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Σε νέα τροχιά οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

Ω
ς μια «ιδιαίτερα σημαντική στιγμή» για την πο-
ρεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την 
περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασί-
ας χαρακτηρίζει το State Department τον εναρ-

κτήριο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας που θα διεξαχθεί 
σήμερα, Πέμπτη, στην αμερικανική πρωτεύουσα.
Μιλώντας στους Έλληνες ανταποκριτές στην Ουάσινγκτον, 
ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού ΥΠΕΞ τόνισε τη 
σημασία που οι ΗΠΑ αποδίδουν στον συγκεκριμένο διά-
λογο με την Ελλάδα.
«Η δική μας άποψη είναι ότι αυτός (ο διάλογος) με την 
Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός... Και, πραγματικά, δεν συνη-
θίζεται ο υπουργός Εξωτερικών να συναντάται με κάποιον 
που εκτελεί χρέη υπουργού. Έχει να κάνει με το ποιος κάθε-
ται στην καρέκλα και για εμάς είναι το ελληνικό έθνος. Και 
έχει έρθει η ώρα για αυτόν (τον διάλογο) και είναι σημαντικό 
να τον φέρουμε σε πέρας» ανέφερε.
Εκφράζοντας ικανοποίηση για την ανακοίνωση του ελλη-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο αξιωματούχος του State 
Department εκτίμησε πως ο συγκεκριμένος στρατηγικός 
διάλογος δεν θα αναλωθεί απλώς σε θεωρητικές συζητή-
σεις, καθώς, όπως χαρακτηριστικά υπενθύμισε, στηρίζε-
ται σε μια σειρά από συνέργειες που έχουν προηγηθεί το 
προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στην αμερικανική και την 
ελληνική πλευρά.
Αναφορικά με το πώς η Τουρκία θα εκλάβει τη στενότερη 
συνεργασία Αθήνας-Ουάσινγκτον, ο εκπρόσωπος ξεκαθά-
ρισε πως δεν πρόκειται για μια «εξίσωση μηδενικού αθροί-
σματος» και διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα 
υπό το πρίσμα μιας συμμαχικής χώρας που έχει αυτοτελή 
στρατηγική αξία και μπορεί να επιτελέσει έναν εποικοδο-
μητικό περιφερειακό ρόλο.
«Το γεγονός ότι ενισχύουμε τη συνεργασία μας με έναν σύμ-
μαχο στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται ως απομά-
κρυνση από τη συνεργασία μας με έναν άλλο σύμμαχο στο 
ΝΑΤΟ... Δεν βάζουμε την Ελλάδα σε δεύτερη κατηγορία. 
Όσον αφορά εμάς, η Ελλάδα είναι το «Plan A». Και βρίσκε-
ται σε αυτήν τη θέση με τη δική της αξία» τόνισε.

Ο περιφερειακός ρόλος της Ελλάδας
Υποστηρίζοντας πως πλέον η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την 
εσωστρέφεια των πρώτων χρόνων της οικονομικής κρίσης, 
επεσήμανε πως η χώρα είναι έτοιμη να επιστρέψει στον 
«αρμόζοντα» περιφερειακό της ρόλο και διαβεβαίωσε πως 
οι ΗΠΑ από τη δική τους μεριά θα συνεχίσουν να στηρίζουν 
την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.
«Αν κάποιος είχε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ετοιμό-
τητα της Ελλάδας να επανέλθει στον αρμόζοντα ρόλο της 
(Resume its Proper Role), αυτή ήρθη όταν πρώτον η Ελλάδα 

ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα οικονομικής σταθε-
ροποίησης, το επίσημο πρόγραμμα, και προσδοκούμε η 
Ελλάδα να συνεχίσει να ενισχύεται οικονομικά και θα συνει-
σφέρουμε σε αυτό στον βαθμό που μπορούμε» τόνισε.
Επιπλέον, o Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη 
Συμφωνία των Πρεσπών, υποστηρίζοντας ότι αυτή αποτελεί 
ένα δείγμα της ελληνικής ηγεσίας, ενώ θετικά ήταν τα σχόλιά 
του για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η χώρα για τη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Η Ελλάδα ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας
Αναλύοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η 
Ελλάδα στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, ο εκπρό-
σωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ είπε πως η χώρα μπορεί να 
συμβάλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης 
τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς τις πηγές της ενέρ-
γειας.
«Αυτό θα είναι εξιρετικά σημαντικό κι αν η Ελλάδα πάρει 
τις σωστές αποφάσεις, μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στο 
να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και 
η υπόλοιπη περιοχή δεν θα είναι όμηροι εχθρικών δυνά-
μεων... Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και δεν θέλουμε να 
συμβεί οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να σταματήσει και η 

Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό» επεσή-
μανε.
Υπό αυτό το πρίσμα, τονίστηκε για ακόμη μία φορά η στρα-
τηγική θέση της Ελλάδας και εκφράστηκε η ικανοποίηση 
των ΗΠΑ για τα διάφορα πολυμερή σχήματα συνεργασίας 
που έχει αναπτύξει η Αθήνα στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Οικονομική συνεργασία και αμερικανικές ε-
πενδύσεις
Σχετικά με την πραγματοποίηση αμερικανικών επενδύσεων 
στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος του State Department ξεκα-
θάρισε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δυνατότητα 
ουσιαστικής παρέμβασης, καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν 
ανεξάρτητα τις αποφάσεις τους. Διαβεβαίωσε, όμως, πως η 
στήριξη της Ουάσινγκτον θα αφορά στην ανάδειξη και την 
προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζο-
νται στην Ελλάδα.
«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε από τη μεριά μας ως αμε-
ρικανική κυβέρνηση είναι να επισημάνουμε τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν, αλλά, όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε κρατικά 
ελεγχόμενη οικονομία. Οι επενδυτές λαμβάνουν τις δικές 
τους αποφάσεις με βάση την εκτίμησή τους για τις ευκαι-
ρίες. Θα ήμασταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι εάν η ελλη-
νική κυβέρνηση εφαρμόσει το είδος των μεταρρυθμίσεων 
και πολιτικών που χρειάζεται να κάνει για να καταστήσει 
την ελληνική αγορά πιο ελκυστική στους επενδυτές. Και 
προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν κάποιες αρχικές συζητή-
σεις στη ΔΕΘ και ελπίζουμε ότι τα μέρη θα μπορέσουν να 
οικοδομήσουν πάνω σε αυτές. Μπορούμε να τις υποστηρί-
ξουμε, αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα έχει τον ηγετικό 
ρόλο στην κατεύθυνση των επενδύσεων».

Συνάντηση Πομπέο-Κατρούγκαλου στην Ουά-
σινγκτον: Η ατζέντα του διαλόγου
Η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου θα πραγματοποιηθεί 
στην Ουάσινγκτον και περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες:
* Περιφερειακή Πολιτική και Οικονομία
* Άμυνα και Ασφάλεια
* Κράτος Δικαίου και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας
* Εμπόριο-Επενδύσεις και Καινοτομία
* Ενεργειακή Συνεργασία
* Επαφές των Πολιτών.
Θα υπάρξει διμερής συνάντηση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου με τον Αμερικανό 
ομόλογο του Μάικ Πομπέο. Το πρωί της Πέμπτης, ο Έλληνας 
υπουργός θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένη συνά-
ντηση με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού 
προέδρου, Τζον Μπόλτον. 

Ο πρωθυπουργός ενόψει των 
αυριανών συναντήσεων με Πούτιν 
και Μεντβέντεφ μίλησε εφ’ όλης 
της ύλης στην εκπομπή «Formula 
of Power»
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Ν
ομίζω ότι ο κ. Καμμένος δήλωσε 
ότι η συμφωνία των Πρεσπών 
είναι πεθαμένη, νομίζω ότι αυ-
τές οι δηλώσεις γίνονται γιατί εί-

ναι πεθαμένος πολιτικά εκείνος και το κόμ-
μα που είχε φτιάξει. Αυτό είναι το πρόβλη-
μα και προσπαθεί να βρει άκρη. Πιστεύει 
ότι του φταίει η συμφωνία των Πρεσπών 
που ξεκίνησε ο αποσυντονισμός του κόμ-
ματος του από τη βόρεια Ελλάδα και έχει 
καταλήξει να είναι σε όλη την Ελλάδα. Σας 
θυμίζω ότι μία εκλογή προηγούμενη εί-
χε πάρει πάνω από 10%, η τάση δηλαδή 
της πτώσης του ήταν πολύχρονη και δεν 
του φταίνε ούτε οι Πρέσπες, ούτε ο Κο-
τζιάς. Αλλά κάθε άνθρωπος χρειάζεται να 

του φταίει κάποιος για τα λάθη που ο ί-
διος έκανε», είπε μεταξύ άλλων μιλώντας 
στον «Realfm», ο πρώην υπουργός Εξω-
τερικών και πρόεδρος της κίνησης «Πράτ-
τω» Νίκος Κοτζιάς, αναφερόμενος στον 
Πάνο Καμμένο.
«Εγώ όταν άρχισε να λέει αυτές τις ανο-
ησίες του είπα ο Όμηρος μας έχει διδά-
ξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι 
καλό να τα διδάσκουμε αυτά και στο σχο-
λείο, ότι δηλαδή πρέπει με μεγάλη προ-
σοχή να επιλέγεις τους φίλους σου, αλλά 
με μεγαλύτερη προσοχή να επιλέγεις τους 
εχθρούς σου’. Όπως του είπα δεν κάνει 
ούτε για φίλος μου, ούτε για εχθρός μου», 
πρόσθεσε.

Κοτζιάς κατά Καμμένου: Πεθαμένοι 
πολιτικά, εκείνος και το κόμμα του 

Αποφυλακίζεται ο Ριχάρδος και 
οι επτά που κατηγορούνται για 
λαθρεμπόριο χρυσού 

Με βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών - Από 200.000 
ευρώ ως εγγύηση πρέπει να 
καταβάλλουν ο Ριχάρδος και 
ο Tούρκος κατηγορούμενος, 
φερόμενος ως υπαρχηγός του 
κυκλώματος

Α
ποφυλακίζονται οι  οκτώ κατη-
γορούμενοι στην  υπόθεση της 
λαθρεμπορίας χρυσού  μεταξύ 
των οποίων και ο γνωστός ενε-

χειροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς.
 Πάντως, σύμφωνα με τους συνηγόρους 
υπεράσπισης η  αποφυλάκισης του Πρω-
ταγωνιστή Ριχάρδου Μυλωνά και του 
φερόμενου υπαρχηγού Τούρκου υπηκόου 
θα υλοποιηθεί αφού καταβληθεί το ποσό 
της εγγύησης των 200.000 ευρώ που τους 
επιβλήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι έξι  αναμέ-
νεται να αποφυλακιστούν αύριο.
Ειδικότερα, το αρμόδιο  δικαστικό συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών  δεχό-
μενο την εισήγηση της   αρμόδιας εισαγ-
γελέως η οποία είχε ταχθεί υπέρ της δια-
κοπής της προσωρινής κράτησης και για 
τους οκτώ προφυλακι-
σμένους, με βούλευμά 
του αποφάσισε  σήμερα 
το μεσημέρι ότι «δεν 
συντρέχει πλέον λόγος 
διατήρησης της προσω-
ρινής τους κρατήσεως».
Υπενθυμίζεται ότι και 
η ανακρίτρια της υπό-
θεσης, παρ΄ ότι αρχικά είχε αποφασίσει 
την προφυλάκισή τους, στην συνέχεια 
τάχθηκε υπέρ της αποφυλάκισής τους
Ωστόσο στον Ριχάρδο Μυλωνά  και στον 
Τούρκο υπήκοο  φερόμενο ως υπαρχη-
γός του κυκλώματος επιβλήθηκε εγγυο-
δοσία 200.000 ευρώ και οι περιοριστι-
κοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη 
χώρα και της εμφάνισης μια φορά το μήνα 
στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που 
διαμένει. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθη-
καν μόνο περιοριστικοί όροι.  
Τόσο ο Ριχάρδος Μυλωνάς όσο και ο 
Τούρκος για να αποφυλακιστούν πρέπει 
να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων το ποσό της  εγγυοδο-
σίας που τους επιβλήθηκε.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 5706/2018 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, προκύπτει ότι υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τις κακουρ-
γηματικές πράξεις που αποδίδονται με το 
κατηγορητήριο στους 8, αφού συντρέχει 
υψηλός βαθμός πιθανολόγησης ότι έχουν 
τελέσει τις διωκώμενες κακουργηματι-
κές πράξεις, ιδίως εν όψει του ότι οι κατα-
σχεθείσες ποσότητες χρυσού, αργυρού, 
κοσμημάτων, ρολογιών και λοιπών τιμαλ-
φών, που βρέθηκαν στο πλαίσιο των ερευ-
νών που διενεργήθηκαν προορίζονται για 
εξαγωγή προς την Τουρκία, χωρίς να προ-
κύπτει γι΄ αυτά η ύπαρξη φορολογικών 
παραστατικών σχετικά με την προέλευση 
τους και την επ΄ αυτών επιμέτρηση φόρων, 
δηλαδή ΦΠΑ και ενδεχομένως φόρου 
πολυτελείας, με αποτέλεσμα να νοούνται 
ως λαθρεμπορεύματα.
Ακόμη, αναφέρει το βούλευμα ότι δεν 
διευκρινίστηκε από τους εμπλεκόμενους 
εάν τα κατασχεθέντα προέρχονται από το 
εξωτερικό, από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τρίτες χώρες και εάν καταβλή-
θηκε ή όχι ΦΠΑ.
Το βούλευμα «εξασθενεί» τα τελωνει-

ακά έγγραφα που στάλθηκαν 
στην ανακρίτρια και άλλαξε 
άποψη για το θέμα της προ-
φυλάκισης των εμπλεκομέ-
νων.
Ειδικότερα, σημειώνεται στο 
βούλευμα ότι η κρίση του 
Συμβουλίου περί της ύπαρ-
ξης σοβαρών ενδείξεων ενο-

χής σε βάρος των εμπλεκομένων δεν αναι-
ρείται από κανένα αποδεικτικό μέσο, ούτε 
από τα έγγραφα της ΑΑΔΕ Γενική Διεύ-
θυνση Τελωνείων κ.λπ.
Και αυτό γιατί η Γενική Διεύθυνση Τελω-
νείων στα έγγραφά της «δεν αναφέρεται 
στην εξαγωγή λαθρεμπορευμάτων από τη 
χώρα, που αποτελεί εν προκειμένω το κρι-
νόμενο ζήτημα».
Επομένως, υπογραμμίζει το βούλευμα, 
«οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής των εμπλε-
κομένων δεν κλονίζονται από το περιεχό-
μενο των εγγράφων αυτών, ούτε από άλλο 
αποδεικτικό μέσο».
Ο Ριχάρδος δεν προέβη σε καμία παρά-
νομη ενέργεια, λέει ο δικηγόρος του 
Πέτρος Πανταζής.



8 14 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Καμμένος: Αν η Συμφωνία των Πρεσπών φτάσει στη Βουλή, εγώ δεν θα συνεχίσω να είμαι 
υπουργός και ούτε οι ΑΝΕΛ θα συνεχίσουν να αποτελούν μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού

Σ
την πρόθεσή του να παραιτηθεί 
από τη θέση του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και να αποσυρθεί α-
πό την κυβέρνηση αν ψηφιστεί 

η Συμφωνία των Πρεσπών από τη με-
ριά της πΓΔΜ αναφέρθηκε ο Πάνος Καμ-
μένος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης σε 
στελέχη της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα.
«Δήλωσα στα φυλάκια και στο προσω-
πικό που συνάντησα ότι αν συνεχίσει 
και ψηφιστεί η συνθήκη των Πρεσπών 
από την μεριά της ΠΓΔΜ εγώ θα παραι-
τηθώ από το υπ. ΕΘνικής Άμυνας ανα-
λαμβάνοντας και το βάρος αυτής της 
ευθύνης, θα αποσυρθώ από την κυβέρ-
νηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμέ-
νος.
Το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας την επί-
σκεψή του στη Λάρισα (μετέβη στην 1η 
Στρατιά, στο Αρχηγείο Τακτικής Αερο-
πορίας και στην 110 Πτέρυγα Μάχης) 
διαφοροποιήθηκε από τις πρωινές 
δηλώσεις του. «Είναι δεδομένο ότι αν 
-ω μη γένοιτο- αυτή η συμφωνία φτά-
σει στη Βουλή, εγώ δεν θα συνεχίσω να 
είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας και ούτε 
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα συνεχίσουν 
να αποτελούν μέλος του κυβερνητικού 
συνασπισμού» είπε ο κ. Καμμένος σε 
δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.
Οι διαφορετικές δηλώσεις του κ. Καμ-
μένου δημιούργησαν ασάφεια, καθώς 
δημιούργησαν την εικόνα ενός ιδότυπου 
«α-μπε-μπα-μπλομ», με τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας το πρωί να προαναγ-
γέλλει ότι θα παραιτηθεί όταν οι Σκο-
πιανοί ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρε-
σπών (η τελική έγκριση της συνταγμα-
τικής αναθεώρησης στη FYROM προ-
γραμματίζεται για τις 15 Ιανουαρίου του 
2019) και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας 
να ανασκευάζει διακινώντας την εκδοχή 
ότι θα παραιτηθεί από υπουργός και 
θα αποσύρει τα μέλη των ΑΝΕΛ από το 
υπουργικό συμβούλιο όταν η συμφω-
νία των Πρεσπών φτάσει στη Βουλή των 
Ελλήνων προς έγκριση, κάτι που είναι 
άγνωστο πότε θα γίνει αλλά πιστεύε-
ται ότι θα γίνει περίπου τον Μάρτιο του 
2019. Πότε θα παραιτηθεί ο Πάνος Καμ-

μένος από υπουργός Εθνικής Άμυνας; 
Γιατί δημιουργεί αυτή την ασάφεια; Είναι 
μια τακτική που ακολουθείται σκοπίμως 
ή πρόκειται για αθέλητες ανακολουθίες 
σχετικά με τον πολιτικό βίο της κυβέρ-
νησης;
Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ο Πάνος 
Καμμένος, ολοκληρώνοντας την επί-
σκεψή του στη Λάρισα το μεσημέρι της 
Πέμπτης επέκρινε τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα ότι αθέτησε τη συμφωνία 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και φέρνει προς έγκριση 
τη συμφωνία των Πρεσπών νωρίτερα 
απ’ ότι είχε συμφωνηθεί.
«Πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα πρέπει 

να γίνουν σύντομα. Το θέμα του Σκο-
πιανού ήρθε, παρά την συμφωνία που 
είχαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνή-
σουμε μαζί, πολύ πιο νωρίς από ότι είχε 
σχεδιαστεί. Το καλό για την πατρίδα θα 
είναι οι εκλογές να πάνε στο τέλος της 
τετραετίας. Από τη δική μας πλευρά, 
θα κάνουμε ό,τι πρέπει για αυτό. Από 
εκεί και πέρα, όμως, αντιλαμβάνεστε ότι 
υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία απο-
τελούν για εμάς «κόκκινη γραμμή» και 
δεν μπορώ εγώ ως πολιτικός προϊστά-
μενος των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και 
λόγω της θέσης που δημόσια έχω πάρει 
από την αρχή της πολιτικής μου σταδι-
οδρομίας, να αποδεχθώ να παραμένω 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας και παράλ-
ληλα να συνυπογράφω την παράδοση 
του όρου «Μακεδονία». Αυτό δεν θα το 
κάνω ποτέ» επισήμανε ο Πάνος Καμμέ-
νος.
Το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας επέμεινε ότι η Συνθήκη των 
Πρεσπών είναι «νεκρή» μετά τις δηλώ-
σεις Ζάεφ για «μακεδονική εθνότητα και 

γλώσσα».
Μιλώντας συγκεκριμένα για τις δηλώ-
σεις από την πλευρά των Σκοπίων ο 
υπουργός Άμυνας είπε ότι «με τις τελευ-
ταίες δηλώσεις φαίνεται ότι έχουν απο-
φασίσει να συνεχίσουν τις αλυτρωτικές 
τους βουλήσεις πράγμα που πιστευω ότι 
μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά στην 
απαξίωση της συνθήκης αυτής που έτσι 
κι έτσι είναι νεκρή με αυτές τις δηλώσεις 
που αυτοί κάνουν ώστε να μη δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα και να πάμε με ομαλό-
τητα».
Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους 
ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στις 
προκλητικές δηλώσεις της ηγεσίας της 
FYROM σημειώνοντας ότι «οι συνεχείς 
αλυτρωτικές προκλητικές τους δηλώ-
σεις επιβεβαιώνουν αυτούς που λέγαμε 
ότι δεν μπορούν να καλυφθούν με ένα 
μανδύα μιας συμφωνίας την οποία δεν 
θα τηρήσουν. Χαίρομαι, επίσης, που ο 
Πρωθυπουργός είπε από το βήμα της 
Βουλής ότι αν αυτές οι προκλήσεις συνε-
χιστούν και αν αμφισβητείται, για παρά-
δειγμα, η μη ύπαρξη «μακεδονικής» 
εθνότητας ή οι αλυτρωτικές τους τάσεις 
περί δήθεν μειονότητας και συνεχίσουν 
τις προκλήσεις δεν θα υπάρξει συμφω-
νία».
Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και 
στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λέγο-
ντας ότι «έχουμε τις καλύτερες». «Το 
ηθικό είναι υψηλό, ο επαγγελματισμός 
έχει οδηγήσει τη χώρα μας σε μια γεω-
πολιτική ενίσχυση, με αποτέλεσμα από 
πρόβλημα στην περιοχή ή μέρος του 
προβλήματος, η Ελλάδα να έχει κατα-
στεί ένας πόλος σταθερότητας. Θεωρώ 
ότι αυτό επετεύχθη ακριβώς γιατί τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που 
αποτελούν το κύριο οπλικό σύστημα της 
Ελλάδας, κράτησαν στην περίοδο της 
κρίσης. Δεν διαμαρτυρήθηκαν καν για 
τις τεράστιες περικοπές που έγιναν στα 
οικονομικά τους, αλλά και στη μείωση 
κατά 60% του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για αυτό 
το λόγο, όπως βλέπετε, οι σύμμαχοί μας 
εμπιστεύονται πλέον την Ελλάδα».

Καμμένος: Θα παραιτηθώ από υπουργός 
αν οι Σκοπιανοί ψηφίσουν τη Συμφωνία

Αλαβάνος για Τσίπρα: 
Έχει λειτουργήσει για την 
Αριστερά χειρότερα και 
από τον χειρότερο δεξιό

Ο Αλέκος Αλαβάνος χαρακτήρισε «πολιτικό 
πραξικοπηματία» τον πρωθυπουργό επειδή 
άλλαξε το «όχι» του δημοψηφίσματος σε «ναι» - 
«Δραγασάκηδες, Φλαμπουράρηδες έχουν κάνει 
ένα θίασο του οποίου το παίξιμο το σκηνοθετεί 
ο εξωτερικός παράγοντας» - Κριτική εκ των έσω 
από τον άνδρα που ανέδειξε τον Τσίπρα αρχηγό 
του ΣΥΡΙΖΑ

«
Και ο Ιησούς έπεσε έξω με την επιλογή του Ιού-
δα, ήταν πλήρης αποτυχία» είπε για την επιλογή 
του Αλέξη Τσίπρα ο Άλεκος Αλαβάνος προσθέ-
τοντας ότι «αυτή την προδοσία της Αριστεράς 

και της κοινωνίας δεν την έχει κάνει ο χειρότερος αντίπα-
λος μας με τόσο μεγάλη επιτυχία».
Στην ερώτηση, δε, αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λειτουργή-
σει για την Αριστερά χειρότερα και από τον χειρότερο 
δεξιό ο Αλέκος Αλαβάνος απάντησε «ναι» εξηγώντας 
ότι «ο δεξιός είναι επικριτικός απέναντι στις θέσεις της 
αριστεράς αλλά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις για 
την Αριστερά υπήρχε και μέσα στους συντηρητικούς μια 
εκτίμηση στην Αριστερά. Είναι αυτό που λέμε η ηθική 
απαξίωση. Πιστεύω ότι είναι υπεύθυνος προσωπικά και 
ο Αλέξης Τσίπρας και όλη η παρέα Δραγασάκηδες, Φλα-
μπουράρηδες έχουν κάνει ένα θίασο του οποίου το παί-
ξιμο το σκηνοθετεί ο εξωτερικός παράγοντας».
Ερωτηθείς για την υπόθεση Πετσίτη αφού αρχικά είπε ότι 
δεν τον γνώριζε, στη συνέχεια είπε ότι «δεν μου κάνουν 
εντύπωση όσα βλέπουν το φως της δημόσιότητας. Από 
τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να γίνει διαχειρι-
στής της κατάσταης και ακολούθησε τον προηγούμενο 
και με χειρότερο τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ήταν 
φυσικό να εμφανίσει τα παθολογικά φαινόμενα με αυλές 
και μεσάζοντες».
Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους ο Αλέκος Αλαβάνος 
είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «διεφθαρμένο κόμμα ως προς 
την πολιτική του ακεραιότητα γιατί εξαπάτησε τον ελλη-
νικό λαό».
Μιλώντας ειδικά για το δημοψήφισμα και με αφορμή το 
γεγονός ότι, όπως είπε, «σε μια ημέρα η κυβέρνηση το 
«όχι» το έκανε «ναι»» έκανε λόγο για «ένα από τα χειρό-
τερα πολιτικά πραξικοπήματα στη νεώτερη της ιστορία». 
Στην ερώτηση, δε, πώς χαρακτηρίζεται ο επικεφαλής τότε 
απάντησε ότι «είναι ένας πραξικοπηματίας πολιτικός».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι «μου κάνει εντύπωση η σιωπή 
και η μη αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας».
Μιλώντας, τέλος, για την παραχώρηση της δημόσιας 
περιουσίας αναρωτήθηκε «ποια κυβέρνηση το έκανε 
αυτό; Μια κυβέρνηση Μεταξά; Μια κυβέρνηση Βενιζέ-
λου; Μόνο η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου και γι’ αυτό 
λέω ότι αυτοτοποθετήθηκε πιο δεξιά και από τη Νέα 
Δημοκρατία».

επικαιρότητα
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«Βόμβα» για τον 
Προϋπολογισμό και την 
Οικονομία η φορολογική 
εξάντληση των φορολουμένων 
- Το 50% από μια μείωση των 
άμεσων φόρων θα επέστρεφε 
στα κρατικά Ταμεία μέσω της 
Ανάπτυξης

Ο
ι διεθνείς έρευνες κατα-
τάσσουν τα τελευταία χρό-
νια την Ελλάδα πρώτη 
στους έμμεσους φόρους 

που εκτινάχθηκαν στα ύψη με το 3ο 
Μνημόνιο, αν και θεωρούνται οι πιο 
άδικοι σε βάρος των ασθενέστερων 
που δεν μπορούν να περικόψουν τί-
ποτε από τις βασικές δαπάνες διαβίω-
σης για να αποφύγουν το φορολογικό 
βάρος. Πόσο δίκαιοι είναι όμως στην 
χώρα μας οι άμεσοι φόροι που, θεω-
ρητικά, βαρύνουν αναλογικά τους ευ-
πορότερους με βάση το εισόδημα και 
την φοροδοτική τους ικανότητα;
Και στον τομέα αυτόν, η Ελλάδα πρω-
τοπορεί σε στρεβλώσεις: το 90% των 
εσόδων από τη φορολογία εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων, το πλη-
ρώνει το 19% των φορολογουμένων. 
Δηλαδή μόλις ο 1 στους 5 φορολο-
γομένους πληρώνει τα 9 από τα δέκα 
ευρώ που εισπράττει το δημόσιο από 
τους άμεσους φόρους εισοδήματος!
Το στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει, 

μεταξύ άλλων, μελέτη που εκπόνησε 
ο καθηγητής Βασίλης Ζουμπουλίδης 
και δημοσιεύεται από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί «βόμβα» για 
την πορεία εκτέλεσης του πρώτου 
μεταμνημονιακού προϋπολογισμού, 
δημιουργώντας ερωτήματα για το αν 
και μέχρι πότε θα μπορούν να σηκώ-
νουν τα συνολικά βάρη του Κράτους 
τόσο λίγοι φορολογούμενοι. Όπως 
σημειώνει ο ίδιος ο κύριος Ζουμπου-
λίδης, επίκουρος καθηγτής Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής στο 
ΑΤΕΙ Αν. Μακεδονίας, «η άντληση 
των φορολογικών εσόδων στην 
Ελλάδα πραγματοποιείται από έναν 
ολοένα και μικρότερο κύκλο ιδιωτών 
και επιχειρήσεων που καλούνται να 
επωμισθούν ολοένα και περισσότερα 
φορολογικά βάρη».
Αντίστοιχα και για τις επιχειρήσεις, 
υπολογίζεται ότι το 83% του φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων 
καταβάλλεται από το 4,5% των επι-
χειρήσεων. Και καθώς προφανώς 
πρόκειται για τις πιο μεγάλες επιχει-
ρήσεις της χώρας, γεννάται θέμα όχι 
μόνον διατήρησης των εισπράξεων 
των φόρων, αλλά και της διατήρησης 
των θέσεων εργασίας που αυτές προ-
σφέρουν στην ελληνική Οικονομία.
Αλλά και στους φόρους ακινήτων, 
το 66% των εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ 
στηρίζεται στις πληρωμές του 33% 

των ιδιοκτητών. Δηλαδή τα 2/3 από 
τα περίπου 2,5 δισ. που εισπράττει 
«καθαρά» το Κράτος από τον φόρο 
κάθ χρόνο, τα καταβάλλει το 1/3 των 
ιδιοκτητών ακινήτων.
Ανάγοντας τα μεγέθη αυτά στις προ-
βλέψεις του Προϋπολογισμού του 
Κράτους, προκύπτει ότι
- 1,6 εκατομμύρια από τα 8,5 εκατομ-
μύρια ΑΦΜ πληρώνουν τα 7,6 από τα 
συνολικά 8,5 δισ. του φόρου εισοδή-
ματος. Τα υπόλοπα 6,9 εκατομμύρια 
των φορολογουμένων δεν πληρώ-
νουν αθροιστικά μαζί, ούτε καν 1 δισ. 
ευρώ όλα κι όλα για φόρους εισοδή-
ματος.

- 11.250 εταιρείς (4,5% από τα συνο-
λικά 250.000 νομικά πρόσωπα) κατα-
βάλλουν τα 2,9 από τα 3,5 δισ. ευρώ 
φόρων εισοδήματος που αναμένει 
από τις επιχειρήσεις ο Κρατικός Προ-
ϋπολογισμός.
Στην ίδια μελέτη, αναφέρεται η 
εκτίμηση (Herald Uhlig, Mathias 
Trabandt) ότι αν το Κράτος μείωνε 
τους φόρους εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, το 50% της συγκεκριμέ-
νης μείωσης θα επιστρέψει και πάλι 
στα κρατικά μέσω της οικονομικής 
ανάπτυξης.
Έτσι η μείωση των φόρων θα ήταν 
αυτοχρηματοδοτούμενη κατά 50%. 

Και, μάλιστα, η εκτίμηση αυτή μπο-
ρεί να είναι και συντηρητική καθώς, 
όπως αναφέρεται, «σε ακόμα μεγα-
λύτερο ποσοστό αυτοχρηματοδότη-
σης καταλήγει άλλη μελέτη από τον 
επικεφαλής οικονομολόγο της Allianz, 
Michael Heise, ο οποίος υπολόγισε τις 
επιδράσεις από μια μείωσης φόρου 
ύψους 10 δισ. ευρώ για τους χαμη-
λού και μεσαίου εισοδήματος φορο-
λογούμενους. Δεδομένου ότι αυτή 
η ομάδα εισοδήματος θα έχει πλέον 
στη διάθεσή της περισσότερο εισό-
δημα, θα το χρησιμοποιήσει σχεδόν 
αποκλειστικά στην κατανάλωση αγα-
θών και υπηρεσιών. 

Ένας στους πέντε Έλληνες «σηκώνει» το 90% του 
φορολογικού βάρους 

επικαιρότητα
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Τ
ις ακραίες πολιτικές εξελίξεις και ανα-
ταράξεις εντός του κυβερνητικού συ-
νασπισμού ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που (ανα)
τροφοδοτεί η Συμφωνία των Πρεσπών 

αλλα και οι δηλώσεις της κυβέρνησης των Σκο-
πίων για «Μακεδονικη εθνότητα και γλώσσα» 
επιβεβαίωσε η σφοδρή αντιπαράθεση των Α-
λέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
Βουλή.
Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να υπερασπιστεί 
την συμφωνία υποστηρίζοντας ότι προασπί-
ζεται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ενώ ο 
αρχηγός της ΝΔ επισήμανε πως ο κ. Τσίπρας 
είπε «ναι» εκεί που είπαν «όχι» όλοι οι προη-
γούμενοι πρωθυπουργοί εκχωρώντας στο γει-
τονικό κρατίδιο «μακεδονική γλώσσα και εθνό-
τητα». Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υποστή-
ριξε ότι το Μέγαρο Μαξίμου αντάλλαξε με τους 
εταίρους την Μακεδονία για να ακυρώσει την 
περικοπή των συντάξεων που ψήφισαν οι βου-
λευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Στην πολιτική εξίσωση μπήκε και ο κ. Πάνος 
Καμμένος, ο οποίος αντί να υπερασπιστεί τον 
πρωθυπουργό στην μάχη με τον αρχηγό της 
ΝΔ, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να δεσμευτεί πως 
θα ακυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών αν ο 
λαός του δώσει την εξουσία, αποσιωπώντας 
ωστόσο πως ο ίδιος επέτρεψε την υπογραφή 
της με την ψήφο του.
Ο κ. Τσίπρας κατά την πρω-
τολογία του απέφυγε να ανα-
φερθεί στην συμφωνία των 
Πρεσπών μένοντας προσκολ-
λημένος στην καλλιέργεια του 
αφηγήματος περι οικονομι-
κής άνθισης.
Το ζήτημα έθεσε ο κ. Μητσο-
τάκης σχολιάζοντας την σχε-
τική «αφωνία» του πρωθυπουργού. Ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτή-
ρισε επαίσχυντη την συμφωνία και κατηγό-
ρησε τον κ. Τσίπρα πως εκχώρησε στους γεί-
τονες «την Μακεδονική γλώσσα και εθνότητα» 
ενώ κάλεσε το Μέγαρο Μαξίμου να προσφύγει 
άμεσα σε εκλογές προκειμένου ο λαός να απο-
φασίσει και για την Συμφωνία πριν αυτή κυρω-
θεί από την Βουλή:
- Εχετε καταπιεί την φωνή σας για το Σκοπιανό 
αν και μιλάτε πολύ τελευταία. Εχετε κάτι να μας 
πείτε για όσα πρόσφατα μας είπε ο κ. Ζάεφ για 
Μακεδόνες του Αιγαίου, για Μακεδόνες της 
Ελλάδας και για Μακεδονικά που πρέπει να 
διδάσκονται στην χώρα μας;
- Ο Ζάεφ πανηγυρίζει και εσέις κατάπιατε το 
αμίλητο νερό. Ο κ. Ζάεφ κέρδισε αυτό που δεν 
του είχε εκχωρήσει καμία ελληνική κυέρνηση: 

μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα.
- Εκεί που επι 27 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί έλε-
γαν όχι εσείς είπατε ναι.
- Όταν κ Τσίπρα ο κυβερνητικός σας εκπρόσω-
πος και υπουργοί σας αναρωτιούνται αν συμ-
φωνούμε με το Σύνθημα ότι η Δημοκρατία 
πούλησε την Μακεδονία, σας λέμε ότι δεν συμ-
φωνούμε. Όμως, μόνοι σας κάνατε το παζάρι 
και οι υπόλοιποι δεν φέρουμε καμία ευθύνη.
- Εμείς χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποι-
ήσουμε όλα τα εργαλεία που η Δημοκρατία 
επιτρέπει γα να σας αποτρέψουμε. Αν αύριο 
η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα μειονοτήτων 
εσείς θα φέρετε την ευθύνη.
- Ακόμα και η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει 
γλώσσα και εθνικότητα γιατί εκεί κρύβεται ο 
αλυτρωτισμός
- Με κυνισμό στήσατε έναν αντιπερισπασμό 
στην εθνική πληγή του Σκοπιανού. Θα σας πω τι 
συζητούν οι πολίτες. Ανταλλάξατε το Σκοπιανό 
με την μη περικοπή των συντάξεων. Ανταλλά-
ξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να ψηφίσετε 
με μια μείζονα εθνική υποχώρηση. Αυτό είναι 
το εισιτήριο για να ταξιδέψατε από τις Πρέ-
σπες στην Ιθάκη. Στις Πρέσπες υπογράψατε την 
εθνική υποχώρηση και στην Ιθάκη την δήθεν 
έξοδο από τα μνημόνια.
- Να σας πω και τι λένε στις Βρυξέλλες πίσω 

από τις πλάτες σας; Ότι κάνεις 
έλληνας πρωθυπουργός δεν 
ήταν τόσο εύκολος στην δια-
πραγμάτευση. Τα δώσατε όλα 
και με κομπασμό ισχυρίζεστε 
σήμερα ότι θα φέρνετε γου-
λιά- γουλία το ποτήρι της ελά-
φρυνσης όταν πνίγετε τους 
έλληνες με τα βάρη που εσείς 
φορτώσατε.

- Προκηρύξτε εκλογές μια ώρα αρχύτερα. 
Δώστε την ευκαιρία στον λαό να απαντήσουν 
για την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών.
Απαντώντας, ο κ.Τσίπρας υποστήριξε ότι 
η Συμφωνία δεν εκχωρεί εθνότητα αλλά 
“nationality” ενώ πρόσθεσε ότι η γλώσσα είχε 
εκχωρηθεί από το 1977. Ο ίδιος ανέφερε ότι με 
την Συμφωνία εμποδίζονται όσοι επιδιώκουν 
να εγείρουν ζητήματα «μακεδονικής μειονότη-
τας» εντός της Ελλάδας. Σε μια απόπειρα δε να 
αλλάξει την αρχική επικοινωνιακή στρατηγική 
του Μαξίμου που χαρακτήριζε όσους διαφω-
νούν με την Συμφωνία ως «αρκροδεξιούς» ο 
κ. Τσίπρας είπε ότι «οι διαφωνίες είναι θεμι-
τές» και πως «δεν σημαίνει ότι όποιος διαφω-
νεί είναι ακροδεξιός». Παράλληλα, κάλεσε τον 
κ. Μητσοτάκη να ανακαλέσει τα περι ανταλλα-
γής του «Σκοπιανού» με τις συντάξεις.

