπροστά σε μεγάλους κινδύνους 
που ιστορικά αντιμετώπισε το ελληνικό έθνος ( 
Πέρσες, Ρωμαίοι,  Τούρκοι , Γερμανοί ) δεν ήταν 
λίγοι αυτοί –οι ομόαιμοι -που τάχθηκαν με το 
μέρος του εχθρού. Τυφλωμένοι από την κόρη 
της νύχτας.
Σε περίπτωση δε , που δεν υπήρχε εξωτερικός 
εχθρός οι αρχαίοι ημών πρόγονοι , δεν έχα-
ναν ευκαιρία να κονταροχτυπιούνται, ως κράτη 
–πόλεις,  μεταξύ τους, τυφλωμένοι από την 
αδελφή του Άρη. Η πανίσχυρη θεα  Έριδα, που 
κατάφερε με ένα μήλο, να ξεκινήσει τον πόλεμο 
της Τροίας. Και όπως μοναδικά έχει περιγράψει 
ο ανεπανάληπτος Όμηρος, γιγάντωσε τη δίψα 
για εξουσία , το φθόνο και την εκδικητική διά-
θεση, που έγιναν  τροφή για τον θεό του πολέ-
μου, σβήνοντας από το χάρτη την πόλη της 
Τροίας ! 

Το σύγχρονο «μήλο»
Έλληνας και Έριδα δεν αποχωρίστηκαν ποτέ 
, σαν ζευγάρι ερωτευμένο παράφορα που η 
αιματοβαμμένη αδελφοκτόνη ιστορία τους 
κάνει το Ρωμαίο και την Ιουλιέττα του Σαίξπηρ , 

να μοιάζει με παραμυθάκι για τα παιδάκια.    
Σήμερα στην Ελλάδα η εικόνα είναι στερεό-
τυπη, έχει μείνει στο ίδιο έργο που παρακο-
λουθούμε  στα δελτία των 8 , με τον οικονομικό 
πόλεμο που δέχεται η χώρα μας , και σταθερά 
ερωτηματικά ; φταίει το ΔΝΤ ; και πόσο ; φταίει 
η Ε.Ε. ; και πόσο; Και τελικά ποιός φταίει πιο 
πολύ ; Σίγουρα υπάρχει έριδα για αυτά τα ερω-
τηματικά στα ελληνικά καφενεία όπου ανταγω-
νίζονται τέλος , ποιός άκουσε το καλύτερο δελ-
τίο ειδήσεων ! 
39 χρόνια μετά την μεταπολίτευση , με μια 
εικόνα  από τις κοκκορομαχίες των πολιτικών 
μας , που αρκετές φορές συνοδεύονται από 
ψεύδη ή ανακρίβειες ενώ συνήθως απέχουν 
παρασάγγας, οι ίδιοι,  ψυχή και σώμα από τα 
καθημερινά προβλήματα κυρίως των νέων. Το 
διακύβευμα σε κάθε περίπτωση, το «μήλο της 
έριδος»,  είναι η βουλευτική καρέκλα να γρά-

φει το όνομά τους . Το δυνατόν με ανεξίτηλα 
γράμματα.  
Θα μου πείτε , μα εμείς τους εκλέγουμε ... Κάνο-
ντας αυτοκριτική ως υπεύθυνοι πολίτες,  ίσως 
αποδεχθούμε σε ένα βαθμό , ότι δεν φανή-
καμε αρκετά ώριμοι για να εκτιμήσουμε το θείο 
δώρο της δημοκρατίας , εμείς οι νεοέλληνες, 
παρά το εκμεταλευτήκαμε στον χείριστο βαθμό 
δημιουργώντας ένα υδροκέφαλο κράτος εις 
βάρος της υγιούς παραγωγής. 
Και γιατί οι πολιτικοί μας κάθε φορά ιδρύουν 
το δικό τους πολιτικό κράτος ; μα φυσικά για 
να ελέγχουν την εξουσία και να προωθούν 
την επανεκλογή τους . Πόσο αυτό εξυπηρε-
τεί τον πολίτη ; Διόλου . Καλά και γιατί αυτός 
δεν αντιδρά; θα αναρωτιώταν και ο πιο αδαής 
. Διότι τον πολίτη, τον κλασσικό νεοέλληνα ρε 
παιδί μου, αυθεντία που λέμε ,  τον ενδιαφέ-
ρει κυρίως να κερδίζει η ομάδα του, σχολια-
στή μου,  έστω και με μούφα πέναλτι , να πιάσει 
μια καλή και ξεκούραστη θέση δουλειάς και οι 
όποιες παρεμβάσεις του Δήμου να ξεκινούν 
next door .

Τα  «δημιουργήματα» της  «κόρης 
της Νύχτας»
Όλα αυτά τα «δημιουργήματα» της  «κόρης 
της Νύχτας» , με τόσα μήλα που έχει σκορπίσει 
ανάμεσά μας, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 
ανεπηρέαστη την Ομογένεια! 
Αν παρακολουθήσετε έστω και λίγο, -γιατί και 
το πολύ , μπορεί και να σας πειράξει - το τι συμ-
βαίνει στην ελληνική παροικία του Τορόντο και 
τί είδους σχέσεις επικρατούν μεταξύ των ελλή-
νων ομογενών σε επίπεδο οργανισμών , κοινο-

τήτων και Μητρόπολης θα καταλάβετε και εσείς 
, ὀπως κι εγώ, ότι κι εδώ,  στον μακρινό Καναδά, 
για τους έλληνες ,   βασιλεύει  η αδερφή του 
Άρη και θεά της ζήλιας και της διχόνοιας.  Διαν-
θισμένη μάλιστα, με αρκετό νεοελληνικό 
χωριάτικο τουρκομπαρόκ, “άκτσουαλι” !  
Τελευταίο κρούσμα που δυστυχώς σε επιβεβαι-
ώνει σχολιαστή μου η νέα κόντρα Μητρόπολης 
– Κοινότητας που φθάνει στα δικαστήρια.  

Αντι έριδας , φιλία,  αντί ζήλειας , ά-
μιλλα και αντί διχόνοιας , σύμπνοια.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό μήνυμα , 
για ένα νέο ελληνικό ξεκίνημα , όσο και παναν-
θρώπινο , που βρίσκει στην πράξη , ουσιαστικό 
εμπόδιο,  στο ανθρώπινο εγώ . Το εγώ που δεν 
αποδέχεται εύκολα τίποτε καινουργιο και θέλει 
να ζει στον δικό του μικρόκοσμο. Είναι κάτι σαν 
τον δαίμονα που περιέγραφε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος , τον οποίο, όπως ισχυριζόταν,  κουβα-
λούσε μαζί του, μέχρι που πέθανε, «όταν ο δαί-
μονας κυριεύσει το εγώ , η ψυχή υποτάσσεται». 
Είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα να ξεπερά-
σει τον εαυτό του και να γίνει καλύτερος άνθρω-
πος . Δεν υπάρχει βραβείο , μπορεί χαμόγελο , 
ίσως καλή διάθεση και ήσυχη συνείδηση , για 
όσους το προσπαθήσουν.Καλή τύχη. 

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
Θα μπορούσε να είναι επίσης και το μήνυμα 
των Χριστουγέννων απανταχού ακριβώς αυτό 
ως ευχή για το ανθρώπινο γένος . Αντι έριδας , 
φιλία,  αντί ζήλειας , άμιλλα και αντί διχόνοιας , 
σύμπνοια. Αμήν. Καλά να περάσετε τις γιορτές και 
πάνω από όλα αγαπημένα ! Καλά Χριστούγεννα !

απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

… κάτι περισσότερο , για να τους 
χωρίζει, παρά να τους ενώνει!
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Τ
ώρα που έρχονται Χριστούγεννα πολλοί άνθρωποι 
νοιώθουν μόνοι και παραγκωνισμένοι από φίλους 
συγγενείς και τη κοινωνία. Πολλές αυτοκτονίες μο-
ναχικών ατόμων γίνονται τις ημέρες των εορτών. Ε-

πίσης σχεδόν χωρίς εξαίρεση αυτοί που σκοτώνουν πολλά 
άτομα για τη πλάκα τους και οι τρομοκράτες είναι μοναχικά 
άτομα που σαλεύει το μυαλό τους   
Η μοναξιά είναι αρρώστια . Τη μοναξιά πρέπει να την απο-
φεύγεις γιατί είναι  σκουλήκι και σε τρώει συνέχεια, από 
μεσα.
Η μοναξιά είναι ανεπιθύμητη. Είναι ένα βίωμα στο οποίο 
υποχρεώνεσαι όταν χάνεις το σύντροφο σου, η τα παιδιά 
σου φύγουν να κάνουν τη δίκη τους φώλια Επιθυμείς τη 
παρέα αλλα είσαι μόνος. Η μοναξιά φέρνει απογοήτευση, 
θλίψη,  μελαγχολία, και συχνά ψυχαναλυτή και ψυχοφάρ-
μακα.
Η Μοναχικότητα εν αντιθέσει είναι απόλαυση  
Ή  μοναχικότητα σε κάνει  μονάρχη  βασιλιά  όλου του 
κόσμου, αυτού που ξέρεις και αυτού που δεν ξέρεις. Σ αρέ-
σει να είσαι μόνος για ένα διάστημα μακριά από θόρυβο 
και παρεμβάσεις  Αν  απολαμβάνεις τη μοναχικότητα τότε  

κλείσε όλες τις πόρτες και παράθυρα κάθισε σιωπηλά, και 
άφησε τη να σε κυρίευση  και να γίνει μια βαθιά εμπειρία 
έκστασης.
Η μοναχικότητα είναι μια πορεία με εξερεύνησης τη παρου-
σία μόνο του εαυτού σου.
Η μοναχικότητα είναι μια  αληθινή ελευθερία, χωρίς να 
ακούς να βλέπεις η να συμμετάσχεις στον αγώνα των άλλων!
Η παρούσα σου αρκεί . Η παρουσία σου είναι ικανή να γεμί-
σει ολόκληρο το σύμπαν έτσι  δεν έχεις την  ανάγκη του 
άλλου.  Απομονώνεσαι μερικές φόρες ι από τους άλλους 
και παρόλο που είσαι μέσα στο πλήθος και νιώθεις μακριά 

από αυτό!
Είσαι εσύ και το περιβάλλον !
Στη μοναχικότητα ο άνθρωπος μπορεί να απογειωθεί αλλα 
ποτε δεν μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα! Χρειάζεται η 
τριβή με τους συνανθρώπους να δοκιμάσεις τα όμορφα 
αλλα και τα άσχημα της ζωής για να διαμορφώσει κανεις  
χαρακτήρα.
Μπορεί να χεις και τα δυο μοναξιά και μοναχικότητα ?
Όχι! Η απολαμβάνεις τη μοναχικότητα σου η νοιώθεις μονα-
ξιά  και τα δυο μαζί δεν γίνονται . Το ένα αποκλείει το άλλο. 
Είναι διγαμία ν’ νοιώθεις μοναξιά και μοναχικότατα!

απόψεις

ΑΛΛΟ ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΤΗΤΑ
Η μοναξιά είναι αρρώστια 

ανεπιθύμητη.  Η Μοναχικότητα 
εν αντιθέσει είναι απόλαυση    Η 
απολαμβάνεις τη μοναχικότητα 

σου η νοιώθεις μοναξιά  και 
τα δυο μαζί δεν γίνονται. Το 
ένα αποκλείει το άλλο. Είναι 

διγαμία να νοιώθεις μοναξιά και 
μοναχικότατα ταυτόχρονα!

ΕΣΕΝΑ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ΚΟΨΑΝΕ?

Μ
ια από τις πιο καθημερινές 
ερωτήσεις στην Ελλάδα εί-
ναι αυτή των «εσένα πόσα 
λεφτά σου κόψανε?» . Φυσι-

κά αναφέρονται στις περικοπές  μισθών 
και συντάξεων . 
Γενικά ακούς νούμερα από 25% μέχρι και 
60% λες και μιλouνε για εκπτώσεις στις 
τιμές των ρούχων. Ανεξάρτητα της πραγ-
ματικής περικοπής που ούτως η άλλως 
είναι σημαντική, εμείς του εξωτερικού 
νομίζουμε ότι ο  Έλληνας υπερβάλει και 
μεγεθύνει τη δικια του περικοπή για δυο 
λόγους . Πρώτα για να μεγαλοποιήσει το  
πόσο θύμα είναι (άδικα του αφαίρεσαν 
μεγάλα ποσό του μισθού η της σύντα-

ξης του που του «ανήκει»). Βλέπετε  το 
θύμα πάντα κερδίζει τη συμπάθεια και οι 
συμπατριώτες μας χρειάζονται τη συμπά-
θεια μας. 
Ο δεύτερος λόγος της υπερβολής είναι 
ότι ο καθένας θελει να επιδείξει το παλαι 
ποτε πλούτο του αναφερόμενος  σε 
υψηλό  ποσά μισθού η σύνταξης που 
καποτε  κέρδιζε που είναι κατά κανόνα 
φουσκωμένοι . 
Ανεξάρτητα απ τους δυο αυτούς τους δυο 
πιθανούς λόγους  αντικειμενικά ο Ελλη-
νας έχασε μεγάλο μέρος  από την αγορα-
στική του δύναμη. 
Πόσα? 
Θα σας τα υπολογίσω εγώ!  Αν σκαφθεί  

κανεις ότι ο μισθωτός είχε 14 μισθούς 
το χρόνο  (12 μήνες μισθό/συνταξη ένα 
δώρο Χρισ τουγέννων και ένα δώρο 
Πάσχα και επίδομα αδείας) και τώρα  
κάνει 12 μισθούς αυτό και μόνο αντιστοι-
χεί σε 14% μείωση. Αυτή η μείωση είναι 
γενική για όλους ανεξάρτητου μισθολογι-
κής κλίμακας . 
Αν κανεις προσθέσει ότι κατά μεσο όρο 
ο μέσος Ελληνας χρειάζεται 1   μισθό και 
κατι να πληρώσει  τον ΕΝΦΙΑ  , ένα νέο 
φόρο που δεν υπήρχε πριν τότε η συνο-
λική μισθοδοσία του πέφτει από 12 σε  
λιγότερο από 11 μισθούς. Αυτό αντιστοι-
χεί σε μείωση συνολική μείωση μισθού 
8.5 %. Δηλαδή το σύνολο 14% συν 8.5% 

22,5%  η διαφορετικά μείωση από 14 σε 
11 μηνιάτικους μισθούς και συντάξεις).   
Αν προστεθούν και οι περικοπές από 
20% μέχρι 40% η συνολική μείωση ανέρ-
χεται σε 42.5% μέχρι 62.5%!   Δηλαδή η  
λιγότερη πραγματική αγοραστική δύναμη 
του μέσου Ελληνα μειώθηκε κατά  42.5 
% !   
Τα αδιαφιλονίκητα αυτά νούμερα    κατα-
μαρτυρούν το μέγεθος της οικονομι-
κής εξαθλίωσης των συμπατριωτών μας 
Ελλήνων, και πόσο υποφέρουν οικονο-
μικά.   Μακάρι να είχα κάποια καλά νέα 
να σας πω αλλα δυστυχώς δεν βλέπω 
ακόμα φως στο τελος του τούνελ της μιζέ-
ριας. 
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ Μ’ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ & ΣΕΒΑΣΜΟ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 45 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΑΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΔΩΣΑΝ
ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

 «ΑΛΗΘΕΙΑ», «ΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ USA»,
«ΤΟ ΒΗΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΝ «HELLAS NEWS» ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

Ν
ΑΙ, αυτά είναι τα «αγαπημένα μου παιδιά» με τις δύο αγαπημένες 
μου κόρες, την Φωτεινή και την Τερέζα μου.
Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένος που τα τελευταία 45 χρό-

νια τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή εκδοτικά μπόρεσα κι έφερα χιλιάδες μηνύ-
ματα ευχάριστα ή δυσάρεστα στα εκατομμύρια των 
Ελλήνων του εξωτερικού σε Αμερική, Καναδά και 
λόγω τεχνολογίας μέσω του διαδικτύου στον πλανήτη 
Γη. Δεν είναι εύκολο, το αντίθετο είναι ψυχοφθόρο, 
γεμάτο ένταση και ανάμεικτα συναισθήματα όταν 
καμιά φορά είσαι αναγκασμένος λόγω του λειτουρ-
γήματος που σέβομαι κι ασκώ να στεναχωρηθώ ή να 
στεναχωρήσω καρδιακούς φίλους μου που ασκούν 
δημόσια εξουσία και πρέπει να κρίνονται, ευχάρι-
στα ή δυσάρεστα και δεν γίνεται αλλιώς. Εάν σέβεσαι 
αυτό που υπηρετείς και ο αναγνώστης σε εμπιστεύ-
εται και σε διαβάζει, γιατί αυτό είναι που σε κρατάει 
στις επάλξεις, γιατί σ’ εμπιστεύεται.
Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν αγώνες ΤΙΜΙΟΙ αλλά και 
λασπολογηθήκαμε ανεύθυνα κι ανώνυμα, έπρεπε να αντέξουμε και να απο-
δείξουμε με την δουλειά μας και τον παντοκράτορα χρόνο ότι υπάρχει λόγος 
που υπάρχουμε και να μην στεναχωρήσουμε φίλους κι υποστηρικτές των 
προσπαθειών μας κι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ που περάσαμε συμπληγάδες και 
ΛΑΣΠΕΣ και συνεχίζουμε αδέσμευτα την έντυπη πορεία μας, όταν βλέπεις 
Κολοσσούς όπως η New York Times και κορυφαίες εφημερίδες του πλανήτη 

να υπάρχουν πλέον μόνο μέσω διαδικτύου.
Η Ελληνική παροικία, λοιπόν, έχει την «ΑΞΙΑ» και την «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ» να 
απολαμβάνει ανελλιπώς μια έκδοση που λέγεται HELLAS NEWS και την 
αγαπώ και την προσέχω σαν τα παιδιά μου, όχι μόνο βιοποριστικά αλλά 
πιστεύοντας ότι συνεισφέρω υγιώς στον κάθε Έλληνα κι Ελληνίδα την ευχα-

ρίστηση της πραγματικής ενημέρωσης στην Ελλη-
νική, παγκόσμια  κι ομογενειακή πραγματικότητα. 
Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μου δώσει ακόμα ο Θεός 
να εξασκώ αυτό που αγάπησα περισσότερο  απ’ οτι-
δήποτε άλλο στην ζωή μου, αλλά όσο θα ΜΠΟΡΩ θα 
συνεχίσω με τους εκάστοτε καλούς συνεργάτες μου 
να σας προσφέρω την ενημέρωση και την διασκέ-
δαση που αξίζει ΑΚΟΜΑ ο ελληνισμός της Αμερικής 
και του Καναδά. 
Χρόνια πολλά, να έχετε την υγεία σας, να χαίρεστε τα 
παιδιά, τα εγγόνια σας κι όλα τ’ αγαπημένα σας πρό-
σωπα κι αν δεν έχετε κανονίσει ακόμη για Πρωτο-
χρονιά βράδυ, ελάτε μαζί μας να γιορτάσουμε μαζί 
την έλευση του 2018. Ένα σας υπόσχομαι για άλλη 

μία φορά θα περάσουμε αξέχαστα. Τηλεφωνήστε στο 416-421-5562 ή 647-
718-8012 και ρωτείστε μας για πληροφορίες.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 2018 ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ 
ΠΙΣΩ.



Toροντο
22 δεκεμβρίου 2017

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια30

κειμενο: χρισιανα κιεσκου/φωτογραφιεσ: γιωργοσ τσαντηλασ

Ό
πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η 
όμορφη οικογένεια του Στέλιου 
Κοντοπίδη διοργάνωσε με τερά-
στια επιτυχία το Χριστουγεννιά-

τικο δείπνο για να ευχαριστήσει τους αγα-
πημένους τους φίλους και πελάτες στον ερ-
γασιακό τους χώρο, στο πολύ γνωστό East 
Auto Body. Η HELLAS NEWS είχε την χαρά 
και την τιμή να δώσει το «παρών» στο πολύ 
ωραίο αυτό μικρό πάρτυ, στο οποίο παρευ-
ρέθησαν  κι άλλοι καλοί φίλοι, όπως ο Τζιμ 
Αναστασιάδης με την σύζυγο του Στέλλα ή 
οι Πήτερ και Νικ Δελιγιωρίδης.

Όλοι όσοι βρέθηκαν στο East Auto Body 
δεν έμειναν παραπονεμένοι καθώς ο κ. 
Στέλιος είχε ετοιμάσει ένα πολύ πλούσιο 
δείπνο με καλό παραδοσιακό φαγητό και 
φυσικά αρνί, άφθονο ποτό και καλή μου-
σική. Το μυστικό του επιτυχημένου πάρτι 
του κ. Κοντοπίδη δεν είναι άλλο από την 
μεγάλη αγάπη που βάζει σε ότι κάνει, είτε 
είναι για την επιχείρηση του είτε είναι για 
την οικογένεια του και τους φίλους του. 
Μπράβο του κι ανυπομονούμε για του χρό-
νου!
Πάρτε μια μικρή γεύση… 

Μεγάλη επιτυχία το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο τoυ East Auto Body του Στέλιου Κοντοπίδη
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Απάντηση της Ιεράς 
Μητρόπολης Τορόντο στη 

μήνυση της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο και στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Α
παντώντας σε πρόσφατες ψευ-
δείς και παραπλανητικές ανα-
φορές των ΜΜΕ, η Ιερά Μη-
τρόπολη Τορόντο (Καναδά) ρη-

τά και κατηγορηματικά βεβαιώνει ότι το 
κατηγορητήριο της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο (ΕΚΤ) είναι αβάσιμο και εξ ολο-
κλήρου χωρίς αξία.
 Η τελευταία προσπάθεια της ΕΚΤ να 
κατηγορήσει την Μητρόπολή μας ανα-
γνωρίζεται γενικώς ως μια ακόμη απελ-
πισμένη κίνηση να αποσπάσει την προ-
σοχή από τα θέματα που αντιμετωπίζει 
η ίδια, να παραπλανήσει το λαό και να 
δυσφημίσει τη Μητρόπολή μας.
 Οι ψευδείς ισχυρισμοί εναντίον της 
Μητρόπολής μας δεν στηρίζονται στην 
πραγματικότητα και περιμένουμε την 
ευκαιρία να υπερασπιστούμε με υπευ-
θυνότητα τους εαυτούς μας, ακολουθώ-
ντας τη νόμιμη διαδικασία που παρέχει 
το σύστημα δικαιοσύνης του Καναδά.
 Καθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε 
τη Γέννηση του Χριστού, η Μητρόπολή 
μας παραμένει σταθερή στην πίστη της 
ότι θα επικρατήσει η αλήθεια. Εμείς θα 
συνεχίσουμε να καλλιεργούμε πνεύμα 
αγάπης και ενότητας, ιδιαίτερα τις άγιες 
τούτες ημέρες και ζητούμε από τους 
Έλληνορθοδόξους να συμπορεύονται με 
το ίδιο πνεύμα.

