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«ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΤΕ
50 ΧΡΟΝΙΑ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ…»

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, εύχομαι 
να σας βρίσκω κι αυτή την εβδομάδα καλά όσο το ε-
πιτρέπουν οι καιροί και οι συγκυρίες γιατί, κακά τα 
ψέματα, σε κάθε κοινωνική κατηγορία τα ίδια προ-

βλήματα αντιμετωπίζουμε. Μόνον οι αριθμοί αλλάζουν φυ-
σικά προς το χειρότερο.
Χρόνια ολόκληρα, κοντά 5 δεκαετίες, εξασκώ αυτό το λει-
τούργημα (δυστυχώς είναι και το βιοποριστικό μου, παιδιά 
εγγόνια και βάλε) κάτι που ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω 
είναι η λογική μερικών (ΕΥΤΥΧΩΣ) μεγαλοπαραγώντων της 
παροικίας μας, ενίοτε λεφτάδες και εκατομμυριούχοι, που 
στον ελεύθερο χρόνο τους, και καλά κάνουν, ασχολούνται 
με τα «κοινά» της παροικίας μας σε συλλόγους κλπ. κλπ.
Ευτυχώς είναι «λίγοι» αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο στην 
εφημερίδα μας και μας λένε να βοηθήσουμε ΔΩΡΕΑΝ λέει 
την εκδήλωση του συλλόγου τους…
Και ερωτώ αυτούς τους κυρίους και κυρίες:
Ευγενικέ μου κύριε (ή κυρία) εργάζεσαι;
ΝΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ.
Τα παιδιά σπουδάσανε, δουλεύουνε;
ΝΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ.
Δηλαδή, του λέω, έρχονται λεφτά στο σπίτι κι όλα είναι 
καλά;
ΝΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ, Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
Και του λέω εγώ «Καλά, εγώ αυτήν την εφημερίδα, το τυπο-
γραφείο, τα ενοίκιο των γραφείων, η κοπέλα που έρχεται 
Σαββατοκύριακο και τραβάει φωτογραφίες την «αφεντο-
μουτσουνάρα σου» ποιος θα τα πληρώσει;
Βρε ευγενικά μου αδέλφια, δεν υπάρχει οργανισμός, 
μικρός ή μεγάλος, που δεν έχει κάποιες χιλιάδες δολάρια 

στο ταμείο του, δηλαδή πρέπει οι εναπομένοντες Ελληνικές 
εφημερίδες σε Αμερική και Καναδά να λιμοκτονούν ώστε 
κάποιοι-κάποιες Πρόεδροι να αυτοπροβάλλονται;
Ε ΛΟΙΠΟΝ, ΟΧΙ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ. Η Hellas News, δόξα το Θεό, 
είναι ένα αναγνωρισμένο έντυπο που διαβάζεται ασταμά-
τητα από χιλιάδες αναγνώστες σε Καναδά, ΗΠΑ και διαδί-
κτυο. Ξέρω που πρέπει και μπορώ να βοηθήσω, εάν έχω τη 
δύναμη, και που ΛΕΩ ΟΧΙ. Δουλεύω με μικρή ομάδα και 
λέω με υπερηφάνεια ότι εκδίδω τη μεγαλύτερη εφημερίδα 
εντός και εκτός της Ελλάδος μας.
Εάν πραγματικά πιστεύετε μερικοί ευυπόληπτοι και οικο-
νομικά ανεξάρτητοι ομογενειακοί παράγοντες ότι προσφέ-
ρει η Hellas News στα κοινά, υποστηρίξτε την αλλά κηδεία  
με ξένα κόλλυβα (μακριά από εμάς) όχι με την Hellas News.
Ευχαριστώ λοιπόν τους οργανισμούς και τους συλλόγους 
που μας έχουν αγκαλιάσει και μας προστατεύουν με την δια-
φημιστική τους καμπάνια για να εκδίδουν ένα τόσο ακριβό 
έντυπο για την περιοχή μας το Τορόντο. Δεν έχουν ακριβύ-
νει μόνο τ’ αγγουράκια και οι ντομάτες, έχουν ακριβύνει και 
τα τυπογραφεία και μάλιστα πάρα, πάρα πολύ… Θα ήθελα 
να γράψω πολλά γι’ αυτή την υπόθεση, αλλά για τώρα καλά 
είναι μέχρι εδώ!!!
Ο Χότζα εκεί που έμαθε τον γάιδαρό του να μην τρώει, του 
ψόφησε του φουκαρά…
Κι έναν που μου είπε να βοηθήσω τον σύλλογό του έχει 
κάπου 10 κτήρια, τα παιδιά του εκατομμυριούχοι και ίδιος 
δεν έχει δόση συνδρομή στο σύλλογό του αρκετά χρόνια!!!
Α! Ξέχασα! Τελευταία φορά κέρασε καφέ στον εαυτό του 
και όταν το κατάλαβε… πλακώθηκε μόνος του στα χαστού-
κια… Άντε Γειά!!!

Η συγκινητική ιστορία ενός ζευγαριού που 
αναγκάστηκε να χωρίσει μετά από 62 ολόκληρα χρόνια

Σ
υγκινεί η ιστορία δύο ηλικιω-
μένων στις ΗΠΑ, οι οποίοι α-
ναγκάστηκαν να «χωρίσουν» 
μετά από 62 ολόκληρα χρόνια.

Οι Wolf και Anita Gottschalk έγιναν 
δεκτοί από δύο διαφορετικά γηρο-
κομεία, τα οποία χωρίζει απόσταση 
αρκετών χιλιομέτρων.
Ο Wolf εισήχθη στο κέντρο Yale 
Road τον Ιανουάριο, μετά από καρ-
διακή ανεπάρκεια. Η σύζυγός του, 
η 81χρονη Ανίτα, ζει σε ένα σπίτι 40 
λεπτά μακριά. 
Κάθε δεύτερη μέρα, κάποιο μέλος της 
οικογένειάς τους, συνήθως η εγγονή 
τους Άσλεϊ Μπάρτικ, οδηγεί για 40 περίπου λεπτά, ώστε 
να μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που 
έρχεται η ώρα να πουν αντίο, και οι δύο κλαίνε.
«Είναι ένα συναισθηματικό ξέσπασμα και από τους δύο» 

δήλωσε η Μπάρτικ, η οποία δημοσίευσε μια φωτογρα-
φία της θλιβερής ρουτίνας στο Facebook. Σχεδόν αμέσως 
η ανάρτησή της μοιράστηκε χιλιάδες φορές και έχει κερ-
δίσει τη διεθνή προσοχή.

«Θέλουμε επιτέλους να απονεμηθεί δικαι-
οσύνη στους παππούδες μου που μετά 
από 62 χρόνια μαζί , αξίζει να περάσουν 
τις τελευταίες τους στιγμές στο ίδιο κτίριο» 
αναφέρεται στον σχολιασμό της φωτογρα-
φίας.
Ο 83χρονος πάσχει και από άνοια, ενώ δια-
γνώστηκε και με λέμφωμα. Αν και η μνήμη 
της συζύγου του δεν έχει ακόμη ξεθωριά-
σει, η Άλεϊ φοβάται πως σε λίγο καιρό θα 
συμβεί κι αυτό. «Ο χρόνος τώρα περνά 
πλέον πιο γρήγορα».
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του 
Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης 
δήλωσε: «Είναι μια σπαρακτική κατάσταση 

για την οικογένεια και είναι κάτι που μας στενοχωρεί 
πολύ. Δεσμευόμαστε για την επανένωση του ζευγαριού 
και ελπίζουμε να το πράξουμε εντός των προσεχών εβδο-
μάδων».

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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επικαιρότητα

«Βράζει» η βόρεια Ελλάδα για το συλλαλητήριο κατά της 
Συμφωνίας των Πρεσπών στην Αθήνα 

Α
υξάνεται καθημερινά ο αριθμός των λεωφο-
ρείων, απ΄ολόκληρη την Ελλάδα, που δημο-
σιοποιούνται στο επίσημο facebook event 
της διοργάνωσης («Συλλαλητήριο για τη Μα-

κεδονία και τη Δημοκρατία») για την ενημέρωση ό-
σων θέλουν να βρεθούν την Κυριακή στην Αθήνα, 
ώστε να διαδηλώσουν ενάντια στην επικύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Η «Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακε-
δονίας», που διοργανώνει τη μεγάλη κινητοποίηση, 
όπως συνέβη και πριν από ένα χρόνο με τα μεγαλει-
ώδη συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης, αισιοδοξεί πως η παρουσία του κόσμου θα είναι 
μαζική και δεν θα μπορέσει να περάσει απαρατήρητη 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους «πρόθυ-
μους» βουλευτές, που έχουν ταχθεί υπέρ της Συμφω-
νίας των Πρεσπών που χαρίζει όνομα, εθνότητα και 
γλώσσα στα Σκόπια.
«Ξαφνιάστηκαν, Δεν περίμεναν ότι μέσα σε μια εβδο-
μάδα μπορούμε να διοργανώσουμε συλλαλητήριο, 
που θα αποδειχθεί πολύ πιο μαζικό από το προηγού-
μενο και σίγουρα δεν θα μπορούν να το παραβλέ-
ψουν» λέει στο protothema.gr το μέλος της Οργανω-
τικής Επιτροπής κ.Μιχάλης Πατσίκας, καταγγέλλο-
ντας προσπάθειες εκφοβισμού ώστε να μην φτάσει ο 
κόσμος στην πλατεία Συντάγματος.
Στην Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με τα περυσινά συλλα-
λητήρια, αισθητή είναι η κινητοποίηση όχι μόνο συλ-
λογικών φορέων, αλλά της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονία, δήμων και τοπικών Μητροπόλεων που 
πρωτοστατούν ώστε ο κόσμος μαζικά να διαδηλώσει 
στην Αθήνα.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, μέσω της καμπάνιας «Respect the 
Truth» (Σεβασμός στην Αλήθεια) που έχει ξεκινήσει 
στα social media, ζητάει από τους Μακεδόνες να συμ-
μετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της Κυριακής. 
Ο ίδιος, έχει προτείνει και έχει επιτύχει την έκδοση 
ψηφίσματος κατά της Συμφωνίας από το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και την Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας, το οποίο απέστειλε στους βου-
λευτές όλης της χώρας, ώστε να ενημερωθούν αφενός 
για τις θέσεις της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αφε-
τέρου να λάβουν το μήνυμα της καταψήφισης της συμ-
φωνίας όποτε κι αν αυτή έρθει στη Βουλή.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με τον πρόεδρό της 
-δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης- Λάζαρο Κυρί-
ζογλου, να δρομολογεί γ ια το πρωί της Κυριακής 
έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρξει 
πανελλαδική αντίδραση αιρετών της Τ.Α. και αίτημα 
για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που υπάρχει σκέψη 
να κατατεθεί ως αίτημα δημάρχων της Βόρειας Ελλά-
δας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλο. Να σημειωθεί πως 67 συνολικά δήμαρ-
χοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης είναι κατά της Συμφωνίας 
των Πρεσπών και μόνο 5 δηλώνουν υπέρ ή κρατούν 
ουδέτερη στάση.
Αισθητή είναι πλέον και η κινητοποίηση της Εκκλη-
σίας, ειδικά στην Μακεδονία και στην Θράκη. Ήδη 22 
μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας, ζήτησαν μ΄ επι-
στολή τους προς κυβέρνηση και βουλευτές να μην 
προχωρήσουν στην επικύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, επισημαίνοντας πως είναι «αντίθετες στην 

ιστορική αλήθεια για την ιστορία και την ελληνικό-
τητα της Μακεδονίας».
Όσον αφορά τους συλλογικούς φορείς, μαζική είναι η 
πρόσκληση συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Κυρια-
κής, όχι μόνο από συλλόγους Μακεδόνων, αλλά επί-
σης Ποντίων, Βλάχων, Θρακιωτών, Σαρακατσάνων 
κ.α.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
σύσκεψη εκπροσώπων φορέων και πρωτοβουλιών, 
που αντιτίθενται στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ 
προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν σε αυτήν και 
εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν δήμαρχοι από την Κεντρική Μακεδονία, τη 
Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη καθώς και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτιζικώστας.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν κινήσεις που μπορούν 
να κάνουν, ώστε να εμποδίσουν την κύρωση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση και -μεταξύ 
άλλων- κατέληξαν σε έκτακτες γενικές συγκλήσεις 
Δημοτικών Συμβουλίων στους δήμους αλλά και σε 
έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.
«Πάμε να το ξανακάνουμε όπως πέρυσι. Το συλλα-
λητήριο του περασμένου Φεβρουαρίου στην Αθήνα, 
καθυστέρησε την προδοσία κατά έναν χρόνο. Τώρα 
θα την αποτελειώσει» λέει με νόημα ο κ.Γεώργιος 
Τάτσιος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι Αγιορείτες λένε «όχι» στη Συμφωνία 
των Πρεσπών
Να σεβαστεί τη βούληση του ελληνικού λαού, προ-
χωρώντας σε διεξαγωγή δημοψηφίσματος πριν την 
κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή, 
ζητά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
Επίσης η Ιερά Κοινότητα στην έκτακτη σύναξη του 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 
αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία στο συλλα-
λητήριο για την Μακεδονία το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο 
Σύνταγμα.
«Ποιούμεν υστάτην έκκλησιν προς τα μέλη του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, έστω και κατά την εσχάτην στιγ-
μήν, να μην προχωρήσουν εις την κύρωση της Συμ-
φωνίας, προ της διενεργείας δημοψηφίσματος», υπο-
γραμμίζει κλείνοντας η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινό-
τητος.

Αισθητή είναι η κινητοποίηση όχι 
μόνο συλλογικών φορέων, αλλά 
και της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, δήμων και τοπικών 
Μητροπόλεων που πρωτοστατούν 
ώσ τε ο κόσμος μαζικά να 
διαδηλώσει στην Αθήνα
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επικαιρότητα

Θα γίνει στην επέτειο της γέννησής 
του, στις 5 Φεβρουαρίου, παρουσία 
του Κάρολου Παπούλια και της 
Φώφης Γεννηματά

Σ
τη Χίο, τη γενέτειρα του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, θα γίνει η πρώτη από μια 
σειρά εκδηλώσεων που προγραμ-
ματίζεται να γίνουν στη διάρκεια της 

χρονιάς, για τα εκατό χρόνια από τη γέννη-
σή του.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 

Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο, όπου υπη-
ρετούσε ως νομάρχης ο πατέρας του, Γεώρ-
γιος Παπανδρέου.
Η πρώτη εκδήλωση μνήμης θα γίνει στις 5 
Φεβρουαρίου, παρουσία της προέδρου του 
Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά. Στην 
εκδήλωση θα παραστεί και ο πρώην Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.
Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις σε όλη 
την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα 
θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την 
Κυριακή 31 Μαρτίου.

100 χρόνια από τη γέννηση του 
Ανδρέα: Στη Χίο, τη γενέτειρά του, η 
πρώτη εκδήλωση

Γκάλοπ Marc: Εκλογές τώρα, 
ζητά το 65% - Όχι σε ψήφο 
εμπιστοσύνης

Ε
κλογές τώρα» απαντούν δύο 
στους τρεις συμμετέχοντες σε 
πανελλαδική έρευνα της Marc 
που πραγματοποιήθηκε για το 

protothema.gr από τς 14 μέχρι τις 16 Ι-
ανουαρίου 2019. Τοποθετούμενοι στις 
εξελίξεις των τελευταίων ημερών μετά 
την παραίτηση του Πάνου Καμμένου, 
περίπου 7 στους 10 πολίτες αξιολογούν 
σαν προσυμφωνήμενο το «διαζύγιο» 
των κυρίων Τσίπρα και Καμμένου. Το 
65,3% των ερωτηθέντων απαντούν ότι 
ο Πάνος Καμμένος έχασε από τους τε-
λευταίους χειρισμούς και τις πολιτικές 
εξελίξεις, έναντι ποσοστού 21,4% που 
εκτιμούν ότι ο τέως υπουργός Εθνικής 
Άμυνας ευνοήθηκε.
Εις ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, 7 στους 10 Έλληνες (ποσοστό 
69,6%) αξιολογούν αρνητικά και μάλ-
λον αρνητικά το «deal» για τη Βόρεια 
Μακεδονία με παράλληλη αναγνώριση 
μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας 
στους Σκοπιανούς. Μόλις 26,5% των 
ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Συμφω-
νία των Πρεσπών είναι θετική ή μάλλον 
θετική για τα ελληνικά συμφέροντα.
Στο ερώτημα «με τά 
την αποχώρηση των 
ΑΝΕΛ, θέλετε η κυβέρ-
νηση να πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή ή να προκηρυ-
χθούν άμεσα εκλο-
γές» ποσοστό 65,5% 
επί των συμμετεχό-
ντων απαντούν «να πάμε σε εκλογές». 
Ποσοστό 29,7% ή περίπου τρεις στους 
10 απαντούν ότι προτιμούν η κυβέρ-
νηση να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και 
ένα ποσοστό 4,8% επιλέγει να πει «δεν 
απαντώ».
Στο ερώτημα που αφορά το πώς αξι-
ολογούν οι Έλληνες τη Συμφωνία των 
Πρεσπών για Βόρεια Μακεδονία με 
παράλληλη αναγνώριση μακεδονικής 
γλώσσας και ταυτότητας στους Σκο-
πιανούς, που αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή προς κύρωση την επόμενη 
εβδομάδα, μόλις 26,5% των ερωτη-
θέντων θεωρούν ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι θετική ή μάλλον θετική 
για τα ελληνικά συμφέροντα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων 
σε ποσοστό 69,6% κρίνουν αρνητικά 
και μάλλον αρνητικά τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Πολύ σημαντικό είναι το 
εύρημα του γκάλοπ που δείχνει ότι η 
απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών σε 
ποσοστό 57,4% πιστεύουν ξεκάθαρα 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών για τη 
Βόρεια Μακεδονία είναι αρνητική 
για τα ελληνικά συμφέροντα. Εις ό,τι 
αφορά την ηλικιακή κατανομή, βαρύ-
νουσας σημασίας θεωρείται και το 
γεγονός ότι οι Έλληνες μέχρι 50 ετών 
τοποθετούνται πιο αρνητικά απέναντι 
στη Συμφωνία  των Πρεσπών σε σχέση 
με τις ηλικιακές ομάδες των πολιτών 
άνω των 50 ετών.
«Πιστεύετε πως η αποχώρηση των 
ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση ήταν προ-
συμφωνημένη κίνηση μεταξύ Τσί-
πρα-Καμμένου ή όχι» είναι το επό-
μενο ερώτημα στο γκάλοπ της Marc 
για το protothema.gr με το 68,3% των 
πολιτών να απαντούν ότι επρόκειτο 
για προσυμφωνημένη κίνηση. «Όχι» 
απαντά στο ίδιο ερώτημα το 20,7% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα ενώ 

το 11% επιλέγουν να πουν 
«δεν απαντώ».
Οι συμμε τ έ χον τ ε ς  σ το 
πανελλαδικό γκάλοπ της 
Marc ρωτήθηκαν αν νομί-
ζουν ότι ο Πάνος Καμμένος 
κέρδισε ή έχασε από τους 
τελευταίους χειρισμούς και 
εξελίξεις. «Έχασε» είναι η 

άποψη του 65,3% των πολιτών, που σε 
συντριπτική πλεονότητα αποφαίνονται 
ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ζημιώθηκε 
από όσα συνέβησαν το τελευταίο διά-
στημα. Την ίδια στιγμή ποσοστό 21,4%, 
περίπου δύο σ τους 10, έχουν την 
άποψη ότι ο κ. Καμμένος βγήκε κερ-
δισμένος, ενώ 7,2% των ερωτηθέντων 
λένε πως ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ «ούτε 
κέρδισε, ούτε έχασε» και το 6,1% επι-
λέγουν να μην απαντήσουν. 
Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα της 
Marc για το protothema.gr σε 824 νοι-
κοκυριά, άνδρες και γυναίκες με δικαί-
ωμα ψήφου με πολυδιάστατη τυχαία 
δειγματοληψία βάσει φύλου, ηλικίας 
και γεωγραφικής κατανομής.
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Εξακολουθεί να «ποιεί την νήσσαν» η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία της, ωσάν η δικαστική 
απόφαση με την οποία καταδικάστηκε για μη εξυπηρέτηση δανείων ύψους 200 εκατ. ευρώ να ήταν 
μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία δευτερευούσης σημασίας

Ε
πί της ουσίας, το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης και ο αρ-
χηγός του εκβιάζουν την τράπε-
ζα-δανειοδότη τους βασιζόμενοι 

στο ότι θα βρεθούν στο απυρόβλητο λό-
γω προεκλογικής περιόδου και πολιτικών 
ανακατατάξεων. Πιστεύουν, δηλαδή, στην 
Πειραιώς πως ουδείς πρόκειται να κινήσει 
διαδικασίες κατάσχεσης κ.λπ. λόγω πολιτι-
κής συγκυρίας.
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπά-
θησε ανεπιτυχώς να «παρακάμψει τον 
κάβο» της αποκάλυψης από το zougla.
gr του εγγράφου της δικαστικής απόφα-
σης της 1ης Ιουνίου 2018, απαντώντας 
αόριστα και γενικόλογα περί «δανείων 
της ΝΔ» κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό 
σταθμό ANT1 και στον Νίκο Χατζηνικο-
λάου το βράδυ της Δευτέρας. Σε ερώτηση 
τηλεθεατή την οποία υπέβαλε ο παρουσι-
αστής του δελτίου ειδήσεων, ο κ. Μητσο-
τάκης επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυ-
πώσεις και να καθησυχάσει τους ψηφο-
φόρους, διατεινόμενος πως «νοικοκύ-
ρεψε τα οικονομικά του κόμματος, μείωσε 
δραστικά τα λειτουργικά έξοδα της Νέας 
Δημοκρατίας, αλλά και πως το κόμμα 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς 
τα δάνεια που έχει λάβει».
Ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του απέ-
φυγε να σχολιάσει ή να απαντήσει στην 
αποκάλυψη του δικαστικού εγγράφου 
με την καταδίκη της ΝΔ είτε από τα social 
media είτε απευθείας στο zougla.gr, το 
οποίο και δημοσίευσε την απόφαση. 
Προτίμησε την τηλεοπτική πεπατημένη, 
που είναι και πιο «σίγουρη». Άλλωστε, 
ο κ. Θεοδωρικάκος είναι ο «στρατηγός» 
της επικοινωνίας που καθορίζει τις κινή-
σεις του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Ο σύμβουλος του κ. Μητσο-
τάκη ανέκαθεν επέλεγε τη «σιγουράντζα», 
όπως γνωρίζουν καλά οι παλαιότεροι.
Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντε-
λώς διαφορετική. Όπως προκύπτει από 
τη δικαστική απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εμπορικό 
Τμήμα), η Νέα Δημοκρατία καταδικά-
στηκε να καταβάλει στην ενάγουσα τρά-

πεζα, η οποία δανειοδότησε στο παρελ-
θόν το κόμμα, 130 εκατ. ευρώ εντόκως και 
με τόκους υπερημερίας, δηλαδή περίπου 
200 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 30 
είναι άμεσα καταβλητέα.
Είναι απολύτως βέβαιο πως η ΝΔ δεν έχει 
καταβάλει ούτε ένα ευρώ από τη στιγμή 
που η δικαστική απόφαση καθαρογρά-
φτηκε και κοινοποιήθηκε στην ενάγουσα 
τράπεζα και στον εναγόμενο, δηλαδή στο 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Προκύπτει, λοιπόν, το εξής ερώτημα: 
Γιατί ο δανειολήπτης «Νέα Δημοκρα-
τία» συμπεριφέρεται εκ του ασφαλούς 
τη στιγμή που για πολύ λιγότερα χρήματα 

περιουσίες πολιτών και μικροεπιχειρή-
σεων βγαίνουν καθημερινά στο σφυρί 
λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των 
δανείων τους;
Η ερώτηση του δημοσιογράφου είχε ως 
εξής: Με ρωτούν φίλοι (από το Twitter), 
ωραία τα λέει ο πρόεδρος για την επόμενη 
μέρα στην οικονομία, αλλά το κόμμα του 
χρωστάει δάνεια, έχει το ίδιο πρόβλημα 
οικονομικό και φαίνεται ότι δεν τα έχει 
καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να μαζέψει 
τα δάνειά της και να τα εξυπηρετήσει.
Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
ήταν η εξής: «Πράγματι, η ΝΔ έχει πολλά 
δάνεια, προϊόν μιας άλλης εποχής, όπου 
πράγματι υπήρχε μια πολιτική τα κόμματα 
να μπορούν να δανείζονται με ενέχυρο 
μελλοντικές κρατικές ενισχύσεις. Αυτή η 
πρακτική δεν υπάρχει πια σήμερα. Αυτήν 
την κατάσταση κληρονόμησα. Τι έκανα 
εγώ για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρα-
τίας;
»Περιόρισα τις λειτουργικές δαπάνες του 
κόμματος κατά 70%, παίρνοντας δύσκο-
λες αποφάσεις. Αλλά έκανα και κάτι άλλο 

όμως. Απευθύνθηκα στον απλό Νεοδη-
μοκράτη. Τους είπα ‘’ελάτε να στηρίξετε 
το κόμμα μας με μια ετήσια συνδρομή για 
να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε 
μια δύσκολη συγκυρία’’. Οι Νεοδημοκρά-
τες ανταποκρίθηκαν σ’ αυτό το κάλεσμα. 
Έχουμε σήμερα 155.000 Νεοδημοκρά-
τες οι οποίοι δίνουν 12 ευρώ τον χρόνο, 
1 ευρώ τον μήνα στη Νέα Δημοκρατία 
(ένας εσπρέσο τον μήνα), για να στηρίξουν 
οικονομικά το κόμμα μας. Δεν υπάρχουν 
πολλά κόμματα στην Ευρώπη τα οποία να 
έχουν αυτήν τη βάση για να μπορούν να 
εξαρτώνται οικονομικά πολύ πια από τα 
μέλη τους. Χρησιμοποιούμε σχεδόν το 
σύνολο της κρατικής επιχορήγησης για τα 
παλιά δάνεια».
Επειδή όμως η επιχειρηματολογία του 
Κυριάκου Μητσοτάκη περί των 150.000 
μελών του κόμματος τα οποία προσφέ-
ρουν 12 ευρώ ετησίως έκαστο για να 
καλυφθούν τα έξοδα της Νέας Δημοκρα-
τίας είναι λογιστικά ανακριβής, θα πρέ-
πει να ξεκαθαριστούν μερικές… λεπτο-
μέρειες.
Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε πως το κάθε 
μέλος προσφέρει 1 ευρώ τον μήνα, όσο 
δηλαδή κατά τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κοστίζει ένας εσπρέσο. 
Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού πίνει καφέ 
ο κ. Μητσοτάκης, αλλά θα έπρεπε να γνω-
ρίζει ως διεκδικητής της πρωθυπουργίας 
πως στην Ελλάδα ο εσπρέσο δεν στοιχίζει 
πουθενά 1 ευρώ. Προφανώς, ή έχει πολύ 
καιρό να πάει σε καφενείο (στο Κολω-
νάκι όπου συχνάζει ή στην παραλιακή, 
αλλά ακόμη και στο Μοσχάτο ή στα Καμί-
νια, όπου κατά τεκμήριο δεν συχνάζει) ή 
απλώς δεν δίνει και μεγάλη σημασία στην 
τιμή του καφέ. Οι πολίτες - ψηφοφόροι, 
ωστόσο, γνωρίζουν πολύ καλά τις τιμές 
που ισχύουν.
Ένα δεύτερο ερώτημα που ζητεί άμεσες 
απαντήσεις αφορά στο πώς με 12 ευρώ 
τον χρόνο από 150.000 μέλη ο κ. Μητσο-
τάκης θα καταφέρει να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του κόμματος έναντι των 
εργαζομένων σε αυτό και να καλύψει τα 
έξοδα των στελεχών του. Είναι προφανές 
πως δεν επαρκούν. 

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε από τη ΝΔ για 
τα 200 εκατομμύρια

Γεννηματά: Θα 
υπάρξουν συνέπειες 
σε όποιον στηρίξει 
τη Συμφωνία των 
Πρεσπών 

«Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, η πολιτική 
ενότητα χτίζεται από τη στάση του καθενός, 
δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά προφανώς 
θα υπάρχουν συνέπειες» ξεκαθάρισε η Φώφη 
Γεννηματά

Τ
ο θέμα των Σκοπίων ξεπερνά κατά πολύ το θέμα 
της κομματικής πειθαρχίας, γιατί η συμφωνια εί-
ναι επιζήμια για τη χώρα» τόνισε η Φώφη Γεννη-
ματά.

«Ο κ. Τσίπρας μετατρέπει την ψήφιση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών σε στήριξη στην κυβέρνησή του» επισή-
μανε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και ξεκαθάρισε 
πως από όλα τα στελέχη της Κεντροαριστεράς αναμένει 
στάση ευθύνης για την ενότητα του χώρου. 
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η 
Φώφη Γεννηματά διευκρίνισε πως δε ζητά πειθαρχία, 
αλλά σεβασμό στην κοινή πορεία από εδώ και πέρα.
«Κανείς δεν πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον κ. Τσί-
πρα να χρησιμοποιήσει μια κακή συμφωνία κατά της 
προοδευτικής παράταξης» είπε χαρακτηριστικά.
«Ζητώ λοιπόν υπευθυνότητα» προσέθεσε και υπογράμ-
μισε την ευθύνη που έχει για τη συνοχή του χώρου. «Να 
είστε σόγουρος ότι η ΚΟ θα ψηφίσει ενιαία» τόνισε.  
«Είναι σεβαστές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά 
όταν φθάνει η κρίσιμη ώρα κανείς δεν πρέπει να πλη-
γώσει την παράταξη, εγώ θα τη διαφυλάξω» επανέλαβε. 
«Υπάρχει το πλαίσιο, η πολιτική ενότητα χτίζεται από τη 
στάση του καθενός, δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά 
προφανώς θα υπάρχουν συνέπειες» ξεκαθάρισε. 
«Δε μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στο 
Κίνημα Αλλαγής που θα βάλουν πάνω από τη μεγάλη 
εικόνα την ιδεολογία τους, έρχεται η ώρα που όλοι θα 
πρέπει να βάλουν προτεραιότητες» ενίσχυσε το μήνυμά 
της.
Ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες σημείωσε πως 
τους ρόλους θα τους αναθέσει ο ελληνικός λαός στις 
εκλογές. Για τον χρόνο των εκλογών απάντησε πως θα 
έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Παύλος Χρηστίδης 
και ο γραμματέας Επικοινωνίας, Σταμάτης Μαλέλης εξέ-
φρασαν την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη κομ-
ματικής πειθαρχίας και πως δεν πιέζεται κανένας για τη 
στάση που θα τηρήσει.
«Όταν ορισθεί η συζήτηση στη Βουλή για την έγκριση 
της συμφωνίας των Πρεσπών, θα συνέλθει η Κοινοβου-
λευτική Ομάδα για να αποφασίσει συντεταγμένα» σημεί-
ωσαν.
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνει σεβαστή από 
όλους.

επικαιρότητα
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Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το 
διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη 
για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας από πλειστηριασμούς – 
Θα εξετάσουν το θέμα με τα τεχνικά 
κλιμάκια των δανειστών που 
βρίσκονται από χθες στην Αθήνα

Ε
πιδότηση από το κράτος για τη μη-
νιαία δόση του δανείου, στα πρό-
τυπα του κυπριακού μοντέλου, και 
«κούρεμα» του δανείου από τις τρά-

πεζες για τους πιο ευάλωτους δανειολήπτες 
ή επιμήκυνση θα περιλαμβάνει το διάδοχο 
πλαίσιο του νόμου Κατσέλη για την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας από πλειστηρια-
σμούς, σύμφωνα με πληροφορίες από κυ-
βερνητικές και τραπεζικές πηγές.
Το νέο πλαίσιο θα βασίζεται στη σύνδεση 
της αξίας του δανείου με την αντικειμενική 
αξία της πρώτης κατοικίας. Ειδικότερα, η 
συμμετοχή του δανειολήπτη στην τραπε-
ζική ρύθμιση θα καθορίζεται με βάση ένα 
όριο αξίας της πρώτης κατοικίας σε σχέση 
με το ύψος του δανείου. Ένα επιπρόσθετο 
όριο εισοδήματος, αλλά και ύψους αξίας 
της κατοικίας, θα καθορίζει τη συμμε-
τοχή στο σχήμα επιδότη-
σης της δανειακής δόσης 
από το κράτος. Όπως ανέ-
φεραν αρμόδιες πηγές, σε 
περίπτωση που οι λεπτο-
μέρειες του καινούργιου 
αυτού σχήματος δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί έως τις 
28 Φεβρουαρίου, οπότε 
λήγουν οι ισχύουσες δια-
τάξεις του νόμου Κατσέλη, θα δοθεί νέα 
παράταση, ώστε η μετάβαση στο νέο καθε-
στώς να είναι ομαλή.
Τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών, που 
βρίσκονται από χθες στην Αθήνα για την 
προετοιμασία της δεύτερης έκθεσης ενι-
σχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, θα 
εξετάσουν αύριο το θέμα. «Βρισκόμαστε 
κοντά στο κυπριακό μοντέλο, με επιδότηση 
των δόσεων του δανείου», ανέφερε υψη-
λόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου 
Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «η συζή-
τηση με τις τράπεζες αφορά στο αν και πώς 
θα γίνεται ‘κούρεμα’ δανείου, σε αντιστοι-
χία με την εμπορική αξία του ακινήτου. Για 
παράδειγμα, τι θα γίνεται όταν η τρέχουσα 
αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το 
υπόλοιπο του δανείου;».

Όσον αφορά το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή τη 
μείωση των «κόκκινων» δανείων, ο ίδιος 
αξιωματούχος είπε ότι «βρισκόμαστε πιο 
κοντά στο σχέδιο του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας για Asset Protection 
Scheme (APS). Είναι πιο εύκολο να περά-
σει από την Κομισιόν, γιατί έχει εφαρμο-
στεί στην Ιταλία». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί στη συνέχεια 
και το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για 
τιτλοποιήσεις μέσω εταιρίας ειδικού σκο-
πού. «Το σχέδιο της ΤτΕ ίσως να ενσωματω-
θεί σε 2η φάση, αν και υπάρχουν αμφιβο-
λίες εάν μπορεί να περάσει από την Κομι-
σιόν, λόγω κρατικών ενισχύσεων», σημεί-
ωσε.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουρ-
γείου Οικονομικών, η κυβέρνηση θα προ-
τείνει επίσης στους τεχνοκράτες των δανει-
στών μία ολιστική ρύθμιση για τα χρέη προς 
εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες 
μέσω του μόνιμου Εξωδικαστικού Μηχανι-
σμού, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή το 2ο 
εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με κύκλους 
του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για 
τις οφειλές των επαγγελματιών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία, το υπουργείο Εργα-

σίας επιδιώκει να ενεργο-
ποιήσει άμεσα ρύθμιση σε 
έως 120 δόσεις, με παράλ-
ληλη νομοθεσία αναφορικά 
με το χτίσιμο ακατάσχετου 
τραπεζικού λογαριασμού 
για όσους τηρούν τις ρυθ-
μίσεις οφειλών.
Σχετικά με την έντονη ανη-
συχία της Κομισιόν για τις 

δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να υπο-
χρεώσουν το Δημόσιο στην καταβολή πολ-
λών δισ. ευρώ για αναδρομικά σε συνταξι-
ούχους και δημοσίους υπαλλήλους, ο αξι-
ωματούχος ανέφερε ότι η υπουργός Εργα-
σίας Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλια-
ράκης έχουν εκπονήσει μελέτη για επιπτώ-
σεις και σχέδιο κάλυψης του κόστους. «Η 
επίπτωση θα είναι “μια κι έξω” και η κατα-
βολή των αναδρομικών μπορεί να είναι σε 
βάθος χρόνου», είπε. Απαντώντας σε ερώ-
τηση για το τι θα συμβεί, εάν το Συμβού-
λιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίνει ότι κακώς 
καταργήθηκαν τα Δώρα και πρέπει να 
καταβάλλονται κάθε χρόνο, η απάντησή 
του ήταν: «Εκεί μπορείς να φέρεις ένα άλλο 
νομοσχέδιο».

Πρώτη κατοικία: Κούρεμα δανείων 
και κρατική επιδότηση 

Η Μαρίνα Χρυσοβελώνη παραμένει υφυπουργός Εσωτερικών και οι ΑΝΕΛ που με 
ανακοίνωσή τους την καλούν να μην αυτοεξευτελίζεται

Χρυσοβελώνη: Παραιτούμαι από 
τους ΑΝΕΛ - ΑΝΕΛ: Σε είχαμε 
διαγράψει πριν παραιτηθείς

Τ
ην παραίτησή της από τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες ανακοίνωσε 
με επιστολή της προς τον Πάνο 
Καμμένο η Μαρίνα Χρυσοβελώ-

νη, που παραμένει όμως υφυπουργός 
Εσωτερικών.
Η κυρία Χρυσοβελώνη υποστηρίζει 
ότι αιτία της αποχώρησής της από τους 
ΑΝΕΛ είναι οι προσωπικές επιλογές του 
πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενώ 
άφησε αιχμές και για την ατομική του 
συμπεριφορά «ιδίως αυτή έναντι των 
συναδέλφων μου».
«Από σήμερα παύω να αποτελώ μέλος 
του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων. Η θέση μου είναι πως οι προσωπι-
κές σας επιλογές για θέματα που αφο-
ρούν κρίσιμα ζητήματα της χώρας μας, 
την πορεία της κυβέρνησης καθώς και η 
ατομική σας συμπεριφορά, ιδίως αυτή 
έναντι των συναδέλφων και εμού, δεν 
μου αφήνουν κανένα περιθώριο», τονί-
ζει η κυρία Χρυσοβελώνη προς τον κ. 
Καμμένο.
«Οι δρόμοι μας στην πολιτική χωρίζουν 
διότι απλώς διαφωνούμε, τίποτα περισ-
σότερο, τίποτα λιγότερο. Οι επιλογές 
μας θα κριθούν από τους πολίτες, αλλά 
πρωτίστως τη συνείδησή μας. Καλή μεν 
η φιλία, φιλτάτη δε η αλήθεια», επιση-

μαίνει.
Πάν τως, η υφυπουργός Εσωτερι-
κών ευχαρίστησε τον κ. Καμμένο για 
την «κοινή πολιτική συμπόρευση και 
συνεργασία, καθώς και για τις φορές 
που μου προτείνατε την ανάληψη 
συγκεκριμένων πολιτικών καθηκό-
ντων».

Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο
Το «διαζύγιο» της κυρίας Χρυσοβε-
λώνη με τους ΑΝΕΛ θα μπορούσε να 
θεωρηθεί δεδομένο. Ήδη, λίγο μετά την 
αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυβέρ-
νηση, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 
υφυπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε 
τη θέση της ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
συνεχίσει τη θητεία της και ότι η ίδια 
σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της. 
Τις επόμενες ημέρες δεν αρνήθηκε 
το «πάγωμα» των σχέσεών της με το 
κόμμα, λέγοντας ότι «δεν μου έχει γνω-
στοποιηθεί κάποια διαγραφή, όμως 
πλέον η σχέση δεν είναι αυτή που ήταν, 
από τη δική μου πλευρά». Μιλώντας 
στον ΑΝΤ1, η κυρία Χρυσοβελώνη υπο-
στήριξε ότι οι σχέσεις της με τους ΑΝΕΛ 
άλλαξαν, αφού «όταν δέχεσαι φραστι-
κές επιθέσεις ή λέγονται ανακρίβειες, η 
σχέση αυτή τραυματίζεται».
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Ν
α ψηφίσουν κατά συνεί-
δηση για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, χωρίς να 
τεθεί ζήτημα κομματικής 

πειθαρχίας κατέληξαν η κοινοβου-
λευτική ομάδα, οι ευρωβουλευτές  
και το Πολιτικό Συμβούλιο του Πο-
ταμιού. Στη συνεδρίαση (που δεν 
ήταν παρών ο Σπύρος Λυκούδης) 
αποφασίσθηκε επίσης ότι δεν θα α-
ποχωρήσει κανένας από την κοινο-
βουλευτική ομάδα, ενώ καταγγέλ-
θηκε ως πολιτικά ανήθικη η στάση 
του Σπύρου Δανέλλη. 
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε 
μετά την ολοκλήρωση της συνε-
δρίασης σημειώνεται ότι η «υφαρ-
παγή της ψήφου εμπιστοσύνης 
αποτελεί πλήγμα στη Δημοκρα-
τία», παράλληλα, όμως, τονίζεται 
ότι το Ποτάμι παραμένει σταθερό 
στη θέση του ότι το σκοπιανό πρέ-
πει να λυθεί. 
Ετσι, προς το «ναι»  προσανατολί-
ζονται οι Σταύρος Θεοδωράκης και 
Γιώργος Μαυρωτάς, προς το «όχι» 
ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιώργος 
Αμυράς, ενώ αναμένεται να ξεκα-
θαρίσει αύριο τη στάση του ο Σπύ-
ρος Λυκούδης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο 
ξεκάθαρη θέση υπέρ του «ναι», 
χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λέξη 

«ψηφίζουμε», πήρε ο Σταύρος 
Θεοδωράκης, ο οποίος τοποθετή-
θηκε υπέρ της τήρησης των αποφά-
σεων του συνεδρίου του κόμματος, 
ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινή-
θηκε, λιγότερο ένθερμα ωστόσο, 
ο Γιώργος Μαυρωτάς. Στην πλευρά 
του «όχι» συντάσσονται οι κ.κ.Α-
μυράς και Ψαριανός που επιπλέον 
έβαλαν στο τραπέζι και τις πρακτι-
κές που ακολούθησε η κυβέρνηση 
στην ψήφο εμπιστοσύνης.  Πάντως, 
αύριο αναμένεται να ορισθεί και 
νέα συνεδρίαση με μικρότερη σύν-
θεση αυτή τη φορά με τοποθετή-
σεις ως προς την ψήφο του καθένα. 

Η απόφαση του πολιτικού 
συμβουλίου
Το Ποτάμι θα αντιπολιτευθεί με 
κάθε τρόπο τη νέα κυβερνητική 
πλειοψηφία. Η υφαρπαγή της 
ψήφου εμπιστοσύνης έγινε με την 
χρήση όλων των παλαιοκομματι-
κών μεθόδων και αυτό είναι ένα 
πλήγμα στη Δημοκρατία.
Ταυτόχρονα το Κίνημα μας παρα-
μένει σταθερό στην απόφαση του 
Συνεδρίου ότι το πρόβλημα με 
την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η 
Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστή-
σει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής 
οδού για τη γειτονική χώρα.

Αυτά ήταν τα δύο κεντρικά συμπε-
ράσματα της συνεδρίασης του 
Πολιτικού Συμβουλίου το οποίο 
συνήλθε στα γραφεία του Κινήμα-
τος με τη συμμετοχή Βουλευτών 
και Ευρωβουλευτών.
Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου 
ομοφώνησαν επίσης στα εξής:
Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του Κινή-
ματος μας είναι αδιαπραγμά-
τευτη, όπως και η σύγκρουση με 
τον εθνικό απομονωτισμό. Υπο-
χρέωση μας είναι να εκφράσουμε 
όλους τους πολίτες που υπερα-
σπίζονται χωρίς αστερίσκους την 

Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οι πρό-
σφατες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ 
της Ευρώπης είναι ευκαιριακές και 
εξυπηρετούν μόνο τους μικροκομ-
ματικούς του σχεδιασμούς.
Το Ποτάμι ιδίως στα πατριωτικά 
θέματα δεν τοποθετείται με τη 
σκέψη στο κομματικό συμφέρον, 
ούτε αλλάζει απόψεις ανάλογα με τα 
σκαμπανεβάσματα της συγκυρίας. 
Έχουμε στέρεες αρχές, δεν έχουμε 
ιδεοληψίες και δεν αντιδρούμε 
παρορμητικά. Δεν θα γίνουμε το 
τέρας της πολιτικής που πολεμάμε.
Τα στελέχη επανέλαβαν την αρχή 

του Κινήματος ότι τα σύγχρονα 
κόμματα δεν είναι στρατόπεδα και 
οι βουλευτές πρέπει να μπορούν 
να ψηφίζουν κατά συνείδηση, πλην 
των ψηφοφοριών που σχετίζο-
νται με την παροχή ψήφου εμπι-
στοσύνης σε κυβερνήσεις. Η ξαφ-
νική απόφαση του Βουλευτή Ηρα-
κλείου Σπύρου Δανέλλη να δώσει 
λευκή επιταγή στην κυβέρνηση 
παρά τις αντίθετες ομόφωνες απο-
φάσεις του Κινήματος ήταν πράξη 
πολιτικά ανήθικη και η απομά-
κρυνση του από την ΚΟ του Ποτα-
μιού, επιβεβλημένη.»

Σταύρος και Μαυρωτάς πάνε με Τσίπρα για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών

επικαιρότητα
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Βίκυ Χατζηβασιλείου σε Αλέξη 
Τσίπρα: Τελώ σε σύγχυση - 
Βρίσκομαι στη Β. Ελλάδα ή στη 
νότια Μακεδονία; 

Μ
ήνυμα στον πρωθυπουργό, 
Αλέξη Τσίπρα έστειλε με α-
νάρτησή της στο instagram, 
η δημοσιογράφος, Βίκυ Χα-

τζηβασιλείου, θέτοντάς του μια σειρά α-
πό ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία 
για το όνομα της πΓΔΜ.
«Κύριε Τσίπρα τελώ σε σύγχυση! Δεν 
έχω καταλάβει, βρίσκομαι στη Β. Ελλάδα 
ή στη νότια Μακεδονία; Αν εδώ στην 
Μακεδονία εγώ μιλάω Ελληνικά (και 
τα μιλάω καλά, σας διαβεβαιώ) και τα 
μιλούσε κι ο παππούς μου κι ο προ-
πάππος μου και όλοι οι...προ, τότε ποιά 
είναι αυτή η γλώσσα που θα μιλάνε οι 
άλλοι «Μακεδόνες» πιο βόρεια και 
γιατί εγώ θα πρέπει να τους την αναγνω-
ρίσω; Αν αυτή η συμφωνία είναι επω-

φελής μόνο για τα Σκόπια (εγώ αρνού-
μαι να τους αποκαλέσω με οποιοδήποτε 
συνθετικό εμπεριέχει την ονομασία του 
τόπου όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα) 
διότι τους ανοίγει το δρόμο για την ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ, τότε γιατί να την επικυρώ-
σει η ελληνική Βουλή; Αν ΗΠΑ, Γερμανία 
και αρχές της ΕΕ πίεσαν σκληρά ώστε η 
Ελλάδα να συμφωνήσει σε ένα συμβι-
βαστικό όνομα, τότε γιατί να θεωρήσω 
αυτή την πράξη ως εθνικά συμβατή; Κι 
αν δεν μπορείτε να απαντήσετε στα ερω-
τήματά μου και να ξεμπλέξει το...κουβάρι 
του μυαλού μου, φοβάμαι πως κουβάρι 
θα γίνουν όλα γύρω μας εδώ στη Μακε-
δονία. Βόρεια, Νότια, Δυτικά και Ανατο-
λικά!.. #vikychatzivasileiou», έγραψε η 
Βίκυ Χατζηβασιλείου.

επικαιρότητα

H Καλύμνια με τα 50 εγγόνια και 
87 δισέγγονα διεκδικεί μία θέση 
στο Γκίνες

Ε
ίναι η γηραιότερη Δωδεκανήσια και συ-
γκαταλέγεται στις ελάχιστες υπέργηρες 
Ελληνίδες που έχουν απομείνει εν ζωή 
στη χώρα μας, αφού διανύει το 105ο έ-

τος της ηλικίας, γεγονός που της δίνει τη δυνα-
τότητα να διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο Γκίνες!
Ολόλευκα μαλλιά σαν χιόνι, ένα παιχνιδιάρικο 
χαμόγελο που φωτίζει καθημερινά το ρυτιδι-
ασμένο πρόσωπό της, δύο μάτια που ακόμη 
λάμπουν και ας έχουν δει δύο παγκόσμιους 
πολέμους έως και τη σημερινή οικονομική 
κρίση της πατρίδας μας. Παρόλα αυτά συνε-
χίζει ακάθεκτη στα 105 της χρόνια, την ήρεμη 
ζωή της στον οίκο ευγηρίας Καλύμνου έχοντας 
τον τίτλο μίας από τις γηραιότερες πλέον γυναί-
κες της Ελλάδας.
Η γλυκύτατη Παναγιώτα (Παναγιούλα) Στεφα-
νιδάκη από την Κάλυμνο είναι γεννημένη στις 
αρχές Οκτωβρίου του 1914, σύμφωνα με τα 
επίσημα ατομικά έγγραφα εκείνης της εποχής. 
Δεν αποκλείεται, όμως, να είναι και μεγαλύ-
τερη, αφού εκείνα τα χρόνια δεν έγραφαν τη 
ληξιαρχική πράξη γέννησης!\
Η γλυκύτατη Παναγιώτα (Παναγιούλα) Στεφα-
νιδάκη από την Κάλυμνο είναι γεννημένη στις 
αρχές Οκτωβρίου του 1914, σύμφωνα με τα 
επίσημα ατομικά έγγραφα εκείνης της εποχής. 
Δεν αποκλείεται, όμως, να είναι και μεγαλύ-
τερη, αφού εκείνα τα χρόνια δεν έγραφαν τη 
ληξιαρχική πράξη γέννησης!\

Η κυρία Παναγιούλα όπως την αποκαλούν 
και την ξέρουν όλοι, γεννήθηκε στο ακριτικό 
νησί της Καλύμνου, από Καλύμνιους γονείς. 
Παντρεύτηκε τον μικρασιάτικης καταγωγής 
Μιχαήλ Στεφανιδάκη που γεννήθηκε στην Αλι-
καρνασσό, από Κρητικό πατέρα και μητέρα 
Κώα. Απέκτησε μαζί του δέκα παιδιά (5 αγό-
ρια και 5 κορίτσια): Τον Νικόλα, τον Χρήστο, τον 
Παντελή, τον Γιάννη και τον Κώστα αλλά και τη 
Θεμελίνα, τη Σεβαστή, την Αγγελική, τη Γεωργία 
και τη Μαρία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη μακρά διάρ-
κεια της δύσκολης ζωής της, έχει αποκτήσει 
50(!) εγγόνια, 87(!) δισέγγονα και 2 τρισέγγονα 
μέχρι σήμερα, επίτευγμα που σίγουρα αποτε-
λεί ρεκόρ και ενδεχομένως θα μπορούσε να της 
χαρίσει μία θέση στο βιβλίο Γκίνες.
Εν κατακλείδι δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι 
αν και τα χρόνια έχουν περάσει, καμία αρρώ-
στια αλλά και κανένας άλλος εξωγενής παράγο-
ντας δεν την έχει καταβάλει και αυτό επισημαί-
νεται διότι γνωρίζουμε πως η «υπεραιωνόβια» 
γιαγιά Παναγιούλα είναι ιδιαίτερα δραστήρια 
και φροντίζει μέσα στο γηροκομείο όσο μπο-
ρεί και τους υπόλοιπους τροφίμους του χώρου 
όπου διαμένει.
Κλείνοντας να της ευχηθούμε να τα χιλιάσει 
αφού τα 100 τα έχει ξεπεράσει προ πολλού, 
οπότε είναι η μόνη ευχή που μπορούμε πλέον 
να της δώσουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Καμμένος κατά Κοτζιά με 
υπονοούμενα: Εισ-ΠΡΑΤΤΩ 

Απάντηση στον τέως υπουργό Εξω-
τερικών Νίκο Κοτζιά και την κίνηση  
«ΠΡΑΤΤΩ» που είπε ότι θα συμμε-

τέχει στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ για εθνικές 
εκλογές και Ευρωεκλογές εφόσον συμ-
φωνήσουν στις αρχές, δίνει μέσα από το 
twitter ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος 
Καμμένος.
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ απάντησε ε ένα 
λογοπαίγνιο αφήνοντας βαριά υπονοού-
μενα, ακόμη και χρηματισμό.
«ΕΙΣ-ΠΡΑΤΤΩ....Ρήμα αναφερόμενο ενίοτε 
στο εσωτερικό και συχνά μετά το 2017 στο 
εξωτερικό», αναφέρει το tweet που έκανε 
ο Πάνος Καμμένος.

Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σχετικά 
με τις καταγγελίες του Πάνου Καμμένου 
για τον Νίκο Κοτζιά ζητά η Nέα Δημοκρα-
τία.
«Ολοι καταλαβαίνουν ότι λόγος για τον 
οποίο ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να απαντή-
σει σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις από 
κοινού με τον κ. Καμμένο λέγεται «ΕΙΣ-
ΠΡΑΤΤΩ» και σχετίζεται και με τις σημε-
ρινές καταγγελίες του συναρχηγού του 
για τον κ. Κοτζιά. Το ποιος εισέπραξε, 
ωστόσο, και τι από τη Συμφωνία των Πρε-
σπών θα κληθούν όλοι τους να το απαντή-
σουν στη βουλή» ανάφεραν χαρακτηρι-
στικά πηγές της ΝΔ.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26
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rmargaronis@allstate.ca
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Για προσπάθεια σπίλωσης 
του ονόματός του κάνει 
λόγο ο Πρόεδρος του Ανω-

τάτου Δικαστηρίου Μύρων 
Νικολάτος, προσθέτοντας ότι 
οι εξωδικαστικές διευθετήσεις 
αγωγών συγγενικών του προ-
σώπων εναντίον της Τράπεζας 
Κύπρου έγιναν απόλυτα νόμιμα 
και νομότυπα.
Σε ανακοίνωση του αναφορικά 
με την επιστολή του Νίκου Κλη-
ρίδη προς τον Παγκύπριο Δικη-
γορικό Σύλλογο, ο κ. Νικολά-
τος σημειώνει ότι «το υπονο-
ούμενο του κ. Νίκου Κληρίδη 
ότι συγγενικά μου πρόσωπα 
είχαν ευνοϊκή μεταχείριση, 
στο παρελθόν, κατά την εξω-
δικαστική διευθέτηση αγω-
γών τους εναντίον της Τράπε-
ζας Κύπρου, και ότι αυτό μπο-
ρεί να είχε κάποιαν επίδραση 
στη δικαστική μου κρίση, είναι 
συκοφαντικό και αποτελεί προ-
σπάθεια σπίλωσης του ονόμα-
τός μου, μετά από 33 χρόνια 
υπηρεσίας ως Δικαστής, που με 
έφερε στο Ανώτατο Δικαστήριο 
το 2004 και στην Προεδρία του 
το 2014».
«Εξ όσων γνωρίζω οι εξωδικα-
στικές διευθετήσεις έγιναν από-
λυτα νόμιμα και νομότυπα, μετά 
από διαβουλεύσεις των δικη-
γόρων των δύο πλευρών και 
ουδεμίαν εύνοιαν ή χάρη γνω-
ρίζω να δέχθηκαν τα συγγενικά 
μου πρόσωπα», προσθέτει.
Σημειώνει ότι «με εξωδικαστική 
διευθέτηση, δηλαδή με διευθέ-
τηση που επιτυγχάνεται από 
τους διαδίκους, διεκπεραιώνε-
ται η συντριπτική πλειοψηφία 
των αστικών αγωγών ενώπιον 
των Δικαστηρίων».
«Τα συγγενικά μου πρόσωπα, 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
ήταν ενήλικα, τόσο κατά τις δια-
βουλεύσεις, όσον και κατά τη 
διευθέτηση και εκπροσωπήθη-
καν ενώπιον του Δικαστηρίου 
από τους έγκριτους δικηγόρους 
Σταύρο Παύλου και Χρίστο Κλη-
ρίδη, αντίστοιχα», καταλήγει η 
ανακοίνωση του Προέδρου του 
Ανωτάτου.

Πρόεδρος 
Ανωτάτου: 
Προσπάθεια 
σπίλωσης του 
ονόματός μου 

Το προσχέδιο της πρότασης 
για αναθεώρηση των 
προνοιών και όρων των 
Στεγαστικών Σχεδίων 
που απευθύνονται σε 
εκτοπισθέντες, παθόντες και 
άλλα πρόσωπα, παρουσίασε 
σήμερα ο Υπουργός 
Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης ενώπιον της 
Επιτροπής Προσφύγων της 
Βουλής, η οποία συζήτησε 
τα προβλήματα του 
προσφυγικού κόσμου.

Η 
πρόταση περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τα κρι-
τήρια που καθορίζουν 
τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις για τα στεγαστικά σχέ-
δια όπως για παραχώρηση βοή-
θειας για αγορά διαμερίσματος ή 
κατοικίας, για ανέγερση κατοικίας 
σε ιδιόκτητο οικόπεδο και για ε-
πιδιόρθωση οικιστικής μονάδας.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία 
της Επιτροπής, η Πρόεδρος της 
Σκεύη Κουκουμά είπε πως συζή-
τησαν τα προβλήματα του προ-
σφυγικού κόσμου στην παρου-
σία του Υπουργού Εσωτερικών, 
καθώς πολλά ζητήματα δεν μπο-
ρούν να λυθούν στην παρουσία 
εκπροσώπων και υπηρεσιακών 
παραγόντων καθώς αφορούν 
πολιτικές αποφάσεις.
«Έξι χρόνια μετά ήταν αρκετά για 
να πειστεί η Κυβέρνηση ότι η προ-
σφυγική πολιτική που έχει σχε-
διαστεί δεν βοηθά πραγματικά 
τον προσφυγικό κόσμο», είπε και 
σημείωσε πως γι αυτό το λόγο η 
Κυβέρνηση μελετά αναδιαμόρ-
φωση κριτηρίων των συγκεκρι-
μένων προσφυγικών σχεδίων 
τα οποία περιλαμβάνουν και την 
αύξηση της οικονομικής χορηγίας.
Η κ. Κουκουμά είπε πως κατατέ-
θηκε στην Επιτροπή προσχέδιο 

των θεμάτων που συζητούνται 
για τροποποίηση και σε επόμενη 
συνεδρία θα υπάρξει εκ νέου ενη-
μέρωση από τον Υπουργό Εσω-
τερικών. «Για εμάς είναι πολύ 
σημαντικό και θα συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε για τον προσφυ-
γικό κόσμο», είπε και πρόσθεσε 
πως υπάρχει ανάγκη για επαναλει-
τουργία του σχεδίου για ανέγερση 
πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς 
οικισμούς.
Σημείωσε πως με αυτό τον τρόπο 
θα στηριχθούν οι πρόσφυγες με 
χαμηλά εισοδήματα και θα επη-
ρεαστούν οι τιμές των ακινήτων 
στην αγορά και των ενοικίων 
που σήμερα αποτελεί μάστιγα σε 
όσους έχουν ανάγκη στέγασης.
Η κ. Κουκουμά είπε ωστόσο ότι 
δεν έχουν ακούσει καθοριστι-
κές απαντήσεις στα θέματα που 
αφορούν την εγκατάσταση ανελ-
κυστήρων, καθώς παρουσιάστη-
καν τα διάφορα προβλήματα και 
οι τεχνικές δυσκολίες. Σημείωσε 
ωστόσο, ότι οι όποιες δικαιολο-
γίες και τα όποια προβλήματα 
υπάρχουν, θα πρέπει το Υπουρ-
γείο να ασχοληθεί επισταμένα για 
να βρει τις λύσεις.
Όσον αφορά πολυ-
κατοικίες που αντι-
μετωπίζουν προ-
βλήματα, η κ. Κου-
κουμά ανέφερε πως 
ενημερώθηκαν ότι 
έχουν ολοκληρω-
θεί οι μελέτες για τη 
στατική επάρκεια των πολυκατοι-
κιών σε όλους τους συνοικισμούς 
και αναμένουμε εντός Φεβρου-
αρίου να υπάρξει ενημέρωση 
της Επιτροπής. «Επιβάλλεται να 
γίνουν αναδομήσεις, υπάρχουν 
πολυκατοικίες που και με το μάτι 
φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα», είπε.
Η κ. Κουκουμά ανέφερε ακόμη 
στα προβλήματα στο διαχωρισμό 

οικοπέδων, ο οποίος αναμένεται 
να ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλε-
σμα από το 2012. «Με διάφορα 
προσχήματα, νέες μελέτες, καθυ-
στερούν και δεν έχει ολοκληρω-
θεί αυτός ο διαχωρισμός», είπε.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μαριέλλα 
Αριστείδου στις δικές της δηλώ-
σεις είπε πως είχαν σήμερα μια 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση 
από τον Υπουργό και χαιρέτισε 
την πολιτική του βούληση για ανα-
θεώρηση των προνοιών και όρων 
των στεγαστικών σχεδίων που 
απευθύνονται σε εκτοπισθέντες.
«Θεωρούμε ότι με η αναθεώρηση 
των κριτηρίων για στεγαστική 
πολιτική που αναμένεται να κατα-
τεθούν εντός Φεβρουαρίου, θα 
συμβάλει στην βοήθεια των προ-
σφύγων μας», είπε και πρόσθεσε 
πως έχει ολοκληρωθεί το νομο-
σχέδιο και βρίσκεται στη Νομική 
Υπηρεσία για τη ρύθμιση των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε 
συνοικισμούς αυτοστέγασης σε 
τ/κ γη. Όπως εξήγησε, πρόκειται 
για ανάλογη ρύθμιση όπως είναι η 
τιτλοποίηση οικιστικών μονάδων 
σε οικόπεδα αυτοστέγασης σε 

αυτούς που έχουν 
αποβιώσει πριν τις 
7/4/2006.
Τέλος, η κ. Αριστεί-
δου εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι με 
την αναθεώρηση 
της προσφυγικής 
πολιτικής θα επέλ-

θει μια πιο αποτελεσματική και 
δίκαιη επίλυση των προσφυγικών 
προβλημάτων.
Από την πλευρά του ο Βουλευτής 
του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ευχα-
ρίστησε αρχικά τον κ. Πετρίδη για 
την αύξηση της αντιμισθίας των 
κοινοταρχών των κατεχόμενων 
περιοχών, και πλέον είναι ανάλογη 
της αντιμισθίας των κοινοταρχών 
των ελεύθερων περιοχών, όπως 

και θα έπρεπε να ήταν.
Στη συνέχεια, ο κ. Κουλίας είπε 
πως τα χρήματα που προορίζονται 
για τους πρόσφυγες είναι μόλις 
88 εκ ευρώ, και η εισήγηση του 
ΔΗΚΟ προς τον Υπουργό ήταν να 
αυξήσει τον συντελεστή δόμησης. 
Με αυτό τον τρόπο θα μειωθούν 
οι τιμές στην ανέγερση διαμερι-
σμάτων καθώς σε ένα οικόπεδο 
που κτίζονταν 2 όροφοι θα κτίζο-
νται 5 και επίσης θα υπάρξει εξοι-
κονόμηση και στο θέμα της κατα-
σκευής οδικού δικτύου.
Ο κ. Κουλίας ανέφερε πως ο 
Υπουργός δήλωσε ότι θα λάβει 
δραστικά μέτρα επί τούτου και 
στο κομμάτι που έχει την εξου-
σία θα αυξήσει τους συντελε-
στές δόμησης. Αυτό, πρόσθεσε, 
θα παρέχει τη δυνατότητα σε ένα 
πρόσφυγα που έχει ένα οικόπεδο 
να το δώσει σε αντιπαροχή και 
να πάρει πίσω δύο-τρία διαμερί-
σματα. Τόνισε πως τώρα είναι η 
ώρα το κράτος να αυξήσει τους 
συντελεστές δόμησης άμεσα διότι 
από το 2010 δεν υπάρχει οικοδό-
μηση και για αυτό και τα ενοίκια 
έχουν εκτοξευθεί.

Προωθείται και αύξηση 
των συντελεστών δόμη-
σης
Ο Υπουργός Εσωτερικών γνω-
στοποίησε επίσης ότι τις ερχό-
μενες εβδομάδες θα προχωρή-
σει σε αύξηση των συντελεστών 
δόμησης σε οικιστικές περιοχές, 
μέσω εντολής του ιδίου, εκεί και 
όπου το επιτρέπουν τα εν εξελί-
ξει τοπικά σχέδια και η νομοθε-
σία. Θα υπάρχουν επίσης, όπως 
είπε, κριτήρια για όσους κάνουν 
μεγάλες αναπτύξεις, ούτως ώστε 
να αυξηθεί αυτό που ονομάζεται 
προσιτή στέγη στην αγορά.  Αυτό 
εκτίμησε θα βοηθήσει στην περε-
ταίρω ανάπτυξη των οικιστικών 
περιοχών. 

Προσχέδιο πρότασης για τα Στεγαστικά Σχέδια σε 
εκτοπισθέντες κατέθεσε στη Βουλή ο Υπ. Εσωτερικών 
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εδώ Κύπρος

Γ
ια «απαξίωση» του από τον Υπουργό Υγεί-
ας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, κάνει λόγο ο Πα-
γκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο εκφρά-

ζοντας ταυτόχρονα λύπη, για αναφορά του Υπουρ-
γού, «σε δήθεν ‘παρέα’» του Προέδρου του ΠΙΣ 
και για προσωποποίηση του θέματος του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας.
«Ο Υπουργός Υγείας σήμερα αναφέρθηκε σε 
δήθεν ‘παρέα’ του Προέδρου του ΠΙΣ, απαξιώνο-
ντας συνολικά την Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμ-
βούλιο Ιατρικού Σώματος και τις Επιστημονικές 
Εταιρείες, πολυάριθμα, δημοκρατικά εκλεγμένα 
όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις με διαφανή 
και θεσμικό τρόπο» αναφέρει η ανακοίνωση του 
ΠΙΣ.
Προσθέτει ότι «εκφράζουμε την λύπη μας για το 
ότι ο Υπουργός προβαίνει σε προσωποποίηση 
του θέματος, και τον καλούμε να εγκύψει στο πρό-
βλημα με ρεαλισμό και γενναιότητα».
Ο ΠΙΣ συνεχίζει αναφέροντας πως «η αδιάψευστη 
πραγματικότητα λέει ότι η απόφαση των γιατρών 
είναι η πιο μαζική, πιο συλλογική και πιο ενω-
τική στην ιστορία του ΠΙΣ και πως το προεδρείο 
δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του και καμιά ‘παρέα’  
αλλά χιλιάδες γιατρούς που το επιφόρτισαν με το 
καθήκον να διασφαλίσει αλλαγές που θα κάνουν 
το προτεινόμενο σχέδιο ποιοτικό και ασφαλές».

«Ας ακούσει ο πολιτικός κόσμος τους μάχιμους 
γιατρούς αντί να τους περιφρονεί και να λαϊκίζει  
εναντίων τους» αναφέρει ο ΠΙΣ.
Προσθέτει ότι «συνεχίζει την προσπάθεια για ένα 
ΓεΣΥ που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
περίθαλψης στους ασθενείς και στο πλαίσιο αυτό 
ως ΠΙΣ θα περιφρουρήσουμε την ενότητά μας ενά-
ντια σε οποιεσδήποτε τυχούσες απόπειρες διχα-
σμού και διάσπασης».
«Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση 
και την κριτική. Και οι κρίνοντες, κρίνονται» ανα-
φέρει ο ΠΙΣ.
Τέλος, ο ΠΙΣ,  όπως επί λέξει αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του, «καταδικάζει τους όποιους χαρα-
κτηρισμούς συναδέλφων ιατρών από όπου και αν 
προέρχονται και δηλώνει ότι δεν τον εκπροσω-
πούν ενώ καλεί τα μέλη του να συμπεριφέρονται 
με αβρότητα και γενναιοφροσύνη ελπίζοντας ότι 
θα ακολουθήσουν και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στο 
θέμα ΓεΣΥ».
Σε ανάρτησή του στο Twitter νωρίτερα ο Κων-
σταντίνος Ιωάννου είχε διερωτηθεί απευθυνό-
μενος στον Βάσο Οικονόμου της Επιτροπής Δεο-
ντολογίας του ΠΙΣ«όταν ο πρόεδρος του ΠΙΣ απο-
καλεί γιατρούς που διαφωνούν μαζί του και την 
παρέα του προδότες και αποστάτες, δεν τίθεται 
θέμα δεοντολογίας;; Ή μήπως ο εκφοβισμός και το 
bulling προς μερίδα ιατρών επιτρέπεται;».

Για «απαξίωσή» του από τον Υπουργό 
Υγείας κάνει λόγο ο ΠΙΣ 

Oι εργαζόμενοι στον ΟΣΥΠΑ αποδέχτηκαν 
την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών 

Μ
ε συντριπτική  πλειοψηφία οι εργαζόμε-
νοι στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πά-
φου έκαναν αποδεκτή την πρόταση της 
Υπουργού Μεταφορών Βασιλικής Ανα-

στασιάδου. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης 
των εργαζομένων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πά-
φου στο οίκημα της ΣΕΚ, ο Πέτρος Δημοσθένους Ε-
παρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πάφου ανέφερε πως 
ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων 
του ΟΣΥΠΑ , στο πλαίσιο της οποίας τέθηκε η πρότα-
ση του Υπουργείου Μεταφορών.
Ο κ. Δημοσθένους είπε πως το Υπουργείο έχει απο-
στείλει επιστολή από το περασμένο Σαββάτο στην 
εταιρεία μέσω της οποίας της δίνει προειδοποί-
ηση τριάντα ημερών για να διακόψει το συμβόλαιο 
που έχει συνάψει μαζί της. Οι συντεχνίες συνέχισε, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών και 
των υπαλλήλων της εταιρείας συναντήθηκαν με την 
Υπουργό και τον ΓΔ του Υπουργείου Μεταφορών και 

στο περιθώριο της συνάντησης  τέθηκαν τα θέματα 
της συνεχιζόμενης απασχόλησης του προσωπικού, 
τους μισθούς και τα ωφελήματα που απορρέουν από 
τα συμβόλαια εργασίας  και τη σύμβαση εργασίας που 
υφίσταται η εταιρεία και το τι μέλλει γενέσθαι με το 
προσωπικό μετά τον τερματισμό του συμβολαίου και 
την ανάληψη από τον νέο ανάδοχο τον Οργανισμού 
στην Πάφο.
Είπε μάλιστα, πως λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση 
του  Υπουργείου Μεταφορών η οποία του δόθηκε  και 
γραπτώς συγκάλεσε  τη Γενική Συνέλευση ενημερώ-
νοντας  τα μέλη  και μετά από πολύωρη διαβούλευση 
μεταξύ τους κατέληξαν όπως  προτείνουν στο Υπουρ-
γείο να προχωρήσει με την πρόταση ούτως ώστε να 
εξομαλυνθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση μέχρι 
τις 10 Φεβρουαρίου που λήγει και η προθεσμία που 
έχει δοθεί στην εταιρεία, για να μπορεί και η ίδια η 
κυβέρνηση να προχωρήσει και να δώσει σε νέο ανά-
δοχο τις συγκοινωνίες στην Πάφο, όπως είπε. 

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν 
τα καιρικά φαινόμενα στην 
Επαρχία Λεμεσού 

Π
τώσεις δέντρων, κατολισθήσεις βράχων, εγκλωβισμός πολιτών 
στα οχήματα τους, πλημμυρισμένα υποστατικά και διακοπές ηλε-
κτρικού ρεύματος, έφεραν μαζί τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που κατά τη διάρκεια της νύχτας έθεσαν σε κινητοποίηση όλες τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην πόλη και Επαρχία Λεμεσού.
Συνολικά, η  Επαρχία Λεμεσού κατέγραψε 37 περιστατικά, τα περισσό-
τερα στην Κύπρο, όπου κλήθηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου Αντρέας Κεττής.
Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, 13 περιστατικά αφορούσαν πτώση  δέντρων σε 
δημόσιους δρόμους και σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρ-
χουν επιβαίνοντες.
Άλλα 17 περιστατικά αφορούσαν άντληση ομβρίων υδάτων από υποστα-
τικά που πλημμύρισαν, ενώ έγιναν έξι απεγκλωβισμοί οδηγών από τα αυτο-
κίνητα τους, που βρέθηκαν μέσα σε δρόμους, που από την έντονη βροχό-
πτωση μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Τέλος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε και σε ένα περιστατικό 
για μετακίνηση μεταλλικών τσίγκων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους.
Ανά το Παγκύπριο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 82 περι-
στατικά, ενώ δεύτερη Επαρχία με τα περισσότερα περιστατικά, 19 στο 
σύνολο, ήταν η Λευκωσία.
Σε κινητοποίηση από χθες βρίσκεται και η Αρχή Ηλεκτρισμού, τα συνεργία 
της όποιας καταβάλλουν προσπάθειες για αποκατάσταση των βλαβών που 
προκλήθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσω-
πος Τύπου της Αρχής, Χριστίνα Παπαδοπούλου.
Όπως είπε, στην Επαρχία Λεμεσού παρατηρήθηκαν δέκα βλάβες από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε δυο περιπτώσεις, στην ορεινή Λεμεσού, 
πάσσαλος κατέληξε σε γκρεμό μετά από κατολίσθηση βράχων, ενώ μετα-
σχηματιστής αποκόπηκε και παρασύρθηκε από τους ανέμους, επίσης σε 
γκρεμό.
Όλα τα συνεργία της ΑΗΚ εργάζονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και κάτω 
από αντίξοες συνθήκες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, είπε η 
κ.Παπαδοπούλου, η οποία ζήτησε την κατανόηση του κοινού. Όπως ανέ-
φερε, λόγω υπερφόρτωσης του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΗΚ, οι πολί-
τες μπορούν να ενημερώνονται για τις βλάβες, είτε μέσω της ιστοσελίδας 
της Αρχής, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα “EAC 
Mobile App”.
Η Χριστίνα Παπαδοπούλου είπε πως, το πρωί συνεργεία της Αρχής αποκα-
τάστησαν  την ηλεκτροδότηση στις κοινότητες Ασωμάτου και Τραχωνίου, 
ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος 
στην Επαρχία Λεμεσού συνεχίζουν να παρατηρούνται στα Χανδριά, Παλιό-
μυλο, Ασγάτα, Ακτή του Κυβερνήτη, Άγιο Τύχωνα, Ακαπνού, Πάνω Πολεμί-
δια, Άρσος, Ερήμη, Μονιάτη και Παλώδια.
Από πλευράς Επαρχιακής Διοίκησης, δέκα από τα περίπου τριάντα συνερ-
γεία, απασχολούνται αποκλειστικά για τον καθαρισμό δρόμων, εκεί και 
όπου σημειώνονται πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις βράχων, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ ο Έπαρχος Λεμεσού, Μάριος Αλεξάνδρου.
Από τις επτά το πρωί, πρόσθεσε, τα συνεργία της Επαρχιακής Διοίκησης 
έχουν κληθεί σε πέντε περιστατικά, για καθαρισμό δρόμων που εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία της, συμπλήρωσε.
Ο κ.Αλεξάνδρου είπε πως έχει δώσει από το πρωί οδηγίες έτσι ώστε, 
άμεσα, να παρεμβαίνουν συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης για να επι-
λύουν άμεσα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους δρόμους της 
Επαρχίας.
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Μ
ια μέρα μετά αφότου η πρό-
εδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων, η Δημοκρατική 
Νάνσι Πελόζι ζήτησε από τον 

Αμερικανό πρόεδρο να μεταθέσει την ομι-
λία του για την κατάσταση του Έθνους, λό-
γω του shutdown, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμε-
ρα ανταπέδωσε, ενημερώνοντας την Πελό-
ζι, τρίτο τη τάξει πολιτειακό παράγοντα της 
χώρας, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το στρατιωτικό αεροσκάφος και ως εκ τού-
του αναβάλλεται το ταξίδι της στο Βέλγιο, 
την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν εξαιτίας της 
μερικής παράλυσης του ομοσπονδιακού 
κράτους.
Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο της 
πολιτικής διαμάχης των δύο πλευρών με 

επίκεντρο το αδιέξοδο για τον προϋπολογι-
σμό, που έχει αποτέλεσμα εδώ και 27 μέρες 
800.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι να 
έχουν τεθεί σε αργία ή να εργάζονται χωρίς 
να πληρώνονται.
«Εξαιτίας του shutdown, με λύπη μου σας 
πληροφορώ ότι το ταξίδι σας στις Βρυξέλ-
λες, την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν αναβάλ-
λεται», ανέφερε ο Τραμπ σε επιστολή του 
προς την πρόεδρο της Βουλής.
«Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε ότι η 
αναβολή αυτής της εκδήλωσης δημοσίων 
σχέσεων είναι απολύτως ενδεδειγμένη», 
υπογράμμισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, 
προσθέτοντας: «Θα επαναπρογραμματί-
σουμε αυτή την επταήμερη εκδρομή σας 
όταν το shutdown τελειώσει».

διεθνή νέα

Κ
υβέρνηση «ανοχής» 19 μόλις βου-
λευτών έχει πλέον η πρωθυπουρ-
γός της Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα 
Μέι, καθώς η βουλή των Κοινοτή-

των απέρριψε την πρόταση δυσπιστίας που 
κατέθεσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν.
Με 325 ψήφους υπέρ της και 306 κατά, η 
Τερέζα Μέι παραμένει στην προεδρία της 
κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας και 
πλέον μετρά αντίστροφα για τις 72 μόλις 
ημέρες που απομένουν μέχρι την επίσημη 
έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ηγέτης των εργατικών απέρριψε οποια-
δήποτε πιθανότητα διαβουλεύσεων με την 
κυρία Μέι, ζητώντας εκ νέου την αποχώ-
ρηση της χώρας από την ΕΕ χωρίς καμία 
συμφωνία.
Παράλληλα σε ομιλία του ο πρόεδρος της 
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν -η χώρα του 
οποίου τηρεί τη σκληρότερη στάση ένα-
ντι της Βρετανίας- απορρίπτει κάθε πιθα-
νότητα νέων διαπραγματεύσεων με το 
Λονδίνο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιον, η 
ΕΕ δεν έχει κανέναν λόγο να υποχωρήσει 
για ένα εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα της 
Μεγάλης Βρετανίας.
Η κυρία Μέι που έλαβε τη στήριξη από 
το συγκυβερνών Δημοκρατικό Ενωτικό 
Κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας, δήλωσε την 
πρόθεσή της να συνομιλήσει με την αντιπο-
λίτευση για να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε η 
χώρα, η οποία εισάγει το 70% των αγαθών 
της που βρίσκονται στα πολυκαταστήματά 
της από κράτη – μέλη της ΕΕ, να μην αντιμε-
τωπίσει άμεσα τεράστια προβλήματα.
Ωστόσο η νίκη της Τερέζα Μέι δεν θα θέσει 
τέρμα στην πρωτοφανή πολιτική κρίση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωθυπουργός θα 
πρέπει να φέρει ενώπιον της βουλής των 
Κοινοτήτων μια νέα πρόταση για την έξοδο 
της χώρας από την ΕΕ μέχρι την 21 Ιανου-
αρίου. Η ίδια η πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας επλίζει ότι θα μπορέσει να λάβει μια 
καλύτερη συμφωνία -ιδίως στο ζήτημα των 
συνόρων Βορείου Ιρλανδία και Δημοκρα-
τίας τη Ιρλανδίας, για να κάμψει τις αντιρ-
ρήσεις των βουλευτών, ωστόσο δεν φαίνε-
ται καθόλου πιθανό οι 27 αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων της ΕΕ να προσφέρουν 
κάτι καλύτερο στο Λονδίνο.
Σε ένα τέτοιο σενάριο η Μεγάλη Βρετανία 
θα αποχωρήσει χωρίς συμφωνία με την 

ΕΕ στις 29 Μαρτίου και θα αναγκαστεί να 
ζητήσει της εφαρμογή των κανόνων του 
Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου για την 
εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπη-
ρεσιών. Η ίδια η Τερέζα Μέι έχει δηλώ-
σει επανειλημμένως ότι μια έξοδος χωρίς 
συμφωνία είναι καλύτερο σενάριο από μια 
έξοδο με μια κακή συμφωνία.
Οι πιέσεις προς την κυρία Μέι να ζητή-
σει την χρονική επέκταση της εξόδου της 
χώρας από την ΕΕ, μια διαδικασία που για 
να πραγματοποιηθεί απαιτεί, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρο 50 της Συνθή-
κης για την ΕΕ, την ομοφωνία των 27 κρα-
τών – μελών.