Ελιγμός Τσίπρα για Σκοπιανό: Αν δεν 
τηρήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν 
θα ενταχθούν σε διεθνείς οργανισμούς 

Με απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Αλβανού πρωθυπουργού, η 
παράκτια ζώνη της Χειμάρρας περνάει παρανόμως στην ιδιοκτησία του 
υπουργείου Τουρισμού

Πρωτοφανές: Ο Ράμα αρπάζει τις 
περιουσίες των Ελλήνων στην 
Αλβανία

Μ
ία πρωτοφανή απόφαση, 
που φέρει την υπογραφή 
του Αλβανού πρωθυπουρ-
γού, Έντι Ράμα, φέρνει στο 

φως το himara.gr, αποκαλύπτοντας ότι η 
κυβέρνηση της γείτονος απεργάζεται εκ 
νέου σχέδιο υφαρπαγής των περιουσι-
ών στη Χειμάρρα. 
Η απόφαση κάνει λόγο για την κατα-
γραφή και το πέρασμα ακινήτων περι-
ουσιών του «Δημοσίου» στην αρμοδι-
ότητα του υπουργείου Τουρισμού της 
Αλβανίας. Το πρόβλημα της μη ύπαρ-
ξης τίτλων ιδιοκτησίας στην περιοχή 
της Χειμάρρας δίνει τη δυνατότητα στον 
Αλβανό πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει 
όλες τις περιουσίες «δημόσιες».
Μάλιστα, σε συνέχεια της νομοθεσίας 
για την δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων 
σε «στρατηγικούς επενδυτές», ο πρω-
θυπουργός της Αλβανίας υπέγραψε την 
από 21/11 απόφαση αρ. 708 του υπουρ-
γικού συμβουλίου, η οποία ορίζει ότι 
46 τεμάχια στα νότια παράλια της χώρας 
περνάνε στην ιδιοκτησία του υπουρ-
γείου Τουρισμού, με σκοπό την τουρι-
στική τους αξιοποίηση.
Και μολονότι ο νόμος αναφέρεται σε 
κρατικές ιδιοκτησίες, το himara.gr, επι-
καλούμενο τους σχετικούς χάρτες, που 
συνοδεύουν την απόφαση, υπογραμμί-

ζει ότι, στην πραγματικότητα, υπάρχει 
καταπάτηση ιδιωτικών περιουσιών. Πιο 
συγκεκριμένα, σε σύνολο 46 τεμαχίων 
συνολικής έκτασης 1.614 εκταρίων, τα 
41 τεμάχια έκτασης 1.377 εκταρίων βρί-
σκονται στον Δήμο Χειμάρρας και μόνο 
πέντε τεμάχια, έκτασης 237 εκταρίων, 
βρίσκονται στην Αυλώνα και τα Εξαμή-
λια (σ.σ. σε μια περιοχή που εκτείνε-
ται από την Παλάσα μέχρι τους Αγίους 
Σαράντα).
Οι εκτάσεις που οικειοποιείται το 
υπουργείο Τουρισμού της Αλβανίας, 
με σκοπό την παραχώρησή τους ένα-
ντι ενός ευρώ, ανήκουν σε Έλληνες, χρι-
στιανούς ορθόδοξους του Δήμου Χει-
μάρρας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο, 
στην ιδιοκτησία του υπουργείου Τουρι-
σμού περνούν:
- 92,46 εκτάρια στους Δρυμάδες (και Γκι-
λεκάτες)
- 78,87 εκτάρια στο Βούνο
- 62,77 εκτάρια στην Χειμάρρα (μεταξύ 
άλλων 34,66 στο Λειβάδι, 4,97 στο 
Ποτάμι, 2,76 στο Φιλικούρι)
- 60,1 εκτάρια στο Παλέρμο
- 4,48 εκτάρια στο Πικέρνι
- 24,48 εκτάρια στο Λούκοβο
- 46,46 εκτάρια στον Άγιο Βασίλη
- 993 εκτάρια στην Νίβιτσα
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To... αρχαιοελληνικό σακάκι 
του Γιάννη που «έκλεψε» την 
παράσταση

Τ
ις εντυπώσεις «έκλεψε» ο Γιάν-
νης με το σακάκι που εμφανίστη-
κε να φορά στο παιχνίδι κόντρα 
στους Καβαλίερς. Ο ηγέτης του 

Μιλγουόκι έμεινε εκτός για να πάρει τις 
απαραίτητες ανάσες και εμφανίστηκε με 
μια εμφάνιση που τράβηξε όλα τα φώτα.
Το σακάκι του από την μέσα μεριά είχε 
αρχαιοελληνικές φιγούρες, με την θεά 
Αθηνά να είναι εκείνη που φάνηκε, όταν 
ο Αντετοκούνμπο άνοιξε για να το δεί-
ξει.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους 
Μπακς στη νίκη επί των Ράπτορς και στη 
συνέχεια ευχαρίστησε τους Έλληνες της 
ομογένειας που τον περίμεναν στις εξέ-

δρες για τη στήριξή τους!  
Μετά το τέλος του αγώνα με τους 
Ράπτορς, πολλοί Έλληνες περίμεναν τον 
σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς στις 
εξέδρες του γηπέδου. Φυσικά ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο δεν τους χάλασε 
το χατίρι, κατευθύνθηκε προς το μέρος 
τους παρά την καθυστέρηση, πήρε το 
μικρόφωνο και τους ευχαρίστησε για τη 
στήριξή τους!
«Παιδιά, έχω αργήσει για το λεωφο-
ρείο. Θέλω να σας πω γρήγορα ευχα-
ριστώ πολύ που με στηρίζετε, ευχαρι-
στώ που στηρίζετε τους Μπακς, ζήτω η 
Ελλάδα! Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά!» 
ήταν το μήνυμα του Greek Freak.

επικαιρότητα

Γιώργος Λιάνης: «Τα οικονομικά 
μου είναι τρισχειρότερα τώρα»

Ο 
Γιώργος Λιάνης μίλησε για τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, την Δήμη-
τρα Λιάνη και αποκάλυψε ότι η 
σύνταξη του είναι χαμηλή, αλλά 

προσπαθεί να προσαρμοστεί στα σημερι-
νά δεδομένα. 
Ο Γιώργος Λιάνης αναφέρθηκε στην 
ξαδέλφη του, με την οποία μπορεί να είχαν 
χαθεί, αλλά τα Χριστούγεννα θα τα περά-
σουν μαζί. 
Με την κυρία Δήμητρα Λιανή-Παπανδρέου 
μιλάτε;
«Μιλάμε, βεβαίως. Το καλοκαίρι συνα-
ντηθήκαμε στο Ηρώδειο και θα βγούμε 
τα Χριστούγεννα, έχουμε δώσει ραντε-
βού. Την αγαπώ και με αγαπάει, το ξέρω. 
Είναι αλήθεια ότι είχαμε καιρό να συνα-
ντηθούμε, όμως ποτέ δεν είχα πάψει να 
μιλάω με τη Δήμητρα. Είχαμε διαφορές με 
μερικά πράγματα που έκανα εγώ, έκανε κι 
εκείνη και δεν συμφωνούσαμε. Η Δήμη-
τρα απεδείχθη ότι ήταν μια άξια σύντρο-
φος του Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου είναι το πιο λατρευτό μου πρόσωπο, 
όχι επειδή ήταν ο άντρας της Δήμητρας, 
όπως μερικοί βιάστηκαν να βαπτίσουν, 
ούτε ήμουν ποτέ ΠΑΣΟΚ, ήμουν ΚΚΕ. Γνώ-
ρισα τον Ανδρέα, λάτρεψα την προσωπι-
κότητά του, γι’ αυτό έγινα «Ανδρεϊκός» 
μέχρι θανάτου. Ήταν σίγουρα η σημα-
ντικότερη προσωπικότητα που γνώρισα 
στην Ελλάδα, πέραν των ποιητών που 
είναι παραπάνω. Γνώρισα τον Βάρναλη, 
τον Μίκη Θεοδωράκη, που άλλαξε τη ζωή 
μου, αυτούς τους βάζω παραπάνω από 

οποιονδήποτε πολιτικό. Πολλοί πολιτικοί 
ήταν απαράδεκτοι, ήμασταν απαράδεκτοι. 
Μερικοί ήμασταν τυχοδιώκτες, βάζω και 
τον εαυτό μου μέσα, ήμασταν ανάξιοι να 
φέρουμε αυτό το μεγάλο αξίωμα που το 
δίνει ο ελληνικός λαός να τον εκπροσω-
πείς, στο κέντρο των αποφάσεων για τη 
ζωή του, την ιστορία του και την ακεραι-
ότητα της χώρας του. Ο ελληνικός λαός θα 
περάσει την κρίση με τις δυνατότητες του 
και όχι από αποφάσεις των πολιτικών, είναι 
θέμα πολιτισμού και ψυχολογίας μέσα του, 
δεν είναι οικονομικό. Έχουμε μια τηλεό-
ραση που είναι μια «τιποτιέρα», μόνο τα 
άσχημα της χώρας δείχνει. Παραδίνουμε 
σημασία στους πολιτικούς και στην πολι-
τική ζωή. Η χώρα είναι σε παρακμή, αλλά 
δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα σε παρακμή. 
Είμαι πολύ καλύτερα στα 75 μου χρόνια, 
απ’ ό,τι ήμουν στα 55 μου»
Τα οικονομικά σας πώς είναι;
«Τα οικονομικά μου είναι τρισχειρότερα 
τώρα. Στα 55 μου, βουλευτής, έβγαζα 
7.000 ευρώ το μήνα, τώρα όλα μαζί με 
τη σύνταξη μου είναι 1.500 ευρώ, αν δεν 
κάνω κάτι άλλο... Δεν με ενδιαφέρει καθό-
λου. Μένω στο ενοίκιο. Κρατάω τα παλιά 
μου ρούχα, που ντυνόμουν πολύ ωραία, 
γιατί ήθελα να φαίνομαι κομψός βουλευ-
τής και μια χαρά τα φοράω και σήμερα. 
Στη ζωή προσαρμόζεσαι. Δεν θα σου φτιά-
ξει τη ζωή το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν το 
περιμένεις, θα είσαι δυστυχής σε όλη σου 
τη ζωή. Τη ζωή σου την φτιάχνεις εσύ» εξή-
γησε στο Λοιπόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Έπιασαν βαπόρι από τη Συρία με 6 
τόνους χασίς 

Μπροστά στην ανακάλυψη μιας τερά-
στιας ποσότητας ναρκωτικών βρίσκο-
νται τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος 

τα οποία ελέγχουν το φορτίο που μετέφερε φορ-
τηγό πλοίο με σημαία Συρίας, το οποίο βρίσκεται 
στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το ekriti, μέχρι τώρα, έχουν ελεγ-
χθεί οκτώ κοντέινερ, στα οποία οι λιμενικοί έχουν 
εντοπίσει πάνω από πέντε τόνους κάνναβης σε 
μορφή «σοκολάτας». Οι έρευνες συνεχίζονται, 
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα ναρκωτικά βρί-
σκονται κρυμμένα στο εσωτερικό του δαπέδου 
των κοντέινερ, τα οποία περιέχουν διαφόρων 
ειδών εμπορεύματα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως η ποσότητα των ναρκωτι-
κών που βρίσκεται στο πλοίο μπορεί να ανέρχε-
ται στους 10 τόνους και πρόκειται για ένα από τα 

μεγαλύτερα φορτία που έχουν εντοπιστεί στην 
Κρήτη.
Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης, είναι 
το γεγονός πως στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Αρχη-
γός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Σταμά-
της Ράπτης, ενώ τον συνοδεύουν ανώτατοι αξιω-
ματικοί της Διεύθυνσης Ναρκωτικών.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, το πλήρωμα του 
πλοίου το οποίο αποτελείτο από δέκα Σύρους και 
έναν Ινδό, έχει συλληφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, πριν από 
λίγες ημέρες πολλά μίλια ανατολικά της Κρήτης 
έγινε ρεσάλτο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστο-
λών του Λιμενικού πάνω στο συγκεκριμένο πλοίο. 
Οι καιρικές συνθήκες όμως ήταν δύσκολες αφού 
υπήρχε καιρός κι έτσι το πλοίο οδηγήθηκε συνο-
δεία του Λιμενικού νότια της Κρήτης.



12 14 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευ-
ταία συνάντησή του με την απεσταλμένη 
του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Τζέϊν Χολ 
Λουτ, απαίτησε, σε περίπτωση επανέναρ-

ξης του διαλόγου για το Κυπριακό, να γίνει ρητή α-
ναφορά ότι το πλαίσιο λύσης είναι τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και η διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου.
Ο κ. Νεοφύτου, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις 
ύστερα από συνάντηση με τον Πρόεδρο του “Jewish 
Agency for Israel” Ισαάκ Χέρζογκ, ρωτήθηκε για την 
κατάσταση στο εσωτερικό και την αμφισβήτηση εκ 
μέρους του ΑΚΕΛ της δέσμευσης του Προέδρου για 
λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
«Ενημερωθήκαμε στο Εθνικό Συμβούλιο, και είναι η 
πρώτη φορά που θα το πω για κάτι που συζητείται 
στο Εθνικό, και με ξέρετε. Στην τελευταία συνάντηση 
με την Λουτ ήταν απαίτηση του Προέδρου Αναστασι-
άδη και της κυβέρνησής μας, να γίνει ρητή αναφορά, 
αν θα επαναρχίσει ο διάλογος, ότι το πλαίσιο λύσης 
δεν θα είναι απλώς τα ψηφίσματα, να μπει ονομα-
στικά ότι είναι η διζωνική , δικοινοτική ομοσπονδία», 
ανέφερε.
Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι λυπεί το κόμμα του η κατά-
σταση στο εσωτερικό, ειδικά σε  αυτή την οριακή 
και κρίσιμη φάση του Κυπριακού και πρόσθεσε ότι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει επαναλάβει 

την αμέσως επόμενη μέρα του αδιεξόδου στο Κραν 
Μοντάνα, ότι είναι πανέτοιμος για την επανέναρξη 
του διαλόγου στη βάση των αποφάσεων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας και του πλαισίου Γκουτέρες.
«Δεν έμεινε διεθνές βήμα, είτε στα Ηνωμένα Έθνη, 
είτε στην Ευρώπη, είτε στο εσωτερικό, που να επανα-
λαμβάνει ο Πρόεδρος την ετοιμότητά του να επαναρ-
χίσει ο διάλογος στο πλαίσιο της διζωνικής ,δικοινο-
τικής ομοσπονδίας, και αυτή η αμφισβήτηση έστω 
και άθελα από κάποιους, δημιουργεί  πρόβλημα στην 
προσπάθεια να πείσουμε την διεθνή κοινότητα για 
την αναγκαιότητα της επανέναρξης το συντομότερο 
δυνατό του διαλόγου”, ανέφερε.
Συνέχισε λέγοντας ότι δεν θεωρεί ότι ωφελεί τον 
εθνικό στόχο της επανένωσης της πατρίδας μας, που 
για να πραγματοποιηθεί είναι μέσω διαπραγματεύ-
σεων και πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις 
, να δημιουργείται αυτή η μεγάλη ένταση εντός του 
εσωτερικού.
Ο κ. Νεοφύτου είπε ότι δεν θέλει να φανεί ότι κάνει 
παραινέσεις , γιατί ποιος είναι αυτός να κάνει παραι-
νέσεις στον οποιοδήποτε συνάδελφό του πολιτικό 
αρχηγό και πιστώνει τον καθένα με πατριωτισμό 
αλλά θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες επι-
θέσεις , από τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών επαναλαμβάνουν την προσήλωση 
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Αβ. Νεοφύτου: Ο Πρόεδρος είπε στην Λουτ 
ότι όρος για επανάληψη των συνομιλιών 
είναι η ρητή αναφορά σε ΔΔΟ

Μείωση 6 σεντ το λίτρο στους φόρους των 
καυσίμων από τη 18η Δεκεμβρίου 

Η 
Βουλή, σε έκτακτη νομοθετική συνεδρία 
της, ψήφισε ομόφωνα την πρόταση νόμου 
που προνοεί μείωση του φόρου κατανά-
λωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέ-

λαιο κατά  5,95 σεντ το λίτρο με έναρξη ισχύς της 
μείωσης τη 18η Δεκεμβρίου. Η μείωση του φόρου 
κατανάλωση είναι 5 σεντ το λίτρο. Όταν στη μείωση 
προστεθεί και η μείωση που θα επέλθει στο ΦΠΑ το 
σύνολο της μείωσης είναι 5,95 σεντ το λίτρο.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε, οι Βουλευτές της 
ΕΔΕΚ δήλωσαν τη διαφωνία τους με την πρόταση 
νόμου, δεν καταψήφισαν, δήλωσαν απλά παρόντες. 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως αναγνώστηκε 
από την Γραμματέα της Ολομέλειας Αννίτα Δημη-
τρίου ήταν 43 ψήφοι υπέρ.
Επίσης η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα 
τους κανονισμούς για τους διορισμούς, την ιεραρ-
χία και τις αφυπηρετήσεις στην Εθνική Φρουρά, που 
κατατέθηκαν και τέθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφο-
ρίας ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε 
πως η  πρόταση θα έχει θετική συμβολή, ωστόσο 
αυτή θα εξυπηρετεί τους έχοντες και κατέχοντες. 
Εξέφρασε την άποψη ότι θα μπορούσαν οι δαπά-
νες να χρησιμοποιηθούν για στήριξη των ευάλωτων 
ομάδων και των συνταξιούχων ή για στοχευμένες 
δράσεις. Απλά δηλώνουμε παρόντες είπε ο Πρόε-
δρος της ΕΔΕΚ.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αγγελος Βότσης είπε πως 
παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων στην 
Κύπρο δεν απείχαν από τον μέσο όρο στην ΕΕ, αυτό 
που ώθησε στην κατάθεση νόμου είναι η απόλυτη 
εξάρτηση των Κυπρίων από καύσιμα για τη διακί-
νηση τους καθώς οι δημόσιες μεταφορές είναι σχε-
δόν ανύπαρκτες. Ο κ. Βότσης είπε ότι τελικά πεί-
σθηκε η Κυβέρνηση και αποδέχτηκε την πρόταση 
της Βουλής για μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Σε εκρηκτικό κοκτέιλ 
κατάρρευσης του 
Συνεργατισμού αναφέρθηκε 
στην Ερευνητική ο Ταουσιάνης 

Τ
ο εκρηκτικό κοκτέιλ των λόγων κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ή 
που οδήγησαν στην «άτακτη πώληση» της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα, όπως το χαρακτήρισε ο Γεώργι-
ος Αρέστη, έδωσε ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπείας της τότε Συ-

νεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Τάκης Ταουσιάνης στη δεύτερη κατάθεσή 
του ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού.
Ο κ. Ταουσιάνης, που από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι που παραιτήθηκε 
στις 13 Οκτωβρίου του 2017, διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπείας της τότε 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, διαχώρισε τις περιόδους στην προ του 
2013 εποχή και μετά του 2013 όταν ο Συνεργατισμός είχε κρατικοποιηθεί.
Για την προ του 2013 εποχή, ο κ. Ταουσιάνης μίλησε για «ατασθαλίες, δια-
φθορά, κομματοκρατία – ευνοιοκρατία, σκόπιμη έλλειψη ικανοποιητικής 
εποπτείας, ακαταλληλότητα στελεχών και αδράνεια».
«Από το 1981 μέχρι το 2013 αυτό οδήγησε τον Συνεργατισμό στην κατα-
στροφή», είπε.
Για την μετά του 2013 εποχή, ο κ. Ταουσιάνης μίλησε για τεράστια συσσω-
ρευμένα προβλήματα, ιδιαίτερα το βουνό των μη εξυπηρετούμενων χορη-
γήσεων, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με απλές αυξήσεις 
κεφαλαίου.
«Δεν ήταν απλά αρκετό να αυξήσεις το κεφάλαιο». Υπενθυμίζεται πως ο 
Συνεργατισμός ανακεφαλαιοποιήθηκε δύο φορές από το κράτος το 2013 
και 2015 με κρατική ένεση ύψους €1,65 δισ.
Μίλησε επίσης για την αλλαγή του εποπτικού πλαισίου που ανέδειξε τις συσ-
σωρευμένες αδυναμίες και προβλήματα που συνέτειναν σε ακόμα μεγαλύτε-
ρες ανάγκες τόσο κεφαλαίων όσο και οργάνωσης και συμμόρφωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Ταουσιάνη, άλλος ένας λόγος που οδήγησε στην κατάρ-
ρευση στην μετά του 2013 εποχή ήταν «μη επιλογή των καταλλήλων, και 
τέλος είναι χαμηλού επιπέδου εταιρική διακυβέρνηση και εν γένει συμπερι-
φορές, που είχαν ως αποτέλεσμα οι επόπτες να χάσουν πρώτα τη εμπιστο-
σύνη τους και μετά την υπομονή τους».
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Ταουσιάνης είπε πως ως Πρόεδρος της 
Επιτροπείας είχε τόσο κατ’ ιδίαν είτε ως επιτροπεία συναντήσεις με τον 
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη μία φορά τον μήνα κατά μέσο όρο, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντηση που είχε μαζί του περί τα τέλη 
του 2016, αφού ο ίδιος είχε διαφωνήσει με την απευθείας ανάθεση στην 
Αλταμίρα της διαχείρισης των ΜΕΧ του Συνεργατισμού.
«Όταν διαφώνησα κάθετα με τη θέση της πλειοψηφίας της Επιτροπείας να 
προχωρήσουμε με απευθείας ανάθεση στην Ατλαμίρα της διαχείρισης των 
ΜΕΧ, θεώρησα υποχρέωσή μου να απευθυνθώ στον μέτοχο για να του 
κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου ότι αυτή η απόφαση ήταν λανθασμένη», 
είπε, προσθέτοντας πως ο Υπουργός είχε διαφωνήσει μαζί του.
Είπε ακόμη ότι μετά που παρέθεσε τους ενδοιασμούς του, ο ΥΠΟΙΚ αποφά-
σισε να ζητήσει fairness opinion και να ζητήσει όπως η απόφαση περάσει 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δηλαδή να αποφασιστεί από τον μέτοχο 
που ήταν το κράτος.
«Ελέχθησαν τόσα πολλά για την ανάθεση Θεωρώ ότι ίσως ήταν από τα λάθη 
μου ότι δεν παραιτήθηκα από τότε, το 2016 ή αρχές του 2017. Με την τελική 
θέση θα έπρεπε να είχα παραιτηθεί από τότε, διότι πραγματικά ήταν τόσο 
έντονη η διαφωνία μου και με την πλειοψηφία της επιτροπείας αλλά και με 
τον μέτοχο», είπε.



13ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 Δεκεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



15ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ14 Δεκεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

14 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



1714 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τη στήριξη της Κομισιόν 
προς την Κύπρο τόσο σε 
ό,τι αφορά την οικονομία 

της όσο και τις προσπάθειες 
για επίλυση του Κυπριακού, 
εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμό-
διος για την Απασχόληση, Ανά-
πτυξη, Επενδύσεις και Ανταγω-
νιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν.
Μιλώντας σήμερα στο Ευρω-
κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της 
εκεί παρουσίας του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, ο Αντιπρόε-
δρος της Κομισιόν αναφέρθηκε 
στην κατάσταση της κυπριακής 
οικονομίας, σημειώνοντας πως 
η αγορά εργασίας ανακάμπτει 
και η οικονομία αναπτύχθηκε με 
ρυθμό πέραν του 4% το 2017, 
ενώ ο τραπεζικός τομέας είναι 
πιο σταθερός και τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια έχουν μειω-
θεί, αλλά βρίσκονται ακόμα σε 
ψηλό επίπεδο.
Σημείωσε παράλληλα ότι στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ 
έχουν στηριχθεί 124 εταιρείες 
και νεοφυείς επιχειρήσεις και 
πρόσθεσε ότι περαιτέρω τρό-
ποι για την αξιοποίηση του Σχε-
δίου θα εξεταστούν κατά την 
επικείμενη επίσκεψή του στην 
Κύπρο τον Ιανουάριο.
Ο κ. Κατάινεν είπε πως η Επι-
τροπή θα συνεχίσει να στηρίζει 
την Κύπρο στην προσπάθεια για 
ανάκαμψη.
Την ίδια ώρα είπε πως η 
Ευρώπη θα σταθεί αλληλέγγυα 
προς την Κύπρο σε ό,τι αφορά 
τον τερματισμό της διαίρεσης 
του νησιού και η Επιτροπή θα 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα της 
κυβέρνησης για στήριξη κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων για την επίτευξη δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης.
Αναφερόμενος στον προϋπολο-
γισμό της Ένωσης για το 2019, 
είπε πως θα υπάρξει αύξηση 
σχεδόν κατά τρεις φορές στη 
χρηματοδότηση για τη μετανά-
στευση και την ασφάλεια, κάτι 
το οποίο, όπως ανέφερε, θα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την Κύπρο, μια χώρα που έχει 
αναλάβει μεγάλη ευθύνη στο 
συγκεκριμένο τομέα.

Κατάινεν: Στο 
πλευρό της 
Κύπρου η 
Κομισιόν

Η κυβέρνηση μας έχει 
χρεοκοπήσει ηθικά, ενώ 
ζούμε σε ένα κράτος με έντονα 
τα στοιχεία της διαπλοκής 
και της διαφθοράς, δήλωσε 
σήμερα η βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
η οποία ανέφερε πως 
καταντήσαμε να συλλέγουμε 
εκθέσεις του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 
γνωματεύσεις του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ως πιστοποιητικά της 
αλαζονείας και της διαφθοράς 
αυτής της κυβέρνησης.

Σ
ε ομιλία της ενώπιον της 
συνεδρίας της Ολομέλειας 
της Βουλής, για τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2019, 

η κ. Χαραλαμπίδου είπε πως την 
τρομάζει «η σκέψη αφυπηρέτησης 
του νυν Γενικού Εισαγγελέα, Κώ-
στα Κληρίδη, μα πολύ περισσότε-
ρο του πιθανού διαδόχου του, γνω-
ρίζοντας ότι ο διορισμός του είναι 
συνταγματικό δικαίωμα του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπό-
ψη την αντίληψη που έχει περί α-
ριστών». Απευθυνόμενη στο Νίκο 
Αναστασιάδη είπε πως σύντομα θα 
πρέπει να επιλέξει Διοικητή της Κε-
ντρικής Τράπεζας, για να σημειώσει 
ότι ελπίζει πως «η τάτσα -όπως εί-
πε και ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ-  που 
άφησαν στο Λόφο προηγούμενες 
συμπεριφορές της κυβέρνησης 
σας, να μην επαναληφθούν και αυ-
τή τη φορά, γιατί είναι ο Κυπριακός 
λαός στην τελική που πληρώνει τις 
όποιες συναλλαγές σας».
«Έχει εξαντληθεί η υπομονή μας 
-όχι όμως-  και η επιμονή μας. Αν 
είναι να δεχτούμε παθητικά τις 
συμπεριφορές της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη καλύτερα να υπο-
βάλουμε την παραίτηση μας. Οι 

τάτσες πολλαπλασιάζονται και το 
μαστίγωμα της νοημοσύνης μας 
με δόσεις συνταγματικής εκτρο-
πής, όπως ορθά το έθεσε ο Γενικός 
Εισαγγελέας, είναι συμπεριφορές 
απαράδεκτες και προσβλητικές 
για έναν λαό», είπε. Ανέφερε πως 
«χρειάζεται πολιτική βούληση για 
να σταματήσουμε αυτή την κατρα-
κύλα έστω και αν η κυβέρνηση 
είναι παντελώς αδιάβροχη και 
σκληρόπετση στην κριτική που της 
ασκείται», για να προσθέσει πως 
«είναι το ελάχιστο που μπορούμε 
να κάνουμε για τους απογοητευμέ-
νους πολίτες που παρακολουθούν 
καθημερινά αυτή την κατάσταση».

Κωστής Ευσταθίου: Ζούμε 
την απόλυτη χειραγώγηση 
από το τραπεζικό κεφάλαιο
Ο προϋπολογισμός του 2019 δεν 
αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία και 
η οικονομία, που αφορά το πρό-
βλημα εξασφάλισης χρηματοδό-
τησης και την ασυδοσία του μεγά-
λου κεφαλαίου, δήλωσε ο βουλευ-
τής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου, 
σημειώνοντας πως ζούμε την από-
λυτη χειραγώγηση 
από το τραπεζικό 
κεφάλαιο. Μιλώ-
ντας κατά τη συνε-
δρία της Ολομέλειας 
για τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, ο κ. 
Ευσταθίου αναφέρ-
θηκε  σε συμπτώ-
ματα αλλοτρίωσης, διαφθοράς, 
απάθειας και αδράνειας της έκπτω-
σης από αξίες. «Ανεχόμαστε πλέον 
την ισοπέδωση και τον μηδενισμό, 
ενώ έχουμε αναγείρει τον πλουτι-
σμό σε υπέρτατη αξία, ενώ τα κακέ-
κτυπα του, όπως η ζούλα, η αρπα-
χτή, το κόλπο έχουν αναχθεί σε 
πρότυπο συμπεριφοράς αφού το 
μόνο ζητούμενο είναι ο πλουτισμός 
πάση θυσία και με κάθε κόστος», 

είπε.
Για τον προϋπολογισμό, ο κ. Ευστα-
θίου είπε πως θα ανέμενε κάποιος 
ότι πέραν των αναγκαίων δαπα-
νών που προβλέπονται για τη λει-
τουργία του κράτους, θα παρουσί-
αζε ο προϋπολογισμός μια κοινω-
νική ευαισθησία και μια δυναμική 
ανάπτυξη προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα 
που υπάρχει σήμερα στη κυπρι-
ακή οικονομία και κοινωνία, που 
αφορά την «ασυδοσία του μεγάλου 
κεφαλαίου, το στέγνωμα της αγο-
ράς, την αδυναμία πρόσβασης σε 
φθηνό χρήμα προκειμένου να ανθί-
σουν νέες επιχειρήσεις για παρα-
γωγικές και νέες θέσεις εργασίες, ή 
να βελτιωθούν υφιστάμενες προ-
κειμένου να αντέξουν στον ανταγω-
νισμό».
Αναφέρθηκε σε «τραπεζικό δυο-
πώλειο» που κατέχει πέραν του 
60% της αγοράς, σημειώνοντας 
πως δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε 
επίπεδο τραπεζικού τομέα, οι τρά-
πεζες λειτουργούν ανεξέλεγκτες 
όπως θέλουν με θύματα νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. «Στη Κύπρο 
ζούμε την απόλυτη και ανεξέλε-

γκτη χειραγώγηση 
της οικονομίας από 
το τραπεζικό κεφά-
λαιο», είπε, προσθέ-
τοντας πως η κυβέρ-
νηση φρόντισε να 
εξοπλίσει τις τράπε-
ζες με ένα απίστευ-
του εύρους νομικό 

οπλοστάσιο το οποίο η πλειοψηφία 
της Βουλής πρόσφερε στα χέρια του 
τραπεζικού κεφαλαίου χωρίς να το 
συνοδεύσει με όρους και περιορι-
σμούς.

Κυπριανού: Δεν υπάρχει 
κάποιο δέντρο που παράγει 
χρήματα για να τα δίνουμε
Η συνταγή του «δίνω χωρίς να 
έχω» οδήγησε στην ολική οικονο-

μική καταστροφή γί  αυτό όλοι μαζί 
θα πρέπει να στηρίξουμε επιτέλους 
τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη 
ο τόπος «ούτως ώστε να καταφέ-
ρουμε να βοηθήσουμε στην παρα-
γωγή μεγαλύτερου ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος, να μειώσουμε 
περαιτέρω την ανεργία και τα έξοδα 
του κράτους για να μπορέσουμε 
πραγματικά να κάνουμε την κοινω-
νική πολιτική που όλοι θέλουμε», 
δήλωσε σήμερα ο βουλευτής του 
ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού,  σημει-
ώνοντας ότι «δεν υπάρχει κάποιο 
δέντρο που παράγει χρήματα για 
να τα δίνουμε».
Σε ομιλία του στη Βουλή για τον 
Κρατικό προϋπολογισμό, ο κ. 
Κυπριανού, είπε, μεταξύ άλλων, ότι 
«όσο περισσότερο δραστηριοποι-
είται ο ιδιωτικός τομέας τόσο περισ-
σότερα είναι τα έσοδα του κράτους 
και τόσο μεγαλύτερες μπορεί να 
είναι δυνητικά οι κοινωνικές παρο-
χές. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Η 
συνταγή που εφάρμοσαν οι αγα-
πητοί εξ αριστερών συνάδελφοι 
του ‘δίνω χωρίς να έχω’, του ‘δίνω 
δανειζόμενος ή υποσχόμενος’, 
οδήγησαν στην ολική οικονομική 
καταστροφή».
Αναφερόμενος στο θέμα με τα ψηλά 
ενοίκια, ο κ. Κυπριανού είπε ότι 
«σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα» 
και πως «θα πρέπει να επιλέξουμε 
πολεοδομικές αλλαγές που πραγ-
ματικά θα αυξήσουν τη δυνατότητα 
στέγασης», ενώ διερωτήθηκε «τί 
σχέση έχει η ανάγκη στέγασης του 
πληθυσμού με τα επενδυτικά σχέ-
δια τα οποία υπάρχουν και τα ψηλά 
κτήρια στον παραλιακό της Λεμε-
σού ή αλλού. Εκείνα έχουν βοηθή-
σει την οικονομία και συνεχίζουν 
να την βοηθούν γιατί ακριβώς φέρ-
νουν επενδύσεις, δημιουργούν 
θέσεις εργασίας, δημιουργούν 
έσοδα στο κράτος, δουλεύουν οι 
επιχειρήσεις, μειώνονται οι άνερ-
γοι κλ.π».

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Η κυβέρνηση μας έχει 
χρεοκοπήσει ηθικά 
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Μ
ε ειρωνικά σχόλια απάντησαν οι 
ηγέτες των Δημοκρατικών στον ι-
σχυρισμό που επανέλαβε σήμε-
ρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 

Τραμπ ότι το Μεξικό θα πληρώσει το τείχος στα 
σύνορα μέσω της νέας εμπορικής συμφωνίας 
των δύο χωρών, την ίδια ώρα που ο Μεξικανός 
πρόεδρος διαβεβαίωνε ότι το θέμα αυτό δεν συ-
ζητήθηκε καθόλου στις συνομιλίες που είχε με 
τον Αμερικανό ομόλογό του.
Το 2016, κατά την προεκλογική εκστρατεία του, 
ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα χτίσει ένα τείχος στα 
σύνορα για να σταματήσει την παράνομη μετα-
νάστευση και υποστήριζε ότι οι Μεξικανοί και 
όχι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα το πλη-
ρώσουν.
Σε μια ανάρτησή του στο Twitter νωρίς σήμερα 
το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ο 

Καναδάς και το Μεξικό θα πληρώσουν το τεί-
χος, χάρη στα χρήματα που θα εξοικονομηθούν 
–χωρίς να διευκρινίσει το πώς– από την εμπο-
ρική συμφωνία τους. «Μόνο με τα χρήματα που 
γλιτώνουμε, το Μεξικό πληρώνει για το τείχος!», 
έγραψε, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, 
όπως συνηθίζει.
Μολονότι ορισμένες αμερικανικές επιχειρήσεις 
θα ωφεληθούν από τη νέα συμφωνία ελευθέ-
ρου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής, δεν είναι 
σαφές τι εννοούσε ο Τραμπ όταν αναφερόταν 
στην εξοικονόμηση χρημάτων για την αμερικα-
νική κυβέρνηση.
Η ηγέτιδα των Δημοκρατικών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, με την οποία έχει 
συγκρουστεί ο Τραμπ για το θέμα της χρηματο-
δότησης του τείχους, τον ειρωνεύτηκε μιλώντας 
σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

διεθνή νέα

Δ
ύο Ουκρανοί ναυτικοί, από τους 24 
που ανήκουν στα πληρώματα των 
τριών ουκρανικών πλοίων που συ-
νελήφθησαν πρόσφατα στα στενά 

του Κερτς και κρατούνται στην Μόσχα, και 
συγκεκριμένα δύο πλοίαρχοι, αρνήθηκαν να 
δώσουν κατάθεση, ισχυριζόμενοι ότι είναι 
αιχμάλωτοι πολέμου, δήλωσαν σήμερα οι 
δικηγόροι τους.
Ο Ρομάν Μοκριάκ πλοίαρχος της μιας εκ των 
δύο ουκρανικών κανονιοφόρων δήλωσε 
στους Ρώσους ανακριτές ότι δεν θα δώσει 
καμία κατάθεση έως ότου αφεθούν ελεύ-
θερα τα μέλη του πληρώματος του, δήλωσε 
ο δικηγόρος του Ιλιά Νόβικοφ. «Πιστεύει 
ότι μόνος του απάντησε για ότι συνέβη στο 
πλοίο, ότι το πλήρωμα του εκτέλεσε τις εντο-
λές του και ότι δεν μπορούν να είναι υπόλο-
γοι» έγραψε ο Νόβικοφ στην σελίδα του στο 
Facebook.
Ο Όλεχ Μελνιτσούκ, πλοίαρχος του ουκρα-
νικού ρυμουλκού, αρνήθηκε επίσης να 
καταθέσει, αρνούμενος τις κατηγορίες της 
Μόσχας και ισχυριζόμενος ότι είναι αιχμά-
λωτος πολέμου, έγραψε ο δικηγόρος του 
Eντεμ Σεμντiλιάγιεφ σε ανάρτηση του στο 
Facebook.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ορισθεί η μέρα της 
δίκης τους.
Η Ρωσία, η οποία συνέλαβε τα τρία ουκρα-
νικά πλοία στις 25 Νοεμβρίου στον πορθμό 
του Κερτς στην Αζοφική Θάλασσα, χαρακτή-
ρισε το συμβάν ως πρόκληση και κατηγορεί 
την Ουκρανία για παραβίαση των κανόνων 
διέλευσης των στενών.
Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία συνέ-
λαβε παράνομα τα τρία πλοία στα στενά του 
Κερτς, κατηγορώντας την Μόσχα για στρατι-
ωτική επίθεση.

Η ΕΕ αποφάσισε την παράταση των 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παρα-
τείνει τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επι-
βάλλει στην Ρωσία για διάστημα έξι μηνών, 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
«Η ΕΕ ομόφωνα αποφάσισε να παρατείνει 
τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 
καθώς διαπίστωσε μηδενική πρόοδο όσον 
αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών του 

Μίνσκ», δήλωσε ο Τουσκ, σε σχέση με την 
συνεχιζόμενη διένεξη που υπάρχει μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας στην ανατολική 
Ουκρανία και τις ειρηνευτικές προσπάθειες 
που γίνονται σε συνεργασία της Μόσχας με 
την Ουκρανία, την Γερμανία και την Γαλλία 
για τον τερματισμό της διένεξης αυτής.

Πούτιν: Δεν θέλουμε να κάνουμε 
τη Μόσχα Παρίσι
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώ-
ντας σήμερα στην συνεδρίαση του Συμβου-
λίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υπάγε-
ται στην ρωσική προεδρία, άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να γίνουν τροποποιήσεις στον 
νόμο περί συγκεντρώσεων, εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι οι προτροπές σε συμμετοχή 
συγκεντρώσεων χωρίς την άδεια των αρχών 
μπορούν να οδηγήσουν σε γεγονότα παρό-
μοια με αυτά που γίνονται στο Παρίσι. Η 
αναφορά του αυτή έγινε με αφορμή την υπό-
θεση του γνωστού ρώσου ακτιβιστή ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων Λεβ Πανομαριόφ, τον 
οποίο δικαστήριο της Μόσχας έθεσε σε κρά-
τηση επειδή με ανάρτηση του στο Facebook 
προέτρεπε Ρώσους συμπολίτες του να συμ-
μετάσχουν σε συγκέντρωση που δεν είχε 
την άδεια των αρχών, ενώ δεν του επέ-
τρεψε να παραστεί στην τελετή αποχαιρετι-
σμού της ακτιβίστριας Λουντμίλα Αλεξέγι-
εβα που απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 91 
ετών. Παράλληλα έδωσε εντολή στον γενικό 
εισαγγελέα να εξετάσει την υπόθεση του Λεβ 
Πανομαριόφ.
«Όσον αφορά τις πιθανές αλλαγές στον νόμο 
για τις συγκεντρώσεις, τις πορείες. Γιατί όχι; 
Πρέπει μόνο να σκεφθούμε και να λάβουμε 
μια σταθμισμένη απόφαση», ήταν η απά-
ντηση του Ρώσου πρόεδρου στην σχετική 
πρόταση που έκανε ο πρόεδρος του Συμ-
βουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχαήλ 
Φεντότοφ. Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος επέ-
στησε την προσοχή στα μέλη του Συμβου-
λίου, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
ακτιβίστριας Λουντμίλα Αλεξέγιεβα η οποία 
όπως είπε «είχε την ικανότητα να κάνει συμ-
βιβασμούς». «Επομένως στις συνθήκες και 
του ισχύοντος νόμου μπορεί να γίνονται 
συμβιβασμοί, εφόσον υπάρχει πρόθεση να 
βρεθούν» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος και 
προσέθεσε: «το να δούμε το ενδεχόμενο 
κάποιων τροποποιήσεων του νόμου είναι 
καθόλα δυνατό»

Ρωσία: Αιχμάλωτοι πολέμου 
δηλώνουν οι Ουκρανοί πλοίαρχοι 
Συνεχίζεται η κρίση μετά το επεισόδιο της 25ης Νοεμβρίου στη Μαύρη 
Θάλασσα - Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για παράνομη σύλληψη τριών 
πλοίων και στρατιωτική επίθεση

Ο Τραμπ το... βιολί του: Το Μεξικό θα 
πληρώσει για το τείχος
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Δεν «πέρασε» η πρόταση μομφής εις 
βάρος της Βρετανίδας πρωθυπουργού 
- 200 βουλευτές των Συντηρητικών 
ψήφισαν υπέρ της Μέι, 117 κατά - 
Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια στις 
επόμενες εκλογές, αλλά και ότι δεν θα 
στηθούν πρόωρες κάλπες

Α
πορρίφθηκε η πρόταση μομφής κα-
τά της Τερέζα Μέι από το ίδιο της το 
κόμμα, με την Βρετανίδα πρωθυ-
πουργό να καταφέρνει να επιβιώσει 

και να διατηρήσει τη θέση της.
Η συμμετοχή ανήλθε στο 100%, καθώς ψήφι-
σαν και οι 317 βουλευτές των Συντηρητικών. 
Η Μέι έλαβε 200 ψήφους υπέρ και 117 κατά.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων 
Reuters, σχεδόν 200 βουλευτές του Συντηρη-
τικού Κόμματος είχαν δηλώσει δημοσίως ότι 
θα στηρίξουν με τη ψήφο τους την επικεφαλής 
της βρετανικής κυβέρνησης -και αυτό έγινε. 
Η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας δεν 
έμεινε στη Βουλή, για να παρακολουθήσει την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος, αλλά επέ-
στρεψε στην Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυ-
πουργική κατοικία.
Νωρίτερα, σε έναν εμφανή 
πολιτικόπ ελιγμό, η Μέι είχε 
ανακοινώσει στους βουλευ-
τές του κόμματός της ότι δεν 
θα είναι υποψήφια στις επό-
μενες γενικές εκλογές, όπως 
ανέφερε ένας βουλευτής, 
που ήταν παρών στη συνά-
ντηση αυτή. Η Μέι τόνισε 
επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρυχθούν 
πρόωρες εκλογές, καθιστώντας σαφές ότι 
προτίθεται να εξαντλήσει τη θητεία της και να 
ολοκληρώσει το έργο που ανέλαβε.
Μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής 1922, η 
Μέι είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίο-
δος είναι «πολύ πολύ άσχημη», για να προχω-
ρήσει το κόμμα σε αντικατάσταση της ηγεσίας 
του, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσει με επι-
τυχία και εγκαίρως τη διαδικασία του Brexit.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα πριν ξεκι-
νήσει η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής 
που είχε κατατεθεί σε βάρος της ηγέτιδας των 
Συντηρητικών. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 8 
ώρα Ελλάδας και ολοκληρώθηκε έπειτα από 
περίπου δύο ώρες και 15 λεπτά. Τα αποτελέ-
σματα ανακοινώθηκαν ακριβώς στις 23.00 

(ώρα Ελλάδας).
Νωρίτερα, το BBC είχε δημοσιεύσει άρθρο, 
σύμφωνα με το οποίο η Βρετανίδα πρωθυ-
πουργός είχε εξασφαλίσει 158 ψήφους στο 
Κοινοβούλιο. «Είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω 
«με κάθε τρόπο» την πρόταση μομφής που 
κατέθεσαν οι βουλευτές του κόμματός μου» 
δήλωνε η ίδια εν όψει της ψηφοφορίας.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
δήλωσε ευχαριστημένη που έλαβε την στή-
ριξη των βουλευτών της, σημειώνοντας ότι οι 
πολιτικοί όλων των πλευρών πρέπει να ενω-
θούν.
Έκανε λόγο για μια ανανεωμένη αποστολή 
για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι άκουσε τους 
συναδέλφους της, που ψήφισαν εναντίον της.
Μιλώντας έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ, λίγο 
μετά την επικράτησή της στην ψηφοφορία για 
την πρόταση μομφής που κατέθεσαν οι βου-
λευτές του κόμματότς της εναντίον της, η Μέι 
τόνισε ότι αύριο θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, επιδιώκοντας νομικές και πολιτικές 
διασφαλίσεις για τον ιρλανδικό «μηχανισμό 
ασφαλείας» (backstop) στη συμφωνία της για 
το Brexit.