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • Ο Μητροπολίτης Σωτήριος δεν έχει 
διορίσει ποτέ σεξουαλικά προβληματι-
κούς κληρικούς, όπως υποστηρίζει η ΕΚΤ 
και τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Πέραν 
τούτου, ο π. Δημήτριος Τσέβλικος διο-
ρίστηκε ιερέας στην Εκκλησία της Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου από τον μακα-
ριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, το έτος 
1975, όταν αυτή τότε δεν διοικούνταν 
από την ΕΚΤ. Μόλις έγιναν σεξουαλικές 
καταγγελίες εναντίον του π. Δημήτριου 
Τσέβλικου, ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
τον απάλλαξε από τα ιερατικά του καθή-
κοντα.
 • Ο ρουμανικής καταγωγής ιερέας 
Ιωάννης Ποπ δεν διορίστηκε ποτέ κλη-
ρικός σε Κοινότητα της Μητρόπολής μας, 
όπως υποστηρίζει η ΕΚΤ και τα δημοσι-
εύματα των ΜΜΕ.
 • Ο επίσκοπος Georgije Djokic ποτέ 
δεν έχει καθαιρεθεί, όπως υποστηρίζει 
η ΕΚΤ και τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ. 
Δήλωση της Σερβικής Ορθόδοξης Επι-
σκοπής του Καναδά, με ημερομηνία 15 
Δεκεμβρίου 2017, επιβεβαιώνει του 
λόγου το αληθές. 

• Η Μητρόπολή μας σεβάσ τηκε 
απόλυτα τους νόμους της Εφορίας του 
Καναδά και ετήρησε πάντοτε διαφάνεια 
και υπευθυνότητα στα λογιστικά της.
 • Ούτε ο Μητροπολίτης, ούτε οι τέσ-
σερεις ιερείς, που διακονούν στους 
ιερούς Ναούς που είναι στη διαχείριση 
της  ΕΚΤ, έχουν ποτέ επωφεληθεί προ-
σωπικά από δωρεές προς την ΕΚΤ, όπως 
ισχυρίζεται η ΕΚΤ και τα δημοσιεύματα 
των ΜΜΕ.
 • Οι τέσσερεις ιερείς (π. Φ. Φιλίππου, 
π. Π. Αυγερόπουλος, π. Κ. Παυλίδης και 
π. Σ. Βιτουλαδίτης), που είναι διορισμέ-
νοι στους ιερούς Ναούς που είναι στη 
διαχείριση της ΕΚΤ, είναι υποδειγματικοί 
κληρικοί, έγγαμοι με παιδιά, με θαυμά-
σιες οικογένειες, οι οποίοι με αφοσίωση 
και χωρίς φιλαυτία υπηρετούν τις Κοινό-
τητές μας.
 • Η Μητρόπολή μας κατέβαλε το 
συμφωνημένο ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000) καναδικών δολαρίων στο 
Φιλανθρωπικό Οργανισμό Global Angel, 
για τη μεταφορά του νηπίου Αλέξανδρου 
Καρανίκα από την Ελλάδα στον Καναδά. 
Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Φιλανθρω-
πικό Οργανισμό.
 • Με την από 13 Απριλίου 2011 επι-
στολή της ΕΚΤ  η οποία υπογράφεται από 
την εκτελεστική της επιτροπή, (Πρόε-
δρος Ν. Γεωργακόπουλος, Γενικός Γραμ-
ματέας Γ. Κακαρέλης και Αντιπρόεδρος-
Ταμίας Γ. Νικόπουλος), η ΕΚΤ συμφώνησε 
να  εξοφλήσει το χρέος της προς την Ιερά 
Μητρόπολη Τορόντο και από τότε και 
στο εξής να δίδει την ετήσια συνεισφορά 
της προς την Μητρόπολη, όπως κάνουν 
όλες οι Κοινότητες, σύμφωνα με τις απο-
φάσεις της Κληρικολαϊκής Συνέλευ-
σης (το ανώτατο νομοθετικό σώμα της 
Μητρόπολης για μη θεολογικά θέματα). 
 • Τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τος Κυριών, που δεν τήρησαν τον όρκο 
του αξιώματός τους, δεν έχουν ποτέ 
αφορισθεί από την Ιερά Μητρόπολη 
Τορόντο, όπως υποστηρίζει η ΕΚΤ και 
τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Σύμφωνα 
με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, 
οφείλουν να εξομολογούνται και μόνο 
τότε να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία.
Η Μητρόπολή μας θα υπερασπιστεί σθε-
ναρά τον εαυτό της και τη φήμη της στο 
δικαστήριο και ζητά από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης να ανακαλέσουν τους ψευ-
δείς ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν 
κατά της Μητρόπολής μας, του Μητρο-
πολίτη Σωτηρίου και των άλλων προσώ-
πων.
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πηγη: pontos-news.gr

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της 
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο 

και ο Πόντιος Αϊ-Βασίλης

Σ
το γιορτινό κλίμα των ημερών μπήκαν 
μικροί και μεγάλοι της Αδελφότητας Πο-
ντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» στη 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλό-

γου την περασμένη Κυριακή. Η εκδήλωση που 
διοργανώθηκε ήταν για τα μικρά μέλη του σω-
ματείου, ωστόσο κατάφερε να βάλει και τους με-
γάλους στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων.
Ο Πόντιος Αϊ- Βασίλης έκλεψε την παράσταση 
μοιράζοντας δώρα στα παιδιά!
Ποντιακές λιχουδιές από τα χέρια μελών του 
συλλόγου, παιδικές δραστηριότητες και χορός 

από το μικρότερο χορευτικό τμήμα χαρακτή-
ρισαν τη γιορτή. Ο Πόντιος Αϊ-Βασίλης, Στάθης 
Μιχαηλίδης, έκανε τα παιδικά πρόσωπα να λάμ-
ψουν από χαρά περιμένοντας ανυπόμονα τα 
δώρα τους.
Οι δράσεις των Χριστουγέννων ωστόσο δεν 
σταματούν εδώ για την Αδελφότητα. Αρχές της 
εβδομάδας τα παιδιά του συλλόγου παρέα με 
τους γονείς τους παρέδωσαν τις προσφορές 
τους στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο προς 
ενίσχυση των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη 
ενόψει των άγιων ημερών.



22 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 33Toροντο



Toροντο
22 δεκεμβρίου 2017

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια34

Μ
ιά γενναιόδωρη προσφορά από 
την τράπεζα Euorbank με την υ-
πόδειξη του κεντρικού γραφεί-
ου του Λυκείου των Ελληνίδων 

Αθηνών έλαβε το παράρτημα του Λυκείου 
Ελληνίδων Μόντρεαλ.
Πρόκειται για 30 κουμπαράδες σε όλα τα 
χρώματα της παλέτας που προορίζονται για 
τα παιδιά του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ 
καθώς και για τους καλύτερους χορευτές 
του Δημοτικού από την ευρύτερη ελληνική 
παροικία.
Οι κουμπαράδες αποτελούν το έπαθλο για 
την Παγκόσμια Ημέρα της Αποταμίευσης που 
γιορτάσθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Ηταν μια 
ιστορική συνήθεια των Ελλληνικών Ταχυ-
δρομείων να μοιράζουν στους μαθητές που 
έγραφαν την καλύτερη έκθεση για την αποτα-
μίευση κουμπαράδες όπου τα παιδιά έβαζαν 

τα χρήματά τους και τους άνοιγαν μια φορά 
το χρόνο με το χρυσό κλειδί καταθέτοντας τις 
οικονομίες τους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο.Αυτή η συνήθεια πέρασε στη Eurobank 
που αγόρασε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
κι εξακολουθεί σήμερα να τιμάει τη μεγάλη 
παράδοση της απονομής των κουμπαράδων.
Το Λύκειον Ελληνίδων Μόντρεαλ απευ-
θύνθηκε στα 5 ημερήσια ελληνικά σχολεία 
Σωκράτης-Δημοσθένης, στα 4 συμπληρω-
ματικά σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μοντρεάλ, στο χορευτικό γκρούπ 
«Συρτάκι» καθώς και στο «Λαογραφικό 
Εργαστήρι της Κοινότητας» προκειμένου 
να καταγραφεί ο κατάλογος των καλύτερων 
χορευτών παραδοσιακών χορών.
Ετσι κι έγινε. Λάβαμε ήδη τους καταλόγους 
των πιο ταλαντούχων χορευτών της ελληνι-
κής παραδοσιακής μουσικής στα σχολεία και 
τους χορευτικούς ομίλους του Μόντρεαλ κι 
έτσι έτοιμάζουμε την απονομή των κουμπα-
ράδων που θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμ-
βρίου στο περιθώριο της δεξίωσης για τους 
χορηγούς του Γλυπτού του Ελληνα Μετανά-
στη.
Οι κουμπαράδες, η αποταμίευση αλλά και η 
ελληνική παράδοση θα έχουν την τιμητική  
τους στις 17 Δεκεμβρίου στο Ελληνικό Κοι-
νοτικό Κέντρο με την ευγενική χορηγία της 
Eurobank και με την γενναιόδωρη υπόδειξη 
του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών.

Οι κουμπαράδες της Eurobank 
στο Λύκειο Ελληνίδων Μόντρεαλ

της ΙουςτΙνης Φραγκουλη- αργυρη
πηγη: greekpost.ca
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Ο 
47χρονος που διδάσκει 
μαθηματικά ιδιαίτερα συ-
νελήφθη από την αστυ-
νομία του Τορόντο με τις 

κατηγορίες για σεξουαλική παρενό-
χληση. Η αστυνομία αναφέρει πως 
ένα κορίτσι 17 ετών που παρακολου-
θούσε τα μαθήματα από τον Αύγου-
στο έως και τον Δεκέμβριο αυτού του 
χρόνου κατήγγειλε πως ο Xingji Piao 
της επιτέθηκε σε αρκετές περιπτώσεις 
κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ο 
47χρονος συνελήφθη από τις αρχές 
στις 10 Δεκεμβρίου, με την αστυνο-
μία να ερευνά και τους υπόλοιπους 
μαθητές του, καθώς ο φερόμενος ως 
δράστης λόγω της ειδικότητας του εί-
χε κι άλλους ανήλικους μαθητές.

Ο 
Δήμαρχος Τορόντο, John 
Tory, ανακοίνωσε πως η 
πόλη θα χρησιμοποιήσει 
ένα μέρος του Exhibition 

Place, το Better Living Center, ως 
24ώρο καταφύγιο των αστέγων κατά 
την διάρκεια του χειμώνα.  Μιλώντας 
σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη το 
πρωί, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι η πε-
ριοχή θα ανοίξει την Πέμπτη με περί-
που 20 νέα κρεβάτια αλλά θα μπορεί 
να φιλοξενήσει περίπου 100 άτομα 
τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είναι 
και το 6ο σημείο στέγασης αστέγων 
στην πόλη που λειτουργεί 24 ώρες. Η 
κίνηση για το άνοιγμα ενός νέου κα-
ταφυγίου έρχεται μετά την έγκριση α-
πό το Δημοτικό Συμβούλιο ενός σχε-
δίου να δαπανήσει 10,6 εκατομμύρια 
δολάρια για να προσθέσει 400 νέα 
κρεβάτια στο υπερσύγχρονο σύστη-
μα καταφυγίων της πόλης.

Έ
ρευνες διεξάγει η αστυνομία του 
Καναδά για τους θανάτους, υπό α-
διευκρίνιστες συνθήκες, του Barry 
Sherman, που ήταν 75 ετών, του ι-

δρυτή της καναδικής φαρμακευτικής βιο-
μηχανίας Apotex Inc, και της συζύγου του 
Honey, ετών 70. Τα πτώματα ενός από τα 
πλουσιότερα ζευγάρια στη χώρα βρέθηκαν 
στην έπαυλή του την Παρασκευή. Η αστυ-

νομία ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για τους 
θανάτους έπειτα από μια κλήση στο κέντρο 
άμεσης βοήθειας που έγινε από το σπίτι των 
Sherman, σε μια ακριβή συνοικία στο βο-
ρειοανατολικό Τορόντο, το μεσημέρι. Στην 
κηδεία του ζεύγους έδωσαν το «παρών» ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, 
η πρωθυπουργός Οντάριο, Kathleen Wynne, 
αλλά και ο Δήμαρχος Τορόντο, John Tory.

Η πόλη θα χρησιμοποιήσει το Better 
Living Center ως νέα 24ώρη περιοχή  
στέγασης των αστέγων 

Βρέθηκαν νεκροί o μεγιστάνας 
της Apotex, Barry Sherman και η 

σύζυγός του

Παραμένει η ονομασία του 
δρόμου Swastika Trail μετά από 

ψήφισμα στο Δημαρχείο της πόλης

Έ
νας ιδιωτικός δρόμος στο Νότιο 
Οντάριο είχε προκαλέσει αντιδρά-
σεις για την ονομασία του με την 
υπόθεση να φτάνει στις αίθου-

σες του Δημαρχείου. Ο δρόμος βρίσκε-
ται στο Puslinch, που βρίσκεται νοτιοκε-
ντρικά του Οντάριο και νότια του Guelph. 
Τελικά, αποφασίστηκε από το Δημαρχείο 
να παραμείνει η ονομασία, επικρατώντας 
με 4-1 στην ψηφοφορία.  Τοπικοί κάτοι-

κοι λένε ότι ο δρόμος πήρε την ονομασία 
του στη δεκαετία του 1920 πριν από την 
άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στη Ναζιστική 
Γερμανία. Εκείνοι που υποστηρίζουν τη 
διατήρηση του ονόματος έχουν υποστη-
ρίξει ότι το σύμβολο είχε μακρά ιστορία 
πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το όνομα συνδέε-
ται με το μίσος και τη γενοκτονία.

Δάσκαλος που διδάσκει ιδιαίτερα 
Μαθηματικά κατηγορείται για 
σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο
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Στιγμιότυπα από την 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμωνος, 

Άννης & Παρασκευής
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Β
αρύ το κλίμα στην Αρχιεπισκοπή Αμε-
ρικής καθώς το Φανάρι διέρρευσε σε 
δημοσιογραφικούς κύκλους της Αθή-
νας (ΕΘΝΟΣ) τα περί υποβολής παραί-

τησης του Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. 
Δημητρίου από τον θώκο του.
Η όλη μυστική συμφωνία μεταξύ του Πατριαρ-
χικού κύκλου και του απερχομένου εντός ολί-
γου αρχιεπισκόπου Αμερικής διέρρευσε στη 
δημοσιότητα με το γνωστό τρόπο της βυζα-
ντινής πολιτικής μέσα από ένα αναλυτικότατο 
ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερίδας.
Σημειωτέον, ότι το σενάριο της παραίτησης στο 
πατριαρχικό συρτάρι επαναλαμβάνεται για τους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Ο μακαριστός 
αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής 
Ιάκωβος είχε παραδώσει την παραίτησή του 
με σκοπό να δημοσιοποιηθεί σε ένα χρόνο. 
Και πριν κατεβεί από το αεροπλάνο, τον περί-

μεναν οι δημοσιογράφοι να του πάρουν δηλώ-
σεις για την παραίτησή του. Η περίφημη τότε 
δήλωση του μεγάλου εκκλησιαστικού ηγέτη 
περί «αήθους συμπεριφοράς» ακόμη ηχεί 
στάυτιά μου.
Ως επίσημη βιογράφος του αρχιεπισκόπου 
Σπυρίδωνος, πρώην Αμερικής, (Η ΜΟΝΑ-
ΞΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ) παρακολούθησα 
εκ του σύνεγγυς ακριβώς το ίδιο σενάριο. Ο 
πρώην Αμερικής αναγκάσθηκε να υποβάλει την 
παραίτησή του το καλοκαίρι του 1999 κι ενώ 
είχε κάνει μια συμφωνία με το Φανάρι, πριν ο 
αλέκτωρ λαλήσει τρις, είχε αντικατασταθεί από 
τον Δημήτριο και είχε υποβιβασθεί σε μητρο-
πολίτη Χαλδαίας, τίτλο που δεν αποδέχθηκε 
ποτέ με το μικρό ή το μεγάλο μήνυμα.
Τώρα λοιπόν, βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο γνω-
στό δράμα. Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. 
Δημήτριος είναι ρημαγμένος αφενός για το 
μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο της αρχιεπισκο-
πής, δηλαδή τη μετακύλιση 15 εκατομμυρίων 
από το ειδικό και αποκλειστικό ταμείο του 
Αγίου Νικολάου προς το γιγαντιαίο λειτουργικό 
έλλειμμα της αρχιεπισκοπής αλλά και από τη 
διαρροή περί της παραίτησής του από την Ινδι-
κτο ήδη.
Το Φανάρι έχει κάθε λόγο να μη θέλει να υπηρε-
τείται η Αρχιεπισκοπή από:
1. Ένα γηραιό αρχιεπίσκοπο (ο κ. Δημήτριος 
φτάνει στην ηλικία των 90 ετών οσονούπω)
2. Από ένα αρχιεπίσκοπο που άφησε τη διοί-
κηση στα χέρια των λαϊκών με αιχμή του δόρα-

τος τον μακαρίτη Μιχάλη Τζαχάρη και τον απο-
λυθέντα διευθυντή οικονομικών Τζέρρυ Δημη-
τρίου.
3. Από ένα αρχιεπίσκοπο που προέρχεται από 
την Εκκλησία της Ελλάδος κι έχει μείνει στο 
θρόνο επί 18 συναπτά έτη
4. Από ένα αρχιεπίσκοπο που έκανε ανυπακοή 
στο θέμα των υποψηφιοτήτων των αρχιερέων 
για τη Μητρόπολη Σικάγο
Το Φανάρι – και πολύ σωστά πράττει- θέλει να 
πάρει επιτέλους τον έλεγχο της μεγαλύτερης και 
κραταιότερης επαρχίας του Θρόνου, τουτέστιν 
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Γνωστοί εκκλησιαστικοί κύκλοι ψιθυρίζουν στο 
παρασκήνιο ότι ο Πατριάρχης θα τοποθετήσει 
νέο αρχιεπίσκοπο Αμερικής από τον Πατριαρ-
χικό κύκλο της Κωνσταντινούπολης.
Ο Πατριάρχης δεν έχει επιλογές από τους 
ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής καθώς 
οι περισσότεροι είναι μεγάλοι στην ηλικία και 
είναι έτοιμοι για αντικατάσταση, ενώ οι δύο 
νεαρής ηλικίας δεν χαίρουν της εκτίμησης 
του Φαναρίου. Επίσης, δεν εμπιστεύεται τους 
ιεράρχες του θρόνου στην Ευρώπη και τις άλλες 
ηπείρους. Τέλος, δεν θεωρεί πολιτικά ορθό να 
εκλέξει πάλι αρχιεπίσκοπο από την Εκκλησία 
της Ελλάδας.
Επιτέλους, ήρθε εκείνη η αληθινή ώρα για τον 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο να αποκτήσει τον 
έλεγχο μέσω ενός αρχιεπισκόπου από τον κλει-
στό πατριαρχικό κύκλο του Φαναρίου που θα 
έχει άμεση επαφή, σεβασμό και εξάρτηση από 

τη Μητέρα Εκκλησία, και που δεν θα προκαλεί 
πονοκεφάλους στην εκκλησιαστική αρχή
Στη Μητρόπολη Σικάγο ακούγεται ότι θα εκλε-
γεί ο Μητροπολίτης Δαρδανελλίων Νικήτας.
Στο μεταξύ, πολλές μητροπόλεις στη νότια Αμε-
ρική, την Αυστραλία και την Ευρώπη πρόκειται 
να χηρεύσουν, οπότε θα γίνει μεγάλη μετακί-
νηση αρχιερέων και ο χάρτης της Πρωτόθρονης 
Εκκλησίας της Ορθοδοξίας αναμένεται να αλλά-
ξει δραματικά οσονούπω. 