Αφήνουν μόνη την Μέι να τα βγά-
λει πέρα με τους Ευρωπαίους
Μετά τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι 
Κόρμπιν, η πρωθυπουργός της Σκοτίας, 
Nικόλα Στέρτζεον δήλωσε σήμερα ότι 
αρνείται να κάνει διάλογο με την Τερέζα 
Μέι παρά μόνο εάν η χώρα οδηγηθεί σε 
δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και 71 
βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Σε επι-
στολή τους που δόθηκε χθες στη δημοσι-
ότητα, οι βουλευτές καλούν την Βρετανίδα 
πρωθυπουργό να πάει σε νέο δημοψήφι-
σμα με τους Βρετανούς να αποφασίζουν 
για μία ακόμη φορά εάν θέλουν την απο-
χώρηση Λονδίνου από την Ε.Ε.
«Η έκκληση του Κόρμπιν για επαναδια-
πραγμάτευση του Brexit δεν είναι ρεαλι-
στική», υποστηρίζουν οι Εργατικοί βου-
λευτές στην επίμαχη επιστολή τους.
Οι ηγέτες των μεγαλύτερων κομμάτων της 
βρετανικής αντιπολίτευσης γυρνούν την 
πλάτη στην Μέι αφήνοντάς την να τα βγά-
λει πέρα μόνη της με τους Ευρωπαίους ηγέ-
τες. Την ίδια ώρα, ομοιδεάτες της ξεκινούν 
εκστρατεία για ένα δεύτερο δημοψήφι-
σμα, υπό τον τίτλο: «Δικαίωμα Ψήφου», 
όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα 
«Guardian».
Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, η πλειο-
ψηφία των ψηφοφόρων των Τόρις επιθυ-
μεί ο λαός να έχει τον τελευταίο λόγο για 
το Brexit. Αναλύοντας δημοσκοπήσεις σε 
δείγμα πάνω από 6.700 ψηφοφόρων του 
Συντηρητικού Κόμματος, η πλειοψηφία 
υποστηρίζει την αποκαλούμενη «λαϊκή 
ψηφοφορία», γράφει το βρετανικό δημο-
σίευμα.

Βρετανία: Η πρωθυπουργός Μέι 
επιβίωσε της πρότασης μομφής
Την πρόταση Κόρμπιν στήριξαν 306 βουλευτές - 325 επέλεξαν να παραμείνει η 
Μέι στην πρωθυπουργία εν όψει Brexit

ΗΠΑ, shutdown: Ο Τραμπ «έκοψε» 
την επίσκεψη Πελόζι σε Ευρώπη και 
Μέση Ανατολή! 
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Ο ύποπτος είχε 
«ριζοσπαστικοποιηθεί» και επιχείρησε 
να αγοράσει εκρηκτικές ύλες και 
έναν εκτοξευτήρα αντιαρματικών 
ρουκετών αναφέρουν οι αρχές

Έ
νας νεαρός άνδρας συνελήφθη στην 
Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, 
επειδή επιχείρησε να αγοράσει εκρη-
κτικές ύλες και έναν εκτοξευτήρα α-

ντιαρματικών ρουκετών με σκοπό να εξαπο-
λύσει επίθεση στον Λευκό Οίκο, ανακοίνω-
σαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές.
Ο Μπιουνγκ Πακ, ο ομοσπονδιακός εισαγγε-
λέας της Τζόρτζια, έκανε γνωστή τη σύλληψη 
του Χασίρ Ταχίμπ, 21 ετών, μετά από έρευνα 
ενός έτους που διεξήγαγε το FBI. Η έρευνα 
αυτή ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που 
έλαβε η ομοσπονδιακή αστυνομία από ένα 
μέλος της τοπικής κοινότητας του Κάμινγκ, 
που ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε «ριζοσπα-
στικοποιηθεί».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ταχίμπ, 
που κατοικεί στο Κάμινγκ, επιχείρησε να 
στρατολογήσει τόσο τον πληροφοριοδότη 
όσο και έναν μυστικό πράκτορα του FBI, για 
να επιτεθεί στον Λευκό Οίκο και σε άλλους 
στόχους, στην Ουάσινγκτον, 
«εξ ονόματος του τζιχάντ».
Αρχικά, ο Ταχίμπ ήθελε να 
πάει σε εδάφη που ήταν 
υπό τον έλεγχο του Ισλαμι-
κού Κράτους στη Συρία ή 
το Ιράκ για να γίνει «μάρτυ-
ρας», δηλαδή να πεθάνει για 
το τζιχάντ, εξήγησε ο πληρο-
φοριοδότης του FBI. Όμως 
επειδή έχασε το διαβατήριό του θεώρησε 
καλύτερο να εξαπολύσει επιθέσεις σε αμερι-
κανικό έδαφος.
Στις 7 Δεκεμβρίου συναντήθηκε με τον 
μυστικό πράκτορα και του έδειξε ένα σκί-
τσο της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, 
όπου βρίσκεται το γραφείο του προέδρου. 
Τις επόμενες εβδομάδες του είπε τι οπλισμό 
θα χρειαστεί (ημιαυτόματα όπλα, χειροβομ-
βίδες και έναν εκτοξευτήρα αντιαρματικών 
ρουκετών) και του ανέθεσε να τα αγοράσει. 
Σκοπός του ήταν να εξαπολύσουν οι τρεις 
μαζί την επίθεση σήμερα 17 Ιανουαρίου.
Οι τρεις πρωταγωνιστές συναντήθηκαν την 

Τετάρτη σε ένα πάρκινγκ, όπου ο νεαρός 
παρέλαβε τα όπλα (τα οποία είχαν αχρηστευ-
θεί προηγουμένως) και αμέσως μετά συνε-
λήφθη.
Ο εισαγγελέας διαβεβαίωσε ότι κανένας από 
τους στόχους του 21χρονου δεν διέτρεξε 
πραγματικά κίνδυνο.
Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ένας 49χρονος 
Αμερικανός συνελήφθη στο Κλίβελαντ του 
Οχάιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε να εξα-
πολύσει επίθεση την 4η Ιουλίου, την Ημέρα 
της Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ. Ο Ντιμίτρι-
ους Ναθάνιελ Πιτς ή Αμπντούρ Ραχίμ Ραφίκ, 
«είχε ορκιστεί πίστη στην Αλ Κάιντα», σύμ-
φωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Tα αμερικανικά στρατεύματα στο 
Αφγανιστάν σχεδίαζε να επισκε-
φθεί η Πελόζι
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νάνσι Πελόζι σχεδίαζε να επισκεφτεί αμε-
ρικανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν και 
να ενημερωθεί για ζητήματα ασφαλείας και 
μυστικών πληροφοριών, δήλωσε ο εκπρό-
σωπός της, μετά την επιστολή του Αμερι-
κανού προέδρου με την οποία ο Ντόναλντ 
Τραμπ ενημέρωνε την Δημοκρατική πρόε-
δρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το στρατιωτικό αεροσκάφος 
για την μεταφορά της εκεί.
«Ο σκοπός του ταξιδιού 
ήταν να εκφράσει εκτί-
μηση και ευχαριστίες στους 
άνδρες και τις γυναίκες των 
ενόπλων μας δυνάμεων για 
τις υπηρεσίες και την αφοσί-
ωσή τους και να λάβει ενη-

μέρωση για κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφά-
λειας και μυστικών πληροφοριών από εκεί-
νους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», 
δήλωσε στο twitter ο Ντρου Χάμιλ, αναπλη-
ρωτής προσωπάρχης της προέδρου της Βου-
λής.
Το ταξίδι στελεχών του Κογκρέσου δεν είχε 
ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, αλλά ο 
Τραμπ το έκανε γνωστό δημοσίως με την επι-
στολή που έστειλε στην Πελόζι, γνωστοποι-
ώντας την αναβολή μεταφοράς της με στρα-
τιωτικό αεροσκάφος, επικαλούμενος την 
μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κρά-
τους.
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ΗΠΑ: Συνελήφθη 21χρονος 
τζιχαντιστής που σχεδίαζε να 
επιτεθεί στον Λευκό Οίκο!

Ο 
πρώην προσωπικός δικηγόρος 
του Αμερικανού προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι 
μετανιώνει για την «τυφλή εμπι-

στοσύνη» που έδειχνε στον πελάτη του, απα-
ντώντας σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας 
Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο 
ο ίδιος πλήρωσε μια εταιρεία τεχνολογίας 
για να νοθεύσει τα αποτελέσματα διαδικτυ-
ακών δημοσκοπήσεων πριν από τις εκλογές 
του 2016.
Με ανάρτησή του στο Twitter o Μάικλ Κόεν 
αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ αυτό της εφημε-
ρίδας που υποστηρίζει ότι η εταιρεία έλαβε 
50.000 δολάρια για τις υπηρεσίες που προ-
σέφερε.
«Όσο για το άρθρο της WSJ σχετικά με τη 
νόθευση δημοσκοπήσεων, αυτό που έκανα 
έγινε υπό τις οδηγίες και για αποκλειστικό 
όφελος του @realDonaldTrump @POTUS 
(σ.σ. του προέδρου των ΗΠΑ). Ειλικρινά μετα-
νιώνω για την τυφλή εμπιστοσύνη μου σε 
έναν άνθρωπο που δεν την άξιζε», ανέφερε.
Ο Κόεν δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε 
τον περασμένο μήνα σε φυλάκιση τριών 
ετών για παραβίαση χρηματοδότησης προ-

εκλογικής εκστρατείας και για άλλες κατηγο-
ρίες. Καμία από αυτές όμως δεν σχετίζεται με 
τη συνεργασία του με την εν λόγω εταιρεία.
Ο Τζον Γκότζερ, ο επικεφαλής της εταιρείας, 
είπε στην εφημερίδα ότι ο Κόεν του κατέ-
βαλε σε μετρητά ένα ποσό μεταξύ 12-13.000 
δολαρίων στις αρχές του 2015. Τα χρήματα 
αυτά ήταν μόνο ένα μέρος από το συνολικό 
ποσό των 50.000 δολαρίων που έπρεπε να 
λάβει επειδή βοήθησε τον δικηγόρο του 
Τραμπ να νοθεύσει τις διαδικτυακές δημο-
σκοπήσεις υπέρ του Ρεπουμπλικανού μεγι-
στάνα.
Ο Γκότζερ υποστηρίζει ότι δεν έλαβε ποτέ 
τα υπόλοιπα χρήματα, ωστόσο ο Κόεν, στις 
αρχές του 2017, έλαβε αποζημίωση ύψους 
50.000 δολαρίων από τον Τραμπ και την 
εταιρεία του για τη δουλειά που έκανε, σύμ-
φωνα με ένα κυβερνητικό έγγραφο αλλά και 
μια μη κατονομαζόμενη πηγή με γνώση της 
υπόθεσης.
Ο νυν προσωπικός δικηγόρος του προ-
έδρου, ο Ρούντι Τζουλιάνι, είπε ότι η πλη-
ρωμή των 50.000 δολαρίων στον Κόεν απο-
δεικνύει ότι ο πρώην νομικός σύμβουλος 
του Τραμπ ήταν «εντελώς αναξιόπιστος».

Ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ 
παραδέχτηκε ότι πλήρωσε για να 
νοθεύσει δημοσκοπήσεις

Apple: Στους χρήστες ο έλεγχος των 
προσωπικών δεδομένων 

Ο 
επικεφαλής της Apple κάλε-
σε σήμερα τους Αμερικανούς 
νομοθέτες να δώσουν στους 
χρήστες τον έλεγχο των προ-

σωπικών δεδομένων τους, που συλλέ-
γονται από το Διαδίκτυο, προσφέροντάς 
τους τη δυνατότητα να τα διαγράφουν 
κατά βούληση.
Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Time, ο Τιμ Κουκ αναπτύσσει 
αυτήν την ιδέα της προστασίας της ιδιω-
τικής ζωής, που είναι πολύτιμη και απο-
τελεί ένα από τα επιχειρήματα για την 
αγορά ενός προϊόντος Apple.
Η μάρκα με λογότυπο το μήλο επανέ-
λαβε την πολιτική αυτή με ένα τεράστιο 
διαφημιστικό πανό στο Λας Βέγκας, 
κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθε-
σης Ηλεκτρονικών. Παραφράζοντας το 
διάσημο σλόγκαν για το Λας Βέγκας, 
«ό,τι συμβαίνει στο Βέγκας μένει στο 
Βέγκας», η Apple σημειώνει: «Ό,τι συμ-
βαίνει στο iPhone σας μένει στο iPhone 

σας».
Ο Τιμ Κουκ προέτρεψε υπέρ της εκπό-
νησης ενός νέου νόμου, που θα δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να διαγρά-
φει «έπειτα από παραγγελία» τα προ-
σωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
από το διαδίκτυο.
Το κάλεσμα του επικεφαλής της εμβλη-
ματικής επιχείρησης τεχνολογίας δεν θα 
αρέσει μετά βεβαιότητας στους κολοσ-
σούς του Διαδικτύου όπως η Google, 
το Facebook ή η Amazon, που πλουτί-
ζουν χάρη στην εκμετάλλευση των αμέ-
τρητων πληροφοριών που συλλέγουν 
από τους χρήστες των ιστότοπων τους 
και των προϊόντων τους.
«Ένας ομοσπονδιακός νόμος για τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής δεν θα πρέ-
πει να στοχεύει μονάχα στο να δοθεί 
ο έλεγχος των δεδομένων στον κατα-
ναλωτή, αλλά και να αποκαλυφθούν 
εκείνοι που πωλούν τα δεδομένα μας 
κρυφά» υπογράμμισε ο Κουκ.
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Μια Λευκορωσίδα συνοδός 
πολυτελείας, η οποία είχε κάνει 
αίσθηση ότι υποσχέθηκε ότι θα 
προβεί σε «αποκαλύψεις» για τον 
ρόλο της Ρωσίας στις αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές, συνελήφθη 
σήμερα μόλις έφτασε στη Μόσχα, 
μετά την απέλασή της από την 
Ταϊλάνδη.

Η 
Αναστάζια Βασούκεβιτς, γνω-
σ τότερη με το ψευδώνυμο 
«Νάστια Ρίμπκα», που δηλώ-
νει μανεκέν, είχε συλληφθεί 

στην Πατάγια μαζί με άλλους εννέα αλ-
λοδαπούς που οργάνωναν μαθήματα 
«σεξουαλικής διάπλασης» σε αυτό το 
παραθαλάσσιο, τουριστικό θέρετρο. 
Κινδύνευε αρχικά να της επιβληθεί ποι-
νή πολυετούς κάθειρξης, τελικά όμως 
το δικαστήριο την καταδίκασε την Τρίτη 
σε πρόστιμο. Αμέσως μετά, οι ταϊλανδι-
κές αρχές την επιβίβασαν, μαζί με τους 
συγκατηγορούμενούς της, σε ένα αερο-
σκάφος της εταιρείας Aeroflot με προο-
ρισμό τη Μόσχα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου παρατήρησαν ότι η 
Νάστια Ρίμπκα δεν ήταν 
μεταξύ της ομάδας που 
βγήκε από τον τ ερμα-
τ ικό σ ταθμό του αερο-
δρομίου Σερεμέτιεβο το 
πρωί. Σύμφωνα με δύο 
σ υγκα τ ηγο ρούμε νούς 
της, που ταξίδευαν με το 
ίδιο αεροπλάνο, ασ τυ-
νομικοί τους περίμεναν αμέσως μόλις 
αποβιβάστηκαν, συνέλαβαν συνολικά 
τέσσερα άτομα και τα οδήγησαν σε ένα 
διπλανό δωμάτιο.
«Από τις φωνές της Νάστια, του Άλεξ και 
εκείνων που βρίσκονταν εκεί, άκουσα 
ότι ζητούσαν εξηγήσεις για το τι συνέ-
βαινε, για ποιό λόγο τους συνέλαβαν», 
είπε μια γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι 
είναι η σύζυγος του επικεφαλής του 
γκρουπ, Αλεξάντρ Κιρίλοφ.
Σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή, την 
οποία επικαλείται το πρακτορείο Tass, 
οι τέσσερις συλληφθέντες είναι ύπο-

πτοι για μαστροπεία. Δεν έχει επιβεβαι-
ωθεί ωστόσο από επίσημη πηγή ποιες 
είναι οι κατηγορίες σε βάρος της Νάστια 
Ρίμπκα και αν θα προφυλακιστεί ή αν 
θα αφεθεί ελεύθερη αφού δώσει κατά-
θεση.
Η υπόθεση αυτή ωστόσο φαίνεται ότι 
παίρνει παράξενη τροπή, διότι η Ρίμπκα 
ισχυριζόταν ότι πήγε σ την Ταϊλάνδη 
επειδή βρέθηκε ανανεμιγμένη σε ένα 
πολιτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή 
τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα. 
Ο τελευταίος συνεργαζόταν στενά, για 
κάποια περίοδο, με τον πρώην διευθυ-
ντή της προεκλογικής εκστρατείας του 
Ντόναλντ Τραμπ, τον Πολ Μάναφορτ.
Στη συνέχεια, το νεαρό μανεκέν δια-
βεβαίωσε ότι είχε στην κατοχή της «τα 
χαμένα κομμάτια του παζλ» σχετικά με 
τη βοήθεια που προσέφερε το Κρεμλίνο 
στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλο-
γική περίοδο του 2016.
Οι «αποκαλύψεις» που είχε υποσχε-
θεί η Νάστια Ρίμπκα δεν είδαν ποτέ το 
φως της δημοσιότητας. Τα διεθνή μέσα 
ενημέωσης, που πρόβαλαν την ιστο-
ρία της, την κατηγόρησαν στη συνέχεια 
ότι ήθελε να γίνει γνωστή και να κάνει 

τον κόσμο να μιλάει για 
αυτήν.
Η Λευκορωσίδα είχε και 
στο παρελθόν δικαστικές 
περιπέτειες στη Ρωσία. 
Είχε χάσει μια δίκη για 
δυσφήμιση επειδή ανήρ-
τησε στο διαδίκτυο ένα 
βίντεο που εικόνιζε τον 
Ντεριπάσκα πάνω σ το 

γιοτ του, συντροφιά με έναν άνδρα που 
έμοιαζε με τον Σεργκέι Πριχόντκο, τον 
τότε αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρ-
νησης.
Στην Ταϊλάνδη, η ομάδα στην οποία 
μετε ίχε η νεαρή γυναίκα οργάνωνε 
«ερωτικά μαθήματα» υπό την καθοδή-
γηση του αυτοαποκαλούμενου «γκου-
ρού του σεξ» Αλεξάντρ Κιρίλοφ.
Η Αναστάζια Βασούκεβιτ ς είχε γ ίνει 
γνωστή όταν έγραψε ένα βιβλίο με το 
οποίο έδινε «οδηγίες» για το πώς να 
«γοητεύει» μια γυναίκα πλούσ ιους 
άνδρες.

Συνελήφθη συνοδός πολυτελείας 
που ισχυριζόταν ότι είχε 
πληροφορίες για τη ρωσική ανάμειξη 
στις αμερικανικές εκλογές

Μ
ε επικριτικά λόγια ανα-
φέρθηκε σ τη Συμφω-
νία των Πρεσπών ο Βλα-
ν τ ιμίρ Πούτιν, σε πρό-

σφατη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στη σερβική εφημερίδα Vecernje 
Novosti, πριν από την προγραμματι-
σμένη του επίσκεψη στην βαλκανική 
χώρα.
Όπως επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, 
η Συμφωνία των Πρεσπών επιβάλλε-
ται από εξωτερικές πιέσεις, παρά το 
γεγονός ότι αντιτίθεται στη βούληση 
των πολιτών των Σκοπίων, με απώ-
τερο στόχο την επίσπευση της έντα-
ξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.
«Για να εξασφαλισ τεί η επίσπευση 
της προσχώρησης της «Δημοκρα-
τ ίας της Μακεδον ίας» σ το NATO, 
εκκινήθηκε ακόμα και η διαδικασία 
συνταγματικής αναθεώρησης και της 
μετονομασίας του κράτους την περα-
σμένη χρονιά, μαζί με την αναθεώ-
ρηση των θεμελίων της «μακεδονι-
κής» εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, η 
βούληση των «Μακεδόνων» ψηφο-
φόρων αγνοήθηκε - το δημοψήφισμα 
γ ια την αλλαγή της ονομασίας του 
κράτους απέτυχε αλλά η πίεση από το 
εξωτερικό παραμένει».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρώσος πρό-
εδρος εξέφρασε την άποψη ότ ι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτι-
κέ ς χώρες αποσ ταθεροποιούν τα 
Βαλκάνια με πολιτικές που αποσκο-
πούν σ το να «εξασφαλίσουν την 
κυριαρχία τους» στη συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή.

Λαβρόφ: Zήτημα νομιμότη-
τας της αλλαγής του ονόμα-
τος της ΠΓΔΜ
Η Ρωσία έχει αμφιβολίες σχετικά με 
τη νομιμότητα της διαδικασίας γ ια 
την αλλαγή του ονόματος της Πρώην 
Γι ο υ γ κο σ λ α βικ ή ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς 
της Μακεδον ίας, δήλωσε σήμερα 
ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέ ι 
Λαβρόφ.
Ο Ρώσος υπ. Εξωτερικών αναφέρ-
θηκε και στο ζήτημα της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, λέγοντας ότι η Μόσχα 
«δεν αντιτίθεται σε νέο όνομα για τη 
Μακεδονία». Η Ρωσία, πρόσθεσε ο 
Σεργκέι Λαβρόφ, «θέτει ζήτημα νομι-
μότητας» της διαδικασίας που είναι 
σε εξέλιξη.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
δίνε ι σήμερα, Τε τάρτη, την ε τήσ ια 
συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα 
της ρωσικής διπλωματίας το 2018.
Το κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ ενέκρινε 
την Παρασκευή τροπολογ ία σ το 
Σύν ταγμά της που μετονομάζει τη 
χώρα σε Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, όπως προβλέπει μια 
συμφωνία με την Ελλάδα για την τερ-
ματ ισμό μιας 27χρονης διαμάχης 
μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.
Η επίλυση του θέματος του ονόμα-
τος θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει 
τις προσπάθειες της ΠΓΔΜ να εντα-
χθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Πούτιν για Συμφωνία των 
Πρεσπών: Παρέβλεψαν τη 
βούληση των Σκοπιανών 

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

Μήπως είσαι πολύ σκληρός/ή με 
τα παιδιά σου;
Η πειθαρχία είναι το κατάλληλο ξύπνημα 

για τα παιδιά μας όταν εξακολουθούν να 

συμπεριφέρονται άπρεπα ξανά και ξανά. 

Αν όμως είμαστε πολύ σκληροί στην πει-

θαρχία μας μπορεί να τους προκαλέσουμε 

μεγάλη ζημιά. Γιαυτό, αν η σκληρή συμπε-

ριφορά είναι ο συνηθισμένος τρόπος που 

φέρεσαι στα παιδιά σου, ίσως είναι καιρός  

να αναθεωρήσεις τη στάση σου. Για να σε 

βοηθήσουμε να λύσεις αυτό το πρόβλημα 

, έχουμε δύο βήματα που πρέπει να κάνεις. 

Πρώτα, πρώτα, προετοιμάσου από το πρωί 

πώς θα διδάξεις στο παιδί σου με υπομονή 

τις συνέπειες όταν παραβιάζεται κάποιος 

κανόνας. Δεύτερον, το βράδυ , βρες χρόνο 

να σκεφτείς αν κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας παραφέρθηκες και αντέδρασες με θυμό 

και ζήτησε συγνώμη από το παιδί σου. Να 

θυμάσαι ότι ο απώτερος σκοπός σου είναι 

να αποβάλεις τη σκληρότητα και το θυμό 

και να γίνεις αποφασιστικός/ή και σωστός/ή 

όταν επιβάλλεις την πειθαρχία στα παιδιά 

σου.

Άντρες, είστε έτοιμοι να σπάσετε 
τον κωδικό της επικοινωνίας στο 
γάμο σας;
Μέσα στα τριάντα πέντε χρόνια γάμου 

με τη Μαρία , τη γυναίκα μου, έμαθα ότι 

οι γυναίκες πολλές φορές επικοινωνούν 

λέγοντας ένα πράγμα , αλλά εννοώντας ένα 

άλλο. Για όλους τους άντρες λοιπόν που 

νομίζουν ότι είναι αδύνατο να καταλά-

βουν τις γυναίκες, έχουμε εδώ ένα κλειδί 

για να αποκωδικοποιήσετε τα λόγια της 

γυναίκας σας. Πρώτον, όταν λέει “είμαι 

μια χαρά” στην πραγματικότητα εννοεί 

“δεν είμαι καλά, αλλά δε θέλω να μιλήσω 

τώρα .” Δεύτερον, όταν λέει, “Δε βγήκες 

με τους φίλους σου το περασμένο Σαββα-

τοκύριακο;” εννοεί “Το ξέρω ότι πέρασες 

ωραία με τους φίλους σου την περασμένη 

Παρασκευή, αλλά εγώ θέλω να βγούμε 

μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο.”

Μητέρες, ποιες κακές συνήθειες 
πρέπει να κόψετε;
Όλοι μας παίρνουμε λανθασμένες αποφά-

σεις μερικές φορές. Αν όμως αυτές οι λάθος 

αποφάσεις επαναλαμβάνονται , τότε γίνο-

νται κακές συνήθειες. Εδώ παραθέτουμε 

μερικές συνηθισμένες κακές συνήθειες 

που οι μητέρες ίσως να θέλουν να κόψουν. 

Πρώτα, πρώτα, κόψτε τη συνήθεια να λέτε 

στο παιδί σας “θα είμαι οπωσδήποτε εκεί” 

και μετά να το ξεχνάτε. Αν δεν αποσπάσει 

το παιδί σας την προσοχή από σας, μπορεί 

να την ψάξει αλλού κι ίσως σε λάθος μέρος. 

Δεύτερον, κόψτε τη συνήθεια να ξοδεύετε 

λεφτά χωρίς προγραμματισμό. Φροντίστε 

να αποφασίσετε ένα λογικό ποσό και να μην 

το ξεπερνάτε. Τέλος, κόψτε τη συνήθεια να 

βάζετε τα παιδιά σας πρώτα και τον άντρα 

σας δεύτερο γιατί μία καλή και υγιής σχέση 

με τον άντρα σας είναι το καλύτερο που 

μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας.

Γυναίκες, ψάχνετε τρόπους για να 
γίνετε η ηρωίδα του άντρα σας; 
Δεν μπορώ να σας δώσω υπερδυνάμεις, 

αλλά μπορώ να σας δώσω τη δύναμη να 

γνωρίσετε καλά τον άντρα σας με 4 τρό-

πους για να γίνετε η ηρωίδα του. Πρώτον, 

να τον επαινείτε μπροστά στα παιδιά. Βρείτε 

ευκαιρία να πείτε, “Έπρεπε να δείτε το μπα-

μπά σήμερα -- ήταν υπέροχος!” Δεύτερον, 

ασχοληθείτε με κάτι που του αρέσει. Ανα-

καλύψτε με τι είναι παθιασμένος και δείξτε 

ενδιαφέρον να συμμετέχετε -- είτε αυτό 

είναι τα σπορ, η γυμναστική ή η μαγειρική. 

Τρίτον, να σέβεστε τις αποφάσεις του. Με 

άλλα λόγια να τον εμπιστεύεστε ότι μπο-

ρεί να χειριστεί τις υποθέσεις καλά. Τέταρ-

τον, να τον στηρίζετε. Να είστε το καταφύγιο 

που μπορεί να καταφύγει όσο δύσκολη κι 

αν γίνει η ζωή.

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

To παιδί μου και εγώ
Πώς θα απασχολήσετε το 

παιδί δημιουργικά στο σπίτι 

Κ
ι όμως υπάρχουν πέρα από 
τον υπολογιστή και την τη-
λεόραση, δραστηριότητες 
και παιχνίδια μέσω των ο-

ποίων τα παιδιά θα διασκεδάσουν 
και συγχρόνως θα αξιοποιήσουν ε-
ποικοδομητικά τον χρόνο τους
Δεν είναι εύκολο να κρατάς τα πιτσι-
ρίκια απασχολημένα για πολλή ώρα 
όταν  αναγκάζονται να μείνουν στο 
σπίτι, το Σαββατοκύριακο, μετά το 
σχολείο, μια βροχερή μέρα ή στις 
διακοπές.  Κι όμως υπάρχουν πέρα 
από τον υπολογιστή και την τηλεό-
ραση, δραστηριότητες και παιχνί-
δια μέσω των οποίων τα παιδιά θα 
διασκεδάσουν και συγχρόνως θα 
αξιοποιήσουν εποικοδομητικά τον 
χρόνο τους. Έχουμε και λέμε:
Καλό ε ίναι τα παιδιά να μάθουν 
μερικά πράγματα για τη μαγειρική. 
Κοσκίνισμα, ζύμωμα, πλάσιμο θα 
τους διασκεδάσουν. Τοστάκια, κέικ, 
μπισκότα, πίτσα, τους αρέσουν, 
οπότε επιστρατεύστε συνταγές και 
κάντε τις παρασκευές μαζί τους.
Αν ξέρετε να χορεύετε, μπορείτε να 
βάλετε τη μουσική που τους αρέ-
σει και να τους μάθετε τα βήματα 
κάποιου χορού, αλλά και βασικές 
κινήσεις, που θα τις χρησιμοποιή-
σουν σε κάποιο πάρτι. Η εξάσκηση 
μαζί τους, που μπορεί να επαναλη-
φθεί, θα σας κάνει να διασκεδάσετε 
και τους δυο.
Θυμηθε ίτ ε τ ις  χε ιροτε χν ίε ς που 
φτ ιάχνατε εσείς όν τας παιδί, και 
μάθετέ του, πώς να κάνει χάρτινα 
αεροπλανάκια ή καραβάκια, ευχε-
τήριες κάρτες, αλλά και μικρά δώρα, 
όπως κουτάκια γ ια  κοσμήματα, 
κηροπήγια κ.ο.κ.
Μπορείτε να παίξετε και παιχνίδια 
όπως το κυνήγι θησαυρού. Κρύψτε 
διάφορα αντικείμενα σε ολόκληρο 
το σπίτι. Φτιάξτε μια λίστα με όσα 
κρύψατε και δώστε το σήμα για να 
αρχίσει το κυνήγι… Μπορείτε να 

παίξετε και παντομίμα και κρυφτό, 
αλλά και παιχνίδια τύπου ακούνητα 
αμίλητα στρατιωτάκια.
Φτιάξτε ένα αυτοσχέδιο σκηνικό και 
παίξτε κουκλοθέατρο, καραγκιόζη, 
γιατί όχι και μια σύντομη θεατρική 
παράσταση. Μάθετέ του να παίζει 
γ ιογιό ή απλά ταχυδακτυλουργικά 
κόλπα π.χ. πως να εξαφανίζει και να 
επανεμφανίζει σε άλλο σημείο ένα 
νόμισμα.
Ακόμη μπορείτε να πραγματοποιή-
σετε μαζί επιστημονικά πειράματα, 
φτ ιάχνον τας γ ια παράδειγμα ένα 
ηφαίστειο από πεπιεσμένο χαρτί, το 
οποίο θα το κάνετε να εκραγεί με 
ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και 
ξύδι.
Τέλος μπορείτε να παίξετε πινγκ-
πονγκ ή να κάνετε σουηδική γυμνα-
στική αλλά και εξάσκηση σε κάποιες 
κινήσεις πολεμικών τεχνών. Σε κάθε 
περίπτωση, φροντίστε να απολαύ-
σετε το χρόνο που μοιράζεστε με το 
παιδί σας.
Κοσκ ίν ισμα,  ζύμωμα, πλάσ ιμο. 
Ζητήστε από τα παιδιά να βοηθή-
σουν με τα βασικά. Είναι μια ευκαι-
ρία να τους μάθετε μερικά πράγ-
ματα γ ια τη μαγειρική. Κέικ, μπι-
σκότα, πίτσα, όλα αυτά αρέσουν στα 
παιδιά. Βρείτε λοιπόν συνταγές σε 
βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά 
της ηλικίας τους.
Πάρτι με χορό. Βάλτε τη μουσική 
που τους αρέσει. Αν τα παιδιά σας 
κάνουν μπαλέ το ή κάποιον άλλο 
χορό, μπορούν να εξασκηθούν στα 
βήματα.
Κο υ κ λ ο θ έ α τ ρ ο,  κα ρ α γ κ ι ό ζ η ς , 
σύντομες θεατρικές παραστάσεις. 
Θα χρειαστείτε σκηνικό, ηθοποιούς 
και κοινό - η δική σας συμμετοχή 
είναι απαραίτητη.
Γιογιό ή ταχυδακτυλουργικά κόλπα. 
Αν α π τ ύ σ σ ο υ ν  τ ο  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό 
χεριών-ματιών και εντυπωσιάζουν 
τους φίλους.
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Ό
σοι τρώνε κάθε μέρα 
πολλές φυτικές ίνες και 
πλήρη δημητριακά (ο-
λικής άλεσης) έχουν 

μικρότερο κίνδυνο για διάφορες 
χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένει-
ες και είναι γενικά πιο υγιείς, σύμ-
φωνα με μια νέα επιστημονική με-
λέτη, που πραγματοποιήθηκε για 
λογαριασμό του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Η έρευνα δείχνει ότι η κατανά-
λωση ποσότητας τουλάχιστον 
25 γραμμαρίων φυτικών 
ινών τη μέρα σχετίζεται με 
μια μείωση κατά 15% έως 
30% στην πρόωρη θνησι-
μότητα από οποιαδή-
ποτε αιτία, σε σχέση 
με όσους τ ρώνε 
μικρές ποσότητες 
τέτοιων διαιτητικών 
ινών.
Ειδικότερα, η κατανάλωση 
άφθονων φυτικών ινών 
σχετίζεται με μια μείωση 
κατά 16% έως 24% του 
κινδύνου για στεφανι-
αία νόσο, εγκεφαλικό, 
διαβήτη τύπου 2 και 
καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου. Παράλληλα σχετίζεται 
με μικρότερο σωματικό 
βάρος και χαμηλότερο 
επίπεδο χοληστερίνης.
Για κάθε αύξηση κατά 
οκτώ γραμμάρια σ την 
καθημερινή κατανάλωση 
φυτικών ινών, μειώνεται 
κατά 5% έως 27% ο κίνδυνος 
καρδιοπάθειας, διαβήτη τύπου 2 
και καρκίνου του παχέος εντέρου, 
ενώ υπάρχει καλύτερη προστασία 
έναντι εγκεφαλικού και καρκίνου 
του μαστού.
Επίσης, κάθε αύξηση κατά 15 
γραμμάρια στην καθημερινή 
κατανάλωση δημητριακών ολικής 
άλεσης οδηγεί σε μείωση κατά 2% 
έως 19% της πρόωρης θνησιμό-
τητας, της στεφανιαίας νόσου, του 
διαβήτη τύπου 2 και του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Τα πλήρη 
δημητριακά είναι πλούσια σε 
φυτικές ίνες, κάτι που εξηγεί την 
προστατευτική δράση τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Τζιμ Μαν του Πανε-
πιστημίου του Όταγκο της Νέας 
Ζηλανδίας, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιο-
δικό «The Lancet», αξιολόγησαν 
(μετα-ανάλυση) όλες τις διαθέσι-
μες έρευνες (συνολικά 243 μελέ-
τες) που έχουν γίνει έως τώρα σε 
όλο τον κόσμο σχετικά με τις φυτι-
κές ίνες και τα πλήρη δημητριακά.
Οι περισσότεροι άνθρωποι διε-
θνώς καταναλώνουν λιγότερα 

από 20 γραμμάρια φυτι-
κών ινών τη μέρα, ενώ η νέα 
μελέτη -που θα οδηγήσει 

σε νέες συστάσεις από τον 
ΠΟΥ- συνιστά την κατα-
νάλωση 25 έως 30 γραμ-
μαρίων καθημερινά. 

Σημειώνεται ότι η ακόμη 
μεγαλύτερη ποσότητα 

προσφέρει έξτρα όφε-
λος για την υγεία.
Η νέα μελέτη βρήκε επί-

σης ότι η διατροφή με 
φαγητά που έχουν χαμηλό 

γλυκαιμικό δείκτη και χαμηλό 
γλυκαιμικό φορτίο παρέχει 

περιορισμένη προστασία 
μόνο έναντι του διαβήτη 
τύπου 2 και του εγκεφαλι-

κού. Οι τροφές αυτές μπο-
ρεί να περιέχουν σάκχαρα, 
κορεσμένα λίπη και νάτριο 

(αλάτι), κάτι που μειώνει το 
όφελός τους για την υγεία.
Αντίθετα, όπως επισημαί-

νει η νέα μελέτη, οι ωφέλειες 
από τις φυτικές ίνες και τα πλήρη 

δημητριακά είναι πιο ξεκάθαρες. 
«Τα οφέλη των ινών για την υγεία 
υποστηρίζονται από έρευνες του-
λάχιστον 100 ετών» δήλωσε ο 
Μαν.
Αν και η μελέτη δεν δείχνει ότι οι 
ίνες ενέχουν κάποιους κινδύνους, 
οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η 
μεγάλη κατανάλωσή τους μπορεί 
να έχει παρενέργειες για όσους 
έχουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου 
ή άλλων ιχνοστοιχείων, επειδή οι 
φυτικές ίνες και τα πλήρη δημη-
τριακά μπορούν να ρίξουν κι άλλο 
το επίπεδο του σιδήρου στον 
οργανισμό.