Χρειάζεται να συνεχίσουμε 
τη δουλειά να ολοκληρώ-
σουμε το Brexit, προσέθεσε.

Κόρμπιν προς Μέι: Έ-
χεις χάσει τον έλεγ-
χο, φέρε το Brexit στη 
Βουλή
«Η σημερινή ψηφοφορία 
δεν κάνει καμία διαφορά 

στις ζωές των πολιτών», ήταν το πρώτο σχόλιο 
του Τζέρεμι Κόρμπιν, που προκάλεσε την Μέι 
να κάνει την ερχόμενη εβδομάδα την ψηφο-
φορία στη Βουλή για τη συμφωνία του Brexit.
«Η πρωθυπουργός έχει χάσει την πλειοψη-
φία στη Βουλή, η κυβέρνησή της είναι σε χάος 
και είναι ανίκανη να φέρει μια συμφωνία για 
το Brexit που λειτουργεί για τη χώρα και βάζει 
ως προτεραιότητα τις θέσεις εργασίας και την 
οικονομία.
Για αυτό απέσυρε την ψηφοφορία για την πρό-
χειρη συμφωνία αυτή την εβδομάδα και προ-
σπαθεί να αποφύγει να τη φέρει ξανά στο κοι-
νοβούλιο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κατα-
φέρει να διαπραγματευτεί τις απαραίτητες 
αλλαγές στην Ευρώπη», δήλωσε ο ηγέτης των 
Εργατικών.

διεθνή νέα

Βρετανία: Η Μέι κέρδισε την 
ψήφο εμπιστοσύνης με 200 
ψήφους υπέρ και 117 κατά 

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτη-
τα με την κυβέρνηση ή τον πρό-
εδρο που ηγείται, ακολουθούν 
μία πάγια τακτική στην πολιτι-

κή της άμυνάς τους. Δεν δέχονται σε καμία 
περίπτωση να απειλείται ο Αμερικανός πο-
λίτης στο σπίτι του. Δεν δέχονται να απει-
λείται αμερικανικό έδαφος. Η βασική αυ-
τή συνθήκη φέρεται να τίθεται σε κίνδυνο, 
καθώς, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν από 
τις μυστικές υπηρεσίες, η Ρωσία μετέφερε 
στο έδαφος της Βενεζουέλας, δύο βομβαρ-
διστικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν τη δυ-
νατότητα να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα και 
να πλήξουν εχθρικούς στόχους σε μεγάλη 
απόσταση.
Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το υπουρ-
γείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο αναγνώ-
ρισε ότι δύο βομβαρδιστικά τύπου Tu-160 
προσγειώθηκαν τη Δευτέρα στη βάση 
Maiquetia, έξω από την πρωτεύουσα της 

Βενεζουέλας, το Καράκας, πραγματοποιώ-
ντας πτήση 10.000 χιλιομέτρων. Το ρωσικό 
υπουργείο Άμυνας δεν διευκρίνισε αν τα 
δύο μεγάλα βομβαρδιστικά έφεραν οπλι-
σμό και αν ναι, τι είδους, ή αν θα παραμεί-
νουν και για πόσο στη Βενεζουέλα.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε 
ότι τα δύο Tu-160 συνόδευαν ένα φορτηγό 
αεροπλάνο An-124 Ruslan και ένα επιβα-
τηγό αεροπλάνο Il-62.
Τα Tu-160 έχουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρουν πυρηνικά όπλα και να πλήξουν στό-
χους σε απόσταση 5.500 χιλιομέτρων. Ο 
συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους επιχεί-
ρησε σε στόχους στη Συρία.
Το ΝΑΤΟ αποκαλεί τα Tu-160 με την ονομα-
σία Blackjack, καθώς διαθέτουν τη δυνατό-
τητα πτήσης με ταχύτητα διπλάσια του ήχου, 
ενώ έχουν ενισχυθεί με συστήματα ηλε-
κτρονικού πολέμου και νέα οπλικά συστή-
ματα τελευταίας ρωσικής τεχνολογίας.

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η Ρωσία 
έστειλε πυρηνικά βομβαρδιστικά στη 
Βενεζουέλα

Νεκρός ο δράστης της επίθεσης 
στο Στρασβούργο 

Ν
εκρός από τα πυρά των αστυνο-
μικών φέρεται να έπεσε ο δρά-
στης της πολύνεκρης επίθεσης 
στο κέντρο του Στρασβούρ-

γου, Σερίφ Σεκάτ, μετά τον εντοπισμό του 
στην περιοχή Meinau, κοντά στην περιοχή 
Neudorf.
Η ειδική ομάδα της γαλλικής αντιτρομο-
κρατικής εντόπισε τον μαροκινής καταγω-
γής Γάλλο σε μία αποθήκη στην περιοχή 
Meinau. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρο-
βολισμών, κατά την οποία ο δράστης της 
επίθεσης με τους τρεις νεκρούς και τους 
13 τραυματίες, τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σερίφ Σεκάτ 
ήταν ήδη τραυματίας, από τις προηγούμε-
νες «συναντήσεις» του με τους αστυνομι-
κούς, ενώ είχε μαζί του ένα αυτόματο όπλο 
και ένα μαχαίρι.
Νωρίτερα, είχε αποκλειστεί μεγάλο μέρος 
του Στρασβούργου, προκειμένου να διε-
ξαχθεί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας 
στην περιοχή Neudorf. Η έρευνα επεκτά-
θηκε και σε γειτονικές συνοικίες, με συνέ-
πεια να εντοπιστεί ο δράστης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σερίφ Σεκάτ 

σκοτώθηκε μετά από καταδίωξη περιπολι-
κού στις 9 το βράδυ ώρα Γαλλίας, στην οδό 
Lazaret 74, όπου προσπαθούσε να διαφύ-
γει για μία ακόμη φορά.
Ο Σερίφ Σεκάτ διέφευγε για δύο ημέρες 
από την αστυνομία και στην προσπάθειά 
του να ξεφύγει, σκότωσε τρεις ανθρώπους 
και τραυμάτισε άλλους 13. Πληροφορίες 
τον ήθελαν να έχει διασχίσει τα σύνορα 
και να έχει μεταβεί στη Γερμανία, όπου οι 
γερμανικές αρχές τον αναζητούσαν.
Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 
μαροκινής καταγωγής Γάλλου συμμετεί-
χαν πάνω από 700 αστυνομικοί και στρα-
τιωτικοί, ενώ πάνω από το Στρασβούργο 
πετούσαν δύο ελικόπτερα.
Ο δράστης φέρεται να είχε τραυματιστεί 
στο χέρι κατά την ανταλλαγή πυροβολι-
σμών την Τρίτη το βράδυ, κοντά στη Χρι-
στουγεννιάτικη αγορά, πριρν διαφύγει 
χρησιμοποιώντας ταξί, προς άγνωστη 
κατεύθυνση.
Τελικά, από την περιοχή Neudorf διένυσε 
μικρή απόσταση, φτάνοντας μέχρι τη γει-
τονική περιοχή Meinau, όπου βρήκε κατα-
φύγιο σε μία παλιά αποθήκη.
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Τ
ις προγραμματισμένες διαδηλώσεις 
των Κίτρινων Γιλέκων για το Σάββα-
το, 15 Δεκεμβρίου, προσπαθεί να 
σταματήσει η γαλλική κυβέρνηση 

δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώ-
που Μπενζαμίν Γκριβό.
Ο Γκριβό με δηλώσεις του το πρωί στο 
τηλεοπτικό δίκτυο CNews ανέφερε πως, 
μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Στρα-
σβούργο, την Τρίτη το βράδυ, θα ήταν 
«λογικό» τα Κίτρινα Γιλέκα να μην κατεβούν 
στους δρόμους της Γαλλίας το Σαββατοκύ-
ριακο.
Όπως τόνισε ο Γάλλος κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, ο θυμός εκφράστηκε (από το 
κίνημα) και ακούστηκε (από την κυβέρνηση) 
η οποία έδωσε την απάντησή της. Προφα-
νώς, ο Γκριβό αναφέρεται στις εξαγγελίες 
Μακρόν για αύξηση του κατώτατου μισθού 
σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή 
των διαδηλώσεων από το ακηδεμόνευτο 
πολιτικά κίνημα, που έχει πραγματοποιή-
σει διαδηλώσεις σε όλη την χώρα από τις 17 
Νοεμβρίου.
«Αυτό που σας ζητάμε με υπευθυνότητα 
είναι να είστε λογικοί το Σάββατο και να 
μην διαδηλώσετε. Σε αυτό το στάδιο δεν 
έχουμε αποφασίσει να απαγορεύσουμε 
τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματι-
στεί για το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία» ανέ-
φερε ο Γκριβό και προσέθεσε πως οι δυνά-
μεις τάξης και ασφάλειας 
έχουν εμπλακεί έντονα τις 
τελευταίες εβδομάδες και 
μετά την επίθεση στο Στρα-
σβούργο «θα ήταν προτι-
μότερο αυτό το Σάββατο ο 
καθένας να έχει την δυνα-
τότητα να ηρεμήσει και να 
ασχοληθεί με όσα κάνει το 
Σάββατο πριν από τις οικο-
γενειακές γιορτές, παρά να διαδηλώνει».
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος της γαλλικής 
εθνοσυνέλευσης, Ρισάρ Φεράν, δήλωσε 
πως «τώρα είναι απαραίτητο το κίνημα (των 
Κίτρινων Γιλέκων) να σταματήσει». Αλλά 
και η υπουργός Δικαιοσύνης, Νικόλ Μπε-
λουμπέ, τόνισε ότι «υπήρξε ένα δραμα-
τικό γεγονός στο Στρασβούργο και, επίσης, 
ο πρόεδρος απάντησε στα Κίτρινα Γιλέκα», 
αναφερόμενη στην τηλεοπτική ομιλία του 
Εμανουέλ Μακρόν την Δευτέρα το βράδυ.
Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Κριστόφ 
Καστανέρ, με δήλωσή του, τόνισε πως οι 

δυνάμεις ασφαλείας της χώρας έχουν κινη-
τοποιηθεί μαζικά, μετά την τρομοκρατική 
επίθεση στο Στρασβούργο για τον εντοπι-
σμό του δράση και αυτό έχει επηρεάσει την 
δυνατότητα των Αρχών να παρέμβουν και 
σε άλλες περιοχές της επικράτειας.
Με αυτή την δήλωση ο Καστανέρ στέλνει 
«μήνυμα» στα Κίτρινα Γιλέκα πως, αν δια-
δηλώσουν το Σάββατο, θα δημιουργήσουν 
πρόβλημα στις δυνάμεις ασφαλείας της 
χώρας.

Μοσκοβισί για μέτρα Μακρόν: 
Ελπίζουμε η δημοσιονομική πα-
ρέκκλιση «να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο περιορισμένη»
Η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν 
εποικοδομητικές συνομιλίες αναφορικά με 
την ιταλική οικονομία και το έλλειμμα της 
χώρας, αλλά μένει ακόμη δουλειά να γίνει, 
δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
για Οικονομικές Υποθέσεις Πιέρ Μοσκο-
βισί στη γαλλική Γερουσία.
Χθες, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε 
Κόντε δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτίθε-
ται να μειώσει τον στόχο για το έλλειμμα 
της επόμενης χρονιάς.
Ο Μοσκοβισί ζήτησε πρόσθετες προσπά-
θειες από την Ιταλία αναφορικά με τον 
προϋπολογισμό του 2019, εκτιμώντας ότι 
είναι ανεπαρκής η μείωση του στόχου για 

το έλλειμμα στο 2,04%, 
που ανακοίνωσε χθες ο 
Κόντε.
«Είναι ένα βήμα προς την 
καλή κατεύθυνση, αλλά σε 
κάθε περίπτωση θέλω να 
δηλώσω ότι δεν έχουμε 
φθάσει ακόμα εκεί, ότι 
μένουν ακόμα πράγματα 
να γίνουν, ίσως και από τη 

μία πλευρά και από την άλλη», δήλωσε ο 
Μοσκοβισί.
Παράλληλα, ο Μοσκοβισί εξέφρασε την 
ελπίδα η δημοσιονομική παρέκκλιση στη 
Γαλλία να είναι «όσο το δυνατόν πιο περι-
ορισμένη» την επόμενη χρονιά, μετά τα 
κοινωνικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Εμα-
νουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, τα οποία θα 
μπορούσαν να αυξήσουν το έλλειμμα στο 
3,4% το 2019.
«Νομίζω ότι αυτό που ελπίζουμε στην 
πραγματικότητα είναι αυτή η υπέρβαση να 
είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη», 
δήλωσε ο Μοσκοβισί.

Η κυβέρνηση Μακρόν... εκλιπαρεί τα 
Κίτρινα Γιλέκα: Μη διαδηλώσετε το 
Σάββατο!

Οι δηλώσεις Μαδούρο έγιναν 
δύο ημέρες μετά την άφιξη 
των ρωσικών στρατιωτικών 
αεροσκαφών στην Βενεζουέλα 
για να συμμετάσχουν σε κοινά 
στρατιωτικά γυμνάσια 

Ο 
πρόεδρος της Βενεζουέλας 
Νικολάς Μαδούρο δήλωσε, 
χωρίς να δώσει αποδεικτι-
κά στοιχεία, ότι ο σύμβουλος 

εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, 
Τζον Μπόλτον ηγείται ενός σχεδίου ει-
σβολής στη λατινοαμερικανική χώρα, α-
νατροπής και δολοφονίας του Σοσιαλι-
στή ηγέτη.
Ο Μαδούρο προχώρησε σε αυτές τις 
κατηγορίες δύο μέρες μετά αφότου 
ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη προ-
σγειώθηκαν στην Βενεζουέλα για να συμ-
μετάσχουν σε κοινά στρατιωτικά γυμνά-
σια, προκαλώντας έναν πόλεμο λέξεων 
μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.
Τη Δευτέρα, η Ρωσία απέστειλε στη Βενε-
ζουέλα δύο βομβιστικά τύπου Tu-160, 
ένα αεροσκάφος μεταφοράς τύπου 
An-124 και ένα αεροσκάφος τύπου Il-62, 
στο πλαίσιο των προγραμματισμένων κοι-
νών στρατιωτικών γυμνασίων στη χώρα.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Ρωσία 
τόνισε στις ΗΠΑ ότι τα βομβαρδιστικά θα 
αποχωρήσουν από την Βενεζουέλα την 
Παρασκευή.
Ωστόσο, χθες Τρίτη, ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με 
ανάρτησή του στο Twitter, δεν έκρυψε 
την ενόχλησή του, λέγοντας ότι «δύο 
διεφθαρμένες κυβερνήσεις σπαταλούν 

δημόσιο χρήμα, συνθλίβουν την ελευθε-
ρία, ενώ οι λαοί τους υποφέρουν».
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμί-
τρι Πεσκόφ απάντησε ότι «προφανώς 
και αυτό δεν είναι διπλωματική γλώσσα 
από έναν υπουργό Εξωτερικών», χαρα-
κτηρίζοντας «απαράδεκτο» το tweet του 
Πομπέο.
Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Κολομ-
βίας Ιβάν Ντούκε τόνισε σήμερα ότι η 
αμερικανική ήπειρος πρέπει να είναι «σε 
επαγρύπνυση» απέναντι στα «εχθρικά» 
στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγει το 
Καράκας με τη στήριξη της Μόσχας.
«Στον κο Τζον Μπόλτον έχει ανατεθεί, 
για άλλη μία φορά, να τεθεί επικεφα-
λής μιας συνωμοσίας να εξαπολυθεί ένα 
κύμα βίας στην Βενεζουέλα, να διεξαχθεί 
ένα πραξικόπημα», υποστήριξε ο Σοσια-
λιστής πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου, 
προσθέτοντας ότι ο Μπόλτον συντονίζει 
την εκπαίδευση μισθοφόρων σε στρατι-
ωτικές βάσεις στην Κολομβία και τις ΗΠΑ.
Υποστήριξε παράλληλα ότι ο Μπόλτον 
προετοιμάζει επίσης ένα σχέδιο δολο-
φονίας του και κατηγόρησε τον Κολομ-
βιανό πρόεδρο Ντούκε ως συνεργό του 
σχεδίου αυτού.
Δεν υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από το 
γραφείο του Αμερικανού συμβούλου για 
τις δηλώσεις Μαδούρο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δεν είχε αποκλείσει πέρσι «μια στρατι-
ωτική επιλογή», αναφορικά με την Βενε-
ζουέλα, ενισχύοντας τον ισχυρισμό 
Μαδούρο ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει 
την ανατροπή της κυβέρνησής του, κάτι 
το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι δια-
ψεύδουν.

Μαδούρο: Oι ΗΠΑ σχεδιάζουν να 
εισβάλουν στη χώρα

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

Θέλεις να κάνεις ένα δώρο που δεν 
κοστίζει τίποτε; 
Αν και έχουν πολλές εκδηλώσεις και δραστηρι-
ότητες μερικά γηροκομεία, παρόλα αυτά εξακο-
λουθούν να είναι τόποι που τα άτομα νιώθουν 
μοναξιά. Οι διάφορες δραστηριότητες δεν υπο-
καθιστούν την αγκαλιά, τα φιλιά, και την κουβέντα 
με φίλους και συγγενείς. Γιαυτό, καθώς πλησιά-
ζουν οι γιορτές, χάρισε το χρόνο σου σε κάποιον 
που αγαπάς ή τη φιλία σου σε κάποιον που δεν 
έχει κανέναν συγγενή κοντά. Αν ξοδέψεις λίγο 
από το χρόνο σου και επισκεφτείς κάποιον σ’ ένα 
γηροκομείο δε σου κοστίζει τίποτε αλλά μπορείς 
να κάνεις κάποιο πρόσωπο να χαμογελάσει και 
κάποια καρδιά να χαρεί. 

Θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου ένα 
δώρο που θα διαρκέσει; 
Θέλεις να κάνεις ένα δώρο στα παιδιά σου που 
θα διαρκέσει; Τα πιο πολλά παιχνίδια ή ρούχα 
στο τέλος θα χαλάσουν ή θα παλιώσουν. Αν όμως 
δώσεις στο παιδί σου ένα βιβλίο, θα το κουβα-
λάει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Διάλεξε ένα 
συγκεκριμένο βιβλίο για το κάθε σου παιδί κάθε 
Χριστούγεννα. Γράψε μερικά λόγια τρυφερά μέσα 
στο εξώφυλλο, βάλε ημερομηνία, και γράψε το 
όνομά σου. Μπορείς να κάνεις την αρχή όταν 
τα παιδιά σου είναι μικρά. Καθώς μεγαλώνουν, 
μπορείς να διαλέξεις βιβλία που θα τους βοηθή-
σουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή.

Χριστούγεννα: Ειρήνη και αφθονία ή 
μεγάλη ταλαιπωρία και μοναξιά; 
Για πολλούς οι χαρές των ημερών είναι πάμπολ-
λες, αλλά για άλλους μπορεί να είναι γεμάτες 
λύπη και μοναξιά, όπως για τη γυναίκα που πριν 
λίγον καιρό έχασε τον άντρα της που έζησαν μαζί 
40 χρόνια, για τον/την σύζυγο που βρίσκεται στη 
διαδικασία ενός διαζυγίου, ή για τους γονείς που 
ο επανάστης έφηβός τους δε θα είναι στο σπίτι 
τα Χριστούγεννα μαζί τους. Αν η συναισθημα-
τική σου κάλτσα είναι γεμάτη, αν το πρόσωπό 
σου λάμπει από χαρά και τα παιδιά σου είναι όλα 
μαζεμένα γύρω από το τζάκι, θυμήσου, αυτές οι 
μέρες είναι για να αφιερώσεις λίγο από το χρόνο 
σου, να δώσεις ελπίδα γύρω σου και να προσευ-
χηθείς γι αυτούς που υποφέρουν να τους γεμίσει 
ο Θεός με τη δική Του ειρήνη.

Είναι ανάγκη τώρα στις γιορτές να εί-
ναι όλα στην εντέλεια; 
Τα δώρα να τυλιχτούν ακριβώς έτσι. Τα στολίδια 
στο δέντρο να κρεμαστούν μ’ αυτήν τη σειρά. Τα 
Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια να έχουν αυτό 
το σχήμα. Μήπως ακούγονται γνωστά; Οι γιορτές 
μπορεί να φέρουν πολύ άγχος – αν το επιτρέψετε. 
Για να αποφύγετε αυτήν την ένταση, να είστε ευέ-

λικτοι. Αν οι παραδόσεις αλλάξουν λιγάκι φέτος, 
δε χάλασε ο κόσμος. Αν τα παιδιά δεν κρεμάσουν 
τα στολίδια στο δέντρο όπως πρέπει ... άστο, δεν 
πειράζει. Απόλαυσε τα παιδιά σου, την οικογέ-
νεια και τους φίλους με το πνεύμα της εποχής. 
Μέσα στο γιορταστικό κλίμα, ξέχασε την τελει-
ότητα και δώσε έμφαση στα πράγματα που τα 
λεφτά δεν μπορούν ν’ αγοράσουν.

«Δε χρειαζόταν. Σου είπα να μη μου 
πάρεις τίποτε.» 
Σας είναι γνωστές αυτές οι φράσεις; Για πολλούς 
από μας, είναι πιο εύκολο να δίνουμε παρά να 
παίρνουμε. Απλούστατα δε νιώθουμε άνετα όταν 
παίρνουμε δώρα ή δεχόμαστε κάποιες χειρονο-
μίες ευγνωμοσύνης. Γιαυτό και λέμε κάτι σαν 
κι αυτά , «Δεν έπρεπε να ξοδέψεις τόσα λεφτά 
για μένα.» Ακόμα κι αν οι προθέσεις μας είναι 
ταπεινές, η αντίδρασή μας υποτιμάει τη γενναι-
οδωρία του άλλου που μας προσφέρει το δώρο. 
Γιαυτό, την επόμενη φορά που θα σου προσφέ-
ρουν κάποιο δώρο, όσο άβολα κι αν νιώθεις, άσε 
τον άλλον να χαρεί την προσφορά του. Πες απλά 
«ευχαριστώ.»

Πιστεύετε στον Αη Βασίλη;  
Στην Τουρκία τον τέταρτο αιώνα, ένας πλού-
σιος έφηβος άκουσε για μια φτωχή οικογένεια 
που πεινούσε. Αν η οικογένεια δεν έβρισκε χρή-
ματα, θα έπρεπε να πουλήσουν τα παιδιά τους για 
σκλάβους. Έτσι λοιπόν, αργά ένα βράδυ, ο νέος 
αυτός πήγε στο σπίτι αυτής της οικογένειας και 
έρριξε από το παράθυρο μια σακούλα με χρυσά 
νομίσματα. Το καλό παιδί τελικά έγινε ιερέας γνω-
στός για τη γενναιοδωρία του στους φτωχούς και 
σε όσους είχαν ανάγκη. Καθώς μεγάλωνε, άφησε 
τα γένια του κι έκανε μια άσπρη γενειάδα και 
μεγάλη κοιλιά κάτω από το κόκκινο ράσο του. 
Τον έλεγαν Άγιο Νικόλαο – καλύτερα γνωστός ως 
Αη Βασίλης. 

Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος άνθρω-
πος που έζησε ποτέ; 
Γεννήθηκε σ’ ένα μικρό χωριό από μια χωριατο-
πούλα. Δούλευε σα μαραγκός μέχρι τα 30 του, 
και μετά πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο και 
κήρυττε. Όταν η κοινή γνώμη στράφηκε εναντίον 
του, τον κάρφωσαν σ’ έναν σταυρό ... πέθανε και 
αναστήθηκε. Δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα απο-
τελεί την κεντρική φυσιογνωμία για τους πιο πολ-
λούς ανθρώπους του πλανήτη μας. Αν προσθέ-
σουμε όλες τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνά-
μεις του κόσμου και όλους τους βασιλείς του 
κόσμου που πέρασαν από τη γη, δεν επηρέασαν 
το ανθρώπινο γένος τόσο δυναμικά όσο αυτή «η 
μοναδική μορφή» ... ο Ιησούς Χριστός. Χαρού-
μενα Χριστούγεννα.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι στο 
σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια 
ευτυχισμένη οικογένεια

Χριστούγεννα

To παιδί μου και εγώ
Όταν το παιδί μου κάνει 
bullying στους άλλους

 Πριν προβείτε σε συμπεράσματα, θα 
πρέπει να μιλήσετε μαζί του για το πώς 
τα πηγαίνει με τους συμμαθητές και αν 
αντιμετωπίζει προβλήματα το ίδιο

Τ
ο bullying ή ο σχολικός εκφοβισμός 
είναι όταν το παιδί φοβίζει, απειλεί ή 
ασκεί βία επανειλημμένα και με πρό-
θεση σε άλλο παιδί. Μπορεί να είναι 

λεκτική, σωματική, βία μέσω του Ίντερνετ 
ή να μιλά άσχημα και να διαδίδει φήμες για 
άλλα παιδιά.
Οι ενδείξεις ότι το δικό σας παιδί μπορεί 
να ασκεί bullying είναι η μυστικοπάθεια, η 
κατοχή χρημάτων ή αντικειμένων που δεν 
του ανήκουν και όταν μιλά αρνητικά ή επι-
θετικά για άλλα παιδιά. Πριν προβείτε σε 
συμπεράσματα, θα πρέπει να μιλήσετε μαζί 
του για το πώς τα πηγαίνει με τους συμμαθη-
τές και αν αντιμετωπίζει προβλήματα το ίδιο.
Τι να κάνετε. Το πρώτο βήμα είναι να ανα-
γνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέ-
χεια, πρέπει να μιλήσετε με το παιδί ώστε 
να καταλάβει ότι είναι λάθος, όποιες και αν 
είναι οι συνθήκες. Το επόμενο βήμα είναι να 
πείτε στο παιδί ότι θέλετε να συνεργαστείτε 
ώστε να αλλάξουν αυτές οι συνθήκες αλλά 
με υποστήριξη και αγάπη. Συμπεριλάβετε το 
σχολείο με ένα θετικό και εποικοδομητικό 
τρόπο:

 ª     Ενημερώστε πρώτα για το παιδί σας 
για αυτό που σκοπεύετε να κάνετε

 ª     Κλείστε ραντεβού με το δάσκαλο του 
παιδιού

 ª     Συζητήστε το πρόβλημα εκτεταμένα 
και μάθετε ποια είναι η πολιτική του σχο-
λείου σε τέτοια περιστατικά

 ª     Ρωτήστε να μάθετε τι είναι αυτό που 
μπορείτε να κάνετε από τη δική σας πλευρά

 ª     Βρείτε ένα πλάνο μαζί
Αν το παιδί νιώθει ντροπή, είναι σημαντικό 
να  νιώσει άνετα μαζί σας. Ακόμα πιο σημα-
ντικό όμως είναι να επιδείξετε εσείς οι ίδιοι 
σεβασμό και νοιάξιμο στη συμπεριφορά 
σας, εφόσον είστε το πρότυπό του. Βοηθή-
στε το να νιώθει καλά με τον εαυτό του και να 
αναπτύξει θετικές σχέσεις. Ακούστε τον με 

ενσυναίσθηση και μην τον κριτικάρετε. Επι-
τρέψτε του όμως να μπορεί να εκφράζει και 
τα δύσκολα συναισθήματα, όπως ο θυμός 
και η λύπη.
Γιατί φέρεται έτσι το παιδί; Υπάρχουν αρκε-
τοί λόγοι. Ίσως έχει βιώσει το ίδιο επιθετική 
συμπεριφορά στο σπίτι ή έχει μάθει να είναι 
προκατειλημμένο απέναντι σε συγκεκριμέ-
νες ομάδες ανθρώπων. Ή έτσι νιώθει ότι έχει 
τον έλεγχο των καταστάσεων. Χρειάζεται λοι-
πόν να εντοπίσετε μαζί τη ρίζα του προβλή-
ματος και να βοηθήσετε το παιδί να αισθαν-
θεί καλύτερα, κυρίως με τον εαυτό του.

Φταίνε οι γονείς που τα παιδιά 
τους πέφτουν θύματα bullying;
Νέα έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά που 
πέφτουν θύματα του σχολικού εκφοβισμού 
έχουν συνήθως είτε υπερπροστατευτικούς 
είτε υπερβολικά αυστηρούς γονείς!
Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της έρευνας, 
ο καθηγητής ψυχολογίας Ντίτερ Βόλκε «όταν 
μιλάμε για bulling όλοι αναζητούμε τις αιτίες 
στο σχολικό περιβάλλον, όμως στην πραγ-
ματικότητα, το πρόβλημα ξεκινάει από το 
σπίτι». Και ενώ ο ίδιος εκτιμούσε ότι τα παι-
διά που έχουν πολύ αυστηρούς γονείς είναι 
πιο πιθανό να υποστούν το bulling, διαπί-
στωσε με έκπληξη –όπως ομολογεί- πως και 
εκείνα που έχουν υπερβολικά προστατευτι-
κούς γονείς κινδυνεύουν εξίσου! Όπως λέει 
αν και η υποστήριξη, η αυξημένη επίβλεψη 
και η συμμετοχή των γονιών μειώνουν τις 
πιθανότητες τα παιδιά τους να εμπλακούν σε 
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, η υπερ-
προστατευτικότητα αυξάνει τον κίνδυνο! 
«Τα παιδιά χρειάζονται την υποστήριξή μας, 
όμως πολλοί γονείς προσπαθούν να προστα-
τέψουν τα παιδιά τους από κάθε είδους αρνη-
τική εμπειρία», λέει. «Έτσι τα εμποδίζουν από 
το να μάθουν τρόπους να αντιμετωπίζουν τις 
επιθέσεις από συνομηλίκους τους και γίνο-
νται πιο ευάλωτα». Η έρευνα που έγινε με 
τη συμμετοχή 200.000 παιδιών από πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ έδειξε επίσης 
ότι τα παιδιά που θυματοποιούνται από τα 
αδέρφια τους είναι επίσης πιο ευάλωτα στο 
bulling. 
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Ο
ι στατίνες, τα γνω-
στότερα σε όλο τον 
κόσμο φάρμακα για 
τη μείωση της «κα-

κής» χοληστερίνης (LDL), έχουν 
σημαντικά οφέλη για τη μείω-
ση του κινδύνου εμφράγματος 
και ισχαιμικού εγκεφαλικού λό-
γω θρόμβωσης, ενώ ο κίνδυνος 
παρενεργειών τους είναι μικρός 
και σε κάθε περίπτωση τα δυ-
νητικά οφέλη είναι μεγαλύτερα 
από τους πιθανούς κινδύνους.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας 
νέας επιστημονικής σύστα-
σης εκ μέρους της Αμερικανι-
κής Καρδιολογικής Ένωσης, 
που αξιολόγησε την ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω φαρμάκων, αναλύοντας 
όλες τις έως τώρα κλινικές μελέ-
τες σχετικά με τη δράση τους.
Περίπου ένας στους τέσσε-
ρις Αμερικανούς άνω των 
40 ετών παίρνει στατίνες, 
αλλά το 10% τις σταματά 
λόγω διαφόρων συμπτω-
μάτων. Οι Αμερικανοί 
καρδιολόγοι υπο-
στηρίζουν ότι «στις 
περισσότερες περι-
πτώσεις δεν πρέπει 
να σταματά κάποιος να 
παίρνει στατίνη, γιατί μπο-
ρεί να αυξήσει σημαντικά 
τον κίνδυνο εμφράγ-
ματος ή εγκεφαλικού 
λόγω μιας φραγμένης 
αρτηρίας».
Η μόνη περίπτωση 
κατά την οποία πρέπει 
κάποιος να σταματήσει το 
φάρμακο είναι αν ξαφ-
νικά τα ούρα του απο-
κτήσουν πολύ σκούρο 
χρώμα, το οποίο ίσως 
αποτελεί ένδειξη οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας 
(όμως κάτι τέτοιο συμβαί-
νει σε λιγότερους από έναν 
στους χίλιους που παίρνουν 
στατίνες).
Οι συχνότερες παρενέργειες 
των στατινών είναι μυϊκοί πόνοι 
σε περίπου 1% των ασθενών, 
σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Από 
την άλλη, τέτοιοι πόνοι είναι 
συχνοί σε μεσήλικες και τρί-

της ηλικίας ανθρώπους εξαι-
τίας άλλων αιτιών. Όχι σπάνια, 
ο ασθενής λανθασμένα πιστεύει 
ότι οι μυϊκοί πόνοι του οφείλο-
νται στις στατίνες και τις στα-
ματά, αυξάνοντας έτσι τον κίν-
δυνο καρδιαγγειακού επεισο-
δίου. Ένας βιοδείκτης του αίμα-
τος, η κρεατινίνη, μπορεί να 
δείξει αν υπάρχει πραγματική 
μυϊκή ζημιά λόγω των στατινών.
Ορισμένες φορές, σύμφωνα 
με τους Αμερικανούς καρδι-
ολόγους, λειτουργεί απλώς το 
φαινόμενο «νοσίμπο» (αρνη-
τικού πλασίμπο), δηλαδή οι 
ασθενείς περιμένουν νοητικά 
ότι θα έχουν κάποια παρενέρ-
γεια, όπως μυϊκούς πόνους, 
επειδή έχουν ακούσει ότι αυτό 
μπορεί να συμβεί - και τελικά ο 
νους τους το κάνει να συμβεί. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις συνι-
στάται η μείωση της δόσης 
ή η αλλαγή στατίνης.
Η θεραπεία με στατίνες 

μπορεί να αυξήσει ελα-
φρά τον κίνδυνο δια-
βήτη, ιδίως σε όσους 

κάνουν καθιστική ζωή 
και είναι παχύσαρκοι. 

Όμως, ο απόλυτος κίν-
δυνος να διαγνωσθεί 
κάποιος με διαβήτη 
για πρώτη φορά εξαι-

τίας της λήψης στατι-
νών είναι μόνο 0,2% (δύο 

στα χίλια) ετησίως. Για όσους 
ήδη είναι διαβητικοί, η 
μέση αύξηση του επιπέ-
δου του σακχάρου στο 
αίμα λόγω των στατινών 

είναι μικρή και δεν δικαι-
ολογεί την αποφυγή συντα-
γογράφησής τους.
Οι σ τατίνες αυξάνουν 
ελαφρά και τον κίνδυνο 
αιμορραγικού εγκεφα-

λικού σε όσους ήδη είχαν 
τέτοιο επεισόδιο στο παρελ-
θόν. Όμως και πάλι ο απόλυτος 
κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο 
είναι πολύ μικρός. Τέλος, δεν 
φαίνεται οι στατίνες να αυξά-
νουν τον κίνδυνο για βλάβη στο 
ήπαρ, στο νευρικό σύστημα, 
στα μάτια (καταρράκτη) ή στους 
τένοντες.

Τ
α υψηλότερα επίπεδα στο αίμα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που απαντούν 
στα θαλασσινά συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα υγιούς γήρανσης, σύμ-
φωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσίευσε το περιοδικό «BMJ». Προηγού-
μενες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που 

προέρχονται από θαλασσινά και φυτά μπορεί να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο 
σώμα προωθώντας την υγιή γήρανση, αλλά τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα.
Έτσι, μια ομάδα Αμερικανών ερευνητώνέθεσε ως στόχο τη διερεύνηση της συσχέ-
τισης μεταξύ των κυκλοφορούντων στο αίμα ω-3 και της υγιούς γήρανσης των 
ηλικιωμένων. Η μελέτη περιελάμβανε 2.622 ενήλικες που συμμετείχαν στην US 
Cardiovascular Health Study από το 1992 έως το 2015. Η μέση ηλικία των συμμετεχό-
ντων κατά την έναρξη της μελέτης ήταν τα 74 έτη, ενώ το 63% ήταν γυναίκες.
Τα επίπεδα των ω-3 στο αίμα μετρήθηκαν στην αρχή της μελέτης, έπειτα από 6 χρό-
νια και ύστερα από 13 έτη. Αυτά περιελάμβαναν το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA), το 
δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA), το δοκοσαπεντανοϊκό οξύ (DPA) και το άλφα λινολενικό 
οξύ (ALA). Οι κύριες διατροφικές πηγές των EPA, DHA και DPA είναι τα θαλασσινά, 
ενώ το ALA βρίσκεται κυρίως σε φυτά (ξηροί καρποί, σπόροι και πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά).
Με βάση τις μετρήσεις, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες ανάλογα με 
τα ω-3 που είχαν στο αίμα τους. Μέσα από την επισκόπηση των ιατρικών αρχείων 
και των διαγνωστικών εξετάσεων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 89% των συμμε-
τεχόντων είχε μη υγιή γήρανση κατά την περίοδο της μελέτης, ενώ το 11% είχε υγιή 
γήρανση - επιβίωση χωρίς μεγάλες χρόνιες παθήσεις και χωρίς ψυχική ή σωματική 
δυσλειτουργία.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του EPA στο υψηλότερο πεμπτημόριο συν-
δέονταν με 24% χαμηλότερο κίνδυνο ανθυγιεινής γήρανσης, σε σχέση με το χαμηλό-
τερο πεμπτημόριο.Για τα επίπεδα του DPA, τα τρία κορυφαία πεμπτημόρια συσχετί-
στηκαν με μείωση κατά 18-21% του κινδύνου ανθυγιεινής γήρανσης.

