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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Οι δύο πιο 
ισχυροί 

πολεμιστές είναι 
η υπομονή 

και ο χρόνος.

Αυτοί 
καταφέρνουν 

τα πάντα.

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι 

αναγνώστριες,

Για άλλη μία φορά εύχομαι να 

σας βρίσκω καλά με την υγεία 

σας, γ ιατ ί γ ια εμένα προσω-

πικά είναι το μόνο σημαντικό 

που εύχομαι σε όλο το κόσμο που συναν τώ 

και συναναστρέφομαι καθημερινά. Τον τελευ-

ταίο καιρό πολλοί φίλες και φίλοι συμπατριώ-

τες μας «έφυγαν» από κοντά μας γ ια το «αιώ-

ν ιο ταξ ίδι». Εγώ ε ίμαι άκρως συναισθηματ ι-

κός από τα παιδικά μου χρόνια και σκέφτομαι 

πόσες όμορφες σ τ ιγμές ε ίχα περάσει με πολ-

λούς απ’ αυτούς αλλά και ότι οι περισσότεροι, 

όπως και εμείς, ήρθαν σ τον Καναδά με πέν τε 

ρούχα και πολλά όνειρα δημιουργώντας οικογέ-

νειες, επιχειρήσεις και τα παιδιά και τα εγγόνια 

τους εύχομαι να συνεχίσουν το ισ τορικό τους 

και κατ’ επέκταση την συνέχιση της φυλής μας 

με την γλώσσα, την θρησκεία μας και τα ήθη και 

τα έθιμα μας. 

Ένα  θέμα που θέ λω να  ασ χοληθώ προσε-

χώς είναι για το ζήτημα κύριων και κυριών της 

παροικ ίας μας που προσπαθών τας να συνε ι-

σφέρουν στο θεάρεστο έργο της θρησκείας μας 

εδώ στο Τορόντο παράλληλα εκμεταλλευόμενοι 

κάποια θέση ή συγκυρίες του «επαγγέλματος» 

προβαίνουν σε επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες που πρώτον είναι ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ conflicts of 

interest και δεύτερον είναι επιζήμιες γ ια ομο-

γενείς που είναι η κύρια απασχόληση τους γ ια 

δεκαετίες γ ια να εξοικονομούν τα προς το ζην 

για τους ιδίους και τις οικογένειες τους.

Φυσικά θα το μεταφέρω προσωπικά και χωρίς 

τυμπανοκρουσίες και προς τον Αρχιεπίσκοπο 

μας πισ τεύον τας ότ ι θα υπάρχει «Θεία Μέρι-

μνα» αυτού του γεγονότος που φυσικά μπορεί 

να λάβει περίεργες διαστάσεις. 

Μέχρι την άλλη φορά… να είστε καλά !

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Εκλέγεται Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας από την πρώτη ψηφοφορία με 266 ψήφους

Ε
υρύτατη συναίνεση που εξασφαλίζει την εκλογή της 
κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο ανώτατο α-
ξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρώτη 
ψηφοφορία διαμορφώνεται μετά την επίσημη ανακοί-

νωση του ΣΥΡΙΖΑ πως θα στηρίξει την πρόταση του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Οι κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ και της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης διαθέτουν συνολικά 244 βουλευτές. Πλέον προ-
στίθενται και οι 22 του Κινήματος Αλλαγής που επίσης απο-
φάσισε ομόφωνα να υπερψηφίσει  την υποψηφιότητας της 
κυρίας Σακελλαροπούλου, και επιτυγχάνεται  πλειοψηφία 266 
βουλευτών. Απο την άλλη πλευρά η ΚΟ του ΚΚΕ λέει «όχι». 
«Όχι» στην υποψηφιότητα της Αικατερίνης Σακελλαροπού-
λου είπε το ΜέΡΑ25, που «αντιπροτείνει» τη Μάγδα Φύσσα.
Οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, όπως δήλωσε ο πρόεδρός 
της Κυριάκος Βελόπουλος θα δηλώσουν «παρών». 
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Συντάγματος 
στην πρώτη ψηφοφορία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας 
που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 στις 10:30 
το πρωί απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών. Αυτό σημαί-
νει ότι κατά πάσα πιθανότητα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας 
θα βγει “λευκός καπνός” απο το κοινοβούλιο και η χώρα θα 
αποκτήσει για πρώτη φορά γυναίκα στο ανώτατο πολιτειακό 
αξίωμα.
Σε περίπτωση ανατροπής των πολιτικών δεδομένων και αδυ-
ναμίας εκλογής Προέδρου την ερχόμενη Τετάρτη, η διαδικα-
σία επαναλαμβάνεται μετά απο πέντε ημέρες με το όριο της 
πλειοψηφίας να παραμένει στις 200 ψήφους, ακολουθεί τρίτη 
ψηφοφορία με το όριο στις 180, τέταρτη με το όριο στις 151 
ψήφους ενώ αν και αυτή αποβεί άκαρπη το όριο πέφτει στην 
σχετική πλειοψηφία κατά την πέμπτη και τελευταία διαδικα-
σία. Σε κάθε περίπτωση και μετά την πρόσφατη συνταγματική 
αναθεώρηση δεν προβλέπεται πρόωρη διάλυση της Βουλής 
λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πάντως, σύμφωνα με τις προθέσεις των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, η υποψηφιότητα της κυρίας Σακελλαροπούλου δεν 
φαίνεται ότι μπορεί να καταρρίψει το ρεκόρ θετικών ψήφων 
που κατέχει ο κ. Κάρολος Παπούλιας κατά την πρώτη εκλογή 
του το 2005 όταν και συγκέντρωσε 279 ψήφους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Στασινόπουλος εξελέγη το 1974 
με 206 ψήφους. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος το 1975 με 210. Ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1980 με 183 και το 1990 με 
153. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης με 180 το 1985, ο Κωστής Στε-
φανόπουλος με 269 το 2000, ο κ. Κάρολος Παπούλιας με 279 
το 2005 και 266 το 2010 και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος με 

233 το 2015.

Ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη, το παρασκήνιο της 
επιλογής και η διαδικασία εκλογής
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αιφνιδίασε τους πάντες. Η ανακοί-
νωση ενός έκτακτου διαγγέλματος σήμαινε μόνο ένα πράγμα 
κι αυτό δεν ήταν άλλο από την αποκάλυψη του ονόματος του 
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες ήθελαν 
τον πρωθυπουργό να δημοσιοποιεί την επιλογή του μετά το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ήτοι μετά τις 22 
Ιανουαρίου και πριν τις 24.
Ο ίδιος, όμως, είχε κατασταλάξει πολύ νωρίτερα. Από τις 
αρχές Ιανουαρίου φέρεται να είχε καταλήξει στην πρόεδρο 
του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπού-
λου.
Έτσι, αποφάσισε να δώσει τέλος στην ονοματολογία μία ώρα 
αρχύτερα. Για την ακρίβεια, η ανακοίνωση θα καθυστερούσε 
λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι και την ψήφιση του εκλογικού 
νόμου, αλλά τελικά επισπεύστηκε λόγω και του προγράμμα-
τος του απερχόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος αναχώρησε σήμερα το πρωί για 
επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, προκειμένου να συναντή-
σει τον ομόλογό του Μάικλ Χίγκινς. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
κατέληξαν ότι δεν είναι κομψό να πραγματοποιηθεί κάποια 
ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ούτε, όμως, 
έβλεπαν τον λόγο να περιμένουν ακόμα. Έτσι, το τελευταίο 
24ωρο αποφασίστηκε η ανακοίνωση να γίνει χθες το από-
γευμα.
Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει επαφές και επικοι-
νωνίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. Μόλις, όμως, χθες το μεσημέρι της 
τηλεφώνησε και την ενημέρωσε ότι θα προχωρούσε στην 
ανακοίνωση του ονόματός της. Ενδεικτικό ότι όλα αποφα-
σίστηκαν την τελευταία στιγμή είναι ότι χθες το μεσημέρι 
άρχισαν να ακυρώνονται και διάφορα ραντεβού του πρω-
θυπουργού που είχαν προγραμματιστεί, ενώ όλοι οι στε-
νοί του συνεργάτες «άδειασαν» επίσης το πρόγραμμά τους 
και έσπευσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλείνοντας, μάλιστα, τα 
τηλέφωνά τους.
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου βρέθηκε σε μία λίστα υπο-
ψηφίων, αλλά από την αρχή φάνηκε να πληροί όλα τα κριτήρια 
του πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα υπερκομματικό πρό-
σωπο που προέρχεται από το προοδευτικό κέντρο. Ενδει-
κτικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, την είχε προτείνει 
ομοφώνως για τη θέση της προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.
Το φύλο της αποτέλεσε, επίσης, ένα ισχυρό πλεονέκτημα, 
καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμούσε να είναι αυτός 
που ουσιαστικά θα στείλει την πρώτη γυναίκα στην Προε-
δρία της Δημοκρατίας, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό. 
Επιπλέον, η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου δεν προκαλεί αντι-
δράσεις στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέ-
τως! Χαίρει εκτίμησης και σεβασμού. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ήταν πρόταση του υπουργού Επικρατείας Γιώργου 
Γεραπετρίτη.
Από τις πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης έχει καταστεί 
σαφές ότι δυσκολεύονται να αντιτεθούν στο πρόσωπο της 
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Εξάλλου, αυτός ήταν εν μέρει 
και ο στόχος. Στο Μέγαρο Μαξίμου θα επιθυμούσαν να ξεπε-
ράσει τις 200 ψήφους και με αυτό τον τρόπο να εκλεγεί ακόμη 
και από την πρώτη ψηφοφορία. Σε ερώτηση προς τον πρόε-
δρο της Βουλής για το εάν πιστεύει ότι θα χρειαστούν πολλές 
ψηφοφορίες για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημο-
κρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε: «όχι, πιστεύω 
ότι θα έχει ευρύτερη πλειοψηφία…».

Το «ναι» στην υποψηφιότητά 
της από τον ΣΥΡΙΖΑ και το 
ΚΙΝΑΛ εξασφαλίζει ευρεία 
συναίνεση 266 ψήφων στην 
κυρία Σακελλαροπούλου - Το 
πρωί της 22ας Ιανουαρίου 
η πρώτη ψηφοφορία, στην 
οποία απαιτούνται 200 ψήφοι
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Έ
να συγκινητικό βίντεο στο οποίο 
φαίνεται ότι ο μικρός Παναγιώτης 
Ραφαήλ στέκεται για πρώτη φορά 
στα πόδια του κάνει τον γύρο του δι-

αδικτύου και σκορπά χαμόγελα αισιοδοξί-
ας. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από τους 
γονείς του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ στη 
σελίδα «Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη Ραφα-
ήλ» στο Facebook.
«Είχαμε καιρό να σας ενημερώσουμε για 
την κατάσταση του παιδιού, η καθημερι-
νότητά μας είναι γεμάτη από εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες. Είμαστε κάτι παραπάνω 
από ενθουσιασμένοι και θέλαμε να το μοι-
ραστούμε μαζί σας, γιατί χάρη σε εσάς το 
καταφέραμε αυτό!!! Το ξέρουμε ότι έχουμε 
πολύ δρόμο και πολλή δουλειά ακόμα αλλά 

έχουμε την υπομονή και τη δύναμη που μας 
δίνει ο μικρός μας και εσείς!! Σας ευχαρι-
στούμε ολόψυχα», αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στην ανάρτηση.
Σημειώνεται ότι στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη 
χορήγηση της θεραπείας στον Παναγιώτη 
Ραφαήλ, ο οποίος βρίσκεται σε νοσοκομείο 
της Βοστώνης.
Ο Παναγιώτης Ραφαήλ δίνει μάχη με τη σπά-
νια πάθηση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας 
τύπου 1, έχοντας τους γονείς του στο πλάι 
του.
Ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ διαγνώστηκε 
αμέσως μετά τη γέννησή του με το συγκε-
κριμένο νόσημα και έκτοτε προσπαθεί 
καθημερινά να το πολεμήσει.

Για πρώτη φορά στέκεται στα πόδια 
του ο Παναγιώτης Ραφαήλ 

Χρυσοχοΐδης: Παιδιά πλουσίων 
οικογενειών μέσα στις 
καταλήψεις 

Π
αρέμβαση για το θέμα των ε-
πιθέσεων από τους καταλη-
ψίες στους αστυνομικούς στο 
Κουκάκι και τ ις αποφάσεις 

των εισαγγελέων που αποφάνθηκαν 
πως είναι πλημμέλημα και αφέθηκαν 
ελεύθεροι έκανε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
μιλώντας στην εκπομπή «10» της ΕΡΤ, 
την οποία παρουσ ιάζε ι η γ νωσ τή 
δημοσιογράφος Όλγα Τρέμη, έχοντας 
δίπλα της τον δημοσιογράφο Αντώνη 
Δελατόλα, σημείωσε ότι έχει δημι-
ουργηθεί η πεποίθηση πως υπάρχει 
το «δικαίωμα του τσιμεντόλιθου» και 
πέταξε το γάντι σ την αντιπολίτευση 
λέγοντας ότι ο κάθε πολίτης περιμένει 
να κάνει μια καταγγελία για τους τσιμε-
ντόλιθους και όλα αυτά που σημειώθη-
καν στο Κουκάκι.
«Υπάρχει σιωπή για να μην στεναχω-
ρηθούν κάποιοι γνωστοί που βρίσκο-
νται πολύ κοντά τους» είπε και τόνισε: 
«Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στις 
καταλήψεις παιδιά πλουσίων οικογε-
νειών και κάτω από την ασπίδα είναι 
ο ανώνυμος ασ τυνομικός των 800 
ευρώ...  Πλέον θα υπάρχει κάμερα σε 
όλες τις επιχειρήσεις. Θα έχουν κάμε-
ρες οι ίδιοι οι αστυνομικοί για να κατα-
γράφεται η δράση όλων. Και του αστυ-
νομικού και των διαδηλωτών». 
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
είπε επίσης ότι «οι καταληψίες θα μπο-
ρούσαν να σκοτώσουν αστυνομικούς» 
και παρατήρησε ότι «ο εισαγγελέας 
έπρεπε να αξιοποιήσει και το τηλεο-
πτικό υλικό», δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους της εκπομπής.
Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης αποδιοργα-
νώθηκαν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και 
σημείωσε παράλληλα ότι επί ΣΥΡΙΖΑ 
αδρανοποιήθηκαν οι υπηρεσίες.
«Από την Πατησίων και κάτω, μέχρι 
τον Κολωνό και το Μεταξουργείο είχε 
να εμφανιστεί όργανο του κράτους 
πολλά χρόνια» παρατήρησε συγκεκρι-
μένα και επανέλαβε την πεποίθηση του 
να αντιμετωπιστεί το θέμα των κατα-
λήψεων. 
«Αποτέλεσμα της διάλυσης των υπη-
ρεσιών ήταν και το Μάτι... Χάθηκαν 

100 άνθρωποι επειδή δεν δόθηκε μια 
μάχη» είπε σε άλλο σημείο της συνέ-
ντευξής του.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
σημείωσε επίσης ότι είναι μείζον πρό-
βλημα η αίσθηση της ατιμωρησίας που 
καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια. 
«Μέλη σπείρας που συνελήφθησαν 
πριν από 20 ημέρες διαπιστώθηκε ότι 
είχαν συλληφθεί 200 φορές και είχαν 
αφεθεί ελεύθεροι και τις 200 φορές» 
είπε στρέφοντας τα πυρά του και στο 
νόμο Παρασκευόπουλου.
Αναφερόμενος σ τ ις κατηγορίες γ ια 
παραβιάσεις των ατομικών ελευθεριών 
και άσκηση υπέρμετρης αστυνομικής 
βίας από πρόσφατες επιχειρήσεις της 
ΕΛ.ΑΣ είπε ότι πλέον ο Συνήγορος του 
Πολίτη μαζί με το οπτικό υλικό θα έχει 
τη δυνατότητα να κάνει ανακρίσεις...
«Όποιος αστυνομικός δεν μπορεί να 
συγκρατήσει τον εαυτό του θα βρε-
θεί εκτός ΕΛ.ΑΣ. Δεν υπάρχει περί-
πτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως 
η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία» 
» επανέλαβε.

«Είμαστε στα μισά του δρόμου 
για τα Εξάρχεια»
Για τα Εξάρχεια είπε ότι «είμαστε στα 
μισά του δρόμου. Δεν μπορεί να υπάρ-
χουν κλειστές γειτονιές που να κυριαρ-
χεί το έγκλημα και τα ναρκωτικά. Στα 
Εξάρχεια υπάρχουν ακόμα πολλά ναρ-
κωτικά... Στο επόμενο δίμηνο όμως δεν 
θα υπάρχουν... Καθημερινά εμπεδώνε-
ται η ειρήνη στην ΑΣΟΕΕ ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του 
ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι «πρέπει να 
θωρακίσουμε την χώρα και από την 
ισλαμική τρομοκρατία και σημείωσε 
ότι από τη βόμβα που τοποθετήθηκε 
στο ΑΤ Ζωγράφου συμπεραίνεται ότι 
έχουμε και την παλιάς κοπής τρομο-
κρατία από νέους ανθρώπους που 
είναι πιο κυνικοί.  
Για το μεταναστευτικό είπε ότ ι «τη 
χώρα δεν την κυβερνούν οι δήμαρχοι... 
Τις αποφάσεις τις λαμβάνει η υπεύθυνη 
κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΕ. 
Γινόμαστε καλύτεροι μέρα με την μέρα. 
Εάν δεν έχουμε ροές όπως το ‘15 τα 
πράγματα το πρώτο εξάμηνο του ‘20 η 
κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη».
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Η πρώην εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς καταθέτει ενώπιον της προανακριτικής επιτροπής της 
Βουλής - Όπως είπε, μετά την άρνησή της να ασκήσει διώξεις ένιωσε ότι εκτελείτο  «συμβόλαιο 
θανάτου εις βάρος της από τον Παπαγγελόπουλο»

Σ
ε ανατριχιαστικές αποκαλύψεις 
για την δράση και τους ωμούς 
εκβιασμούς του τέως αναπλη-
ρωτή υπουργού Δικαιοσύνης 

Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που πα-
ραπέμπουν σε παραδικαστικό κύκλω-
μα προχώρησε η κυρία Ελένη Ράικου 
κατά την πρώτη κατάθεσή της στην 
προανακριτική επιτροπή της Βουλής 
που ερευνά την σκευωρία Novartis.
Η πρώην εισαγγελέας Εγκλημάτων 
Διαφθοράς μίλησε για τους εκβι-
ασμούς που δέχθηκε η ίδια απο τον 
πρώην υπουργό προκειμένου να 
ασκήσει ποινικές διώξεις κατά των 
πολιτικών αντιπάλων της προηγού-
μενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς 
να υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία 
αλλά και για το “συμβόλαιο εξόντω-
σής” που ενεργοποίησε η άρνησή της 
να συμμορφωθεί με τα σχέδια του 
“Ρασπούτιν”.
Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο κ. 
Παπαγγελόπουλος της ζήτησε να κατα-
σκευάσει στοιχεία και μάρτυρες.
Η κυρία Ράικου αποκάλυψε οτι ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός 
Δικαιοσύνης παρενέβαινε συνεχώς 
στο έργο των εισαγγελέων Διαφθο-
ράς απαιτώντας να ασκηθούν διώ-
ξεις κατά πολιτικών αν και γνώριζε 
ότι δεν υπήρχαν ενοχοποιητικά στοι-
χεία. Περιγράφοντας καταστάσεις 
που παραπέμπουν σε παραδικαστικό 
κύκλωμα είπε ότι ο κ. Παπαγγελόπου-
λος παρενέβαινε και σε άλλες υποθέ-
σεις – εκτός της Novartis – που αφο-
ρούσαν συγκεκριμένους επιχειρημα-
τίες.
“Τον Ιανουαριο 2017 μας διαβιβά-
στηκε αναφορά του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος με συνημμένο πόρι-
σμα για την Τραπεζα Αττικης και την 
δανειοδότηση σε 100δες επιχειρη-
ματίες χωρις να τηρούνται τα τραπε-
ζικά κριτήρια. Ο Παπαγγελόπουλος με 
πηρε τηλεφωνο και μου ζητησε να την 
κρατήσω και να μην την προχωρήσω 
και του ειπα “δεν γίνεται””
Στην ερώτηση δε του Δημήτρη Μαρ-

κόπουλου για το αν γνωρίζει άλλους 
εισαγγελείς που υπέστησαν τις παρεμ-
βάσεις “Ρασπούτιν” απάντησε: “Και 
ο κ. Αθανασίου, ο οικονομικός εισαγ-
γελεας μου εκμυστηρεύτηκε παρεμ-
βάσεις”.
Η ίδια χαρακτήρισε τον κ. Παπαγγελό-
πουλο ως “σκευωρό” που λειτουργεί 
παραθεσμικά, με παρακρατικές μεθό-
δους και στημένα δημοσιεύματα προ-
κειμένου να πλήξει τους αντιπάλους 
του. Μεταξύ άλλων, η έμπειρη εισαγ-
γελέας έχει αναφέρει:
- Ο Παπαγγελόπουλος δεν ορρω-
δούσε προ ουδενός. Έπαιρνε τηλέ-
φωνα και υποδείκνυε τί να κάνουμε σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις. Είχε άποψη 
και ήταν ο ορισμός της παρεμβατικό-
τητας. Ήταν υποθέσεις που ενδιέφεραν 
τον ίδιο. Όχι μόνο για πολιτικούς αλλά 
και για επιχειρηματίες.

-ΣτηNovartis απαιτούσε να κατασκευ-
άσω στοιχεία και μάρτυρες. Ο Παπαγ-
γελοπουλος ήθελε πολιτικούς εδώ και 
τώρα! Αυτό ήθελε. Τελικά το κατάφερε 
με την Τουλουπάκη. Αυτό αποδεικνύει 
η ροή των γεγονότων. Όσα ήθελε τα 
πέτυχε με την Τουλουπάκη. Την είχε 
άλλωστε έτοιμη για αντικαταστάτριά 
μου.
- Mου τηλεφώνησε ο Δ. Παπαγγελό-
πουλος με άσχημο τόνο και με ρώτησε 
γιατί δεν έστειλα την υπόθεση στη 
Βουλή. Όταν του είπα πως δεν έχω 
στοιχεία μου είπε: “Έχεις και παραέ-
χεις. Στείλτε και θα τα βρουν οι παρα-
κάτω”. Του απάντησα οτι “εγώ δεν 
είμαι αυτής της σχολής”. Και εκείνος 
μου είπε “μείνε με τη σχολή σου και 
θα δεις τί θα πάθεις”

-Ενιωσα για πρώτη φορά την κοινή 
εκβίαση σε βάρος μου. Αισθάνθηκα 
ότι το σχέδιο εκτέλεσής μου ήταν ήδη 
σε τελική φάση.
-Στις 10.11.2017 την κάλεσε ο προϊ-
στάμενός της στο Τμήμα Δικαστικών 
Συνδρομών. Ο διάλογος που διημεί-
φθη τότε είχε ως εξής: “Μου είπε πως 
πρέπει να με αλλάξει για το δικό μου 
καλό”. Του απάντησα: “Κατάλαβα. Σας 
τηλεφώνησε ο Παπαγγελόπουλος”. 
Μου χαμογέλασε και απάντησε: «Δεν 
θα έκανα το χατήρι κανενός, αλλά είναι 
για το καλό σου”.
-Όταν είδα και το πρωτοσέλιδο του 
Ντοκουμέντο εναντίον μου τον Μάρ-
τιο του 2017 αισθάνθηκα τί θα πει 
συμβόλαιο θανάτου και πώς είναι να 
είσαι θεσμικά απροστάτευτη. Μέσα 
σε φόβο και ανασφάλεια έγραψα στις 
τρεις τα ξημερώματα την επιστολή 
με την οποία ζητούσα την αντικατά-
στασή μου. Επειδή είχα καταλάβει τί 
συμβαίνει έδωσα την επιστολή αυτή 
στη δημοσιότητα. Από τότε και μέχρι 
σήμερα για πρώτη φορά στη ζωη μου 
ακολούθησε μια σειρά πειθαρχικών 
διώξεων:
-Μέχρι το 2017 δεν είχα καμία απο-
λύτως πειθαρχική διαδικασία. Ολα 
ξεκίνησαν μετά την άρνησή μου να 
ασκήσω διώξεις.
-Τον κ.Παπαγγελόπουλο δυστυχώς τον 
στήριζε το τότε κυβερνητικό κόμμα. 
Δεν κατήγγειλα τότε τον κ.Παπαγγελό-
πουλο γιατί δεν είχα θεσμική προστα-
σία. Υπήρχε απόκλιση από τα συνηθι-
σμένα στον Άρειο Πάγο που με έκαναν 
να νιώθω άβολα. Που να αναφερθώ; 
Στην κυρία Δημητρίου άμα πήγαινα 
ήξερα τί θα γίνει. Η κυρία Δημητρίου 
ταυτιζόταν με την κυβέρνηση. Γι αυτό 
δεν απολάμβανα τη θεσμική προατα-
σία που χρειαζόμουν.
-Ειλικρινά απορώ πώς τον στήριζε η 
τότε κυβέρνηση. Λειτουργούσε με 
τρόπο εκβιαστικό.  Έστηνε δημοσι-
εύματα με παρακρατικές μεθόδους. 
Έφτιαχνε ιστορίες και διέσυρε αθώους 
ανθρώπους”

Βόμβες Ράικου στην προανακριτική 
Novartis: Δέχτηκα ωμό εκβιασμό από 
τον Παπαγγελόπουλο

Σφίγγει ο κλοιός για τον 
Γιώργο Νίκα μετά την 
καταδίκη Λαβίδα στη 
Νέα Υόρκη

Ο 
Τηλέμαχος Λαβίδας, γιος ενός μάνατζερ φαρ-
μακευτικής εταιρείας κρίθηκε ένοχος και κα-
ταδικάστηκε για τη διαρροή εταιρικών μυστι-
κών σε έναν στενό του φίλο, το Γιώργο Νίκα, 

ο οποίος οι εισαγγελείς θεωρούν ότι ήταν μέρος ενός 
παγκόσμιου δικτύου συναλλαγών βασισμένων σε εμπι-
στευτικές πληροφορίες.
Ο 39χρονος Τηλέμαχος Λαβίδας ήταν ο πρώτος εναγόμε-
νος σε δικαστήριο των ΗΠΑ που αντιμετώπισε κατηγο-
ρίες για συμμετοχή σε ένα σύστημα εμπιστευτικών πλη-
ροφοριών το οποίο δημιούργησε δεκάδες εκατομμύρια 
δολάρια κερδών μέσα από διαρροές που έγιναν παρά το 
νόμο από επενδυτικούς τραπεζίτες και εταιρικά στελέχη 
σχετικά με στοιχεία φαρμακευτικών εταιρειών. Αν και ο 
Λαβίδας έπαιξε έναν σχετικά μικρό ρόλο στην υπόθεση, 
η δίκη του στη Νέα Υόρκη έριξε φως στο πώς ένας διε-
φθαρμένος Ελβετός trader και άλλοι εκμεταλλεύτηκαν 
επαφές σε τρεις ηπείρους για συλλογή απόρρητων πλη-
ροφοριών σχετικά με την αγορά.
Ο Λαβίδας κρίθηκε ένοχος την Τετάρτη για τις επτά κατη-
γορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω ηλε-
κτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, της απάτης σε χρε-
όγραφα και της συνωμοσίας, μετά τη διαρροή πληροφο-
ριών σχετικά με την Ariad Pharmaceuticals Inc. τις οποίες 
έλαβε από τον πατέρα του. Το δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι ο Λαβίδας διαβίβασε τις πληροφορίες αυτές στον 
Γεώργιο Νίκα, έναν Έλληνα επιχειρηματία με ακίνητα και 
εστιατόρια στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκας χρησιμοποίησε τα 
μυστικά προκειμένου με κινήσεις στην αγορά να αποκο-
μίσει περί τα 4,7 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη, σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο.
Ο Λαβίδας έλαβε λιγότερα ως αντάλλαγμα, ανέφεραν οι 
εισαγγελείς. Διαβίβασε τις πληροφορίες λόγω της φιλίας 
του με τον Νίκα και ως αντάλλαγμα για μια επένδυση 
ύψους 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του Νίκα στην 
επιχείρησή του, την Mediterra Inc., για να αρχίσει την 
παρασκευή μπαρών με διατροφικές προδιαγραφές.
Η δικαστής των ΗΠΑ που προήδρευσε στην εκδίκαση 
της υπόθεσης, η Ντενίζ Κόουτ, δήλωσε ότι ο Λαβίδας θα 
μάθει το ύψος της ποινής του στις 17 Απριλίου. Ο καταδι-
κασθείς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που μπορεί να 
φτάσει τα οκτώ χρόνια. Η δικαστής απέρριψε αίτημα του 
Λαβίδα να γίνει γνωστή η ποινή του πριν από το τέλος 
Φεβρουαρίου.
Ο Λαβίδας έχει παραμείνει περιορισμένος κατ’ οίκον από 
τη σύλληψή του τον Οκτώβριο στο μητροπολιτικό κέντρο 
του Μανχάταν, αφού η Κόουτ αρνήθηκε το προτεινόμενο 
πακέτο εγγύησης ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων 
πριν από την έναρξη της δίκης. Ο Λαβίδας πιθανότατα 
θα εκτίσει την ποινή του σε μια λιγότερο περιορισμένη 
φυλακή, από εκείνη όπου κρατήθηκε ο Τζέφρι Επστάιν, 
καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος 
βρέθηκε κρεμασμένος τον περασμένο Αύγουστο, όταν 
βρισκόταν εν αναμονή της δίκης του.
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Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων έλαβε την οριστική 
απόφαση με την οποία τέθηκε 
εκτός ο έτερος διεκδικητής, η Hard 
Rock, λόγω των προβλημάτων που 
είχε η προσφορά του ως προς τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα 

Μ
ε έναν διεκδικητή, το επεν-
δυτικό σχήμα της Mohegan 
με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ( και τις 
«Καρυάτιδες» (φωτό), περ-

νά στην επόμενη φάση ο διαγωνισμός για 
την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο 
Ελληνικό. Μετά από διαδοχικές συνεδρι-
άσεις, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων έλαβε την οριστική απόφαση 
με την οποία τέθηκε εκτός ο έτερος διεκ-
δικητής η Hard Rock, λόγω των προβλη-
μάτων που είχε η προσφορά της ως προς 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Τόσο η από-
φαση για τον αποκλεισμό της Hard Rock, 
όσο και η απόφαση για την εγκυρότητα 
των νομιμοποιητικών εγ-
γράφων της της προσφο-
ράς του επενδυτικού σχή-
ματος της Mohegan ελή-
φθησαν ομόφωνα.
Η εν λόγω απόφαση της 
ΕΕΕΠ ήταν λίγο πολύ ανα-
μενόμενη, δεδομένου ότι 
είχε προηγηθεί η γνω-
μοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού στο τέλος 
του περασμένου Δεκεμβρίου η οποία 
έκρινε ότι ο φάκελος της Hard Rock ήταν 
ελλιπής.
Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής ανα-
μένεται να καθαρογραφεί και γνωστοποι-
ηθεί στις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές 
- και ο εδιαφερόμενος, εν προκειμένω 
η Hard Rock, που θα θεωρήσει ότι πλήτ-
τεται έχει το δικαίωμα υποβολής ενστά-
σεων εντός δεκαημέρου. Η εταιρεία έχει 
ήδη προϊδεάσει ότι δεν πρόκειται να 
«παραιτηθεί» εύκολα, αφού με επίση-
μες ανακοινώσεις εντός και εκτός Ελλά-
δας έχει προαναγγείλει ότι προτίθεται να 
προχωρήσει στην υποβολή ενστάσεων.
Πάντως, με το δεδομένο ότι η ολοκλή-
ρωση του διαγωνισμού για την άδεια 
παραχώρησης του καζίνο στο Ελληνικό 

αποτελεί από τα βασικά προαπαιτούμενα 
για το οικονομικό κλείσιμο της συναλλα-
γής του επενδυτή (Lamda Development) 
με το ελληνικό Δημόσιο και προκειμέ-
νου να αποφευχθούν νέες καθυστερή-
σεις ως προς την έναρξη των εργασιών, 
εφόσον υποβληθούν και οι ενστάσεις 
από πλευράς της Hard Rock , η ελληνική 
κυβέρνηση θα προωθήσει μέσα στις επό-
μενες ημέρες νομοθετική ρύθμιση που 
θα ανοίγει το δρόμο να ξεκινήσουν οι 
προκαταρκτικές εργασίες εντός της έκτα-
σης, με κατεδαφίσεις, εκσκαφικές εργα-
σίες κ.τλ. Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση 
είναι απαραίτητη από την στιγμή που δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθούν άμεσα 
όλα τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο 
της συναλλαγής. Εκτός από την ολοκλή-
ρωση του διαγωνισμού της παραχώρη-
σης άδειας καζίνο, στα προαπαιτούμενα 
περιλαμβάνονται ακόμη η ιδιοκτησιακή 
και πολεοδομική ωρίμανση του έργου.
Όσον αφορά τώρα το καζίνο, όπως προ-
βλέπεται στο τεύχος της προκήρυξης του 

διαγωνισμού το ελά-
χισ το τ ίμημα που θα 
πρέπει να προσφέρει ο 
ενδιαφερόμενος επεν-
δυτής στην προσφορά 
για την άδεια εντός της 
έκτασης του Ελληνικού 
(το άνοιγμα της προ-
σφοράς θα γίνει σε δεύ-
τερο φάση) είναι τα 30 

εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική προ-
σφορά έχει βαρύτητα 60% στη συνολική 
αξιολόγηση, ενώ η τεχνική αξιολόγηση 
έχει βαρύτητα 40% και περιλαμβάνει τέσ-
σερα σημεία της προσφοράς ως προς το 
μέγεθος της ανάπτυξης:
1ο σημείο: Η ανάπτυξη πεντέστερου 
ξενοδοχείου με δυναμικότητα τουλάχι-
στον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια 
60.000 τ.μ.
2ο σημείο: Η ανάπτυξη συνεδριακού και 
εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια τουλά-
χιστον 12.000 τ.μ.
3ο σημείο: Η ανάπτυξη χώρου καζίνο 
τουλάχιστον 12.000 τ.μ
4ο σημείο: Η ανάπτυξη χώρων συνάθροι-
σης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις με αριθμό θέσεων τουλά-
χιστον 3.000.

Καζίνο Ελληνικού: Η Mohegan 
μοναδικός διεκδικητής της άδειας 

Στην Αθήνα ο Χαφτάρ - 
Συναντήθηκε με Δένδια

Σ
την Αθήνα προσγειώθηκε στις 
19:50 το αεροσκάφος που μετέ-
φερε στην Αθήνα, υπό συνθήκες 
άκρας μυστικότητας, τον ισχυρό 

άνδρα της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα 
Χαφτάρ. Η έλευση του Χαφτάρ στην Αθή-
να έγινε μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν 
την διεθνή Διάσκεψη του Βερολίνου για 
τη Λιβύη, από την οποία έχουν αποκλει-
στεί τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος.
Ο στρατάρχης Χαφτάρ, ο οποίος αναμέ-
νεται να λάβει μέρος στη Διάσκεψη του 
Βερολίνου, έφτασε στην Αθήνα υπό συν-
θήκες άκρας μυστικότητας, ενώ η έλευσή 
του στην πρωτεύουσα δεν ανακοινώ-
θηκε, για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, ο 
στρατάρχης Χαφτάρ, «αντίπαλον δέος» 
του πρωθυπουργού Φαγιέζ αλ-Σάρατζ 
της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνη-
σης της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, θα 
διανυκτερεύσει στην Αθήνα (στο ξενο-
δοχείο «King George») και το μεσημέρι 
της Παρασκευής θα συναντηθεί με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του 
πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο Χαλίφα 
Χαφτάρ, ο οποίος φρουρείται από ΕΚΑΜ 
και Αντιτρομοκρατική, δεν είναι αρχηγός 
κράτους και έτσι το πρωτόκολλο δεν προ-
βλέπει υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο στρατάρχης Χαφτάρ θα συναντηθεί 
επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο 
Δένδια, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον σύμβουλο 
Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουρ-
γού, αντιναύαρχο ε.α. Αλέξανδρο Διακό-
πουλο. Η συνάντηση με τον κ. Δένδια στο 

υπουργείο Εξωτερικών έχει προγραμμα-
τιστεί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
του ΥΠΕΞ, για τις 10:30 το πρωί της Παρα-
σκευής -αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί 
για τις 09:20.
Το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την 
άφιξή του στην Αθήνα, ο κ. Χαφτάρ είχε 
ιδιωτική συνάντηση, στο ξενοδοχείο 
όπου κατέλυσε, με τον Νίκο Δένδια.
Νωρίτερα, λιβυκά μέσα ενημέρωσης 
μετέδιδαν την είδηση της αιφνίδιας έλευ-
σης Χαφτάρ στην Αθήνα, με την ελληνική 
κυβέρνηση να μην επιβεβαιώνει, αλλά 
και να μην διαψεύδει τις πληροφορίες. Η 
κίνηση αυτή της Αθήνας θεωρείται από 
αναλυτές ότι αποτελεί μια διπλωματική 
ρελάνς για τη μη πρόκληση της Ελλάδας 
στη Διάσκεψη του Βερολίνου.
Υπενθυμίζεται ότι, μόλις χθες, ο στρατάρ-
χης Χαφτάρ δεν έκρυψε την έντονη δυσα-
ρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα 
δεν έλαβε πρόσκληση από τη Γερμα-
νία στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη 
Λιβύη. «Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει 
προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερο-
λίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από 
τις πιο επηρεασμένες χώρες από αυτή 
τη σύγκρουση;» ανέφερε συγκεκριμένα 
σε μήνυμά του ο Λιβυκός Εθνικός Στρα-
τός (LNA), οι δυνάμεις με επικεφαλής τον 
στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.
Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του 
GNA, που ελέγχει την κυβέρνηση της Τρί-
πολης και υποστηρίζεται από την Τουρ-
κία, σχολίασε για την απουσίασα της 
Ελλάδας ότι «δεν έχει να προσφέρει κάτι 
ουσιαστικό».
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Α
ίσθηση προκάλεσε ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης και το ΜέΡΑ25, καθώς 
πρότειναν την Μάγδα Φύσσα, μη-
τέρα του δολοφονημένου από 

τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, Παύλου 
Φύσσα, για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
«Είναι ένα πρόσωπο που χωρίς να το επι-
διώξει σηκώνει στους ώμους της τον 
αγώνα των Ελλήνων εναντίον του φασι-
σμού, του αυταρχισμού και της μισαλλο-
δοξίας» δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά 
το πέρας των συζητήσεων στα όργανα του 
κόμματος.
Η πλήρης δήλωσή του γραμματέα του ΜέΡΑ 
25 έχει ως εξής:
Κλείνουμε δεκαετία από την χρεοκοπία της 
χώρας που, πέραν της οικονομικής και κοι-
νωνικής καταστροφής, έσπειρε τη διχόνοια 
και εκκόλαψε το αυγό του φιδιού.
Η δεκαετία τελειώνει, η κρίση όμως συνεχί-
ζεται για τους πολλούς. Η διχόνοια, η μισαλ-
λοδοξία κι ο αυταρχισμός εξακολουθούν να 
γιγαντώνονται.
Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι 
μια ευκαιρία -μια ευκαιρία να σηματοδοτή-
σουμε την απόφασή μας να υπερνικήσουμε 
τη διχόνοια, τη μισαλλοδοξία, τον αυταρ-
χισμό.

Αντί για συστημικό λειτουργό ή παροπλι-
σμένο πολιτικό, που ήταν μέρος του προ-
βλήματος, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή 
να εκλέξουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
πρόσωπο που συμβολίζει την ενότητά μας 
εναντίον κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευ-
σης.
Το ΜέΡΑ25 κρίνει πως δεν υπάρχει πρό-
σωπο που να μπορεί να συμβολίσει καλύ-
τερα την ενότητα που απαιτούν οι καιροί 
από τη Μάγδα Φύσσα - την γυναίκα που, 
χωρίς να το επιδιώξει, σήκωσε και σηκώνει 
μόνη της το βάρος του αγώνα για την αξιο-
πρέπεια των Ελλήνων, εξελισσόμενη από 
μητέρα σε πολιτικό πρόσωπο που ενώνει 
χωρίς να υποκύπτει.
Το ΜέΡΑ25 δεν έχει την κοινοβουλευτική 
δύναμη που απαιτείται για την προώθηση 
της υποψηφιότητας της Μάγδας Φύσσα. Αν 
όμως βουλευτές άλλων κομμάτων συνυπο-
γράψουν την υπερκομματική μας πρόταση, 
ένα δυνατό μήνυμα στο πλαίσιο της λαϊκής 
ενότητας και του ανθρωπισμού θα έχει στα-
λεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάγδα 
Φύσσα δεν γνώριζε για την πρόταση, είναι 
ξεκάθαρα πρωτοβουλία του Γιάνη Βαρου-
φάκη, ο οποίος δε την ενημέρωσε.

