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Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Εάν οι Τούρκοι ανέβουν σε 
βραχονησίδα, θα την ισοπεδώσουμε!

Τ
ην «κόκκινη γραμμή» για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις περιέγραψε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγε-
λος Αποστολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους που 
καλύπτουν το στρατιωτικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με το hellasjournal και το kathimerini.gr, ο κ. Απο-
στολάκης, αφού εξήγησε ότι η ασφάλεια και η ειρήνη στην 
περιοχή είναι το πρώτο μέλημα όλων και πώς αυτή είναι και η 
επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η απόφαση που ενστερ-
νίζεται και η ελληνική κυβέρνηση για ένα πιθανό θερμό επει-
σόδιο με την Τουρκία είναι σαφής: «Εάν ανέβουν σε βρα-
χονησίδα, θα την ισοπεδώσουμε. Κι αυτή είναι μια κόκκινη 
γραμμή, που την ενστερνίζεται και η κυβέρνηση» -σ.σ. προ-
φανώς, ο Α/ΓΕΕΘΑ εννοεί ελληνικό έδαφος.
Παράλληλα, o αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι «οι ΗΠΑ ψάχνουν 
τρόπους, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία στην περιοχή. Η 
Ελλάδα λειτουργεί σαν γέφυρα και παίζει θετικό ρόλο. Ο άξο-
νας της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο αντισταθμίζει 
την πίεση που εξασκείται από την Τουρκία».
Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι πρώτο μέλημα της Ελλάδας είναι 
η εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή.
«Εάν χρειαστεί να πολεμήσουμε, δεν θα συμπολεμήσει κανέ-
νας δίπλα μας. Η δική μας προσπάθεια επικεντρώνεται να 
μην χρειαστεί να φτάσουμε έως εκεί. Με τις ΗΠΑ και την ΕΕ 
θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι Τούρκοι δεν θα φτάσουν 
έως εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα Καμμένου στην Άγκυρα: Θα συντρί-
ψουμε όποιον δεν σεβαστεί την εθνική μας κυ-
ριαρχία
Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα, καταγγέλλοντας την τουρκική 
παραβατικότητα στο Αιγαίο, εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος. 
Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Απο-
στολάκης, είχε θέσει την «κόκκινη γραμμή» των ελληνικών 
δυνάμεων, που δεν πρέπει να διαβούν οι Τούρκοι. «Εάν ανέ-
βουν σε βραχονησίδα, θα την ισοπεδώσουμε» είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Αποστολάκης.
Παράλληλα, o αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε: «Εάν χρειαστεί 
να πολεμήσουμε, δεν θα συμπολεμήσει κανένας δίπλα μας. 
Η δική μας προσπάθεια επικεντρώνεται να μην χρειαστεί να 
φτάσουμε έως εκεί. Με τις ΗΠΑ και την ΕΕ θέλουμε να εξα-
σφαλίσουμε ότι οι Τούρκοι δεν θα φτάσουν έως εκεί» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή και 
τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, επισκέ-
φθηκε τη Ρω, τη Στρογγύλη και τη Μεγίστη. Στη ΔΑΝ Μεγί-

στης εγκαινίασε 12 οικίσκους ετοιμότητας για τη στέγαση των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε την ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ», που 
βρισκόταν εν όρμω λιμένα Μεγίστης, όπου αντήλλαξε ευχές 
με τον κυβερνήτη και το πλήρωμα εν όψει των εορτών των 
Χριστουγέννων.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την επίσκεψή του στη ΔΑΝ 
Μεγίστης, απηύθυνε τον εξής χαιρετισμό:
«Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα και πάλι εδώ, στο 
νοτιοανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, για να εγκαινιά-
σουμε 12 επιπλέον οικήματα, τα οποία θα στεγάσουν οικο-
γένειες και προσωπικό του στρατού μας, που υπηρετεί την 
Πατρίδα, σε αυτόν τον ακριτικό τόπο, στο πλαίσιο προγράμ-
ματος που έχουμε αναλάβει μαζί με τα Γενικά Επιτελεία ώστε 
να ικανοποιήσουμε στεγαστικά, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό 
των στελεχών μας.
Έχω πει επανειλημμένα, ότι όλοι οι Έλληνες και τα μέλη της 
μεγάλης οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν 
με τις θυσίες τους στην επιτυχημένη προσπάθεια της χώρας 
να βγει από την κρίση. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπά-

θειας, όπως θα έχετε αντιληφθεί, η μέριμνά μας για το προ-
σωπικό δεν σταμάτησε ούτε μία στιγμή. Αντιθέτως, εντείναμε 
τις προσπάθειές μας, με πλήθος δράσεων, που αφορούν στη 
βελτίωση της καθημερινότητας του προσωπικού.
Έχω παρακολουθήσει προσωπικά την εξέλιξη αυτού του 
έργου, και από το 2015 πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να παρέχουμε διαρκώς βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης 
του προσωπικού μας. Εδώ, από αυτό το στρατόπεδο, υπο-
σχέθηκα το 2015, ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα μπο-
ρούμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε κοντά στο 95%. Τους επό-
μενους μήνες θα καλύψουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες όλου 
του προσωπικού.
Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την καθημερινότητα 
της ζωής των στελεχών μας και των οικογενειών τους, έμπρα-
κτα, επιζητώντας λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες τους.
Και συνέχισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τουρκία, 
αρχικά αναφερόμενος στην κήρυξη ΑΟΖ: «Είναι άλλωστε 
χρέος μας προς εσάς, τους θεματοφύλακες του διεθνούς 
δικαίου και των διεθνών συμφωνιών, προς τους μαχητές του 
Αιγαίου. Ο ρόλος σας εδώ είναι εξαιρετικά δύσκολος. Αφε-
νός, διότι έχοντας αναλάβει την ευθύνη της υπεράσπισης 
αυτού του νησιού της ελληνικής επικράτειας, εμπεδώνετε το 
αίσθημα ασφάλειας σε κάθε Έλληνα πολίτη, δηλώνοντας ότι 
η παρουσία σας αποτελεί τροχοπέδη σε όποιον δεν σέβεται 
το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες. Αφετέρου, δια-
σφαλίζετε τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι 
διεθνώς κατοχυρωμένα και δεν επιδέχονται καμία αμφισβή-
τηση. Και προφανώς μιλάω για την ΑΟΖ. Η ΑΟΖ του Καστελ-
λόριζου έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της πατρί-
δας μας. Εντός των επομένων μηνών, η ανακήρυξη της ΑΟΖ 
θα απελευθερώσει τη δυνατότητα απάντλησης του φυσικού 
αερίου για την πατρίδα μας, μεγάλων κοιτασμάτων που θα 
καλύψουν τις ανάγκες για τις επόμενες γενιές».
«Η παρουσία μας εδώ, είναι μία ακόμα ευκαιρία προκειμένου 
να περάσουμε στους γείτονές μας το μήνυμα ότι αυτή η χώρα 
μένει πιστή στα ιδανικά των προγόνων της, αυτών που πρώ-
τοι θεμελίωσαν το πολίτευμα της δημοκρατίας, και το δώρι-
σαν στην παγκόσμια κοινότητα. Και ότι επιπλέον είμαστε μία 
χώρα φιλειρηνική, που όμως απαιτεί να τη σέβονται, όπως 
άλλωστε πράττει και η ίδια» υπογράμμισε ο κ. Καμμένος, για 
να εντείνει εν συνεχεία τη ρητορική του: «Εκείνος που δεν θα 
σεβαστεί την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακε-
ραιότητα, θα συντριβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερα-
σπιστούμε την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε τους βωμούς 
και τις εστίες μας».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος 
Ευά γ γ ε λο ς  Α π ο σ τ ολάκης , 
περιέ γραψε  την  «κόκκ ινη 
γραμμή» των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων - «Εάν χρειαστεί 
να  πολεμήσουμε,  δε ν  θα 
συμπολεμήσει κανένας δίπλα 
μας»
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Τ
ον γύρο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ κά-
νει από χθες η απόφαση του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, η οποία καταδικάζει 

την Ελλάδα για παράβαση της θεμελιώδους 
αρχής της μη διάκρισης και της προστασίας 
της ιδιοκτησίας λόγω της υποχρεωτικής ε-
φαρμογής του ισλαμικού νόμου της Σαρίας 
σε υπόθεση κληρονομικού δικαίου κατόπιν 
απόφασης του Αρείου Πάγου.
Σε συνέντευξη στη DW o Γιάννης Κτιστάκις, 
επίκουρος καθηγητής Νομικής στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και δικηγό-
ρος της προσφεύγουσας Ελληνίδας μου-
σουλμάνας στο ΕΔΔΑ (υπόθεση Μόλλα 
Σαλί εναντίον Ελλάδας) υπογραμμίζει ότι 

η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα 
από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που έχει δύο ιδιαιτερότητες: 
«Πρώτον, εφαρμόζει τον ισλαμικό νόμο για 
τμήμα των κατοίκων της. Δεύτερον, για το 
ίδιο τμήμα των κατοίκων της δεν επιτρέπει 
την πρόσβαση στον κανονικό δικαστή για 
την εκδίκαση οικογενειακών και κληρονο-
μικών υποθέσεων αλλά βάζει τον μουφτή, 
έναν ειδικό θρησκευτικό λειτουργό να επιτε-
λεί αυτόν τον ρόλο εφαρμόζοντας έναν θρη-
σκευτικό νόμο». Μάλιστα, όπως σημειώνει 
ο ίδιος, «η πρωτοτυπία αυτή δεν υπάρχει 
ούτε στην Ιταλία ούτε στο Βατικανό ή αλλού 
αλλά μόνο στην Ελλάδα για τους Έλληνες 
μουσουλμάνους», σημειώνει.

Deutsche Welle: Αναβαθμίστηκαν τα 
δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης 

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
2019 - «Ναι» από τον Σαρίδη της 
Ένωσης Κεντρώων 

154 «ναι» - 143 «όχι» επί 297 
παρόντων - Ο κ. Σαρίδης δεν 
αναμένεται να διαγραφεί από τον 
πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, 
Βασίλη Λεβέντη, καθώς κάτι 
τέτοιο θα σήμαινε τη διάλυση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματός του!

Μ
ε 154 «ναι» εγκρίθηκε ο κρα-
τικός προϋπολογισμός για το 
2019 από την Ολομέλεια της 
Βουλής έναντι 143 «όχι».

Από την διαδικασία απουσίαζαν τρεις 
βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ είναι 
ενδεικτικό ότι τα «ναι» πέρασαν την σχε-
δόν οριακή γραμμή των 152 βουλευτών 
της πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, λόγω 
της στήριξης του βουλευτή της Ενωσης 
Κεντρώων Γιάννη Σαρίδη και της κυρίας 
Κατερίνας Παπακώστα.
Σε κάθε περίπτωση, αν και η ψηφοφορία 
του προϋπολογισμού δεν αποτελεί ασφα-
λές πλαίσιο για αναλύσεις σχετικά με την 
επικείμενη κρίσιμη ψηφοφορία για την 
Συμφωνία των Πρεσπών, είναι σαφές ότι 
η κυβέρνηση θα κινηθεί 
το επόμενο διάστημα με 
εξαιρετικά εύθραυστη 
ισορροπία συνοχής.
Πάντως, ο κ. Σαρίδης, σε 
συνομιλία του με δημο-
σ ιογράφους, άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο 
περαιτέρω κοινοβου-
λευτικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, επι-
σημαίνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από 
την αποδοχή ή όχι πρότασης νόμου που 
έχει καταθέσει για την αντιμετώπιση των 
«κόκκινων δανείων» συγκεκριμένων 
δανειοληπτών, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι 
δεν πρόκειται να ψηφίσει την Συμφωνία 
των Πρεσπών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σαρίδης δεν 
αναμένεται να διαγραφεί από τον πρόε-
δρο της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέ-
ντη, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη διά-
λυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματός του!
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Κοτζιάς δήλωσε ότι ψηφίζει μεν τον προϋ-
πολογισμό, αλλά όχι την πρόβλεψη για να 

μην περνούν από τον έλεγχο της Βουλής τα 
μυστικά κονδύλια των υπουργείων Εξωτε-
ρικών, Αμυνας και Μακεδονίας-Θράκης.

Νέο γκάλοπ: Μεγάλωσε η διαφο-
ρά υπέρ της ΝΔ
Μεγάλωσε κι άλλο το προβάδισμα της 
Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse 
για το κεντρικό δελτιο ειδήσεων του Σκάι, 
φτάνοντας τις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, 
έναντι 9 μονάδων διαφορά, τον προη-
γούμενο μήνα, στην αντίστοιχη δημοσκό-
πηση. 
Η διαφορά όμως, μεγαλώνει κι άλλο υπέρ 
της ΝΔ και φτάνει τις 10,5 μονάδες με ανα-
γωγή επί των εγκύρων, ενώ καταλληλό-
τερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται και 
πάλι ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσο-
τάκης με 36% έναντι 25% του Αλέξη Τσί-
πρα. 
Το άνοιγμα της ψαλίδας υπέρ της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ωστόσο, αποκτά 
ειδικό βάρος με δεδομένο ότι η κυβερ-
νητική παράταξη έχει επιδοθεί σε μπα-
ράζ παροχών και προεκλογικών εξαγγε-
λιών: Διανομή κοινωνικού μερίσματος, 

καταβολή αναδρομικών στα 
ειδικά μισθολόγια, εξαγγελία 
για χιλιάδες προσλήψεις στο 
δημόσιο, αλλά και εμφανί-
σεις προεκλογικού τύπου του 
πρωθυπουργού.  Σημειώνεται 
ότι η δημοσκόπηση έγινε μετά 
την ομιλία του πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη και την 

ολοκλήρωση του συνεδρίου της ΝΔ. 
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα 
Δημοκρατία καταγράφει προβάδισμα 9,5 
ποσοστιαίων μονάδων συγκεντρώνοντας 
31,5% (31% στη μέτρηση του Νοέμβρη) 
έναντι 22% (21%) του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολου-
θούν η Χρυσή Αυγή και το Κίνημα Αλλα-
γής με 6,5% αντίστοιχα (7,5% και 7% το 
Νοέμβρη), το ΚΚΕ με 5,5% (6%), η Ένωση 
Κεντρώων με 2% και η Ελληνική Λύση 
με 2% αντίστοιχα (1,5% και 1,5%),  το 
Ποτάμι με 1,5% και οι Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες (1%) και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1% (χωρίς 
καταγραφή στην προηγούμενη μέτρηση). 
Άλλο κόμμα, ψηφίζει το 4%, στο 16,5% η 
αδιευκρίνιστη ψήφος [αναποφάσιστοι και 
λευκό/άκυρο – στο 18,5% το Νοέμβρη).
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Για επιβεβαίωση της νομιμότητας, συνταγματικότητας και της ορθότητας της διαδικασίας 
αδειοδότησης των καναλιών από το ΣτΕ κάνει λόγο ο υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος

Δ
ημοσιεύθηκαν οι απο-
φάσεις του ΣτΕ, με τ ις 
οποίες απορρίφθηκαν 
στο σύνολο τους οι αι-

τήσεις των τηλεοπτικών σταθμών 
κατά των αποφάσεων του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, Νί-
κου Παππά, με τις οποίες καθορι-
ζόταν ο αριθμός των τηλεοπτικών 
αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού 
περιεχομένου σε επτά (7) και η τι-
μή εκκίνησης της κάθε άδειας σε 
35.000.000 ευρώ, καθώς και κα-
τά της υπ’ αρ. 1/2017 προκήρυ-
ξης του ΕΣΡ για τη διενέργεια του 
σχετικού διαγωνισμού», δήλωσε 
ο υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης 
Κρέτσος με αφορμή την δημοσί-
ευση των αποφάσεων του ΣτΕ, με 
τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτή-
σεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών.
«Τα ιδιωτικά κανάλια λειτουργούν 
πλέον κατέχοντας άδεια την οποία 
απέκτησαν αφού εκπλήρωσαν 
όλες τις παραμέτρους που έθετε η 
διαγωνιστική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε τηλεοπτι-
κός σταθμός οφείλει να καταβά-
λει το τίμημα των 35 εκατ. ευρώ 
(ήδη καταβλήθηκε η πρώτη δόση), 
να διατηρεί 400 θέσεις εργασίας 
κατ’ ελάχιστο, να λειτουργεί σε 
σύγχρονες τεχνολογικές εγκατα-
στάσεις και, βεβαίως, να παράγει 
πρωτότυπο, ποιοτικό και ανταγω-
νιστικό πρόγραμμα, όπως προ-
βλέπει η πάρα πολύ αυσ τηρή 
νομοθεσ ία» αναφέρει ο υφυ-
πουργός .
«Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή και 
πανηγυρικό τρόπο τη νομιμότητα, 
συνταγματικότητα και ορθότητα 
της διαδικασίας αδειοδότησης, 
όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 
4339/2015, καθώς έκρινε ότι:

· Η συνταγματική εγγύηση του 
άμεσου ελέγχου των τηλεοπτικών 
σταθμών από το Εθνικό Συμβού-
λιο Ραδιοτηλεόρασης τηρήθηκε με 
την εκ μέρους του διατύπωση της 
σύμφωνης γνώμης για τον καθο-
ρισμό της τιμής εκκίνησης (και του 
αριθμού των αδειών) και τη διε-
νέργεια της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας για την αδειοδότηση.
·  Οι αριθμητ ικά περιορισμέ-
νες διοικητικές άδειες παρέχουν 
στους κατόχους τους τη δυνατό-

τητα να αποκομίζουν σημαντικά 
ωφελήματα (κοινωνικής, πολιτι-
στικής και οικονομικής φύσεως) 
και να βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση έναντι άλλων επιχειρημα-
τ ιών οι οποίοι δεν είναι κάτο-
χοι της απαιτούμενης σχετ ικής 
άδειας.
· Το τίμημα προσδιορίστηκε με 
αντικειμενικά και πρόσφορα κρι-
τήρια αναλόγως των οικονομικών 
και τεχνολογικών δεδομένων.
· Η καταβολή του τιμήματος της 
άδειας διαφοροποιείται από την 
προβλεπόμενη καταβολή του 
αν ταλλάγματος προς τη DIGEA 
για την παροχή υπηρεσιών πολυ-
πλεξίας, μεταφοράς και διανομής 
ψηφιακού σήματος.
· Η καταβολή του τιμήματος δεν 
αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για 
τη χορήγηση της σχετικής διοι-
κητικής άδειας αφού απαιτείται 
από το νόμο (και την προκήρυξη) 
να πληρούνται και άλλες προϋ-

ποθέσεις , οι οποίες επίσης απο-
σκοπούν να διασφαλίσουν την 
εκπλήρωση των κατά το Σύνταγμα 
σκοπών δημοσίου συμφέροντος 
(αντικειμενικότητα, αμεροληψία 
και πολυφωνία ραδιοτηλεοπτικών 
μέσων) και ανάγονται σε κριτήρια 
ποιοτικά.
· Το σύστημα αδειοδότησης των 
τηλεοπτικών σταθμών, όπως εισή-
χθη με το ν. 4339/2015 δεν αντι-
βαίνει στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ.
· Είναι αν τ ικειμεν ικά και πρό-
σφορα στοιχεία για τον καθορι-
σμό της τιμής εκκίνησης τα πραγ-
ματικά δεδομένα που σχετ ίζο-
ν ται με το προσφερθέν τ ίμημα 
των πλειοδοτών στη δημοπρασία 
για τη χορήγηση 4 αντίστοιχων 
αδειών κατόπιν της 1/2016 προκή-
ρυξης του Υπουργού Επικρατείας, 
αφού τα ποσά αυτά απηχούν την 
εκτίμηση των ίδιων των τηλεοπτι-
κών επιχειρήσεων για την οικονο-
μική αξία των εν λόγω αδειών.
Η τελική δικαίωση του νόμου 
4339/2015 από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας είναι δικαίωση των 
πολιτών που στήριξαν την κυβέρ-
νηση και την προσπάθεια αυτή, 
είναι δικαίωση της επιμονής στην 
τήρηση του Συντάγματος και των 
νόμων και της εμπιστοσύνης στη 
δικαιοσύνη».
Ο κ. Κρέτσος υπογραμμίζει ότι «η 
δικαίωση είναι πρώτα και κύρια 
δικαίωση της δημοκρατίας αλλά 
και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, 
ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι όλοι 
είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.
Ένας μεγάλος κύκλος που περι-
είχε επιθέσεις, κατηγορίες, ύβρεις 
κλείνει δικαιώνοντας πανηγυρικά 
την Κυβέρνηση».
«Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός 
και για την αδειοδότηση των περι-
φερειακών και θεματικών κανα-
λιών» αναφέρει ο υφυπουργός.

Κρέτσος: Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτιάσεις των 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για τις 
άδειες

Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος: Η πίστη 
και ο Χριστιανισμός 
δημιουργούν πολιτισμό

«Η πίστη μας, ο Χριστιανισμός μας, πέρα από όλα τα 
πνευματικά μηνύματα που στέλνει στις καρδιές μας 
δημιουργεί πολιτισμό», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του 
Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής 
Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

«
Η πίστη και ο Χριστιανισμός δημιουργούν πολιτι-
σμό», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμος κατά τον χαιρετισμό που απηύ-
θυνε στην εκδήλωση «Όλη η πόλη μια γιορτή - Χρι-

στούγεννα 2018» που διοργάνωσε προς τιμήν του το από-
γευμα το Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στον Φιλολογικό Σύλλογο 
Παρνασσός.
«Η πίστη μας, ο Χριστιανισμός μας, πέρα από όλα τα πνευ-
ματικά μηνύματα που στέλνει στις καρδιές μας δημιουργεί 
πολιτισμό. Κι αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε. Ο πολιτισμός 
είναι στολίδι της ψυχής μας και εκφράζεται με πολλούς τρό-
πους, όπως με την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, αλλά αυτό 
που μιλάει περισσότερο στην ψυχή μας είναι η μουσική. 
Απόψε, όλα αυτά τα παιδιά με τους δασκάλους τους κατά-
φεραν να μας ανεβάσουν ψηλά και τους ευχαριστούμε μέσα 
από την καρδιά μας», τόνισε ο προκαθήμενος της Ελλαδι-
κής Εκκλησίας. Επιπρόσθετα, εξήρε την πρωτοβουλία και 
την επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν με τη μουσική 
και παράλληλα επισήμανε πως «όταν αφαιρέσεις από τον 
άνθρωπο τον πολιτισμό και την ψυχή του, γίνεται σάρκα 
και τότε έρχεται η τραγωδία και η αποτυχία». Υπογράμμισε, 
μάλιστα, ότι «τέτοιες προσπάθειες είναι τα εμβόλια που μπο-
ρούμε να κάνουμε στα παιδιά μας και στην κοινωνία» και 
πρόσθεσε ότι ο Κύριος μας δίδαξε τα χαρίσματα που έχουμε 
να τα πολλαπλασιάσουμε και όχι να τα κρατήσουμε για τον 
εαυτό μας, διότι τότε αυτό θα ήταν αίρεση. Καλούμαστε να τα 
μοιραζόμαστε για το κοινό καλό.
Εξάλλου, συνεχάρη όλους τους συντελεστές και συνεργάτες 
της εκδήλωσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κ. Πατρι-
κίδου την οποία χαρακτήρισε «καρδιά της ορχήστρας».
Το παρών έδωσε ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκπρό-
σωπος του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας στην Αθήνα, ενώ τον 
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συνόδευε ο πρωτοσύγκελος της 
Αρχιεπισκοπής Επίσκοπος Θεσπιών Συμεών.
Η εκδήλωση περιελάμβανε κλασικά συμφωνικά θέματα, 
γνωστές άριες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μεγάλων 
συνθετών όπως των G. Puccini, F. Schubert, A. Lara, E.di 
Capua, G. Rossini, A. Aliabief, F. Gruber & J. Mohr κ.ά. Τα μου-
σικά θέματα αποδόθηκαν από τους μονωδούς: τον αρχι-
μανδρίτη Ειρηναίο Νάκο, βαρύτονο, γενικό διευθυντή του 
Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, τη διε-
θνούς φήμης υψίφωνο (σοπράνο), Μarina Rechkalova και 
τον τενόρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ιωάννη Χριστό-
πουλο.

επικαιρότητα
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Ο 
κ. Θεοχάρης συναντήθη-
κε με τον πρόεδρο της Νέ-
ας Δημοκρατίας και μετά 
τη συνάντηση δήλωσε:

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να 
κλείσουμε οριστικά το κεφάλαιο 
της κρίσης και να μπούμε στον 
δρόμο της σταθερότητας, και 
της ανάπτυξης. Στόχος που απαι-
τεί ευρύτερες συναινέσεις, στρα-
τηγικό σχέδιο και διαχειριστική 
επάρκεια. Στόχος που απαιτεί 
ενότητα όλων των φιλελεύθερων, 
φιλοευρωπαϊκών, μεταρρυθ-
μιστικών δυνάμεων του τόπου. 
Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισα 
να ανταποκριθώ στο κάλεσμα 
του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου 
Μητσοτάκη προς τις κεντρώες 
δυνάμεις και να συστρατευτώ 
στον αγώνα του. Και καλώ όλες 
τις Ελληνίδες και όλους τους 
Έλληνες να συνδράμουν ενεργά 
στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας για 
την πρόοδο και την ευημερία της 
χώρας και των πολιτών της».
Όλα ξεκίνησαν από συνέντευξη 
που έδωσε ο ανεξάρτητος βου-
λευτής την Κυριακή που μας 
πέρασε την εφημερίδα «Ελεύθε-
ρος Τύπος», στην οποία ανέφερε 
ότι είναι πολύ κοντά στην πολι-
τική του σκέψη αυτά που διατυ-
πώνει το τελευταίο διάστημα ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η προσχώρηση Θεοχάρη στη 
Νέα Δημοκρατία ανατρέπει και 
την αριθμητική για την ψήφο της 
Συμφωνίας των Πρεσπών από 
ένα δεδομένο, πως αν ο κ. Θεοχά-
ρης είναι από σήμερα βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας θα πειθαρ-
χήσει στη γραμμή του κόμματος 
και θα καταψηφίσει τη συμφωνία 
όταν έρθει στη Βουλή.
Ο κ. Θεοχάρης θα είναι ο τέταρ-
τος ανεξάρτητος βουλευτής που 
προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία, 
μετά την Κατερίνα Μάρκου, τον 
Ιάσονα Φωτήλα και τον Γιώργο 
Κατσιαντώνη.
Ο Χάρης Θεοχάρης εξελέγη βου-
λευτής με το Ποτάμι για πρώτη 
φορά στις εκλογές Ιανουαρίου 
2015 και επανεξελέγη στις εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου 2015. Το 
2011 έγινε Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Aπό τις αρχές του 2013 έως και 
τον Ιούνιο του 2014 ήταν Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Θεοχάρης ήταν από τους ανε-
ξάρτητους βουλευτές που σκέ-
φτονταν να ψηφίσουν τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, ωστόσο, όπως 
δήλωσε στην ίδια συνέντευξη, 
«οι συνεχείς δηλώσεις Ζάεφ και 
κυρίως ο τρόπος με τον οποίο 
ερμηνεύει μια συμφωνία που 

είχε ούτως ή άλλως εξαρχής προ-
βλήματα δεν σας κρύβω ότι μου 
έχουν προκαλέσει δεύτερες σκέ-
ψεις», θέση που προφανώς διευ-
κολύνει την προσέγγισή του με τη 
Νέα Δημοκρατία.
Επίσης, σε ερώτηση για το κάλε-
σμα του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκρό-
τηση ενός προοδευτικού μετώ-
που, ο ανεξάρτητος βουλευτής 
ανέφερε ότι η πρόσκληση αυτή 
δεν αφορά τον χώρο του προο-
δευτικού φιλελευθερισμού στον 
οποίο ανήκει ο ίδιος. Την ένταξη 
του Χάρη Θεοχάρη στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της ανακοί-

νωσε και η ΝΔ.
Οπως αναφέρει σε σχετική ανα-
κοίνωση ο  Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης συναντήθηκε σήμερα μαζί 
του και συζήτησαν τις πολιτικές 
εξελίξεις μετά και τις δηλώσεις 
του κ. Θεοχάρη ότι οι απόψεις του 
ταυτίζονται με αυτές του Προέ-
δρου της Νέας Δημοκρατίας τόσο 
για την ανάταξη της οικονομίας, 
όσο και για την ανάγκη συγκρό-
τησης ενός μεγάλου μεταρρυθμι-
στικού μετώπου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλω-
σόρισε στη ΝΔ τον Χάρη Θεο-

χάρηΟ Κυριάκος Μητσοτάκης 
καλωσόρισε στη ΝΔ τον Χάρη 
Θεοχάρη
Αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος 
της Βουλής Νίκος Βούτσης ανα-
κοίνωσε και επισήμως την ένταξη 
του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη 
Θεοχάρη στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα της ΝΔ.
Ο κ. Βούτσης ενημέρωσε το Σώμα 
ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
απέστειλε επιστολή στο προε-
δρείο, με την οποία ενημερώ-
νει ότι ο κ. Θεοχάρης εντάσσεται 
στην ΚΟ της ΝΔ.

Στη ΝΔ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης 
Θεοχάρης

επικαιρότητα
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Η 
κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών για τη μετονομασία 
της γείτονος χώρας σε Βόρεια 
Μακεδονία δεν πρόκειται να 

επηρεάσει τις ρωσο – ελληνικές σχέ-
σεις, υπογράμμισε ο πρέσβης της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα Αντρέι 
Μασλόφ.
Σε ενημέρωση Ελλήνων δημοσιογρά-
φων με αφορμή τη συμπλήρωση 190 
χρόνων διπλωματικών σχέσεων ανά-
μεσα σ τ ις δυο χώρες, ο κ. Μασλόφ 
επανέλαβε την θέση του υπουργού 
Εξωτερικών της χώρας Σερκέι Λαβρόφ, 
σύμφωνα με τον οποίον η Ρωσία (σ.σ 
μια από τις πρώτες χώρες στον κόσμο 
που αναγνώρισε τη γείτονα ως «Δημο-
κρατ ία της Μακεδον ίας) «δεν ε ίναι 
αν τ ίθε τη με μια νέα ονομασ ία και 
όποια συμφωνία υπάρξει ανάμεσα 
στις δύο χώρες και κατοχυρωθεί στο 
Σύνταγμα της πΓΔΜ θα γίνει σεβαστή 
από τη Ρωσία».  Ωστόσο ο Ρώσος πρέ-
σβης έκανε ξεκάθαρο ότι η Μόσχα τάσ-
σεται κατά της ένταξης της χώρας στο 
ΝΑΤΟ καθώς διαφωνεί κάθετα με τη 
διεύρυνση της Βορειο-
ατλαντικής Συμμαχίας. 
Σύμφωνα με τον πρέσβη 
της Ρωσίας η επίσκεψη 
του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα 
στη Μόσχα και η συνά-
ντησή του με τον πρόε-
δρο Βλαν τ ίμιρ Πούτ ιν 
ήταν το αποκορύφωμα 
ενός πολύ επιτυχημένου έ τους σ τ ις 
διμερείς σχέσεις. «Η Ελλάδα είναι ένας 
ιδιαίτερος εταίρος σ το πλαίσιο τους 
αμοιβαίου σεβασμού και των συμφε-
ρόντων. Συμπληρώνονται 190 χρόνια 
διπλωματικών σχέσεων και το 2019 θα 
είναι έτος ρωσικής γλώσσας και λογο-
τεχν ίας σ την Ελλάδα και ε λλην ικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας στη Ρωσία», 
υπογράμμισε ο κ. Μασλόφ, τονίζοντας 
τη συμφωνία Αθήνας - Μόσχας για τα 
εγκαίν ια δύο νέων επίτ ιμων προξε-
νείων στη χώρα μας, σε Ναύπλιο και 
Αλεξανδρούπολη.
Ο Ρώσος πρεσβευτής αναφερόμενος 
στις οικονομικές σχέσεις των δύο κρα-
τών έκανε λόγο για συνεχή αύξηση του 
διμερούς εμπορίου και των επενδύ-

σεων, υπογραμμίζοντας το παράδειγμα 
της Ελούντας στην Κρήτη, καθώς και 
στους 850.000 Ρώσους τουρίστες που 
επισκέφθηκαν το 2018 την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν επίσης 
ευκαιρίες για μεταφορά τεχνογνωσίας 
από την Ελλάδα στους τομείς της ιχθυ-
οκαλλιέργειας και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.
Αναφορικά με το εμπάργκο σε ελλη-
ν ικά προϊόν τα που έχε ι επιβάλει η 
Ρωσία, ο κ. Μασλόφ υποστήριξε ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξαί-
ρεση, καθώς το εμπάργκο αποτελεί τη 
ρωσικά απάντηση στις «παράνομες» 
(όπως τις χαρακτήρισε) κυρώσεις που 
έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη 
Ρωσία.
«Η Τουρκία είναι μια μεγάλη γειτονική 
χώρα της Ρωσίας και αναπτύσσουμε 
ικανοποιητικά τις σχέσεις μας» - «Οι  
S-400 είναι αμυντικό και όχι επιθετικό 
όπλο»
Ο πρέσβης της Ρωσίας ανέπτυξε και 
τ ις ιδιαίτερες σχέσεις της χώρας του 
με την Τουρκία σε  οικονομικό, πολι-

τ ικό, σ τρατ ιωτ ικό και 
γεωπολιτ ικό επίπεδο, 
τονίζοντας ότι η «Τουρ-
κία είναι μια μεγάλη γει-
τονική χώρα της Ρωσίας 
με την οποία οι σχέσεις 
της Μόσχας κρίνον ται 
πολύ ικανοποιητ ικές». 
Με περισσότερους από 
5 εκατ. Ρώσους τουρί-

στες να επισκέπτονται κάθε χρόνο την 
Τουρκία και την αναμενόμενη πώληση 
του συστήματος S-400, ο κ. Μασλόφ 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέ-
πει να ανησυχεί καθώς οι S-400 είναι 
«αμυντικό και όχι επιθετικό όπλο».
Αναφερόμενος σ τον αγωγό φυσικού 
αερίου Turkish Stream ο Ρώσος πρέ-
σβης δήλωσε ότι η λειτουργία του θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργει-
ακής ασφάλειας στην νοτιοανατολική 
Ευρώπη ενώ τόν ισε ότ ι γ ια πιθανή 
επέκτασή του και σε ελληνικό έδαφος 
απαιτείται οικονομική αξιολόγηση από 
τις εμπλεκόμενες εταιρίες και σαφείς 
εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ότι δεν θα εμποδίσει την επέκταση και 
τη μελλοντική λειτουργία του αγωγού.

Πρέσβης Ρωσίας στην Αθήνα: Οι S-400 
που αγοράζει η Τουρκία είναι αμυντικό 
και όχι επιθετικό όπλο, να μην ανησυχεί η 
Ελλάδα 

«Είμαστε κοντά να νομοθετήσουμε την τρίτη Λυκείου που είναι τάξη φάντασμα. 
Είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη Λυκείου και την έχει ευθύνη έχει συνολικά η 
κοινωνία και όχι οι εκπαιδευτικοί» είπε ο υπουργός

Τίτλοι τέλους για τις πανελλήνιες 

Ο 
υπουργός Παιδείας, Κ. Γα-
βρόγλου επανέλαβε τη Δευ-
τέρα παλιότερη δέσμευση 
τόσο δική του όσο και του 

ΣΥΡΙΖΑ ότι η εισαγωγή στα πανεπι-
στήμια θα γίνεται χωρίς πανελλήνιες 
εξετάσεις, αλλά μόνο με το απολυτή-
ριο του λυκείου.
«Είμαστε κοντά να νομοθετήσουμε την 
τρίτη Λυκείου που είναι τάξη φάντα-
σμα. Είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη 
Λυκείου και την έ χε ι ευθύνη έ χε ι 
συνολικά η κοινωνία και όχι οι εκπαι-
δευτικοί. Προσπαθούμε να αναβαθ-
μίσουμε το απολυτήριο Λυκείου να 
έχουμε λιγότερα μαθήματα με περισ-
σότερε ς ώρε ς και πρόσβαση σ τα 
πανεπισ τήμια με μόνο το απολυτή-
ριο» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώ-
ντας στην Ολομέλεια της Βουλής για 
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019.