Ν
έα έρευνα από το Πανεπι-
στήμιο του Όρεγκον βρήκε 
ότι τα άτομα που πρόσθε-
σαν φουντούκια στη δια-

τροφή τους για μερικούς μήνες βελτί-
ωσαν σημαντικά τα επίπεδα δύο βα-
σικών μικροθρεπτικών συστατικών.
Στη μελέτη, 32 άτομα ηλικίας 55 ετών 
και άνω έτρωγαν περίπου 57 γραμ-
μάρια φουντουκιού καθημερινά για 
16 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις 
μαγνησίου στο αίμα και αυξημένα 
επίπεδα ενός μεταβολίτη της βιταμί-
νης Ε στα ούρα.
Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν 
στο Journal of Nutrition είναι σημα-
ντικά επειδή πολλοί άνθρωποι δεν 
καταναλώνουν επαρκείς ποσότη-
τες μικροθρεπτικών συστατικών. 
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο διότι 
έχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
μικροθρεπτικών συστατικών κι αυτό 
συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για 
προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβα-
νομένης της νόσου Αλτχάιμερ.
Η Maret Traber, επίσης συγγραφέας 
της μελέτης, και παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένη επιστήμων για τις γνώ-
σεις της γύρω από τη βιταμίνη Ε 
σημειώνει ότι αυτή και οι συνεργά-
τες της χρησιμοποίησαν ένα νέο βιο-
λογικό δείκτη - έναν μεταβολίτη της 
άλφα τοκοφερόλης - για να προσδι-
ορίσουν κατά πόσο τα φουντούκια 
είχαν βελτιώσει τα επίπεδα της βιτα-
μίνης Ε στους συμμετέχοντες.
«Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν 
οι αλλαγές στα επίπεδα α-τοκο-
φερόλης στο αίμα των ενήλικων», 
δήλωσε η Traber, καθηγήτρια Δημό-
σιας Υγείας. «Έτσι, αυτό που κάναμε 
ήταν να κοιτάξουμε τα ούρα για να 
δούμε πόσο υπήρχε ένας μεταβολί-
της της βιταμίνης Ε. Αυτός ο μεταβο-
λίτης αυξάνεται μόνο εάν το σώμα 
λαμβάνει αρκετή βιταμίνη Ε».
Ο με ταβολ ί τ η ς  ονομάζ ε τα ι 
α-CEHC( alpha carboxyethyl 
hydroxychromanol). Είναι ουσια-
στικά ένα μόριο βιταμίνης Ε, μέρος 
της φυσικής διαδικασίας διάσπασης 
της βιταμίνης στο σώμα. Οι ερευ-
νητές παρατήρησαν ότι τα επίπεδα 
α-CEHC στα ούρα ανέβηκαν σχεδόν 
σε κάθε συμμετέχοντα. Επιπλέον, η 
ανάλυση αίματος έδειξε μειώσεις 
της γλυκόζης και των λιποπρωτεϊ-
νών χαμηλής πυκνότητας -γνωστής 
ως «κακή» χοληστερόλη- πέραν των 
αυξήσεων του μαγνησίου.

Φουντούκια, 
μια φυσική 
πολυβιταμίνη Ποια ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 

συνδέονται περισσότερο με 
την υγιή γήρανση

Μικρός ο κίνδυνος παρενεργειών 
από τις στατίνες

υγεία

Ο
ι περισσότεροι γνω-
ρίζουμε ότι η κατα-
νάλωση τηγανητών 
πατατών, οι οποίες 

είναι γεμάτες λάδι και αλάτι, 
δεν είναι ακριβώς η υγιέστερη 
τροφή. Αλλά όταν ο διατροφο-
λόγος του Χάρβαρντ Eric Rimm, 
είπε στους New York Times 
πόσες πατάτες πρέπει το πολύ να 
τρώμε ανά μερίδα, αυτό έκανε το 
γύρο του διαδικτύου.
«Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο 
αν το γεύμα σας περιείχε μια 
σαλάτα και έξι πατάτες τηγανη-
τές», δήλωσε η Rimm τους New 
York Times. Αλλά αυτή πρέπει να 
είναι μία από τις πιο μη ρεαλιστι-
κές συμβουλές διατροφής που 
δόθηκαν ποτέ από διατροφο-
λόγο. Περιορίζοντας τον εαυτό 
σας μόλις σε έξι πατάτες ακούγε-

ται σαν μορφή βασανιστηρίων. 
Ο Rimm διευκρίνισε ότι απλώς 
πρότεινε να προσφέρουν τα 
εστιατόρια μικρότερες μερίδες 
πατάτας.
Αν και μια μερίδα με μόλις έξι 
πατάτες θα ήταν κάτι παράλογο 
για ένα εστιατόριο, ο Rimm έχει 
επιστημονικά επιχειρήματα. 
Αποκαλεί τις πατάτες «βόμβες 
αμύλου» και λέει ότι αυτές οι 
τραγανές απολαύσεις διατίθε-
νται υπερβολικά στην αγορά. 
Πολλά εστιατόρια προσφέρουν 
τεράστιες μερίδες και συχνά οι 
θερμίδες από αυτά τα πιάτα φτά-
νουν ή υπερβαίνουν το κύριο 
γεύμα. Μια μεγάλη μερίδα πατά-
τες στα McDonald’s έχουν μόλις 
30 θερμίδες λιγότερο από ένα 
Big Mac το οποίο έχει 540 θερ-
μίδες.

Πρέπει πράγματι να τρώμε μόνο έξι 
τηγανητές πατάτες ανά μερίδα;
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Π
άν τοτε έ να προκλητ ικό 
μπούστο θα εν τυπωσιά-
ζει, όμως το δυνατό μυα-
λό σε συνδυασμό με περι-

ποιημένη εμφάνιση ερεθίζει όλες 
τις αισθήσεις και καθηλώνει. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φυσ ικό 

διεγερτικό απ’αυτό. Τα γυμνασμένα 
σώματα με τ ις ιδιαίτερες αναλο-
γίες, μερικές φορές λίγο ...αφύσι-
κες ( υπερβολική σιλικόνη ), ήταν 
το πρότυπο ομορφιάς της δεκα-
ετ ίας του `90. Στην εποχή μας θα 
έχουμε παρατηρήσει ότ ι με τράει 

περισσότερο η προσωπικότητα. 
Τα τελευταία 25 χρόνια οι γυναί-
κες έχουν αναρριχηθεί σε υψηλές 
θέσε ις εργασ ίας ή ασχολούν ται 
περισσότερο με κοινωνικά θέματα 
και εκπέμπουν ελκυσ τ ικότητα με 
τ ι ς  δυναμικέ ς  προσωπικότ ητ έ ς 
τους.
    Μερικές φυσικές ιδιότητες είναι 
πρότυπο για  την γυναικεία ομορ-
φιά: Η Marilyn Monroe ήταν σύμ-
βολο ομορφιάς γ ια την δεκαε-
τ ία του `50 ενώ σήμερα μια ανα-
νεωμένη εκδοχή είναι η ηθοποιός 
Scarlett Johansson. Αν και υπάρ-
χουν γυναίκε ς τ ε λε ίως διαφορε-
τ ικέ ς από αυτήν την ε ικόνα, που 
ε ίναι θελκτ ικέ ς με τον δικό τους 
ιδ ια ί τ ε ρο τ ρόπο:  Χ ρησ ιμοποι -
ούν το μυαλό τους. Οταν απειλη-
τ ικές καμπύλες βρίσκονται μπρο-
στά τους  ή όταν είναι θέμα επιβίω-
σης, κερδίζουν την πρώτη θέση στο 
παιχνίδι επειδή η ασκημένη ευφυία 
τους τ ις βγάζει ασπροπρόσωπες. 
Τα εφόδια της γνώσης είναι το από-
λυτο όπλο.
Από τη σ τ ιγμή που ανοίγουν το 
σ τόμα τους ή από τον υπέροχο 
τρόπο που αντιδρούν, οί  καλλιερ-
γημένες προσωπικότητε ς φαίνο-
νται πραγματικά ελκυστικές όμως 

υπάρχει η πιθανότητα να μην το 
ξέρουνή να μη θέλουν να το πιστέ-
ψουν: Συνεχίζουν απλά την αυθε-
ντικότητά τους. Αλλες προσπαθούν 
να παρουσιάζον ται διαφορετ ικές 
απ’ αυτό που είναι - φημολογείται 
ότ ι η εξυπνάδα τρομάζει μερικές 
φορές - όμως  αυτό δεν λειτουργεί 
υπέρ τους.
Η φυσική ομορφιά με το πέρασμα 
του χρόνου φθείρεται - πολύ γρή-
γορα, εκτός αν επέμβει ο πλαστι-
κός χειρούργος - και τότε τι γίνεται 
όταν δεν υπάρχει κανένα προσόν 
να επιδείξει κάποιος που  συνήθιζε 
να προβάλλεται μόνο με την εξωτε-
ρική του εμφάνιση; 
Η κενότητα που ακολουθεί ε ίναι 
απελπιστική, και το άτομο που βρί-
σκεται σ’ αυτή τη θέση αντιμετωπί-
ζει μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα.
Ομως η δύναμη της γ νώσης δεν 
έ χε ι ημερομην ία λήξεως. Οποια 
φρόν τ ισ ε  να  ικανοποιήσ ε ι  τ ην 
ανθρώπινη ανάγκη για γνώση και 
δεν ασχολήθηκε μόνο με τα εξωτε-
ρικά χαρίσματα, δύσκολα θα προ-
δοθεί από την ζωή, ό,τι κι’ αν συμ-
βεί, ενώ θα προτάσσει στους γύρω 
της ένα αληθινό στολίδι.

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

ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΤΑ  ΕΦΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
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Η συναρπαστική ζωή του διαβόητου «Σακαφλιά» που 
διοικούσε την ελληνική μαφία στη Νέα Υόρκη και ήταν 
στενός φίλος με τον αρχηγό των αρχηγών. Σήμερα, στα 
83 του, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για έναν φόνο 
που αρνείται ότι διέπραξε - Δεν δέχθηκε ποτέ να γίνει 
«καρφί» της Αστυνομίας και του FBI

Σ
ε μία από τις πρώτες σκηνές της φετινής ταινίας «Gotti» 
που σκιαγραφεί τη ζωή του τελευταίου μεγάλου «νονού» 
της μαφίας, ο Τζον Γκότι (Τζον Τραβόλτα) σε νεαρή ηλικία 
περπατάει στο Κουίνς μαζί με δύο συνεργά-

τες του.
Ενας από αυτούς τον ρωτάει ξαφνικά τι θα κάνουν με 
κάποιους επίδοξους νεαρούς συμμορίτες που κυκλο-
φορούν στην Αστόρια και ζητάνε λεφτά από μαγαζιά 
και μικρές επιχειρήσεις για προστασία.
«Να μην κάνετε τίποτα», απάντησε ο Γκότι. «Θα ασχο-
ληθούν οι Ελληνες μαζί τους», συμπλήρωσε χαμο-
γελαστός, προφανώς επειδή ήξερε ότι οι «Ελληνες», 
ειδικά ένας που γνώριζε πολύ καλά, δεν αστειεύονται. 
Αυτός ο ένας ήταν ο Σπύρος Βελέντζας, κολλητός του 
φίλος από τότε που ήταν έφηβοι και μεγάλωναν στο 
Κουίνς και στην Αστόρια για να γίνουν τελικά μαφι-
όζοι.
Στα 83 του χρόνια σήμερα, ο «νονός» της ελληνικής 
μαφίας στη Νέα Υόρκη εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης από το 1992, μετρώντας δηλαδή ήδη 26 χρόνια 
στη φυλακή.
Η ζωή του παραπέμπει σε ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε, όπως «Τα 
καλά παιδιά», με μαφιόζους που μεγαλώνουν μαζί, που στήνουν 
δουλειές και που τιμούν τη φιλία. Κυρίως όμως τιμούν την ομερτά, 
προτιμώντας όταν τους συλλάβουν να κρατήσουν το στόμα τους 
κλειστό, αρνούμενοι να συνεργαστούν με το FBI και την αστυνο-
μία.
Ο «Σακαφλιάς», όπως αποκαλούσαν τον Βελέντζα, επέλεξε να μη 
μιλήσει και να μην αποκαλύψει τις συναλλαγές του για δεκαετίες 
με τη διαβόητη οικογένεια των Λουκέζε ή να «δώσει» μαφιόζους.
Οταν το 1992 δικάστηκε για τοκογλυφία, παράνομο τζόγο και εκβι-
ασμούς, ο εισαγγελέας πρότεινε στον πρόεδρο του δικαστηρίου 
να προσθέσει στα οχτώ χρόνια φυλάκισης του Βελέντζα και την 
ποινή για τη δολοφονία του μαφιόζου Σάμι Νάλο.
Ο Ελληνας «νονός» αρνήθηκε την τελευταία κατηγορία και ζήτησε 
να δικαστεί ξεχωριστά για την υπόθεση, σίγουρος ότι θα αθωω-
θεί στη δίκη, μόνο που αυτή τη φορά πόνταρε λάθος και το τίμημα 
που πληρώνει ακόμη αποδείχθηκε πολύ ακριβό.

Οι κολλητοί γκάνγκστερ
Η φράση «τα χρήματα είναι πάντα ευπρόσδεκτα, ακόμη και όταν 
έρχονται σε μαύρες σακούλες» φέρεται να είναι μία από τις αγα-
πημένες του Βελέντζα, του Ελληνα «νονού» της Νέας Υόρκης, που 
μετράει πλέον σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω από τα σίδερα της 
φυλακής.
Τις πρώτες από αυτές κρατήθηκε στο υψίστης ασφαλείας σωφρο-
νιστικό ίδρυμα του Τερ Χάουτ στην Ιντιάνα, ενώ εδώ και κάποια 
χρόνια μεταφέρθηκε στις φυλακές Αλενγουντ, όπου οι συνθήκες 
κράτησης είναι πιο χαλαρές.
Ξέρει ότι περίπτωση αποφυλάκισης δεν υφίσταται γι’ αυτόν.
Είναι καταχωρημένος ως ο «νονός» της ελληνικής μαφίας, διοι-
κώντας μάλιστα πάνω από 40 άτομα την εποχή της παντοδυνα-
μίας του.
Ο Βελέντζας ήταν 14 ετών όταν είδε τη Βοστόνη για πρώτη φορά 
και μεγάλωσε μαζί με τον αδερφό του Δημήτρη και τις αδερφές 
του στους κόλπους μιας οικογένειας που τους παρείχε ό,τι καλύ-
τερο μπορούσε.
Ο πατέρας του είχε ανοίξει ένα εστιατόριο, το οποίο πούλησε λίγα 
χρόνια αργότερα και το 1950 μετακόμισε μαζί με τη φαμίλια του 
στη Νέα Υόρκη. Εγκαταστάθηκαν στην Αστόρια και ο έφηβος πια 
Σπύρος που δεν τρελαινόταν κιόλας για το σχολείο, άνοιξε γρή-
γορα ένα καφέ με τις πλάτες του Πήτερ Κουράκος, που ήταν ο 
«Δον» των Ελλήνων μαφιόζων.
Στο καφέ, τα τυχερά παιχνίδια, όπως το μπαρμπούτι και το πόκερ 
έδιναν κι έπαιρναν, ενώ όταν ο Βελέντζας εκτελούσε χρέη οδηγού 

του Κουράκος και τον πήγαινε σε συναντήσεις με «νονούς» της 
μαφίας, ο αδερφός του ο Τζίμης πρόσεχε το μαγαζί.
Σημαντική παράμετρος; Ο Ελληνας πλήρωνε 10.000 δολάρια τον 
μήνα στην οικογένεια Λουκέζε -μια από τις πιο ισχυρές οικογένειες 
της μαφίας στις ΗΠΑ- για προστασία και φρόντιζε να μην καθυστε-
ρεί ποτέ την καταβολή τους. Οταν γνωρίζει τον Τζον Γκότι, νεαρό 
«στρατιώτη» ακόμη της οικογένειας Γκαμπίνο, ο Σπύρος είναι 
γύρω στα 30 και υπαρχηγός του Κουράκος. Ο μετέπειτα capo di 
tutti capi (το αφεντικό των αφεντικών) συμπαθεί από την πρώτη 
στιγμή τον Ελληνα μετανάστη, παρόλο που ο ίδιος δουλεύει για 
τους Γκαμπίνο. Οταν ο Κουράκος πεθαίνει, ο Βελέντζας παίρνει 

το χρίσμα από τους Λουκέζε να αναλάβει τα ηνία της ελληνικής 
μαφίας και αποδεικνύεται πανέξυπνος. Στο καφέ συχνάζει ο Τζον 
Γκότι που παίζει χαρτιά με τον κολλητό του πλέον Σπύρο, ο οποίος 
αρχίζει να επεκτείνει τις δουλειές του στην Αστόρια και στο Κου-
ίνς. Στήνει παράνομες λέσχες, χορηγεί δάνεια με τόκο στους άρρω-
στους τζογαδόρους, ανοίγει γραφείο ταξιδίων, ιταλικό εστιατόριο 
και φούρνο που πουλάει μπέιγκελς, φρέσκο ψωμί και γλυκά.
Το χρήμα ρέει άφθονο και ο Ελληνας «νονός» έχει πλέον χρόνο για 
να παίζει στον ιππόδρομο και να πετάγεται για δείπνα στη «Μικρή 
Ιταλία» στο Μπρονξ ή στο Μπρούκλιν με τον Γκότι, τον Σάμι Γκρα-
βάνο και τον Πιτ Τσιόντο. Ο τελευταίος είναι μέλος της οικογένειας 
Λουκέζε και ο άνθρωπος στον οποίο ο Βελέντζας δίνει λόγο για 
ό,τι κάνει, χωρίς να φαντάζεται ότι χρόνια αργότερα θα γίνει η 
νέμεσή του.

Οι σφαίρες και ο καβγάς με τον Γκότι
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Βελέντζας είναι ο Ελληνας «Δον» 
της Αστόρια που αρχίζει να ενοχλεί κάποιους με την άνοδό του. 

Θα το διαπιστώσει ένα βράδυ που θα δεχτεί επίθεση καθώς γυρί-
ζει σπίτι του, εκεί όπου τον περίμενε η σύζυγός του Παναγιώτα, 
η γυναίκα που αγάπησε και παντρεύτηκε. Στην ενέδρα που του 
στήνουν θα πληγωθεί ελαφρά, αλλά θα γλιτώσει ανταποδίδοντας 
τους πυροβολισμούς, ενώ έκτοτε προσέχει παρά πολύ σε κάθε 
του έξοδο. Η εντολή για το χτύπημα είχε δοθεί από την οικογένεια 
Γκαμπίνο για τη διεκδίκηση μιας χαρτοπαιχτικής λέσχης στο Κου-
ίνς από τον Βελέντζα, που δεν μέτρησε σωστά το ότι «ενοχλεί» 
μια πολύ ισχυρή φαμίλια. Το πόσο υπολογίσιμος στους κύκλους 
της μαφίας ήταν ο Ελληνας «νονός» φάνηκε από μια τηλεφωνική 
συνομιλία ανάμεσα στον Τζον Γκότι και τον «υπολοχαγό» των Γκα-

μπίνο, Σάμι Γκραβάνο που υπέκλεψε το FBI, στα μέσα 
της δεκαετίας του ’80.
«Τον ξέρω καλά τον Σπύρο», λέει ο Γκότι στην ταινία. 
«Είναι το αφεντικό των Ελλήνων», συμπληρώνει και 
ο Γκραβάνο συναινεί απαντώντας με μια λέξη: «Αδι-
αμφισβήτητα». Μόνο που όσο καλά και αν τον ήξερε, 
όσο φίλοι κι αν ήταν, ο Γκότι που είχε πλέον βγάλει από 
τη μέση τον Πολ Καστελάνο και ήταν ο «αρχηγός των 
αρχηγών», έγινε έξαλλος όταν ο Βελέντζας μπήκε στα 
χωράφια του.
Με την καθοδήγηση του Τσιόντο, άνοιξε μια λέσχη για 
μπαρμπούτι και άλλα τυχερά παιχνίδια, λίγα μέτρα 
μακριά από ένα κλαμπ του Γκότι για μπακαρά. Ο ίδιος 
αγνοούσε ότι εκπροσωπώντας κατά κάποιον τρόπο 
τους Λουκέζε, εισήλθε σε μια περιοχή που έλεγχε απο-
κλειστικά η οικογένεια Γκαμπίνο, χωρίς καν να τους 
ζητήσει την άδεια.

Ο Τζον Γκότι έγινε έξαλλος με τον Ελληνα και τότε εκστόμισε την 
περίφημη φράση: «Να πείτε σε αυτόν τον αλήτη ότι εγώ, ο Τζον 
Γκότι, θα του κόψω το γαμ....ο του κεφάλι!».
Ο Γκραβάνο ξεκαθάρισε την κατάσταση όταν μετά από έρευνα δια-
πίστωσε ότι ο Πιτ Τσιόντο είχε ρίξει τον Βελέντζα στην παγίδα και 
τον έβαλε να ζητήσει συγγνώμη από τον Γκότι.

Η γιορτή και η δολοφονία
Στη μία και μοναδική συνέντευξη που παραχώρησε ποτέ ο Ελλη-
νας μαφιόζος μέσα από τη φυλακή, τον Οκτώβριο του 1994, παρα-
δέχθηκε πολλά για τη δράση του.
«Ημουν με τον δικό μου τρόπο ο βασιλιάς των Ελλήνων», θα πει 
στον Τζέρι Καπίσι, τον πιο ειδικευμένο δημοσιογράφο σε θέματα 
που αφορούν τις πέντε μεγάλες οικογένειες της μαφίας στη Νέα 
Υόρκη. «Με ήξεραν όλοι, έδινα τις εντολές και ήμουν το αφεντικό 
της Αστόρια. Εκανα business στις κατασκευές, άνοιξα εστιατόρια, 
ενεχυροδανειστήρια, αλλά τα πολλά λεφτά τα έβγαλα από τον 
τζόγο». Κατά τη διάρκεια της πορείας του στον κόσμο της μαφίας, 
ο Βελέντζας συνελήφθη τουλάχιστον τρεις φορές από την Αστυ-
νομία για αδικήματα όπως λαθρεμπόριο πετρελαίου, κλοπές και 
φοροδιαφυγή.
Δύο τουλάχιστον Ελληνες θυμούνται ακόμη το γλέντι για την ονο-
μαστική του γιορτή κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν 
ταξίδεψαν από την Ελλάδα στην Αμερική για συγκεκριμένη δου-
λειά.
Ο ένας ήταν εφοπλιστής που αντιμετώπιζε πρόβλημα με συγκεκρι-
μένη τράπεζα στην οποία είχε δοσοληψίες που αφορούσαν αγορά 
και πώληση μετοχών στις ΗΠΑ, την οποία κατηγορούσε για δια-
φυγόντα κέρδη και απώλεια κεφαλαίων.
Ο άλλος ήταν φίλος του που απλά του είπαν να δει τον Βελέντζα 
μαζί με τον εφοπλιστή, μήπως και τους βοηθήσει με τις γνωριμίες 
του, όπερ και εγένετο. Αμφότεροι έδωσαν το «παρών» στη γιορτή 
του Ελληνα μαφιόζου, μαζί με τον Τζον Γκότι, τον Σάμι Γκραβάνο, 
τον Πιτ Τσιόντο και τον Σάμι Νάλο, έναν διάσημο κλέφτη, που είχε 
«γδύσει» από κοσμήματα και χρήματα το διαμέρισμα της Σοφία 
Λόρεν στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή ο Σπύρος χορεύει ζεϊμπέ-
κικο και οι Ιταλοί μαφιόζοι φίλοι του πετάνε ρολά με εκατοδόλαρα 
στην πίστα, κάποια από τα οποία ο φίλος του εφοπλιστή πατάει και 
τραβάει προς το μέρος του με τρόπο!
Λίγα χρόνια μετά από εκείνο το βράδυ, στις 26 Οκτωβρίου του 
1988, την εποχή της παντοδυναμίας του Βελέντζα στην Αστόρια, 
το Κουίνς και το Μπρούκλιν, θα γίνει η δολοφονία που θα αλλάξει 
για πάντα τη ζωή του.

ιστορίες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
Στην δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία σε Ελλάδα, 

Αμερική και Καναδά γνώρισα τεράστιες προσωπικότητες 
και φυσιογνωμίες. Βασιλιάδες, πρωθυπουργούς κρατών, 
κορυφαίους καλλιτέχνες κι αθλητές, αλλά και ανθρώπους 

ενός διαφορετικού κόσμου και τρόπου ζωής. Ένας εξ’ 
αυτών ήταν και ο Σπύρος Βελέντζας, ο επονομαζώμενος 
«ΣΑΚΑΦΛΙΑΣ», ο αρχηγός της μαφίας των Ελλήνων της 

Αμερικής.
Την ιστορία του (περίπου) την διαβάζετε στις δύο 

συνέχειες της εφημερίδας μας.
Τον Σπύρο είχα την τύχη (και το εννοώ) να τον γνωρίσω 

στις μεγάλες δόξες του. Θα μπορούσα να γράψω σελίδες 
ολόκληρες για το τι ρόλο έπαιξε για την ομογένεια της 
Νέας Υόρκης. Ίσως να το κάνω κάποτε. Αυτό όμως που 
θέλω να τονίσω είναι ότι είχε βοηθήσει εκατοντάδες 
Έλληνες που υπήρχαν σε πρόβλημα. Τους βοήθησε 
όχι μόνο οικονομικά αλλά και με όποιο άλλο τρόπο 

μπορούσε να το κάνει. Εύχομαι μια μέρα να τελειώσει η 
περιπέτεια του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που 
έπρεπε να μην βλέπουν ούτε τον ήλιο με αυτά που έχουν 
κάνει. ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

Σπύρος Βελέντζας: Ο Έλληνας «νονός» 
της Νέας Υόρκης που έγινε ταινία 
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απόψεις

ΑΝΔΡΕΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΑΣ ΟΡΕΞΕΙΣ, 

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΣ

Η 
προσπάθεια ενοχοποίησης του θύματος σχετικά με 
τον βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτή-
τριας Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο από δυο νέους έ-
να Αλβανό και ένα Έλληνα είναι το λιγότερο ΒΑΝΑΥ-

ΣΟΣ, ΤΡΑΓΙΚΟΣ, ΚΑΙ ΑΣΥΝΧΩΡΗΤΟΣ.
Μετα το τραγικό γεγονός υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ 
εκείνων που είπαν ότι «τα θέλε ο κώλος της» και αυτών που 
ισχυρίζονται ότι «μια γυναίκα εχει δικαίωμα να ζήσει τη ζωή 
της χωρις σύνορα και περιορισμούς και να νοιώθει ασφαλής 
οπού και να είναι».
Και οι δυο απόψεις έχουν λάθος βάση. Καμία φυσιολογική 
γυναίκα δεν θέλει να δολοφονηθεί αλλα και η χωρις φραγ-
μούς γυναίκα συμπεριφορά εχει  τα ρίσκα της.  
Το θύμα είναι θύμα ανεξάρτητα αν ήταν 
«σεμνό κορίτσι» η «τριγυρίστρα», συντηρη-
τικά η προκλητικά ντυμένη,  από «καλό σπίτι» 
η από «διαλυμένη οικογένεια» αν ήταν παρ-
θένα, η όχι.  Ο βιασμός είναι βιασμός, χωρις 
οποιαδήποτε δικαιολογητικό.  Η γυναίκα δεν 
είναι φτιαγμένη να εξυπηρετεί τις σεξουαλικές 
ορέξεις ενός άνδρα αν δεν το θέλει και η ίδια.
Αυτό όμως δεν σημαινει ότι ειδικά οι  νέες 
γυναίκες δεν πρέπει  να προσέχουν σε πια 
μέρη πάνε (υπάρχουν και κακόφημα μέρη) 
πότε πάνε (έξοδος αργά το βραδύ η τις πρωινές 
ώρες εγκυμονούν περισσότερους  κίνδυνους) 
πως φέρονται (υπάρχουν και ρισκε συμπερι-
φορές)  τι φοράνε, (υπάρχει και προκλητικό 
ντύσιμο).   Όλα αυτά όχι για να επιρρίψουμε 
ευθύνες σε οποιαδήποτε θύμα βιασμού αλλα 
να προστατέψουμε πιθανά μελλοντικά θύματα. 
Φυσικά όλες αυτές οι συμβουλές του που, και 
ποτέ πάνε, πως φέρονται κλπ, δεν αναφέρονται μόνο στις νέες 
κοπέλες αλλα και στους άνδρες. Τα περισσότερα θύματα βίας 
είναι άνδρες καίτοι  σπάνια ακούμε για βιασμούς ανδρών. 
Πολλοι περισσότεροι,  κυρίως νέοι άνδρες σκοτώνονται κάθε 
χρόνο γιατί ήταν σε λάθος χώρο, σε λάθος χρόνο, με λάθος και 
παραβατικές συμπεριφορές απ όσες γυναίκες! 
Ο βιαστής δεν  εχει ταμπέλα  στο μέτωπο του «ΒΙΑΣΤΗΣ» για 
να προειδοποιήσει τα θύματα του. Συχνά παρουσιάζεται σαν 
αξιοπρεπής κύριος και πολλές φορές είναι γείτονας, φίλος, 
συγγενής η εραστής.
Η απόφαση να ζήσει κανεις τη ζωή του χωρις σύνορα και 
περιορισμούς άνδρας η γυναίκα εχει  τα ρίσκα της.  Οι άνδρες 
νομίζω το καταλαβαίνουν και το αποδέχονται αυτό πιο εύκολα 
γιατί ανέκαθεν είχαν ελευθερία κινήσεων να πάνε σε ένα κατα-
γώγιο, σε ένα οίκο ανοχής, ένα ύποπτο μπαρ, και κατά κάποιο 
τρόπο ξέρουν τα κατατόπια και τις κατάλληλες συμπεριφορές 
«επιβίωσης» σ αυτό το περιβάλλον. Οι γυναίκες όμως κάτω 
από το φεμινιστικό σλόγκαν ότι η γυναίκα δεν πρέπει να εχει 
περιορισμούς να πηγαίνει οπού και οπότε θέλει και να συμπε-
ριφέρεται όπως τις αρέσει χωρις φραγμούς εχει παρεξηγηθεί 
και θέτει σε κίνδυνο πολλές γυναίκες που αγνοούν βασικούς 
κανόνες αυτοπροστασίας.
Όταν ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Windsor μου 
άρεσε να περνάω απέναντι στο Greek town στο Detroit. Μου 
είπαν λοιπόν ντοπιοι φίλοι να μη λοξοδρομήσω εκτός της 

μικρής περιοχής του  Greek town  γιατί ακριβώς δίπλα υπήρχε 
περιοχή με υψηλό έγκλημα. Πήγαινα λoιπον πολύ προσεκτικά 
και δεν λοξοδρομούσα.   
Ξέρω όμως γυναίκες που σηκώνουν το λανθασμένο για μένα 
μπαϊράκι του φεμινισμού «πάω οπού θέλω και λογαριασμό 
δεν δίνω γιατί οι γυναίκες ειναι σήμερα ελεύθερες» και ρισκά-
ρουν τη σεξουαλική επίθεση ακόμα και τη ζωή τους. Υπάρχει 
πρόβλημα  με αυτή τη νοοτροπία.
Μια γνωστή μου πρόσφατα ταξίδεψε σε τρεις Μουσουλμα-
νικές χώρες στη Βορειά Αφρική. Πριν πάει την προειδοποίη-
σαν ότι τα ήθη εκεί είναι διαφορετικά απ την δυτική Ευρώπη 
και συνέστησαν όχι tank tops και  tiny shorts η mini skirts  που 

εκθέτουν τα γυναίκεια στήθη και τους μηρούς. Η λογική για 
μένα γυναίκα για να προστατευθεί μου ειπέ ότι φορούσε Capri 
παντελόνια  η shorts  μέχρι το γόνατο και T shirts  που κάλυ-
πταν το πανω μέρος του σώματος της. Δεν αντιμετώπισε προ-
βλήματα  αλλα παρ όλα αυτά προσέλκυε τα ανδρικά βλέμματα. 
Σε κάποι σημείο οι γυναίκες πρέπει να δεχτούν ότι υπάρχει 
προκλητικό ντύσιμο. Όχι βέβαια ότι το προκλητικό ντύσιμο 
αποτελεί  πρόσκληση για βιασμό.  Το προκλητικό όμως ντύ-
σιμο αυξάνει τις πιθανότητες να προκαλέσει αθέλητη ανδρική 
προσοχή με πιθανά επακόλουθα.  Όταν λοιπόν επιπροσθέτως  
πάει σε χώρους απόμερους που δεν γνωρίζει, με άγνωστα 
άτομα αργά τη νύχτα, που το σκοτάδι προστατεύει παραβατι-
κές συμπεριφορές, αναλαμβάνει ορισμένα ρίσκα.
Δεν λέμε στα μικρά παιδιά, χωρις να διακρίνουμε μεταξύ αγο-
ριών  και κοριτσιών, να μη μιλούν σε αγνώστους να μη μπαί-
νουν σε αυτοκίνητα άλλων ατόμων κλπ? Τι αλλάζει και ξαφ-
νικά μόλις μεγαλώσουν οι νέες κοπέλες και χάνουν αυτή τη 
κοινή λογική  «μη εμπιστεύεσαι αγνώστους, μη μπαίνεις σε 
αυτοκίνητο με αγνώστους, ειδικά αργά το βραδύ, μη πίνεις 
και αφήνεις απαρακολούθητο το ποτό σου, η μη δοκιμάζεις 
ουσίες κλπ»? 
Γιατί μερικές γυναίκες βλέπουν αυτή τη κοινή λογική προστα-
σίας των σαν αντιφεμινιστική νοοτροπία ενάντια στην  ελευ-
θέρια της γυναίκας?   Μα και οι άνδρες αυτοπροστατευονται 
και δεν κάνουν  ότι τους γουστάρει. Εγώ προσωπικά  ούτε στα 

Εξάρχεια ούτε στην πλατεία ομόνοια δεν πατάω πόδι γιατί 
ξέρω ότι εγκυμονεί κίνδυνους.   
Στη περίπτωση της δολοφονημένης φοιτήτριας το να πει 
κανεις με πόνο  και κατόπιν εορτής «δεν έπρεπε ποτέ να επι-
βιβαστεί σε ένα αυτοκίνητο  πρακτικά με δύο αγνώστους στις 
δυο το πρωί με  προορισμό ένα εξοχικό έρημο σπιτι στο κατα-
χείμωνο», δεν κατηγορεί το θύμα όπως ισχυρίζονται οι φεμι-
νίστριες αλλα  εκφράζει μια εύλογη απορία.   Ακόμα και ένα 
άβγαλτο 21 χρονών κορίτσι  δεν θα έπρεπε στην ηλικία του 
να υποψιαστεί, να διστάσει, να φροντίσει  για την αυτοπρο-
στασία του,  να  πονηρέψει λιγάκι?  Το συσσωρευτικό αργά τη 
νύχτα, με δυο αγνώστους,  σε ξένο αυτοκίνητο χωρις να εχει 

αυτή κανένα κοντρόλ που θα τη πάνε, ποτέ 
θα τη φέρουνε  σε άγνωστο εξοχικό σπιτι, 
μακριά απ ο κόσμο  αποδείχτηκε  καταστρε-
πτικό 
Βέβαια το θύμα δεν φταίει ποτέ για τις πρά-
ξεις ενός βιαστή δολοφόνου. Αλλα τώρα που 
πάθαμε δεν πρέπει να μάθουμε?  Δεν πρέπει  
να πούμε στις ζωντανές κοπέλες, «προσέχετε 
ρε κορίτσια, πονηρέψετε λιγάκι , όχι μεγά-
λες οικειότητες με αγνώστους, όχι sexting, 
όχι sexy φωτογραφίες στο Ιντερνέτ ξάπλα με 
super mini, όχι προκλητικές πόζες με κόκ-
κινα  χείλια σουφρωμένα, και το μισό στήθος 
έξω». Τι το παράλογο υπάρχει στο να προ-
σέχει μια κοπέλα  και να διασφαλίζει τη ζωή 
της? 
Η συμβουλή για προσοχή στα κορίτσια του 
κόσμου δεν είναι «κατηγορία στη δολοφο-
νημένη», δεν είναι «εξευτελισμός και προ-
σπάθεια  ενοχοποίησης του  θύματος». Ούτε 

δείχνει «Κουλτούρα  βιασμού» όπως ισχυρίζεται o εκτροχια-
σμένος λαθεμένος φεμινισμός. 
Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών θεωρούν  την 
προκλητική συμπεριφορά, τα προκλητικά ρούχα, το «παί-
ξιμο» η φλερτ  μιας γυναίκας, τη θεληματική της απομόνωση  
σε κάποιο απόμερο χώρο,  μια  τεκμαρτή πρόσκληση για 
σεξουαλική συνεύρεση. Όλες οι μορφές σεξουαλικής δρα-
στηριότητας που δεν περιλαμβάνουν τη συγκατάθεση της 
αποτελούν  σεξουαλική βία.  Μάλιστα  παιδιά, άτομα με 
σοβαρή νοητική υστέρηση, άνθρωποι σε κατάσταση μέθης 
η  που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους θεωρούνται ανίκανοι 
να δώσουν τη συγκατάθεση τους. Ακόμα και μια παντρεμένη 
γυναίκα, που δεν συγκαταθέτει στη σεξουαλική πράξη με το 
σύζυγο της θεωρείται ότι βιάστηκε. Δεν θα μιλήσω εδώ για το 
συζυγικό βιασμό γιατί θέλει  πολύ συζήτηση και είναι ένα ιδι-
αίτερο θέμα.  
Η διαπόμπευση του θύματος στο βαθμό που θα πρέπει να 
ντρέπεται και να αισθάνεται ένοχη για το τι ο βιαστής έκανε σ 
αυτή είναι άτοπη. Εξ ορισμού, το θύμα ποτέ δεν φταίει για το 
βιασμό του ούτε είναι ένοχο ότι τον προκάλεσε.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνο-
μίας, το  2015 διαπράχθηκαν 122 βιασμοί και 56 απόπειρες 
βιασμών. Ως προς τους δράστες, το 63%  ήταν Έλληνες  και οι 
υπόλοιπο αλλοδαποί.
Την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας!
Δέκα ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και στην εφημερίδα 
μας υπάρχει μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα δημιουρ-

γίας της Χριστουγεννιάτικης πανηγυρικής έκδοσης της HELLAS 
NEWS, που είμαι σίγουρος θα εντυπωσιάσει και θα μείνει ενθύ-
μιο.
Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία της χοροεσπερίδας μας με τις 
φανταστικές κριτικές που ακούστηκαν, εγώ, ο Ηλίας και η Χρι-
στιάνα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία έκδοση σταθμό 
με πάνω από 150 σελίδες και φυσικά σε αυτό έχουν συμβά-
λει δεκάδες φίλοι, επιχειρηματίες, οργανισμοί, εκκλησίες και 
φυσικά η μεγάλη μας δύναμη, το αναγνωστικό μας κοινό.
Μέσα όμως απ’ όλα αυτά νοιώθω την ανάγκη να απευθύνω 
άλλη μία φορά στους εύπορους συμπολίτες μας όσο μπορούν 
να βοηθήσουν με ρούχα, τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορούν 
τους συμπολίτες μας που περνούν δύσκολα με τα παιδιά τους, να 
είναι σίγουροι ότι αυτές τις γιορτινές ημέρες θα έχουν ένα πολύ 

όμορφο συναίσθημα, γιατί τέτοιο είναι αυτό της φιλανθρωπίας. 
Σας παρακαλώ, οι καιροί είναι δύσκολοι και πολλές οικογένειες 
δεν θα έχουν στο γιορτινό τραπέζι τους αυτό που υπάρχει στους 
περισσότερους από εσάς.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ. ΧΑΡΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚ ΛΗΣΙΕΣ ,  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. 
ΨΩΝΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ 
ΜΑΣ.

Ο φίλος σας,
Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ!!!

Σ
ήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου, κλείνει τον πρωτο 

του χρόνο. Τέλη Ιουλίου τον βαφτίζουμε. Σαν πέ-

ρισυ και λίγες μέρες πιο πρίν, βρίσκομαι στη Θεσ-

σαλονίκη όπου ζω, με τη γυναίκα ετοιμόγεννη.

Είχε άσχημη κύηση, ήταν το πρώτο μας παιδί, ήμασταν 

πολύ φοβισμένοι.

Ξαφνικά βαράει τηλέφωνο από Εύβοια. Ο πατέρας μου. 

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Τον πάνε επειγόντως στην Αθήνα.

Μην το συζητάς, φύγε τώρα, έχω... τους δικούς μου» μου 

είπε η γυναίκα μου και εκείνη τη στιγμή την αγάπησα όσο 

ποτέ άλλοτε. Και να’μαι στην Αθήνα. Τα πράγματα άσχημα.

Και εγώ κλαίγοντας με ένα κινητό στο χέρι, για τον ένα 

Κώστα που φεύγει και για τον άλλον που έρχεται χωρίς 

εμένα.

Ο πατέρας μου να χάνεται και η πεθερά μου να με καθησυ-

χάζει πως ο τοκετός είναι φυσιολογικός.

Δεν ήταν έτσι. Παραλίγο να χάσω και τη γυναίκα μου εκείνη 

τη μέρα.

Είχε ακατάσχετη αιμορραγία και για μερικές ώρες η ζωή 

της κρεμόταν από μία κλωστή.

