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ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ. Η Πότα
Βουρνάκη-Βάλλα (Pota Vurna-
kes Vallas), ήταν η κόρη του
«πρώτου Ελληνα μετανάστη»
που εγκαταστάθηκε στο Raleigh
της Βόρειας Καρολίνας, έγραψε
η δημοσιογράφος, Abbie Bennet
στο www.newsobserver.com, η
οποία χαρακτήριζε την εκλιπού-
σα ομογενή, στα 109 της χρόνια,
στις 12 Δεκεμβρίου, ως πρωτο-
πόρα επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το άρθρο, που
επικαλείται πληροφορίες από τη
νεκρολογία, η Πότα Βουρνάκη-
Βάλλα γεννήθηκε το 1908 στην
Χρύσαφα, ένα χωριό κοντά στην
Σπάρτη και ήταν η μεγαλύτερη
από τα 10 παιδιά της οικογένειά
της.

Ο πατέρας της, Γκας Βουρνά-
κης (Gus Vurnakes), την έφερε
στις ΗΠΑ το 1924. Ο ίδιος ήταν
ο πρώτος Ελληνας μετανάστης
στο Raleigh, σύμφωνα και με τη
νεκρολογία, και όταν ήρθε η κό-
ρη του στη Βόρεια Καρολίνα,
τον βοήθησε στο California Fruit
Store στην Fayetteville Street.

Η κοπέλα ήταν 16 ετών και
δεν μιλούσε Αγγλικά, αλλά
έφτιαχνε παγωτά και σοκολάτες,
τα οποία παρέδιδε με τη βοή-
θεια ενός κάρου που έσερνε
άλογο σε σπίτια και επιχειρήσεις
στο Raleigh.

«Πιθανώς ήταν η πρώτη ‘Go-
od Humor man’ (σ.σ. γνωστή
αμερικανική εταιρεία με παγωτά
και άλλα γλυκίσματα) στις
ΗΠΑ», αστειεύτηκε ο γιος της
Τεντ (Ted).

Η υπόλοιπη οικογένεια της
Βάλλα έφυγε από την Ελλάδα
και έφτασε στο Raleigh το 1939,
λίγο πριν την αρχή της Κατοχής
από τις δυνάμεις του Αξονα στην
Ελλάδα. Ο πατέρας της δημιουρ-
γούσε προμήθειες από γλυκά,
σάντουιτς και κόκα κόλα στο Ca-
lifornia Fruit Store και απασχο-
λούσε έναν ψηλό Ελληνα μετα-
νάστη με μία αψεγάδιαστη λευ-
κή στολή. Ηταν ήδη στα 30 του,
αλλά αφού η Πότα έκλεισε τα

Ψηφίστηκε το Φορολογικό από το ΚογκρέσοOμογενής
πέθανε

στα 109 της
χρόνια

Κόρη του πρώτου
μετανάστη

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ Το ομοσπονδιακό
Κογκρέσο ενέκρινε το φορολο-
γικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλι-
κανών που προβλέπει τις μεγα-
λύτερες εδώ και 30 χρόνια, αλ-
λαγές στην φορολόγηση των
Αμερικανών, προσφέροντας ου-
σιαστικά την πρώτη σημαντική
κοινοβουλευτική νίκη στον πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ψήφους 51 υπέρ και 48
κατά η Γερουσία υπερψήφισε
την Τρίτη το νομοσχέδιο, ενώ
χθες η Βουλή ολοκλήρωσε το έρ-
γο των γερουσιαστών με μια δια-
δικαστικού τύπου ψηφοφορία.
Το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα
πήγαινε στον Αμερικανό πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ για να γί-
νει νόμος του κράτους με την
υπογραφή του. Μάλιστα, ο κ.
Τραμπ χθες είχε σχεδιάσει μια
επινίκια τελετή στον Λευκό Οί-
κο μαζί με Ρεπουμπλικανούς νο-
μοθέτες, αμέσως μετά την ψή-
φιση του νομοσχεδίου από τη
Βουλή.