Αρχιεπισκοπή Αμερικής
Η διαρροή της Παραίτησης Δημητρίου

της ΙουςτΙνης Φραγκουλη- 
αργυρη
πηγη: greekpost.ca
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Γεννήθηκε στο Ακριτικό χωριό του Νομού 
Φλωρίνης, Κολχική. Άφησε την τελευταία 
της πνοή πίνοντας καφέ σε κατάστημα 
του Tim Hortons από ανακοπή καρδιάς 
στις 20 Νοεμβρίου του 2017. Μεταφέρ-
θηκε στο Νοσοκομείο General Hospital 
Scarborough και η σορός της βρίσκεται 
μέχρι σήμερα υπό την επίβλεψη των γρα-
φείων κηδειών της Ελληνικής Κοινότη-
τας. Η αείμνηστη Ιουλία Τριανταφυλλίδου 
δεν είχε α’ βαθμού συγγένεια κανέναν στο 
Τορόντο. Οι κρατικές υπηρεσίες ήθελαν να 
κάψουν την σορό της, όμως με την παρέμ-
βαση του Γενικού Γραμματέα Ποντίων, κ. 
Νίκου Κοτσαμποϊκίδη, σταμάτησαν οι 
Καναδικές αρχές, διότι η Ιουλία Τριαντα-
φυλλίδη ήταν μια υπερήφανη Ελληνίδα, 
χριστιανή Ορθόδοξη και γνήσια Αμαζόνα 
Πόντια. 
Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τον πρό-
εδρο Ποντίων να καλέσει έκτακτο συμ-
βούλιο για την υπόθεση της αείμνηστης 
Ιουλίας. Ο πρόεδρος, κ. Χρήστος Κοτσα-
μποϊκίδης, κι όλα τα μέλη του ανδρικού 
και γυναικείου τμημάτων αποφάσισαν να 
στείλουν την σορό της στην Ελλάδα. Οι 
ελάχιστοι συγγενείς της, ο μεγάλος αδελ-
φός της είναι βαριά ασθενής κι είναι στο 
κρεβάτι, ζήτησε η ταφή της να γίνει στο 
Τορόντο. Έτσι, σχηματίστηκε μία επιτροπή 
από την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο, 
απαρτιζόμενη από τον κ. Νίκο Κοτσαμπο-
ϊκίδη, την κα Τούλα Κυριακίδου, η οποία 
εργάζεται στα γραφεία κηδειών της Ελλη-
νική Κοινότητας και την έμπειρη κα Λούση 
Γρηγοριάδου, Κοινωνική Λειτουργός. Με 
την ευχή του θεού η ταφή της Ιουλίας θα 
γίνει πριν τα Χριστούγεννα.
Φίλες και φίλοι, όσοι θέλετε να βοηθήσετε 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Γενικό 

Γραμματέα Ποντίων, κ. Νίκο Κοτσαμποϊ-
κίδη, στο 416-778-6482. Η προσφορά της 
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο δεν θέτει 
όρους ούτε κι έχει σύνορα. Βοηθά όσο 
μπορεί κάθε  συνάνθρωπο, γι’ αυτό κάνει 
παράκληση , βοηθείστε την Αδελφότητα 
Ποντίων Τορόντο στις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει, κάθε φορά.
Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο είναι η 
Μάνα κι ο Πατέρας, η αδελφή, α’ βαθμού 
συγγενής, φίλες και φίλοι της Ιουλίας Τρια-
νταφυλλίδη.
Η αείμνηστη Ιουλία Τριανταφυλλίδη υπη-
ρέτησε από θέση προέδρου το γυναικείο 
τμήμα Ποντίων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». Ήταν δρα-
στήρια, είχε μέσα στην ψυχή της το Ποντι-
ακό της «ΕΓΩ», ήταν η σιδηρά κυρία, η 
Αμαζόνα του Πόντου. Ως πρώτο της γνώ-
ρισμα ήταν η «καθαριότητα», στο σπαθί 
της δεν καθόταν μύγα. Ήταν μεγάλη υπε-
ρήφανη ποντιακή ψυχή.
Οι Πόντιοι με βαθειά οδύνη ανταποκρί-
νονται στο τελευταίο ταξίδι της, την αιω-
νιότητα της, η Ιουλία Τριανταφυλλίδη θα 
πάει κοντά στην μανούλα της που είχε 
τρομερή αδυναμία, πονέσαμε ειλικρινά, 
διότι έφυγε ξαφνικά από αυτόν τον ψεύ-
τικο κόσμο. Κι επειδή όλο της το επί γης βίο 
τον ανάλωσε δέσμια της νοσταλγίας της για 
τον ανάσπαλτο Πόντο μας, αγωνίστηκε να 
μεταλαμπαδεύσει τον ΕΡΩΤΑ της αυτό στις 
επερχόμενες γενεές των Ποντίων ως ανε-
κτίμητη περιουσία και ατίμητη κληρονο-
μιά, την λατρεία της για την Ελλάδα μας, την 
λατρεία της για τον Πόντο μας, την εθνική 
μνήμη και συνείδηση, την ορθοδοξία και 
την ορθοπραξία, την θρησκευτική πίστη 
και βίωση στην Παναγία μας Σουμελά, την 
ανθρωπιά και την εντιμότητα, το γλωσσικό 
μας ιδίωμα που είναι εθνικός γλωσσικό 
θησαυρός. Για όλα αυτά εμείς οι Πόντιοι θα 
σου προσφέρουμε αυτές τις ημέρες των 
Χριστουγέννων ως αντίδωρο της αναγνώ-
ρισης και αγάπης ζυμωμένο με τα δάκρυα 
της ευγνωμοσύνης μας, ότι πολυτιμότερο, 
ακριβότερο, τιμιότερο μπορούμε να σου 
προσφέρουμε τούτην την ώρα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπά-
ζει εδώ στον Καναδά, στην Ιθάκη της απο-
δημίας σου.
Καλό σου ταξίδι Ιουλία στο δρόμο του 
Θεού.
Η ΚΗΔΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 9:30πμ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο πρόεδρος και τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων καλούν τους φίλους και γνω-
στούς της αείμνηστης Ιουλίας Τριανταφυλ-
λίδη.

Έφυγε για πάντα από κοντά μας
Η συμπατριώτισσα μας μόνη κι έρημη
ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

76 ΕΤΩΝ
Γεννήθηκε 20-11-1941 || Απεβίωσε 20-11-2017

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΓρΑΦΕι Ο ΝικΟΣ κΟΤΣΑμπΟϊκιδΗΣ
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα τον 19ο αιώνα

της χριςτιανας κιεςκου

Από το Ναό του Ηφαίστου στο Θησείο κάποτε περνούσε αρκετός κόσμο. Η φωτογραφία αυτή είναι 
τραβηγμένη το 1865

H  φωτογραφία του 1898 δείχνει τον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη περιτριγυρισμένο ακόμη με το 
τείχος το οποίο θα κατεδαφιζόταν 19 χρόνια αργότερα

Η Βασιλίσσης Σοφίας την περίοδο 1870-74
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Τα γνωστά εστιατόρια

GYRO BAR
ΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

416.677.7777

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139
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FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

το Γνωστο κρεοπωλειο
KOSTAS MEAT MARKET

στο SCARBoRoUGH
259 Ellesmere Rd (δίπλα από Warden)

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-SUPERMARKET
ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

τηλ στο (416) 444-3036
και μιληστε με τον κ. κωστα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996
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Ημερίδα ιεροπαίδων. Σύναξη ιερέων. Γιορτή Αγ. 
Διονυσίου. Θυρανοίξια Ιερού Ναού στο Μόντρεαλ

Ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος, το 
Σαββατοκύριακο επισκέφθη-
κε το Μόντρεαλ. Το Σάββα-
το πρωί τέλεσε μόνος του την 

Θεία Λειτουργία για την ετήσια πνευμα-
τική σύναξη των ιεροπαίδων της περι-
οχής. Μετά την Θεία Λειτουργία μίλη-
σε στους ιερόπαιδες και στη συνέχεια 
είχαν ολοήμερο πρόγραμμα με τους ι-
ερείς.
Αργά το απόγευμα ε ίχε σύναξη με 
τους δώδεκα (12) ιερείς της περιοχής 
Montreal, Laval. Συνεζήτησαν διάφορα 
θέματα και ιδιαίτερα την οργάνωση της 
20ης επετείου λειτουργίας της Πατρι-
αρχικής Ελλην ικής Ορθόδοξης Ακα-
δημίας Τορόντο. Στη συνέχεια, μαζί με 
όλους τους ιερείς, τέλεσε τον Μ. Εσπε-
ρινό στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγίου Διο-
νυσίου LaSalle, Quebec.
Την Κυριακή το πρωί ο Μητροπολίτης 
Σωτήριος προέστη της Θ. Λειτουργίας 
σ τον εορτάζον τα Ι.Ν. Αγ. Διονυσ ίου 
LaSalle. Πλήθος ευλαβών προσκυνη-
τών συνέρευσαν, τόσο στον Μ. Εσπε-
ρινό όσο και στη Θ. Λειτουργία, η δέ 
Κοινότητα παρέθεσε δείπνο και γεύμα 
για όλους.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Μητρο-
πολίτης Σωτήριος προέστη της τελετής 

των θυρανοιξίων του Ι. Ν. της Παναγί-
τσας, που ως γνωστό πριν δυόμισι χρό-
νια είχε αποτεφρωθεί και ξαναχτίσθηκε 
καινούργιος. Το πλήθος του λαού που 
συνέρευσε ήταν φανερά συγκινημένο 
καθώς επίσης οι ιερείς και οι επίσημοι, 
αλλά και ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ο 
οποίος με μια πολύ πνευματική ομιλία 
έφερε δάκρυα στα μάτια όλων.
Μεταξύ των επισήμων ήσαν, οι δημοι-
τικές σύμβουλοι Montreal Μαρία Ντέ-
ρου και Laval, Αγλαία Ρεβελάκη ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μοντρεάλ, Αρχων Χαρτουλάριος 
Ν. Παγώνης και ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Μόντρεαλ κ. Ν. Σιγάλας.
Το κρύο ήταν τσουχτερό, τα χιόνια και ο 
πάγος σκέπαζαν τα πάντα, αλλά οι καρ-
διές των χρισ τιανών ήσαν ζεσ τές και 
θερμή ανέβηκε η προσευχή τους στους 
ουρανούς. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
τελείωσε το κήρυγμά του με τους στί-
χους:
Στο μικρό μας φτωχικό, σε μια καμα-
ρούλα,
στέκει εμπρός στην Παναγιά η καλή 
μανούλα.
Δακρυσμένη σιωπηλή το Θεό παρακα-
λεί
βόηθα Θεέ σπλαχνίσου μας.
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Rhian Sugden:
Αθέτησε το λόγο της

Η σεξοβόμβα 
Rhian Sugden 
είναι μοντέλο από 
την Αγγλία και μας 
έχει συνηθίσει στις 
σέξι φωτογραφίσεις. 
Αυτή τη φορά όλα 
γίνονται για χάρη 
ενός ημερολογίου.

Tον Απρίλιο, 
ανακοίνωσε στους 
θαυμαστές της ότι 
αποσύρει το κορμί 
της από τις γυμνές 
φωτογραφίσεις, 
αλλά απ’ ότι φαίνεται 
δεν κράτησε 
τον λόγο της. Το 
εκρηκτικό μοντέλο 
βρίσκεται ξανά… 
στις επάλξεις και 
ποζάρει γυμνή για 
το νέο ημερολόγιό 
της, όπως συνήθιζε 
να κάνει όλα αυτά τα 
χρόνια.

H 31χρονη καλλονή 
από τη Βρετανία 
δεν είναι καθόλου 
ντροπαλή σε ότι 
έχει να κάνει με το 
κορμί της, το οποίο 
και προβάλει στους 
προσωπικούς της 
λογαριασμούς 
στα social media. 
Πάντως όπως και η 
ίδια γράφει σε πολλά 
διαδικτυακά σχόλια 
της, «οι γιορτές με 
το ημερολόγιο της θα 
είναι… καυτές».
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Ο 
Έλληνας α-
στυνομικός 
π ου  όλ ε ς 
οι γυναίκες 

θέλουν να τις ..συλλά-
βει ονομάζεται Γιάννης 
Παπαδάκης.Είναι α-
πό τους αστυνομικούς 
που επέλεξαν συνειδη-
τά το συγκεκριμένο ε-
πάγγελμα. Η δουλειά 
του, του αρέσει πολύ 
και την κάνει με μερά-
κι.
Θα πε ίτ ε «εν τάξε ι 
ακόμη ένας αστυνο-
μικός είναι». Κι όμως, 
είναι ο «πιο σέξι αστυ-
νομικός στον κόσμο». 
Ναι, καλά διαβάσατε.
Αυτός ο χαρακτηρι-
σμός δεν ανήκει σε 
εμάς φυσικά. Ξένες 
ιστοσελίδες τον έχουν 
ανακηρύξει ως τον 
«πιο σέξι ένστολο της 
αστυνομίας».

αυτή που θα 

αναστατώσει τον Άγιο 

δομίνικο!

Μπορεί ακόμα να απομένουν 
μερικές εβδομάδες πριν τις 
επίσημες ανακοινώσεις του 
ΣΚΑΪ για τις συμμετοχές του 
Survivor 2, ωστόσο, η εκρη-
κτική Ελληνίδα αποφάσισε να 
προχωρήσει σε αποκαλύψεις, 
υποστηρίζοντας πως θα είναι 
μία από τους συμμετέχοντες 
στον δεύτερο κύκλο του γνω-
στού ριάλιτι.
Άμεσα, το όνομά της έγινε… 
viral και άπαντες αναζητούσαν 
να μάθουν πληροφορίες για 
την Ιωάννα Μπέλλα.

τo νέο sex symbol της 

ελληνικής τηλεόρασης 

ήταν εύζωνας!

Μπήκε σ τα 18 του σ τον 
στρατό και τον διάλεξαν για 
το σώμα των ευζώνων.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος 
ήταν, μάλιστα, μέλος μιας επί-
λεκτης ομάδας που ταξίδεψε 
στη Νέα Υόρκη για να παρε-
λάσει μπροστά σε Έλληνες 
της ομογένειας, ενώ φόρεσε 
και την παραδοσιακή κρητική 
στολή!

Είναι από τις γυναίκες που 
μπορούν να προκαλέσουν 
μόνο με την παρουσία τους. 
Η μελαχρινή καλλονή διαθέ-
τει απίστευτες καμπύλες και 
μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram 
δεν σταματά να προκαλεί τον 
ανδρικό πληθυσμό.
Άλλωστε, η Αντζελίνα Ματα-
λιωτάκη, για την οποία και 
σας γράφουμε, είναι από τα 
πιο διάσημα μοντέλα στην 
Ελλάδα.

Ο Έλληνας αστυνομικός 
που όλες οι γυναίκες 
θέλουν να τις ..συλλάβει

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου 
είναι ο ορισμός του sex symbol

η ελληνίδα 

αντζελίνα τζολί σε 

προκλητικές πόζες

Ν
αι δεν είναι ψέμα. Αυτό το καυτό κο-
ρίτσι από την πατρίδα μας, ψηφίστη-
κε ως το πιο ωραίο μοντέλο της Ευ-
ρώπης!

Η 26χρονη καλλονή έχει κάνει ήδη μία σπου-

δαία καριέρα στο χώρο της μόδας, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια ζει ανάμεσα σε Τουρκία - Αγγλία 
και Γαλλία κάνοντας δεκάδες φωτογραφίσεις και 
διεθνείς συνεργασίες, με διάσημους φωτογρά-
φους.

Η σέξι Ελληνίδα, το ωραιότερο 
μοντέλο της Ευρώπης!

Η 
Πηνελόπη Ανα-
στασοπούλου δεν 
είναι μία απλή, 
καθημερινή πρω-

ταγωνίστρια και γενικά καλ-
λιτέχνις της Ελλάδας. Είναι 
ο ορισμός του sex symbol, 
καθώς έχει μοιράσει αμέ-
τρητες φορές… πόνο με τις 
καυτές της εμφανίσεις σε 
σίριαλ και project που έχει 
πάρει μέρος και δεν φοβά-
ται να δείξει το σώμα της.

Άλλωστε, η εκρηκτική καλ-
λονή, διαθέτει αναλογίες 
που μπορούν να προκαλέ-
σουν… εγκεφαλικά στον 
ανδρικό πληθυσμό, μια και 
το πλούσιο μπούστο της 
είναι για… θάνατο, ενώ δια-
θέτει και απίστευτη σιλου-
έτα.
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Μ
εσημεριανή… κόλαση! Η 
Τζούλι ε ίναι ένα από τα 
πιο καυτά κορίτσ ια του 
instagram και θα το διαπι-

στώσεις με μια επίσκεψη στο προφίλ της. 

Φάτε μάτια ψάρια!
Στα 23 της χρόνια έχει καταφέρει να έχει 
4,3 εκ. ακόλουθους. Η Τζούλι, είναι από τα 
πιο καυτά μοντέλα του instagram και στις 
ΗΠΑ προκαλεί ταραχή στα αρσενικά.

Μ
πορεί να έ-
χει κλείσει τα 
49 ωστόσο ο 
Τζέισον Στέι-

θαμ σε πρόσφατη φωτο-
γράφισή του αποδεικνύ-
ει περίτρανα ότι διαθέτει 
σώμα που θα το ζήλευαν 
πολλοί τριαντάρηδες.

Σε φωτογράφισή του 
για το περιοδικό Men’s 
Health o «σκληρός» των 
ταινιών δράσης αποδει-
κνύει ότι δικαίως κερδίζει 
τους ρόλους του αφού έχει 
«χτίσει» ένα απίστευτο 
σώμα. Μάλιστα επιδει-
κνύει και μέρος των ασκή-
σεων του καθημερινού του 
fitness προγράμματος που 
είναι πολύ πολύ απαιτη-
τικό

Ο Τζέισον Στέιθαμ ποζάρει 
ημίγυμνος 

Η 
Μ π ι ά ν κ α 
Γκασκόιν, κό-
ρη του άλλο-
τε διεθνούς 

σταρ της Εθνικής Αγγλί-
ας, Πολ Γκασκόιν τρέλα-
νε τους πάντες στην πα-
ραλία της Τενερίφης.

Με καυτό πράσ ινο 
μπικίν ι έπαιξε με τη 
θάλασσα και πόζαρε με 
νάζι στο φακό της κάμε-
ρας έχοντας στο χέρι ένα 
παγωτό χωνάκι.

Η Τζούλι θα σας τρελάνει... Oι πιο ζουμερές καμπύλες
του Instagram!

Π
άθαμε… σοκ μόλις είδαμε 
αυτές τις καμπυλάρες που 
«κυκλοφορούν» στο γνωστό 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τελευταία χρόνια, τα social media 
έχουν εισβάλλει για τα καλά στην ζωή 
μας και αυτό είναι κάτι που έχει σηκώ-
σει πολλή συζήτηση. Όμως, στην περί-
πτωση της μελαχρινής κουκλάρας που 
ακολουθεί, είμαστε χαρούμενοι που 

έχουμε την ευκαιρία να την απολαμβά-
νουμε.
Ο λόγος γίνεται για την Άνια Γκαδέα, 
η οποία μας… έρχεται από την Λατι-
νική Αμερική και όπως συμβαίνει με 
τις γυναίκες από αυτή την περιοχή, οι 
καμπύλες είναι κάτι που τις κάνει ξεχω-
ριστές. Αν μείνουμε στην Άνια, τότε θα 
δείτε τον λόγο γιατί έχουμε πάθει κάτι με 
τις ζουμερές καμπυλάρες της!

H Μπιάνκα και το παγωτό 
της 
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Η μυθική Στυμφαλία και η τεχνητή 
Δόξα, οι απέραντοι καλαμιώνες και 
τα πυκνά δάση σε μια απολαυστική 
απόδραση.

«
Τον χειμώνα, που η λίμνη είναι χιονι-
σμένη, είναι μαγικά», λέει ο Απόστο-
λος Παπουτσής, πρόεδρος του χω-
ριού Αρχαία Φενεός, και μου δημι-

ουργεί προς στιγμήν την εντύπωση πως ήρθα 
λάθος εποχή. Κάθε αμφιβολία διαλύεται λίγη 
ώρα αργότερα, όταν στις όχθες της συναντώ 
κόσμο να κατασκηνώνει, να κολυμπά, να ψα-
ρεύει, να καλπάζει με άλογα. «Είμαστε κατε-
ξοχήν λάτρεις της θάλασσας. Αλλά τώρα που 
ανακαλύψαμε τη λίμνη Δόξα, δεν την αλλά-
ζουμε. Η ενέργεια που νιώθεις εδώ δεν πε-
ριγράφεται», λέει το νεαρό ζευγάρι από την 
Πάτρα, που έχει στήσει το τροχόσπιτό του 
δίπλα στο νερό και απολαμβάνει το ωραιότε-
ρο μπαλκόνι με θέα. Τιτιβίσματα πουλιών, ή-
χοι από βατράχια, πυκνά έλατα και οι πλαγιές 
του Ολίγυρτου, του Χελμού και της Ζήρειας 
(Κυλλήνη) τριγύρω. Γαλήνη. Λίγο μακρύτε-
ρα, ένα άλλο ζευγάρι κάνει ηλιοθεραπεία και 
βουτιές, ενώ στη σκηνή με τα καλάμια ψαρέ-
ματος μένει ένας Πολωνός, ο οποίος έρχεται 
κάθε χρόνο για διακοπές.
Η Ορεινή Κορινθία απέχει μόλις δύο τρεις 
ώρες από την Αθήνα και σε απόσταση περί-
που 60 χλμ. από το Κιάτο βλέπει κανείς μέσα 
σε μία μέρα δύο λίμνες, χρυσούς καλαμιώ-
νες, χωράφια με ονομαστά όσπρια, πυκνά 
δάση ελάτων, οροπέδια, αλπικά τοπία. Και 
με τον Κορινθιακό τόσο κοντά, ώστε να προ-
σφέρεται για τις τελευταίες βουτιές του φθι-
νοπώρου.
Βέβαια, η ευρύτερη περιοχή της Δόξας και 
του Φενεού έγινε γνωστή ως χειμερινός προ-
ορισμός χάρη στα Τρίκαλα και στο χιονοδρο-
μικό της Ζήρειας. Αυτή η εποχή όμως δίνει 
άλλες δυνατότητες, οι δραστηριότητες στη 
φύση είναι περισσότερες, ενώ απουσιάζουν 
οι ορδές των χειμερινών επισκεπτών. Στα συν 
είναι και τα πουλιά: «Τον Οκτώβρη περνούν 
από εδώ τα μεταναστευτικά, άλλα φωλιάζουν 
και ξεχειμωνιάζουν εδώ και άλλα κάνουν 
στάση», λέει η Αγλαΐα Κιουρκτσόγλου, υπεύ-
θυνη του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφα-
λίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πει-
ραιώς.
Σε απόσταση 27 χλμ. από τη Δόξα, η Στυμ-
φαλία είναι η έτερη λίμνη της περιοχής.Είναι 
φυσική –αντίθετα με τη Δόξα, που είναι 
τεχνητή– και «μυθική», αφού στο μεγάλο 
λεκανοπέδιο ζούσαν οι Στυμφαλίδες όρνιθες, 
τα ανθρωποφάγα πτηνά που κατατρόπωσε ο 
Ηρακλής στον έκτο άθλο του.