Ο Βαρουφάκης προτείνει τη 
Μάγδα Φύσσα για Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας

επικαιρότητα

Μητσοτάκης: Θα υπερασπιστούμε 
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με 
όποιον τρόπο κρίνουμε 

«Ήμουν ξεκάθαρος για τις κόκκινες 
γραμμές μας με τον Τραμπ» 
τόνισε ο πρωθυπουργός στο 
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο - «Ο νόμος θα 
εφαρμόζεται παντού και για όλους», 
είπε αναφερόμενος στην ασφάλεια 
των πολιτών - «Έχουμε λύσει τα χέρια 
της αστυνομίας για να μπορεί να 
το κάνει. Και οι όποιες αντιδράσεις 
υπάρχουν θα ξεπεραστούν»

Π
ιστεύω ότι συνολικά η επίσκεψη 
στις ΗΠΑ επαναβεβαίωσε το γε-
γονός ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα εί-
ναι ένας σταθερός και αξιόπιστος 

σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη πε-
ριοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός  Κυριάκος 
Μητσοτάκης μιλώντας, στο πλαίσιο του επί-
σημου δείπνου του Ελληνοαμερικάνικου Ε-
μπορικού Επιμελητηρίου.
Για την κριτική ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να 
είναι προβλέψιμη στις επα-
φές της με τις ΗΠΑ θα αντι-
τείνω είπε ο πρωθυπουρ-
γός ότι ακριβώς αυτή είναι 
η έννοια μιας στρατηγικής 
συμμαχίας. Να είσαι σταθε-
ρός και αξιόπιστος και ως 
προς τις βασικές προβλέ-
ψεις μιας στρατηγικής σχέσης να είσαι και 
προβλέψιμος, κάτι που δεν ισχύει για άλλες 
χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μήνυμα στην Τουρκία
«Ήμουν απολύτως ξεκάθαρος με τον ίδιο 
τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τις κόκκι-
νες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης. Η 
χώρα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα με όποιο τρόπο κρίνει ότι είναι ο 
πιο πρόσφορος. Ταυτόχρονα εξηγήσαμε 
ότι δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε 
την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και 
θα επιδιώξουμε να επιλύσουμε τις διαφο-
ρές μας με την Τουρκία με τρόπο ειρηνικό 
και γι’ αυτό και κρατάμε ανοιχτό το κανάλι 
του διαλόγου, επιδιώκοντας να μειώσουμε 
την ένταση. Χαίρομαι διότι οι ΗΠΑ τοπο-
θετήθηκαν ξεκάθαρα και δια του υπουρ-
γού Εξωτερικών λέγοντας ότι στηρίζουν και 
εγγυώνται την ασφάλεια και την ευημερία 
της χώρας και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες 

που θα δρομολογήσουν την επίλυση των 
ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με 
ειρηνικό τρόπο» επισήμανε ο πρωθυπουρ-
γός.
Επίσης υπογράμμισε ότι τόσο στο κογκρέσο 
όσο και στη γερουσία υπάρχει μια διακομ-
ματική αντίληψη για τον στρατηγικό ρόλο 
της Ελλάδας και αυτό αποτυπώθηκε κατά 
την ψήφιση του EastMed Act που για πρώτη 
φορά ορίζει την περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου ως περιοχή στρατηγικού ενδι-
αφέροντος για τις ΗΠΑ και καθορίζει ποιοι 
είναι οι σταθεροί και αξιόπιστοι σύμμαχοι 
των ΗΠΑ και πως αυτοί πρέπει να στηρι-
χθούν.

«Ο νόμος θα εφαρμόζεται παντού 
και για όλους»
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο 
ζήτημα της ασφάλειας, λέγοντας ότι «ο 
νόμος θα εφαρμόζεται παντού και για 
όλους». Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης σημείωσε: «Έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα και η ασφάλεια 
αφορά όλους τους Έλληνες. 
Κυρίως αυτούς που κατοι-
κούν στις πιο υποβαθμισμέ-
νες συνοικίες των πόλεων. 
Που απαιτούν από το κρά-
τος ως αντίτιμο για τους 
φόρους που πληρώνουν να 

αισθάνονται ασφαλείς οι ίδιοι, οι οικογέ-
νειές τους και οι περιουσίες τους. Ο νόμος 
θα εφαρμόζεται παντού και για όλους. Και 
έχουμε λύσει τα χέρια της αστυνομίας για 
να μπορεί να το κάνει. Και οι όποιες αντι-
δράσεις υπάρχουν θα ξεπεραστούν. Και 
η κοινωνία έχει αποδεχθεί πως αυτή η 
πολιτική δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. 
(…) Αλλά απαιτείται και σεβασμός στους 
νόμους. Είναι μεγάλη επιτυχία της κοινω-
νίας η καθολική εφαρμογή του αντικαπνι-
στικού νόμου. Δεν είναι οι έλεγχοι που 
κάνουν τη διαφορά, αλλά ο πολίτης που θα 
υποδείξει στον καπνιστή ότι δεν μπορεί να 
καπνίσει σε ένα μαγαζί. Να φέρω το παρά-
δειγμα για τις πορείες και τις διαδηλώσεις. 
Συζητάμε ένα νέο πλαίσιο για να αντιμετω-
πίσουμε τη διατάραξη της ζωής της πόλης 
από μικρές πορείες. Θα σεβαστούμε πλή-
ρως τα δικαιώματα όσων διαδηλώνουν. 
Βλέπω πολλά δείγματα ωριμότητας στην 
ελληνική κοινωνία».

Σταύρος Νιάρχος - Ντάσα 
Ζούκοβα: Ο γάμος της δεκαετίας 
στο Σεν Μόριτζ 

Α
υτό το Σαββατοκύριακο αναμέ-
νεται να γίνει ο πολυαναμενόμε-
νος, λαμπερός γάμος του Σταύρου 
Νιάρχου με την 38χρονη Ρωσίδα 

επιχειρηματία και γκαλερίστα Ντάσα Ζού-
κοβα, στο χιονισμένο Σεν Μόριτζ της Ελβε-
τίας.
Ο 34χρονος Έλληνας δισεκατομμυριούχος 
και η 38χρονη Ζούκοβα προσγειώθηκαν στο 
χειμερινό θέρετρο την Δευτέρα με ιδιωτικό 
αεροσκάφος προκειμένου να διευθετήσουν 
όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες του δεύτε-
ρου γάμου τους που αναμένεται να τραβή-
ξει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο 
του Δημαρχείου St Moritz ενώ η δεξίωση θα 
γίνει στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο «Kulm 
St. Moritz» που ανήκει στην οικογένεια 
Νιάρχου και εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω 

από 5 εκατομμύρια λίρες!
Από το Σεν Μόριτζ αναμένεται να παρελά-
σουν όλα τα ονόματα από του διεθνούς τζετ 
σετ και εκτιμάται ότι στην τελετή θα παρευ-
ρεθούν περίπου 500 άτομα. Σύμφωνα με τα 
ξένα Μέσα, το «παρών» θα δώσουν οι Ντέ-
ιβιντ Μπέκαμ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Νταιάν 
Βον Φίρστενμπεργκ, Κάρλι Κλος, Λιβ Τάιλερ, 
Ιβάνκα Τραμπ.
Aπό το μυστήριο δεν θα λείψουν βέβαια ο 
πατέρας του γαμπρού, ο μεγιστάνας Φίλιπ-
πος Νιάρχος και η μητέρα του Βικτόρια Γκί-
νες.
Οι δυο τους γνωρίζονται παραπάνω από 
μία δεκαετία αλλά έγιναν ζευγάρι το 2018. 
Εκείνη ήταν παντρεμένη με τον Ρόμαν 
Αμπράμοβιτς μέχρι και το 2017, οπότε και 
εισέπραξε ένα ιλιγγιώδες ποσό μετά το δια-
ζύγιό τους. 
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Κ
αναδοί πολίτες σε όλη την επαρ-
χία του Οντάριο, που έχει πλη-
θυσμό 14,5 εκατομμύρια αν-
θρώπους, έλαβαν νωρίς το πρωί 

της Κυριακής επείγον μήνυμα τύπου Alert 
για “πυρηνικό επεισόδιο” στην πόλη του 
Pickering, 30 λεπτά μακρυά από το Τορό-
ντο.
Το μήνυμα απευθυνόταν σε ανθρώπους 
που ζουν σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από 
τον πυρηνικό σταθμό του Pickering και 
προκάλεσε πανικό παρά το ότι συνοδευό-
ταν από τη φράση “ΚΑΜΙΑ ανωμαλία δεν 
παρατηρείται στο επίπεδο ραδιενέργειας 
γύρω τον σταθμό”. Η κατάσταση ομαλο-
ποιήθηκε πάνω από μια ώρα αργότερα με 
δεύτερο μήνυμα που αποκάλυπτε πως το 
πρώτο μήνυμα ήταν λάθος.
Συγκεκριμένα, στις 07:30 το πρωί της 12ης 
Ιανουαρίου ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέ-
ρωνε για περιστατικό και ότι “προσωπικό 
εκτάκτων αναγκών” έσπευδε στην περι-
οχή αλλά ειδοποιούσε του κατοίκους της 
περιοχής πως δεν χρειαζόταν να λάβουν 
κανένα “έκτακτο μέτρο” παρά να περιμέ-
νουν νεώτερη ενημέρωση.
Στις 08:30 οι αρμόδιοι επιβεβαίωσαν 
πως ο συναγερμός ήταν λάθος και η απο-
στολή του πρώτου μηνύματος δεν έπρεπε 
να γίνει ποτέ. Κάποιοι έλαβαν κι ένα 
ακόμα μήνυμα λίγο μετά τις 09:00 με την 
ένδειξη “δεν υφίσταται ΚΑΝΕΝΑ πυρη-
νικό ζήτημα” και δήλωσε πως το προηγού-
μενο ήταν λάθος αλλά όπως δείχνουν οι 
μέχρι τώρα έρευνες δεν έλαβαν όλοι αυτό 
το μήνυμα.
Οι διαψεύσεις συνεχίστηκαν για να καθη-
συχάσουν τον κόσμο. Η πόλη του Pickering 
ανακοίνωσε στο Twitter πως “δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για το κοινό” παρά τον 
πυρηνικό συναγερμό. Το ίδιο έκανε και ο 
δήμαρχος του Pickering στον προσωπικό 
του λογαριασμό:
“Ανησύχησα ιδιαίτερα, όπως πολλοί από 
εσάς, από το μήνυμα που έλαβα σήμερα το 
πρωΐ. Αν και αισθάνομαι ανακούφιση γιατί 
δεν υπάρχει πραγματικό επείγον περιστα-
τικό, είμαι πολύ αναστατωμένος που ένα 
λάθος σαν κι αυτό έλαβε χώρα. Μίλησα με 
την Περιφέρεια και απαίτησα να γίνει πλή-
ρης διερεύνηση του περιστατικού”.
Διάψευση του περιστατικού και επιβεβαί-
ωση πως δεν υπάρχει κίνδυνος έκανε και 
η Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας του Οντάριο, 

που έχει την ευθύνη του πυρηνικού σταθ-
μού. Αν και τρομακτικό, το καναδικό περι-
στατικό απέχει παρασάγγας από τον τρόμο 
που βίωσαν οι κάτοικοι της Χαβάης όταν 
πριν από σχεδόν δύο χρόνια ξύπνησαν με 
ηλεκτρονικά μηνύματα που τους ειδοποι-
ούσαν για επικείμενη επίθεση με βαλλι-
στικά βλήματα.
Το αίτημα της αποζημίωσης των οικογε-
νειών των θυμάτων της συντριβής του 
ουκρανικού Μπόινγκ, διατύπωσαν οι 
πέντε χώρες υπήκοοι των οποίων ήταν τα 
θύματα. Μάλιστα τόνισαν πως ο κόσμος 
παρακολουθεί για την απάντηση της Ισλα-
μικής Δημοκρατίας.
Ο Καναδάς, η Ουκρανία, η Σουηδία, το 
Αφγανιστάν και η Βρετανία τόνισαν πως το 
Ιράν πρέπει να διεξαγάγει μια «ενδελεχή, 
ανεξάρτητη και διαφανή διεθνή έρευνα 
ανοιχτή στα κράτη που πενθούν», όπως 
υπογραμμίζεται σε κοινή τους ανακοίνωση 
που εκδόθηκε έπειτα από μια συνάντηση 
αξιωματούχων στο Λονδίνο.
Το Μπόινγκ 737 των ουκρανικών αερο-
γραμμών συνετρίβη λίγο μετά την απογεί-
ωσή του από την Τεχεράνη στις 8 Ιανουα-
ρίου. Το Σάββατο το Ιράν παραδέχθηκε ότι 
κατέρριψε κατά λάθος με ιρανικό πύραυλο 
το αεροσκάφος. Όλοι οι 176 επιβάτες σκο-
τώθηκαν.
Οι πέντε χώρες ζήτησαν από το Ιράν να 
προχωρήσει στη διαδικασία ταυτοποίη-
σης των θυμάτων με τρόπο αξιοπρεπή και 
διαφανή, σεβόμενο τις επιθυμίες των οικο-
γενειών για επαναπατρισμό των σορών.
«Τα μάτια της διεθνούς κοινότητας βρί-
σκονται σήμερα πάνω στο Ιράν. Πιστεύω 
ότι το Ιράν έχει μια επιλογή και ο κόσμος 
παρακολουθεί», δήλωσε ο Καναδός 
υπουργός Εξωτερικών Φρανσουά-Φιλίπ 
Σαμπάν σε συνέντευξη Τύπου στο Λον-
δίνο.
Οι πέντε χώρες χαιρέτισαν την μέχρι στιγ-
μής εμπλοκή των ιρανικών αρχών.
Οι περισσότεροι από τους επιβάτες της 
πτήσης 752 των Ukraine International 
Airlines ήταν Ιρανοί ή με διπλή υπηκοό-
τητα, πολλοί εκ των οποίων φοιτητές που 
επέστρεφαν στις χώρες σπουδών τους στο 
εξωτερικών ή στο Ιράν για να επισκεφτούν 
τις οικογένειές τους.
Πολλά από τα θύματα ήταν ακαδημαϊκοί, 
ερευνητές και φοιτητές που εργάζονταν ή 
φοιτούσαν σε 19 καναδικά πανεπιστήμια.

καναδάς

Σήμα Κινδύνου πυρηνικής 
απειλής στάλθηκε κατά λάθος σε 
εκατομμύρια ανθρώπους 

«Χάρι και Μέγκαν είστε ανεπιθύμητοι 
στον Καναδά!»

Η 
μεγαλύτερη εφημερίδα του Κα-
ναδά, η The Globe and Mail, στο 
κύριο άρθρο της κήρυξε ανε-
πιθύμητους τον Πρίγκιπα Χάρι 

και την Μέγκαν Μαρκλ στον Καναδά. Με 
σκληρή γλώσσα η εφημερίδα στο κύριο 
άρθρο της αναφέρει ότι ο Καναδάς δεν εί-
ναι μια χώρα που να διευκολύνει εκείνους 
που θέλουν να φύγουν από την Βρετανία 
αλλά να παραμείνουν και μέλη της βασι-
λικής οικογένειας. Η εφημερίδα, η οποία 
ασκεί μεγάλη επιρροή στον καναδικό λαό 
στέκεται απέναντι στο ζευγάρι καλεί την 
κυβέρνηση Τριντό να πει όχι στο ζευγάρι.
Η συντηρητική εφημερίδα θερμός υπο-
στηρικτής της μοναρχίας γράφει ακόμα 
ότι αν πήγαιναν ο Χάρι και η Μέγκαν στον 
Καναδά ως απλοί πολίτες τότε θα ήταν 
ευπρόσδεκτοι. Και συμπληρώνει: «τα 
μέλη της βασιλικής μας οικογένειας δεν 
μένουν εδώ. Βασιλεύουν από απόσταση. 
Κοντά στις καρδιές μας αλλά μακριά 
από τις εστίες μας. Οι Καναδοί αγαπούν 
τη Μοναρχία και τις επισκέψεις από την 
Βασίλισσα και τα άλλα μέλη της βασιλι-
κής οικογένειας και τους υποδέχονται με 
ενθουσιασμό. Αλλά μέχρι εκεί».
Την ίδια ώρα η Μέγκαν Μαρκλ κάνει 
κανονική βασιλική περιοδεία. Μετά το 
καταφύγιο γυναικών που επισκέφθηκε 
στις αρχές της εβδομάδας κάνοντας την 
πρώτη της δημόσια εμφάνιση, ακολού-
θησε η επίσκεψη σε μια φεμινιστική οργά-
νωση κατά της κλιματικής αλλαγής που 
λέγεται «Justice for Girls». Τους επισκέ-
φθηκε το βράδυ της Τετάρτης και έβγαλε 
και φωτογραφίες μαζί τους και τους 
δώρισε ένα κασμιρένιο πουλόβερ που 
φορούσε στην σειρά που πρωταγωνι-
στούσε το Suits.
Οι Καναδοί αγαπούν τον πρίγκιπα Χάρι, 
όμως η πλειοψηφία τους λέει ότι δεν θέλει 
να αναλάβει τα έξοδα ασφαλείας για τη 

διαμονή του στον Καναδά, όπου σχεδιά-
ζει να ζει κάποιους μήνες του έτους με τη 
σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με 
μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την 
Τετάρτη. Το 73% των Καναδών που ρωτή-
θηκε από το ινστιτούτο Angus Reid εκτιμά 
ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, 
Χάρι και Μέγκαν πρέπει να πληρώσουν 
«οι ίδιοι» όλα τα έξοδα που συνδέονται 
με τη διαμονή τους στον Καναδά, ιδίως τις 
δαπάνες για την ασφάλειά τους.
Ένας στους πέντε Καναδούς (19%) θα 
αποδεχόταν να πληρώσει ένα μέρος του 
κόστους και μονάχα το 3% όλον τον λογα-
ριασμό, σύμφωνα με αυτή τη διαδικτυακή 
δημοσκόπηση που διεξήχθη τη Δευτέρα 
και την Τρίτη με τη συμμετοχή 1.154 προ-
σώπων. Αρκετά Καναδικά ΜΜΕ εκτιμούν 
ότι το κόστος που σχετίζεται με την προ-
στασία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ ανέρχεται σε περίπου 1,7 εκατομ-
μύρια δολάρια Καναδά (1,2 εκατομμύρια 
ευρώ) τον χρόνο.
Η καναδική κυβέρνηση δεν έχει, εντού-
τοις, αποφασίσει ακόμη εάν θα τα αναλά-
βει, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό, χωρίς να αποκλείει κανένα 
ενδεχόμενο.
«Το Κεμπέκ δεν πρέπει να το πληρώσει 
αυτό» υποστήριξε από την πλευρά του 
ο Ιβ Φρανσουά Μπλανσέ, ο επικεφαλής 
του Μπλοκ του Κεμπέκ, του κόμματος 
των αυτονομιστών στο κοινοβούλιο του 
Καναδά.
Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση καταδει-
κνύει ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι το δημο-
φιλέστερο μέλος της βασιλικής οικογέ-
νειας στον Καναδά, όπου το 69% των 
πολιτών είναι θετικά διακείμενο προς 
το πρόσωπό του. Το 50% των Καναδών 
δηλώνει «αδιάφορο» για την επιθυ-
μία του πριγκιπικού ζεύγους να περάσει 
περισσότερο χρόνο στον Καναδά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν 
στο ουκρανικό Boeing, που 
κατερρίφθη από λάθος από 
το Ιράν την Τετάρτη, θα 
εξακολουθούσαν να ζουν, αν δεν 
υπήρχε η πρόσφατη κλιμάκωση 
των εντάσεων στην περιοχή, στην 
οποία συνέβαλε η Ουάσινγκτον, 
δήλωσε σήμερα ο Καναδός 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό.

Η 
διεθνής κοινότητα ήταν «πά-
ρα πολύ σαφής όσον αφορά 
την ανάγκη ύπαρξης ενός α-
ποπυρηνικοποιημένου Ιράν» 

σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και «δι-
αχείρισης των εντάσεων στην περιοχή 
οι οποίες προκαλούνται επίσης από τις 
ενέργειες των ΗΠΑ», δή-
λωσε ο Τρουντό σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε 
στο δίκτυο Global.
«Πισ τ εύω ότ ι,  αν δε ν 
υπήρχαν εντάσεις και μια 
πρόσφατη κ λιμάκωση 
στην περιοχή, οι Καναδοί 
αυτοί θα βρισκόντουσαν 
αυτήν την στιγμή στα σπίτια τους με την 
οικογένειά τους», πρόσθεσε ο Καναδός 
πρωθυπουργός, αναφερόμενος στους 
57 Καναδούς που έχασαν τη ζωή τους 
στο δυστύχημα.
Το Ιράν παραδέχθηκε το Σάββατο ότι 
κατέρριψε από λάθος το Μπόινγκ 737-
800 της εταιρείας Ukraine International 
Airlines λίγο μετά την απογείωσή του 
την Τετάρτη από το αεροδρόμιο της 
Τεχεράνης. Το Ιράν επέρριψε επίσης 
ευθύνες για την τραγωδία αυτή στον 
«αμερικανικό τυχοδιωκτισμό».
Ο Τρουντό ήθελε να έχει ειδοποιηθεί 
νωρίτερα για τον φόνο του Σουλεϊμανί 
Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ 
οξύνθηκε στις 3 Ιανουαρίου μετά τον 
φόνο από την Ουάσινγκτον ενός σημα-
ντικού Ιρανού στρατηγού, του Κασέμ 
Σουλεϊμανί, σ το Ιράκ, η οποία ακο-
λουθήθηκε από ιρανικά αντίποινα με 
πυραυλικά πλήγματα κατά δύο αμερικα-
νικών στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ 
στις 8 Ιανουαρίου, μερικές ώρες προ-
τού καταρριφθεί το ουκρανικό επιβα-
τικό αεροπλάνο.
Ο Τρουντό δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε 

«προφανώς» να έχει ειδοποιηθεί εκ 
των προτέρων από την Ουάσινγκτον για 
την επίθεση με μη επανδρωμένο αερο-
σκάφος για τον φόνο του στρατηγού 
Σουλεϊμανί.
Ο Μάικλ ΜακΚέιν, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της μεγάλης αλυσί-
δας τροφίμων του Καναδά Maple Leaf 
Foods, ένας εργαζόμενος της οποίας 
έχασε τη γυναίκα του και το παιδί του 
στην αεροπορική αυτή τραγωδία, επέ-
κρινε την Κυριακή το βράδυ στο Twitter, 
χωρίς να τον κατονομάσει, τον πρόε-
δρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγο-
ρώντας τον «ναρκισσισμό της Ουάσιν-
γκτον» και προσάπτοντάς του ότι «απο-
σταθεροποιεί» τη Μέση Ανατολή.
Το Σάββατο ο Τρουντό ζήτησε από τον 
Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί σε τηλε-

φωνική τους επαφή να 
«ριφθε ί  άπλε το φως» 
σ την καταστροφή αυτή 
και «να αναλάβει πλήρως 
τις ευθύνες» και υπό τη 
μορφή οικονομικών απο-
ζημιώσεων προς τις οικο-
γένειες των θυμάτων.
Ο Τρουντό δήλωσε επίσης 

ότι επέμεινε κατά την τηλεφωνική του 
επαφή με τον Ροχανί για την συμμετοχή 
του Καναδά στην έρευνα. Οι Καναδοί 
ειδικοί που εστάλησαν στην Τεχεράνη 
θα έχουν πρόσβαση στα συντρίμμια 
του αεροπλάνου και στα μαύρα κου-
τιά του, σύμφωνα με Καναδούς υπευ-
θύνους.
«Η τραγωδία αυτή έπληξε την ιρα-
νο-καναδική κοινότητα, άφησε πόλεις 
όπως το Έντμοντον σε κατάσταση σοκ, 
πρόκειται για μια καναδική τραγωδία», 
δήλωσε την Κυριακή ο Τρουντό ανα-
φερόμενος στις «οδυνηρές» μαρτυρίες 
των οικογενειών θυμάτων που συνά-
ντησε τις τελευταίες μέρες.
Το δυστύχημα αυτό, το πιο φονικό για 
τους Καναδούς μετά την επίθεση κατά 
ενός Μπόινγκ 747 της Air India το 1985 
από την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους 
268 Καναδοί, συγκλόνισε τη χώρα 
αυτή, στην οποία ζει μια από τις μεγα-
λύτερες κοινότητες Ιρανών της δια-
σποράς στη βόρεια Αμερική. Σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία, το 2016 είχαν 
καταγραφεί 210.000 Καναδοί ιρανικής 
καταγωγής.

καναδάς

Τρουντό: Επιρρίπτει ευθύνες στην 
Ουάσινγκτον για την κλιμάκωση 
της έντασης με το Ιράν

Η 
νέα συμφωνία ελευθέρου ε-
μπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Μεξι-
κού και Καναδά (USMCA) ε-
γκρίθηκε οριστικά σήμερα α-

πό το Κογκρέσο, με συντριπτική πλει-
οψηφία, γεγονός που συνιστά νίκη για 
τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες η-
μέρες προτού να ξεκινήσει η δίκη του 
στη Γερουσία.
Η συμφωνία εγκρίθηκε από τη Γερουσία 
με ψήφους 89 υπέρ έναντι 10 κατά.
Η ψηφοφορία αυτή οργανώθηκε λιγό-
τερες από 24 ώρες μετά την υπογραφή 
της «ισ τορικής» εμπορικής συμφω-
νίας με την Κίνα, η οποία σηματοδοτεί 
μια «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο 
μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Το 
κείμενο θα σταλεί τώρα προς επικύ-
ρωση στον Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ 
θα το υπογράψει.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια εκσυγ-
χρονισμένη εκδοχή της Βορειοαμερι-
κανικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλ-
λαγών (NAFTA) που είχε τεθεί σε ισχύ 
το 1994 και την οποία είχε καταγγείλει 
κατ’ επανάληψη ο Ρεπουμπλικάνος πρό-
εδρος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
που ελέγχεται από τους Δημοκρατι-
κούς, συναίνεσε και έδωσε την έγκρισή 
της στις 19 Δεκεμβρίυο 2019, μετά από 
μακρά διαπραγμάτευση με την κυβέρ-
νηση και αφού προχώρησε σε σειρά 
τροποποιήσεων στο αρχικό κείμενο που 
συμφωνήθηκε στα τέλη του 2018.

Η τροποποιημένη USMCA εγκρίθηκε 
από το Μεξικό στις 10 Δεκεμβρίου. Ο 
Καναδάς αναμένεται ότι θα την επικυ-
ρώσει εντός των επόμενων εβδομάδων.
Πριν ακόμη εκλεγεί πρόεδρος, ο Ντό-
ναλν τ Τραμπ χαρακτήριζε τη NAFTA 
ως «τη χειρότερη εμπορική συμφωνία 
στην ιστορία» και δεσμεύτηκε ότι θα 
την επαναδιαπραγματευθεί. Θεωρούσε 
ότι η συμφωνία αυτή ευθυνόταν για την 
απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στην 
αυτοκινητοβιομηχανία επειδή τα εργο-
στάσια μεταφέρθηκαν στο Μεξικό, όπου 
το κόστος των μισθών είναι μικρότερο.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον 
Αύγουστο του 2017, σχεδόν έξι μήνες 
αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.
Ο Καναδάς και το Μεξικό παραδέχο-
νταν ότι η γερασμένη NAFTA χρειαζόταν 
«ανανέωση» αφού είχε συναφθεί σε μια 
εποχή που το διαδίκτυο ήταν ακόμη στα 
σπάργανα και δεν είχαν ληφθεί υπόψη 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Νωρίτερα σήμερα, με ανάρτησή του 
στο Twitter, ο πρόεδρος Τραμπ επισή-
μανε ότι οι Αμερικανοί αγρότες «είναι 
πραγματικά ικανοποιημένοι από τη νέα 
εμπορική συμφωνία με την Κίνα και από 
τη συμφωνία που θα επικυρωθεί προ-
σεχώς με το Μεξικό και τον Καναδά». 
Ελπίζει, όπως ανέφερε, ότι «αυτό που 
θα θυμούνται περισσότερο» θα είναι 
«η οικονομική βοήθεια που τους πρό-
σφερε για να τους βοηθήσει στις δύσκο-
λες στιγμές» του εμπορικού πολέμου.

Η Γερουσία ενέκρινε την εμπορική 
συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά

O Peter MacKay κατεβαίνει 
υποψήφιος για ηγέτης των PC

Μ
ετά την παραίτηση του 
Andrew Scheer ύστερα από 
την ήττα του Προοδευτικού 
Συντηρητικού Κόμματος στις 

εκλογές του Οκτωβρίου από το Φιλελεύ-
θερο Κόμμα του Τζάστιν Τρουντό, οι υπο-
θέσεις για το ποιος θα αναλάβει την ηγε-
σία του κόμματος είχαν ξεκινήσει. Στον «α-
γώνα» για την εκλογή μπαίνει και ο Peter 
MacKay που έχει υπάρξει για αρκετό και-
ρό βουλευτής στην Nova Scotia, ενώ όταν 
οι Tories είχαν διατελέσεις ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Steven 

Harper, είχε διατελέσει Υπουργός Αμύνης, 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός Εισαγ-
γελέας. Ωστόσο, ο 54χρονος πολιτικός έχει 
μείνει εκτός ομοσπονδιακών θεμάτων από 
το 2015. Μετά την παραίτηση του Scheer 
o McKay ήταν αρκετά επικριτικός για τον 
τρόπο διαχείρισης της ηγεσίας. Η ανακοί-
νωση της υποψηφιότητας του ήρθε μέσα 
από ένα τουίτ. Η εκλογή για τον νέο ηγέτη 
του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 27 
Ιουνίου στο Τορόντο.
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Ε
νώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτά-
του Δικαστηρίου βρίσκονται οκτώ συνολικά 
αιτήσεις για ακύρωση ισάριθμων διαταγμά-
των πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδο-

μένα που εξασφάλισε η Αστυνομία σε σοβαρές υπο-
θέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον Κακουργιοδι-
κείων. Μεταξύ αυτών, και η υπόθεση εμπορίας 84 
κιλών κάνναβης που εντοπίστηκαν σε εμπορευμα-
τοκιβώτιο στον Ύψωνα τον Μάρτιο του 2019. 
Επίδικο θέμα της διαδικασίας αποτελεί ο νόμος Ν. 
183(Ι)/07 που επιβάλει στους παρόχους τηλεπικοι-
νωνιών να διατηρούν τα δεδομένα  των χρηστών για 
περίοδο έξι μηνών και επιτρέπει στην Αστυνομία 
την πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων.
Εισήγηση των αιτητών είναι ότι ο συγκεκριμένος 
νόμος συγκρούεται με το εφαρμοστέο Ευρωπα-
ϊκό Δίκαιο, με τα άρθρα 15 και 17 του Κυπριακού 
Συντάγματος,  με το  άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
Μεταξύ άλλων, είναι η θέση τους ότι οι πρόνοιες του 
νόμου εφαρμόζονται κατά τρόπο γενικό σε όλους 
τους συνδρομητές και δεν προβλέπεται καμιά δια-
φοροποίηση, περιορισμός ή εξαίρεση σε σχέση με 
τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
Επιπλέον,  το αίτημα τους στηρίζεται στη θέση ότι 
ο νόμος  δεν προβλέπει σαφείς και ακριβείς κανό-
νες που να διέπουν την έκταση και την εφαρμογή 

του μέτρου της διατηρήσεως των δεδομένων, ούτε 
επίσης επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική 
προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομέ-
νων των συνδρομητών.
Το ζήτημα προέκυψε μετά την ακύρωση  από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  της Οδηγίας 
2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006,  στη βάση της 
οποίας θεσπίστηκε ο εν λόγω νόμος.  
Το ΔΕΕ, με  απόφαση του ημερ. 8.4.14, στην υπό-
θεση  Digital Rights Ireland C-293/12 κήρυξε ανί-
σχυρη την Οδηγία , για λόγους που αφορούσαν την  
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και παραβία-
σης της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Ακολούθησε η 
απόφαση  του ΔΕΕ  στην υπόθεση Tele2 Sverige AB 
(C-203/15) στην οποία το Δικαστήριο σημείωσε ότι 
οι εθνικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να επιτρέπουν  
γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση του συνό-
λου των δεδομένων κινήσεως και των δεδομένων 
θέσεως όλων των συνδρομητών και των εγγεγραμ-
μένων χρηστών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Η Νομική Υπηρεσία εισηγείται, από την πλευρά της, 
ότι η φύση των σοβαρών εγκλημάτων, που βρίσκο-
νται σε έξαρση και γενικότερα των κινδύνων που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία νομιμοποιεί, 
πάντα υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις, τόσο τη 
συλλογή όσο και την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνι-
ακά δεδομένα πολιτών.

Δικαστική μάχη στο Ανώτατο για τα 
τηλεπικοινωνιακά δεδομένα 

Συνάντηση Γ. Λακκοτρύπη με τον Αιγύπτιο 
Υπουργό Πετρελαίου στο Κάιρο

Π
ολύ σημαντικές ήταν οι διαβουλεύσεις Κύ-
πρου – Αιγύπτου, σε υπουργικό επίπεδο, 
λίγο πριν την έναρξη της 3ης Υπουργικής 
Συνόδου του Φόρουμ Αερίου Νοτιοανα-

τολικής Μεσογείου (East Med Gas Forum), που ξε-
κίνησε ήδη στο διεθνές συνεδριακό κέντρο «Μανά-
ρα» της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.
Ο Υπουργός Ενέργειας  Γιώργος Λακκοτρύπης και ο 
Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου Τάρεκ Ελ Μόλλα 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους για την 
ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον 
τομέα του φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου.
Οι δύο Υπουργοί τόνισαν τους κοινούς δεσμούς 
μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου και τη σημασία 
που λαμβάνει πλέον η ενεργειακή συνεργασία από 
κοινού με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που συμ-
μετέχουν στο East Med Gas Forum, που είναι επίσης 
το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη.

Το γεγονός της συνάντησης μάλιστα τονίστηκε σε 
σχετική ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Πετρε-
λαίου της Αιγύπτου.
Παράλληλα, ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύ-
πτου είχε σήμερα ιδιαίτερη συνάντηση και με τον 
Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας 
Κωστή Χατζηδάκη, με τον οποίον τόνισαν την στενή 
συνεργασία των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι τα 
θέματα του φυσικού αερίου ενισχύουν έτι περαι-
τέρω τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, από κοι-
νού με την Κύπρο, όπως μάλιστα τονίζει σε ανακοί-
νωσή του το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πετρελαίου της Αιγύπτου, οι κ.κ. Χατζηδάκης κιαι 
Ελ Ελ Μόλλα συζήτησαν τρόπους για την ανάπτυξη 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και τους 
τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων ελληνικών επι-
χειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και εξερεύ-
νησης στην Αίγυπτο.

Δ
εν θα περάσει Υπουργέ» και «η νέα γενιά δεν σκύβει το κεφάλι, ο 
μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι», φώναξαν οι μαθητές που 
συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να 
εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για το θεσμό των εξετάσεων α-

νά τετράμηνο.
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχε μεγάλος αριθμός μαθητών από 
όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, κρατώντας πλακάτ και πανό στα 
οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Όχι στις εξετάσεις τετραμήνων» 
και «Θέλουμε σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα και όχι να εξοντώνει».
Σε ομιλία του στο χώρο της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, ο Πρόεδρος της 
ΠΣΕΜ Γιάννης Λαπήθιος είπε ότι «με τη σημερινή μαζική μας κινητοποίηση, 
στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα πως θέλουμε ένα σχολείο της ολόπλευρης 
μόρφωσης και όχι ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Στέλνουμε αγωνιστικό 
χαιρετισμό σε όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μας, που αψή-
φησαν τις απειλές του Υπουργείο Παιδείας για απουσίες και αποβολές και 
στέλνουν βροντερό μήνυμα πως το μαθητικό κίνημα δεν πρόκειται να λυγί-
σει και να υποταχθεί».
«Για μια ακόμη φορά δεν μπορούμε να μην διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και η κυβέρνηση 
το μαθητικό κίνημα. Εδώ και τρία χρόνια αγωνιζόμαστε ενάντια στις εξετά-
σεις ανά τετράμηνο με δημοψήφισμα, αποχές από τα μαθήματα, συλλογή 
υπογραφών, κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή και το Υπουργείο, καταθέ-
σαμε πάρα πολλές φορές τη θέση μας στο Υπουργείο Παιδείας και στην Επι-
τροπή Αξιολόγησης του μαθητή. Δεν μας έλαβαν υπόψη. Θα συνεχίσουμε 
μέχρι να καταλάβουν ότι δεν παζαρεύουμε το μέλλον μας, ότι δεν παζαρεύ-
ουμε με την παιδεία, ότι θέλουμε ολόπλευρη μόρφωση», σημείωσε.
«Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση», πρόσθεσε, «ότι εμείς δεν 
θέλουμε το προηγούμενο σύστημα. Αγωνιζόμαστε για ένα ανθρώπινο και 
δημοκρατικό σχολείο, που στόχο θα έχει την ολόπλευρη μόρφωση και την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και όχι τη βαθμοθηρία και τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των μαθητών».
Ως ΠΣΕΜ, συνέχισε, «δεν μείναμε μόνο στην κριτική ενάντια στο μέτρο αλλά 
καταθέσαμε και συμβιβαστική πρόταση για διενέργεια 90λεπτων διαγω-
νισμάτων ενδοσχολικά και χωρίς εξεταστική περίοδο, ώστε να μειωθεί το 
άγχος και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών και να δίνεται περισσότερη 
σημασία στους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή».
Όπως είπε, «προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση είναι η τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας και η κατάργηση των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Το 
Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν έλαβαν ποτέ υπόψη την πρόταση 
μας, ενώ μας κορόιδευαν για την απαίτηση μας να τροποποιηθεί η νομοθε-
σία. Τελικά τροποποίησαν τη νομοθεσία οι ίδιοι, φέρνοντας την στα μέτρα 
τους, με αποτέλεσμα  όλοι οι μαθητές να βιώσουμε μια κατάσταση άγχους 
και πίεσης τους προηγούμενους μήνες».
Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΜ ανέφερε, επίσης, ότι «στον αγώνα για κατάργηση 
των εξετάσεων ανά τετράμηνο δεν είμαστε μόνοι. Εκατοντάδες γονείς και 
καθηγητές είναι στο πλευρό μας, ενώ παράλληλα παρά τις επιμέρους δια-
φορές μας με τους οργανωμένους γονείς και τους οργανωμένους καθηγη-
τές μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για ολόπλευρη μόρφωση και ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης».
«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βροντοφωνάξουμε για ακόμα μια φορά 
ότι οι εξετάσεις ανά τετράμηνο δεν μπορούν να είναι το μέλλον της παιδείας 
στον τόπο μας. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι μαθητές σε πειρα-
ματόζωα, σε ρομπότ που θα σκέφτονται μόνο το βαθμό. Δεν μπορεί να είναι 
το μέλλον της παιδείας μας η αύξηση του άγχους και της πίεσης, ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των μαθητών και η αύξηση της παραπαιδείας», είπε.

Μεγάλη εκδήλωση 
διαμαρτυρίας μαθητών για 
τις εξετάσεις τετραμήνων
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Η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ελέγχου σε 
συνεδρία που ξεπέρασε 
τη μία ώρα και συζήτηση 
μεταξύ των μελών της, στην 
παρουσία του Προέδρου της 
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, 
αποφάσισε να προωθήσει 
το αίτημα του Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας 
Κωνσταντίνου Ηροδότου 
να ενημερώσει την αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
για το περιεχόμενο της 
λίστας που κατέθεσε στη 
Βουλή η τέως Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη για 
τα πολιτικά εκτεθειμένα 
πρόσωπα, αποστέλλοντας 
στον Διοικητή την επιστολή 
που ο ίδιος ζήτησε με δύο 
επιστολές προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής.

Ό
πως αναφέρθηκε σε 
δηλώσεις μελών της Ε-
πιτροπής μετά τη συνε-
δρία, η σχετική επιστο-

λή θα συνταχθεί από την Προε-
δρία της Βουλής και ως διαφαί-
νεται η συνεδρία θα είναι κεκλει-
σμένων των θυρών και σε αυτήν ο 
Διοικητής θα δώσει διευκρινίσεις 
για τα στοιχεία στη λίστα Γιωρκά-
τζη, που όπως αναφέρθηκε, αφο-
ρά μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
πολιτικά εκτεθειμένων προσώ-
πων.
Αναφέρθηκε επίσης ότι η λίστα 
Γιωρκάτζη επεστράφη στον νυν 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπε-
ζας από τον Πρόεδρο της Βουλής. 
Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν 
την εκτίμηση ότι ο Πρόεδρος της 
Βουλής επέστρεψε τη λίστα στην 
Κεντρική Τράπεζα επειδή αυτή 
έπρεπε να καταστεί πιο ξεκάθαρη 
σε κάποια στοιχεία.