Πρόκειται για μια μεγάλη νί-
κη των Ρεπουμπλικανών και βέ-
βαια του ίδιου του προέδρου
Τραμπ, την πρώτη μεγάλη νίκη
της θητείας του στο Κογκρέσο,
η οποία πρακτικά θα επιφέρει
τις μεγαλύτερες εδώ και 30 χρό-
νια, αλλαγές στον φορολογικό
κώδικά της χώρας.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος
της Βουλής, Πολ Ράιαν, μιλώντας
χθες το πρωί στην εκπομπή «To-
day» του «ΝΒC», επανέλαβε την
ευεργετική επίδραση που θα
έχει το εν λόγω νομοσχέδιο
στην αμερικανική Οικονομία.
«Οι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν.
Τα ημερομίσθια θα ανέβουν και
περισσότερες θέσεις εργασίας
θα δημιουργηθούν», είπε χαρα-
κτηριστικά ο Ράιαν απηχώντας
τις θέσεις του κόμματός του και
του ίδιου του Αμερικανού Προ-
έδρου.

Από την πλευρά τους βέβαια
οι Δημοκρατικοί (κανείς από
τους οποίους δεν έδωσε ψήφο
στήριξης στο νομοσχέδιο στη Γε-
ρουσία) επανέλαβαν τις αντιρ-
ρήσεις τους, λέγοντας ότι πρό-
κειται ουσιαστικά για ένα νομο-
σχέδιο το οποίο ευνοεί τους
πλούσιους.

«Δεν πρόκειται για ιδεολογι-

Η πρώτη 
μεγάλη νίκη 
του Τραμπ
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε στιγμή προσευχής λίγο πριν την
έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού του Συμβουλίου, χθες το

πρωί στον Λευκό Οίκο. Αργότερα θα ακολουθούσε επινίκια τελετή
για την έγκριση του φορολογικού νομοσχεδίου από το Κογκρέσο.

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η κ. Εφη Φουρά-
κη και ο γιος της Αχιλλέας πα-
ράγουν αρτοσκευάσματα και εί-
δη ζαχαροπλαστικής με την επω-
νυμία «Glyka - Sweets» ακολου-
θώντας τις συνταγές της Γιαγιάς
- Λιλής. Μάλιστα, επιμένουν
ώστε και οι Αμερικανοί πελάτες
να μάθουν να τα προφέρουν σω-
στά.

Το εργαστήριο ζαχαροπλαστι-
κής «Glyka - Sweets» έχει την
έδρα του στη διεύθυνση 1201
Anderson Drive Suite στο San
Rafael της Καλιφόρνιας, ενώ τα
προϊόντα του διατίθενται μέσω
της ιστοσελίδας www.glykaswe-
ets.com, μέσω
www.amazon.com, καθώς επί-
σης και σε καταστήματα και
σούπερ μάρκετ της Καλιφόρ-
νιας.

Η κ. Φουράκη είπε ότι τα

γλυκά και τα αρτοσκευάσματα
τα παράγουν με τις συνταγές της
γιαγιάς της, Λιλής Πάππα, και
ότι χρησιμοποιούν αγνά υλικά
ούτως ώστε τα μελομακάρονα,
οι κουραμπιέδες, τα μουστοκού-
λουρα, τα τσουρέκια και τα άλλα
αρτοσκευάσματα να έχουν την
ίδια γεύση με εκείνα που προ-
ετοίμαζε η γιαγιά της για τις
γιορτές.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν
μετέφρασε στα αγγλικά τα ονό-
ματα των αρτοσκευασμάτων,
αλλά επέμεινε εξ αρχής και οι
πελάτες της πλέον προφέρουν
σωστά δύσκολες για τους Αμε-
ρικανούς λέξεις, όπως μουστο-
κούλουρα, παξιμάδια, κουραμ-
πιέδες, κουλουράκια, ραβανί,
τσουρέκι, μπακλαβά, βασιλόπιτα
και άλλα.

«Επιμένουμε όχι μόνο να τα

Με συνταγές της γιαγιάς
Παράγουν ελληνικά γλυκά στην Καλιφόρνια

Η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση της Εφης Φουράκη.
Αριστερά, ο Αχιλλέας Φουράκης πριν ένα χρόνο, όταν συμμετείχε
στην Χειμερινή Διεθνή Εκθεση Τροφίμων στον Αγιο Φραγκίσκο και
παρουσίασε τα προϊόντα του ζαχαροπλαστείου «Glyka – Sweets».