Πρόσληψη 15.000 εκπαιδευ-
τικών
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην 
πρόσληψη 15.000 μόνιμων εκπαιδευ-
τικών μέσα στην επόμενη τριετία αλλά 
και στον διορισμό 600 εκπαιδευτικών 
που είχαν επιτύχει στον διαγωνισμό 
του ΑΣΕΠ και «ταλαιπωρούνται από 
το 2008».
«Είμαστε κοντά να νομοθετήσουμε την 

τρίτη Λυκείου που είναι τάξη φάντα-
σμα. Είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη 
Λυκείου και την έ χε ι ευθύνη έ χε ι 
συνολικά η κοινωνία και όχι οι εκπαι-
δευτικοί» είπε ο υπουργός
«Ο δικός μας προγραμματισμός δεν 
ήταν συνυφασμένος με το πόσα χρή-
ματα έχει σ τη διάθεσή της η εκπαί-
δευση. Καταφέραμε μέσα σε τρία χρό-
νια να κάνουμε μεγάλα βήματα. Να 
αξιοποιήσουμε και να καθιερώσουμε 
τον θεσμό της υποχρεωτικής δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης, αίτημα 60 
ετών, που γίνεται πράξη. Αποτέλεσμα 
είναι να υπάρχουν περισσότερα παι-
διά και βρέφη στα σχολεία και περισ-
σότεροι εργαζόμενοι και νηπιαγω-
γοί», είπε μεταξύ άλλων.
Παράλληλα, κατηγόρησε την αν τ ι-
πολίτευση ότι ασκεί μία κριτική που 
βασίζεται σ τη λογική της εκπαίδευ-
σης ως προϊόν εμπορεύματος, όπως 
είπε. «Δεν το κρύβουν, το λέει και ο 
αρχηγός της Ν.Δ. με ακραίο τρόπο. 
Προσεγγίζουν την εκπαίδευση με την 
πολιτική κουλτούρα, ως να είναι επι-
χείρηση, γι’ αυτό και δεν μπορούν να 
την σκεφτούν έξω από το στενό δημο-
σιονομικό πλαίσιο. Για εμάς η εκπαί-
δευση έχει ανάγκη από ένα μακρό-
πνο ο  με τ α ρρυ θμ ισ τ ικό  σ χ έδ ιο» 
τόνισε.
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Πούτιν κατά Βαρθολομαίου: Θέλει να 
υποτάξει την Ουκρανική Εκκλησία και να 
κερδίσει χρήματα από την Ουάσιγκτον

Σ
φοδρή επίθεση εναντίον του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου εξαπέλυσε ο πρόεδρος της 
Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με α-

φορμή την ανεξαρτητοποίηση της ουκρα-
νικής εκκλησίας από το Πατριαρχείο της 
Μόσχας.
Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα 
της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της καθι-
ερωμένης ετήσιας συνέντευξης Τύπου. Ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι στόχος του 
Οικουμενικού Πατριάρχη είναι να «υπο-
τάξει την Ουκρανική Εκκλησία» και να 
«κερδίσει χρήματα», λαμβάνοντας «βοή-
θεια από την Ουάσιγκτον«.
Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ 
Πούτιν σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανι-
κής Εκκλησίας:
«Η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί 

στην Ορθοδοξία είναι απίστευτη. Συνι-
στά άμεση παρέμβαση του κράτους στην 
εκκλησία και στη θρησκευτική ζωή. Αυτό 
έχει να συμβεί από την εποχή της Σοβιε-
τικής Ένωσης. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει 
αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Δημιουρ-
γήθηκε η αποκαλούμενη «ενωμένη σχι-
σματική εκκλησία της ενορίας της Κων-
σταντινούπολης» και σε όποιον δεν αρέ-
σει η ρωσική ενορία μπορεί να επιλέξει 
την ενορία της Κωνσταντινούπολης.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ουκρα-
νική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρ-
χείου της Μόσχας ήταν απολύτως αυτό-
νομη. Ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν 
αυτό. Ουσιαστικά ήταν μία απολύτως 
ανεξάρτητη Εκκλησία που είχε το δικαί-
ωμα να εκλέγει μέχρι και τους δικούς της 
ιεράρχες. 

επικαιρότητα

Οικουμενικός Πατριάρχης: 
Κάθε ναός, όσον μικρός και αν 
είναι, είναι τόσον μέγας όσον η 
μεγαλοπρεπής Αγιά Σοφιά

Μ
ήνυμα ελπίδας πως η Κωνσταντι-
νουπολίτικη Ρωμιοσύνη συνε-
χίζει τον αγώνα της διαφύλαξης 
της παρακαταθήκης του πνευ-

ματικού πολιτισμού της και της Ορθοδόξου 
παραδόσεως στην Πόλη των Πόλεων έστειλε 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 
στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κα-
τά την οποία χοροστάτησε, στον πανηγυρίζο-
ντα Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου Βοσπό-
ρου, που φέτος εορτάζει την 180ή επέτειο α-
πό την ανέγερσή του:
«Γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται και 
ημείς, οι εν τη Πόλει των Πόλεων, ολίγοι αλλά 
αρκετοί διά να κρατήσωμεν τους ναούς και 
τα ιερά προσκυνήματά μας ανοικτά, διά να 
καλλιεργώμεν και να διασώζωμεν τας πολυτί-
μους παραδόσεις της Ομογενείας, διά να λει-
τουργούν τα σχολεία και τα λοιπά ιδρύματά 
μας, όλοι εμείς ζώμεν εν αγαστή συμπνοία και 
αλληλεγγύη και δίδομεν την καλήν μαρτυρίαν 
της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Διασώζομεν 
τιμαλφή παρακαταθήκην ευλαβείας, ανθρω-
πιάς, αρχοντιάς, υψηλού πνευματικού πολιτι-
σμού, την ευγένειαν της Κωνσταντινουπολίτι-
κης Ρωμιοσύνης. Κάθε ναός, όσον μικρός και 
αν είναι, είναι τόσον μέγας όσον η μεγαλοπρε-
πής Αγιά Σοφιά. Κάθε ευχαριστιακή σύναξις, 
όσον ολιγάριθμοι πιστοί και αν συμμετέχουν 
εις αυτήν, είναι μεγάλη πανήγυρις και παν-
δαισία θείας χάριτος και φωτός. Εν τη Εκκλη-
σία βιώνουμε την ζωήν μας ως δωρεάν της 
φιλανθρώπου αγάπης του Θεού, ως ζωήν εν 
χριστώ και κατά Χριστόν, επ’ ελπίδι πληρώ-
σεως αυτής εν τη αιωνίω Βασιλεία του Τρια-

δικού Θεού».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη 
τιμή και τον σεβασμό που αποδίδει η Ορθό-
δοξος ευσέβεια στους Αγίους, «ως εις αψευ-
δείς μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού», 
προβάλλοντας τη βιωτή αυτών, «ως υπό-
δειγμα ζωής εν Εκκλησία, ως αυθεντικήν μαρ-
τυρίαν ότι η αλήθεια και ο προορισμός της 
ανθρώπινης υπάρξεως ευρίσκεται εις την σχέ-
σιν με τον Θεόν της αγάπης». Υπογράμμισε, 
μάλιστα, ότι στην Εκκλησία τιμάται όλως ιδι-
αιτέρως ο ‘Αγιος Νικόλαος, στον οποίο είναι 
αφιερωμένος και ο πανηγυρίζων Ναός της 
Κοινότητας Νεοχωρίου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον 
Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως 
Ειρηναίο, Επόπτη της Περιφερείας Βοσπόρου, 
για τη διακονία και το παραγωγικό διοικη-
τικό και πνευματικό έργο που επιτελεί, αλλά 
και τον ιερατικώς προϊστάμενο των ναών του 
Νεοχωρίου, αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Σίσκο, 
βιβλιοφύλακα των Πατριαρχείων, για το ευδό-
κιμο ποιμαντικό του έργο.
Να σημειωθεί ότι κατά τη Θεία Λειτουργία 
μεταξύ των ονομάτων των Ορθοδόξων Προ-
καθημένων των κατά τόπους Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών μνημονεύτηκε για πρώτη φορά και 
εκείνο του νεοεκλεγέντος Κιέβου Επιφανίου.
Αμέσως μετά, κατά τη δεξίωση στην Κοινο-
τική Αίθουσα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη χθεσινή 
εκλογή του Προκαθημένου της νέας Αυτοκέ-
φαλης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, 
από την Ενωτική Σύνοδο που πραγματοποιή-
θηκε στο Κίεβο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Νέο παραλήρημα Τσαβούσογλου

Μετά την κρίση των Ιμίων, δεν υπήρξε 
καμιά ντε φάκτο αλλαγή στο καθε-
στώς των νησίδων του Αιγαίου, 

δήλωσε ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, προειδοποιώντας εκείνους που κατηγο-
ρούν το κόμμα του ότι θέτοντας αυτό το ευαί-
σθητο θέμα βλάπτουν τα συμφέροντα του 
έθνους τους.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την 
συζήτηση του προϋπολογισμού στην τουρ-
κική εθνοσυνέλευση, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι 
«το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησίδων δεν 
καθορίζεται ακριβώς ούτε στη συνθήκη της 
Λωζάνης το 1923, ούτε στη συνθήκη των Παρι-
σίων το 1947», προσθέτοντας ότι «επομένως 
υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία».
Σύμφωνα με το hellasjournal.com, o Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου δήλωσε ωστόσο ότι δεν 

υπήρξε καμία αλλαγή στο ντε φάκτο καθεστώς 
αυτών των νησίδων μετά την κρίση των Ιμίων, 
προσθέτοντας ότι δεν είναι σωστό να κατηγο-
ρείται το ΑΚΡ γι’ αυτό:
«Προκειμένου να λυθούν αυτά τα ζητήματα 
ο αείμνηστος Ισμαίλ Τσεμ μετά την κρίση των 
Ιμίων είχε ξεκινήσει τις διερευνητικές επα-
φές. Αν προσπαθείτε τώρα να στριμώξετε στη 
γωνία το ΑΚΡ, θα βλάψετε την Τουρκία γιατί 
αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα για την Τουρκία.
Σε αυτό αυτός που δεν πρέπει να βλαφτεί ή να 
βλαφτεί στο ελάχιστο είναι το ΑΚΡ. Το Γενικό 
Επιτελείο μας και το υπουργείο Άμυνας συνε-
χίζουν τις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. 
Αυτό το θέμα είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, επο-
μένως θα συνεχίσουμε τις μεταξύ μας δια-
βουλεύσεις. Η βουλή αν θέλει να ενημερωθεί 
κεκλεισμένων των θυρών, θα το κάνουμε μετά 
χαράς».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην ετοιμότητά τους να προχωρήσουν με τη δι-
ακρατική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού α-
ερίου EastMed εξέφρασαν οι ηγέτες Κύπρου, 
Ελλάδας και Ισραήλ. Τη στήριξή τους στο έργο 

εξέφρασαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέσω 
του Πρέσβη τους στο Ισραήλ Ντέιβιντ Φρίντμαν.
Μιλώντας μετά το πέρας της Τριμερούς Συνόδου στη 
Μπερ Σέβα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης χαρακτήρισε την απόφαση αυτή από τα 
σημαντικότερα και πιο ουσιαστικά επιτεύγματα της 
τριμερούς. «Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία» είπε και 
πρόσθεσε ότι αφού υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τύχει έγκρισης, θα υπάρξουν και οι ανάλο-
γες υπογραφές.
Ανέφερε επίσης ότι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενι-
αμίν Νετανιάχου επαναβεβαίωσαν την πολιτική τους 
προσήλωση για την προώθηση του έργου πόντισης 
υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας EuroAsia Interconnector.
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου 
χαρακτήρισε από την πλευρά του τον EastMed «αγωγό 
της ευημερίας». Είπε παράλληλα ότι «είμαστε έτοιμοι 
να υπογράψουμε μια συμφωνία» κάτι που όπως ανέ-
φερε, θα γίνει το 2019 στην Ελλάδα. 
Εξάλλου,  είπε ότι ο αγωγός αποτελεί ένα σημαντικό 
έργο  για την ασφάλεια της Ευρώπης, για τις οικονομίες 
Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και ένα σημαντικό 

βήμα προς ενίσχυση της ήδη σημαντικής συνεργασίας 
των τριών χωρών.
Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον EastMed ως έργο 
ιδιαίτερης γεωπολιτικής αξίας και σημασίας, με στόχο 
να διασφαλιστεί η ροή και η μεταφορά των ενεργεια-
κών πηγών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την 
Ευρώπη.
Μιλώντας ευρύτερα για την τριμερή συνεργασία, είπε 
ότι στόχος είναι στο μέλλον να συμπεριληφθούν σε 
αυτή και άλλες χώρες που διαθέτουν πηγές ενέργειας 
στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι «δεν αποκλείουμε 
κανέναν».
Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Ντέιβιντ Φρίντμαν, ο 
οποίος έλαβε επίσης τον λόγο, ανέφερε ότι ο EastMed 
είναι μεγάλης σημασίας έργο για τη σταθερότητα και 
την ευημερία της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.
«ΟΙ ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το πρότζεκτ και τους στό-
χους του που βοηθούν στη διαφοροποίηση των ενερ-
γειακών πηγών σε όλη την περιοχή και στην ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρώπης» είπε.
Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην 
τριμερή συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας 
και της Κύπρου, σημειώνοντας πως αποτελεί άγκυρα 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι τρεις ηγέτες αποκάλυψαν εξάλλου ότι η επόμενη τρι-
μερής σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ θα πραγμα-
τοποιηθεί κοντά στην Κνωσσό, στην Κρήτη.

Ετοιμότητα για υπογραφή συμφωνίας για 
EastMed εντός 2019, στήριξη και από ΗΠΑ

Σε έντονα ανοδική πορεία η κατασκευαστική 
δραστηριότητα το 2016

Ο 
τομέας των κατασκευών κατά το 2016 ε-
πέδειξε ανοδική πορεία, σύμφωνα με την 
Στατιστική Υπηρεσία, με την κατασκευα-
στική δραστηριότητα να σημειώνει άνο-

δο 20,7% το 2016, σε σύγκριση με αύξηση 0,2% το 
2015.
H αξία παραγωγής του τομέα αυξήθηκε το 2016 
κατά 22,2% στα €2.146,9 εκ. σε σύγκριση με 
€1.756,9 εκ. το 2015. Η προστιθέμενη αξία σε τρέ-
χουσες τιμές σημείωσε άνοδο 23,5%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το μερίδιο 
των νέων κατασκευών για οικιστικά κτίρια υπο-
λογίζεται σε 50,8% του συνόλου, για μη οικιστικά 
κτίρια σε 27,7% και για έργα πολιτικού μηχανικού 
σε 21,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2015 ήταν 
48,9% για οικιστικά κτίρια, 27,3% για μη οικιστικά 
κτίρια και 23,7% για έργα πολιτικού μηχανικού.
Εξάλλου, ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων 
στον τομέα σε όρους ισοδύναμου πλήρους απα-

σχόλησης αυξήθηκε από 19.242 άτομα το 2015 σε 
21.130 άτομα το 2016.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε 
από 5.295 άτομα το 2015 σε 4.094 άτομα το 2016.
O δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών παρου-
σίασε μείωση 1,7% το 2016, ακολουθώντας τη μεί-
ωση 2,7% που παρατηρήθηκε το 2015.
Ο αριθμός των νέων κατοικιών που συμπληρώθη-
καν κατά το 2016 αυξήθηκε κατά 7,5% στις 2.570 
οικιστικές μονάδες σε σύγκριση με 2.390 το 2015. 
Κατά επαρχία, ο αριθμός των νέων κατοικιών ήταν: 
Λευκωσία 745, Αμμόχωστος 170, Λάρνακα 469, 
Λεμεσός 791 και Πάφος 395.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 
εμβαδόν κατά οικιστική μονάδα που συμπληρώ-
θηκε το 2016 ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 239 
τετραγωνικά μέτρα για τις οικίες και 150 τετραγω-
νικά μέτρα για τα διαμερίσματα, σε σύγκριση με 216 
και 134 αντίστοιχα το 2015.

Γενικός Ελεγκτής: Ψευδής 
η αναφορά της Επιτρόπου 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων

Ψ
ευδή χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μι-
χαηλίδης την αναφορά της Επιτρόπου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐ-
δου ότι δεν συνεργάστηκε με το Γραφείο της.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης, δόθηκε γραπτή απά-
ντηση σε όλα τα ερωτήματα της, απλώς δεν της αποκαλύφθηκε 
το όνομα του καταγγέλλοντα.
Καλεί παράλληλα την κα. Λοϊζίδου Νικολαΐδου να εξηγήσει τα 
κριτήρια των δικών της ενεργειών.
Η κα. Λοϊζίδου κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της ότι ο Γενικός Ελε-
γκτής δεν εφοδίασε το γραφείο της με όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες, ως είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, ώστε προχωρή-
σει σε διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό 
προχώρησε σε καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας.
Σχετικά με την υπόθεση για την οποία η κα. Λοϊζίδου ζήτησε 
πληροφορίες, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι οι πληροφορίες 
που είχαν διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα δόθηκαν στον 
ίδιο προσωπικά από πρόσωπο/πρόσωπα την ταυτότητα του 
οποίου/των οποίων δεν προτίθεται να αποκαλύψει γιατί αυτό 
του επιβάλλει η ηθική και η επαγγελματική του συνείδηση.
Πρόσθεσε ότι η καταγγελία αφορούσε, μεταξύ άλλων, αδική-
ματα διαφθοράς, αδικήματα απάτης εις βάρος της Δημοκρατίας, 
και αδικήματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος, δηλαδή αδική-
ματα συγκάλυψης όπως ορίζονται στον περί Συγκάλυψης, Έρευ-
νας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις 
Νόμο.
«Η Υπηρεσία μας καθηκόντως, στα πλαίσια των συνταγματικών 
της αρμοδιοτήτων, διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα τις πιο 
πάνω πληροφορίες που της είχαν δοθεί σε σχέση με ενδεχόμενη 
διάπραξη ποινικών αδικημάτων από διάφορα πρόσωπα», είπε.  
Πρόσθεσε ότι υπενθύμισε στην Επίτροπο, ότι με βάση τον νόμο 
που αφορά ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάθε πρόσωπο το 
οποίο, ενώ γνωρίζει ότι οποιασδήποτε μορφής περιουσία απο-
τελεί έσοδο από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος, απο-
κρύπτει ή συγκαλύπτει την αληθή φύση, την πηγή, τον τόπο, τη 
διάθεση ή την κίνηση σε σχέση με περιουσία αυτή διαπράττει 
αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση δεκατεσσάρων ετών.
Όπως είπε, είναι αυτονόητη η υποχρέωση κάθε πολίτη, πόσο 
μάλλον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, να διαβιβάζει στις αρμόδιες 
αρχές στοιχεία ή πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή του ως 
προς το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.
«Μετά από όλα αυτά, η Επίτροπος έκρινε ότι θα έπρεπε να δια-
βιβάσει την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα ότι δήθεν έκανα 
ποινικό αδίκημα που δεν συγκάλυψα καταγγελία που υποβλή-
θηκε στο γραφείο μου. Δικαίωμα της να κάνει ό,τι νομίζει ορθό. 
Αν ήμουν στη θέση της, σίγουρα δεν θα ενεργούσα όπως η ίδια 
ενήργησε. Δεν πειράζει. Ο καθένας ενεργεί με βάση τη δική του 
κρίση και συνείδηση. Η θέση μου ήταν και παραμένει η ίδια. Ας 
εξηγήσει η Επίτροπος τα κριτήρια των δικών της ενεργειών», 
κατέληξε ο κ. Μιχαηλίδης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
το πρώτο προσκύνη-
μα-εκκλησιασμό στον 
Άγιο Νικόλαο Λευκο-
νοίκου προσκαλούν 

τους πιστούς η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Αγίου Νικολάου, το 
Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα 
τα οργανωμένα σύνολα της 
κοινότητας, την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου του 2018, στις 
07.30.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, θα τελε-
στεί Όρθρος και Θεία Λει-
τουργία προϊσ ταμένου του 
Επισκόπου Μεσαορίας, κ. Γρη-
γορίου.

Επίσης, θα γίνει δέηση για τη 
γιορτή του Αγίου Νικολάου, 
του Οσίου Αντωνίου και του 
Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, 
καθώς και μνημόσυνα κλη-
ρικών και λαϊκών, σημειώνο-
ντας ότι όσοι επιθυμούν μπο-
ρούν  να μεταφέρουν άρτους 
και κόλλυβα.

Στο μεταξύ, γ ια τη διευκό-
λυνση των πιστών θα αναχω-
ρήσουν λεωφορεία από τη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό.

Εξάλλου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
ανακοινώνει ότι η Εκκλησια-
στική Επιτροπή Αγίας Παρα-
σκευής, το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο και όλα τα οργανω-
μένα σύνολα της κοινότητας 
Στρογγυλού προσκαλούν τους 
χωριανούς και όλους τους 
πιστούς στο πρώτο προσκύ-
νημα-εκκλησιασμό στην Αγία 
Παρασκευή, το Σάββατο 29 
Δεκεμβρίου του 2018, στις 
07.00.

Θα τελεστεί Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία προϊσταμένου του 
Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρη-
γορίου.

Πρώτο 
Προσκύνημα-
Εκκλησιασμός 
στον Άγιο 
Νικόλαο 
Λευκονοίκου και 
Αγία Παρασκευή 
Στρογγυλού

Με τις 30 ψήφους υπέρ 
(ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύη) 
και 24 εναντίον 
(ΑΚΕΛ,ΕΔΕΚ,Κίνημα 
Οικολόγων, Συμμαχία 
Πολιτών, ΕΛΑΜ) ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός του 2019 
ψηφίστηκε σε νόμο.

Η 
Ολομέλεια της Βουλής 
δέσμευσε μεταξύ άλ-
λων και τις δαπάνες ύ-
ψους €33 εκατομμυρί-

ων για το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», που 
αφορά τη επιδότηση μέρους της 
δόσης δανειοληπτών που έχουν 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ε-
ξασφάλιση την κύρια κατοικία. 
Μετά την ένθεση σημείωσης στο 
ΕΣΤΙΑ, τα κονδύλια θα μπορούν 
να αποδεσμευτούν μετά από ε-
νημέρωση και γραπτή συγκατά-
θεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών. Κατά του 
σταυρώματος τάχθηκε ο ΔΗΣΥ. 
Αποκόπηκαν επίσης 5% των λει-
τουργικών δαπανών για όλα τα 
Υπουργεία και κρατικά τμήματα 
καθώς επίσης 5%των δαπανών 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Αιτιολογώντας την καταψήφιση 
του προϋπολογισμού, ο Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος του 
ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης είπε 
πως η αρνητική ψήφος είναι 
πολιτική τοποθέτηση που αφορά 
την έκφραση διαφωνίας με την 
οικονομική πολιτική της κυβέρ-
νησης και πρόσθεσε ότι δεν 
υπάρχει λόγος για υπερψήφιση 
κάποιων κονδυλίων με τα οποία 
το κόμμα συμφωνεί.
Δικαιολογώντας την αρνητική 
ψήφο ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ 
Μαρίνος Σιζόπουλος είπε πως ο 
αναπτυξιακός προϋπολογισμός 
είναι πολύ μικρός ως ποσοστό 
των συνολικών δαπανών. «Δεν 
βλέπουμε να υπάρχουν αναπτυ-

ξιακά μέτρα σε παραγωγικούς 
τομείς και δεν υπάρχουν κοινω-
νικές παροχές σε ευάλωτες ομά-
δες που να μειώνουν το χάσμα 
μεταξύ ευάλωτων και προνομι-
ούχων», είπε, προσθέτοντας πως 
η ΕΔΕΚ θα υπερψηφίσει τον προ-
ϋπολογισμό του ΥΠΑΜ και το 
πρόγραμμα της αμυντικής θωρά-
κισης
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος 
του Κινήματος Οικολόγων Γιώρ-
γος Περδίκης σημείωση πως το 
Κίνημα καταψηφίζει τον προϋπο-
λογισμό διότι «δεν ικανοποιού-
νται τα δικά μας θέλω, η δική μας 
ελπίδα για το μέλλον του τόπου». 
Αναφέρθηκε στην απουσία προ-
νοιών για την κυκλική και  αει-
φόρο βιώσιμη ανάπτυξη και την 
έλλειψη κονδυλίων για κοινωνι-
κές παροχές. Είπε ότι θα υπερψη-
φίσει για τα κονδύλια του ΓΕΣΥ 
και Τμήμα Περιβάλλοντος.
Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος 
Χρίστου αιτιολόγησε την αρνη-
τική ψήφο, λέγοντας πως το 
κόμμα διαφωνεί με την φιλοσο-
φία που διέπει τον προϋπολογι-
σμό, προσθέτοντας ότι θα υπερ-
ψηφίσει τις δαπά-
νες για το Υπουρ-
γείο Άμυνας και για 
την υγεία.
Ο προϋπολογισμός 
είναι πλεονασματι-
κός και προνοεί 
έσοδα της γεν ι-
κής κυβέρνησης 
ύψους €8.55 δισεκατομμυρίων 
και δαπάνες ύψους €7,91 δις, με 
το δημοσιονομικό πλεόνασμα 
να ανέχεται στο 3% του ΑΕΠ. Οι 
πρωτογενείς δαπάνες της κεντρι-
κής κυβέρνησης θα ανέλθουν 
στα €6,27 δις.
Στον προϋπολογισμό έχουν 
ενσωματωθεί εξάλλου 51 τροπο-
λογίες που κατατέθηκαν από την 
κυβέρνηση, όπως προέκυψε από 

τη συζήτηση τους στην Επιτροπή 
Οικονομικών, αυξάνουν τις δαπά-
νες κατά €16 εκατομμύρια.
Στην αίθουσα  της Ολομέλειας 
κατά την ψηφοφορία παρέστησαν 
οι Υπουργοί Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης, Δικαιοσύνης Ιωνάς 
Νικολάου, Εργασίας Ζέτα Αιμι-
λιανίδου, Μεταφορών Βασιλική 
Αναστασιάδου και ο Υπουργός 
Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης.
Η τροπολογία των κομμάτων 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχίας, 
Αλληλεγγύης και Οικολόγων για 
ένθεση σημείωσης (σταύρωμα) 
στο σχετικό κονδύλι ώστε προ-
τού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη για το μέρος που αφορά 
την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία 
ύψους 33.000.000 ευρώ να ενη-
μερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκα-
τάθεση της ψηφίστηκε με 34 
ψήφους υπέρ και 18 εναντίον.
Τροπολογία των ιδίων κομμάτων 
για ένθεση σημείωσης  στις κοι-
νωνικές παροχές παιδείας και μη 
δαπανηθέν ποσό που αντιστοιχεί 
σε πιστώσεις 50.000.000 ευρώ 

μετά την καταβολή 
της  φοι τητ ικής 
χορηγίας, διατίθε-
ται για την παρα-
χώρηση επιδομά-
των με βάση κριτή-
ρια και διαδικασίες 
που καθορίζονται 
από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, αφού ενημερωθεί 
σχετικά Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Παιδείας ψηφίστηκε με 34 
ψήφους  υπέρ και 18 εναντίον.
Στην τροπολογία αναφέρεται ότι 
νοείται πως στο πλαίσιο της διά-
θεσης των σύμφωνα με τα υπό 
αναφορά μη δαπανηθέντα κον-
δύλια, δύναται να είναι δικαιού-
χοι και αλλοδαποί φοιτητές υπή-
κοοι χωρών, οι οποίες τυγχάνουν 

αντίστοιχης στήριξης Κύπριοι 
φοιτητές στις χώρες αυτές.
Τροπολογ ία των κομμάτων 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύης, 
Οικολόγων και Άννας Θεολόγου 
για αποκοπή από την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
ποσοστού 5% με εξαίρεση τις 
δαπάνες που αφορούν τη ΔΕΑ, 
τις τεχνικές επιτροπές, το τμήμα 
εξωτερικής πολιτικής και Κυπρια-
κού, το έργο ανάπτυξης του λιμα-
νιού και της μαρίνας Λάρνακας, 
την αγορά υπηρεσιών παροχής 
επιστημονικής εξέτασης αστυ-
νομικών τεκμηρίων στο το Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, την αγορά υπηρεσιών 
για την επίδοση κλήσεων ποινι-
κών υποθέσεων και το πλαίσιο 
προώθησης και εφαρμογής του 
ΓΕΣΥ, ψηφίστηκε με 47 ψήφους 
υπέρ και 4 εναντίον.
Τροπολογ ία των κομμάτων 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύης, 
Οικολόγων και Άννας Θεολόγου 
για ένθεση σημείωσης (σταύ-
ρωμα) ώστε προτού διενεργηθεί 
η όποια δαπάνη για τις εναπομεί-
νασες δαπάνες, εκτός αυτών που 
εξαιρέθηκαν με την προηγού-
μενη τροπολογία να ενημερώνε-
ται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και να εξασφαλίζε-
ται η γραπτή συγκατάθεση της, 
ψηφίστηκε με 34 ψήφους υπέρ 
και 17 εναντίον.
Τροπολογ ία των κομμάτων 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύης, 
Οικολόγων και Άννας Θεολόγου 
με την οποία τέθηκε σημείωση, 
ώστε να εξασφαλίζεται γραπτή 
συγκατάθεση της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Οικονομικών 
για τη διενέργεια δαπάνης από 
πιστώσεις που βρίσκονται στη 
διάθεση των Υπουργών για σκο-
πούς επιχορήγησης εκδηλώσεων 
και άλλων έργων ψηφίστηκε με 
34 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον.

Εγκρίθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019, 
δέσμευση του ΕΣΤΙΑ 
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Ο 
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζιμ 
Μάτις θα αποχωρήσει από το α-
ξίωμά του «στα τέλη του Φε-
βρουαρίου», γνωστοποίησε -μέ-

σω Twitter- ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε 
ότι αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα 
που ήταν ανεπτυγμένα στη Συρία.
Ο νέος υπουργός Άμυνας «θα ονομαστεί 
σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ, κάνοντας 
λόγο για «τρομερή πρόοδο» τη διετία κατά 
την οποία ο στρατηγός εν αποστρατεία ήταν 
επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, 
ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλι-
σμού, και «ευχαριστώντας τον για την υπη-
ρεσία του».
Πάντως ο υπουργός Μάτις, στρατηγός του 
Σώματος Πεζοναυτών ε.α., διευκρίνισε ότι 

παραιτείται.
Στην επιστολή της παραίτησής του ο Μάτις 
επισήμανε πως αποχωρεί ώστε ο Τραμπ να 
μπορέσει να διορίσει κάποιον οι απόψεις 
του οποίου είναι εγγύτερες προς τις δικές 
του.
Ο Μάτις προστίθεται στον μακρύ κατάλογο 
των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης 
του Ρεπουμπλικάνου προέδρου που είτε 
παραιτήθηκαν, είτε καθαιρέθηκαν, όπως ο 
πρώην υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, 
που ο Τραμπ απέπεμψε -μέσω Twitter- τον 
Μάρτιο.
Κατά το Brookings Institution, οι αντικα-
ταστάσεις, οι καθαιρέσεις και οι παραιτή-
σεις επί προεδρίας Τραμπ είναι περισσότε-
ρες από ό,τι επί των ημερών των τελευταίων 
πέντε αμερικανών προέδρων.

διεθνή νέα

Η 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσε-
ων του Κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ ο-
λοκλήρωσε τις εργασίες της σχετι-
κά με τις τέσσερις τελικές τροπολο-

γίες του Συντάγματος που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση της χώρας, στη βάση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, και των επτά τροπολογιών επί 
του εφαρμοστικού Νόμου του Συντάγματος 
που κατέθεσαν βουλευτές κομμάτων.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης 
τις τέσσερις συνταγματικές τροπολογίες που 
κατέθεσε η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ και 
οι οποίες αφορούν την αλλαγή του ονόματος 
της χώρας, το προοίμιο του Συντάγματος, τη 
μέριμνα της Πολιτείας για τη διασπορά και το 
σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της 
εθνικής κυριαρχίας των γειτονικών χωρών 
της ΠΓΔΜ.
Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις από τις 
επτά τροπολογίες που κατέθεσαν βουλευτές 
διαφορετικών κομμάτων, επί του εφαρμοστι-
κού Νόμου του Συντάγματος.
Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε 
την τροπολογία στην οποία αναφέρεται ότι 
από τη στιγμή που τεθεί σε ισχύ η αλλαγή 
της ονομασίας της χώρας (σ.σ. Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας) «η υπηκοότητα θα 
είναι μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο δεν προσ-
διορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα 
στην οποία ανήκουν οι πολίτες».
Όπως αναφέρθηκε στη σχετική σημερινή 
συζήτηση στην Επιτροπή, «με την τροπολο-
γία αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της 
υπηκοότητας και της εθνότητας» των πολιτών 
της χώρας.
Ακόμη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η Επιτροπή 
ενέκρινε τροπολογία σύμφωνα με την οποία 
οι αλλαγές στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ δεν τίθε-
νται σε ισχύ εάν η Ελλάδα δεν κυρώσει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και το πρωτόκολλο 
προσχώρησης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.
Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε τροπολογία που 
κατέθεσαν αλβανοί βουλευτές, στην οποία 
αναφέρεται ότι τα κρατικά σύνορα της χώρας 
είναι τα υφιστάμενα σύνορά της με την Αλβα-
νία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και 
το Κόσοβο». Όπως ανέφερε στη συζήτηση ο 
υφυπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Αντρέι 
Ζερνόφσκι, με την τροπολογία αυτή, η χώρα 

αναγνωρίζει και επίσημα την πραγματικό-
τητα ότι έχει νέο γείτονα, την Δημοκρατία του 
Κοσόβου.
Από τις εργασίες της Επιτροπής απείχαν οι 
βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων, η όλη διαδικασία τροποποί-
ησης του Συντάγματος μεταφέρεται πλέον 
στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία, όπως 
ανέφερε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Κοινο-
βουλίου, Ταλάτ Τζαφέρι, θα συγκληθεί μάλ-
λον στις 9 Ιανουαρίου και θα ολοκληρώσει 
τις εργασίες της περίπου στις 15 Ιανουαρίου, 
με την σχετική ψηφοφορία για την αλλαγή 
του Συντάγματος.
Για την έγκριση των συνταγματικών τροπολο-
γιών από την Ολομέλεια της Βουλής απαιτεί-
ται πλειοψηφία δύο τρίτων.
Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη, ομόφωνα 
ψηφίστηκε από τη Βουλή της ΠΓΔΜ ο νόμος 
για τη χορήγηση αμνηστίας σε ορισμένους 
από αυτούς που συμμετείχαν στα βίαια επει-
σόδια που σημειώθηκαν στο Κοινοβούλιο 
στις 27 Απριλίου 2017, κίνηση από τη οποία 
ο Ζάεφ προσβλέπει στη στήριξη των «8» που 
ψήφισαν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Οι οκτώ βουλευτές της αντιπολίτευσης που 
έχουν διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του 
VMRO-DPNNE για καταψήφιση της Συμφω-
νίας των Πρεσπών είχαν θέσει ως όρο στην 
κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ τη χορήγηση 
αμηνηστίας τουλάχιστον σε μέρος όσων 
συμμετείχαν στα επεισόδια στη Βουλή, προ-
κειμένου να συνεχίσουν τη στήριξή τους 
στην κοινοβουλευτική διαδικασία αλλαγής 
του Συντάγματος της χώρας, στη βάση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Κατηγορούμενοι για συμμετοχή στα επεισό-
δια στη Βουλή τον Απρίλιο του 2017 είναι και 
τρεις από τους οκτώ αυτούς βουλευτές της 
αντιπολίτευσης, στους οποίους, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, θα χορηγηθεί αμνηστία.
Η στήριξη αυτών των οκτώ βουλευτών της 
αντιπολίτευσης στη Συμφωνία των Πρεσπών 
είναι απαραίτητη στον Ζόραν Ζάεφ, προκει-
μένου αυτός, στην τρίτη και τελευταία ψηφο-
φορία, να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλει-
οψηφία δύο τρίτων για την τροποποίηση του 
Συντάγματος.