Οι Βουλευτές που προέβησαν σε 
δηλώσεις μετά τη συνεδρία ξεκα-
θάρισαν ότι τα κόμματα τους επι-
ζητούν πλήρη διαφάνεια. Πρό-
κειται τις τους Βουλευτές του 
ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, τη Βου-
λευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλα-
μπίδου, τον Πρόεδρο τον Οικο-
λόγων Γιώργος Περδίκη και τον 
Βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνο Παπα-
γιάννη, οι οποίοι διευκρίνισαν ότι 
δεν είδαν τη λίστα Γιωρκάτζη και 
ότι προβαίνουν σε δηλώσεις με 
βάση το περιεχόμενο της ενημέ-
ρωσης που είχαν από τον Πρόε-
δρο της Βουλής.
Με βάση τη δήλωση της Ανα-
πληρωτού Προέδρου της Επι-
τροπής Ελέγχου, Ειρήνης Χαρα-
λαμπίδου ο Πρό-
εδρος της Βουλής 
διαβίβασε την επί 
του θέματος, επι-
στολή του Διοικητή 
της Κεντρικής, στην 
Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ελέγχου.
Η κ. Χαραλαμπί-
δου είπε πως η Επι-
τροπή Ελέγχου συζητούσε για το 
αυτονόητο, δηλαδή τη διαφάνεια 
επί μία και πλέον ώρα. Ανέφερε 
επίσης ότι ο νυν Διοικητής απα-
ντώντας σε αίτημα μελών της Επι-
τροπής Οικονομικών για ενημέ-
ρωση της Βουλής αναφορικά με 
τη λίστα απέστειλε δύο επιστο-
λές ζητώντας σχετική πρόσκληση 
από αρμόδια Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή στην οποία θα παρα-
στεί και να απαντήσει ερωτήματα.
Στη δήλωση της, η κ. Χαραλαμπί-
δου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
δεν μπορεί να στιγματίζονται όλοι 
οι Βουλευτές για κάποιες περι-
πτώσεις και ότι πρέπει να διευ-
κρινιστεί αν δόθηκαν δάνεια με 
καταχρηστικούς όρους.
Ανέφερε περαιτέρω πως επειδή 
το θέμα αφορά πολιτικά εκτεθει-

μένα πρόσωπα εντός Κύπρου, 
διατύπωσε τη θέση ότι με κύριο 
στόχο να τεθεί υπεράνω η διαφά-
νεια, θα πρέπει χωρίς λαϊκισμούς 
και χωρίς να εκτεθούν πρόσωπα 
που δεν πρέπει, η Βουλή να ασκή-
σει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Η Κεντρική Τράπεζα και η Βουλή 
δεν είναι ανακριτικές αρχές, διευ-
κρίνισε η κ. Χαραλαμπίδου, προ-
σθέτοντας ότι θέλουμε να αντα-
ποκριθούμε στην ετοιμότητα του 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα 
Δημητρίου είπε πως η θέση του 
ΔΗΣΥ στο θέμα των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων των πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων, είναι 
«όλα στο φως και ξεκάθαρα», 

πάντα όπως προ-
βλέπει η διαδικα-
σία του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου 
και με σεβασμό 
προς στις νομοθε-
σίες για προστα-
σία των προσωπι-
κών δεδομένων ή 
άλλων συναφών 

που ψήφισε το ίδιο το Κοινοβού-
λιο.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. 
Δημητρίου είπε ότι «δεν είδαμε 
την περιβόητη λίστα». Ταυτό-
χρονα διευκρίνισε ότι το κοινο-
βούλιο οφείλει να σεβαστεί τις 
νομοθεσίες που ψήφισε, χωρίς 
ωστόσο αυτό να αποτελεί αιτί-
αση, σε βάρος της ζητούμενης 
διαφάνειας.
Είπε ακόμα ότι στη λίστα Γιωρκά-
τζη δεν περιλαμβάνονται μόνο 
Βουλευτές, αλλά και πολλά άλλα 
άτομα.
«Εμείς ως πολιτικά εκτεθειμένα 
πρόσωπα πρέπει να δίνουμε το 
παράδειγμα» συνέχισε επανα-
λαμβάνοντας ότι ο ΔΗΣΥ ξεκά-
θαρα, τάσσεται, υπέρ της διαφά-
νειας.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικο-
λόγων – Συνεργασία Πολιτών 
Γιώργος Περδίκης είπε ότι κατέ-
θεσε εισήγηση στην Επιτροπή 
Ελέγχου να προσέλθει στην Επι-
τροπή ο Διοικητής της Κεντρι-
κής Τράπεζας για να εξηγήσει 
το είδος και τον όγκο των στοι-
χείων που κατέθεσε στη Βουλή 
σε σχέση με τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια των πολιτικά εκτε-
θειμένων προσώπων από την 
τέως Διοικητή ώστε να συζητηθεί 
ο τρόπος επεξεργασίας αυτών 
των δεδομένων και στοιχείων και 
ενδεχομένως η δημοσιοποίηση 
τους.
Συνεχίζοντας είπε πως υπάρχουν 
πολλές, διαφορετικές και έντονες 
απόψεις και δήλωσε πως η θέση 
του Κινήματος είπε πως πρέπει 
να προχωρήσει η πλήρης διε-
ρεύνηση των στοιχείων, η ορθή 
επεξεργασία τους και τέλος η 
δημοσιοποίηση τους.  Δεν νοεί-
ται στο τέλος της διαδικασίας να 
μην υπάρξει δημοσιοποίηση των 
στοιχείων που αφορούν τους 
Βουλευτές, πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ανέ-
φερε πως από τα συμφραζό-
μενα των μελών της Επιτροπής, 
του Προέδρου της Βουλής και 
των υψηλόβαθμων στελεχών 
των κομμάτων ότι η συνεδρία με 
τον Διοικητή θα διεξαχθεί κεκλει-
σμένων των θυρών.
Ακολούθως ο κ. Περδίκης όταν 
ρωτήθηκε για τις τοποθετή-
σεις των κομμάτων για την απο-
στολή ή όχι της επιστολής προς 
τον Διοικητή είπε πως όταν γίνε-
ται μια κεκλεισμένων των θυρών 
συνεδρία, δεν χρειάζεται να 
δημοσιοποιηθούν οι τοποθετή-
σεις. Ανέφερε επίσης ότι ο Πρόε-
δρος της Βουλής που συμμετείχε 
στη συζήτηση ανέλαβε να συμ-
βάλει στη συγγραφή της επιστο-
λής προς τον Διοικητή.

εδώ Κύπρος

Το Μόνιμο Κακουργιοδι-
κείο Λευκωσίας επέβαλε 
σήμερα διάφορες ποινές 

φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή 
των 4 ετών, σε 28χρονο φρουρό 
ασφαλείας, σε λύκειο της Επαρ-
χίας Λευκωσίας, ο οποίος κρί-
θηκε ένοχος για αδικήματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών, κατοχής υλικού παιδι-
κής πορνογραφίας και άγρας παι-
διών για σεξουαλικούς σκοπούς, 
κατά παράβαση διατάξεων του 
Ν91(Ι)/2014.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας, το οποίο συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών, πέραν 
της φυλάκισης, το Δικαστήριο 
εξέδωσε και διάταγμα που απα-
γορεύει δια παντός στον κατηγο-
ρούμενο να εργασθεί σε οποιο-
δήποτε χώρο όπου βρίσκονται ή 
συχνάζουν παιδιά.  
Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπό-
θεσης, ο κατηγορούμενος, ηλι-
κίας 28 ετών από τη Λευκωσία, 
εκμεταλλευόμενος την εγγύτητα 
του με μαθητές του σχολείου, 
προσέγγισε συνολικά πέντε εξ 
αυτών (τέσσερις που φοιτούσαν 
στη Γ’ Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 
17-18 ετών και ένα που φοι-
τούσε στην Α’ Λυκείου, ηλικίας 
16-17 ετών) και έθεσε σε εφαρ-
μογή ένα καλοστημένο σχέδιο 
που περιλάμβανε τη δημιουργία 
ψεύτικων προφίλ (με γυναικείο 
όνομα) στην πλατφόρμα κοινωνι-
κής δικτύωσης Facebook και στην 
εφαρμογή αποστολής μηνυμά-
των και πολυμέσων Messenger.
Έπειτα ώθησε τους μαθητές να 
αποστέλλουν στα εν λόγω προ-
φίλ, γυμνές φωτογραφίες και 
βίντεο στα οποία προέβαιναν 
σε σεξουαλικού χαρακτήρα 
ενέργειες, λέγοντας τους, ότι, 
τα προφίλ ανήκαν σε κάποια 
επιτήδεια κοπέλα που μάζευε 
γυμνές φωτογραφίες στο τηλέ-
φωνο της. Τους διαβεβαίωσε ότι 
με τον τρόπο αυτό θα βοηθού-
σαν την Αστυνομία στη σύλληψη 
της κοπέλας και μάλιστα, για τη 
βοήθεια τους, θα λάμβαναν και 
μεγάλη χρηματική ανταμοιβή.

Φυλάκιση σε 
φρουρό λυκείου 
για σεξουαλική 
εκμετάλλευση 
παιδιών 

Στην Επιτροπή Ελέγχου ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας για τη λίστα Γιωρκάτζη 
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διεθνή νέα

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής 
κυβέρνησης Λιου Χε υπέγραψαν απόψε 
στον Λευκό Οίκο τη «Φάση 1» της 
εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών

Έ
να ιστορικό βήμα»: ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την ε-
μπορική συμφωνία που υπέγραψε σή-
μερα με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής 

κυβέρνησης Λιου Χε, η οποία βάζει τέλος στην 
πρωτοφανή αντιπαράθεση των δύο μεγαλύτε-
ρων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου.
«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ιστορικό 
βήμα, ένα βήμα που δεν είχαμε κάνει ποτέ με 
την Κίνα, προς μια δίκαιη και αμοιβαία εμπο-
ρική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολι-
τειών και της Κίνας», είπε ο Αμερικανός πρό-
εδρος.
Η συμφωνία θα είναι επωφελής «για την Κίνα, 
για τις ΗΠΑ, για τον κόσμο ολόκληρο», ανέ-
φερε ο Κινέζος ομόλογός του 
Σι Τζινπίνγκ, σε μια επιστολή 
του που απευθυνόταν στον 
Τραμπ και διαβάστηκε στον 
Λευκό Οίκο από τον Λιου Χε.
Από τη συμφωνία αυτή εκτι-
μάται ότι θα ωφεληθεί η 
εκλογική βάση του Ρεπου-
μπλικάνου προέδρου, ιδίως 
οι αγρότες και οι βιομηχα-
νίες, που ήταν τα παράπλευρα θύματα του 
εμπορικού πολέμου μεταξύ Ουάσινγκτον και 
Πεκίνου.
Η Κίνα δεσμεύτηκε ότι θα αγοράσει επιπλέον 
αμερικανικά προϊόντα αξίας 200 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων κατά την επόμενη διετία, 
σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, έκτα-
σης 94 σελίδων που δόθηκε στη δημοσιό-
τητα στο σύνολό της. Αυτές οι επιπρόσθετες 
αγορές αυτές βασίζονται στο επίπεδο των 
κινεζικών εισαγωγών του 2017, δηλαδή πριν 
ξεκινήσει ο εμπορικός πόλεμος. Βασικός στό-
χος είναι να μειωθεί το αμερικανικό εμπορικό 
έλλειμμα, που ήταν μια από τις απαιτήσει τους 
Λευκού Οίκου. Αναλυτικά, η Κίνα θα δαπανή-
σει 77,7 δισεκ. δολάρια για πρόσθετες αγορές 
από τον κατασκευαστικό τομέα, 52,4 δισεκ. 
δολάρια στον τομέα της ενέργειας, 37,9 δισεκ. 
στις υπηρεσίες και 32 δισεκ. σε προϊόντα του 
αγροτικού τομέα.
Στα προϊόντα που δεσμεύτηκαν να αγοράσουν 
οι Κινέζοι από τις ΗΠΑ περιλαμβάνονται βαριά 
μηχανήματα, φαρμακευτικά είδη, αυτοκίνητα, 

σίδηρος και χάλυβας αλλά επίσης και κρέας, 
δημητριακά και βαμβάκι.
Το πρώτο κεφάλαιο της συμφωνίας περι-
λαμβάνει εξάλλου ρυθμίσεις σχετικές με τη 
μεταφορά τεχνολογίας και την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που ήταν επίσης μια 
από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Τα δικαιώματα 
χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 
μεταξύ των υπηρεσιών που θα αγοράζει στο 
εξής το Πεκίνο.
Ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο 
στο άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις χρημα-
τοπιστωτικές υπηρεσίες.
Στην επιστολή του ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε 
ότι η συμφωνία δείχνει πως οι δύο χώρες 
μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους και 
να βρουν λύσεις βασισμένες στον διάλογο.
Ο «πόλεμος» ξεκίνησε την άνοιξη του 2018 
με αφορμή τις «δόλιες», όπως τις χαρα-
κτήριζε η Ουάσινγκτον, εμπορικές πρα-
κτικές της Κίνας και οδήγησε στην αμοι-
βαία επιβολή δασμών ύψους εκατοντάδων 

δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε αυτοί οι τιμωρητι-
κοί δασμοί που έχουν επι-
βληθεί σε κινεζικά προϊό-
ντα συνολικού ύψους 370 
δισεκ. δολαρίων θα διατη-
ρηθούν μέχρι να υπογραφεί 
και η «Φάση 2» της Συμφω-
νίας. «Θα δεχόμουν να τους 

καταργήσω αν καταφέρουμε να ολοκληρώ-
σουμε τη Φάση 2. Θα τους διατηρήσω, γιατί 
διαφορετικά δεν θα είχαμε στα χέρια μας 
κανένα χαρτί για να διαπραγματευτούμε», 
είπε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στί-
βεν Μνούτσιν προειδοποίησε, μιλώντας 
στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC πριν από την 
τελετή, ότι αν το Πεκίνο δεν τηρήσει τις 
δεσμεύσεις του η Ουάσινγκτον είναι διατε-
θειμένη να αυξήσει τους δσμούς.
Η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπει ότι η 
συμφωνία θα δώσει ώθηση στην αμερικα-
νική οικονομία.
«Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη διαφορές 
μεταξύ των χωρών μας όμως αυτή η μέρα 
σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου 
στις εμπορικές σχέσεις των δύο σημαντικότε-
ρων οικονομιών του κόσμου», τόνισε ο αντι-
πρόεδρος Μάικ Πενς. Ο Μνούτσιν εκτίμησε 
από την πλευρά του ότι «για πρώτη φορά 
έχουμε μια πλήρη συμφωνία» και «έναν μηχα-
νισμό για να την εφαρμόσουμε».

Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας: 
Το Πεκίνο δεσμεύεται να αγοράσει 
αμερικανικά προϊόντα αξίας 200 δισ.

«Η συμφωνία αποτελεί άμεση 
αμφισβήτηση των συμφερόντων 
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
των κρατών-μελών της Ένωσης, 
ειδικότερα της Κύπρου και της 
Ελλάδας» ανέφερε εκπρόσωπος 
του γαλλικού ΥΠΕΞ - Θέμα 
μείζονος σημασίας, σύμφωνα με 
τον ΥΠΕΞ, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν

Τ
ο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας 
και της κυβέρνησης της Τρίπο-
λης στηλιτεύει εκ νέου η Γαλλία, 
τρεις ημέρες πριν από τη διεθνή 

διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη.
«Η συμφωνία αυτή αποτελεί άμεση 
αμφισβήτηση των συμφερόντων και 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ειδικότερα της Κύπρου και της Ελλάδας, 
και δεν είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της 
Θάλασσας», απαντά σχετικά η εκπρό-
σωπος του γαλλικού υπουργείου Εξω-
τερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ της Γαλλίας.
Στην απάντησή της, η εκπρόσωπος του 
γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανα-
φέρει ότι ο ΥΠΕΞ, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, το 
είχε χαρακτηρίσει θέμα μείζονος ανη-
συχίας και επισημαίνει πως η Ευρωπα-

ϊκή Ένωση εκφράστηκε σαφέστατα για 
το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Επίσης, 
παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε 
εκδοθεί μετά τη σύνοδο των υπουργών 
Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Κύπρου 
και Ελλάδας στις 8 Ιανουαρίου.
Ερωτηθείσα αν θα συζητηθεί το θέμα 
του μνημονίου στη σύνοδο της Κυρια-
κής, η εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε ότι η 
διεθνής διάσκεψη για την ασφάλεια και 
την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουα-
ρίου στο Βερολίνο, θα έχει ως στόχο την 
εδραίωση της διεθνούς συναίνεσης, που 
απαιτείται για μια βιώσιμη έξοδο από 
την κρίση στη Λιβύη και να θέσει τέλος 
στις εξωτερικές επιρροές, που τροφο-
δοτούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη της Γαλλίας σε αυτή 
την πρωτοβουλία, έτσι ώστε η εκεχει-
ρία που ανακοινώθηκε στις 12 Ιανου-
αρίου να οδηγήσει σε μια διαρκή κατά-
παυση των εχθροπραξιών και να ξεκινή-
σει μια πραγματική πολιτική διαδικασία 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
και ένας διάλογος μεταξύ των μερών της 
Λιβύης, με τη βοήθεια της Αφρικανικής 
Ένωσης.

«Χαστούκι» Γαλλίας στην 
Τουρκία: «Το μνημόνιο με τη 
Λιβύη δεν είναι σύμφωνο με το 
Δίκαιο της Θάλασσας» 

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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Η 
υπόθεση του πυροβολισμού α-
πό άγνωστο δράστη στον Ντάρ-
κο Κοβάσεβιτς, έξω από το σπίτι 
του στη Γλυφάδα, εξακολουθεί 

να απασχολεί τις ελληνικές αρχές, ωστό-
σο δημοσιεύματα στη Σερβία (τα οποία ό-
μως επικαλούνται πηγές από την Αθήνα!) 
δίνουν μια άλλη διάσταση στην όλη υπό-
θεση.
Όπως αναφέρει η telegraf.rs, χωρίς 
όμως να κατονομάζει τις πηγές της, ένα 
από τα σενάρια που εξετάζονται από τις 
αρχές είναι η πιθανή εμπλοκή του Ραούλ 
Μπράβο πίσω από την επίθεση.
Ο Ισπανός παλαίμαχος αμυντικός, ο 

οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος κυκλώ-
ματος που έστηνε αγώνες και ξέπλυνε 
μαύρο χρήμα, ήταν συμπαίκτης τη διετία 
2007-2009 με τον Κοβάσεβιτς στον Ολυ-
μπιακό και μάλιστα θεωρούνταν και καλοί 
φίλοι (καθότι αντίπαλοι επί πολλά χρόνια 
στο ισπανικό πρωτάθλημα).
Σύμφωνα πάντα με την telegraf.rs, ο Κοβά-
σεβιτς γνώριζε την… περίεργη δράση του 
παλιού του συμπαίκτη και ανέφερε αρκε-
τές λεπτομέρειες, οι οποίες κατέρριπταν 
την υπερασπιστική γραμμή του Μπράβο 
και των υπολοίπων εμπλεκομένων, σε 
κοινό γνωστό τους από την Ισπανία, προ-
καλώντας έτσι την οργή του.

διεθνή νέα

Τ
ην απόφασή του να ξεκινήσει εντός 
του 2020 σεισμικές έρευνες και γεω-
τρήσεις στις περιοχές που συμφώνη-
σε με τη Λιβύη, ανακοίνωσε ο πρό-

εδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η Άγκυρα 
αναμένεται να στείλει το σεισμογραφικό 
πλοίο Ορούτς Ρέις στην περιοχή για σεισμι-
κές έρευνες.
«Με τη Λιβύη υπογράψαμε το μνημόνιο 
καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. 
Στις περιοχές ανάμεσα σε Τουρκία και Λιβύη, 
δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε έρευνα ή 
γεώτρηση ούτε να περάσει οποιοσδήποτε 
αγωγός χωρίς την έγκριση των δυο χωρών. 
Εντός του 2020 επιταχύνουμε τις διαδικασίες 
και ξεκινάμε τις έρευνες και γεωτρήσεις στις 
περιοχές αυτές. Αφού παραχωρηθούν οικό-
πεδα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το 
Ορούτς Ρέις θα πραγματοποιήσει εκεί σει-
σμικές έρευνες», δήλωσε συγκεκριμένα ο 
Τούρκος πρόεδρος.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι Τουρκία 
στέλνει και στρατεύματα στη Λιβύη για να 
εξασφαλίσει τη σταθερότητα της κυβέρνη-
σης που αναγνωρίζεται από την ΟΗΕ στην 
Τρίπολη.
Η Τουρκία στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις 
στην Λιβύη προς υποστήριξιν της αναγνω-
ρισμένης διεθνώς κυβέρνησης της Τρίπολης, 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, 
τρεις ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής 
του Βερολίνου με θέμα τη λιβυκή κρίση.
Από την Άγκυρα, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η 
Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα 
τα διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα για 
να διασφαλίσει στην σταθερότητα στα νότιά 
της, περιλαμβανομένης της Λιβύης.
Η Άγκυρα έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις για 
να εκπαιδεύσει στρατεύματα της Κυβέρνη-
σης Εθνικής Συμφιλίωσης (ΚΕΕ), στο πλαί-
σιο της διμερούς συμφωνίας στρατιωτικής 
συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα με 
την Λιβύη.

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης α-
παντά στον Ερντογάν: Θα σας ανα-
γκάσουμε να παραδοθείτε
Kαι ενώ το μεσημέρι στην επίσημη σελίδα 
του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) στο 

Twitter, είχε ανακοινωθεί πως ο στρατάρ-
χης Χαλίφα Χάφταρ θα συμμετάσχει την 
Κυριακή στη διάσκεψη του Βερολίνου, τις 
τελευταίες ώρες το κλίμα γίνεται και πάλι 
«πολεμικό» προφανώς και μετά τις ανακοι-
νώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως θα 
στείλει στρατό στη Λιβύη, καθώς και σει-
σμογραφικό στις περιοχές που συμφώνησε 
με τον Σαράτζ.
Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, αναρτή-
θηκε μήνυμα του προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Αγκίλα Σαλέχ, με το οποίο 
στρέφεται κατά της Τουρκίας. «Δεν θα επι-
τρέψουμε την Τουρκία να ελέγξει τη χώρα 
μας και θα τους αναγκάσουμε να παραδο-
θούν και να σηκώσουν τα χέρια τους» φέρε-
ται να είναι η δήλωσή του, ενδεικτική του 
κλίματος που επικρατεί.
Αργότερα αναρτήθηκε εικόνα με το έμβλημα 
του LNA με την επισήμανση : «Οι δυνά-
μεις έχουν φτάσει με ασφάλεια στις νέες 
θέσεις τους», κοινοποιώντας στην συνέχεια 
χάρτη με περιοχή από τα περίχωρα της Μισ-
ράτα που έχουν καταλάβει οι δυνάμεις του 
Χάφταρ.
Οι προκλήσεις Ερντογάν σημειωθηκαν λίγες 
ώρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Διά-
σκεψης του Βερολίνου  και ενώ βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη οι προσπάθειες της διε-
θνούς κοινότητας για να κερδηθεί  ένα σημα-
ντικό στοίχημα. Το στοίχημα της επιβολής 
εκεχειρίας στην εμπόλεμη Λιβύη, όπου ο 
στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έχει εισβάλει με 
τις δυνάμεις του καταλαμβάνοντας τη Σύρτη. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας 
Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης 
Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανα-
τολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή 
εκεχειρίας στη χώρα.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκρι-
μένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά 
την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: 
«Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκε-
χειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε 
τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη 
Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι 
πολύ σημαντικό».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας 
δήλωσε ότι Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία 
στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το 
γερμανικό ΥΠΕΞ.

Ερντογάν: Στέλνει στρατό στη Λιβύη 
και σεισμογραφικό στις περιοχές που 
συμφώνησε με τον Σαράτζ 
Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα αναμένεται να στείλει το 
σεισμογραφικό πλοίο Ορούτς Ρέις στην περιοχή για σεισμικές έρευνες και 
στρατεύματα στη Λιβύη για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης 
που αναγνωρίζεται από την ΟΗΕ στην Τρίπολη

Σερβικά Μέσα εμπλέκουν τον Ραούλ 
Μπράβο στην απόπειρα δολοφονίας 
του Κοβάσεβιτς 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ 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 η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Όταν τα παιδιά παίρνουν τα 
πράγματά μας χωρίς να το 

θέλουμε

Μ
πορεί να τύχει το παιδί μας 
να πάρει στα χεράκια του 
κάτι δικό μας που για τους 
δικούς μας λόγους, δεν 

θέλουμε να πάρει. Το να του εξηγήσου-
με ότι το αντικείμενο είναι σημαντικό για 
εμάς, ή πως μπορεί να σπάσει, ή πως δεν 
θέλουμε να χαθεί, και να αποσπάσουμε 
μία υπόσχεση από το παιδί ότι δεν θα το 
ξαναπάρει, είναι απίθανο να συγκινήσει 
το παιδί, πόσο μάλλον να το κάνει να σε-
βαστεί την επιθυμία μας και να μην το ξα-
νακάνει.
Μόλις πάρει κάτι δικό μας που δεν 
θέλουμε να πάρει, μπορούμε απλώς να 
του πούμε ακριβώς αυτό, ότι ‘αυτό είναι 
δικό μου και δε θέλω να το πάρεις, το 
χρησιμοποιώ μόνο εγώ.‘ Το παιδί πρέ-
πει να σεβαστεί το δικαίωμα που έχουμε 
στα δικά μας πράγματα, όπως και εμείς 
φυσικά να σεβαστούμε το δικό του αντί-
στοιχο δικαίωμα στα δικά του.
Αν το ξαναπάρει, απλώς το αφαιρούμε 
από τα χεράκια του και το τοποθετούμε 
στη θέση του. Αν προσπαθήσει να το 
πάρει από τη θέση του, θα πρέπει να 
ρωτήσουμε το παιδί αν θέλει να βγει από 
το δωμάτιο ή να το πάμε εμείς έξω, δεί-
χνοντας έτσι ότι είμαστε σταθεροί στην 
στάση μας και το εννοούμε ότι θέλουμε 
το αντικείμενο που μάς ανήκει να μείνει 
στη θέση του. Αν ο τρόπος μας είναι φιλι-
κός και δεν προσβάλλουμε το παιδί με 
οποιονδήποτε τρόπο, το παιδί σύντομα 
θα καταλάβει ότι είμαστε σοβαροί και 
ανένδοτοι στο συγκεκριμένο ζήτητημα, 
και έτσι θα τα παρατήσει.
Το να κρύψουμε το αντικείμενο για να 
μην το βρει αργότερα, ή να το βάλουμε 
σε σημείο που δεν μπορεί να το φτάσει, 
δεν δείχνει σεβασμό στο παιδί και δεν το 

ενθαρρύνει να συμπεριφερθεί σωστά την 
επόμενη φορά. Είναι καλύτερο να το απο-
φύγουμε, δείχνοντας έτσι την πίστη μας 
στο παιδί ότι μπορεί να συμμορφωθεί 
με τις ανάγκες της κατάστασης (είναι ένας 
τρόπος ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της 
αυτοπεποίθησής του).
Εναλλακτικά, μπορούμε να εξηγήσουμε 
στο παιδί τη στάση μας με ένα μήνυμα 
– εγώ, δηλαδή με ένα μήνυμα που 
εκφράζει στο παιδί πώς, μία μη αποδε-
κτή συμπεριφορά του, μάς κάνει να νιώ-
θουμε.
‘Όταν κάποιος μου παίρνει τα πράγματά 
μου, ανησυχώ, γιατί ξέρω ότι μπορεί να 
μην τα βρω όταν τα χρειάζομαι.’
‘Δε μου αρέσει να μου παίρνουν τα πράγ-
ματά μου, γιατί μπορεί να χαθούν ή να 
χαλάσουν και μετά θα πρέπει να αγο-
ράσω καινούρια.’
Αυτή η μέθοδος δείχνει σεβασμό στο 
παιδί, του εξηγεί ποιά είναι η κατάσταση 
από την πλευρά του γονιού και το βάζει 
σε θέση ευθύνης: αν χάσω το αντικείμενο 
της μαμάς/του μπαμπά, θα στενοχωρηθεί 
ή θα πρέπει να πάρει άλλο.
Αντιθέτως, αν του πούμε πχ. ‘Είναι 
άσχημο να μου παίρνεις τα πράγματά 
μου. Σε παρακαλώ, μη το ξανακάνεις,’ 
(ένα μήνυμα – εσύ) εκτός του ότι κατηγο-
ρεί απευθείας το παιδί, τελειώνει και με 
μία εντολή, κάτι που θα μειώσει τις πιθα-
νότητες το παιδί να συνεργαστεί.
Τα παιδιά ακόμα και σε πολύ μικρές ηλι-
κίες καταλαβαίνουν απόλυτα τις ανάγκες 
μίας κατάστασης όταν τους τις παρουσι-
άσουμε με σεβασμό και με ειλικρίνεια. 
Έτσι είναι πολύ πρόθυμα να συνεργα-
στούν και πολύ πιο εύκολο να μάθουν 
μέσα από τέτοιες ευκαιρίες τί αναμένεται 
από αυτά σε κάθε περίσταση.

Π
οια είναι η κόκκινη γραμμή για 
σένα την περίοδο των φορολο-
γικών δηλώσεων; 
Μερικά χρόνια πριν το περιο-

δικό Money έκανε ένα πείραμα την περί-
οδο υποβολής των φορολογικών δηλώ-
σεων. Σαραπέντε φοροτεχνικοί πήραν 
μέρος για να ετοιμάσουν τη φορολογική 
δήλωση του περιοδικού. Το αποτέλεσμα; 
Σαραπέντε διαφορετικές κόκκινες γραμ-
μές . Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. 
Τώρα σκεφτείτε όλους τους «ειδικούς» 
που θα μπορούσαν να σου δώσουν πολ-
λές διαφορετικές κόκκινες γραμμές σχε-
τικά με το πώς να γίνεις καλύτερος γονιός. 
Όλοι όμως θα πρέπει να συμφωνήσουν σ’ 
αυτά τα τρία πράγματα που τα παιδιά σου 
χρειάζονται από σένα. Πρώτον, να τους 
λες ότι τα αγαπάς. Δεύτερον, να τους λες 
ότι είσαι υπερήφανος/η γι αυτά. Τρίτον, να 
τους λες ότι είναι καλοί σε κάποιον τομέα.

Αξίζει να Παρακολουθείς τη Σει-
ράς των Σκέψεων;
Άντρες, θέλετε να καταλάβετε καλύτερα 
τις γυναίκες σας; 
Ενώ ακούτε τη γυναίκα σας να περιγρά-
φει μία κατάσταση ή κάποιο πρόβλημα, 
έχουμε μερικές ερωτήσεις να υποβάλεις 
στον εαυτό σου: «Πώς νιώθει ενώ μου 
διηγείται αυτό το περιστατικό;» και «Γιατί 
έχει τόση σημασία για κείνην;» Ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα στην επικοι-
νωνία του ζευγαριού είναι να μην κατα-
λαβαίνουν το συναίσθημα ή τα κίνητρα 
πίσω από τα λόγια. Γιαυτό, την επόμενη 
φορά που δεν θα παρακολουθείς ακρι-
βώς τη σειρά των σκέψεων της γυναίκας 
σου, αντί να την πιέζεις να καταλήξει στο 
τελικό σημείο, προσπάθησε να καταλά-
βεις από πού ξεκίνησε και πού θέλει να 
καταλήξει. Προσπάθησε να χρησιμοποι-
ήσεις λεκτικές εικόνες ή να κάνεις ερωτή-
σεις, όπως: «Τι είναι αυτό που σε κάνει να 
νιώθεις έτσι;» Τότε, θα καταλάβεις και θα 
ανταποκριθείς καλύτερα, και θα το χαρεί 
κι εκείνη πολύ που την πρόσεχες και την 
παρακολουθούσες.

Πώς Μπορείτε να Ρθείτε Πάλι πιο 

Κοντά  Όταν φύγουν τα Παιδιά 
από το Σπίτι
Μήπως τα παιδιά σου πρόκειται να 
φύγουν από τη φωλιά του σπιτιού;
Κάθε ζευγάρι με παιδιά θα αντιμετωπίσει 
κάποια στιγμή την εποχή που το σπίτι τους 
δε θα έχει πια παιδιά. Για πολλές μητέ-
ρες, το Σύνδρομο της Άδειας Φωλιάς μπο-
ρεί να είναι πολύ δύσκολο συναισθημα-
τικά. Και οι μητέρες που επένδυσαν όλο 
το χρόνο τους και την ενέργειά τους να 
μεγαλώσουν τα παιδιά τους αντιμετωπί-
ζουν κι άλλο πρόβλημα. Όταν τα παιδιά 
φύγουν από το σπίτι, η μητέρα ξαφνικά 
στρέφει την προσοχή της και τη στοργή 
της πίσω στον άντρα της, αλλά διαπιστώ-
νει ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ 
τους. Είναι όμως δυνατόν, να ξαναβρούν 
την παλιά αγάπη που τους ένωνε. Πρώτα, 
πρώτα, μπορείτε να απολαμβάνετε τώρα 
όλον τον χρόνο σας μόνοι. Να κάνετε τα 
πράγματα που σας αρέσουν που δεν μπο-
ρούσατε να τα κάνετε όταν μεγαλώνατε τα 
παιδιά σας. Δεύτερον, βρείτε κάτι σημα-
ντικό και χρήσιμο που έχετε την ικανότητα 
και επιδεξιότητα να κάνετε  για να βοη-
θήσετε τους άλλους. Τέλος, μπορείτε να 
αναθερμάνετε παλιές φιλίες ή να αρχίσετε 
καινούργιες.

Βρες Χρόνο Γιαυτό που Είναι 
Πραγματικά Σπουδαίο
Έτυχε να πεις ποτέ, «Δεν έχω χρόνο»;
Δεν ισχύει αυτό που ακούμε πολλές 
φορές «δεν έχω χρόνο.» Όταν λέμε «δεν 
έχω χρόνο», αυτό που πραγματικά λέμε 
είναι ότι δε θέλουμε να βάλουμε κάποια 
πράγματα πρώτα αυτήν τη στιγμή, ή, 
υπάρχει κάτι άλλο που θα προτιμού-
σαμε να κάνουμε.  Σκέψου όλες τις δου-
λειές που έχεις να κάνεις και κοίτα σε ποια 
δίνεις τον πιο πολύ σου χρόνο. Η αλήθεια 
είναι ότι βρίσκουμε χρόνο για τα πράγ-
ματα που θέλουμε. Αυτό όμως δεν είναι 
απαραίτητα και το σωστό. Αρχίζοντας από 
σήμερα, δώσε προτεραιότητα σε πράγ-
ματα που τελικά είναι πολύ σημαντικά... 
στον άντρα σου/στη γυναίκα σου, στα 
παιδιά σου, στην υγεία σου, σ’ αυτό που 
πιστεύεις.

3 Πράγματα που 
Χρειάζονται τα Παιδιά 

σου από Σένα
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Η 
φλουοξετίνη, δραστική ουσία που περιέχε-
ται σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές αντικαταθλι-
πτικό φάρμακο, θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για την αντιμετώπιση ενός από τους 

πιο θανατηφόρους καρκίνους της παιδικής ηλικίας, 
αλλά και άλλους τύπους καρκίνου, σύμφωνα με μελέ-
τη επιστημόνων που δημοσιεύθηκε στο Oncogenesis.
Η φλουοξετίνη αποτελεί σύμμαχο στη μάχη κατά του 
πολύ επιθετικού νευροβλαστώματος, που παρουσι-
άζεται αρκετά συχνά στα παιδιά μικρής ηλικίας. Το 
νευροβλάστωμα είναι το συχνότερο νεόπλασμα της 
βρεφικής ηλικίας και αποτελεί το 7,8% των καρκίνων 
παιδικής ηλικίας.Όπως γίνεται αντιληπτό, η ανακά-
λυψη των ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Brunel του 
Λονδίνου θα μπορούσε να αποτρέψει τη θεραπεία 
των μικρών ασθενών από τον ιδιαίτερα τοξικό συνδυ-
ασμό χημειοθεραπείας, φαρμάκων και ακτινοβολίας.
«Η φλουξετίνη έχει τις προοπτικές για να χρησιμο-
ποιηθεί σε παιδιά με νευροβλάστωμα ως ένα νέο και 
αποτελεσματικό αντικαρκινικό φάρμακο, αλλά με 
λιγότερη τοξικότητα από τις υπάρχουσες αντικαρκινι-
κές θεραπείες», αναφέρει σχετικά ο καθηγητής Arturo 
Sala.
Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα έδειξε ότι η 
φλουξετίνη μπορεί να σταθεροποιήσει μια πρωτεΐνη 

που κωδικοποιείται από το γονίδιο CDKN1B, το οποίο 
εξοντώνει τα κύτταρα του νευροβλαστώματος και επι-
βραδύνει την ανάπτυξή τους. Το σημαντικότερο, μάλι-
στα, είναι, ότι οι απαιτούμενες δόσεις της ουσίας είναι 
ασφαλείς για τα παιδιά, πράγμα που χαρακτηρίζεται 
από τους ειδικούς ως «σημαντική κλινική πρόοδος».
Οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικά λιγότερες μεταστά-
σεις σε όργανα όπως το ήπαρ, τα νεφρά και ο μυελός 
των οστών στα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε φλου-
οξετίνη, με την αρχική ιδέα για τη χρήση της εν λόγω 
ουσίας στην αντικαρκινική θεραπεία να προέρχεται 
από προηγούμενες μελέτες που έδειξαν ότι οι άνθρω-
ποι που ακολουθούν μακροχρόνιες θεραπείες για 
ψυχιατρικές ασθένειες έχουν χαμηλότερα ποσοστά 
εμφάνισης καρκίνου.

Δημοφιλές αντικαταθλιπτικό στη μάχη κατά 
θανατηφόρου καρκίνου

υγεία

Οι μεταμοσχεύσεις νεφρών μπορούν να σώσουν ζωές ωστόσο, μέσα σε 10 χρόνια, πάνω από το 
ένα τρίτο μεταμοσχευμένων παρουσιάζουν μείωση της νεφρικής λειτουργίας σύμφωνα με τις 
έρευνες. Τώρα, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Clinical Journal of the American Society of 

Nephrology, προτείνει τη μεσογειακή διατροφή ως τη λύση του προβλήματος.
Ολλανδοί επιστήμονες, με επικεφαλής τον Δρ. Antonio Gomes-Neto, νεφρο-

λόγο στο Πανεπιστήμιο του Groningen της Ολλανδίας, εξέτασαν κατά 
πόσο μια διατροφή στα μεσογειακά πρότυπα, πλούσια σε ψάρια, 

φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και φτωχότερη σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας θα μπορούσε να συμβάλει 

στη διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών.
Η τήρηση του προγράμματος διατροφής μεσογειακού 

τύπου μετρήθηκε σε αξιολογική κλίμακα εννέα βαθμί-
δων. Για κάθε δύο βαθμίδες προς τα πάνω, οι συμμε-

τέχοντες παρουσίαζαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο 
μειωμένης νεφρικής λειτουργίας και 32% χαμη-
λότερο κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας.
«Σύμφωνα με το πόρισμα της μελέτης, όσο πιο 
προσηλωμένοι παρέμεναν στη μεσογειακή 
διατροφή, τόσο μειώνονταν οι πιθανότητες 
να εμφανιστούν προβλήματα στη λειτουρ-
γία των μοσχευμάτων τους», δήλωσε ο Δρ. 
Gomes.

Νεφρά: Η διατροφή που εξασφαλίζει τη σωστή 
λειτουργία τους

Με ποια καρδιακή αρρυθμία συνδέεται 
η υπερκόπωση

Α
ισθάνεστε υπερβολικά κουρασμένοι, 
χωρίς ενέργεια, απογοητευμένοι και ευε-
ρέθιστοι; Μπορεί να έχετε υπερκόπωση 
(burnout), ένα σύνδρομο που σχετίζεται 

με μια δυνητικά θανατηφόρα διαταραχή του καρ-
διακού ρυθμού. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας 
μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Journal 
of Preventive Cardiology.
Η μελέτη δείχνει ότι το burnout μπορεί να αυξήσει 
και τον κίνδυνο ανάπτυξης κολπικής μαρμαρυγής 
(atrial fibrillation), μιας πιθανώς σοβαρής καρδια-
κής αρρυθμίας. 