 Μοναχική Στυμφαλία
Με τις εικόνες να εναλλάσσονται γρήγορα, 
θα ανηφορίσετε είτε από το Κιάτο είτε από 
το Δερβένι υπολογίζοντας οπωσδήποτε μια 
στάση στην Ευρωστίνη και στο σπηλαιώδες 
εκκλησάκι της Παναγιάς του Βράχου στην 
Κάτω Ταρσό. Μπορείτε επίσης να ανεβείτε 
από το Ξυλόκαστρο, αλλά σε αυτή την περί-
πτωση θα περάσετε μέσα από τα Τρίκαλα. 
Εμείς προτείνουμε τη διαδρομή από το Κιάτο.
Ο Κορινθιακός σβήνει σταδιακά, η μυρω-

διά από τα σταφύλια που συλλέγονται τέτοια 
εποχή σάς συνοδεύει στο ταξίδι και, πριν 
καλά καλά το καταλάβετε, φτάνετε στην επι-
κράτεια της λίμνης Στυμφαλίας. Παρότι η 
έκτασή της καλύπτει 3,5 έως 7,5 τ.χλμ., ανά-
λογα με την εποχή (την υγρή περίοδο μπορεί 
να φτάσει ακόμα και τα 15 τ.χλμ.) , το μεγαλύ-
τερο μέρος της είναι καλαμιώνες.  Στην αρχαι-
ότητα η λίμνη τροφοδοτούσε την αρχαία 
Κόρινθο με 80.000 κ.μ. νερού την ημέρα, 
μέσω του Αδριάνειου υδραγωγείου, του 
οποίου τμήματα σώζονται διάσπαρτα ακόμα 
και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Στην 
περιήγησή σας θα δείτε επίπεδες εκτάσεις 
με καλλιέργειες, την όμορφη θέα στις πλα-
γιές της Ζήρειας, παραδοσιακές ταβέρνες με 
γουρουνοπούλα (δημοφιλείς τα Σαββατοκύ-
ριακα του χειμώνα) αλλά και βοσκούς με τα 
κοπάδια τους. Τα χωριά είναι αγροκτηνοτρο-
φικά και στους Καλλιάνους θα βρείτε το τυρο-
κομείο του Λέγγα «Στυμφαλία» (τηλ. 27470-
22420), με εξαιρετικά τυριά και γαλακτομικά 
προϊόντα.
Αντίθετα, μπορείτε να δείτε τα ερείπια της 
Μονής Ζαρακά, του αβαείου που κατοική-
θηκε για λίγα χρόνια τον 13ο αιώνα από το 
τάγμα των Κιστερκιανών μοναχών, καθώς και 
τα ερείπια της αρχαίας Στυμφάλου.
Τα περισσότερα προέρχονται κυρίως από 
την Ελληνιστική περίοδο, ωστόσο ευρήματα 
μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής νωρί-
τερα από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Για 
όλα αυτά, αλλά και για τις διαχρονικές ασχο-
λίες των ανθρώπων γύρω από τη λίμνη όπως 
και για τον βιότοπό της που είναι ενταγμένος 
στο δίκτυο Natura 2000, θα μάθετε στο Μου-
σείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (τηλ. 27470-
22296, καθημερινά πλην Τρίτης, 10.00-18.00 
ή 17.00 μετά τις 15 Οκτωβρίου), το οποίο βρί-
σκεται λίγο μετά το ομώνυμο χωριό, απένα-
ντι από τον αρχαιολογικό χώρο. Κατά την επί-
σκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να απολαύ-
σετε τη θέα προς το νερό και να παρατηρή-
σετε τα πουλιά με τα κυάλια που βρίσκονται 
τοποθετημένα στους εξωτερικούς χώρους 
του μουσείου.
Συνεχίζοντας, ακολουθήστε τη διαδρομή που 
κάνει τον γύρο της Στυμφαλίας και ξεκινά από 
το χωριό Λαύκα (όπου λειτουργεί το Λαογρα-

φικό Μουσείο Γεώργιος Μήλιος, τηλ. 6973-
624694). Μια και ο δρόμος από αυτή την 
πλευρά περνά από μεγαλύτερο υψόμετρο, 
θα μπορέσετε να δείτε ευκολότερα τα υδά-
τινα τμήματά της ανάμεσα στους καλαμιώνες.
Από τη Λαύκα ο δρόμος συνεχίζει ανηφορι-
κός, σκαρφαλώνει στις πλαγιές της Ζήρειας, 
περνά από το χωριό Καστανιά και μετά τον 
αυχένα προσφέρει καταπληκτική θέα στην 
κοιλάδα του Φενεού και στα γύρω βουνά. 
Εκεί κάτω βρισκόταν μέχρι τον 19ο αιώνα μια 
λίμνη η οποία αποστραγγίστηκε. Σήμερα, 
σε έκταση μεγαλύτερη των 200.000 στρεμ-
μάτων και σε υψόμετρο 700-800 μ. παρά-
γονται τα φημισμένα φασόλια ΠΟΠ βανί-
λιες Φενεού, η ΠΟΠ φάβα, φακές και άλλα 
όσπρια.

Δημοφιλής Δόξα
Στο οροπέδιο του Φενεού αδιαμφισβήτητη 
πρωταγωνίστρια είναι η τεχνητή λίμνη Δόξα, 
η οποία σχηματίστηκε το 1996 με την κατα-
σκευή του φράγματος που δέσμευσε τα νερά 
του ομώνυμου ποταμού. Ο γύρος της δεν 
ξεπερνά τα 5 χλμ., είναι πλούσιος όμως σε 
εικόνες. Σε μια λωρίδα γης που εισχωρεί στο 
νερό και φτάνει έως το κέντρο της βρίσκεται 
το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου και πλάι 
του τα ερείπια του Παλαιομονάστηρου.
Λίγα μέτρα ψηλότερα μπορείτε να επισκε-
φτείτε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (ή 
«Φονιά») του 14ου αιώνα, γνωστό για τη θέα 
στη λίμνη και ακόμα γνωστότερο για το γλυκό 
τριαντάφυλλο που φτιάχνουν οι μοναχοί εδώ 
και 20 χρόνια. Μην παραλείψετε να μπείτε 
στο εσωτερικό του ναού , όχι τόσο για τον 
χώρο του κρυφού σχολειού όσο για το εντυ-
πωσιακό χρυσοποίκιλτο τέμπλο του 1762.
Κοντά στη λίμνη βρίσκεται και ο αρχαιολο-
γικός χώρος της αρχαίας Φενεού, όπου ελά-
χιστα θεμέλια σώζονται. Το μικρό μουσείο 
φιλοξενεί αξιόλογα ευρήματα, αλλά δεν λει-
τουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Κάποια 
από  τα χωριά της περιοχής, όπως είναι η 
Μοσιά και το Μεσινό, αγναντεύουν την πεδι-
άδα του Φενεού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχει η Γκούρα, 
με μια πανέμορφη πλατεία, η οποία αναπτύσ-
σεται τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Εκεί 

βρίσκεται ο εντυπωσιακός ναός των Ταξι-
αρχών και γύρω παλιά αρχοντικά, ανάμεσα 
στα οποία αξίζει να περπατήσετε. Για καφέ 
με θέα αναζητήστε το μπαρ Μπρούκλης (τηλ. 
27470-51301), αλλιώς καθίστε με τους ντό-
πιους στα παλιά καφενεία. Από εδώ ξεκινά 
και η χωμάτινη διαδρομή που σκαρφαλώνει 
στη Ζήρεια και οδηγεί στο οροπέδιο της Σκα-
φιδιάς στα 1.400 μ., όπου ζουν άγρια άλογα 
και ελεύθερα μοσχάρια. Αν είστε λάτρεις των 
διαδρομών εκτός δρόμου, από εκεί μπορείτε 
να συνεχίσετε για το οροπέδιο της Ζήρειας 
και το μικρό χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και 
για τη λίμνη Δασίου, η οποία όμως έχει νερό 
μόνο τον χειμώνα.
Και επειδή η εποχή προσφέρεται, το καλύ-
τερο που έχετε να κάνετε σε αυτή την 
εκδρομή είναι διάφορων ειδών διαδρομές 
και δραστηριότητες στη φύση.
Στη λίμνη Δόξα θα βρείτε τα επτά άλογα της 
οικογένειας Πάτσιου (τηλ. 6988-619915) για 
βόλτες στο δάσος και γύρω από τη λίμνη, 
ενώ στο χωριό Φενεός ο ξενώνας «Εύχαρις 
Φιλόξενον» διοργανώνει πλήθος δραστηρι-
οτήτων. Η Εύχαρις Μπέκα και ο σύζυγός της 
Βασίλης Ταμπουράκης εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή πριν από είκοσι χρόνια και αναδει-
κνύουν με τις δράσεις τους ιδανικά τον τόπο. 
Το φθινόπωρο η πιο ιδιαίτερη ασχολία είναι 
οι μανιταροεξορμήσεις, κατά τις οποίες μπο-
ρείτε να συλλέξετε βολίτες (πορτσίνι), μακρο-
λεπιότες, γαλακτίτες ή να παρακολουθήσετε 
κυνήγι τρούφας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυ-
λιά.
Πλήθος διαδρομών ξεδιπλώνονται στα γύρω 
βουνά και εσείς δεν έχετε παρά να διαλέξετε 
το μέσο με το οποίο θα τις απολαύσετε: πεζο-
πορία, ποδηλασία βουνού, ηλεκτρικά ποδή-
λατα, 4x4, ATV (γουρούνα). Από τον Φενεό 
προς τη Ζαρούχλα και τη Λίμνη Τσιβλού μέσω 
του όρους Χελμός (18 χλμ. χωματόδρομος 
και 8 χλμ. άσφαλτος) ή έως τον Άγιο Νικόλαο 
(δύο ώρες πεζοπορία), από Γκούρα για Σκαφι-
διά (11 χλμ. μονοπάτι με επιστροφή από τον 
δασικό δρόμο) ή από τη λίμνη Δόξα στο διά-
σελο του Κυνηγού στην Ντουρντουβάνα (δύο 
ώρες πεζοπορία) – όλες είναι ιδιαίτερες και 
γίνονται είτε από μονοπάτια είτε από δασι-
κούς δρόμους.

Ορεινή Κορινθία: η μαγία της φύσης
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ΥλικΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 800 γρ. ψαρονέφρι, κομμένο σε χοντρές φέτες 4 - 5 εκ.
 ª 40 ml κονιάκ
 ª 30 ml σάλτσα σόγιας
 ª 10 ml ξίδι βαλσαμικό
 ª χυμός από 1/2 λεμόνι
 ª 1 κουτ. σούπας τζίντζερ, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη (ή 1 κουτ. γλυ-

κού τζίντζερ σε σκόνη)
 ª 2 κλωναράκια σέλερι, ψιλοκομμένα
 ª 2 μήλα, κατά προτίμηση ξινόμηλα, καθαρισμένα, σε κυβάκια 2 - 3 εκ.
 ª 60 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαι-

όλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για περίπου 3 - 4 λεπτά, μέχρι να 
ροδίσει από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε το κονιάκ, τη σόγια και το ξίδι, ανακατεύ-
ουμε απαλά και αφήνουμε για 2 - 3 λεπτά, να εξατμιστεί το αλκοόλ.

 ª Προσθέτουμε το λεμόνι, το τζίντζερ, το σέλερι και το μήλο, αλάτι (με φειδώ, 
διότι η σάλτσα σόγιας είναι αρκετά αλμυρή), φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 50 ml νερό. 
Μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να γίνει το 
κρέας και να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Σερβίρουμε το κρέας με τη λιγοστή 
πικάντικη σάλτσα του και τα κομμάτια μήλου.

 ª Συνοδεύουμε με απλό πιλάφι και ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με φρέσκα κρεμ-
μυδάκια και λαδόξιδο με μπαλσάμικο και ξύσμα πορτοκαλιού.

Άρωμα Κουζίνας
Ψαρονέφρι πικάντικο, στο 
τηγάνι

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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-Αλφα μπανκ, πως μπορω να σας εξυ-
πηρετησω; 
-Θελω να μπλοκάρετε τη καρτα μου 
-Σας τη κλέψανε κύριε; 
-Όχι την πήρε η γυναίκα μου να πάει για 
ψώνια......

Δύο γεωργοί συζητούν: «Αυτή η βροχή 
είναι ευλογία Θεού. Η γη θα βγάλει
ό,τι κρατά στα σπλάχνα της. Κι ο άλλος 
έντρομος: 
«Αμάν, κάηκα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι 
είμαι τρεις φορές χήρος...».

Μια μέρα ο Θεός, ήθελε να δει πως 
πηγαίνουν τα πράγματα κάτω στη γη με 
τα ναρκωτικά. Στέλνει λοιπόν τους Απο-
στόλους στη γη, για να μαζέψουν πληρο-
φορίες! Αφού πέρασαν μερικές μέρες, 
πηγαίνει ο Αγ. Πέτρος και του φέρνει 
λίγη «κόκα» λέγοντας: 
- «Σου έφερα λίγη κοκαΐνη. Καλό πράμα. 
Σε ανεβάζει.» 
Μετά έρχεται ο Απ. Παύλος και του λέει: 
- «Εγώ σου έφερα λίγο χασίσι. Το καπνί-
ζεις και χαλαρώνεις. Φτιάχνεσαι ρε παι-
δάκι μου!» 
Μετά έρχεται ο Ιωάννης και του λέει: 

- «Εγώ σου έφερα L.S.D. Το παίρνεις και 
χάνεσαι. Βγαίνεις out of space!» 
Αφού πέρασαν όλοι οι απόστολοι, με 
όλα τα ναρκωτικά που βρήκαν, έρχε-
ται και η σειρά του Ιούδα. Ο Θεός τον 
ρωτάει: 
- «Ιούδα εσύ τι μας έφερες;» 
«Εγώ σας έφερα τη δίωξη ναρκωτικών!»

Μπαίνει ο τύπος στο μπαρ και παραγ-
γέλνει ένα διπλό μαρτίνι. Μόλις το ήπιε, 
ρίχνει μια ματιά στο τσεπάκι του που-
καμίσου του και παραγγέλνει και δεύ-
τερο διπλό. Μόλις το  ήπιε, ρίχνει μια 
ματιά στο τσεπάκι του πουκαμίσου του 
και παραγγέλνει και τρίτο 
διπλό. Μόλις το ήπιε, ρίχνει μια ματιά 
στο τσεπάκι του πουκαμίσου του και 
παραγγέλνει  και τέταρτο διπλό. Η ιστο-
ρία συνεχίζεται και ο μπάρμαν, απορη-
μένος, τον ρωτάει: 
- Ακου φίλε. Θα σου σερβίρω μαρτίνι 
όλη τη νύχτα, αν θες. Μήπως όμως μπο-
ρείς να μου  πεις γιατί κοιτάζεις στην 
τσέπη του πουκαμίσου σου, πριν παραγ-
γείλεις; 
- Έχω μια φωτογραφία της γυναίκας μου 
εκεί, απαντάει αυτός. Μόλις αρχίσει να 
μου  φαίνεται ωραία, ξέρω ότι είναι και-
ρός να πάω σπίτι!

FUN

κριΟΣ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργα-
σιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα τη 
δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε όλα θα 
πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα εύκολα, 
όμως με καλή θέληση θα βρείτε διεξόδους 
για να βελτιώσετε τη σχέση σας με το κοινω-
νικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρχει λόγος να 
τρομάζετε επειδή νιώθετε πως κάποια από 
τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει. 

ΤΑΥρΟΣ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμότη-
τες χρειάζονται άμεση λύση. 

διδΥμΟι
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη και 
ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο και 
αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό σας 
κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε σκέψεις 
και δισταγμούς και δυσκολεύεστε να πάρετε 
μία οριστική απόφαση. Οι διακυμάνσεις στη 
συμπεριφορά σας, εμποδίζουν τη συνεννό-
ηση και τη συνεργασία με το στενό σας περι-
βάλλον.

κΑρκιΝΟΣ
Στη δουλε ιά σας θα 
υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφά-
σεις από τους ανωτέ-
ρους σας που θα πρέ-
πει να ακολουθήσετε. 
Θα σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που 
θα αφορά το μέλλον σας. 
Μην εμπιστεύεστε αυτή 
την εποχή τυχερά παιχνίδια. 
Διαθέτετε μια οξυμένη αίσθηση 
διαχείρισης του προϋπολογισμού σας και 
πολύ καλή διαίσθηση.

λΕΩΝ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδαφος στον επαγγελμα-
τικό χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. 
Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές θα μπο-
ρούσαν λίγο να μπλοκάρουν την ορμή σας, 
αλλά μην ανησυχείτε γιατί είναι περαστικό. 
Οι εντάσεις πάντως δεν θα λείψουν. Όπως 
και στο παρελθόν, έτσι και τώρα έχετε να 
αντιμετωπίσετε παρόμοιες εντάσεις, που 
είναι ικανές να σας βλάψουν σοβαρά, μόνο 
αν προσπαθήσετε να διατηρήσετε φθαρμέ-
νες καταστάσεις και να εμποδίσετε αλλαγές 
οι οποίες πρέπει να γίνουν.

πΑρΘΕΝΟΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρί-
σεις και επικρίσεις. Οι άνθρωποι γύρω 
σας ενδέχεται να εσωτερικεύσουν περισ-
σότερο από ότι χρειάζεται τα σχόλιά σας 
και να γίνουν εχθρικοί απέναντί σας. Πολ-
λές οι προσφορές ευκαιριών στην εργα-
σία σας.

ΖΥΓΟΣ
Εγκαταλείψτε κάθε τάση ισχυρογνωμοσύ-
νης, γιατί δε θα πετύχετε τίποτα. Μετά από 
μερικές «νευρικές μέρες» ο υπόλοιπος και-
ρός κυλάει σχετικά ομαλά. Εσείς αυτή την 
εποχή ακτινοβολείτε από ζωντάνια έτσι κι 
αλλιώς. Από κοινωνικές γνωριμίες δημιουρ-
γούνται ενδιαφέρουσες φιλίες!! Καλύτερες 
όμως οι οικονομικές και οι επαγγελματικές 
προοπτικές. 

ΣκΟρπιΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοήθειά σας. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και να εργα-
στείτε σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατε-
θειμένοι, εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να 
σας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά σας 
προβλήματα. Πολλοί από εσάς θα στρέψουν 
το ενδιαφέρον τους στην κοινωνική τους 
καταξίωση και η συμπεριφορά τους θα ταυ-
τιστεί με το περιβάλλον τους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους 
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη. 
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε σε 
μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέργεια. 

Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη 
σας πιάνει μανία να βάζετε τα 

πάντα σε τάξη. Οι καταστά-
σεις που θα περάσετε θα 

σας δείξουν ότι πρέπει 
να αντιδράτε, για αυτό 
μη μένετε μόνο στη 
θεωρία.

ΑιΓΟκΕρΩΣ
Με την αυτοπεποίθησή 

σας να εκτινάσσεται στα 
ύψη, είναι βέβαιο πως 

μέσα στις επόμενες μέρες θα 
δείτε τους κόπους σας να ανταμεί-

βονται. Η περίοδος που κάνατε υπομονή 
πέρασε και από εδώ και μπρος μόνο θετι-
κές εξελίξεις έχετε να περιμένετε. Οι γρήγο-
ρες εξελίξεις όμως απαιτούν εγρήγορση και 
ενεργητικότητα. 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα σε 
όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να αποφύγετε 
κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να διώξετε 
όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που συνεχώς 
κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαίνεται πως 
θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα έχετε όμως 
και βοήθεια από τους δικούς σας ανθρώ-
πους στις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

ιΧΘΕιΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη διά-
θεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε από 
ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά τον 
εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. Η 
περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις 
και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από σήμερα 
παύουν οι δυσκολίες για τους πολλούς και 
τα άστρα σας δίνουν μικρές ή μεγάλες αιτίες 
για να αναγεννηθείτε.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Το τελευταίο εύρημα 
στους κήπους Σαλαλάτ 
της Αλεξάνδρειας, όπου 
ανασκάπτει η Ελληνίδα 
αρχαιολόγος Καλλιόπη 
Λιμναίου - Παπακώστα, ήταν 
εντυπωσιακό και απρόσμενο. 
Μία από τις κύριες οδούς 
της αρχαίας Αλεξάνδρειας 
ήρθε στο φως στην περιοχή 
των Βασιλείων, δίνοντας 
σημαντικότατες πληροφορίες 
για την τοπογραφία της 
περιοχής

Α
πογοητευμένη που δεν 
μπορούσε να ερευνήσει 
–εξαιτίας του υδροφό-
ρου ορίζοντα– τη λαξευ-

τή σήραγγα που αποκάλυψε τον πε-
ρασμένο Ιούνιο, η ανασκαφέας άρ-
χισε να σκάβει ψηλότερα, εντοπί-
ζοντας ύστερες κατασκευές, πιθα-
νότατα εργαστήρια. Ομως, περίπου 
έξι μέτρα πάνω από την ελληνιστι-
κή θεμελίωση αποκαλύφθηκε τμή-
μα δρόμου, γνωστού από την τοπο-
γραφία της αρχαίας Αλεξάνδρειας. 
Το τμήμα που αποκάλυψε, όπως λέ-
ει στην «Κ», «είναι 24 μ. ρωμαϊκής 
οδού, κατασκευασμένης από τις πε-
ρίφημες μαύρες πέτρες του Ασου-
άν. Διατηρεί σε μερικά σημεία τις 
πλάκες ρείθρου. Από κάτω βρήκα-
με επίσης το κανάλι αποχέτευσης, 
κτισμένο κατά τον γνώριμο από άλ-
λες περιοχές της πόλης, αψιδωτό 
τύπο κατασκευής».
Η ανασκαφέας θυμίζει τον χάρτη 
που έφτιαξε τον 19ο αιώνα ο 
Αιγύπτιος αστρονόμος Mahmud 
Bey El Falaki, όταν ακόμη υπήρ-

χαν ορατές αρχαιότητες στην Αλε-
ξάνδρεια. Σύμφωνα με αυτόν, το 
τμήμα του δρόμου που αποκά-
λυψε «ταυτίζεται με την οδό L2, 
την πρώτη παράλληλη οδό προς 
την Κανωπική, την κεντρική αρτη-
ρία της αρχαίας πόλης που ακόμη 
και σήμερα διασχίζει τη σύγχρονη 
Αλεξάνδρεια. Μέχρι τώρα δεν βρέ-
θηκαν ίχνη παλαιότερης ελληνιστι-
κής οδού και, σε συνδυασμό με τη 
θέση της ρωμαϊκής πάνω από τη 
θεμελίωση του πτολεμαϊκού οικο-
δομήματος, εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι, όντως, η περιοχή των 
ανακτόρων εγκαταλείφθηκε και 
κατόπιν καταστράφηκε από τους 
Ρωμαίους». Η περιοχή αυτή, κατά 
τις πηγές, εγκαταλείφθηκε όταν οι 
Ρωμαίοι κατέλαβαν την Αλεξάν-
δρεια και, κατά πάσαν πιθανότητα, 

καταστράφηκε το 267 μ.Χ., όταν η 
βασίλισσα της Παλμύρας, Ζηνοβία, 
κυρίευσε την πόλη.
Ομως και στο μέτωπο του πτολεμα-
ϊκού κτιρίου που ανασκάπτει υπάρ-
χουν νέες ειδήσεις. Τα νερά συνε-
χίζουν να δυσκολεύουν ολόκληρη 
την αποκάλυψη της θεμελίωσής 
του, ωστόσο έχουν ήδη εμφανιστεί 
δόμοι που εκτείνονται σε μήκος 40 
μ. Οι μεγάλες διαστάσεις αλλά και 
το γεγονός ότι η ανασκαφή διεξά-
γεται στο Βασιλικό Τετράγωνο της 
ελληνιστικής Αλεξάνδρειας δημι-
ουργούν προσδοκίες:
«Πιστεύουμε ότι το κτίριο είναι 
δημόσιο και οπωσδήποτε ένα από 
τα γνωστά, σύμφωνα με την περι-
γραφή του Στράβωνα, σπουδαία 
οικοδομήματα της μεγάλης πόλης». 
Θεωρεί ότι οι κήποι Σαλαλάτ απο-

τελούσαν και στην αρχαιότητα τους 
κήπους των ανακτόρων των Πτολε-
μαίων. Τα όρια του οικοδομήματος 
δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, όμως, 
ίσως, είναι ένα από τα γνωστά κτί-
ρια που περιγράφει ο Στράβων ότι 
υπήρχαν στο Βασιλικό Τετράγωνο: 
Βιβλιοθήκη, Μουσείο, Μαυσω-
λείο των Πτολεμαίων, ναοί όπως 
το Αρσινόειον (τάφος και ναός της 
Αρσινόης), το Ομήρειον (αφιερω-
μένος στον Ομηρο), το Κόρειον 
(αφιερωμένος στην Περσεφόνη). 
Την άνοιξη πιστεύει ότι θα καταφέ-
ρει να το τεκμηριώσει.
Στο μεταξύ, στη σήραγγα θα συνε-
χιστούν οι εργασίες καθαρισμού 
και η ανασκαφή στις ύστερες κατα-
σκευές, από την ομάδα του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Ερευνας Αλεξαν-
δρινού Πολιτισμού (ΕΙΕΑΠ).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
ίναι σαν ένα παραμύθι, σαν μια επιστροφή 
στις προσωπικές και συλλογικές μας μυθο-
λογίες, στην απαρχή της έννοιας του παι-
χνιδιού ως μέσου παιδικότητας, ανεμελιάς, 