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ενα ακόμα «χρονικό προ-
αναγγελθέντων... επεισοδίων»
εξελίχθηκε, κατά τη διάρκεια
της νύχτας της Τρίτης, έως και
νωρίς το πρωί της Τετάρτης,
στον καταυλισμό του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη
Μόρια της Λέσβου.

Από τις 10 περίπου το βράδυ
της Τρίτης ξέσπασαν άγριες συγ-
κρούσεις ανάμεσα σε ομάδες αν-
δρών μεταναστών. Αφορμή των
συγκρούσεων αποτέλεσε, για
μια ακόμα φορά, η χρήση τουα-
λετών και μπάνιων. Κοινό μυ-
στικό όμως είναι ότι οι συγκρού-
σεις είναι αποτέλεσμα εθνικών

διαφορών μεταξύ Αράβων από
τη μια μεριά και Ιρακινών και
Αφγανών από την άλλη. Οι δεύ-
τεροι θεωρούν ότι υπάρχει ιδι-
αίτερη αντιμετώπιση των πρώ-
των από τις υπηρεσίες ασύλου.

Στην εκδήλωση των συγ-
κρούσεων σημαντικό ρόλο παί-
ζει, σύμφωνα με αστυνομικές
Αρχές, η ανεξέλεγκτη διάθεση
αλκοόλ κακής ποιότητας σε με-
γάλες ποσότητες μέσα στον κα-
ταυλισμό. Το αλκοόλ αυτό δια-
τίθεται τόσο από Ελληνες ιδιο-
κτήτες κάποιων καντινών, γύρω
από τον καταυλισμό, όσο και
από τους ίδιους τους μετανάστες
που το προμηθεύονται από τη

Μυτιλήνη και το πουλάνε μέσα
στον καταυλισμό. Σημειώνεται
ότι το αλκοόλ μπαίνει στον κα-
ταυλισμό ανενόχλητα και προ-
πάντων χωρίς να ελεγχθούν οι
κομιστές του από κανέναν.

Στις ολονύκτιες συγκρούσεις
συμμετείχαν και Αφρικανοί,
στον τομέα των οποίων ξέσπα-
σαν και φωτιές σε κάδους απορ-
ριμμάτων, αλλά και σε σωρούς
απορριμμάτων, κυρίως με εύ-
φλεκτα υλικά, που υπάρχουν
παντού σε όλο τον καταυλισμό.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρ-
χές κάηκαν και περίπου 10 σκη-
νές, στις οποίες διέμεναν άνδρες
που συμμετείχαν στις συγκρού-

σεις.
Τα επεισόδια έλαβαν τέλος

κατά τις 4 το πρωί, ύστερα από
συνεχείς επεμβάσεις ισχυρών
αστυνομικών δυνάμεων που
έκαναν χρήση χειροβομβίδων
κρότου λάμψης και χημικών. Κα-
τά τις επιχειρήσεις έγιναν προ-
σαγωγές, από τις οποίες προέκυ-
ψαν δυο συλλήψεις.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
μεταφέρθηκαν περίπου 15 άτο-
μα χτυπημένα, δυο εκ των οποί-
ων τραυματισμένα με μαχαίρι.
Ενας εξ αυτών εισήχθη και νο-
σηλεύεται στη χειρουργική κλι-

Σοβαρά επεισόδια στη Λέσβο από μετανάστες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Εφυγε από τη ζωή το
βράδυ της Τρίτης ο πρώην
υπουργός Εργασίας, Ανδρέας
Μουσιούττας, σε ηλικία 78 ετών.