Το burnout προκαλείται από δυσανάλογα υψηλή 
προσπάθεια, με επένδυση σε χρόνο και συναισθη-
ματική εμπλοκή και χαμηλή ικανοποίηση λόγω 
εργασιακών συνθηκών υψηλών απαιτήσεων.
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο κοινή μορφή 
καρδιακής αρρυθμίας. Εκτιμάται ότι 17 εκατομ-
μύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και 10 εκατομμύ-
ρια στις ΗΠΑ θα έχουν αυτή την πάθηση το επό-
μενο έτος, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανά-
του. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί την κολπική μαρ-
μαρυγή δεν είναι πλήρως κατανοητό.
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ιστορίες

Τ
α τουμπελέκια δεν αργούν, κιθάρες, μαντολίνα/ κόψες, 
σαντούρια και βιολιά - δε λείπουνε κι εκείνα/ κι' ο φωνο-
γράφος κάποτες με μια βραχνή φωνή/ σκορπάει τα με-
ράκια του απ' το φαρδύ χωνί/ και τότες παίρνει πια φω-

τιά, που φτάνει κι ως στα νέφη/ της εξοχής το παρτιντί, το γλέντι 
και το κέφι.../ Αρχίζουν τον καρσιλαμά - χορεύει εκεί όποιος θέ-
λει/ κάθε χορό κεμπάρικο - γερλίσιο - τσιφτε-τέλι/ ζεϊμπέκικο, 
χασάπικο, χτυπάνε τσουπανάκια/ και ξεχειλά τόση χαρά, που 
σβήνει τα μεράκια.../ Οι αμανέδες αντηχούν, τραγούδια και κα-
ντάδες, που τραγουδούν ούλοι μαζί με τσι τραγουδιστάδες./ Δε 
λείπουν τα ρεμπέτικα, πόχομε τόσο πλούτο/ και που μυρίζουν 
μαχαλά τση Σμύρνης, σαν ετούτο...»
Το έμμετρο «σεργιάνι» στη Σμύρνη του Σωκράτη Προκοπίου 
δίνει με τρόπο γλαφυρό μια «γεύση» της μουσικής ζωής της 
«μουσικομάνας της Ανατολής» Σμύρνης των αρχών του 20ού 
αιώνα. Η «εύθυμη καρδιά της Ιωνίας» κατά τον Π. Κ. Ενεπεκίδη, 
από το 1900 μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, παρουσίαζε 
μια πλούσια, ποικιλόμορφη μουσική ζωή, με μεγάλες επιρροές 
από Ανατολή και Δύση. Η πόλη - κοιτίδα δημιουργίας αυτού 
του μοναδικού μουσικού ύφους, που έγινε γνωστό ως «Σμυρ-
ναίικο» - εκτός από εμπορικό σταυροδρόμι υπήρξε ένα τερά-
στιο χωνευτήρι λαών, θρησκειών, πολιτισμών και μουσικών 
ακουσμάτων. Οι Ελληνες, οι Τούρκοι, οι Αρμένηδες, οι Γύφτοι, 
οι Φραγκολεβαντίνοι, οι Πέρσες, οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι και οι 
άλλες εθνότητες είχαν τις δικές τους εθνικές μουσικές παρα-
δόσεις, ενώ στα ανώτερα ιδίως στρώματα ήταν καταφανής η 
επιρροή των δυτικοευρωπαϊκών τάσεων στη μουσική. Οπως 
αναφέρει ο Λάμπρος Λιάβας, «στα στενά της Σμύρνης έσμιγαν 
παλιές αιγαιοπελαγίτικες μπαλάντες με ιταλικές καντσονέτες, 
γαλλικές μελωδίες του συρμού, ρουμάνικες χόρες με σέρβικους 
σκοπούς και τούρκικα σαρκιά. Ενώ στα καφέ-αμάν Ελληνες 
μουσικοί συνόδευαν Αρμένηδες τραγουδιστές και γύφτισσες 
χορεύτριες, μπροστά σ' ένα κοινό που αντιπροσώπευε όλες τις 
φυλές της Ανατολικής Μεσογείου...». Το αποτέλεσμα, έτσι όπως 
αποτυπώθηκε στ' αυλάκια των δίσκων του γραμμοφώνου πριν 
το '22 με τη σμυρναίικη και την «Ελληνική Εστουδιαντίνα» και 
τις φωνές του Χρήστου Τσανάκα, του Λευτέρη Μενεμελή και 
του Γιώργου Βιδάλη, είναι ιδιαίτερα εύγλωττο.
Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση της τραγουδίστριας Αγγέλας 
Παπάζογλου, γυναίκας του μεγάλου λαϊκού δημιουργού Βαγ-
γέλη Παπάζογλου, η οποία έζησε στη Σμύρνη, μέχρι τη μεγάλη 
φωτιά: «Στη Σμύρνη παίζαμε από ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρω-
παϊκά. Δημοτικά, κλέφτικα, κρητικά, καλαματιανά, φυσούνια, 
θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κονσέρτα με καβαλλαρίες, με χορούς 
του Μπραμς, με σερενάτες... Ολα τα παίζαμε. Και από όπερες 
κάτι μέρη. Ξέραμε αναγκαστικά κι από ένα τραγούδι από κάθε 
μελέτι (φυλή) για να ευχαριστούμε τσι πελάτες. Κι εβραίικο παί-
ζαμε και αρμένικο και αράπικο. Ημαστε κοσμοπολίτες εμείς. 
Αγαπούσαμε όλο τον κόσμο και μας αγαπούσανε. Δεν είχε συμ-
φέροντα κανείς στο τραγούδι. Τραγουδούσες, χόρευες, ήσουνα 
λεύτερος να κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου και η σειρά σου... »

Αξεπέραστοι δημιουργοί και ερμηνευτές
Το σμυρναίικο τραγούδι υπηρετήθηκε από αξεπέραστους 
οργανοπαίκτες και τις Εστουδιαντίνες τους, από μοναδικές 
φωνές και εμπνευσμένους δημιουργούς. Περίφημοι ήταν οι 
«σμυρναίικοι» αμανέδες, με πρώτο και καλύτερο το «σμυρναί-
ικο μινόρε». «Στις κομπανίες τις σμυρναίικες και στα "παιχνίδια" 
λέγαμε το καημό μας με "μινόρε"» έλεγε η Αγγ. Παπάζογλου. 
«Με βιολοντσέλα, πιάνα, άρπες, σαντούρια, μαντολίνα, κιθά-
ρες και βιολιά. Οσα "μινόρε" και να λέγαμε, δεν τα βαριόμασταν 
ποτέ. Ολοι παράγγελναν το "μινόρε" τους και όλοι το άκουγαν 
με λαχτάρα, γιατί λέγαμε τον πόνο μας που ήμαστε σκλαβωμέ-
νοι στην Τουρκιά. Με το "μινόρε" δεν τον ξεχνούσαμε, θέλαμε 
όλο να τον θυμόμαστε, ν' ανάβουμε μέσα μας καντήλι, ελπίδα, 
ζεστασιά: "Μόνο μια ώρα χαίρομαι, όταν γλυκοχαράζει/ Που 
αναπαύεται η καρδιά και δεν αναστενάζει" και εννοούσαμε τη 
σκλαβιά».
Η Αγγέλα Παπάζογλου πρωτοτραγούδησε σε ηλικία 16-17 χρό-
νων στην περίφημη «μπίρα» Μέλης, που ανήκε στον Αρμένη 
Τζαβαριάν. Από τις τραγουδίστριες ονομαστή τότε ήταν η περί-
φημη Κιορ - Κατίνα, που η έρευνα του Θεόδωρου Χατζηπα-
νταζή για τα καφέ - αμάν εντοπίζει και στην Αθήνα στα τέλη 

του 19ου αιώνα, στα καφωδεία της πλατείας Λαυρίου και στον 
κήπο του Γερανίου, να παίζει με τον ονομαστό βιολάτορα Γιά-
γκο Αλεξίου ή Γιοβανίκα, πιθανό συνθέτη του σμυρναίικου 
μινόρε. «Η Σμύρνη είχε τρία κέντρα που πηγαίνανε οι μουσικοί 
τση Σμύρνης» ανέφερε η Αγγ. Παπάζογλου. «Ητανε του Τσα-
κιλτζήμπαση, ήτανε και του Τεπέτση, στα Ταμπάχανα. Και στην 
προκυμαία, εκεί που ήτανε τα Πολιτάκια, το κέντρο το λέγανε 
Μελισσουργοί. Εκεί στα Πολιτάκια, στο κέντρο, παίζανε μαζί 
δύο ορχήστρες. Μια από από κει και μια από δω. Η από δω 
ήτανε για τα δημοτικά και τα σμυρναίικα. Τα Πολιτάκια ήτανε 
για ευρωπαϊκά. Επαυε η μία από τη μια, άρχιζε η άλλη απ' την 
άλλη...Οπως οι ψαλτάδες στην εκκλησιά...Και στο Μπαϊρια-
κλί, κέντρο των οργανοπαιχτών είχε. Ηταν πιάτσα μουσικών. 
Και στο Κορδελιό κέντρο των οργανοπαιχτών ήτανε». Η Αγγ. 
Παπάζογλου αναφέρεται επίσης σε άλλη ονομαστή τραγουδί-
στρια, την Αγγελάρα, την Ταχινένια, την Ευθαλία, τη Δέσποινα 
τη Ρουμάνα, στον Κώστα Μαρσέλο ή Νούρο, τον Στέφανο Βέζο 
και στο περίφημο Θοδωράκι (που «ηγύριζε ο λαιμός του σα 

ρολόι»...Το Θοδωράκι άμα ήλεγε μινόρε κι άμα ητραγουδούσε, 
έλεγες πως ηκατέβηκε η φωνή απ' τον ουρανό. Ενα πράμα 
αλλιώτικο ήτανε... Δεν ήθελε να τραγουδήσει σε δίσκο. Ιδιο-
τροπία του, λέγανε. Δεν ήθελε να τραγουδήσει σε κεριά. Μαυ-
ρογένης τονε λέγανε το επίθετο. Το Θοδωράκι σώθηκε. Ηρθε 
εδώ. Τραγουδούσα μαζί του στο "τρίγωνο" στην Κοκκινιά...».
Ξεχωριστής σημασίας στοιχείο για τη μουσική ζωή και δραστη-
ριότητα της Σμύρνης είναι και το γεγονός ότι με βάση τους κατα-
λόγους των εταιρειών δίσκων την περίοδο 1900-1922, σε Κων-
σταντινούπολη και Σμύρνη ηχογραφήθηκαν πολύ περισσότερα 
ελληνικά τραγούδια απ' όσα στην Αθήνα.

Τραγούδι της βασανισμένης προσφυγιάς
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, η ελληνική παράδοση 
της Ιωνίας που ως επίκεντρο είχε τη Σμύρνη, μεταφέρθηκε μαζί 
με το ενάμισι εκατομμύριο πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα των 
πέντε εκατομμυρίων. «Για σκέψου», έλεγε η Αγγ. Παπάζογλου 
«από τρεις πιάτσες καφενεία οργανοπαίχτες που είχε η Σμύρνη 
κι ήτανε σα μυρμηγκοφωλιές, σαν τα μελίσσια όλη μέρα, πόσοι 
γλυτώσανε νομίζεις από τη σφαγή και την καταστροφή; Οποιον 
και να θυμηθώ, χαμένος είναι, σφαγμένος είναι, όμηρος πέθανε, 
αιχμάλωτος 'πόμεινε και δεν τον ξανάδε πια κανείς. Μονάχα από 
τσι παιχνιδιατόροι γλύτωσε ο ένας στους πενήντα!...Ολοι αυτοί 
ύστερα μαζευτήκανε στην Κοκκινιά. Ολα τ' άλλα τα 'χαμε χάσει, 
το τραγούδι είχε γλυτώσει μέσα μας. Δεν έπρεπε να το αφή-

σουμε να πάει χαμένο, να χαθεί κι αυτό...».
Μέσα στις συνθήκες της προσφυγιάς το σμυρναίικο, από 
κοσμοπολίτικο είδος τραγουδιού της αλλοτινής ευημερούσας 
Σμύρνης, στην Ελλάδα ανθίζει πλέον ως τραγούδι των βασα-
νισμένων και περιθωριοποιημένων προσφύγων. Ο Βαγγέλης 
Παπάζογλου, μαζί με τον Παναγιώτη Τούντα, τον Σπύρο Περι-
στέρη, τον Δημήτρη Σέμση ή Σαλονικιό, τον Γιάννη Δραγάτση ή 
Ογδοντάκη και τον Σταύρο Παντελίδη είναι οι κυριότεροι συν-
θέτες που μεταφυτεύουν το μικρασιάτικο δημοτικό και αστικό 
λαϊκό τραγούδι στη δισκογραφία της κυρίως Ελλάδας στα χρό-
νια της προσφυγιάς. Στα τραγούδια τους συμπυκνώνεται ο καη-
μός και η νοσταλγία μιας γενιάς, που βρίσκεται πλέον αντιμέ-
τωπη με οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Οι πιάτσες των μουσικών της Σμύρνης ματαφέρθηκαν στο 
καφενείο «Μικρά Ασία», κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού 
στην Ομόνοια, ενώ οι «μπίρες» εμφανίζονται η μία μετά την 
άλλη στην Κοκκινιά και στις άλλες συνοικίες όπου είχαν εγκα-
τασταθεί οι πρόσφυγες. Στη δεκαετία 1925-1935 το σμυρναί-
ικο ύφος επιβλήθηκε στη δισκογραφία και οι γραμμοφωνα-
τζήδες διέδωσαν τα «σμυρναίικα» που ακούγονταν στα καφε-
νεία και στα κέντρα με τις φωνές της Ρόζας Εσκενάζι, του Γιώρ-
γου Βιδάλη, του Βαγγέλη Σωφρονίου, του Μήτσου Αραπάκη 
- Καλλίνικου, του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλγκά, του Κώστα 
Μαρσέλου ή Νούρου, του Κώστα Καρίπη, του Ζαχαρία Κασι-
μάτη, του Στελάκη Περπινιάδη, του Κώστα Ρούκουνα, της Ρίτας 
Αμπατζή, του Κώστα Σκαρβέλη κ.ά. Αυξάνεται πλέον η ποσό-
τητα των εκδιδόμενων δίσκων 78 στροφών στην Ελλάδα, όπως 
και το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ αρκετοί πρόσφυγες καθιε-
ρώνονται ως τραγουδιστές, μουσικοί, στιχουργοί, μαέστροι και 
υπεύθυνοι ρεπερτορίου σε δισκογραφικές εταιρίες.

Στο στόχαστρο της δικτατορίας Μεταξά
Αυτό το κλίμα όμως άλλαξε το 1937, με τη δικτατορία του 
Μεταξά. Επιβλήθηκε λογοκρισία και απαγόρευση της έκδοσης 
δίσκων 78 στροφών στην Ελλάδα με στίχους «αντεθνικούς» 
(ρεμπέτικα) και μελωδίες «ανατολίτικες» (σμυρναίικα), με απο-
τέλεσμα να επιβιώσουν επαγγελματικά λίγοι από τους καλλιτέ-
χνες που υπηρετούσαν το είδος. Ενας από τους λίγους ασυμβί-
βαστους με τη λογοκρισία του Μεταξά δημιουργούς υπήρξε ο 
Βαγγέλης Παπάζογλου. Αποτέλεσμα, ο αποκλεισμός του από τη 
δισκογραφία. «Τριανταέξι τραγούδια μαζεμένα του τα 'κοψε η 
λογοκρισία του Μεταξά, οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνανε "το 
καθήκον τους"», ανέφερε η Αγγ. Παπάζογλου. «Του τα κόψανε 
γιατί δε δέχτηκε ν' αλλάξει ούτε ένα λόγο, ούτε ένα λόγο: Στον 
"Μπατίρη" αυτός ο λόγος ήτανε όλο το νόημα του τραγουδιού. 
Εκεί που λέει "ελεύθερος να ζήσω" του το σημειώσανε να το 
σβήσει και να γράψει "χαρούμενος να ζήσω". - Ετσι σας αρέ-
σει; τους είπε. Ε, λοιπόν, εμένα έτσι δε μ' αρέσει! Εγώ δεν είμαι 
χαρούμενος αν δεν είμαι λεύτερος. Εγώ άμα έχω σκλαβιά πάνω 
απ' το κεφάλι μου δε γελάω! ...Εγώ δε γελάω άμα δεν είμαι λεύ-
τερος, 'ετσι είμαι μαθημένος. Δεν τα δίνω τα κομμάτια!».
Αρκετές ηχογραφήσεις σμυρναίικων τραγουδιών έγιναν και 
στην Αμερική, όπου από τις αρχές του 20ού αιώνα Ελληνες της 
Μ. Ασίας είχαν αρχίσει να μεταναστεύουν. Οι ηχογραφήσεις 
αυτές έχουν διαφορετική χροιά από αυτές που έγιναν στην 
Ελλάδα, λόγω πολλών παραγόντων. Ανάμεσά τους η έλλειψη 
λογοκρισίας, η αλλαγή τρόπου ζωής και η παρουσία σημαντι-
κών καλλιτεχνών, όπως η Μαρίκα Παπαγκίκα, ο Γιώργος Θεο-
λογίτης ή Κατσαρός, ο Κώστας Δούσας, ο Τέτος Δημητριάδης. 
Στη διαμόρφωση αυτής της άλλης χροιάς συνέβαλε σημαντικά 
και η ανάπτυξη πολύ πιο εξελιγμένων τεχνικών ηχογράφησης 
και εκτύπωσης.
Πηγές:
Λάμπρος Λιάβας «Το ελληνικό τραγούδι - Από το 1821 έως τη 
δεκαετία του 1950»
Γιώργης Παπάζογλου «Ονείρατα της άκαυτης και της καμένης 
Σμύρνης - Αγγέλα Παπάζογλου - Τα χαΐρια μας εδώ» (Ταμείον 
Θράκης)
Αριστομένης Καλυβιώτης «Σμύρνη. Η μουσική ζωή 1900-
1922. Η διασκέδαση, τα μουσικά καταστήματα, οι ηχογραφή-
σεις δίσκων» (εκδόσεις «Music Corner» και «Τήνελλα»)
«Μνήμες - Η Μουσική Σκηνή του Σμυρναίικου Τραγουδιού 
1907-1939» («Pop Eleven», Αφοί Φαληρέα)

Γέννημα μιας πόλης μουσικομάνας
Αναφορά στο σμυρναίικο τραγούδι, δημιούργημα μοναδικού μουσικού ύφους
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απόψεις

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 2
ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΣΟΥ ...
Όχι δεν θα τον βρίσω!
Αυτός σε γέννησε, σε μεγάλωσε, σε ανέθρεψε. Μαζί του έμαθες 
να μιλάς, να περπατάς, να διαβάζεις, να γράφεις...
Τώρα μεγάλωσες. Μεγάλωσε και αυτός ακόμα περισσότερο.
Και εσύ παραπονιέσαι.  Είναι παλαιάς κοπής, δε σε καταλαβαίνει, 
μιλάει παντα για τα ίδια πράγματα, σε κουράζει, είναι βαρετός.
Λες πως θα αλλάξει ο πατέρας σου;
Μπορεί να γίνει κάποιος άλλος;
Και βέβαια όχι. Αφού δεν μπορεί να αλλάξει αυτός, δεν μπορείς 
εσύ να τον αποδεχτείς και να συμπορευτείτε?
Αυτός, λες ήτανε πάντα ίδιος, και το γέρικο σκυλί δεν μαθαίνει και-
νούργια κόλπα, εσύ όμως μεγαλώνεις και αλλάζεις…
Δεν λέω πως έχει παντα δίκιο ο πάτερα σου. 
Σίγουρα δεν λέω, ότι είναι άγιος ο πατέρας σου.  
Άνθρωπος είναι και έκανε και ίσως να συνεχίζει να κάνει λάθη.   
Εσύ όμως είσαι αυτός που πρέπει να βρεις και να κρατήσεις ισορ-
ροπίες. 
Δικό σου το χρέος!
Και μη ξεχνάς, εδώ που είσαι ήτανε, και εκει που είναι, θα ‘έρθεις !

ΘΥΜΩΝΩ, ΘΥΜΩΝΕΙΣ, ΘΥΜΩΝΕΙ!
Ολοι θυμώνουμε! άλλοι συχνα άλλοι πιο σπάνια.
Ο θυμός είναι ο κύριος υπεύθυνος που τις περισσότερες φορές 
οδηγούμαστε σε πράξεις και συμπεριφορές που τελικά τις απορ-
ρίπτομε εμείς οι ίδιοι αργότερα.
Ο θυμός είναι η αιτία που αδυνατούμε να δούμε καθαρά τα πράγ-
ματα. 
Ο θυμός είναι  ένα είδος πρίσματος που παρεμβάλλεται στα γενό-
μενα, παραμορφώνει την πραγματικότητα, και βλέπομε τα πράγ-
ματα διαστρεβλωμένα. 
Το νευρικό μας δίκτυο υπερφορτώνεται, υπερθερμαίνεται,  και ο 
κεντρικός διακόπτης τη λογικής πέφτει.
Ελάχιστοι μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους χωρίς να βλά-
ψουν τους εαυτούς τους αλλά και τους άλλους.
Με τον θυμό χάνουμε την αυτοδύναμη μας και εξουσιαζόμαστε. 
Στην ουσία παγιδευόμαστε  σ αυτόν.
Τελικα θυμώνουμε περισσότερο όταν είμαστε νέοι η όταν μεγα-
λώνουμε; 
Θυμώνουμε πιο πολύ όταν είμαστε νέοι και βράζει το αίμα μας πιο 
εύκολα.  Τότε που νομίζουμε ότι έχομε περισσότερα δικαιώματα 
απ όσα πραγματικά έχομε, τότε που είμαστε περισσότερο εγωι-
στές και τα θέλουμε όλα δικά μας.
Βγαίνει ποτέ ο θυμός σε καλό; Όχι!  Μόνο στη τέχνη ίσως ο θυμός 
μπορεί να γίνει έναυσμα για έμπνευση!
Τώρα θα μου πεις με όσα και τόσα που υποφέρουν καθημερινά 
οι άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο γίνεται να μη θυμώσεις;  Γίνεται να 
μη νευριάσεις;́
Γίνεται μόνο αν παραμείνεις απαθής! Αφαίρεσε το πάθος απ την 
εξίσωση μείνε ψύχραιμος και ο θυμός εξαερώνεται!
Χμμμ… δηλαδή η επιλογή είναι θυμός η απάθεια;
Ρε συ μήπως η  απάθεια είναι αρετή;

ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ;
Πως πίνετε τη πορτοκαλάδα σας  με η χωρίς ανθρακικό;
Όπως σας αρέσει!
Τι είναι τελικά αυτό το ανθρακικό; 
Το ανθρακικό είναι απλά διοξείδιο του άνθρακα και τίποτα παρα-
πάνω! 
Είναι υπεύθυνο για το άφρισμα του αναψυκτικού και για τις φυσα-
λίδες που δημιουργούνται στην επιφάνειά του.  Αυτές οι φυσα-

λίδες και ο αφρός που βλέπουμε, δεν είναι τίποτα άλλα παρά η 
…αποχώρηση του διοξειδίου του άνθρακα από το αναψυκτικό!
Πως βάζουνε ανθρακικό στα αναψυκτικά;
Είναι αρκετά απλό. Γεμίζουνε το μπουκάλι ή το κουτάκι με το 
μίγμα, αφήνοντας λίγο κενό. Στη συνέχεια, εισάγουν πεπιεσμένο 
διοξείδιο του άνθρακα και αμέσως το σφραγίζουν, όσο μεγαλύ-
τερη η πίεση, τόσο περισσότερο το ανθρακικό που εισέρχεται. Γι 
αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα πολύ συγκεκριμένος βαθμός πίε-
σης, ώστε να εισχωρήσει συγκεκριμένη δοσολογία ανθρακικού 
μέσα στο αναψυκτικό.
Το αέριο του διοξειδίου του άνθρακα εισχωρεί στο υγρό, μόνο αν 
έχει ένα συγκεκριμένο βαθμό πίεσης και πάνω. Επίσης  το αέριο 
αποχωρεί από το υγρό, μόνο αν υπάρχει ένας βαθμός πίεσης και 
κάτω. 
Βάζουμε ανθρακικό στο μπουκάλι, όταν δημιουργείται ο ιδανι-
κός βαθμός πίεσης και ισορροπίας, στον οποίο το αέριο σταμάτα 
να εισχωρεί στο υγρό, αλλα και δεν μπορεί να αποχωρήσει από 
αυτό, λόγω του ”σφραγίσματος” του μπουκαλιού.  
Όταν ανοίγουμε το μπουκάλι και το σερβίρομε στο ποτήρι, η ισορ-
ροπία πίεσης αυτή χάνεται και το ανθρακικό, αποχωρεί από το 
αναψυκτικό, σταδιακά.
Τώρα που ξέρετε θα συνεχίσετε να πίνετε τη πορτοκαλάδα σας  με 
αέρα κοπανιστό (ανθρακικό) η όχι;
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ…
Από ανθρώπους που με τα λόγια τους κοιμίζουν τη συνείδηση 
σου,
Από άνδρες που θα σου μιλήσουν για το πόσο αξίζεις,
Από φίλους που σε προκαλούν και κεντρούν τη περιέργειά σου 
με το τι χάνεις,
Από τον έρωτα  που σε πάει μόνο στο κρεββάτι,
Από τη τσιγγάνα χαρά τη ζωής, που σε τριγυρνά εδώ και εκει, 
χωρίς να έχεις μόνιμο σπίτι,
Από τους πολλούς συντρόφους αλλα χωρίς τον ένα άνδρα το 
κατάδικό σου. Αυτόν που είσαι περήφανη να έχεις το ονομα του.

ΈΤΣΙ ΗΘΕΛΕ Ο ΘΕΟΣ!
Πήγα σε κηδεία τελευταία  και το βίωσα το φαινόμενο.
Πονάει ο άλλος έχασε τον άνθρωπο του έφυγε απ τη ζωή και δεν 
αντέχεις να τον βλέπεις να πονά...
«Έτσι ήθελε ο Θεός»… λες. «’Έτσι ήθελε ο Θεός».
Στην πιο τραγική  στιγμή του άλλου, στην πιο δύσκολη φάση που 
περνά, ανοίγεις το στόμα σου και χωρίς να το πολυσκεφτείς λες 

βλακείες...
Ποιος σε έβαλε εσένα εκπρόσωπο του Θεού στη γη να ξέρεις το 
θέλημα του;
Δεν έχεις το δικαίωμα αυτό όσο καλοπροαίρετος και να είσαι 
άνθρωπέ μου.
Στάσου δίπλα στον άνθρωπο που πονά με τη σιωπή σου, κάνε του 
παρέα και βρες κάποιο τρόπο να μιλήσεις στις καρδιά του ανθρώ-
που που πονά. 
 Ασε το τι ήθελε ο Θεός. Δεν είναι δουλειά σου.

ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ ΣΠΑΝΙΑ 
ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ! 
Οι διανοούμενοι και οι φιλόσοφοι σπάνια έχουν επαφή με τον 
απλό λαό. 
Ο λαουτζίκος ,το πλήθος οι περισσότεροι από τους συμπολίτες 
τους τέλος πάντων, συνήθως έχουν δυσκολία να αντιληφθούν 
τι λένε τα «μεγάλα μυαλά». Πολλοί απλοί άνθρωποι μάλιστα, 
δεν τους αποδέχονται και τους χαρακτηρίζουν αερολόγους και 
«βαρεμένους».  
Βρίσκεται άραγε το πλήθος σε χαμηλότερο πνευματικό επίπεδο η 
οι «βαρεμένοι» έχουν καβαλήσει το καλάμι;
Στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές  ο λαός δεν αντιλαμ-
βάνεται και ίσως φοβούνται στην ουσία τους στοχασμούς των 
διανοουμένων. Σαν αποτέλεσμα τους κοροϊδεύουν, και τους χλευ-
άζουν σαν εξωπραγματικούς και ασχέτους.
Είναι επίσης γεγονος ότι οι στοχαστές και οι σημερινοί φιλόσοφοι 
κατά κανόνα είναι μοναχικοί τύποι, που συναναστρέφονται τους 
όμοιους τους και τους «μαθητές τους».  Ίσως μάλιστα, να θεωρούν 
ανόητο τον όχλο.  
Οι διανοούμενοι και οι φιλόσοφοι σίγουρα δεν ταυτίζονται  με τον 
μέσο άνθρωπο της καθημερινής πραγματικότητας.  Κατά συνέ-
πεια, η επιρροή των «σκεπτόμενων ανθρώπων»  στην κοινωνία, 
δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι η εκδηλώνεται με καθυστέ-
ρηση.
Η επιρροή των ιδεών τους εμφανίζεται  όταν το σκεπτικό τους ανα-
λυθεί, απλοποιηθεί από σχολιαστές και δημοσιευτεί στο πλατύ 
κοινό ώστε να γίνει αντιληπτό από τον απλό λαό!
Η διάνοια και η ανώτερη σκέψη έχει πιθανότητα να γίνει  αποδε-
κτή απ τους πολλούς όχι απ τους αρχικούς εκφραστές της αλλα 
από τα ενδιάμεσα μήντια που τη μεταφράζουν στο ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή!
Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία
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Κ
έφι και πολύ χορός σε άλλη μία βραδιά της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Πα-
ναγία Σουμελά». Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ένα μεγάλο μέρος Ποντίων στο 
Τορόντο μαζεύτηκε στην αίθουσα του Parkview Manor για να γιορτάσει την άφιξη 
του νέου έτους και να κόψει τις βασιλόπιτες του. Η Αδελφότητα φρόντισε να οργα-

νώσει μια βραδιά γεμάτη κέφι έχοντας προσκαλέσει από την Ελλάδα δύο πολύ καλές ποντι-
ακές φωνές τον Γαβριήλο Σιδηρόπουλο και την Αντωνία Καραγιαννίδου, που μαζί με τους 
«δικούς» μας Λάζο Ιωαννίδη, Γιώργο Μιχαηλίδη, Κώστα Παπαδόπουλο και την ορχήστρα 
ΠΑΡΕΑ φρόντισαν ο κόσμος να μην αδειάσει την πίστα ως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της βραδιάς αυτής κι από την HELLAS 
NEWS ευχόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα. Όπως άλλωστε βροντοφωνάζουμε σχεδόν σε 
κάθε έκδοση μας οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και να αλληλοϋποστη-
ριζόμαστε αλλιώς σιγά-σιγά το ελληνικό στοιχείο θα συνεχίσει να πεθαίνει. Προσπαθή-
στε λοιπόν το νέο αυτό έτος να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλον και να διαιωνίσουμε την 
ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα μας. Να είστε καλά και του χρόνου!

Η Αδελφότητα Ποντίων του Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ» τίμησαν και φέτος την καταγωγή τους

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης, αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες του προέδρου, κ. Χρήστου 
Κοτσαμποϊκίδη και της Αδελφότητας 

Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά»

Η Αντωνία Καραγιαννίδου

Ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος 
ξεσήκωσε με τους ρυθμούς του 

το κόσμο

Ο κ. Στάθη ΜιχαηλίδηςΗ κα Αναστασία Κοτσαμποϊκίδου 

O Γιώργος Μιχαηλίδης στο νταούλι και ο 
Κώστας Παπαδόπουλος στη λύρα

Ο πρόεδρος της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά, κ. Γκας 

Τσιλφίδης
Η πρόεδρος της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος 

Παπαδάκης

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν Η κα Μάρθα Χέντη
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 

Τορόντο, κ. Βίκτωρ ΜαλιγκούδηςΟ π. Αλέξανδρος Σαλμάς

Το τραπέζι των επισήμων που τίμησαν με την παρουσία τους τον ετήσιο χορό της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά»
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο 
πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης και ο 

κ. Νίκος Μαντάς

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με τον Δημοτικό 

Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη

Ο κ. Νίκος Χρηστίδης με τον κ. Δημήτρη Κουμισκερταρίδη 
και τον κ. Ηλία Καραγιαννίδη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο Γενικός Πρόξενος, 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο κ. Κώστας Γρηγοριάδης από το Phyllo Cafe με 
τη σύζυγο του

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος 
Κοτσαμποϊκίδης, με την κα Χριστίνα Κοτσαμποϊκίδη και 

την κα Τούλα Κυριακίδη

Ο κ. Γιώργος Κρέσσος 
με την αξιαγάπητη σύζυγο του Ο κ. Χρήστος Πάππας με τον φίλο του κ. Τζίμη

Η κα Χριστίνα και ο κ. Μίλτος Τσαβδαρίδης

Ο π. Αλέξανδρος Σιαλμάς, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, ο 
Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η κα Μάρθα Χέντη και η πρόεδρος της Κυρπιακής 

Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Λάζος Ιωαννίδης στη λύρα

Η νεολαία των Ποντίων έδωσαν και πάλι 
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υποσχέσεις ότι θα διαιωνίσουν τις ρίζες τους

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, με τον κ. Νίκο Μαντά και τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. Δημήτρη Νάσκο O κ. Γιάννης και η κα Νίκη Γρηγοριάδη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης και 

η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη με τον σύζυγο της

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων 
Τορόντο, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με 

τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

O πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με την πρόεδρο 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και τον σύζυγο της, τον πρόεδρο της 
Παμποντιακή Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά, κ. Γκας Τσιλφίδη, τον π. Αλέξανδρο Σιαλμά

 και τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με τον κ. Μαντά
 τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη, την κα Νάνσυ και τον κ. Χρήστο 

Αθανασόπουλο και την κα Μάρθα Χέντη

Η παρέα του κ. Κώστα Γρηγοριάδη από το Phyllo Cafe

Η παρέα με τους κ. Γιάννη και κα Ρίτα Χάιτα, τον κ. Σάμουελ και τη κα Μάρω Σπανίδη και τον κ. Τέρυ 
και την κα Ελένη Χάιτα

Η παρέα με την οικογένεια του κ. Σίμου Λεπτοκαρύδη από το Simon’s Greek Salad Dressing, η κα Μπέτυ 
Καρβουνίδη από το Hunter’s On the Danforth και ο κ. Νίκος Λιάμπας

Η παρέα των κα Νίτσα Αϊδόνη, κα Σούλα Ζησίδης, κ. Ρέι Κρεγκ, κα Ειρήνη Ευστασιάδη, κα Ντέμπη, κ. 
Δημήτρης και κα Σοφία Γρηγοριάδης

Η παρέα της κα Ηλιάδου και της κα Στεφανίδη

Η παρέα του κ. Νίκου Χρηστίδη και του κ. Χρήστου Πάππα



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Ιανουαρίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά με την παρέα της οικογένειας της κα Χριστίνας και Μίλτου 
Τσαβδαρίδη και της κα Αναστασίας Κοτσαμποϊκίδου

Οι κα Ευγενία Νικολάου, κα Κλέρυ Κόλλιας, κα Παρίσα Μιχαηλίδης, κ. Σάκης Παπαδόπουλος, κα 
Μελίνα Παπαδόπουλος, κ. Ζάχος Τσολάτης, κα Γιάννα Δαμιανίδη, κ. Λάζαρος Γιαννουσίδης, κα 

Μαριλένα Μπαρούτογλου και ο κ. Αποστόλης Ιωαννίδης

Η παρέα των κυρίων Στάθη Μιχαηλίδη, Αλέξανδρο Τσικουρλή και Δημήτρη Νάσκου

Το τραπέζι της οικογένειας του κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Η παρέα του κ. Νίκου Κοτσαμποϊκίδη και του κ. Γιώργου Λούκα

Μια υπέροχη εκδήλωση της Αδελφότητας
Ποντίων Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
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Καλοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες, στην πολύ δύσκολη και τυπική δη-
μοσιογραφική δουλειά που κάνουμε, καμμιά φορά μπορεί να υπάρξει μια 
παράλειψη ή κάποιο λάθος που μπρος στιγμή φέρνει σύγχυση.
Συγκεκριμένα, εβάλαμε ένα ιστορικό κείμενο της Παμμακεδονικής Ομο-

σπονδίας Καναδά από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Παπαδάκη για το αφιέρωμα που 
κάναμε στην πολυτελή έκδοση του Greek Business Directory 2020. Στο τέλος του κει-
μένου ΑΤΥΧΩΣ παραγράφηκαν 4 ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου από 100% 
τεχνικό λάθος στη συναρμολόγηση της ύλης.
Ζητάμε ειλικρινά συγνώμη για την παράλειψη και επαναδημοσιοποιούμε όλο το κεί-
μενο που μας έστειλε ο κ. Παπαδάκης αυτοτελώς

…Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες…

Τ
α πρακτικά ιδρύσεως της πρώτης 
Μακεδονικής οργάνωσης δυστυ-
χώς έχουν χαθεί στην λήθη του πα-
ρελθόντος ή σε κάποιο ξεχασμένο 

συρτάρι πρώην συμβούλου που κατέληξε 
σε κάποια χωματερή. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει νά βασιστούμε σε πρόσωπα που 
ζήσανε τις διάφορες εποχές καί νά κατα-
γράψουμε ότι γνωρίζουν. Οι περισσότεροι 
από τους παλαιούς γνωρίζουν την νεότερη 
ιστορία αλλά η Παμμακεδονική μας δεν εί-
ναι και τόσο νέα. Θα ανατρέξουμε αρκετά 
χρόνια πίσω για να βρούμε την πραγματι-
κή ιστορία από την πρώτη ημέρα της ίδρυ-
σής της. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθη-
καν από τους πρωτοπόρους και δεν θα ο-
ρίσουμε έναν  μόνο ως πρωτοπόρο αυτής 
της ιδέας. Αρκετοί πατριώτες Μακεδόνες 
οραματίζονταν μια μεγάλη δυνατή και ε-
νωμένη Μακεδονική οργάνωση αλλά είναι 
η συλλογικότητα που τους παραχώρησε τα 
εργαλεία για να το υλοποιήσουν. Η συνέχι-
ση της οργάνωσης στο τελικό και τέταρτο 
σημερινό της στάδιο ακολουθά την ίδια δι-
αδρομή. Υπήρξαν αμέτρητες συναντήσεις 
και διαλογισμός από τα ενεργά τότε μέλη 
των υπαρχόντων Μακεδονικών οργανώσε-
ων που τελικά μετά από επιτυχείς ζυμώσεις 
καλέσθηκε από κοινού Ιδρυτική Συνέλευ-
ση στις 30 Μαρτίου 1958 με σκοπό την ί-
δρυση της «Ομοσπονδίας εκ Συλλογων Βο-
ρείου Ελλάδος».                           
Στην συγκέντρωση αυτή, της 30ης Μαρ-
τίου 1958, παρευρέθησαν οι κάτωθι σύλ-
λογοι με τους αντιπροσώπους τους: 
Σύλλογος Ανταρτατικού Φλωρίνης με τους 
Βασίλη Κέρτσο, Γεώργιο Μήρτσο, Δημή-
τριο Ιωάννου, Σπυρίδωνα Γαντούτση,  Ανα-
στάσιο Κύρου. 
Σύλλογος Αλώνων με τους Κώστα Ηλιάδη, 
Παντελή Στανόη, Τραγιαννό Ταντσίδη, Χρή-
στο Παπαηλίου.
Σύλλογος Βεύης «Παύλος Μελάς», με τους 
Κυριάκο Χολέρη, Περικλή Αποστ. Κωτσό-
πουλο,  Κωνσταντίνο Νικ.Κωτσόπουλο.
Σύνδεσμος «΄Ιων Δραγούμης» με τους 
Ράς Βασιλείου από την Μαρίνα Φλωρίνης, 
Νικόλαο Κύπρο και Γεώργιο Κωτσόπουλο 
από την Βεύη Φλωρίνης, Βασίλειο Παπού-
λκα από το Εθνικό Φλωρίνης.
Σύλλογος Σκοπιάς Φλωρίνης, με τους 
Λάζαρο Τσαπάρη, Ηλία Παπαναστασίου, 
Κώστα Ηλία, Αντώνιο Αλεξίου.