ελευθερίας. Οταν η Μαρία Αλμπάνη, της γκαλερί 
Alma, αποφάσισε να παρουσιάσει μία έκθεση με 
συνεργάτες της γκαλερί, σκέφτηκε να ζητήσει από 
τον επιμελητή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπόλη, να... 
παίξουν. Η έκθεση «Αιών παις εστί παίζων» (ο αι-
ώνας είναι ένα παιδί που παίζει, κατά τον Ηράκλει-
το) αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα τεχνοτροπι-
ών και εικαστικής γλώσσας. Ο διάλογος ανάμεσα 
στους διαφορετικούς μεταξύ τους καλλιτέχνες εί-
ναι μια ενιαία και ομοιογενής αφήγηση, παρά το 
ετερόκλητο των έργων. Κάτι που καταδεικνύει ότι 
η έννοια του παιχνιδιού και της παιδικότητας –που 
διαρκεί πέραν των ηλικιών– είναι αυτή η μικρή, 
σχεδόν αδιόρατη κλωστή που ενώνει τις μικρές 
μας ιστορίες, τις προσωπικές μας μνήμες αλλά και 
τις συλλογικές μας ανάγκες για διαρκείς παιχνιδι-
σμούς με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Για παράδειγμα, ο Μιχάλης Μανουσάκης μιλάει 
για το παιχνίδι του έρωτα, ενώ ο Αλέξανδρος 
Μαγκανιώτης επιστρέφει, μέσω μιας αρχιτεκτο-
νικής, λαβυρινθώδους εγκατάστασης, στους κοι-
νούς τόπους της παιδικής ηλικίας. Ο Ανδρέας 
Βούσσουρας «παίζει» με τον Βαν Γκογκ, τη στιγμή 
που η Νατάσσα Πουλαντζά «ασχολείται» με τον 
Ματίς. Ο Γιάννης Αδαμάκης, από πλευράς του, 
επαναφέρει το ποδήλατο μιας παλιάς, για πάντα 
χαμένης εποχής.
«Καταφέραμε να κάνουμε όλους τους συνεργάτες 
καλλιτέχνες μας ξανά παιδιά, καθώς τους είχαμε 
αναθέσει αυτό το θέμα για την έκθεση», μας λέει 
η Μαρία Αλμπάνη της γκαλερί Alma. «Ο καθένας 
έπαιξε με το δικό του background, και τελικά κατα-
φέραμε να βγάλουμε το παιχνίδι στη... φόρα». Και 
το παιχνίδι, πράγματι, βγήκε στη φόρα. Τα έργα 
των 15 εικαστικών παίζουν και τα ίδια: η πολύ-
χρωμη πολυφωνία τους γίνεται γέφυρα που ενώ-
νει αυτό που ζούμε σήμερα και εκείνο που, ίσως, 
μας διαμόρφωσε, συχνά χωρίς καν να το πάρουμε 
χαμπάρι.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η έκθεση θα «τρέ-
χει» ταυτόχρονα στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, στη 
δεύτερη γκαλερί Alma, με διαφορετικά έργα των 
ίδιων ζωγράφων, που φιλοτεχνήθηκαν, τα περισ-
σότερα εξ αυτών, για την έκθεση «Αιών παις εστί 
παίζων».

Ενας Μαλέβιτς 
στην πόρτα σας

Η 
6η Μπιενάλε Σύγχρο-
νης Τέχνης της Θεσ-
σαλονίκης έχει μπει 
στον τελευταίο της 

μήνα (έως τις 14/1), αλλά δεν 
έχει πάψει να εμπλουτίζεται 
και να επανέρχεται στην πόλη 
– αυτός, εξάλλου, ήταν και ο 
αρχικός στόχος των διοργα-
νωτών. Τα σχολεία επισκέπτο-
νται τους τέσσερις βασικούς 
χώρους καθημερινά, γκρουπ, 
όλων των ηλικιών, συμμετέ-
χουν στις ξεναγήσεις του Σαβ-
βατοκύριακου, ενώ ξένοι 
ανταποκριτές συρρέουν στην 
πόλη (με δική τους πρωτοβου-
λία μάλιστα) και γράφουν γι’ 
αυτό που συμβαίνει στη σύγ-
χρονη εικαστική Θεσσαλο-
νίκη. Από όσα έπονται, ξεχω-
ρίζει η έκθεση που εγκαινιά-
ζεται αύριο Πέμπτη, «Στη δίνη 
του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσ-
σαλονίκη της στρατιάς της Ανα-
τολής (1915-1918)», στο Μου-
σείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
το οποίο επίσης θα φιλοξε-
νήσει το φεστιβάλ «Video Art 
Μηδέν», με διεθνή έργα βιντε-
οτέχνης γύρω από την εστία.
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης μάς έχει όμως μία 
έκπληξη. Αφού η Ολλανδή 
εικαστικός Μάριαν Βάινβοορντ 
καλούσε το κοινό να πάρει έργα 
της από τη Μονή Λαζαριστών 
στο σπίτι, στο πλαίσιο περφόρ-
μανς για την έννοια του χώρου 
του έργου τέχνης (βλ. «Πάρτε 
στο σπίτι όποιο έργο σας αρέ-
σει», 17/11/2017), το ΚΜΣΤ 
δίνει τη δυνατότητα στο κοινό, 
φεύγοντας, να πάρει μαζί 
του τη... Συλλογή Κωστάκη, 
τη σημαντικότερη συλλογή 
ρωσικής πρωτοπορίας εκτός 
Ρωσίας. Σε συνεργασία με το 
USEUM, ελληνική πλατφόρμα 
με έδρα το Λονδίνο, που δρα-
στηριοποιείται στη διάχυση της 
τέχνης μέσω της τεχνολογίας, 
δημιουργήθηκε η εφαρμογή 
επαυξημένης πραγματικότη-
τας «Inifinite Museum Shop». 
Μέσω αυτής, το κοινό θα μπο-
ρεί να δημιουργεί με το κινητό 
του αναμνηστικά και δώρα, με 
έργα από τη Συλλογή Κωστάκη.

αλεξάνδρεια: ηρθαν στο φως... 24 μέτρα

Επιστροφή στην παιδικότητα, την ανεμελιά, την 
ελευθερία
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Ο 
«Δικέφαλος» συνεχίζει να υπερασπίζεται 
το τρόπαιο που κατέκτησε τον περασμέ-
νο Μάιο στο Βόλο κλείνοντας το 2017 με 
μια επιβλητική εμφάνιση και νίκη με 5-1 

επί των Τρικάλων. Οι «ασπρόμαυροι» μπορούν να 
σκέφτονται από τώρα την επόμενη φάση του Κυπέλ-
λου, να ηρεμήσουν, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους 
και να επιστρέψουν το 2018 δριμύτεροι και ακόμη 
καλύτεροι.   
Η ενδεκάδα με την οποία παρατάχθηκε ο «Δικέφα-
λος» στο Δημοτικό Στάδιο των Τρικάλων μπο-
ρεί να είχε έξι αλλαγές, σε σχέση με το 
παιχνίδι στα Περιβόλια, ωστόσο ήταν 
μια… κανονική ενδεκάδα, με τους 
Ρέι, Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς να επι-
στρέφουν στο αρχικό σχήμα και το 
νεαρό Δεληγιαννίδη να χρησιμοποι-
είται στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Η εντολή του Λουτσέσκου ήταν πίεση 
από το πρώτο λεπτό, κάτι που έφερε 
αρκετά νωρίς το γκολ για τους «ασπρόμαυ-
ρους». Ο Δεληγιαννίδης έκλεψε την μπάλα, ο Πέλ-
κας βρήκε τον Πρίγιοβιτς σε θέση για γκολ, ο Σέρβος 
σούταρε, ο Αποστολίδης απέκρουσε, με τον Μάτος 
από κανονική θέση να ανοίγει το σκορ για το «Δικέ-
φαλο».
Στο 11’ ο Δεληγιαννίδης έκανε την σέντρα, η μπάλα 
αναπήδησε στον κακό αγωνιστικό χώρο μπερδεύο-
ντας τον Πρίγιοβιτς, που αστόχησε εξ επαφής με τον 
Αποστολίδη, με τα Τρίκαλα να ξεπερνούν το αρχικό 
σοκ, να βγαίνουν από την άμυνα τους και να ισοφα-
ρίζουν πολύ γρήγορα (1-1) όταν η μπάλα από την 
σέντρα του Γκόλια έφτασε συστημένη στο κεφάλι του 
Πάνου, ο Δεληγιαννίδης είχε κάκιστη αντίδραση και 
ο 28χρονος μέσος των Τρικάλων με κεφαλιά να φέρ-
νει το ματς στα ίσια.  
Ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου έψαξε το δεύ-
τερο γκολ, αρχικά με την κεφαλιά του Μάτος (23’) 
και στη συνέχεια με σέντρες χωρίς κανένα νόημα και 
στόχο, που αποδείχθηκαν εύκολη λεία για την καλο-
στημένη άμυνα των γηπεδούχων.
Στο ξεκίνημα του β’ μέρους σε μια δύσκολη φάση 

(48’), ο Γιαννίτσης πάτησε τον Μπίσεσβαρ μέσα στη 
μεγάλη περιοχή, υπήρξε πέναλτι, αλλά ο Φωτιάς 
«τιμώρησε» τον Ολλανδό του ΠΑΟΚ με κίτρινη 
κάρτα αντί να υποδείξει την παράβαση του αμυντι-
κού των Τρικάλων.  
Τα πράγματα για τους διαιτητές έγιναν ακόμη πιο 
δύσκολα στη φάση με την οποία ο «Δικέφαλος πήρε 
στο 58ο λεπτό και πάλι το προβάδισμα (1-2). Μετά 
το κόρνερ του Πέλκα, ο Μάτος πήδηξε για την κεφα-
λιά, η μπάλα μάλλον από το κεφάλι του Βρέτζου 

κατέληξε στα δίχτυα του Αποστολίδη. Αρχικά 
διαιτητής και βοηθός φάνηκε να ακυρώ-

νουν το γκολ, είτε για φάουλ, είτε για 
οφσάιντ, αλλά μετά έδειξαν σέντρα.
Ο Μάτος έφτασε μια ανάσα από το 
γκολ στο 65’, αλλά από το πλασέ του 
Βραζιλιάνου η μπάλα έφυγε ψηλά 
πάνω από το δοκάρι της εστίας των Τρι-

κάλων, ενώ πέντε λεπτά αργότερα Πρί-
γιοβιτς και Μπίσεσβαρ άλλαξαν ρόλους, ο 

Σέρβος πάσαρε στον Ολλανδό, που με άψογο 
πλασέ την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 3-1 για 
τον ΠΑΟΚ.
Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα στο 80ο 
λεπτό, με τον Σάχοφ να πασάρει και τον Κάμπος με 
πλασέ να κάνει το 4-1 για το «Δικέφαλο», με ξεχω-
ριστή στιγμή την είσοδο του Γιάννη Μυστακίδη 
στον αγώνα. Ο Κατερινιώτης μεσοεπιθετικός ξανά 
πάτησε στο γήπεδο μετά τις 2 Απριλίου όταν είχε 
τραυματιστεί σοβαρά στον αγώνα με την ΑΕΛ. Στις 
καθυστερήσεις ο Σάχοφ με κοντινό πλασέ, μετά την 
κεφαλιά του Κουλούρη, έβαλε το κερασάκι στην 
τούρτα για τους «ασπρόμαυρους», που έφτασαν 
στο επιβλητικό και ευρύ 5-1.
Τρίκαλα (Σ. Αντωνίου): Αποστολίδης, Βέρτζος, Γιαν-
νίτσηςμ (66’ Ζγκουρή), Κοτσώνης, Πάνος, Γκόλιας, 
Χιντζίδης (66’ Ντίνας), Τόμιτς, Ανδρεόπουλος (73’ 
Τσιάρας), Γροντής, Καπός.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Ρέι, Μάτος, Βαρέλα, Μαλε-
ζάς, Δεληγιαννίδης, Τσίμιροτ, Σάχοφ, Λημνιός (69’ 
Κάμπος), Μπίσεσβαρ (82’ Μυστακίδης), Πέλκας (76’ 
Κουλούρης), Πρίγιοβιτς.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΠΑΟΚ ήθελε από το πρώτο ματς να βρεθεί στους «8» και τα κατάφερε με εμφατικό τρόπο (1-5 στα 
Τρίκαλα)! Με 2 γκολ του Μάτος (διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ) κι από ένα των Μπίσεσβαρ, 
Κάμπος, Σάχοφ έκανε την ρεβάνς της Τούμπας διαδικαστικού χαρακτήρα

Πρόκριση με πεντάρα! Το παιχνίδι δεν έπρεπε να αρχίσει με αυτές τις άθλιες συνθήκες. 
Οταν άρχισε μόνο η Λαμία εμφανίστηκε. Οι παίκτες του Παναθη-
ναϊκού είχαν το μυαλό στο... χιονοπόλεμο, στα Χριστούγεννα, στη 

γαλοπούλα! Το 3-0 ημίχρονο σόκαρε τους πάντες και το 4-1 κάνει την 
ομάδα του Τεννέ φαβορί. Λανθασμένα ακυρώθηκε γκολ του Κουρμπέλη.    
Ο Αρετόπουλος διέταξε την σέντρα σε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να 
ξεκινήσει ποτέ λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου που εξαι-
τίας της χιονόπτωσης μετέτρεψε το γήπεδο σε... παγοδρόμιο που εγκυ-
μονούσε κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.
Από την στιγμή, όμως, που το παιχνίδι ξεκίνησε η Λαμία μπήκε για να το 
παίξει κανονικά και ο Παναθηναϊκός για να... παίξει στο χιόνι, σαν σχο-
λική εκδρομή! Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι γηπεδούχοι να πάρουν 
τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης, στο πιο ιστορικό ημίχρονο του συλ-
λόγου, με τον δείκτη του σκορ να φτάνει στο 3-0!

Απίστευτο και όμως αληθινό. Όπως και η απόφαση του 
Αρετόπουλου!
Στο 5’ ο Πίτι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ μετά από σέντρα του Βασιλα-
ντωνόπουλου. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τις ευκαιρίες των Πίσπα 
και Αυλωνίτη αλλά ο Μελισσάς απόκρουσε. Στο 38’ ο Λουντ έστειλε την 
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στην μεγαλύτερη ευκαιρία του «τριφυλ-
λιού». Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους, η Λαμία πέτυχε 
δύο γκολ, πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 42’ ο 
Παντελιάδης έγραψε το 2-0 και στο 45’ ο Πίτι μόνος του από το ύψος του 
πέναλτι το 3-0 για την ομάδα του!
Η Λαμία εκμεταλλεύθηκε την ανικανότητα του Παναθηναϊκού να μπει 
στην διαδικασία να παίξει το παιχνίδι κανονικά, οι παίκτες του Ουζου-
νίδη παρουσιάστηκαν με στολή... αγγαρείας και έγραψαν αρνητική ιστο-
ρία στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο.

Ιστορική ξεφτίλα, ακύρωσε καθαρό γκολ ο Πασχάλης!
Στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τις απαραίτητες... φωνές από τον Μαρίνο 
Ουζουνίδη στα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε, ήταν πιο 
ανταγωνιστικός και στο 54’ μείωσε το σκορ με κεφαλιά του Κουρμπέλη 
αλλά ο επόπτης Πασχάλης ακύρωσε το γκολ λανθασμένα. Ο αρχηγός των 
«πρασίνων» ήταν σε κανονική θέση.
Ο Έλληνας τεχνικός έριξε στο ματς τον Μολίνς και ο Σουηδός στράικερ 
κατάφερε να δώσε προσωρινά... φιλί ζωής στον Παναθηναϊκό ενόψει της 
ρεβάνς, καθώς με καταπληκτική λόμπα στο 82’ μείωσε το σκορ σε 3-1. 
Δεν έφτανε, όμως...
Η Λαμία κατάφερε να τιμωρήσει και πάλι την ανύπαρκτη άμυνα των 
«πρασίνων» στο 90’ και με σλάλομ από αριστερά, έγραψε το τελικά 4-1 
και υπέγραψε την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδας του και μια 
ανεπανάληπτη ξεφτίλα για τον Παναθηναϊκό που στο 93’ είχε δύο μεγά-
λες στιγμές για το 4-2 με Λουντ και Ινσούα.
Λαμία (Τεννές): Μελίσσας, Βασιλαντωνόπουλος, Κουκόλης, Παντελιά-
δης, Αναστασόπουλος (70’ Μπλάζιτς), Ασίγκμπα, Ομο, Καραγιάννης (56’ 
Μπουλούλης), Τσούκαλος, Πίτι, Βουό (87’ Πατσαρούχας). 
Παναθηναϊκός (Ουζουνίδης): Διούδης, Κουλιμπαλί, Αυλωνίτης (46’ 
Δώνης), Κολοβέτσιος, Ινσούα, Βιγιαφάνιες, Τζανδάρης, Κουρμπέλης, 
Λουντ, Αλτμαν (69’ Μουνιέ), Πίσπας (46’ Μόλινς).

λαμία - παναθηναϊκός 4-1
Τουρίστες στην Αράχοβα!!!
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Ο
ι απουσίες ήταν πολ-
λές και σημαντικές 
(Λιβάια, Βράνιες, Τσό-
σιτς, Σιμόες, Μάντα-

λος, Γιόχανσον), η ισοπαλία με 
τον Απόλλωνα πριν λίγες μέρες 
δεν ήταν και ό,τι καλύτερο αλλά 
αυτά δεν επηρέασε την ΑΕΚ, η ο-
ποία έκανε αυτό που έπρεπε. Κα-
θάρισε, δηλαδή, από το πρώτο 
ματς την πρόκριση στους προη-
μιτελικούς του κυπέλλου και θα 
κάνει καλές γιορτές, περιμένο-
ντας την επανέναρξη του πρω-
ταθλήματος. Γκολ και πολύ καλό 
παιχνίδι συνολικά από τον Μπα-
κασέτα, ο οποίος είχε πολλές 
σωστές μεταβιβάσεις, πολύ καλά 
πήγε και το δίδυμο Γαλανόπου-
λου-Κονέ τόσο ανασταλτικά όσο 
και δημιουργικά μετά το πρώτο 
20λεπτο, πολύ σοβαρή εμφάνι-
ση συνολικά από την Ενωση από 
την αρχή ως το τέλος του ματς, 
δείχνοντας ότι δεν επηρεάστηκε 
καθόλου από την πρόσφατη γκέ-
λα στο πρωτάθλημα.
Το ματς άρχισε με την Ενωση 
να παρατάσσεται με 3-5-2 και 
να παίρνει από το ξεκίνημα τον 
έλεγχο στο χώρο του κέντρου, 
επιβάλοντας τον ρυθμό της. 
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ 
είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, έφτανε εύκολα ως την 
αντίπαλη περιοχή και εύκολα θα 
μπορούσε να πάρει και το προ-
βάδισμα στο 20’ με το τετ α τετ 
του Χριστοδουλόπουλου, μετά 
την πάσα του Αραούχο, αλλά ο 
Κυριακίδης απέκρουσε. Οι δυό 
τους μονομάχησαν σε παρό-
μοια φάση και λίγα λεπτά μετά 
(27’) ξανά από πάσα του Αρα-
ούχο αλλά ο τερματοφύλακας 
του Παναιτωλικού βγήκε ξανά 
νικητής, κρατώντας το 0-0. Με 
κατοχή μπάλας και σωστή ανά-
πτυξη η ΑΕΚ έδινε την εντύπωση 
ότι δεν χρειαζόταν να κάνει 
πολλά περισσότερα για να σκο-
ράρει και η επιβεβαίωση -αφού 
πρώτα απείλησε και ο Παναιτω-
λικός στο 40’ με Μοράρ και Κλέ-
σιο- ήρθε στο 45’ με το πέναλτι 
του Μάρκος Πάουλο στον Κονέ 

και την εύστοχη εκτέλεση του 
Χριστοδουλόπουλου (0-1).
Καλά έκλεισε το πρώτο ημί-
χρονο για την Ενωση, καλύτερα 
άρχισε το δεύτερο, αφού στο 46’ 
ο Λόπες γύρισε από αριστερά 
και ο Μπακασέτας κινήθηκε 
σωστά ανάμεσα στα στόπερ 
για να κάνει το 0-2 από κοντά. 
Στην προκειμένη περίπτωση ο 
Λόπες μοιάζει να είναι ένα κλικ 
μπροστά, ελάχιστα αλλά μπρο-
στά, από τον αντίπαλό του, άρα 
οφσάιντ! Το μόνο που είχε να 
κάνει η ΑΕΚ πλέον, η οποία είχε 
ορεξάτο τον Μπακασέτα να βρί-
σκει με ωραίες μπαλιές τους 
συμπαίκτες του, ήταν να παρα-
μείνει σοβαρή για να «κλειδώ-
σει» το ματς και ακριβώς αυτό 
έκανε, φτάνοντας και σε τρίτο 
γκολ. Ηταν το 64ο λεπτό, όταν ο 
Γκάλο με πολύ όμορφη εκτέλεση 
φάουλ έκανε το 0-3, απέναντι σε 
έναν Παναιτωλικό που προσπά-
θησε στη συνέχεια για το γκολ 
της τιμής αλλά δεν το βρήκε. Και 
δεν το βρήκε επειδή τελείωναν 
λάθος τις φάσεις οι παίκτες του, 
γιατί κάποιες ευκαιρίες κατάφε-
ραν να τις κάνουν από την στιγμή 
που χαλάρωσε και η ΑΕΚ, έχο-
ντας εξασφαλίσει ήδη την πρό-
κριση για την επόμενη φάση του 
κυπέλλου. Και την εξασφάλισε 
τελικά με 0-4 στο Αγρίνιο, αφού 
στο 87’ οι τρεις αλλαγές του 
Μανόλο Χιμένεθ, οι Αϊντάρε-
βιτς-Κλωναρίδης-Γιακουμάκης, 
συνεργάστηκαν άψογα για να 
βρει δίχτυα ο τελευταίος, πανη-
γυρίζοντας το πρώτο του γκολ 
ως Κιτρινόμαυρος!
Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): 
Κυριακίδης, Μιχάι, Μόρας (61’ 
Ρόσα), Χαντάκιας (52’ Ροντρί-
γκες), Ρότσα, Μοράρ, Μάρκος 
Πάουλο, Μάζουρεκ, Τσοκάνης, 
Ντίας, Κλέσιο (74’ Μαρινάκης).
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρ-
κας, Γκάλο, Λαμπρόπουλος, 
Τσιγκρίνσκι, Μπακάκης, Κονέ, 
Γαλανόπουλος, Χριστοδουλό-
πουλος (70’ Γιακουμάκης), Μπα-
κασέτας, Λόπες (80’ Κλωναρί-
δης), Αραούχο.