Ο Ανδρέας Μουσιούττας διε-
τέλεσε υπουργός Εργασίας την
περίοδο 1985-1988 επί προ-
εδρίας Σπύρου Κυπριανού, όπως
και την περίοδο 1993-2003, κα-
τά τη δεκαετία της διακυβέρνη-
σης Γλαύκου Κληρίδη. Ηταν ο
Υπουργός με τις πιο πολλές θη-
τείες και χρόνια στο υπουργείο
Εργασίας από την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί Λευ-
κωσίας το 1939. Φοίτησε στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών από όπου απέκτη-
σε δίπλωμα στα Νομικά. Διετέ-
λεσε Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
7/1/1985 μέχρι 28/2/1988,

Απεβίωσε 
ο Ανδρέας

Μουσιούττας
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Σώθηκε ο ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας στην Καλιφόρνια
Ο Εσταυρωμένος Χριστός φορτώνεται πάνω σε φορτηγάκι και απομακρύνεται από το ναό της Αγίας
Βαρβάρας στην πόλη Σάντα Μπάρμπαρα Καλιφόρνιας, για προληπτικούς λόγους καθότι ο ναός κιν-
δύνευε από τις πυρκαγιές. Ευτυχώς σώθηκε ως «εκ θαύματος» (πληροφορίες στη σελίδα 5).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΜΠΕ»). Ο Αγιος Βασί-
λης μπορεί να είναι και ο Παπ-
πούς Πάγος ή Ντεντ Μορόζ στα
Ρωσικά ή να έχει γερμανικό όνο-
μα. Αλλά για τους Ελληνες ένας
είναι ο Αϊ Βασίλης.

- Από ποιον περιμένεις δώρα
τα Χριστούγεννα; Από τον Αγιο
Βασίλη ή από τον «Παππού Πά-
γο» (ο Ρώσος Ded Moroz), ή μή-
πως από τον Weihnachtsmann
(ο Ανθρωπος των Χριστουγέν-
νων των Γερμανών);

- Οχι! Θα μου φέρει δώρα ο
Αγιος Βασίλης!

- Μα, τώρα μένεις στη Γερ-
μανία, πώς θα φτάσει ο Αγιος
Βασίλης εδώ; Μακριά είναι!

- Ο Αγιος Βασίλης έχει τη δύ-
ναμη να πηγαίνει παντού! Θα
έρθει, μου είπε η μαμά!

Ηταν μια σύντομη τηλεφωνι-
κή συζήτηση με τον τετράχρονο
Γιαννάκη Π., που είναι πλέον
κάτοικος Γερμανίας. Πριν από
25 χρόνια οι γονείς του, που κα-
τάγονται από την Ρωσία και την
Γεωργία, ήρθαν στην Ελλάδα,
αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η
οικογένεια μετανάστευσε για
δεύτερη φορά στην Γερμανία,
λόγω οικονομικής κρίσης.

«Μαθαίνουμε Γερμανικά οι-
κογενειακώς, μιλάμε τρεις γλώσ-
σες, αλλά η μητρική μας είναι η
Ελληνική», λέει στο «ΑΜΠΕ» η
τριαντάχρονη Βαλεντίνη Π., μη-
τέρα του Γιαννάκη, και συνεχί-
ζει: «Ο Γιάννης δεν γνωρίζει το
Ded Moroz, «Παππού Πάγο», με
τον οποίο μεγαλώσαμε εμείς στη
Ρωσία, ούτε ακόμα μπήκε στο
πνεύμα του Γερμανού Weihna-
chtsmann. Μόνο τον Αγιο Βασί-
λη αγαπά, αυτόν περιμένει να
του φέρει δώρα και την ευλο-
γία».

Στη γειτονιά που μένουν στη
Γερμανία, είναι άλλες τέσσερις

Ελληνες
και Αγιος
Βασίλης
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η εφαρμογή μίσθωσης
οχημάτων με οδηγό Uber παρέ-
χει υπηρεσίες μεταφορών και
μπορεί να υπαχθεί σε ένα ρυθ-
μιστικό πλαίσιο όπως τα συμβα-
τικά ταξί, έκρινε το Ανώτατο Δι-
καστήριο της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης σε μια απόφαση-ορόσημο
που θα καθορίσει τους κανόνες
τους οποίους η Uber και οι ομο-
ειδείς της εταιρείες θα πρέπει
να σέβονται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την δικαστική
απόφαση, «η υπηρεσία που πα-
ρέχει η Uber, φέρνοντας σε επα-
φή τους ιδιώτες με μη επαγγελ-
ματίες οδηγούς, καλύπτεται από
υπηρεσίες στον τομέα των με-
ταφορών. Ως εκ τούτου, τα κρά-
τη-μέλη μπορούν να ρυθμίσουν
τις προϋποθέσεις για την παρο-
χή αυτής της υπηρεσίας».