«Καθάρισε» ο Ζάεφ με τις επίμαχες 
τροπολογίες για όνομα και 
μειονότητα 
Η Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τρεις από τις επτά τροπολογίες που 
κατέθεσαν βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, επί του εφαρμοστικού Νόμου 
του Συντάγματος

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας των 
ΗΠΑ Τζιμ Μάτις 
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Από το απόγευμα της Τρίτης 
άρχισε η αποχώρηση των 
αμερικανικών στρατευμάτων 
από τη Συρία, διαδικασία που θα 
μπορούσε να διαρκέσει έως και 
κάτι παραπάνω από τρεις μήνες.

Ό
σον αφορά σ τους εκπρο-
σώπους της αμερικαν ικής 
διπλωματίας, όπως δήλω-
σε αξιωματούχος του State 

Department στο Reuters, εκείνοι θα 
αποχωρήσουν από τη χώρα εντός 24 
ωρών.
Περί τα 2.000 στελέχη των αμερικανι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμάται ότι 
βρίσκονται στη βόρεια Συρία.
Τα σ τρατεύματα ε ίχαν βρεθεί σ την 
περιοχή με αποσ τολή να διεξαγά-
γουν επιχειρήσεις κατά του ISIS και να 
εκπαιδεύσουν τις τοπικές δυνάμεις για 
την αντιμετώπιση θυλάκων της τρομο-
κρατικής οργάνωσης.
H Tουρκία έχει πολλές φορές εξαπολύ-
σει βέλη κατά της Ουάσινγκτον, κατη-
γορώντας την ότι υπο-
σ τηρίζει την κουρδική 
πολιτοφυλακή Μονάδες 
Προστασίας του Λαού 
( YPG)  σ την  περιοχή. 
Μάλισ τα,  ο  Τούρκος 
πρόεδρος είχε δηλώσει 
χαρακτηριστικά ότι «θα 
ξεφορτωθεί τους τρομο-
κράτες», με ή χωρίς τη 
βοήθεια των ΗΠΑ, και ότι θα ξεκινή-
σει μια νέα επιχείρηση εναντίον των 
μαχητών.
Στις δηλώσεις του στο Reuters Αμερι-
κανός ανώτερος αξιωματούχος τόνισε 
ότι η απόφαση περί απαγκίστρωσης 
από τη Συρία δεν σχετίζεται με τα όσα 
έχει ισχυρισθεί η Άγκυρα.
«Ο πρόεδρος (Τραμπ) έλαβε μόνος του 
την απόφαση. Δεν ήταν κάτι που συζή-
τησε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ενημέ-
ρωσε τον πρόεδρο Ερντογάν για την 
απόφασή του» ανέφερε ο αξιωματού-
χος.

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να γυρί-
σουν σπίτι τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε την Τετάρτη 
ότι είναι ώρα να επισ τρέψουν «στο 
σπίτι» οι Aμερικανοί στρατιωτικοί που 
αναπτύχθηκαν στη Συρία στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων εναντίον της οργά-
νωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).
«Το υς  ν ι κή σ α μ ε ,  τ ο υ ς  π λ ήξ α μ ε 
σκληρά, είναι καιρός να γυρίσουμε» 
είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε 
σύντομο βίντεο που μεταφορτώθηκε 
στον λογαριασμό του στον ιστότοπο 
κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
«Τα αγόρια μας, οι νεαρές γυναίκες 
μας, οι άνδρες μας, επιστρέφουν όλοι, 
και επισ τρέφουν όλοι τώρα» πρό-
σθεσε.
«Πολεμάμε εδώ και πολύ καιρό στη 
Συρία. Είμαι πρόεδρος εδώ και σχεδόν 
δύο χρόνια και αληθινά περάσαμε σε 
μεγαλύτερη ταχύτητα και κερδίσαμε 
τη μάχη εναντίον της οργάνωσης Ισλα-
μικό Κράτος» επέμεινε.
«Νικήσαμε (...),  πήραμε τα εδάφη. 
Και τώρα είναι καιρός οι στρατιώτες 
μας να ξαναγυρίσουν στο σπίτι» είπε 
ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος αναφέρ-

θηκε παράλ ληλα σ τη 
«θλίψη» που αισθάνεται 
όταν απευθύνει επιστο-
λές σ τους γονείς κάθε 
σ τρατ ιώτη που πέφτει 
στη μάχη.

Ικανοποίηση στη 
Μόσχα
Η  α ν τ ί δ ρ α σ η  τ η ς 

Μόσ χας  σ τ ις  ανακοινώσε ις  ήταν 
θετική, με την εκπρόσωπο του ρωσι-
κού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα να δηλώ-
νει πως δημιουργούνται «καλές προο-
πτικές για την πολιτική διευθέτηση της 
κρίσης στη Συρία».
«Μια πολύ σημαντική ιστορία, η οποία 
μπορεί να προκύψει από την απόφαση 
αυτή, ε ίναι μια πραγματική, ρεαλι-
στική προοπτική για την πολιτική διευ-
θέτηση» ανέφερε και επεσήμανε ότι η 
πρωτοβουλία για τη σύσταση Συνταγ-
ματικής Επιτροπής στη Συρία, που θα 
ασχοληθεί με την κατάρτιση του νέου 
συντάγματος της χώρας, έχει καλές 
προοπτ ικές μετά την απόφαση των 
ΗΠΑ.

διεθνή νέα

Ταχεία απαγκίστρωση των ΗΠΑ 
από τη Συρία 

Σ
υζητήσεις και σχόλια προκάλε-
σε για μια ακόμη φορά η ...αστά-
θεια του προέδρου της Κομισιόν 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Ο κ.Γιούνκερ βρισκόταν χθε ς  σ τη 
Σύνοδο Ευρώπης - Αφρικής στη Βιέννη. 
Φτάνοντας για το δείπνο, πρόεδρος της 
Κομισιόν μετά βίας μπορούσε να στα-
θεί σ τα πόδια του ενώ χρειάστηκε να 
τον στηρίξει μια βοηθός του ενώ ένας 
δεύτερος τον κρατά από πίσω για να μην 
πέσει.
Παρά τη δυσκολία του στο περπάτημα, 
ο κ.Γιούνκερ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος 
στη συνέχεια, υποδέχθηκε με αγκαλιές, 
«χαστουκάκια» και high f ive ηγέτες, 
ενώ ερωτηθείσα σχετικά η αναπληρώ-
τρια εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν 
Μίνα Αντρέεβα είπε ότι οι φωτογραφίες 
κάποιες φορές λένε... ψέματα.
«Οι φωτογραφίες κάποιες φορές λένε 

ψέματα, όπως το κάνουν σε αυτήν την 
περίπ τωση» ε ίπε η αναπληρώτ ρια 
εκπρόσωπος τύπου Μίνα Αντρέεβα σε 
δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώ-
τηση σχετικά με την υγεία του προέδρου 
της Επιτροπής.
«Ο πρόεδρος χαίρει άκρας υγείας και 
είναι σε πλήρη ισχύ από χθες το βράδυ» 
πρόσθεσε η αξιωματούχος. Η Αντρέεβα 
σημείωσε ότι μόλις μίλησε με τον ίδιο 
καταλήγοντας «είναι πολύ καλά», ενώ 
προσέθεσε ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
όπως κι ο ίδιος έχει δηλώσει, ορισμένες 
φορές πονάει ενώ περπατάει, ως απο-
τέλεσμα των σοβαρών τραυμάτων που 
υπέστη σε ένα τροχαίο ατύχημα πριν 
από 30 χρόνια.
 Υπενθυμίζ ε ται ότ ι  το πρόβλημα... 
ευστάθειας του κ.Γιούνκερ στη Σύνοδο 
του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο είχε 
προκαλέσει σάλο.

Νέα... παραπατήματα του Γιούνκερ 
πυροδοτούν ξανά σχόλια για τη 
σχέση του με το ποτό 

Κόρμπιν: Είπε ή δεν είπε «ηλίθια 
γυναίκα» τη Μέι;

Α
πό τα...χείλη του Κόρμπιν κρέμεται 
όλη η Βρετανία με τους επικοινωνιο-
λόγους και τους ειδικούς στη γλώσ-
σα του σώματος να προσπαθούν να 

αποκωδικοποιήσουν αν αυτό που ψιθύρισε 
χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων ήταν ηλίθια 
«γυναίκα» την ώρα που η Τερέζα Μέι μιλούσε 
από το βήμα.
Την είπε ή δεν την είπε ηλίθια γυναίκα;
Ο βρετανικός Τύπος αποτυπώνει το κλίμα που 
επικρατεί στον πολιτικό κόσμο της Βρετανίας 
και διερωτάται αν ο μισογυνισμός που αντα-
νακλούν τα λόγια του Κόρμπιν είναι... χαρα-
κτηριστικό του Εργατικού Κόμματος ή γενι-
κότερα των ανδρών που ασχολούνται με τα 
κοινά.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική 
εφημερίδα «Daily Mai», ειδικοί και επικοινω-
νιολόγοι κλήθηκαν να διαβάσουν τα «χείλη» 
του ηγέτη των Εργατικών και εκτός από έναν 
, συμφώνησαν ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν αποκά-
λεσε χαμηλόφωνα τη Μέι «ηλίθια γυναίκα».
Από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι είπε την 
Μέι ηλίθια επισημαίνοντας ότι αυτό που 
μουρμούρισε ήταν «ηλίθια άτομα».
Ωστόσο, πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη των 

Τόρις αλλά και δικοί του βουλευτές έσπευσαν 
να δηλώσουν ότι πράγματι ο Κόρμπιν εκστό-
μισε αυτή την προσβολή.
Τα μικρόφωνα που ήταν τοποθετημένα στο 
κοινοβούλιο δεν πρόδωσαν τον αρχηγό του 
μεγαλύτερου κόμματος της βρετανικής αντι-
πολίτευσης,ωστόσο, βουλευτές κομμάτων 
που κάθονταν σε κοντινή απόσταση από τον 
ηγέτη των Εργατικών εξέφρασαν με βεβαιό-
τητα ότι ο Κόρμπιν ψιθύρισε «ηλίθια γυναίκα».
Από την πλευρά της, η Τερέζα Μέι δήλωσε ότι 
όλοι οι βουλευτές πρέπει να απευθύνονται 
στις γυναίκες με έναν «κατάλληλο» τρόπο.
Η βουλευτής των Εργατικών, Στέλα Κρίζι 
έσπευσε να επισημάνει : «Αυτό δεν είναι εντά-
ξει.Η βουλή μια εστία συναισθημάτων αλλά 
ελπίζω ότι ο Τζέρεμι θα καταλάβει ότι αυτή η 
συμπεριφορά δεν είναι η φυσιολογική».
Ακόμα και ο «σκιώδης» υπουργός Εμπορίου 
της Βρετανίας, Μπάρι Γκάρντινερ συμφώνησε 
με την ομοιδεάτισσά του.
«Ο Τζέρεμι είναι ένας από τους πιο ευγενικούς 
ανθρώπους στο Κοινοβούλιο, σχεδόν ποτέ 
δεν χρησιμοποιεί ακατάλληλη γλώσσα.Αν είπε 
αυτό , είμαι βέβαιος ότι θα το μετανιώσει και 
θα ζητήσει συγγνώμη».
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Σ
τις 17 Δεκεμβρίου, η Μπάρμπαρα 
«Μπάμπι» Κριστίνα Ένγκελχαρντ, 
προκάλεσε... σεισμό στη σόου μπιζ, 
αποκαλύπτοντας το ερωτικό τρίο 

στο οποίο συμμετείχε με τη Μία Φάροου 
και τον Γούντι Άλεν, όταν βρισκόταν σε ηλι-
κία 16 ετών! Ένα 24ωρο μετά, ο πλανήτης 
αναρωτιέται... Ποιο είναι το κορίτσι που σύ-
ναψε κρυφή ερωτική σχέση με έναν από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινη-
ματογράφου;
Η Μπάμπι Κριστίνα Ένγκελχαρντ προκάλεσε 
σάλο με τη συνέντευξή της στο περιοδικό 
Hollywood Reporter, 42 χρόνια μετά την 
ιστορία που αποκάλυψε με τους δύο διά-
σημους παρτενέρ της. Το πρώην μοντέλο 
έφτασε αισίως σε ηλικία 58 χρόνων και 
όπως ισχυρίζεται, η κρυφή ερωτική σχέση 
της με τον Γούντι Άλεν διήρκεσε οκτώ χρό-
νια.
«Ήταν μία ιστορία αγάπης», δήλωσε η ίδια, 
καθιστώντας σαφές ότι συμμετείχε εις γνώ-
σιν της. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζει 
ο κόσμος για την άλλοτε ερωμένη του Γούντι 
Άλεν, αλλά και της Μία Φάροου, όπως προ-
κύπτει από τα λόγια της. Υπάρχουν πέντε 
γεγονότα που δεν έχουν γίνει ευρέως γνω-
στά για το πρώην μοντέλο που επανήλθε 
δυναμικά στην επικαιρότητα.

1.«Ποτέ δεν μετάνιωσα, με έκανε 
αυτό που είμαι», δήλωσε
Όλα ξεκίνησαν όταν η Μπάμπι, σε ηλικία 16 
ετών, πλησίασε η ίδια τον 
Γούντι Άλεν, στη Νέα Υόρκη 
και του έδωσε τον αριθμό 
του τηλεφώνου της. Τα υπό-
λοιπα δεν χρειάζεται πολλή 
φαιά ουσία για να φαντα-
στεί κάποιος πώς εξελίχθη-
καν. Η επικοινωνία έφερε τη 
γνωριμία, η γνωριμία έγινε 
πιο στενή και η νεαρή και 
φιλόδοξη τότε κοπέλα, δεν άργησε να ενδώ-
σει στις σεξουαλικές ορέξεις του διάσημου 
ζευγαριού, συμμετέχοντας σε ένα ερωτικό 
τρίο που «ποτέ δεν μετάνιωσε», όπως χαρα-
κτηριστικά δήλωσε, προσθέτοντας ότι «με 
έκανε αυτό που είμαι». Όπως αποκάλυψε, 
συναντήθηκε με τον Γούντι Άλεν στο εστια-
τόριο Elaine’s, στη Νέα Υόρκη και ήταν τότε 
που τον προσέγγισε, ανοίγοντας ένα νέο 
κεφάλαιο στη ζωή της.

2.Η Μπάμπι είναι χωρισμένη μη-
τέρα δύο παιδιών
Σε ηλικία 58 ετών, η Μπάμπι Κριστίνα 

Ένγκελχαρντ είναι χωρισμένη μητέρα δύο 
παιδιών και διαβιώνει ως αναγνώστρια σε 
άτομα με ψυχικές ανάγκες. Όλως τυχαίως, 
στη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι έχει 
γράψει δύο αυτοβιογραφικά βιβλία, το ένα 
εκ των οποίων έχει ως αντικείμενο απο-
κλειστικά την κρυφή ερωτική της σχέση με 
τον Γούντι Άλεν. Η ίδια είπε πως η σχέση 
της με τον διάσημο σκηνοθέτη και ηθο-
ποιό είχε δύο όρους. 1)Να μην μιλάνε ποτέ 
για δουλειά και 2)Να βρίσκονται πάντα 
στο σπίτι του, σε προστατευμένο περιβάλ-
λον. «Τα δέχθηκα διότι ήμουν ευχαριστη-
μένη», τόνισε.

3.Έχει δουλέψει ως ηθοποιός, 
συγγραφέας, παραγωγός και μο-
ντέλο
Επαγγελματικά η Μπάμπι φαίνεται πως 
ήταν αρκετά δραστήρια, γεγονός που επι-
βεβαιώνει τη φιλοδοξία της, η οποία απο-
δεικνύεται και από την τολμηρή κίνησή 
της να πλησιάσει τον 25 χρόνια μεγαλυ-
τερό της, σε ηλικία 41 ετών τότε, Γούντι 
Άλεν, σε έναν δημόσιο χώρο και να του 
προσφέρει την... αγκαλιά της. Η Μπά-
μπι συμμετείχε σε 11 ταινίες, μεταξύ των 
οποίων The Third Solution and Demonia. 
Το 2006 ήταν υποψήφια για το βραβείο 
Best Foreign Film.

4.Η Μπάμπι εμφάνισε ως πειστή-
ριο ένα ερωτικό γράμμα του Γού-

ντι Άλεν
Η 58χρονη πρώην... 
16χρονη ερωμένη του 
διάσημου σκηνοθέτη και 
ηθοποιού παρουσίασε ως 
πειστήριο για τους ισχυ-
ρισμούς της, ένα ερωτικό 
γράμμα του Γούντι Άλεν, 
καθώς και ένα αυτόγραφο 
του ιδίου.

5.Ο Γούντι Άλεν κατηγορήθηκε 
ξανά για σχέσεις με ανήλικα ά-
τομα
Η Μπάμπι ενδεχομένως να μην ήταν η 
μοναδική ανήλικη που είχε πέσει στην 
αγκαλιά του Γούντι Άλεν. Δεν έχει περά-
σει πολύς καιρός από τις αποκαλύψεις 
περί σχέσης του με τη θετή του κόρη και 
κόρη της Μία Φάροου, Ντίλαν Φάροου. Η 
Μπάμπι δεν θέλησε να το σχολιάσει, αλλά, 
όπως ανέφερε ο συντάκτης, έδειξε να το 
θεωρεί φυσιολογικό, καθώς η ίδια είχε 
ζήσει μία ανάλογη εμπειρία.

Μπάμπι Κριστίνα: Ποια είναι η 
16χρονη ερωμένη του Γούντι Άλεν 

Λ
ίγες ώρες μετά το σάλο που 
προκλήθηκε στο Διαδίκτυο, το 
Facebook έσπευσε να διαψεύσει 
ότι, το 2017, οι εταιρείες αυτές 

έκαναν κατάχρηση των δεδομένων των 
χρηστών, αν και απέφυγε επιμελώς να α-
ναφερθεί στον όγκο των δεδομένων που 
προσφέρθηκαν «στο πιάτο» στους συνερ-
γάτες του.
Πρόκειται για ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο 
υποκλοπών στοιχείων από χρήστες που 
βαραίνει τον «κύριο Facebook», μετά την 
αποκάλυψη του σκανδάλου της Cambridge 
Analytica, πριν από μερικούς μήνες.
Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
των New York Times, το Facebook φέρε-
ται να επέτρεψε στη μηχανή αναζήτησης 
της Microsoft να βλέπει τα ονόματα σχε-
δόν όλων των φίλων των χρηστών του 
Facebook χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Παράλληλα, επέτρεψε στις ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες ψυχαγωγίας Netflix και 
Spotify να διαβάζουν τα προσωπικά 
μηνύματα των χρηστών, ενώ άφησε την 
Amazon να αποκτήσει ονόματα χρηστών 
και πληροφορίες επικοινωνίας μέσω των 
φίλων τους
Επιπλέον, όπως αποκαλύπτουν οι New 
York Times, το Facebook συνήψε συμφω-
νίες με περισσότερους από 60 κατασκευα-
στές smartphones, συμπεριλαμβανομένης 
της Apple. Τα αρχεία καταδεικνύουν ότι 
οι συσκευές Apple μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση στους αριθμούς επαφών και 
τις καταχωρίσεις ημερολογίου του χρή-
στη, ακόμη και αν ο ίδιος είχε απενεργο-
ποιήσει όλες τις λειτουργίες κοινοποίη-
σης. Η Apple είχε επίσης τη δυνατότητα 
να κρύψει το γεγονός ότι οι συσκευές της 

ζητούσαν δεδομένα από τους χρήστες του 
Facebook.
Τέλος, το Facebook φέρεται να επέτρεψε 
στη Yahoo να διαβάζει τις αναρτήσεις 
φίλων χρηστών.
Επίσης, η Yandex, μια ρωσική πλατφόρμα 
στα social media που κατηγορείται ότι 
έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, διέθετε πρό-
σβαση στα μοναδικά αναγνωριστικά των 
χρηστών του Facebook μέχρι το 2017 - 
παρά το γεγονός ότι το Facebook είχε στα-
ματήσει να τα μοιράζεται με άλλες εφαρ-
μογές εδώ και για χρόνια, λόγω ανησυ-
χιών για την ασφάλεια.
Μία ακόμη αποκάλυψη του δημοσιεύμα-
τος αφορά στο «People you may know», 
ένα εργαλείο που προτείνει φίλους στο 
Facebook. Σύμφωνα με τους «New York 
Times», το Facebook χρησιμοποιούσε στο 
εν λόγω εργαλείο δεδομένα που αντλούσε 
από τους συνεργάτες του.
Από τη πλευρά του, το Facebook ισχυρί-
ζεται ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα για την 
παροχή αυτού του είδους της πρόσβα-
σης, που υπήρχε ακόμη και εάν οι χρήστες 
είχαν απενεργοποιήσει όλες τις δυνατότη-
τες κοινοποίησης δεδομένων στο προφίλ 
τους. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έδωσε σε 
ορισμένες εταιρείες πρόσβαση σε δεδο-
μένα χρηστών του χωρίς την έγκρισή τους.
«Καμία από αυτές τις συνεργασίες ή τις 
λειτουργίες δεν παρείχε στις εταιρείες 
πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς την 
άδεια των ανθρώπων, ούτε παραβίαζε την 
ρύθμισή μας του 2012 με την FTC», γρά-
φει ο Κωνσταντίνος Παπαμιλτιάδης διευ-
θυντής πλατφορμών προγραμματιστών 
και προγραμμάτων σε ανάρτησή του σε 
ιστολόγιο.

Αρνείται το Facebook το «εμπόριο 
μηνυμάτων»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

Μ
ία από τις πιο αγαπημένες μου α-
ναμνήσεις από τα Χριστούγεννα 
σα μικρό παιδί στην Κύπρο ήταν 
τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και ψαίλναμε τα 
κάλαντα. Σήμερα θα δούμε μερικές από τις Χρι-
στουγεννιάτικες παραδόσεις που έχουμε στην 
Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συ-
νέχεια θα τις τοποθετήσουμε στη σωστή τους 
θέση. Ως Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός ποια 
πρέπει να είναι η στάση μου σ’ αυτές τις διάφο-
ρες συνήθειες των Χριστουγέννων;
Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων που 
θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι η Χριστουγεν-
νιάτικη μουσική. Αναφέραμε ήδη πώς τα Κάλα-
ντα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε μας όταν ήμα-
σταν παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική 
αποτελεί μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ραδιο-
φωνικοί σταθμοί που παίζουν μόνο Χριστου-
γεννιάτικη μουσική όλη την περίοδο των Χρι-
στουγέννων.
Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο ύμνο που 
ακούστηκε τα πρώτα Χριστούγεννα. Τον έψα-
λαν οι άγγελοι. Τα λόγια του ύμνου τα βρίσκουμε 
στο Λουκά κεφάλαιο 2. “Δόξα Θεώ εν υψίστοις 
και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία.”  Τα 
πρώτα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είχαν κάποιο 
νόημα. Το μήνυμά τους ήταν, “Δόξα και λατρεία 
ανήκει στον Ύψιστο Θεό γιατί έστειλε το Γιο Του. 
”  Και συνεχίζει, “Και στη γη, ο Ιησούς, το παιδί 
των Χριστουγέννων, θα φέρει ειρήνη, μια τέτοια 
ειρήνη που ξεπερνάει κάθε λογική. Στη θέση του 
άγχους θα φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία και τη 
μέριμνα που έχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα θα 
την αντικαταστήσει με ειρήνη. Θα αντικαταστή-
σει την αγωνία του θανάτου και της αιωνιότητας 
με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο ουρα-
νός περιμένει όλους εκείνους που άνοιξαν την 
καρδιά τους στο Χριστό. Κάθε φορά λοιπόν που 
ακούς τη Χριστουγεννιάτικη μουσική, να θυμά-
σαι τον ύμνο των αγγέλων εκείνα τα πρώτα Χρι-
στούγεννα και Εκείνον για τον Οποίο έψαλλαν.
Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη είναι οι 
κάρτες. Όλοι μας έχουμε μια λίστα. Συνήθως οι 
πρώτοι στη λίστα είναι οι συγγενείς μας. Μετά 
είναι οι γνωστοί κι οι φίλοι που είχαμε κάποτε 
ή έχουμε ακόμη κάποια σχέση. Οι περισσότε-
ροι από μας θέλουμε να αγγίξουμε τις καρδιές 
αυτών των ανθρώπων την περίοδο των Χρι-
στουγέννων. Έτσι λοιπόν τους στέλνουμε μια 
κάρτα με ευχές.
Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας έχει 
ελαττώματα. Αν όμως είσαι στη λίστα των φίλων 
του Θεού, τότε έχεις μία σχέση με κάποιον φίλο 
χωρίς κανένα ελάττωμα. Η αγάπη Του δε μοιά-
ζει με καμία αγάπη. Σ’ ακούει με υπομονή όπως 
κανένας άλλος. Είναι στη διάθεσή σου όλο το 

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

Να Μην Αφήσουμε Έξω το 
Χριστό από τα Χριστούγεννα

To παιδί μου και εγώ
Τα βασικά εργαλεία πειθαρχίας 

ανάλογα με την ηλικία 

Ό
σο προετοιμασμένος και να εί-
ναι κάποιος για τις υστερίες σε 
όλες τις ηλικίες του παιδιού, πά-
ντα αποτελεί πρόκληση το πώς 

θα τα πειθαρχήσουμε χωρίς να είμαστε πο-
λύ αυστηροί. Αυτό που χρειάζεται είναι η 
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 
όπου το παιδί θα νιώθει σεβασμό, φροντί-
δα και κατανόηση.

Πρώτα, οι βασικοί κανόνες
 ª Η οικογένεια λειτουργεί υποστηρι-

κτικά. Κάθε μέλος πρέπει να νιώθει ότι 
συνεισφέρει με το δικό του μοναδικό 
τρόπο.

 ª Ο σεβασμός είναι αμοιβαίος. Κάποιος 
παραπονιέται ότι ο άλλος δεν τον ακούει. 
Όταν το παιδί προσπαθεί να σας πει κάτι, 
σταματήστε ό,τι κάνετε και δείξτε του αμέ-
ριστη προσοχή. Αν γίνετε εσείς το πρό-
τυπο, θα κάνει το ίδιο αργότερα.

 ª Η συνέπεια είναι το κλειδί. Η συναι-
σθηματική δύναμη του παιδιού προέρ-
χεται από τη σταθερότητα των κανόνων. 
Μαθαίνει να γίνεται υπεύθυνο, να μην 
μπερδεύεται ως προς το τι ισχύει και να 
μην λειτουργεί σε βάρος των άλλων.

 ª Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη. Αν το 
παιδί δεν βιώσει ποτέ πόνο ή απογοή-
τευση, δεν θα αναπτύξει ψυχολογικές δεξι-
ότητες που είναι θεμελιώδεις για τη μελλο-
ντική του ευτυχία.
Ατελείωτη αγάπη στο μωρό από τη γέν-
νηση μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής. Μην 
φοβάστε ότι θα κακομάθετε το μωρό αν 
ανταποκρίνεστε κάθε φορά στις ανάγκες 
και το κλάμα του. Αντιθέτως, η πολλή 
αγάπη και προσοχή δημιουργεί έναν 
άνθρωπο που συμπεριφέρεται και προ-
σαρμόζεται καλά. Αργότερα θα έχει αυτο-
πεποίθηση, θα εμπιστεύεται και θα αντιλη-
φθεί τα όρια όταν έρθει η ώρα.
Αφαιρέστε και αντικαταστήστε (6-18 
μηνών). Σε αυτήν την ηλικία, πετούν πράγ-
ματα όχι για να σας εκνευρίσουν αλλά για 
να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αντί 
να χάσετε την ψυχραιμία σας, πάρτε του το 
επικίνδυνο αντικείμενο και αντικαταστή-

στε το με κάτι που δεν προκαλεί τόσο κίν-
δυνο. Όσο το κάνετε, εξηγήστε του ακόμα 
κι αν δεν καταλαβαίνει ακόμα πλήρως.

Δώστε έμφαση στα θετικά (12 μη-
νών και άνω)
Αντί να ουρλιάζετε όταν κάνει κάποιο 
λάθος, επιβραβεύστε το όταν κάνει κάτι 
σωστά. Ξεκινήστε με πολύ μικρά βήματα, 
όπως το να του πείτε μπράβο που μάζεψε 
τα τουβλάκια του όταν του το ζητήσατε.

Ζητήστε τη βοήθειά του (12 μη-
νών και άνω)
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παι-
διά έρχονται στον κόσμο προγραμματι-
σμένα να βοηθούν και να συνεργάζονται. 
Οι γονείς μπορούν να επωφεληθούν από 
αυτήν τη φυσική τάση. Βρείτε αυτά που 
αρέσουν περισσότερο στο παιδί στο σπίτι 
και επιτρέψτε του να σας βοηθά στη δια-
δικασία.

Διαχειριστείτε το θυμό (1-3 ετών)
Τα παιδιά παθαίνουν εύκολα υστερία γιατί 
δεν έχουν μάθει να ελέγχουν τα συναισθή-
ματά τους. Αφήστε το παιδί να ηρεμήσει με 
όποιο τρόπο εκείνο κρίνει. Όταν χαλαρώ-
σει, μιλήστε του για αυτό που συνέβη ώστε 
να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος.

Ακούστε το ‘όχι’ του (1-3 ετών)
Η αγαπημένη και πιο συχνή λέξη των παι-
διών σε αυτήν την ηλικία. Ο μόνος τρόπος 
να το σταματήσετε είναι να μην το αγνο-
είτε και να λάβετε σοβαρά την άρνηση του. 
Απλά επιμείνετε στην ίδια ερώτηση με δια-
φορά 5 λεπτά μετά από κάθε φορά.

Δοκιμάστε την αντίστροφη επι-
βράβευση (3 ετών και άνω)
Τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στη 
θετική ενίσχυση από ό,τι στην τιμωρία. 
Και τους αρέσει η δομή και οι ξεκάθαρες 
προσδοκίες. Αντί να τα επιβραβεύετε για 
την καλή συμπεριφορά, πάρτε πίσω τις 
ανταμοιβές όταν φέρονται άσχημα μόνο 
για λίγες ώρες.
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Η 
έλλειψη βιταμίνης D 
μπορεί να αυξήσει 
τον κ ίνδυνο κατά-
θλιψης έως και 75% 

στους ηλικιωμένους, σύμφω-
να με μια νέα μελέτη που πε-
ριελάμβανε τετραετή παρακο-
λούθηση.
Η κατάθλιψη στους ηλικιωμέ-
νους έχει επιπτώσεις στην ποι-
ότητα ζωής, στο πόσο συχνά 
λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, 
ακόμη και σ την πιθανότητα 
θανάτου. Η αύξηση των επιπέ-
δων βιταμίνης D θα μπορούσε 
να προσφέρει νέες ευκαιρίες 
για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων.
Τα συμπληρώματα βιταμίνης D 
δεν είναι δύσκολο να ληφθούν 
και είναι σχετικά ασφαλή, 
οπότε οι ερευνητές της 
μελέτης ζητούν επικαι-
ροποιημένε ς οδηγ ίε ς 
σχετικά με τη συνιστώ-
μενη πρόσληψη της 
εν λόγω βιταμίνης.
«Αυτή είναι η μεγα-
λύτερη και πληρέ-
σ τερη μελέτη του 
κινδύνου κατάθλιψης 
σε σχέση με τη βιταμίνη D 
σε ηλικιωμένους που 
διεξήχθη ποτέ στην 
Ιρλανδία» είπε ένας 
από τους ερευνητές, 
ο Robert Briggs, από 
το Trinity College του 
Δουβλίνου. «Τα ευρήματά 
μας παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες γ ια να 
βοηθήσουν στην ενη-
μέρωση για την πολι-
τική δημόσιας υγείας 
- ιδιαίτερα όσον αφορά 
στην πρόταση για τη χρη-
σιμότητα της θεραπείας 
με συμπληρώματα βιταμίνης 
D σχετικά με την κατάθλιψη».
Η μελέτη κάλυψε 3.965 άτομα 
ηλικ ίας άνω των 50 ε τών 
που συμμετείχαν στην Irish 
Longitudinal Study on Aging 
(TILDA). Μετά τις αρχικές αξι-
ολογήσεις, οι ερευνητές επα-
νεξέτασαν τους συμμετέχοντες 

δύο χρόνια αργότερα και ξανά 
έπειτα από τέσσερα χρόνια.
Μέχρι το τ έ λος αυτής της 
τε τραετούς περιόδου, 400 
άτομα είχαν εμφανίσει κατά-
θλιψη.  Ο ι  συμμε τ έ χον τ ε ς 
με ανεπάρκεια βιταμίνης D 
παρουσίασαν κατά 75% υψη-
λότερο κίνδυνο κατάθλιψης. 
Οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψιν 
παράγον τε ς όπως χρόν ιε ς 
παθήσεις και το επίπεδο φυσι-
κής δραστηριότητας.
Τα επίπεδα της βιταμίνης D 
έχουν συνδεθεί με την κατά-
θλιψη και σε προηγούμε-
νες έρευνες, αλλά το μεγάλο 
δείγμα και η τετραετής περίο-
δος που χρησιμοποιήθηκε σε 
αυτήν τη μελέτη την καθιστούν 

από τις πιο σημαντικές.

Ο ρόλος των συ-
μπληρωμάτων

Ενώ από καιρό ε ίναι 
γνωστό ότι η βιταμίνη 
D είναι σημαντική για 

τα οστά, τα δόντια και 
τους μυς, η σχέση με την 

ψυχική ευεξία ε ίναι 
σ χε τ ικά νέα.  Ένας 
στους τέσσερις ηλικι-
ωμένους στην Ιρλαν-

δία εκτιμάται πως δεν 
λαμβάνει αρκετή βιτα-

μίνη D τους χειμερινούς 
μήνες.
Οι ερευνητές πιστεύουν 
ότι η βιταμίνη D μπορεί 
να είναι σε θέση να προ-

στατεύσει τον εγκέφαλο 
από κάποια φθορά που σχε-
τίζεται με τη γήρανση, αλλά 
θα χρειαστούν περαιτέρω 
μελέτες για αυτό.
Πρέπει τα συμπληρώματα 

βιταμίνης D να χορηγούνται 
σε τακτική βάση ή να υπάρ-
χει εμπλουτισμός τροφίμων; 
Να σημειωθεί, πάντως, ότ ι 
δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση 
για το τι συνιστά ανεπάρκεια ή 
έλλειψη βιταμίνης D.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο 
Journal of Post-Acute and 
Long-Term Care Medicine.

Σ
ε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PNAS, ερευνητές από το Karolinska 
Institutet στη Σουηδία, έδειξαν πώς μια μεγαλύτερη πρόσληψη ανόργα-
νων νιτρικών αλάτων, που απαντάται σε πολλούς τύπους λαχανικών, μει-
ώνει τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει 

φαρμακευτική θεραπεία για το λιπαρό συκώτι, μια κατάσταση που μπορεί να 
επιδεινωθεί και να προκαλέσει κίρρωση του ήπατος ή και καρκίνο του ήπατος.
Η στεάτωση του ήπατος είναι μια κοινή ασθένεια που πλήττει περίπου το 25% 
του πληθυσμού. Οι σημαντικότερες αιτίες είναι η υπερβολική κατανάλωση 
φαγητού και η υψηλή κατανάλωση οινοπνεύματος.
Οι ερευνητές στο Karolinska Institutet έχουν δείξει τώρα πώς μια μεγαλύτερη 
πρόσληψη ανόργανων νιτρικών αλάτων μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση 
λίπους στο ήπαρ.
«Όταν δώσαμε μέσω της διατροφής νιτρικά άλατα σε ποντικούς που τράφηκαν 
με μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και ζάχαρη, παρατηρήσαμε ένα 
σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό λίπους στο ήπαρ», είπε ο Mattias Carlström, 
αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας, στο 
Karolinska Institutet.
Τα αποτελέσματά επιβεβαιώθηκαν χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μελέτες 
κυτταροκαλλιέργειας σε ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα.
Εκτός από τον χαμηλότερο κίνδυνο στεάτωσης, οι ερευνητές παρατήρησαν επί-
σης μείωση της αρτηριακής πίεσης και βελτίωση της ομοιόστασης ινσουλίνης / 
γλυκόζης σε ποντίκια με διαβήτη τύπου 2.
Η εστίαση της ερευνητικής ομάδας είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθή-
σεων και του διαβήτη τύπου 2 μέσω διατροφικών αλλαγών.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα νιτρικά άλατα από τα λαχανικά ενισχύ-
ουν την αποτελεσματικότητα των μιτοχονδρίων, του σταθμού ηλεκτροπαραγω-
γής του κυττάρου, και μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική αντοχή. 