Χριστουγεννιάτικο 
περίπατο η ΑΕΚ

Ιδανικά Χριστούγεννα για τον Ολυμπιακό, 
αφού λίγες μέρες μετά τον... άτυπο τίτλο 
του πρωταθλητή Χειμώνα, «τσέκαρε» και 
την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου! Το 
2-0, επί του Πλατανιά στα Χανιά, με τα γκολ 
του Μποτία και του Ανσαριφάρντ έκανε την 
ρεβάνς τυπική υπόθεση!

 

Π
αρότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός απέδωσε 
καλά για ένα μέρος του ματς και ο Πλατανιάς 
του έβαλε δυσκολίες η ομάδα του Τάκη Λε-
μονή κέρδισε και στα Χανιά. Το τελικό 0-2 

στο πρώτο ματς των 2 αντιπάλων για την 3η φάση του 
Κυπέλλου δίνει σαφέστατα... αέρα πρόκρισης στους 
Πειραιώτες για τον επόμενο γύρο. Εξαιρετικός ο κίπερ 
Χουτεσιώτης, σοβαρός ο Μάριν και ξανά γκολ ο Αν-
σαριφάρντ. Πολύ ωραίο τέρμα του Μποτία για το 0-1.
Για τον Ολυμπιακό στο ματς που είχε αλλαγή τελευ-
ταίας στιγμής με Μάριν αντί Σεμπά: κάτω από τα 
δοκάρια ο Χουτεσιώτης, δεξί άκρο άμυνας ο Φιγκέι-
ρας και στο κέντρο της ο Ένγκελς με τον Μποτία. Αρι-
στερό μπακ ο Νικολάου, στο κέντρο Μάρτινς και Ζιλέ, 
δεκάρι ο Μάριν, στα άκρα Ανδρούτσος και Πάρντο 
και φορ ο Τζούρτζεβιτς. Για τον Πλατανιά κίπερ ο Κοκ-
καλάς, τριάδα στην άμυνα με Καρυπίδη, Ντικα-
μονά και Βάντερσον, άξονας με Δημούτσο, 
Αγγελόπουλο, Παπανικολάου, Ουές και 
Κοροβέση και μπροστά στην γραμμή 
κρούσης οι Ενσικουλού και Γκρζέλ-
τσακ.
Στο α’ μέρος ο Πλατανιάς ήταν εκεί-
νος που είχε τις πιο καλές ευκαιρίες. Ο 
Φιγκέιρας αφού θα μπορούσε να είχε 
δει κόκκινη σε επικίνδυνο μαρκάρισμα 
πάνω στον Κοροβέση είχε αρκετά προβλή-
ματα από την πλευρά του κυρίως με τον συγκεκρι-
μένο αντίπαλο αλλά και τον Ενσικουλού. Στην συνέ-
χεια πάντως υπήρξαν και επικίνδυνα μαρκαρίσματα 
από τον Πλατανιά στα οποία βγήκαν κίτρινες. Στο 12ο 
λεπτό ο Κοροβέσης βρίσκει χαμηλά στο πόδι στην 
περιοχή τον Τζούρτζεβιτς σε μία φάση που θα μπο-
ρούσε να είχε δοθεί πέναλτι για τον Ολυμπιακό αλλά 
δεν έγινε αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο οι Χανιώτες είχαν 
πιο καλές στιγμές για να σκοράρουν και ο Ολυμπια-
κός είχε τον πολύ καλό Χουτεσιώτη στο πρώτο του 
φετινό ματς κάτω από τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό. 
Η πιο καλή του επέμβαση ήταν σε τετ α τετ του Ενσι-
κουλού που έβγαλε με 2η προσπάθεια.
Η επανάληψη είχε πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον αλλά 
και γκολ και δοκάρι. Στο 57’ ο Μποτία γυρίζει πολύ 

ωραία το σώμα του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 
μετά από κεφαλιά του Ένγκελς που ήρθε έπειτα από 
κόρνερ του Μάριν. Έτσι ήρθε το 0-1. Στο 66’ και ενώ 
ο Πλατανιάς ακόμα πίεζε και προσπαθούσε για ένα 
γκολ ο Λεμονής άλλαξε τον Πάρντο με τον Ανσαρι-
φάρντ και έκανε το σχήμα του 3-5-2.
 Στο 78’ ήρθε και το 0-2. Μπαλιά του Φιγκέιρας σε 
Τζούρτζεβιτς που αποκρούστηκε με τον Ανσαριφάρντ 
να παίρνει το... ριμπάουντ και να προλαβαίνει τον 
Κοκκαλά για το γκολ. Στο 84’ είχε μεγάλη στιγμή για 
το 1-2 ο Πλατανιάς με σουτ του Ουές στο δοκάρι και 
μετά απόκρουση του Χουτεσιώτη. Στο παιχνίδι δεν 
άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη. Από αυτό 
το ματς εκτός από την επικράτηση που δίνει σαφές 
προβάδισμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός κρατάει την 
ποιότητα του Μάριν, την πολύ καλή εμφάνιση του 
Χουτεσιώτη αλλά και την επιθετική συνέπεια του 
Ανσαριφάρντ. Μεγάλη προσπάθεια και ο Μάρτινς.
 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Μανουέλ Ρόκα): Κοκκαλάς, Ουές, Ντι-
καμονά, Καρυπίδης, Βάντερσον, Δημούτσος, Αγγελό-
πουλος (82’ Ζίκο), Ενσικουλού, Κοροβέσης, Γκζέλτσακ 
(54’ Μπούντνικ) και Παπανικολάου (77’ Πατράλης).
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Χουτεσιώτης, 
Φιγκέιρας, Μποτία, Ένχελς (84’ Βούκοβιτς), Νικο-
λάου, Ζιλέ, Μάρτινς, Πάρντο (66’ Ανσαριφάρντ), 

Ανδρούτσος, Μάριν (85’ Ταχτσίδης) και Τζούρ-
τζεβιτς.

Λεμονής: «Θέλω μικρό ρό-
στερ»
Ο Τάκης Λεμονής στην συνέντευξη 
Τύπου του Πλατανιάς - Ολυμπιακός για 
το Κύπελλο στα Περιβόλια επισήμανε 

πως θέλει να έχει ένα μικρό ρόστερ. Τι 
άλλο υπογράμμισε.

Ο Λεμονής είπε στην Σ.Τ. για:
 Τον αγώνα στα Χανιά: Κάναμε αρκετές αλλαγές σε 
σχέση με το περασμένο παιχνίδι, αλλά οι παίκτες που 
χρησιμοποιήθηκαν έχουν αρκετή συμμετοχή μέχρι 
σήμερα, ακόμη και στο Champions League. Ήθελα λοι-
πόν όχι να τους δώσω την ευκαιρία, αλλά να τους βάλω 
να παίξουν σε ένα σοβαρό παιχνίδι για εμάς. Αυτό που 
με ικανοποίησε δεν ήταν το σκορ, αλλά ότι αντιμετωπί-
σαμε το παιχνίδι σοβαρά, στη μεγαλύτερη του διάρκεια.
Τις αλλαγές στο ρόστερ τον Γενάρη: Γεγονός είναι ότι δεν 
έχω πει συγκεκριμένο αριθμό παικτών που θέλω να 
δουλέψω. Αλλά θέλω ένα μικρό και ευέλικτο ρόστερ. 
Θα είναι σημαντικό για την συνέχεια, έχουμε πέντε 
μήνες μπροστά μας περίπου μέχρι το τέλος του πρωτα-
θλήματος και νομίζω ότι πλέον ξέρουμε τι θέλουμε και 
τον τρόπο να το πετύχουμε.

πλατανιάς - ολυμπιακός 0-2

Και πρώτος και... περασμένος! 



6522 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Έστω και αν δυσκολεύτηκε 
περισσότερο από όσο θα περίμενε, 
η Παναχαϊκή επικράτησε του 
Παναιγιάλειου με 2-0 και ξέφυγε 4 
βαθμούς από τον τρίτο ΟΦΗ.

 

Σ
πουδαία νίκη για την Παναχαϊκή με 
τους Πατρινούς να μην λένε με τίποτα 
να κατεβάσουν το πόδι από το γκάζι. 
Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπου-

λου μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο 
από όσο θα περίμενε, αλλά κατάφερε να ε-
πικρατήσει του Παναιγιάλειου με 2-0 και να 
φτάσει τους 19 βαθμούς, 4 περισσότερους 
από τον τρίτο ΟΦΗ και 3 λιγότερους από τον 
πρώτο Άρη. Ο Παναιγιάλειος από την άλλη 
με την ήττα αυτή παρέμεινε κάτω από την 
ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας 8 βαθμούς.
Στα του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο 
υπήρξε νευρικότητα κυρίως από πλευράς 
γηπεδούχων, καθώς οι φιλοξενούμενοι 
κρατούσαν με άνεση το 0-0, κάτι άλλωστε 
που ήθελαν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παί-
κτες του Οφρυδόπουλου ανέβασαν ακόμα 
περισσότερο την απόδοσή τους και κατάφε-
ραν να πάρουν την σπουδαία νίκη. Αρχικά 
άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Λουμπαρ-
δέα στο 69’ για να έρθει ο Φωτάκης στο 89’ 
να διαμορφώσει το τελικό 2-0.
Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Βρονταράς, 
Πολίμος, Μακρυδημήτρης, Λουμπαρδέας, 
Μπουτζίκος,Γκίνο, Φουρλάνος (60’ Μου-
στακόπουλος), Φωτάκης, Στεργίδης (86’ 
Πολυχρόνης), Αποστολόπουλος (60’ Ελευ-
θεριάδης), Μωραΐτης.
Παναιγιάλειος (Γκουτσίδης): Αθανασίου, 
Ρέλλας, Κοντοχρήστος, Βλάχος, Στίκας, 
Παπαχρήστος (66’ Καζναφέρης), Γκούμας, 
Μπρους (76’ Γεωργακόπουλος), Σκαρτσί-
λας (79’ Κόκκορης), Αρναρέλλης, Σταματής.

Άρης - ΟΦΗ 0-0 
Ο Άρης έψαχνε το «8x8» στο πρωτάθλημα, 
αλλά τελικά ο ΟΦΗ στάθηκε όρθιος στο... 
χωράφι του «Κλ. Βικελίδης» και με το 0-0 
ανάγκασε τους «κίτρινους» στην πρώτη 
γκέλα τους στη σεζόν! Στο +2 πλέον η δια-
φορά από τη δεύτερη Παναχαϊκή. 
Ο Άρης είχε την πρώτη απώλεια βαθμών 
στο Πρωτάθλημα καθώς αναδείχθηκε 
ισόπαλος(0-0) με τον ΟΦΗ στο Κλεάνθης 
Βικελίδης. Οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν 
να μετουσιώσουν την υπεροχή τους στο 
δεύτερο ημίχρονο και με μοναδικό τρόπο 

έκφρασης στην επίθεση τις ατομικές ενέρ-
γειες του Πλατέλλα δεν βρήκαν τον τρόπο 
για να πάρουν τη νίκη.
Ελάχιστες φάσεις και πολλά λάθη περιλάμ-
βανε το πρώτο ημίχρονο. Ο Δημήτρης Σπα-
νός επέλεξε να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή 
του με τη χρησιμοποίηση του Μπάμπη 
Παυλίδη μπροστά από τους Μουμίν, Ιντζό-
γλου, έτσι ο Πασάς πήγε στην αριστερή 
πλευρά της επίθεσης. Ο Άρης είχε σαφέ-
στατο πρόβλημα δημιουργίας, ο Δημή-
τρης Διαμαντόπουλος έδειχνε ξένο σώμα 
καθώς δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου, ενώ 
μοναδικός τρόπος έκφρασης ήταν οι ατο-
μικές ενέργειες του Πλατέλλα από τη δεξιά 
πλευρά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι με εξαίρεση τα δύο σουτ του βραχύσω-
μου επιθετικού στο 20ο και 38ο λεπτό, ο 
ΟΦΗ δεν ένιωσε την πίεση του Άρη.
Οι Κρητικοί προσπάθησαν αν προκαλέσουν 
πρόβλημα στην ανάπτυξη του Άρη με την 
πρώτη γραμμή πίεσης μεταξύ κέντρου και 
μεγάλης περιοχής των «κίτρινων». Κι αυτοί 
υστέρησαν στο κομμάτι της δημιουργίας, 
βασίστηκαν περισσότερα στις κόντρα επι-
θέσεις και στην πρώτη τους (στο 10ο λεπτό) 
ο Λεάλ επιχείρησε το σουτ από τα 30 μέτρα, 
ο Καντιμοίρης δεν υπολόγισε σωστά την 
πορεία της μπάλας και η φάση κατέληξε 
σε κόρνερ. Οι Κρητικοί είχαν μία από καλή 
στιγμή – έπειτα από λάθος του Βαλεριάνου 
– στο 32ο λεπτό με το σουτ του Μάνου από 
πλάγια θέση.
Ο Άρης πήρε τον έλεγχο του αγώνα από τα 
πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ο 
ΟΦΗ περιορίστηκε σ’ έναν παθητικό ρόλο, 
αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει την 
κυριαρχία του. Είχε δύο καλές στιγμές με 
τον Παυλίδη στο 48ο και στο 53ολεπτό, ενώ 
μεσολάβησε κι ένα «πονηρό» σουτ του Δια-
μαντόπουλου στο 51ο λεπτό το οποίο εξου-
δετέρωσε ο Στρέτζος. Πέντε λεπτά αργό-
τερα και με την ομάδα του να παραμένει 
μονοδιάστατη και να επιτίθεται μόνο από τη 
δεξιά πλευρά, ο Σπανός απέσυρε τον Πασά, 
έβαλε τον Μπαργκάν ελπίζοντας στη δημι-
ουργία και από την αριστερή πλευρά. Ο 
Άρης απέκτησε έναν δεύτερο τρόπο έκφρα-
σης στην επίθεση, δίχως όμως να φτάσει 
στο γκολ.
Η σπουδαιότερη στιγμή σημειώθηκε στο 
62ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση φάουλ 
του Μπαργκάν, οΔεληζήσης κέρδισε την 
κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής 
αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αρι-

στερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Στρέ-
τζου. Ο ΟΦΗ απείλησε στο 85ο λεπτό με 
ένα σουτ του Χαντί όπου ο Καντιμοίρης 
απομάκρυνε σε κόρνερ.
Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μπούρμπος, 
Παυλίδης(Άρης), Μάνος, Κομεσίδης, Παπα-
στεριανός, Μολάκης, Όγκμποε (ΟΦΗ)
ΑΡΗΣ(Σπανός): Καντιμπίρης, Μπούρμπος, 
Σόουζα, Δεληζήσης, Βαλεριάνος, Μουμίν, 
Ιντζόγλου, Παυλίδης(80’ Μιλούνοβιτς), 
Πλατέλλας(87’ Ντούνης), Πασάς(56’ Μπαρ-
γκάν), Διαμαντόπουλος.
ΟΦΗ(Παπαδόπουλος): Στρέτζος, Νάστος, 
Λεάλ(72’ Χαντί), Κουσκουνάς(65’ Κου-
τσιανικούλης), Μάνος, Παπαστεριανός(88’ 
Ρούσσος), Κομεσίδης, Όγκμποε, Ζιαμπά-
ρας, Μπολάκης, Ποτουρίδης.

Καλλιθέα - Απόλλων Λάρισας 0-1
Το ντέρμπι των ουραγών έβγαλε νικητή τον 
Απόλλων Λάρισας. Οι Λαρισαίοι, πέρα-
σαν από την Καλλιθέα επικρατώντας 0-1 
και ανέβηκαν στους 9 βαθμούς κάνοντας 
ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους 
γηπεδούχους.
Το γκολ της νίκης το σημείωσε στο 15’ ο 
Σουλίδης με σουτ. Η Καλλιθέα δεν μπόρεσε 
σε καμία στιγμή να απειλήσει πραγματικά 
και να φτάσει στην ισοφάριση, με τον Απόλ-
λωνα Λάρισας να φτάνει σε μια άνετη και 
σημαντική νίκη.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Μαρσέλο Τροΐζι): Κουτογλίδης, 
Βασιλείου (69’ Σμυρλής), Συριόπουλος, Ντι-
ακιτέ, Παπαγγελής, Καντέ, Μίγγος, Ταλέντο, 

Μήλιος (40’ Γκέτσι) Χοτζάλι, Ταμπάκης (51’ 
Ξόμπλιος).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Νίκος Θεοδοσιάδης): 
Παϊτέρης, Σκούπρα, Σάββας, Κουρτεσιώτης, 
Παπαζαχαρίας, Β. Ανδρέου, Χατζής, Αγρό-
δημος, Σαχινίδης (91’ Καμπέρης), Σουλίδης 
(67’ Μαυριάς), Τσιλούλης (83’ Γ. Ανδρέου).

Σπάρτη - Πανσερραϊκός 1-0
Τις πειστικές της εμφανίσεις συνέχισε η 
Σπάρτη που ανέβηκε ακόμα περισσότερο 
στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα του 
Γράφα επικράτησε πιο άνετα από όσο δεί-
χνει το τελικό 1-0 του Πανσερραϊκού και 
πλέον έφτασε τους 14 βαθμούς (με ένα ματς 
περισσότερο) και την 3η θέση, όσους και οι 
ΟΦΗ και Δόξα.
Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με γκολ που 
πέτυχε ο Μπαρέττας στο 10 ,́ ενώ ένα λεπτό 
πιο νωρίς ο Παναγιώτη είχε στείλει τη 
μπάλα στο δοκάρι του Ρίστιτς. Οι φιλοξε-
νούμενοι από την πλευρά τους δεν κατά-
φεραν κάτι σημαντικό και έμειναν στην 9η 
θέση με 10 βαθμούς.
Σπάρτη (Γράφας): Mακρυωνίτης, Ζουλιώ-
της, Νιάρος, Οικονομόπουλος, Βοσνακίδης, 
Παναγιώτου, Τριανταφυλλάκος, Ράντι (83’ 
λ.τρ. Γραικός), Μπέλλης (68’ Γουόρντεν), 
Μπαρέττας (74’ Τσιμόντζι), Ράνος.
Πανσερραϊκός (Αμανατίδης): Ρίστιτς, Στέ-
βιτς, Ιωαννίδης, Τσελεπίδης, Τσαμούρης, 
Τσιμίκας, Γιαξής (62’ Γκέκας), Ρούτσης, 
Δούμτσος (84’ Ζυγκερίδης), Πόζογλου, 
Γκούρτσας.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

νίκη ανόδου για παναχαϊκή
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Ο Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησε 
το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. 
πεταλούδα του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος 25άρας πισίνας, που 
διεξάγεται στην Κοπεγχάγη. 

 

Ο 
Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε 
σε 1:51.23, 69 εκατοστά πίσω α-
πό τον Ρώσο Αλεξάντρ Καρλά-
νοφ (1:50.54), βελτιώνοντας το 

πανελλήνιο ρεκόρ, κάνοντας το δικό του το 
πρωί (ανήκε στον Γιάννη Δρυμωνάκο από 
τις 13/12/2007, όταν στο πλαίσιο της ίδιας 
διοργάνωσης στο Ντέρμπρετσεν της Ουγγα-
ρίας είχε κολυμπήσει σε 1:54.28)
Τρίτος τερμάτισε ο Ούγγρος Τάμας Κεντέ-

ρεσι με 1:52.25. 
Θυμίζουμε ότι δύο μέρες νωρίτερα είχε 
πανηγυρίσει το ασημένιο μετάλλιο στα 
200μ. μικτής ατομικής, βελτιώνοντας το 
πανελλήνιο ρεκόρ. 
Ο Ανδρεάς Βαζαίος τον τελευταίο χρόνο ζει 
στις ΗΠΑ, όπου σπουδάζει με υποτροφία 
στο Πανεπιστήμιο της North Carolina.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε 
και ο Απόστολος Χρήστου στα 50μ. ύπτιο 
ανδρών, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο 
ρεκόρ για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα 
σταματώντας το χρονόμετρο στα 23.74, ενώ 
το πρωί είχε κολυμπήσει σε 23.88. Πρώ-
τος στην κούρσα ήταν ο Κλίμεντ Κολέζνικοφ 
από τη Ρωσία με 23.14.

εκπληκτικός Βαζαίος ξανά 
στο βάθρο του ευρωπαϊκού

Μ
ια ακόμα μεγάλη διεθνή επιτυχία για την Μαρία Τσακίρη. Κατέκτησε την 8η 
θέση στο αγώνισμα των 12,5 χλμ. του  JIBU Cup 2 που διεξήχθη τη Παρα-
σκευή (15/12) στη Ριντάνα της Ιταλίας. 
Η πρωταθλήτρια του ΕΟΣ Δράμας με συνολικό χρόνο 45:35,0 και  μια 

άστοχη βολή, που της στοίχισε και τη θέση στο βάθρο, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και 
πέτυχε την επίδοση που επιδίωκε από την αρχή της χρονιάς. 
Η Τσακίρη στρέφει πλέον την προσοχή της για τους επόμενους μεγάλους αγώνες του 
2018, το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεανίδων, με στόχο μία θέση στις 
πρώτη εξάδα.
Εντυπωσιακός ήταν ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας στους διεθνείς αγώνες Αλπι-
κών που πραγματοποιήθηκαν στη Ravna Planina της Βοσνίας χθες και προχθές (14-
15/12). Οι έλληνες αθλητές κέρδισαν συνολικά επτά μετάλλια σε τέσσερα αγωνίσματα 
τεχνικής κατάβασης. 
Κορυφαίος όλων ο Γιάννης Αντωνίου που κέρδισε ένα χρυσό (15.12.17) και ένα αργυρό 
μετάλλιο (14.12.17) με εντυπωσιακές επιδόσεις που του βελτίωσαν τόσο τη διεθνή βαθ-
μολογία του όσο και του πολλαπλασίασαν τις ελπίδες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Κορέας. 
Ο Ευρυτάνας Πρωταθλητής φαίνεται να βρίσκει τη φόρμα του την κατάλληλη περίοδο. 
Το χρυσό μετάλλιο το κέρδισε με συνολικό χρόνο 1:21,45 και 26,76 βαθμούς, επίδοση 
που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. 
Ο Γιάννης Πρώιος ήταν πολύ καλός και κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο την πρώτη ημέρα.
Στις γυναίκες οι δύο πρωταθλήτριες μας, Σοφία Ράλλη και Μαρία Σαμαρινού, μοιράστη-
καν 4 μετάλλια, από ένα αργυρό και ένα χάλκινο η κάθε μια, αλλά η συγκομιδή των βαθ-
μών τους δεν ήταν ικανοποιητική.
Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους Αγγέλης και Καραμίχας
Η κούραση από τους συνεχόμενους αγώνες, επηρέασαν τον Απόστολο Αγγέλη με απο-
τέλεσμα να μην κάνει κάτι αξιόλογο στο παγκόσμιο κύπελλο (WC3) που πραγματοποιή-
θηκε στο Annecy της Γαλλίας. Στο αγώνισμα των 10 χλμ με συνολικό χρόνο 26:50,6, τρεις 
άστοχες βολές και 163,78 βαθμούς τερμάτισε στην 100η θέση.