Και ξαφνικά...ανάκαμψη!

Ο πατέρας μου αρχίζει να σταθεροποιείται. Είμαι τρεις ημέ-

ρες άυπνος, τι να κάνω, να μείνω, να φύγω, γιατί η γυναίκα 

μου δε μου μιλάει στο τηλέφωνο?

(Ηταν υπό την επήρεια μορφίνης, δεν το ήξερα, απαγορεύ-

ονται τα κινητά έλεγε η πεθερά μου, δεν είχα ξανακούσει 

σε μαιευτήριο να μη μιλάει η λεχώνα στο κινητό, τρελά-

θηκα, κάτι πάθανε, αυτή η το παιδί, με κοροιδευουν, ήμουν 

σίγουρος).

Εφυγα σφαίρα για Θεσσαλονίκη, άγρυπνος, με το κινητό 

στο χέρι, «Ολα καλά» , μου λέγανε και από τις δύο πλευρές, 

δεν πίστευα κανέναν, ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, ΠΕΘΑΝΑΝ, μόνο αυτό 

είχα στο μυαλό μου.

Και φυσικά τράκαρα.

Εναν παππού. Δε χτύπησε, μόνο το αμάξι του σαραβά-

λιασα. Και τότε με εγκατέλειψαν οι δυνάμεις μου.

Αρχισα να κλαίω με λυγμούς, «Πάρε τα πάντα του είπα, 

ταυτότητες, ότι θες, μόνο να μην αργήσω, πρέπει να παω 

στη Θεσσαλονίκη» ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ.

Δεν έχω συνααντήσει πιο άγιο άνθρωπο ποτέ μου.

Ανταλλάξαμε τηλέφωνα και με άφησε να φύγω, πήγαινε 

αγόρι μου στους δικούς σου και τα χαλάσματα φτιάχνο-

νται, μου είπε.

Και μια κουβέντα: «Ο Θεός είναι Μεγάλος». Εσείς οι νέοι 

κοροιδεύετε, αλλά εγω είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το 

Θεό. Και θα προσευχηθώ για σένα, με όλη τη δύναμη της 

ψυχής μου».

Εφτασα ένα ράκος.

Και εκεί έμαθα ότι παραλίγο να χάσω Εκείνη και Εκείνο.

Τους πήρα στην αγκαλιά μου και τους έσφιξα σα χαμένος.

Και μετά έμαθα. Η γυναίκα μου συνήλθε την ίδια ωρα περί-

που με τον πατέρα μου.

Σώθηκε η ζωή τους μέσα στα ίδια λεπτά. Όταν τελείωσαν 

όλα, αναζήτησα τον παππού.

Δεν απάντησε ποτέ στα επίμονα τηλεφωνήματά μου, ούτε 

με πήρε ποτέ πίσω. Οποτε βλέπω παλιό μπλέ BMW σταμα-

τάω να δω τον οδηγό η τρέχω σαν τρελός να τον προλάβω.

Μάταια.

Και έχω αρχίσει να πιστεύω πως εκείνη την ώρα, που οι 

τρεις πολύτιμοι για μένα άνθρωποι χαροπάλευαν, εγώ 

συνάντησα το Θεό... Και με λυπήθηκε!!!

Υ.Γ:

Τον πατέρα μου τον χάσαμε τελικά μετά από 8 μήνες.

Πρόλαβε όμως και πήρε στην αγκαλιά του τον Κωστάκη. 

Παίξανε, τον τάισε, πήγανε βόλτα.

Και έφυγε ευτυχισμένος.

Νομίζω πως δε θα πέθαινε πριν ζήσει λίγο με τον Κώστα...
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ΤΗΕ GREEK – CANADIAN GAMES
ΣΤΟ 3ο GREEK HERITAGE NIGHT

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

«
ΖΗΤΩ ΕΛΛΑΔΑ!» Φώναξαν με μια φωνή πάνω α-
πό1.250 Έλληνες μαζί με τον Γιάννη Αντετοκού-
μπο την περασμένη Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, στη 
Scotiabank Arena. Χάρη στο The Greek-Canadian 

Games (GCG), μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να α-
πολαύσουν τους Toronto Raptors και τους  Milwaukee Bucks 
του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους 
Έλληνες κι αυτό ήταν το 3ο Greek Heritage Night που διοργά-
νωσε ο κ. Φώτης Καραντώνης και όλη η επιτροπή του Greek-
Canadian Games. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τα παιδιά του GCG με τα ελλη-

νικά μπλουζάκια τους να παρατάσσονται μπροστά από τους 
παίκτες των δύο ομάδων, ενώ την ίδια στιγμή η Ελένη Κετζε-
τζης τραγούδησε τους ύμνους των Ηνωμένων Πολιτειών και 
του Καναδά. Στο ημίχρονο τα παιδιά του GCG έπαιξαν ένα 
μικρό αγώνα μεταξύ τους κι εντυπωσίασαν. Αν θέλετε να 
δείτε στιγμιότυπα από τον «αγώνα» μπορείτε να επισκεφτείτε 
την σελίδα μας στο Facebook ή την ιστοσελίδα μας στο www.
hellasnews-radio.com Οι Bucks νίκησαν τους Raptors 104-99. 
Αμέσως μετά την λήξη το GCG είχε ετοιμάσει πολύ ωραίες 
εκπλήξεις για τους μικρούς και μεγάλους φίλους των Raptors 
αλλά και του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο κ. Καραντώνης από 

το μικρόφωνο έκανε ερωτήσεις στον Norman Powel, παί-
κτη των Raptors, και στον Leo Rautins, πρώην προπονητής 
και νυν σχολιαστής, ερωτήσεις που είχε συλλέξει από τους 
μικρούς φίλους κι αθλητές του GCG. Τελευταίος, έκανε την 
έκπληξη ο Γιάννης Αντετοκούμπο ο οποίος ξεσήκωσε τον 
κόσμο και καταχειροκροτήθηκε. Για άλλη μία φορά νοιώ-
σαμε υπερήφανοι ως Έλληνες και πραγματικά στο υπέροχο 
έργο που κάνει το ο κ. Φώτης Καραντώνης κι όλο το Συμ-
βούλιο του GCG αξίζει την υποστήριξη όλων μας. Ανυπο-
μονούμε για τους αγώνες του καλοκαιριού. Συνεχίστε έτσι, 
μπράβο σας!
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ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
- Η HELLAS NEWS ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ
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Το χορευτικό της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας
 «Ο Μωριάς» διασκέδασε και καταχειροκροτήθηκε 

απ’ τους ένοικους του «Ελληνικού Σπιτιού»
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40 Xρόνια μαζί στη ζωή
γιόρτασαν η κα Νότα

& ο κ Γιάννης Ηλιόπουλος
Με πολύ-πολύ αγάπη μαζί 

με την οικογένεια και
τους φίλους τους

Nα ζήσετε και στα 100
απ’ την Hellas News
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ PANTHEON RESTAURANT ΓΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Χ
αίρομαι όταν γράφω και δημοσιεύω 
ενέργειες Ελλήνων επιχειρηματιών 
που συμπαραστέκονται σε αναξιοπα-
θούντες συμπολίτες μας και ειδικά σε 

ορφανά παιδιά. Και πάλι φέτος το PANTHEON 
Restaurant συνεργάστηκε με τον οργανισμό 
COVENANT HOUSE, δίνοντας φαγητό και χρήμα-
τα για τα ορφανά του δρόμου που αριθμούνται 
σε πάνω από 3.000 παιδιά. Η συνεργασία αυτή 

υπάρχει πάνω από 10 χρόνια.
ΜΠΡΑΒΟ! Κι είμαι σίγουρος ότι κι άλλοι Έλληνες 
επιχειρηματίες που μπορούν πρέπει να πράττουν 
αναλόγως. 
Επί τη ευκαιρία θέλω να γράψω ότι μετά από 35 
χρόνια φιλίας και 21 χρόνια αδιάκοπης συνερ-
γασίας και συνεταιρισμού, ο εκ των συνέταιρος 
του Pantheon, κ. Γιάννης Τρούπης αποφάσισε 
να συνταξιοδοτηθεί και να ξεκουραστεί μαζί με 

την αγαπημένη του σύζυγο. Έτσι, όλο το φορ-
τίο του δημοφιλούς εστιατορίου ανέλαβε πλέον 
μόνος του ο έτερος συνέταιρος, ο αγαπητός κ. 
Νίκος Παρούσης, μαζί με την υπέροχη σύζυγο 
του Όλγα και την  πάντα χαμογελαστή κόρη του 
Κρυσταλλία. Είμαστε σίγουροι ότι η επιτυχία 
του Pantheon θα συνεχιστεί και θα διαιωνίζε-
ται προς όφελος και τέρψης των καλοφαγάδων. 
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
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Έρχεται η Πρωτοχρονιά,
Παίρνουμε δώρα και χαρά
μα για άλλους δυστυχώς

ο χρόνος θα γυρίσει αλλιώς.

Με την Πρωτοχρονιά
τα χρόνια θα γίνουν πιο πολλά.
Μια χρονιά πάνω στην πλάτη
και στου πόνου το κρεβάτι.

Χέρια, πόδια μας πονούν
μα σιγά μας περπατούν

Υπομονή, υπομονή 
θα υπάρξει λύτρωση.

Τα περνούμε όμως καλά 
στου ελληνικού σπιτιού την αγκαλιά.

Πάντα να το αγαπάμε.
Όμορφα να τα περνάμε.

Έλληνες και Ελληνίδες
το στολίδι μας αυτό 

πάντοτε να προσπαθούμε
για να μείνει ελληνικό.

                                                      Penny Haloulos
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Θέλω να ευχαριστήσω όλο το κοινό 
που παρευρέθει στην αίθουσα της 
Παμμακεδονικής, στις 7 Δεκεμβρίου, 
που είχα την τιμή να παρουσιάσω/ανα-
λύσω τα κακώς κείμενα της «Συμφω-
νίας των Πρεσπών», που εγώ ονομάζω 
ευτελώς....η συμφωνία του βάλτου!

Π
ριν αναφέρω απολύτως συγκε-
κριμένες προτάσεις επίλυσης 
του όλου ζητήματος θέλω να υ-
πενθυμίσω, ότι στο ΑΡΘΡΟ 19 

της «Συμφωνίας των Πρεσπών», και στο 
19,2, γράφεται, πως, όταν υπάρξει δια-
φωνία μεταξύ των Μερών αυτά μπορούν 
να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Άρα, εδώ διαψεύδονται όλοι οι εθνομη-
δενιστές που με τις πράξεις τους μας ο-
δήγησαν σε αυτή τη ζοφερή πραγματι-
κότητα, και μας λένε, ότι όλα τελείωσαν 
μόνο με την υπογραφή του τουρκώνυμου 
Υπουργού των Εξωτερικών μας. Ο οποί-
ος ως γνωστόν μετά την δημόσια και ο-
λοκληρωτική διαφωνία των ΑΝΕΛ δεν 
υπέγραψε με κυβερνητική εντολή, ενώ η 
μήνυση εναντίον του για εσχάτη προδο-
σία έχει διαβιβαστεί από 2 εισαγγελείς 
στη Βουλή.
Κι όμως βάσει της «Σύμβασης της Βιέν-
νης», κατά κανόνα λήγουν με καταγγε-
λία μόνο οι διμερείς συνθήκες. Η καταγ-
γελία αποτελεί πάντοτε μονομερή πράξη, 
για μια χώρα, οποτεδήποτε αυτή κρίνει! 
Το τονίζω: μονομερής πράξη και όποτε 
στο μέλλον κρίνει μία χώρα. Άρα, και 
μετά την κύρωση μιας διμερούς συν-
θήκης μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, 
ακόμη και το όνομα ενός κράτους αλλά-
ζει αρκεί αυτό να καταγγελθεί. 
Θα δώσω μόνο δύο από αρκετά διεθνή 
παραδείγματα καταγγελίας, τα οποία 
αποτελούν νομικό προηγούμενο: α. Η 
περίπτωση της Αυστρίας, η οποία μετά 
τη διάλυση της Αυστρο-ουγγρικής Αυτο-
κρατορίας (Δυαδική Μοναρχία) το 1918 
ανακήρυξε την ανεξαρτησ ία της ως 
«Δημοκρατία της Γερμανικής Αυστρίας». 
Ωστόσο, μετά από απαίτηση των Δυνά-
μεων της ΑΝΤΑΝΤ, άλλαξε το όνομα αυτό 
με τροποποίηση του Συντάγματός της σε 
«Δημοκρατία της Αυστρίας». 
β. Η Αυστρία υποχρέωσε τη Σλοβενία να 
αποσύρει χαρτονόμισμα, που απεικό-
νιζε το θρόνο της Καρινθίας, περιοχή της 
Αυστρίας με σλοβενική μειονότητα. Και 
εδώ ανοίγει ο δρόμος για καταγγελία των 
κλεμμένων ελληνικών συμβόλων, κατε-
δάφιση αγαλμάτων, αλλαγή ονομάτων, 
κ.λπ.
Θεμελιώδης προϋπόθεση για ακύρωση 
της «Συμφωνίας των Πρεσπών» –και 
ταυτόχρονα σχέδιο δουλείας γ ια την 
Ελλάδα– είναι να συνεχιστεί η λαϊκή 
επανάσταση συνειδήσεων, όπως ήδη 
εκφράστηκε στα τεράστια συλλαλητή-
ρια. Να αποδοκιμάζει διαρκώς ο λαός 
τις πολιτικές και τα πρόσωπα που 
μας οδηγούν στον όλεθρο, πιέζοντας 
ασφυκτικά κυβερνώντες και κόμματα τα 
οποία έχουν δηλώσει, ότι θα υπερψηφί-

σουν την προδοτική «Συμφωνία».
Εάν και εφόσον κυρωθεί η «Συμφωνία 
των Πρεσπών» ακόμη και τότε, όπως 
προανέφερα, μπορεί να καταγγελθεί από 
πολιτικούς και πολίτες που έχουν εθνική 
και πατριωτική συνείδηση. Σε αυτό το 
πεδίο θα απαιτηθούν αγώνες νομικοί-δι-
καστικοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διε-
θνώς. Και αυτό πρέπει να γίνει από καλά 
συγκροτημένες ομάδες νομικών και με 
οργανωμένες συμμαχίες. Ήδη έπρεπε 
να είχαν ξεσηκωθεί οι περιφέρειες της 
Μακεδονίας μας, οι δικηγορικοί σύλλο-
γοι, όλης της χώρας και τα εμπορικά επι-
μελητήρια. Όλοι πρέπει να πάρουν θέση 
τώρα! Αύριο θα είναι πολύ αργά, και 
η καταστροφή για την Ελλάδα θα είναι 
μεγαλύτερη από εκείνη του 1922. Θα 
είναι ολοκληρωτική!
Η υπόθεση για εκδίκαση, στις 7 Δεκεμ-
βρίου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
κατόπιν προσφυγής των Παμμακεδονι-
κών οργανώσεων που πρωτοστατούν 
στον αγώνα, δεν έχει κατά την γνώμη 
μου, σοβαρές πθανότητες, λόγω του ότι 
η... –λεγόμενη- δικαιοσύνη εξαρτάτε από 
την κυβέρνηση των μειοδοτών εθνομη-
δενιστών! Η Ελληνική νομοθεσία επιτρέ-
πει, παράλληλες προσφυγές και άλλων 
φορέων ή και ιδιωτών των οποίων θίγο-
νται τα νόμιμα δικαιώματα: εθνικά, πολι-
τιστικά, εμπορικά. Θυμίζω πολύ συνο-
πτικά, ότι η «Συμφωνία» παραβιάζει 
θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 
ειδικά της λαϊκής κυριαρχίας, και άλλα 
βασικά άρθρα. Δεν λαμβάνει καν υπόψη 
της την απόφαση του Αρείου Πάγου, του 
2009, η οποία έκρινε ως ανύπαρκτη τη 
«μακεδονική» γλώσσα και ανύπαρκτο 
το “Μακεδονικό” έθνος. Ήδη προανέ-
φερα, ότι συγκρούεται με αναγκαστικούς 
κανόνες του Γενικού Διεθνούς Δικαίου, 
και παραβιάζει τη «Συνθήκη της Βιέν-
νης» σε πολλά σημεία. Εκτός από την 
διάπραξη διεθνούς απάτης, λόγω χρή-
σης πλασ τών σ τοιχείων, η «Συμφω-
νία» δεν περιλαμβάνει: όρους λύσης, 
αποχώρησης, καθώς και καθορισμένο 
όργανο καταγγελίας, ως θεματοφύλακα 
και πολλά άλλα που επιβάλλει η διεθνής 
νομολογία. 
Συγκεκριμένα, σ τον διεθνή χώρο, η 
Ελλάς με μία πατριωτική κυβέρνηση ή 
όπου επιτρέπεται και μέσω ατομικών 
καταγγελιών μπορεί να προσφύγει για 
τους εξής δέκα λόγους, σε αντίστοιχα 
διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς τα 
οποία αναφέρω συνοπτικά:
1. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, για μη εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαι-
ώματα του Ανθρώπου, λόγω της κλο-
πής και καταπάτησης των πολιτιστικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλή-
νων κατοίκων της μοναδικής Ελληνι-
κής Μακεδονίας. Το δικαστήριο παρέ-
χει τη δυνατότητα ακόμη και ατομικής 
προσφυγής.
2. Στο (άλλων αρμοδιοτήτων) Δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί παρα-

βιάζονται οι αξίες και οι αρχές του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης. Σημειώνω, ότι δεν 
έχει εκδοθεί ακόμη κάποια νεώτερη από-
φαση της ΕΕ και άρα ισχύει η προηγού-
μενή της, στις 16/9/1991, όπου με τρεις 
όρους, απορρίπτεται η χρήση του ονόμα-
τος «Μακεδονία» για τα Σκόπια. 
3. Στοιχεία γ ια προσφυγή υπάρχουν 
και στη γραπτή δήλωση του τέως προ-
έδρου των ΗΠΑ, κ. Κλίντον που, στις 2 
Οκτωβρίου 1992, ζητούσε συμμόρφωση 
του κράτους των Σκοπίων στην Τελική 
Πράξη του Ελσίνκι, (1975), και ειδικά 
ως προς την ΑΡΧΗ VII. 
4. Η «Συμφωνία των Πρεσπών» αντιτί-
θεται στις διεθνείς συμβάσεις προστα-
σίας πολιτ ισ τ ικής κληρονομιάς: Σύμ-
βαση της Χάγης του 1954, (Ν.360/1976, 
Ν.1126/1981, Ν.3028/2002). Άρα μπο-
ρεί να προσβληθεί στο Διεθνές Δικαστή-
ριο Δικαιοσύνης (International Court of 
Justice), της Χάγης. 
5. Με τη «Συμφωνία των Πρεσπών» 
παραβιάζεται η Σύμβαση της UNESCO 
η οποία έχει κυρωθεί από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο (Ν.3521/2006), γιατί προ-
καλείται σύγχυση στην πολιτιστική 
ταυτότητα των λαών και εθνών. Η 
Ελλάδα οφείλει να προσφύγει στον ΟΗΕ 
με δεδομένη και την παράμετρο, ότι 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν ειδικά 
δικαιώματα τα μόνιμα μέλη του: Ρωσία 
και Κίνα, τα οποία δεν συμφωνούν με την 
επέκταση του ΝΑΤΟ. Και βάσει του ψηφί-
σματος 845, 3, του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, έχουν δικαίωμα βέτο. Αυτό ήδη 
εξαγγέλθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, προ ημερών.
6. Σημαντικό ζήτημα ακυρότητας είναι 
και το ότι κ. Μάθιου Νίμιτς, είχε πάρει 
από τον ΟΗΕ εντολή ΜΟΝΟ για τη διευ-
θέτηση του «Ονόματος» των Σκοπίων 
και όχι για μια «Συμφωνία»«στρατηγι-
κής και εταιρικής σχέσης» με σκοπό 
την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Κι όμως 
ξευτελίζοντας κάθε διεθνή νομιμότητα 
επικύρωσε την «Συμφωνία των Πρε-
σπών» αναγραφόμενος μάλιστα σε αυτήν 
ως «Μάρτυρας». Το ότι ο κ. Μάθιου 
Νίμιτς παρανόμησε βαρύτατα και υπε-
ρέβη τ ις αρμοδιότητές του σε βαθμό 
υπέρτατης κατάχρησης αποδεικνύεται 
από τα εξής 2 έγγραφα τα οποία βρίσκο-
νται καταχωρημένα στα σχετικά αρχεία 
του ΟΗΕ με τους κωδικούς:
6 .1.  U N doc .  S / RES / 817,  (1993) , 
Preambulatory Clause (3), και
6.2. στην απολύτως σχετική επιστολή 
του τότε γ.γ. του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπού-
τρος Γκάλι την οποία έστειλε στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά την 
συζήτηση του γνωστού Σχεδίου Βανς-Ό-
ουεν (1993), με κωδικό: UN Doc. S/
RES/25855 (28 May1993), «Letter Dated 
26 May 1993 from the Secretary General 
Addressed to the President of the 
Security Council,» paras 12-13.
Για την μεγίστη αυτή παρανομία του ο κ. 
Μάθιου Νίμιτς θα δώσει λόγο στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν και 

όποτε φτάσει η «Συμφωνία των Πρε-
σπών» προς επικύρωση εκεί. Με δεδο-
μένο ότ ι σ το εν λόγω «Συμβούλιο» 
όλες… οι μεγάλες δυνάμεις έχουν δικαί-
ωμα βέτο.
7. Η «Συμφωνία των Πρεσπών» παρα-
βιάζει σχετ ικές πράξεις του Οργανι-
σμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ), 
8. Η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει και 
επικαλούμενη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1950), 
της Ρώμης. Αφού με τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών» καταπατούνται βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων και 
θεμελιώδεις ελευθερίες τους. 
9.  Η  «Συμφ ων ία  τ ων  Πρεσ π ών» 
συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση του Στρασβούργου περί Ιθαγέ-
νειας, (6 Νοεμβρίου 1997), σύμφωνα με 
την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη κατά 
τη σύναψη συμβάσεων σε ζητήματα ιθα-
γένειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
νόμιμα συμφέροντα των κρατών όσο και 
των ατόμων. Και,
10. Η «Συμφωνία» παραβιάζει δομικές 
διεθνείς συνθήκες που εγγυώνται την 
ύπαρξη του σημερινού Ελληνικού κρά-
τους, όπως: το Πρωτόκολλο Αθηνών, 
1913, τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, 
1913 και τη Συνθήκη της Λοζάννης, 
1923. Δεν μπορεί ο διεθνής παράγων 
να απορρίπτει ως παράνομη την απαί-
τηση του κ. Ερντογάν για αναθεώρηση 
της Συνθήκης της Λοζάννης εναντίον της 
Ελλάδος και αυτό να επιτρέπεται στην 
πράξη για τα Σκόπια. 
Κλείνοντας, υπενθυμίζω τι απέγινε με 
το Σχέδιο Ανάν, του 2004, στην Κύπρο, 
και με τις επαίσχυντες διεθνείς απειλές 
που δέχτηκε τότε το νησί. Κι όμως ο 
λαός υπό τον ηρωικό ηγέτη του, Τάσο 
Παπαδόπουλο, δεν υπέκυψε. Και 
δικαιώθηκε! 
Σήμερα στην Ελλάς στη θέση του ελλεί-
ποντος ηγέτη βρίσκεται ο Ελληνικός 
λαός, με μία σπάνια εθνική ομοψυχία 
στο μέγιστο ζήτημα της Μακεδονίας. 
Κι ας έχει απέναντί του μία κυβέρνηση 
που κυβερνά τρέμοντας μπροστά παλ-
λαϊκό αίτημα του λαού για δημοψήφι-
σμα. Όμως, και μέρος της αντιπολίτευ-
σης που είναι έτοιμη να καρφώσει με 
ψήφους-καρφιά των βουλευτών της το 
φέρετρο όπου θέλουν να βάλουν την 
ολοζώντανη μοναδική Μακεδονία των 
Ελλήνων. 
Όμως δεν θα τους περάσει. Ο αγώνας 
θα συνεχιστεί με οποιεσδήποτε εξε-
λίξεις, συνθήκες και για όσο χρόνο 
απαιτηθεί. Γιατί η Μακεδονία είναι 
Ελλάδα και μόνο και χωρίς τη Μακε-
δονία αρχίζει η διάλυση της γενέτη-
ράς μας.
Έτσι, ισχύει ξανά, σήμερα περισσότερο 
από ποτέ, αυτό που είπε ο Ίωνας Δρα-
γούμης: «αν τρέξουμε να σώσουμε 
τη Μακεδονία η Μακεδονία θα μας 
σώσει». Το καθήκον μας είναι αγώνας 
ασταμάτητος μέχρι την τελική δικαίωση.

Δέκα προτάσεις και λύση:
Η καταγγελία της «Συμφωνίας των Πρεσπών»

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
14 Δεκεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εκδήλωση της Παμμακεδονικής με 
ομιλητή τον κ. Δημήτρη Γκεκόπουλο 
για την «Συμφωνία των Πρεσπών»

Απ’ την ομιλία του κ. Γκεκόπουλου

Γεμάτη η αίθουσα της Παμμακεδονικής
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Ο
ι αρχές ανέφεραν ότι οι απειλές για βόμβες που έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 
σε δε-κάδες επιχειρήσεις, σχολεία, πανεπιστήμια και άλλες τοποθεσίες σε όλο 
τον Καναδά, αλλά και τις Η.Π.Α. φαίνεται να ήταν φάρσα. Πάνω από 10 απειλές 
έγιναν στο Τορόντο, σύμφωνα με την αστυνομία, ωστόσο, δεν δόθηκαν λεπτο-

μέρειες. Ο σταθμός King του μετρό στο Τορόντο εκκενώθηκε επίσης λόγω απειλής βόμβας, 
αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ήταν παρόμοιο με τις άλλες απειλές. Περίπου δύο ώρες αρ-
γότερα ο σταθμός επέστρεψε κανονικά στην λειτουργία του. Η αστυνομία σε ολόκληρη την 
περιοχή του GTA είχε επίσης λάβει αρκετές αναφορές για απειλές για βόμβες. Η περιφερει-
ακή αστυνομία της Υόρκης δηλώνει ότι έχει ανταποκριθεί σε αρκετές αβάσιμες απειλές για 
βόμβες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαιτώντας σε τοπικές επιχειρήσεις και άτομα 
χρήματα bitcoin ώστε μετά την συναλλαγή να αποκαλυφθεί η τοποθεσία της υποτιθέμενης 
βόμβας. Εκείνοι που λαμβάνουν απειλή καλούνται να επικοινωνήσουν με την αστυνομία και 
να μην ανταποκριθούν στη συναλλαγή.

Δ
υο καναδοί άνδρες έχουν συλλη-
φθεί στην Κίνα με κατηγορίες ό-
τι «τίθεται σε κίνδυνο η εθνική α-
σφάλεια», όπως δήλωσε την Πέ-

μπτη το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. 
Ο εκπρόσωπος Lu Kang επιβεβαίωσε ότι ο 
επιχειρηματίας Michael Spavor και ο πρώην 
Καναδός διπλωμάτης Michael Kovrig συ-
νελήφθησαν τη Δευτέρα. Ο Καναδάς ενη-
με-ρώθηκε για τις συλλήψεις, δήλωσε ο Lu, 
αλλά αρνήθηκε να πει αν οι άνδρες έχουν 
προσλάβει δικηγόρους. Οι δύο περιπτώσεις 

αυξάνουν την πίεση στον Καναδά, ο ο-ποίος 
συνέλαβε εκτελεστικό μέλος του κινεζικού 
τηλεπικοινωνιακού γίγαντα Huawei. Η Κίνα 
ζήτησε την άμεση απελευθέρωση της Meng 
Wanzhou,  CFO της Huawei και  κόρη του ι-
δρυτή της. Η Meng συνελήφθη στον Κανα-
δά νωρίτερα αυτό το μήνα, κατόπιν αι-τήμα-
τος των Ηνωμένων Πολιτειών, που ελπίζει 
να εκδοθεί για ισχυρισμούς ότι προ-σπάθη-
σε να παρακάμψει αμερικανικές εμπορικές 
κυρώσεις στο Ιράν και έλεγε ψέματα τις αμε-
ρικανικές τράπεζες για τις πράξεις της.

Τ
ο περιστατικό συνέβη 
την Τετάρτη στο σταθμό 
Spadina. Ένας 33 χρόνος 
άνδρας συνελήφθη κα-

θώς έτρεξε προς το μέρος επιβα-
τών και περαστικών επιδεικνύο-
ντας τα τσε-κούρια του. Στην συ-
νέχεια προσπάθησε να διαφύ-
γει, ωστόσο, η αστυνομία κατά-
φερε να το συλλάβει λίγα μέτρα 
παρακάτω. Δεν υπήρξαν τραυ-
ματισμοί και ο σταθμός συνέ-χι-
σε κανονικά την λειτουργία του. 
Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε ως 
Dean Watson από το Τορόντο, 
κατηγορήθηκε για χρήση επικίν-
δυνων όπλων δημοσίως, επίθε-
ση με όπλο, κακόβουλη συμπε-
ριφορά και παράλειψη συμμόρ-
φωσης επί της αρχής

Δύο Καναδοί συνελήφθησαν με υπόνοια για 
την εθνική ασφάλεια της Κίνας

Συνελήφθη ο άνδρας που απείλησε με 
τσεκούρια επιβάτες του μετρό

8 ακόμη περιπτώσεις σεξουαλικής 
παρενόχλησης ερευνούνται στο St. 

Michael’s College

Τ
ην Τετάρτη, η σχολή ανακοίνωσε 
ότι ακυρώνει ορισμένα αθλητικά 
προγράμματα υπό το φως των 
ισχυρισμών. Σε σημείωμα στους 

γονείς το απόγευμα της Τετάρτης, ο Άγιος 
Μάικς δήλωσε ότι, υπό το φως του πρό-
σφατου σκανδάλου, έκανε «τη δύσκολη 
αλλά αναγκαία απόφαση» να ακυρώσει το 
πρόγραμμα μπάσκετ φέτος και άλλα δύο 
ποδο-σφαιρικά προγράμματα τον επό-
μενο χρόνο. Το σχολείο απέβαλε οκτώ 
από τους 1.060 μαθητές του τις τελευταίες 
εβδομάδες εν μέσω ενεργού αστυνομικού 
ελέγχου για τουλά-χιστον δύο βιντεοσκο-
πημένα περιστατικά που φέρεται να δεί-
χνουν μερικούς μαθητές που προέβησαν 
σε σεξουαλική κακοποίηση ή σωματική 
επίθεση σε άλλους φοιτητές σε ένα ντου-
λάπι ή ένα νιπτήρα. Το περιστατικό συγκέ-
ντρωσε την προσοχή από το ευρύ κοινό, 
προκάλεσε άγχος και θυμό στην σχολική 
κοινότητα και οδήγησε στην παραίτη-ση 
των δύο κορυφαίων αξιωματούχων του 
σχολείου. Έξι φοιτητές αντιμετωπίζουν 
κα-τηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Οι απειλές βομβιστικών επιθέσεων στον Καναδά 
και στις Η.Π.Α. φαίνεται να είναι φάρσες
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Deli worker wanted at Pronto Café 
located at Bay & College

Monday to Friday 6:30AM t0 2:00PM, 
no evenings and no weekends!  

Above average pay 
for experience! Must be fluent in English

Must have experience preparing sandwiches, 
making lattes, cappuccinos, 

using cash register, etc.
Must be very friendly with customers and be able 

to work in a busy cafe

Send your resume to Christine@prontocafe.ca  
or call 416-453-5498

Ζητείται προσωπικό
να εργαστεί σε σουβλατζίδικο 

περιοχή Ajax
για πληροφορίες 647-2412929

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΙΩΑΝΝΑ: 647.706.7146

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

Ζητείται γυναίκα για καθημερινή 
απασχόληση 

5 φορές την εβδομάδα να βοηθήσει 
οικογένεια  με δύο παιδιά και τις 

δουλειές του σπιτίου. Περιοχή κοντά 
στο Don Μills subway station.

Παρακαλώ επικοινωνήστε 
με την κ. Μαίρη 647 389 3733
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μπροστά από το ξενοδοχείο Hilton Ακρόπολη 1973

Καφενείο Ζαχαράτου-Καπερώνης. Πλατεία Ομονοίας 1920

Στην Ερμού κοιτώντας προς την πλατεία Συντάγματος την δεκαετία του ‘20

Τα δύο έργα του Λ.Καυταντζόγλου επί της Πανεπιστημίου, γύρω στο 1865. Αριστερά το 
Οφθαλμιατρείο στην αρχική του μορφή, δεξιά ο Καθολικός Ναός Αγίου Διονυσίου , ακόμα υπο 

κατασκευή.

1900, Αθήνα, Κολωνάκι Πλουτάρχου και Ξενοκράτους

1952 η Οδός Πειραιώς πλημμυρισμένη Οδός Αθηνάς, το εκκλησάκι της Αγ. Κυριακής
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LIFE

Anella Miller:
Ώρα να την μάθεις!!

Anella Miller: 
Είναι instagramer, 
μοντέλο, καλλονή, 
ξανθιά  και με 
πλούσιο εξωτερικό 
κόσμο. Που τα 
βρίσκουν αυτά τα 
σώματα βρε παιδί 
μου;

Η Anella Miller 
φυλάει τις πιο σέξι 
πόζες της για το 
Instagram και 
οι followers όλο 
και πληθαίνουν… 
Με σαρκώδη 
χείλη, μπούστο 
που ξεχειλίζει και 
οπίσθια από… άλλο 
πλανήτη, το μοντέλο 
από τη Ρωσία 
ξέρει μαγνητίζει τα 
βλέμματα με το sex 
appeal της! 

Πρέπει να δείς τις 
φωτογραφίες της για 
να καταλάβεις για τι 
“κόμματο” μιλάμε…
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Ο 
Κωνστα-
ντίνος α-
ν έ φ ε ρ ε 
στην κά-

μερα της εκπομπής 
Happy Day: «Λογι-
κό είναι ρε παιδιά 
να μη με βλέπει πια 
πάρα πολύ ο πατέ-
ρας μου. Εκείνος 
μένει Αγία Παρα-
σκευή και εγώ Με-
ταμόρφωση και κά-
νω προπόνηση στο 
κέντρο. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν έχω 
χρόνο και δεν τον 
βλέπω όσο θα ή-
θελα κι εγώ… Είναι 
τέτοιοι οι ρυθμοί 
της καθημερινότη-
τας, που δεν προλα-
βαίνω… Προς θεού 
με τον πατέρα μου 
ούτε τσακωμένοι, 
ούτε τίποτα δεν εί-
μαστε… Έχουμε μία 
καλή σχέση»!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: 

«δεν ήμουν όμορφο 

κορίτσι»

Η «σκληρή» κριτής του Greece’s Next 
Top Model και ένα από τα ελάχιστα 
διεθνή μοντέλα με καταγωγή από 
την Ελλάδα, παραχώρησε μια εφ’ 
όλης της ύλης συνέντευξη στο περι-
οδικό Omikron της Κύπρου. «Έχω 
μεγαλώσει σε μία υπέροχη οικογέ-
νεια. Μπορεί οι δικοί μου να μην είναι 
σήμερα μαζί, αλλά αυτό δεν άφησαν 
να με επηρεάσει. Ήταν όλοι δίπλα μου 
πάντα! Μόνο στο σχολείο είχα κάποια 
θέματα, γιατί μου την «έλεγαν» οι 
συμμαθητές μου, που ήμουν ψηλή, 
αδύνατη, λίγο μαυριδερή. Δεν ήμουν 
όμορφο κορίτσι.

Γιώργος 

Αγγελόπουλος: Βόλτα 

για καφέ και … !

Ο φωτογραφικός φακός του 
gossip-tv.gr «τσάκωσε» τον 
Γιώργο Αγγελόπουλο σε πρό-
σφατη έξοδο του.

Ο νικητής του Survivor 1 και 
πρωταγωνιστής της επιτυ-
χημένης καθημερινής σει-
ράς του Alpha «Το Τατουάζ» 
άφησε για λίγο τις επαγγελ-
ματικές του υποχρεώσεις και 
πήγε για καφέ και σινεμά με 
έναν φίλο στο Odeon Escape 
στο Ίλιον.

Η Ευαγγελία Αραβανή απο-
κάλυψε ποιες γυναίκες θαυ-
μάζει και ποια είναι η καλύ-
τερη συμβουλή που της έχουν 
δώσει. 
«Όλες τις γυναίκες. Θεωρώ 
ότι η σημερινή είναι μια1 πολύ 
δυναμική γυναίκα με προ-
σωπικότητα, που κάνει πάρα 
πολλά πράγματα και αντεπε-
ξέρχεται σε όλους τους ρόλους 
που της δίνονται. Είναι μάνα, 
γυναίκα, νοικοκυρά, επαγγελ-
ματίας».

Κωνσταντίνος Βασάλος: 
Απαντά στα παράπονα του 
πατέρα του on camera!

Εύη Ιωαννίδου: Σε καμία 
περίπτωση δεν θέλω φιλίες 
με καμία από το GNTM

Ευαγγελία Αραβανή: 

«πρέπει να αισθανόμαστε 

ελεύθεροι»

Η 
Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν καλεσμένη στον 
Γρηγόρη Αρναούτογλου και έσφαξε με το 
γάντι την Ιωάννα Μπέλλα και μίλησε με τρυ-
φερά λόγια για τον σύντροφό της, Δημήτρη 

Μηλιώνη. Η Δήμητρα είπε αρχικά για την Ιωάννα Μπέλ-
λα:«Ποτέ δεν κάναμε παρέα με τη Μπέλλα. Τη γνωρίζω 
ελάχιστα. Στήσανε μια πολύ καλή πλεκτάνη εις βάρος 
μας, με δόλο τη δημοσιότητα. Με την Ιωάννα μίλησα 
την ημέρα που ταξίδευε για την Ταϊλάνδη. Της έστειλα 
ένα μήνυμα και της είπα ότι υπάρχουν κάποια δημοσι-

εύματα και δεν δίνω βάση.»! Και συνέχισε: « Ότι έχω 
δει και κάποια βίντεο και “είσαι λίγο πιο διαχυτική προς 
το Δημήτρη”. Μου είπε ότι δε συμβαίνει τίποτα και ότι 
όλα είναι εντάξει. Ήταν λογικό να της στείλω μήνυμα.»!
Και πρόσθεσε για την Ιωάννα Μπέλλα καρφώνο-
ντάς την: «Δεν θέλω να ξανααναφερθώ στην Ιωάννα. 
Ναι είναι καλά το κορίτσι, να κάνει πραγματικότητα τα 
όνειρά της. Τόσο καιρό προσπάθησα να την προστα-
τέψω με χίλιους δυο τρόπους την Ιωάννα. Η Ιωάννα δεν 
έκανε όμως το ίδιο για εμένα. Είναι λίγο κρίμα.»

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έσφαξε με το 
γάντι την Ιωάννα Μπέλλα

Τ
α περιθώρια για 
το Greece’s Next 
Top Model στε-
νεύουν και τα 

κορίτσια που έχουν α-
πομείνει έχουν τη στρα-
τηγική τους για να φτά-
σουν στον τελικό. Μια α-
πό τις παίκτριες που ξε-
χώρισαν είναι και η Εύη 
Ιωαννίδου η οποία από 
την αρχή του ριάλιτι ήταν 
κολλητή με την Μικαέλα 
Φωτιάδη και τη Μέγκι 
Ντρίο. 
Όντως στο χθεσινό επει-
σόδιο το μοντέλο επέ-
λεξε να απομακρυνθεί 
από τις υπόλοιπες και 
μάλιστα, σε δηλώσεις 
που έκανε στην κάμερα 
τόνισε: «Σε καμία περί-
πτωση δεν θέλω φιλίες 
με καμία από τις κοπέ-
λες, είναι τυπικές οι 
σχέσεις και πολύ fake 
κάποιες οπότε είμαι 
μόνη μου σε αυτό το 
κομμάτι και συνεχίζω».
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Ο 
λογαριασμός της 
στα social media 
είναι γεμάτος α-
πό την αντρική 

τεστοστερόνη μιας που όλοι 
οι άντρες μέσα από τις προ-
κλητικές της φωτογραφίες 
θαυμάζουν κάθε σπιθαμή 
του κορμιού της.

Μελαχρινή, πληθωρική, 
με καλογυμνασμένο σώμα 
και αξιοζήλευτα οπίσθια, η 
Sonia, μπορεί να μην είναι 
ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο 
του μοντελινγκ όμως σίγουρα 
θα γίνει….

Τα συμπεράσματα δικά σας!!