Η υπόθεση εξετάστηκε ύστε-
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Απόφαση
πλήγμα 

κατά Uber 

Mh xaσετε το πλουσιο ενθετο των χριστουγεννων το σΑΒΒΑτοΚυριΑΚο
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ΚΟΙΝότητΑ ΑγίΑΣ ΒΑΡΒάΡΑΣ

Evan vucci/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
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Τηλ. (011-30) 210-3614-598  Φαξ 210-3643-776 e-mail: athens@ekirikas.com

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνος Υλης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ Υπεύθυνος Ομογενειακών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ Υπεύθυνος Αθλητικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Διευθυντής Ηλεκτρονικής Εκδοσης

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπεύθυνη Παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Οικονομικός Διευθυντής

Λάδια όλων των ειδών, τυριά, ελληνικά και κυπριακά (φέτα, χαλούμι), 
λουκάνικα, ελιές, μπακαλιάρο, σπιτικές σεφταλιές, αλλαντικά, 
εμφιαλωμένο νερό από την Ελλάδα, καφέδες, κάρτες, πασατέμπο, σαπούνια, μπύρες.

Σας ευχαριστούμε θερμά που μας στηρίζετε 
για 45 ολόκληρα χρόνια!

 
   

Mediterranean Foods, Inc.®
30-12 34th Street, Astoria, NY • Τel.: (718) 728-6166 - Fax: (718) 721-9674 

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 22-78 35th Street, Astoria, NY • Tel.: (718) 728-0266 - Fax: (718) 728-0211
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΔEKTEΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Το Mediterranean Foods, Inc. στην Astoria, δεν έχει καμιά σχέση 
με άλλο κατάστημα τροφίμων παρόμοιας επωνυμίας

Ελληνίδες νοικοκυρές βάλτε στο τραπέζι σας 
όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα  
και εξασφαλίστε νοστιμιά και επιτυχία! 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ

ΠΕΡΑΝ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

ΩΡΑΡΙΟΥwww.mediterraneanfoodsny.com

Δωρεάν πάρκινγκ

Πρώτα ήταν η διανομή του «κοινωνικού με-
ρίσματος». Στη συνέχεια ήρθε το έκτακτο
βοήθημα των 400 ευρώ σε ανέργους ηλι-

κίας 18 έως 24 χρόνων. Χθες δε η κυβέρνηση
ανακοίνωσε την χορήγηση επιδόματος από 500
έως 2100 ευρώ για τα νοικοκυριά των νησιών στα
οποία καταργείται από 1/1/2018 το καθεστώς
του μειωμένου ΦΠΑ.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθε-
κτη την πολιτική των επιδομάτων με την οποία
προφανώς φιλοτεχνεί το φιλολαϊκό της προφίλ
(εν όψει ενδεχομένως και πρόωρων εκλογών)
αδιαφορώντας για το αν η πολιτική αυτή είναι
ουσιαστικά αναποτελεσματική και αδιέξοδη.

Τα επιδόματα έχουν νόημα όταν έχουν σκοπό
να βοηθήσουν τον πολίτη να βγει από μια δύσκο-
λη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εχουν
νόημα όταν αυτό που επιδιώκουν είναι να του
δώσουν τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του
και να επανέλθει η ζωή του σε μια κανονικότητα.
Και πράγματι, υπάρχουν Ελληνες, που χρειάζονται
να επιδοτηθούν στην παρούσα φάση, διότι η μα-
κρόχρονη κρίση έχει αφήσει βαθιά το αποτύπωμά

της στην ελληνική κοινωνία.
Τα επιδόματα ωστόσο, δεν έχουν κανένα νόη-

μα -και εκπέμπουν παράλληλα και ένα στρεβλό
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση- όταν μοιράζονται
αφειδώς δεξιά και αριστερά χωρίς κανένα σχέδιο
και καμιά προοπτική.