Παρευρέθησαν μέλη του συλλόγου Φλω-
ριναίων όπως, οι κοι. Πέτρος Νεστορόπου-
λος, Μιχάλης Πατσούρης, Σωτήρης Μούλης.
Επίσης παρευρέθησαν οι Θεσσαλονι-
κείς κοι. Στέλιος Ασλανίδης, Αλέξανδρος 
Κολόμβος και Κυριάκος Ψύλλας ο οποίος 
εξελέγη πρόεδρος της εφορευτικής επιτρο-
πής και  κράτησε πρακτικά τής συγκεντρώ-
σεως. Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων δέν είχε 
ιδρυθεί ακόμη εκείνη τήν εποχή.
Στις 30 Μαρτίου 1958 έχουμε την εκλογή 
του πρώτου Δ/Σ της «Ομοσπονδίας εκ Συλ-
λόγων Βορείου Ελλάδος» που αποτελείτο 
απο τους κάτωθι

 ª Πρόεδρος - Κυριάκος Χολέρης απο την 
Βεύη Φλωρίνης «Παύλος Μελάς»

 ª Αντιπρόεδρος - Βασίλης Κέρτσος απο 
το Ανταρτικό Φλωρίνης

 ª Γεν. Γραμματέας - Παντελής Στανόης 
απο τα Αλωνα Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης»

 ª Ταμίας - Λάζαρος Τσαπάρης απο την 
Σκοπιά Φλωρίνης

 ª Σύμβουλοι 
 ª Ράς  Βασιλείου απο την Μαρίνα Φλω-

ρίνης και «΄Ιων Δραγούμης»
 ª  Δημήτριος Ιωάννου από το Ανταρτικό 

Φλωρίνης         
 ª  Κων.Νικ. Κωτσόπουλος  απο την Βεύη 

Φλωρίνης «Παύλος Μελάς»
 Η ίδρυση της Ομοσπονδίας έγινε γνωστή 
με κοινοποίηση στα υπουργεία Εσωτε-
ρικών και Εξωτερικών της Ελλάδος, στον 
Γενικό Διοικητή Μακεδονίας και Θράκης, 
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ότταβα, 
στην Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, στο 
Γενικό Προξενείο του Τορόντο και στην 
Παμμακεδονική Αμερικής.  Οι ανωτέρω 
φορείς ανταποκρίθηκαν με την έγκριση 
και τα συγχαρήτηριά τους καθώς και την 
υπόσχεση για κάθε δυνατή βοήθεια από 
μέρους τους στην Ομοσπονδία και στον 
αγώνα μας. Η αλληλογραφία καταχωρή-
θηκε μεν στο τότε επίσημο πρωτόκολο της 
εισερχομένης/εξερχομένης αλληλογρα-
φίας, αλλά έχει εξαφανιστεί.  
Αμέσως άρχισε η μεγάλη και κοπιαστική 
δουλειά σύνταξη του καταστατικού χάρτη 
και η αναγνώριση της Ομοσπονδίας από τις 
Καναδικές αρχές.
Τον Οκτώβριο του 1958, έγινε μια συνά-
ντηση στον Νιαγάρα, στο Skyline Hotel. 
Από την πλευρά της «Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων εκ Βορείου Ελλάδος» παρευρέ-

θησαν οι κοι. Κυριάκος Χολέρης, Πέτρος 
Νεστορόπουλος, Αλέξανδρος Κολόμβος, 
Κων/νος Ν. Κωτσόπουλος, Παντελής Στα-
νόης, Κώστας Μόζας, Βασίλης Κέρτσος και 
από την πλευρά της Παμμακεδονικής Ένω-
σης Αμερικής οι κοι. Δημήτρης Χατζόπου-
λος πρόεδρος, Πήτερ Κατσήκας και Γεώρ-
γιος Κόντος πού ήταν και ο γραμματέας  σ΄ 
αυτήν την συνάντηση. Σσυζητήθηκαν διά-
φορα θέματα, ανταλλάχτηκαν ιδέες και 
πάρθηκαν δύο καταστατικά της Παμμακε-
δονικής Αμερικής για να χρησιμοποιηθούν 
σαν πρότυπο για το δικό μας καταστατικό.  
Με την άφιξη του Πανοσιολογιοτάτου 
Ιακώβου Πιλίλη το 1959, ο οποίος ανέλαβε   
τη σύνταξι του καταστατικού της οργάνω-
σης, η Οργάνωση απόκτησε μία ανοδική 
πορεία και έναν καινούργιο εθνικό παλμό. 
Τον Νοέμβριο του 1960 έχουμε καινούρ-
γιο πρόξενο τον κ. Μιχαήλ Δούντα ο οποίος 
πριν έλθει στο Τορόντο σαν Πρόξενος, είχε 
ενημερωθεί (Ιούνιο 1960) για την ίδρυση 
της Ομοσπονδίας καη την μεγάλη προπα-
γάνδα των ξένων. Μετά από μικρό χρονικό 
διάστημα, ο πρόξενος σε συνεργασία με 
μέλη της Οργάνωσης αρχίσανε τις ζυμώ-
σεις και τις πιέσεις για την ενσωμάτωση της 
«Ομοσπονδίας εκ των Συλλόγων Βορείου 
Ελλάδος» με την Παμμακεδονική Αμερικής.
Στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 1961 και-
κατόπιν συμφωνίας, στην συνάντηση που 
έγινε στην αίθουσα του αγίου Γεωργίου, 
με παρόντες τους: Ύπατο πρόεδρο Αμερι-
κής κ. Στέργιο Παπαδόπουλο και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της «Ομοσπονδίας εκ των 
Συλλόγων Βορείου Ελλάδος» καθώς επίσης 
και των δύο νεοσυσταθέντων συλλόγων, 
Θεσσαλονικέων με πρόεδρο τον κ. Ανδρέα 
Παπαϊωάννου (Πάπας) και Καστοριαίων με 
τους αντιπροσώπους τους, κους. Κωνστα-
ντίνο Τσέλκο, Θωμά Μαλεγκάνο και τους 
αδελφούς αυτού, τον Ιωάννη Καλλίνικο και 
τα αδέλφια του, έγινε η επίσημη ενσωμά-
τωση της «Ομοσπονδίας των Συλλόγων εκ 
Βορείου Ελλάδος» και η ανάδειξη αυτής 
σε Κυβερνείο της Παμμακεδονικής Ενωσης 
Αμερικής. Προσωρινός κυβερνήτης για ένα 
διάστημα τριών μηνών ανέλαβε ο τότε επί-
σκοπος κ.  Αθηναγόρας Ελαίας. 
Τον Ιούλιο του 1961 που έγινε το συνέδριο 
στην Αμερική έχουμε πλέον την οριστική 
μεταμόρφωση απο «Ομοσπονδία των Συλ-
λόγων εκ Βορείου Ελλάδος» σε «Παμμακε-

δονική Ενωση Οντάριο» με πρώτο κυβερ-
νήτη της, τον κ. Παντελή Στανόη.
Αυτά είναι τα χνάρια ίδρυσης της «Παμ-
μακεδονικής Ένωσης Οντάριο» που όπως 
είδαμε άρχισε ως «Ομοσπονδία εκ των 
Συλλόγων Βορείου Ελλάδος». 
Το 1975 η «Παμμακεδονική Ένωση Οντά-
ριο» διαχωρίζεται από την Παμμακεδονική 
Αμερικής και παραμένει ανεξάρτητο μέλος 
των Παμμακεδονικών της Υφηλίου. Κατα-
χωρείται σαν μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός στην επαρχία του Οντάριο την 24η 
μέρα του Νοέμβρη 1975 με την ονομασία 
«Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο». 
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζό-
ταν από τους: 

 ª Ιωάννης Μπλίαγκας
 ª Βασίλειος Σωκλαρίδης
 ª Θωμάς Σάρας 
 ª Ευστάθιος Τάσσιος
 ª Μηνάς Καρτζάλης
 ª Χρήστος Θεμελής
 ª Δημήτριος Βιζοντσής
 ª Δημήτριος Δαμιανός
 ª Αναστάσιος Γεωργόπουλος
 ª Δημήτριος Παπαηλίου
 ª Θωμάς Σιούκας
 ª Χάρης Γεωργίου 

Το 2017 η Γενική Συνέλευση της οργάνω-
σης ψηφίζει υπέρ αλλαγής του ονόματος σε 
«Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά». 
Στις 28 Νοεμβρίου 2017 εγκρίνεται από την 
επαρχία του Οντάριο η αίτηση αλλαγής του 
ονόματος και αυτό είναι το σημερινό όνομα 
της οργάνωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 
2018-2021 απαρτίζεται από τους:

 ª Γεώργιος Παπαδάκης – Πρόεδρος
 ª Σταύρος Τσίρλης – «Α» Αντιπρόεδρος
 ª Βασίλειος Λιάβας – «Β» Αντιπρόεδρος
 ª Ειρήνη Καλομοίρη – Γενική Γραμμα-

τέας
 ª Δημήτριος Μεδίτσκος – Ταμίας
 ª Ελένη Μπρεντάνος – Γυναικείο 
 ª Παντελής Κλεισούρας – Πολιτιστικό
 ª Ζήσης Βόκας – Περιουσιακά
 ª Δημήτριος Νάσκος – Συλλόγων/

Μελών
 ª Αλεξανδρος Τσικουρλής – Σύμβουλος
 ª Δημήτριος Γαϊτάνης – Σύμβουλος
 ª Τρύφων Τσάτσος – Σύμβουλος
 ª Κοραής Πάππας – Πρόεδρος Παμμα-

κεδονικής Χάμιλτον

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

του ΟΝΤΑΡΙΟ
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Ε
ίναι περίπου ένας χρόνος που ένας 
από τους γείτονες αποφάσισε να ε-
ντρυφήσει στον μαγικό ήχο του σα-
ξόφωνου και αυτό τελικά σήμαινε 

πως κι εγώ με τα ανοιχτά πάντα αυτιά μου 
έπρεπε να παρακολουθήσω στενά την πο-
ρεία του γείτονα προς την κατάκτηση της 
μουσικής τέχνης. Μια σκληρή και ανελέητη 
πορεία μέσα από τις ατέλειωτες νότες που 
ξεπετάγονται από το πουθενά σαν ξωτικά 
του δάσους για να δυσκολέψουν το έργο 
του υποψήφιου σαξοφωνίστα στην περί-
πτωσή μας. 

Αποσπερίζοντας το ηλιοβασίλε-
μα ...
Αλήθεια στο Τορόντο εχει φανταστικά 
ηλιοβασιλέματα λουσμένα σε χρώματα της 
Ίριδας και κάθε μέρα η Μητέρα Φύση μας 
επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Όταν μάλι-
στα τα απολαμβάνεις στο μπαλκόνι σου με 
συνοδεία τις προσπάθειες ενός –μάγου-σα-
ξοφωνίστα που ψάχνει να βρεί τον εαυτό 
του μέσα από το ταξίδι στη μουσική, είναι 
σαν το κερασάκι στην τούρτα. Ένα ταξίδι 
που απολαμβάνουμε –ή όχι –πάντως, το 
κάνουμε μαζί. Σαν ένα ζευγάρι που γνωρί-
ζει ότι θα χωρίσει σύντομα κι όμως κάνει το 
ταξίδι των διακοπών !  

Το αντίθετο της αρμονίας
Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι 
που άκουσα τον υποψήφιο Κολτρέιν από τα 
διπλανά μπαλκόνια. Έμεινα εμβρόντητος 
διαπιστώνοντας ότι , ναι , κάποια στιγμή 
η δυσαρμονία μπορεί να είναι και κανό-
νας. Δεν ξέρω για τη ζωή μας , αλλά για 
την καθημερινότητα και για κάποιες από 
τις χρονικές ενότητες που την αποτελούν 
, σίγουρα μπορεί να συμβεί και αυτό . Η 
δυσαρμονία να καταντά κανόνας. Όχι κατ΄α-
νάγκην τραγικό !

Φάλτσα υπόθεση 
Μπορείς να διακρίνεις ένα ταλέντο, ακόμη 
κι αν δεν είσαι κριτικός μουσικής . Στην 
περίπτωσή μας,  δεν χρειάζεται να διακρί-
νεις . Ακούγεται από μακριά το φάλτσο και 
η πρώτη σκέψη είναι , όταν  ακούσεις τη 
σαξοφωνιά να σου τρυπάει τα αυτιά, να 
γυρίσεις και να φύγεις προς την αντίθετη 
κατεύθυνση . Αν το ξεπεράσετε αυτό το 
στάδιο , τότε welcome to the club ! Είναι το 
κλάμπ των φιλότεχνων, που υπομένουν τα 
πάντα προκειμένου η τέχνη να προχωρή-
σει ένα βήμα παραπάνω. Δεν ανήκω στο 
κλάμπ , αλλά συγχαρητήρια σε όσους συμ-
μετέχουν.

Περάσαμε Συμπληγάδες 
Πράγματι , αν τον ήξερα αυτόν τον υπο-
ψήφιο σαξοφωνίστα , ένα χρόνο μετά, 
θα ήθελα να του σφίξω το χέρι και να 
του ευχηθώ καλή συνέχεια στο μου-
σικό ταξίδι του , που έχει και μένα –κι ας 
μην το ξέρει – συνταξιδιώτη , με όλες τις 
συνέπειες. Θα ήθελα να του ή της πω,  ότι 
περάσαμε όμορφες στιγμές μαζί –κι ας 
μην είχαμε οπτική επαφή- με τον ήχο, που 
σε κάποιες φάσεις μπορεί να θύμιζε και 
σαξόφωνο . 

Άτιμο σε συνήθισα
Με το πέρασμα του χρόνου , το κοινό αυτό 
ακουστικό ταξίδι εξελίχθηκε σε απογευ-
ματινή οντισιόν , ώστε να πιστοποιείται η 
πρόοδος που είναι πραγματικά εντυπω-
σιακή . Είναι μια προσπάθεια , που χρει-
άστηκε χρόνο και υπομονή από όλους 
μας. Μπορεί να μην μας προκύψει ο νέος 
Γκρόβερ Γουάσινγκτον , αλλά κερδίσαμε 
σίγουρα έναν ακόμη φιλότεχνο. Μπορεί 
να μην ανήκω στο κλάμπ των φιλότεχνων , 
αλλά το υποστηρίζω σθεναρά !

Κάπως έτσι ...
... συνηθίζουμε και πολλά παράξενα 
και περίεργα στην ζωή μας που επι-
βάλλονται είτε από το σύστημα είτε 
γεννούνται από την υπερκαταναλω-
τική μανία που έχει κατακυριεύσει το 
ανθρώπινο γένος τα τελευταία 50 χρό-
νια. Συνηθίσαμε να καταστρέφουμε 
το περιβάλλον γιατί , λέει , πρέπει να 
ζήσουμε σαν άνθρωποι. Συνηθίσαμε 
να κάνουμε πολέμους για την εξοικο-
νόμηση καυσίμων , γ ιατί πρέπει να 
κυκλοφορούμε σαν άνθρωποι.  
Αν ξεβολευτούμε γ ια λίγο από τον 
καναπέ και τις λοιπές ανέσεις θα ανα-
καλύψουμε πολλά πράγματα και ουσι-
αστικά που μας προσφέρει η ζωή -και 
όχι με αρνητική διάθεση-, όπως αυτά 
που μας θύμισε με το σαξόφωνό του ο 
επίδοξος και επίμονος μουσικός εξε-
ρευνητής . 

Ευτυχία δεν βρήκαμε ...
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, “ευτυχία 
είναι η ενεργή εξάσκηση των ικανοτή-
των του ανθρώπου, σύμφωνα με την 
αρετή”. Πώς να οδηγηθεί σήμερα στην 
αρετή, ένας άνθρωπος που αγνοεί 
επιδεικτικά τους ηθικούς κανόνες , οι 
οποίοι σαν κολώνες για χιλιάδες χρό-
νια στηρίζουν μια πολιτισμένη κοινω-
νία; 

Το φάλτσο σαξόφωνο 
και πως συνηθίζουμε

στα ... φάλτσα !
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
 

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

Hurry. Offers End January 31st.

Audi Uptown
Land of quattro Event.

Best in class performance. Best in class offers.

© 2019 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Q5 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of $48,395 (including $2,095 freightand PDI) at 2.98% for 36 months, with monthly payments of $468/month. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), 
OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), $5,988 down payment or equivalent tradein, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $22,868 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of $0.35/km for excess kilometres.‡Com-
plimentary Audi Care Service and Maintenance Package is available on select 2020 Q5/SQ5 models. Dealer participation is required. Audi Care is a comprehensive service and maintenance plan covering scheduled maintenance at 25,000 km, 40,000 km, 55,000 km, and 70,000 km, available on all new and unregistered 2020 Audi models.†$1,000 Audi Credit available to be applied as a discount to the 
MSRP before taxes on purchase or lease of select Q5  models. Offer ends January 31st, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Audi Uptown may sell or lease for less.

2020 Audi Q5 quattro Komfort

for 36 months with
$5,988 down payment

Lease from

per month

Lease from

$468† 2.98%†

OR CHOOSE A 5-YEAR/80,000 KM 
MAINTENANCE PACKAGE AT NO CHARGE

Audi Uptown
quattro Credit

$1,000
Plus Get An Extra
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ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ 

ΜΑΣ

Α
πό την προσώπική του πείρα μι-
λάει ο Απόστολος Παύλος. Δια-
λαλεί στα πέρατα της οικουμέ-
νης ότι ήταν μεγάλος αμαρτω-

λός. Αλλά ο Λυτρωτής Χριστός που ήρθε 
γιά να σώση τους αμαρτωλούς, με το άπει-
ρο έλεός του τον έσωσε από την κατάρα της 
αμαρτίας. Με βαθειά ευγνωμοσύνη και τα-
πεινοφροσύνη γράφει στον Τιμόθεο: <<Ο 
Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώση 
τους αμαρτωλούς, απ’ τους οποίους πρώ-
τος είμαι εγώ. Αλλ’ ακριβώς γι’ αυτό δέχτη-
κα το μέγα έλεός του, για να δείξη ολοκά-
θαρα ο Ιησούς Χριστός σε μένα, περισσό-
τερο από κάθε άλλον ολόκληρη τη μακρο-
θυμία του>> (Α’ Τιμ. α’ 15, 16). <<Αμαρ-
τωλούς σώσαι, ων πρώτος είμι εγώ>>. Τα 
λόγια αυτά δεν τα έγραψε έτσι καθώς έτυχε 
ο Απόστολος Παύλος. Δεν ήταν ένα σχήμα 
υπερβολής, αλλά έκφρασις της ακλόντης 
πίστεώς του, για τη δική του αναξιότητα. 
Δεν ήταν καμμιά ταπεινολογία, σαν κι αυ-
τές που κάνουν μερικοί άνθρωποι με ευκο-
λία, για να τους επαινέσουν.
Ήταν το πιστεύω γιά τον εαυτό του και μιά 
ειλικρινής ομολογία. Ο μέγας Απόστο-
λος πίστευε γιά τον εαυτό του και έγραφε 
στους Κορινθίους ότι ήταν <<ο ελάχιστος 
των αποστόλων και ανάξιος να ονομάζεται 
απόστολος>> (Α’ Κορ. ιε’ 9). Αν και κοπί-
ασε πάρα πολύ γιά να διαδώση το Ευαγ-
γέλιο του Χριστού και να ανέβη μέχρι τρί-
του ουρανού, δεν διστάζει να ονομάση 
τον εαυτό του <<έκτρωμα>> (Α’ Κορ ιε’ 8). 
Αργότερα έγραφε στους Εφεσίους: <<Εμοί 
τω ελαχιστοτέρω πάντων των αγίων εδόθη 
η χάρις αύτη>> (Εφεσ. γ’ 8). Έφθανε στο 
σημείο να θεωρή τον εαυτό του όχι μόνο 
τον πιό μικρό Απόστολο, αλλά και τον πιό 
ελάχιστο απ’ όλους τους Χριστιανούς...Και 
τώρα που έφτασε κοντά στο τέλος της ζωής 
του, μέσα απ’ τή φυλακή του, γράφει στον 
Τιμόθεο αυτό το ανεπανάληπτο: <<Χρι-
στός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρ-
τωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ>> (Α’ 
Τιμ. α’ 15). Αναγνωρίζει την αμαρτωλοτητά 
του όχι μόνο, γιατί είναι άνθρωπος και έχει 
κληρονομήσει μιά φθαρμένη και αρρω-
στη φύσι όπως γράφει ο Άγιος Κύριλλος 
Αλεξανδρείας, αλλά και για ένα καθαρά 
προσωπικό του λόγο. Ποτέ δεν μπορεί να 
ξεχάση, ότι <<εδίωξε την Εκκλησίαν του 
Θεού>> (Α’ Κορ. ιε’ 9). Ο Απόστολος των 
Εθνών δεν μπορεί να διαγράψη από τη 
θύμησί του, ότι ήταν διώκτης του Χριστού. 

Είχε αληθινή αυτογνωσία.
Κάνοντας λοιπόν αυτο κριτική αυστηρή και 
των περασμένων Χρόνων της ζωής του, 
αναστέναζε για τον αμαρτωλό εαυτό του. 
Όμως είχε την ελπίδα του στον Κύριό του 
και πίστευε ότι ήταν και ο πιο ελεημένος 
από τη χάρι του Θεού.
Γι’ αυτό είναι σαν να μας λέη: Έχετε πίστι 
και να ελπίζετε στο μέγα έλεος του Θεού. 
Αφού σώθηκα εγώ, ο πιό μεγάλος, ο πρώ-
τος απ’ τους αμαρτωλούς, ο διώκτης την 
Εκκλησίας , θα σωθήτε κι εσείς χριστια-
νοί μου… Αρκεί να έχετε μεγάλη πίστι και 
ελπίδα <<ζώσα>> στο έλεος του Θεού. Το 
έλεος του Θεου! Τι παρηγοριά και σωτη-
ρία γιά μας τους αμαρτωλούς! Όταν με 
τη σκέψι μας γυρίζουμε στα περασμένα 
χρόνια της ζωής μας, βλέπουμε με κατά-
πληξι πόσο πλούσια χύθηκε πάνω μας το 
έλεος και η ευσπλαχνία του Κυρίου μας. 
Απο πόσους και πόσους κινδύνους ψυχι-
κούς και σωματικούς μας προστάτεψε. 
Από πόσους εχθρούς της Εκκλησίας και 
του Έθνους μας, μας φύλαξε…
<<Τούτων των αγαθών πρόξενος η άρρη-
τός σου φιλανθρωπία την ημετέραν ικε-
τείαν καταδιώξασα καί φθάσασα και μετα-
δούσα της σωτηρίας>>, ανακράζει ο άγιος 
Θεοδώρητος ερμηνεύοντας τον στίχο τού 
ψαλμωδού: <<...το έλεος σου καταδιώ-
ξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου>> 
(Ψάλμ. κβ’ 6). Δηλαδή όλων των αγαθών 
έγινε πρόξενος η ανεκφραστή σου Κύριε 
φιλανθρωπία, που σαν κυνηγός αγάπης 
και ελέους μας καταδίωξε και μας έφθασε 
και μας μετέδωσε τη σωτηρία. Πλούσια 
και ανεξάντλητα είναι τα ελέη του Θεού! 
Αστείρευτη είναι η πηγή του Θείου Ελέους! 
Γι’ αυτό το λόγο και ονομάζουμε τον Κύριο, 
Πολυέλεο και πολυσύσπλαχνο. Μας φαί-
νεται λογικό να δείχνη ο Θεός το έλεός του 
καί να δίνη τις ευλογίες του στους καλούς 
ανθρώπους που ζούνε με δικαιοσύνη και 
αγάπη. Αλλά εκεί που σταματάει ο νους 
μας και μένουμε εκστατικοί και άφωνοι, 
είναι το έλεος του Θεού που καταδιώκει 
και τους αμαρτωλούς. Όχι σε μιά ή σε δυό 
περιστάσεις, αλλά συνεχώς και πάντοτε και 
σ’ όλες τις γενιές των ανθρώπων. Ο Προ-
φήτης Δαυΐδ συγκινιμένος απ’ την αστα-
μάτητη αυτή καταδίωξη του θείου ελέους 
που δοκίμασε κι ο ίδιος στα χρόνια που 
αμάρτησε σοβαρά, αναφωνεί με ευγνωμο-
σύνη: <<τα ελέη σου Κυριε από του αιώνος 
εισί>> (Ψαλμ. κδ’ 6).__
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Γυναίκες της Αμοργού, το 1911.

Η Λίμνη των 
Ιωαννίνων με το 

Κάστρο της, το 1913

Το Γεφύρι της 
Άρτας το 1913.

Οικογένεια 
ιερωμένου στο 

Ζεμενό 
Κορινθίας το 

1903.

Στην μονή Αγ.
Τριάδας στα 

Μετέωρα,1952

Ετοιμασίες 
για την 

ημέρα του 
Πάσχα στην 

Πάρο, 1965-
1975

Ναύπλιο, 
Μπούρτζι, το 

1936

Επιστρέφοντας 
από το 

σχολείο,1948

Βοσκοί στην κορυφή 
του Παρνασσού το 

1903.

Γύρω γύρω όλοι στην 
Αθήνα του 1948
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Στιγμιότυπα από τον 
αγιασμό και το κόψιμο 

της βασιλόπιτας της 
Ένωσης Κρητών 

Τορόντο «ΚΝΩΣΣΟΣ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
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O Παναγιώτης Τσαλουχίδης με τον Ηλία 
Ηλιάδη, ένα παιδί που ξεκίνησε από τον 
πρώην άσσο του Ολυμπιακού και τώρα 
είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής 

του Παναθηναϊκού. Επίσης, από το 
Τορόντο βρέθηκε στην Ελλάδα και ο 

Πήτερ Κλεισούρας, το παιδί του οποίου 
συμμετέχει στις προπονήσεις που κάνει ο 
κ. Παναγιώτης Τσαλουχίδης στον Καναδά. 
Η υπόλοιπη παρέα απαρτίζεται από τους 
διεθνής παλαίμαχους ποδοσφαιριστές 

κ.κ., Στράτο Αποστολάκη, Τραϊανό Δέλλα, 
Γρηγόρη Γεωργάτο και Γιώργο Καραγκούνη.

Α
φιερωμένο Φιλικά…
Στον Θανάση Κουρτέση  και σε όλους τους απανταχού Αθανασίους/ες  σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης με την ευκαιρία της επερχόμενης  ονομαστικής  εορτής  που 
την μνήμην του εν Αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας 

ή Μέγα Αθανασίου τελείται από την εκκλησία μας στις 18 Ιανουαρίου.  
Αθανάσιος λοιπόν από το αρχαιοελληνικό αθανασία (<ά-θάνατος>).
Παραμερίζοντας για λίγο την ετυμολογία και τον θρησκευτικό προσδιορισμό του ονόμα-
τος  ας περάσουμε σε μια 
λαϊκή ιστορία της νυχτερι-
νής Αθήνας , τις λαμπρές  
εκείνες δεκαετίες του 60' 
και του 70', και συγκεκρι-
μένα μια ιστορία αφηγου-
μένη  από το χείλη ενός εκ' 
των χορευτών του Γιώργου 
Ζαμπέτα.
Να λοιπόν πως γράφτηκε 
το τραγούδι ΠΟΥΣΑΙ 
ΘΑΝΑΣΗ, όπως το διηγεί-
ται  ο ίδιος  ο Δ. Αμπατζό-
γλου, τότε που στα λαϊκά 
νυχτερινά κέντρα οι καλ-
λιτέχνες γνώριζαν τους 
θαμώνες με τα μικρά τους 
ονόματα.   
<< Τέρμα πατησίων ερχό-
ταν ένας τύπος …Ο Θανάσης… Ε! ρε Ζαμπέτα έλεγε, ξέρεις από πού έρχομαι να' ειδώ το 
κάδρο σου… Ε! που' σαι ρε Θανάση, έλεγε ο Ζαμπέτας,…που' σαι, πού'σαι… και μια δόση 
τον χάνει …, τελικά ξαναέρχεται, επιστέφει ο Θανάσης και έτσι γράφτηκε το ομώνυμο τρα-
γούδι.  
Βέβαια στην βιογραφία του Ζαμπέτα, στιχουργός του τραγουδιού είναι ο Μπάμπης Βασι-
λειάδης.
Όπως και να' ναι ,εμείς μένουμε στο: 
"Πούσαι Θανάση, πούσαι Θανάση
 Ήθελα να σ' αντάμωνα 
 Η γρουσουζιά να σπάση. "
Χρόνια Πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες!
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Τ
ην βασιλόπιτα της έκοψε η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος στην δική της αίθουσα. Αρκετοί συλλόγοι όπως θα δείτε και στο φω-
τορεπορτάζ έδωσαν το παρών στην κοπή της πίτας, όπου μοιράστηκαν ημερολόγια 
της Παμμακεδονικής όπου εκτός από τις χριστιανικές εορτές αναγράφονται και κά-

ποια ιστορικά γεγονότα που αφορούν την ιστορία της Μακεδονίας μας. Επίσης, μοιράστηκε 
από ένα CD με μακεδονικά τραγούδια που ετοίμασε το συμβούλιο. Επίσης, ο πρόεδρος, κ. 
Γιώργος Παπαδάκης, περιληπτικά ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις της Παμμακεδονικής που 
έχουν ήδη κανονιστεί για το 2020, επί τη ευκαιρία μάλιστα της επετείου των 60 χρόνων της 
οργάνωσης. Για νεότερα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Παμμακεδονική Ομοσπονδία Κα-
ναδά, ή να αναμείνετε τις ενημερώσεις, τις διαφημίσεις και τα δελτία τύπου μέσω της εφημε-
ρίδος μας. Και του χρόνου λοιπόν! Χρόνια Πολλά κι ευτυχισμένο το νέο έτος!

Κοπή βασιλόπιτας από την Παμμακεδονική 
Ομοσπονδία Καναδά

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με την παρέα του

Ο τυχερός της κλήρωσης ήταν ο κ. Λούκας

Το Συμβούλιο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά έκοψε την πίτα του

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης

Η παρέα της κα Ειρήνης Καλομοίρη, Γραμματέας της Παμμακεδονικής Από τον Σύλλογο της Πτολεμαΐδας

Από τον Σύλλογο Άργους Ορεστικό

Ο κ. Μάικ Τζήκας με τον πρόεδρο, κ. Γιώργο Παπαδάκη, τους 
Αντιπροέδρους, κ. Σταύρο Τσιρλή και κ. Βασίλη Λιάβα, τον κ. 

Τάκη Μεδίτσκο και τη σύζυγο του

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, ανάμεσα από την κα Μεδίτσκου και κ. 

Γκεκόπουλο

Ο κ. Ζήσης Βόκκας, ο 
Υπεύθυνος Κτιρίου της 

Παμμακεδονικής

Η παρέα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου

Η παρέα του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Τορόντο 
με την κα Ελένη Βρετάνου 

Η κα Ελένη Βρετάνου και ο κ. Τάκης Μεδίτσκος με την παρέα τους

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, 
με μέλη από το Σύλλογο «το Φλάμπουρο»

Ο κ. Τσαβδαρίδης με τις κυρίες Βόκκα, 
Τσικουρλή και Στεφανίδη

Η παρέα του προέδρου του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, 
κ. Δημήτρη Νάσκου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
FULL OR PART TIME

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ
416.220.0166

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ

PEST CONTROL TECHNICIAN
ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ

Ή ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ 3ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ
lady.bug@bellnet.ca

ATTN: HALINA

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ - ΤΟΥΑΛΕΤΑ

ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
PAPE & O’CONNOR

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
416.429.7805

κα Άννα
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Τ
α ξημερώματα της Πέμπτης ένα νεαρό αγόρι δέχτηκε στοχευμένη επίθεση κοντά 
στην γειτονιά Wallace Emerson και πιο συγκεκριμένα στο Lappin Avenue. Γύρω στις 
2:30 τα ξημερώματα ο 16χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σο-
βαρά, ωστόσο, οι αρχές ανέφεραν πως τα τραύματα του δεν είναι απειλητικά για τη 

ζωή του. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια της επίθεσης, αλλά οι αρχές πιστεύουν πως 
η απόπειρα δολοφονίας του ήταν προμελετημένη.

Τ
ην Τετάρτη η κυβέρνηση του Ο-
ντάριο ανακοίνωσε πως θα παρέ-
χει χρήματα στους γονείς των παι-
διών που έχουν επηρεαστεί από 

τις συνεχόμενες απεργίες στα σχολεία της 
επαρχίας. Μιλώντας στο Queen’s Park το 
πρωί της Τετάρτης, λίγες μόνο ώρες μετά 
την ανακοίνωση της πρόθεσης για απεργί-
ας μιας ημέρας την ερχόμενη εβδομάδα, ο 
Υπουργός Παιδείας,  κ. Steven Lecce,δήλω-
σε στους δημοσιογράφους ότι η επαρχια-
κή κυβέρνηση θα παράσχει στους γονείς 
αποζημίωση για κάθε μέρα που τα παιδιά 
τους είναι έξω από την αίθουσα διδασκα-
λίας λόγω των απεργιών από τα συνδικάτα 
των εκπαιδευτικών σε όλη την επαρχία. Ο 

Lecce δήλωσε ότι οι γονείς των παιδιών η-
λικίας 0 έως 6 ετών που δεν έχουν ακόμη 
εγγραφεί στο σχολείο αλλά παρακολου-
θούν προγράμματα σε κάποιο σχολικό κέ-
ντρο ή νηπιαγωγείο, το οποίο απαιτείται να 
κλείσουν λόγω απεργίας, θα λάβουν $ 60 
ανά παιδί την ημέρα. Για τα παιδιά που εί-
ναι σε junior ή senior νηπιαγωγείο οι γονείς 
θα λάβουν $40 κάθε ημέρα που θα ισχύει 
η απεργία. Οι γονείς που έχουν παιδιά που 
φοιτούν από την πρώτη ως την έβδομη θα 
αποζημιωθούν με $25 την ημέρα, ενώ $40 
την ημέρα θα δοθούν στους γονείς που έ-
χουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και φοιτούν 
στα ειδικά σχολεία από το νηπιαγωγείο ως 
την 12η τάξη.

Ένα 5χρονο αγόρι τραυματίστηκε 
σοβαρά σύμφωνα με τις πρώ-
τες πληροφορίες της αστυνομίας. 

Οι αρχές κλήθηκαν το μεσημέρι της 
Πέμπτης σε ένα νηπιαγωγείο στο East 
Gwillimbury γύρω στις μία το μεσημέρι. 
Ο 30χρονος που φορούσε ένα κράνος 
και κρατούσε ένα κουρτινόξυλο περ-
πατούσε δίπλα από μία γυναίκα και 
γύρω στις 12:45pm πήδηξε πάνω από 
το φράχτη του νηπιαγωγείου και ξεκί-
νησε την επίθεση του στα παιδάκια. 
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα τραυ-
μάτισε ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο φαί-
νεται να έπαθε διάσειση, όπως ανέφερε 
το σχολείο λίγο αργότερα. Μια μητέρα 
δήλωσε στο CP24: «Είχε το κουρτινό-
ξυλο στο χέρι και άρχισε να το κουνά 
απειλητικά προς τα παιδιά.» Σύμφωνα 
με τις αρχές το προσωπικό του σχο-
λείου αλλά και ένας περαστικός «ο 
Καλός Σαμαρείτης» όπως τον αποκά-
λεσαν, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν 
τον δράστη. Δύο από τις τρεις τάξεις του 
νηπιαγωγείου είχαν ήδη φύγει από τον 
προαύλιο χώρο τη στιγμή της επίθεσης. 
Ο 30χρονος που φέρεται να έχει ψυχο-
λογικά προβλήματα συνελήφθη και 
κρατείται.

Με χρήματα στους γονείς απαντά 
η κυβέρνηση του Οντάριο για τις 
απεργίες στα σχολεία

30χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε 
με κουρτινόξυλο σε παιδιά 

νηπιαγωγείου στην περιοχή του York

36χρονος αναζητείται για δολοφονία 
της πρώην γυναίκας του

Τ
ο φονικό συνέβη την Δευτέρα 
κι οι αρχές έφτασαν αμέσως στο 
συμπέρασμα πως για την δολο-
φονία της 28χρονης ευθύνεται ο 

πρώην σύζυγο της. Το πτώμα βρέθηκε από 
ένα άτομο το οποίο είχε βγάλει βόλτα το 
σκύλο του στην περιοχή μεταξύ των δρό-
μων Nexus Avenue και Fogal Road στο 
Brampton γύρω στις 5:50 το απόγευμα της 
Δευτέρας. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν 
δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο, η αστυ-
νομία που από την πρώτη στιγμή θεώρησε 
τον θάνατο της ύποπτο, κάλεσε μέσω των 
ΜΜΕ τον δράστη, που φέρεται να είναι ο 
πρώην σύζυγος της, να παραδοθεί και να 
βρει δικηγόρο. Η αστυνομία είχε θεωρή-
σει την εξαφάνιση της το Σάββατο ύπο-
πτη, αλλά δεν είναι σίγουροι ότι το σημείο 
όπου βρέθηκε το πτώμα της είναι και το 
σημείο της δολοφονίας της. 

Ανήλικος δέχτηκε μαφιόζικη επίθεση 
κοντά στο Dufferin
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Sveta Bilyalova:  
10 με τόνο

Διαθέτει 
εντυπωσιακό κορμί, 
χυμώδεις καμπύλες, 
εντυπωσιακό 
μπούστο κι ένα 
πανέμορφο 
πρόσωπο. 

Η Sveta Bilyalova 
έχει όλο το πακέτο 
που την κάνει 
ακαταμάχητη και 
περιζήτητη ως 
μοντέλο.

Eπιπλέον είναι 
από τις πιο σέξι 
παρουσίες του 
Instagram με 
τις  φωτογραφίες 
που ανεβάζει στο 
λογαριασμό της να 
ενθουσιάζουν το 
ανδρικό κοινό. 

Και δεν είναι 
τυχαίο που μετράει 
περισσότερους από 
6,8 εκατ. followers.

Το μοντέλο από 
τη Ρωσία έχει 
αδυναμία στις σέξι 
πόζες ενώ ουκ ολίγες 
φορές ανεβάζει 
προκλητικές 
φωτογραφίες της, 
με τα likes να 
«πέφτουν» βροχή.
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Ο 
Νίκος Βουρ-
λ ιώτης  κα -
τ ά φ ε ρε  να 
μας κάνει να 

«λιώσουμε» για άλλη 
μια φορά. Ο NIVO έχει 
αποκτήσει με την Όλγα 
Καρπαθάκη μία κόρη 
και της έχει ιδιαίτερη α-
δυναμία. Μάλιστα, η μι-
κρή Δέσποινα είναι μία 
κούκλα! Είχε άλλωστε να 
κληρονομήσει πολύ κα-
λά γονίδια τόσο από τον 
μπαμπά όσο και από τη 
μαμά της. Φροντίζει να 
περνά όσο περισσότε-
ρο χρόνο μπορεί μαζί 
της στο σπίτι αλλά πάντα 
βρίσκει χρόνο και για 
μια βόλτα.
Αυτή τη φορά, ο φωτο-
γραφικός φακός του 
gossip-tv.gr τον εντό-
πισε σε γνωστό εμπο-
ρικό κέντρο της Αθήνας 
όπου έκαναν τη βόλτα 
και τα ψώνια τους. Την 
είχε συνεχώς στην αγκα-
λιά του και μάλιστα μαζί 
τους ήταν και η γιαγιά!

Άννα Αμανατίδου: 

Με μαγιό… Γενάρη 

μήνα

Ο δεύτερος κύκλος του 
«Greece’s Next Top Model» 
ολοκληρώθηκε, ωστόσο η 
φήμη των κοριτσιών της πρώ-
της σεζόν καλά κρατά. Η Άννα 
Αμανατίδου, για παράδειγμα, 
είναι μία από τις καλλονές που 
συνεχίζουν να τρελαίνουν το 
Instagram και όχι άδικα.
Η μελαχρινή Άννα φωτογρα-
φίζεται με μαγιό… Γενάρη 
μήνα και αφήνει ελάχιστα στη 
φαντασία των αντρών.

Φουλ ερωτευμένος 

ο Γιάννης 

Μαρακάκης

Κάθε φορά που τους βλέπουμε 
ενθουσιαζόμαστε καθώς από την 
αρχή της σχέσης τους μέχρι και 
σήμερα είναι full in love και πάντα ο 
ένας δίπλα στον άλλο. Σε λίγο καιρό 
μάλιστα θα γίνουν και γονείς αφού 
περιμένουν τον καρπό του έρωτά 
τους να έρθει στη ζωή.

Η Κόνι Μεταξά, η κόρη του 
Λευτέρη Πανταζή, πλέον δεν 
χρειάζεται συστάσεις αφού 
έχει φτιάξει το δικό της φανα-
τικό κοινό. Και μπορεί το 
τελευταίο διάστημα να προ-
σέχει περισσότερο τις αναρ-
τήσεις και τον τρόπο που 
ποζάρει, ωστόσο αυτό δεν 
την κάνει να χάσει το σεξαπίλ 
της.

Νίκος Βουρλιώτης αγκαλιά 
με την κόρη του

Η Ιωάννα Τούνη ζεστάθηκε 
λίγο παραπάνω απ’ ό,τι 
αντέχεις

Ό,τι κι αν κάνει η Κόνι 

Μεταξά… είναι φωτιά

Η 
Μαίρη Καργιώτη είναι υπεύθυνη για 
τα Social Media του Ιωνικού Νικαί-
ας και είναι από τις παρουσίες που 
ομορφαίνουν το μπάσκετ. Το μικρό-

βιο του αθλητισμού το είχε «κολλήσει» από 
τον παππού της ενώ και εκείνη έχει ασχοληθεί 

με διάφορα αθλήματα όπως μπαλέτο, ρυθμι-
κή γυμναστική, κολύμβηση, kick boxing, χά-
ντμπολ και ιππασία. Και όπως φαίνεται και 
στα δικά της social media η Μαίρη θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να ασχοληθεί και με το μό-
ντελινγκ.

Μαίρη Καργιώτη: Το “κρυφό” όπλο 
του Ιωνικού Νικαίας

Η 
φιναλίστ του 
πρώτου κύ-
κλου του «My 
Style Rocks» 

έχει βρει τον τρόπο να 
στρέφει πάνω της όλα τα 
βλέμματα. Μόλις πριν λί-
γα 24ωρα δημοσιεύμα-
τα ανέφεραν ότι ήταν σε 
σχέση με τον τερματο-
φύλακα του ΠΑΟΚ Αλέ-
ξανδρο Πασχαλάκη, κά-
τι που διαψεύστηκε λίγο 
αργότερα.
Δεν είναι λίγες οι φορές 
που η Ιωάννη Τούνη έχει 
προκάλεσε με τις πόζες 
της τον ανδρικό πληθυ-
σμό. Σε πρόσφατη ανάρ-
τησή της στον προσω-
πικό της λογαριασμό 
στο Instagram η Ιωάννα 
Τούνη για χάρη ενός… 
giveaway τα έβγαλε σχε-
δόν όλα δείχνοντάς μας 
το καλλίγραμμο κορμί 
της για ακόμη μία φορά.
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Τ
ο βρετανικό μο-
ντέλο και ηθοποιός 
Kelly Brook έχει ψη-
φιστεί ότι έχει το πιο 

τέλειο σώμα του κόσμου, 
σπάζοντας όλους τους μύ-
θους και παραδείγματα.
Η Brook 36 ετών με ύψος 
1,68 και οι περίμετροι της 
είναι 90-60-86, που είναι 
αρκετά διαφορετικό από τα 
λεπτά σώματα, όμως, κέρ-
δισε το αντρικό και όχι μόνο 
κοινό του πλανήτη.