Τ
ο Σαββατοκύρια-
κο που μας πέρα-
σε ήταν το καλύτε-
ρο για την Priyanka 

Chopra και τον Nick Jonas, 
οι οποίοι μετά από ένα τρι-
ήμερο γιορτής και διαφό-
ρων τελετών ενώθηκαν με 
τα ιερά δεσμά του γάμου 
στην περιοχή Jodhpur του 
Ρατζαστάν της Ινδίας. Το 
Σάββατο πραγματοποιή-
θηκε η χριστιανική τελετή, 
ενώ την Κυριακή πραγμα-
τοποιήθηκε η ινδουιστική 
τελετή. Τη Δευτέρα ο φω-
τογραφικός φακός απαθα-
νάτισε το διάσημο ζευγάρι 
στην πρώτη του εμφάνιση 
ως παντρεμένοι.

Η πρώτη εμφάνιση της Priyanka 
Chopra & του Nick Jonas

H Αντριέν Κολε-
ζάρ είναι ένα από 
τα πιο καυτά ονό-
ματα του γερμανι-
κού Instagram, και 
όχι άδικα, αφού οι 
φωτογραφίε ς της 
είναι πράγματι εντυ-
πωσιακές. Αυτό δεν 
θα ήταν πρόβλημα, 
αν η Αντριέν δεν ήταν 
και αστυνομικός…

Τώρα όμως που είναι 
υπάρχει ένα τεράστιο 
πρόβλημα …Η Γερ-
μανική αστυνομία της 
έβαλε τα δυο πόδια σε 
ένα παπούτσι αφού της 
ξεκαθάρισε πως δεν 
δέχεται τέτοιου είδους 
φωτογραφίες όσο υπη-
ρετεί. 
«Ή μοντέλο, ή αστυνο-
μικός» ήταν το τελεσί-
γραφο της αστυνομίας με 
την Αντριέν Κολεζάρ να 
τους ακούει μιας που στα-
μάτησε μια για πάντα τις 
αναρτήσεις

Sonia Sarpe: Είναι μοντέλο και έχει 
μαλώσει με τα ρούχα της

Η σύζυγος του Μαούρο 
Ικάρντι… Τα δίνει!

Η 
Γουάντα Νάρα είναι μια 

γυναίκα που τα…δίνει όλα, 

απλόχερα στα Social Media 

και δεν δείχνει ΕΛΕΟΣ για 

τα εγκεφαλικά που μοιράζει.

Η Αργεντίνα καλλονή που είναι και 

μάνατζερ του φορ της Ίντερ δεν μπορεί 

να κρύψει την χαρά της τον ταλαντούχο 

άντρα της, για την πλούσια ζωή της αλλά 

και την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Η 

μεγάλη ερώτηση είναι… Ποιος άντρας 

δεν θα ήθελε κοντά του μια τέτοια 

γυναίκα άλλωστε;

Κοίτα τι κορμί έχει κοντά του ο Μαούρο 

και σίγουρα δεν θα τον ζηλεύεις μόνο 

για το πόσο καλός παίχτης είναι ….

Η καυτή Γερμανίδα αστυνομικός, 
σε προκαλεί να κάνεις αταξία
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 Η αγάπη για τον τόπο τους και ο 
σεβασμός στο περιβάλλον ώθησαν 
του κατοίκους τους Μετσόβου να 
δημιουργήσουν ένα χωριό-πρότυπο 
που αξίζει να επισκεφθείτε.

Σ
την οροσειρά της Πίνδου, σε υψόμετρο 
1.200 μέτρων, κοντά στην όμορφη πόλη 
των Ιωαννίνων, βρίσκεται το φημισμένο 
Μέτσοβο, χτισμένο αμφιθεατρικά στην 

πλαγιά ενός λόφου, ανάμεσα σε οξιές και έλατα. 
Ένα μέρος που έρχεται να διαψεύσει εκείνους 
που πιστεύουν ότι ο τουρισμός και η ανάπτυξη, 
αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα και τη φυσι-
κή ομορφιά ενός τοπίου.
Το Μέτσοβο είναι ένα πανέμορφο, γραφικό 
βλαχοχώρι που διακρίνεται για την αρχοντική 
όψη των οικισμών του, την ιδιαίτερη αρχιτε-
κτονική του και την έντονα παραδοσιακή ατμό-
σφαιρα που διατηρεί ζωντανή, σε ένα άγριο 
τοπίο με άπειρες φυσικές ομορφιές και σπάνια 
πανίδα και χλωρίδα. Τα πετρόκτιστα σπίτια με 
σκεπές από ξύλο και πλάκες, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, οι βρύσες και η κεντρική πλατεία, 
απ’ όπου θαυμάζουν το Μέτσοβο επισκέπτες 
και κάτοικοι, είναι ένα μέρος μόνο από τις ομορ-
φιές του. Δάση, ποτάμια και η τεχνητή λίμνη του 
Αώου, συμπληρώνουν την εικόνα ενός πραγμα-
τικά μοναδικού τοπίου.
Το ορεινό του κλίμα, καθορίζει και την απα-
σχόληση των κατοίκων του, οι περισσότεροι 
από τους οποίους ασχολούνται με την κτηνο-
τροφία, τη λαϊκή τέχνη, την επεξεργασία του 
ξύλου (κατασκευή επίπλων, διακοσμητικών, 
βαρελιών κ.ά.) και την παραγωγή τυροκομι-
κών προϊόντων, αλλά και τον τουρισμό, που τα 
τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική εξέλιξη 
(πάνω από το 50% της οικονομίας του τόπου 
στηρίζεται στον τουρισμό), σε αρμονία πάντα 
με το περιβάλλον και τις παραδόσεις του τόπου. 
Στο Μέτσοβο θα δείτε ακόμη, ντόπιους κατοί-
κους να φοράνε παραδοσιακές φορεσιές και να 
μιλάνε την τοπική διάλεκτο!
Επισκεφτείτε την Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέ-
ρωφ -που έχει το όνομα του μεγάλου πολιτι-
κού Ευάγγελου Αβέρωφ που καταγόταν από το 
Μέτσοβο- κοντά στο ιστορικό κέντρο της κωμό-
πολης, η οποία φιλοξενεί μια τεράστια συλλογή 
από πίνακες Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 
20ου αιώνα και μια αξιόλογη συλλογή γλυπτών 
και χαρακτικών ( www.averoffmuseum.gr ), 
αλλά και το μουσείο λαϊκής τέχνης που φιλοξε-
νεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παλαιών αντι-
κειμένων τεράστιας αξίας και στεγάζεται στο 
ανακαινισμένο αρχοντικό Τοσίτσα.
Επίσης, περιηγηθείτε στο νερόμυλο του Γκίνα - 
έναν από τους γνωστότερους νερόμυλους της 
περιοχής- στις όχθες του ποταμού Άραχθου. Ο 
συγκεκριμένος μύλος χρησιμοποιούσε για πολ-
λές δεκαετίες τη δύναμη των άφθονων νερών 
του ποταμού μετατρέποντάς την σε μηχανική 
ενέργεια για το άλεσμα των δημητριακών της 
ευρύτερης περιοχής και πλέον έχει χαρακτηρι-
στεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Πινακοθήκη Αβέρωφ: το σπίτι κορυ-
φαίων Ελλήνων ζωγράφων
Περισσότερα από 200 έργα μεγάλων Ελλήνων 
ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα απο-
τελούν την προίκα ενός από τους σημαντικότε-

ρους χώρους πολιτισμού στην Ήπειρο. Λύτρας, 
Γύζης, Βολανάκης, Παρθένης, Χατζηκυριά-
κος-Γκίκας, Τσαρούχης, Μόραλης, Φασιανός: 
είναι λίγα μόνο από τα μεγάλα ονόματα που θα 
δείτε να υπογράφουν τα έργα της Πινακοθή-
κης Αβέρωφ, η οποία στεγάζεται σε ένα υπέ-
ροχο κτίσμα με τρεις ορόφους πίσω από την 
κεντρική πλατεία του οικισμού. Στο ταξίδι σας 
στην Ήπειρο, είναι σίγουρα κάτι που αξίζει τον 
κόπο να επισκεφθείτε.

Η γαλήνη της λίμνης
Το μεγάλο υψόμετρο, όπου βρίσκεται η τεχνητή 
λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου, την καθι-
στά μοναδική στην Ελλάδα. Το χειμώνα τα γαλά-
ζια νερά βυθίζονται στη λευκή απεραντοσύνη 
του χιονισμένου τοπίου και το καλοκαίρι πνί-
γονται στο πράσινο του πυκνού παρόχθιου 
δάσους. Τα μικτά δάση οξιάς δίνουν τη θέση 
τους σε δάση με έλατα στα βόρεια της λίμνης, 
όπου συναντάμε και τα όρια του Εθνικού Δρυ-
μού Πίνδου και της ονομαστής Βάλια Κάλντα. Το 
όλο σκηνικό αποπνέει τη γαλήνη και την ηρε-
μία που μπορεί να απολαύσει κανείς μόνο σε 
αλπικό τοπίο.

To χιονοδρομικό στις Πολιτσές
Αν και μικρό, διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστά-
σεις, συντηρώντας το ενδιαφέρον των περιστα-
σιακών χιονοδρόμων. Το χιονοδρομικό κέντρο 
του Μετσόβου βρίσκεται στη θέση Πολιτσές 
στα 1.400 μέτρα και διαθέτει 5 πίστες, 2 συρό-
μενα lift και 1 baby lift.

Τα αρώματα της Πίνδου σε ένα ξα-
κουστό τυρί 
Παραδοσιακό τυρί του Μετσόβου και ένα από 
τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα. Ονομάζεται 
Μετσοβόνε, είναι ονομαστό καπνιστό τυρί και 
λένε πως μέσα του κρύβει όλα τα αρώματα της 
Πίνδου. Το μυστικό βρίσκεται στο γάλα που 
συγκεντρώνεται από τους κτηνοτρόφους της 
περιοχής, ενώ τα ζώα από την άνοιξη έως το 
φθινόπωρο βόσκουν ελεύθερα στα γύρω λιβά-
δια.

Η σεκόγια του Αϊ-Νικόλα
Ποτάμι, αμπέλι, κρήνη, μια τεράστια σεκόγια, 
ξύλινο καμπαναριό, ένα πετρόχτιστο μονα-

στήρι- ησυχαστήριο ψυχών. Ο συνδυασμός 
είναι μοναδικός και ο Άγιος Νικόλαος Μετσό-
βου, που ιδρύθηκε κατά τα βυζαντινά χρόνια, 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστή-
ρια και αξιοθέατα της περιοχής.

Οι τεχνίτες του Μετσόβου
Ράβουν ελληνικές παραδοσιακές στολές στο 
χέρι. Κεντούν στο ξύλο περίτεχνα ταβάνια σπι-
τιών και τέμπλα εκκλησιών. Οι μοναδικοί τεχνί-
τες του Μετσόβου διατηρούν μερικά από τα 
σπανιότερα παραδοσιακά επαγγέλματα που 
δεν πρέπει να χαθούν.

Οι παραδοσιακές βρύσες
Πάνω από 25 πέτρινες παραδοσιακές βρύσες, 
που προσφέρουν ασταμάτητα πεντακάθαρο, 
παγωμένο νερό από τις πλαγιές της Πίνδου. 

Κοντινές εκδρομές
Τo Μέτσοβο και τα κοντινά χωριά του, βρί-
σκονται στις βουνοπλαγιές της Πίνδου, σ’ ένα 
τοπίο άγριας ομορφιάς, που εκτείνεται από το 
όρος Λάκμος έως τη Φλέγγα και το πέρασμα της 
Κατάρας. Κοντά στο Μέτσοβο, υπάρχουν αρκε-
τές περιοχές που αξίζουν να τις επισκεφτείτε, 
όπως το Ανθοχώρι, με το υπαίθριο μουσείο 
υδροκίνησης, η Χρυσοβίτσα με τη Μονή Πανα-
γίας, τα παραδοσιακά χωριά Ανήλιο και Βοτο-
νόσι και ο παραδοσιακός οικισμός της Μηλιάς 
στα όρια του Εθνικού Δρυμού.
Αν σας αρέσουν οι περίπατοι και οι διαδρο-
μές στη φύση, περπατήστε στις όχθες του του 
Μετσοβίτικου ποταμού, ενός από τους παραπό-
ταμους του Αράχθου που βρίσκεται ανάμεσα σε 
επιβλητικά βουνά και πυκνά δάση και περπατή-
σετε πάνω στο πέτρινο γεφύρι του. Επίσης κάντε 
το γύρο της λίμνης των πηγών του Αώου, που 
δημιουργήθηκε το 1987, σε υψόμετρο 1.340 μ., 
σε ένα μαγευτικό τοπίο.
Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, στην 
περιοχή του Μετσόβου λειτουργούν τρία χιο-
νοδρομικά κέντρα: στο ύψωμα Καρακόλι, ακρι-
βώς έξω από το Μέτσοβο, χιονοδρομικό κέντρο 
με δύο πίστες 1000 και 1200 μ. σε υψόμετρο 
1350 και 1520 μ. αντίστοιχα. Οι Πολιτσιές (Προ-
φήτης Ηλίας, υψόμετρο 1360-1620μ), προσφέ-
ρονται για ορειβατικό σκι, με 4 πίστες σε υψό-
μετρα από 1.430 - 1.620 μ.. Επίσης, σύντομα 

πρόκειται να λειτουργήσει το νέο χιονοδρομικό 
κέντρο του Μετσόβου στη θέση Ζυγός του Ανή-
λιου. Οι πίστες του βρίσκονται σε υψόμετρο 
από 1690 έως 1870 μ. Αναζητήστε περισσότε-
ρες πληροφορίες στο site του Δήμου Μετσό-
βου: www.metsovo.gr .

Μετσοβίτικη γαστρονομία και οινο-
ποιία
Ιδιαίτερα ονομαστά είναι και τα τυριά που 
παράγονται στην περιοχή και ιδιαίτερα το 
μετσοβόνε, η μετσοβέλα, το μπατζίσιο και 
γραβιέρα. Μάλιστα το μετσοβόνε αποτελεί 
ένα από τα 20 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. (Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, είναι τα 
τυριά που παράγονται και ωριμάζουν εντός 
αυστηρά προκαθορισμένης γεωγραφικής 
ζώνης, η πρώτη ύλη απ’ όπου προέρχονται 
παράγεται επίσης εντός της ίδιας ζώνης, δεν 
χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα κατά 
την παραγωγή τους, και κατασκευάζονται με 
παραδοσιακές τεχνικές σε φυσικές συνθήκες). 
Παράγεται από πρόβειο, αγελαδινό ή κατσικί-
σιο γάλα ή από μίγματά τους, από πρόβατα, 
κατσίκες και αγελάδες, παραδοσιακά εκτρε-
φομένα και προσαρμοσμένα στην περιοχή 
αυτή. Το Μετσοβόνε ωριμάζει για τουλάχι-
στον 3 μήνες, έχει κυλινδρικό σχήμα και ελα-
φρά αλμυρή και πικάντικη γεύση, με ευχάρι-
στο άρωμα.
Εκτός όμως από τα φαγητά και τα τυριά, το 
Μέτσοβο έχει μακρά παράδοση και στην οινο-
ποιία. Ήδη από το 1732 η ετήσια παραγωγή 
κρασιού ξεπερνούσε τα 500.000 μπουκάλια, 
ενώ μετά από πολλά χρόνια αγρανάπαυσης, 
τα αμπέλια της περιοχής «ζωντάνεψαν» ξανά, 
χάρη στον Ευάγγελο Αβέρωφ Τοσίτσα, που 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, φύτεψε στις 
πλαγιές της Πίνδου τους πρώτους στην Ελλάδα 
κλώνους της ποικιλίας Cabernet Sauvignon, 
και εμφιάλωσε στο κατώγι του σπιτιού του το 
κρασί που πήρε το όνομα Κατώγι Αβέρωφ.
Το οινοποιείο, που βρίσκεται μέσα στο χωριό 
του Μετσόβου, αποτελεί το κέντρο της ερυ-
θρής οινοποίησης των εταιρειών Κατώγι και 
Στροφιλιά ( www.katogi-strofilia.gr ) και έχει 
κάβα με εκατοντάδες δρύινα γαλλικά βαρέλια 
και χώρους παλαίωσης των κρασιών με ιδα-
νικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Μέτσοβο: η αρχοντιά της Ηπείρου...
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Μπιφτέκια 
κοτόπουλο 
στο φούρνο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 1 κιλό κιμά κοτόπουλου 
 ª 2 κρεμμύδια ξερά τριμμένα 
 ª 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες 
 ª ρίγανη 
 ª 2 αυγά 
 ª Λίγο ελαιόλαδο 
 ª Mια φλυτζανα φρυγανιά τριμμένη 
 ª Λίγο νερό  
 ª αλάτι-πιπέρι, μοσχοκάρυδο, μαϊ-

ντανό και  ανιθο ψιλοκομμένα πολύ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια λεκανίτσα βάζουμε τον 

κιμά,τα κρεμμύδια,το σκόρδο,τα 
αυγά,την φρυγαν ιά,1 φλιτζανάκι 
του καφέ ελαιόλαδο,αλάτ ι-πιπέ-
ρι,ρίγανη μαιντανόκαι ανιθο 

 ª Ζυμώνουμε  μέχρι να έχουμε 
μια ζύμη που να πλάθεται.

 ª Π λ ά θ ο υ μ ε  τ α  μ π ι φ τ έ κ ι α 
σ τ ρ ογ γ υλά  η  μ α κ ρ ό σ τ ε να  τ α 
τοποθετούμε σε ένα ταψί,περιχύ-
νουμε με λίγο ελαίόλαδο,προσθέ-
τουμε 1 φλιτζάνι του τσαγιού νερό 
και ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο, 350 f βαθμούς  μέχρι να 
ροδίσουν.

 ª Σερβίρεται με πατάτες τηγανη-
τές ,πατάτες φούρνο, πουρέ,η με 
ρύζι . 

 ª Καλή επιτυχ ία και καλή σας 
όρεξη 
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Στο τρελοκομείο μάλωναν δύο τρελοί 
για το ποιος είναι ο αυθεντικός ΜΕΓΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ο ένας λέγει εγώ είμαι ο 
πραγματικός.
-Ο άλλος, εγώ είμαι δεν βλέπεις τη 
στολή μου το καπέλο το σπαθί μου.
-Aντε ρε που είσαι εσύ ο μέγας Ναπο-
λέων, που το ξέρεις;
-Εμένα μου το είπε ο θεός!
Πετάγεται τότε ένας τρίτος. Ψέματα ρε, 
εγώ δεν του είπα τίποτα! 

Λέει μια γυναίκα στον άντρα της, που 
δεν έχει πάει ποτέ του στην εκκλησία:
- «Πήγαινε, άνθρωπε μου, στην εκκλη-
σία.»
Την άλλη μέρα ο άντρας αποφασίζει 
να πάει στην εκκλησία. Ήταν Μεγάλη 
Παρασκευή. Αλλοι κρατούσαν τον επι-
τάφιο, άλλοι τα βιβλία με τα τροπάρια, 
άλλοι τα εξαπτέρυγα. Τότε πήρε κι αυτός 
την κολυμπήθρα. Κι όταν πέρασαν έξω 
από το σπίτι της γυναίκας του, αυτή τον 
ρωτάει:
- «Καλά, χριστιανέ μου, γιατί κρατάς την 
κολυμπήθρα;»
- «Ε, μια φορά είπα και εγώ να πάω στην 
εκκλησία και έκαναν μετακόμιση!!!»

Μια φορά σε ένα σχολείο η δασκάλα 
έβαλε στα παιδιά το θέμα έκθεσης.

Ο Νίκος έγραψε: «Η μητέρα μου έχει 
πολλά λεφτά και με πηγαίνει πολλά 
ταξίδια. Γὶ  αυτό νομίζω ότι μάνα είναι 
μόνο μία.»
Η Αννα έγραψε: «Όταν κλαίω η μάνα 
μου με παρηγορεί. Γὶ  αυτό νομίζω πως 
μάνα είναι μόνο μία.»
Ο Τοτός έγραψε: «Μια μέρα εγώ και 
η μητέρα μου θέλαμε να πιούμε κόκα 
κόλα. Όταν όμως άνοιξα το ψυγείο 
είδα πως υπήρχε μόνο μία. Έτσι λοιπόν 
φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία!»

Ένας νεαρός είχε πιει πολύ, πήρε το 
μηχανάκι του και άρχισε να το οδηγεί. 
Όπως ήταν φυσικό έκανε οχταράκια 
στο δρόμο και παραλίγο να προκα-
λέσει ατύχημα. Για κακή του τύχη τον 
παίρνει χαμπάρι ένας της ομάδας Ζ που 
μόλις είχε γίνει πίτα στο μεθύσι. Τον 
πλησιάζει λοιπόν ο Ζητάς, του κάνει 
νόημα να σταματήσει και του λέει τρι-
κλίζοντας:
Συλλαμβάνεσαι γιατί είστε τρεις πάνω 
στο μηχανάκι»
Γυρνά τότε και ο νεαρός σουρωμένος 
όπως ήταν με ζαλισμένο το κεφάλι, κοι-
τάει δεξιά -αριστερά και του απαντά:
- «Καλά...και ήταν ανάγκη εσείς να 
στείλετε τα περιπολικά και να με περι-
κυκλώσετε;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μάλλον αγχώνεστε περισσότερο από όσο 
θα έπρεπε με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείτε 
την υγεία σας και τα νεύρα σας. Η περίο-
δος αυτή σας βάζει σε σκέψεις για ταξίδια 
ή επαγγελματικές κινήσεις που προγραμ-
ματίζατε και σας δίνει το πράσινο φως για 
περισσότερα κέρδη. Ένα ταξίδι στο εξωτε-
ρικό ή κάπου που πάτε για πρώτη φορά, 
σας κάνει να χαμογελάτε πιο αβίαστα.

ΤΑΥΡΟΣ
Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα οικο-
νομικά σας. Θα παρουσιαστούν κάποιες 
δυσκολίες. Είναι θέμα δικού σας χειρισμού 
αν θα επωφεληθείτε από ευκαιρίες που 
έρχονται. Καιρός να επανορθώσετε τα λάθη 
του παρελθόντος. Πάντως πολλά έχουν 
αλλάξει στις συνθήκες εργασίας σας και 
μάλιστα οριστικά. Από το πόσο έχετε προ-
ετοιμαστεί, εξαρτάται και η επιτυχία σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώνε-
ται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκολύνο-
νται και τείνουν να λυθούν. Οικονομικά υπάρ-
χουν ευκαιρίες οι οποίες όμως έχουν κάποιο 
τίμημα, ψυχολογικό κυρίως αλλά άλλες φορές 
και πρακτικό. Οι κοινωνικές προτάσεις θα 
έχουν ενδιαφέρον και το ενδεχόμενο μιας 
μετακίνησης ή ενός ταξιδιού, θα σας δώσει 
την ευκαιρία της ψυχικής ανανέωσης. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η μέρες αυτές σας δίνουν 
μοναδικές ευκαιρίες για 
να βοηθήσετε, να δια-
κριθείτε, να κερδίσετε 
σε αντιπαλότητες, να 
φύγετε από το πατρικό 
σας, να βρείτε νέους 
συντρόφους ή συνεργά-
τες και να γίνετε πιο λογι-
κοί στην οικονομική σας δια-
χείριση. Στον επαγγελματικό 
τομέα θα αλλάξουν τα πράγματα 
προς όφελός σας. 

ΛΕΩΝ
Νέες προοπτικές, ιδέες και σχέδια συνωστί-
ζονται στο κεφάλι σας και αλλάζουν συνε-
χώς τη διάθεσή σας. Αποφύγετε τις υπερ-
βολές και τις αντιθέσεις, αν δεν θέλετε να 
κάνετε λάθος εκτίμηση για άλλους ανθρώ-
πους. Σημαντική περίοδος για τις επαγ-
γελματικές και οικονομικές σας επιδιώ-
ξεις. Γενικά μην αφήνετε εκκρεμότητες, μην 
δημιουργείτε αντιθέσεις στην εργασία σας 
και μην επιχειρείτε ριψοκίνδυνες αλλαγές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν 
να σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρ-
κώς μετράτε τα συν και τα πλην και βγά-
ζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας κολα-
κεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε 
μία φάση που αισθάνεστε γενικώς πιο γεν-
ναιόδωροι απέναντι στο ανθρώπινο είδος.  
Καταφεύγετε σε μία προσπάθεια για να 
πάτε τα πράγματα εκεί που θέλετε

ΖΥΓΟΣ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που σας 
έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδομάδα 
θα αναλάβετε νέες υποθέσεις και θα φορ-
τωθείτε με επιπλέον ευθύνες. Καλό θα είναι 
να αποφύγετε τα μακρινά ταξίδια. Επίσης 
προσέξτε να μην βρεθείτε αναμειγμένοι σε 
κουτσομπολιά που αφορούν τους συνεργά-
τες σας, γιατί θα κινδυνέψετε να χάσετε την 
καλή σας φήμη που είχατε μέχρι τώρα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο με 
διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. Το 
ενδιαφέρον σας θα στραφεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, 
αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλή-
θεια ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον 
επαγγελματικό σας χώρο. Όλα τα άλλα στη 
ζωή σας τα βάζετε σε δεύτερη μοίρα. Το 
οικογενειακό σας περιβάλλον καθώς και 
ο χώρος του σπιτιού σας θα σας απασχο-
λήσουν έντονα την περίοδο αυτή όμως για 
ευχάριστα ζητήματα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδεί-
κνυται για σοβαρά πράγματα. Προσφέ-
ρει όμως ευχάριστες στιγμές σε όλους 
σας. Ένταση και αντιπαλότητα μπορεί να 
γεννήσουν οι μόνιμες συνεργασίες ή οι 

μακροχρόνιες φιλίες. Η εποχή αυτή 
μπορεί να είναι πολύ εύκολη 

και να προσφέρει ευχάρι-
στες στιγμές όμως μπο-

ρεί εύκολα να γκρεμίσει 
όσα πολύ εύκολα φτιά-
ξατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δύσκολα ή εύκολα θα 

κάνετε αυτό που θέλετε. 
Αποδεχθείτε αυτά που 

δεν μπορείτε να αλλάξετε 
και χαλαρώστε με φίλους. Η 

περίοδος αυτή θα σας κάνει λίγο 
περισσότερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας 
οι πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέ-
πουν επιτυχημένες συμφωνίες και συναλλα-
γές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέσεις 
και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτοπρο-
βληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα. Η περί-
οδος είναι η καλύτερη για να διαπιστώσετε 
τις ικανότητές σας που θα σας γεμίσουν 
αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται όμως να δου-
λέψετε πιο σκληρά για να πετύχετε τους στό-
χους σας. Μην αδρανήσετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή την 
εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και τις 
σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικονομικά 
προβλήματα. Προσέξτε να είστε νομικά 
κατοχυρωμένοι για τα οποιαδήποτε ανοίγ-
ματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε το περιβάλ-
λον σας γιατί έχουν τη διάθεση να σας βοη-
θήσουν και χρησιμοποιήστε τη λογική σας 
οπωσδήποτε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Πώς, πότε και γιατί έκανε 
φτερά από το Αγιον Ορος ένα 
χειρόγραφο του Πλάτωνα 
που φυλασσόταν σε 
μοναστηριακή βιβλιοθήκη; 

Π
οιοι ήταν οι δράστες και 
πώς δικαιολόγησαν την 
πράξη τους; Η κλοπή 
μοιάζει μυθιστορημα-

τική και μολονότι η τύχη του χει-
ρογράφου παραμένει άγνωστη έ-
ως σήμερα, ήρθαν στο φως όλα τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν τόσο 
τους πρωταγωνιστές όσο και τον 
τρόπο με τον οποίο μηχανεύτηκαν 
την απομάκρυνσή του από τη Χερ-
σόνησο του Αθω.
Το περιστατικό συνέβη τον χει-
μώνα του 1382-3 από δύο σημα-
ντικές προσωπικότητες του 14ου 
αιώνα: τον μετέπειτα αυτοκράτορα 
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο και τον 
Βυζαντινό λόγιο και αξιωματούχο 
Δημήτριο Κυδώνη, οι οποίοι κατά-
φεραν να πάρουν το χειρόγραφο 
από το Αγιον Ορος, manu military, 
με τη δύναμη δηλαδή της πολιτικής 
εξουσίας και την απειλή της στρα-
τιωτικής βίας.
Το χρονικό της κλοπής ξετυλίγει 
σήμερα, στο τρίτο Διεθνές Επιστη-
μονικό Εργαστήριο της Αγιορείτι-
κης Εστίας Θεσσαλονίκης, ο ομότι-
μος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Ευάγγελος Χρυσός μέσα 
από την αλληλογραφία που είχαν 
την εποχή εκείνη οι δύο λόγιοι. 
Ολα ξεκίνησαν όταν ο Κυδώνης, 

«γέννημα θρέμμα» της Θεσσαλο-
νίκης, παρακάλεσε τον μαθητή του 
Μανουήλ να αποσπάσει το χειρό-
γραφο από τον Αθω και να του το 
στείλει στην Κωνσταντινούπολη 
όπου υπηρετούσε ως «μεσάζων» 
(κάτι σαν το σημερινό αξίωμα του 
πρωθυπουργού) στην Αυλή του 
αυτοκράτορα Ιωάννου Ε΄ Παλαι-
ολόγου.
Ο Μανουήλ φρόντισε να ικανο-
ποιήσει την επιθυμία του δασκά-
λου του και, μετά από μια απο-
τυχημένη πρώτη προσπάθεια, 
το πολυπόθητο έργο έφτασε 
τελικά στον Κυδώνη ταλαιπωρη-
μένο, γιατί κατά τη μεταφορά του 
έπεσε στα χέρια πειρατών. «Είναι 
βέβαιον ότι οι δύο εμπλεκόμενοι 
είχαν επίγνωση της ιεροσυλίας», 
επισημαίνει ο κ. Χρυσός. Που-

θενά στην αλληλογραφία τους δεν 
γίνεται λόγος για επιστροφή, ούτε 
προκύπτει κάποια συναλλαγή 
πωλήσεως.
Η απόκτησή του θεωρήθηκε και 
από τους δύο ως πράξη λύτρω-
σης και απελευθέρωσής του από 
τον απαίδευτο χώρο των μονα-
χών. «Αυτό που ζητούσες τόσο 
πολύ, τον Πλάτωνα, τώρα τον έχεις 
(Ο φιλών εζήτεις, έχεις, τον Πλά-
τωνα). [...] Στην πραγματικότητα, 
εδώ και πολλά χρόνια, δεν ταί-
ριαζε με τους μοναχούς, οι οποίοι 
έχουν από καιρό αποποιηθεί την 
κοσμική σοφία. Τώρα όμως τον 
επαναφέρεις στη ζωή και τον 
καθιστάς και πάλι ενεργό, και εγώ 
είμαι η αιτία», έγραφε ο Μανουήλ 
στον Κυδώνη όταν του έστειλε το 
χειρόγραφο.

Είναι χαρακτηριστική η περιφρό-
νηση προς τους Αθωνίτες μονα-
χούς και τα σαρκαστικά τους σχό-
λια για την εικαζόμενη έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τη φιλοσο-
φία. «Το επιχείρημα είναι άδικο, 
ιστορικά και ηθικά απαράδεκτο», 
επισημαίνει ο κ. Χρυσός, γιατί το 
περιστατικό συνέβη σε μια εποχή 
ακμής του ησυχαστικού κινήμα-
τος από την οποία αναδείχτηκαν 
φωτισμένοι Αθωνίτες ικανοί να 
διαφυλάξουν τις βιβλιοθήκες και 
να αξιοποιήσουν το συγγραφικό 
τους έργο.
Στον Αθω σήμερα υπάρχει ένα 
μόνο πλατωνικό χειρόγραφο. Δεν 
υπήρχαν άλλα πλατωνικά χειρό-
γραφα, αναρωτιέται ο κ. Χρυσός. 
«Ασφαλώς και υπήρχαν», απαντά. 
«Αλλά έκαναν φτερά!»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H 
πήλινη πλάκα που διασώζει 13 στί-
χους της Οδύσσειας, η οποία βρέ-
θηκε τον περασμένο Ιούλιο στην 
Αρχαία Ολυμπία, συμπεριλήφθη-

κε στον κατάλογο με τις δέκα σημαντικότερες 
ανακαλύψεις του 2018, που δημοσιεύει κά-
θε χρόνο το έγκυρο αμερικανικό περιοδικό 
«Archaeology».
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, που έγι-
ναν γνωστές το καλοκαίρι, το εύρημα μπο-
ρεί να χρονολογηθεί στη ρωμαϊκή εποχή και 
πιθανώς πριν από τον 3ο αι. μ.Χ. «Η επιγραφή 
στην πήλινη πλάκα που βρέθηκε σε θέση με 
ρωμαϊκά κατάλοιπα σε μικρή απόσταση από 
το Ιερό της Ολυμπίας, διασώζει τους πρώ-
τους 13 στίχους της Ραψωδίας ξ της Οδύσσειας 
και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέ-
ξει ως τώρα η ερευνητική ομάδα, αποτελεί το 
παλαιότερο σωζόμενο απόσπασμα των στί-
χων αυτών, σε κάθε περίπτωση των στίχων 
1-8, αλλά και των στίχων 9-13, εφόσον επα-
ληθευτεί η προκαταρκτική χρονολόγηση της 
επιγραφής», είχε διευκρινίσει, μεταξύ άλλων, 
τον περασμένο Ιούλιο, με ανακοίνωσή της, η 
ερευνητική ομάδα.

Μάλιστα, η ίδια ομάδα δήλωνε ότι «με τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι η πρώτη φορά 
που εντοπίζεται απόσπασμα της Οδύσσειας 
σε πήλινη πλάκα, ενώ η ερευνητική ομάδα 
διερευνά το ενδεχόμενο να πρόκειται για το 
παλαιότερο κείμενο ομηρικών επών που έχει 
βρεθεί στον ελληνικό χώρο (πλην οστράκων 
με 1-2 στίχους)», χωρίς να παραλείψει να τονί-

σει την επιφύλαξή της για αυτές τις πρώτες 
εκτιμήσεις έως την τελική δημοσίευση της επι-
γραφής.
Υπενθυμίζεται ότι η πήλινη πλάκα εντοπίστηκε 
κατά τη διεξαγωγή επιφανειακής-γεωαρχαι-
ολογικής έρευνας, στο πλαίσιο του τριετούς 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ο πολυ-
διάστατος χώρος της Ολυμπίας».

Θεσσαλονίκη: Στο 
«φως» η ιστορία 
των υλικών  των  
μνημείων

Να φέρει στην επιφά-
νεια την καλά κρυμμένη 
ιστορία των υλικών από 

τα οποία κατασκευάστηκαν τα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης, θα 
επιχειρήσει μέσω μιας διαφο-
ρετικής διαδρομής ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Γεωλογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
Βασίλης Μέλφος.
Στο πλαίσιο αυτό ο διοργα-
νωτής της πρωτοβουλίας, το 
Τhessaloniki Walking Tours, 
απευθύνει κάλεσμα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για συμμετοχή 
στην ξεχωριστή αυτή εκδή-
λωση, που θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
2018.
«Πίσω από τα σημαντικά μνη-
μεία και τα έργα τέχνης υπάρχει 
και μια καλά κρυμμένη ιστορία, 
εκείνη των υλικών από τα οποία 
κατασκευάστηκαν. Το λευκό 
μάρμαρο, το υλικό που εντυ-
πωσίασε και ενθουσίασε όσο 
κανένα άλλο τον άνθρωπο, ο 
πράσινος θεσσαλικός λίθος που 
εντοπίζεται στα πιο σημαντικά 
βυζαντινά μνημεία όσο και 
στα σπουδαία έργα της μεσαι-
ωνικής δύσης αλλά και ο τοπι-
κός πρασινοσχιστόλιθος, του 
οποίου η εξόρυξη γίνονταν στα 
λατομεία της Θεσσαλονίκης, 
κάνουν έντονη την παρουσία 
τους και στα μνημεία της δικής 
μας πόλης», υπογραμμίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση.
Τα παλιά λατομεία της Θεσσα-
λονίκης, τα εμβληματικά της 
τοπόσημα, λεπτομέρειες σε 
βυζαντινούς ναούς και θρυ-
λικά έργα τέχνης, αποτελούν 
σταθμούς σε μια διαδρομή που 
εντοπίζει τα ίχνη που συνδέουν 
τον αρχαίο κόσμο με τον δικό 
μας, εξηγώντας τη γοητεία που 
ασκούν πάνω μας.
Σημείο συνάντησης ορίστηκε 
το άγαλμα Γεωργίου Βιζυηνού 
(Αγίου Δημητρίου & Γεωργίου 
Βιζυηνού, δίπλα στο Κοιμητή-
ριο της Ευαγγελίστριας). 

Η περιπετειώδης αρπαγή ενός έργου του Πλάτωνα

Στα 10 σημαντικότερα ευρήματα του 2018 η πήλινη 
πλάκα με στίχους του Ομήρου στην Αρχαία Ολυμπία 
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Η 
επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League 
έμοιαζε σαν ένα όμορφο παραμύθι για 
τους οπαδούς της, αλλά διαπίστωσαν ότι 
δεν έχουν όλα happy end. Η Ενωση έχασε 

από νωρίς στον όμιλο τις ελπίδες -αν υπήρχαν ποτέ- 
πρόκρισης και στη συνέχεια, κόντρα στα προβλήμα-
τα που προέκυπταν συνεχώς για διάφορους λόγους, 
ήθελε απλά ένα θετικό αποτέλεσμα για να αποφύγει 
το αρνητικό ρεκόρ ελληνικής ομάδας στην κορυφαία 
διοργάνωση. Τελικά δεν το απέφυγε, αφού στη Λισα-
βόνα ήρθε και η 6η ήττα σε έξι ματς, μετά το φάουλ 
του Γκριμάλδο στο 88’. Αποβλήθηκε ο Γαλανόπου-
λος, δύο δοκάρια είχε η Μπενφίκα...
Ηταν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα χρειαζόταν λίγο 
χρόνο για να βρει τα πατήματα της με αυτή 
την 11άδα, οπότε μάλλον ήταν φυσι-
ολογικό το να πάρει η Μπενφίκα τον 
έλεγχο από νωρίς. Οι Πορτογάλοι πίε-
σαν και στα πρώτα 20-25 λεπτά είχαν 
στο μισό γήπεδο την Ενωση και πήραν 
κόρνερ ή φάουλ, χωρίς όμως να κατα-
φέρουν να γίνουν απειλητικοί έστω μία 
φορά. Ακόμη καλύτερο σε σχέση με αυτό, 
όμως, ήταν το γεγονός ότι οι Κιτρινόμαυροι 
σιγά-σιγά ισορρόπησαν την κατάσταση.
Για να είμαστε ακριβείς, δεν την ισορρόπησαν ακρι-
βώς, αλλά βγήκαν μπροστά κάποιες φορές και 
σίγουρα περιόρισαν την επιθετική διάθεση των Πορ-
τογάλων, με αποτέλεσμα το διάστημα 25’-45’ να βγει 
ακόμη πιο ήρεμα για την ΑΕΚ αμυντικά, αλλά και 
χωρίς κάτι αξιόλογο επιθετικά. Ενα σουτ του Γαλανό-
πουλου που κόντραρε και ένα του Κλωναρίδη που 
έφυγε πολύ άουτ ήταν, βασικά, οι προσπάθειες της 
Ενωσης, την ίδια ώρα που η Μπενφίκα αναγκαζόταν 
σε αλλαγή από το 35’, αφού ο Σίλβα τραυματίστηκε 
και άφησε τη θέση του στον Ζίφκοβιτς.
Αυτός ήταν που πήγε να δημιουργήσει και το πρό-
βλημα στην ΑΕΚ στο 53’, όταν μπήκε γρήγορα από 
αριστερά και έκανε το γύρισμα, αλλά ευτυχώς ο 
Χουλτ δεν βρήκε την μπάλα και αποφεύχθηκε το 
αυτογκόλ. Ο Ουζουνίδης έκανε την πρώτη αλλαγή 
στο 61’ -βάζοντας Γιαννιώτα αντί Κλωναρίδη- και 
λίγα λεπτά μετά ήρθαν οι καλές στιγμές της Ενωσης. 
Ειδικά αυτή στο 64’ ήταν η καλύτερη στιγμή του ματς 
ως εκείνο το σημείο, με την κεφαλιά του Οικονόμου 

που έφυγε ελάχιστα άουτ. Ατυχή, ενδεχομένως, οι 
Κιτρινόμαυροι εκεί, αλλά μάλλον τυχεροί λίγη ώρα 
μετά, όχι τόσο στην απόκρουση του Μπάρκα στην 
κοντινή προσπάθεια του Σεφέροβιτς (64’), όσο στην 
κεφαλιά του Ελβετού που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι 
στο 71’.
Η ασυνεννοησία Μπάρκα-Οικονόμου στο επόμενο 
λεπτό θα μπορούσε να βάλει από το πουθενά πίσω 
στο σκορ την ΑΕΚ αλλά δεν έγινε αυτό, με διεθνή 
τερματοφύλακα να αντιδρά όσο σωστά έπρεπε στο 
80’, όταν σταμάτησε τον Ζέλσον στο τετ α τετ και κρά-
τησε το 0-0. Αυτό που δε θα έμενε ως το τέλος όμως, 
αφού η Ενωση δέχθηκε το γκολ στο φινάλε: Απο-

βολή του Γαλανόπουλου με 2η κίτρινη στο 
87’ για τράβηγμα στον Ζέντσον, εκτέλεση 

του Γκριμάλδο στα δίχτυα του Μπάρκα, 
1-0 η Μπενφίκα και 6η ήττα η πρω-
ταθλήτρια Ελλάδας. Η οποία θα μπο-
ρούσε να είναι με 2-0, αλλά στο 89’ η 
μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το τρο-
μερό σουτ του Σεφέροβιτς...