Ο 
Γαστρεντερολόγος και Δ/
ντής Β’ Γαστρεντερολογι-
κής Κλινικής του ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center 

κ. Μανώλης Συμβουλάκης προτεί-
νει τη λήψη αλγινικών -που είναι η 
νέα γενιά των αντιόξινων- για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
καούρας και της δυσπεψίας. Τα αλ-
γινικά σκευάσματα πρέπει να θε-
ωρούνται πρώτης εκλογής, καθώς 
λειτουργούν με ένα διπλό μηχανι-
σμό που όχι μόνο εξουδετερώνει 
την περίσσεια του οξέος αλλά κα-
ταστέλλει και την παλινδρόμηση α-
νακουφίζοντας τον πάσχων από την 
καούρα και τη δυσπεψία. Ο τρόπος 
δράσης τους, τους επιτρέπει να ε-
πιφέρουν αποτέλεσμα μέσα σε 3-5 
λεπτά από τη λήψη, ενώ σημαντικό 
πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν 
να χορηγούνται παράλληλα με κάθε 
άλλη θεραπευτική αγωγή, ώστε να 
επιτυγχάνεται μια συνολική αντιμε-
τώπιση των συμπτωμάτων και ο πά-
σχων να ανακουφίζεται άμεσα.
Σύμφωνα και τον κ. Συμβουλάκη, τα 
αλγινικά μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως συμπληρωματική θερα-
πεία σε ασθενείς που δεν επιτυγ-
χάνουν πλήρη ύφεση των συμπτω-
μάτων τους με τα PPIs, αλλά και ως 
μονοθεραπεία σε περιπτώσεις που 
η νόσος δεν απαιτεί καθημερινή 
συστηματική θεραπεία, αλλά μόνον 
συμπτωματική ανακούφιση.
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για 
την αποφυγή της καούρας και της 
δυσπεψίας ενόψει των γιορτών

 ª Έχετε πάντα μαζί σας ένα αλγι-
νικό σκεύασμα

 ª Πίνετε άφθονο νερό
 ª Μην «φορτώνετε» το στομάχι 

σας κυρίως τις βραδινές ώρες
 ª Αποφύγετε τα αναψυκτικά μαζί 

με το φαγητό
 ª Αποφύγετε το κάπνισμα μετά 

το φαγητό
 ª Μασάτε αργά
 ª Συμπεριλάβετε στα γεύματά 

σας πράσινες σαλάτες.Προτιμήστε 
να τις καταναλώνετε πριν από τα 
άλλα φαγητά, ώστε να περιορίζετε 
το αίσθημα της πείνας

 ª Αποφύγετε να ξαπλώνετε ή 
να ασχολείστε με κοπιώδεις δρα-
στηριότητες μετά το φαγητό. Εάν 
θέλετε να διευκολύνετε την πέψη, 
να κάνετε έναν ήρεμο περίπατο, με 
αργό βήμα.

Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση: 
Τι πρέπει να 
γνωρίζετε Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά 

αποτρέπουν τη συσσώρευση 
λίπους στο συκώτι

Η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο για 
κατάθλιψη

υγεία

Οι ατμιστές, δηλαδή οι 
χρήσ τ ε ς  ηλεκ τ ρον ι -
κού τσιγάρου, εισπνέ-

ουν χαμηλότερα επίπεδα τοξι-
κών χημικών ουσιών σε σχέση 
με τους καπνιστές παραδοσια-
κών τσιγάρων, σύμφωνα με μια 
νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα.
Η μελέτη δείχνει ότι οι ατμιστές 
έχουν περισσότερα ίχνη τοξι-
κών ουσιών στα ούρα απ’ ό,τι οι 
μη καπνιστές, αλλά λιγότερα σε 
σχέση με τους παραδοσιακούς 
καπνιστές.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
Μάκιετζ Γκόνιεβιτς του Κέντρου 
Καρκίνου Ρόζγουελ Παρκ της 
Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο αμερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «JAMA 
Network Open», σύμφωνα με 

το πρακτορείο Ρόιτερς, ανέ-
λυσαν δείγματα ούρων από 
5.105 άτομα, από τους οποί-
ους οι 2.411 ήσαν παραδοσια-
κοί καπνιστές, οι 247 μόνο ατμι-
στές, οι 792 τόσο ατμιστές όσο 
και καπνιστές, ενώ οι 1.655 μη 
καπνιστές.
Τα υψηλότερα επίπεδα νικο-
τίνης ανιχνεύθηκαν σε όσους 
ήσαν ταυτόχρονα καπνιστές και 
ατμιστές, ενώ οι αποκλειστικά 
καπνιστές είχαν συγκριτικά 
λιγότερους βιοδείκτες νικοτίνης 
στα ούρα τους. Από την άλλη, 
όσον αφορά τα επίπεδα βαρέων 
μετάλλων όπως μολύβδου και 
καδμίου, αυτά ήσαν χαμηλό-
τερα στους ατμιστές σε σχέση με 
τους καπνιστές, αλλά σημαντικά 
υψηλότερα σε σχέση με τους μη 
καπνιστές.

Λιγότερο τοξικό το άτμισμα από το 
παραδοσιακό τσιγάρο
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Στη μία και μοναδική συνέντευξη που παρα-
χώρησε ποτέ ο Ελληνας 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 αφε-
ντικό της Αστόρια. Εκανα business στις κατα-
σκευές, άνοιξα εστιατόρια, ενεχυροδανει-
στήρια, 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 Αστυνομία για αδικήματα όπως λαθρε-
μπόριο πετρελαίου, κλοπές και φοροδια-
φυγή.
Δύο τουλάχιστον Ελληνες θυμούνται ακόμη 
το γλέντι για την ονομαστική του γιορτή 
κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν 
ταξίδεψαν από την Ελλάδα στην Αμερική για 
συγκεκριμένη δουλειά.
Ο ένας ήταν εφοπλιστής που αντιμετώπιζε 
πρόβλημα με συγκεκριμένη τράπεζα στην 
οποία είχε δοσοληψίες που αφορούσαν 
αγορά και πώληση μετοχών στις ΗΠΑ, την 
οποία κατηγορούσε για διαφυγόντα 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 μαφι-
όζου, μαζί με τον Τζον Γκότι, τον Σάμι Γκρα-
βάνο, 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 ζεϊμπέκικο 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 Αστό-
ρια, το Κουίνς και το Μπρούκλιν, θα γίνει 
η δολοφονία που θα αλλάξει για πάντα τη 

ζωή του.

Ο «Χοντρός Πιτ» και το κάρφωμα
Την ώρα που ο Ελληνας «νονός» μιλάει στο 
τηλέφωνο με τον Σάμι Νάλο, ο οποίος ήταν στο 
γραφείο ταξιδίων που είχε ο Βελέντζας, ακούει 
να τον πυροβολούν αρκετές φορές.
Ο Νάλο δεν πέθανε αμέσως και, σύμφωνα με 
μαρτυρίες των αστυνομικών που έφτασαν, 
τους είπε: «Ο Σπύρος το έκανε», μαρτυρία 
όμως που δεν έγινε δεκτή στη δίκη του.
Αυτός που τον «έκαψε» τέσσερα χρόνια μετά ήταν 
ο Πιτ Τσιόντο -τον έλεγαν ο «Χοντρός Πιτ» γιατί 
ζύγιζε κοντά 200 κιλά- ο άνθρωπος των Λουκέζε 
που είχε αναλάβει την «εποπτεία» του Σπύρου.
Ο Τσιόντο που ήταν από τους πιο έμπιστους 
capo της φαμίλιας και γνώριζε παρά πολλά 
από τα ένοχα και σκοτεινά μυστικά της συνε-
λήφθη και διαπίστωσε ότι το FBI τον είχε 
«δέσει» με ακλόνητα στοιχεία για την υπόθεση 
«Παράθυρα», ένα καρτέλ που είχαν στήσει οι 
πέντε ισχυρές οικογένειες της μαφίας στη Νέα 
Υόρκη.
Αποφάσισε να δηλώσει ένοχος για να πετύχει 
μικρότερη ποινή, χωρίς όμως να ενημερώσει 
τους Λουκέζε και να ζητήσει άδεια γι’ αυτή του 
την απόφαση.
Οι τελευταίοι φοβούμενοι ότι θα τους 
«δώσει» διέταξαν τη δολοφονία του και δύο 
εκτελεστές τού έστησαν ενέδρα σε ένα βεν-
ζινάδικο του Στέιτεν Αϊλαντ στις 8 Μαΐου του 
1991. Τον πυροβόλησαν δώδεκα φορές, αλλά 
ο «Χοντρός Πιτ» έζησε.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, σώθηκε από το 
λίπος που δεν επέτρεψε σε καμία από τις σφαί-
ρες να πλήξουν καίρια κανένα όργανο στο 
σώμα του.
Μετά την απόπειρα και τις απειλές των Λου-
κέζε ότι αν μιλήσει θα σκοτώσουν τη γυναίκα 
του, ο Τσιόντο ζήτησε αυτός και η οικογένειά 
του να μπουν στο πρόγραμμα προστασίας 
μαρτύρων.
Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσε ήταν και ο 
Βελέντζας, στον οποίο «φόρτωσε» τη δολοφο-
νία του Σάμι Νάλο, επειδή, όπως είπε ο τελευ-
ταίος, ήθελε να μπει στις δουλειές του Σπύρου 
και να πάρει μερίδιο.
Ο «νονός» της Αστόρια αρνείται μέχρι σήμερα 
την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ο Νάλο 
σκοτώθηκε με εντολή του Τσιόντο, όταν δεν 
του επέστρεψε 100.000 δολάρια που του είχε 
δανείσει για να παίξει.

Η έφεση που έκανε δεν άλλαξε τίποτα και 
σήμερα εξακολουθεί να βλέπει τον ουρανό 
μέσα από την φυλακή του Αλενγουντ.
Η μυθιστορηματική του πορεία και η κατάληξή 

της επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο ένα 
αγαπημένο μότο των μαφιόζων, σύμφωνα με 
το οποίο «Ολες οι συμφωνίες γίνονται για 
να σπάνε»...

ιστορίες

2Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

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

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
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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O 
Λευκός Πύργος αποτελεί αναμφίβολα το σύμβο-
λο της Θεσσαλονίκης. Επιβλητικός παρατηρητής 
της Νύμφης του Θερμαϊκού, ακρογωνιαίος λίθος 
στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, ένας «τοποτη-

ρητής» της ιστορίας των τελευταίων αιώνων.
Στο εσωτερικό του και γύρω απ' αυτόν, σε στεριά και 
θάλασσα, εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικά γεγονότα κι αν ο 
Πύργος είχε φωνή θα χρειαζόταν άλλους τόσους αιώνες 
που στέκει αγέρωχος εκεί, στην άκρη της παραλίας, για 
να εξιστορήσει συμβάντα με σφαγές, διαδηλώσεις, απερ-
γούς και επαναστάσεις, γεγονότα με βασιλιάδες, πολιτικούς 
και στρατιώτες, με καλλιτέχνες κι ερωτευμένους της ζωής, 
αφού με την πάροδο των γενεών κατέστη ο... συνήθης αυτό-
πτης μάρτυρας της πόλης.
Παρ' όλο που είναι γνωστός τοις πάσι στην ελληνική επι-
κράτεια και πέρα απ' αυτή, και τα τελευταία χρόνια σε κάθε 
επιτυχία αθλητικού ομίλου της Θεσσαλονίκης φλέγεται από 
παραληρούντες οπαδούς ή περικυκλώνεται από συμμετέ-
χοντες σε συλλαλητήρια, παρ' όλο που είναι καθημερινό 
σημείο αναφοράς και τίποτε δεν γίνεται χωρίς αυτόν, ο χιλι-
οτραγουδισμένος Λευκός Πύργος παραμένει ένας... άγνω-
στος. Οχι μόνο γιατί σήμερα πολλοί αγνοούν τη χρήση του 
αλλά, όπως επισημαίνει και η ερευνητική προσπάθεια, καρ-
πός ενός βιβλίου, «η δημοτικότητά του είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με τη γνώση της ιστορίας του».

Η ιστορία του
Ο ερευνητής - συγγραφέας κ. Δημήτρης Τσιρόγλου στο 

βιβλίο του με τον τίτλο «Λευκός Πύργος» και με υπότιτλο 
«ήτο ο πύργος ούτος Βαστίλλη τις της Θεσσαλονίκης» ανα-
ζήτησε σ' όλες τις πηγές, τις καλές και τις κακές περιόδους 
του μνημείου.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει αβίαστα το 
ερώτημα: πόσοι άραγε γνωρίζουν την πραγματική ιστορία 
του Λευκού Πύργου;
Οι πιο πολλοί γνωρίζουν ότι κάποτε ήταν φυλακή. Ενα 
ποσοστό μικρό απαντά ότι ονομαζόταν και Πύργος του 
Αίματος, λιγότεροι ότι κάποτε ονομαζόταν Πύργος του Λέο-
ντος ή Πύργος των Γενιτσάρων και ελάχιστοι γνωρίζουν 
ιστορικές λεπτομέρειες για το μνημείο-σύμβολο της Θεσ-
σαλονίκης, που κατάφερε στο πέρασμα του χρόνου να επι-
σκιάσει τα άλλα μνημεία και εμβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Κι όμως έπαιξε ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Μετονο-
μάστηκε αρκετές φορές ανάλογα με τα γεγονότα. Πολλές 
φορές στην πολύχρονη ιστορία του χρησιμοποιήθηκε ως 
φυλακή και πολλοί πέθαναν στα υγρά κελλιά του με μαρτυ-
ρικό τρόπο. Ασπρίστηκε και ξαναβάφτηκε για να σβηστεί το 
μαύρο παρελθόν του, άλλαξε όψη και χρήση, μέχρι να κατα-
λήξει σήμερα να είναι μόνιμος παρατηρητής και παραστά-
της στην καθημερινότητα της πόλης.
Ουδείς απ' όσους ασχολήθηκαν όμως με τη δική του ιστο-
ρία δεν μπόρεσε να βρει την ακριβή ημερομηνία ανέγερσής 
του, ούτε την αρχική του ονομασία. Ισως και να μην υπάρχει 
συγκεκριμένη ημερομηνία και ο Πύργος να καταστράφηκε 
και να ξαναχτίστηκε. «Το μόνο σίγουρο, λέει στην «K» ο κ. 
Δημ. Τσιρόγλου, είναι ότι σε αυτό το σημείο υπήρχε πάντα 

ένας πύργος, λόγω στρατηγι-
κής θέσης. Από τα ιστορικά 
στοιχεία εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι ο Λευκός Πύργος 
ως κομμάτι ενός μεγαλύτε-
ρου κτιριακού συγκροτήμα-
τος επισκευάστηκε κι ανακαι-
νίστηκε το 1536.

Τον 20ό αιώνα
Στις αρχές του 20ού αιώνα 
αποτίναξε τη χρήση της 
φυλακής και έγραψε πολύτι-
μες σελίδες της ιστορίας. O 
ίδιος όμως πύργος το 1911 
έχασε από κατεδάφιση το 
σπουδαίο οκταγωνικό του 

περιτοίχισμα με τους γραφικούς μολυβδοσκέπαστους πυρ-
γίσκους. Στα πόδια του εκτέθηκαν τα κομμάτια του γερμα-
νικού αερόπλοιου «Ζέπελιν» που κατέρριψαν οι Σύμμαχοι 
στον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην κορυφή του ο ιστός 
της σημαίας, που βρίσκεται στον πυργίσκο, προέρχεται από 
το τουρκικό θωρηκτό «Φετχί Μπουλέντ» που βύθισε ο N. 
Βότσης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1912 και άνοιξε τον 
δρόμο της απελευθέρωσης.
Στα αξιοσημείωτα των μυστηρίων του Πύργου, σύμφωνα με 
τον κ. Τσιρόγλου, είναι ότι συνδέεται με το υπόγειο σύστημα 
στοών της πόλης. Το 1914 προτάθηκε για δεύτερη φορά η 
κατεδάφισή του αλλά γλίτωσε λόγω «υψηλής δαπάνης κατε-
δαφίσεως». Γλίτωσε επίσης το '17 από τη μεγάλη πυρκαγιά, 
«θρήνησε» τον βασιλιά Γεώργιο με τεράστιες μαύρες λωρί-
δες υφάσματος από τις επάλξεις του, υποδέχθηκε αργότερα 
τον Ελ. Βενιζέλο αλλά και τους πρόσφυγες από τη M. Ασία. 
Από τις επάλξεις του ήχησε μεγάφωνο του πρώτου ραδι-
οφωνικού σταθμού που λειτούργησε στα Βαλκάνια. Εγινε 
έδρα προσκόπων, έδρα της ναυτικής διοίκησης, της διοί-
κησης αεράμυνας, φόρεσε κατά καιρούς στέμμα, κανόνια, 
συρματοπλέγματα, αντιαεροπορικά πυροβόλα. Το 1941 
ζωγραφίστηκαν στην επιφάνειά του δέντρα και σπίτια για 
καμουφλάζ κι έχασε τη λευκή του απόχρωση στην οποία 
όφειλε το σύγχρονο όνομά του. Αργότερα στέγασε ένα ναΐ-
δριο και το 1943 καταγράφηκε στα ριζά του μια πράξη αντί-
στασης φοιτητών.
Στολίστηκε με φανταχτερά λαμπιόνια από τον δήμο. Το 
1958 έχασε το επιβλητικό κτίριο του κήπου του και το 
1963 ο Δαλιανίδης γύρισε σκηνές της ταινίας «Κάτι να 
καίει» στις επάλξεις του. Το 1968 έκαναν τον πυργίσκο 
του αναψυκτήριο-κοσμικό κέντρο, αργότερα αναψυκτή-
ριο του ΕΟΤ.
Το 1978 γλίτωσε με ελάχιστες φθορές από τον μεγάλο σει-
σμό, άρχισε να χάνει έναν-έναν τους πλανόδιους υπαίθρι-
ους φωτογράφους του, πριν καταλήξει το 1985 να γίνει αυτό 
που είναι σήμερα: Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης αλλά και 
επάκτιο κόσμημα για την πιο τρυφερή ματιά των κατοίκων 
της πόλης.

Τόπος συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας
Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι εντυπωσιακές ενέργειες 
κοινωνικών ομάδων από τις επάλξεις του αποτελούν κυρίως 
τα τελευταία χρόνια ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην νεότερη 
ιστορία του Λευκού Πύργου.
Εκτός από τους ερωτευμένους που τον χρησιμοποίησαν για 
να συγκινήσουν και εκτός από τα συλλαλητήρια και τις εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας που λαμβάνουν χώρα στην πλατεία 
του, το ίδιο το μνημείο έχει επιλεγεί «ως φόντο που προκα-
λεί αίσθηση» για την προβολή αιτημάτων.
Το 1994 μέλη της Οικολογικής Κίνησης κρέμασαν αεροπανό 
στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την οικοπεδοποίηση 
του Χορτιάτη. Πέρυσι συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ κρέμασαν 
μαύρα υφάσματα διαμαρτυρίας και πριν από λίγες ημέρες 
ένας ιδιοκτήτης Ιντερνετ καφέ κρεμάστηκε ριψοκίνδυνα με 
ορειβατικό σχοινί από τις επάλξεις για να διαμαρτυρηθεί 
για το νέο νόμο, ξεδιπλώνοντας και πανό με το αίτημά του.

Παραμένει... στο ύψος του
Ο Λευκός Πύργος δεν πρόκειται να... ψηλώσει. Τουλάχιστον 
για τους επόμενους μήνες τα έργα πέριξ του Λευκού Πύρ-
γου, στα οποία προβλεπόταν απομάκρυνση παλαιότερης 
επιχωμάτωσης στην περίμετρό του με παράλληλη ανάδειξη 
της εισόδου του, δεν πρόκειται να γίνουν, καθώς η σχε-
τική πρόταση δεν συμπεριελήφθη, μάλλον λόγω έλλειψης 
πόρων, στα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη νέα διαμόρ-
φωση ο Λευκός Πύργος θα «κέρδιζε» από τη βάση του 140 
εκατοστά και το ύψος του θα ξεπερνούσε τα 35 μέτρα από 
33,90 που είναι σήμερα. Τα έργα προϋπολογισμού 600 εκα-
τομμυρίων δραχμών (τιμές 1997) στόχευαν στην καλύτερη 
ανάδειξη του μνημείου με νέα δάπεδα, φωτισμό, καθιστικά, 
διαμορφώσεις πλατείας, του αλσυλλίου κ.τ.λ.

Αγνωστες πτυχές από την ιστορία
του Λευκού Πύργου
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απόψεις

Ν
ομίζω ότι ένας απ τους καλύτερους 
τρόπους να γιορτάσει κανεις τα Χρι-
στούγεννα είναι να ανατρέξει και να 
εντοπίσει μερικά από τα πιο λαμπρά 

ποιήματα που γράφτηκαν στη γλώσσα μας για τη 
μεγάλη γιορτή. 
Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα πιο κάτω ποιή-
ματα ξεχωρίζουν: 
Ο κατάλογος είναι σαφώς επιλεκτικός, και υπο-
κειμενικός, αφού αντανακλά τις προσωπικές 
προτιμήσεις μου. Συμπληρώστε ελεύθερα αυτά 
που σας αρέσουν !

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ,
“ΕΙΔΑ ΧΤΕΣ ΒΡΑΔΥ ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ”
Είδα χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου,
το γεννημένο μας Χριστό,
τα βόδια επάνω του εφυσούσαν,
όλο το χνώτο τους ζεστό.

Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος,
και μέσα η φάτνη η φτωχική,
άστραφτε πιο καλά από μέρα,
με κάποια λάμψη μαγική.

Στα πόδια του έσκυβαν οι Μάγοι,
κι’ έμοιαζε τ’ άστρο από ψηλά,
πως θα καθίσει σαν κορώνα,
στης Παναγίτσας τα μαλλιά.

Βοσκοί πολλοί και βοσκοπούλες,
τον προσκυνούσαν ταπεινά,
ξανθόμαλλοι άγγελοι εστεκόνταν,
κι’ έψελναν γύρω του «ωσαννά».

Μα κι’ από αγγέλους κι’ από μάγους,
δεν ζήλεψα άλλο πιο πολύ,
όσο της Μάνας Του το στόμα,
και το ζεστό – ζεστό φιλί.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ,
“ΑΣΤΕΡΙ ΘΕΪΚΟ”
Τι φως και χρώμα κι ομορφιά να 
σκόρπιζε το αστέρι 
όπου στην κούνια του Χριστού 
τους Μάγους έχει φέρει; 
Ποιος άγγελος το διάλεξε για 
τέτοιο ταχυδρόμο; 
Τα άλλα τα αστέρια θάβλεπαν το 
φωτεινό του δρόμο 
κι από τη ζήλια 
θάτρεμαν… Αστέρι, σε ποια χώρα του 
απέραντου σου ουρανού να 
λαμπυρίζεις τώρα; 
Η παντοδύναμη φθορά μην 

έσβησε το φως σου 
ή μήπως είσ’ αθάνατο κι εσύ, σαν 
το Χριστό σου; 
Δεν κατεβαίνει η λάμψη σου εδώ 
στα χώματα μας; 
Για όλα τα άστρα αλίμονο! δεν 
είναι η ματιά μας… 
Τι φως και χρώμα κι ομορφιά να 
σκορπίζει το αστέρι, 
όπου την κούνια του Θεού τους 
Μάγους έχει φέρει;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”
Μες την αχνόφεγγη βραδιά
πέφτει ψιλό-ψιλό το χιόνι, 
γύρω στην έρμη λαγκαδιά
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά, 
ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου, 
λες κι απλωμένη σιγαλιά
είναι κει ολόγυρα θανάτου.

Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό
γλυκός σημάντρου ήχος γροικιέται, 
ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό
μέσα στη νύχτα να σκορπιέται.

Κι αντιλαλεί τερπνά-τερπνά
γύρω στην άφωνη την πλάση, 
και το χωριό γλυκοξυπνά
την Άγια μέρα να γιορτάσει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ,
“ΝΥΧΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ”
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη
λυγούν τα πόδια
και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους
τα άδολα βόδια.

Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα
σταυροκοπιέται
και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα
Χριστός γεννιέται!

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη
κάποιοι ποιμένες
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες
στη γη σταλμένες.

Κι ακούοντας τα Ωσαννά απ΄ αγγέλων στόματα
στον σκόρπιο αέρα
τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα
με την φλογέρα.

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη
ποιος δεν το ξέρει
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα
λάμπει το αστέρι.

Κι όποιος το βρει μες στ΄ άλλα αστέρια ανάμεσα
και δεν το χάσει,
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το
μπορεί να φτάσει.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ,
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”
Στην γωνιά μας κόκκινο τ΄αναμμένο τζάκι
Τούφες χιόνι πέφτουνε στο παραθυράκι!

Όλο απόψε ξάγρυπνο μένει το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό!

Έλα, Εσύ που Αρχάγγελοι σ’ανυμνούνε απόψε
πάρε από την πίτα μας, που ευωδιά και κόψε!

Έλα κι η γωνίτσα μας καρτερεί να ‘ρθεις……
Σου ‘στρωσα, Χριστούλη μου, για να ζεσταθείς!

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ,
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”
Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, 
ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.

Να ιδώ την πρώτη του ματιά 
και το χαμόγελό του,
το στέμμα των ακτίνων του 
γύρω στο μέτωπό του.

Να λάμψω από τη λάμψη του 
κι’ εγώ σαν διαμαντάκι
κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.

Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία.

Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο 
ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.

ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ, ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  (απόσπασμα)
Ἡ παρθένος σήμερον * τὸν ὑπερούσιον τίκτει, 
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον * τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει· 
ἄγγελοι μετὰ ποιμένων * δοξολογοῦσι, 
μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος * ὁδοιποροῦσι· 
δἰ  ἡμᾶς γὰρ * ἐγεννήθη 
παιδίον νέον, * ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως·
ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες,
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο,
σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν·
Κύριε, δόξα σοι.

Παραδοσιακό
ΚΑΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ 
Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό 
σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει, 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις"
και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα
άστρο λαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα, 

Σ αυτό το σπιτι που ηρθαμε Πετρά να μη Ραγίσει 
και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να 
ζήσει!

Παραδοσιακό
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά
Ψηλή μου δεντρολιβανιά 
και αρχή καλός μας χρόνος
εκκλησιά με τ’ άγιο θόλος 
Αρχή που βγήκε ο Χριστός, άγιος και πνευματικός
στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει 
Άγιος Βασίλης έρχεται
και δεν μας καταδέχεται 
από την Καισαρεία
συ είσαι αρχόντισσα κυρία 
Βαστάει εικόνα και χαρτί
ζαχαροκάντιο ζυμωτή 
χαρτί και καλαμάρι
δες κι εμέ το παλικάρι 
Το καλαμάρι έγραφε
την μοίρα του την έλεγε 
και το χαρτί ομίλει
άγιε μου, άγιε μου καλέ Βασίλη

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΑ ΠΟIΗΜΑΤΑ
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
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ΕΥΧΕΣ – ΕΥΧΕΣ – ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ Σ’ ΕΣΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Χρόνια πολλά!
Οι χιλιοειπωμένες ευχές που δίνουν παγκοσμίως όλοι οι Έλληνες. Άλλοι τις δίνουν από καρδιάς 
κι άλλοι τυπικά γιατί… πρέπει! Προσωπικά σ’ όλη μου τη ζωή λόγω της απασχόλησης μου με τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  μετέφερα και μεταφέρω ευχές 47 χρόνια σε ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ 
κι ΕΛΛΑΔΑ. Κάθε χρόνο οι παγκόσμιες καταστάσεις, ειδικά οι πολιτικές κι οικονομικές, μας 
κάνουν να αλλάζουμε το κείμενο των ευχών.
ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ;
ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, ΤΙΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΙΑ-
ΣΜΟΥΣ;
ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΑΟΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ;
ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΑ, ΝΑ ΖΗΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΘΕΜΙΤΑ ΚΙ ΑΝΕΥΘΥΝΑ 
ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΕΔΕΥΟΥΝ;
ΝΑ ΕΥΧΗΘΕΙΣ  ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΑΧΤΕΙΣ;
Ευγενικοί μου φίλοι δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου δίνει ακόμα ο Παντοδύναμος να εξασκώ αυτό 
το ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ που αγάπησα, υπηρέτησα και θα υπηρετώ πιστά. Ευχαριστώ για την αδιά-
κοπη συμπαράσταση, ηθική κι οικονομική με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί χωρίς αυτή δεν θα 
άντεχα μια έκδοση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους συνεργάτες μου που μου συμπαραστέκονται στο πραγμα-
τικά πολύ δύσκολο αγώνα που δίνω για αυτή την εφημερίδα για να την φέρω κάθε Παρασκευή 
κοντά σας.
Σας ευχαριστώ και σας ΠΡΟΤΡΕΠΩ πάλι να υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις γιατί όταν 
αυτές εκλείψουν ΠΙΣΤΕΨΤΕ με, σύλλογοι, εκκλησίες, οργανισμοί και εμείς θα εκλείψουν για 
πάντα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
Από εμένα, την Χριστιάνα και τον Ηλία. 
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

 Ο Χριστός τότε και τώρα
 

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓEΝΝΩΝ
 

Μητροπολίτη Σωτηρίου
 

Η απελπισία παντού. Βαθύ σκοτάδι σκεπάζει όλη τη γη. Μαύρο πέπλο που καλύπτει 
τα πάντα. Δεν υπάρχει ελπίδα.
 
Κάποιες φωνές ακούγονται. Οι προφήτες του Ισραήλ και οι σοφοί της Ελλάδας 
φωνάζουν. Οι προφήτες λέγουν. Έρχεται ο Μεσσίας. Είναι ο Λυτρωτής. Είναι ο Σωτή-
ρας. Και οι σοφοί λένε. Αν δεν έλθει ο δυνατός από τους ουρανούς, σωτηρία δεν 
υπάρχει.
 
Ο Μεσσίας ήλθε. Είναι ο Υιός της Παρθένου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ο μόνος 
Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου.
 
Ζήτησε τόπο στο κατάλυμα και δε Του δώσαμε. Δε Τον αναγνωρίσαμε. Τον αναγκά-
σαμε και γεννήθηκε στη φάτνη των αλόγων ζώων. Δεν μας παρεξήγησε. Δεν κρά-
τησε κακία εναντίον μας. Ήλθε με έναν σκοπό. Να λυτρώσει και να σώσει.
 
Τον ταπεινώσαμε. Τον μαστιγώσαμε. Τον περιπαίξαμε. Του φορέσαμε την κόκκινη 
χλαμύδα. Τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Τον σταυρώσαμε.
 
Εκείνος και από τον σταυρό μας συγχωρεί. Προσεύχεται: «Πάτερ άφες αυτοίς, ού 
γαρ οίδασι τι ποιούσιν».
 
Σήμερα, ύστερα από δύο χιλιάδες (2000) χρόνια πού βρισκόμαστε; Όχι σε τόσο 
καλή κατάσταση. Κρίμα. Ήλθε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εδίδαξε την αλήθεια. Τελικά 
επικράτησε η αλήθεια του Χριστού σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα;
 
Οι χριστιανοί Τον εγκατέλειψαν. Εστράφησαν εναντίον Του. Δεν καταλαβαίνουν, 
ότι επιστρέφουν στο σκοτάδι. Στην προχριστιανική εποχή. Νομίζουν, ότι έγιναν 
σοφοί και πιο έξυπνοι από τον ίδιο το Θεό. Προσπαθούν να γκρεμίσουν το Θεό και ο 
άνθρωπος να πάρει τη θέση Του. Σίγουρα οδηγούνται στην καταστροφή τους. Χρει-
άζεται να πούμε περισσότερα; Όχι. «Ο έχων νουν νοείν νοείτω».
 
Εσύ κι εγώ χριστιανέ μου, που γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού μας, έλα να σκε-
φθούμε λιγάκι. Πόσο χριστιανοί είμαστε; Πόσο εφαρμόζουμε τις εντολές του Μεσ-
σία; Πόσο σκεφτόμαστε την μετά θάνατο ζωή; Πόσο φροντίζουμε την οικογένειά 
μας; Είναι τα παιδιά μας χριστιανοί; Είναι η πίστη μας ορθή; Τι χριστιανοί είμαστε; 
Ζεστοί, κρύοι ή χλιαροί;
 
Αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την πίστη σας. Μη πλανιέστε από τις σειρήνες του 
κόσμου. Μία είναι η σωτηρία. Ο Χριστός. Στη γέννησή Του φέτος κλείστε Τον στην 
καρδιά σας. Ζήστε το μυστήριο. Ζήστε αληθινή πνευματική ζωή. Κλείστε τούτο το 
χρόνο με πραγματική μετάνοια και επιστροφή στο Χριστό. Αρχίστε και ζήστε το νέο 
χρόνο με τον Χριστό στην καρδιά σας. Είναι ο μόνος δικός σας Λυτρωτής και Σωτή-
ρας, αλλά και Λυτρωτής και Σωτήρας όλου του κόσμου.
 

«Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε»!
 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

T
ην 16η Δεκεμβρίου 2018, με μεγά-
λη αγάπη και χαρά και έπειτα από 
αμέτρητες ανιδιοτελείς ώρες προε-
τοιμασίας, οι κυρίες του Γυναικείου 

Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού, διοργάνω-
σαν μια όμορφη και επιτυχημένη Χριστου-
γεννιάτικη Γιορτή για τους ενοίκους και τους 
κατοίκους, αλλά και για τα μέλη των οικογε-
νειών και των φίλων του Σπιτιού. 
Η αίθουσα της Εστίας του Ελληνικού Σπι-
τιού, όπως ήταν αναμενόμενο, για άλλη 
μια φορά  ήταν κατάμεστη. Την έναρξη της 
γιορτής ευλόγησαν ο πατήρ Χριστιανός και 
ο πατήρ Ιγνάτιος, ενώ μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Κώστας Κωστού-
ρος,  και η Πρόεδρος του Γυναικείου Τμή-
ματος του Ελληνικού Σπιτιού,  κα. Ειρήνη 
Ντότσικα. 
Μέσα στα πλαίσια της επιτυχημένης ενορ-
χήστρωσης των προγραμμάτων της πλού-

σιας Χριστουγεννιάτικης γιορτής, τις εντυ-
πώσεις έκλεψαν η χορωδία και το χορευ-
τικό συγκρότημα της εκκλησίας των Αγίων 
Πάντων, υπό την άψογη διεύθυνση και 
καθοδήγηση της κα. Σοφίας Γρηγοριάδη 
και της κα. Τίνας Πούλος. Η φωτογραφική 
κάλυψη της γιορτής, ήταν μια ευγενική προ-
σφορά του κ. Γιώργου Μάνου. 
Τα γλυκίσματα που προσφέρθηκαν κατά 
τη διάρκεια της γιορτής, ήταν ένα ευγενικό 
έργο των κυριών του Γυναικείου Τμήματος, 
ενώ το απαιτούμενο κόστος για την τύπωση 
των ημερολόγιων του Γυναικείου Τμήματος 
ήταν μια γενναιόδωρη προσφορά της κα. 
Πέννυ Κόντος, την οποία και ευχαριστούμε 
θερμά για ακόμη μία φορά.
Το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπι-
τιού ευχαριστεί όλους όσους παρευρέ-
θησαν στην γιορτή και εύχεται σε ολό-
κληρη την Ελληνική Παροικία Καλά Χρι-
στούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! 
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 
PANTHEON RESTAURANT 

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
& ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Χ
αίρομαι όταν γράφω και δημοσιεύω ενέργειες Ελλήνων επιχειρη-
ματιών που συμπαραστέκονται σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες 
μας και ειδικά σε ορφανά παιδιά. Και πάλι φέτος το PANTHEON 
Restaurant συνεργάστηκε με τον οργανισμό COVENANT HOUSE, δί-

νοντας φαγητό και χρήματα 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 μπο-
ρούν πρέπει να πράττουν αναλόγως. 
Επί τη ευκαιρία θέλω να γράψω ότι μετά από 35 χρόνια φιλίας και 21 χρό-
νια αδιάκοπης συνεργασίας και συνεταιρισμού, ο εκ των συνέταιρος του 
Pantheon, κ. Γιάννης Τρούπης αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί και να ξεκου-
ραστεί μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο. Έτσι, όλο το φορτίο του δημοφι-
λούς εστιατορίου ανέλαβε πλέον μόνος του ο έτερος συνέταιρος, ο αγαπη-
τός 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 διαιωνίζεται προς όφελος και τέρψης των 
καλοφαγάδων. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
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50 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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Με το βραβείο 
«Protecting the 

Homeland» τιμήθηκε 
ο ομογενής και φίλος 
Ιάκωβος Αντωνίνης

During the 2018 ICE Director's Awards ceremony in Washington on December 11, 
ICE Assistant Field Office Director Jacob A. Antoninis received the Protecting the 
Homeland Award.
Mr. Antoninis works in the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) New 
York Field Office and manages the office’s intelligence operations and field operations 
teams on Long Island that identify, locate and arrest criminal aliens, such as members 
of gangs like MS-13. Prior to returning to New York in 2007, Mr. Antoninis was the 
ICE Attaché at the U.S. Embassy in Athens, Greece, where he worked closely with the 
Hellenic National Police, the Hellenic Coast Guard and the Hellenic Customs Service to 
combat criminal organizations whose operations affected both the U.S. and Greece.
Pictured left to right: Acting DHS Deputy Secretary Claire M. Grady, Mr. Antoninis, 
Acting ICE Director Ronald D. Vitiello, and Acting ICE Deputy Director Matthew T. 
Albence.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Πριν αρκετά χρόνια είχα την τύχη να γνωρίσω στην Αμερικανική Πρεσβεία της 
Ελλάδος έναν εξαίρετο Έλληνα με κορυφαία θέση στα τετκταινόμενα του 
Αμερικανικού μεταναστευτικού. Αυτός ήταν ο κ. Ιάκωβος Αντωνίνης. Ένας άνθρωπος 
πολύ χαμηλών τόνων και υπηρεσιακός όσο δεν γίνεται. Σε κορυφαίες υπηρεσίες 
για την ασφάλεια των συνόρων της Αμερικής. Διακρινόταν πάντα για την τιμιότητα 
του και την ευσυνειδησία του στην υπηρεσία. Η τελευταία τιμητική διάκριση σε μια 
λαμπρή πορεία είναι αυτή που βλέπετε παραπάνω. Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ είναι 
ένας 100% Έλληνας που τιμά κι αυτός τον ελληνισμό από πολύ νευραλγική θέση. 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ κ. ΑΝΤΩΝΙΝΗ
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H 
κυβέρνηση του Οντάριο έχει εγκρίνει νομοθεσία για την αποφυγή απεργίας ή α-
ποκλεισμού εταιρείας που παράγει περίπου το ήμισυ της εξουσίας της επαρχίας. 
Οι νομοθέτες κλήθηκαν από τις διακοπές τους τη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να 
τερματιστεί η εργασιακή διαμάχη μεταξύ της Ένωσης Εργαζομένων Ηλεκτιρμού 

και της Οντάριο Power Generation. Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί λένε ότι το νομοσχέδιο 
τους θα στείλει το ζήτημα στη διαιτησία, ώστε να μπορέσει να επιλυθεί χωρίς να διακινδυ-
νεύσει η παροχή ηλεκτρισμού στην επαρχία. Η Ένωση, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι είναι απο-
γοητευμένη από την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι υπονομεύει τις διαπραγμα-
τευτικές προσπάθειες. Η ομάδα εργασίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 6.000 υπαλ-
λήλους της OPG και άλλους 10.000 υπαλλήλους του ενεργειακού τομέα, δεν έχει υπογράψει 
συμφωνία συλλογικής διαπραγμάτευσης από τις 31 Μαρτίου.

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε περισσότερα από 7 εκα-
τομμύρια δολάρια ως χρηματοδό-
τηση για την αντιμετώπιση βίας α-

πό συμμορίες στην πόλη του Τορόντο και 
των όπλων. Ο Μπιλ Μπλερ, ο ομοσπονδι-
ακός υπουργός που είναι αρμόδιος για τη 
μείωση του οργανωμένου εγκλήματος, έκα-

νε την ανακοίνωση μετά από συνάντηση με 
τον Δήμαρχο Τζον Τόρι πρωί της Πέμπτης. 
Τα χρήματα, που ανήκουν σε ομοσπονδιακά 
κονδύλια ύψους 327 εκατομμυρίων δολαρί-
ων, τα οποία είχαν προηγουμένως είχαν δια-
τεθεί για την καταπολέμηση της βίας και της 
συμμορίας, θα παραχωρηθούν σε δύο πρω-
τοβουλίες για την καλυτέρευση κοινοτήτων.

Η 
Queen Street West σύ-
ντομα θα είναι η γειτο-
νιά με μακρύτερη και 
αδιάσπαστη έκταση 

δωρεάν δημόσιου Wi-Fi στην 
επαρχία. Το Queen Street West 
BIA ανακοίνωσε ότι θα δημιουρ-
γήσει ένα δωρεάν δίκτυο Wi-Fi 
από την οδό Simcoe Street ως 
στην οδό Bathurst, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης προσπάθειας να 
προσελκύσει περισσότερους ε-
πισκέπτες στο δρόμο. Το δίκτυο 
Wi-Fi θα ξεκινήσει στις αρχές 
του 2019 και θα είναι δωρεάν για 
όσους επισκέπτονται τις επιχει-
ρήσεις Queen Street West ή α-
πλώς ταξιδεύουν στην περιοχή.

$7εκατομμύρια δολάρια ως χρηματοδότηση 
στις αρχές για την αντιμετώπιση των 
παράνομων όπλων στο Τορόντο

Δωρεάν δημόσιο Wi-Fi στο Queen Street 
West στο Τορόντο

O Trudeau δηλώνει αισιόδοξος για την 
επανεκλογή του

Ο 
Justin Trudeau δηλώνει ότι είναι 
σίγουρος ότι θα κερδίσει την 
επανεκλογή του το επόμενο 
φθινόπωρο, επιμένοντας σε 

μια θετική και στοχαστική προσέγγιση σε 
δύσκολα ζητήματα, σε αντίθεση με τους 
Συντηρητικούς, τους οποίους κατηγορεί 
ότι καταφεύγουν σε πολιτικές που στο-
χεύουν στους φόβους και τις προκαταλή-
ψεις των ψηφοφόρων. Αν και οι πρόσφα-
τες επαρχιακές εκλογές υποδεικνύουν ότι 
ο Καναδάς δεν είναι ανοσοποιημένος με 
το αντι-μεταναστευτικό συναίσθημα ή την 
εθνικιστική λαϊκιστική λογοκρισία που 
έχει σαρώσει τις ΗΠΑ και άλλες χώρες σε 
όλο τον κόσμο, ο πρωθυπουργός υποστη-
ρίζει ότι οι Καναδοί γίνονται σοφοί στους 
πολιτικούς ηγέτες που υπόσχονται απλές 
λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα. «Νομίζω 
ότι μία από τις μεγάλες διακρίσεις που βλέ-
πουμε σε όλο τον κόσμο είναι οι λαοί που 
θέλουν να επιδεινώσουν, να ενισχύσουν 
και να υπερβάλουν τους φόβους αυτούς 
για βραχυπρόθεσμο πολιτικό κέρδος σε 
σχέση με όσους προσπαθούν να μετρι-
άσουν σκεπτικώς αυτούς τους φόβους», 
ανέφερε ο πρωθυπουργός του Καναδά.  
«Είναι προφανές ότι είναι πιο εύκολο να 

αποστασιοποιηθεί κάποιος από ό, τι να 
εξηγήσεις μια σύνθετη απάντηση», είπε. 
«Αλλά βασικά πιστεύω στο να δείχνουμε 
εμπιστοσύνη στην ικανότητα των πολιτών 
να είναι προσεκτικοί σχετικά με το πού 
πηγαίνουμε ... και αυτό πρόκειται να προ-
τείνω ως ένα όραμα για την πολιτική μας, 
για τη χώρα μας και, κατ ‘επέκταση, νομίζω 
για ολόκληρο τον κόσμο. »

Πέρασε το νομοσχέδιο για την αποφυγή 
απεργίας στο OPG
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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

Μάρτιος 1946, Αθήνα, παρατηρητής της διεθνούς 
επιτροπής συνομιλεί με τους ντόπιους

Έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο πριν ολοκληρωθούν τα έργα για τους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896

Το Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία στο Συνταγμα η κατασκευή του οποίου 
ολοκληρώθηκε το 1842

Σαντορίνη 1917Υποβρύχιο στη Χαλκίδα

Αθήνα Πεδίον του Άρεως 1932

Το καφεκοπτείον - καφενείον του Λουμίδη

Έτσι ήταν ο αρχαιότερος δρόμος της Ελλάδος, η Ιερά Οδός, στα τέλη 
του 19ου αιώνα.... 

Ψυρρή Αθήνα 1920 

φόρος Β. Όλγας, 1900
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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 μερική
 απασχόληση 

Για να βοηθήσει οικογένεια
με τη φροντίδα ενός παιδιού
και τις δουλειές του σπιτιού.

Η μητέρα θα βρίσκεται στο σπίτι
Περιοχή κοντά στο Don Μills subway.

Παρακαλώ επικοινωνήστε 
με την κ. Μαίρη 647 389 3733
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

Καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (Το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Αφροδίτη μελανούρι και τσαχπίνα,

Το γυμνάσιο Μελιγάλα τελείωσες και 

πήγες στην Αθήνα, 

σπουδές να συνεχίσεις

Και από την Φιλοσοφική Σχολή

Δίπλωμα ν’ απόκτήσεις.

Κοντή φουστίτσα φόρεσες

Πέταξες την ποδιά σου

Ψηλό τακούνι έβαλες

Και εφάνη η ομορφιά σου.

Μα, ο από Αμερικής αδελφός

Άλλαξε τα σχέδια του

Και πρόσκληση σου έκανε

Να πας κι εσύ κοντά του.

Το σκέφτηκες, το μέτρησες

Απόφαση το πήρες

Την πρόσκληση εδέχτηκες

Στην Νέα Υόρκη πήγες.

Με την ευχή στην σκέψη σου

Δολάρια να αποκτήσεις

Και στην Ελλάδα πλούσια 

Μια ημέρα να γυρίσεις.

Η ξενιτιά είναι πικρή

Είναι βαριά τα ξένα

Τα χρόνια επεράσανε

Και ήλθανε τα χιόνια.

Τα χρόνια περνάνε γρήγορα

Τα νιάτα εφθάρθηκαν

Και τα λουλούδια στο βάζο 

μαράθηκαν ξεράθηκαν.

Και κάθεσαι και σκέπτεσαι

Τα χρόνια τα μαθητικά

Τα όμορφα κι ωραία

Που πάντα με τη Σοφία κάνατε την πιο 

καλή παρέα.

Οι δυο σας στο σχολείο είσαστε 

το πιο σφιχτό ντουέτο

και μέσα στην τάξη οι συμμαθητές

σας είχανε πολύχρωμο μπουκέτο.

Φτιαγμένο από αγριολούλουδα

Της άνω Μεσσηνίας, Βαλύρας

Μελιγάλα, Μερόπης, Φίλια, Οιχαλίας

Και λίγα τριαντάφυλλα γείτονος Τρι-

φυλίας.

Της τάξης ομορφόπαιδα

Τα πιο θερμά από τα άλλα

Σου στέλνουνε χαμόγελα 

Σου γράφουν γραμματάκια.

Και σαν τους μνηστήρες καρτερούν

Να έλθουνε κοντά σου

Για να χαρούνε τη ζεστασιά

Τα χάδια τα δικά σου.

Και να απολαύσουν τον έρωτα

Το δώρο της καρδιάς σου.

Η φύσις κορίτσι μου σε προίκισε

Με λεβεντιά και χάρη

Όλα σου είναι όμορφα

Τίποτε δε σου λείπει.

Κεφαλή, μαλλιά, στόμα, μάτια

Λαμπάδα είναι το σώμα σου

Που φθάνει ως τα άστρα.

Του κύκνου έχεις τον λαιμό

Αθλητικές οι πλάτες

Το στήθος σου αρμονικό

Γλουτοί χυτοί σαν της Κυπρίς

Γάμπες χυτές και μέση δαχτυλίδι.

Τα νύχια βαμμένα κόκκινα

Τα χείλη κερασένια

Σαρκώδη είναι τα χείλη σου

 και τα φιλιά σου καίνε.

Τζοκόντα το χαμόγελο

Όπου μαγεύεις όλους

Τα μάτια σου πετούν φωτιές

Κι όλους τους θαμπώνεις.

Μοντέλου το περπάτημα

Πατάς κι η γη στενάζει

Ευλύγιστο το σώμα σου

Το κούνημα τσιγγάνας

Κι όταν μπαίνεις στον χορό

Όλοι χειροκροτούνε

Και μέσα στην πίστα του χορού

Λουλούδια σου πετούνε.

Όσο για τα καμάκια

Να δείξουν την μαγκιά τους 

Ανοίγουν τα πορτοφόλια τους

Σκορπάνε τα λεφτά τους.

Όλοι ερωτούν 

Και θέλουνε να μάθουνε

Ποια είσαι εσύ, πόθεν κατέγεσαι

Ποια μάνα σε έχει κάνει

Που έχεις τέτοιο κούνημα,

Που έχεις τέτοιο νάζι.

Η Αφροδίτη είμαι εγώ

Από την Οιχαλία

Η Παναγιώτα η μάνα μου

Του Αποστόλη κόρη.

Ελλάδα κι Αμερική με αγαπάνε όλοι

Μου στρώνουν καρπέτο κόκκινο

Και με σφιχταγκαλιάζουν

Μου δίνουνε γλυκά φιλιά 

Στον Όλυμπο με ανεβάζουν.

Υ.Γ. 40χ2 = συμμαθητής, από μητέρα 

Οιχαλιώτισσα

Μιχάλης Γκόνος

Από Αετό-Δώριο

Αφροδίτη Οιχαλιώτισσα

Τον πάτερ τον Αντώνιο

Εκεί στο Περιστέρι

Είν’ που έστειλε ο Θεός

Χαρά για να προσφέρει.

Και σαν τον Νώε από παλιά

Χτίζει την κιβωτό του

Φιλοξενεί πολλά παιδιά

Που ήταν το όνειρο του.

Ένας, λοιπόν, θεόσταλτος

Που το Χριστό πιστεύει

Ο πάτερ ο Αντώνιος

Τα ορφανά μαζεύει.

Δεκάδες είναι τα παιδιά

Που η Κιβωτός σιτίζει

Και ο παπάς κι η παπαδιά

Καθημερινώς φροντίζει 

Να μην τα λείψει τίποτε

Μ’ αγάπη και φροντίδα

Και για να γίνουν χρήσιμοι

Πολίτες στην πατρίδα.

Δίκαια, λοιπόν, βραβεύτηκε

Πολίτης της Ευρώπης

Τον ιερό του τον σκοπό

Να μάθει η ανθρωπότης,

Αμέσως έγινε γνωστός

Ο άσημος πατέρας

Ο τόσο σεμνός και ταπεινός

Στον κόσμο πέρα ως πέρα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ο Βλάχος

ΤΗΕ GREEK GRILL
Ο Κώστας απ΄το Mr. Greek

Μαζί με τον Δημήτρη

Ανοίξανε το Greek Grill

Σε μια γωνιά στο city.

Φαγάδικο ελληνικό

Μ’ όλη την σημασία

Με νόστιμα ορεκτικά

Μεζέδες με ουσία.

Αν τύχει κάποτε βρεθείς

Απ’ έξω αν περάσεις

Και το κατώφλι να διαβείς

Να μπεις, να δοκιμάσεις.

Θα σε καλωσορίσουνε 

Ο Κώστας κι ο Δημήτρης.

Θα σε φιλοξενήσουνε 

Σαν άξιοι ιδιοκτήτες.

Προσωπικό υπεύθυνο

Θα σε προϋπαντήσει

Μ’ ένα πλατύ χαμόγελο

Θα σε εξυπηρετήσει.

Πολλών ειδών εδέσματα

Και νόστιμες σαλάτες

Και φαγητά μαγειρευτά

Πατάτες λεμονάτες.

Τα κοντοσούβλια, το αρνί

Σουβλάκια και μπιφτέκια

Μπακαλιαράκια σκορδαλιά

Κι αρνίσια παϊδάκια.

Τα πιάτα που σερβίρουνε

Γεμάτα νοστιμάδα

Όλα θα σου θυμίσουνε

Γεύσεις από Ελλάδα.

Αξίζει να γνωρίσεις

Του Κώστα τ΄αδέλφια

Τον Νίκο, τον Βασίλη

Τους ψήστες όλο κέφια.

Φίλοι μου! Όπως ξεκινήσατε

Έτσι να συνεχίσετε

Με τους πελάτες φιλικοί

Και πρόθυμοι να είστε.

Γιατί πατέρα έχετε

Τον άρχοντα Δημήτρη

Και μάνα μια αρχόντισσα

Τη σεβαστή Ευτέρπη

Που σας μεγάλωσαν σωστά

Καθώς και όπως πρέπει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ο Βλάχος

ΠΑΤΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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LIFE

Nina Serebrova:
φωτιά στο Instagram!

Η Νίνα τρελαίνει 
τους εκατομμύρια 
ακόλουθους στο 
Instagram.

Η Nina Serebrova 
είναι μοντέλο και 
μετράει μέχρι 
στιγμής 2,4 
εκατομμύρια 
ακολούθους στο 
Instagram.

Δείτε τις 
φωτογραφίες στο 
λογαριασμό της και 
θα διαπιστώσετε το 
γιατί…
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Ο 
α γ α π η -
μένος η-
θ ο π ο ι -
ός,  Ρέ-

νος Ρώτας, έπεσε 
θύμα... χάκερ! Ε-
δώ και αρκετό και-
ρό, η απουσία του 
από το Instagram 
είχε γίνει αισθητή. 
Ο ίδιος δεν επέλε-
ξε να φτιάξει έναν 
καινούργιο λογα-
ριασμό αλλά περί-
μενε ώσπου να α-
νακτήσει ξανά τον 
official λογαρια-
σμό του. Σήμερα, 
με ένα Instastory, 
ανακοίνωσε στους 
followers του ότι ε-
πιτέλους επέστρεψε 
και δήλωσε πως θα 
αρχίσει να ποστά-
ρει κανονικά στιγ-
μές από την καθη-
μερινότητά του.

Μαρία Κορινθίου: 

Θεωρώ ότι προκαλώ 

και μόνο που υπάρχω

Τον τελευταίο καιρό η Μαρία Κοριν-
θίου είναι ένα από τα πρόσωπα που 
μας απασχολούν. Η γνωστή ηθο-
ποιός σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην εφημερίδα Real έκανε μια 
δήλωση που θα συζητηθεί ενώ δεν 
παρέλειψε να ξεκαθαρίσει πως το 
μόνο πρόσωπο που εμπιστεύεται 
είναι ο εαυτός της.

«Προκαλώ χωρίς να προκαλώ! 
Θεωρώ ότι προκαλώ και μόνο που 
υπάρχω. Πιστεύω ότι αυτό που ενο-
χλεί είναι πως ό,τι κάνω το κάνω μόνη 
μου. Δεν συμβουλεύομαι κανέναν.» 

Αλέξης Παππάς: 

Από ηλεκτρολόγος 

ηθοποιός

Πριν από δέκα χρόνια ο Αλέ-
ξης Παππάς τελείωνε τη 
σχολή για να γίνει ηλεκτρο-
λόγος. Στην πορεία έκανε 
μια σημαντική καριέρα ως 
μοντέλο. «Μέσα σε αυτή 
τη δεκαετία εξελίχθηκα και 
έμαθα πολλά», λέει σ το 
People. «Αισθάνθηκα τον 
εαυτό μου όλα αυτά τα χρό-
νια να μου «μιλάει» και να 
έρχομαι πιο κοντά σε εμένα. 
Πηγαίνοντας στο εξωτερικό 
κατάλαβα το πόσο Έλληνας 
είμαι.»

Η Ειρήνη Καζαριάν είναι το 
πρόσωπο της ημέρας και 
όχι άδικα. Η μόλις 21 Μαΐων 
νεαρά με καταγωγή από την 
Αρμενία ήρθε για να μείνει 
καθώς από χθες το βράδυ 
είναι το νέο Greek Next Top 
Model. Με κορμί που κολά-
ζει και τεράστια καταπράσινα 
μάτια η μελαχρινή καλλονή 
έκανε το ντεμπούτο της στη 
μόδα μέσα από το Greece’s 
Next Top Model .

Ρένος Ρώτας: Επέστρεψε 
στο Instagram μετά το 
«χακάρισμα» 

Η Εύη Ιωαννίδου δεν 
αφήνει τίποτα να πέσει κάτω

Ειρήνη Νουνέ Καζαριάν: 

Η επόμενη μέρα

Η 
Άννα Αμανατίδου αποτελεί παρελθόν 
από το Greece’s Next Top Model. Η 
21χρονη λίγες ώρες μετά την αποχώ-
ρηση της, έκανε την πρώτη της ανάρ-

τηση στο Facebook και ευχαρίστησε τον κόσμο 
για τη στήριξη του.
«Αγαπημένοι μου ίσως τα πιο όμορφα ταξίδια 
είναι τα πιο δύσκολα …. το gntm για μένα ήταν 
μια έμπειρα ζωής που ποτέ δεν φανταζόμουν! 
Πάλεψα με τον εαυτό μου και ξεπέρασα και μένα 

την ίδια, δοκίμασα τα όρια μου!  Κατάλαβα ότι 
αγαπάω το χώρο της μόδας πιο πολύ και αυτό 
με κράτησε μέσα σε αυτό το όμορφο ταξίδι ! 
Τελικά αν υπάρχει αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε 
και προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε πολλά 
περισσότερα από όσα φανταζόμαστε και εμείς 
οι ίδιοι !  Το μάθημα μου; Να μην το βάζω κάτω !
Αυτό να κάνετε και εσείς για οτιδήποτε κάνετε 
στις ζωές σας !  Σημασία δεν έχει ο προορισμός 
αλλά το ταξίδι !»

Η Άννα Αμανατίδου έκανε την πρώτη της 
ανάρτηση μετά την αποχώρησή της

Η 
Εύη Ιωανν ί-
δου μπορεί να 
αποχώρησε α-
πό το GNTM 

συνεχίζει όμως να απα-
σχολεί και τα ΜΜΕ και τα 
social media. Το μοντέ-
λο απάντησε στα καυστι-
κά σχόλια των χρηστών 
του twitter, όσον αφορά 
τόσο στη συμμετοχή της 
στο GNTM όσο και  στην 
αποχώρηση της από το 
ριάλιτι μοντέλων.  Καλε-
σμένη στη «Φωλιά των 
Κου Κου» αναφέρθηκε 
σε συγκεκριμένες παί-
κτριες του GNTM, όπως 
την Άννα Αμανατίδου και 
την Έλντα.
«Η Έλντα είναι ό,τι τη 
συμφέρει. Δεν της αρέ-
σει η αυστηρή και η 
αρνητική κριτική. Οπότε 
τα έβαλε με την Εβε-
λίνα επειδή μίλησε μαζί 
μου. Η Έλντα νομίζω 
ότι σκαρφίζεται πράγ-
ματα μόνη της και το ότι 
εγώ τη ρώτησα για τους 
followers όταν μπήκε στο 
σπίτι είναι ψέματα.»
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Μιλάμε για εκπληκτικό 
ξανθό.

Κάθε λόγο να χαίρονται 
έχουν οι οπαδοί του Άρη με 
τον Νικολάς. Όχι μόνο για 
τα ποδοσφαιρικά του χαρα-
κτηριστικά και την προ-
σφορά του, αλλά και για την 
όμορφη σύντροφή του.

Ο παίκτης των Θεσσαλονι-
κιών είναι ζευγάρι αρκετά 
χρόνια με την Σολάνχε Ρίβας, 
πρώην μοντέλο και απόφοι-
τος της Νομικής.

Το ξανθό είναι εντυπωσιακό, 
τί λέτε; Η ομορφιά είναι άπια-
στη…

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης 
βρίσκεται σ το 
Άμπου Ντάμπι 
για το Παγκό-

σμιο Κύπελλο Συλλόγων 
και ο Σέρχιο Ράμος δεν έ-
χασε την ευκαιρία για μια 
βόλτα.Ο αρχηγός της «βα-
σίλισσας», μάλιστα, φόρε-
σε κελεμπία για να μπει α-
κόμα πιο πολύ στο κλίμα, 
ενώ επισκέφθηκε και το 
τζαμί του Σεΐχη Ζαγιέντ. Ο 
Ισπανός άσος μοιράστη-
κε την εμπειρία του με βί-
ντεο που ανέβασε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης.

Σέρχιο Ράμος: Φόρεσε κελεμπία και 
κάνει βόλτες στο Άμπου Ντάμπι

Κάθε της ανάρτηση 
και... πόνος .

«Σεισμό» προκαλεί στα 
social media η Juli Αnne. 
Το καυτό μοντέλο σαρώ-
νει με τις καυτές πόζες 
της και δίνει πόνο στους 
θαυμαστές της.

Τα λόγια είναι περιττά. 
Δείτε τις φωτογραφίες της 
και θα καταλάβετε.

Δεν πιάνεται ούτε με λάσο η 
γυναίκα του Κολάσο

Η Ιρίνα Σάικ είναι το νέο 
πρόσωπο της Marc Jacobs

Η 
Marc Jacobs Beauty όρισε τη 

Ρωσίδα μοντέλο-ηθοποιό 

πρωταγωνίστρια της διαφη-

μιστικής καμπάνιας της που 

θα κάνει ντεμπούτο το 2019. Η πρώτη 

εικόνα από τον φωτογραφικό φακό του 

Ντέιβιντ Σιμς, εμφανίζει την Ιρίνα Σάικ 

να διαφημίζει τις σκιές Eye-Conic Multi-

Finish Eyeshadow in Glambition και 

το μολύβι ματιών Highliner Matte Gel 

Eye Crayon φορώντας ένα κασκόλ στο 

κεφάλι σε μοβ απόχρωση.

Η διαφημιστική καμπάνια και ένα συνο-

δευτικό animation φιλμ θα παρουσι-

αστούν σε αλυσίδα καλλυντικών στη 

Ρωσία στις 14 Ιανουαρίου. Η Σάικ θα 

κάνει μια εμφάνιση σε ένα από τα κατα-

στήματα στις 26 Ιανουαρίου.

Αυτή είναι η Ιουλία που σόκαρε 
το Instagram
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Η πρωτεύουσα της Σύρου, αλλά 
και των Κυκλάδων αποπνέει μια 
αύρα νεοκλασικού ρομαντισμού 
συνδυάζοντας αρμονικά στοιχεία 
από την αρχαία Ελλάδα και τη δυτική 
Ευρώπη. Ακολουθώντας τα γραφικά 
σοκάκια, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν 
εικόνες και εμπειρίες μιας άλλης εποχής, 
συναντώντας μνημεία και νεοκλασικά 
κτίρια από την αγέρωχη ιστορία.

Α
πό το εντυπωσιακό Δημαρχείο στην 
πλατεία Μιαούλη, εμπνευσμένο από 
τον Ερνέστο Τσίλλερ και τα ανάκτορα 
της Τροίας, το θέατρο Απόλλων που 

αποτελεί μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου, 
τα αρχοντικά που δεσπόζουν στην αριστοκρατι-
κή συνοικία Βαπόρια, τη δημοτική βιβλιοθήκη 
και τα αξιοθαύμαστα μουσεία του νησιού, τον 
ναό της Ανάστασης και τις άλλες πανέμορφες 
Oρθόδοξες και Καθολικές εκκλησίες, η εικόνα 
της Ερμούπολης παραπέμπει σε κάτι πολύ πε-
ρισσότερο από μια όμορφη νησιωτική πρω-
τεύουσα, παραπέμπει σε ένα υπαίθριο μου-
σείο που αξίζει κανείς να εξερευνήσει απ’ άκρη 
σ’ άκρη.
Πρόκειται για μια κοσμοπολίτικη πρωτεύ-
ουσα με τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα, μια 
ζωντανή πόλη που σφύζει από ζωή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Η Ερμούπολη διαθέτει 
άριστη τουριστική υποδομή και προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία υποδομών για τη διαμονή, 
την εστίαση, τη διασκέδαση και τη χαλάρωση 
όλων των επισκεπτών με πληθώρα από επιλο-
γές καταλυμάτων, καφέ, εστιατορίων και bar, 
καθώς και αφθονία αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.
Κύριο πολιτιστικό θεσμό του νησιού και σημείο 
αναφοράς για τους επισκέπτες αποτελεί το 
φεστιβάλ Σύρος Πολιτισμός που πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού και δίνει μια ακόμη πιο εντυπωσιακή πολι-
τιστική χροιά στο νησί.
Η Ερμούπολη αποτελεί το κεντρικό λιμάνι του 
νησιού που συνδέεται καθημερινά με τα λιμά-
νια του Πειραιά, της Ραφήνας, των Κυκλάδων 
και του Βορείου Αιγαίου, ενώ σε απόσταση 3 
χλμ. βρίσκεται και το αεροδρόμιο του νησιού 
που προσφέρει απευθείας πτήσεις στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη.
Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι 
πρόσφυγες της Χίου, των Ψαρών, της Σάμου και 
της Κάσου εδραιώνονται στο νησί της Σύρου 
και σιγά σιγά αρχίζουν να αναπτύσσουν τη ναυ-
τιλία και το εμπόριο, χτίζοντας μια νέα πόλη 
αρχής γενομένης με την κατασκευή του ορθό-
δοξου ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, 
πέρα από τον οικισμό της Άνω Σύρου, μια πόλη 
αφιερωμένη στον θεό του εμπορίου, τον Ερμή, 
την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Ερμούπολη.
Το λιμάνι παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και 
γίνεται το εμπορικό κέντρο του νέου ελληνικού 
κράτους, ενώ ακολουθεί η ανάπτυξη της βιομη-
χανίας, των ναυπηγείων, καθώς και διαφόρων 
διοικητικών υπηρεσιών, φτάνοντας το 1856 ο 
πληθυσμός της Ερμούπολης να έρχεται δεύτε-
ρος μετά την Αθήνα.
Η πόλη σύντομα κατακλύζεται από ανθρώπους 
των τεχνών και των γραμμάτων μεταξύ άλλων 
του Νεόφυτου Βάμβα και του Ελευθερίου Βενι-

ζέλου που αποφοιτεί από το πρώτο γυμνάσιο 
του νησιού. Ο μεγάλος λιμός, όμως, του 1941 
φέρει την πόλη στα πρόθυρα μιας ολικής κατα-
στροφής που μετά τον πόλεμο παλεύει να επα-
νεδραιωθεί για αρκετό καιρό.
Σήμερα η πόλη αποτελεί διοικητικό πυρήνα 
όλων των Κυκλάδων και της Περιφέρειας του 
Νοτίου Αιγαίου, συγκεντρώνοντας όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τα δικαστήρια, το τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και το Ναυπηγείο, αποπνέοντας, όπως 
πάντα, τον αριστοκρατικό αέρα μιας πριγκίπισ-
σας…

ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
Η Άνω Σύρος ιδρύθηκε το 1200 από τους Ενε-
τούς και συνέχισε να κατοικείται καθ’ όλη την 
πορεία της ιστορίας της, διατηρώντας την καθο-
λική της ταυτότητα και το μεσαιωνικό της χαρα-
κτήρα. Τα αμέτρητα σκαλοπάτια, που διαπερ-
νούν τα λευκά σπιτάκια και τις καμάρες στην 
άκρη του λόφου, οδηγούν στην κορυφή του 
οικισμού, όπου βρίσκεται η Μητρόπολη των 
Καθολικών Σαν Τζώρτζης.
Η πόλη δημιουργήθηκε σταδιακά, αμφιθεα-
τρικά επάνω στα βράχια σαν ένα φυσικό φρού-
ριο για τους κατοίκους, ενώ οι εξωτερικοί τοί-
χοι των σπιτιών αποτελούσαν φυσικό οχυρό 
προστατεύοντας τους ντόπιους από τις επιδρο-
μές. Τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια έδιναν τη 
δυνατότητα στους κατοίκους να κρύβονται από 
τις διάφορες επιθέσεις των πειρατών, ενώ οι 
ξύλινες πόρτες στα σημεία Πορτάρα, Επάνω και 
Κάτω Τέρμα, Σκαλάκια και ΣαΜπαστιάς σφρά-
γιζαν εξολοκλήρου οποιαδήποτε είσοδο στην 
πόλη.
Πατρίδα του φιλόσοφου Φερεκύδη, η Άνω 
Σύρος ήταν και παραμένει μια πόλη με ξεχωρι-
στή φυσιογνωμία και ιδιαίτερο χαρακτήρα, μια 
πόλη που μέσα από τα μνημεία της και τα ιστο-
ρικά κτίρια καλεί τους επισκέπτες να κάνουν μια 
αναδρομή στον χρόνο μέσα από το Ιστορικό 
Αρχείο της πόλης, την Έκθεση Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων και άλλων σημείων ενδιαφέ-
ροντος, όπως η προτομή του Συριανού Εθνο-
μάρτυρα Δον Ιωάννη Δαλέζιου και η πηγή του 
Αγίου Αθανασίου. Μια πόλη με καθολική ταυ-
τότητα που ξεδιπλώνεται μέσα από τις μονές 
Ιησουιτών και Καπουκίνων, την εκκλησία της 

Παναγίας του Καρμήλου και άλλων καθολικών 
ναών.
Έως το 2010 η Άνω Σύρος ήταν η πρωτεύουσα 
του Δήμου ενώ σήμερα αποτελεί την ιστορική 
του έδρα προσφέροντας πληθώρα από εστια-
τόρια, γραφικές ταβέρνες, πολιτιστικά σημεία 
ενδιαφέροντος και αξιοθέατα συμπεριλαμβα-
νομένων των πυλών του παλιού κάστρου που 
οδηγούν στην παλιά πόλη, την προτομή του 
μεγάλου ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη και το 
Δημαρχείο. Η Άνω Σύρος απέχει μόλις 3,5 χλμ. 
από το λιμάνι της Ερμούπολης και αξίζει κανείς 
να διανύσει αυτή την απόσταση με τα πόδια.