Την 8η θέση η Τσακίρη - 7 μετάλλια για 
Αντωνίου, Ράλλη και Σαμαρινού

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Γιορτές στην κορυφή για την 
Προοδευτική, η οποία επικράτησε 
5-0 εκτός έδρας κόντρα στο 
Ζευγολατιό και είπε... ευχαριστώ 
στο Κερατσίνι για το δώρο που της 
έκανε νικώντας τον Εθνικό!

 

Α
σταμάτητη και πρωταθλήτρια 
χε ιμώνα η Προοδευτ ική! Οι 
«βυσσινί», πέρασαν κι από το 
Ζευγολατιό, επικρατώντας της 

τοπικής ομάδας με 5-0 και μία αγωνι-
στική πριν το τέλος (την επόμενη αγωνι-
στική έχουν ρεπό) του πρώτου γύρου... 
στέφθηκαν πρωταθλητές χειμώνα!
Το μεσημέρι ήταν άνετο για τους Κορυ-
δαλλιώτες κόν τρα σ την πιο αδύναμη 
ομάδα του ομίλου και μόλις σ το 14’ 
κατάφεραν να προηγηθούν με κεφαλιά 
του Μπέλερι. Το 0-2, έγινε στο 42’ μετά 
από σουτ του Πέππα, με αυτό το σκορ να 
είναι κι εκείνο του πρώτου ημιχρόνου.
Η επανάληψη άρχισε με γκολ γ ια την 
Προοδευτική, που είχε στο πλάι της 200 
φίλους της ομάδας. Συγκεκριμένα, στο 
46’ ο Βλάχος με σουτ έκανε το 0-3. Τρία 
λεπτά αργότερα, ήρθε το 0-4 από τον 
Κουϊρουκίδη και στο 67’, ο ίδιος παί-
κτης διαμόρφωσε το τελικό 0-5.
Μετά κι από αυτή τη νίκη, η Προοδευ-
τ ική ανέβηκε σ τους 23 βαθμούς και 
με τόσους θα κλείσει τον πρώτο γύρο. 
Μάλισ τα, με τά τη ν ίκη του Κερατσ ι-
νίου επί του Εθνικού, αύξησε την δια-
φορά στους 6 βαθμούς και την επόμενη 
αγωνιστική κάνει το ρεπό της άνετη και 
πρώτη!

Ηρακλής - ΑΕ Καρίτσας 2-2
Ο Ηρακλής δεν έκλεισε με τον καλύ-
τερο τρόπο το 2017, μιας και στο τελευ-
ταίο παιχνίδι του έτους, έμεινε στο εντός 
έδρας 2-2 με την ΑΕ Καρίτσας και έχασε 
την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος στην 
κορυφή του 2ου ομίλου στις γιορτές. 
Αν και το παιχνίδι άρχισε με τους καλύ-
τερους οιωνούς για τους γηπεδούχους, 
καθώς στο 6’ ο Παπαδόπουλος με κεφα-
λιά έκανε το 1-0, δεν συνεχίστηκε έτσι. 
Στο 19’, ο Κυρτέγο ήταν αυτός που ισο-
φάρισε για την Καρίτσα, με τον «Γηραιό» 
να πιέζει από εκεί και πέρα, αλλά να μην 
βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει και να 

πάρει το προβάδισμα, με αποτέλεσμα το 
ημίχρονο να λήξει ισόπαλο.
Στην επανάληψη η Καρίτσα, βρήκε τον 
τρόπο να πάρει και το προβάδισμα! 
Συγκεκριμένα, στο 57’ ο Κυρτέγος και 
πάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δια-
μορφώνοντας το 1-2. Όπως ήταν λογικό 
από εκεί και πέρα ο Ηρακλής ανέβασε 
κατά πολύ στροφές καθώς πλέον έψαχνε 
δύο γκολ για να φτάσει στη νίκη. Τελικά 
στο 63’, ο Κυρστάλλης έκανε το 2-2 και 
οι γηπεδούχοι είχαν μισή ώρα μπροστά 
τους για το γκολ της νίκης. Ωστόσο, η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε 
να φτάσει στο 3-2 με αποτέλεσμα με αυτό 
το 2-2 να χάσει το προβάδισμα που είχε 
στον 2ο όμιλο, μιας και ο Άρης Παλαι-
οχωρίου επικράτησε 2-1 του Φίλιππου 
Αλεξάνδρειας κι έπιασε τον Ηρακλή στην 
κορυφή.

Αιγάλεω - Άγιος Ιερόθεος 2-0
Το Αιγάλεω πήρε το ντέρμπι με τον Άγιο 
Ιερόθεο, επικρατώντας 2-0 και έδειξε 
πως είναι το αφεντικό στο τοπικό ντέρμπι 
Αιγάλεω - Περιστερίου!
Το ντέρμπι των Δυτικών Προαστίων πήρε 
το Αιγάλεω, που επικράτησε του Άγιου 
Ιερόθεου με 2-0, σε ένα παιχνίδι που οι 
γηπεδούχοι έλεγξαν απόλυτα το ρυθμό κι 
έφτασαν σε μια άνετη επικράτησε.
Ο Βέρμπης, ήταν αυτός που έκανε το 1-0 
στο 19ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση 
φάουλ πήρε την κεφαλιά κι έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Πριν 
το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι γηπε-
δούχοι είχαν ευκαιρία για ακόμα ένα 
γκολ, αλλά τελικά το 1-0 έμεινε.
Στην επανάληψη, δεν άργησαν όμως να... 
κλειδώσουν το παιχνίδι! Σέν τρα από 
τα δεξιά και ο Ψυχογιός με ωραίο γυρι-
στό σουτ, έκανε στο 46’ το 2-0 το οποίο 
ήταν και το τελικό της αναμέτρησης, με το 
Αιγάλεω να δείχνει πως είναι το αφεντικό 
της περιοχής!

1ος όμιλος – 10η αγωνιστική
Άρης Αβάτου-Απόλλων Παραλιμνίου 1-1 
Δόξα Προσκυνητών-Νέστος Χρυσούπο-
λης 1-2 
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Δόξα 
Νέου Σιδηροχωρίου 1-0
Αετός Ορφανού-ΑΕ Διδυμοτείχου 1-0 
Ορφέας Ξάνθης-Καβάλα 1-0 

2ος όμιλος – 16η αγωνιστική
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-Άρης Παλαι-
οχωρίου 1-2 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Εδεσσαϊκός 0-3 
Πιερικός-ΑΟ Καρδίας 0-1 
Ηρακλής-ΑΕ Καρίτσας  2-2 
Αλμωπός Αριδαίας-Μακεδονικός 1-0 
Καμπανιακός-Αγροτικός Αστέρας 0-2 
Νάουσα-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 
1-0 

3ος όμιλος – 13η αγωνιστική
ΑΕ Λευκίμμης-Δόξα Κρανούλας 2-2 
Ασ τέρας Παραποτάμου-Σκουφάς 
Κομποτίου 0-0 
Εθν ικός Φιλιππιάδας-Ερμής Αμυ-
νταίου 1-2 
Πανλευκάδιος-Νέος Αμφίλοχος 1-1 
Καστοριά-Τηλυκράτης Λευκάδας 1-1 
Μακεδονικός Φούφα-Θεσπρωτός 0-0 
Ρεπό: ΑΕΠ Καραγιαννίων

4ος όμιλος – 13η αγωνιστική
ΝΠΣ Βόλος-Διγενής Νεοχωρίου 5-0 
Αχιλλέας Φαρσάλων-ΑΟ Σελλάνων 
1-1 
ΓΣ Αλμυρού-Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
Θήβα-Ρήγας Φεραίος 3-0 
ΑΠΟΚ Βελούχι-Αμβρυσσέας Διστό-
μου 0-3 
Νίκη Βόλου-Αστέρας Ιτέας 2-1 
Ρεπό: Οπούντιος Μαρτίνου

5ος όμιλος – 10η αγωνιστική
Παλληξουριακός-Παναρκαδικός 0-2 
Αχαϊκή-ΠΑΟ Βάρδας 0-0 
Ζάκυνθος-Διαγόρας Βραχνέικων 5-2 
Λεωνίδιο-Αστέρας Βλαχιώτη 0-2 
Καλαμάτα-Αστέρας Αμαλιάδας 1-1 
Πανηλειακός-Τσικλητήρας Πύλου 1-1 

6ος όμιλος – 10η αγωνιστική
Ιάλυσος-Διαγόρας 1-0
Κερατσίνι-Εθνικός 2-1 
Ασπρόπυργος-Πέλοπας Κιάτου 0-0 
Ζευγολατιό-Προοδευτική 0-5 
Ρόδος-Ιωνικός 0-0 
Ρεπό: ΑΟ Λουτράκι

7ος όμιλος – 10η αγωνιστική
Ταμυναϊκός-Παναργειακός 0-1 
Τριγλία Ραφήνας-Διαγόρας Αγίας Παρα-
σκευής 1-0 
Ένωση Ερμιονίδας-Θύελλα Ραφήνας 1-1 
Αιολικός-Πανθηραϊκός 1-1 
Ερμής Κιβερίου-Αήττητος Σπάτων 0-3 
Ρεπό: Χαλκίδα

8ος όμιλος – 10η αγωνιστική
ΑΕ Μυλοποτάμου-Ηρόδοτος 0-0 
Κηφισιά-ΟΦ Ιεράπετρας 1-1 
Φωστήρας-Ηλυσιακός 0-0 
Αιγάλεω-Άγιος Ιερόθεος 2-0 
ΑΟ Παλαιοχώρας-Ερμής Ζωνιανών 1-0 
Ρεπό: Ατσαλένιος

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

πρωταθλήτρια χειμώνα η προοδευτική!
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Ο
λοι στην Ιταλία μιλάνε για την 
Ιντερ, τη Νάπολι ή τη Γιουβέ-
ντους, αλλά υπάρχει και 4η ο-
μάδα που μπορεί να πει ότι δι-

εκδικεί το πρωτάθλημα. Και είναι η Ρόμα, 
η οποία δεν έπαιξε καλά, έχασε πέναλτι 
με τον Περότι, βρέθηκε κατάφατσα με νέα 
γκέλα αλλά τελικά λυτρώθηκε στις καθυ-
στερήσεις από τον Φάσιο και είναι και αυ-
τή σε επαφή με την κορυφή, δίνοντας α-
κόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη φετινή 
Serie A.
Από τα πρώτα λεπτά η Ρόμα πήρε την 
κατοχή μπάλας και τον έλεγχο του παιχνι-
διού, χωρίς όμως να έχει φάσεις. Οι Τζα-
λορόσι δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό, 
η Κάλιαρι ήταν σωστά παραταγμένη και τα 
λεπτά περνούσαν χωρίς την μεγάλη ευκαι-
ρία, μέχρι να φτάσουμε στο 35’: Ο Περότι 
βρήκε τον Ναϊνγκολάν και αυτός σούταρε 
αμέσως, για να αποκρούσει ο Κράνιο με 
τις γροθιές. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή 
του πρώτου 45λεπτου, το οποίο ήταν 
ισορροπημένο.
Ετσι ήταν και το δεύτερο, αν και τα πράγ-
ματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο απλά 
για τους Ρωμαίους αν ο Κράνιο δεν απέ-
κρουε την τραγική εκτέλεση πέναλτι του 
Περότι -για ανατροπή του Τζέκο από 
τον πορτιέρε και έπειτα από χρήση του 
βίντεο- στο 52’.
Το ματς κυλούσε χωρίς τις μεγάλες 
φάσεις, η Κάλιαρι κρατούσε το 0-0 πιο 
εύκολα από ό,τι θα περίμενε αλλά την 
στιγμή που πίστεψε ότι θα φύγει με απο-
τέλεσμα από το Olimpico, έχασε... Στο 94’ 
ο Κράνιο, ο οποίος ήταν άψογος μέχρι 
τότε, έκανε τραγική έξοδο στο φάουλ του 
Κολάροβ και ο Φάσιο είπε «grazie» και 
μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα (1-0)!

Ελλάς Βερόνα – Μίλαν 3-0
Στο «Μπεντεγκόντι», η ομάδα του Πέχια 
έδειξε πως δεν έμεινε στον αποκλεισμό 
στους «16» του Κυπέλλου μόλις πριν 
από λίγες μέρες και παρά το γεγονός πως 
έχασε από το πρώτο μέρος με τραυμα-
τισμό τους Βαλότι και Τσέρτσι, πήγε στ’ 
αποδυτήρια με το προβάδισμα.
Ο Καράτσιολο στο 24’ έπιασε κεφαλιά 
που βρήκε στο κάτω μέρος του οριζό-
ντιου δοκαριού, χτύπησε στην πλάτη του 
Ντοναρούμα και κατέληξε στα δίχτυα για 
το 1-0! Διόλου τιμητικό για την άμυνα 
των Μιλανέζων το γεγονός πως οι επι-

τιθέμενοι ήταν... χαμένοι ανάμεσα στα 
κορμιά των φιλοξενούμενων κι όμως 
τα μετόπισθεν λειτούργησαν παντελώς 
λάθος...
Οι «ροσονέρι» αδυνατούσαν να βρουν 
τρόπο ν’ απειλήσουν την εστία του Νίκο-
λας, το παιχνίδι έδειχνε να... σταματά έξω 
από την περιοχή των γηπεδούχων με τον 
πορτιέρε της Βερόνα να παραμένει σχε-
τικά ήρεμος και σε εγρήγορση, αν και... 
δεν χρειαζόταν. Οι Μπορίνι και Κάλινιτς 
ήταν κάκιστοι, ο Σούσο πέρα από μια 
φάση στο φινάλε του πρώτου μέρους 
ήταν ακίνδυνος και η απόλυτη υποταγή 
της Μίλαν θα ολοκληρωνόταν στο δεύ-
τερο ημίχρονο και μάλιστα, με τους δύο 
παίκτες που είχαν περάσει από νωρίς στο 
ματς!
Στο 55’ ο Κέσι με πλασέ από γύρισμα του 
Κέσα διπλασίασε τα τέρματα των γηπε-
δούχων, για να έρθει και το 3-0, από τον 
δημιουργό του δεύτερου τέρματος στην 
κίνηση με δεξί σουτ στο 77’.
Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ήταν 
ακριβώς το ίδιο, αλλά από την... αντί-
στροφη, σε σχέση με αυτό του Κυπέλλου. 
Η ομάδα του Γκατούζο υπέστη ακόμα μια 
ήττα, ενώ η Βερόνα επιστρέφει στις νίκες 
έπειτα από τρία ματς σε όλες τις διοργα-
νώσεις...

Μπολόνια - Γιουβέντους 0-3
Οι Μπιανκονέρι πέρασαν εύκολα (0-3) 
από το Renato Dall’ Ara, προσπέρασαν 
την Ιντερ και είναι πάντα κολλητά στη 
Νάπολι.
Η Γιουβέντους είχε την ευκαιρία να ανέ-
βει στη 2η θέση μετά την ήττα της Ιντερ 
από την Ουντινέζε και το έκανε χωρίς 
να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Οι Τορινέζοι 
δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στο 
ξεκίνημα της αναμέτρησης αλλά στο 
27’ η λάθος αντίδραση του Μιράντε στο 
φάουλ του Πιάνιτς έφερε το 0-1. Από 
εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν αρκετά 
εύκολα για την ομάδα του Μασιμιλιάνο 
Αλέγκρι, με τον Βόσνιο να χαφ να γρά-
φει και ασίστ στο 36’ για τον Μάντζου-
κιτς, ο οποίος κατέβασε και εκτέλεσε με 
το αριστερό (0-2). Το ματς, ουσιαστικά, 
είχε κριθεί αφού αρκούσε το να παραμεί-
νει σοβαρή η Γιουβέντους, η οποία έκανε 
το 0-3, στο 64’ με το σουτ του Ματουιντί 
εντός περιοχής για το πρώτο του γκολ ως 
Μπιανκονέρο.

Και η Ρόμα για scudetto!

Ο Λεβαντόφσκι έγινε ο πρώτος ever 
για τους Βαυαρούς με γκολ σε οκτώ 
σερί εντός ματς και τους οδήγησε 
στο 1-0 επί της Κολωνίας. Νίκες για 
όλους τους γηπεδούχους (Σάλκε, 
Λεβερκούζεν, Χέρτα).

 

Γ
ια το ποιος θα πάρει και φέτος τον τίτ-
λο στην Μπουντεσλίγκα δεν υπάρχει 
απορία. Η Μπάγερν δεν έχει αντίπαλο, 
αν και κόντρα στην ουραγό Κολωνία 

δυσκολεύτηκε κάπως περισσότερο απ’ ό,τι 
θα φαντάζονταν οι οπαδοί της. Δεν γκάζωσε 
σε μεγάλα σημεία του αγώνα, αλλά ο Λεβα-
ντόφσκι ήταν ξανά πιστός στο ραντεβού του, 
για να την οδηγήσει στο 1-0 και να την κρα-
τήσει στο +9 από την 2η θέση.
Χρειάστηκε να φτάσουν στο 60’, για να 
βρουν δίχτυα οι Βαυαροί, αλλά 
ο Λέβα που σκόραρε στο 53ο 
παιχνίδι του σε ισάριθμα 
παιχνίδια σε συλλογικό και 
εθνικό επίπεδο, έγινε ο πρώ-
τος στην ιστορία της Μπά-
γερν που πανηγύρισε για 8ο 
διαδοχικό εντός αγώνα στο 
πρωτάθλημα. Τέτοιο επίτευγμα 
δεν είχε πιάσει ούτε καν ο θρυλι-
κός Γκερντ Μίλερ. Τεράστια η επέμβαση του 
Χορν στο φινάλε στη σουτάρα του Χάμες 
Ροδρίγκες και του Στάρκε που στο 87’ έσωσε 
τους γηπεδούχους. Για τους ηττημένους η 
αποτυχία ήταν αναμενόμενη και μόνο με 
θαύμα θα σωθούν, έχοντας μόλις τρεις βαθ-
μούς.

Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ 2-1
Το εκτός έδρας 2-0 επί της Μάιντς την περα-
σμένη εβδομάδα έβαλε τέλος σε ένα σερί 
οκτώ αγώνων χωρίς νίκη για την Ντόρ-
τμουντ και η συνέχεια δόθηκε τώρα με το 
2-1 επί της Χόφενχαϊμ. Οι Βεστφαλοί βρέθη-
καν πίσω στο σκορ και άγχωσαν ξανά τους 
οπαδούς τους αλλά με το πέναλτι του Ομπα-
μεγιάνγκ και με λυτρωτή τον Πούλισιτς στο 
89’ ανέτρεψαν την κατάσταση και μπήκαν 
ξανά σε θέση Champions League, ελπίζο-
ντας ότι στον δεύτερο γύρο της Bundesliga 
θα είναι πολύ καλύτεροι.
Η Μπορούσια πήρε από το ξεκίνημα 
τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο πρώτο 
20λεπτο είχε τέσσερις ευκαιρίες για γκολ 
αλλά οι Γιαρμολένκο, Πούλισιτς και Ομπαμε-

γιάνγκ τις έχασαν. Ετσι, στο 21’, η Χόφενχαϊμ 
βγήκε μπροστά και ο Καντεράμπεκ έδωσε 
έτοιμο γκολ στον Ουτ, ο οποίος πλάσαρε 
στην κενή εστία (0-1). Αυτή η εξέλιξη έκοψε 
την φόρα των γηπεδούχων, οι οποίοι τελικά 
αντέδρασαν στην επανάληψη. Η εκτέλεση 
πέναλτι του Ομπαμεγιάνγκ στο 63’, για ανα-
τροπή του Καγκάβα, έφερε το ματς στα ίσα 
(1-1) και στο 89’ -αφού πρώτα οι φιλοξενού-
μενοι είχαν κάποιες καλές φάσεις- ο Πούλι-
σιτς πήρε την κάθετη του Καγκάβα και απέ-
φυγε και τον Μπάουμαν για να γράψει το 2-1.

Λειψία - Χέρτα Βερολίνου 2-3
Δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι η ομάδα 
του Ραλφ Χάσενχιλτ και όχι μόνο απέτυχε 
να νικήσει για 4ο σερί παιχνίδι αλλά γνώ-
ρισε την πρώτη εντός έδρας ήττα στη φετινή 

Bundesliga μένοντας εκτός 4άδας. Για 
την Χέρτα, η οποία έφτασε στον 

πόντο από την αντίπαλό της, 
πρωταγωνιστής ήταν ένας 
παίκτης που αυτό το καλο-
καίρι αποκτήθηκε από την 
Λειψία. Ο Ντέιβι Ζέλκε πέτυχε 
δύο γκολ και ήταν ο κύριος 

λόγος που οι Βερολινέζοι 
πήραν αυτό το σούπερ σημα-

ντικό διπλό. Ο Γερμανός άνοιξε το 
σκορ 5’ και παρότι οι φιλοξενούμενοι έμει-
ναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής 
του Τορουναρίγκα δύο λεπτά αργότερα (!), 
πέτυχαν ακόμα δύο γκολ. Στο 31’ ο Σάλομον 
Καλού έγραψε το 0-2 και ξανά ο Ζέλκε στο 
51’ έφερε το σκορ στο 0-3. Στο 68’ η Λει-
ψία μείωσε σε 1-3 με τον κεντρικό αμυντικό, 
Βίλι Ορμπάν, και σε 2-3 στο 92’ με τον Χάλ-
στενμπεργκ, όμως δεν μπορούσε να χαρίσει 
στην Bundesliga ακόμα μια συγκλονιστική 
ανατροπή.