Ό
λοι γνωρίζουμε τις συμβουλές για υγιή δόντια - βουρτσίζετε 
δύο φορές την ημέρα και μην τρώτε πολλή ζάχαρη. Γιατί λοι-
πόν κάποιοι από εμάς, αν και ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες, 
επισκεπτόμαστε συχνά τον οδοντίατρο;

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι περισσότερο για την πρόληψη της φθο-
ράς των δοντιών απ’ ό,τι υποδεικνύουν αυτές οι οδηγίες. 
Η μηχανική πράξη του βουρτσίσματος αφαιρεί την κολλώδη οδοντική 
πλάκα - ένα μείγμα βακτηρίων, των οξέων τους κι άλλων υποπροϊόντων 
τους καθώς και των υπολειμμάτων των τροφίμων. Η κολλώδης οδο-
ντική πλάκα διαμορφώνεται στα δόντια αμέσως μετά την κατανάλωση 
φαγητού και αρχίζει να προκαλεί βλάβες στα δόντια μέχρι να φτάσει σε 
κάποιο στάδιο ωριμότητας. Ο ακριβής χρόνος που απαιτείται για αυτό 
δεν είναι γνωστός, αλλά είναι τουλάχιστον 12 ώρες.
Ξοδεύοντας δύο λεπτά για να βουρτσίζετε τα δόντια σας είναι ένας καλός 
στόχος για την αφαίρεση της πλάκας. Θα πρέπει να τα βουρτσίζετε τη 
νύχτα πριν κοιμηθείτε και άλλη μία φορά την ημέρα. Οι ηλεκτρικές οδο-
ντόβουρτσες μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές, ενώ μια μικρή 
κεφαλή οδοντόβουρτσας βοηθά να φτάσετε τις δύσκολες περιοχές στο 
στόμα. Οι τρίχες μέτριας σκληρότητας σας βοηθούν να καθαρίζετε απο-
τελεσματικά, χωρίς να προκαλείτε βλάβη στα ούλα και τα δόντια.
Το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους από το βούρτσισμα προέρχεται από 
την οδοντόκρεμα. Το βασικό συστατικό είναι το φθόριο που αποτρέ-
πει τη φθορά των δοντιών. Το φθόριο αντικαθιστά τα χαμένα ανόργανα 
άλατα στα δόντια και επίσης τα ενισχύει. Για μέγιστο όφελος, χρησιμο-
ποιήστε οδοντόπαστα με 1.350-1.500 ppmF - αυτή είναι η συγκέντρωση 
φθορίου σε μέρη ανά εκατομμύριο. 
Δεν είναι όλες οι οδοντόκρεμες των παιδιών αρκετά ισχυρές ώστε να 
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη. Ο οδοντίατρός σας μπορεί να συνταγο-
γραφήσει οδοντόπαστα φθορίου υψηλότερης αντοχής με βάση την εκτί-
μηση του κινδύνου φθοράς των δοντιών του παιδιού σας.

Τ
α γλυκαντικά που δεν περι-
έχουν ζάχαρη βρίσκονται 
στο επίκεντρο μιας έντονης 
συζήτησης για δεκαετίες. 

Τώρα, μια μελέτη υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν ελάχιστα αποδεικτικά 
στοιχεία για οφέλη ή κινδύνους.
Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν 
ότι η αντικατάσταση της ζάχαρης 
από γλυκαντικά που δεν περιέ-
χουν ζάχαρη μπορεί να βοηθήσει 
τα άτομα να χάσουν βάρος και να 
μειώσουν τον κίνδυνο διαβήτη. 
Από την άλλη πλευρά, κάποιοι 
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι τεχνητά γλυκαντικά 
θα μπορούσαν στην πραγματι-
κότητα να αυξήσουν τον κίνδυνο 
διαβήτη, παχυσαρκίας και μετα-
βολικών διαταραχών. Τα μη σακ-
χαρούχα γλυκαντικά έχουν επίσης 
εμπλακεί στον κίνδυνο του καρκί-
νου, αν και τα στοιχεία που υπο-
στηρίζουν αυτή τη σχέση είναι 
ελάχιστα.
Για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, μια 
ομάδα ερευνητών εξέτασε τις 
υπάρχουσες μελέτες και τα απο-
τελέσματα δημοσιεύθηκαν στο 
The BMJ. Συνολικά, οι επιστή-
μονες αξιολόγησαν 56 μελέτες, 
κάνοντας την πιο ολοκληρωμένη 
επισκόπηση του θέματος μέχρι 
σήμερα.
Σε μερικές μικρότερες μελέτες, 
βρήκαν αδύναμες ενδείξεις ότι η 
χρήση γλυκαντικών χωρίς ζάχαρη 
συνέβαλε στη μείωση του Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και των 
επιπέδων σακχάρου στο αίμα, 
αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό. Στα 
παιδιά είδαν ότι τα τεχνητά γλυ-
καντικά ελαττώνουν ελαφρώς το 
βάρος αλλά δεν επηρέασαν τον 
ΔΜΣ. Όταν η ομάδα εξέτασε μελέ-
τες που επικεντρώθηκαν σε παχύ-
σαρκους και υπέρβαρους ανθρώ-
πους, δεν υπήρχαν καμιά καλή 
ένδειξη για οφέλη από τα μη σακ-
χαρούχα γλυκαντικά.
Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης 
τυχόν ενδείξεις παρενεργειών. 
Εδώ, τα δεδομένα ήταν εξίσου 
ασαφή. Οι συγγραφείς έγραψαν 
ότι «δεν μπορούσαν να αποκλει-
στούν πιθανές βλάβες».
Ανέφεραν επίσης ότι τα στοιχεία 
που βρήκαν ήταν κακής ποιότη-
τας, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύ 
χαμηλά έως μέτρια».

Ασαφή τα στοιχεία 
για τα τεχνητά 
γλυκαντικά στην 
υγεία

Συμβουλές για καλύτερη 
οδοντική υγεία

Πιο υγιείς όσοι τρώνε 
περισσότερες φυτικές ίνες και 
δημητριακά κάθε μέρα

υγεία

Οι άνθρωποι που κοιμού-
νται συνήθως λιγότερες 
από έξι ώρες το βράδυ, 

μπορεί να αντιμετωπίζουν αυξη-
μένο κίνδυνο για καρδιαγγει-
ακή πάθηση, σε σχέση με όσους 
κοιμούνται επτά ως οκτώ ώρες, 
σύμφωνα με μια νέα ισπανική 
επιστημονική έρευνα.
Ο λίγος ύπνος, ιδίως αν είναι 
κακής ποιότητας, αυξάνει τον κίν-
δυνο αθηροσκλήρωσης, δηλαδή 
σχηματισμού πλάκας στο εσωτε-
ρικό των αρτηριών, πράγμα που 
προκαλεί τη στένωσή τους, σύμ-
φωνα με τη μελέτη. Προηγού-
μενες έρευνες έχουν δείξει ότι η 
έλλειψη ύπνου αυξάνει διάφο-
ρους παράγοντες καρδιαγγεια-
κού κινδύνου, όπως τα επίπεδα 
σακχάρου, πίεσης, φλεγμονής 
και παχυσαρκίας.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

δρα Χοσέ Ορδόβας του Εθνικού 
Κέντρου Καρδιαγγειακών Ερευ-
νών στη Μαδρίτη και του Πανε-
πιστημίου Ταφτς των ΗΠΑ, ανέ-
λυσαν στοιχεία για σχεδόν 4.000 
άτομα με μέση ηλικία 46 ετών 
(χωρίς καρδιολογικό ιστορικό και 
τα δύο τρίτα άνδρες).
Διαπιστώθηκε ότι όσοι κοιμού-
νταν λιγότερες από έξι ώρες, 
ήσαν κατά μέσο όρο 27% πιθα-
νότερο να έχουν αθηροσκλή-
ρωση, σε σχέση με όσους κοι-
μούνταν επτά έως οκτώ ώρες. 
Ειδικότερα όσοι έκαναν και κακό 
ύπνο, ήταν 34% πιθανότερο να 
έχουν αθηροσκλήρωση, σε 
σχέση με όσους κοιμούνταν καλά 
και βαθιά. Η ποιότητα του ύπνου 
συναρτάται με το πόσες φορές 
ξυπνά κανείς μέσα στο βράδυ 
και πόσο κινητικός και ανήσυχος 
είναι την ώρα του ύπνου του.

Οι λιγότερες από έξι ώρες ύπνου μπορεί 
να αυξήσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
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ιστορίες

Έ
να θαύμα που δημιούργησαν σε αγαστή -από τις ε-
λάχιστες φορές- συνεργασία φύση και άνθρωποι, 
αποκαλύπτει ο απότομος βράχος του Άη-Γιώργη, 
στον στενό και ανηφορικό δρόμο από τα Γιάννενα 

για τις νότιες κορυφές της Πίνδου. Είναι τα δίδυμα κεφαλο-
χώρια, το Συρράκκο και οι Καλλαρύτες.  Η ιστορία του οί-
κου BVLGARI ξεκίνησε από τους Καλλαρύτες. Το 1821, η οι-
κογένεια Βούλγαρη εγκαταλείπει το χωριό, λόγω της κατα-
στροφής του από τους Τούρκους και εγκαθίσταται στην Πα-
ραμυθιά Θεσπρωτίας. Και τα δύο χωριά είναι κτισμένα σε 
υψόμετρο 1.200 μέτρων στις πλαγιές του όρους Περιστέρι. 
Στον γκρεμό, στα δεξιά του δρόμου, η Ιερά Μονή Κηπίνας 
κολλημένη -θαρρείς- στη βραχώδη ορθοπλαγιά, είναι ένα 
απρόσμενο ξάφνιασμα, καθώς από μακριά μοιάζει με πε-
ριστεριώνα.
Τα δύο κεφαλοχώρια κρατιούνται πάνω σε βράχους. Τα 
χωρίζει το φαράγγι του Χρούσια και αντικρίζουν τα Τζου-
μέρκα. Τα σπίτια τους στριμώχνονται το ένα πλάι στο άλλο 
και μοιάζουν να ισορροπούν επικίνδυνα, πάνω στις ιλιγγι-
ώδεις πλαγιές.

Συρράκο: Το χωριό των ραφτάδων
Τα ανθρώπινα χέρια ένωσαν τις ρεματιές της Γκρούνα Μάρε 
και της Βάλεα Μάρε, με δύο πέτρινα γεφύρια που οδηγούν 
στο χωριό. Οι τοξωτές καμάρες των γεφυριών, η πελεκητή 
πέτρα για το οδόστρωμα και τα πεζούλια δίνουν μία πρώτη 
γεύση για το αρχιτεκτονικό αριστούργημα του οικισμού. 
Ανάμεσα στα δύο γεφύρια υπάρχει μία πηγή και δίπλα στο 
ένα από τα δύο οι Συρρακιώτες ξανάχτισαν τον νερόμυλο, 
που λειτουργούσε με τα νερά του Βάλεα Μάρε.
Στην είσοδο του χωριού βρίσκονται πινακίδες, που κατευ-
θύνουν τον επισκέπτη.
"Όλοι έχουμε από μια γκλίτσα, έτσι μας έμαθαν, αυτό βρή-
καμε. Είναι η παράδοση. Βλέπεις, όλα τα καλντερίμια, είτε 
ανηφορικά, είτε κατηφορικά, είναι λιθόκτιστα. Η γκλίτσα 
μάς βοηθά στο περπάτημα» λέει ο Συρρακιώτης Γιάννης 
Γκαρτζονίκας, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η γκλίτσα 
είναι τόσο δημοφιλής στο χωριό από νέους, γέρους και παι-
διά.
Στα δύο «αγιάτια, που κάποτε γινόταν μεγάλη αγορά, το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο που πραγματοποίησε το ρεπορτάζ, 
συνάντησε τους ηλικιωμένους Συρρακιώτες να κουβεντιά-
ζουν και να αναπολούν.
"Ο κόσμος πάντα ασχολείτο με την κτηνοτροφία. Εδώ δεν 
ευδοκιμούσε κάτι άλλο" λέει ο κ. Γκαρτζονίκας. Όμως, όπως 

προσθέτει, η οικονομία του χωριού άνθισε επειδή οι Συρ-
ρακιώτες ήταν εφευρετικοί και εξελίχθηκαν σε σπουδαίους 
ραφτάδες, που τον 18ο και τον 19ο αιώνα κατέκτησαν τις 
αγορές της Μεσογείου.
"Είχαν πρόβατα και γίδια, όμως παράλληλα ασχολήθηκαν 
με τον εμπόριο. Επεξεργάστηκαν τα μαλλιά των προβά-
των, πήγαν στη Μάλτα, την Ιταλίαμ την Ευρώπη γενικότερα. 
Άρχισαν να φτιάχνουν υφάσματα, σακάκια, παντελόνια και 
κάπες για τον στρατό και τους ναυτικούς. Λέγεται πως Συρ-
ρακιώτες έφτιαξαν 25.000 κάπες για τον στρατό του Ναπο-
λέοντα.
Έως το 1821, οπότε το Συρράκο επαναστάτησε με προτροπή 
του Ι. Κωλέτη, το χωριό αριθμούσε 4.000 κατοίκους. Ο 
Χουρσίτ Πασάς το έκαψε. Όπως γράφει ο Κ. Κρυστάλλης, 
70 χρόνια αργότερα «οι Συρρακιώτες σκορπίστηκαν στους 
πέντε ανέμους». Το 1823 άρχισαν να επιστρέφουν και τα 
πρώτα αρχοντικά ξανακτίσθηκαν το 1845. Η μεγάλη ανοικο-
δόμηση έγινε το 1870, όταν άρχισαν και πάλι να ταξιδεύουν, 
αυτή την φορά στην Οδησσό και το Παλέρμο.
Οι περισσότεροι, στην μεταξύ τους κουβέντα χρησιμοποι-
ούν τη ντοπιολαλιά τους, τα βλάχικα. Πρόκειται για λατινο-
γενές τοπικό ιδίωμα, κατάλοιπο της ρωμαϊκής κατάκτησης, 
το οποίο χρησιμοποιούσαν και άλλοι πληθυσμοί στα Βαλ-
κάνια. Γι αυτό τα τοπωνύμια φέρουν ανάλογα ονόματα.
Αριστερά, το ανηφορικό μονοπάτι οδηγεί στα Μουσεία 
και το Ηρώο. Το καλοστρωμένο καλντερίμι οδηγεί μέσα 
στον οικισμό «Γκούρα», την κεντρική αγορά του χωριού. 
«Γκούρα», στα βλάχικα σημαίνει στόμα. Στην πλατεία, βρί-
σκεται η μεγαλόπρεπη εκκλησία του πολιούχου των Συρρα-
κιωτών, του Αγίου Νικολάου, με το επιβλητικό καμπαναριό. 
Το Συρράκο είναι γενέτειρα μεγάλων προσωπικοτήτων, του 
πρώτου κοινοβουλευτικού πρωθυπουργού της Ελλάδας, 
Ιωάννη Κωλέτη, του ποιητή και αγωνιστή, Γεωργίου Ζαλο-
κώστα, καθώς και "του τραγουδιστή του χωριού και της 
στάνης" και ποιητή-πεζογράφου Κώστα Κρυστάλλη.
Το Συρράκο διατηρεί την ομορφιά και την γοητεία του όλες 
τις εποχές του χρόνου.
Στην πλαγιά, αντικριστά από το Συρράκο, απλώνονται οι 
Καλλαρύτες. Είναι παραδοσιακό χωριό με φαρδιά καλό-
στρωτα καλντερίμια, θαυμαστά αρχοντικά, πολλά νερά, 
υπέροχη κεντρική πλατεία με πολλά ξεχωριστά μαγαζιά 
και κυρίως, τον περίτεχνο και μεγαλόπρεπο ναό του Αγίου 
Νικολάου.
Πρόκειται για ένα από τα χωριά της Ηπείρου που ήκμασε 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, λόγω της ενα-

σχόλησης των ανθρώπων με την αργυροχρυσοχοΐα και το 
εμπόριο.
Η ιστορία του οίκου BVLGARI ξεκίνησε από τους Καλλαρύ-
τες. Το 1821, η οικογένεια Βούλγαρη εγκαταλείπει το χωριό, 
λόγω της καταστροφής του από τους Τούρκους και εγκαθί-
σταται στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, όπου γεννήθηκε ο 
Σωτήριος Βούλγαρης, εμπνευστής και δημιουργός αυτής 
της αυτοκρατορίας.
Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1857 και γονείς του ήταν ο Γιώρ-
γος Βούλγαρης και η Ελένη Στρουγγάρη. Από τα έντεκα παι-
διά της οικογένειας, ο Σωτήρης ήταν ο μόνος που επιβίωσε 
και κατάφερε να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας 
στην αργυροχοΐα.
Η επαφή με τα κοσμήματα ξεκινούσε από τον παππού του 
Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν πλανόδιος πωλητής κοσμημά-
των στα χωριά της Ηπείρου….
Το ταλέντο στη δημιουργία κοσμημάτων κληρονόμησε και 
ο Σωτήρης που μαζί με τον πατέρα του άνοιξαν ένα μαγαζί 
χρυσαφικών στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.
Οι συνεχείς πυρπολήσεις του χωριού από τους Τούρκους 
και οι σοβαρές ζημιές στο μαγαζί τους, ανάγκασε την οικο-
γένεια Βούλγαρη να μετακομίσει στην κοντινή Κέρκυρα. 
Στον πρώτο όροφο ενός σπιτιού, άνοιξαν ένα μαγαζάκι με 
κοσμήματα και ο Σωτήρης γνώρισε τον μετέπειτα συνερ-
γάτη του, Κωνσταντίνο Κρέμο. Το 1880 ο Σωτήρης Βούλ-
γαρης μαζί με τον Κρέμο αποφάσισαν να μεταναστεύσουν 
στην Ιταλία.
Κάπου αυτή την περίοδο το όραμα παίρνει σάρκα και οστά.
Πρώτος σταθμός η Νάπολη όπου και άνοιξαν το πρώτο 
τους μαγαζί με χρυσαφικά. Η εγκληματικότητα της πόλης 
δημιούργησε πρόβλημα στο κοσμηματοπωλείο. Έπειτα από 
αρκετές διαρρήξεις αναγκάστηκαν να το κλείσουν. Μετακό-
μισαν στην Ρώμη.
‘Εφτιαχναν βραχιόλια και σκουλαρίκια και τα πουλούσαν 
στους επισκέπτες έξω από το Βατικανό. Άνοιξαν καινούρ-
γιο μαγαζί στην οδό Βία Σιστίνα, και το ονόμασαν «Οld 
Curiosity Shop», όνομα εμπνευσμένο από ένα μυθιστό-
ρημα του Τσαρλς Ντίκενς.
Έπειτα από διαφωνίες, οι δύο συνεργάτες χώρισαν τους 
δρόμους τους και ο  Σωτήρης Βούλγαρης ανέλαβε μόνος 
του την επιχείρηση. Μεταφέρθηκε στην οδό Βία Κοντότι 
και άνοιξε το γούρικο μαγαζί, που έκανε διάσημα τα κοσμή-
ματα σε όλη την Ιταλία. Ο Οίκος απέκτησε άλλη αίγλη και 
στόχους.
Μέχρι το 1897 αριθμούσε άλλα τέσσερα κοσμηματοπωλεία 
στην Ιταλία και έως το 1913, με τν βοήθεια των παιδιών του, 
Τζιότζιο και Κωνσταντίνο, η επιχείρηση άρχισε να αναπτύσ-
σεται με γρήγορους ρυθμούς.
Μετά τον θάνατο του Σωτήρη Βούλγαρη το 1932, τα παιδιά 
με όρεξη και δημιουργικότητα, ανέλαβαν εξολοκλήρου την 
επιχείρηση. Έως τη δεκαετία του ’70, η BVLGARI είχε απο-
κτήσει καταστήματα σε όλες τις μητροπόλεις του κόσμου 
αποκτώντας παγκόσμια φήμη…
Τα κοσμήματα εμπνευσμένα από την ιταλική αναγέννηση 
και διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους, έγιναν τα αγαπη-
μένα αξεσουάρ των βασιλικών οικογενειών και των αστέ-
ρων του Χόλιγουντ.
Η Μέριλιν Μονρόε, η Σοφία Λόρεν έχουν φορέσει τα πολυ-
τελή κοσμήματα του οίκου.
Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, όταν αγόρασε ένα σμαραγδένιο 
δακτυλίδι στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ, είχε πει: «Εγώ έμαθα στην 
Ελίζαμπεθ τη μπύρα, αυτή μου έμαθε τη BVLGARI».
Η οικογένεια δεν ξέχασε το τόπο της καταγωγής της και κατά 
καιρούς έκαναν δωρεές για την ανέγερση σχολείου, μου-
σείου και σχολής χρυσοχοΐας στην Παραμυθιά.
Τα αδέρφια, παρόλο που αναγκάστηκαν κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να πάρουν την ιταλική υπηκο-
ότητα, βοήθησαν αρκετούς Έλληνες που βρίσκονόταν στην 
Ιταλία.
Στο σπίτι τους στη Ρώμη βρήκαν καταφύγιο πολλοί δραπέ-
τες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, πολλές Εβραίες, αλλά 
και ο Ευάγγελος Αβέρωφ.

H ιστορία του οίκου BVLGARI 
χαμένη στα χωριά των Ιωαννίνων
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απόψεις

ΠΡΩΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΑΝΑΠΛΩΝΤΑΣ ΤΗ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β
ασικά σε όλη μου τη ζωή έζησα σε πόλεις. Ω-
στόσο, στα χρόνια του Δημοτικού έζησα τέσ-
σερα συνεχή χρόνια σε χωριο. Επιπλέον, ξό-
δεψα και ξοδεύω εκεί πολλά καλοκαίρια και 

ετσι  κράτησα τους δεσμούς μου με την επαρχια τόσο 
καλά ώστε μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω τη ζωη 
του χωριού. 
Στα χωριά «πρώτα έβλεπες το γείτονα και μετά τον 
Ήλιο».  Ο γείτονας σε ήξερε και τον  ήξερες και με 
το μικρό σου ονομα. Ηξερε ακόμα και ποτε μάλωνες 
με το σύντροφο σου, και πότε επέπληττες τα άτακτα 
παιδιά του. Οι μυρωδιές των μαγειρεμένων φαγη-
τών κατά τη διάρκεια του μεσημεριού πλημμύριζαν 
τη γειτονιά.  Οι γειτόνισσες μιλούσαν η μία στην άλλη 
από την αυλή τους, η το παράθυρο του σπιτιού τους, 
και πολλές φόρες το μεσημέρι πήγαιναν ένα πιάτο 
φαί  «απέναντι» ή «δίπλα».   Υπήρχε και ανταπόδοση.  
«Αυτό το πιάτο πρέπει να ειναι της κυρα Σοφίας γιατί 
της κυρά Μαρίας εχει μπλε γαρνιτούρα» άκουγες στην 
απόφαση τίνος πιάτο έπρεπε να επιστραφεί σε πια γει-
τόνισσα. 
Η πόρτα του σπιτιού ηταν συνηθως ξεκλείδωτη και 
ανοιχτή. Εκλείνε μόνο για να μείνει απ έξω τον αέρα 
και το κρύο.  Τότε δεν υπήρχαν εισβολείς σπιτιων και 
ληστες οπως σημερα. Οι γειτονες και οι φιλοι  ήταν 
ευπρόσδεκτοι στο «κονάκι». Τώρα για να λέμε από-
λυτα την αλήθεια η τότε κοινωνία δεν ήταν τέλεια.   
Υπήρχαν κλεφτοκοτάδες και κατσικοκλέφτες αλλα 
αυτοί είχαν τα όρια τους.   Μπορει να έκαναν μια καλη 
μακαροναδα με το κλεμενο κόκορα του γείτονα, αλλα 
δεν παραβίαζαν τα σπίτια των γειτόνων και συγχωρια-
νών να τους πάρουν 10 Ευρώ. Πολυ περισσοτερο δεν 
εισέβαλαν ποτε σε σπίτια να δεσουν και να δειρουν 
του γερους για να μαρτυρήσουν που έκρυψαν τη πενι-
χρή της συνταξη.  
Μη με κατηγορήσετε ότι ονειροπολώ και ωραιοποιώ 
το παρελθόν.  Απλα σε συγκριση με το παρον οπου οι 
συνθήκες ζωής, άλλαξαν, άρδην η γειτονιά του παρελ-
θοντος φαίνεται καλλίτερη. Η ανασφάλεια και ο φόβος 
για μια παράνομη εισβολή στο σπίτι μας είναι δικαιο-
λογημένες από τα στοιχεία της εγκληματικότητας, και 
αυτα που βλεπομε και ακούμε καθημερινά στα νέα. Γι 
αυτό και  οι πόρτες είναι πια βαριές –ασφαλειας της 
λενε και διπλό-κλειδωμένες. 
Και να ηταν μονό αυτό… Το σπιτι της οικογένειας εγινε 
πια ενα απρόσιτο, απροσπέλαστο, καταφύγιο, προ-
στατευμένο από κάμερες και συναγερμό. Αλλα οπως 
και στους πολεμους υπαρχει ο εφιαλτης της προδο-
σιας ετσι και εδω. Πολλές ληστείες λενε ειναι εσωτε-
ρική δουλεια. Η οικιακή βοηθός που φρόντιζε το γερο 
η τη γερόντισσα  και ήξερε τα μυστικά του σπιτιού 
συχνά κατηγορείται ότι είπε στο συναφι της, κυρίως 
ξένους μετανάστες, που εκρυβε η γιαγιά η ο παππούς 
τα χρήματα και τα τιμαλφή.
Φυσικά και αυτό δεν αληθεύει σε όλες τις περιπτώσεις 
και οι Έλληνες κλέβουν, αλλα  έτσι ξεκινάνε οι αστικοί 
μύθοι. Ενα πραγματικό γεγονός  γενικευεται και σαν 
αποτελεσμα, τα αλλα σεναρια και γεγονότα να επισκι-

άζονται.
Το σπίτι, από χώρος συγκέντρωσης  συγγενών, φίλων,  
γειτόνων, και μερικες φορες αγνώστων έχει μετατρα-
πεί σε ένα προσωπικό οχυρό  ένα... άβατο.  Με δεδο-
μένες τις συνθήκες της καθημερινότητας, οι προσκλή-
σεις τύπου «έλα να φάμε στο σπιτι» η «περνά οπότε 
θέλεις για καφέ»   μεταβλήθηκαν στο  «θα σε πάρω να 
βγουμε για ένα καφέ». Δηλαδη  έξω, όχι στο σπιτι του 
ενός η του άλλου. 
Το «βασίλειο» του σπιτιού η του διαμερίσματός τους 
σημερα έχει σύνορα υπαρχει ελενχος εισοδου στο 
ματάκι της πόρτας  του σπιτιού. Για να μπεις χριεαζε-
σαι σχεδόν διαβατήριο και πρόσκληση. Τα ενδότερα  
του οίκου περιφρουρούνται  
Τα φιλόξενα σπιτάκια των απλών ανθρώπων  που 
καθόσουν γύρω απ το τραπέζι της κουζίνας σαν μέλος 
της οικογένειας είναι πια  «μπανάλ» και αντικαταστά-
θηκαν από  χλιδατες μονοκατοικίες και  στιλάτα δια-
μερίσματα. 
Η έννοια της παλιάς  καλής γειτονίας καταργήθηκε. Η 
διάθεση για φιλοξενία, συντροφικότητα και  φιλίας 
περιορίστηκε. Τωρα πια δουλεύουν και οι δυο σύζυ-
γοι κουρζονται να τρέχουν τα παιδιά τους προς και 
από το σχολείο η από δραστηριότητα σε δραστηριό-
τητα μετα το σχολειο. Δεν υπάρχει χρόνος να μαγειρέ-
ψουν φαγητό στο σπιτι και συχνα παραγγέλλουν απ 
έξω.  Ε πώς να  ανοίξουν το σπίτι τους, να μοιραστούν  
το τραπέζι τους και το φαΐ τους όταν οι ίδιοι συχνά τη 
βγάζουν  με Ντελιβερυ και  τρώνε σε πλαστικά δοχεία 
με πλαστικά μαχαιροπήρουνα . 
Να πάτε απρόσκλητοι χωρίς προηγουμένως να  έχετε 
ενημερώσει και να σας καλοδεχτουν ξεχάστε το.  Σκε-
φτείτε ποια ήταν η τελευταία φορά που εσείς οι ίδιοι 
αισθανθήκατε άνετα να χτυπήσετε το κουδούνι του 
παιδιού σας, του φίλου ή του γείτονα επειδή ετυχε να 
περνατε  απ τη γειτονιά 
Ποτε ηταν η τελευται φορα που προσκαλεσατε τη γει-
τονισσα να  μοιραστείτε τα φρέσκα κουλουράκια η 
φρέσκο ψωμι που  μόλις φτίαξατε ?

Ξεμάθαμε να μοιραζόμαστε. Ξεχάσαμε να είμαστε 
συγγενείς και φίλοι.  Φυλακιστήκαμε στο πλεον άνετο  
κλουβί που φτιάξαμε για μας και την οικογένεια μας 
αλλα ξεκόψαμε από τους άλλους.
Θέλομε  να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και την 
οικογένειά μας από την πιθανη «απειλή» των άλλων.  
Αποστειρώσαμε το περιβάλλον από του εξωτερικούς 
«απειλητικούς» παράγοντες σκόνη, κρύο,  ζέστη, 
περιβαλλοντική μόλυνση και αρχίζαμε να σαπίζουμε 
εκ των εσω . Η υλη αντικατέστησε τη ψύχη. 
Θέλομε  το σπίτι μας να μοιάζει με τη σελίδα του περι-
οδικού απ το οποίο αντιγράψαμε το ντεκόρ η αγορά-
σαμε τα έπιπλα. Καθαρό και σε τάξη ενώ η παρέα μπο-
ρεί να κανει ατσαλιες.
Ναι, ναι, ακούω τις διαμαρτυρίες σας και τις δικαιο-
λογίες σας. 
«Δεν  προλαβαίνω πια  να μαγειρέψω και να κάνω τρα-
πέζι. Δεν  έχω  πια κουράγιο να εξυπηρετήσω κανένα 
μετά απ ένα οκτάωρο δουλειας έξω από το σπιτι».
«Δεν είναι πια το  σπίτι μου καθαρό να καλέσω κόσμο. 
Το σπιτι ειναι ακατάστατο, τα παιχνίδια των παιδιών 
εδώ και εκεί  και τα ρούχα ασιδέρωτα»
 «Και ποιος μαζεύει το χάος μετά την επίσκεψη? Της 
αδελφής μου τα παιδιά είναι κακομαθημένα και δεν 
αφήνουν τίποτα όρθιο»
Βλέπετε πως σας άκουσα?  Απλά οι άνθρωποι σήμερα 
έχουν περισσοτερη μόρφωση, χειριζονται τις λεξεις 
καλλιτερα και μπορουν να δικαιολογήσουν  τα παντα.
Τα βιώματα της παιδικής και νεανικής ηλικίας , η γει-
τονιά των παιδικών χρόνων παραμένει ανεξίτηλη στη 
μνήμη, δεν ξεχνιούνται. 
Η γειτονιά των παιδικών χρόνων είναι τα παιχνίδια 
με τα φίλαρακια με τους  συνομηλίκους, τα οποία δεν 
παίζονται πια.  Παίζαμε αχόρταγα μέχρι να βραδιάσει 
και ν’ μας καλεσει η μανα μας στο σπίτι. 
Η γειτονια ηταν ο πλανόδιος μανάβης με το γαϊδου-
ράκι του και ο ψαράς με τα φρέσκα ψάρια στο πανέρι 
του, και ο γιαουρτας με τα γιαούρτια του.
Η γειτονια ηταν ο παγωτατζής που περναγε και πού-
λαγε τα παγωτα Εβγα και Αστυ και παγωτό στο χωνάκι.
Η γειτονια ηταν τα καλέσματα στα σπίτια φίλων να 
«διβασουμε» να ακούσομε τη ποδοσφαιρική ανα-
μετάδοση  η τραγούδια στο πικάπ,  η να δουμε την 
ομορφη αδελφή του φίλου μας.
Η γειτονιά ηταν το βραδακι οταν οι γειτόνισσες με το 
πλεκτό η το κεντημα στο χέρι κάθονταν έξω από την 
πόρτα του σπιτιού, στις πεζούλες η στις καρέκλες και 
τα λεγανε μέχρι αργά τη νύχτα. 
Σήμερα, η γειτονιά αυτη της εχει αντικατασταθει απο 
πολυκατοικίες που δεν ξερεις το διπλανο σου. Τον 
συναντας στο ασανσέρ. Ανασαίνετε, κατεβαίνετε τους 
ορόφους χωρις να πείτε παραπάνω από εάν ξερό 
καλημέρα.
Η παλιά γειτονιά  ζει μόνο στις θύμησες, που διαρκώς 
αναμοχλεύουν τη μνήμη μας. Μόνο τα τραγούδια εξα-
κολουθούν να μιλούν για στενά δρομάκια, αγάπες, 
στεναγμούς,  γέλια, δάκρυα, όρκους  και φιλιά των 
ερωτευμένων στη σκοτεινή γωνιά της γειτονιάς.
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Αγιασμός και κοπή 
βασιλόπιτας στο Γενικό 

Προξενείο Τορόντο

Ο Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος παρευρέθηκε στο Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδος στο Τορόντο για τον αγιασμό των γραφείων και την παραδοσιακή κοπή 
της βασιλόπιτας παρουσία του Γενικού Πρόξενου κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη και 
των υπαλλήλων του Γενικού Προξενείου.
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Π
αρευρισκόμενος το περασμένο Σάββατο στην βραδιά 
της Αδελφότητος Ποντίων Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥ-
ΜΕΛΑ» κάθισα σε μια γωνιά της αίθουσας. Πραγματι-
κά ένας απέραντος θαυμασμός με γέμισε με αισθήματα 

για αυτούς τους ανθρώπους που όσα κι αν έχουν τραβήξει, από 
τους προπάππους τους μέχρι και σήμερα, σε όποιο σημείο του 
πλανήτη και να βρεθούν η καρδιά τους και η ψυχή τους θα πλημ-
μυρίζει υπερηφάνεια για τους αγνούς αγώνες που κάνουν για την 
αθάνατη γενιά τους. 

Βλέποντας αυτά τα φανταστικά πιτσιρίκια και τα πιτσιρίκια των 
5+ ετών με τα χεράκια τους ψηλά να πατούν με δύναμη τα ποδα-
ράκια τους στο πάτωμα, καταλαβαίνω ότι η Ποντιακή Ιδέα δεν θα 
σβήσει ποτέ. Όλοι αυτοί που απτόητοι διαιωνίζουν και μεταλα-
μπαδεύουν στα ποντιακά να είναι σίγουροι ότι όσο κι αν αλλά-
ζουν οι καιροί, αυτά τα παιδιά θα αγωνίζονται για τα δίκια τους 
και την ιστορία τους για την αναγνώριση των γονιών και των παπ-
πούδων τους είτε τους αναγνωρίζουν οι πολιτικοί διαφόρων κρα-
τών είτε όχι.

Έχω ζήσει αγώνες των ποντιακών συλλόγων, οργανισμών κλπ σε 
Αμερική και Καναδά και σας διαβεβαιώνω ότι η υπερηφάνεια που 
έχουν για την ιστορία τους αναπτύσσεται σε κάθε καινούρια γενιά.
Μπράβο στα 100 και πλέον παιδιά που αποθεώθηκαν για τον 
χορό τους και την παράδοση τους. Μπράβο στις δασκάλες τους. 
Μπράβο στο διοικητικό συμβούλιο που έχει φτάσει την Αδελφό-
τητα σε περίοπτη θέση και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουν έτσι ΕΝΩ-
ΜΕΝΟΙ και ΔΥΝΑΤΟΙ θα συνεχίσουν την αθάνατη ιστορία τους. 
ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑ!

100 «Ποντιόπουλα» με τις εθνικές τους 
ενδυμασίες από 5 ετών και πάνω 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι κυρίες Μαρία Μαυρίδης, Έλενα Ηλιάδη και Σούλα Γιανναρέλη 
βραβεύτηκαν επίσηςΗ κα Ελένη Παπαδόπουλος κατά την βράβευση της

Ο Αναστάσης Καζατζίδης διασκέδασε με την λύρα και την υπέροχη φωνή του Ο Πόντος είναι εδώ και διαιωνίζεται !

Ο π. Αθηναγόρας κάνοντας την 
προσευχήΟ κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης
Η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Καναδά, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Βουλευτής στην περιοχή του 
Σκάρμπορο, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης

Ο κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, Πρόεδρος 
της Αδελφότητος Ποντίων Τορόντο 

«Παναγία Σουμελά» Ο κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης

Μικροί και μεγάλοι στο χορευτικό της Αδελφότητας, όχι μόνο εντυπωσιάσαν αλλά γέμισαν με υπερηφάνια όλους όσους έδωσαν το παρών στην εκδήλωση του Σαββάτου
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ξεσήκωσαν 700 παρευρισκόμενους σε μια 
αξέχαστη Ποντιακή βραδιά

Το τραπέζι με τους γνωστούς επιχειρηματίες της παροικίας μας κ. 
Κώστα Τσιλφίδη και κ. Τάσο Μιχαλόπουλο καθώς και τον επίτιμο 

πρόεδρο, κ. Νίκο Χριστοφορίδη

Το τραπέζι με τις οικογένειες των κ. Θεόδωρου και κας Ειρήνης Κερογλίδη, κ. Λάζαρου 
και κας Σουμέλας Παναγιωτίδη, κ. Άρη και Peppy Γιαννόπουλος καθώς και οι κυρίες 

Δέσποινα Γιαννόπουλος και Βανέσσα Κρητικόπουλος

100 παιδιά και 100 κεριά για την 100η επέτειο απο την Γενοκτονία 
των Ποντίων

Μια ομάδα τυχερών που έδωσε το παρών στην εκδήλωση. Οι κύριοι Χρ. Κοτσαμποϊκίδης, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Β. 
Μαλιγκούδης, ο κ. Χρ. Αθανασόπουλος, ο κ. Θ. Κερογλίδης, ο κ. Γιάννης Φλωρινιώτης, ο κ. Σ. Λεπτοκαρύδης, ο κ. Θ. 