ΚΑΣΤΡΙ
Σε απόσταση 45 περίπου λεπτών από τη Χαλαν-
δριανή ανακαλύφθηκε ένας προϊστορικός οικι-
σμός από τα τέλη της Πρωτοκυκλαδικής περιό-
δου ΙΙ που καλύπτει μια έκταση 3,5 – 5 στρέμ-
ματα. Στον χώρο αυτόν οι ανασκαφές έφεραν 
στο φως ένα νεκροταφείο με 600 περίπου 
τάφους, καθώς και ευρήματα ανυπολόγιστης 
αξίας που δείχνουν ότι στην περιοχή είχε ανα-
πτυχθεί η κεραμική, η λιθοτεχνία και η μεταλ-
λοτεχνία. Τα διάφορα αγγεία, κοσμήματα και 
είδη οικιακής χρήσης που βρέθηκαν, επίσης, 
κατά της ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή 
δείχνουν ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα ανε-
πτυγμένο οικισμό. Οι δύο αρχαιολογικοί χώροι 
Χαλανδριανή και Καστρί συνδέονται με ένα 
μακρύ αλλά και δύσβατο μονοπάτι που αξίζει, 
όμως, κανείς να ακολουθήσει, καθώς οδηγεί 
στα βάθη της ιστορίας.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ
Η Χαλανδριανή βρίσκεται 9,5 περίπου χιλιόμε-
τρα από την Ερμούπολη, στη βορειοανατολική 
πλευρά του νησιού και αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του 
νησιού, αλλά και των Κυκλάδων, καθώς στην 
περιοχή έχει ανακαλυφθεί, μετά από ανασκα-
φές του Χρήστου Τσούντα στα τέλη του 19ου 
αιώνα, μια προϊστορική ακρόπολη που χρονο-
λογείται από την 3η χιλιετία π.Χ.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
Η πλατεία Μιαούλη είναι η ιστορική πλατεία 
της Ερμούπολης που αρχιτεκτονικά συνθέτει 
ένα παραμυθένιο σκηνικό του 19ου αιώνα με 

κτίρια που μαρτυρούν την ύπαρξη ενός σπου-
δαίου πολιτισμού. Αξίζει κανείς να επισκε-
φθεί το εμπνευσμένο από τον Τσίλλερ Δημαρ-
χείο που δίνει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στην 
περιοχή από το 1898 με την εντυπωσιακή του 
σκάλα φάρδους 15,5 μέτρων, τη λέσχη που στε-
γάζει το Πνευματικό Κέντρο από το 1863 και το 
Ιστορικό Αρχείο της Σύρου που δεσπόζει δίπλα 
από το Δημαρχείο. Από την πλατεία φυσικά δεν 
θα μπορούσε να λείπει και ο ανδριάντας του 
ναυάρχου της Επανάστασης του 1821 Ανδρέα 
Μιαούλη προς τιμήν του οποίου πήρε και την 
ονομασία της μετά από διάφορες άλλες ονο-
μασίες που προηγήθηκαν, όπως πλατεία Όθω-
νος και Λεωτσάκου, ενώ μια εντυπωσιακή εξέ-
δρα μουσικής με ανάγλυφες παραστάσεις του 
Απόλλωνα και των Μουσών μεταμόρφωσε 
τον χώρο στο απόλυτο σημείο συνάντησης του 
νησιού. Σήμερα, η πλατεία αποτελεί την καρδιά 
της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 
της Σύρου καθώς και ιδανική επιλογή για περι-
πάτους και καφέ στα γύρω καταστήματα.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Το ιστορικό θέατρο Απόλλων είναι ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της Σύρου, καθώς 
αποτελεί έμβλημα της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Ερμούπολης. Δημιουργήθηκε το 1864 
από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό που 
εμπνεύστηκε τον σχεδιασμό του από 4 εντυ-
πωσιακά ιταλικά πρότυπα συμπεριλαμβανομέ-
νης της σκάλας του Μιλάνου και έκτοτε κοσμεί 
την καρδιά της πρωτεύουσας Ερμούπολης. Η 
αυλαία του θεάτρου Απόλλων άνοιξε με έναν 
ιταλικό θίασο που μεταξύ άλλων παραστάσεων 
ανέβασε την περίφημη ιταλική όπερα Τραβιάτα. 
Το αρχιτεκτονικό του μεγαλείο, όμως, δεν κατά-
φερε να αποτρέψει τις μεγάλες καταστροφές 
που υπέστη με την πάροδο των χρόνων. Το θέα-
τρο Απόλλων αναγκάστηκε να κλείσει και να 
περάσει μια μεγάλη περίοδο ανακαινίσεων και 
παρεμβάσεων με τη χρηματοδότηση του κρά-
τους, του ΕΟΤ και την καλλιτεχνική επίβλεψη του 
Δημήτρη Φόρτσα και του αρχιτέκτονα Πέτρου 
Πικιώνη έως το 2000. Σήμερα το θέατρο φιλο-
ξενεί διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ Αιγαίου, διά-
σημα θεατρικά έργα και παραστάσεις παγκό-
σμιου βεληνεκούς.

Ερμούπολη: Το υπαίθριο μουσείο της Σύρου
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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

Παραδοσιακοί
Κουραμπιέδες

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ
 ª 400 γραμμάρια βούτυρο γάλα-

κτος 
 ª 100 γραμμάρια φυτίνη 
 ª 2 βανίλιες 
 ª 100 γραμμάρια άχνη 
 ª 1 αβγό ολόκληρο 
 ª 2 κρόκους 
 ª 1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο 
 ª 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ 
 ª 1 κ.γ. σόδα 
 ª 250 γραμμάρια αμύγδαλα 

καβουρδισμενα 
 ª 850 γραμμάρια αλέυρι μαλακό 
 ª 1 κιλό άχνη για το πασπάλισμα  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Χτυπάς πολύ καλά το βούτυρο 

με την άχνη, ρίχνεις τους κρόκους 
και το ολόκληρο αυγό και ξανα-
χτυπάς.

 ª -Ρίχνεις τη σόδα  με το κονιάκ 
(ένα φλιτζανάκι του καφέ), δύο 
κου ταλ ιέ ς  σούπας  α λ εύρι  κα ι 
μοσχοκάρυδο.

 ª -Προσθέτεις δύο βανίλιες και 
σιγά σιγά το αλεύρι.

 ª -Τέ λος προσ θέ τ ε ις  τα αμύ-
γδαλα.

 ª -Ψήνεις γ ια μισή ώρα σ τους 
350f βαθμούς

 ª - Ό ταν  ε ί να ι  ακόμη ζ εσ το ί 
ρίχνεις την άχνη.

 ª Καλη επιτυχία καλες γιορτές 
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-κοπελιά, βρακιά έχετε;
-σλιπ;
- μ’λείπ, δεν μ’λειπ, εσένα να μη σε 
νοιάζ’

Μιας και πλησιάζουν οι γιορτές και θ’ 
αρχίσετε σιγά σιγά να φτιάχνετε γλυκά, 
αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας μια 
καταπληκτική συνταγή για βασιλόπιτα! 
Η συνταγή είναι της προ-προ-προ-προ 
γιαγιάς μου!!
Πάρτε χαρτί και στυλό!
Συστατικά:
1 φλιτζάνι αλεύρι
1 ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα
1 φλιτζάνι ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι
1 φλιτζάνι βούτυρο
χυμός λεμονιού
4 μεγάλα αυγά
καρύδια
1 μπουκάλι Johnnie Walker (ή άλλο 
αλκοόλ της αρεσκείας σας)
2 φλιτζάνια αποξηραμένα φρούτα
Εκτέλεση:
Δοκιμάστε το Johnnie Walker για να 
ελέγξετε την ποιότητα.
Πάρτε μια μεγάλη γαβάθα και δοκιμά-
στε το ουίσκι ξανά. Για να βεβαιωθείτε 
για την ποιότητα, γεμίστε ένα φλιτζάνι 
και πιείτε. Επαναλάβετε.

Βάλτε το αλεύρι και το βούτυρο στο 
μίξερ και χτυπήστε τα μέχρι να γίνει μια 
μαλακή μπάλα.
Προσθέστε ένα κουταλάκι σόδα. Ξανα-
χτυπήστε το.
Βεβαιωθείτε ότι το ουίσκι είναι ακόμα 
εντάξει. Δοκιμάστε άλλο ένα φλιτζάνι. 
Σβήστε το μίξετ.
Σπάστε δυο αυτιά και προσθέστε τα στο 
μπολ. Ρίξτε και το φλιτζάνι με τα αποξη-
ραμένα φούρτα.
Μιξάρετε το χτυπητό. Αν τα αποφρηξα-
μένα φούρτα κολλήσουν στο μαραφέτι 
του μίρξερ ξύστε τα με ένα τσακαβίδι.
Δοκιμάστε το ουίθκι για να ελέγξετε τη 
γεύση του. Μετά, κοθκινήθτε δύο τζι-
φλάνια αλάτι. Ή κάτι τέτοιο.
Μπορείτε να βάλετε και πωθ το λένε. 
Ποιόθ ενδιαφέρεται.
Τώρα θπάθτε το λεμόνι και θτραγκίκθτε 
τα καρύδια θαθ. Ελέγξτε το ουίκι.
Προθθέθτε ένα μικρό κίτρινο κροκό-
δειλο. Απειλήθτε ένα μικρό κουταλάκι 
ζάχαρη ή κάτι άλλο. Ό,τι βρήτε τέλοθ 
πάντων. Πετάκθτε το κοντά θτα άλλα.
Λαδώθτε το φούρνο με κάτι που ζουλιέ-
ται και κατουρήθτε στο πθυγείο.
Ανάπθτε το ταπθί θτουθ 350 βαθμούθ.
Μη κθεχάθετε να χτυπήθετε το μίκθερ. 
Αφαιρέθτε τη μούρη θαθ από το μπωλ και 
θηκωθείτε από το φούρνο. Ελέγκθτε το 
ουίκι κθανά και πηγαίνετε θτο κρεββάτι.
Χαλά Κριθτούγεννα!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, πολύ 
ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους και πολύ 
πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως δύσκο-
λες επιρροές που μπορεί να τονίσουν τυχόν 
ανασφάλειές σας, φοβίες σας ή ευθιξίες τις 
οποίες είναι δύσκολο να ξεπεράσετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Μπορεί να βρίσκετε δυσκολίες και εμπό-
δια στην προσπάθεια προώθησης των 
στόχων σας, όμως τώρα που προσπαθείτε 
να βάλετε τα πράγματα σε μια τάξη, είναι 
σίγουρο πως θα πετύχετε. Ο οικονομικός 
τομέας σας απασχολεί και σας προβλημα-
τίζει έντονα. Μην αρχίζετε νέα εργασιακή 
σχέση αν δεν είστε σίγουροι ότι έχετε από-
λυτη επίγνωση, για το τι μπορούν να σας 
προσφέρουν άνθρωποι και συνθήκες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ότι έγινε… έγινε. Δεν αλλάζει… Δεν πρέπει 
να κάθεστε τώρα και να κλαίτε την κακιά σας 
μοίρα… Πάρτε βαθιά ανάσα και προχωρή-
στε μπροστά. Προσπαθήστε όμως να αντι-
ληφθείτε τι πήγε στραβά, τι λάθη κάνατε και 
ποιες οι επιπτώσεις… Μην κάθεστε άπραγοι, 
είναι το χειρότερο. Δραστηριοποιηθείτε και 
δεν θα χάσετε. Όλα στο μυαλό σας είναι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα πρέπει να ελιχθείτε 
όσο μπορείτε αυτή την 
περίοδο. Η κατάστασή 
σας στον επαγγελμα-
τικό τομέα επιβάλλει να 
είστε προσεκτικοί και να 
μελετάτε την κάθε σας 
κίνηση, για να αποφύγετε 
δυσάρεστες συνέπειες από 
λανθασμένες ενέργειες. Στο 
σπίτι η ατμόσφαιρα μπορεί να 
βελτιωθεί αισθητά αν είστε ήρεμοι 
και σωστοί στις υποχρεώσεις σας.

ΛΕΩΝ
Την εποχή αυτή η φήμη σας και το κύρος 
σας θα αναπτυχθούν από τον κοινωνικό σας 
περίγυρο. Πρώτα να τακτοποιείτε τις εργα-
σίες σας και μετά είστε ελεύθεροι να συνα-
ντιέστε με τους φίλους σας και να διασκε-
δάζετε. Εάν είστε άσχημα ψυχολογικά, μην 
μεταφέρετε αυτή τη διάθεση. Καλή περίο-
δος για αγορές. Κάντε άλλη μία φορά προ-
σπάθειες για να ανανεωθεί το ενδιαφέρον 
του συντρόφου σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην βιαστείτε να προδικάσετε αυτή την 
εβδομάδα επειδή άρχισε στραβά. Δε λέμε 
ότι δε θα σας αλλάξουν τα φώτα οι γκρί-
νιες, οι δυστροπίες, η ασυνεννοησία και 
η έλλειψη διαλόγου. Αλλά εσείς σε γενικές 
πάντα γραμμές, δεν έχετε τίποτα να φοβη-
θείτε και σε αντίθεση με όλους τους υπό-
λοιπους που νομίζουν ότι «αναλύοντας» θα 
βγάλουν συμπεράσματα, εσείς στηρίζεστε 
στη φωνή της συνείδησής σας, της διαίσθη-
σής σας και της λογικής σας.

ΖΥΓΟΣ
Στον επαγγελματικό τομέα, όλα σιγά σιγά θα 
αρχίσουν να πηγαίνουν προς το καλύτερο. 
Όμως αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι θα πρέ-
πει να χαλαρώσετε την επαγρύπνησή σας ή 
τις προσπάθειές σας. Θα πρέπει να παλέ-
ψετε ακόμα πιο σκληρά για να φτάσετε στο 
σημείο που φιλοδοξείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτό τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνικές 
επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με συναρ-
παστικές συζητήσεις και με εκδρομές. Επι-
πλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον τομέα 
των οικονομικών σας και θα βοηθήσουν να 
προβείτε σε συμφέροντες διακανονισμούς, 
που θα σας απαλλάξουν από άγχη που σας 
απασχολούσαν το τελευταίο διάστημα. Μια 
συνεργασία που θα σας προτείνουν θα σας 
δώσει όλη την οικονομική ευκαιρία που 
θέλετε. Να είστε εγκρατείς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Πατήστε πόδι εκεί που σας παίρνει. Μη 
διστάσετε να διεκδικήσετε αυτά που σας 
ανήκουν. Προσέξτε ποιες είναι οι προτε-
ραιότητές σας και ισχυροποιήστε αυτό 
που θέλετε. Η εβδομάδα αυτή σας ευνοεί. 
Πολλή κίνηση, δουλειά και υπερένταση 
όμως για τους περισσότερους από εσάς. 

Φροντίστε να είστε ήρεμοι, διαυγείς 
και υγιείς για να επωφεληθείτε 

από τις ευκαιρίες που θα 
υπάρξουν για να επεκτεί-

νετε την κοινωνική σας 
δραστηριότητα και τα 
επαγγελματικά σας 
σχέδια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσέξτε μην προκαλέ-

σετε αντιπαραθέσεις και 
μίση, γιατί στο τέλος μπο-

ρεί να στραφούν εναντίον σας. 
Ανακαλύψτε ποιο είναι το κύριο 

ζήτημα που υπάρχει στη ζωή σας και ασχο-
ληθείτε με τη λύση του. Μην ασχολείστε με 
άτομα που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για 
εσάς. Θα σας χαλάσουν τη διάθεση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δεν θα πρέπει να αμφιβάλλετε για τις ικανό-
τητές σας. Οι μικροατυχίες που σας έχουν 
τόσο πολύ εκνευρίσει είναι εντελώς τυχαίες 
και άσχετες με την επαγγελματική σας ικα-
νότητα. Προσπαθήστε να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικά ή απερίσκεπτα, πριν υπολογίσετε 
τις συνέπειες των εργασιών σας μακροπρό-
θεσμα. Οικονομικά μπορείτε να ρισκάρετε 
και να πετύχετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Αναλάβετε μόνο όσες υποχρεώσεις είστε 
σίγουροι ότι μπορείτε να τις διεκπεραιώ-
σετε. Κάντε τις απαραίτητες αναθεωρήσεις 
για να ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι αν 
έχετε. Αφήστε τον χρόνο να δουλέψει για 
εσάς και μην πιέζετε περισσότερο τις κατα-
στάσεις. Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε 
προνοητικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετί-
ζεται με τον οικονομικό σας τομέα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Τι είπαν για το έργο του 
Έλληνα σκηνοθέτη σε 
ΗΠΑ, Καναδά και Ελβετία 
- Απέσπασε τέσσερα 
βραβεία στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου στο 
Χιούστον - Αποθέωση στην 
UNESCO στο Παρίσι - Ουρές 
θεατών στις προβολές της 
ταινίας

Έ
να χρόνο μετά την πρώτη 
έξοδό της στην Ελλάδα, η 
ταινία «Καζαντζάκης» του 
Γιάννη Σμαραγδή κάνει τον 

γύρο του κόσμου και όπου προ-
βληθεί είναι γεμάτες οι αίθουσες, 
καταχειροκροτείται και πάντα υ-
πάρχουν ουρές από θεατές που 
δεν κατάφεραν να δουν την ταινία.
Η διεθνώς βραβευμένη ταινία 
γνώρισε την αγάπη του ελληνικού 
κοινού, ήρθε πρώτη στα εισιτήρια 
από τις καλλιτεχνικές ταινίες, κέρ-
δισε τέσσερα βραβεία στο Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου στο Χιού-
στον της Αμερικής και γνώρισε 
την αποθέωση στην UNESCO στο 
Παρίσι.
Με προβολές σ το Φεσ τ ιβάλ 
Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου 
στο Τορόντο (EUFF), στο Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Ινδίας στην Γκόα, στο Διεθνές 
Φεστιβάλ του Καΐρου, στη Νέα 
Υόρκη στο Museum of the Moving 

Image, στην Βασιλεία της Ελβετίας 
και στην πρωτεύουσα της Ελβετίας 
τη Βέρνη – η ταινία γνώρισε την 
αποθέωση και ουσιαστικά όπου 
προβάλλεται, λειτουργεί πλέον 
σαν ένας φωτεινός πρεσβευτής 
του ελληνικού αισθήματος και του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού 
που είναι και η βαθύτερη επιθυμία 
του σκηνοθέτη.
Όπως γράφει ο James DeMetro, 
διευθυντής του Φεστιβάλ στη 
Νέα Υόρκη: «Η προβολή της ται-
νίας Καζαντζάκης την Κυριακή στο 
Museum of the Moving Image 
ήταν ένας θρίαμβος! Θα πρέπει 
να είστε πολύ περήφανοι. Τα εισι-
τήρια, στην -κατά την γνώμη μου- 

πιο όμορφη αίθουσα προβολών 
σε όλη τη Νέα Υόρκη – πωλήθη-
καν όλα.
Δυστυχώς, έπρεπε να διώξουμε 
περίπου 60 άτομα που περίμε-
ναν Online για τυχόν ακυρώσεις. 
Η ταινία πήγε πολύ καλά. Το χει-
ροκρότημα ήταν συνεχές μετά 
το τέλος της ταινίας και με όσους 
μίλησα είχαν κάτι θετικό να πουν 
για την ταινία. Δεν άκουσα κανένα 
αρνητικό σχόλιο, ενώ συνήθως τα 
ακούω και αυτά. Προλόγισα την 
προβολή, είπα κάποια πράγματα 
για τις προηγούμενες ταινίες του 
Γιάννη και προώθησα τους εγκάρ-
διους χαιρετισμούς του στο κοινό. 
Πιστέψτε με, ήταν μια από τις καλύ-

τερες προβολές που είχαμε ποτέ».
Στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινη-
ματογράφου στο Τορόντο παρα-
βρέθηκε η πρωταγωνίστρια της 
ταινίας Μαρίνα Καλογήρου που 
έζησε πρωτόγνωρες συγκινή-
σεις: «Δεν φαντάζεστε τι έγινε… 
Ουρά ένα ολόκληρο τετράγωνο. 
Ο κόσμος να κλαίει. Μίλησα μετά 
την ταινία πάνω από 40 λεπτά, 
μου έκαναν τόσες πολλές ερω-
τήσεις, ήταν τόσο συγκινημένοι 
και ενθουσιασμένοι... Δε με άφη-
ναν να φύγω... Μου φιλούσαν τα 
χέρια… Μου έλεγαν να μεταφέρω 
την αγάπη τους σε όλους τους 
συντελεστές και το ευχαριστώ 
τους...».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην ευκαιρία να διεκδικήσει ένα από τα 
σημαντικότερα ευρωπαϊκά βραβεία α-
ναγνώρισης και πιστοποίησης των ποι-
οτικών υπηρεσιών που προσφέρει, θα 

έχει το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-
γίας που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο είναι 
υποψήφιο για «Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρο-
νιάς 2019».
Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
Κώστα Κοτσανά, παράρτημα Αθήνας, προτά-
θηκε ως υποψήφιο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της 
χρονιάς 2019» από το European Museum Forum 
(EMF) πριν ακόμη συμπληρώσει ένα χρόνο λει-
τουργίας, γεγονός που αναδεικνύει την πολύ 
καλή δουλειά των συντελεστών του.
Το European Museum of the Year Award (EMYA) 
διεξάγεται από το 1977, τελώντας υπό την 
αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και βρα-
βεύει, σε ετήσια βάση, την καλύτερη μουσει-
ακή πρακτική πανευρωπαϊκά, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τις καινοτόμες δράσεις στην κοινω-
νία των Μουσείων. Τα αποτελέσματα του φετι-
νού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το Μάιο 
του 2019.
Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 

Κώστα Κοτσανά, έχοντας αυτά τα χαρακτηρι-
στικά αναδεικνύει και παρουσιάζει στο παγκό-
σμιο κοινό μια ύψιστης σημασίας αλλά σχετικά 
άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτι-
σμού: την τεχνολογία. Με περισσότερα από 150 
λειτουργικά διαδραστικά ομοιώματα και ανα-
κατασκευές εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων, 
ταξινομημένα σε 24 θεματικές ενότητες, παιδιά 

και ενήλικες έρχονται σε επαφή με τα θαυμαστά 
δημιουργήματα που κληροδότησε η αρχαιοελ-
ληνική τεχνολογία στην ανθρωπότητα. Σκοπός 
του Μουσείου είναι να εξηγήσει ότι η αρχαιο-
ελληνική τεχνολογία ήταν συγκλονιστικά όμοια 
με τις απαρχές της νεωτερικής τεχνολογίας και 
να αποδείξει την σημασία της για τον σύγχρονο 
Τεχνολογικό Πολιτισμό.

Στο «φως» τάφος 
4.400 χρόνων 
της εποχής 
του Φαραώ 
Νεφερίρκαρ

Ο τάφος ενός υψηλό-
βαθμου ιερέα που 
κ α τ α σ κ ε υ ά σ θ η κ ε 

πάνω από 4.400 χρόνια πριν 
ανακαλύφθηκε στην νεκρό-
πολη της Σακάρα κοντά στο 
Κάιρο από αιγυπτιακή αρχαι-
ολογική αποστολή, ανακοί-
νωσαν οι αιγυπτιακές αρχές.
Ο τάφος του ιερέα που ονο-
μάζε ται «Wahtye» ανήκε ι 
στην 5η δυναστεία (ανάμεσα 
στο 2.500 και 2.300 π.Χ.) και 
τοποθετείται στην βασιλεία 
του φαραώ Νεφερίρκαρ, 
σύμφωνα με το υπουργό 
Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.
Ο τάφος είναι σε εξαιρετική 
κατάσ ταση, το εσωτερικό 
του είναι διακοσμημένο με 
γλυπτά που αναπαρισ τούν 
σκηνές με τον κάτοχο του 
τάφου, την μητέρα του, την 
σύζυγό του και την οικο-
γένειά του. Υπάρχουν επί-
σης πολυάριθμες εσοχές με 
αγάλματα που αναπαριστούν 
τον ιερέα και μέλη της οικο-
γένειάς του.
Τον Νοέμβριο,  σ την ίδια 
π ε ριοχή,  ο ι  α ι γ υπ τ ιακέ ς 
αρχές είχαν ανακοινώσει την 
ανακάλυψη επτά τάφων, τέσ-
σερις από τους οποίους χρο-
νολογούν ται 6.000 χρόν ια 
πριν, από την ίδια αιγυπτιακή 
αρχαιολογική αποστολή. Οι 
αρχαιολόγοι έφεραν στο φως 
μεγάλο αριθμό σκαραβαίων 
και μουμιοποιημένων γατών.
Η Σακάρα, νότια του Καΐρου, 
ε ίναι μία τεράσ τ ια νεκρό-
πολη στην οποία βρίσκεται η 
γνωστή κλιμακωτή πυραμίδα 
του φαραώ Ζοζέρ, η πρώτη 
πυραμίδα της περιόδου των 
φαραώ.
Το μνημείο, το οποίο κατα-
σκευάσθηκε περί το 2.700 
π.Χ. από τον αρχ ιτ έκ τονα 
Ιμχοτέπ, θεωρείται ένα από 
τα αρχαιότερα μνημεία στην 
επιφάνεια της γης.

Ο «Καζαντζάκης» του Σμαραγδή γυρίζει τον κόσμο 
και αποθεώνεται 

Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Μουσείο του 2019
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Ο 
ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα να περά-
σει από τα Σπάτα κερδίζοντας με 6-0 τον 
Αήττητο διευρύνοντας το… αήττητο σε-
ρί του στο Κύπελλο και τσεκάροντας την 

πρωτιά του στον όμιλο στο τελευταίο παιχνίδι του 
2018.
Οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν νικηφόρα τη χρονιά, 
κρατούν την επιστροφή του Νίκου Καρέλη στα γκολ 
και το «χατ τρικ» του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος 
παίζοντας ως αλλαγή στο β’ μέρος έφτασε τα 18 γκολ 
στην τρέχουσα σεζόν και τα 36 μέσα στο 2018!
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε πολλούς και διαφορε-
τικούς ρόλους σε ποδοσφαιριστές του στο ξεκίνημα 
της αναμέτρησης. Ο Ρέι συνέχισε τις εμφανί-
σεις στο θεσμό του Κυπέλλου, ενώ μπρο-
στά του είχε μια αμυντική τετράδα απο-
τελούμενη από τους Τόσκα (δεξιά), 
Χατσερίντι, Μαλεζά και Κρέσπο (αρι-
στερά). Στο κέντρο έπαιξαν οι Κάνιας 
Μπίσεσβαρ και Καρέλης, ενώ μπρο-
στά τους ήταν Οι Λημνιός, Ουάρντα και 
Άκπομ.
Στα πρώτα 45 λεπτά και αφού οι ποδο-
σφαιριστές του «Δικεφάλου» προσαρμόστη-
καν στον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ο 
ΠΑΟΚ βρήκε πολλές φάσεις και δύο γκολ.
Ο κεφάτος Ουάρντα δημιούργησε τη φάση με το 
δοκάρι του Κρέσπο (13’), αλλά και το πρώτο γκολ 
του Νίκου Καρέλη, με την «ασπρόμαυρη» φανέλα 
τρία λεπτά αργότερα. Στο 22’ Χατσερίντι και Καρέ-
λης απέτυχαν να νικήσουν τον Κοκκαλά, όπως και ο 
Μπίσεσβαρ (23’) με τον Άκπομ (25’) προτού ο Χοσέ 
Κάνιας (26’) στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα 
δίχτυα του Αήττητου Σπάτων με κοντινό πλασέ, μετά 
την ασίστ του Λημνιού.
Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 2-0, 
ο Λουτσέσκου έδωσε χρόνο συμμετοχής στο δεύ-
τερο μέρος και στον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Δεκαεπτά λεπτά μετά την 
είσοδό του ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε (0-3) και 
στο θεσμό του Κυπέλλου (62’) την ίδια ώρα που ο 
Αήττητος έχασε μέσα σε λίγα λεπτά τους δύο στόπερ 
του, Μάγκα και Βούκοβιτς, παίζοντας στην άμυνα με 
τον σέντερ φορ τους…
Ο Λουτσέσκου έριξε στο γήπεδο τους μικρούς της 

Κ19, Λύρατζη και Μπαλογιάννη, με τον Καρέλη στο 
75’ να διπλασιάζει τα τέρματά του με πολύ όμορφη 
προσωπική ενέργεια, μετά την πάσα του Τόσκα, να 
κάνει το 0-4 και τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στο 84’ 
και στο 85’ να φτάνει στο «χατ τρικ» και τον δείκτη 
του σκορ στο 6-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, που ολοκλή-
ρωσε με δέκα παίκτες το ματς, λόγω ενοχλήσεων του 
Κάνιας και ενώ είχαν γίνει οι τρεις αλλαγές.

Βόλος - ΑΕΚ 1-3
Η ΑΕΚ με την πρώτη της επίσκεψη στην περιοχή 
του Βόλου δημιούργησε και την πρώτη της μεγάλη 
φάση. Στο 3’ ο Λιβάια τροφοδότησε τον Αλμπάνη, 

με τον Μπουργάνη να αποκρούει σε κόρνερ 
την προσπάθεια του μεσοεπιθετικού της 

Ένωσης. Ένα λεπτό αργότερα, όμως, 
η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ. 
Αρχικά το σουτ του Μπότου σταμά-
τησε στο δοκάρι, όμως η άμυνα των 
γηπεδούχων δεν μπόρεσε να καθαρί-
σει τη φάση με την μπάλα να στρώνε-

ται στον Μοράν που με δυνατό μακρινό 
σουτ έκανε το 0-1.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ δεν κράτησε για 
πολύ καθώς οι Βολιώτες στην πρώτη τους επιθετική 
ενέργεια στο 6’ έπιασαν απροετοίμαστη την άμυνα 
των κιτρινόμαυρων φέρνοντας το ματς στα ίσια. 
Ο Ενγκουέμ σέντραρε από τα αριστερά, ο Πίσπας 
έπιασε μια ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και νίκησε τον 
Τσιντώτα, ο οποίος δεν ήταν σωστά τοποθετημένος, 
γράφοντας το 1-1.
Ο Ουζουνίδης έριξε στο παιχνίδι τους Μπογέ και 
Κλωναρίδη στις θέσεις των Αλμπάνη και Μπότου 
αντίστοιχα σε μια προσπάθεια να κάνει την ΑΕΚ πιο 
ορθολογική επιθετικά. Τη λύση, όμως, την έδωσε 
ο Λιβάια, με δυο δικά του γκολ. Στο 59’ ο Κροάτης 
νίκησε τον Γκαλίτσιο στη διεκδίκηση, μπήκε στην 
περιοχή και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην Ένωση, 
ενώ στο 71’ και πάλι ο Λιβάια, μετά τη σέντρα του 
Κλωναρίδη, έβαλε την προβολή από κοντά και ανέ-
βασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Μάλιστα ο Κροά-
της είχε την ευκαιρία να είχε φτάσει στο χατ-τρικ δύο 
λεπτά αργότερα, αλλά το τακουνάκι του πέρασε χιλι-
οστά δίπλα από το δοκάρι.

SPORTSNEWS

Σε ρυθμούς προπόνησης ο ΠΑΟΚ... καθάρισε την πρωτιά στον όμιλο του και πήρε την 
πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου με το χορταστικό 6-0 στα Σπάτα κόντρα στον Αήττητο! 
Χατ τρικ ο Πρίγιοβιτς, δύο γκολ ο Καρέλης, σκόραρε κι ο Κάνιας!  

Στο ρελαντί... εξάρα και 
πρώτος Ο Εργοτέλης έκανε το... μπαμ των ομίλων στο Κύπελλο! Κέρ-

δισε με 3-2 τον τραγικό Άρη που βρέθηκε πίσω με 3-0 κι απο-
κλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.
Ο Εργοτέλης επικράτησε του Άρη με 3-2 στο Παγκρήτιο και 

πήρε σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλά-
δας απέναντι σ’ έναν Άρη που θύμιζε… παιδική χαρά με τραγικά 
λάθη στην άμυνα.
Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με 3-0, ο Νικολάς Ντιγκινί έβαλε και 
πάλι τους «κίτρινους» στο παιχνίδι της πρόκρισης δίχως όμως να 
την εξασφαλίσει. Για πρώτη φορά, ο Ματέο Γκαρσία δεν ξεκίνησε 
στο αρχικό σχήμα και ο Άρης είχε τρομακτικό πρόβλημα στη διά-
σπαση της διπλής άμυνας ζώνης του Εργοτέλη. Η στατιστική μπορεί 
να έγραψε πέντε τελικές φάσεις για τους «κίτρινους» στην πραγμα-
τικότητα όμως, αυτοί περιορίστηκαν σ’ ένα σουτ του Μπάσα (16’) 
κι ένα του Μαρτίνες (21’).
Ο δε Εργοτέλης έδειξε ξεκάθαρα ότι θα επενδύσει στο transition 
game και ο τραυματισμός του Φραν Βέλεθ του… κάθισε βούτυρο 
στο ψωμί. Από τη στιγμή που ο Ισπανός αποχώρησε αναγκαστικά, 
ο Άρης είχε πρόβλημα και στο 44ο λεπτό, στο transition game, 
ο Έφορντ έκανε ανενόχλητος κούρσα από την αριστερή πλευρά, 
την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Τσέλιο, το σουτ του τελευταίου 
κόντραρε και ο Μπουρσέλης έκανε το 1-0 έχοντας και την εύνοια 
της κόντρας. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σάββας 
Παντελίδης έριξε στη μάχη τον Ματέο Γκαρσία με σκοπό την ισο-
φάριση αλλά έγινε μάρτυρας της ποδοσφαιρικής αφέλειας της αμυ-
ντικής γραμμής του.
Στο 50ο λεπτό ο Έφορντ έσπασε το τεχνικό οφ σάιντ και την κατάλ-
ληλη στιγμή έδωσε την μπάλα στον Ιατρούδη ο οποίος πλάσαρε 
τον Καντιμοίρη για το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα, μια φάση έδειξε 
όλη την αμυντική γύμνια του Άρη. Και πάλι στο transition, ο 
Ιατρούδης είδε τον Μάβραϊ στο κέντρο και με εξαιρετική μπαλιά 
βρήκε τον Έφορντ ο οποίος νίκησε τον Καντιμοίρη για το 3-0. Η 
είσοδος του Μανώλη Σιώπη ήταν η τελευταία αντίδραση από τον 
Σάββα Παντελίδη με σκοπό να πιέσει ακόμη περισσότερο επιδιώ-
κοντας το… θαύμα.
Αυτό δεν ήρθε ποτέ παρά τις προσπάθειες του Νικολάς Ντιγκινί. Ο 
Γάλλος επιθετικός με εξαιρετική ατομική προσπάθεια μείωσε σε 
2-1 στο 57’, ενώ στο 74ο λεπτό εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που 
κέρδισε ο Άρης (σ. σ. μετά από γύρισμα του Γιουνές η μπάλα χτύ-
πησε στο χέρι του Κοζορώνη.
Ο Άρης είχε ακόμη δύο κλασικές φάσεις για να ισοφαρίσει και να 
πάρει την πρόκριση, αλλά στο 87ο λεπτό ο Κατσιμήτρος σταμάτησε 
με διπλή προσπάθεια τον Ντιγκινί και στο 88’ ο Μενέντεζ είδε την 
μπάλα να φεύγει άουτ έπειτα από σουτ που επιχείρησε εκτός περι-
οχής.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκι Παπαβασιλείου): Κατσιμήτρος, Κοζορώνης, 
Γιακούμπου, Οικονόμου, Μπάτζιος, Μπουρσέλης (69’ Καπνί-
δης), Μπρους, Τσέλιος, Ιατρούδης (82’ Μαζουλούξης), Έφορντ, 
Κατσούρι
ΑΡΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Καντιμοίρης, Μπάσα (53’ Σιώπης), Ντι-
γκινί, Μαρτίνες (46’ Γκαρσία), Μπρούνο Γκάμα, Γιουνές, Ματίγια, 
Τζανακάκης, Μενέντεθ, Βέλεθ (38’ Δεληζήσης), Μάβραϊ.

Εργοτέλης - Άρης 3-2
Τριπλή μπαλοθιά...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

O 
Kισσαμικός έβαλε δύσκολα 
στον Παναθηναϊκό όσο αφορά 
την πρώτη θέση του ομίλου! 
Τελικά παρά την ισοφάριση 

των γηπεδούχων, ο Βέργος αφού αρχικά 
έχασε πέναλτι, λίγο αργότερα σκόραρε και 
έδωσε την νίκη (2-1) και την πρωτιά στο 
«τριφύλλι»! Ο Εμμανουηλίδης άνοιξε το 
σκορ, ο Ρίσκι το γκολ των Χανιωτών που 
πέρασαν κι αυτοί στους 16 του Κυπέλλου. 