Ο 
Τζαν Γιαμάν, 
ο πρωταγωνι-
στής της σειράς, 
Φτερωτός Θε-

ός, κουρεύτηκε, ξυρίστηκε 
και είναι άλλος άνθρωπος! 
Ο ηθοποιός αναγκάστηκε 
να κουρευτεί και να ξυρι-
στεί για να πάει φαντάρος.
Όπως είναι γνωστό, ο 
Τζαν Γιαμάν δεν θα κάνει 
ολόκληρη θητεία, αλλά 
θα παραμείνει σχεδόν 
έναν μήνα στον τούρκικο 
στρατό, μιας και έχει εξα-
γοράσει την θητεία του! Ο 
Τζαν Γιαμάν είχε αναφέρει: 
«Τον Ιανουάριο θα πάω 
στρατό, οπότε θα φύγουν 
τα μαλλιά και το μούσι. 
Συνήθως η διάρκεια της 
θητείας είναι πιο μεγάλη, 
αλλά θα πληρώσω κάποιο 
αντίτιμο και θα εξαγο-
ράσω τη θητεία»!
Είναι ένας εντυπωσιακός 
και ερωτεύσιμος άντρας 
και όπως γράφουν κατά 
καιρούς τα τουρκικά μέσα 
και οξύθυμος! Πάντως 
τώρα που άλλαξε, δεν τον 
λες και τόσο εντυπωσιακό 
τον Τζαν Γιαμάν!

Φτερωτός Θεός: Αγνώριστος ο Τζαν 
Γιαμάν

Μ
ε όπλο 
το πανέ-
μ ο ρ φ ο 
πρόσω-

πό της, το βλέμμα που 
μαγνητίζει και το εντυ-
πωσιακό της κορμί, δεν 
είναι δύσκολο να κατα-
λάβει κανείς γιατί.
Και, δη, το Instagram 
όπου συχνά ανεβά-
ζει σέξι φωτογραφίες 
της, που ενθουσιάζουν 
τους διαδικτυακούς της 
φίλους.
Η Mariana Nika από τη 
Ρωσία θεωρείται ανερχό-
μενη δύναμη στο μόντε-
λινγκ και πολλοί μιλάνε 
για τη φυσική της ομορ-
φιά και κάλλη, που η ίδια 
φροντίζει να αναδεικνύει 
μέσα από τις σέξι πόζες της 
στο φακό.

Το πιο σέξι κορμί στον 
κόσμο

Πανικός στα social

Η 
αλήθεια είναι πως δεν έχει τα 
τυπικά χαρακτηριστικά μίας Ι-
σπανίδας. Όμως, έχει το φλο-
γερό ταμπεραμέντο (στην ξαν-

θιά του έκδοση) και είναι μοναδική στο 
πώς μεταμορφώνεται στις επαγγελματι-
κές της φωτογραφήσεις. Ο λόγος για την 

Jessica Goicoechea, το μοντέλο από τη 
Βαρκελώνη που είναι μεγάλη σταρ του 
Instagram. Άλλωστε, από το συγκεκρι-
μένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ξεκί-
νησε την καριέρα της στο μόντελινγκ. Η 
22χρονη εκτός από καλλίγραμμο κορμί 
διαθέτει και φυσική ομορφιά.

Ένας πειρασμός έχει τρελάνει τον 
κόσμο
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Με πλούσια ναυτική ιστορία και 
τολμηρούς καπεταναίους που 
μετέφεραν εμπορεύματα σε όλη 
τη Μεσόγειο, ο τόπος στην ακμή 
του γνώρισε μεγάλη ευμάρεια. 
Σήμερα η όμορφη κωμόπολη του 
νομού Φωκίδος γεμίζει ζωή τα 
Σαββατοκύριακα από κόσμο που 
έρχεται να θαυμάσει τα ιστορικά 
καπετανόσπιτα και να περπατήσει 
στα καντούνια της.

Τ
ο Γαλαξίδι είναι ένας τόπος ζεστός, 
ακόμη και τον χειμώνα κάθεσαι ά-
νετα έξω, μόλις ξεπροβάλει για λίγο 
ο ήλιος. Οι επιλογές για περπάτη-

μα και εξερεύνηση είναι πολλές. Ενας ρο-
μαντικός περίπατος είναι έως την απέναντι 
χερσόνησο με το πευκοδάσος να φτάνει 
στη θάλασσα, «το μνημείο της γυναίκας 
του ναυτικού» και πιο πέρα μέχρι τα ακρω-
τήρια Πούντα και Τρίπορη. Μπορείτε, ε-
πίσης, να ανεβείτε στον λόφο Ξηροτύρι, 
βόρεια του Γαλαξιδίου, στην πλαγιά του ο-
ποίου βρίσκεται η σπηλιά Αγκώνα με στα-
λακτίτες, σκαλιστά σκαλοπάτια και ένα αρ-
χαίο πιθάρι σφηνωμένο στον πυθμένα της.  

Βόλτα με θέα στις«Ελβετικές λίμνες»
Αλλά η πραγματική ομορφιά του Γαλαξι-
δίου είναι τα καντούνια του παραδοσια-
κού οικισμού –έχει χαρακτηριστεί ιστορι-
κός διατηρητέος οικισμός από το 1967–, 
με τα καπετανόσπιτα να διηγούνται 
εύγλωττα την ιστορία του τόπου ως παλιού 
εμπορικού λιμανιού της χώρας κατά τον 
18ο και τον 19ο αιώνα. Τότε που σημεί-
ωνε αξιόλογη συμμετοχή στον αγώνα των 
Ελλήνων κατά των Τούρκων, με ναυπήγηση 
πλοίων στους ταρσανάδες του. Ξεκινήστε 
τη βόλτα από το πρώτο φυσικό λιμάνι (τη 
συνοικία της Αγοράς) με το παλιό καφε-
νείο του Καμβύση για καφέ και θέα στη 
θάλασσα κι ύστερα στον Χηρόλακα, το 
δεύτερο φυσικό λιμάνι με τα καπετανό-
σπιτα πάνω στο νερό και ανάμεσά τους ο 
Κάβος, η συνοικία πάνω απ’ τον Ναυτικό 
Ομιλο. Εκεί ακριβώς, στο ύψωμα ανάμεσα 
στους δύο κόλπους, βρίσκεται κρυμμένη 
η πλατεία Ευθύμη Βλάμη –με την προτομή 
του σπουδαίου γιατρού–, ίσως το καλύ-
τερο μέρος για να ρεμβάσει κανείς στο 
πέλαγος. Από κάτω βρίσκεται τμήμα των 
αρχαίων τειχών της πόλης και πιο πέρα ο 
μόλος με το υπόστεγο. Εδώ τα χειμωνιά-
τικα βράδια καταφθάνει η τράτα από όπου 
οι Γαλαξιδιώτες προμηθεύονται την ψαριά 
της ημέρας.
 Η Πλατεία Ηρώων συγκεντρώνει την 
πρωινή κίνηση. Ονομαζόταν Μανουσά-
κια, αλλά μετονομάστηκε από το μνη-
μείο Ηρώων που έχει τοποθετηθεί στο 
κέντρο της. Τριγυρνώντας στα καντούνια, 
θα ανακαλύψετε ακρόπρωρα που μοιά-
ζουν να κρέμονται από τα μπαλκόνια, σκα-
λιά λαξευμένα πάνω στα βράχια και θα 
θαυμάσετε το υπέροχο ξυλόγλυπτο μπα-
ρόκ τέμπλο (1850), έργο του Ηπειρώτη 
μαστρο-Νικόλα, στον ναό του Αγίου Νικο-
λάου (1902) που είναι ορατός από στε-

ριά και από θάλασσα. Επίσης στην αρκετά 
παλιότερη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
αξίζει να δείτε τον ζωδιακό κύκλο-ηλιο-
τρόπιο που είναι σκαλισμένος στο δάπεδο. 
Πρόκειται για ηλιακό ημερολόγιο. Κάθε 
μεσημέρι στις 12, μια αχτίδα φωτός εισέρ-
χεται στον ναό από ένα άνοιγμα στην 
οροφή και πέφτει στην αντίστοιχη ημερο-
λογιακή κουκκίδα του ηλιοτροπίου. Ψηλά 
στην εξωτερική πλευρά της κύριας εισό-
δου υπάρχει το ηλιακό ρολόι.
Προσωπικά τρελαίνομαι για ποδηλατά-
δες στο χειμωνιάτικο τοπίο της ναυτικής 
πολιτείας, γιατί, όπως λέει και ο Γαλαξι-
διώτης γιατρός Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, «ο 
συνδυασμός του μπλε της θάλασσας με τα 
χιονισμένα βουνά είναι κάτι το μοναδικό 
στο Γαλαξίδι, θυμίζει ελβετικές λίμνες».Το 
«Λιοτρίβι» έχει την ιδανική βεράντα για 
ένα ουζάκι με θέα τον Παρνασσό. Στο εσω-
τερικό του θα δείτε τα έργα του ιδιοκτήτη, 
ζωγράφου Γιώργου Μηνά.

Τα καπετανόσπιτα
Ενας από τους ωραιότερους τρόπους να 
γνωρίσει κανείς έναν τόπο είναι να επισκε-
φτεί ένα παλιό σπίτι και να ακούσει την 
ιστορία του από τους ιδιοκτήτες του. Το 
Ανδρικαίικο (1848) υψώνεται στον κόλπο 
του Χηρόλακα κοντά στη θάλασσα. Καθό-
μαστε στην καταπράσινη περίκλειστη 
αυλή με τον Αλέξη Ρόζενμπεργκ, ο οποίος 
μαζί με τον αδελφό του Θεόφιλο είναι η 
πέμπτη γενιά απογόνων του πλοιάρχου 
Ηλία Ανδρίκου. «Στο σπίτι έζησαν η οικο-
γένεια και τα παιδιά του Ηλία Ανδρίκου. Ο 
εγγονός του, επίσης Ηλίας Ανδρίκος, ήταν ο 
παππούς της μητέρας μας, Αστέρως Ανδρί-
κου», διηγείται ο Αλέξης Ρόζενμπεργκ. Η 
μητέρα μου γεννήθηκε στον Πειραιά στις 
αρχές του 20ού αιώνα, ακολουθώντας 
τη μοίρα των περισσότερων οικογενειών 
του Γαλαξιδίου που μετακόμιζαν στον Πει-
ραιά, γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί όλες οι 
ναυτιλιακές εταιρείες». Είναι η εποχή που 
σιγά-σιγά τα ατμόπλοια αντικαθιστούν τα 
ιστιοφόρα πλοία. «Η οικογένειά της ερχό-
ταν πάντα στο Γαλαξίδι για παραθερισμό 
–εκτός φυσικά από την περίοδο του πολέ-

μου του ’40– και συνήθιζαν να μένουν 
στους Καμμένους, το σόι της γιαγιάς από 
την πλευρά της μητέρας της, τουλάχιστον 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
οπότε η μητέρα μου μπόρεσε να πραγμα-
τοποιήσει το όνειρό της: να αποκαταστή-
σει πλήρως το πατρογονικό σπίτι της, με 
τη βοήθεια του εξαιρετικού Γαλαξιδιώτη 
μάστορα Γιώργου Παφίλη, ο οποίος γνώ-
ριζε όλες τις τοπικές ιδιομορφίες».
Κοιτάζοντάς το σήμερα, δεν μπορείς παρά 
να το θαυμάσεις. Ενας κυβικός όγκος με 
ορατή λιθοδομή χωρίς επίχρισμα, που 
εντυπωσιάζει με την απλότητά του. Οι τοί-
χοι είναι αδιαπέραστοι και, όπως όλα τα 
οχυρωματικού τύπου σπίτια, σε μεγάλο 
ύψος από τη γη δεν είχαν παράθυρα. Ανε-
βαίνω τα λίγα σκαλοπάτια που οδηγούν 
στην είσοδο του σπιτιού με τη βαριά 
ξύλινη πόρτα. Πίσω της υπάρχει ακόμα 
η σιδερένια αμπάρα. Στο χολ δεσπόζει η 
στενή και απότομη σκάλα που οδηγεί στον 
πρώτο όροφο. Εδώ βρίσκεται η κουζίνα 
με τη νάπα (το μαγειρείο), τα υπνοδωμά-
τια και το «χειμωνιάτικο» με το τζάκι, όπου 
παλιά συγκεντρωνόταν η οικογένεια. Μια 
επίσης στενή και απότομη σκάλα οδηγεί 
στον δεύτερο όροφο με την καταπακτή, 
όπου βρίσκεται το «αβέρτο». Η λέξη προ-
έρχεται από το ιταλικό «aperto», δηλαδή 
ανοιχτό, και δηλώνει ότι πρόκειται για 
έναν ενιαίο χώρο. Παλιά, ο συγκεκριμέ-
νος όροφος χρησίμευε για να απλώνουν 
και να ράβουν τα πανιά των ιστιοφόρων 
τους οι καπετάνιοι, όπως με πληροφορεί ο 
Αλέξης Ρόζενμπεργκ. Παραδίπλα βρίσκε-
ται το Σιδηροπουλαίικο, ένα ακόμα πανέ-
μορφο νεοκλασικό σπίτι. Στην ίδια κατη-
γορία, όμως, με το Ανδρικαίικο (προ του 
1850) είναι και το καπεταναίικο Αγγελή, 
όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο. 
Ενα ακόμα αξιόλογο δείγμα είναι το νεο-
κλασικό του παλιού δημάρχου Δεδούση Ε. 
Χαρδαβέλλα, το οποίο χτίστηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα, με τα υπέροχα ζωγρα-
φισμένα ταβάνια που πιθανόν φιλοτέχνη-
σαν Ιταλοί ζωγράφοι, επίπλωση εποχής και 
φωτογραφίες πολιτικών του 20ού αιώνα 
με αφιερώσεις.

Θάλαττα, θάλαττα
Επισκεφτείτε το Ναυτικό και Ιστορικό 
Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε ένα κτί-
ριο που χτίστηκε το 1868-1870 και χρη-
σιμοποιήθηκε αρχικά ως Δημαρχείο, για 
να θαυμάσετε τη συλλογή γαλαξιδιώτι-
κων ιστιοφόρων που άφησαν εποχή στην 
ελληνική ιστορία και τέχνη. Πέρα από τους 
πίνακες, τα μοντέλα καραβιών, τα ακρό-
πρωρα και τα εργαλεία ναυπηγικής και 
ναυσιπλοΐας, υπάρχει και το περίφημο 
«Χρονικό του Γαλαξιδίου» που εξιστο-
ρεί την ιστορία της πόλης για οχτώ αιώ-
νες. Γράφτηκε το 1703 από τον ιερομό-
ναχο Ευθύμιο και βρέθηκε στη Μονή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Η ανάβαση 
στον λόφο της Αγίας Τριάδας μέχρι τη μονή 
(1250) γίνεται μέσα σε ένα καταπράσινο 
τοπίο από ελιές και θαμνοειδή, και είναι 
πραγματικά πολύ όμορφη.
Μια απίθανη εμπειρία που είχα ήταν όταν 
με κάλεσαν να φωτογραφίσω ένα σκάφος 
τύπου Liberty που μόλις είχε ναυπηγηθεί 
στην Κοιλάδα Ερμιόνης από τον σπουδαίο 
καραβομαραγκό Γιάννη Λέκκα. Ενα ηλιό-
λουστο πρωινό ανοίξαμε πανιά από το 
λιμάνι της Κίρρας για το Γαλαξίδι, διαπλέ-
οντας τον κόλπο της Ιτέας με το μοναδικό 
σκαρί. Οι ακτίνες του ήλιου φαινόταν να 
ψάχνουν τον βυθό του Κρισσαίου κόλπου 
με την εκπληκτική διαύγεια. Η πραγματική 
ομορφιά όμως ήταν το τοπίο ολόγυρα, με 
τους απαλόγραμμους λόφους, τους υπέρο-
χους όρμους και τις παραλίες από κόκκινα 
βότσαλα. Το ηλιοβασίλεμα ήταν απλώς 
συγκλονιστικό, όταν ξαφνικά μια πανδαι-
σία από όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου 
έβαψαν θάλασσα, βουνά και ουρανό.

Bόλτες με ποδήλατο
Αν έχετε ποδήλατο, πάρτε το οπωσδή-
ποτε μαζί σας, θα σας φανεί χρήσιμο για 
μακρινές ή πιο κοντινές διαδρομές, όπως 
η βόλτα μέχρι την Πέρα Πάντα. Ετσι λέγε-
ται η πλευρά με τα πεύκα, απέναντι από το 
πρώτο λιμάνι, που φτάνει μέχρι το άγαλμα 
της Γαλαξιδιώτισσας γυναίκας. Εκείνη στέ-
κεται με τα παιδιά αγκαλιά και κουνάει το 
μαντίλι προς τη θάλασσα.

Γαλαξίδι: Η θαλασσινή πολιτεία
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Ένας Έλληνας πεθαίνει και φτάνει στη 
ρεσεψιόν της Κόλασης. Ο υπάλληλος του 
ανακοινώνει ότι επειδή είναι υπήκοος 
χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μπορεί να διαλέξει μία από τις κολάσεις 
των χωρών-μελών.
Σκέφτεται λίγο και αποφασίζει να πάει στη 
Γερμανική:
- «Οργανωμένη χώρα», λέει, «τόσα χρό-
νια στην Ελλάδα, τι κατάλαβα από οργά-
νωση και υπηρεσίες; Mου βγάλανε το 
λάδι. Τουλάχιστον, ας...
πάρω μυρωδιά του τι σημαίνει Ευρώπη, 
έστω και στην κόλαση».
Φτάνει λοιπόν μπροστά στην πύλη 
της γερμανικής κόλασης. Μαύρο μάρ-
μαρο, καλογυαλισμένο, σιδερένια πύλη, 
και ψηλά γράφει με μεγάλα γράμματα 
ΚΟΛΑΣΗ στα γερμανικά. Χτυπάει. Του 
ανοίγει ένας άψογα ντυμένος υπάλληλος 
και τον ρωτά τι θέλει.
- «Να δω πώς είναι», του απαντά εκείνος.
- «Ούτε να το σκέφτεστε κύριε!», του απα-
ντά ο υπάλληλος! «Όλη την ημέρα μας 
δέρνουνε με κάτι τεράστια μαστίγια και το 
βράδυ μας βάζουν σε κάτι τεράστια βαρέ-
λια γεμάτα σκατά!!! Φρίκη! Φρίκη! Εγώ 
σας λέω να μη μείνετε».
Όπου φύγει-φύγει ο Έλληνας.
Στη συνέχεια δοκιμάζει τις υπόλοιπες 
κολάσεις, τα ίδια. Έτσι απογοητευμένος, 
καταφεύγει στην έσχατη λύση, την ελλη-
νική κόλαση! Φτάνει λοιπόν έξω από την 

πύλη. Μία πύλη εγκαταλειμμένη, βρώ-
μικη, όπου στο ψηλότερο σημείο της 
υπάρχει με μεγάλα φωσφορίζοντα γράμ-
ματα η λέξη ΚΟΛΑΣΗ. Το Κ και το Λ μάλι-
στα, δεν ανάβουν γιατί έχουν καεί τα 
λαμπάκια. Έτσι η επιγραφή γράφει ΟΑΣΗ.
- «Ελληνική ανοργανωσιά...», μουρμου-
ρίζει.
Όσο πλησιάζει, ακούει κάτι περίεργους 
θορύβους... Μοιάζουν με μουσική. Πλη-
σιάζει περισσότερο. Η μουσική πλέον 
ακούγεται ολοκάθαρα. Μπουζούκια, μπα-
γλαμάδες κλπ. Χτυπάει... Του ανοίγει ένας 
τύπος κρατώντας μία μπουκάλα στο χέρι, 
τύφλα στο μεθύσι, και τον ρωτά τι θέλει.
- «Ήρθα να δω πώς είναι», του λέει και 
βάζει το κεφάλι του μέσα.
Τραπέζια, πολύ κάπνα, κάτι γκόμενες 
χορεύουν πάνω στα τραπέζια τσιφτετέλια, 
νταούλια... Γενικώς, μπάχαλο.
Τρελαίνεται ο τύπος:
- «Καλά ρε φίλε, τι γίνεται εδώ;»
- «Aσε φίλε, χάλια!», του λέει ο μεθυ-
σμένος. «Η κατάσταση είναι δραμα-
τική εδώ πέρα. Μας δέρνουν όλη μέρα 
με κάτι τεράστια μαστίγια και το βράδυ 
μας βάζουν σε κάτι τεράστια βαρέλια με 
σκατά.
- «Πλάκα μου κάνεις;;;», απαντάει ο πεθα-
μένος. «Εδώ πίνετε και γλεντάτε!»
- «Εεε, ξέρεις πώς είναι μωρέ εδώ στην 
Ελλάδα... Τη μία δεν έχουμε σκατά, την 
άλλη χαλάνε τα μαστίγια...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτές τις μέρες οι πλανήτες παίρνουν πιο 
αρμονικές τροχιές απέναντι στο ζώδιό 
σας. Θα αυξηθεί το επίπεδο της ενεργητι-
κότητάς σας και η δημιουργικότητά σας θα 
βρει διεξόδους στη δουλειά, γεγονός που 
θα σας καταξιώσει στα μάτια των ανωτέ-
ρων σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπο-
ρείτε να πραγματοποιήσετε τις φιλοδο-
ξίες σας. Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει 
από το χέρι σας και προτιμάτε να υπο-
μένετε ορισμένες καταστάσεις παρά να 
ρισκάρετε, αφού φοβάστε ότι θα χάσετε 
τα κεκτημένα. Στον εργασιακό σας χώρο 
ίσως δεχθείτε κάποια ερωτικής μορφής 
παρενόχληση.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Aν προσπαθήσετε για εκείνο που επιθυ-
μείτε τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η τύχη 
είναι με το μέρος σας και μάλλον θα διανύ-
σετε ένα από τα καλύτερα και πιο παραγω-
γικά διαστήματα Πρέπει να καταστρώσετε 
λοιπόν τα σχέδιά σας και να οργανωθείτε. 
Τα μηνύματα που στέλνετε είναι κάπως 
ασαφή. Ηρεμήστε και συγκεντρω-
θείτε. Όσο για τα οικονομικά 
σας… θα πρέπει να μην είστε 
υπερβολικά σπάταλοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις μέρες αυτές, δεν θα 
είναι λίγοι αυτοί που 
θα επωφεληθούν από 
οικονομικά έσοδα, 
όμως και τα έξοδα… 
δεν λείπουν. Συγγενείς 
ή φίλοι ίσως σας προβλη-
ματίσουν.. Πολλοί μάλιστα 
μπορεί να θέλουν παρέμβουν 
και στις σχέσεις σας. Αναμόχλευση συναι-
σθημάτων και νέες οικονομικές προοπτι-
κές. Τα επαγγελματικά σας, σας προετοι-
μάζουν νέες εντάσεις και ίσως αρχίσει κάτι 
καινούργιο που θα στηρίζεται περισσό-
τερο στις δικές σας δυνάμεις, παρά στη 
συνεργασία. 

ΛΕΩΝ
Μια αίσθηση αδειάσματος από τους γύρω 
σας και για πρώτη φορά συνειδητοποιείτε 
ότι δίνατε βάρος σε λόγια από ανθρώπους 
που δεν άξιζαν. Η διάθεσή σας όμως είναι 
καλύτερη και αυτό έχει ως συνέπεια νέες 
σχέσεις και βελτίωση με τις παλιές που 
θέλετε να κρατήσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προσπαθήστε να ξεπεράσετε τις ψυχολο-
γικές σας δυσκολίες και για να ξεκινήσει 
μια καινούρια περίοδος στη ζωή σας. Απο-
φύγετε παρεξηγήσεις και απροσεξίες στην 
εργασία σας και μην αφήνετε εκκρεμότητες. 
Ρίξτε το βάρος στην εργασία και στα οικονο-
μικά σας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες να εκμε-
ταλλευτείτε και σχέδια που περιμένουν να 
τα υλοποιήσετε. Μην αποδιοργανώνεστε 
και μην ασχολείστε με οικογενειακά προ-
βλήματα που σας χαλάνε τη διάθεση.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να κινηθείτε με περισσότερη διπλω-
ματία, αν θέλετε ηρεμία στη ζωή σας. Πολύ 
σύντομα θα διαψευστούν κάποιες προσδο-
κίες σας και είναι εύκολο να χαλάσει η διά-
θεσή σας. Αποφύγετε κάθε δύσκολη συζή-
τηση και προσπαθήστε να προστατέψετε 
από την ένταση σχέσεις που σας ενδιαφέρει 
να διατηρηθούν. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
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. Τώρα 
μπορείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και 
να κάνετε νέες προσπάθειες, εφαρμόζοντας 
νέες μεθόδους με στήριγμα τις ικανότητές 
σας και το μοναδικό ταλέντο που έχετε να 
πείθετε του άλλους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα αυτή την 
εποχή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άνθρω-
ποι και γεγονότα θα σας απασχολήσουν και 
θα σας απογοητεύσουν (ξενερώσουν) αρκε-
τές φορές. Τις τυχόν οικονομικές δυσκολίες 

θα τις αναπληρώσετε με τη δημιουρ-
γική σας φαντασία. Οι σωστές 

κινήσεις που θα κάνετε θα 
σας βοηθήσουν να πραγ-

ματοποιήσετε τα περισ-
σότερα από τα σχέδια 
που έχετε για ταποία 
θα ανταμειφθείτε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσπαθήστε να είστε 

περισσότερο σ ταθε-
ροί και πιο ξεκαθαρι-

σμένοι στις απόψεις σας. 
Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 

οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο 
όμως θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας 
τους συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα 
σας δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και 
θα σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας 
βήμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τις μέρες αυτές θα δεχθείτε μία ευχάριστη 
έκπληξη. Μπορείτε να συζήσετε με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, όμως πρέπει να απο-
φύγετε οικονομικού τύπου διευθετήσεις. 
Θα κάνετε συζητήσεις ή θα πάρετε αποφά-
σεις γύρω από οικονομικής ή επαγγελμα-
τικής φύσεως θέματα. Θα ασχοληθείτε με 
τον χώρο της δουλειάς σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Κάθε αλλαγή που τρέχει τώρα στη ζωή 
σας, στο άμεσο μέλλον θα σας δείξει ότι 
λειτουργεί υπέρ σας, έστω και αν εσείς 
προς το παρόν τη φοβάστε. Κάποιοι από 
σας αυτό το διάστημα θα διαφωνήσετε 
αρκετά με τους ανθρώπους που αγαπάτε 
και όλοι θα δείξετε μια διάθεση, μετά από 
πολύ καιρό, να κάνετε αυτό που εσείς επι-
θυμείτε, είτε πρόκειται να σας ακολουθή-
σουν οι άνθρωποι που έχετε κοντά σας, 
είτε όχι.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η 
Αμερικανική Ακαδημία 
Κινηματογράφου ανακοί-
νωσε σήμερα τις φετινές 
υποψηφιότητες των Ό-

σκαρ με το «Joker» του Τοντ Φίλι-
πς να ηγείται της φετινής κούρσας 
των υποψηφιοτήτων συγκεντρώνο-
ντας 11 (στις κατηγορίες: καλύτερης 
ταινίας, σκηνοθεσίας, Α’ ανδρικού 
ρόλου, διασκευασμένου σεναρίου, 
φωτογραφίας, μοντάζ, ήχου, ηχη-
τικού μοντάζ, κοστουμιών, μουσι-
κής, μακιγιάζ και κομμώσεις), και τις 
ταινίες των Μάρτιν Σκορσέζε («Ο Ιρ-
λανδός»), Κουέντιν Ταραντίνο («Κά-
ποτε στο Χόλιγουντ») και Σαμ Μέ-
ντες («1917») να ακολουθούν με 10.
Ακόμη, τα «Παράσιτα» του Μπονγκ 
Τζουν- Χο, μια ταινία από τη Νότια 
Κορέα, συγκεντρώνουν 6 υποψηφι-
ότητες συμπεριλαμβανομένων εκεί-
νων της καλύτερης ταινίας, σκηνο-
θεσίας, διεθνούς ταινίας, πρωτότυ-
που σεναρίου, μοντάζ και καλλιτε-
χνικής διεύθυνσης. Έξι υποψηφιότη-
τες συγκεντρώνουν επίσης η «Ιστο-
ρία Γάμου» του Νόα Μπάουμπακ, το 
«Jojo Rabbit» του Τάικα Γουαϊτίτι, και 
οι «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέρ-
γουιγκ, με κοινό στοιχείο πως κανείς 
από τους σκηνοθέτες τους δεν ψηφί-
στηκε στη δική τους κατηγορία.
Ειδικότερα, το Όσκαρ καλύτερης 
ταινίας διεκδικούν οι εξής ταινίες: 
«Κόντρα σε όλα», «Ο Ιρλανδός», 
«Jojo Rabbit», «Joker», «Μικρές 

Κυρίες», «Ιστορία Γάμου», «1917», 
«Κάποτε στο Χόλιγουντ», «Παρά-
σιτα». Στην κατηγορία καλύτερης 
σκηνοθεσίας δεν υπάρχει καμία 
γυναίκα υποψήφια. Υποψήφιοι είναι 
οι: Μάρτιν Σκορσέζε («Ο Ιρλανδός»), 
Τοντ Φίλιπς («Joker»), Σαμ Μέντες 
(«1917»), Κουέντιν Ταραντίνο 
(«Κάποτε στο Χόλιγουντ»), Μπονγκ 
Τζουν-Χο («Παράσιτα»).
Το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου διεκ-
δικούν ο Αντόνιο Μπαντέρας για 
την ταινία «Πόνος και Δόξα», ο Λεο-
νάρντο Ντι Κάπριο για το «Κάποτε 
στο Χόλιγουντ», ο ‘Ανταμ Ντράιβερ 
για την «Ιστορία Γάμου», ο Χοακίν 

Φίνιξ για το «Joker» και ο Τζόναθαν 
Πράις για το «The Two Popes». Εκτός 
πεντάδας έμεινε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο 
για τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορ-
σέζε.
Στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου 
συναγωνίζονται η Σίνθια Ερίβο για 
την ερμηνεία της στο «Harriet», η 
Σκάρλετ Γιόχανσον για την «Ιστο-
ρία Γάμου», η Σίρσα Ρόναν για τις 
«Μικρές Κυρίες», η Σαρλίζ Θερόν 
για το «Bombshell» και η Ρενέ Ζελ-
βέγκερ για το «Judy».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σκάρλετ 
Γιόχανσον στη φετινή τελετή απονο-
μής έχει διπλή υποψηφιότητα. Είναι 

υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναι-
κείου Ρόλου με την ταινία «Ιστορία 
γάμου» και για το Όσκαρ Β’ Γυναι-
κείου Ρόλου με το «JoJo Rabbit». 
Ενώ, απρόσμενη ήταν η υποψη-
φιότητα της Φλόρενς Πιου για το 
ρόλο της στις «Μικρές Κυρίες», 
αλλά και του Ράιαν Τζόνσον για το 
σενάριο του «Knives Out». Σημα-
ντική απουσία ήταν και αυτή του 
«Frozen 2» στην κατηγορία καλύτε-
ρου animation.
Η 92η Τελετή Απονομής των βρα-
βείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο 
Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
ίναι, προφανώς, δύσκολο να σκηνο-
θετήσει κανείς μια ερμηνεύτρια αλλά 
και μια γυναίκα πληθωρική και ταλα-
ντούχα όπως η Μαρινέλλα. Παρόλα 

αυτά ο Γιώργος Νανούρης, από τους πλέον 
ικανούς σκηνοθέτες της γενιάς του, ανέλαβε 
το απαιτητικό εγχείρημα να στήσει τη μουσι-
κή παράσταση που θα δώσει η μεγάλη κυρία 
του ελληνικού τραγουδιού στις 3 Φεβρου-
αρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
«Μύθος» είναι ο τίτλος της συναυλία αυτής 
κατά την διάρκεια της οποίας η δημοφι-
λής ερμηνεύτρια θα ξετυλίξει, ολοζώντανα 
μπροστά στο κοινό της, στιγμές από μια 
λαμπρή μουσική διαδρομή που μετρά 60 
ολόκληρα χρόνια! Εξήντα χρόνια γεμάτα 
μεγάλα τραγούδια, σημαντικές συνεργασίες 
και μουσική, πολύ μουσική.
Εξάλλου, η Μαρινέλλα ήταν από τις ελάχιστες 
ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού που 
κατάφερε να συνδυάσει, με αριστοτεχνικό 
τρόπο, την εξαιρετική ερμηνεία με την εντυ-
πωσιακή, με έντονα θεατρικά στοιχεία, σκη-
νική παρουσία. Για εκείνη, άλλωστε, η σκηνή, 
είτε επρόκειτο για συναυλία είτε για θέατρο, 
ήταν πάντα η ίδια: ο χώρος στον οποίο κατέ-
θετε το ταλέντο και την ψυχή της.
Αυτό ακριβώς θα κάνει, με τον ίδιο άσβε-
στο ενθουσιασμό, και στη νέα της ζωντανή 

εμφάνιση η οποία θα φέρει την σκηνοθε-
τική υπογραφή του Γιώργου Νανούρη, ενός 
ανθρώπου που έχει αποδείξει στο παρελ-
θόν πως ξέρει να βγάζει στην επιφάνεια τα 
βαθύτερα συναισθήματα σημαντικών καλ-
λιτεχνών. Το είχε πετύχει, εξάλλου, και στο 
παρελθόν με την Χαρούλα Αλεξίου και την 
επιτυχημένη μουσική παράσταση «Χειρό-
γραφο».
Η περίπτωση της Μαρινέλλας είναι, βεβαίως, 
διαφορετική, καθώς εκείνη έχει πείρα στο 

θεατρικό σανίδι την οποία μάλιστα απέκτησε 
από τα νεανικά της κιόλας χρόνια. Αυτή τη 
μεγάλη και λαμπερή διαδρομή θα έχει την 
ευκαιρία να περπατήσει μαζί της και το κοινό 
σε μια βραδιά που τα τραγούδια θα περπα-
τήσουν χέρι – χέρι με το χθες και το σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μέρος των εσό-
δων της βραδιάς θα διατεθεί για τους σκο-
πούς του Σωματείου «Ελπίδα» - Σύλλογος 
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο που γιορτάζει 
φέτος τα 30 χρόνια προσφοράς του.

Με το βλέμμα 
ξανά στο Αργος

Η ιστορική πόλη του 
Αργους επανακάμπτει 
στη θετική ειδησεογρα-

φία με τα νέα της προοπτικής 
επαναλειτουργίας του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου της. Είναι 
είδηση σπουδαία και πολυσή-
μαντη, καθώς το μουσείο παρα-
μένει κλειστό επί σειράν ετών. 
Στην καρδιά της πόλης, έμπρο-
σθεν του χώρου του παζαριού 
και σε γειτνίαση με το συγκρό-
τημα των καποδιστριακών Στρα-
τώνων, όπου στεγάζεται και το 
θαυμάσιο Βυζαντινό Μουσείο, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Αργους δημοπρατείται από το 
υπουργείο Πολιτισμού. Είναι 
έργο ύψους 4,8 εκατ. ευρώ και 
εξαγγέλθηκε πρόσφατα από τον 
γενικό γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, 
Γιώργο Διδασκάλου παρουσία 
του δημάρχου Αργους - Μυκη-
νών, Δημήτρη Καμπόσου.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Αργους αποτελείται από δύο 
κτίρια, τα οποία συνενωμένα 
συνθέτουν το συγκρότημα. Ο 
παλαιότερος πυρήνας είναι η 
ιστορική οικία του στρατηγού 
Δημητρίου Καλλέργη, κτίριο 
του 1830 (μετασκευασμένο το 
1956-57), και η νεότερη πτέ-
ρυγα είναι κτίριο που χτίστηκε 
με έξοδα της Γαλλικής Αρχαιο-
λογικής Σχολής (που έχει βαθιά 
σχέση με την πόλη) και εγκαινιά-
στηκε το 1961. Εκτοτε και ώς το 
2014 ήταν ένας χώρος γνώριμος 
για τους επισκέπτες της πόλης. 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
έκλεισε προ ετών για να εκσυγ-
χρονιστεί αλλά αυτό δεν έγινε 
ποτέ. Και ήταν πράγματι ενέρ-
γεια ακατανόητη και πολιτικά 
ασυγχώρητη, πώς, δηλαδή, μια 
πόλη με το ιστορικό εκτόπισμα 
του Αργους έμεινε χωρίς Αρχαι-
ολογικό Μουσείο τόσα χρόνια. 
Οπως εξαγγέλθηκε από τον γεν. 
γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, Γιώργο 
Διδασκάλου (ο οποίος είχε υπη-
ρετήσει παλαιότερα ως πολιτι-
κός μηχανικός και στον Δήμο 
Αργους), η εξαγγελία για την 
επανέκθεση και επαναλειτουρ-
γία του Αρχαιολογικού Μου-
σείου είναι μέρος μιας συνολι-
κότερης προσέγγισης στα ιστο-
ρικά μνημεία της Αργολίδας. 

Εντεκα υποψηφιότητες Οσκαρ για το «Joker»

Ο μύθος της Μαρινέλλας ζωντανεύει στη σκηνή
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Α
υτή ήταν η τρίτη πρόκριση του ΠΑΟΚ ε-
πί του ΟΦΗ στο θεσμό του Κυπέλλου Ελ-
λάδας. Ο κάτοχος του τίτλου πέρασε άνετα 
στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με κο-

ρυφαίο τον Λάζαρο Λάμπρου και σε πολύ καλή μέρα 
τον Δημήτρη Πέλκα (δύο γκολ, μία ασίστ).
Ο Αμπέλ Φερέιρα, όπως αναμενόταν, έδωσε φανέλα 
βασικού σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, που μέχρι 
τώρα δεν ήταν στο βασικό rotation της ομάδας. Πλην 
του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος επέστρεψε 
κάτω από τα δοκάρια, και του…βιονικού Δημήτρη 
Γιαννούλη που δεν έχει χάσει παιχνίδι φτάνοντας τα 
24/24, τα μάτια όλων στράφηκαν στην επίθεση, όπου 
ξεκίνησε για πρώτη φορά η τριπλέτα που αποτελού-
σαν οι Λάμπρου (δεξιά), Πέλκας και Στοχ (αριστερά), 
με τον Ακπόμ στην κορυφή.
Αυτός που έκλεψε από νωρίς την παράσταση ήταν ο 
Λάζαρος Λάμπρου. Στην πρώτη του παρουσία στο 
αρχικό σχήμα, μπήκε με διάθεση και όρεξη, 
κάτι που δεν άργησε να φανεί στο χορτάρι. 
Στο 13’ πέρασε ανάμεσα από Κοροβέση 
και Μαρινάκη, με την μπάλα οριακά να 
μένει εντός, στάθηκε όρθιος παρά το 
τράβηγμα της φανέλας, εκτελώντας 
από κοντά τον Γουάλεϊ ανοίγοντας το 
σκορ για τους νταμπλούχους.
Τρομερή ενέργεια από τον 21χρονο επι-
θετικό που έφερε το πρώτο του γκολ με την 
«ασπρόμαυρη» φανέλα!
Ο «Δικέφαλος» διπλασίασε γρήγορα (22’) τα τέρματα 
του. Ο Κώστας Γιαννούλης ανέτρεψε τον Άκπομ και ο 
Πέλκας (παρά την επιμονή του Άγγλου φορ να εκτελέ-
σει εκείνος το πέναλτι) από την «άσπρη βούλα» έκανε 
το 2-0, με τον ΟΦΗ να αντιδρά και να μειώνει το σκορ 
(2-1) με τον Κοροβέση το σουτ του οποίου κόντραρε 
πάνω στον Ροντρίγκο πριν καταλήξει στα δίχτυα του 
Πασχαλάκη (28’).
Τρία γκολ πριν συμπληρωθούν τα πρώτα τριάντα 
λεπτά της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με το συνολικό 5-1 
είχε τσεκάρει από νωρίς το εισιτήριο για τα προημιτε-
λικά της διοργάνωσης, ενώ ο ΟΦΗ έπαιζε ελεύθερα 
με στόχο μια αξιοπρεπή εμφάνιση στην Τούμπα.
Στο δεκάλεπτο του β’ μέρους οι «ασπρόμαυροι» 
έφτασαν και στο τρίτο γκολ, το οποίο δημιούργησε 
και τελείωσε ο Δημήτρης Πέλκας, αφού προηγήθη-
καν τα σουτ του Λάμπρου (δοκάρι) και του Αουγκού-
στο.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να επιτίθεται από τα άκρα και τον 
άξονα, να ψάχνει κι άλλα γκολ, με δύο επιθετικούς 
μετά και την είσοδο του Κάρολ Σφιντέρσκι. Έφτασε 

πολύ κοντά με τον Άκπομ (62’), τον Πέλκα (64’) το 
σουτ του οποίου κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, 
αλλά και τον Λάμπρου (77’).  
Το βρήκε στο 80’ με τον Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός φορ 
στην πρώτη επαφή με την μπάλα δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να την στείλει, από την ασίστ του Πέλκα, 
στα δίχτυα της εστίας του ΟΦΗ γράφοντας το 4-1.
Τα τελευταία είκοσι λεπτά ήταν διαδικαστικά, ο μόνος 
που θα τα θυμάται για πάντα είναι ο νεαρός Γιάννης 
Μιχαηλίδης, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Κ19 
που έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.