Κουρτέσης, ο κ. Ν. Χριστοφορίδης και ο κ. Γ. Λούκας

Η κα Άννα με τον κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο

Ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης με την μητέρα του Λίζα 
να σέρνει πρώτη το χορό

Η κα Παναγιώτα Αμανατίδου με τον κ. Γιάννη Φλωρινιώτη 
κι αυτοί στον χορό

Ο π. Αθηναγόρας και η κα Ζηλιασκόπουλος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο κ. 
Γιώργος Λούκας από το Homemakers, ο κ. Θανάσης 

Κουρτέσης και ο κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. 
Γιώργος Παπαδάκης έδωσε το παρών

Για την προσφορά του από την θέση του προέδρου βραβεύτηκε 
ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος

Ο π. Αθηναγόρας με τον πρόεδρο, κ. Χρήστο 
Κοτσαμποϊκίδη και την κα Ζηλιασκόπουλου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη, τον 
κ. Νίκο Χρηστίδη με την σύζυγο του Άννα, και τον κ. 
Ντένη Μανούκα από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων

Η κα Αναστασία Παναγιωτόπουλος
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Η κα Ζηλιασκόπουλος, με την κα Νάνσυ Αθανασοπούλου 
- Μυλωνά και τον σύζυγο της κ. Χρήστο Το τραπέζι του κ. Ιωάννη Χάιτα

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ενδιάμεσα από 
τον π. Αθηναγόρα και τον Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν

Οι Thomas και David Hayes, Τζον Κεζεμίδης, Βίκτωρ Βουνοτριπίδης
 και οι Eliza, Mathew, Deme, Stavrakis, Martha Κεζεμίδης

Η κα Χριστίνα Τσαβδαρίδης 
με την κα Νίκη Γρηγοριάδου

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με τον Βουλευτή, 
κ. Άρη Μπαμπικιάν Η κα Σοφία, η κα Δέσποινα, ο κ. Γκλεν και ο κ. Άλεξ

Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με τον 
Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν

Οι κυρίες Τούλα Κυριακίδης και 
Ανάστα Παπαδόπουλος

Οι κύριοι Τάσος Ιωαννίδης, Πήτερ Κοτσαμποϊκίδης, Σιμεών 
Ηλιάδης και Κάναρης Λεσπουρίδης

Η κα Χριστοφορίδου και η κα 
Σταματόπουλος

Ο κ. Κώστας Γρηγοριάδης από το PHYLLO CAFE με τον 
Λάζο Ιωαννίδη, γνωστό λυράρη της παροικίας μας. Οι κυριες από την ΠΡΟΝΟΙΑ Οι οικογένειες Κοταρίδης και Λαζαρίδης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τα αδέλφια Λούκας και τον κ. Φιλιππαίο

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
με τον κ. Θεόδωρο και την κα Ειρήνη Κερογλίδου καθώς 

και τον κ. Λάζαρο και την κα Σουμέλα Παναγιωτίδη

Η κα Ελένη Φιλιππαίος, η κα Μπέτυ Λουκαδέλλη 
και η κα Αφροδίτη Λουκαδέλλη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ανάμεσα από 
τον κ. Νίκο Κοτσαμποϊκίδη και τον κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
με τον κ. Νίκο Χρηστίδη και τον κ. Ντένη 

Μανούκα από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων 

Δείχνει δύναμη ο Ελληνισμός του Τορόντο 
με τέτοιες μεγάλες συναθροίσεις 
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Και η κα Ειρήνη Κερογλίδου με την κα Δέσποινα Γιαννοπούλου 
εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους ικανότητες

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης με 
τον υιό του Δημήτρη

Ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης με την μητέρα του Λίζα να σέρνει πρώτη το 
χορόΟ κ. Γιώργος με την κα Αναστασία Παναγιωτόπουλος

Ο πρόεδρος τηνς Παμμακεδονικής, 
κ. Γ. Παπαδάκης και ο πρόεδρος 

της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρ. Κοτσαμποϊκίδης

Οι Κασσιανή Νικηφορίδου και η κα Μαρίκα Αλεβιζάκη από 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Μητρόπολης καθώς και οι 

Ανατολή με την κα Κλεοπάτρα Αραβοπούλου

Το τραπέζι του κ. Σίμου Λεπτοκαρύδη από το γνωστό εστιατόριο ITHACA στο Markham

Οι κυρίες Νίκη Γρηγοριάδου, Άννα 
Παναγιωτοπούλου και Χριστίνα 

Τσαβδαρίδης

Ο κ. Κώστας Γρηγοριάδης με την σύζυγο του και 
την φίλη τους κα Σούλα Γιανναρέλη

Το τραπέζι με τον κ. Χρηστίδη και τον κ. Μανούκα 
από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων

Η κα Κούλα και ο κ. Γιώργος Κοτσαμποϊκίδης

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης 
με το ανηψάκι του, 

την γλυκύτατη Ελισσάβετ

Ο κ. Γιώργος και η κα Σοφία Τσίκας 
με το εγγονάκι τους

Ο κ. Γιάννης Κιούσσης έδωσε το 
παρών

Το τραπέζι των οικογενειών Σεβεντζίδη και Τζιμπιτζίδη

Ο κ. Χ. Κοτσαμποϊκίδης 
με τον Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν

Ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής με την σύζυγο του Άρτεμη, ο κ. Νίκος και η κα Ερασμία 
Πουρσανίδης, ο κ. Ανδρέας Λεωνίδης, ο κ. Στάθης με την κα Ρούλα Μιχαηλίδου, ο κ. Μιχάλης 

Μουρατίδης, ο κ. Λευτέρης και η κα Ειρήνη Ρούφος και η κα Γεωργία Λυκουρέζος
Η κα Νίκη Γρηγοριάδου 

με τον κ. Στάθη Μιχαηλίδη

Η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καναδά, με τον σύζυγο της, τον κ. Στάθη 

Μιχαηλίδη και τον κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδης, με τονπ. 
Αθηναγόρα πρόεδρο, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη, τον επίτημο 
πρόεδρομ κ. Νίκο Χριστοφορίδη και την κα Ζηλιασκόπουλου

όπως στη χοροεσπερίδα της Αδελφότητας 
Ποντίων «Παναγία Σουμελά»

Το αγαπητό ζεύγος Κρέσσου
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ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η Επιτροπή του Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
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Η 
Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα 
Κουντουρά συναντήθηκε με τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Το-
ρόντο κ. Σωτήριο στην  Ιερά Μη-

τρόπολη του Τορόντο.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε 
εγκάρδιο κλίμα, η Υπουργός τον ενημέρωσε 
για τις δράσεις του Υπουργείου στην ενί-
σχυση του τουριστικού ρεύματος από τον 
Καναδά προς την Ελλάδα  και για την ανά-
πτυξη του θρησκευτικού και προσκυνημα-

τικού τουρισμού.
Επίσης, συζήτησαν για το έργο της Πατριαρ-
χικής Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο 
και για τα προγράμματα της Ιεράς Μητρό-
πολης στον Καναδά.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, η Προϊσταμένη του ΕΟΤ Αμε-
ρικής και Καναδά κα Γκρέτα Καματερού και 
ο Διευθυντής της  Θεολογικής Ακαδημίας π.
Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος.

Συνάντηση της Υπουργού 
Τουρισμού Έλενας Κουντουρά 

με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Τορόντο κ. Σωτήριο

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Τορόντο κ. Σωτήριο, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρα 

Μαλιγκούδη και το Διευθυντή της Θεολογικής Ακαδημίας π.Αθηναγόρα Ζηλιασκόπουλο
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Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος, επικοινώνη-
σε τηλεφωνικώς με τα μέλη της Ελ-
ληνικής Κοινότητας στο Άνκορατζ 

της Αλάσκας των ΗΠΑ και τους ευχήθηκε Κα-
λή Χρονιά.
Η επικοινωνία έγινε μέσω του ιερέως της Κοι-
νότητας, πατρός Βασιλείου Γιαλοπσού, όταν 
τα μέλη της Κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί 
στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος, για την Πρωτοχρονιάτικη 
Λειτουργία. Η επικοινωνία έγινε στις 9.30 π.μ. 
ώρα Ελλάδας λόγω της διαφοράς της ώρας με 
την περιοχή της Αλάσκας. Ευχές τους για χρό-
νια πολλά και καλή χρονιά, στέλνουν μέσω 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πάτερ Βασίλειος και μέλη της 
ελληνικής κοινότητας στην μακρινή και παγω-
μένη Αλάσκα.

Οι Έλληνες της Αλάσκας
Περίπου 100 ελληνορθόδοξες οικογένειες 
ανήκουν στην κοινότητα της Μεταμορφώ-
σεως, η οποία ιδρύθηκε το 1953 και ο πρώ-
τος ναός χτίστηκε το 1958. Η σημερινή εκκλη-
σία και το κοινοτικό κέντρο άρχισαν να χτίζο-
νται το 2010 και ολοκληρώθηκαν το 2014. Η 
κοινότητα έχει πανορθόδοξο χαρακτήρα κι 
η λειτουργία γίνεται κυρίως στην αγγλική με 
ορισμένα ελληνικά. Ωστόσο η Κυριακή Προ-
σευχή λέγεται και σε άλλες γλώσσες, όπως 
αραβικά, αρμενικά, ουκρανικά, ρουμανικά 
και γαλλικά. Οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν στην 
Αλάσκα τον 18ο αιώνα μαζί με τους Ρώσους 
ιεραποστόλους.
Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε ένα μεγάλο 

κύμα μετανάστευσης προς την Αλάσκα 
λόγω της κατασκευής του σιδηροδρομικού 
δικτύου, με αποτέλεσμα να κατοικηθεί αυτή 
η περιοχή.
Ετσι πολλοί Ελληνες βρέθηκαν εκεί και 
κάποιοι παρέμειναν και μετά την ολοκλή-
ρωση του σιδηροδρομικού δικτύου. Από τότε 
και για πολλά χρόνια ο μοναδικός Ορθόδο-
ξος ναός ήταν μια ρωσική εκκλησιά, η οποία 
όμως βρισκόταν 60 χιλιόμετρα μακριά σε μια 
δύσβατη περιοχή. Το 1953 άρχισε να λειτουρ-
γεί στο Ανκορατζ μια Ορθόδοξη εκκλησία 
στο υπόγειο ενός σπιτιού. Ολοι οι Ορθόδοξοι 
μαζεύονταν σε αυτή για να προσευχηθούν, 
καλώντας Ρώσους ιερείς για να λειτουργή-
σουν. Ετσι διατήρησαν τις παραδόσεις, τα ήθη 
και έθιμα από την Ελλάδα.

Πάντα όμως το μεγάλο τους όνειρο ήταν να 
αποκτήσουν μια κανονική εκκλησία. Με εθε-
λοντική δουλειά το 1958 άρχισε το κτίσιμο της 
πρώτης Ορθόδοξης εκκλησίας σε ένα οικό-
πεδο που παραχώρησε η ελληνική κοινότητα 
και με την συνεισφορά όλων. Αρχικά ο ναός 
ονομάστηκε του Σωτήρος. Η μικρή εκκλη-
σία έγινε το κέντρο των δραστηριοτήτων της 
ελληνικής κοινότητας αλλά και των άλλων 
Ορθόδοξων στην Αλάσκα. Το 1959 η Αρχιε-
πισκοπή Αμερικής στέλνει τον πρώτο Ελληνα 
ιερέα, ενώ το 1977 επισκέφθηκε την κοινό-
τητα για πρώτη φορά ο μακαριστός Αρχιεπί-
σκοπος Ιάκωβος ο οποίος και ευλόγησε τη 
μικρή ενορία.
Μετά από πολλά χρόνια το 2009 αποκτή-
θηκε οικόπεδο και άρχισαν οι εργασίες ανέ-
γερσης του νέου ναού, ο οποίος αφιερώθηκε 
στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών η κοινότητα, μέσω 
της δραστήριας προέδρου της, Μαρίας Μπά-
σκους, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, 
κυρίως προς όσους μπορούσαν να βοηθή-
σουν στην αγιογράφηση.
Στην έκκληση αυτή ανταποκρίθηκε ο Λαρισαίος 
αγιογράφος, Κώστας Θεοδώρου ο οποίος πήγε 
εκεί με δικά του έξοδα και αγιογράφησε την 
«Πλατυτέρα των ουρανών» και άλλες μορφές 
αγίων, καθώς και ο Αλέξης Ζουρνατζής από 
την Πάτρα, ο οποίος έφτιαξε τα ψηφιδωτά. Να 
σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος ναός εξυπηρε-
τεί τις λατρευτικές ανάγκες Ορθοδόξων άλλων 
εθνοτήτων και έτσι οι λειτουργίες τελούνται 
εκτός από τα Ελληνικά, στα Αραβικά, στα Αρμέ-
νικα, στα Γαλλικά, στα Σέρβικα, στα Ρουμανικά, 
στα Σλάβικα και στα Ισπανικά.
Οι εργασίες κατασκευής του ναού κράτησαν 
δύο χρόνια ενώ στο ισόγειο διαμορφώθηκε 
μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ένας 
χώρος αναψυχής. Ο ναός της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος είναι η βορειότερη εκκλησία της 
ελληνικής ομογένειας στον κόσμο.
Με καταγωγή από το Καστόρι Λακωνίας η 
κ. Μπάσκους σπούδασε Παιδαγωγική στη 
Βοστώνη και η ίδια διδάσκει στο ελληνικό 
σχολείο της κοινότητας στο οποίο φοιτούν 
περίπου 30 παιδιά. «Θεωρούμε χρέος μας 
να διατηρήσουμε το ελληνικό στοιχείο στην 
Αλάσκα, σε αυτήν την άκρη του κόσμου που 
βρεθήκαμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στα 
παιδιά μας, ώστε να διατηρήσουν με τη σειρά 
τους τον πλούσιο, ελληνικό πολιτισμό», έχει 
δηλώσει η κ. Μπάσκους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε πει τα εξής: «Ο 
Ελληνισμός είναι ιδεολογία, δεν έχει σύνορα, 

δεν έχει αποστάσεις... Ζούμε διάσπαρτοι ανά 
τον κόσμο κι αυτή την ομορφιά μοιραζόμα-
στε με όλους τους άλλους, όπου κι αν βρε-
θούμε». Και συνέχισε: «Είμαστε υπερήφανοι 
για την πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό 
μας, που προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να τον 
μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας».
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτε-
λεί προτεραιότητα για τους Ελληνες της Αλά-
σκας, μία υπόθεση όχι και τόσο εύκολη. Η κ. 
Μπάσκους με μία άλλη Ελληνίδα, την Ελένη 
Αντριους, δασκάλα σε Δημοτικό του Ανκο-
ρατζ, δημιούργησαν το 1982 το πρώτο ελλη-
νικό απογευματινό σχολείο για τα παιδιά τους, 
το οποίο διατηρούν μέχρι σήμερα. «Συνεχίζω 
να διδάσκω κι εγώ, έχοντας για βοηθούς δύο 
νέες μητέρες, που έχουν αναλάβει την πρώτη 
τάξη. Εχουμε και ειδικό τμήμα για ενηλίκους, 
καθώς πάντα υπάρχει ενδιαφέρον από ομο-
γενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι 
επιθυμούν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους 
ή από άτομα που έχουν κάνει μεικτό γάμο 
ή ακόμα και αλλοεθνείς, Αμερικανούς, που 
για δικούς τους λόγους θέλουν να έρθουν πιο 
κοντά στον ελληνικό πολιτισμό» εξηγεί η κα 
Μπάσκους.
Ο Λαρισαίος Κώστας Θεοδώρου είχε το προ-
νόμιο να αγιογραφήσει την πρώτη ορθόδοξη 
εκκλησία στον Βόρειο Πόλο, αυτή της Ελλη-
νικής Κοινότητας, στη μακρινή και παγωμένη 
Αλάσκα. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Με την 
αφοσίωση και το μεράκι που τον διακρίνει 
έκανε τις αγιογραφίες και στην εκκλησία της 
ρωσικής κοινότητας, αλλά και στην εκκλησία 
μιας ορθόδοξης φυλής Εσκιμώων!
Ο κ. Θεοδώρου μίλησε για το ξεχωριστό του 
ταξίδι και για τον ιδιαίτερο τόπο στον ραδι-
οφωνικό σταθμό “ Πρακτορείο 104,9 FM”. 
Πρώτη φορά πήγε στην Αλάσκα, πριν από 
τέσσερα χρόνια, ανταποκρινόμενος στην 
έκκληση που έκανε από τηλεοράσεως η δρα-
στήρια Ελληνική Κοινότητα, η οποία, όπως 
είπε, αριθμεί περί τα 250 μέλη. “ Παντού 
υπάρχει ένας Έλληνας” ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Πρόσθεσε, δε, ότι επέλεξε να πάει με 
δικά του έξοδα. “ Εγώ το είδα πατριωτικά και 
θρησκευτικά” τόνισε.
Η παρουσία του εκεί έγινε δεκτή με ενθουσια-
σμό, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από 
άλλες μικρότερες κοινότητες Ορθοδόξων, 
όπως οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Παλαι-
στίνιοι, οι οποίες πλαισιώνουν την εκκλησία. 
Όπως είπε, όταν έκανε τις αγιογραφίες στην 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Άνκορατζ 
της Αλάσκας, “ η εκκλησία δεν είχε δάπεδο 
ακόμη, ήταν τέτοιος μεγάλος ο ενθουσια-
σμός”. Η ελληνική ομογένεια λειτούργησε ως 
γέφυρα ένωσης με άλλες εθνότητες, οπότε 
ακολούθησαν η ρωσική εκκλησία του αγίου 
Τύχωνα και τον Ιούλιο, η εκκλησία της Γέννη-
σης της Θεοτόκου, των Εσκιμώων, στο νησί 
Τσενέγκα.
Σε ερώτηση πώς κατορθώνει και δουλεύει 
στην ..ανεβασμένη για τα δεδομένα της Αλά-
σκα θερμοκρασία των -10 βαθμών Κελσίου 
και εάν παγώνει η μπογιά, επισήμανε ότι οι 
συνθήκες εργασίας δεν είναι και τόσο τρα-
γικές. “ Σκεφτείτε ότι εμείς δουλεύουμε σε 
έναν κλειστό χώρο. Η θέρμανση είναι αρκετή. 
Κτίρια που μπορεί να λειτουργούν μια φορά 
την εβδομάδα, για μια ώρα- δύο φανταστείτε 
ότι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα η θέρμανση 
δουλεύει ακατάπαυστα” είπε.

Καλή χρονιά από τους Έλληνες της Αλάσκας

O πάτερ Βασίλειος με μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Άνκοραντζ της Αλάσκας 
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Η 
18χρονη Ραχάφ Μοχάμεντ από τη Σαουδική Αραβία έφτασε στον Καναδά το προ-
ηγούμενο Σαββατοκύριακο, μετά από μια εβδομάδα στην Μπανγκόκ, όπου αφού 
κλείστηκε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, άρχισε να στέλνει μηνύματα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Twitter, ισχυριζόμενη ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από 

την «κακομεταχείρισή» της στο σπίτι της, γεγονός που της εξασφάλισε πολλούς ακολούθους. Η 
κοπέλα ανέβασε πρόσφατα μια φωτογραφία ως σύμβολο της νέας ζωής της στο σπίτι της στον 
Καναδά, τρώγοντας ένα τυπικό πρωινό με μπέικον και πίνοντας καφέ από τα Starbucks. Ωστό-
σο, δεν είναι όλα ρόδινα, καθώς το κορίτσι, εγκαταλείποντας το Ισλάμ, ήρθε αντιμέτωπο με 
πολλαπλές απειλές στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε ο Μάριο Κάλλα, επικεφαλής της υπηρεσίας 
μετανάστευσης, ο οποίος βοήθησε την κοπέλα κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης.

Σ
τις 8 Ιανουαρίου η γυναίκα, για 
την οποία δεν έχουν δοθεί στην 
δημοσιότητα ούτε το όνομα ού-
τε η ηλικία, χτυπήθηκε από διερ-

χόμενο αυτοκίνητο στην διασταύρωση 
μεταξύ St. Clair και O’Connor γύρω στις 
έξι το απόγευμα. Αρχικά οι αστυνομικοί 
είχαν αναφέρει πως η γυναίκα είχε τραυ-

ματιστεί στο πόδι, ενώ λίγες ώρες αργό-
τερα έγινε γνωστό πως τα τραύματα της 
ήταν απειλητικά για την ζωή. Τελικώς, η 
γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της την 
Τετάρτη. Ο οδηγός είχε παραμείνει στο 
σημείο του δυστυχήματος και δεν του έ-
χουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ 
η υπόθεση διερευνάται.

Σ
ύμφωνα με την αστυνομία, η φε-
ρόμενη απάτη στοχεύει τους πε-
λάτες που παίρνουν ταξί το βρά-
δυ και νωρίς το πρωί στο GTA. 

Πιο συγκεκριμένα οι οδηγοί θα πάρουν 
έναν πελάτη και θα τον οδηγήσουν στον 
προορισμό τους. Όταν ο πελάτης θα 
προσπαθήσει να πληρώσει χρησιμο-
ποιώντας τη χρεωστική ή την πιστωτική 
του κάρτα, ο οδηγός θα τους παραδώ-
σει ένα τροποποιημένο μηχάνημα για 
την συναλλαγή. Ο πελάτης θα επιχειρή-
σει να εισαγάγει τον προσωπικό του α-
ριθμό PIN, αλλά θα εμφανιστεί ένα μή-
νυμα σφάλματος στο μηχάνημα. Στην 
συνέχεια ο οδηγός θα αντικαταστήσει 
την κάρτα του πελάτη με μια άλλη κάρτα 
από την ίδια τράπεζα. Ο πελάτης μόλις 
τελειώσει την υποτιθέμενη συναλλαγή 
θα αφαιρέσει την κάρτα. O οδηγός τό-
τε πηγαίνει σε μια τράπεζα και έχοντας 
πρόσβαση στον λογαριασμό του πελά-
τη χρησιμοποιώντας τον κωδικό PIN, 
που έχει καταγραφεί στη μηχανή σημεί-
ου πώλησης, θα αδειάσει τον λογαρια-
σμό του πελάτη.

Ελληνικής καταγωγής η γυναίκα που 
χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο East 
York και υπέκυψε στα τραύματα της

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Απάτη στα μηχανήματα 
συναλλαγών σε ταξί στο Τορόντο

Η κυβέρνηση του Οντάριο καταργεί 
την δωρεάν φοίτηση

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο 
καταργεί τα δωρεάν δίδα-
κτρα για σπουδαστές που 
προέρχονται από οικογέ-

νειες με χαμηλό εισόδημα, ενώ την 
ίδια στιγμή μειώνει τα δίδακτρα. Οι 
επιχορηγήσεις του φοιτητικού βοη-
θήματος του Οντάριο είχαν κατα-
στεί μη βιώσιμες σύμφωνα με τα 
όσα δήλωσε η Υπουργός Εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίων και Πανεπιστημίων, 
Merrliee Fullerton. Κατηγόρησε επί-
σης πως η προηγούμενη κυβέρνηση 
παραχώρησε επιχορηγήσει OSAP 
και σε οικογένειες που δεν πληρού-
σαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η 
προηγούμενη φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση αύξησε τον αριθμό των υπο-
τροφιών και επέτρεψε σε φοιτητές 
χαμηλού εισοδήματος να φοιτήσουν 
στο πανεπιστήμιο ή σε κολλέγιο 
δωρεάν. Ωστόσο, ο γενικός ελεγκτής 
διαπίστωσε τον περασμένο μήνα ότι 
το κόστος για το πρόγραμμα αυτό 
αυξήθηκε κατά 25% και προειδο-
ποίησε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί 
στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετη-
σίως έως το 2020-21.

Η κοπέλα που βρήκε άσυλο στον Καναδά 
απειλείται μέχρι και για την ζωή της



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
18 Ιανουαρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ46 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

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

Παραδοθείς οπλισμός του ΕΛΑΣ μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας

Το εξωτερικό ενός κλασσικού αρχοντικού στην Θεσσαλονίκη

Η πανέμορφη Ναύπακτος από ψηλά

Το κέντρο των Αθηνών το 1906

Αθήνα, άποψη από ψηλά, τέλη δεκαετίας ‘50

Το λιμάνι του Πειραιά το 1907

Τραμ στην Πλατεία Ομονοίας, αρχές της δεκαετίας του ‘50

Κλασσικό ελληνικό περίπτερο σε κάθε γωνιά της πόλης

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τον γιό του Αλέξανδρο

Χίλτον 1963
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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

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
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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)

Ποιος  τελικά είναι ο Τσίπρας ???????

Είναι ο Αντίχριστος που θα καταστρέψει τον Ελληνισμό ? 

Είναι αυτός που θα σβήσει την Ελλάδα απο τον παγκόσμιο χάρτη;

*<<<<<< Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' 

αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες 

. * *Τότε ισως συνετισθί !!!!!* *Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη 

γλώσσα τους ,τη θρησκέία τους, τα πνευματικά και ιστορικά του 

αποθέματα ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να 

αναπτυχθεί, να διακριθεί , και να επικρατήσει * για να μην μας 

παρενοχλεί στα Βαλκάνια ,να μην μας παρενοχλεί στην Ανατολική 

Μεσόγειο στη Μέση Ανατολή σε ολη αυτή τη νευραλγική περι-

οχή. >>>>>>

Η δήλωση αυτή φένεται ( λέγετε ) οτι έγινε απο τον Henry Kissinger 

και δημοσιεύτηκε απο τον κ. Γιάννη  Μαρίνο στο περιοδηκό  Ταχυ-

δρόμος. Ο Henry Kissinger οταν ρωτήθηκε εαν αληθεύει οτι έκανε 

αυτή τη δήλωση το αρνήθηκε ( το διέψευσε ) και στον  Γιαννη 

Μαρίνο και στον συγχωρεμένο Νικόλαο Καλογερόπουλο.

Για μένα δεν εχει σημασία ποιός το είπε και τi λέει ο κάθε 

-Kissinger - Soros - Merkel............

Διότι ολοι μας καταριώμαστε κάποιον ή προσευχόμαστε για 

κάποιον....

Και οπως έλεγε ο Μέγας Σοφοκλής στην Αντιγόνη.

---- Αν έπιαναν τόπο οι ικεσίες και τα παρακάλια δεν θα κάναμε 

άλλη δουλειά απο το να ικετεύουμε !!!!!!!!!!

Σημασία εχει οτι ολα αυτά ( τις ικεσίες κατάρες του Kissinger--ή 

οπιου άλλου ) τα εφαρμόζει ο Τσίπρας και ολο το συνονθυλευμα 

των Συριζαιων .

Ολοι τους Hardcore  Μαρξιστες.......

Κάτι θα ήξερε αυτος που είπε.....................

-----Την διάλυση των πατρίδων την εχει αναλάβει ο κομμουνι-

σμός. Πόλεμο κατά της γλώσης ,της ιστορίας,,της θρησκείας, των 

ηθών και εθίμων, και της

οικογένειας.---

ΤΑ   ΣΧΟΛΙΚΑ   ΒΙΒΛΙΑ   ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ   ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ   

ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ   ( ΣΥΜΜΟΡΕΙΤΟΠΟΛΕΜΟ ) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   !!!!!!

Απο οτι διάβασα στο Panhellenic.post  2  Μαϊου  2017  με τίτλο  ΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ  ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ  ΤΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΤΟΝ  ΕΜΦΥΛΙΟ  ( ΣΥΜΜΟΡΕΙΤΟΠΟΛΕΜΟ ) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ανα-

φέρεται σε αποφάσεις του Υπουργείου παιδείας και τις αλαγές 

στην Ελληνική παιδία -- Μορφωση - Μαθηση - Γλωσσα - Γνωση...

Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο παιδείας προαναγγέλλει αλαγές και 

σε ενα άλλο μάθημα. Με προφανέστατο στόχο τη διαμόρφωση 

μιας διαφορετικής εθνικής ταυτότητας στους μαθητές. Και η αρχη 

έγινε με τα θρησκευτικά και την ιστορία.

   ( Προσφατο )  Ο  Γαβρόγλου αποφάφσε να αφαιρέσει απο τα 

μαθητικά βιβλία το κεφάλαιο που αφορά τον Παύλο Μελά ( και 

οχι μονο )ήρωα του Μακεδονικού αγώνα με το αιτιολογικό να μην 

κουράζονται οι μαθητές.

Παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν οι αλλαγές στο μάθημα της 

ιστορίας αυτές προγραμματίζονται κανονικά να εφαρμοστούν .Οι 

μαθητές ( τα ελληνόπουλα ) θα διδάσκονται πλέον γεγονότα της 

σύχρονης πολιτικής ιστορίας.

Οπως ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας ,η ανατροπή του Σαντάν 

Χουσεϊν ,ο ψυχρός πόλεμος ( the Freezen War  για τον Τσίπρα.) η 

πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και η Οθωμανική κατά-

κτηση.
Παραμερίζοντας την σύχρονη και αρχαία Ελληνική ιστορία και την 

Μυθολογία.

Επανάσταση του 1821 και η Αλωση της Τριπολιτσάς?  Τι λέτε τώρα 

!!! Θα μαθένουν τα Ελληνόπουλα για τον Κολοκοτρώνη τον σφα-

γέα των Τούρκων  κατά την άποψη του Νασου..

Οπως βλέπετε εφαρμόζεται κατά γράμμα η επιθυμίες του 

Kissinger ( αν ειναι αυτός ) Απο ποιούς? Απο Ελληνες??????

Ο Σοφος  Μιλαν Κουντερά είπε......

<<<<< Το πρότο βήμα για να εξοντώσεις ενα Εθνος ειναι να δια-

γράψεις τη μνήμη του.  Να καταστρέψεις τα βιβλία του ,την κουλ-

τούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα 

βιβλία να κατασκευάσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί πολύς 

καιρός για να αρχίσει αυτό το Εθνος να ξεχνά ποιό είναι και ποιό 

ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιό γρή-

γορα !!!!
ΣΚΟΠΙΑΝΟ  --------

Απο που να αρχίσεις.  Για τελειωμό δεν μιλάμε.....

Ο καθένας απο εμας εχει την δική του θεωρία ποιος ειναι ο 

εχθρός. Αλλου του φταίει ο Kissinger  άλλου ο Soros άλλου η 

Merkel και -και -και δεν εχει τελειωμό.

Η δική μου άποψη ειναι αυτή του  Cartoon  character  Pogo - οπως 

ελεγε I have seen the enemy and he is us. -- Ειδα τον εχθρό και 

είμαστε εμείς !!!!

Ελληνα δεν εχεις παρά να κοιτάξεις το σπίτι ( οικογένεια ) του 

γειτονά σου, του φίλου σου, του συγγενή σου, την οικογενειά 

σου.  Και θα δεις εναν κομμουνιστή  ΕΧΘΡΟ  ΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΟΥ 

ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ !!!!

Μιν μου πείτε οταν ο Τσίπρας ( πριν ακόμα μαλλιάσει καλά-καλά 

) εκανε παρέλαση για την μεγάλη Μακεδονία και έκαιγε την Ελλη-

νική σημαία οτι φταίει ο Kissinger  o Soros η ή Merkel.!!!!

Μην λέμε οτι φταίνε οι Αμερικανοί οταν στις 30  Ιουλίου 1963  στη 

Μόσχα ( απο οτι διαβάζω στο διαδίκτυο ) απονέμεται στον τότε 

Βουλευτή της ΕΔΑ Μανώλη Γλέζο το βραβείο Λένιν.

Ενας Καναδός δημοσιογράφος ρωτάει τον Γλέζο την αποψή του 

για το Μακεδονικό. Και ο συνεπής κομμουνιστής διατυπώνει την 

ελπίδα πως τριμερείς βαλκανικές διαπραγματεύσεις θα επέτρε-

παν εις δεδομένην στιγμήν την ίδρυσιν μιας αυτόνομου Μακεδο-

νίας !!!!!
Μην λέμε οτι φταίει  ο Matthew  Nimetz οταν το ( κειμενο ) η 

συμφωνία των Πρεσπών την εχουν συντάξει -- γράψει  Ελληνες ( 

ανθέλληνες καλύτερα ) κομμουνιστές.

ΚΑΙ   ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ   ΣΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΚΡΑΤΟΥΣ   ΕΚΚΛΗΣΙ΅ΑΣ

Μια καλοστημένη  σκευωρία  για οταν πεθάνετε να σας  ΚΑΙΝΕ  

ΣΑΝ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ !!!!

Δεν μυλάω για σήμερα ή για αυριο ή για 5 - 10 χρόνια.  Μιλάω 

για 30-40-50 χρόνια μετά που δεν θα υπάρχουν Παπάδες. ( Τώρα 

κάποιος θα πει τι να τους κάνεις τους Παπάδες που σε 30-40-50 

χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνες Χριστιανοί ) Σήμερα κάθε Παπάς 

στην επαρχία εχει στην ενορία του 3-4 και 5 χωριά.  Δεν υπάρχουν 

Παπάδες στα χωριά και ας ειναι δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά απο

30-40--50 χρόνια δεν θα υπάρχουν Παπάδες για το αυτονόητο.

1ον -- Για να γίνεις Παπάς πρέπει να είσε ( εχεις μεγαλώσει ) χρι-

στιανός.
Και χριστιανός γίνεσαι απο μικρός ( σπάνια μεγάλος) Μαθαίνεις 

στο σχολείο και στο κατηχητικό. Τώρα αυτά καταργήθηκαν στην 

Ελλάδα. ( εαν κάνω κάπου λάθος διορθώστεμε)

2ον -- Ποιός θα πάει να γίνει Παπάς χωρίς να πληρώνετε ?

Οταν τον γυρνάς στον Μεσαίωνα. Τότε που οι Παπάδες στα χωριά 

γυρνούσαν μια

- δυο φορές τον χρόνο απο σπίτι  σε σπίτι και μάζευαν  σιτάρι - 

λάδι -τυρί για να ζήσουν την οικογενειά τους.

Κάποιος θα πεί.  Μα η εκκλησία εχει περιουσία..... Ναι αλλά  σιγά 

- σιγά την πέρνει το κράτος για να την δώσει στο ταμείο για το 

χρέος....
Peter  Triantafyllos  Toronto

ΥΓ... ΛΕΣ ???  Λές να ειναι τυχαίο η καταστροφή της Θεολογικής 

σχολής στο

ΑΠΘ--- Η τα γκαζάκια στις εκκλησίες ????

Ετοιμαστείτε για τα   ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ  !!!!!!
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LIFE

Karina Cabiling: 
σου φτιάχνει τις Δευτέρες!

Η Karina Cabiling  
είναι εντυπωσιακή, 
χυμώδης και 
όμορφη.

Διαθέτει, δηλαδή, 
τα τυπικά προσόντα 
για να σου φτιάξει 
την ημέρα. Αν 
προσθέσεις και το 
γεγονός ότι έχει μία 
αδυναμία στις σέξι 
πόζες, τότε έχεις 
έναν καλό λόγο για 
να γίνεις κι εσύ ένας 
ακόμη followers της 
στο Instagram.

Το διάσημο μοντέλο 
από τον Καναδά 
ανεβάζει συχνά σέξι 
φωτογραφίες της, 
που αναστατώνουν 
ευχάριστα τους 
followers της. 
Ειδικά, εκείνες με 
μαγιό είναι όλα τα 
λεφτά.
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Η 
κόντρα α-
ν ά μ ε σ α 
στον Κώ-
στα Σπυρό-

πουλο και τον Ευθύ-
μη Ζησάκη, ξεκίνη-
σε όταν ο δεύτερος 
δήλωσε ότι ήταν σε 
πρόβες για την παρά-
σταση, ενώ εκείνη ή-
δη είχε ξεκινήσει, δη-
μιουργώντας εύλογα 
ερωτήματα στους δη-
μοσιογράφους.
Ο ηθοποιός μέσα 
από τον προσωπικό 
του λογαριασμό στο 
Instagram και χωρίς 
να αναφερθεί σε ονό-
ματα και καταστάσεις 
έστειλε το δικό του 
μήνυμα αφήνοντας 
όμως υπονοούμενα: 
«Ευχαριστώ πάρα 
πολύ όλους εσάς για 
την στήριξη που μου 
έχετε δείξει. Θεωρώ 
ότι η αλήθεια πάντα 
λάμπει μόνο μέσα 
από τη δουλειά μας 
και τίποτε άλλο».

Ειρήνη Στεριανού: 

Μιλά πρώτη φορά 

για τον χωρισμό της

Η Ειρήνη αποκάλυψε στην 
ε κ π ο μ π ή  «Ευ τ υ χ ε ί τ ε »: 
«Χώρισα, είχαμε κάποια προ-
βλήματα στην σχέση μας πριν 
από το καλοκαίρι και θεωρώ 
πως έκανε τον κύκλο της. Θέλω 
να είναι καλά και δεν μου αρέ-
σει να ακούω παραπληροφο-
ρήσεις από παντού. Ότι και 
καλά έχω κατάθλιψη, όπως 
βλέπεται γιατί να έχω κατά-
θλιψη ο χωρισμός ήταν από 
κοινή απόφαση.»!

O Πάνος Βλάχος 

κάνει σκι στους 

δρόμους της Αθήνας

Επικίνδυνα παιχνίδια στο χιόνι 
έκανε ο ηθοποιός Πάνος Βλά-
χος. Φόρεσε τη στολή και 
πέδιλα του σκι και με τη βοή-
θεια φίλου του, ο οποίος τον 
τράβαγε με αυτοκίνητο, έκανε 
σκι στις… πίστες της Αθήνας.

Το 18 χρόνο μοντέλο που δεν 
κατάφερε να περάσει απο 
όλες τις ιντισιόν και να μπει 
στο σπίτι του GNTM εξαιτίας 
των πλαστικών επεμβάσεων, 
διατηρούσε σχέση με τον 
τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ 
Μάριο Σιαμπάνη και ύστερα 
από οκτώ μήνες που ήταν 
μαζί, αποφάσισαν να δώσουν 
ένα τέλος στη σχέση τους.

Ευθύμης Ζησάκης: Η 
αλήθεια πάντα λάμπει 

Μαίρη Συνατσάκη: «Όλο αυτό 
είναι φθηνό κουτσομπολιό»

Τέλος στη σχέση 

Δημητροπούλου-

Σιαμπάνη

Η 
κούκλα τραγουδίστρια ζει τον έ-
ρωτα στο πλευρό του αγαπημέ-
νου της, Ετεοκλή Παύλου και σύ-
ντομα θα δούμε το ζευγάρι να α-

νεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησιάς.
Οι δυο τους έκαναν πρόσφατα πρόβα 
γάμου με την Ελένη να λάμπει μέσα στο 
νυφικό της έχοντας στο πλευρό της τον Ετε-
οκλή, ντυμένο γαμπρό! Το ζευγάρι θα το 

δούμε έτσι μαζί το απόγευμα της Κυρια-
κής καθώς μετά από σκέψη πήραν την από-
φαση να συμμετέχουν ως guest στην πασα-
ρέλα.
Η καταξιωμένη σχεδιάστρια Στάλω Θεο-
δώρου το απόγευμα της Κυριακής πραγ-
ματοποιεί fashion show οπού θα δούμε τα 
νυφικά της με το brand name Complice, στο 
Bridal Fashion Week στο Ζάππειο Μέγαρο.

Άρχισε τις πρόβες νυφικού η Ελένη 
Χατζίδου

Η 
Μαίρη Συνα-
τσάκη  μ ιλά 
πρώτη φορά 
για την αντι-

κατάστασή της από την 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
στην παρουσίαση του 
Madwalk! 
Μετά τον ντόρο που 
δημιουργήθηκε ότι η 
Μαίρη είναι ενοχλη-
μένη που η Ηλιάνα θα 
παρουσιάσει το σόου 
μόδας και μουσικής, 
απαντά πρώτη φορά για 
τις εν λόγω φήμες μέσα 
από την εκπομπή «Ευτυ-
χείτε»!
«Όλο αυτό έχει «βγει», 
από το κεφάλι κάποιου 
ανθρώπου, είναι ένα 
φθηνό κουτσομπολιό 
και δεν ξέρω πως έχει 
προκύψει. Έχω θυμώσει 
γιατί όλο αυτό έχει γίνει 
ερήμην μου. Φαίνομαι 
σε όλο το διαδίκτυο ενο-
χλημένη καθώς λέγο-
νται πράγματα που δεν 
ισχύουν. Δεν ισχύει κάτι 
τέτοιο. Είναι απρεπές 
αυτό που συμβαίνει».
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Τ
ην αρχή έκανε το 
μοντέλο Κένταλ Τζέ-
νερ, μέλος της γνω-
σ τής οικογένειας 

των Καρντάσιαν και σήμε-
ρα το πιο ακριβοπληρωμέ-
νο στον κόσμο, αφού κατά-
φερε να εκπορθήσει από την 
κορυφή της Ζιζέλ, βλέπο-
ντας στον λογαριασμό της να 
συγκεντρώνονται 22,5 εκατ. 
δολάρια χάρη σε συμβόλαια 
με κορυφαίες εταιρείες που 
ζητούν το ακριβοπληρωμέ-
νο κορμί της για τις φωτογρα-
φήσεις ή τις επιδείξεις τους. 
Στα χνάρια της πάτησε και το 
μοντέλο Poliana De Paula η ο-
ποία γδύθηκε και έμεινε με το 
μαγιό σε χιονισμένο τοπίο σε 
βουνό των Η.Π.Α.

Ο 
James Doran εί-
ναι αναμφίβολα 
ένας από τους 
πιο sexy άντρες!

Μετά την τρομερή επιτυ-
χία που έκανε με τις τρεις 
ταινίες Fifty Shades of 
Grey. Ο 36χρονος άντρας 
έχει πολύ ωραίο κορμί 
που δεν παραμελεί ποτέ το 
πρόγραμμα της γυμνασρι-
κής του.

Το γεγονός ότι συνδυάζει 
σώμα και μυαλό τον κάνει 
ακαταμάχητο σε όλο το 
γυναικείο πληθυσμό!

James Doran: έχει κατακτήσει την 
καρδιά αμέτρητων γυναικών!

Η 
εκρηκτ ι-
κή μετεω-
ρολόγο ς 
είναι για 

τους Μεξικανούς, ό-
πως ο Σάκης Αρνα-
ούτογλου για τους 
αγρότες… απαραί-
τητη!
Βέβαια, για διαφορε-
τικούς λόγους, αφού 
οι τηλεθεατές δεν κρέ-
μονται όλοι από τα 
χείλη της Yanet Garcia 
για τις καιρικές προ-
βλέψεις.
Η νεαρή Μεξικάνα 
ε ίναι τόσο πληθω-
ρική που γεμίζει με την 
παρουσία της το γυαλί, 
ενώ όταν λέει τον καιρό, 
φροντίζει να δίνει μία 
σέξι νότα, κυρίως μέσα 
από τις στιλιστικές της 
επιλογές.
Μάλισ τα, ο λογαρια-
σμός της στο Instagram 
ξεπερνά τους 8,7 εκατ. 
ακόλουθους.