Τριάδα και βασικός Εμμανουη-
λίδης
Μετά το εκταταμένο rotation στο παι-
χνίδι με τον ΟΦΙ, ο Γιώργος Δώνης ναι μεν 
έκανε αλλαγές στο αρχικό σχήμα αλλά 
αυτή την φορά με μεγαλύτερη σύνεση. 
Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Διού-
δης. Παντελάκης, Πούγγουρας και Οικο-
νόμου η τριάδα στα στόπερ. Αριστερό 
μπακ χαφ ο Χατζηθεοδωρίδης, δεξί ο 
Αποστολάκης.  Κάτσε, Τζανδάρης, Στάι-
κος τριάδα στα χαφ και μπροστά ο Βέργος 
με τον Εμαννουηλίδη σε διάταξη 3-5-2.
Ο Παναθηναϊκός φαινόταν πως πήρε το 
μάθημα από το παιχνίδι με τον ΟΦΙ, 
οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο 
Δώνης είχαν την σωστή νοο-
τροπία στην αρχή του ματς 
και οι φιλοξενούμενοι μπή-
καν πολύ δυνατά στο παι-
χνίδι για να βρουν το γρή-
γορο γκολ που θα τους έβα-
ζαν σε ρόλο οδηγού. Κάτι που 
πέτυχαν μόλις στο 7’χάρη στο 
σωστό πλασέ του Εμμανουηλίδη 
μετά το τραγικό λάθος του πορτιέρο του 
Κισσαμικού, Δασκαλάκη. Ο νεαρός επι-
θετικός των «πρασίνων» είχε χτυπήσει... 
καμπανάκι στο 3’ με δοκάρι έπειτα από 
σέντρα του Αποστολάκη.
Αυτοί οι δύο νεαροί του Παναθηναϊκού, 
δηλαδή ο Εμμανουηλίδης και ο Αποστο-
λάκης, έκαναν ένα καταπληκτικό πρώτο 
ημίχρονο, δημιούργησαν πάρα πολλά 
προβλήματα στην άμυνα των Κρητικών 
και ήταν ασταμάτητοι. Ειδικά ο Αποστο-
λάκης από δεξιά είχε πολύ σωστές επιλο-
γές με την μπάλα στα πόδια, πολλά ανεβά-
σματα και μια γεμάτη παρουσία.
Οι «πράσινοι» είχαν πολλές ευκαιρίες να 
τελειώσουν το ματς από το πρώτο μέρος 
αλλά η αστοχία του Βέργου σε εύκολες 
φαινομενικά φάσεις δεν έφεραν το δεύ-

τερο γκολ.
Ο Κισσαμικός, πάντως, από το ημίωρο 
και μετά ανέβασε την απόδοσή του, εκμε-
ταλλεύθηκε το πρόβλημα που είχε στην 
μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός και απεί-
λησε με Αποστολόπουλο και Ρίσκι αλλά ο 
Διούδης ήταν εκεί!

Απουσίασε ο Παναθηναϊκός, ι-
σοφάρισε ο Κισσαμικός!
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός 
μπήκε με λάθος νοοτροπία, δεν είχε την 
ίδια διάθεση και όρεξη, με αποτέλεσμα 
οι Κρητικοί να ισοφαρίσουν στο 51’ μετά 
από τραγική αμυντική συμπεριφορά των 
παικτών του Δώνη, όμως, ο ρέφερι Δια-
μαντόπουλος ακύρωσε λανθασμένα το 
τέρμα για χέρι του Αποστολόπουλου.
Τελικά οι γηπεδούχοι βρήκαν το 1-1 
τρία λεπτά αργότερα! Ο Διούδης έσωσε 
αρχικά στο τετ-α-τετ με τον δραστήριο 
Ρίσκι, όμως, ο Τεγούσης πήρε το... ριμπά-
ουντ, σούταρε και ο Ρίσκι με εξαιρετικό 
τακουνάκι έστειλε την μπάλα στο πλε-
κτό για να τιμωρήσει την κακή εικόνα του 

Παναθηναϊκού.
Πάντως, οι «πράσινοι» θα 

μπορούσαν στα... καπάκια 
να πάρουν και πάλι το προ-
βάδισμα αλλά ο Δασκαλά-
κης απόκρουσε την κάκι-
στη εκτέλεση πέναλτι του 
Βέργου.

Την λύση από βασικούς 
και Βέργο

Ο Γιώργος Δώνης επιθυμώντας να διορ-
θώσει τα κακώς κείμενα γύρισε την διά-
ταξη με 4 στην άμυνα, έβαλε στο παιχνίδι 
Μπουζούκη, Χατζηγιοβάνη και Καμπε-
τσή και τελικά βρήκε το γκολ με τον Βέργο 
στο 75’. Ο Μπουζούκης βρήκε με ωραία 
μπαλιά τον Παντελάκη, το εναέριο βολέ 
του απόκρουσε ο πορτιέρο του Κισσαμι-
κού αλλά ο Βέργος ακολούθησε την φάση 
και σχεδόν πάνω στην γραμμή έσπρωξε 
την μπάλα στο πλεκτό για το 2-1 υπέρ του 
«τριφυλλιού».
Ο Κισσαμικός πάντως το πάλεψε και είχε 
μια καλή στιγμή με το σουτ του Αρναρέλη 
στο 83’ που πέρασε άουτ.
To 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού έμεινε 
μέχρι το φινάλε και η ομάδα του Δώνη 
πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο.

ΑΟΧ Κισσαμικός-Παναθηναϊκός 1-2
Με δυσκολίες, αλλά πρώτος! 

Τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού 
είχαν την ευκαιρία να πάρουν 
άρωμα κι εμπειρίες από Κύπελλο 
Ελλάδος και κερδίζοντας σε ρυθμό 
προπόνησης τον Άρη Αβάτου με 2-
1 έκαναν το «3 στα 3» στον όμιλο! 
Βρουσάι κι Ανδρούτσος τα γκολ των 
Πειραιωτών. Ο Σαρρηγιανίδης το 
ιστορικό γκολ για τους «ακρίτες». 

Έ
νας πολύ... πειραματικός Ολυμπια-
κός με πολλές αλλαγές και αρκετούς 
πιτσιρικάδες πέρασε νικηφόρα α-
πό την έδρα του Άρη Αβάτου με 2-

1 κάνοντας το τρία στα τρία στην φάση των 
ομίλων του θεσμού του Κυπέλλου και ενώ 
είχε διασφαλίσει την πρόκρισή του πριν το 
ματς αυτό. Ο Μαρτίνς ήθελε να δώσει ευ-
καιρίες σε παίκτες από τις Ακαδημίες ή παί-
κτες που θα είχαν κίνητρο. Ξεχώρισε για 
την ποιότητά του ο Βρουσάι, σκόρερ και ο 
Ανδρούτσος.

 ΣΧΗΜΑ 4-4-2 ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΤΣΙ-
ΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΝΤΟ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ
Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε αισθητές αλλαγές 
στην 11άδα και με αρκετά πιτσιρίκια αλλά 
και τον Πάρντο βασικό. Η διάταξη: Χουτε-
σιώτης πορτιέρο, Μασούρας δεξί μπακ και 
Μαρτίνης αριστερά, Νικολάου και Μιράντα 
τα στόπερ, Ανδρούτσος και Ξενιτίδης στον 
άξονα, Βρουσάι και Πάρντο τα άκρα και 
Μάνος με Βοϊλη στην κορυφή της επίθεσης.
 Ο Άρης Αβάτου ξεκίνησε με τους εξής 11: 
Αμουτζάκη, Κούτρα, Κουτσούμπα, Παπα-
διώτη, Ψεμματά, Μίλερ, Δόντσο, Σιχλοι-
μίρη, Σαριγιαννίδη, Γκέκα και Κοτόπουλο.
Σε ένα τραγικό γήπεδο και έναν αγωνι-
στικό χώρο που θύμιζε... χωράφι ο Ολυ-
μπιακός είχε χαμένο τετ α τετ του Μάνου 
μόλις στο 6’ ενώ στο 11’ ο Βρουσάι σκό-
ραρε με ωραία κίνηση και σουτ για το 0-1. 
Οι γηπεδούχοι θέλησαν να απειλήσουν και 
ενώ στο 24’ ο Μάνος έχασε πάλι τετ α τετ. 
Ο ίδιος παίκτης είχε ένα καλό σουτ στο 29’ 
που αποκρούστηκε ενώ στο 31’ μία τελική 
από τον Πάρντο πέρασε λίγο έξω. Στο 40’ 
έγινε το 0-2 από φάση με την συμμετοχή 
του Βρουσάι. Έκανε ένα γύρισμα βρίσκο-
ντας τον Βοϊλη που μαζί με τον Μάνο προ-
σπάθησαν να βρουν σουτ. Τελικά η μπάλα 
πήγε στον Πάρντο που σούταρε, η μπάλα 
αποκρούστηκε και στο... ριμπάουντ ο 
Ανδρούτσος σκόραρε από κοντά. Στο 45’ 

μείωσε ο Άρης Αβάτου από γύρισμα από 
την πλευρά του πιτσιρικά Μαρτίνη με τον 
Χουτεσιώτη να μην προλαβαίνει τον Σαρι-
γιαννίδη που βρήκε δίχτυα με κεφαλιά. 
Για τον Ολυμπιακό συνολικά οι πιο πολλοί 
μικροί έδειξαν διάθεση αλλά ο Βρουσάι 
ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο. Ο 
Πάρντο πάλεψε αλλά δεν έδειξε αυτά που 
μπορούσε βάση της ποιότητάς του και ας 
ήταν στην φάση του 2-0. Προσπάθησε και 
ο Ανδρούτσος, σκόρερ του 2ου γκολ της 
ομάδας του.
Στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός πρέσαρε εκ 
νέου για γκολ. Φάσεις όμως είχε και ο 
Άρης Αβάτου όπως στο 59’ όπου ο Χου-
τεσιώτης έβγαλε τετ α τετ του Σιχλοιμίρη. 
Στο 67’ ένα σουτ του Ξενιτίδη πήγε πάνω 
σε σώματα. Ο Ολυμπιακός είχε και άλλες 
φάσεις αλλά γενικά ο Μάνος είχε αρκετές 
χαμένες ευκαιρίες και ο Πάρντο δεν βοή-
θησε στον προβλεπόμενο βαθμό. Στο 93’ 
αποκρούστηκε δύσκολα ένα καλό σουτ του 
Βρουσάι. Εν τέλει το ματς έληξε στο 2-1.

Απόλλων Λάρισας - Λαμία 0-7
Πριν την έναρξη του αγώνα οι πιθανότητες 
ήταν καταφανώς εις βάρος των Λαμιωτών, 
που με διαφορά τερμάτων -1 έπρεπε να 
βρεθούν στην καλύτερη περίπτωση στην 
ισοβαθμία πάνω από τον Βόλο του +4. 
Τελικά αυτό συνέβη και με το... παραπάνω, 
με τους παίκτες του Χάβου να «ξεμπουκώ-
νουν» στο σκοράρισμα και να ισοπεδώ-
νουν τον άτυχο Απόλλωνα Λάρισας με 0-7!
Ήδη από το 10’ οι Φθιωτοί βρήκαν τον 
τρόπο να «συνδεθούν» με την εστία του 
Μάντζαρη, με τον Ασίγκμπα να σκοράρει 
με κεφαλιά. Το 0-1 διατηρήθηκε ως το δεύ-
τερο μέρος, όταν άρχισε η… καταιγίδα!
Η είδηση πως ο Βόλος έχανε από την ΑΕΚ 
με 1-3 και το γεγονός πως η αγωνιστική 
της Super League αναβλήθηκε άφησε 
στην άκρη τις σκέψεις του Μάκη Χάβου να 
ξεκουράσει βασικούς παίκτες και στο παι-
χνίδι πέρασαν οι Βασιλαντωνόπουλος και 
Μπαράλες.
Αυτόματα η Λαμία «ανέβασε» στροφές 
επιθετικά και με τον Μπουλούλη (64’), 
Μπαράλες (67’), Τσούκαλο (69’, 75’), Ρόμα-
νιτς (81’) και Βασιλαντωνόπουλο (88’), 
έφτασε σε μια εντυπωσιακή νίκη, μεγα-
λύτερη κι απ΄αυτή που χρειαζόταν για να 
προκριθεί στους 16 του Κυπέλλου Ελλά-
δας μαζί με την ΑΕΚ, αφήνοντας εκτός τον 
Βόλο!

Άρης Αβάτου - Ολυμπιακός 1-2

Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν...
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Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στον 
πάγκο του Ηρακλή εμφανίστηκε 
μιλώντας στο σάιτ του ο Μανουέλ 
Ρόκα, χαρακτηρίζοντας τον «Γηραιό» 
ως τον «πιο ιστορικό σύλλογο 
της Ελλάδας» και δηλώνοντας 
αποφασισμένος να δουλέψει για να 
επανέλθει η ομάδα στις επιτυχίες.

Ο Ισπανός τεχνικός πραγματοποίησε την 
πρώτη του προπόνηση με τους νέους του παί-
κτες, αφού χθες βρέθηκε στο Καυτανζόγλειο 
με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Τομ Παπαδόπουλο 
και παρακολούθησε τη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάν-
νινα (2-0) για την 3η αγωνιστική του Κυπέλ-
λου Ελλάδας.
Μετά τον Ολυμπιακό Βόλου (2013/14), 
τον Πανθρακικό (2014/15) και τον Πλατα-
νιά (2017/18), ο Ηρακλής θα αποτελέσει την 
τέταρτη εν Ελλάδι ομάδα της προπονητικής 
του καριέρας και μιλώντας στο επίσημο σάιτ 
του «Γηραιού», δεν έκρυψε την εκτίμηση στην 
οποία έχει τον σύλλογο, αλλά και τις φιλοδο-
ξίες του.
«Νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. 
Ο Ηρακλής είναι ο πιο ιστορικός σύλλο-
γος στην Ελλάδα και πρέπει να γνωρίζουμε 
όλοι που βρισκόμαστε. Εκπροσωπούμε μια 
ομάδα με μεγάλο βάρος φανέλας και πρέπει 
να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να 
φανούμε αντάξιοι της ιστορίας και να την επα-
ναφέρουμε εκεί που αξίζει να βρίσκεται».
«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι 
έχω την δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την 
δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ομάδα. 
Νομίζω ότι και τις προηγούμενες φορές που 
εργάστηκα στην Ελλάδα, είχα να αντιμετω-
πίσω προκλήσεις και τα πήγα καλά. Και στον 
Ολυμπιακό Βόλου και στον Πανθρακικό. Το 
ίδιο και στη Φιλανδία πρόσφατα. Ξέρω πως 
να διαχειριστώ μια δύσκολη αποστολή και 
θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να 
τα καταφέρω αν και μιλάμε πάντα για το πιο 
απρόβλεπτο άθλημα στον κόσμο».

Δόξα Δράμας - Ηρακλής 2-0 
Ένας κάκιστος Ηρακλής έδειξε για ακόμα μια 
αγωνιστική το γνωστό της κακό πρόσωπο κι 
ως αποτέλεσμα έχασε κι άλλο έδαφος στην 
προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει 
στη Super League. Η Δόξα, αντίθετα, κυρι-
άρχησε στο πρώτο ημίχρονο κι έκανε ό,τι 
ήθελε στην άμυνα του Ηρακλή. Στην πρώτη 
της καλή στιγμή στο 9’ άνοιξε το σκορ, όταν ο 
Κουσκουνάς σέντραρε για τον Πέρεθ κι αυτός 

με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 
το 1-0.
Παρά το 1-0, η εικόνα της αναμέτρησης έμεινε 
ίδια με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν και 
να μην απειλούνται στιγμή από τον «Γηραιό». 
Χαρακτηριστικό είναι πως η πρώτη τελική του 
Ηρακλή έγινε στο 35’ με ένα μακρινό σουτ του 
Τάι που έφυγε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, τα 
πράγματα χειροτέρεψαν για τους φιλοξενού-
μενους, όταν ο Κουσκουνάς μπήκε στην περι-
οχή από τα δεξιά πέρασε και τον Βοσνιάδη 
και από πλάγια θέση πλάσαρε εύστοχα για 
το 2-0.
Στην επανάληψη, ο Ηρακλής έπρεπε να βγει 
μπροστά ώστε να βρει ένα γκολ που θα τον 
έβαζε και πάλι στο παιχνίδι. Στο 52’ έχασε και 
την μεγαλύτερή του ευκαιρία, όταν ο Περόνε 
πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Τάι κι 
έστειλε την μπάλα άουτ. Από την φάση αυτή 
κι έπειτα ο «Γηραιός» δεν απείλησε ποτέ ξανά 
στην αναμέτρηση!
Αντίθετα, στο 70’ ο κορυφαίος του γηπέ-
δου, Κουσκουνάς, απείλησε με σουτ με τον 
Βοσνιάδη να απομακρύνει σε κόρνερ. Οι 
γηπεδούχοι στο 83’ φώναξαν για πέναλτι 
πάνω στον Σιώπη, ενώ στο 84’ έχασαν ακόμα 
μια ευκαιρία με την κεφαλιά του Καψάλη να 
φεύγει άουτ.

Σπάρτη - Πλατανιάς 0-0
Σε ένα κακό παιχνίδι με ελάχιστες καλές 
φάσεις, Σπάρτη και Πλατανιάς έμειναν στο 
0-0, με τους γηπεδούχους να παραμένουν 
στη ζώνη του υποβιβασμού και τους Χανιώ-
τες στην τέταρτη θέση.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε δίχως συγκι-
νήσεις, με εξαίρεση το γυριστό σουτ του Φρα-
γκούλη μόλις στο 1’, που πέρασε λίγο άουτ. Οι 
γηπεδούχοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία 
του Ματσούκα, που έδειξε «παίζετε» σε χέρι 
του Πουρζουτίδη στο 7, αλλά και στην επανά-
ληψη, όταν ο Σινγκ κλώτσησε τον Μαντζίρη κι 
αντί για πέναλτι υπέδειξε φάουλ.
Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, αφού οι Λάκω-
νες έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα, δίχως να 
τον «μεταφράσουν» σε γκολ, μένοντας στη 
ζώνη του υποβιβασμού και στους 7 βαθμούς 
ύστερα από 9 αγώνες. Από την πλευρά τους οι 
Κρητικοί έφτασαν τους 16, επιστρέφοντας στα 
θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στον Βόλο 
την προηγούμενη εβδομάδα.

ΑΕ Καραϊσκάκης - Αήττητος Σπά-
των 1-0
Ανώτερος ήταν ο Καραϊσκάκης απέναντι στον 
Αήττητο Σπάτων. Η ομάδα της Άρτας, επικρά-

τησε δίκαια με το φτωχό 1-0 κι ανέβηκε στην 
έκτη θέση της βαθμολογίας. 
Στο 17’ οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη τους 
μεγάλη ευκαιρία όταν ο Καπία με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Το γκολ ήρθε ένα 
λεπτό αργότερα, όταν ο Μασούρας με τρο-
μερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παράθυρο 
του Κοκκαλά για το 1-0. Μάλιστα, ο Καραϊ-
σκάκης έφτασε κοντά και στο 2-0 όταν ο Άλε-
ξιτς με κεφαλιά ψαράκι ανάγκασε τον Κοκ-
καλά σε εντυπωσιακή απόκρουση. Η τελευ-
ταία καλή φάση ήταν επίσης για την ομάδα της 
Άρτας, πάλι με τον Άλεξιτς να πλασάρει τον 
Κοκκαλά κι αυτός να μπλοκάρει.
Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον Καρα-
ϊσκάκη να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο και στο 
61’ να χάνει ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία με 
τον Καψάλη να μην μπορεί να νικήσει ούτε 
αυτός τον εκπληκτικό Κοκκαλά. Μάλιστα στο 
81’ η ομάδα της Άρτας είχε και δοκάρι, όταν ο 
Κάκκο πέρασε δύο αντιπάλους, έδωσε στον 
Ματθαίου κι αυτός μόνος του με το τέρμα 
έστειλε την μπάλα στο δοκάρι!
Κάπως έτσι, ο Καραϊσκάκης πήρε τη νίκη 
μόλις με 1-0 και συνεχίζει να βλέπει ψηλά στο 
πρωτάθλημα της Football League.

Απόλλων Πόντου - Απόλλων Λάρι-
σας 1-0
Την πρώτη ήττα γνώρισε ο Απόλλωνας Λάρι-
σας, που δεν κατάφερε να φύγει αλώβητος 
από την Καλαμαριά, καθώς ηττήθηκε 1-0 από 
τον ΑΠόλλωνα Πόντου.
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
κατάφερε να βρει δίχτυα στο 24’ με εντυπω-

σιακό σουτ του Ολαϊτάν έξω από την περιοχή 
και να κάνει το 1-0 νωρίς. Οι γηπεδούχοι, δεν 
απειλήθηκαν ιδιαιτέρως από εκείνο το σημείο 
και μετά και στο 40’ είχαμε την μόνη φάση 
του Απόλλωνα Λάρισας, με το σουτ του Γαρυ-
φαλλόπουλου να φεύγει άουτ.
Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 
πιο δυνατά και κατάφεραν να φτάσουν στην 
ισοφάριση. Στο 64’, ο Μαρκολίνο με απευ-
θείας εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι. Στο 71’ και στο 78’ τα σουτ του 
Καρατάσιου και του Ράμος έφυγαν άουτ και 
το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με την ομάδα της 
Καλαμαριάς να παίρνει μεγάλη... ανάσα και 
τον Απόλλωνα Λάρισας να βλέπει τον Βόλο να 
ανοίγει την διαφορά.

ΑΟΧ Κισσαμικός - Παναχαϊκή 0-0
Σημαντικό παιχνίδι στα Χανιά με τον Κισσα-
μικό και την Παναχαϊκή να μένουν στο μηδέν. 
Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν κάνει 
χαρούμενη καμία από τις δύο ομάδες, καθώς 
οι γηπεδούχοι παρέμειναν στην τελευταία 
θέση μαζί με τον Αήττητο Σπατών έχοντας 
μόλις 6 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπε-
σαν στην 9η θέση έχοντας 12 βαθμούς.
Ο αγώνας άρχισε με τους καλύτερους οιω-
νούς για τον Κισσαμικό και τους χειρότερους 
για την Παναχαϊκή, καθώς οι Πατρινοί έμει-
ναν με παίκτη λιγότερο μόλις από το 18’ με τον 
Κολ μέσα σε ένα λεπτό να δέχεται δύο κίτρι-
νες. Οι γηπεδούχοι όμως δεν μπόρεσαν να 
εκμεταλλευτούν την αριθμητική υπεροχή, οι 
φιλοξενούμενοι κράτησαν καλά πίσω και έτσι 
ήρθε αυτό το 0-0.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ρόκα: «Ο Ηρακλής είναι η πιο ιστορική ομάδα της Ελλάδας»
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Ο
ι διαιτητές της Super League θα 
απέχουν μέχρι νεωτέρας από 
τις αγωνιστικές τους δραστηρι-
ότητες. Δεν θα γίνει η 15η αγω-

νιστική το σαββατοκύριακο...
Τελικά οι διαιτητές δεν θα κάνουν πίσω. 
Η χθεσινή τους απόφαση να απέχουν από 
την επόμενη αγωνιστική είναι οριστική 
παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν από την 
ΕΠΟ αλλά και από τον Μέλο Περέιρα. Οι 
διαιτητές μετά την επίθεση που δέχθηκε 
ο Θανάσης Τζήλος αποφάσισαν να απέ-
χουν μέχρι νεωτέρας όπως χαρακτηρι-
στικά τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας.
Μία αποχή η οποία επιβεβαιώθηκε αργό-
τερα και με ανακοίνωση της ΕΠΟ η οποία 
ουσιαστικά «κλείδωσε» την αναβολή της 
15ης αγωνιστικής...
Ο Τάσος Παπαπέτρου εκπροσώπησε τους 
75 διαιτητές το πρωί της Πέμπτης στην 
ΕΠΟ και τόνισε πως δεν θα αλλάξουν την 
απόφαση τους.
Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι η επό-
μενη αγωνιστική θα αναβληθεί! Ετσι δεν 
θα έχουμε πρωτάθλημα αυτό το σαββατο-
κύριακο από την στιγμή που δεν θα γίνει 
και ο ορισμός των διαιτητών.
Η 16η αγωνιστική είχε προγραμματιστεί 
για τις 12 Ιανουαρίου και οι ομάδες πλέον 
θα μείνουν χωρίς δράση για σχεδόν ένα 
μήνα.
Kαι η ΕΠΟ και ο ίδιος ο Μέλο Περέιρα 
αλλά και η Super League ήταν και είναι 
αντίθετοί με αυτή την απόφαση των διαι-
τητών, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να τους 
μεταπείσουν. Μάλιστα η Λίγκα θα πρέπει 
να δει τι θα γίνει και με το κομμάτι των 
τηλεοπτικών μιας και υπάρχουν οι ρήτρες 
με Nova και EΡΤ.

«Ήρωες οι Έλληνες διαιτητές, α-
ναγκαίο κακό οι ξένοι»
Ο πρώην διεθνής ρέφερι Ηρακλής Τσίκι-
νης σχολιάζει στο gazzetta.gr την επίθεση 
στον Θανάση Τζήλο και προτείνει να καθί-
σουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς στο ίδιο 
τραπέζι. Τι λέει για τους ξένους διαιτητές 
και τις πιέσεις που δεχόταν και ο ίδιος!
Το ελληνικό ποδόσφαιρο θυμίζει ζούγκλα 
και παραμένει δίχως γιατρειά. Ο ξυλο-
δαρμός εις βάρος του ρέφερι Θανάση 
Τζήλου επανέφερε στην επικαιρότητα το 
χάος και τις πρακτικές βίας που εκθέτουν 

ανεπανόρθωτα το κύρος και την εικόνα 
του πρωταθλήματος παραπέμποντας σε 
τριτοκοσμικές καταστάσεις.
Ο πρώην διεθνής διαιτητής και άνθρω-
πος του ποδοσφαίρου, Ηρακλής Τσίκινης 
μίλησε στο gazzetta.gr για την επίθεση 
που δέχθηκε ο Θανάσης Τζήλος, καταθέ-
τοντας την δική του άποψη για τον τρόπο 
που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα.
«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση 
εις βάρους του κ. Τζήλου. Ήταν ένα χτύ-
πημα όχι μόνο για την ελληνική διαιτη-
σία, αλλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Δυστυχώς λόγω της περιρρέουσας ατμό-
σφαιρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και 
κατ’ επέκταση στην ελληνική διαιτησία 
ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν βρίσκεται σε 
φάση ηρεμίας και εξυγίανσης το ελληνικό 
ποδόσφαιρο.
Το πεδίο δράσης είναι δηλητηριασμένο. 
Όταν βλέπεις συνεχώς ανακοινώσεις των 
ομάδων κατά της διαιτησίας, αλλά και 
δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρο-
νται στους διαιτητές πως να μην ξεφύγει 
η κατάσταση; Είναι ένα πολύπλοκο θέμα 
στο οποίο θα πρέπει να βρουν λύση η 
Πολιτεία με την ΕΠΟ».
Ο Ηρακλής Τσίκινης, ο οποίος εργάστηκε 
ως τεχνικός διευθυντής/ ειδικός σύμβου-
λος σε Καλλιθέα, Κισσαμικό, Χανιά, ΟΦΗ, 
Τρίκαλα και Ιωνικό κατέθεσε την δική 
του πρόταση για να εξαλειφθούν τέτοιου 
είδους κρούσματα, ενώ εξέφρασε την 
αντίθεση του για την εμπλοκή ξένων αξι-
ωματούχων αλλά και διαιτητών στη Super 
League.
«Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν δύνα-
ται να λυθεί μέσα σε μια μέρα. Θα πρέ-
πει οι μεγάλοι παράγοντες των Big 5 του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, από κοινού 
με την πολιτική ηγεσία, την ΕΠΟ και την 
Super League να καθίσουν στο ίδιο τρα-
πέζι και να γίνουν τα κατάλληλα βήματα 
ώστε να αποφορτιστεί το κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί. Θα πρέπει να εμπιστευ-
τούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Είναι αδιανόητο στην εποχή μας να υπάρ-
χουν τέτοιες ενέργειες. Δεν γίνεται να 
ελέγχεται το ελληνικό ποδόσφαιρο από 
την UEFA και την FIFA και η Κεντρική Επι-
τροπή Διαιτησίας από ξένο ρέφερι. Το 
ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε τέλμα 
και θα πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί.»

Οριστική η αποχή των διαιτητών, 
δεν θα γίνει η αγωνιστική

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και 
ουσιαστικά “καθαρίζοντας” το 
παιχνίδι από το πρώτο μέρος, ο 
ΠΑΟ Βάρδας πήρε τη νίκη-πρόκριση 
με 0-2 στα Λεχαινά με τον Ηλειακό 
(Α1 Ηλείας). Και προκρίθηκε στα 
προημιτελικά του Κυπέλλου Ηλείας.

Ά
λλωστε είναι ένας θεσμός που εν-
διαφέρει τον ΠΑΟΒ για την κατά-
κτηση του φέτος (δεν το έχει κα-
τακτήσει ποτέ μέχρι τώρα), κι έχει 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον του και σε αυ-
τόν το στόχο, εκτός από την καλύτερη δυνα-
τή πορεία στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Στο 18’ ο Γούρμος και στο 31’ ο Μπούνας 
διαμόρφωσαν το σκορ για τους “πράσι-
νους” (που πάντως στο ματς αυτό έπαιξαν 
με την …κόκκινη εμφάνιση τους – φωτό).
Ηλειακός Λεχ.: Σερέτης, Χριστοφοράτος, 
Κασσιανός (46’ Μπουρούκης), Σαραντού-
λιας, Κωστόπουλος, Κ. Λεντιόν (46’ Κουρ-
λός), Καράγκαρης, Γκίνης, Παναγιωτόπου-
λος (85’ Αλεξανδρόπουλος), Μουσερής, 
Στριγάς (75’ Κονταλής)
ΠΑΟΒ: Δημόπουλος, Λιόσης, Ραμαντάνης 
(46’ Σώκκαλης), Δ. Νικολόπουλος (75’ Βρα-
χνής), Πέκεζ, Π. Πολίτης, Γ. Πολίτης, Ντόμας 
(70’ Βρεττάκης), Γούρμος (46’ Θ. Νικολό-
πουλος), Μικελάτος, Μπούνας

“Πεντάσφαιρη” η Τρίγλια
Με 5-0 επιβλήθηκε η Τρίγλια, με νεαρούς 
και “ρεζέρβες”, επί της Χανιώτης (α´ τοπικό) 
εντός έδρας και προκρίθηκε στους “4” του 
Κυπέλλου Χαλκιδικής.
Για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη δυο 
γκολ πέτυχε ο Ντούνγκα και από ένα οι 
Κεχαγιάς, Χότζα και Καρατζάογλου, ενώ 
πήραν ανάσες πολλοί βασικοί (Σουάνης, 
Παλαβράκης, Λιόνης, Σταυρόπουλος, Μενι-
κάλι, Ζώτος, Πάλλας).
Σύνθεση Τρίγλιας: Καραϊτης, Δ. Σγουρής, 
Μπινίκος, Προκοπίου, Αθανασιάδης, Σαρ-
βανίδης, Σπάσιτς, Μουτζίκος, Ντούνγκα, 
Κεχαγιάς, Χότζα. Έπαιξαν και οι Καρατζά-
ογλου, Μερόλι, Μπέσσας και Φ. Σγουρής.
Οι Χαλκιδικιώτες ίσως δώσουν φιλικό στη 
διακοπή των εορτών, ενώ δεν υπήρξαν 
ακόμα εξελίξεις για αλλαγές στο ρόστερ.

Έκανε την ανατροπή και πήρε την 
πρόκριση!
Ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος και η 
Καλαμάτα απέκτησε το απόγευμα της Τετάρ-

της την δυνατότητα να κατακτήσει για μια 
ακόμη χρονιά (τρίτη σερί) το Κύπελλο Μεσ-
σηνίας.
Απέναντι στην Μάνη, η Καλαμάτα είχε καλό 
πρόσωπο, έχασε όμως και πάλι ένα τσου-
βάλι γκολ και “κλείδωσε” την πρόκριση 
λίγο πριν το ματς μπεί στο τελευταίο δεκά-
λεπτο.
Η Καλαμάτα ισοφάρισε νωρίς, μόλις στο 
15ο λεπτό, το σκορ του πρώτου αγώνα με 
τον Βαγγέλη Λαθύρη, ο οποίος ήταν ο κορυ-
φαίος και έκανε το καλύτερό του ματς με την 
μελανόλευκη.
Σημαντική ωστόσο ευθύνη φέρει και ο τερ-
ματοφύλακας της Μάνης Χριστόπουλος, ο 
οποίος σε γύρισμα που του έγινε κράτησε 
παραπάνω απ΄όσο έπρεπε την μπάλα στα 
πόδια του. Ο Λαθύρης πήγε πάνω του, τον 
πίεσε, έκλεψε την μπάλα και έκανε το 1-0.
Ο ίδιος είχε νέα προσπάθεια και σουτ άουτ 
στο 19’ ενώ την ίδια κατάληξη είχε και στο 
21’ σουτ του νεαρού Τάμπα.
Η Καλαμάτα συνέχισε την πίεση ψηλά και 
στο 27΄ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία όταν ο 
Μάρκοβιτς είχε πλασέ στο κάθετο δοκάρι 
(στην ίδια εστία, την Δυτική, που είχε 
δοκάρι και την Κυριακή), ενώ η Μάνη έκανε 
αισθητή την παρουσία της στο 35΄όταν ο 
Χελάς έβγαλε σέντρα και ο Πουλάκος με 
προβολή προσπάθησε να πλασάρει αλλά ο 
Κασωτάκης ήταν σε ετοιμότητα.
Φάση για χάιλαιτ με πρωταγωνιστή τον Ρόνι 
Κάρλος έγινε στο 36’. Ο Βραζιλιάνος έκανε 
μπάσιμο από αριστερά, πέρασε όποιον 
βρήκε μπροστά του αλλά το πλασέ του 
έβγαλε στην γραμμή ο Βαβαρούτσος.
Στο δεύτερο μέρος ο ημιτελικός παίχτηκε 
στο μισό γήπεδο. Η Καλαμάτα με τον 
Μαστραντωνάκη (πήρε την θέση του Μάρ-
κοβιτς στο 40’) να κάνει παιχνίδι, έκλεισε 
στα καρέ της την Μάνη. Στο 48΄ο Μπίζος 
σκόραρε αλλά με υπόδειξη οφσάιντ της 
πρώτης βοηθού Τσούκαλη, ο Ψηλοπανα-
γιώτης το ακύρωσε ενώ στο 53΄ο Λαθύρης 
έφυγε σε ανοικτό γήπεδο και προτίμησε να 
τελειώσει μόνος του την φάση ενώ είχε και 
την επιλογή του Γκελκέρια που είχε ακολου-
θήσει την φάση και θα έβγαιναν δυο με έναν 
στην άμυνα.
Στο 55’ ο Χριστόπουλος είπε διπλό “όχι” 
σε σουτ του Ζελέκου μέσα από την περιοχή 
ενώ η πολιορκία των καλαματιανών απέ-
δωσε τελικά στο 61’ όταν ο Λαθύρης έκανε 
κόρνερ και ο Αλιατίδης με προβολή έκανε 
το 2-0.
Η Καλαμάτα είχε πλέον σκορ πρόκρισης 

αλλά δεν ανέκοψε τον ρυθμό της ενώ από 
την άλλη η Μάνη δεν φαινόταν πως μπο-
ρούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στο 
79’ μάλιστα ο ημιτελικός ουσιαστικά τελεί-
ωσε όταν ο επίσης δραστήριος, Μάριος 
Ζελέκου, έκανε το 3-0 με ανάποδο ψαλίδι.
Και ενώ τα τελευταία λεπτά ήταν περισσό-
τερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με το ενδι-
αφέρον να έχει εστιαστεί στο αποτέλεσμα 
του άλλου ημιτελικού όπου τα πάντα ήταν 
ρευστά, ήρθε η αποβολή του Αλιατίδη. 
Ο 23χρονος στόπερ είδε δεύτερη κίτρινη 
από τον Ψηλοπαναγιώτη για φάουλ επί του 
Γιάννη Χελά που αποχώρησε τραυματίας.