Man of the match: Ο Γκριμάλδο. Πολύ 
καλός σε όλο το ματς, ήταν και αυτός που 

έκανε τελικά τη διαφορά με το γκολ από την 
εκτέλεση φάουλ.
Αδύναμος κρίκος: Γενικά η ΑΕΚ δεν ήταν καλή επι-
θετικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κλωναρίδης, από 
τον οποίο μάλλον περιμένεις κάτι, δεν έκανε τίποτα. 
Ακόμη χειρότερος βέβαια, αφού δεν έκανε ούτε το... 
τίποτα του «Κλώνα», ο Μπογέ...
Στο ύψος του: Ο Σεφέροβιτς. Οταν ανέβασε ρυθμό 
προκάλεσε προβλήματα και είχε και δύο δοκάρια.
Η γκάφα: Μία του Πόνσε σε λάθος γύρισμα στο 
πρώτο ημίχρονο, μία του Μπάρκα που τράκαρε με 
τον Οικονόμου στο δεύτερο. Τουλάχιστον δεν στοί-
χισε καμία εκ των δύο. Αυτή του Γαλανόπουλου στο 
87’, όμως, στοίχισε. Εκανε «τσαφ», έκανε φάουλ, 
αποβλήθηκε και στην εκτέλεση ήρθε και το γκολ της 
ήττας...
Το ταμείο: Το ταμείο είναι άδειο για την ΑΕΚ, η 
οποία... έγραψε ξανά ιστορία. Πέρυσι ήταν θετική, 
ολοκληρώνοντας αήττητη τις υποχρεώσεις της στην 
Ευρώπη, φέτος αρνητική αφού έβγαλε τον όμιλο με 
ήττες. Αλλο Europa League, άλλο Champions League 
όμως.

SPORTSNEWS

Η ΑΕΚ έγραψε αρνητική ιστορία, αφού χάνοντας και στη Λισαβόνα με 1-0 από την Μπενφίκα 
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς βαθμό! Κόκκινη ο 
Γαλανόπουλος, το γκολ ο Γκριμάλντο

Μηδέν... Η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League ολοκληρώθηκε 
με ήττα, ενώ στο Ντα Λουζ δεν είχε ούτε μια τελική, μετρώ-
ντας συνολικά εννέα στα έξι παιχνίδια και ουδεμία εκτός 
έδρας…

Η κάκιστη πορεία της Ένωσης στην επιστροφή της στην κορυφαία 
διασυλλογική διοργάνωση επισφραγίστηκε με την ήττα από τη 
Μπενφίκα στη Λισαβόνα (1-0).
Παράλληλα, κατέγραψε αρνητική επίδοση ως η μοναδική ελληνική 
ομάδα  χωρίς πόντο σε όμιλο, όμως οι αριθμοί επιτονίζουν ακόμα 
περισσότερο το μαύρο «φόντο» της παρουσίας της στη διοργά-
νωση.
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της δίχως τελική ευκαιρία 
εντός εστίας σε εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ συνολικά σε έξι αγώνες 
με Μπενφίκα, Άγιαξ και Μπάγερν Μονάχου είχε μόλις 9, δηλαδή 
1,5 ανά παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, είχε 6 με τους Λουζιτανούς στο ΟΑΚΑ, όπου σκό-
ραρε τα μοναδικά της γκολ στον όμιλο, μια με τη Μπάγερν εντός 
έδρας και δυο με τον Άγιαξ.
Ακόμη, το -11 στο συντελεστή διαφοράς τερμάτων (2-13) είναι η 
δεύτερη χειρότερη επίδοση σε όλους τους ομίλους της σεζόν, με 
τη Μονακό (2-14) και τον Ερυθρό Αστέρα (5-17) να έχουν τη στενά-
χωρη πρωτιά στην κατηγορία με -12…
Τέλος, τα δυο γκολ που πέτυχε σε έξι αγώνες είναι η χειρότερη επι-
θετική επίδοση μεταξύ των 32 ομάδων. Τον ίδιο αριθμό τερμάτων 
έφτασε και η Μονακό, επίσης τελευταία στον δικό της όμιλο με 
Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Κλαμπ Μπριζ.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα στη Λισα-
βόνα πως τα παιχνίδια διαρκώς υπενθύμιζαν στην ομάδα του πως 
είναι η πιο αδύναμη του ομίλου και οι αριθμοί έρχονται να τον επι-
βεβαιώσουν...

Ουζουνίδης: «Μας υπενθύμιζαν πως ήμασταν οι πιο 
αδύναμοι του ομίλου»
Και στην συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μαρίνος Ουζουνί-
δης άφησε αιχμές για την διαιτησία λέγοντας πως όλα τα ματς του 
ομίλου τους υπενθύμιζαν πως είναι οι πιο αδύναμοι.
Αναλυτικά ο έμπειρος προπονητής ανέφερε τα εξής: «Να δώσω 
συγχαρητήρια στην Μπενφίκα για τη νίκη της, να δώσω συγχα-
ρητήρια και στα δικά μου τα παιδιά για την προσπάθεια που έκα-
ναν. Δυστυχώς, εκτός του ότι είχαν να αντιμετωπίσουν μια καλή 
ομάδα, είχαν να αντιμετωπίσουν και άλλους παράγοντες μέσα 
που σε εκνευρίζουν, σου δημιουργούν νευρικότητα και δεν σε 
αφήνουν να παίξεις. Ξέραμε από την αρχή ότι είμαστε η πιο αδύ-
ναμη ομάδα του ομίλου αλλά σε κάθε παιχνίδι μας το υπενθύμιζαν 
κάποιοι. Είναι λυπηρό όταν μιλάμε για αγώνες Champions League 
να κάνουμε τέτοια σχόλια αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικό-
τητα των περισσότερων παιχνιδιών. Πρέπει να σέβονται περισσό-
τερο τον θεσμό και τις ομάδες που αγωνίζονται εδώ. Συγχαρητή-
ρια και πάλι στους παίκτες μου για αυτά που έδωσαν στο παιχνίδι. 
Ξέραμε ότι μπορεί να μην είμαστε ποιοτικά τόσο καλοί, μπορεί να 
μην βγάλαμε επιθετικά πράγματα όμως τα παιδιά και τρέξανε και 
προσπαθήσανε και δουλέψανε και θέλανε μέσα στο γήπεδο».

Θλιβερή επίδοση της ΑΕΚ σε 
τελικές εντός εστίας και γκολ

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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A
ποτυχία... made in Τούμπα! Ο ΠΑ-
ΟΚ έχασε και το 3ο ματς στο γή-
πεδο του, διασύρθηκε με 3-1 από 
την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ κι αφού... 

απαξίωσε κι αντιμετώπισε χωρίς σοβαρό-
τητα την διοργάνωση πήρε ό,τι του άξιζε. 
Την τελευταία θέση στον όμιλο του Europa 
League!
Με πέντε ήττες εκ των οποίων οι τρεις 
μέσα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία 
μα καμία ελπίδα να πάρει τίποτα από το 
αποψινό τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 
ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ. Η τραγική από-
δοσή του στα πρώτα 45 λεπτά έφερε την 
ΜΠΑΤΕ σε θέση ισχύος, με τους Λευκορώ-
σους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 
«32» της διοργάνωσης, κερδίζοντας με 
σχετική ευκολία την ομάδα από την οποία 
είχε ηττηθεί με 1-4 στο παιχνίδι της 2ης 
αγωνιστικής.  
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παράταξε στο χορ-
τάρι της Τούμπας την ίδια ενδεκάδα μ’ αυτή 
που κέρδισε με 4-1 την ΜΠΑΤΕ στη 2η 
αγωνιστική των ομίλων. Μοναδική αλλαγή 
ο Βιεϊρίνια αντί του Τόσκα. Στο παιχνίδι 
της Λευκορωσίας ο Λέο Ζαμπά ήταν 
ο μεγάλος πρωταγωνιστής, έχο-
ντας κάνει αφόρητη τη ζωή του 
δεξιού μπακ της ΜΠΑΤΕ, του 
Ρίος, ενώ σε σχέση με την 
ενδεκάδα που κέρδισε την 
ΑΕΛ, οι αλλαγές ήταν ο Χοσέ 
Κάνιας, όσο κι ο Δημήτρης 
Πέλκας.

ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς σε 
ρόλο δημιουργού έφτασε νωρίς (2’) κοντά 
στην εστία της ΜΠΑΤΕ και απείλησε με 
τον Πέλκα, αλλά και με τον Βιεϊρίνια (8’), 
το κέρδος όμως ήταν δύο κόρνερ και μια 
καλή κεφαλιά του Βαρέλα, που έστειλε 
την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο 
δοκάρι του Σερμπίτσκι.
Οι «ασπρόμαυροι» επιδίωξαν να βάλουν 
σε παθητικό ρόλο τους Λευκορώσους, 
όμως αυτοί έξυπνα κρατούσαν τις αποστά-
σεις και δεν άφηναν χώρους, με τον Σκάβιτς 
να «παγώνει» την Τούμπα των 12-13.000 
θεατών και να ανοίγει με κοντινή προβολή 
το σκορ (0-1) στο 18ο λεπτό.
Η επιθετική τριάδα της ΜΠΑΤΕ, Στάσεβιτς, 
Σκάβιτς και Σίγκνεβιτς, ταλαιπωρούσε την 
άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον πρώτο να απει-

λεί με δυνατό σουτ την εστία του Πασχα-
λάκη στο 30’, την ίδια ώρα που στην Τού-
μπα ακούστηκαν οι πρώτες χλιαρές αποδο-
κιμασίες από την κερκίδα.
Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους Λευκο-
ρώσους, που βγήκαν ψηλά για να πιέσουν 
και αυτή η πίεση είχε αποτέλεσμα, καθώς 
περιόρισε στο ελάχιστο τις επιθετικές πρω-
τοβουλίες των παικτών του «Δικεφάλου», 
που από το 10’ και μετά δεν είχαν ούτε μια 
φάση της προκοπής.
Η κάκιστη εικόνα του ΠΑΟΚ έκανε τις απο-
δοκιμασίες πιο έντονες, ειδικά μετά την 
διπλή νέα απειλή της ΜΠΑΤΕ με Ιβανιτς και 
Ντραγκούν, με τον Βιεϊρίνια (40’) να απειλεί 
με δυνατό σουτ, αλλά να αστοχεί.
Τα χειρότερα για τους γηπεδούχους ήρθαν 
στην αμέσως επόμενη φάση, με τον Μάτος 
να ανατρέπει τον Στάσεβιτς και την ΜΠΑΤΕ 
να κερδίζει το πέναλτι, το οποίο ο Σίγκνε-
βιτς μετέτρεψε σε γκολ (0-2).
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Τού-
μπα άρχισε να ξεσπά σε έντονες αποδο-
κιμασίες και μετά από πολλούς μήνες τον 
κόσμο να τα βάζει με τους παίκτες του 

ΠΑΟΚ για την τραγική εμφάνιση, 
που επιβεβαιώθηκε στη φάση 

του 0-3, όταν οι ποδοσφαι-
ριστές της ΜΠΑΤΕ έκαναν 
βόλτα στο χορτάρι και ο 
Σίγκνεβιτς σκόραρε με όλη 
την άνεση του.
Η ΜΠΑΤΕ είχε το ίδιο ακρι-

βώς σκορ που είχε ο «Δικέ-
φαλος» στο ματς της 2ης αγω-

νιστικής με το τέλος του πρώτου 
μέρους, ενώ ο Λουτσέσκου ξεκινώντας το 
δεύτερο μισό έκανε δύο αλλαγές περνώντας 
τους Ουάρντα και Τόσκα, αντί των Λημνιού 
και Βιεϊρίνια, ενώ η τρίτη αλλαγή, αυτή του 
Πέλκα με τον Ακπομ, ήταν αναγκαστική.
Το γκολ του Πρίγιοβιτς, από την ωραία 
προσωπική ενέργεια του Ζαμπά, στο 59ο 
λεπτό ζέστανε την Τούμπα, με τον «Δικέ-
φαλο» να αποκτά αριθμητική υπεροχή στο 
62’ μετά την αποβολή του Σίγκνεβιτς για 
χτύπημα πάνω στον Κρέσπο, με τον αμαρ-
κάριστο Βαρέλα να αστοχεί στο 66’ σε εξ 
επαφής κεφαλιά.
Με το αριθμητικό πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ 
συνέχισε να απειλεί και το έκανε πειστικά 
με την κεφαλιά του Άκπομ (70’) που έβγαλε 
εντυπωσιακά ο Σερμπίτσκι, αλλά και με τον 
Ουάρντα (74’). 

ΠΑΟΚ - Μπάτε Μπορίσοφ 1-3
Αδιόρθωτος!

Η πρόκριση της ιστορίας του! Ο 
Ολυμπιακός ήθελε διαφορά δύο 
γκολ κόντρα στη μεγάλη Μίλαν και 
τα κατάφερε! Ακόμη κι όταν οι Ιταλοί 
μείωσαν, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν 
στο 3-1 και βρέθηκαν θριαμβευτικά 
στους «32» του Europa League!

Α
υτός ο Ολυμπιακός όλα τα μπορεί!!! 
Ένας συγκλονιστικός, τρομερός και 
ανεπανάληπτος Ολυμπιακός ‘γονά-
τισε’ το μεγαθήριο της Μίλαν στο.. 

φλεγόμενο Καραϊσκάκη με σκορ 3-1 και πή-
ρε μία πανάξια, ιστορική και απόλυτα δίκαιη 
πρόκριση. Απίστευτος ο κόσμος των Πειραι-
ωτών και μία μαγική βραδιά για όλον τον Πει-
ραιά και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες για 
τον σύλλογο και γενικά για ελληνική ομάδα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός διάλεξε σχηματισμό 
με τον Φετφατζίδη στα άκρα. Η διάταξή του: 
κίπερ ο Σα, δεξί μπακ ο Ομάρ, κέντρο άμυ-
νας με Σισέ και Βούκοβις, αρ. μπακ ο Κού-
τρης, άξονας με Γκιγιέρμε και Καμαρά, άκρα 
με Φετφατζίδη και Ποντένσε και επιτελικός ο 
Φορτούνης πίσω από τον Γκερέρο.
Η Μίλαν από την άλλη είχε σχήμα 4-3-3. 
Κίπερ ο Ρέινα, τετράδα άμυνας με Καλάμπρια, 
Αμπάτε, Ζαπάτα και Ροντρίγκες. Κέντρο με 
Μπακαγιόκο, Τσαλχάνογλου και Κεσί. Τριάδα 
μπροστά με Κουτρόνε, Καστιγέχο και Ιγουαϊν. 
Για ακόμα μία εντός έδρας αναμέτρηση ο 
κόσμος των Πειραιωτών κατέπληξε θετικά με 
ένα σούπερ κορεό εμπνευσμένο από την γνω-
στή σειρά Casa Del Papel. Μπροστά από την 
χορογραφία υπήρχε ένα πανό στα ισπανικά 
που έγραφε ‘το σπίτι των τροπαίων’. Το Καρα-
ϊσκάκη ήταν φυσικά κατάμεστο και είχε τρο-
μερή ατμόσφαιρα.
Προτού φτάσουμε στο 1ο λεπτό ο Γκερέρο 
είχε χαμένο τετ α τετ και μεγάλη φάση για τον 
Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες άσκησαν εξαρχής 
μεγάλη πίεση με την Μίλαν να έχει ένα σουτ 
του Τσαλχάνογλου που μπλόκαρε ο Σα στο 
6’. Στο 18’ ο Ιγουαϊν είχε ένα χαμένο τετ α τετ 
με τον Σα να τον σταματά εξαιρετικά. Στο 19’ 
ο Σα είχε δεύτερη μεγάλη επέμβαση σε κεφα-
λιά του Μπακαγιόκο. Στο 25’ ο Ποντένσε μετά 
από συνεργασία Γκιγιέρμε - Κούτρη έκανε 
ντρίμπλα και σουτ που κόπηκε σε κόρνερ. Οι 
ερυθρόλευκοι είχαν και μετά φάση για γκολ 
με Γκιγιέρμε και Σισέ έπειτα από κόρνερ. Στο 
31’ ο Ρέινα έβγαλε με γροθιές το φάουλ του 
Φορτούνη. Οι Ροσονέρι επιχείρησαν και εκεί-
νοι στην συνέχεια να απειλήσουν. Στο 44’ ο 

Ρέινα έβγαλε δύσκολα το φάουλ του Φορ-
τούνη. Στο 45’ ο Σα μπλόκαρε σουτ του Μπα-
καγιόκο και έτσι έμεινε το 0-0 στο α’ μέρος.
Στο 48ο λεπτό ο Φετφατζίδης είχε χαμένη 
ευκαιρία με σουτ από μπαλιά του Ποντένσε. 
Στο 51’ ο Κεσί είχε ένα σουτ λίγο έξω και στο 
52’ μία προσπάθεια του Κούτρη ψηλά άουτ. 
Στο 53’ ο Φετφατζίδης είχε νέα προσπά-
θεια και σουτ που μπλόκαρε ο Ρέινα και ένα 
λεπτό μετά μία τελική λίγο έξω. Στο 58’ ο Ρέινα 
έβγαλε με διπλή προσπάθεια σουτ του Ομάρ 
από πλάγια.

ΤΟ 1-0 Ο ΠΑΠΕ ΣΙΣΕ ΚΑΙ... ΣΕΙ-
ΣΜΟΣ!!!
Στο 60ο λεπτό μετά από κόρνερ και μπα-
λιά του Ποντένσε και προσπάθεια για κεφα-
λιά ένα κακό διώξιμο της άμυνας της Μίλαν 
έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Σισέ. Ο 
Σενεγαλέζος από κοντά έκανε με κεφαλιά το 
1-0. Στο 62’ η Μίλαν είχε καλή στιγμή με σουτ 
του Κουτρόνε λίγο άουτ. Οι Ροσονέρι άρχισαν 
να πιέζουν πολύ για το 1-1. Στο 64’ χάθηκε 
μεγάλη φάση με τον Ολυμπιακό με τον Φορ-
τούνη αλλά με τον Γκερέρο. Λίγο μετά ο Ιγου-
αϊν είχε σουτ ελάχιστα έξω και στο 66’ ο Σα 
μπλόκαρε την προσπάθεια του Καστιγέχο.

ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ ΚΑΙ 2-0 ΑΛΛΑ ΜΕΙΩΣΕ 
Η ΜΙΛΑΝ ΚΑΙ... ΘΡΙΛΕΡ
Στο 70’ ο Γκιγιέρμε θα δοκιμάσει το πόδι του, 
η μπάλα θα βρει κόντρα και θα πάρει ύψος 
για το 2-0. Δυστυχώς όμως στο 72’ οι Ροσο-
νέρι βρήκαν γκολ από κόρνερ με τον Ζαπάτα 
με τον ρέφερι να διστάζει να δείξει σέντρα 
αλλά την μπάλα να φαίνεται να έχει περάσει 
την γραμμή. Στο 75’ ο Γκερέρο έχασε ξανά τετ 
α τετ. Ο Μαρτίνς είχε ήδη βάλει τον Νάτχο 
για πιο καλή ανάπτυξη και δημιουργία. Η 
επόμενή του κίνηση ήταν Τοροσίδης αντί 
Καμαρά.

3-1 Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ... ΤΡΕ-
ΛΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΩΝ
Στο 80ο λεπτό ο Τοροσίδης πήρε το πέναλτι 
από το τράβηγμα του Αμπάτε. Αμέσως μετά 
ο Ολυμπιακός έκανε το 3-1 με εύστοχο χτύ-
πημα πέναλτι του Φορτούνη. Το γήπεδο σεί-
στηκε από τους πανηγυρισμούς και οι Πειραι-
ώτες ήταν πιο κοντά από ποτέ σε τεράστια και 
επική πρόκριση. Στο 92’ ένα σουτ του Ιγου-
αϊν πήγε κόρνερ. Τα τελευταία δευτερόλεπτα 
επιβεβαίωσαν απλά το ερυθρόλευκο αγωνι-
στικό μεγαλείο σε μία απίστευτη ευρωπαϊκή 
βραδιά.

Ολυμπιακός - Μίλαν 3-1

Ολυμπιακό έπος!
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Η Κέρκυρα πέρασε από το Ηράκλειο, 
επικρατώντας 1-2 του Εργοτέλη 
κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της 
βαθμολογίας, χάρη σε δύο τέρματα 
του Λινάρδου.

Έ
να σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε 
εκτός έδρας η Κέρκυρα, η οποία επι-
κράτησε 1-2 του Εργοτέλη στο Ηρά-
κλειο κι ανέβηκε στην τρίτη θέση της 

βαθμολογίας.
Οι Επτανήσιοι, ήταν ανώτεροι σε όλη την 
διάρκεια της αναμέτρησης. Στο πρώτο μέρος 
οι δύο ομάδες είχαν από κάποιες καλές στιγ-
μές, όμως στην τελική προσπάθεια δεν έβρι-
σκαν στόχο. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν 
για τον Εργοτέλη στο 45’, όταν το πλασέ του 
Έφορντ μέσα από την περιοχή πέρασε ελά-
χιστα έξω.
Ίδια εικόνα, αλλά με γκολ, είχαμε και στο 
δεύτερο ημίχρονο. Η Κέρκυρα ήταν ανώτερη 
και πίεζε τον Εργοτέλη, με την πίεση αυτή να 
καρποφορεί στο 51’, όταν ο Κούρος είδε τον 
Λινάρδο μόνο του μέσα στην περιοχή και με 
μια... γλυκιά σέντρα, τον βρήκε στο κεφάλι 
κι αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 
το 0-1. Η απάντηση του Εργοτέλη όμως ήταν 
άμεση. Στο 59’, οι γηπεδούχοι βγήκαν στην 
κόντρα, ο Ιατρούδης πέρασε κάθετα στον 
Έφορντ κι αυτός πλάσαρε τον Κουτζαβασίλη 
για το 1-1. 
Ωστόσο, η Κέρκυρα βρήκε και πάλι την λύση 
με τον σκόρερ του 0-1. Συγκεκριμένα, στο 71’ 
ο Λινάρδος πέρασε στον Κόντο, αυτός ξανά 
στον Έλληνα μεσοεπιθετικό που με πλασέ 
στη κίνηση πλάσαρε για το 1-2. Στα τελευταία 
λεπτά ο Εργοτέλης άσκησε τεράστια πίεση 
ψάχνοντας την ισοφάριση, χάνοντας ευκαι-
ρία στο 93’ με κεφαλιά του Μπρους, αλλά και 
στο 95’. Τότε, ο Κοζορώνης εκτέλεσε απευ-
θείας φάουλ και ο Κουτζαβασίλης έκανε την 
επέμβαση της αναμέτρησης στη δεξιά του 
γωνία, κρατώντας το τρίποντο για την ομάδα 
του! 

Βόλος - Πλατανιάς 3-1
Με εντυπωσιακή επιθετική αποτελεσματι-
κότητα στο πρώτο ημίχρονο, όταν σκόραρε 
τρία γκολ, ο Βόλος επικράτησε του Πλατανιά 
με 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.
Οι Θεσσαλοί ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο 
45λεπτο, επιβάλλοντας εξαρχής τον ρυθμό 
τους κι έχοντας πλούσια παραγωγή στην 
επίθεση. Μόλις στο 12’ μετά το κόρνερ του 
Πίτου, ο Γκαλίτσιος με κεφαλιά άνοιξε το 

σκορ.
Στο 33’ ο Μάντζης διπλασίασε τα τέρματα της 
ομάδας του, φτάνοντας παράλληλα τα έξι στη 
φετινή σεζόν, ενώ στο 44’ ο Λούκας Γκαρσία 
νίκησε τον Γκοτ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά 
τη νίκη για τον Βόλο πριν καν την ανάπαυλα.
Το μόνο που κατάφερε ο Πλατανιάς ήταν να 
μειώσει με τον Μπιανκόνι στο 56’, ενώ λόγω 
της αποβολής του Νίλι στο 72’ έμεινε με 10 
παίκτες ως το τέλος, μη μπορώντας να απο-
φύγει την πρώτη ήττα στη φετινή Football 
League.
Πλέον ο Βόλος βρίσκεται στη δεύτερη θέση 
με 19 βαθμούς, ενώ οι Χανιώτες έμειναν 
στην τέταρτη θέση με 15.
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Καραγκιολίδης, 
Ντεντάκης, Δημόπουλος, Γκαλίτσιος, Ουν-
γιαλίδης, Καμπαγέρο, Πίτου Γκαρσία, Λού-
κας Γκαρσία, Κότο (71’ Δόρης), Ηλιόπουλος 
(78’ Πίσπας), Μάντζης
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιάννης Τάτσης): Γκοτ, Καρα-
γκούνης, Τσαμούρης, Κόρτσταμ, Ουές, Ρουσ-
σάκης, Σινγκ, Μποσέτι (64’ Λάζιτς), Νίλι, 
Παπανικολάου, Μπιανκόνι

ΑΟΧ Κισσαμικός - Αιγινιακός 2-3
Ο Αιγινιακός «απέδρασε» με ανατροπή από 
τα Χανιά, επικρατώντας 2-3 του ΑΟΧ Κισσα-
μικού, σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ, δυο 
πέναλτι και δοκάρι για τους γηπεδούχους 
στο 87’. Πρώτη νίκη για τους φιλοξενούμε-
νους, στην τελευταία θέση έπεσαν οι Κρη-
τικοί.
Παιχνίδι… φωτιά ήταν αυτό στα Περιβό-
λια μεταξύ ΑΟΧ Κισσαμικού και Αιγινιακού,  
αφού οι δυο ομάδες εξακολουθούν μεν να 
βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, 
όμως το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους 
φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν.
Η αρχή του αγώνα βρήκε διαμορφώθηκε σε 
αντίστροφο σκηνικό, αφού οι γηπεδούχοι 
πήραν το προβάδισμα χάρη σε εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι του Αρναρέλη στο 17’, όμως 
ο Μαρκόφσκι ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο 
στο 26’.
Στο 28’ οι γηπεδούχοι επανέκτησαν το προ-
βάδισμα, με τον Καραγιάννη να κάνει το 2-1, 
όμως πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Παπα-
δόπουλος με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι πάλι 
στα ίσια!
Στο 75’ μάλιστα ο Πέριτς αναδείχθηκε 
«χρυσή» αλλαγή για την ομάδα της Πιερίας, 
κάνοντας το 2-3 και την ανατροπή. Ο Καρα-
γιάννης είχε δοκάρι για τους Χανιώτες στο 
87, που δεν κατάφεραν ως το τέλος να αντι-
δράσουν, μένοντας στους 5 βαθμούς και 

κατρακυλώντας στην τελευταία θέση. Αντί-
θετα ο Αιγινιακός έφτασε τους 6 και μπορεί 
να αισιοδοξεί, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη 
νίκη.
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): 
Λαζαρίδης, Γκίνη, Σισέ, Ζιούλης, Καραγεώρ-
γης, Τεγούσης (83’ Νικολούδης), Σελινιωτά-
κης, Αρναρέλλης (60’ Μαλόνγκα), Καραγιάν-
νης, Αποστολόπουλος (73’ Βρεττός), Ρίσκι
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Μιρσάντ Γιονούζ ): Καρα-
γκιόζης, Σ. Τοπαλίδης, Πετρούσης, Στάνιτς, 
Λάσκαρης, Προσκυνητόπουλος, Πολύζος, 
Πιαστόπουλος, Παπαδόπουλος (89’ Ζήσης), 
Δούμτσιος (63’ Πέριτς), Μαρκόφσκι (76’ 
Έππας)

Ηρακλής - Καραϊσκάκης 0-1
Ο κακός Ηρακλής είδε το θετικό σερί να στα-
ματάει, ξανά εντός έδρας, με τον Καραϊσκάκη 
να φεύγει νικητής από το Καυτανζόγλειο 
χάρη στο γκολ του Άλεξιτς στο πρώτο ημί-
χρονο.
Ο «Γηραιός» είχε φανεί πως μπορεί να ανα-
τρέψει την κατάσταση και οι δυο νίκες απέ-
ναντι σε Σπάρτη και Αήττητο Σπάτων, μετά 
το «σοκ» από τον Απόλλωνα Λάρισας, είχαν 
επαναφέρει την ψυχραιμία στην ομάδα του 
Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Παρ’ όλα αυτά ο 
Καραϊσκάκης κατάφερε να κάνει όσα έπρεπε 
την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, να πάρει το 
προβάδισμα στο πρώτο μέρος και να το δια-
τηρήσει ως το τέλος.
 Μετά τις ακίνδυνες προσπάθειες των Πασά 
και Περόνε στο ξεκίνημα, οι Αρτινοί ευτύ-
χησαν να σκοράρουν πρώτοι, χάρη στον 

Άλεξις, που στο 38’ νίκησε με κεφαλιά τον 
Βοσνιάδη για το 0-1.
Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον Ηρακλή να 
προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά την άμυνα 
των φιλοξενούμενων να αντέχει και τελικά 
να πανηγυρίζει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη 
στο πρωτάθλημα, που τον έφερε στην ένατη 
θέση με 10 βαθμούς, πάνω από τον ισό-
βαθμο «Γηραιό», που υποχώρησε στη 10η.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): 
Βοσνιάδης, Κουτρομάνος (75’ Ρόβας), 
Πασάς, Σταμού, Κουκόλης, Μουμίν (54’ Πτη-
νόπουλος), Καλτσάς, Ντούνης, Χασομέρης, 
Μενδρινός (28’ λ.τ Τάι), Περόνε
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ (Μανώλης Παπαματ-
θαιάκης): Στεφανάκος, Παπανίκου, Καψά-
λης, Χρούσιελ, Καπίας, Παντίδος, Μασού-
ρας, Ψιάνος, Χούσος, Κάκκο (70’ Λίτσκας), 
Άλεξιτς (90’ Ματθαίου)

Απ. Λάρισας - Δόξα Δράμας 0-0
Σε έναν κακό ποιοτικά παιχνίδι, ο Απόλλων 
Λάρισας δεν τα κατάφερε απέναντι στην 
Δόξα Δράμας μένοντας στο 0-0, επιτρέπο-
ντας στους διώκτες της να την πλησιάσουν σε 
απόσταση αναπνοής.
Το πρώτο 45λεπτο, δεν είχε κάποια ιδιαί-
τερα καλή στιγμή για τις δύο ομάδες και το 
0-0 έμεινε ως φυσικό επόμενο. Αντίθετα, 
στην επανάληψη, είχαμε μια μεγάλη ευκαι-
ρία για τον Απόλλωνα Πόντου όταν ο Λούκας 
Ράμος έκανε ένα πολύ καλό σουτ και ο Μένκα 
παραχώρησε κόρνερ. Άλλη καλή στιγμή δεν 
είχαμε στο παιχνίδι και το 0-0 έμεινε μέχρι 
τέλους.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Διπλό τριάδας με Λινάρδο! 
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αθλητικά

Δ
υο πανελλήνια ρεκόρ και μια 
πρόκριση σε ημιτελικό είχαν οι 
Έλληνες κολυμβητές στα προ-
κριματικά της 3ης ημέρας του 

Παγκοσμίου 25αρας.
Ωραίο ήταν το ξημέρωμα της 3ης ημέρας 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 25αρας 
πισίνας που «φιλοξενεί» η Κίνα αφού 
τόσο 
 ο Απόστολος Χρήστου όσο και η Άννα 
Ντουντουνάκη σημείωσαν πανελλήνια 
ρεκόρ. 
Ο Απόστολος Χρήστου, με χρόνο 23.57, 
έκανε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. 

ύπτιο και εξασφάλισε τη συμμετοχή του 
στον ημιτελικό του αγωνίσματος, τερμα-
τίζοντας 6ος στην 5η σειρά και 13ος στη 
συνολική κατάταξη.
Η Άννα Ντουντουνάκη μπορεί να έσπασε 
το δικό της ρεκόρ (27.02 από 18/11/17) με 
χρόνο 26.24 στα 50μ. πεταλούδα, όμως 
δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτε-
λικό του αγωνίσματος, καθώς βρέθηκε 
στην 18η θέση.
Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ στα 50μ ελεύθερο 
δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτε-
λικό αφού με χρόνο 21.40 έμεινε στην 16η 
θέση και αποκλείστηκε.

Πανελλήνια ρεκόρ από Χρήστου και 
Ντουντουνάκη στην Κίνα

Τ
ρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια 
για την εθνική Ανδρών στο Euro 
Cup.   
Σ’ αγώνα της 3ης ημέρας του Β’ 

ομίλου του Euro Cup Ανδρών που διε-
ξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (11/12) 
στο εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά η 
Ελλάδα επικράτησε με 25-2 της Ουκρα-
νίας. 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
πέτυχε την 3η του νίκη σε ισάριθμα παι-
χνίδια στη διοργάνωση και διατηρή-
θηκε στην 1η θέση του ομίλου πριν από 
το καθοριστικό ματς με την Ισπανία, για 
την 4η αγωνιστική στις 29/1/2019.
Ντεμπούτο με το σκουφάκι της Ανδρών 
έκανε ο Κώστας Κάκαρης, που πέτυχε 
και τα πρώτα του γκολ για την Εθνική. Τα 
πρώτα τους γκολ, εξάλλου, με το εθνό-

σημο σημείωσαν και οι Πρέκας,  Γκιου-
βέτσης, Γαρδίκας.
Η Ελλάδα είχε 5/5 π.π., 6 κόντρα, 5 φου-
νταριστό, 8 περιφέρεια, 1 περιφέρεια 5 
μ. Η Ουκρανία είχε 0/6 π.π., 1 φουνταρι-
στό, 1 περιφέρεια.
ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ 25-2
Τα οχτάλεπτα: 7-1, 4-1, 6-0, 8-0.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, 
Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 3, Γκιουβέ-
τσης 2, Φουντούλης 3, Νικολαϊδης 3, 
Δερβίσης, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 
4, Κάκαρης 2, Γούνας 3, Πρέκας 3, Γαρ-
δίκας 1, Γαλανόπουλος.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ολεξάν τρ Γεφτούσοκ): 
Νικόλσκι,  Γεβσ τράτοβ, Μεμε τ ίεβ, 
Ράτκοβ 1, Νταντιούρα, Γερμάκοβ, Γκρί-
σχουκ, Ντζούρα, Βοϊτένκο 1, Γκουζά-
κοβ, Κέτσεντζι, Μπάμπσκι.

Η Ελλάδα...βούλιαξε (25-2) την 
Ουκρανία στον Πειραιά 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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αθλητικά

Την πρόκριση στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας πήρε 
η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία επικράτησε εκτός 
έδρας με 3-0 του ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ.

Ο
ι 100-150 φίλαθλοι που βρέθηκαν 
στις κερκίδες είδαν ένα καλό παιχνί-
δι με αρκετές φάσεις, στην πλειοψη-
φία τους από την πλευρά των φιλο-

ξενούμενων, οι οποίοι αγωνίστηκαν με παίκτες 
που δεν είχαν μέχρι τώρα πολλές συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα.
Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι έπαιξαν 
δυνατά και προσπάθησαν για το καλύτερο, 
αλλά φάνηκε ότι η αγωνιστική διαφορά που 
χωρίζει τις δύο ομάδες είναι μεγάλη.
Με το ξεκίνημα του αγώνα οι Βεροιώτες ανέλα-
βαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 21′ 
άνοιξαν το σκορ με το νεαρό Ιωάννου, ο οποίος 
μετά από στρώσιμο του Βασίλτση, έπιασε σουτ 
λίγο έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα του Κασαπίδη, αφού πρώτα βρήκε σε 
σώμα αμυντικού, γράφοντας το 0-1.
Στο 27′ οι “κυανέρυθροι” λίγο έλλειψε να 
διπλασιάσουν τα τέρματά τους, όταν ο Φωτό-
πουλος βρέθηκε μέσα στην περιοχή αλλά το 
σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο δίπλα από το 
δεξί δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.
Δέκα λεπτά αργότερα η “Βασίλισσα” έκανε το 
0-2 με κεφαλιά του Τσιότρα, έπειτα από εκτέ-
λεση κόρνερ του Ιωάννου, ενώ στο 44′ “κλεί-
δωσε” την υπόθεση πρόκριση.
Ο Καράμπελας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ζούρκος 
πήρε την κοντινή κεφαλιά στέλνοντας πρώτα τη 
μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια 
στα δίχτυα του Κασαπίδη για το 0-3!
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι προχώρησαν 
σε δύο γρήγορες αλλαγές, με αποτέλεσμα να 
ισορροπήσουν αρχικά τον ρυθμό του αγώνα, 
όμως στην συνέχεια οι “κυανέρυθροι” ανέ-
λαβαν και πάλι τα ηνία και στο 58′ έφτασαν 
πολύ κοντά στο 4ο γκολ αλλά ο Κασαπίδης απέ-
κρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Τσουλ-
χάι!
Πέντε λεπτά αργότερα νέα κεφαλιά του Ζούρ-
κου πέρασε λίγο έξω από τα δοκάρια της εστίας 
των γηπεδούχων, ενώ την ίδια κατάληξη είχε το 
σουτ του Τρούπκου στο 80′.
Ενδιάμεσα η ομάδα του ΚΟΠΑΝΟΥ είχε ένα 
καλό σουτ με τον Σπανό που πέρασε άουτ, ενώ 
η τελευταία καλή στιγμή του ματς έγινε στο 87′ 
όταν Μυλωνάς δεν μπόρεσε από κοντά με τρι-
πλή προσπάθεια να σκοράρει!
Το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Καρα-
ντώνη (Παπαδάκης – Παρασίου), βρήκε νική-

τρια με 3-0 τη “Βασίλισσα”, η οποία την ερχό-
μενη Τετάρτη θα υποδεχτεί την ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 
για την φάση των “16” του Κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας.

Στο επιτελείο του ΠΑΟ Κουφαλίων ο 
Ηλίας Στογιάννης
Ο βετεράνος τερματοφύλακας του Ηρακλή, 
Ηλίας Στογιάννης, εντάσσεται στο τεχνικό τιμ 
του ΠΑΟ Κουφαλίων, ως γυμναστής γκολκίπερ, 
αντικαθιστώντας τον αποχωρήσαντα Γιάννη 
Θεοφάνους.
Ο Στογιάννης είχε πόστο προπονητή, αλλά και 
γυμναστή πορτιέρο στον Αγροτικό Αστέρα 
(βοήθησε πέρυσι στη σωτηρία ως κόουτς, μαζί 
με τον Γιώργο Τζόλα που φέτος ανέλαβε την 
Καρδία), πόστο που είχε και στον Αιγινιακό.
Ο βετεράνος Κοζανίτης τερματοφύλακας ως 
παίκτης φόρεσε γάντια και σε Νάουσα, Ιωνικό, 
Αχαρναϊκό, Θρασύβουλο, Ολυμπιακό Βόλου, 
Αγροτικό Αστέρα, Παναιτωλικό, Ρόδο αλλά 
και στην Κύπρο. Ουσιαστικά, αναλαμβάνει 
την εκγύμναση των Κανδυλάπτη, Κασαπίδη, 
ενώ πλέον στα Κουφάλια αναζητούν γενικό 
αρχηγό και ίσως γυμναστή-βοηθό του Κυριά-
κου Αβραμίδη, αν και δεν αποκλείεται το τελευ-
ταίο πόστο να καλυφθεί εκ των έσω, από τον 
Στογιάννη.
Στα αγωνιστικά, για τον εκτός έδρας αγώνα με 
τον Μακεδονικό δεν υπολογίζεται ο τραυμα-
τίας Τσεβρεντζής, ενώ γυρνούν οι Χατζής και 
Ατζαμιδάκης.