Το μοντέλο Poliana De Paula 
τα... πέταξε στο χιόνι 

Ποια είναι η Γελένα Καρλέουσα 
που ξελόγιασε τον Βράνιες

Η 
Γελένα Καρλέουσα εξαιτίας του 
σκανδάλου που ξέσπασε μετα-
ξύ αυτής και του πρώην παί-
κτη της ΑΕΚ Όγκνιεν Βράνιες 

κατάφερε να γίνει γνωστή στην Ελλάδα 
μέσα σε λίγες ώρες. Ο σάλος που έχει 
ξεσπάσει στη Σερβία και παράλληλα σε 
Βοσνία, Βέλγιο και Ελλάδα δεν λέει να 
κοπάσει.
H πέτρα του σκανδάλου, είναι σύζυγος 
του Ντούσκο Τόσιτς, του Σέρβου ποδο-

σφαιριστή που έχει περάσει από τα 
αγγλικά γήπεδα και σήμερα αγωνίζεται 
στην Κίνα με την ομάδα της Γκουανζού.
Η 40χρονη πληθωρική ποπ σταρ της 
Σερβίας έχει απασχολήσει κι άλλες 
φορές τα ΜΜΕ, όπως το 2017, όταν ο 
συζυγός της αγωνιζόταν στην Μπεσί-
κτας και οι οπαδοί της τούρκικης ομά-
δας απαιτούσαν από το ζευγάρι να κάνει 
αποχή από το σεξ μέχρι να τελειώσει το 
πρωτάθλημα. 

Yanet Garcia: Η σέξι μετεωρολόγος 
είναι καιρικό φαινόμενο
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Βουνό χαμηλό και σχετικά ήμερο, το 
Πήλιο αποτελεί συνώνυμο σχεδόν της 
Μαγνησίας και της πρωτεύουσάς της, 
του Βόλου. Με την ψηλότερη κορυφή 
του, τον Σταυρό, να υψώνεται στα 
1.624 μέτρα και μήκος 50 περίπου 
χιλιόμετρα, το Πήλιο αποτελεί το 
φυσικό σύνορο της Μαγνησίας με το 
Αιγαίο Πέλαγος.

 

Ο
ι ήπιες πλαγιές, αλλά και οι ήμε-
ρες κορυφές τους κάνουν το Πή-
λιο ιδιαίτερα αγαπητό στους πε-
ζοπόρους και τους αρχάριους ο-

ρειβάτες, που θα βρουν εδώ δύο ορειβα-
τικά καταφύγια, στην τοποθεσία Αγριόλευ-
κες και στον Άγιο Γεώργιο Ζαγοράς. Για τους 
λάτρεις της λευκής πίστας στις Αγριόλευκες, 
κοντά στα Χάνια υπάρχει και χιονοδρομικό 
κέντρο, ενώ προσφέρονται κι ένα πλήθος 
υπέροχων διαδρομών για τους φανατικούς 
της ποδηλασίας βουνού και της ιππασίας.
Είτε επισκέπτεσθε το Πήλιο χειμώνα ντυμένο 
στα λευκά, είτε την άνοιξη ή το καλοκαίρι, 
όταν οι πλαγιές βάφονται πολύχρωμες από 
τα δεκάδες αγριολούλουδα ανάμεσα στα 
έλατα, τις καστανιές και τις οξιές, η περιή-
γηση στα παραδοσιακά χωριά του είναι μία 
εμπειρία μαγευτική….

Πορταριά η κοσμοπολίτισσα
Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα χωριά του 
Πηλίου που σφύζει από κόσμο όλες τις επο-
χές του χρόνου. Είναι το πρώτο χωριό που 
συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε από τον 
Βόλο το βουνό του Πηλίου, και είναι ιδι-
αίτερα δημοφιλές λόγω της εγγύτητάς του 
στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και στη 
θάλασσα. Πολυτελή ξενοδοχεία, παραδοσι-
ακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστι-
ατόρια και ταβέρνες, καφέ, μπαρ και κατα-
στήματα με σουβενίρ και είδη λαϊκής τέχνης 
καλύπτουν όλα τα γούστα και τις ανάγκες.

Ζαγορά του πνεύματος
Στις ανατολικές πλαγιές του Πηλίου με 
θέα το Αιγαίο Πέλαγος βρίσκεται η αρχο-
ντική Ζαγορά. Το πολυπληθέστερο χωριό 
του Πηλίου οργανώνεται γύρω από τέσσε-
ρις συνοικίες με κεντρική πλατεία αυτή του 
Αγίου Γεωργίου με την ομώνυμη εκκλησία, 
γνωστή για το υπέροχο τέμπλο της. Στην 
κεντρική πλατεία βρίσκεται και η Δημό-
σια Βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε στα 
τέλη του 18ου αι. και σήμερα λειτουργεί ως 
δανειστική με πλούσιο και σπάνιο υλικό, 
ενώ διαθέτει και αναγνωστήριο! Λίγο πιο 
κάτω συναντάμε το αρχοντικό Δρακοπού-
λου στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί το 
παρασκευαστήριο του Γυναικείου Αγρο-
τουριστικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Εδώ 
η φύση συναντά την παράδοση… Το χωριό 
δίνει άφθονη πρώτη ύλη σε οπωροφόρα, τα 
οποία με μοναδικές παραδοσιακές συντα-
γές και αγνά προϊόντα γίνονται λαχταριστά 
γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και σπι-
τικά λικέρ… ιδανικά για να πάρετε δυνάμεις 
μετά από πεζοπορία ή να τα χαρίσετε στους 
αγαπημένους σας…

Η αρχοντική Τσαγκαράδα
Στα 500 μέτρα υψόμετρο στην ανατολική 
πλευρά του Πηλίου, σε ένα περιβάλλον 
κατάφυτο με υπέροχη θέα προς τη θάλασσα 
του Αιγαίου, απλώνεται η Τσαγκαράδα. Η 
φύση εδώ δεσπόζει καθώς οι καστανιές 
και τα πλατάνια αγκαλιάζουν σχεδόν κάθε 
παλιό και νέο κτήριο της αραιοκατοικημέ-
νης Τσαγκαράδας. Πιείτε καφέ στην κεντρική 
πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου ο 
Μέγας Πλάτανος μετράει μία χιλιετία ζωής 
και μη χάσετε το τοξωτό γεφύρι φτιαγμένο 
από ηπειρώτες μάστορες στην έξοδο του 
χωριού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν και τα ιστορικά αξιοθέατα της περιο-
χής, η Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή και 
η Νανοπούλειος Σχολή. Μαζέψτε κάστανα – 
το Νοέμβρη διοργανώνεται και η γιορτή του 
κάστανου - και μανιτάρια και ξεκινήστε από 
εδώ υπέροχες διαδρομές στη φύση….

Βυζίτσα για ατελείωτες βόλτες
Από τα πιο ξακουστά και ανεπτυγμένα του-
ριστικά χωριά του Πηλίου ήδη από τη δεκα-
ετία του ‘80, αποτελεί αντιπροσωπευτικό 
δείγμα πηλιορείτικου τοπίου με τα λιθό-
στρωτα καλντερίμια και τα παραδοσιακά 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά, την πλούσια 
βλάστηση και τις πέτρινες κρήνες. Ανεβείτε 
από το μεγάλο καλντερίμι προς την κεντρική 
πλατεία, κάντε μια βόλτα στη γραφική γει-
τονιά Αργυραίικα και αν το επιτρέπει ο και-
ρός οργανώστε πεζοπορία προς τις Μηλιές 
ή το παραθαλάσσιο χωριό Καλά Νερά. Τα 
τοπία θα σας συνεπάρουν… Εκλεκτά παρα-
δοσιακά προϊόντα από μαρμελάδες μέχρι 
χειροποίητα ζυμαρικά έκαναν τον Γυναικείο 
Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό της Βυζίτσας 
«Εσπερίδες», ιδιαίτερα δημοφιλή και εκτός 
των ορίων του χωριού. Αξιοποιώντας μονα-
δικές παραδοσιακές συνταγές προσφέρει 
υπηρεσίες catering στην ευρύτερη περιοχή.

Μηλιές
Αφετηρία του διάσημου «Μουτζούρη», 
του τραίνου του Πηλίου που φτάνει μέχρι 
τα Άνω Λεχώνια μέσα από μία διαδρομή 
εξαιρετικού φυσικού κάλλους, συνδέο-
ντας το κέντρο του Βόλου με την εύφορη 

και πλούσια περιοχή του Δυτικού Πηλίου. 
Το χειμώνα που το τρένο δε λειτουργεί είναι 
μία θαυμάσια ευκαιρία να περπατήστε κατά 
μήκος των γραμμών του και να φωτογραφη-
θείτε στη σιδερένια γέφυρα του Εβάριστο 
ντε Κίρικο – κατασκευαστή του σιδηροδρό-
μου και πατέρα του διάσημου υπερρεαλιστή 
ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κίρικο. Πάρτε το 
μονοπάτι για Βυζίτσα και απολαύστε τη θέα 
προς τον Παγασητικό, ενώ μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε την εκκλησία Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, χαρακτηριστικό δείγμα της τοπι-
κής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με αξιό-
λογες μεταβυζαντινές αγιογραφίες.

Μακρινίτσα, το «μπαλκόνι» του 
Πηλίου
Με υπέροχη και ανεμπόδιστη θέα προς τον 
Βόλο και τον Παγασητικό και έχοντας διατη-
ρήσει την παραδοσιακή πηλιορείτική αρχι-
τεκτονική με τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, 
τα ρομαντικά πλακόστρωτα δρομάκια, τις 
περίτεχνες κρήνες, τα υπεραιωνόβια πλατά-
νια και τα λουλούδια αποτελεί έναν από τους 
πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πηλίου. 
Σ’ αυτό τον μικρό τόπο θα βρείτε ενδιαφέρο-
ντα art café και γκαλερί που μαρτυρούν τις 
καλλιτεχνικές ανησυχίες των κατοίκων του.

Πινακάτες.. ένα χωριό βγαλμένο 
από παραμύθι
Ένα μικρό μυστικό κρυμμένο στο βουνό των 
Κενταύρων, ένα χωριό το οποίο αργήσαμε 
να ανακαλύψουμε, καθώς ο δρόμος από την 
Βυζίτσα άνοιξε μόλις το 1999. Η μαγευτική 
φύση, η ησυχία, η μικρή και προφυλαγμένη 
από τον μεγάλο πλάτανο πλατεία, το αυθε-
ντικό τοπίο και οι ελάχιστες παρεμβάσεις 
ασκούν απαράμιλλη γοητεία στον επισκέ-
πτη…

Τρίκερι, το φημισμένο ναυτοχώρι
Ένα δείγμα της πολυμορφίας του Πηλίου 
είναι το χωριό Τρίκερι με όλα τα χαρακτηρι-
στικά ενός νησιώτικου οικισμού. Οι κάτοι-
κοι ήταν ψαράδες, σφουγγαράδες και τολ-
μηροί καπεταναίοι, αρχοντικά των οποίων 
διατηρούνται μέχρι σήμερα και δεσπόζουν 
στα στενά καλντερίμια του χωριού. Ζωντανή 

διατηρείται ακόμα η παράδοση, που θέλει 
τις γυναίκες του χωριού να φορούν την 
τοπική ενδυμασία στις γιορτές και τα γρα-
φικά πανηγύρια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκκλησίες 
του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Τριάδας 
όπου υπάρχει ο θρόνος του Ναπολέοντα.
Πυκνοχτισμένο στην κορυφή του αρχαίου 
ακρωτηρίου Αιάντειον, δεξιά στην είσοδο 
του Παγασητικού, στέκεται άγρυπνος βιγλά-
τορας το ιστορικό θαλασσοχώρι Τρίκερι.
Στο λιμάνι του, την Αγία Κυριακή, ο επισκέ-
πτης αντικρίζει ένα στόλο από κάθε λογής 
ψαροκάικα και τον καλωσορίζουν οι θαλασ-
σοδαρμένοι καλοσυνάτοι Τρικεριώτες.
Η ιστορία του χωριού αρχίζει από τα μέσα 
του 1700. Οι Τρικεριώτες καραβοκύρηδες 
πήραν από τους πρώτους μέρος στην Επα-
νάσταση του 1821. Δείγμα τρανό του ιστο-
ρικού μεγαλείου και της παλιάς αρχοντιάς 
είναι οι εκκλησίες με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, 
τα πυργόσπιτα των καπεταναίων, τα γραφικά 
έθιμα του γάμου, της Πασχαλιάς, της Πρωτο-
μαγιάς και η βαρύτιμη χρυσοποίκιλτη γυναι-
κεία φορεσιά.

Αγιος Λαυρέντιος
Ο Αγιος Λαυρέντιος είναι από τα ομορφό-
τερα χωριά του Πηλίου και διατηρεί μέχρι 
σήμερα το παραδοσιακό του χρώμα, κτι-
σμένο στις νότιες πλαγιές του Πηλίου σε 
υψόμετρο 600 μ. και σε απόσταση 19 χλμ. 
ανατολικά από τον Βόλο, ανάμεσα στα χωριά 
Δράκεια και Αγιος Γεώργιος Νηλείας.
Από τα σημαντικά αξιοθέατα της περιο-
χής θεωρείται η σπηλιά που κατοικούσε ο 
Κένταυρος Χείρων κατά την μυθολογία και 
η Μονή του Αγίου Λαυρεντίου.
Επίσης εκτός από την Μονή του Αγίου Λαυ-
ρεντίου, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει 
το ξωκλήσι της Παναγίας Σουραβλού (αφιε-
ρωμένο στην Ζωοδόχο Πηγή), τον Αγιο Αθα-
νάσιο (1777) και τον Αγιο Δημήτριο (1730) 
στην κεντρική πλατεία.
Σήμερα, ο Αγιος Λαυρέντιος παραμένει ένα 
από τα κεφαλοχώρια του Πηλίου. Οι κάτοι-
κοι του χωριού εξακολουθούν να ζουν από 
την γεωργία, ενώ σημαντική πηγή εσόδων 
αποτελεί πλέον και ο τουρισμός.

Πήλιο: στο βουνό των Κενταύρων
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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

Ρολα 
τυροπιτάκια 
με ανθότυρο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Σε ένα  μπωλ βάζουμε όλα τα υλικά, εκτός από το λάδι, τη ζάχαρη και την κανέλα. 

Τα αναμιγνύουμε με ένα πιρούνι. Ανοίγουμε το πακετο φύλλου, διπλώνουμε στη μέση 
3 φύλλα και τα κόβουμε με ένα μαχαίρι. Τα ξαναδιπλώνουμε στη μέση και τα ξανακό-
βουμε. Τώρα έχουμε 12 μικρότερα τετράγωνα, τα διπλώνουμε διαγώνια, και τα ξανα-
κόβουμε με το μαχαίρι. Θα έχουμε 2 ορθογώνια τρίγωνα και 24 τριγωνικά κομμάτια 
φύλλου. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και κόβουμε όλα τα φύλλα. 

 ª Τοποθετούμε τα φύλλα μπροστά μας, με τη μια κάθετη πλευρά προς τα εμάς,τη 
μύτη προς τα κάτω. Γεμίζουμε ένα κουταλάκι από το μείγμα τυριού και το βάζουμε 
επάνω στο φύλλο στο κέντρο επάνω προς εμάς. Γυρίζουμε το φύλλο από δεξιά και αρι-
στερά να καλύψει ελαφρώς τη γέμιση. Αρχίζουμε να τυλίγουμε από πάνω προς τα κάτω. 
Κολλάμε την άκρη του φύλλου, βρέχοντας, με λίγο νερό, το δάκτυλό μας.

 ª Τοποθετούμε στη σειρά τα ρολάκια, με την ένωση προς τα κάτω, σε λαδόκολλα 
μέσα στο ρηχό ταψί του φούρνου και τα αλείφουμε από επάνω, με λίγο λάδι ελαφρύ.

 ª Βάζουμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 350°F 20’-25’ ή μέχρι να 
πάρουν ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα. Τέλος όταν ψηθούν και τα βγάλουμε από το 
φούρνο τα πασπαλιζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη και κανέλα.

 ª  3 φύλλα, κρούστας
 ª  300g ανθότυρο
 ª  2 κ.σ. δυόσμο, αποξηραμένο
 ª  αλάτι

 ª πάπρικα γλυκιά
 ª  λίγο λάδι ελαφρύ
 ª  κανέλα
 ª ζάχαρη άχνη
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Νυχτερινή βάρδια ο ταξιτζής, μόνος στην 
πιάτσα και περιμένει πελάτη. Ξαφνικά 
έρχεται μια κοπέλα ολόγυμνη και μπαίνει 
μέσα στο ταξί και του λέει:
- Πάμε Σύνταγμα.
Ξεκινούν, αλλά ο ταξιτζής όσο οδηγεί 
την κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω. Αφού 
γίνεται αυτό για κάνα 5λεπτο, του λέει η 
κοπέλα:
-Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί γυμνή 
γυναίκα;
-Πως, έχω δει πολλές φορές γυμνή 
γυναίκα... πορτοφόλι δεν βλέπω και ανη-
συχώ...

- Mαμά, είδα τον κόκορα δέκα φορές 
πάνω στην κότα σήμερα. - Πήγαινε πες 
το στον πατέρα σου. - Μπαμπά, η μαμά 
μου ειπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 
δέκα φορές πάνω στην κότα σήμερα. - 
Με την ίδια κότα ήταν;; - Όχι. - Πες το στη 
μάνα σου.

Ήταν ένας οδηγός και περνούσε τα διόδια 
της Αττικής οδού που μόλις έχει φτιαχτεί.
Τον σταματάει ένας αστυνομικός και του 
λέει:
- Μπράβο, είστε το χιλιοστό αμάξι που 
περνάει από αυτή την οδό και κερδίζετε 
ένα μπουκέτο λουλούδια και 500 ευρω
Τι σκέφτεστε να κάνετε με αυτά τα λεφτά;

Και ο οδηγός απαντάει:
- Να βγάλω δίπλωμα.
Πετάγεται η γυναίκα του από δίπλα και 
λέει:
- Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ, δεν 
ξέρει τι λέει όταν είναι μεθυσμένος.
Λέει και ο βαρύκουος παππούς απο το 
πίσω κάθισμα:
- Σας τα ‘λεγα εγώ, δεν θα πηγαίναμε 
μακριά με κλεμμένο αμάξι!!!

ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ;
-ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.ΜΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 
ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ.
-ΠΩΩ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΑΚΥΡΟ Ε;;

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ-
ΝΤΗΣΕ ΑΗΔΙΑ.Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΡΙΑ ΤΗΣ.

Οι 4 εποχες του χρονου στην Ελλαδα:
Παλι βρεχει ρε μαλακα!
Παλι χιονιζει ρε μαλακα!
Ποτε θα κανει ζεστη ρε μαλακα?
Παλι κανει ζεστη ρε μαλακα!!!!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, 
αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο της προ-
σοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό σας περι-
βάλλον. Εσείς θα είστε που θα τους ανεβά-
σετε τη διάθεση, που θα τους συμβουλεύ-
σετε, που θα τους παροτρύνετε ή θα τους 
αποτρέψετε… Είστε ένα άτομο στο οποίο 
όλοι θέλουν να στηριχθούν!

ΤΑΥΡΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των 
υποθέσέων σας και αυτό σας προκαλεί 
εσωστρεφείς και κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν με ψεύτι-
κες υποσχέσεις και φυλαχτείτε από τη ρευ-
στότητα της εποχής. Πρέπει να αντιληφθείτε 
το φθόνο του περιβάλλοντος για μια σημα-
ντική σας επιτυχία και περισσότερο πρέπει 
να φυλαχτείτε από το στενό σας περιβάλ-
λον.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η καλύ-
τερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ ευχά-
ριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι κριτικές 
διαθέσεις θα μπορούσαν να σας δημιουρ-
γήσουν πολλά προβλήματα. Να αποφύγετε 
σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι αν η ένταση 
της μέρας σας αφήνει ανεπηρέαστους, επη-
ρεάζει τους συνομιλητές σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα 
αλλάξετε όλα και να αρχί-
σετε τη ζωή σας από την 
αρχή, αλλά βέβαια κάτι 
τέτοιο είναι δύσκολο. 
Είναι ανάγκη να κατα-
λάβετε ότι τα περισσό-
τερα προβλήματα ξεκι-
νούν από σας και είναι και-
ρός να αρχίσετε μέσα σας τις 
εκκαθαρίσεις, για να νιώσετε 
καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή να 
κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέφτεστε.

ΛΕΩΝ
Αντιμετωπίστε τα προβλήματά σας με προ-
νοητικότητα και ρεαλισμό και βρείτε την πιο 
δίκαιη λύση τόσο για τον εαυτό σας όσο 
και για τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο θα 
τακτοποιηθούν οι αισθηματικές, οι οικογε-
νειακές, οι επαγγελματικές εκκρεμότητες 
που απασχολούν τους περισσότερους από 
εσάς. Ελεύθεροι πια μπορείτε να διεκδική-
σετε και να ευτυχήσετε καθώς οι εκλείψεις 
σας κάνουν καλό. Καιρός να σταματήσετε 
να σκέφτεστε συντηρητικά και να φοβάστε 
να πάρετε ένα ρίσκο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο αυτή πρέπει να είστε προσεκτι-
κοί στις μετακινήσεις που θα κάνετε από το 
σπίτι σας και στις επαγγελματικές αποφά-
σεις. Ίσως μερικές φορές είναι πιο χρήσιμο 
να κάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από το 
να ρίξετε γροθιά στο μαχαίρι. Τώρα μπο-
ρείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να 
κάνετε νέες προσπάθειες, εφαρμόζοντας 
νέες μεθόδους.

ΖΥΓΟΣ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, 
σας έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικο-
νομικά σας από απερίσκεπτες επενδύσεις 
και επιδέξιους τύπους και μην αφήνεστε σε 
υποσχέσεις βοηθείας για τα επαγγελματικά 
σας σχέδια. Τα οικονομικά σας παρόλα αυτά 
θα παραμείνουν σταθερά για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Μην αποφασίζετε τώρα 
ριψοκίνδυνες αλλαγές ή επενδύσεις γιατί 
υπάρχει η πιθανότητα να δυσκολευτείτε 
από απροσδόκητα έξοδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Πρέπει να σταματήσετε αυτή την άδικη 
συμπεριφορά προς εσάς. Ακόμα και αν δεν 
πιστεύετε πως μπορείτε περισσότερα, πιέ-
σετε τον εαυτό σας για το αντίθετο. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Όλα πάνε κατ’ ευχήν, όμως αν θέλετε να 
πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη 
ζωτικότητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός 
αυτή την περίοδο, όλα γύρω σας γίνονται 
γης μαδιάμ. Εσείς όμως έχετε διαπιστώσει 
ότι η ζωή σας έχει πάρει τον καλό δρόμο. 

Συνειδητοποιείτε ότι τα σύννεφα 
υποχωρούν και ότι οι ευκαι-

ρίες από πλευράς συγχρο-
νισμού-τάιμινγκ προ-

σφέρονται για να προ-
χωρήσετε κερδίζοντας 
χρόνο και χρήμα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Το πείσμα και ο εγω-

ισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγ-

γελματική ή κοινωνική 
σχέση σας. Με μια πιο διπλω-

ματική συμπεριφορά θα βγείτε 
περισσότερο κερδισμένοι. Υπάρχει η πιθανό-
τητα, απροσδόκητων εξελίξεων, που όπως κι 
αν εμφανιστούν δεν θα καταλήξουν ικανοποι-
ητικά. Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθαρισμέ-
νοι, πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο χρόνο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες 
και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε τις 
επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε ανα-
γκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στο χώρο της 
δουλειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των 
γεγονότων, μην αμελήσετε τους φίλους σας 
και την οικογένειά σας. Είναι η περίοδος 
που μπορείτε να εντυπωσιάσετε το περι-
βάλλον σας.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Δυναμική εξωστρέφεια 
αλλά και εις βάθος έρευνα 
φέρνει το Ετος Σκαλκώτα, που 
συσπειρώνει με πληρότητα 
και άλλη τόση φιλοδοξία 
ένα πυκνό σώμα γνώσης και 
εμπειρίας γύρω από το έργο 
του Ελληνα συνθέτη. 

Μ
ε εντυπωσιακή συ-
στράτευση δυνάμε-
ων, γεννήθηκε μία συ-
νέργεια που φέρνει σε 

δρόμο κοινού σκοπού τον Σύλλογο 
Οι Φίλοι της Μουσικής με τη Μου-
σική του Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βου-
δούρη», το Μέγαρο Μουσικής Α-
θηνών (ΟΜΜΑ), την Κρατική Ορ-
χήστρα Αθηνών και την Ενωση Ελ-
λήνων Μουσουργών. Το Ετος Σκαλ-
κώτα πυροδοτείται από την παρα-
χώρηση του Αρχείου Σκαλκώτα από 
το Ιδρυμα Χουρμουζίου-Μαρίκας 
Παπαϊωάννου στη Μεγάλη Μουσι-
κή Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» 
του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσι-
κής και ενεργοποιείται από την επέ-
τειο των 70 χρόνων από τον θάνα-
το του συνθέτη και την εκπνοή των 
πνευματικών δικαιωμάτων.
Το Ετος Σκαλκώτα φιλοδοξεί να είναι 
κάτι πέραν των προβλέψιμων επε-
τειακών αφιερωμάτων. Οπως ελέ-
χθη χθες σε συνέντευξη Τύπου, από 
το πάνελ ευρείας εκπροσώπησης 
όλων των εμπλεκομένων φορέων, 

ζητούμενο είναι η με κάθε τρόπο 
προβολή και κατανόηση του έργου 
του Σκαλκώτα με όλα τα ώς τώρα 
γνωστά και τεκμηριωμένα στοιχεία 
ούτως ώστε να προκληθούν «γεγο-
νότα». Αναμένεται κινητοποίηση 
του μουσικού κόσμου και συμβολή 
κάθε μουσικού που έχει επισταμέ-
νως ασχοληθεί με τον Σκαλκώτα, 
αλλά πέραν αυτών ο Σκαλκώτας 
προβάλλεται και ως ο διεθνής Ελλη-
νας συνθέτης του 20ού αιώνα. Το 
Διεθνές Συνέδριο, που θα γίνει στην 
Αθήνα τον Νοέμβριο από τη Μου-
σική Βιβλιοθήκη και υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Μουσικολογικής Εται-

ρείας, συμβάλλει στην περαιτέρω 
«διεθνοποίησή» του.
Ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, διευ-
θυντής του Συλλόγου Οι Φίλοι της 
Μουσικής, τόνισε την εξαιρετική 
συγκυρία της μελέτης του Αρχείου 
Σκαλκώτα και τη διαρκή ώσμωση 
ιδεών που θα προκαλεί το Ετος 
Σκαλκώτα μέσα από τις συναυ-
λίες αλλά και τη σειρά συζητήσεων 
στους χώρους της Μουσικής Βιβλι-
οθήκης, για τις οποίες μίλησε και η 
διευθύντρια Στεφανία Μεράκου (Ο 
Σύλλογος απένειμε έπειτα από διε-
θνή διαγωνισμό ειδική χορηγία για 
εκπόνηση βραχύβιας μουσικολογι-

κής μελέτης στο Αρχείο Σκαλκώτα). 
Η υπεύθυνη του Αρχείου Ελληνικής 
Μουσικής της Βιβλιοθήκης, Βάλια 
Βράκα έκανε χθες μια σύντομη 
ξενάγηση σε ενδεικτικό υλικό από 
το Αρχείο Σκαλκώτα. Ο αρχιμουσι-
κός Μίλτος Λογιάδης, καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Μεγάρου, μίλησε 
για την πυκνότητα των συναυλιών 
με έργα Σκαλκώτα σε βάθος χρόνου 
και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 
ΚΟΑ, Στέφανος Τσιαλής, μίλησε για 
το ερευνητικό ενδιαφέρον της ορχή-
στρας πάνω στο έργο του Σκαλκώτα 
και την πρώτη ηχογράφηση τονικών 
έργων του. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
αιχνίδι για τον κυκλαδικό πολιτισμό 
με το όνομα ‘Κυκλαδούπολη” θα κυ-
κλοφορήσει σύντομα στα σχολεία 
χάρη στη δυναμική συνεργασία με 

στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστα-
σία του περιβάλλοντος στις Κυκλάδες, που ξε-
κινούν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το 
WWF Ελλάς. Οι δύο οργανισμοί ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση μιας σειράς από καινοτόμες δράσεις 
που με όχημα τον πολιτισμό και την ιστορία, 
τοποθετούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
το περιβάλλον, τις σύγχρονες απειλές που δέ-
χεται και την ανάγκη για την προστασία του, μέ-
σα από την κινητοποίηση των πολιτών. Οι δρά-
σεις ξεκινούν με τη δημιουργία ενός παιχνι-
διού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την «Κυ-
κλαδούπολη», ενώ το 2019-2020 οι δύο φορείς 
θα συνδιοργανώσουν τον παιδικό διαγωνισμό 
ζωγραφικής του Μουσείου. Θα ακολουθήσουν 
μια σειρά από ομιλίες, εκπαιδευτικές δράσεις, 
ειδικά σχεδιασμένες εκθέσεις αλλά και δράσεις 
για παιδιά και για όλη τη οικογένεια.
Η «Κυκλαδούπολη» είναι ένα εκπαιδευτικό 
παιχνίδι που σχεδιάστηκε από τους δύο οργα-
νισμούς. Απευθύνεται σε παιδιά άνω των 

6 ετών και θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα 
σε σχολεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτε-
ρικού μέσω των Μουσειοσκευών του Μου-
σείου για τον κυκλαδικό πολιτισμό. Κεντρικός 
στόχος της «Κυκλαδούπολης» είναι οι μαθη-
τές να αντιληφθούν την ουσιαστική αξία που 
έχει η φύση για τη ζωή μας στον πλανήτη και να 
ενημερωθούν για την πολύτιμη βιοποικιλότητα 
των Κυκλάδων αλλά και για την έννοια της αει-
φόρου ανάπτυξης, μέσα από διασκεδαστικές 

δοκιμασίες και γρίφους.
Οι δύο οργανισμοί δημιούργησαν το παιχνίδι 
με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και να 
εμπνεύσουν γονείς και παιδιά να υιοθετήσουν 
μια νέα στάση ζωής, με όχημα μία από τις κοιτί-
δες του πολιτισμού, τις Κυκλάδες. Η δημιουρ-
γία της «Κυκλαδούπολης» υποστηρίχθηκε από 
το Cyclades Preservation Fund και το Κοινωφε-
λές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη.

Δύο ακόμη 
μεγάλες νίκες 
για το «The 
Favourite» του 
Λάνθιμου!

Με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα απονεμήθηκαν 
το βράδυ της Κυρια-

κής τα βραβεία Critics’ Choice 
Awards, με τα οποία η αμερικα-
νική ένωση κριτικών Broadcast 
Film Critics Association τιμά 
επιτεύγματα στο χώρο του κινη-
ματογράφου.
Το «The Favourite» του Γιώργου 
Λάνθιμου σημείωσε δύο ακόμη 
μεγάλες νίκες, συνεχίζοντας τη 
θριαμβευτική του πορεία στους 
διεθνείς διαγωνισμούς που θα 
κορυφωθεί - αν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν - με τα Όσκαρ.
Το φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη 
με το διεθνούς φήμης καστ κέρ-
δισε το Βραβείο υποκριτικής 
για το σύνολο των ηθοποιών, 
αλλά και το βραβείο Καλύτε-
ρης ηθοποιού σε κωμωδία, για 
την ερμηνεία της υπέροχης Κόλ-
μαν. Συνολικά, η ταινία εποχής 
του Γιώργου Λάνθιμου ήταν 
υποψήφια σε 14 κατηγορίες, 
μεταξύ των οποίων εκείνη της 
καλύτερης ταινίας, της σκηνοθε-
σίας αλλά και του καλύτερου Β’ 
γυναικείου ρόλου.
Καλύτερη ταινία για φέτος 
αναδείχθηκε το «Roma» του 
Αλφόνσο Κουαρόν. Ο Κουαρόν 
απέσπασε και το βραβείο της 
καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ 
η βραδιά «σημαδεύτηκε» από 
δύο ισοπαλίες. Η Lady Gaga 
κέρδισε από κοινού τη νίκη με 
την Γκλεν Κλόουζ στην κατηγο-
ρία της καλύτερης ηθοποιού σε 
κινηματογραφική ταινία, ενώ 
η Έιμι Άνταμς και η Πατρίσια 
Αρκέτ αναδείχθηκαν νικήτριες 
στην αντίστοιχη κατηγορία για 
την τηλεόραση.
Αξ ίζ ε ι  να σημε ιωθε ί ότ ι 
η Broadcast Film Cr it ic s 
Association υπερηφανεύεται 
για την ικανότητα της να προ-
βλέπει τις υποψηφιότητες των 
Όσκαρ: μεταξύ 1997 και 2004, 
οι υποψηφιότητες του Critics’ 
Choice προέβλεψαν σωστά τους 
33 από τους 35 υποψήφιους για 
το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το φαινόμενο Νίκος Σκαλκώτας

Κυκλαδούπουλη: Ένα παιχνίδι για τον πολιτισμό και 
την ομορφιά της κυκλαδικής φύσης
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Ο 
Γιώργος Παράσχος παρέταξε τον Αστέρα 
με 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο στο τέρ-
μα, τον Κώτσιρα δεξιά στην άμυνα, τον 
Κυριακόπουλο αριστερά και τους Πασαλί-

δη και Τριανταφυλλόπουλο στο κέντρο της. Ο Βαλιέ-
ντε με τον Ιγκλέσιας ήταν το δίδυμο στον άξονα, με 
τον Μουνάφο μπροστά τους και τον Καλτσά δεξιά και 
τον Τσιλιανίδη αριστερά να πλαισιώνουν τον Μανιά.
Από την πλευρά του ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε 
το ίδιο σχήμα και τον Πασχαλάκη στην εστία, τον 
Μάτος δεξιά, τον Βιεϊρίνια αριστερά στην άμυνα και 
τους Βαρέλα και Κρέσπο ως δίδυμο στα στόπερ. Ο 
Σάκχοφ και ο Μαουρίσιο έπαιξαν στο κέντρο και η 
τριάδα Πέλκα, Ζαμπά και Μπίσεσβαρ πίσω 
από τον Ακπόμ, που έπαιξε βασικός για 
πρώτη φορά στη Super League.
Το πρώτο μέρος ανήκε ολοκληρω-
τικά στους γηπεδούχους, που εξαρ-
χής μπήκαν πιο δυνατά στο γήπεδο 
και έψαξαν το γκολ που θα τους έβαζε 
σε θέση οδηγού. Εκφραστές σε αυτή 
την προσπάθεια ήταν κυρίως το δίδυμο 
Κυριακόπουλου-Τσιλιανίδη αριστερά και 
ο Καλτσάς από δεξιά. Ο τελευταίος μάλιστα, 
ξεκινώντας από θέση οφσάιντ, ανάγκασε τον Πασχα-
λάκη στην πρώτη σπουδαία επέμβαση του αγώνα 
στο 12’, όταν ο Έλληνας τερματοφύλακας των Θεσσα-
λονικέων απέκρουσε το τετ α τετ.
Στο 18’ ο Δικέφαλος του Βορρά διέκοψε την επιθε-
τική νωθρότητα που τον χαρακτήρισε πριν και μετά 
τη φάση του Μπίσεσβαρ, που σκόραρε, όμως ο βοη-
θός ακύρωσε το τέρμα, υποδεικνύοντας λανθασμένα 
οφσάιντ. Η φάση ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, 
με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να την… πέφτουν 
στους διαιτητές αμέσως μετά τη διακοπή του ημι-
χρόνου.
Η συνέχεια πάντως ανήκε ολοκληρωτικά στους 
Αρκάδες, που έχασαν πολλές καλές ευκαιρίες ως 
το 45’. Ο Τσιλιανίδης (25’) με σουτ αστόχησε από 
κοντά, ενώ ένα λεπτό αργότερα το «τσαφ» του Κρέ-
σπο έφερε τη μπάλα στον Ιγκλέσιας, που με προβολή 
έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι.
Το επόμενο «καυτό» δίλεπτο για τους εξαιρετικούς 
γηπεδούχους ήταν το 38’-39’, όταν πρώτα ο Μανιάς 
και στη συνέχεια ο ίδιος μαζί με τον Ιγκλέσιας, σε 

φάση που ξεκίνησε πάλι έπειτα από λάθος διώξιμο 
του Κρέσπο, ανάγκασαν τον Πασχαλάκη σε εντυπω-
σιακές επεμβάσεις.
Η διακοπή του ημιχρόνου βρήκε τους φιλοξενού-
μενους να διαμαρτύρονται εντονότατα στον διαι-
τητή και τους βοηθούς του, ενώ ο Παράσχος και οι 
συνεργάτες του κατευθύνονταν στα αποδυτήρια με 
το «παράπονο» του μηδενικού ενεργητικού, παρά τις 
πολλές καλές στιγμές.