Φερέιρα: «Συγκεντρωμένοι στο πλάνο 
μας ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζε-
ται»
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα υπογράμμισε 
ότι η ομάδα του ήταν σοβαρή από το πρώτο λεπτό 
κόντρα στον ΟΦΗ παρά το σκορ του πρώτου αγώνα.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να σκοράρει ακα-
τάπαυστα: «Πράγματι ισχύει ότι σκορά-

ρουμε συνέχεια. Στο παιχνίδι με τη Σλό-
βαν είχαμε παραπάνω ευκαιρίες για 
να σκοράρουμε και να περάσουμε. 
Σήμερα η ομάδα μπήκε αρκετά καλά 
και έδειξε σοβαρή από το πρώτο 
λεπτό, δεν υποτιμούμε κανένα αντί-

παλο, είχαμε πολλές πιθανότητες πρό-
κρισης από το πρώτο ματς, οι παίκτες μας 

το αντιμετώπισαν σοβαρά και ανεξάρτητα από 
το ποιος αγωνίζεται έχουμε το δικό μας πλάνο. Οι 
παίκτες χαίρονται που αγωνίζονται και ανεξάρτητα 
από ποιος αγωνίζεται βγαίνει η δουλειά της προπό-
νησης στο γήπεδο. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη 
και την πρόκριση σήμερα».
Για τους πολλούς παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει με 
αφορμή την παρουσία των Μιχαηλίδη και Λάμπρου 
σήμερα: «Σίγουρα για τον Μιχαηλίδη είναι νεαρός 
και προπονείται όλη τη βδομάδα μαζί μας και παίζει 
στην Κ19, θεωρείται μέλος της πρώτης ομάδας και τα 
πήγε αρκετά καλά. Ο Λάμπρου είναι μαζί μας από την 
αρχή της προετοιμασίας, στην αρχή προσπαθούσαμε 
να τον μάθουμε και να μας μάθει. Στις προπονήσεις 
χρησιμοποιήθηκε ως αριστερός μπακ για να βελτιω-
θεί αμυντικά, επιθετικά είναι πολύ ικανός, προσπα-
θήσαμε να τον βοηθήσουμε και εκείνος είχε θέληση 
και δούλεψε πολύ και η σημερινή εμφάνιση είναι 
αποτέλεσμα της δουλειάς. Και για του δύο αυτούς 
παίκτες και για όλους τους νέους παίκτες ισχύει ότι 
θα πρέπει να δουλεύουν πολύ και να έχουν πίστη στις 
δυνατότητες τους».

SPORTSNEWS

Με την πρόκριση να έχει κριθεί από το πρώτο ματς, ο ΠΑΟΚ... σκόρπισε με 4-1 τον ΟΦΗ και με 
συνολικό σκορ 7-1 πέρασε δια περιπάτου στα προημιτελικά του Κυπέλλου!  

Χωρίς αντίπαλο!
Όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Άρης φρόντισε να αποδεί-
ξει ότι ήταν το αφεντικό του ζευγαριού με την Ξάνθη. Οι ακρίτες 
προηγήθηκαν με 0-1 αλλά στη συνέχεια οι «κίτρινοι» ήταν επι-
βλητικοί, επικράτησαν με 2-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και προ-
κρίθηκαν στους «8» του Κυπέλλου. «Μαντάρα» τα έκαναν Κου-

τσιάτης και Σάββας
 Με πεντάδα στην άμυνα και τρεις χαφ στη μεσαία γραμμή η Ξάνθη 
μάλλον «κλείδωσε» τον Άρη στο πρώτο 20πτο του αγώνα καθώς είχε 
την πρωτοβουλία των κινήσεων και τουλάχιστον τρεις φάσεις για να 
σκοράρει. Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους 
(στο 2ο λεπτό ο Ρόουζ επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Γκονζάλβες αλλά ο 
τερματοφύλακας της Ξάνθης απομάκρυνε), για να ακολουθήσουν τρεις 
στιγμές για τους φιλοξενούμενους. Στο 12ο λεπτό ο Κάστρο δεν εκτέ-
λεσε ενώ είχε ξεκάθαρη ευκαιρία, στο 14’ μετά από εξαιρετικό γύρισμα 
του Ντουρίσκοβιτς, ο Κάστρο σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Βέλεθ, 
την «άγγιξε» και ο Κουέστα και κατέληξε σε κόρνερ.
 Οι μέσοι της Ξάνθης έψαξαν πολλές φορές την πάσα στην πλάτη της 
άμυνας του Άρη και στο 22ο λεπτό, με την άμυνα των «κίτρινων» πολύ 
ψηλά, ο Μπαριέντος τροφοδότησε τον Φοσέ ο οποίος πέρασε και τον 
Κουέστα και με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο επι-
θετικός της Ξάνθης ήταν εκτεθειμένος, ο επόπτης Νίκος Σάββας δεν 
αντιλήφθηκε την παράβαση κι έτσι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 
με 0-1.
 Από εκείνο το σημείο άλλαξε άρδην η εικόνα του αγώνα. Ο (μέχρι 
τότε) μαλθακός και επιπόλαιος Άρη κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο 
αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Στο 24ο 
και 27ο λεπτό οι Φετφατζίδης, Ροζ σούταραν πάνω από την εστία της 
Ξάνθης ενώ στο 35’ ο Κόρχουτ έκανε τρομερή ενέργεια, πάσαρε στον 
Ιντέγε ο οποίος όμως ήταν άστοχος στο τετ α τετ με τον Γκονζάλβες. Ο 
ίδιος παίκτης δεν πρόλαβε να «αγγίξει» την μπάλα στο 38’ έπειτα από 
σέντρα του Ματίγια. Τη λύση έδωσε στο 43’ ο Λούκας Σάσα ο οποίος 
(μετά από πάσα του Λάρσον) σούταρε από το ύψος της μεγάλης περι-
οχής κι έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Γκονζάλβες 
ισοφαρίζοντας σε 1-1.
 Ο Άρης μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ίδια ένταση σε αντίθεση 
με την Ξάνθη η οποία είχε απόλυτα παθητικό ρόλο. Οι γηπεδούχοι θα 
μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» την πρόκριση μέσα σε πέντε λεπτά 
καθώς είχαν τρεις κλασικές ευκαιρίες. Ο Μπράουν Ιντέγε πέταξε στο 
καλάθι των αχρήστων τις δικές του φάσεις στο 47ο και 51ο λεπτό 
καθώς στο δεύτερη τον νίκησε ο Γκολζάλβες. Ο τερματοφύλακας της 
Ξάνθης έκανε δύσκολη απόκρουση και στο αμέσως επόμενο λεπτό 
σταματώντας τον Μαντσίνι.
 Στο 59ο λεπτό ο Μπράουν Ιντέγε μάλλον ένιωσε τη δική του εξιλέ-
ωση καθώς μετά από παράλληλη σέντρα του Ντάνι Λάρσον μ’ ένα 
απλό άγγιγμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στην 
ομάδα του με 2-1. Δεύτερο λάθος και για τον βοηθό καθώς στο ξεκί-
νημα της φάσης ο Σουηδός επιθετικός του Άρη ήταν εκτεθειμένος.
 Ο Γιώργος Πάράσχος προχώρησε σε αλλαγές μετά το δεύτερο γκολ του 
Άρη, άλλαξε και τη διάταξη της ομάδας του σε 4-2-3-1, ενώ ο Μίκαελ 
Ένινγκ απάντησε με την αντικατάσταση του Μπράουν Ιντέγε με τον 
Νικολά Ντιγκινί. Η Ξάνθη απείλησε το transition παιχνίδι στο 79’ μ’ 
ένα αδύναμο σουτ του Ντος Σάντος από το ύψος της μεγάλης περιοχής 
όπου η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κουέστα.

Στους «8» ο Άρης με επόπτη-
καρμανιόλα! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
μαχητικός ΠΑΣ Γιάννινα, 
που προηγήθηκε στο ΟΑ-
ΚΑ και τα... φάλτσα του βο-
ηθού Καλύβα έφεραν τον 

Παναθηναϊκό «φάτσα» με ταπεινωτι-
κό αποκλεισμό! Τελικά με αντεπίθεση 
διαρκείας στο 2ο μέρος οι «πράσινοι» 
επικράτησαν με 3-1 και προκρίθηκαν 
στους «8»! Κόκκινη ο Κουρμπέλης. 
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον 
Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Σένκε-
φελντ και Πούγγουρας στο κέντρο 
της άμυνας, αριστερό μπακ ο Ινσούα 
και δεξί ο Γιόχανσον. Κουρμπέλης και 
Δώνης στον άξονα της μεσαίας γραμ-
μής. Αριστερό εξτρέμ ο Χατζηγιοβά-
νης, δεξί ο Μπουζούκης, ο Ζαχίντ σε 
ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή της 
επίθεσης ο Μακέντα.
Ο ΠΑΣ παρατάχθηκε με τον Γιαννί-
κογλου στην υπεράσπιση της εστίας. 
Δεξί μπακ ο Αποστολόπουλος, αρι-
στερό ο Μπουκουβάλας και ο Σκόν-
δρας με τον Παντελάκης το δίδυμο στο 
κέντρο των μετόπισθεν. Αρι-
στερό χαφ ο Ξύδας, δεξί ο 
Καρτάλης και ο Παμλίδης 
με τον Κρίζμαν οι επιθε-
τικοί για τους φιλοξε-
νούμενους.

Τον έβαλαν να α-
νέβει… βουνό, ένας 
πρώην και ένας επό-
πτης!
Ο Παναθηναϊκός για να είχε ελπίδες 
πρόκρισης απόψε θα έπρεπε, πρωτί-
στως, να διαφυλάξει το μηδέν.  Ο ΠΑΣ 
δεν ήρθε στην Αθήνα για να παίξει 
αντιποδόσφαιρο και να διαφυλάξει 
αποκλειστικά το υπέρ του 1-0 στους 
Ζωσιμάδες αλλά για να βρει ένα γκολ 
που θα τον έχριζε τεράστιο φαβορί 
για το εισιτήριο που οδηγούσε στα 
προημιτελικά του Κυπέλλου.
Και το βρήκε στο 24’! Ένας πρώην 
πράσινος, πλήγωσε τον Παναθηνα-
ϊκό. Ινσούα και Κουρμπέλης τον έχα-
σαν και μετά από εκτέλεση κόρνερ, 
ο Παντελάκης με καρφωτή κεφαλιά, 
νίκησε τον Διούδη και άνοιξε το σκορ.
Το Τριφύλλι που μέχρι εκείνο το 
σημείο είχε την κατοχή(76-24 στο ημί-

χρονο) αλλά μοναχά δύο καλές στιγμές 
με Μακέντα και Γιόχανσον, θα έπρεπε 
να ανέβει ένα… βουνό για να περά-
σει, καθώς έπρεπε να σκοράρει τρεις 
φορές.
Το πρώτο γκολ από τα τρία, το βρήκε 
στο 34’, με την κεφαλιά του Ινσούα. Ο 
επόπτης Καλύβας, όμως, είδε κάτι που 
πραγματικά ήθελε προσπάθεια για 
να το δει. Σε μια φαινομενικά εύκολη 
φάση, μιας και ο Αργεντινός ξεκάθαρα 
καλυπτόταν από τους αμυνομένους 
των φιλοξενούμενων, εκείνος σήκωσε 
το σημαιάκι!

Γύρισε από την… κόλαση και 
πέρασε στους 8!
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μία εντελώς 
διαφορετική υπόθεση. Ο Παναθηνα-
ϊκός μπήκε μέσα με το… μαχαίρι στα 
δόντια, είχε απίστευτη κυνικότητα και 
κατάφερε μέσα σε ένα δίλεπτο να φτά-
σει ένα γκολ πριν το σκορ πρόκρισης!
Η μαγική μπαλιά του Ζαχίντ και η 

κεφαλιά του Δώνη στο 56’ έφε-
ραν το 1-1 και δύο λεπτά 

αργότερα μετά από τριπλή 
κόντρα στην περιοχή του 
ΠΑΣ, ο Σένκεφελντ με 
πλασέ που θα… ζήλευε 
και ο Μακέντα έβαλε 

μπροστά το Τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός με την 

ψυχολογία της ανατροπής 
και τον ΠΑΣ να μην μπορεί να 

πάρει… ανάσα, βρήκε και τρίτο γκολ 
στο 72’! Ο Μπουκουβάλας ανέτρεψε 
τον Γιόχανσον, ο Μακέντα πήρε την 
εκτέλεση και έβαλε το εισιτήρια σε 
πράσινα χέρια!
Η αποβολή του Κουρμπέλη στο 79’, 
έδωσε αριθμητικό προβάδισμα στον 
ΠΑΣ, όμως, ο Παναθηναϊκός διαχειρί-
στηκε άψογα την κατάσταση, δεν απει-
λήθηκε και κράτησε μέχρι τέλους το 
3-1, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανα-
τροπή στο δεύτερο ημίχρονο.
Το Τριφύλλι μπορεί να έβαλε δύσκολα 
στον εαυτό του, στα Γιάννινα και στο 
ημίωρο του ΟΑΚΑ, ωστόσο με ένα 
σπουδαίο ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος 
της Καλογρέζας πήρε την πρόκριση για 
τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Λαχτάρα, αντεπίθεση, 
πρόκριση!

Οι... ρεζέρβες του Ολυμπιακού 
άρπαξαν την ευκαιρία και παρουσίασαν 
ωραία εικόνα στο εύκολο 4-1 επί 
της Καλαμάτας που σφράγισε την 
πρόκριση στους 8. «Κερασάκι» στην 
βραδιά η μεγάλη επιστροφή του Κώστα 
Φορτούνη, που αποθεώθηκε. Από 2 
γκολ Λοβέρα και Γκερέρο. 

Ο 
Ολυμπιακός δεν επρόκειτο να συ-
ναντήσει πρόβλημα με την Καλα-
μάτα και έτσι έγινε. Συνεπώς και 
ορθώς τα πλέον ευχάριστα ήταν η 

επάνοδος του Φορτούνη μετά τον τραυματι-
σμό του τον Ιούλιο αλλά και η επιστροφή του 
Γκιγιέρμε. Ο Έλληνας άσος και αρχηγός του Ο-
λυμπιακού αποθεώθηκε και στο ζέσταμά του 
και φυσικά και στην αλλαγή του. Δύο τα γκολ 
του Γκερέρο που είχε να σκοράρει από το ντέρ-
μπι με τον Παναθηναϊκό τον Σεπτέμβριο και 
πολύ καλοί οι Αλέν - Λοβέρα, με τον Αργεντί-
νο να έχει επίσης 2 γκολ και το τελικό σκορ να 
είναι 4-1.
Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε το ματς με τέρμα 
τον Αλέν, με στόπερ Σισέ - Μάρκοβιτς, άκρα 
άμυνας Ομάρ - Κούτρη, εξάρι τον Μεριά, 
κοντά του στον άξονα τον Ξενιτίδη, άκρα με 
Λάζαρο - Ραντζέλοβιτς και Λοβέρα πίσω από 
τον Γκερέρο.
Οι 11 της Καλαμάτας από την άλλη σε σχημα-
τισμό 4-3-3 με Πετσίτη - Ιντρίσι - Μπουσμπί-
μπα μπροστά ήταν οι: Κασωτάκης, Γαλούπης, 
Νασέρ, Ζαχαρόπουλος, Ιντρίσι, Πανάγου, 
Πέεβ, Μπουσμπίμπα, Καντούτσης, Πετσίτης 
και Τριανταφυλλάκης.
Μόλις στο 3ο λεπτό ο Λοβέρα άνοιξε το σκορ. 
Έκλεψε την μπάλα πάνω σε προσπάθεια του 
Νασέρ για ντρίμπλα και με πολύ ωραία κίνηση 
και ανάλογο τελείωμα έκανε το 1-0. Στο 17ο 
λεπτό ο Ολυμπιακός έβαλε και 2ο γκολ. Ο Γκε-
ρέρο για πρώτη φορά μετά το ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό τον Σεπτέμβριο βρήκε δίχτυα σε 
εγχώριες διοργανώσεις. Πρώτη πάσα ο Λάζα-
ρος, 2η και ασίστ ο Κούτρης και ωραίο τελεί-
ωμα ρίχνοντας προς τα κάτω το σώμα του από 
το ύψος του πέναλτι ο Ισπανός.
Η Καλαμάτα δεν το άφησε το ματς και είχε σουτ 
και φάσεις, όμως ο Αλέν ήταν ξανά εξαιρετικός 
και με καλές επεμβάσεις. Μετά το 30ό λεπτό ο 
Νασέρ έκανε χέρι στην περιοχή της Καλαμά-
τας που δεν δόθηκε ενώ προς το τέλος του α’ 
μέρους έγινε ένα επικίνδυνο και πολύ δυνατό 
μαρκάρισμα πάνω στον Ραντζέλοβιτς, που 
ευτυχώς σηκώθηκε κανονικά μετά και την βοή-
θεια του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού.

Στο 2ο μέρος και εν μέσω αλλαγών και των δύο 
προπονητών μπήκαν και άλλα γκολ. Στο 51ο 
λεπτό ο Γκερέρο έβαλε γκολ με σουτάρα, το 
2ο του στο ματς μετά από πάσα - γύρισμα του 
Λάζαρου. Στο 52’ ο Φορτούνης μπήκε στο ματς 
και έπαιξε με την φανέλα του Ολυμπιακού για 
πρώτη φορά μετά τον περασμένο Ιούλιο σε 
φιλικό, που είχδε χτυπήσει σοβαρά. Ήταν ομο-
λογουμένως μία μεγάλη στιγμή και μία κορυ-
φαία επιστροφή με τον κόσμο να φωνάζει το 
όνομά του και να τον αποθεώνει. Στην συνέ-
χεια μπήκε και ο Γκιγιέρμε.
Στο 64’ ο Φορτούνης είχε ένα καλό σουτ που 
αποκρούστηκε δύσκολα. Στο 66’ η Καλα-
μάτα έκανε το 3-1 από ωραία κίνηση και σουτ 
του Ιντρίσι που απέφυγε τον Σισέ. Στο 69’ ο 
Λοβέρα με νέα σουτάρα έκανε το 4-1. Μέχρι 
το τέλος του αγώνα υπήρξαν φάσεις και από τις 
2 ομάδες, ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε με τους 
Πειραιώτες να συνεχίζουν εύκολα, καθαρά και 
δίκαια στον θεσμό.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αλέν, Γκερέρο, Ομάρ, Μάρ-
κοβιτς (58’ Γκιγιέρμε), Μεριά, Λοβέρα, Κού-
τρης, Ξενιτίδης, Παπέ Σισέ, Λάζαρος Χριστο-
δουλόπουλος (67’ Λιάτσος) και Ραντζέλοβιτς 
(52’ λ.τρ. Φορτούνης).
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Κασωτάκης, Γαλούπης, Νασέρ, 
Ζαχαρόπουλος, Ιντρίσι, Πανάγου, Πέεβ (65’ 
Οσμάναγκιτς), Μπουσμπίμπα (63’ Αλεξόπου-
λος), Καντούτσης, Πετσίτης (55’ Ηλιόπουλος) 
και Τριανταφυλλάκης.

Αποθέωση για το come back του 
Κώστα Φορτούνη!
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στην απο-
στολή για το διαδικαστικό ματς Κυπέλλου με 
την Καλαμάτα μετά από διάστημα περίπου 7 
μηνών (από τον τραυματισμό στο φιλικό με το 
Αμβούργο) και λίγο πριν την λήξη του πρώτου 
μέρους ο Πέδρο Μαρτίνς του έδωσε εντολή 
να σηκωθεί για «ζέσταμα». Εκείνη την ώρα 
όλο το γήπεδο Καραϊσκάκη... σηκώθηκε στο 
πόδι. Το «Κώστας Φορτούνης» δόνησε την 
ατμόσφαιρα και η αποθέωση για τον αρχηγό 
που επέστρεψε ήταν μεγάλη, συγκινητική και 
τονωτική. Λίγο μετά την έναρξη της επανάλη-
ψης, ο Πορτογάλος τεχνικός τον κάλεσε κοντά 
του και η αποθέωση συνεχίστηκε. Το... κερα-
σάκι στην τούρτα μπήκε στο 52’. Εκείνη την 
στιγμή ο ηλεκτρονικός πίνακας του 4ου βοη-
θού έδειξε τον αριθμό 7 και ο Κώστας Φορ-
τούνης επέστρεψε στην δράση! Έδωσε το χέρι 
στον Ραντζέλοβιτς που βγήκε από το γήπεδο, 
έκανε τον σταυρό του και πλέον όλα τα άλλα 
είναι παρελθόν. Το standing ovation τον έκανε 
να τα ξεχάσει όλα!

Χαμόγελα για νέους, χαμός για 
Φορτούνη!
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Ο 
Rocky γεννήθηκε στον Καναδά 
και ξεκίνησε την πυγμαχία σε 
ηλικία 16 ετών. Ξεκίνησε την 
καριέρα του το 1964 και μετά 

μπήκε στην Ένωση Πυγμαχίας και κέρδι-
σε αρκετά πρωταθλήματα από το 1970 
έως και το 1990. Μπήκε στο WWE το 
1983. Ο θάνατος του Rocky Johnson, επι-
βεβαιώθηκε και από την World Wrestling 
Entertainment. «Η WWE με μεγάλη λύ-
πη πληροφορήθηκε ότι ο Rocky “Soul 
Man” Johnson, ένας από τους παλαιστές 
του WWE Hall of Fame, πρώην παγκό-
σμιος πρωταθλητής της Tag Team και πα-
τέρας του ηθοποιού «The Rock», Dwayne 
Johnson, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 
ετών» αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνω-
σή της.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 1-0 
της Παναχαϊκής στους Ζωσιμάδες και 
συνεχίζει ακάθεκτος στην κορυφή της 
Super League 2.

Α
κόμα ένα εμπόδιο ξεπέρασε ο ΠΑΣ 
Γιάννινα παραμένοντας με επτά 
βαθμούς διαφορά από τον δεύτε-
ρο Απόλλωνα Σμύρνης στην κορυ-

φή της Super League 2. Οι αήττητοι Γιαννιώ-
τες επικράτησαν με 1-0 της Παναχαϊκής χάρη 
στο γκολ του Λεό στο 42’ και συνεχίζουν την 
πορεία τους στο... ρετιρέ της βαθμολογίας. 
Αντίθετα η πατρινή ομάδα παραμένει εκτός 
εξάδας.
Ο ΠΑΣ πήρε τον έλεγχο από νωρίς, ωστόσο 
αυτό που του έλειπε ήταν η δημιουργία 
τελικών φάσεων. Ο ρυθμός στη συνέχεια 
χάθηκε, αλλά η Παναχαϊκή περιοριζόταν στο 
δικό της μισό, με τους γηπεδούχους να προ-
σπαθούν να ανοίξουν διαδρόμους για να 
βρουν το γκολ.
Η επιμονή των παικτών του Γιαννίκη έφερε 
τελικώς το προβάδισμα λίγο πριν βγει το ημί-
χρονο. Στο 42’ σε μια αντεπίθεση ο Λεό πήρε 
πάνω του τη φάση και με μια όμορφη ενέρ-
γεια έστειλε με ένα πολύ δυνατό σουτ την 
μπάλα στα δίχτυα της πατρινής ομάδας λίγο 
έξω από την περιοχή, γράφοντας το 1-0.
Η πρώτη φάση για τους φιλοξενούμενους 
ήρθε στο 48’, όμως το πλασέ του Σιατραβάνη 
ήταν αδύναμο και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε 
εύκολα. Ο γκολκίπερ του ΠΑΣ τόσο στο 62’ 
όσο και στο 63’ αντέδρασε έγκαιρα και στα-
μάτησε τις επικίνδυνες στιγμές που πήγαν να 
δημιουργηθούν για την εστία του.
Ο ΠΑΣ στο 86’ πάλι με τον πολύ κινητικό Λεό 
έφτασε μια ανάσα από το να «κλειδώσει» 
το τρίποντο, ωστόσο ο παίκτης της ομάδας 
των Ιωαννίνων δεν μπόρεσε να νικήσει σε 
τετ-α-τετ τον Καπουτάγλη. Δύο λεπτά αργό-
τερα πάλι ο Λεό με πλασέ έπειτα από σέντρα 
του Αποστολόπουλου πλησίασε το δεύτερο 
γκολ, αλλά ξανά ο γκολκίπερ της Παναχαϊκής 
είπε «όχι».

Λεβαδειακός - Πλατανιάς 1-0
Συνεχίζει την ανοδική του πορεία ο Λεβαδει-
ακός στο πρωτάθλημα της Super League 2. 
Η ομάδα της Λιβαδειάς, επικράτησε 1-0 του 
Πλατανιά και προσπέρασε τους Χανιώτες, 
φτάνοντας στην τέταρτη θέση και πλέον βλέ-
πει από απόσταση τριών βαθμών την δεύ-
τερη θέση.

Το παιχνίδι είχε λίγες φάσεις, με τον Λεβαδει-
ακό να ανοίγει το σκορ στην πρώτη του ουσι-
αστικά ευκαιρία στο ματς. Συγκεκριμένα, στο 
14’ ο Ενομό μετά από ατομική ενέργεια κι 
αφού πέρασε αμυντικό και τερματοφύλακα 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στις 
καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ιωαν-
νίδης σκόραρε για το 2-0 του Λεβαδειακού, 
αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε.
Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν 
είχαμε κάποια φάση άξια αναφοράς. Ο 
ρυθμός έπεσε πάρα πολύ, κάτι που βόλεψε 
τον Λεβαδειακό που ήθελε απλά να πάρει 
τη νίκη ώστε να ανέβει στον βαθμολογικό 
πίνακα. Κάπως έτσι, το 1-0 τον βόλεψε ώστε 
να περάσει τον Πλατανιά και να φτάσει στην 
τέταρτη θέση, έχοντας πλέον απόσταση μιας 
νίκης ώστε να πιάσει και τον δεύτερο Απόλ-
λωνα Σμύρνης.

Καραϊσκάκης - Δόξα Δράμας 2-2
Τόσο ο Καραϊσκάκης όσο και η Δόξα δυσκο-
λεύονταν να δημιουργήσουν καλές στιγμές 
στο ματς, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι στην 
πρώτη τους μεγάλη στιγμή κατάφεραν να 
πάρουν το προβάδισμα. Στο 27’ έπειτα από 
σέντρα του Παπαργυρίου, ο Κρητικός με 
προβολή έβαλε τη Δόξα μπροστά στο σκορ, 
με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για 
οφσάιντ.
Η απάντηση του Καραϊσκάκη πάντως ήταν 
άμεση καθώς στο 35’ κατάφερε να φέρει το 
ματς στα ίσια. Ο Καραγιαννίδης επιχείρησε 
το πλασέ, ο Μένκα έδιωξε και ο Καπίας πήρε 
το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 1-1. Οι 
γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και πίεσαν 
και για δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά 
δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους στο 51’ 
ο Καραϊσκάκης έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία 
για να πάρει το προβάδισμα όταν ο Χατζη-
στραβός πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο. 
Το 2-1 φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου να 
έρθει με την ομάδα του Καραϊσκάκη να το 
πετυχαίνει τελικά στο 71’. Μετά από γύρισμα 
μέσα στην περιοχή ο Κυβελίδης από κοντά 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας την 
ανατροπή.
Όλα έδειχναν ότι ο Καραϊσκάκης θα έπαιρνε 
το τρίποντο, όμως στο 85’ ήρθε η ισοφάριση 
της Δόξας με τον Ρόβα να πιάνει ένα εξαι-
ρετικό σουτ και να ισοφαρίζει σε 2-2. Αυτό 
ήταν και το τελικό σκορ με την ομάδα της 
Δράμας να φεύγει με έναν σημαντικό βαθμό 
από την Άρτα.

αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναχαϊκή 1-0

Συνεχίζει ακάθεκτος στην 
κορυφή

Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και μοναδικός 
Έλληνας προπονητής στο χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σ
ε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του 
πρώτου και μοναδικού αυτή τη στιγμή προ-
πονητή χόκεϊ, κ. Σπύρου Ανάστα, που κοου-
τσάρει τους Brampton Beast που αγωνίζο-

νται στο North Conference του ECHL. Οι Brampton 
Beast είναι θυγατρική ομάδα των Ottawa Senators 
από το πρωτάθλημα του NHL κι όπως αναφέρει το 
όνομα τους έχουν ως έδρα τους το CAA Centre στο 
Μπράμπτον. Ο κ. Σπύρος Ανάστας ανέλαβε την ομά-
δα τον Ιούλιο, ενώ η σεζόν ξεκίνησε στις 12 Οκτω-
βρίου. Το πρωτάθλημα του ECHL από 29 επαγγελμα-

τικές ομάδες με πολλά υποσχόμενους νέους και βετεράνους παίκτες. Κάθε ομάδα στο πρω-
τάθλημα είναι θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
Την Παρασκευή ο Σπύρος βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, τους South 
Carolina Stingrays (θυγατρική ομάδα των Washington Capitals του NHL ) οι οποίοι ήταν 
στην κορυφή του πρωταθλήματος της Ανατολής. Ωστόσο, η ομάδα του Μπράμπτον επικρά-
τησε με 3-1 εκτός έδρας 
μάλιστα και επέκτεινε το 
σερί στις τέσσερις νίκες. 
To Σαββατο το σερί νικών 
σταμάτησε καθώς ηττή-
θηκαν με 4-3 από τους 
Jack sonv i l le  Icemen 
(θυγατρική ομάδα των 
Winnipeg Jets του NHL), 
ενώ την Κυριακή απέναντι 
στους Atlanta Gladiators 
(θυγατρική ομάδα των 
Boston Bruins του NHL) 
που ήταν είναι το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας πριν επιστρέψουν «σπίτι» τους για πρώτη 
φορά μέσα στο 2020, το κακό σερί συνεχίστηκε αφού ηττήθηκαν με 1-0. Αυτό το Παρα-
σκευοσαββατοκύριακο η ομάδα του Μπράμπτον επιστρέφει στο CAA Centre για να αντιμε-
τωπίσουν τους Maine Mariners (θυγατρική ομάδα των New York Rangers του NHL). 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Πένθος για τον Dwayne Johnson: 
Πέθανε ο πατέρας του

Μ
πορεί ο ράπερ Drake είναι ο 
παγκόσμιος πρεσβευτής των 
Ράπτορς, ωστόσο, φέρεται να 
έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην 

αποχώρηση του Kawhi Leonard από το Το-
ρόντο. Όπως αποκάλυψε ο Paul George, 
συμπατριώτης και συμπαίκτης του πρώην 
άσσου του Τορόντο, η απόφαση για την ε-
πανασύνδεση των δύο στους Los Angeles 

Clippers φέρεται να πάρθηκε στο σπίτι του 
ράπερ στην Καλιφόρνια. Όπως δήλωσε ο 
George όλα ξεκινήσαν όταν το συνεχάρη 
για το πρωτάθλημα κι ενώ εκείνη την περί-
οδο βρισκόταν σε συζητήσεις με το Τορό-
ντο και τους Clippers τον «έψησε» να παί-
ξουν μαζί. Οι δύο παίκτες με καταγωγή από 
το Palmdale της Καλιφόρνια μεγάλωσαν ως 
φαν των Clippers.

Ευθύνεται ο Drake για την επανασύνδεση 
του Leonard με τον George;
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αθλητικά

Ε
πίδειξη δύναμης στη Σλοβακία α-
πό την εθνική ομάδα της Ελλάδος 
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδα-
τοσφαίρισης γυναικών της Βουδα-

πέστης. 
Η ομάδα του Γιώργου Μορφέση κέρδισε 
με 18-2 την Σλοβακία στην 3η ημέρα του 
Α’ ομίλου και πέτυχε το 3χ3 στη διοργά-
νωση. 
Η πρόκριση στην επόμενη φάση έχει εξα-
σφαλιστεί και στα δύσκολα παιχνίδια με 
την Ουγγαρία (17/1, 20:00) και την Ρωσία 
(19/1, 18:30) θα μάθει σε ποια θέση θα 
τερματίσει στον όμιλο.
Πρώτη σκόρερ της Ελλάδος ήταν η Μαρ-

γαρίτα Πλευρίτου με 5 γκολ ενώ από 3 
πέτυχαν η αδελφή της, Ελευθερία, καθώς 
και η Ελένη Ξενάκη. 
Τα οχτάλεπτα: 4-0, 4-2, 6-0, 4-0 
Ελλάδα: Διαμαντοπούλου Χ., Τσουκαλά 
1, Διαμαντοπούλου Β. 2, Ελευθεριάδου, 
Πλευρίτου Μ. 5, Αβραμίδου, Μυριοκεφα-
λιτάκη 1, Μπενέκου Αλ., Κώτσια 2, Νίνου 
Ειρ. 1, Πλευρίτου Ελ. 3, Ξενάκη 3, Σταμα-
τοπούλου
Σλοβακία: Κόσοβα Ε., Κοβακίκοβα, Κου-
ρούκοβα, Γκαράνκοσκα, Γιουνάσοβα, 
Σεντλάκοβα, Πέκοβα, Κολάροβα 1, Σταν-
κοβιάνσκα 1, Μαλατχόβα, Κατλόβσκα, 
Κίσοβα Κ., Χορβάτοβα

Ελλάδα - Σλοβακία 18-2
Ασταμάτητες οι «γοργόνες»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueFINA Champions: Ασημένιο 
στην Κίνα ο Γκολομέεβ 

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη 
2η θέση στα 50μ ελεύθερο στο Σενζέν. 

Τ
ο ασημένιο μετάλλιο στα 50μ ελεύ-
θερο στο πρώτο μίτινγκ του FINA 
Champions Swim Series που διεξήχθη 
στο Σενζέν της Κίνας κατέλαβε ο Κρι-

στιάν Γκολομέεβ. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος το καλο-
καίρι του 2019, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κορέας, τερ-
μάτισε σε 22.03, πίσω από τον Ρώσο Βλαντι-
μίρ Μορόζοφ που αναδείχθηκε νικητής 21.70. 
Ο Γκολομέεβ εξασφάλιζε αμοιβή 8.000 δολα-
ρίων για την επιτυχία του. 

Στην 3η θέση στα 50μ ύπτιο ο Χρή-
στου
Το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ ύπτιο στο «Fina 
Champions Swim Series» που διεξάγεται 
στο Σενζέν της Κίνας, κέρδισε ο Απόστολος 
Χρήστου.  Ο Έλληνας κολυμβητής ήταν 3ος 
με 25.01 ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε 
ο Κινέζος Χιάου Ξου με χρόνο 24.63, και το 
ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ρουμάνος 
Ρόμπερτ Γκλίντα με 24.91.
Ο Απόστολος Χρήστου, μαζί με τον Κρί-
στιαν Γκολομέεβ και τον προπονητή Πανα-
γιώτη Βελέντζα, θα μεταβούν στο Πεκίνο, 
όπου το διήμερο 18-19/1 θα λάβουν μέρος σε 
ένα ακόμα Διεθνές Μίτινγκ της σειράς «Fina 
Champions Swim Series».
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Ο Διαγόρας πέρασε από την έδρα 
των Τρικάλων με 0-1 κι υποχρέωσε 
την πρωτοπόρο ομάδα της Football 
League στη δεύτερή της ήττα. 
Χαμένη ευκαιρία για τον Ιωνικό, που 
ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον ουραγό 
Θεσπρωτό

Ε
ντός έδρας ήττα για τα πρωτοπόρα 
Τρίκαλα από τον Διαγόρα Ρόδου με 
0-1, με την ομάδα των Τρικάλων να 
γνωρίζει την δεύτερή της ήττα στο 

πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Ρόδου... σόκαρε τα Τρίκαλα 
καθώς στο 23’ άνοιξε το σκορ με τέρμα του 
Γούλα. Από εκεί και πέρα τα Τρίκαλα κυρι-
άρχησαν κι απείλησαν την αντίπαλη εστία 
πρώτα με τον Οικομόπουλο, στη συνέχεια 
με τον Γρηγορόπουλο, ενώ στις καθυστερή-
σεις του πρώτου μέρους ο Τσέλιος έβγαλε 
με τρομερή επέμβαση το φάουλ του Παπα-
γεωργίου.
Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και 
στο δεύτερο μέρος, με τον Σανδραβέλη και 
τον Λώττα να απειλούν στο 49’ και στο 53’. 
Το γκολ δεν ερχόταν και η πίεση αυξανόταν, 
με τους Τρικαλινούς να χάνουν νέα ευκαιρία 
στο 57’ με τον Τσέλιο να αποκρούει και το 
πλασέ του Σταματή. Ο Διαγόρας στο τελευ-
ταίο 20λεπτο βρήκε διαδρόμους μιας και τα 
Τρίκαλα είχαν βγει μπροστά κι έχασαν δύο 
μεγάλες ευκαιρίες στο 85’ και στο 86’ με τους 
Πινιώτη και Αυγενικού να νικούνται από τον 
Ζαρόπουλο.
Τα Τρίκαλα τελικά σκόραραν στο 90’ με τον 
Σταματή, όμως ο επόπτης θεώρησε πως η 
μπάλα δεν είχε περάσει την γραμμή και το 
γκολ δεν μέτρησε. Στο 94΄οι γηπεδούχοι 
είχαν τεράστια ευκαιρία να πάρουν έστω 
τον βαθμό, όμως ο Τσέλιος απέκρουσε το 
πέναλτι που κέρδισαν τα Τρίκαλα και κρά-
τησε ένα σπουδαίο διπλό για την ομάδα του.

Ιωνικός – Θεσπρωτός 1-1
Απρόσμενη απώλεια βαθμών για τον Ιωνικό 
ο οποίος άφησε δυο βαθμούς στην έδρα του 
με αντίπαλο τον ουραγό Θεσπρωτό, καθώς 
ήρθε ισόπαλος 1-1.
Οι φιλοξενούμενοι... πάγωσαν τη Νεάπολη, 
όταν στο 14’ ο Ντάλα Κόστα μετά από πάσα 
του Σερβιλάκη άνοιξε το σκορ. Ο Ιωνικός 
προσπάθησε να αντιδράσει κι έχασε ευκαι-
ρία στο 33’, όταν ο Τιεντσέ πήρε την κεφαλιά 
αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.
Στην επανάληψη, ο Θεσπρωτός έφτασε κοντά 

και στο 0-2 στο 50’, αλλά ο Φουρλάνος πρό-
λαβε τελευταία στιγμή. Η πίεση των γηπε-
δούχων αυξανόταν όσο περνούσαν τα λεπτά 
και στο 73’, ο Μάναλης πήρε μια υπέροχη 
κεφαλιά με τον Κωνσταντάκο να αποκρούει 
εντυπωσιακά και να κρατά το 0-1 για την 
ομάδα του σε εκείνη τη φάση.
Η ισοφάριση ήρθε όμως στην επόμενη 
ευκαιρία των γηπεδούχων και συγκεκριμένα 
στο 79’, όταν ο Γκούφας βγήκε στη πλάτη της 
άμυνας του Θεσπρωτού κι έκανε την σέντρα 
για τον Κρητικό ο οποίος έγραψε το 1-1. Στα 
τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι ήταν εκεί-
νοι που πλησίασαν πιο κοντά στο δεύτερο 
τέρμα και συγκεκριμένα στο 85’, ο Σερβιλά-
κης πήγε να σημειώσει ένα υπέροχο τέρμα 
με σέντρα σουτ, όμως ο Κουρεπίνης απέ-
κρουσε και στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο 
δοκάρι κι έξω!
Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Ιωνικό να 
χάνει μεγάλη ευκαιρία να μειώσει στους 3 
την διαφορά από την κορυφή...