Κοντά σε Μάκο η Επισκοπή!
Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της πρώτης 
μεταγραφής της στην μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου, βρίσκεται η Επισκοπή σύμφωνα 
με πληροφορίες του “Rethymnosports”.
Πρόκειται για τον 23χρόνο Αλβανό μέσο-ε-
πιθετικό Ορέστη Μάκο, ο οποίος αγωνίζεται 
τόσο ως ακραίος όσο και ως επιτελικός μέσος, ο 
οποίος το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόταν στον 
Ηρόδοτο. Είναι γεννημένος στις 27 Αυγούστου 
1995 και στη ποδοσφαιρική του καριέρα έχει 
αγωνιστεί στην Αναγέννηση Ιεράπετρας, στον 
Ηρακλή Ψαχνών, στην Χαλκίδα και την Καλλι-
θέα, πριν επιστρέψει στην Κρήτη το καλοκαίρι 
για τον Ηρόδοτο.

Αβεβαιότητα και ένα… διαζύγιο στη 
Χαλκίδα!
Στον… αέρα βρίσκεται η μετάβαση του ΑΟ 
Χαλκίς στη Μυτιλήνη για τον αγώνα με τον Αιο-
λικό!
Παρά προσπάθεια της διοικούσας επιτροπής 
για να συγκεντρώσει τα έξοδα του ταξιδιού, 

κανένας δεν γνωρίζει μέχρι αυτή τη στιγμή 
κανένας εάν τελικά ο ΑΟΧ θα αγωνιστεί ενα-
ντίον του Αιολικού. Μέχρι το μεσημέρι της 
Πέμπτης άγνοια δήλωναν και τα μέλη του 
ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς δεν είχαν 
καμία ενημέρωση.
Πάντως όπως και να έχει ο Δημήτρης Λύκος 
δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στον Χρήστο 
Χολέβα. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός εξά-
ντλησε την υπομονή του και πλέον έχει αποχω-
ρήσει από τη Χαλκίδα. 

Χωρίς προβλήματα για τη νίκη ο Ο-
ΦΙ
Ο ΟΦΙ επιστρέφει στη δράση μετά το ρεπό της 
περασμένης αγωνιστικής.
Ο σύλλογος της Ιεράπετρας μπορεί να μην 
έπαιξε, ωστόσο διατηρήθηκε μόνος στην 
κορυφή της γενικής κατάταξης. Το Σάββατο 
(15/12), έτσι, υποδέχεται τον Αμπελακιακό και 
θέλει να πάρει τη νίκη για να παραμείνει στην 
πρώτη θέση χωρίς “συγκάτοικο”.
Το θετικό για τον Γιάννη Μάγγο είναι πως μπο-
ρεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του και 
έχει την ευκαιρία να καταστρώσει τα σχέδια του 
με τον ιδανικότερο τρόπο. Στον ΟΦΙ, βέβαια, 
ποντάρουν πολλά και στη στήριξη των φίλων 
τους, που αναμένεται να δώσουν για άλλη μια 
φορά δυναμικό “παρών” στο “Βουζουνερά-
κειο”.

Ανυφαντάκης: Να δείξουμε υπομο-
νή
Το ΣΥΝΚΑ στοχεύει μόνο στην κατάκτηση της 
νίκης στο εντός έδρας ματς της Κυριακής (16/12) 

κόντρα στο Κερατσίνι.
Ο Κώστας Ανυφαντάκης μίλησε στο “athlitiko” 
και τόνισε ότι το συγκρότημα του πρέπει να 
δείξει υπομονή και συγκέντρωση σε όλη τη 
διάρκεια της αναμέτρησης για να καταφέρει να 
πάρει τους τρεις βαθμούς.
Αναλυτικά ο 47χρονος τεχνικός είπε: «Θα είναι 
δύσκολος αγώνας, αφού και οι δύο ομάδες 
έχουν ανάγκη τους βαθμούς. Εμείς, βέβαια, 
έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές 
μας. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι 
και θα πρέπει να δείξουμε υπομονή και συγκέ-
ντρωση, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε 
στη νίκη».

Δεν υποτιμούν τα Μετέωρα στη Νί-
κη Βόλου
Δίχως προβλήματα και με άπαντες παρόντες 
συνεχίζεται η προετοιμασία της Νίκης Βόλου, 
ενόψει της κομβικότατης Κυριακάτικης αναμέ-
τρησης της, κόντρα στον Αθλητικό Όμιλο Μετε-
ώρων, στο πλαίσιο της δωδέκατης αγωνιστικής 
του τέταρτου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Ο Ράτκο Ντόστανιτς κι οι συνεργάτες του δου-
λεύουν με τους ποδοσφαιριστές τους την τρέ-
χουσα εβδομάδα, γνωρίζοντας πως ένα ενδε-
χόμενο τρίποντο στο προσεχές παιχνίδι, θα 
τους δώσει σημαντικό βαθμολογικό και ψυχο-
λογικό «αβαντάζ» για την κούρσα της πρώτης 
θέσης του πρωταθλήματος, στην οποία πριν 
λίγες μέρες βρέθηκαν. Βέβαια, η ιδιαίτερη προ-
σοχή με την οποία επιχειρούν να διαχειριστούν 
τον αγώνα που έρχεται, δεν είναι τυχαία, καθώς 
ο επόμενος αντίπαλος δε δύναται να θεωρηθεί 
«αμελητέα ποσότητα».

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Νίκη – πρόκριση της Βέροιας
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Η Κυρία εμφανίστηκε... γερασμένη, 
ο Ρονάλντο έχασε τα άχαστα και 
υποτάχθηκε 2-1 από τη Γιουνγκ 
Μπόις, δίχως όμως να χάσει την 
κορυφή και την πρόκριση ως ισχυρή.

Α
πό τον Νοέμβριο του 2017 η Γιου-
βέντους δεν είχε χάσει ποτέ και 
πουθενά εκτός έδρας αγώνα (23 
νίκες, 3 ισοπαλίες). Κανείς λοιπόν 

δεν θα φανταζόταν ότι θα της συνέβαινε 
στο γήπεδο της πρωτάρας στο Champions 
League, Γιουνγκ Μπόις. Τουλάχιστον όχι 
παίζοντας με βασικούς και έχοντας στόχο το 
τρίποντο, που θα κλείδωνε την 1η θέση στον 
όμιλό της. Κι όμως, οι Ελβετοί εκμεταλλεύ-
τηκαν την αστοχία των Ιταλών και τα λάθη 
στην άμυνά τους και πέτυχαν την μεγαλύτε-
ρη νίκη (2-1) στην ευρωπαϊκή ιστορία τους.
Ο Ρονάλντο σπατάλησε πολύ σημαντι-
κές ευκαιρίες και στην πιο κλασική του ο 
Καμαρά έσωσε πάνω στη γραμμή. Αντί 
όμως να βρει δίχτυα ο Πορτογάλος, σού-
περ σταρ της βραδιάς αναδείχτηκε ο Ορό. 
Αφού σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι (30’), 
πέρασε τον Μπονούτσι στην αντεπίθεση και 
πλάσαρε για το 2-0 (68’). Ενδιάμεσα (46’), ο 
ίδιος λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ, βρίσκο-
ντας το δοκάρι. Οι Ιταλοί μείωσαν με το σουτ 
του Ντιμπάλα (80’), τους ακυρώθηκε σωστά 
γκολ στο φινάλε, αλλά στο τέλος μένουν και 
με την ήττα, αλλά και με την καλή θέση στην 
κληρωτίδα.

Βαλένθια - Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ 2-1
Η Γιουβέντους στο άλλο ματς του ομίλου 
κατάφερε να χάσει από την Γιουνγκ Μπόις, 
όμως η Γιουνάιτεντ των αρκετών αλλαγών 
έχασε από την Βαλένθια και την ευκαιρία 
να διεκδικήσει την πρώτη θέση στον όμιλο. 
Οι Νυχτερίδες είχαν εξασφαλισμένο το 
Europa League, όμως έκλεισαν με τον καλύ-
τερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους σε έναν 
όμιλο στον οποίο πάλεψαν αλλά δεν πέτυ-
χαν την υπέρβαση. Από τον Δεκέμβριο του 
2015 δέχθηκαν δύο γκολ σε ματς ομίλου του 
Champions League οι Κόκκινοι Διάβολοι.
Στο 17’ άνοιξε το σκορ η Βαλένθια, όταν ο 
Τζόουνς πήρε την κεφαλιά και έστειλε την 
μπάλα στον Σολέρ, ο οποίος με διαγώνιο 
σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Οι 
Νυχτερίδες θα μπορούσαν να έχουν πετύχει 

και δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος, όμως 
στο 32’ ο Μπατσουαγί παρότι ήταν φάτσα 
με το γκολ έκανε τσαφ στην κεφαλιά και 
έχασε την ευκαιρία. Τρία λεπτά αργότερα, ο 
Πογκμπά ξεπέρασε τον αντίπαλό του με την 
φάση που έχασε καθώς από τα δύο μέτρα σε 
κενό τέρμα κατάφερε να πετάξει την μπάλα 
άουτ και έτσι το 1-0 παρέμεινε για το πρώτο 
μέρος.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκάφα για την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γκολ από την 
Βαλένθια. Υστερα από κάθετη πάσα ο Τζό-
ουνς δεν είδε ότι ο Ρομέρο έχει βγει και στην 
προσπάθειά του να διώξει τον νίκησε για 
το 2-0, το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το τελευ-
ταίο κομμάτι του ματς παρά τις ευκαιρίες 
των γηπεδούχων. Τελικά, στο 87’ η ομάδα 
του Μουρίνιο πέτυχε εκείνη γκολ, όταν ο 
Γιανγκ έκανε τη σέντρα [μάλλον είχε περά-
σει τη γραμμή η μπάλα] και ο Ράσφορντ με 
κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Σαχτάρ - Λυών 1-1
Το παγωμένο Κίεβο δεν αποδείχθηκε αφιλό-
ξενο για τη Λυών, πήρε χρυσή ισοπαλία 1-1 
από τη Σαχτάρ και βρέθηκε στις 16 καλύτε-
ρες ομάδες του Champions League.
Σε ένα συναρπαστικό ματς στο Κίεβο, 
Σαχτάρ και Λυών αναδείχθηκαν ισόπαλες 
1-1, οι Γάλλοι συνεχίζουν στ’ αστέρια και οι 
Ουκρανοί στους «32» του Europa League. 
Η Λυών είχε κάνει χαρακίρι με Χοφενχάιμ, 
Σαχτάρ και Σίτι, βρέθηκε με την πλάτη στον 
τοίχο στο Κίεβο, αλλά απέδειξε την ανωτε-
ρότητά της και πήρε το εισιτήριο πρόκρισης 
αήττητη!
Η Λυών μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε, πήρε 
τον έλεγχο, αλλά δεν είχε την ουσία για να 
πετύχει το πολυπόθητο γκολ. Τόσο ο Τρα-
ορέ όσο και ο Ντεπάι νικήθηκαν από τον 
Πιατόβ. Αντίθετα, η Σαχτάρ στην πρώτη 
επίσκεψή της στην αντίπαλη εστία βρήκε 
δίχτυα. Στο 21’ οι Ουκρανοί κυκλοφόρη-
σαν εξαιρετικά τη μπάλα, ο Ισμαΐλι πάσαρε 
ιδανικά στον Μοράες, ο οποίος πέτυχε το 
1-0. Από το σημείο εκείνο κι έπειτα η Λυών 
πίεσε αρκετά, αλλά Ντεπάι, Φεκίρ και Τρα-
ορέ έχασαν μοναδικές ευκαιρίες για να ισο-
φαρίσουν. Η Σαχτάρ ισορρόπησε στην επα-
νάληψη, έδειξε καλύτερη στο ανασταλτικό 
κομμάτι, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Φεκίρ. 
Στο 65’ ο Ντεπάι μοίρασε ιδανικά και ο Γάλ-
λος έστειλε την ομάδα του στ’ αστέρια δια-
μορφώνοντας το 1-1.

αθλητικά

Κάκιστη Γιούβε, αλλά 1η με 
«ανώδυνη» ήττα

Απίθανο ματς στο Αμστερνταμ 
για το καλό εισιτήριο, με έξι γκολ, 
αποβολές, το σκορ να αλλάζει χέρια 
και το τελικό 3-3 με τον Αγιαξ να δίνει 
στους Βαυαρούς το καλό εισιτήριο 
του ομίλου της ΑΕΚ.

Α
πίστευτο παιχνίδι, τρελό, θεότρε-
λο και ειδικά στο φινάλε. Ηταν τό-
σο υπέροχα άναρχο για τον ουδέ-
τερο θεατή, που μόνο τελικό για 

το καλό εισιτήριο του ομίλου της ΑΕΚ δεν 
θύμιζε. Αγιαξ και Μπάγερν έπαιξαν χωρίς 
σκοπιμότητες, καθαρό επιθετικό ποδό-
σφαιρο και αυτό είχε ως συνέπεια άπειρα 
λάθη, έξι γκολ, δύο αποβολές και σοβαρές 
χαμένες ευκαιρίες για μυθικό σκορ. Στο φι-
νάλε όμως εκείνη που πανηγύρισε με το 3-3 
ήταν η φιλοξενούμενη, κρατώντας για εκεί-
νη το έπαθλο του... ισχυρού στην επόμενη 
φάση.
Ο Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ στο 13’. 
Ο Ονανά βέβαια τον σταμάτησε σε ακόμα 
τρεις τεράστιες στιγμές. Στην επανάληψη 
ο αγώνα θα γινόταν άγριος και ειδικά στο 
τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τάντιτς ισοφάρισε 
στο 61’, ο Αγιαξ όμως έμεινε με παίκτη λιγό-
τερο αμέσως μετά (67’ αποβολή Βέμπερ), 
μα δεν το έβαλε κάτω. Στο 95’ αποβλήθηκε 
και ο Μίλερ για άσχημη καρατιά στο κεφάλι 
αντιπάλου και ο Τάντιτς με πέναλτι στο 82’ 
έκανε το 2-1.
Από εκεί και μετά επικράτησε πλήρης αναρ-
χία. Ο Λεβαντόφσκι με πέναλτι (87’) ισοφά-
ρισε εκ νέου, φτάνοντας τα οκτώ γκολ στον 
όμιλο και γράφοντας την δική του κορυφαία 
επίδοση και παίκτη της Μπάγερν. Ο Κομάν 
έκανε το 2-3 στο 90’, μα οι γηπεδούχοι είχαν 
ακόμα μία απάντηση με τον Ταλιάφικο να 
απονέμει δικαιοσύνη σε αυτήν την... παρά-
νοια στο 95’.

Μαν. Σίτι - Χοφενχάιμ 2-1
Η Σίτι ήθελε βαθμό... κορυφής, η Χοφενχάιμ 
νίκη... ελπίδας για την 3η θέση και αυτή που 
χαμογέλασε ήταν η Μάντσεστερ! Οι Γερμα-
νοί έβαλαν δύσκολα, αλλά τους το... χάλασε 
ένας συμπατριώτης τους, ο Σανέ τους το 
χάλασε. Η Σίτι επικράτησε 2-1 και η Χοφεν-
χάιμ έγινε η τρίτη ομάδα μετά τους Ολυμπι-
ακό, Μονακό που πετυχαίνει 10+ γκολ (11) 
στον όμιλο και τερματίζει τελευταία. 
Η φιλοξενούμενη μπήκε δυνατά στο ματς 
με στόχο να αιφνιδιάσει τους Πολίτες και τα 

κατάφερε. Στο 14ο λεπτό ο Κράμαριτς έκανε 
τη σουτάρα, αλλά ο Εντερσον κράτησε το 
μηδέν με υπέροχη επέμβαση. Ωστόσο, 
δυο λεπτά αργότερα δε συνέβη το ίδιο. Ο 
Λαπόρτ ανέτρεψε τον Κροάτη και ο Κρά-
μαριτς από την άσπρη βούλα έφτασε τα 5 
γκολ στη φετινή διοργάνωση. Το γκολ των 
Γερμανών ξύπνησε τη Σίτι, η οποία πήρε 
τον απόλυτο έλεγχο και άρχισε να απειλεί. 
Στο 18΄ ο  Ζέσους είδε το σουτ να καταλή-
γει στο δοκάρι, ενώ στο 21’ ο Μπάουμαν 
είχε εξαιρετική αντίδραση στην κεφαλιά του 
Στόουνς. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ασφυκτικά 
και στο 34’ ο Ζοέλιντον έστειλε τη μπάλα 
στο δοκάρι της ομάδας του. Ούτε όμως ο 
Φόντεν στο 40’ κατάφερε να φέρει το ματς 
στα ίσα. Η λύση δόθηκε με ένα στημένο 
στην τελευταία φάση του α’ μέρους. Ο Σανέ 
ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και πέτυχε 
το ωραιότερο γκολ της βραδιάς. Με κεκτη-
μένη ταχύτητα στην επανάληψη οι Πολί-
τες, είχαν τον απόλυτο έλεγχο και πίεσαν 
για το γκολ. Στο 59’ χάθηκε τεράστια ευκαι-
ρία, τρεις παίκτες (Ζεσούς, Σανέ, Μπερνάρ-
ντο) βγήκαν μόνοι με τον Μπάουμαν, αλλά 
ο Μπερνάρντο Σίλβα νικήθηκε! Κι όμως η 
λύση δόθηκε ξανά από τον πρωταγωνιστή 
της αναμέτρησης, τον Σανέ, ο οποίος στο 61’ 
πέτυχε το 2-1 από ασίστ του Στέρλινγκ. 

Ρεάλ Μαδρίτης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
0-3
Ηταν αήττητη στα 27 τελευταία εντός (24 
νίκες) σε φάση ομίλων στο «Σαντιάγο 
Μπερναμπέου». Κανείς δεν μπορούσε επο-
μένως, ούτε να διανοηθεί ότι θα έχανε εντός 
από την ΤΣΣΚΑ. Πόσο μάλλον ότι θα γνώ-
ριζε τρελό διασυρμό. Μία ποδοσφαιρική 
ταπείνωση τρομερά σπάνια για το μέγεθός 
της. Κι όμως, η επί τρία διαδοχικά έτη πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης, είδε την ομάδα της 
Μόσχας να της κάνει το εξωπραγματικό 0-3 
και να την υποχρεώνει στη βαρύτερη εντός 
ήττα της ευρωπαϊκής ιστορίας της.
Τα άσχημα για τους Ισπανούς ξεκίνησαν με 
το φαλτσαριστό του σούπερ ταλαντούχου 
20χρονου, Τσαλόβ (37’). Ο ίδιος με τακου-
νάκι οδήγησε έναν ωραίο συνδυασμό, που 
κατέληξε στο 0-2 από τον Σενίκοβ (43’), με 
τον Σίγκουρντσον (73’) να ολοκληρώνει την 
τριάρα, την οποία οι φιλοξενούμενοι θα 
περιγράφουν στα εγγόνια τους. Το φοβερό 
βέβαια είναι ότι ακόμα και με αυτόν τον ανε-
πανάληπτο θρίαμβο, οι Ρώσοι τερμάτισαν 
4οι και αποκλείστηκαν.

Τρελές ανατροπές στις ανατροπές 
και κορυφή η Μπάγερν
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Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με μία μέτρια εμφάνιση τις υποχρεώσεις της 
στο Europa League, έχοντας κυρίως το μυαλό της στο ντέρμπι 
της Δευτέρας (17/12) με τον Απόλλωνα στο Τσίρειο για το πρωτά-
θλημα.

Οι Λαρνακείς ηττήθηκαν με 5-1 από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, παρόλο 
που προηγήθηκαν με τον Καταλά (27΄). Οι «ασπιρίνες» ήταν πιο ορεξά-
τοι, γύρισαν το ματς και το μετέτρεψαν σε πάρτι, χάρη σε τέρματα των 
Κορ (2), Αλάριο (2) και Παουλίνιο.
Πάντως, η προσπάθεια της ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση αξίζει χει-
ροκρότημα, ασχέτως με τον κακό επίλογο στον όμιλο. Σίγουρα, αν το 
σύνολο του Ιραόλα ήταν μέσα στην υπόθεση πρόκριση θα αντιμετώπιζε 
καλύτερα το ματς μέσα στην έδρα του. Πλέον, η προσοχή στρέφεται σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο όπου είναι μέσα στους στόχους.
Στην αρχή του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι που παρατάχθηκαν με 
αρκετές αλλαγές και τον Χριστοδούλου κάτω από τα δοκάρια, έψαξαν 
τρόπους να απειλήσουν τα καρέ του Κιρσμπάουμ, αλλά οι αμυντικοί 
είχαν καλά κλεισμένους τους χώρους. Ο ρυθμός του αγώνα στο ξεκί-
νημα δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, με τον Αλάριο (10΄) να χάνει σπουδαία 
ευκαιρία, όταν πλάσαρε τον πορτιέρο της ΑΕΚ, αλλά εκείνος έδιωξε σε 
κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν και άλλη ευκαιρία, όταν το σουτ του 
Παουλίνιο (15΄) κατέληξε πάνω από τα δοκάρια. Η ΑΕΚ στη συνέχεια 
πήρε χώρους και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο.
Ο Κάσες υποδέχτηκε τη μπάλα, και με γλυκιά σέντρα βρήκε μέσα στην 
περιοχή το κεφάλι του Καταλά (27΄) που «έγραψε» το 1-0 και έδωσε 
χαμόγελο στους φίλους της ομάδας του. Εκείνοι όμως «πάγωσαν» αμέ-
σως, όταν η Λεβερκούζεν στην επόμενη φάση, «έκρυψε» τη μπάλα και 
σκόραρε με το πλασέ του Κορ (28΄) για το 1-1.
Έως το σφύριγμα του Λετεξιέρ από τη Γαλλία, οι δύο αντίπαλοι ανέβα-
σαν ρυθμό, με τις «ασπιρίνες» να βρίσκουν και δεύτερο τέρμα, χάρη στο 
πέναλτι που κέρδισε ο Κορ, αλλά εκτέλεσε εύστοχα ο Αλάριο (38΄) για 
το 1-2. Η ΑΕΚ είδε την κατάσταση να έρχεται «τούμπα» δίχως κανείς να 
το καταλάβει, και προσπάθησε να αντιδράσει με την κεφαλιά του Τρου-
γιόλς (42΄), αλλά ο Κιρσμπάουν αντέδρασε σωστά, κρατώντας το υπέρ 
σκορ για την ομάδα του.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ήταν καλύτερος. Η ΑΕΚ ξεκίνησε επιθετικά, 
θέλοντας να προβληματίσει τους Γερμανούς και τα κατάφερε. Οι κυπελ-
λούχοι, απείλησαν αρχικά με το δυνατό σουτ του Τομάς (50΄), και στη 
συνέχεια με την μοναδική ευκαιρία του Γιάννου (53΄) που κατέληξε άουτ. 
Ο έμπειρος στράικερ υποδέχτηκε την κάθετη από τον Ακοράν, αλλά την 
αχρήστευσε, πλασάροντας εκτός εστίας. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να 
πιέζουν για την ισοφάριση κυκλοφορώντας καλά τη μπάλα, ενώ «φώνα-
ξαν» για ένα πέναλτι πάνω στον Χέφελ, εκεί όπου ο διαιτητής αποφά-
σισε να συνεχιστεί το ματς.
Κι εκεί που η ΑΕΚ αναζητούσε το 2-2, οι «ασπιρίνες» έκαναν τη δουλειά 
τους, «καθαρίζοντας» την υπόθεση τρίποντο.
Ο Αλάριο (66΄) έχασε σπουδαία ευκαιρία, αφού την κεφαλιά του «στα-
μάτησε» ο Χριστοδούλου, διώχνοντας σε κόρνερ, αλλά στη συνέχεια ο 
Κορ (67΄) κέρδισε τον πορτιέρο της ΑΕΚ που πραγματοποίησε άστοχη 
έξοδο. Το 1-3 δεν άφηνε πολλά περιθώρια στους παίκτες του Ιράολα που 
προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν να «κτυπήσουν» τη Λεβερκούζεν 
που έδειχνε μία ταχύτητα πάνω.
Αυτό αποτυπώθηκε και στα δύο επόμενα τέρματα που πέτυχαν οι ποδο-
σφαιριστές του Χέρλιχ, με τους Παουλίνιο (77΄) και Αλάριο (85΄) να 
δίνουν διαστάσεις θριάμβου σε μία νίκη άνευ ουσίας, αλλά εντυπώσεων 
για το σύνολο του Ρέτσου που δεν ήρθε στην Κύπρο όντας τραυματίας.
Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το τελικό σκορ στο 5-1.

Ο εξαιρετικός Απόλλωνας νίκησε 3-1 στο 
Βελοντρόμ την Μαρσέιγ με κορυφαίους 
τους Μάγκλιτσα και Στυλιανού… γράφοντας 
ιδανικό επίλογο στην τελευταία αγωνιστική 
της φάσης των ομίλων του Europa League. 

Τ
ελικός απολογισμός για τον Απόλλωνα, 3η θέ-
ση στον όμιλο με 7 βαθμούς, 10-10 γκολ.
Ο Απόλλωνας μπήκε στο Βελοντρόμ χωρίς να 
κάνει… εκπτώσεις όσο αφορά στον προσα-

νατολισμό του. Η ομάδα της Λεμεσού ξεκίνησε τον 
αγώνα με σκοπό να κάνει δημιουργικό παιχνίδι κυνη-
γώντας νωρίς το προβάδισμα.
Στο 7’ της αναμέτρησης ο Καμαρά ανέτρεψε τον Σκέ-
μπρι εντός περιοχής και ο διαιτητής του ματς υπέ-
δειξε πέναλτι αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή 
της Μαρσέιγ, με τον Απόλλωνα αν αποκτάει πλεο-
νέκτημα.
Στο επόμενο λεπτό ο Μάγκλιτσα άνοιξε το σκορ, 
ωστόσο οι Μασσαλοί είχαν άμεση λύση με τον Τοβίν 
να ισοφαρίζει σε 1-1 με κεφαλιά. Η ισοφάριση δεν 
πτόησε σε κανένα σημείο την ομάδα του Σωφρόνη 

Αυγουστή που συνέχισαν τον αγώνα με την ίδια προ-
σέγγιση. Ο Στυλιανού στο 22’ αστόχησε με κεφα-
λιά να κάνει το 1-2 όμως με την συμπλήρωση μισής 
ώρας αγώνα ο Μάγκλιτσα ήταν εύστοχος. Έπειτα από 
σέντρα του Στυλιανού ο Κροάτης με κεφαλιά έκανε 
το 1-2 δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην λεμεσιανή 
ομάδα.
Παρά την πίεση που άσκησαν οι Μασσαλοί στα τελευ-
ταία λεπτά ο Απόλλωνα διαχειρίστηκε κατάλληλα το 
προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Πανομοιότυπο ήταν το σκηνικό στο δεύτερο ημί-
χρονο με την ομάδα της Λεμεσού να διευρύνει το 
προβάδισμά της με γκόλ… δυναμίτη από τον Μάριο 
Στυλιανού στο 55’. Η Μαρσέιγ ανήμπορη να αντι-
δράσει κόντρα στον Απόλλωνα… υποτάχθηκε στην 
ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή που σημείωσε ένα 
ιστορικό «διπλό».

«Ιστορική νίκη, κρίμα που δεν συνεχί-
ζουμε»
Εμφανώς ικανοποιημένος ο Σωφρόνης Αυγουστή 
μετά την ιστορική νίκη στην Μασσαλία, αναφέρθηκε 
στο ματς με την Μαρσέιγ και την συνέχεια στο πρω-

τάθλημα.
«Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μία 
ομάδα που είχε άσχημα αποτελέσματα 
το τελευταίο διάστημα αλλά ήθελε να 
κάνει μια νέα αρχή. Ευτυχήσαμε να κερ-
δίσουμε νωρίς αριθμητικό πλεονέκτημα 
και πέναλτι που μας βοήθησε σε όλο τον 
αγώνα. Είναι μια ιστορική νίκη και είναι 
κρίμα που αυτή η συγκομιδή βαθμών 
μας αφήνει εκτός συνέχειας. Ήταν εξαι-
ρετική η προσπάθεια μας σε έναν πολύ 
δύσκολο όμιλο. Είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε μεγάλες προσωπικότητες. Χρει-
αζόταν να μειώσουμε τα λάθη. Κατα-
φέραμε να επιτεθούμε και να δημιουρ-
γήσουμε από την άμυνα όπως συνηθί-
σαμε. Η φάση του 2ου γκολ ήταν κάτι που 
είδαμε πολλές φορές φέτος».
«Υπάρχουν διάφορα συστήματα, το 
3-5-2 μας ταιριάζει στην Ευρώπη. Ο κάθε 
σχηματισμός έχει τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα του. Αν κάτι δεν 
πήγαινε καλά ήμασταν έτοιμοι να το τρο-
ποποιήσουμε».
«Υπάρχει μεγάλος σεβασμός σε όλους 
τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει όλοι να 
είναι πανέτοιμοι ανά πάσα στιγμή καθώς 
είναι πολλοί και απαιτητικοί οι αγώνες. 
Εύχομαι να μειωθούν οι τραυματισμοί το 
νέο έτος και να είμαστε ακόμη πιο δυνα-
τοί».

αθλητικά
Μαρσέιγ-Απόλλωνας 1-3

Τριάρα στο Βελοντρόμ! 
ΑΕΚ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-5
Χειροκρότημα παρά την 
πεντάρα
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 88-81

Θρύλος από ατσάλι

Ο Ολυμπιακός (7-5) επικράτησε της Αναντολού Εφές (8-4) με 88-81 παίζοντας συγκλονιστικά σε 
άμυνα κι επίθεση στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. 

Ο 
Ολυμπιακός πήρε πολύ σημαντική 
νίκη και με δύσκολο τρόπο επικρα-
τώντας της Αναντολού Εφές με 88-
81. Οι Πειραιώτες δεν έχασαν την 

ψυχραιμία τους όταν βρέθηκαν πίσω με 7 πό-
ντους (66-73) και με τον Τουπάν πρωταγωνι-
στή έφτασε στη νίκη.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν πολύ καλύ-
τερα την αναμέτρηση και με το ψηλό σχήμα 
που επέλεξε ο Μπλατ (Βεζένκοβ, Πρίν τεζης, 
Μιλουτίνοφ) βρέθηκε γρήγορα στο +8 (10-2, 
4’). Η είσοδος του Παπανικολάου πρόσφερε 
ακόμη περισσότερη ενέργεια και με 5 δικούς 
του πόντους το σκορ έγινε 23-8 (8’).
Η Αναν τολού αν τέδρασε με την έναρξη του 
δεύτερου δεκαλέπτου και με τρίπον τα από 
τους Μοερμάν και Λάρκιν πλησ ίασε σε 
27-24 (13’).  Οι  δύο ομάδε ς ε ίχαν 
βρει απίσ τευτο ρυθμό σ την επί-
θεση. Ο Τουπάν σκόραρε με κάθε 
ευκαιρία, όμως το ίδιο έκανε 
κι ο Μίσ ιτ ς με αποτέλεσμα το 
σκορ να είναι ελεγχόμενο (43-
41, 18’). Μέχρι τη λήξη του ημι-
χρόνου ο Σπανούλης έκανε ό,τ ι 
ήθελε και έ τσ ι η διαφορά πήγε 
σ το +7 (48-41, 20’), όμως ο Λάρ-
κιν κράτησε την ομάδα του κοντά στο 
σκορ.
Οι φιλοξενούμενοι με πρωταγων ισ τή τον 
Λάρκι που δεν ε ίχε σ ταματημό προηγήθη-
καν με 51-55 (25’), την ώρα που οι Πειραιώ-
τες στην επίθεση βιάζονταν περισσότερο από 
ποτέ. Ο Ουίλιαμς Γκος είχε κακές επιλογές σε 
αυτό το διάστημα και η επιστροφή στο παρκέ 
των Σπανούλη και Παπανικολάου άλλαξε την 
κατάσταση (65-65, 29’) παρά τα συνεχόμενα 
τρίποντα του Μίσιτς.
 Ο Σίμον εκμεταλλευόμενος την κακή άμυνα 
ευστόχησε σε τρίποντο (66-73, 32’), αλλά Πρί-
ντεζης, Σπανούλης και Τουπάν απάντησαν και 
έ τσ ι ήρθε το προσπέρασμα με 74-73 (34’). 
Μέχρι τη λήξη του αγώνα το παιχνίδι κρινόταν 
σε λεπτή κλωστή. Πότε ο Σπανούλης και πότε 
ο Λάρκιν έβαζαν μπροστά στο σκορ την ομάδα 
τους.  Ο Τουπάν όμως δεν έχανε σουτ και ο 
Γάλλος έδωσε το έναυσμα για το 83-79 (38’) 
και την νίκη τελικά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 3 

λεπτά δέχτηκε μόλις 2 βολές χάρη στην εκπλη-
κτική του άμυνα. Πολύ καλύτερος στα ριμπά-
ουντ (39-26), ασίστ (20-16). Υπερχρήσιμα τα 
10 εύστοχα τρίποντα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Άξελ Τουπάν σε 
21:44 είχε 19 πόντους (2 /3δ., 4/6τρ., 3/4β.) 
και 2 ριμπάουντ ενώ έπαιξε καλή άμυνα πάνω 
στον Λάρκιν.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Κακός σ το 
δεύτερο ημίχρονο ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος 
που συνολικά είχε 5 πόντους (1/5δ., 1/4τρ), 
4 ριμπάουντ, 4 ασίστ (όλες στο πρώτο 20άλε-
πτο) κι ένα λάθος.
Μάντζαρης και Βεζένκοβ έπαιξαν ελάχιστα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 
15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Γιώργος Πρί-

ντεζης έκανε double double (10π., 11ρ.) 
κα ι  ο  Κώσ τας  Παπαν ικολάου 9 

πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔ Ι:  Με το σκορ 
σ το 79-79 ο Τουπάν έχει βρει 
δύσ κολο  σ ου τ ,  ο  Στ ρ έ λν ι -
εκς έχει προσφέρει κάρφωμα 
στον ΛεΝτέι και ο Ολυμπιακός 
έπαιξε σπουδαία άμυνα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρ-
φωμα του Βασ ί λιε  Μίσ ιτ ς  σ το 

πρόσωπο του Ζακ ΛεΝτέι με το οποίο 
ισοφάρισε σε 79-79.

Τ Ι ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός το 66.5% σ τ ις 
βολές. Η Εφές τις κακές επιθέσεις στο τελευ-
ταίο τρίλεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 25-12, 48-46, 65-68, 88-81

Τουπάν: «Έπρεπε να είμαι σκληρός»!
Ο Αξέλ Τουπάν σχολίασε τη νίκη του Ολυμπια-
κού επί της Αναντολού Εφές, εξηγώντας πως οι 
Πειραιώτες πρέπει να συνεχίσουν με την ίδια 
ενέργεια και στα υπόλοιπα ματς.  
«Είδα από τον πάγκο την αρχή του αγώνα. 
Είδα τις συνθήκες, είδε τι έπρεπε να κάνω και 
κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω ενέργεια στην 
ομάδα, να είμαι σκληρός. Δεν είναι εύκολο να 
είσαι επαγγελματίας παίκτες, υπάρχουν πολλά 
πράγματα που μπορεί να σε επηρεάζουν, αλλά 
πρέπει να παλεύεις συνέχεια. Πρέπει να συνε-
χίσουμε έτσι, να παίξουμε με την ίδια ενέργεια 
και στα υπόλοιπα ματς» τόνισε ο Γάλλος φόρ-
γουορντ στην κάμερα της NOVA.

Πασκουάλ: «Ο μοναδικός 
τρόπος να βρούμε 
αυτοπεποίθηση είναι η 
νίκη!» 

Ο 
Τσάβι Πασκουάλ στάθη-
κε στον... μονόδρομο της 
ομάδας ενόψει του αγώ-
να με την Νταρουσάφακα 

(14/12, 21:30) και υπογράμμισε ότι εί-
ναι η νίκη και μόνο αυτή! 
Ο Καταλανός προπονητής αρχικά 
είπε στη Nova ότι «πρέπει να νική-
σουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
για να βρούμε αυτοπεποίθηση. Στο 
τέλος πρέπει να νικήσουμε και να 
κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να 
συνεχίσουμε έτσι. Η νίκη είναι κάτι 
που θέλουμε σίγουρα σε αυτό το παι-
χνίδι», ενώ για τον αγώνα με την Ντα-
ρουσάφακα, σχολίασε:
«Δε νομίζω ότι θα είναι σε καμία περί-
πτωση εύκολο παιχνίδι. Άλλαξαν τον 
κόουτς και είναι ομάδα που κάνει 2-3 
πράγματα καλά. Είναι εκ των κορυ-
φαίων ομάδων στα επιθετικά ριμπά-
ουντ, αφού παίρνουν 13-14 ανά 
αγώνα, ενώ στον αιφνιδιασμό παίρ-
νουν 14 πόντους ανά αγώνα. Πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Έχουν 
πλέον και τον Τόνεϊ Ντάγκλας που έχει 
ποιότητα και μπορεί να βοηθήσει την 
ομάδα. Δεν είναι εύκολο ματς». Όσο 
για τους τραυματίες της ομάδας του; 
«Πιθανότατα μόνο ο Θανάσης μπορεί 
να επιστρέψει. Λοτζέσκι και Παπαπέ-
τρου μάλλον θα μείνουν έξω».

Δύσκολα θα προλάβουν Λο-
τζέσκι και Παπαπέτρου!
Τα προβλήματα... καλά κρατούν στον 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ αφού θεωρείται 
δύσκολο να προλάβουν το παιχνίδι με 
την Νταρουσάφακα (14/12, 21:30) οι 
Ιωάννης Παπαπέτρου και Ματ Λοτζέ-
σκι. 
Όπως έλεγε και ο Τσάβι Πασκουάλ 
την παραμονή το αγώνα για την 12η 
αγωνιστική της EuroLeague, αναμένε-
ται να επιστρέψει ο Θανάσης Αντετο-
κούνμπο σε αντίθεση με τους Παπα-
πέτρου και Λοτζέσκι που αναμένεται 
να μείνουν (και πάλι) εκτός.
Ο Παπαπέτρου δεν έχει ξεπεράσει 
ακόμα το πρόβλημα με τον καρπό του 
δεξιού του χεριού (αν και είχε προ-
πονηθεί κανονικά την Τρίτη) ενώ ο 
Αμερικανός φόργουορντ εξακολου-
θεί να πονάει μετά τις ενοχλήσεις που 

ένιωσε στον προσαγωγό. 
Αντίθετα θα επιστρέψει στο «πρά-
σινο» ρόστερ ο Θανάσης Αντετο-
κούνμπο ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί 
στην αναμέτρηση της Basket League 
κόντρα στο Περιστέρι.

Γκιστ: «Δεν είμαστε συνε-
πείς, είναι θέμα αυτοπεποί-
θησης»
Ο Τζέιμς Γκιστ μιλώντας για το παι-
χνίδι με την Νταρουσάφακα (14/12, 
21:30) για την 12ηα αγωνιστική της 
EuroLeague στάθηκε στο κακό αγω-
νιστικό πρόσωπο του Παναθηναϊ-
κού ΟΠΑΠ και εξήγησε ότι είναι θέμα 
αυτοπεποίθησης. 
Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ 
στάθηκε στο ματς με την τουρκική 
ομάδα λέγοντας στη Nova ότι «δεν 
έχει να κάνει με το ρεκόρ. Είναι μία 
ομάδα που είναι μέσα στο ματς παρά 
τις ήττες που έχει κάνει. Πρόκειται 
για μία σκληρή ομάδα. Αν κρίνεις με 
βάση την βαθμολογία θα πεις ότι είναι 
μία κακή ομάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει γιατί τέτοιες δεν υπάρχουν 
στην EuroLeague» ενώ για το φορ-
μάρισμα του Μάικλ Έρικ τον οποίο 
θα αντιμετωπίσει στην άμυνα, είπε: 
«Είναι σαν… φορτηγό! Είναι παίκτης 
που κάνει την διαφορά για τη Ντα-
ρουσάφακα. Εμείς πρέπει να παί-
ξουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. 
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να κρίνει 
μία αναμέτρηση μόνος του».
Όσο για τις άσχημες εμφανίσεις του 
Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και που τις 
αποδίδει;  «Είναι κάτι που δουλεύ-
ουμε, είναι δύσκολη σεζόν, κάθε χρο-
νιά έχει σκαμπανεβάσματα. Πρέπει 
να δουλεύουμε, μόνο με τη δουλειά 
θα τα καταφέρουμε. Είναι θέμα αυτο-
πεποίθησης αλλά όχι μόνο. Παρόλο 
που έχουμε χάσει αρκετά ματς, έχει 
να κάνει και με την προσπάθεια σε 
κάθε αγώνα. Σε πολλά σημεία δεν 
είμαστε συνεπείς επιθετικά και αμυ-
ντικά. Εδώ είναι EuroLeague, πρέ-
πει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο 
100%. Πρέπει να είμαστε πιο επιθε-
τικοί και ενωμένοι, δεν μπορούμε να 
χάσουμε την συγκέντρωσή μας ούτε 
για 2-3 λεπτά».
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