«ΑΛΛΟΣ» ΠΑΟΚ, «ΑΛΛΟ» ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ως συνήθως ήταν άγνωστο τί ειπώθηκε στα απο-
δυτήρια, ωστόσο η εικόνα του β’ μέρους ήταν πολύ 

διαφορετική, κυρίως αναφορικά με την από-
δοση των γηπεδούχων, πού ήταν σαφώς 

πεσμένοι επιθετικά. Η ώρα κυλούσε 
δίχως φάσεις και με τη συμπλήρωση 
μιας ώρας αγώνα οι Θεσσαλονικείς 
φόρτσαραν, σκοράροντας δις και 
«καθαρίζοντας» το παιχνίδι.
Πρώτα στο 65’, όταν ο Βιεϊρίνια εκτέ-

λεσε εύστοχα το φάουλ, όπου φέρει 
ευθύνη για την αντίδρασή του και ο Παπα-

δόπουλος και λίγα λεπτά αργότερα (69’) ο 
Μαουρίσιο, που εκμεταλλεύτηκε άψογα την κάθετη 
του Μπίσεσβαρ και με τη μια έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα, καθόρισαν τον νικητή της αναμέτρησης, 
«σβήνοντας» το παιχνίδι.
Στα εναπομείναντα λεπτά οι παίκτες του Λουτσέσκου 
δεν είχαν πρόβλημα να ελέγξουν απόλυτα το ρυθμό, 
ακόμα και στο τελευταίο 10λεπτο που έπαιξαν με 
παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Μάτος με 
δυο κίτρινες κάρτες σε πέντε λεπτά (74’, 79’). Μάλι-
στα κατάφεραν να διευρύνουν το σκορ, χάρη στο 
αυτογκόλ του Τριανταφυλλόπουλου στις καθυστε-
ρήσεις.
Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Παράσχος): Παπαδόπου-
λος, Κυριακόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Πασαλί-
δης (71’ Φερνάντεθ), Κώτσιρας, Ιγκλέσιας (87’ Δου-
βίκας), Μουνάφο, Καλτσάς, Βαλιέντε, Τσιλιανίδης, 
Μανιάς
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Σάκχοφ, Μαουρίσιο, 
Πέλκας (71’ Ελ Καντουρί), Ζαμπά (77’ Λημνιός), Μπί-
σεσβαρ (86’ Τόσκα), Ακπόμ
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Τι κι αν του ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Μπίσεσβαρ; Αφού όταν χρειάστηκε ο Πασχαλάκης 
έπιασε τα... άπιαστα, στη συνέχεια πήρε μπρος η «μηχανή» που οδηγεί προς τον τίτλο! Το 0-3 
του ΠΑΟΚ μέσα στα... χιόνια της Τρίπολης φέρνει ακόμη πιο κοντά το πρωτάθλημα

«Παγοθραυστικό» τίτλου! Νέα χρονιά και νέα ΑΕΚ! Στο πρώτο ματς πρωταθλήματος για το 
2019 η Ενωση άφησε πίσω το κακό πρόσωπο του διμήνου Νοέμβρι-
ος-Δεκέμβριος και παίζοντας ως πρωταθλήτρια πέτυχε την πιο άνετη 
φετινή νίκη της. Τέσσερα γκολ και δύο δοκάρια (που έγιναν τρία στη 

συνέχεια) είχαν από το πρώτο 45λεπτο οι Κιτρινόμαυροι, για τους οποί-
ους έβαλε δύο ο Πόνσε, ένα ο Μάνταλος και ένα ο... Μιχαήλ με αυτογκόλ. 
Ο αρχηγός, ο Αργεντίνος, ο Μπακασέτας και ο Λιβάια ήταν οι καλύτεροι 
μεταξύ καλών για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη, ο οποίος χρησιμο-
ποίησε το 3-5-2 αυτή τη φορά και δικαιώθηκε, ενώ έδωσε την ευκαιρία 
στον Κρίστιτσιτς να κάνει ντεμπούτο. Εντονες αποδοκιμασίες κατά του 
Γιάννη Πετράκη και των παικτών του από τους Γιαννιώτες, απέκρουσε το 
πέναλτι του Αθανασιάδη ο Μπάρκας στις καθυστερήσεις...
Αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, η ΑΕΚ κατάλαβε όντως από νωρίς 
ότι το ματς θα πήγαινε καλά. Το πάτημα του Αποστολόπουλου στον Μπα-
κασέτα στο 5’ έδωσε τη δυνατότητα στην Ενωση να προηγηθεί νωρίς με 
το πέναλτι του Μάνταλου (0-1) και από εκεί και πέρα... κατηφόρα. Με τον 
αρχηγό της να είναι έπειτα από καιρό πολύ καλός και με τον Μπακασέτα να 
είναι σαν να μην έλειψε μια μέρα, οι Κιτρινόμαυροι άπλωναν πολύ ωραία 
το παιχνίδι τους και κυριαρχούσαν απέναντι σε έναν ανήμπορο ΠΑΣ.
Τόσο ανήμπορο, ώστε η... άμυνα του, ουσιαστικά, να είναι η τύχη. Τα 
δοκάρια. Αυτά που κυνηγούν φέτος την ΑΕΚ και αποδείχθηκε ξανά, αφού 
δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά κατέληξε εκεί! Στο 17’ στο κάθετο από το 
ωραίο πλασέ του Λιβάια -μετά την πάσα του Μάνταλου- και την από-
κρουση του Βελλίδη, στο 19’ στο οριζόντιο από τη σουτάρα του Μπα-
κασέτα. Το 0-2, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ήταν απλά θέμα χρόνου και 
ήρθε αμέσως μετά, στο 20’, όταν η Ενωση αναπτύχθηκε πολύ ωραία και 
στο γύρισμα του Γκάλο για τον Λιβάια ήρθε το αυτογκόλ του Μιχαήλ.
Οι Κιτρινόμαυροι έριχναν και ανέβαζαν τον ρυθμό όποτε ήθελαν, έφταναν 
εύκολα ως την αντίπαλη περιοχή, έκαναν επίσης εύκολα τελικές προσπά-
θειες και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου... εύκολα έβαλαν άλλα δύο 
γκολ: Κόρνερ του Γκάλο και κεφαλιά του Πόνσε για το 0-3 στο 45’, υπέροχη 
σέντρα με το αριστερό από τον Λιβάια και νέα κεφαλιά από τον ασταμά-
τητο Πόνσε για το 0-4 δευτερόλεπτα μετά!
Με την έναρξη της επανάληψης ο Ουζουνίδης έβγαλε, λόγω ενοχλήσεων, 
τον Μπακάκη και έβαλε τον Τσόσιτς, με το ερώτημα να είναι ένα: Θα συνέ-
χιζε στον ίδιο ρυθμό η ΑΕΚ ή θα έριχνε στροφές; Το δοκάρι (τρίτο!) του 
Χουλτ στο 49’ με σουτ από το ύψος της περιοχής έδειχνε ότι η απάντηση 
θα ήταν «θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό», αλλά τελικά ήταν... παραπλανη-
τικό. Η Ενωση δεν είχε κάποιον προφανή λόγο να παίζει σε φουλ ένταση 
για όλη τη διάρκεια του ματς και μάλλον φυσιολογικά δεν το έκανε, κόβο-
ντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.
Ετσι, βρήκε και ο ΠΑΣ την ευκαιρία να βγει μπροστά και να προσπαθήσει 
για κάτι καλό, έχοντας τις στιγμές του. Οχι τόσο με την κεφαλιά του Κρίζμαν 
στο 58’ που έφυγε αρκετά άουτ, αλλά λίγα λεπτά μετά (63’) με το δοκάρι 
του Νικολιά εντός περιοχής. Το ματς προσφερόταν για να κάνει το ντε-
μπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Κρίστιτσιτς και ο Ουζουνίδης τον έριξε 
στο ματς αντί του Μπακασέτα, με τον Σέρβο να παίρνει θέση στα χαφ, ενώ 
στη συνέχεια βγήκε και ο Πόνσε για να μπει ο Μπογέ.
Και κάπως έτσι, με την Ενωση να το έχει πάει πολύ χαλαρά στο δεύτερο 
45λεπτο, το ματς ολοκληρώθηκε με το σκορ να μην αλλάζει, αφού στο 91’ 
ο Μπάρκας απέκρουσε το πέναλτι του Αθανασιάδη για κράτημα του Τσι-
γκρίνσκι στον Κρίζμαν. 

Μπαλάρα με τεσσάρα και... 
ιπτάμενο Πόνσε!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ό
,τι και όσα κι αν είπε ο Γιώργος 
Δώνης στους ποδοσφαιριστές 
του στην ανάπαυλα αυτού του 
παιχνιδιού, έπιασαν τόπο και με 

το παραπάνω. Τουλάχιστον μέχρι το 94’... 
Ένας παντελώς μπλοκαρισμένος και με τε-
ράστιο πρόβλημα στη δημιουργία, Πανα-
θηναϊκός, βρήκε πάθος και λύσεις στο δεύ-
τερο ημίχρονο του αγώνα με την Ξάνθη για 
να κάνει την ανατροπή. Ωστόσο, εκεί που 
όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε και τη νίκη στο 
πρώτο ματς πρωταθλήματος για το 2019, 
μετά το κακό αποτέλεσμα στη Λαμία για το 
πρώτο ματς των «16» του Κυπέλλου, ήρθε 
η... κατραπακιά με το πέναλτι στις καθυστε-
ρήσεις και το τελικό 2-2. Πολύ καλά διαβα-
σμένη εμφανίστηκε η ομάδα του Ράστα-
βατς, αλλά είναι τυχερή που φεύγει από το 
ΟΑΚΑ με τον βαθμό...
Ο Παναθηναϊκός είχε τον Διούδη κάτω απ’ 
τα γκολπόστ, με την τετράδα της άμυνας 
ν’ απαρτίζεται από τους Γιόχανσον, Κολο-
βέτσιο, Μαυρομμάτη και Ινσούα. Στα χαφ 
ήταν ο Δώνης με τον Κάτσε, λίγο πιο μπρο-
στά τους ο Μπουζούκης ώστε να φτιάξει 
τριπλέτα με τους Χατζηγιοβάνη (αριστερά) 
και Μουνιέ (δεξιά), ενώ, στην επίθεση βρέ-
θηκε ο Μακέντα.
Η Ξάνθη είχε τον Ζίβκοβιτς στην 
εστία και τους Μπαξεβανίδη, 
Λισγάρα, Κασάδο και Σιλά 
από δεξιά στ’ αριστερά στην 
άμυνα. Από εκεί και πέρα, 
το σύστημα πότε εμφανι-
ζόταν 4-2-3-1 και πότε 4-4-2 
(κυρίως σε στιγμές άμυνας 
όπου ενώνονταν τρομερά τα 
μετόπισθεν με τη μεσαία γραμμή). Οι 
Κοβάσεβιτς και Μελιόπουλος ήταν στα χαφ, 
με τους Μπρίτο από αριστερά και Ντουρί-
τσκοβιτς από δεξιά πότε ν’ ανεβαίνουν και 
πότε να μένουν σε ευθεία, ενώ μπροστά, ο 
Κάστρο είχε τη βοήθεια του Καντά.
Η Ξάνθη φάνηκε ότι ήταν 10 φορές πιο 
έτοιμη και πιο καλά προετοιμασμένη για 
την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Με 
τις γραμμές της πολύ κοντά στις στιγμές 
που έπρεπε ν’ αμυνθεί αλλά και με τους 
Κάστρο και Καντά να πιέζουν πολύ ψηλά 
ώστε να κυνηγήσουν κάποιο λάθος στα 
μετόπισθεν των «πράσινων», η ομάδα του 
Ράσταβατς ήταν τρομερά σοβαρή και είχε 
και το προβάδισμα στην ανάπαυλα. Από 
ασθενή απομάκρυνση του Δώνη στα όρια 
της περιοχής, ο Καντά σούταρε με τη μια 
και με τη βοήθεια κόντρας στον Κάστρο – 

στον οποίο και χρεώθηκε το γκολ – έγινε 
το 1-0 στο 19’. Ο Παναθηναϊκός είχε τερά-
στιο πρόβλημα στη δημιουργία και στο 
χώρο του κέντρου. Με τον Ινσούα να τρέχει 
ασταμάτητα και να ψάχνει με μπαλιές τον 
Μακέντα στην περιοχή δεν μπορούσε να 
γίνει σωστή δουλειά. Οι Δώνης και Κάτσε 
ήταν αρνητικοί στο χώρο του κέντρου, ο 
Μπουζούκης δεν κατάφερε να κάνει τις 
κινήσεις και να βρει τους χώρους για να 
ενώσει κέντρο και επίθεση, ενώ, οι Χατζη-
γιοβάνης και Μουνιέ μπλοκάρονταν κάθε 
φορά πολύ καλά...
Ο Γιώργος Δώνης με την έναρξη του δευ-
τέρου μέρους άλλαξε τους τρεις πίσω από 
τον Μακέντα, έβαλε τον Μπουζούκη δεξιά 
και τον Μουνιέ κεντρικά και δικαιώθηκε 
απόλυτα! Από γέμισμα του Ινσούα από αρι-
στερά κι αφού η μπάλα πέρασε σε φάση 
που υπήρξαν φωνές για αντικανονικό 
μαρκάρισμα στη μικρή περιοχή, ο Μπου-
ζούκης έφερε τη μπάλα στο αριστερό και 
σούταρε δυνατά για να νικήσει τον Ζίβκο-
βιτς και να γράψει το 1-1 στο 48ο λεπτό! 
Η άνοδος του σκόρερ αλλά και του Χατζη-
γιοβάνη, όπως επίσης και το διαφορετικό 
πρόσωπο των περισσότερων παικτών του 

Δώνη που παρουσίασαν μεγάλη 
διαφορά, άλλαξαν το ματς. 

Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, 
είχε κρατήσει και... δώρο 
για τον κόσμο της ομάδας 
και τον εαυτό του μαζί με 
την ανανέωση του συμβο-
λαίου του και στο 68’ σε 

φάση διαρκείας, έπειτα από 
σουτ του Δώνη που σταμάτησε 

πάνω στη γραμμή, ο στόπερ του 
«τριφυλλιού» με κεφαλιά από το «ριμπά-
ουντ» έκανε το ολικό come-back για το 2-1. 
Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πλέον 
τέτοια που δύσκολα έδειχνε να χάνει το 
ματς, παρά τις όποιες στιγμιαίες ανησυχίες 
στην άμυνα όταν έφευγαν κάποιες μπαλιές 
για τον Κάστρο, με τους Μαυρομμάτη και 
Κολοβέτσιο να βρίσκουν τη λύση. Στο 80’ 
ο Μακέντα δεν τελείωσε το παιχνίδι απέ-
ναντι από τον Ζίβκοβιτς, με τον γκολκίπερ 
της Ξάνθης να πέφτει σωστά στο χαμηλό 
πλασέ. Τίποτα δεν μπορούσε να στερήσει 
από τον Παναθηναϊκό αυτή τη νίκη κι όμως 
χάθηκε... Στο 94’ ο Μαυρομμάτης ανατρέ-
πει με το χέρι τον Κάστρο στην περιοχή, ο 
Ευαγγέλου δείχνει την άσπρη βούλα και ο 
φορ της Ξάνθης σκόραρε για το τελικό 2-2 
στο 90’ + 6’.

«Χάρισε» τη νίκη σε... νεκρό χρόνο!

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα 
να περάσει νικητής από την 
Λιβαδειά. Με τα γκολ των 
Φορτούνη, Γκερέρο επικράτησε 2-
0 του Λεβαδειακού, μείωσε στο -5 
από τον ΠΑΟΚ κι ελπίζει σε «γκέλα» 
του Δικεφάλου στην Τρίπολη.

Ο 
Ολυμπιακός μπήκε... φουριό-
ζος στο ματς με την Λιβαδειά, 
είχε δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες 
και γκολ από νωρίς και κέρδισε 

αρκετά εύκολα και δίκαια με 2-0 με τον κό-
σμο του να τον αποθεώνει. Σκόρερ οι Φορ-
τούνης και Γκερέρο και πολύ καλό ματς ο 
Μπουχαλάκης. Οι Πειραιώτες έκαναν κα-
τά ένα μεγάλο διάστημα πολύ καλό παιχνί-
δι και ίσως ένα από τα τοπ τους για φέτος.
Ο Μαρτίνς σε σχήμα 4-2-3-1 επέλεξε τον 
Λάζαρο για βασικό εξτρέμ και για φορ 
τον Γκερέρο. Στην ενδεκάδα είχε τους: 
Σα, Ομάρ, Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρη (στην 
άμυνα), Μπουχαλάκη, Γκιγιέρμε (αμυ-
ντικά χαφ), Ποντένσε, Λάζαρο, Φορτούνη 
και Γκερέρο (στην επίθεση).
Ο Σανίνο από την άλλη είχε σχήμα με 5-3-
2. Ενίσχυσε πολύ την άμυνά του και είχε 
στην επίθεση τον Γιακουμάκη με τον Ναν-
γκίς. Ο Γιακουμάκης εναλλασσόταν με τον 
Ιωαννίδη μπροστά.

ΤΡΟΜΕΡΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΔΟ-
ΚΑΡΙ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟΥΝΗ 
Ο Ολυμπιακός στο α’ μέρος ήταν καται-
γιστικός και μπήκε από την αρχή με το... 
μαχαίρι στα δόντια. Μόλις στο 2ο λεπτό 
ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είχε 
δοκάρι από μπαλιά του και μετά δεν 
μέτρησε γκολ του Μπουχαλάκη για επι-
θετικό φάουλ των Λάζαρου - Γκερέρο. Ο 
Ολυμπιακός όμως βρήκε τον δρόμο προς 
τα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό ο Φορτούνης σκό-
ραρε μετά από εξαιρετική συνεργασία με 
τον Γκερέρο. Βρήκε δίχτυα με προβολή 
από κοντά και παρότι ο Λιάγκας έβαλε το 
πόδι του για να τον κόψει. Οι Πειραιώ-
τες είχαν στην συνέχεια αρκετές ακόμα 
φάσεις με Σισέ, Μπουχαλάκη (σ.σ. που 
είχε ένα ακόμα πολύ καλό και δυνατό 
σουτ), Σισέ αλλά και Ποντένσε. Επίσης ο 
Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε τρεις περι-
πτώσεις, εκ των οποίων στην μία στο 38’ 
ο Στανόγεβιτς είχε βρει την μπάλα με το 
χέρι και θα μπορούσε να δοθεί παρά-
βαση. Ο Λεβαδειακός είχε στο 29’ ένα 

πολύ καλό σουτ του Στανόγεβιτς που 
έβγαλε δύσκολα ο Σα.

Ο ΓΚΕΡΕΡΟ ΤΟ... ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟ 2-0
Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε ούτε στο 
2ο μέρος. Μπήκε φουριόζος για να 
τελειώσει το ματς και το έκανε. Στο 49’ ο 
Ποντένσε είχε ένα σουτ στα σώματα και 
μετά ο Μπουχαλάκης έχασε μεγάλη φάση 
με κεφαλιά που έβγαλε ο Μπάγιτς σε τετ 
α τετ του. Ο Κρητικός χαφ στο 50’ έβγαλε 
εξαιρετικά και με φάλτσο στον Γκερέρο 
για να σκοράρει ο Ισπανός με κεφαλιά. 
Στην συνέχεια και οι δύο ομάδες είχαν 
φάσεις καθώς άνοιξε το ματς. Ο Ολυμπι-
ακός είχε και πάλι περισσότερες πάντως. 
Προς το τέλος της αναμέτρησης και με 
τις αλλαγές που έγιναν ο Λεβαδειακός 
έβγαλε δύο φάσεις με Μαρκόβσκι αλλά 
μέχρι εκεί.
 MVP: Γκερέρο μαζί με Μπουχαλάκη. Ο 
Ισπανός ήταν μέσα στις φάσεις των δύο 
τερμάτων του Ολυμπιακού. Ο Μπουχαλά-
κης ήταν πολύ καλός αμυντικά και δημι-
ουργικά και είχε συμμετοχή στην φάση 
του 2-0. Ίσως το καλύτερό του φετινό 
ματς με τους Πειραιώτες.
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ομάρ με τον Γκι-
γιέρμε ήταν θετικότατοι, όπως και ο Σα. 
Ο Φορτούνης που σκόραρε ξανά με τον 
Λάζαρο επίσης ορεξάτοι και με μεγάλη 
προσπάθεια μεσοεπιθετικά. Δεν υστέ-
ρησε γενικά κανείς από τον Ολυμπιακό 
στο πιο μεγάλο διάστημα απλώς ορισμέ-
νοι ήταν καλύεροι από τους άλλους. Από 
τον Λεβαδειακό προσπάθησαν Μπάγιτς 
και Στανόγεβιτς και έως ένα σημείο και ο 
Σαβαντογκό.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Άμυνα και άξονας 
του Λεβαδειακού. Με αρκετά προβλή-
ματα απόψε.
 Η ΓΚΑΦΑ: Μπορεί να μπει εδώ η φάση 
του 1-0 με τον Φορτούνη. Εκεί όπου ο 
Λιάγκας έχει μπει στην πορεία της μπάλας 
και την βρήκε για να μπει μετά στα δίχτυα.
Λεβαδειακός (Τζουζέπε Σανίνο): Μπάγιτς 
- Καραχάλιος, Ζησόπουλος, Ανγκουά (73’ 
Ντιόγκο), Λιάγκας, Παντελιάδης - Όμο, 
Στανόγεβιτς, Γιακουμάκης - Ιωαννίδης (73’ 
Μαρκόβσκι), Νανγκίς (61’ Σαβαντογκό).
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα - Ομάρ, 
Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρης - Γκιγιέρμε, 
Μπουχαλάκης - Λάζαρος (68’ Γ. Μασού-
ρας), Φορτούνης (80’ Νάτχο), Ποντένσε - 
Γκερέρο (90+ Χασάν).

Του… πάει ο Λεβαδειακός του 
Φορτούνη
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Ο Ηρακλής επικράτησε του Εργοτέλη 
2-1 και πήρε την δεύτερη συνεχόμενη 
νίκη του στο πρωτάθλημα 
ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση.

Μ
πορεί να δυσκολεύτηκε, αλ-
λά ο Ηρακλής κέρδισε τον Ερ-
γοτέλη στο Καυτανζόγλειο κι 
έδειξε να αρχίζει δείγματα... 

ζωής! Ο «Γηραιός», επικράτησε 2-1 σε ένα 
αρκετά όμορφο παιχνίδι.
Στο 23’, η ομάδα του Ηρακλή πήρε... κεφάλι 
στο σκορ όταν μετά από λάθος του Μπά-
τζιου, ο Ντούνης έκλεψε και πλάσαρε για 
το 1-0. Εννέα λεπτά αργότερα, οι γηπεδού-
χοι έφτασαν κοντά στο 2-0, αλλά το σουτ 
του Χασομέρη σταμάτησε στο δοκάρι, με 
αποτέλεσμα ο Εργοτέλης να ισοφαρίσει λίγο 
πριν το ημίχρονο. Συγκεκριμένα, ο Μαζου-
λουξής στο 42’ με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 που ήταν και το 
σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στην επανάληψη ο Ηρακλής τα βρήκε 
αρκετά σκούρα! Στο 62’ απείλησε με κεφα-
λιά του Χασομέρη να απομακρύνεται από 
τον Κατσιμήτρο, αλλά από εκεί και πέρα 
οι ευκαιρίες που δημιούργησε ήταν ελά-
χιστες. Τελικά, στο 83’, βρήκε το γκολ που 
έψαχνε με τον Περόνε να πλασάρει για το 
2-1. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμε-
νοι έψαξαν την ισοφάριση, αλλά ο Βοσνιά-
δης σταμάτησε την όποια προσπάθεια και ο 
Ηρακλής πανηγύρισε την δεύτερη σερί νίκη 
του ανεβαίνοντας στην 7η θέση της Football 
League.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μανουέλ Ρόκα): Βοσνιάδης, 
Κουτρομάνος, Πασάς, Γιαννίτσης, Ζιαμπά-
ρης, Καζναφέρης, Κωστούλας, Κλέιτον (63’ 
Παναγιωτούδης), Χασομέρης (76’ Ρόβας), 
Ντούνης, Περόνε (86’ Πτηνόπουλος).
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κατσι-
μήτρος, Βουτσάς (65’ Οικονόμου), Μπουρ-
σέλης (58’ Γροντής), Μαζουλουξής, Μπά-
τζιος, Μπρους, Μπουτσάκης (36’ Λαμπά-
κης), Τσέλιος, Κουατένγκ, Ιατρούδης, 
Έφορντ.

Ο Βόλος συνεχίζει να... καλπάζει 
για Super League!
Με γκολ του Μάντζη στο 89’ ο Βόλος πήρε 
την έκτη συνεχόμενη νίκη του στη Football 
League, επικρατώντας της Παναχαϊκής με 
2-1 και παραμένοντας στην κορυφή της 
βαθμολογίας. Από νωρίς (15’) οι γηπε-
δούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Γκα-

λίτσιο, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι βρήκαν 
τον τρόπο να ισοφαρίσουν πριν τη λήξη 
του ημιχρόνου, με σκόρερ τον Μπαστακό, 
που βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο 
παιχνίδι μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον 
ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλοί πίεσαν ως το φινάλε 
και τελικά κατάφεραν να φύγουν πανηγυ-
ρίζοντας από το γήπεδο, με τον Μάντζη να 
χαρίζει άλλο ένα τρίποντο στους φετινούς 
πρωτοπόρους (31β.), ενώ οι Πατρινοί γνώ-
ρισαν τη δεύτερη ήττα στα τελευταία τρία 
παιχνίδια τους, μένοντας στους 15 και στην 
9η θέση
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Καραγκιολίδης, 
Ντεντάκης, Γκαλίτσιος, Δημόπουλος, Ουν-
γιαλίδης, Καμπαγέρο, Πίτου Γκαρσία, Λού-
κας, Πέντα (53’ Ηλιόπουλος), Κότο, Μάντζης
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Καπούταγλης, Πολίμος, Σταμόπουλος, Τσε-
λεπίδης, Λουμπαρδέας (41’ Σωτηράκος), 
Πλέγας (47’ Μουστακόπουλος), Αργυρό-
πουλος (81’ Καρατσανάκοφ), Παπατόλιος, 
Ελευθεριάδης, Κυνηγόπουλος, Μπαστακός

Εύκολα η Δόξα
Με τον Κρητικό να σκοράρει με πέναλτι λίγο 
πριν το φινάλε (87’), η Δόξα επικράτησε με 
2-0 της Σπάρτης στη Δράμα, φτάνοντας τους 
15 βαθμούς. Νωρίτερα είχε πάρει το προ-
βάδισμα με τον Μαρτίνεθ από το 29’, ενώ 
σε όλο το παιχνίδι μπόρεσε να ελέγξει τον 
ρυθμό και να μπει με θετικό αποτέλεσμα 
στο 2019, αφού δεν αγωνίστηκε το προη-
γούμενο Σαββατοκύριακο λόγω κακοκαι-
ρίας. Αντίθετα η Σπάρτη γνώρισε την πρώτη 
της ήττα στο νέο έτος και βρέθηκε πάλι στη 
ζώνη του υποβιβασμού με 11 βαθμούς.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Στάικος Βεργέτης): Μένκα, 
Καψάλης, Ανδρέου, Πεταυράκης, Σιώπης, 
Μακρής, Πατράλης, Μπαϊκαρά, Μάρτινς 
(71’Λεμονής), Δούμτσιος (61’ Κρητικός), 
Πέρεθ (80’ Σαμπανίδης)
ΣΠΑΡΤΗ (Αντρέι Τσερνίσοφ): Πάντος, Αρώ-
νης, Φραγκούλης, Κολτσίδας, Καλούσης 
(84’ Γκιατάς), Παυλής, Κωνσταντινόπουλος, 
Νάτσης, Κοζάκης (73’ Ζαχαριουδάκης), Τιε-
ντσέ, Καινούργιος

Ο Σουντουρά ανέβασε τους Πόντι-
ους στην 6η θέση
Με τον Σουντουρά να πετυχαίνει και τα 2 
γκολ, ο Απόλλων Πόντου πέρασε από την 
Άρτα επικρατώντας της ΑΕ Καραϊσκάκης με 
2-0. Μια νίκη που ανέβασε τους Πόντιους 
στην 6η θέση με 17 βαθμούς, όσους και ο 
Εργοτέλης, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στην 

10η με 14.
Στα του αγώνα ο Απόλλωνας άνοιξε το 
σκορ με τον Σουντουρά στο 16’, σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. 
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι προσπά-
θησαν να πιέσουν και να ισοφαρίσουν, με 
τους παίκτες του Καλαϊτζίδη όχι μόνο να 
κρατάνε πίσω, αλλά να πετυχαίνουν και 
άλλο γκολ επίσης με τον Σουντουρά στο 
65’.
Καραϊσκάκης (Παπαματθαιάκης): Στεφανά-
κος, Καψάλης, Παπανίκου, Καπίας, Χρού-
σιελ (64’ Τζιώρας), Παντίδος, Μασού-
ρας (50’ Βουκμίροβιτς), Χούσος, Ψιάνος, 
Κάκκο, Άλεξιτς.
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Θεοδωρό-
πουλος, Αμαραντίδης, Γεωργιάδης, Θεολό-
γου, Σαμαράς (50’ Λουφάκης), Καλαϊτζίδης, 
Σουντουρά, Πουρτουλίδης, Τσουμάνης, 
Ολαϊτάν, Κυβελίδης (88’ Δημητριάδης).

Ξεκόλλησε με Αρναρέλλη!
Ο ΑΟΧ Κισσαμικός επικράτησε εκτός έδρας 
του Αήττητου Σπάτων με 1-0 και για πρώτη 
φορά βγήκε από την ζώνη του υποβιβα-
σμού.
Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις 
στο πρώτο μέρος, η ομάδα των Χανίων 
έδειξε καλύτερο πρόσωπο και κατάφερε 
να βρει το γκολ στην επανάληψη.  Συγκεκρι-
μένα, στο 56’, ο Αρναρέλλης μετά από ατο-
μική ενέργεια έκανε το σουτ κι έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα. Ο Αήττητος έμεινε με 10 
παίκτες στο 69’ λόγω αποβολής του Τσαλά-
κου και ουσιαστικά εκεί τα πάντα τελείω-

σαν με την ομάδα των Χανίων να φεύγει με 
το σημαντικό διπλό από τα Σπάτα.
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (Πέτρος Δημητρίου): 
Κοκκαλάς, Αμπάρα, Κολλαράς, Σπυρόπου-
λος, Μάγκας, Λάμπρου, Κασνέτση, Στα-
ματάκης, Χατζηιωαννίδης, Κοκκόρης (34’ 
Τσαλάκου), Κατσέρης (80’ Σιάννης).     
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): 
Λαζαρίδης, Σισέ, Παπαχρήστος, Τόλι, 
Φαζός, Σιμόν (46’ Αρναρέλλης), Γκίνη, 
Μουμίν, Ρίσκι (93’ Ζιούλης), Αποστολό-
πουλος (71’ Κουσκουνάς), Βρεττός. 

Πλατανιάς - Αιγινιακός 3-0
Αγωνία για ένα ημίχρονο είχαμε στα Περι-
βόλια και στον αγώνα του Πλατανιά με τον 
Αιγινιακό. Οι Χανιώτες ήταν το μεγάλο 
φαβορί για τη νίκη, απέναντι στην τελευ-
ταία του βαθμολογικού πίνακα, μια νίκη 
που την πήραν, όμως όχι όσο εύκολα δεί-
χνει το τελικό 3-0. Και ήταν δύσκολη γιατί 
οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για ένα ημί-
χρονο κρατώντας απαραβίαστη την εστία 
τους.
Στο δεύτερο όμως οι Κρητικοί δεν είχαν 
περιθώρια για απώλειες και αρχικά άνοι-
ξαν το σκορ με κεφαλιά του Τσαμούρη στο 
66’. Ο Μπιανκόνι με σουτ στο 77’ έκανε 
το 2-0, για να έρθει ο Καραγκούνης στο 
πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και να 
διαμορφώσει το τελικό 3-0. Μια νίκη που 
φέρνει τον Πλατανιά στους 22 βαθμούς, 
μένοντας στην 4η θέση, ενώ ο Αιγινιακός 
έμεινε στην τελευταία με 9 όσους και ο 
Αήττητος Σπάτων.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Υπάρχει ζωή στον Ηρακλή!
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Μ
ε τον κόσμο να τον αποθε-
ώνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
ήταν «μέγας» και απέναντι 
στον Σέρβο Βίκτορ Τροΐτσκι. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 
3-1 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του 
Australian Open.
Πάμε για τον επόμενο. Θα μπορούσε να 
ήταν και αυτός ο τίτλος αναφορικά με 
τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωτα-
θλητής κατάφερε να περάσει στον τρίτο 
γύρου του Australian Open, επικρατώ-
ντας του Σέρβου, Βίκτορ Τροΐτσκι με 3-1 
(6-3, 2-6, 6-2, 7-5) και με τον κόσμο να τον 
αποθεώνει είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει 
στον επόμενο τον Μπασιλασβίλι που κέρ-
δισε με 3-2 τον Τραβάλια. 
Ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του αγώνα και μόνο στο 
δεύτερο σετ άφησε το περιθώριο στον 
αντίπαλό του να πιστέψει πως θα μπο-
ρούσε να τον κερδίσει. Ο Τροΐτσκι στο σετ 
αυτό έκανε άνετα το 1-1, όμως στην συνέ-
χεια και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν 

καλύτερος και πήρε τη νίκη.

Aκάθεκτη η Σάκκαρη στους «32» 
του Αυστραλιανού Open
Ιδανική η σημερινή βραδιά για το ελλη-
νικό τένις, καθώς η επέλαση των αθλη-
τών μας στο Australian Open συνεχίζεται. 
Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία 
Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τους 
«32» του μεγάλου αυτού τουρνουά. Η 
πρωταθλήτριά μας επικράτησε της Άστρα 
Σάρμα από την Αυστραλία με 2-0 (6-1, 
6-4) με τον κόσμο να μην σταματά να την 
αποθεώνει.
Στην επόμενη φάση η Σάκκαρη θα αντι-
μετωπίσει την Άσλεϊ Μπάρτι επίσης από 
την Αυστραλία. Όσον αφορά την σημε-
ρινή αναμέτρηση η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ και 
δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρα-
σης στην αντίπαλό της, έχοντας ως όπλο 
το δυνατό σερβίς. Στο δεύτερο η Σάρμα 
πάλεψε, αλλά και η πάλι η Σάκκαρη είχε 
την απάντηση παίρνοντας την πρόκριση.

Τσιτσιπάς ο «μέγας»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Στη Γαλλία για τους Μεσογειακούς η 
εθνική ομάδα

Μ
ε στόχο την διάκριση στους 
Μεσογειακούς Αγώνες Κ-23 
που θα διεξαχθούν το Σάββα-
το στη Γαλλία (Μιραμάς) ανα-

χώρησε από την Ελλάδα την Πέμπτη (17/1) η 
αποστολή της εθνικής μας ομάδας. 
Στην αποστολή, που αριθμεί 7 μέλη, είναι ο 
πρωταθλητής Ευρώπης Μίλτος Τεντόγλου 
αλλά και Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος την 
περασμένη σεζόν σημείωσε παγκόσμιο 
ρεκόρ! 
Ο Τεντόγλου ευελπιστεί να επαναλάβει τις 
καλές εμφανίσεις της θερινής περίοδο και 
να κυνηγήσει τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της Γλασκώβης. Ο 21χρονος 
αθλητής έχει ατομικό ρεκόρ στον κλειστό 
στίβο, 795 μ., επίδοση που θα επιδιώξει να 
βελτιώσει νωρίς στη σεζόν.
Τον αγωνιστικό ρυθμό θέλει να βρει ο 
Εμμανουήλ Καραλής, που επανέρχεται στην 
αγωνιστική δράση περίπου δέκα μήνες από 
τον σοβαρό τραυματισμό και θέλει από 
νωρίς να βρεθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η 
παρουσία του Οδυσσέα Μουζενίδη, που 
κάνει τον πρώτο του αγώνα μετά τον τραυ-

ματισμό του Σεπτεμβρίου, ωστόσο ευελπι-
στεί από νωρίς να κυνηγήσει βολές πάνω 
από τα 18,00 μέτρα. Στα 800 μ. ο Θάνος 
Καλάκος συμμετέχει στους αγώνες της χει-
μερινής περιόδου με στόχο το όριο συμ-
μετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της 
Γλασκώβης, το οποίο είναι 1.49.20 και στο 
Μιραμάς θα έχει μια πρώτη ευκαιρία να δει 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 
Τις δυνάμεις τους σε μια δυνατή διορ-
γάνωση θα δοκιμάσουν τρεις νέες αθλή-
τριες. Η Αναΐς Καραγιάννη θα τρέξει στα 60 
μ. εμπ., η Βαρβάρα Γρίλλου στα 400 μ. και 
η Άλκηστις Βαγγέλη θα συμμετάσχει στο 
ύψος.

Η ομάδα
Ανδρες
800 μ.: Θάνος Καλάκος 
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου
Σφαιροβολία: Οδυσσέας Μουζενίδης
Γυναίκες
400 μ.: Βαρβάρα Γρίλλου
60 μ. εμπ.: Αναΐς Καραγιάννη
Ύψος: Άλκηστις Βαγγέλη
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Οι Δραμινοί επικράτησαν με 1-
0 του κακού Πανσερραϊκού και… 
ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση της 
βαθμολογίας!

Λ
ιοντάρι» ήταν το Καλαμπάκι, στο εξ 
αναβολής ματς με αντίπαλο το… φά-
ντασμα του Πανσερραϊκού επικρα-
τώντας με 1-0 και παίρνοντας βαθιά 

βαθμολογική… ανάσα.
Οι Δραμινοί έδειξαν πάθος, αποφασιστικό-
τητα και θέληση, στοιχεία τα οποία δεν είχαν οι 
Σερραίοι οι οποίοι παρουσίασαν σημάδια… 
αδιαφορίας για το παιχνίδι. Παράλληλα θετικό 
ήταν και το ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας 
του Σπύρου Φιλίππου, που μαζί με τους παί-
κτες του μετά το τέλος του αγώνα πανηγύρισαν 
έξαλλα τη σπουδαία νίκη η οποία ήταν μόλις η 
δεύτερη (!) στο πρωτάθλημα.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί ο 
Πανσερραϊκός να είχε την υπεροχή που όπως 
αποδείχθηκε ήταν φλύαρη, στο μεγαλύτερο 
διάστημα του αγώνα, το Καλαμπάκι ήταν αυτό 
όμως που στο τέλος χαμογέλασε καθώς στο 
71’ ο Τζιβανάκης με εύστοχο πλασέ νίκησε τον 
Στεφανίδη. Η αντίδραση των «λιονταριών» στη 
συνέχεια ήταν… μηδαμινή καθώς δεν μπό-
ρεσαν να απειλήσουν σοβαρά την εστία του 
Κελεντζή.
Εμφανώς απογοητευμένοι από τελικό αποτέλε-
σμα ήταν και οι 50 περίπου Σερραίοι φίλαθλοι 
οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα ζήτησαν τον 
λόγω από τους ανθρώπους της ομάδας για το 
άσχημο ξεκίνημα στη νέα χρονιά, αλλά και τα 
φετινά αποτελέσματα της σερραϊκής ομάδας, 
η οποία απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο 
από την προνομιούχο δυάδα της βαθμολογίας.

Στο… ρελαντί ο Εδεσσαϊκός
Ανώτερος σε όλους τους τομείς ο Εδεσσαϊκός 
και χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα υπέταξε με 
σκορ 3-0 τον Ολυμπιακό Κυμίνων και έκλεισε 
κι άλλο την ψαλίδα από την πρώτη δυάδα της 
βαθμολογίας.
Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για 
έναν, με τους γηπεδούχους να έχουν τον πλήρη 
έλεγχο σχεδόν σε όλη την διάρκεια του ενε-
νηντάλεπτου και να φτάνουν πολύ πιο εύκολα 
από όσο περίμεναν στη νίκη και τους τρεις 
βαθμούς. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι 
του Γιώργου Νασιόπουλου (καταχειροκροτή-
θηκε από τους φίλους του Εδεσσαϊκού αφού 
ως γνωστόν υπηρέτησε την ομάδα αυτή τόσο 
σαν ποδοσφαιριστής, όσο και σαν τεχνικός) 
πέρα από την αγωνιστικότητα τους δεν έδειξαν 

ιδιαίτερα πράγματα εντός αγωνιστικού χώρου 
και ηττήθηκαν φυσιολογικά από έναν ανώτερο 
αντίπαλο. Μεγάλοι πρωταγωνιστες της νίκης 
των γηπεδούχων ήταν οι Κώστας Παπαγεωρ-
γιου και Βαγγέλης Μεταξάς.