Βέροια - Ολυμπιακός Βό-
λου 1-0
Η κερδισμένη της 15ης αγω-
νιστικής της Football League 
ήταν η Βέροια, η οποία χάρη 
στο 1-0 επί του Ολυμπιακού 
Βόλου και σε συνδυασμό με την 
ήττα των Τρικάλων από τον Δια-
γόρα, κατάφερε να μειώσει τη δια-
φορά της από την κορυφή στους τρεις βαθ-
μούς.
Η Βέροια πήρε το προβάδισμα με τη συμπλή-
ρωση του πρώτου δεκαπενταλέπτου, όταν 
ο Κανούλας με κεφαλιά και με τη βοήθεια 
του κάθετου δοκαριού νίκησε τον Γιδόπουλο 
κάνοντας το 1-0.
Οι γηπεδούχοι είχαν τις περισσότερες ευκαι-
ρίες στο πρώτο μέρος και δίκαια πήγαν 
μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια, αλλά 
οι φιλοξενούμενοι με την έναρξη του δευ-
τέρου μέρους είχαν τρεις τελικές με σουτ 
των Μπουτζίκου, Ράντι και Μητρόπουλου, 
που όμως δεν βρήκαν στόχο. Η Βέροια στο 
58’ έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει 
τα τέρματά της με τον Ζούρκο, ο οποίος δεν 
μπόρεσε από εξαιρετική θέση να νικήσει τον 
Γιδόπουλο.
Στη συνέχεια η γηπεδούχοι έκαναν περισσό-
τερο διατήρηση του σκορ, αν και ο Ολυμπι-
ακός στο 75’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση 
με τον Πόζογλου. Η Βέροια είχε ένα μακρινό 
σουτ του Βεργώνη στο 79’ και μια τελική του 
Κανούλα στο 83’, που πέρασαν άουτ, και το 

1-0 έμεινε ως το τέλος με τη Βέροια να παίρ-
νει ένα... χρυσό τρίποντο.

Ιάλυσος – Καλαμάτα 0-0
Χωρίς νικητή και γκολ έληξε το παιχνίδι στη 
Ρόδο, όπου οι δύο ομάδες που βρίσκονται 
στην ουρά της βαθμολογίας έμειναν στο 0-0.
Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να 
ανοίξουν το σκορ στο 8’ με τον Στεφανάκο να 
αποκρούει το τετ α τετ με τον Χειρίτραντα. 
Πέρα από αυτή τη φάση, δεν υπήρξε κάτι 
άλλο τόσο σημαντικό στο πρώτο μέρος με τις 
δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια 
χωρίς τέρματα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα ανέβασε 
στροφές, απείλησε τους γηπεδούχους όμως 
δεν κατάφερε κι εκείνη να βρει δίχτυα, με 
αποτέλεσμα το 0-0 να μείνει μέχρι τέλους 
αφήνοντας απογοητευμένες και τις δύο ομά-
δες.

Αιγάλεω - Καβάλα 0-0
Στο... μηδέν έμειναν Αιγάλεω και Καβάλα 
στο ντεμπούτο του Ίσμαελ Μπλάνκο με τη 
φανέλα του «Σίτι». Ο 37χρονος Αργεντινός 
φορ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφά-
νιση με το Αιγάλεω, αλλά δεν κατάφερε 
να βρει δίχτυα και να δώσει βαθμολογική 
ανάσα στην ομάδα του που παλεύει για την 
αποφυγή του υποβιβασμού.
Η Καβάλα έχασε τεράστια ευκαιρία να 
πάρει το προβάδισμα στο 54’ όταν κέρδισε 
πέναλτι, αλλά ο Μαρκόπουλος δεν κατάφερε 
να νικήσει τον Σικαλιά που έπεσε στη γωνία 
του και μπλόκαρε. Αυτή ήταν και η καλύτερη 
στιγμή στο δεύτερο μέρος με το 0-0 να μένει 
φυσιολογικά ως το τέλος βάση της εικόνας 
του ματς και την Καβάλα να χάνει την ευκαι-

ρία να πλησιάσει -έστω και προσω-
ρινά- στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα της Γ’ 
Εθνικής
Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής με δράση σε 
όλους τους ομίλους της κατη-

γορίας. Δείτε όλα τα αποτελέ-
σματα.

1ος όμιλος
Αετός Ορφανού-Κιλκισιακός 3-0 
Κεραυνός Πέρνης-Ένωση Αλεξανδρούπο-
λης 1-1 
Δόξα Κάτω Καμήλας-Άρης Αβάτου 1-1 
Πανδραμαϊκός-Πανσερραϊκός 0-1 
Δόξα Θεολόγου-Απόλλων Παραλιμνίου 0-2 
Ορφέας Ξάνθης-Νέστος Χρυσούπολης 2-1 
Ρεπό: Ηρακλής Ζυγού
2ος όμιλος
ΑΟ Σειρήνα-ΠΑΣ Φλώρινα 0-3 α.α

Νίκη Αγκαθιάς-ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών 
1-1 
Θερμαϊκός Θέρμης-Ποσειδώνας Μηχανιώ-
νας 2-4 
Αστραπή Μεσοποταμίας-Αλμωπός Αριδαίας 
0-4 
Θύελλα Σαρακηνών-Μακεδονικός 1-0 
Αγροτικός Αστέρας-Μέγας Αλέξανδρος Τρι-
κάλων Ημαθίας 1-1 
Εδεσσαϊκός-ΠΟ Νέας Καλλικράτειας 1-0 
Ρεπό: Άρης Παλαιοχωρίου
3ος όμιλος
ΑΣ Μετέωρα-ΑΠΟ Αταλάντη 2-1 
ΑΕ Καρίτσας-Διαγόρας Στεφανοβικείου 0-1 
Διγενής Νεοχωρίου-ΑΟ Ποταμιάς 4-1 
Ατρόμητος Παλαμά-Δίας Δίου 1-0 
Θησέας Αγριάς-ΑΟ Σελλάνων 3-1 
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΓΣ Αλμυρού 0-1 
Ηρακλής Λάρισας-Πιερικός 0-0 
4ος όμιλος
Τηλυκράτης Λευκάδας-Θιναλιακός 1-1 
Απόλλων Ευπαλίου-ΑΟ Ανατολής 1-2 
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-Μακεδονικός Φούφα 
2-1 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-ΑΕ Λευκίμμης 2-0 
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΕ Μεσολογγίου 2-0 
Αναγέννηση Άρτας-Σούλι Παραμυθιάς 0-1 
Αστέρας Ιτέας-Ναυπακτιακός Αστέρας 0-3
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Φωστήρας 3-1 
Εθνικός-Άνω Μερά 1-0 
ΑΕ Μοσχάτου-Κηφισιά 0-1 
Άγιος Ιερόθεος-Ακράτητος 3-2 
Ηλυσιακός-Πανθηραϊκός 0-1 
Κερατσίνι-Ερμής Κορυδαλλού 2-1 
Άγιοι Ανάργυροι-Καλλιθέα 0-2 
6ος όμιλος
Παναρκαδικός-Ρόδος 0-2 
ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου-Κόρινθος ’06 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αχαρναϊκός-ΑΟ Υπάτου 0-2 
Αήττητος Σπάτων-Θύελλα Ραφήνας 1-2 
Μαρκό-ΑΕΚ Τρίπολης 6-1 
Παλληνιακός-Αιολικός 0-3 
Ρεπό: Νέα Αρτάκη
7ος όμιλος
ΠΣ “Η Σπάρτη”-Διαγόρας Βραχνεΐκων 2-1 
Αστέρας Βλαχιώτη-ΠΑΟ Βάρδας 2-0 
Ολυμπιακός Ζαχάρως-ΑΟ Τσιλιβή 2-0 
Ναύπλιο 2017-ΑΟ Διαβολιτσίου 1-0 
Ερμιονίδα-Παναργειακός 7-0 
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Θύελλα Πατρών 3-2 
Πανηλειακός-Πανγυθεατικός 1-1 
8ος όμιλος 
Γιούχτας-Επισκοπή 1-1 
Πόρος-Πανακρωτηριακός 3-1 
Ατσαλένιος-Άγιος Νικόλαος 1-1 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ηρόδοτος 1-0 
Ρεπό: Ρεθυμνιακός

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Διαγόρας και Θεσπρωτός... σόκαραν Τρίκαλα και Ιωνικό

αθλητικά

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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αθλητικά

Όλα τα φώτα στον Σέρχιο Αγουέρο. 
Με το 12ο χατ-τρικ της καριέρας του 
(all-time ρεκόρ), έγινε ο πρώτος 
μη Βρετανός σκόρερ της Premier, 
χαρίζοντας μια βραδιά από τα παλιά 
για την εμφατική Σίτι κόντρα στην 
Άστον Βίλα (0-6).    

Τ
ο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς, οι Πο-
λίτες μονολόγησαν για 90 λεπτά, εί-
δαν πρώτα τον Μαχρέζ να καθαρίζει 
την υπόθεση νίκη με δύο γκολ στο 

18’ και το 24’, φτάνοντας τα 21 γκολ από την 
περσινή σεζόν, κι αν συμπεριλάβει κανείς 
και τις 22 ασίστ του, πρόκειται για τον 
μοναδικό παίκτη με 20+20 στο ίδιο 
διάστημα.
Από εκεί και πέρα, ήταν η 
σειρά του μεγάλου Κουν. 
Τρεις στιγμές (28’, 57’, 81’) 
που η μπάλα ακούμπησε 
δίχτυα μετέτρεψαν τον Αργε-
ντίνο φορ σε ρέκορντμαν. Όχι 
μόνο ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί 
στη λίστα των ξένων σκόρερ, αλλά 
με το χατ-τρικ έπιασε και τον 4ο μέχρι 
πρότινος Φρανκ Λάμπαρντ και τώρα θέλει 
άλλα 10 για να ανέβει τρίτος, αφήνοντας 
πίσω και τον Άντι Κόουλ (187).
Παραδόξως, ο επίλογος γράφτηκε από τους 
γηπεδούχους, που με το εύστοχο πέναλτι 
του Ελ-Γκάζι απασχόλησαν για μοναδική 
φορά, σε μια βραδιά βγαλμένη από την 
φαντασία της back-to-back πρωταθλήτριας. 
Ακόμα και με τέτοια έμφαση, ωστόσο, ο τίτ-
λος εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια 
της απομακρυσμένης Λίβερπουλ, με την 
Σίτι πλέον να προσπέρασε την Λέστερ με 
47 βαθμούς και να κυνηγά τους Reds μέχρι 
να σβήσουν οι μαθηματικές ελπίδες, από 
το -14.

Τσέλσι – Μπέρνλι 3-0
Με ένα μικρό διάλειμμα ισοπαλίας που είχε 
ακολουθήσει τη νίκη στο ντέρμπι με την 
Αρσεναλ, η Τσέλσι επέστρεψε άμεσα στις 
επιτυχίες και διατήρησε τη διαφορά της στο 
+5 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία 
την απειλεί στη μάχη για το Champions 
League. Οι Μπλα δεν είχαν πρόβλημα να 
φτάσουν εύκολα στο 3-0 επί της Μπέρνλι, 
με τον Αμπραχαμ να φτάνει τα 13 γκολ στο 
πρωτάθλημα.
Η αρχή έγινε με το εύστοχο πέναλτι του 
Ζορζίνιο (27’), για να ακολουθήσουν οι 

Αμπραχαμ (38’) και Χάντσον-Οντόι (49’), 
με τον τελευταίο να βάζει το πρώτο του στην 
Premier League. Οι Λονδρέζοι που θα μπο-
ρούσαν να έχουν φτάσει πολύ ψηλά τον δεί-
κτη του σκορ, είχαν τρεις εντός ήττες στα 
προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια πρωτα-
θλήματος.

Τότεναμ – Λίβερπουλ 0-1
Ποτέ, καμία ομάδα στην ιστορία των πέντε 
μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης 
δεν το είχε ξανακάνει. Η Λίβερπουλ του 
Γιούργκεν Κλοπ πέτυχε κάτι ανεπανάληπτο 
μεταξύ των μεγάλων clubs. Με το 0-1 επί 
της Τότεναμ, έγινε η πρώτη με 20 νίκες σε 

αήττητο 21 αγωνιστικών από το ξεκί-
νημα της φετινής Premier League. 

Αυτό όμως είχε και την πιο 
ουσιαστική σημασία του. Το 
γκολ του Φιρμίνο την έστειλε 
στο +16 από τη Λέστερ (ματς 
λιγότερο οι Reds) και στο +17 
από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με 
τρομερή ένταση. Στο 2’ είχαν 

τεράστια διπλή ευκαιρία και δοκάρι 
με Φιρμίνο, Τσάμπερλαϊν και κάποια 

στιγμή η κατοχή μπάλας τους έφτασε στο 
απίστευτο 78%. Στο 37’ ο Φιρμίνο άδειασε 
τον Σάντσες και πέτυχε το μοναδικό γκολ 
του ματς. Στην επανάληψη η Τότεναμ πήρε 
επιθέσεις, έχασε το άχαστο εξ επαφής ο Λο 
Σέλσο (82’) και είχε ακόμα δύο σημαντι-
κές στιγμές για να ισοφαρίσει, αλλά δεν το 
κατάφερε.
Το φινάλε βρήκε τους Reds αήττητους για 38 
διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος (33-5) 
και άφησε την Τότεναμ με μία μόλις επιτυχία 
απέναντί τους στα 15 τελευταία τους (1-4-
10). Η Λίβερπουλ πάντως δεν είχε πέντε 
σερί νίκες στο Λονδίνο από το 1989, κάτι 
που μπορείς να θεωρηθεί επίσης ως οιωνός 
ότι φέτος θα σπάσει η κατάρα των 30 ετών.

Μπόρνμουθ - Γουότφορντ 0-3
Η επιχείρηση διάσωσης της Γουότφορντ 
εξελίσσεται με ραγδαία πρόοδο, σε ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά extreme makeover 
της σεζόν. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, 
μετρούσε 9 βαθμούς σε 17 παιχνίδια. 
Τώρα, η νίκη απέναντι στην Μπόρνμουθ 
(0-3) την φέρνει με άλλους 13 στα τελευ-
ταία έξι παιχνίδια από την ημέρα που ανέ-
λαβε ο Νάιτζελ Πίρσον, τρίτη καλύτερη επί-
δοση στο ίδιο διάστημα μετά τις Λίβερπουλ 
και Σίτι.

Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι 1-6

Ρεσιτάλ με ιστορικό Αγουέρο

Δ
υο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, 
τύχη και διπλό κορυφής! Η Γιου-
βέντους πέρασε από το Ολίμπι-
κο, επικράτησε 2-1 της Ρόμα και 

άφησε την Ίντερ στο -2. Ο Ρονάλντο πέτυχε 
το 9ο τέρμα του από τις αρχές Δεκεμβρί-
ου, κάτι που δεν έχει κάνει κανείς στα top 
-5 πρωταθλήματα. Παράλληλα, ο Πορτο-
γάλος για δεύτερη σερί σεζόν πετυχαίνει 
14+ γκολ με τη «Μεγάλη Κυρία» και μόνο 
ο Τζον Χάνσεν έχει καλύτερο σερί (1951, 
΄52, ́ 53). 
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί ο Σάρι, αφού είδε τη Γιουβέ-
ντους να πετυχαίνει δυο γκολ στο πρώτο 
δεκάλεπτο. Μόλις στο 3ο λεπτό, από υπέ-
ροχη σέντρα του Ντιμπάλα, ο Ντεμιράλ 
με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Έξι 
λεπτά αργότερα, ο Ντιμπάλα έκλεψε από 
τον Βερετού, ανατράπηκε από τον Γάλλο 
και ο Κριστιάνο από την άσπρη βούλα 
σημείωσε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι 
πάντως είδαν τον φορμαρισμένο Ντεμι-
ράλ να αποχωρεί πριν το 20λεπτο λόγω 
τραυματισμού και ο Ντε Λιχτ επέστρεψε 
στην ενδεκάδα. Η Ρόμα ανέβασε ρυθμό, 
και στο 18’ έχασε μοναδική ευκαιρία να 
σκοράρει, αλλά την προβολή του Πελε-
γκρίνι έδιωξε σωτήρια ο Ραμπιό. Η Ρόμα 
προσπαθούσε με κινητήριο μοχλό τον 
Τζανιόλο να φανεί απειλητική, ωστόσο ο 
τραυματισμός του στέρησε από τους Τζι-
αλορόσι τις εμπνεύσεις. Η Γιούβε είχε την 
τελευταία καλή φάση, ο Ρονάλντο βρέθηκε 
σε θέση βολής, έκανε το διαγώνιο σουτ, 
αλλά ο Λόπεθ έβγαλε εντυπωσιακά!
Η Ρόμα μπήκε πολύ δυνατά στην επανά-
ληψη, είχε καλή κυκλοφορία, έτρεξε και 
είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 54’, 
αλλά ο Πελεγκρίνι από κοντά δεν μπόρεσε 
να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα! Οι Τζια-
λορόσι είχαν τον έλεγχο και στο 65’ είχαν 
τεράστια ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά η 
κεφαλιά του Τζέκο βρήκε το δοκάρι. Στην 
εξέλιξη ο Ουντέρ πήρε την κεφαλιά, ο 
Σάντρο έδιωξε, ο Σέζνι έσωσε, αλλά το... 
VAR είχε άλλη άποψη. Το χέρι του Σάντρο 
έστειλε τον Περότι στην άσπρη βούλα και 
ο παίκτης της Ρόμα πέτυχε το 2-1 με το 3ο 
γκολ του στη σεζόν! Ο Ιγουαΐν πήρε τη 
θέση του Ντιμπάλα και στην πρώτη του 
επαφή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά 
το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η Ρόμα 
πίεσε αρκετά, αλλά η Γιουβέντους κράτησε 
το τρίποντο κορυφής.

Πάρμα - Λέτσε 2-0
Η Πάρμα πέτυχε την πρώτη νίκη της στο 
2020 επί της Λέτσε (2-0) και έφτασε στο 
-1 από την εξάδα της Serie A.  
Στις 6 Ιανουαρίου δεν τα κατάφερε, 
αλλά μία εβδομάδα αργότερα η Πάρμα 
πήρε την πρώτη της νίκη στη νέα χρονιά 
και κάνει όνειρα Ευρώπης.
Οι γηπεδούχοι επικράτησαν της Λέτσε 
(2-0) με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 
από τον Ιακοπόνι στο 57’ κι απ’τον Κορ-
νέλιους στο 72’ και έφτασαν έτσι τους 28 
βαθμούς, μόλις έναν λιγότερο από την 
6η Κάλιαρι. Αντίθετα, η Λέτσε συνεχί-
ζει να κινδυνεύει αλλά παραμένει εκτός 
ζώνης υποβιβασμού στο τέλος του πρώ-
του γύρου με 15 βαθμούς.

Βερόνα - Τζένοα 2-1
Η Βερόνα έκανε την ανατροπή στο 
«Bentegodi» επικράτησε 2-1 της Τζένοα 
και την κράτησε κάτω από την επικίν-
δυνη ζώνη. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι 
με τη δεύτερη διαδοχική νίκη βρέθη-
καν στην πρώτη οκτάδα. Ο Σανάμπρια 
στο 41’ άνοιξε το σκορ για τους Γενοβέ-
ζους, αλλά οι γηπεδούχοι σε δέκα λεπτά 
τα έφεραν... τούμπα. Στο 55’ ο Βέρε από 
την άσπρη βούλα πέτυχε το 1-1 και στο 
65’ ο Ζακάνι διαμόρφωσε το 2-1.

Ουντινέζε - Σασουόλο 3-0
Πολύ νωρίς οι γηπεδούχοι φρόντισαν 
να επιβάλουν τον ρυθμό τους.  Ο Οκάκα 
στο 14’ με κεφαλιά εκμεταλλεύθηκε ιδα-
νικά την σέντρα του Μαντραγκόρ και 
άνοιξε το σκορ.
Στο δεύτερο μέρος, ήταν η σειρά του 
Μούσο να κρατήσει ανέπαφη την εστία 
του σε σουτ του Μπόγκα στο 62ο λεπτό. 
Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη 
στιγμή των «πρασίνων» πριν την κατάρ-
ρευση... 
Στο 68’ ο Φοφανά με βολίδα από 
δύσκολη γωνία εντός της περιοχής θα 
στείλει την μπάλα βαθιά στα δίχτυα του 
Κονσίλι, έχοντας και την βοήθεια του 
δοκαριού, ενώ σττις καθυστερήσεις της 
αναμέτρησης, όταν η ομάδα του Κυρια-
κόπουλου (σ.σ. πέρασε ως αλλαγή στο 
87’) είχε ανέβει για να πάρει κάτι από 
το ματς, η Ουντινέζε με τον Φοφανά 
έκλεψε, βγήκε μπροστά κι εκείνος 
έστρωσε έτοιμο γκολ στον Ντε Πολ για 
να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Διπλό κορυφής στο 
Ολίμπικο!
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 Με τέρμα που πέτυχε ο Ελουντού, η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε 
εκτός έδρας της Πάφου με 0-1 και πήρε προβάδισμα στην προσπά-
θεια για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. 
 Στο πρώτο ημίχρονο η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να προηγηθεί, 

πετυχαίνοντας αυτό που ήθελε. Το εκτός έδρας τέρμα. Συγκεκριμένα ο 
Ελουντού, έξω από την περιοχή της Πάφου, με δυνατό σουτ είδε αρχικά 
την μπάλα να χτυπά στο κάθετο δοκάρι του Ρούτκο και στην συνέχεια να 
πηγαίνει στα δίχτυα για το 0-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα με το οποίο 
οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. 
Στην επανάληψη δεν σημειώθηκε άλλο τέρμα και η Νέα Σαλαμίνα έφυγε 
από το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης με το πολύτιμο «διπλό». Το αποτέλε-
σμα αυτό την κάνει το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου.
Η δήλωση Σάββα Πουρσαϊτίδη:
«Είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση, κυρίως από κάποια παιδιά 
που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε 
να διασφαλίσουμε το μηδέν στην άμυνα, ήταν σημαντικό να το πετύ-
χουμε αυτό. Αν ήμασταν πιο τυχεροί θα μπορούσαμε να πετύχουμε και 
δεύτερο γκολ, προτίμησα τους έντεκα πιο . Ήταν σημαντική νίκη, υπάρ-
χει δεύτερο παιχνίδι, είναι στην έδρα μας και θα πρέπει να το εκμεταλ-
λευτούμε. Οι ποδοσφαιριστές μου είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, 
δεν έχει όμως τελειώσει τίποτα, έχουμε τώρα το μυαλό μας στο πολύ 
δύσκολο παιχνίδι με την Ένωση».
Η δήλωση Κάμερον Τόσακ: 
«Το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, είχαμε απουσίες. Ούτε στο β’ 
ημίχρονο ήμασταν ευχαριστημένοι, όμως είχαμε καλή διάθεση. Συνε-
χίζουμε να δουλεύουμε κανονικά. Πρέπει να βελτιωθούμε στο σκορά-
ρισμα, πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις, κερδίζει αυτός που σκοράρει 
έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Ανατροπή, δεύτερη νίκη και πρόκριση για την ΑΕΛ
Με ανατροπή η ΑΕΛ, επικράτησε για 2η φορά της Αλκής και με συνολικό 
σκορ 7-2 πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. 
 Στο πρώτο μέρος η Αλκή ήταν η ομάδα που κατάφερε να πάρει προβά-
δισμα στο σκορ, ουσιαστικά στις καθυστερήσεις. Ο Βαλέντε με σουτ έξω 
από την περιοχή έβαλε την ομάδα του Κώστα Καϊάφα σε θέση οδηγού. 
 Με το καλημέρα στην επανάληψη η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει. Μετά 
από κόρνερ του Γερολέμου, ο Αντωνίου με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. 
Στο 52’ η ομάδα του Κέρκεζ έκανε την ανατροπή. Ο Μηνάς Αντωνίου με 
σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-1. 
 Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο Τσίρειο με την ΑΕΛ να δείχνει 
και στους δύο αγώνες την διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε από την 
Αλκή. 

Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς Ολυμπιακός και Α-
νόρθωση
Λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανόρθωση, στον πρώτο 
αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την φάση των «16» του Κυπέλλου. 
 Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλό θέαμα από τις δύο ομάδες ενώ απου-
σίαζαν και οι καλές φάσεις από τους ποδοσφαιριστές στις αντίπαλες 
εστίες. Το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα με το οποίος οδηγήθηκαν Ολυμπια-
κός και Ανόρθωση στα αποδυτήρια. 
 Στην επανάληψη το παιχνίδι είχε καλύτερο ρυθμό, σε σχέση με το πρώτο 
μέρος. Τόσο η Μεγάλη Κυρία όσο και οι μαυροπράσινοι, είχαν κάποιες 
καλές στιγμές όμως δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά (δηλαδή 
με τέρμα) τους αντίπαλους τερματοφύλακες με αποτέλεσμα το 0-0 να 
είναι το σκορ του πρώτου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.
 Ο επαναληπτικός στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα γίνει 29 Ιανουαρίου.

Περίπατο στο «Αμμόχωστος» για να 
πάρει την πρόκριση στους «8» του 
κυπέλλου Coca Cola πήγε η Ομόνοια. Οι 
πράσινοι κέρδισαν πολύ εύκολα με 0-5 
τον Ερμή και εξασφάλισαν την παρουσία 
τους στην επόμενη φάση. Ο χορός των 
τερμάτων άνοιξε με αυτογκόλ και έκλεισε 
με τον Μίκου. Ενδιάμεσα σκόραραν οι 
Τζιωνής (δις) και  Εζρά. Αποχώρησε με 
πρόβλημα ο Φαμπιάνο, σε μια εβδομάδα ο 
επαναληπτικός.

Κ
αταιγιστική ήταν στο 1ο ημίχρονο η Ο-
μόνοια που μέχρι το 27ο λεπτό πέτυχε 
τρία τέρματα και είχε δο-
κάρι. Στην πρώτη ε-

πίσκεψη στην περιοχή του 
Πάρντο, οι πράσινοι πήραν 
προβάδισμα στο σκορ. Στο 
2’ ο Περέιρα έκανε τη σέ-
ντρα, η μπάλα χτύπησε σε 
αμυντικό και χωρίς να αλ-
λάξει πορεία, έφυγε από τα 
χέρια του τερματοφύλακα του 
Ερμή και κατέληξε στα δίχτυα.
Στο 7ο λεπτό ο Τζιωνής έφυγε πίσω από την 
πλάτη των αμυντικών του Ερμή, αλλά το σουτ 

του σταμάτησε στο δοκάρι. Πέντε λεπτά μετά, 
έγινε παρόμοια φάση. Ο Κύπριος φορ με την ίδια 
κίνηση πήρε την μπάλα, σταμάτησε στο ύψος της 
μεγάλης περιοχής και πυροβόλησε για το 0-2.
Η Ομόνοια συνέχισε να έχει την υπεροχή και στο 
27’ έγραψε το 0-3 με δράστη αυτή τη φορά τον 
Εζρά. Ο Ισραηλινός υποδέχτηκε την μπάλα εντός 
περιοχής, έπειτα από κάθετη πάσα του Ορτέγα 
και με κοντινό πλασέ, πανηγύρισε το πρώτο του 
τέρμα με την πράσινη φανέλα.
Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, οι φιλοξενού-
μενοι έχασαν ακόμη δυο ευκαιρίες με τους 
Κακουλλή και Τζιωνή.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για την 
Ομόνοια. Οι πράσινοι με σκόρερ τον Μαρίνο Τζι-
ωνή αύξησαν το σκορ σε 0-4. Συγκεκριμένα στο 
50ο λεπτό ο νεαρός επιθετικός με κοντινή προ-

βολή, έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα 
στα δίχτυα και έδωσε συνέχεια στο πάρτι της 
ομάδας του.
Οι πράσινοι συνέχισαν να έχουν την υπε-
ροχή και τ ις ευκαιρίες (και δοκάρι) γ ια 
περισσότερα τέρματα, όμως, βρήκαν ακόμη 

ένα στο τέλος, στο 90’ με τον Μίκου. 
Ο Ερμής έφτιαξε μια και μοναδική ευκαιρία στο 

παιχνίδι στο 74’ με σουτ του Μπουλά.

Γκέλαρε στο «Δασάκι» ο ΑΠΟΕΛ 
Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν Εθνικός 
Αχνας και ΑΠΟΕΛ, στον εξ αναβολής 
αγώνα της 2η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος. 
 Χωρίς τις πολλές και μεγάλες φάσεις 
ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 
ανάμεσα σε Εθνικό και ΑΠΟΕΛ. Κατά 
την διάρκεια του πρώτου 45λεπτου οι 
γαλαζοκίτρινοι ήταν ελαφρώς καλύτε-
ροι με κατοχή και κυκλοφορία. Δημι-
ούργησαν μάλιστα και κάποιες φάσεις 
χωρίς να βρουν στόχο. Από την άλλη οι 
γηπεδούχοι προσπάθησαν στο τέλος 
να γίνουν απειλητικοί όμως και αυτοί 
δεν μπόρεσαν να πετύχουν τέρμα. 
Στο δεύτερο μέρος ο ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο 
δυνατά, έφτιαξε φάσεις για να πετύ-
χει τέρμα με αποκορύφωμα το δοκάρι 
στο 53’, μετά από κεφαλιά του Σόουζα 
όμως οι ποδοσφαιριστές του Κόρε δεν 
βρήκαν στόχο. 
 Με την σειρά του ο Εθνικός είχε καλές 
στιγμές αλλά και πάλι το τέρμα δεν 
ήρθε, όμως ο βαθμός που πήρε στο 
τέλος ήταν υπερ πολύτιμος.

αθλητικά
Ερμής - Ομόνοια 0-5

Πήγε περίπατο και πήρε την πρόκριση
Διπλό η Νέα Σαλαμίνα και 
προβάδισμα πρόκρισης
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Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 98-82
Εξάδα με Παπα...Γιάνναρο!

Όσο άμυνα δεν έπαιξε για 30 λεπτά, την έπαιξε στην τελευταία περίοδο και ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 98-83 που είχε 15/30 τρίποντα και λίγο έλειψε να 
κάνει τη ζημιά. Επιβλητικός ο Παπαγιάννης στο τέλος, σταθερή αξία ο Τόμας! 

Μ
έχρι το 28’ ο Παναθηναϊκός άρχισε 
να αντιμετωπίζει έντονα το φάσμα 
της ήττας στο ΟΑΚΑ και μάλιστα σε 
ένα ματς όπου η νίκη ήταν προα-

παιτούμενο για τους «πράσινος» ! Και αυτό διό-
τι οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου είχαν αρχί-
σει να μιμούνται τους... αντίστοιχους της Αλμπα 
στο ΣΕΦ αφού έβλεπαν το καλάθι των «πρασί-
νων» σαν βαρέλι.
Αποτέλεσμα; Να επέλθει ο εκνευρισμός στο 
ΟΑΚΑ χωρίς ωστόσο οι παίκτες του Ρικ Πιτίνο 
να είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα!

Το ματς
Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Παναθηνα-
ϊκού δεν περίμενε τόσο εκρηκτικό ξεκί-
νημα στο ματς από την ομάδα του. Με 
άμυνα που «στραγγάλιζε» τους παί-
κτες της Μπάγερν Μονάχου και 
πολλά εύκολα καλάθια στο ανοι-
κτό γήπεδο, οι «πράσινοι» ξεκί-
νησαν στο τρίλεπτο με 12-0 (!) το 
οποίο στη συνέχεια έγινε 19-2 
παίρνοντας διαφορά 17 πόντων (!) 
στο πεντάλεπτο! Έτσι όπως έπαιζαν 
οι γηπεδούχοι και με την τόση ενέρ-
γεια που έβγαζαν στο παρκέ, κανείς δεν 
μπορούσε να πιστέψει τα όσα θα επακο-
λουθούσαν. Ύστερα από τη συμπλήρωση έξι 
λεπτών, ο Μπρέι ευστόχησε στο πρώτο εντός 
παιδιάς της Μπάγερν (σ.σ. τρίποντο) το οποίο 
στάθηκε αρκετό για να αλλάξει και η ψυχολογία 
του ίδιου και ων συμπαικτών του.
Άλλωστε με το «μαξιλαράκι» του +17 ο Πιτίνο 
άρχισε να ανακατεύει την τράπουλα και να δίνει 
χρόνο συμμετοχής ακόμα και στον ανέτοιμο 
Ράουτινς στην πρώτη περίοδο. Τα «ημίψηλα» 
σχήματα δεν του... βγήκαν, η Μπάγερν κυκλο-
φορούσ εεξαιρετικά τη μπάλα, είχε υπομονή 
και μπόρεσε να «ροκανίσει» την διαφορά μέχρι 
το τέλος του α’ δεκαλέπτου (28-18). Η συνέχεια 
ήταν ακόμα... χειρότερη για τον Παναθηναϊκό! 
Μπορεί να είχε μπει δυναμικά στο παιχνίδι, 
αλλά από τη στιγμή που η γερμανική ομάδα 
«κοίμησε» το «τριφύλλι» και άρχισε να ελέγχει 
το ματς, έβρισκε με χαρακτηριστική ευκολία τον 
δρόμο για το αντίπαλο καλάθι.
Μπρέι, Μονρό και Κόπονεν άρχισαν να κάνουν 

την «ζημιά» στον Παναθηναϊκό, με τον Πιτίνο 
να είχε χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες στο 
ημίχρονο και να μην είχε πάρει σκορ από τους 
Φριντέτ (0/1 δίποντο), Ράουτινς (0/1 τρίποντο) 
και Βουγιούκα. Το «εκρηκτικό» ξεκίνημα του 
Καλάθη με τις φοβερές ασίστ είχε μείνει στο 
πρώτο πεντάλεπτο και η Μπάγερν κατάφερε να 
περάσει και μπροστά στο σκορ με 51-53 λίγο 
πριν από το τέλος του ημιχρόνου (53-53). Στην 
δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός είχε δεχθεί 
35 πόντους (!!!) με την Μπάγερν να έχει ύστερα 
από τα δύο πρώτα δεκάλεπτα 8/14 δίποντα, 9/18 
τρίποντα, 10/11 βολές και τα... μισά ριμπάουντ 
(9-18) σε σχέση με τους «πράσινους» (15/26 
δίποντα, 4/10 τρίποντα, 11/15 βολές).

Η δαιμον ιώδη ευσ τοχία της γερμαν ι-
κής ομάδας έξω από τα 6.75 συνεχί-

στηκε με... αμείωτους ρυθμούς και 
στην 3η περίοδο, αφού η Μπά-
γερν συνέχισε να «βομβαρδί-
ζε ι» το ε λλην ικό καλάθι και 
τον Χιούστις να κάνει... παρέα 
στους υπόλοιπους συμπαίκτες 
του. Έχοντας ξεκινήσει με 6/6 

τρίποντα (!!!) η διαφορά έφτασε 
και στο +9 για τους Βαυαρούς (61-

70) και όλα έδειχναν ότι δεν... υπήρχε 
γυρισμός. Όμως οι γηπεδούχοι δεν τα 

παράτησαν. Μπορεί μέχρι εκείνο το σημείο 
να μην έπαιζαν μπάσκετ αξιώσεων ωστόσο με 
υπομονή και... επιθετικά ριμπάουντ μπόρεσαν 
να μείνουν στο ματς και με ένα επιμέρους 15-5 
μέχρι το τέλος του 3ου δεκαλέπτου να προηγη-
θούν και πάλι με 76-75 αλλάζοντας εκ νέου το 
momentum του ματς.
Στην 4η περίοδο η παρουσία του Γιώργου 
Παπαγιάννη σ την άμυνα έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο! Αφενός είχε «θωρακίσει» τη ρακέτα και 
αφετέρου είχε απελευθερώσει τους συμπαίκτες 
του να «κυνηγήσουν» καλύτερα στην περιφέ-
ρεια και να αποφύγουν τα τρίποντα των Γερμα-
νών, αφού όσο περνούσε η ώρα, άλλο τόσο... 
είχε αρχίσει να μικραίνει το καλάθι της ελληνι-
κής ομάδας. Στο 37’ οι «πράσινοι» πήραν προ-
βάδισμα με 89-77 ύστερα από σερί 13-0 (σ.σ. 
από το 76-77 του 31’) και ουσιαστικά «καθάρι-
σαν» με την υπόθεση της νίκης.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 53-53, 76-75, 98-82

Ολυμπιακός - Άλμπα 86-93
Έχει μπροστά του... ανηφόρα

Η 
Άλμπα Βερολίνου χά-
λασε το ντεμπούτο του 
Γιώργου Μπαρτζώκα 
αφού επιβλήθηκε στο 

ΣΕΦ με 86-93. Οι φιλοξενούμε-
νοι έπαιξαν πολύ ωραίο μπάσκετ 
και ταλαιπώρησαν πάρα πολύ την 
«ερυθρόλευκη» άμυνα η οποία 
ήταν ανήμπορη να ακολουθήσει.
Ο Ολυμπιακός περίμενε τα πάντα 
από τους Έλληνες και τον Μιλου-
τίνοφ αφού κανείς άλλος δεν 
βοήθησε το παραμικρό.
Ο Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκι-
νήσει με έντονο ελληνικό στοι-
χείο συν τον Μιλουτίνοφ που 
είναι χρόνια στην ομάδα. Η 
συγκεκριμένη πεντάδα τα πήγε 
εξαιρετικά στην άμυνα. Η Άλμπα 
«σημάδεψε» αρκετές φορές τον 
Σπανούλη ο οποίος τα πήγε περί-
φημα απέναντι στον Γκίφει. Στην 
άλλη πλευρά ο Πρίντεζης με σκορ 
και ασίστ έκανε το 12-6 (6’).  Οι 
Γερμανοί αντέδρασαν και με 
εύστοχα σουτ τριών πόντων μεί-
ωσαν σε 20-19 (9’).
Οι «ερυθρόλευκοι» που μπήκαν 
από τον πάγκο φάνηκαν μπερ-
δεμένοι ενώ οι φιλοξενούμενοι 
με 60% τρίποντο βρέθηκαν στο 
+4 (26-30, 13’). Οι περισσότερες 
επιθέσεις των Πειραιωτών κατέ-
ληγαν σε λάθος πάσες (Ρότσεστι, 
Ρούμπιτ, Μπόλντγουιν) την ώρα 
που η Αλμπα έφτανε στα 9/13 και 
ο Γκεντράιτις έκανε το 30-41 (17’). 
Αν δεν ήταν ο Σπανούλης να σκο-
ράρει 6 συνεχόμενους πόντους 
η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η άμυνα 
του Ολυμπιακού βελτιώθηκε με 
τους Γερμανούς να σκοράρουν 
πολύ δύσκολα. Στην άλλη πλευρά 
Μιλουτίνοφ, Σπανούλης και Πρί-
ντεζης έβρισκαν τον δρόμο για 
το καλάθι (53-56, 25’). Ο Έρικ-
σον βοήθησε την ομάδα του, 
αλλά κι ο Παπανικολάου με 5 
σερί πόντους τη δική του (58-60, 
27’). Ο Σπανούλης όμως έκανε 
όργια σε άμυνα κι επίθεση. Με 
τρομερή άμυνα και συνεχόμενες 
ασίστ βοήθησε τον Ολυμπιακό 
να προσπεράσει με τρίποντο του 
Βεζένκοβ (71-68, 30’).

Η Άλμπα μπήκε πολύ καλύτερα 
στην τελευταία περίοδο και με 
9-0 σερί (Έρικσον) προσπέ-
ρασε με 71-77 (32’). Ο Μπαρτζ-
ώκας βλέποντας τις αλλαγές να 
μη βοηθούν, επέλεξε να πάει 
με Σπανούλη και Μιλουτίνοφ 
κάνοντας διαχείριση δυνάμεων. 
Μπόλντγουιν και Πολ δεν βοη-
θούσαν καθόλου όμως με αποτέ-
λεσμα να απομακρυνθεί κι άλλο 
η γερμανική ομάδα (73-82, 34΄).  
Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με 
αρχική πεντάδα στο παρκέ, καλές 
άμυνες και πόντους από Πρίντεζη 
και Παπανικολάου μείωσε σε 
86-87 (39’). Η εκπληκτική αντί-
δραση όμως δεν έφερε την ανα-
τροπή αφού οι Γερμανοί χάρη σε 
ένα αντιαθλητικό φάουλ πανηγύ-
ρισαν με 4/4 βολές.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Αλμπα εξέθεσε 
την άμυνα του Ολυμπιακού, είχε 
13/23 τρίποντα, 19 ασίστ και 
μόλις 10 λάθη.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε τραγική 
άμυνα, είχε 5/18 τρίποντα και 12 
λάθη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάρ-
κους Έρικσον τελείωσε με 22 
πόντους (6/9 τρίποντα)
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ρότσεστι, Μπόλντγουιν και Ρού-
μπιτ δεν πρόσφεραν τίποτα στην 
ομάδα τους.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Βοήθησαν 
πάρα πολύ οι Χέρμανσον (18π., 
6ασ.) και Γκιεντράιτις (15π., 5ρ.)
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Φυσικά το 
2-14 επιμέρους σκορ στα πρώτα 
4 λεπτά της τελευταίας περιόδου.
Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και 
μείωσε σε 85-87. Ακολούθησε 
κλέψιμο του Παπανικολάου και 
1/2 βολές του Μιλουτίνοφ έγινε 
το 86-87. Ο Πρίντεζης πήρε το 
επιθετικό ριμπάουντ, ο Σπανού-
λης αστόχησε σε τρίποντο και εν 
συνεχεία ο Γκιεντράιτις κέρδισε 
αντιαθλητικό φάουλ κι έληξε το 
ματς με 6/6 βολές των Γερμανών.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ρόκας 
Γκιεντράιτις κάρφωσε εντυπωσι-
ακά στο καλάθι του Ολυμπιακού 
μετά από καλάθι μάλιστα που 
δέχτηκε η Αλμπα.
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