Ούτε στο Κύπελλο η ΑΣΑ!
Ο Αστέρας Καρδίτσας ήταν ο νικητής του 
πρώτου ημιτελικού αγώνα για το κύπελλο 
ΕΠΣΚ «Ανδρέας Γεωργίου» κόντρα στην 
Αναγέννηση.
Η ομάδα της Φαναρίου επικράτησε με 2-1 
κόντρα στους Κιτρινόμαυρους που θα πρέ-
πει να ανατρέψουν το συγκεκριμένο σκορ 
στον επαναληπτικό που θα γίνει στο ΔΑΚ 
της Καρδίτσας και αντιστρόφως, οι Ερυθρό-
λευκοι να το υπερασπιστούν.
Πάντως, το ματς είχε ένταση και αποβολές, 
με την Αναγέννηση να μετρά δύο και να δια-
μαρτύρεται έντονα γι’αυτές.
Η ομάδα του Ζόραν Μπάμποβιτς ήταν αυτή 
που στο 24’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Λουκά άνοιξε το σκορ σε ένα…«διπλό» 
σε αξία τέρμα για τον επαναληπτικό.
Μετά από σουτ του Δ. Αλεξίου υπήρξε 
απόκρουση και στη δεύτερη προσπάθειά 

ο Τσιάτας ανατράπηκε για να καταλογιστεί 
η ποινή.
Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει 
αλλά χωρίς επιτυχία, έχοντας δυο καλά 
σουτ από τους Μάττα και Θεοδορώπουλο 
που πέρασαν μόλις άουτ. Πάντως οι γηπε-
δούχοι διαμαρτύρονται για μια φάση στο 
40ο λεπτό, όταν ο Οικονόμου έκλεψε την 
μπάλα μέσα στην περιοχή και ακολούθως 
με τάκλιν κόπηκε. Οι κόκκινοι ζήτησαν 
πέναλτι αλλά η διαιτητής διέταξε να συνε-
χιστεί το παιχνίδι.
Στις αρχέςτου δευτέρου ημιχρόνου και 
συγκεκριμένα στο 51΄οι γηπεδούχοι έφτα-
σαν στο γκολ της ισοφάρισης. Ο Θεολόγης 
κέρδισε πέναλτι σε μια φάση μάλιστα που ο 
παίκτης της Αναγέννησης, Θέμης Αλεξίου, 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.
Η Αναγέννηση έμεινε μάλιστα με εννέα παί-
κτες στο 62ο λεπτό, όταν ο Τζέλλος αντί-
κρισε και εκείνος τη δεύτερη κίτρινη. Όπως 
ήταν αναμενόμενο ο Αστέρας ανέβασε την 
πίεση και προσπαθούσε να φτάσει στο δεύ-
τερο τέρμα. Στο 75΄ μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ ο Οικονόμου έπιασε γυριστή κεφαλιά 
με την μπάλα να χτύπα στο πάνω μέρος του 
οριζόντιου δοκαριού.
Στο 89’ οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια 
ευκαιρία μετά από σέντρα όταν ο Ζάγκος 
που είχε περάσει αλλαγή επιχείρησε την 
προβολή στο δεύτερο δοκάρι αλλά ουσια-
στικά «καπάκωσε» την μπάλα. Η άμυνα δεν 
απομάκρυνε, με τακουνάκι η μπάλα πήγε 
προς την εστία και πάνω στη γραμμή απέ-
κρουσε ο Αναγνώπουλος!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Προκρίθηκε στους “8” ο ΠΑΟΒ
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Νο1 στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για 
την επόμενη σεζόν είναι ο Ζοσέ 
Μουρίνιο όπως προκύπτει από 
αξιόπιστες πηγές στην Ισπανία.

Σ
ύμφωνα με το ρεπορτάζ της El 
Pais, τα περισσότερα από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου των 
Merengues θεωρούν ότι ο Πορτο-

γάλος έχει την προσωπικότητα και της ηγε-
τικές ικανότητες που απαιτούνται στο club 
και έτσι αποτελεί στόχο για το επόμενο κα-
λοκαίρι. Η Ρεάλ θέλει τον Μουρίνιο σαν α-
ντικαταστάτη του Σαντιάγο Σολάρι, ο οποί-
ος έφερε μεν καλύτερα αποτελέσματα από 
τον Χουλέν Λοπετέγκι, όπως γνώρισε και 
ντροπιαστικές ήττες όπως αυτές από την 
Εϊμπάρ (3-0) και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (0-3).
Ο Ντιέγο Τόρες, άνθρωπος που έχει γρά-
ψει βιβλίο για τον Special One, έχει τονί-
σει το ενδιαφέρον των Blancos και ειδικό-
τερα του Φλορεντίνο Πέρεθ για το reunion, 
ενώ ο γενικός διευθυντής των Μαδριλένων 
φέρεται να έχει πλησιάσει ήδη τον πρώην 
τεχνικό των Πόρτο, Τσέλσι, Ιντερ για να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής. 
Ο Μουρίνιο κάθισε από το καλοκαίρι του 
2010 μέχρι εκείνο του 2013 στον πάγκο 
της Ρεάλ και σε 178 αγώνες είχε 128 νίκες, 
28 ισοπαλίες, 22 ήττες, ένα πρωτάθλημα, 
ένα Copa del Rey, ένα Supercopa όπως και 
ρεκόρ γκολ (121) και βαθμών (100) σε μια 
χρονιά στην La Liga.

Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο 
Μουρίγιο
Βαλένθια και Μπαρτσελόνα ανακοίνωσαν 
τον δανεισμό του Κολομβιανού σέντερ-
μπακ, Τζέισον Μουρίγιο, στους Blaugrana. 
Ρήτρα 25 εκατ. ευρώ στο deal.
Ο 26χρονος, πρώην άσος της Ιντερ, έχει 
παίξει φέτος μόλις σε ένα ματς στην La Liga 
με τις Νυχτερίδες, όμως πλέον είναι παί-
κτης της Μπαρτσελόνα. Οι Blaugrana είχαν 
πρόβλημα στη θέση εξαιτίας των διαδοχι-
κών προβλημάτων τραυματισμού με τον 
Σαμουέλ Ουμτιτί καθώς είχαν μείνει μόνο 
με τους Πικέ και Λενγκλέ, αφού ο Τόμας 
Βερμάελεν δεν θεωρείται αξιόπιστη λύση. 
Τα δύο club τα βρήκαν για τον 27 φορές 
διεθνή Κολομβιανό για δανεισμό μέχρι το 
τέλος της σεζόν 2018-19 και στο συμβό-
λαιό του μπήκε option αγοράς ύψους 25 

εκατ. ευρώ.

Κλείνει στην Μπαρτσελόνα ο Ρα-
μπιό
Πέρασαν λιγότερες από 24 ώρες από τη 
στιγμή που επισήμως η Παρί ανακοίνωσε 
ότι ο Αντριέν Ραμπιό δεν ανανεώνει και θα 
μένει πλέον στον πάγκο και εμφανίστηκε 
ότι ο παίκτης τα έχει βρει με την Μπαρτσε-
λόνα. Ο αθλητικός διευθυντής ων Παρι-
ζιάνων, Αντέρο Ενρίκε είχε εξηγήσει τη 
Δευτέρα ότι ο 23χρονος μέσος απάντησε 
αρνητικά στην πρόταση που του έγινε και 
επειδή το συμβόλαιό του λήγει τον προ-
σεχή Ιούνιο, δεν θα είναι πλέον στις βασι-
κές επιλογές.
Η «Parisien» όμως βγήκε την επόμενη 
μέρα και εξήγησε ότι ο Γάλλος διεθνής δεν 
ήθελε να παραμείνει στο Παρίσι, επειδή 
τα έχει βρει με την Μπάρτσα, που είναι και 
το ποδοσφαιρικό όνειρό του και θα τον 
αποκτήσει ως ελεύθερο. Μάλιστα είχε τη 
λεπτομέρεια ότι ο Ραμπιό μίλησε τηλεφω-
νικά με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, για να λάβει 
εγγυήσεις ότι θα έχει σημαντικό χρόνο 
συμμετοχής.

Μόνος πρώτος στην κορυφή ο 
Μέσι με το πέμπτο Χρυσό Παπού-
τσι! 
Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύτηκε για πέμπτη 
φορά στην καριέρα του με το Χρυσό 
Παπούτσι και έμεινε μόνος πρώτος στην 
κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας 
στη δεύτερη θέση τον Κριστιάνο Ρονάλντο.  
Με 34 γκολ και 68 πόντους, ο Λιονέλ Μέσι 
ήταν ο νικητής του Χρυσού Παπουτσιού 
για το 2018, παραλαμβάνοντας το βρα-
βείο του σε εκδήλωση που έλαβε χώρα το 
μεσημέρι της Τρίτης. Αυτή ήταν η πέμπτη 
φορά που ο Αργεντινός άσος της Μπαρ-
τσελόνα κατακτάει το Χρυσό Παπούτσι και 
δεύτερη συνεχόμενη, καθώς και πέρυσι το 
βραβείο είχε καταλήξει στον ίδιο.
Με το πέμπτο Χρυσό Παπούτσι της καριέ-
ρας του, ο Μέσι μένει μόνος πρώτος στην 
κορυφή της σχετικής λίστας, με τον Κριστι-
άνο Ρονάλντο να μένει στη δεύτερη θέση 
με τέσσερις κατακτήσεις. Από εκεί και πέρα 
ακολουθούν με δύο κατακτήσεις διάφο-
ροι παίκτες, ανάμεσά τους μεταξύ άλλων ο 
Εουσέμπιο, ο Γκερντ Μίλερ, ο Τιερί Ανρί ο 
Λουίς Σουάρες, ο Ντιέγο Φορλάν, ο Μάριο 
Ζαρντέλ και άλλοι.

αθλητικά

Η Ρεάλ θέλει τον Μουρίνιο για 
το καλοκαίρι

Παίρνοντας την πρώτη της νίκη 
στο «Έμιρεϊτς» έπειτα από το 
2010 και δεύτερη στην ιστορία 
ύπαρξης του νέου γηπέδου της 
Άρσεναλ, η Τότεναμ θα επιχειρήσει 
να επαναλάβει την προ δεκαετίας 
επιτυχία, όταν τα πράγματα είχαν 
εξελιχθεί... κάπως παρόμοια.

Τ
α «σπιρούνια», με τα γκολ των Σον 
και Ντέλε Άλι, το βράδυ της Τετάρ-
της, πήραν εκδίκηση για την ήττα 
τους στο πρωτάθλημα και επιβλήθη-

καν 2-0 των «κανονιέρηδων» για να συνεχί-
σουν στα ημιτελικά του Carabao Cup, εκεί 
που τώρα μπροστά τους θα βρουν την Τσέλ-
σι (1-0 τη Μπόρνμουθ οι «μπλε»).
Την αγωνιστική περίοδο 2007-2008, η 
Τότεναμ είχε καταφέρει να βγάλει εκτός 
συνέχειας του Λιγκ Καπ τη μεγάλη αντί-
παλο και συμπολίτισσά της, με τις δύο ομά-
δες να συναντώνται στους ημιτελικούς του 
θεσμού.
Μετά το 1-1 του «Έμιρεϊτς», η ομάδα του 
Xουάντε Ράμος, τότε, έφτασε στο τρομερό 
5-1 στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» στη ρεβάνς, 
πήρε την πρώτη της νίκη έναντι των «κανο-
νιέρηδων» έπειτα από εννέα χρόνια και 
βρέθηκε στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου 
κατέκτησε το τρόπαιο με το 2-1 επί της 
Τσέλσι στην παράταση.

Αρσεναλ - Τότεναμ 0-2
Με ένα γκολ σε κάθε 45λεπτο, η Τότεναμ 
λύγισε 0-2 την Αρσεναλ (είχε τρία δοκάρια) 
και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup, 
όπως και η Τσέλσι μετά το 1-0 επί της Μπόρ-
νμουθ.
Σε ένα ματς με αρκετούς αναπληρωματι-
κούς και πειράματα, η Τότεναμ πέρασε με 
καθαρή νίκη από την έδρα της Αρσεναλ και 
στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας. Οι 
δύο ομάδες ξεκούρασαν παίκτες ενόψει της 
φορτωμένης συνέχειας στο πρωτάθλημα, 
όμως οι Spurs ήταν εκείνοι που πήραν την 
πρόκριση. Τρία δοκάρια είχαν οι Gunners 
που είχαν τις φάσεις για να είναι διαφορε-
τικό το αποτέλεσμα.
Μόλις στο 12’ έχασαν την πρώτη ευκαιρία 
οι γηπεδούχοι όταν σε καθαρό τετ-α-τετ ο 
Μχιταριάν ο Γκατσανίγκα τον νίκησε και 
στην πρώτη φάση που έκαναν οι Spurs, 
άνοιξαν το σκορ. Στο 21’ η τρομερή μπα-
λιά του Ντέλε Αλι πέρασε για τον Σον, ο 

οποίος άφησε πίσω Μονρεάλ και Τσάκα 
και πλάσαρε με το αριστερό τον Τσεχ (0-1). 
Στο 30’ σε τρομερή κόντρα η ομάδα του 
Ποκετίνο λίγο έλειψε να κάνει το 0-2 με τον 
Σισοκό αλλά ο Γάλλος πλάσαρε ψηλά και 
στο 43’ η Αρσεναλ είχε το πρώτο δοκάρι 
όταν ο Γκατσανίγκα βρήκε με το ένα χέρι 
το πλασέ του Ράμσεϊ και έστειλε την μπάλα 
στον στύλο.
Νωρίς στο δεύτερο μέρος η Τότεναμ πήρε 
καθαρό προβάδισμα νίκης και πρόκρι-
σης καθώς στο 59’ ο Κέιν πέρασε εξαιρε-
τικά στον Ντέλε Αλι και εκείνος υποδειγμα-
τικά πάνω από τον Τσεχ για το 0-2 το οποίο 
έμελλε να μείνει μέχρι το τέλος αφού οι 
Gunners είχαν ακόμα δύο δοκάρια. Το δεύ-
τερο δύο λεπτά αργότερα όταν ο Ομπαμε-
γιάνγκ γύρισε στον Λακαζέτ αλλά το αρι-
στερό πλασέ του πήγε στο σίδερο και στο 
76’ η ομάδα του Εμερι είχε το τρίτο με τη 
σέντρα του Ομπα από αριστερά που βρήκε 
το οριζόντιο.

Επίσημα ο Σόλσκιερ στη Γιουνά-
ιτεντ!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη... γκάφα 
αργά το βράδυ της Τρίτης, αυτή τη φορά 
ανακοίνωσε κανονικά την πρόσληψη του 
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη θέση του Ζοσέ 
Μουρίνιο.
Αργά το βράδυ της Τρίτης έγινε η ... γκάφα 
με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε και 
«κατέβηκε» άμεσα αφού επρόκειτο για 
λάθος στην επίσημη ιστοσελίδα. Το επό-
μενο πρωί, ωστόσο, όλα πήραν επίσημη 
μορφή. 
Ο 45χρονος προπονητής συμφώνησε με τον 
σύλλογο ώστε να είναι εκείνος που αντικα-
θιστά τον Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγε-
σία, με τον Νορβηγό ν’ αναλαμβάνει άμεσα 
την ομάδα με βοηθό τον Μάικ Φίλαν και 
τους Κάρικ και ΜακΚένα στο επιτελείο του.
Έπειτα από 126 γκολ σε 366 συμμετοχές 
από το 1996 έως και το 2007 και μάλιστα 
με εκείνο το γκολ στον τελικό του Τσάμπιονς 
Λιγκ στη Βαρκελώνη το 1999, ο Σόλσκιερ 
επέστρεψε στους «κόκκινους διαβόλους» 
έπειτα από το 2010, όταν και είχε ολοκλη-
ρωθεί έπειτα από μια διετία η παρουσία του 
στα τμήματα υποδομής.
«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 
καρδιά μου και είναι εκπληκτικό που επέ-
στρεψα για να δουλέψω ως προπονητής» 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος υπηρεσιακός 
κόουτς.

Πρόκριση που «μυρίζει» τρόπαιο 
για την Τότεναμ
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Σε ένα παιχνίδι με γκραν γκινιόλ Απόλλωνας και ΑΕΚ συμβι-
βάστηκαν στο ισόπαλο 3-3.
Πήραν προβάδισμα οι Λαρνακείς με τον Καταλά στο 6’, έκα-
ναν την ανατροπή με δύο γκολ του Μάγκλιτσα (16’, 41’) οι 

γηπεδούχοι.
Ισοφάρισε για τους Κιτρινοπράσινους, που αγωνίζονταν με δέκα 
ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Γκαρσία (46’), ο Γιάννου στο 
60’, με τον Φώτη Παπουλή να κάνει το 3-2 στο 85’ και τον Τρου-
γιόλς στο 90+1’ να διαμορφώνει το τελικό 3-3.
Με διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα παρέταξαν τις ομάδες τους 
Σωφρόνης Αυγουστή και Αντόνι Ιραόλα μετά τον… επίλογο της 
φάσης των ομίλων στο Europa League. Οι δύο τεχνικοί φρέσκαραν 
τις 11άδες χωρίς να αλλάζουν τον τρόπο… προσέγγισης του αγώνα.
Οι γηπεδούχοι απώλεσαν την πρώτη ευκαιρία τους στο 2’ με τον 
Χάμπο Κυριάκου να αναλαμβάνει το φάουλ που κέρδισε ο Μάγκλι-
τσα με τον Κύπριο μέσο να στέλνει την μπάλα άουτ. Στην επόμενη 
αξιόλογη φάση του αγώνα ο Καταλά μετά από σέντρα του Σίλβα 
άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά στο 6’.
Οι Λαρνακείς προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το μομέντουμ όμως 
ο Βάλε εξουδετέρωσε το σουτ του Σίλβα σε τετ-α-τετ κρατώντας 
ζωντανό τον Απόλλωνα στο 10’ του αγώνα. Οι Κυανόλευκοι βρή-
καν σχετικά νωρίς την απάντηση στο γκολ των φιλοξενούμενων 
όταν ο μετά από μπαλιά του Μπρου ο Στυλιανού με κεφαλιά-πάσα 
έστειλε την μπάλα στον Μάγκλιτσα που με κεφαλιά συνέχισε από 
το… Βελοντρόμ ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 16’.
Ο Απόλλωνας ανέκτησε την γηπεδική υπεροχή χωρίς όμως να 
καταφέρνει να σημειώσει… έγκυρο γκολ. Στο 24’ ο Μάγκλιτσα 
έστειλε την μπάλα από θέση οφσάιντ ενώ ο Παπουλής με γυριστό 
σουτ δεν βρήκε στόχο στο 26’. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με 
τον Χέφελ στο 28’ να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Βάλε μετά 
από εκτέλεση φάουλ και τον Πορτογάλο πορτιέρο να εξουδετερώ-
νει, κάτι που έκανε και στην εκτέλεση φάουλ του Λαρένα στο 32’.
Ο Αντόν Μάγκλιτσα στο 41’ έφερε… τούμπα το ματς με τον Κροάτη 
να παίρνει το ριμπάουντ μετά από προσπάθεια του Περέιρα δια-
μορφώνοντας το σκορ (2-1) του πρώτου ημιχρόνου.
Τα πρώτα λεπτά του Β’ ημιχρόνου κύλησαν ιδανικά για τον Απόλ-
λωνα που απέκτησε αριθμητική υπεροχή λόγω αποβολής με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα του Φακούντο Γκαρσία. Οι Λαρνακείς πλέον 
με σύστημα 4-4-1 προσπάθησαν να βρουν λύσεις κόντρα στους 
γηπεδούχους που έψαχναν την φόρμουλα για να δημιουργήσουν 
την ζημιά και να… εκτοξεύσουν τις πιθανότητες επιτυχίας με τρίτο 
γκολ.
Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα η ΑΕΚ κατάφερε να βρει 
τρόπο για να υπερκεράσει το αριθμητικό μειονέκτημα, όταν ο 
Σίλβα από δεξιά έκλεψε την μπάλα από τον Σουμά και με σέντρα 
ακριβείας έστειλε την μπάλα στον Γιάννου που ισοφάρισε σε 2-2.
Ο Απόλλωνας μετά το… σοκ του 2-2 έδειχνε να χάνει από την δυνα-
μική του ενώ η ΑΕΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση επιδιώκοντας μέσω 
της εισόδου του Φλοριάν στον αγώνα να γίνει πιο επικίνδυνη επι-
θετικά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι… νομοτελειακά άνοιξε 
περισσότερο με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης.
Ο Παπουλής εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Τόνιο και πήρε 
την μπάλα από τα χέρια του πορτιέρο της ΑΕΚ κάνοντας το 3-2 στο 
85’, ενώ ο Τρουγιόλς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφά-
ρισε στο τελικό 3-3 μετά από… μελέ στην περιοχή και κεφαλιά που 
μετατράπηκε σε ασίστ από τον Καταλά.

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 5-0 την Αγία Νάπα 
για το θεσμό του κυπέλλου και πέρασε 
στην επόμενη φάση. Σκόρερ για τους 
γαλαζοκίτρινους οι Μπάλογκ, Εφραίμ (3) και 
Γκέντσογλου.

Τ
ο παιχνίδι ξεκίνησε με την Αγία Νάπα να κερ-
δίζει πέναλτι στην πρώτη της επίσκεψη στην 
εστία του ΑΠΟΕΛ μόλις στο 2’ μετά από α-
νατροπή του Ρομέρο από τον Γκέντσογλου. 

Ο Ουνρέιν ανέλαβε την εκτέλεση αλλά έστειλε την 
μπάλα έξω.
Στην συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ ανέβασε ρυθμούς και 
έπαιζε στο μισό γήπεδο την Αγία Νάπα. Στο 13΄ ο 
Εφραίμ πήγε να κρεμάσει τον Ευσταθίου αλλά η 
μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δέκα λεπτά 
αργότερα οι γηπεδούχοι βρήκαν νέο δοκάρι με τον 
Αρτυματά μετά από σουτ ενώ στο 24’ ο Κασίνι 
έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στο δοκάρι μετά 
από σέντρα του Αλωνεύτη.
Το γκολ για τους γαλαζοκίτρινους τελικά ήρθε στο 
32’ μετά από ωραία ενέργεια του Αλωνεύτη, ο 

οποίος βρήκε τον Μπάλογκ που με σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα 
ο Μμάλογκ έχασε ευκαιρία για να διπλασιάσει τα 
τέρματα του αλλά και της ομάδας του αφού ο Ευστα-
θίου του είπε “όχι” στο σουτ που επιχείρησε.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους το συγκρό-
τημα του Τραμετσάνι έφτασε και στο 2-0 με σκό-
ρερ τον Εφραίμ. Συγκεκριμένα μετά από φάση διαρ-
κείας στα καρέ του Ευσταθίου η μπάλα έφτασε 
στον Κύπριο επιθετικό ο οποίος με σουτ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα. Στο 51’ και πάλι ο Εφραίμ με 
ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 μετά από ασίστ του Αλω-
νεύτη.
Στο 65’ ήταν σειρά του Σάββα  Γκέντσογλου να χρη-
στεί σκόρερ μετά από ωραία ενέργεια και σουτ 
νίκησε τον Ευσταθίου. Δυο λεπτά αργότερα έγινε 
και το 5-0 με σκόρερ τον Εφραίμ με σουτ και έκανε 
το χατ τρικ. Στο 86’ το σουτ του Γκέντσογλου,σταμά-
τησε στο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα ο Αλεξάνδρου 
έγινε αλλαγή και αποθεώθηκε από τον κόσμο που 
βρέθηκε στο ΓΣΠ.
Τίποτα δεν άλλαξε στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέ-
τρησης και ο ΑΠΟΕΛ πήρε την πρόκριση επί της 

Αγίας Νάπας.
ΑΠΟΕΛ: Ρόμο, Μιλάνοφ, Βούρος, Ρου-
έδα, Αλεξάνδρου (87΄ Αρτεμίου), Αρτυ-
ματάς, Γκέντσογλου, Κασίνι, Εφραίμ (71΄ 
Αντωνίου), Αλωνεύτης (85΄ Κατσαντώ-
νης), Μπάλογκ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ: Ευσταθίου, Τζιωρτζιής, 
Οικονόμου, Μελάς, Ρομέρο (64΄ Νικο-
λάου), Χαλιφά, Καραμανώλης, Ουνρέιν 
(55΄ Βάλντερ), Αντωνίου (85΄ Μιχαήλ), 
Φερνάντες, Γκονζάλες

ΕΝΠ-Διγενής Ορ. 5-1: Πρόκρι-
ση στο ρελαντί
Η ΕΝΠ εξασφάλισε εισιτήριο πρόκρι-
σης στην Β’ φάση του κυπέλλο επικρα-
τώντας με 5-1 του Διγενή Ορόκλινης. 
Σκόραραν για τους Βυσσινί οι Ρασμού-
σεν(3’), Σαρ(13’), Πίττας (22’, 47’) και 
Ονυτόζι(36’), μείωσε με πέναλτι του 
Κουμάση η ομάδα της Ορόκλινης.
ΕΝΠ: Κλέιμαν, Σαρ, Ριέρα (55΄ Σερμπά-
κοφ), Μουλαζίμης, Κουμής, Ουντότζι 
(46΄ Φράγκος), Βαλλιάνος, Ρασμούσεν 
(46΄Ζάρατε), Κυριάκου, Μαϊσουράτζε, 
Πίττας
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.: Κωνσταντίνου, Κουμάσης, 
Ντιμιτρόφ, Νικηφόρου, Μπολμποσιάν, 
Σιήκκης, Νικολάου (46΄ Πιτσιλλίδης), 
Στυλιανού (73΄ Παρασκευά), Λοϊζίδης, 
Χούτρης (56΄ Χαπέσιης), Βελκόφ

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Αγία Νάπα 5-0

Εύκολη πρόκριση με πεντάρα
Απόλλωνας-ΑΕΚ 3-3
Γκραν γκινιόλ… ισοπαλία! 
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Γκραν Κανάρια 98-77

Χριστούγεννα με μπασκετάρα

Ο Ολυμπιακός (9-5) νίκησε τη Γκραν Κανάρια (5-9) με 98-77 παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ και 
πλέον βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.  

Ο 
Ολυμπιακός παίζοντας σπουδαίο μπά-
σκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ έ-
κανε εύκολο το βράδυ του κόντρα στη 
Γκραν Κανάρια (98-77). ΟΙ Πειραιώτες 

πλέον βρίσκονται στην 4η θέση της βαθμολογίας 
μετρώντας 6 νίκες στα τελευταία 7 παιχνίδια.
Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν ακουμπώντας τη 
μπάλα στους παίκτες ρακέτας. Από τη μία Πρίντε-
ζης και Μιλουτίνοφ, από την άλλη Τιλί και Μπάλβιν 
με το σκορ στο 10-9, 5’). Η είσοδος του Σπανούλη 
στο παρκέ έκανε πιο γρήγορη την επίθεση των γηπε-
δούχων με αποτέλεσμα να πάρει διαφορά (14-9, 7’).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Γκραν Κανάρια με τους 
Μπάεθ και Έρικσον μείωσε σε 24-21 (13’), όμως 
οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την πίεσή τους στην 
άμυνα με αποτέλεσμα να πάνε στο +10 (32-21, 14’) 
πολύ γρήγορα. Με το πόδι στο γκάζι και τους 
Μιλουτίνοφ, Τουπάν, Ουίλιαμς - Γκος σε 
«ημιάγρια» κατάσταση ο Ολυμπιακός 
είχε ένα πεντάλεπτο τρομερού μπά-
σκετ (47-27, 19’).
Οι παίκτες του Μπλατ ξεκίνησαν 
αρκετά σοβαροί το τρίτο δεκάλε-
πτο και δεν επέτρεψαν στους Ισπα-
νούς να μειώσουν σε ανεπιθύμητο 
επίπεδο (61-42, 25’). Ο Σπανούλης 
με 2/2 συνεχόμενα τρίποντα μεγιστο-
ποίησε τη διαφορά μέχρι εκείνη τη στιγμή 
(68-45, 28’).
Στην τελευταία περίοδο ο 59άχρονος τεχνικός του 
Ολυμπιακού έκανε αρκετές αλλαγές ώστε να απο-
φορτίσει λίγο τους βασικούς του παίκτες μιας και 
είχε κριθεί το αποτέλεσμα. Αυτό δεν επηρέασε 
την απόδοση και το ρυθμό των «ερυθρόλευκων» 
οι οποίοι ειδικά στην άμυνα έδιναν να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό (80-59, 34’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε 
δίποντα (66.7%-43.9%), ριμπάουντ (30-22), ασίστ 
(29-18) ενώ σούταρε με 47.8% στα τρίποντα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βασίλης Σπανούλης σε 
21:08 είχε 21 πόντους (3/4δ., 4/5τρ., 3/3β.), 4 ριμπά-
ουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ανζέι Πασέτσνικς 
σε 9:15 είχε μόλις ένα ριμπάουντ.  
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Γιώργος Πρίντεζης σε 25:40 
τελείωσε με 16 πόντους (5/9δ., 2/2τρ.), 3 ριμπάουντ 
και μία ασίστ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ουσιαστικά στην δεύτερη περί-
οδο ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με τη νίκη σκοράρο-

ντας 32 πόντους.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Σπανούλης πήρε το επιθε-
τικό ριμπάουντ, έδωσε στον Μιλουτίνοφ και αυτός 
αμέσως στο ΛεΝτέι για το κάρφωμα και φάουλ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τίποτα. Η Γκραν Κανάρια 
τον τραυματισμό του Ραντίσεβιτς.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 52-33, 73-54, 98-77

Τρομερή εμφάνιση του Σπανούλη κό-
ντρα στην Γκραν Κανάρια, φετινό ρεκόρ 
στο ranking!
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε μακράν την καλύτερη 
του φετινή εμφάνιση, αφού τρέλανε την στατιστική 
στο παιχνίδι κόντρα στην Γκραν Κανάρια.
Ασταμάτητος ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αφού ο 
Βασίλης Σπανούλης τρέλανε την στατιστική με την 

εκπληκτική του εμφάνιση στην νίκη των «ερυ-
θρόλευκων» κόντρα στην Γκραν Κανά-

ρια.
Ο «Kill Bill» έκανε την καλύτερη του 
εμφάνιση, αφού σε 21:08 μέτρησε 
21 πόντους (3/4διπ., 4/5τριπ., 
3/3β.), 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, 
ενώ στο PIR μάζεψε 31 βαθμούς, 
αριθμός που είναι και ο μεγαλύτε-

ρος φέτος για τον ηγέτη του Ολυμπι-
ακού.

Ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπια-
κού οι 29 ασίστ! 
Οι 29 ασίστ που μοίρασε ο Ολυμπιακός στον αγώνα 
με την Γκραν Κανάρια συνιστούν ρεκόρ στην ιστορία 
της ομάδας στην EuroLeague!  
Ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού οι 29 ασίστ! 
(pic)
O Ολυμπιακός επικράτησε της Γκραν Κανάρια με 
98-77 και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάτα-
ξης έπειτα από 14 αγωνιστικές στην EuroLeague. 
Παράλληλα, οι παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ μοίρα-
σαν 29 ασίστ κόντρα στους Ισπανούς, σημειώνο-
ντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της ομάδας 
στη διοργάνωση! 
Οι ασίστ του Ολυμπιακού: Ουίλιαμς - Γκος 6, Τουπάν 
1, Σπανούλης 8, Μιλουτίνοφ 5, Στρέλνιεκς 1, Βεζέν-
κοφ 1, Πρίντεζης 1, Παπανικολάου 3, Μάντζαρης 2, 
Μπόγρης 1.
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν οι 28 ασίστ 
κόντρα στην Αναντολού Εφές, σε αγώνα της regular 
season στις 12 Νοεμβρίου 2009.

Βόμβα μεγατόνων: 
Με Ρικ Πιτίνο μιλάει ο 
Παναθηναϊκός! 

Ο 
Τσάβι Πασκουάλ α-
ποτελεί εδώ και λίγη 
ώρα παρελθόν από 
τον Παναθηναϊκό Ο-

ΠΑΠ και το gazzetta.gr αποκα-
λύπτει ότι οι «πράσινοι» συζη-
τούν ήδη με τον θρυλικό προ-
πονητή του κολεγιακού πρωτα-
θλήματος (NCAA), Ρικ Πιτίνο! 
Η διοίκηση του Παναθηναϊκού 
βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή 
με τον εμβληματικό προπονητή 
του κολεγιακού πρωταθλήμα-
τος, ο οποίος έχει κατακτήσει 
δύο πρωταθλήματα NCAA με 
το Κεντάκι (1996) και το Λούι-
βιλ (2013). 
Το gazzetta.gr επικοινώνησε 
με τον 66χρονο προπονητή, ο 
οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορ-
τάζ λέγοντας ότι γνωρίζει το 
ενδιαφέρον του Παναθηναϊ-
κού από τον ατζέντη του με τον 
οποίο επικοινώνησε εκπρόσω-
πος των πρωταθλητών, προκει-
μένου να αναλάβει την τεχνική 
ηγεσία τους. Μάλιστα, οι συζη-
τήσεις μεταξύ των δύο πλευ-
ρών ε ίναι σε προχωρημένο 
στάδιο και εντός των επόμε-
νων ωρών, αναμένονται άμεσα 
εξελίξεις! Ουσιαστικά υπάρ-
χουν κάποιες λεπτομέρειε ς, 
οι οποίες πρέπει να διευθε-
τηθούν, με τον ίδιο τον Πιτίνο 
να είναι θετικός στο να κοου-
τσάρει για πρώτη φορά στην 
καριέρα του στην Ευρώπη! 
Εκτός από το NCAA και την 
αξιομνημόνευτη θητεία τους 
στους πάγκους του Μπόστον 
Γιουνιβέρσιτι, του Πρόβιντενς, 
του Κεντάκι και του Λούιβιλ, 
έχει εμπειρία και από το ΝΒΑ 
καθώς ήταν προπονητής τόσο 
στους Νιου Γιορκ Νικς (1987-
1989) όσο και στους Μπόστον 
Σέλτικς (1997-2001). Μάλιστα 
το 2013 εισήχθη και στο διά-
σημο Basketball Hall Of Fame 
του Σπρίνγκφιλν τ. Εκτός του 
ότι είναι ο μοναδικός προπο-
νητής με δύο τίτλους NCAA με 
δύο διαφορετικά πανεπιστήμια 

είναι και ο μοναδικός που οδή-
γησε τρεις διαφορετικές κολε-
γιακές ομάδες στο Final 4. Επί-
σης, είναι ένας από τους τέσ-
σερις που έχουν καταφέρει να 
συμμετάσχουν σε Final 4 σε 
τέσσερις διαφορετικές δεκαε-
τίες και ένας από τους μοναδι-
κούς τρεις, που έχουν βρεθεί 
σε τουλάχιστον δύο Final 4 με 
δύο διαφορετ ικά προγράμ-
ματα.
Μάλιστα υπό τις οδηγίες του 
Πιτ ίνο, ε ίχε τεθεί και πάλαι 
ποτέ παίκτης του Παναθηνα-
ϊκού, Τόνι Ντελκ με τον οποίο 
κατέκτησαν το πρωτάθλημα 
του NCAA το 1996. Επίσης και 
οι μετέπειτα σ ταρ του ΝΒΑ, 
Τζαμάλ Μάσμπερν και Αντουάν 
Ουόκερ, αλλά και παίκτες όπως 
οι Μόντρεζλ Χάρελ (σ.σ. από 
τους υποψήφιους «πιο βελτι-
ωμένους παίκτες» του φετι-
νού ΝΒΑ), Ντιενγκ, Σμιθ, Γκέινς, 
ΜακΚάρτι και πολλοί ακόμα. 
Βέβαια ο Ρικ Πιτίνο έχει συν-
δέσει το όνομά του με πολλά 
σκάνδαλα σ την άλ λη άκρη 
του Ατλαντικού, που εμπεριέ-
χουν σεξ, εκβιασμούς, πόρνες 
αλλά και δωροδοκίες παικτών. 
Τελευταίο αυτό στο Λούιβιλ! Το 
FBI είχε ξεκινήσει έρευνα στο 
εν λόγω πανεπιστήμιο και στον 
Πιτίνο, όσον αφορά υπόθεση 
δωροδοκίας.  Ο Μπράιαν Μπό-
ουεν ήταν η... πέτρα του σκαν-
δάλου, όπως επίσης και ένα 
στέλεχος της Adidas, ο οποίος 
φαίνεται πως έδωσε 100.000 
δολάρια για μελλοντική επι-
λογή του παίκτη στην εταιρεία 
του.Το FBI κατέληξε στο Λούι-
βιλ αφού σύμφωνα με τα στοι-
χεία που είχε, ο εν λόγω υπάλ-
ληλος της εταιρείας, μαζί με τον 
Ιταλοαμερικανό προπονητή 
είχαν επικοινωνήσει πολλές 
φορές μαζί του, με σκοπό να 
πείσουν τον παίκτη να δεχτεί 
να παίξει εκεί. Γι’ αυτόν τον 
λόγο έστειλαν τα χρήματα, κάτι 
που -φυσικά- απαγορεύεται.
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