1ος όμιλος
1 Νέστος Χρυσούπολης 33 
2 Καβάλα 32 
3 Αετός Ορφανού 25 
4 Άρης Αβάτου 22 
5 Κεραυνός Πέρνης 22 
6 Ορφέας Ξάνθης 20 
7 Πανσερραϊκός 19 
8 Αλέξανδρος Κιλκίς 17 
9 Απόλλων Παραλιμνίου 17 
10 Ασπίδα Ξάνθης 10 
11 Εθνικός Αλεξ/πολης 9 
12 Εθνικός Σιδηρ. 9 
13 ΑΕ Καλαμπακίου 8 
14 ΠΑΟΚ Κοσμίου 8

2ος όμιλος
1 Άρης Παλαιοχωρίου 28
2 ΠΟ Τριγλίας 25
3 Βέροια 24
4 Νίκη Αγκαθιάς 23
5 Αγροτικός Αστέρας 23
6 Μακεδονικός 21
7 Εδεσσαϊκός 19
8 Αλμωπός Αριδαίας 18
9 ΑΣ Γιαννιτσά 17
10 ΑΠΕ Λαγκαδά 13
11 Ολυμπιακός Κυμίνων 10
12 ΠΑΟ Κουφαλίων 7
13 Ερμής Αμυνταίου 6
14 Μελιτέας Μελίτης 5

3ος όμιλος
1 Μακεδονικός Φούφα 27
2 Σούλι Παραμυθιάς 25
3 Κρόνος Αργυράδων 24
4 Θεσπρωτός 23
5 Αχέρων Καναλακίου 23
6 Ναυπακτιακός 23
7 ΑΕ Λευκίμμης 22
8 Τηλυκράτης 18
9 Μ.Αλεξ.Καλλιθέας 17
10 Θρίαμβος Σερβιανών 16
11 Μακεδονικός Σιάτιστας 5
12 Γρεβενά Αεράτα 2
13 ΑΟ Φλωριάδας -1

4ος όμιλος
1 Ολυμπιακός Βόλου 35
2 Νίκη Βόλου 35

3 ΑΣ Μετέωρα 21
4 Αστέρας Ιτέας 19
5 ΓΣ Αλμυρού 19
6 ΑΟ Σελλάνων 18
7 Θησέας Αγριάς 17
8 Απόλλων Μακρυχωρίου 17
9 ΑΟ Στυλίδας 14
10 Πιερικός 13
11 Οικονόμος Τσαριτσάνης 13
12 Φωκικός 11
13 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10
14 Αναγέννηση Καρδίτσας 1

5ος όμιλος
1 ΟΦ Ιεράπετρας 31
2 Εθνικός 28
3 Ιωνικός 22
4 ΑΟ Επισκοπής 21
5 Γιούχτας 20
6 ΑΠΟ Κερατσίνι 19
7 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 15
8 Αμπελακιακός 15
9 Ατσαλένιος 13
10 Προοδευτική 12
11 ΑΟ Παλαιόχωρας 10
12 ΑΕ Νεάπολης 8
13 Ατρόμητος Πειραιά 7

6ος όμιλος
1 Ιάλυσος 34
2 Διαγόρας Ρόδου 28
3 ΠΑΟ Βάρδας 22
4 Παλληνιακός 21
5 Πανηλειακός 19
6 Θύελλα Ραφήνας 18
7 Διαγόρας Βραχνεΐκων 17

8 Νίκη Τραγανού 16
9 Αχαρναϊκός 14
10 Πανομβριακός 14
11 Παναιγιάλειος 13
12 Φοίβος Κρεμαστής 8
13 Αστέρας Αμαλιάδας 3

7ος όμιλος
1 Αιγάλεω 34
2 Ηλυσιακός 26
3 Αιολικός 22
4 Πανθηραϊκός 21
5 Άγιοι Ανάργυροι 20
6 Κόρινθος 15
7 ΑΟ Χαλκίς 15
8 Άγιος Ιερόθεος 14
9 Θύελλα Καμαρίου 13
10 Χαραυγιακός 12
11 Καλλιθέα 11
12 Απόλλων Ερέτριας 5

8ος όμιλος
1 Καλαμάτα 39
2 Παναργειακός 33
3 Ασπρόπυργος 32
4 ΑΟ Κατασταρίου 25
5 ΑΕ Πελλάνας 22
6 ΑΕ Ερμιονίδας 20
7 ΑΟ Υπάτου 18
8 Μανδραϊκός 17
9 Αμβρυσσέας Διστόμου 17
10 Παναρκαδικός 15
11 Αστέρας Βλαχιώτη 14
12 Ένωση Λέρνας 9
13 Πάμισος Μεσσήνης 4
14 ΑΟ Εικοσιμίας 1

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
«Έγραψε» ιστορία το Καλαμπάκι!
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο απίθανος Ντε Χέα έκανε το ματς 
της ζωής του, έπιασε τα άπιαστα, η 
Γιουνάιτεντ νίκησε 1-0 την Τότεναμ στο 
Λονδίνο και βλέπει... σεντόνι. Πέντε 
σερί νίκες στην Premier o Σόλσκιερ. 

Η 
Γιουνάιτεντ είναι ξανά στο κόλπο για 
το σεντόνι και ο Σόλσκιερ παίρνει 
τεράστιο κομμάτι επιτυχίας. Η Μά-
ντσεστερ επικράτησε 1-0 της Τότε-

ναμ στο Λονδίνο, έκανε το 5 στα 5 με τον Νορ-
βηγό κι έπιασε την Αρσεναλ στην 5η θέση. Βέ-
βαια, γι αυτό το μεγάλο διπλό, τεράστιος πρω-
ταγωνιστής είναι ο Ντε Χέα, ο οποίος με 11 (!) 
επεμβάσεις... σόκαρε τους Σπερς. Στο -6 α-
πό την Τσέλσι η Μάντσεστερ, στο -9 
από την κορυφή η Τότεναμ. 
Η Τότεναμ μπήκε δυνατά στο 
ματς, πίεσε, η κατοχή ξεπέ-
ρασε το 60%, αλλά η Γιουνάι-
τεντ τα πήγαινε πολύ καλά ανα-
σταλτικά. Μάλιστα, στο 19’ οι 
φιλοξενούμενοι είχαν τεράστια 
ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, 
αλλά ο Μαρσιάλ νικήθηκε από τον 
Γιορίς. Η Τότεναμ απάντησε στο 31’, αλλά το 
γκολ του Κέιν δεν μέτρησε σωστά. Ο Σισοκό 
αποχώρησε τραυματίας στο 39΄ και πέντε 
λεπτά αργότερα ήρθε το... σοκ για τους Λον-
δρέζους. Ο Πογκμπά έβγαλε απίθανη πάσα και 
ο Ράσφορντ με ιδανικό πλασέ διαμόρφωσε το 
1-0. Στο β’ μέρος, η Τότεναμ τα έπαιξε όλα για 
όλα, φουλ πίεση, αλλά είχε μπροστά της έναν 
τρομερό Ντε Χέα. Τρεις φορές ο Κέιν, δυο ο 
Αλι, μια ο Γιορέντε, ο Σον και ο Αλντερβάιρελντ 
νικήθηκαν από τον Ισπανό, ο οποίος έκανε 
11 επεμβάσεις, ρεκόρ σεζόν και μόνο με την 
Αρσεναλ το 2017 είχε περισσότερες. 

Εβερτον – Μπόρνμουθ 2-0
Τα Ζαχαρωτά κατάφεραν να νικήσουν 2-0 την 
Μπόρνμουθ και να πάρουν ανάσα, όπως και ο 
Μάρκο Σίλβα στον πάγκο τους.
Ο Μάρκο Σίλβα ένιωθε μεγάλη πίεση. Η Εβερ-
τον είχε νικήσει μόνο σε μία από τις οκτώ 
τελευταίες αγωνιστικές. Κατάφερε όμως με 
πολύ δύσκολο τρόπο να πάρει το τρίποντο 
με 2-0 επί της Μπόρνμουθ. Οι φιλοξενού-
μενοι ξεκίνησαν πιο δυνατά, είχαν ευκαιρίες 
και δοκάρι με τον Μπρουκς (14’), αλλά απά-
ντησε σε αυτό με οριζόντιο ο Κιν (49’) και ενώ 
ο Ακε (49’) έσωσε στη γραμμή. Στο 61’ όμως ο 
Ζούμα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ο Κάλ-
βερτ-Λιούιν στην τελευταία στιγμή του αγώνα 
(90’+5’) καθάρισε για το 2-0 που αφήνει τους 

ηττημένους χωρίς νίκη για πέντε αγωνιστικές.

Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς 3-0
Η Σίτι βρίσκεται σε τρελή κατάσταση και μετά 
τα 16 γκολ σε Κύπελλο και League Cup πέρασε 
εύκολο βράδυ και κόντρα στη Γουλβς για την 
Premier League. Oι Πολίτες επικράτησαν των 
Λύκων 3-0 στο Ετιχαντ και βρέθηκαν ξανά στο 
-4 από τη Λίβερπουλ. Ο Νταβίδ Σίλβα έφτασε 
τις 267 συμμετοχές κι έγινε ο Νο1 όλων των 
εποχών των Πολιτών στην Premier League, 
ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε την πρώτη νίκη 
απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Με 
δέκα παίκτες από το 19ο λεπτό οι Λύκοι. 
Ιδανικό το ξεκίνημα για τη Σίτι, αφού μόλις στο 

10ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Σανέ έκανε 
ωραία παράλληλη σέντρα από τα 

αριστερά και ο Ζεσούς με προ-
βολή πέτυχε το 1-0. Οι γηπε-
δούχοι συνέχισαν την πίεση 
και στο 16’ ο Νταβίδ Σίλβα 
βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, 
αλλά νικήθηκε από τον Πατρί-

σιο. Τρία λεπτά αργότερα τα 
πράγματα έγιναν ευκολότερα για 

τους Πολίτες, μιας και ο Μπολί αντί-
κρισε την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρ-

κάρισμα στον Μπερνάρντο Σίλβα. Η Σίτι είχε 
τον απόλυτο έλεγχο, η κατοχή της ξεπέρασε το 
80% και προσπάθησε να διασπάσει την άμυνα 
των Λύκων. Οι φιλοξενούμενοι στη μοναδική 
επίσκεψή τους στο 36’ λίγο έλειψε να κάνουν 
ζημιά, αλλά Κάστρο και Ντιόγκολ δεν μπό-
ρεσαν να σκοράρουν. Στο 39’ η Μάντσεστερ 
έφτασε στο δεύτερο γκολ. Ο Κόαντι ανέτρεψε 
τον Στέρλινγκ και ο Ζεσούς από την άσπρη 
βούλα πέτυχε το 2-0. Ο Βραζιλιάνος έφτασε τα 
12 γκολ στο Etihad στα οκτώ τελευταία παιχνί-
δια. Η Σίτι θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο 
τέρμα στο α’ μέρος, αλλά από την κεφαλιά του 
Στέρλινγκ το 44’ ο Πατρίσιο μπλόκαρε! 
Ο ρυθμός στην επανάληψη έπεσε, η Γουλβς 
έμεινε στην άμυνα, η Σίτι είχε τον απόλυτο 
έλεγχο, που μέχρι το 65’ δεν είχε μεταφρα-
στεί σε κάποια καλή ευκαιρία. Η είσοδος 
του Ντε Μπρόινε ζωντάνεψε τους γηπεδού-
χους και στο 67’ ο Βέλγος είχε ένα πολύ καλό 
σουτ που όμως πέρασε άουτ. Η Μάντσεστερ 
προσπάθησε για ένα τρίτο γκολ, αλλά σε δυο 
περιπτώσεις ο Πατρίσιο είχε σωστές τοποθε-
τήσεις στις προσπάθειες των Στέρλινγκ, Ντε 
Μπρόινε. Ωστόσο, στο 78’ οι Πολίτες βρήκαν 
ξανά δίχτυα. Ο Ντε Μπρόινε έκανε τη σέντρα, 
η μπάλα βρήκε στον Κόαντι και κατέληξε στα 
δίχτυα για το 3-0. Ετσι, η Σίτι πέτυχε την 5η νίκη 
σε όλες τις διοργανώσεις.
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Με Ντε Χέα βλέπει... σεντόνι η 
Γιουνάιτεντ

Η Γιουβέντους νίκησε την Μίλαν 
1-0 στην Σαουδική Αραβία με γκολ 
του Ρονάλντο και κατέκτησε το 8ο 
Ιταλικό Super Cup της ιστορίας της.

Μ
ε τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
να σκοράρει σε έναν ακό-
μα τελικό στην καριέρα του, 
η Γιουβέντους λύγισε 1-0 

την Μίλαν στην Τζέντα και κατέκτησε το 
8ο Supercoppa. Δοκάρι είχαν στο 0-0 οι 
Rossoneri, που από το 76’ έπαιξαν με δέ-
κα παίκτες εξαιτίας σωστής αποβολής 
του Κεσί.
Με φάση για την Γιουβέντους ξεκί-
νησε το ματς, με τον Ντάγκλας Κόστα να 
κάνει το πλασέ στο 4’ αλλά να μην βρί-
σκει στόχο, ενώ στόχο δεν βρήκε ούτε 
ο Κανσέλο με το διαγώνιο σουτ να φεύ-
γει επίσης έξω. Οσο η ώρα περνούσε, 
η Μεγάλη Κυρία φάνηκε ότι θα επιβάλ-
λει ολοκληρωτικά τον ρυθμό της και στο 
31’ το σουτ του Κιελίνι με καλές προϋπο-
θέσεις έφυγε ψηλά και έφτασε στο 43’ 
πολύ κοντά στο γκολ όταν ο Ματουιντί 
έδωσε στον Ντάγκλας Κόστα, ο οποίος 
έκανε τη σέντρα αλλά το σκαστό βολέ του 
Ρονάλντο πέρασε μόλις έξω. Στις καθυ-
στερήσεις έχασε την καλύτερη ευκαιρία 
της η ομάδα του Γκατούζο καθώς το σουτ 
του Τσαλχάνγλου μέσα από την περιοχή 
σταμάτησε ο Σέζνι.
Η επανάληψη ξεκίνησε με τρομερή φάση 
για την Μίλαν, καθώς στο 48’ ο Κουτρόνε 
με δυνατό αριστερό τράνταξε το ορι-
ζόντιο δοκάρι του Σέζνι. Στο 59’ ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο έριξε την προειδοποι-
ητική στα γάντια του Ντοναρούμα και 
δύο λεπτά μετά πήρε σε τέλειο timing 
την πάσα-μύθο του Πιάνιτς και νίκησε 
με κεφαλιά τον keeper της Μίλαν (1-0). Ο 
Γκατούζο έβαλε τον Ιγουαΐν στο 72’ αλλά 
δεν έμελλε να αλλάξει τίποτα υπέρ των 
Rossoneri καθώς μερικές στιγμές αργό-
τερα με δολοφονικό μαρκάρισμα ο Κεσί 
είδε μέσω VAR σωστή απεθείας κόκκινη. 
Η Γιούβε έπαιξε στο μισό γήπεδο στο 
τελευταίο τέταρτο και παρότι δεν ‘κλεί-
δωσε’ το ματς, κράτησε άνετα τον τίτλο.

Ρόμα - Βίρτους Εντέλα 4-0
Με τον Σικ να σκοράρει δύο φορές και 
να δίνει ασίστ η Ρόμα νίκησε 4-0 την Βίρ-

τους Εντέλα και πέρασε στα προημιτελικά 
του Coppa Italia.
Οι Giallorossi δεν είχαν κανένα πρόβλημα 
να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας 
που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της 
Serie C και στη φάση των «8» θα παίξουν 
με μονό αγώνα εκτός έδρας με την Φιορε-
ντίνα. Με τη σέντρα οι Ρωμαίοι άλλαξαν 
16 πάσες και ο Σικ με τακουνάκι έκανε το 
1-0 και στις καθυστερήσεις του πρώτου 
μέρους ο ίδιος παίκτης πάλι με τακουνάκι 
έδωσε σε κενό τέρμα στον Μαρκάνο για 
το 2-0. Το 3-0 για την Ρόμα έκανε νωρίς 
στο δεύτερο μέρος ο Σικ και στο 74’ με 
σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε 
το τελικό 4-0 ο Παστόρε.

Κάλιαρι - Αταλάντα 0-2
Με γκολ και ασίστ του Ντούβαν Ζαπάτα 
στα τελευταία λεπτά, η Αταλάντα πέρασε 
με 0-2 από την Κάλιαρι και έκλεισε ραντε-
βού στα προημιτελικά του Coppa Italia.
Ο τεχνικός της Αταλάντα, Τζαμπιέρο Γκα-
σπερίνι, είχε πει πριν το μονό ματς για 
τη φάση των «16» ότι η ομάδα του θέλει 
τη νίκη για να παίξει ξανά με την Γιου-
βέντους με την οποία είχε αναδειχθεί 
ισόπαλη 2-2 στο πρωτάθλημα. Η Dea 
τα κατάφερε τελικά χάρη στον on-fire 
Κολομβιανό επιθετικό, Ντούβαν Ζαπάτα, 
ο οποίος σκόραρε από κοντά στο 88’ και 
έδωσε έτοιμο γκολ τον Πούλισιτς στιο 90’ 
για το 0-2.

Εύκολα στα προημιτελικά η Νά-
πολι
Στα προημιτελικά του κυπέλλου η 
Νάπολι, η οποία επικράτησε εύκολα 2-0 
της Σασουόλο εντός έδρας.  
Παρά τις απουσίες των Μέρτενς, Χάμσικ, 
Αλμπιόλ, Ζιελίνσκι, Βέρντι, η Νάπολι δεν 
είχε πρόβλημα να υπερκεράσει το εμπό-
διο της Σασουόλο. Οι Ναπολιτάνοι επι-
κράτησαν 2-0 εντός έδρας και βρέθη-
καν στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Πιο 
δυνατά οι γηπεδούχοι, πίεσαν, ο Καγιε-
χόν έχασε ευκαιρία στο 10ο λεπτό, αλλά ο 
Μίλικ πέντε λεπτά αργότερα κατάφερε να 
βρει δίχτυα. Η Σασουόλο, προσπάθησε 
να αντιδράσει και στο 35’ ο Λοκατέλι 
σημείωσε γκολ. Ωστόσο, με τη βοήθεια 
του VAR, το γκολ ακυρώθηκε. Η Νάπολι 
είχε την ουσία και στο 74’ από πάσα του 
Μίλικ, ο Ρουίθ διαμόρφωσε το 2-0.

Το πήρε κι αυτό η 
Γιουβέντους
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Ο Ερμής «έκλεισε» θέση για την οκτάδα του κυπέλλου, αφού διέσυρε τον 
ΑΣΙΛ και μάλιστα στην έδρα του.
Το σύνολο του κ. Κουσίν πέρασε πανηγυρικά στην επόμενη φάση, αφού με 
συνολικό αριθμό τερμάτων (7-0) δεν μπορούσε να μην το πράξει και τώρα 

περιμένει το νέο αντίπαλο του που θα προκύψει ύστερα από κλήρωση μόλις ολο-
κληρώσουν τις υποχρεώσεις όλα τα «ζευγάρια» που τίθενται αντιμέτωπα!
Οι «φτεροπόδαροι» με εντυπωσιακό επιθετικό ρεσιτάλ, «κλείδωσαν» την πρό-
κριση από νωρίς, καθώς ο Λύτρας έλυσε τον… «γρίφο» με κεφαλιά (12΄), ενώ ο 
Μακρίεβ (41́ ) «έσβησε» κάθε ελπίδα των γηπεδούχων από τα… έντεκα βήματα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός ήταν χαλαρός, αλλά ο Ερμής πέτυχε άλλα δύο 
τέρματα δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση του. Ο Γιάννης Ταραλί-
δης ευστόχησε σε πέναλτι (61́ ), ενώ ο Πηλέας με δυνατό σουτ «έγραψε» το τελικό 
σκορ (0-4) που έφερε χαμόγελα σε μία ομάδα που έχει ποιότητα αλλά κινδυνεύει 
με υποβιβασμό, ένα γεγονός που θέλει να αποφύγει. Από την άλλη πλευρά, η 
ομάδα του ΑΣΙΛ πλέον στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον της στο πρωτά-
θλημα Β’ Κατηγορίας.

Ανόρθωση–ΕΝΠ 2-3
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Η Ανόρθωση κρατούσε περισ-
σότερο την μπάλα, όμως αυτό δεν ήταν ικανό για να ασκήσει ουσιαστική πίεση 
στην εστία των φιλοξενουμένων. Εκεί που η Ανόρθωση άρχισε να ανεβαίνει, το 
γκολ ήρθε για την ΕΝΠ. Ο Πίττας  στο 15’ υποδέχθηκε ωραία μπαλιά από τα μετό-
πισθεν, κέρδισε κάποια μέτρα με την μπάλα και με αριστερό φαλτσαριστό σουτ 
έξω από την περιοχή της Ανόρθωσης, νίκησε τον Δημητρίου και έγραψε το 0-1 για 
την Ανόρθωση, «παγώνοντας» το «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Το ζητούμενο για την Ανόρθωση πλέον, ήταν η γρήγορη ισοφάριση κάτι που θα 
γλύτωνε άγχος από τους ποδοσφαιριστές του Στρέπελ. Κάτι τέτοιο συνέβη, όμως 
πριν αυτό γίνει πραγματικότητα, ο  Ουντόζι στο 17’ έχασε πολύ καλή ευκαιρία 
για το 0-2, οταν μετά από γέμισμα του Βαλλιάνου, από την καρδιά της περιοχής 
της Ανόρθωσης πήρε την καρφωτή κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.  
Στο 21’ η Ανόρθωση έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πράνιτς εκτέλεσε κόρνερ από 
αριστερά, ο Ζοάο Βίκτορ πήρε την πισινή κεφαλιά και ισοφάρισε για την ομάδα 
της Αμμοχώστου. Το 2-1 για την Ανόρθωση ήρθε στην αμέσως καλή στιγμή της 
ομάδας. Ο Στρούνα στο 27ο λεπτό, επιχείρησε το γέμισμα από δεξιά, εκεί πρώ-
τος στην μπάλα βγήκε ο Μικελτάντζε που τσίμπησε ωραία την μπάλα και έγραψε 
το 2-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέο πρόβλημα για την ΕΝΠ. Λίγα δευτερόλε-
πτα πριν την έναρξη του ο Κλέιμαν αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε. Στη 
θέση του πέρασε ο νεαρός Πέτρου.  Η Ανόρθωση ήταν καλύτερη στα πρώτα στά-
δια. Δύο φορές με τον Κοφί και μία με τον Μικελτάντζε έφθασε κοντά στο γκολ. 
Στο 60’ κεφαλιά του Ουντόζι κατέληξε άουτ, όπως επίσης και το σουτ του Ζάρατε 
τρία λεπτά αργότερα. Ωστόσο οι «βυσσινί» έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 67’.  Ο 
Βαλλιανός έκανε το γέμισμα από αριστερά, ο Ουντόζι βγήκε πρώτος στην μπάλα 
και με γύρισμα τροφοδότησε τον Πίττα, που λίγο πίσω από την μικρή περιοχη 
με σουτ, σημείωσε το δεύτερο προσωπικό τέρμα για εκείνο και την ομάδα του.
Η Ανόρθωση έψαξε με μανία το νικητήριο γκολ. Στο  84’ κεφαλιά από τον Ντου-
γκλάο, μετά από κόρνερ, κατέληξε άουτ.  Στο 87’ μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Κοφί, ο Ζοάο Βίκτορ αμαρκάριστος εντός της περιοχής της ΕΝΠ, με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 88’ Λαβόρδε και Κυριάκου συνδυάστηκαν άψογα, με 
το σουτ του Κυριάκου λίγο πίσω από τη μικρή περιοχή, να αναγκάζει τον Πέτρου 
στην απόκρουση του αγώνα.
Ότι δεν πέτυχε η Ανόρθωση, τα κατάφερε η ΕΝΠ. Στις καθυστερήσεις, ο Ουντόζι 
μετά από απομάκρυνση πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή της Ανόρθωσης 
από αριστερά και με δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι 
της εστίας του Δημητρίου, σημειώνοντας το νικητήριο τέρμα για την ΕΝΠ, δίνο-
ντας έτσι στους Παραλιμνίτες σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης.

Με γκολ του Ασούμπρε στο τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων η ΑΕΚ πήρε την νίκη (1-
2) με ανατροπή σκορ και έδωσε προβάδισμα 
στην ομάδα της Λάρνακας για την πρόκριση 
στα προημιτελικά του κυπέλλου. Άνοιξαν το 
σκορ οι Ερυθρόλευκοι στο 5’, ισοφάρισαν 
με εκτέλεση πέναλτι του Φλοριάν οι 
Κιτρινοπράσινοι.

Ο 
αγώνας στο «Αμμόχωστος» ξεκίνησε με 
τον καλύτερο τρόπο για την Νέα Σαλαμί-
να που μπήκε δυναμικά στην αναμέτρη-
ση και κατάφερε νωρίς να πάρει προβά-

δισμα. Η ομάδα του Σάββα Πουρσαϊτίδη άνοιξε το 
σκορ με τον Κίνγκλσεϊ να αξιοποιεί την πάσα του Ε-
λουντού κάνοντας το 1-0 με πλασέ.
Οι γηπεδούχοι στο πρώτο 15λεπτο κατάφεραν να 
κλείσουν τους διαδρόμους και περιόρισαν την ΑΕΚ 
εντούτοις ένας λάθος στην άμυνα κόστισε την ισο-
φάριση.
Ο Γκολομπάρτ ανέτρεψε τον Ακοράν στην περιοχή 
με τον Φλοριάν να αναλαμβάνει την εκτέλεση του 

πέναλτι ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν και 
δημιούργησαν τις συνθήκες για την ανατροπή του 
σκορ όμως δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν σε 
γκολ τις φάσεις που έφτιαξαν.
Οι δύο ομάδες δεν εγκατέλειψαν το πλάνο με το 
οποίο ξεκίνησαν τον αγώνα και εφαρμόζοντας επι-
θετικό τρόπο παιχνιδιού κυνήγησαν με αξιώσεις 
δεύτερο γκολ.
Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς… άνοιξε περισσό-
τερο και ο ρυθμός κυμάνθηκε σε ψηλά επίπεδα και 
από τις δύοομάδες που επιδίωξαν να σκοράρουν 
για την νίκη που θα αύξανε τις πιθανότητες πρό-
κρισης.
Το γκολ της… λύτρωσης ήρθε από τον Ασούμπρε ο 
οποίος μπήκε στον αγώνα στο 90’+3’ κα στο 90’+4’ 
με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό Νέα Σαλαμίνα–
ΑΕΚ 1-2.

Oμόνοια – Aπόλλων 1-1
Η Ομόνοια και ο Απόλλωνας εξήλθαν ισόπαλες 1-1 
στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα της φάσης των 
«16» του κυπέλλου και την πρόκριση πήρα οι γαλά-

ζιοι αφού στον πρώτο αγώνα στο Τσί-
ρειο η ομάδα του Αυγουστή κέρδισε με 
1-0 τους πράσινους.
νει το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο 
έξω.
Στο 19’ το τριφύλλι κέρδισε φάουλ σε 
καλό σημείο με τον Γκόμεθ να το εκτε-
λεί αλλά ο Βάλε ήταν σε ετοιμότητα και 
έδιωξε σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα 
ο Ματ βρέθηκε μόνος απέναντι στον 
Βάλε και έκανε το σουτ μέσα από την 
περιοχή αλλά ο τερματοφύλακας των 
φιλοξενουμένων απέκρουσε την μπάλα.
Στο 35’ ο Ματ ζήτησε αλλαγή λόγω 
τραυματ ισμού, και σ τη θέση του 
πέρασε ο Ραμίρεζ. Στο 41’ ο Κολο-
βός βρέθηκε στην περιοχή του Απόλ-
λωνα αλλά το σουτ που έκανε βρήκε σε 
σώματα. Τελευταίο σου του πρώτου 
μέρους καταγράφηκε στο 44’ από τον 
Σακέτι το οποίο ήταν άστοχο.
Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο 
μέρος καταγράφηκε για την ομάδα του 
Αναστασίου στο 58’ όταν ο Κολοβός 
έκανε την πάσα στο Ραμίρες μέσα στην 
περιοχή αλλά ο Βάλε τον πρόλαβε και 
απομάκρυνε την μπάλα.
Στο 59’ ο Σωφρόνης Αυγουστή έβγαλε 
έξω τον Μάρκοβιτς αφού τραυματί-
στηκε και στη θέση του μπήκε ο Κέβιν 
Μπρου.

αθλητικά
Nέα Σαλαμίνα – AΕΚ 1-2

Ασούμπρε, ο λυτρωτής
AΣΙΛ – Eρμής 0-4
Επιβλητικοί οι 
«φτεροπόδαροι»!
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Χίμκι 71-57

Τον «πλήγωσε» γιατί τον αγαπούσε

Ο Ολυμπιακός (12-7) επικράτησε με 71-57 της Χίμκι (7-12) του Γιώργου Μπαρτζώκα ο οποίος 
γνώρισε την αποθέωση στο ΣΕΦ. Εκπληκτική άμυνα οι Πειραιώτες. 

Ο 
Ολυμπιακός χωρίς να φορτσάρει επικρά-
τησε εύκολα της Χίμκι με 71-57. Με «όπλο» 
την εξαιρετική άμυνα, οι Πειραιώτες βρή-
καν αρκετά εύκολα καλάθια στον αιφνιδια-

σμό, προηγήθηκαν με 19 πόντους (62-43) και δεν α-
νησύχησαν το παραμικρό. Εκπληκτικό παιχνίδι από 
Παπανικολάου (14π., 6ρ.), Μιλουτίνοφ (13π., 7ρ.) και 
Βεζένκοβ (14π.).
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά στην 
άμυνά τους, οι περιστροφές λειτουργούσαν άριστα 
και η Χίμκι δε μπορούσε να βρει διάδρομο προς το 
καλάθι. Με μόλις 3 πόντους παθητικό σε 6’, ο Ολυ-
μπιακός είχε ευκαιρία να τρέξει αρκετές φορές και με 
πόντους από τους Σπανούλη, Μιλουτίνοφ και Παπανι-
κολάου προηγήθηκε με 14-3 (6’).
Στην δεύτερη περίοδο η εικόνα των δύο ομάδων αντι-
στράφηκε. Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο για ένα 
πεντάλεπτο και οι φιλοξενούμενοι με σερί 9-0 
μείωσαν τη διαφορά σε 20-18 (15’). Ένα 
καλό δίλεπτο μπάσκετ ήταν ικανό όμως 
να προσφέρει πολύτιμη… ανάσα στον 
Ολυμπιακό. Με καλάθια του Μιλου-
τίνοφ και τρίποντο του Στρέλνιεκς η 
διαφορά επέστρεψε σε διψήφιο επί-
πεδο πόντων (32-22).
Στο τρίτο δεκάλεπτο Βεζένκοβ και 
Παπανικολάου ήταν παντού σε άμυνα 
κι επίθεση με αποτέλεσμα η διαφορά όχι 
να μένει γύρω από τους 10 πόντους, αλλά να 
φτάνει και στο +18 (42-24, 16’).
Το παιχνίδι είχε κριθεί ως προς τον τελικό νικητή. Οι 
Ρώσοι έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να μειώσουν 
τη διαφορά, αλλά όσα καλάθια σκόραραν μπροστά, 
τα δέχονταν πίσω κι έτσι η διαφορά παρέμενε σε 
επίπεδο ασφαλείας (62-43, 34’). Γκιλ και Μποστ με 
προσωπικές ενέργειες έκαναν το 62-50 (37’), χωρίς 
ωστόσο να ανησυχήσει ο Ολυμπιακός.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική 
άμυνα και ήταν ανώτερος σε τρίποντα (40%025%), σε 
ριμπάουντ (33-28) και σε ασίστ (20-16).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κώστας Παπανικολάου σε 
30:03 είχε 14 πόντους (1/1δ., 4/8τρ.), 6 ριμπάουντ, 2 
ασίστ, 2 λάθη κι ένα κόψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τσαρλς Τζένκινς 
ολοκλήρωσε με 4 πόντους (2/3δ., 0/3τρ.), ένα ριμπά-
ουντ και 2 λάθη.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε 28:21 είχε 
13 πόντους (3/3δ., 7/8β.), 7 ριμπάουντ κι ένα κόψιμο.
Σούπερ και ο Σάσα Βεζένκοβ με 14 πόντους (4/5δ., 
2/3τρ.).

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου 
ήταν το διάστημα το οποίο έκρινε το αποτέλεσμα με 
τον Ολυμπιακό να φτάνει σε διαφορά μεγαλύτερη των 
15 πόντων.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πιρουέτα του Γιώργου Πρί-
ντεζη που θύμισε γκαρντ και το καλάθι και φάουλ που 
πέτυχε στην πρώτη περίοδο.
Εκπληκτικό κόψιμο του Γκιλ σε προσπάθεια του Βεζέν-
κοβ για lay up σε αιφνιδιασμό.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός το κακό πρώτο εφτάλεπτο 
του δευτέρου δεκαλέπτου. Η Χίμκι τα 6/24 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 20-11, 32-33, 55-36, 71-57

Μπλατ: «Το άλογο σέρνει την άμαξα και ό-
χι η άμαξα το άλογο»
Ο Ντέιβιντ Μπλατ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού, 
για τη μη συμμετοχή του Τίμα και τόνισε πως σκέφτε-

ται μόνο το επόμενο ματς.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντέιβιντ Μπλατ 

μετά το παιχνίδι:
Για το ματς με τη Χίμκι: Η ομάδα ήξερε 
τη σημασία του αγώνα και πόσο καλά 
έπρεπε να παίξουμε και μπήκαμε 
με αυτή την προσέγγιση. Πραγμα-
τικά το επίπεο της άμυνάς μας ήταν 
υψηλό και ήταν κάτι το οποίο χρει-

αζόμασταν. Στην επίθεση σουτάραμε 
με καλά ποσοστά σε τρίποντα, δίποντα, 

βολές και αυτό συνήθως οδηγεί σε υψηλό 
σκορ. Το πρόβλημα για το οποίο δεν σκοράραμε 

πολλούς πόντους, ήταν ότι κάναμε πολλά λάθη, για 
αυτό και το χαμένο μεγάλο σκορ από την πλευρά μας. 
Η Χίμκι είναι μία καλή ομάδα, καλά προπονημένη και 
ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς.
Για τον Τίμα που δεν αγωνίστηκε καθόλου: Είναι 
δύσκολο να χρησιμοποιείς 12 παίκτες σε κάθε αγώνα. 
Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν είναι εύκολο 
να το κάνεις συνέχεια. Ούτε οι Τουπάν και Μπόγρης 
έπαιξαν αρκετά απόψε. Εξαιτίας του παιχνιδιού της 
Χίμκι αναγκαστήκαμε να πάμε σε αυτό το ροτέισον, 
γιατί η Χίμκι ήθελε να πάει σε αργό τέμπο, αλλά εμείς 
θέλαμε ένα πιο γρήγορο.
Για το που βλέπει να φτάνει η ομάδα βαθμολογικά: 
Συνήθως δεν βάζεις την άμαξα μπροστά από το άλογο, 
το άλογο τραβάει την άμαξα. Βλέπουμε το υπόλοιπο 
1/3 που έχουμε και τώρα έχουμε μπροστά μας το ματς 
με το Χολαργό για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Το 
μόνο που μπορώ να πω κοιτάζοντας πίσω είναι πως 
ίσως να μπορούσαμε να είχαμε άλλη μία νίκη, αλλά 
δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα κάτι.

Κατέρρευσε στο τέλος ο 
ΠΑΟΚ

Ο 
ΠΑΟΚ δεν κατάφερε 
να σφραγίσει την πρό-
κριση στη Γαλλία κα-
θώς η ήττα (79-70) α-

πό τη Ναντέρ τον υποχρεώνει να 
κερδίσει τουλάχιστον τους δύο 
από τους τρεις τελευταίους αγώ-
νες. Η ελληνική ομάδα κατέρρευ-
σε στην τελευταία περίοδο όπου 
περιορίστηκε στους 10 πόντους.
Ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στην 
αντιμετώπιση του μακρινού σουτ 
της Ναντέρ στο πρώτο πεντά-
λεπτο της πρώτης περιόδου 
με συνέπεια να βρεθεί στο -12 
(17-5). Η ελληνική ομάδα πήρε 
μεγάλες βοήθειες από τους παί-
κτες που ήρθαν από τον πάγκο 
καθώς Τέπιτς και Γκάρετ, εκτός 
των έντεκα πόντων που πρόσφε-
ραν έως το τέλος της περιόδου, 
ουσιαστικά έδεσαν την άμυνα 
της ομάδας τους η οποία με επι-
μέρους σκορ 8-20 και με εντυπω-
σιακό buzzer beater του Φιλ Γκος 
ισοφάρισε στο τέλος του δεκαλέ-
πτου (25-25).
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του 
ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο 
ήταν τα ριμπάουντ (σ. σ. 20-10 
υπέρ της Ναντέρ) και οι δεύτε-
ρες ευκαιρίες που είχαν οι Γάλλοι. 
Δεν πλήρωσε το τίμημα καθώς η 
Ναντέρ ήταν επιρρεπής στο λάθος 
αλλά και αναποτελεσματική στο 
μακρινό σουτ. Οι γηπεδούχοι 
αξιοποίησαν περισσότερο το 
γεγονός ότι απέκτησαν πλεονέ-
κτημα από τα διαιτητικά σφυρίγ-
ματα με τα διαφορετικά κριτήρια 
που είχαν στο κομμάτι των επα-
φών γι’ αυτό εξάλλου είχαν 14/14 
βολές στο πρώτο μέρος έναντι 
2/3 για την ελληνική ομάδα. Η 
Ναντέρ ξέφυγε με 32-25 έπειτα 
από 2:30 στη δεύτερη περίοδο 
(32-25), αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε τις 
λύσεις μέσα από το μακρινό σουτ 
κυρίως του Χάτσερ και το ημί-
χρονο τελείωσε με buzzer beater 
του Αμερικανού (43-41).
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε για πρώτη 
φορά το προβάδισμα (44-45) 
έπειτα από περίπου τρία λεπτά 
στο δεύτερο ημίχρονο. Συνέχισε 
όμως να πληρώνει την αδυναμία 

του στο ριμπάουντ και σε συνδυ-
ασμό με πέντε σερί πόντους από 
τον Ντόμινικ Ουότερς, η Ναντέρ 
προηγήθηκε με 55-48 (26’). Με 
προσωπικές φάσεις του Κόνιαρη, 
ο ΠΑΟΚ επέστρεψε μέσα σε ένα 
λεπτό (55-54). Το δεκάλεπτο ολο-
κληρώθηκε με ένα καλάθι από 
τον Σένγκλιν (62-60).
Η ελληνική ομάδα συνέχισε να 
σουτάρει με εξαιρετικό ποσο-
στό ευστοχίας έξω από τα 6.75 
και απέκτησε το προβάδισμα 
με 64-65 έπειτα από 90’’ στην 
τελευταία περίοδο. Μέχρι εκείνο 
το σημείο η Ναντέρ δεν είχε την 
ίδια αποτελεσματικότητα στο 
μακρινό σουτ, εκεί την απέκτησε, 
εκμεταλλεύτηκε τα διαδοχικά 
λάθη του ΠΑΟΚ και με 12-0 σερί 
ουσιαστικά «τελείωσε» το παι-
χνίδι (76-65, 34:30). Είναι χαρα-
κτηριστικό το γεγονός ότι η ελλη-
νική ομάδα δεν πέτυχε καλάθι 
για έξι λεπτά. Έτσι η Ναντέρ 
μπήκε στα τελευταία δύο λεπτά 
του αγώνα με +9 (77-68) και 
πέτυχε το ιδανικό γι’ αυτήν, τη 
νίκη αλλά και το πλεονέκτημα 
έναντι του ΠΑΟΚ σε περίπτωση 
ισοβαθμίας.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ναντέρ εκμε-
ταλλεύτηκε την αθλητικότητά της, 
κράτησε τον ΠΑΟΚ χωρίς πόντο 
για τουλάχιστον έξι λεπτά έβαλε 
και τρία μεγάλα σουτ στο ίδιο 
διάστημα. Η ελληνική ομάδα έχει 
πάντως κάθε δικαίωμα να γκρι-
νιάζει για τα διαφορετικά κριτή-
ρια των διαιτητών.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζέ-
ρεμι Σένγκλιν ήταν ο μοναδικός 
συνεπής κι έβαλε όλα τα δύσκολα 
σουτ. Τον ακολούθησε ο Ντόμι-
νικ Ουότερς, ενώ ο Γιουσκεβί-
τσιους πέτυχε δύο τρίποντα στην 
τελευταία περίοδο, εκεί που η 
Ναντέρ ξέφυγε στο σκορ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Τζούλιαν 
Γκαμπλ δεν επρόκειτο να παίξει, 
λόγω της σημασίας του αγώνα 
μπήκε στο παρκέ κι έκανε ζημιές 
στον ΠΑΟΚ με τις άμυνες και τους 
πόντους του.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 43-41, 
62-60, 79-70
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