Μάιντς – Στουτγκάρδη 3-1
Στη βαθμολογία βρίσκονται μαζί οριακά 
πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ωστόσο, 
στο Κύπελλο από τις δυο τους, εκείνη που θα 
συνεχίσει στα προημιτελικά, είναι η Μάιντς, 
που προκρίθηκε με το 3-1 επί της Στουtγκάρ-
δης. Μάλιστα το έκανε με ανατροπή, καθώς 
βρέθηκε να κυνηγάει το γκολ του Γκέντνερ 
(41’). Οι γηπεδούχοι όμως έκαναν σπουδαίο 
φινάλε. Ξεκίνησαν από το 62’ (Μπέργκριν), 
το γύρισαν στο 71’ (Ντιαλό) και ήρθε και το 
κερασάκι στις καθυστερήσεις (Σερντάρ) από 
ασίστ του Πάμπλο Ντε Μπλάσις.

Ζορίστηκε η Μπάγερν, έγραψε 
ιστορία ο Λέβα
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Ο ΑΠΟΕΛ αν και δυσκολεύτηκε εντούτοις 
κατάφερε και πήρε το τρίποντο στο 89’ απέναντι 
στην μαχητική Νέα Σαλαμίνα. Μάλιστα οι 
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν 
στο 59’ με τον Μπριτζίτο αλλά οι γαλαζοκίτρινοι 
έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με αυτογκόλ του 
Νταμάχου στο 71’ και ο Ζαχίντ στο τέλος χάρισε 
τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Τ
α πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωριστικά 
με τον ΑΠΟΕΛ να προσπαθεί να επιβάλει τον 
ρυθμό του και την Νέα Σαλαμίνα να προσπαθεί 
να κτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Η πρώτη φάση ή-

ταν για τους  φιλοξενούμενους με τον Πόλιανετς στο 10’ 
να κάνει το σουτ από πλάγια θέση αλλά η μπάλα κατέ-
ληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 14’ οι γη-
πεδούχοι απάντησαν με τον Αλωνεύτη ο οποίος έκανε 
ωραία ατομική ενέργεια αλλά του σουτ του δεν δυσκό-
λεψε τον Βεσελόφσκι.
Η επόμενη καλή φάση στο παιχνίδι ήταν στο 25’ όταν 
μετά από σέντρα του Αλωνεύτη ο Μεκρής έκανε την 
προβολή αλλά η μπάλα πέρασε έξω. Το ημί-
χρονο έκλεισε με φάση για τους γαλαζοκί-
τρινους με τον Εμπεσίλιο να κάνει το σουτ 
αλλά η μπάλα βρήκε στον Ρέινολντς και 
κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο πέρασε 
ανεκμετάλλευτο. Έτσι οι δύο ομάδες 
πήγαν στα αποδυτήρια με το αποτέλε-
σμα να είναι στο 0-0.
Στο ημίχρονο ο Γιώργος Δώνης θέλησε να 
αλλάξει κάποια πράγματα στην επίθεση και 
έριξε μέσα τον Σάλαι αφήνοντας έξω τον Μπερτόλιο. Ο 
Ούγγρος μάλιστα μπήκε ορεξάτα στον αγωνιστικό χώρο 
αφού στο 46’ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε έξω.
Στο 59’ οι ερυθρόλευκοι βγήκαν απειλητικά μπρο-
στά και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ ότα ο 
Κορέια έκανε τα αριστερά και ο Μπριζίντο με κεφαλιά, 
νίκησε το Πέρεθ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα 
του.
Η ομάδα του Γιώργου Δώνη πήγε να απαντήσει άμεσα 
και στο 61’ έχασε ευκαιρία με τον Ορ ο οποίος έκανε το 
σουτ αλλά ο Βεσελόφσκι απέκρουσε. Στο 62΄ο τερματο-
φύλακας της Σαλαμίνας είπε και πάλι «όχι» αυτή τη φορά 
στην κεφαλιά του Ποτέ. Στο 65’ οι γηπεδούχοι έχασαν 
νέα ευκαιρία με τον Ζαχίντ ο οποίος έκανε το σουτ μέσα 
από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε έξω.
Τελικά το γκολ για τον ΑΠΟΕΛ ήρθε στο 71’ όταν ο Ζαχίντ 
έκανε το γύρισμα στην περιοχή, και Νταμαού έστειλε μμε 
προβολή την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του.

Ο ΑΠΟΕΛ βρήκε τον τρόπο και ανάτρεψε τα εις βάρος 
του δεδομένα στο 89΄όταν ο Εμπεσίλιο έδωσε στον 
Ζαχίντ ο οποίος μέσα από την περιοχή έκανε του σουτ 
και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
Τίποτα δεν  άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και έτσι 
οι γαλαζοκίτρινοι πήραν ένα δύσκολο αλλά σημαντικό 
τρίποντο.

Απόλλωνας-Ολυμπιακός 5-0: Κι άλλη… κα-
ταιγίδα στο Τσίρειο
Καταιγιστικός σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Απόλλωνας, 
σκόρπισε τον Ολυμπιακό με το επιβλητικό 5-0 (2’ Γιού-
στε, 30’ πέν. Παπουλής, 36’, 48’ πέν. Ζελάγια, 54’ 
Ζοάο Πέδρο), σε ένα ματς που είχε και δοκάρια και 
ακυρωθέντα τέρματα! Με 10 παίκτες οι φιλοξενούμε-
νοι από το 29’ λόγω αποβολής του Κάστρο. 
Με έξι αλλαγές παρέταξε τον Απόλλωνα ο Σωφρόνης 
Αυγουστή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με την 
Ομόνοια. Πιτσιάν, Ζάντερ, Άλαν, Μαρτίνες, Σαρδινέρο 
και Παπουλής πήραν θέση στην 11άδα. Εκτός έμειναν 
Βασιλείου, Ρομπέρζ, Άλεφ, Άλεξ, Γιάκολις και Σκέμπρι.

Ο Απόλλωνας ήταν το φαβορί του αγώνα και 
φρόντισε να το δείξει από την αρχή. Μόλις 

στο 2’ προηγήθηκε με κεφαλιά του Γιού-
στε μετά από φάουλ του Ζοάο Πέδρο. 
Προσπάθησε για το δεύτερο γκολ στο 
δεκάλεπτο όταν είχε διπλή ευκαιρία με 
Παπουλή και Μαρτίνες, δίχως αποτέ-
λεσμα.

Στο 22’ ακυρώθηκε σωστά γκολ του 
Παπουλή ως οφσάιντ, αλλά το 2-0 έμοιαζε 

να είναι θέμα χρόνου. Και ήρθε στο 30’ με 
πέναλτι του Παπουλή που το κέρδισε κιόλας, καθώς 

σε πλασέ του ο Κάστρο απέκρουσε με το χέρι πάνω 
στη γραμμή. Αποβολή και πέναλτι η ορθή απόφαση 
του ρεφ, με τους “γαλάζιους” να φτάνουν στο 2-0.
Το παιχνίδι ήταν πλέον στα μέτρα του Απόλλωνα που 
έφτασε και σε τρίτο γκολ με κεφαλιά του Ζελάγια μετά 
από νέο στημένο του Ζοάο Πέδρο στο 36’ (κόρνερ). Ο 
Ζελάγια πέτυχε και δεύτερο γκολ με πέναλτι στο 48’, 
πέναλτι που κέρδισε ο Μπεντόγια (4-0).
Ήρθε, όμως, στο 54’ με τον Ζοάο Πέδρο αυτή τη φορά 
σε ρόλο εκτελεστή και όχι δημιουργού. Κάπου εκεί 
οι “γαλάζιοι” κόπασαν, αν και πάλι θα μπορούσαν να 
σκοράρουν, καθώς είχαν και νέο δοκάρι στο 76’ με 
τον Πίττα.
Πολλά γκολ, δοκάρια, ακυρωθέντα γκολ (ακυρώ-
θηκε και δεύτερο στο 76’ σε οφσάιντ του Πίττα) σε 
ένα ακόμη παιχνίδι όπου ο Απόλλωνας ήταν καταιγι-
στικός.

αθλητικά

αποελ-νέα σαλαμίνα 2-1

Δεινοπάθησε, αλλά τα κατάφερε

Με γοργό ρυθμό μπήκαν στο παιχνίδι οι δύο ομάδες με την ΑΕΚ να 
είναι αυτή που πρώτη επέβαλε το δικό της τέμπο στην αναμέτρηση. Οι γηπε-
δούχοι κατάφεραν να «κλείσουν» τον Ερμή στο μισό του γηπέδου ψάχνο-
ντας για το γκολ.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους «κιτρινοπράσινους» της Λάρνακας ήρθε 
στο 6’ όταν ο Ακοράν με γυριστό πλασέ υποχρέωσε τον Ζαχάρια να διώξει 
επικίνδυνα σε κόρνερ.
Άμεση ήταν η απάντηση από τους φιλοξενούμενους, με τον Εμεγκάρα στο 
7’ να μην μπορεί να κερδίσει στην αντεπίθεση με σουτ από καλή θέση 
τον Πάμπλο.Με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου η ΑΕΚ κέρ-
δισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Τριτσκόφσκι εντός περιοχής από τον 
Πατσέκο.
Ο Σκοπιανός φορ των γηπεδούχων ανέλαβε να εκτελέσει την εσχάτη των ποι-
νών, ωστόσο ο Αραμπατζής είπε «όχι» αποκρούοντας την μπάλα με τα πόδια.
Στη συνέχεια το παιχνίδι άναψε με τις δύο ομάδες να ανοίγονται και την ΑΕΚ 
να επιχειρεί κυρίως με πλαγιοκοποίσεις να διεμβολίσει την άμυνα του Ερμή.
Η υπεροχή της ΑΕΚ εξαργυρώθηκε στο 44’ με τον Ακοράν να ανοίγει το 
σκορ και να δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ένα λεπτό πριν την ολοκλή-
ρωση του ημιχρόνου.
Πιο δυνατά μπήκε ο Ερμής στο β’ μέρος του αγώνα με τους «φτεροπόδα-
ρους» να πιέζουν ψηλά τους γηπεδούχους και να προσπαθούν να βρουν το 
γκολ της ισοφάρισης.
Στη συνέχεια, η ΑΕΚ αντέδρασε και επανέκτισε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων. Στο 60’ από θέση βολής ο Τριτσκόφσκι δεν κατάφερε να ανεβάσει τον 
δείκτη του σκορ στο 2-0.
Στην αστοχία του Σκοπιανού φορ των «κιτρινοπράσινων» απάντησε στο 
65’ ο Ιμερέκοφ, γράφοντας το 1-1 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Πατσέκο.
Το γκολ της ισοφάρισης έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με τις δύο ομά-
δες να ανεβάζουν ρυθμοό και την ΑΕΚ να πιέζει ασφυκτικά τον Ερμή για το 
γκολ της νίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί τη μεφάλο ευκαιρία μπροστά 
από τα καρέ του Αραμπατζή.

αεκ-ερμής 1-1
«Φρένο» στην «Αρένα»!
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αθλητικά
παναθηναϊκός - μακάμπι τελ αβίβ 89-76

Ήταν όλοι τους... υπέροχοι!

Ο Παναθηναϊκός δεν επηρεάστηκε από την απουσία του Καλάθη, έπαιξαν όλοι εξαιρετικό 
μπάσκετ, ενώ 16.000 φίλοι της ομάδας έσπρωξαν τους «πράσινους» στη νίκη απέναντι στην 
Μακάμπι (89-76) και στη διατήρηση του αήττητου (7/7) στο ΟΑΚΑ

Μ
ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώ-
τη... απόπειρα του Παναθηναϊκού χωρίς 
τον φυσικό τους ηγέτη, με τον Τσάβι Πα-
σκουάλ και τους παίκτες να παίρνουν... 

άριστα απέναντι στην Μακάμπι!
Οι «πράσινοι» ήταν τα απόλυτα αφεντικά του ματς 
από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα! 
Με απόλυτη συγκέντρωση, εξαιρετικό 
διάβασμα από τον Καταλανό τεχνικό και 
σωστές λύσεις σε άμυνα και επίθεση, 
ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τελική 
επικράτηση με την οποία «σφρά-
γισε» το απόλυτο 7/7 στο ΟΑΚΑ στον 
α’ γύρο της EuroLeague.
Δεν είναι καθόλου υπερβολή, αλλά 
όλοι έπαιξαν και για τον Καλάθη. Όλοι 
είχαν ενεργή συμμετοχή στο ματς. Όλοι 
έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για το 9-4 της 
ομάδας τους, με το οποίο εδραιώθηκαν σε θέση... 
πλεονεκτήματος έδρας.
Ο Λεκαβίτσιους έβαλε τις βάσεις, ο Γκιστ τα θεμέλια 
για το «πράσινο» προβάδισμα, ο Ρίβερς «μίλησε» 
όπως μόνο εκείνος ξέρει, ο Σίνγκλετον πραγματοποί-
ησε πολύ καλό ματς, ο Παππάς κατάφερνε να «τρυπή-
σει» την άμυνα της Μακάμπι, ενώ ο Μάρκους Ντέν-
μον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο τελευταίο 
δεκάλεπτο και δη τη στιγμή που η Μακάμπι είχε επι-
στρέψει από το -16 (72-56) με ένα επιμέρους 11-2 (74-
67). ήταν το σημείο όπου ο Αμερικανός με επτά σερί 
πόντους διέλυσε τα όποια σύννεφα είχαν απλωθεί με 
αποτέλεσμα να γνωρίσει και την καθολική αναγνώ-
ριση του κόσμου που σχεδόν γέμισε το ΟΑΚΑ. Στα 
αξιοσημείωτα του ματς και το... βάπτισμα του πυρός 
στον Γιώργο Καλαϊτζάκη στην κορυφαία διασυλλο-
γική διοργάνωση.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε σε μεγάλο 
βαθμό όλα όσα δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Όπερ 
και σημαίνει... άμυνα! Οι «πράσινοι» περιόρισαν 
αισθητά τη δράση των φιλοξενούμενων οι οποίοι 
σκόραραν μόλις 13 πόντους, ενώ στα δύο προηγού-
μενα δεκάλεπτα δεν είχε πέσει κάτω από τους 21 
πόντους. Σε αντίθεση με τα 6/12 τρίποντα του ημι-
χρόνου, οι παίκτες του Πασκουάλ βρήκαν και άλλες 
λύσεις, με τον Ρίβερς να «εκτελεί» έχοντας... διαφο-
ρετικό ρόλο και όχι του «μπόμπερ» έξω από τα 6.75 
μέτρα όπως στο πρώτο μισό του αγώνα. Ο Παππάς 
ανέβασε περισσότερο την απόδοσή του, ο Σίνγκλετον 
ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα με την 

διαφορά να φτάνει και τους 16 πόντους (72-56) με την 
έναρξη της τελευταίας περιόδου.
Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να φανταστεί 
καλύτερο ξεκίνημα, ακόμα και αν δεν κατάφερε να 
πάει την διαφορά σε επίπεδα που να αποτελούν 
«μαξιλαράκι» ασφαλείας. Ο λόγος είχε ονοματε-

πώνυμο: Λούκας Λεκαβίτσιους. Ουσια-
στικά, στο πρώτο ματς υψηλού επιπέ-

δου χωρίς τον Νικ Καλάθη, ο Λιθου-
ανός γκαρντ τα πήγε περίφημα. Και 
φυσικά αυτό είχε να κάνει με την 
ψυχολογία, αφού ένιωσε απαραί-
τητος, ήξερε ότι θα πάρει αρκετό 
χρόνο συμμετοχής και φρόντισε να 
αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλ-

λιά.
Μπορεί δημιουργικά να μην μπορεί 

να «γεμίσει» τα... παπούτσια του Καλάθη, 
αλλά «εκτελεστικά» ήταν το σημείο κλειδί για να 

έχει ο Παναθηναϊκός αξιόπιστη λύση από τον «άσο» 
και τον ίδιο να κλείνει το δεκάλεπτο (25-21) έχοντας 
3/3 τρίποντα και 1/1 δίποντο! Αν μη τι άλλο ήταν ο 
παίκτης-κλειδί για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, 
η οποία ωστόσο αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα 
στην περιφερειακή άμυνα. Τζάκσον και Κόουλ έκα-
ναν... δύσκολη τη ζωή των «πρασίνων» ενώ «πονο-
κεφάλους» προκάλεσε και ο Παρακχούσκι απέναντι 
στον Βουγιούκα.
Κάπως έτσι η Μακάμπι δεν άφηνε τον Παναθηνα-
ϊκό να κρατήσει μια διαφορά στο σκορ, με τον δεί-
κτη του σκορ να φτάνει και στο +9 (35-26) χάρη 
σε τρίποντο του -εξαιρετικού και πάλι- Ρίβερς (9π., 
3/4τρ., στο α’). Ο Τζέιμς Γκιστ ήταν η σταθερή αξία 
του Παναθηναϊκού αφού έκλεισε το πρώτο μισό 
του αγώνα με 13 πόντους (5/7 διπ., 0/1τρ., 3/3β.), 5 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και... κανένα λάθος.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI: O Πασκουάλ είχε διαβάσει καλά το 
ματς, κατάφερε να καλύψει το «κενό» του Καλάθη 
με τους «πράσινους» να μοιράζουν 17 ασίστ, είχε 
ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, ενώ βρήκε σκορ 
από όλους τους παίκτες, με πέντε εκ των οποίων να 
έχουν διψήφιο αριθμό πόντων.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λεκαβίτσιους έδωσε 
στο πρώτο ημίχρονο το σύνθημα της νίκης (13π.), ο 
Γκιστ ήταν εξαιρετικός με double double (15π., 10ρ.), 
ο Σίνγκλετον επίσης ήταν «διπλός» (14π., 10ρ.), ενώ 
οι Ρίβερς (15π., 3/4τρ.) και Παππάς (14π., 6/8δίπ.) 
ήταν τα «σίγουρα χαρτιά» της περιφέρειας.

ολυμπιακός - τσσκα μόσχας 88-86
Ολυμπιακός σημαίνει... 
καρδιά λιονταριού!

Π
αρά τα πολύ σημα-
ντικά προβλήματα α-
πουσιών, ο Ολυμπια-
κός ξεδίπλωσε όλα τα 

χαρακτηριστικά τα οποία τον έ-
χουν φέρει στην κορυφή του ευ-
ρωπαϊκού μπάσκετ και νίκησε 
την ΤΣΣΚΑ με 88-86. Ο Γιάννης 
Σφαιρόπουλος εγκλώβισε τον 
Δημήτρη Ιτούδη χρησιμοποι-
ώντας στη θέση του σέντερ α-
κόμη και τον Ιωάννη Παπαπέ-
τρου. Ο Τζαμέλ ΜακΛιν έκανε το 
ματς της ζωής του με 25 πόντους 
και 12 ριμπάουντ ενώ ο Βασί-
λης Σπανούλης ήταν συγκλονι-
στικός με 16 πόντους, 8 ασίστ 
και 3 λάθη.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 6-2 
(2’), ωστόσο μέσα σε ένα τρί-
λεπτο η ΤΣΣΚΑ έτρεξε, βρήκε 
εύκολα καλάθια, τ ιμώρησε 
κάθε λάθος της «ερυθρόλευ-
κης» άμυνας και με σερί 11-0 
προσπέρασε με 6-13 (5’). Οι 
φωνές του Γιάννη Σφαιρόπου-
λου συνέφεραν τους παίκτες και 
με μπαράζ τριπόντων (Σπανού-
λης, Ουίλτζερ, Παπανικολάου) 
και φυσικά άριστης άμυνας όχι 
μόνο μείωσε, αλλά προηγήθηκε 
με 27-20 (11’).
Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον 
ίδιο ρυθμό χάρη κυρίως στην 
ευστοχία του πίσω από τη 
γραμμή των 6.75 και τις επιθε-
τικές ενέργειες του ΜακΛιν (35-
28, 14’) . Η ΤΣΣΚΑ όμως είχε ένα 
ακόμη διάστημα εκπληκτικής 
κίνησης στην επίθεση, στοιχείο 
το οποίο δημιούργησε αρκετά 
προβλήματα στον Ολυμπιακό 
και με πρωταγωνιστή τον Σέρχι 
Ροντρίγκεθ (18π. ημίχρονο) 
προσπέρασε στο σκορ με 35-37 
(17’).
Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπι-
ακός δεν μπήκε συγκεντρω-
μένος κάτι που φάνηκε από τις 
«τρύπες» στην άμυνα τις οποίες 
εκμεταλλεύτηκε ο ΝτεΚολό και ο 
Κλάιμπερν (52-62, 26’). Ο Βασί-
λης Σπανούλης μαζί με τον Τζα-
μέλ ΜακΛιν όμως είχαν άλλες 

διαθέσεις και φυσικά χάρη στην 
καλή άμυνα των άλλων πλησί-
ασε σε 64-68 (30’). Στο τελευ-
ταίο δεκάλεπτο το small ball 
πήρε ακόμη μεγαλύτερη διά-
σταση αφού οι ψηλοί του Ολυ-
μπιακού ήταν οι Παπανικολάου 
στο «4» και Παπαπέτρου στο 
«5»… Κι όμως, ακόμη κι έτσι οι 
«ερυθρόλευκοι» δεν τα παράτη-
σαν, βρήκαν λύσεις και με τρίπο-
ντο του Γιάνις Στρέλνιεκς μείωσε 
σε 71-72 (34’) ενώ με τον Κώστα 
Παπανικολάου να βρίσκει 6 σερί 
πόντους το σκορ έγινε 77-72 
(35’).
Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Πει-
ραιώτες κατέθεσαν όλες τους τις 
δυνάμεις στο παρκέ. Εκπληκτική 
στην άμυνα και κάλυπταν την 
δικαιολογημένη λόγω κούρα-
σης, αστοχία τους με τα συνεχό-
μενα επιθετικά ριμπάουντ. Στο 
τέλος ο Σπανούλης περνώντας 
όλη την αντίπαλη άμυνα έκανε το 
86-81, ο ΝτεΚολό απάντησε με 
τρίποντο, αλλά με τις 1/2 βολές 
του Στρέλνιεκς το σουτ από το 
κέντρο του Κλάιμπερν δεν είχε 
τύχη και ο Ολυμπιακός πανηγύ-
ρισε.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός 
μπέρδεψε την ΤΣΣΚΑ με το small 
ball και είχε πολλά κέρδη στην 
άμυνά του. Καλύτερος στα τρί-
ποντα (40%-31%), 7 περισσότε-
ρες ασίστ (17-10) κι έκανε μόλις 
9 λάθη.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζα-
μέλ ΜακΛιν σε 24:48 είχε 25 
πόντους (10/14δ., 5/10β.), 12 
ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 
λάθη.
Σπουδαίος ο Βασίλης Σπανού-
λης σε 31:03 είχε 16 πόντους 
(5/10δ., 1/3τρ., 3/5β.), 8 ασίστ 
και 3 λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Κόρι Χίγκινς είχε 8 πόντους, 
αλλά δεν πρόσφερε σε άλλο 
τομέα ενώ έπαιξε και κακή 
άμυνα πάνω στον Σπανούλη.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 45-48, 
64-68, 88-86
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