Τα ποσά που δαπανά σε χορηγήσεις επιδομά-
των κάθε είδους η κυβέρνηση (προκειμένου να
«καλοπιάσει» κατά το κοινώς λεγόμενο τους Ελ-
ληνες) θα μπορούσαν να διατεθούν με τέτοιο τρό-
πο ώστε να δίνονται κίνητρα επί παραδείγματι
για την νεανική επιχειρηματικότητα. Θα μπορού-
σαν να διατίθενται προκειμένου επιτέλους να τε-
θεί σε τροχιά ανάπτυξης η πολύπαθη ελληνική
Οικονομία που λειτουργεί ακόμα με το κρατικί-
στικο μοντέλο περασμένων δεκαετιών. Τα επιδό-
ματα είναι μια μορφή αναδιανομής πλούτου, αλλά
για να γίνει αναδιανομή θα πρέπει πρωτίστως ο
πλούτος αυτός να παραχθεί.

Συν τοις άλλοις, η πολιτική των επιδομάτων
πέρα από το γεγονός ότι είναι αναποτελεσματική
υποκρύπτει σαφώς και κομματικό όφελος, κάτι
το οποίο στην Ελλάδα είχαμε δει κατ’ επανάληψη
στο παρελθόν και το οποίο βέβαια ευθύνεται σε
ένα μεγάλο βαθμό γι’ αυτό που βιώνει η χώρα
σήμερα. Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι η παρούσα
κυβέρνηση είτε δεν θέλει να διδαχθεί από τα λάθη
του παρελθόντος, είτε δεν μπορεί. Η ουσία είναι
ότι με αυτές τις πρακτικές η γενέτειρα είναι αδύ-
νατον να ανακάμψει και να μπορέσει να σταθεί
στα πόδια της.
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Μια αδιέξοδη πολιτική 

Η πολιτική των επιδομάτων, πέρα από 
το γεγονός ότι είναι αναποτελεσματική,
υποκρύπτει σαφώς και κομματικό όφελος,
κάτι το οποίο στην Ελλάδα είχαμε δει κατ’
επανάληψη στο παρελθόν 

ΑΘΗΝΑ. Ο Ελληνισμός της Αμε-
ρικής βρίσκεται μπροστά σε βα-
θιά κρίση. Εχει έλθει η ώρα το
Φανάρι να πάρει τις αποφάσεις
του, πριν να είναι πολύ αργά.
Αν αργήσει πολύ ακόμη να διο-
ρίσει νέο Αρχιεπίσκοπο ή να κά-
νει τη σωστή επιλογή, θα χάσει
την Αμερική. Αν χάσει την Αμε-
ρική, θα χάσει τα πάντα. Από
εκεί αντλεί μεγάλο μέρος της
ισχύος του και της οικονομικής
του στήριξης. Ποιος μπορεί να
θέλει μια τέτοια εξέλιξη; Και
ποιος μπορεί να αγνοήσει τις βα-
θύτερες συνέπειες από την απώ-
λεια της πρωτοκαθεδρίας της
Κωνσταντινούπολης στο στερέ-
ωμα της Ορθοδοξίας;

Πρόκειται για ερωτήματα
που πρέπει να απασχολούν
όσους νοιάζονται ειλικρινά για
την τύχη του Ελληνισμού της
Αμερικής. Οι δεσμοί έχουν ήδη
χαλαρώσει πολύ. Η αφομοίωση
προχωράει με γοργούς ρυθμούς,
διότι δεν υπάρχει κάποιος θε-

σμός που μπορεί αποτελεσματι-
κά να διατηρήσει κοντά του τους
απογόνους των Ελλήνων μετα-
ναστών. Μετά τον Ιάκωβο χά-
θηκαν η αίγλη και η επιρροή πα-
ρά τις προσπάθειες του π. Αλέ-
ξανδρου Καρλούτσου, ο οποίος

ήταν ο μοναδικός συνεχιστής
της δικής του σχολής.

Η καταστροφική εσωστρέ-
φεια της σημερινής ηγεσίας έχει
κλιμακωθεί λόγω των οικονομι-
κών προβλημάτων της Αρχιεπι-
σκοπής και του σκανδάλου με
την εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου, που κινδυνεύει να μετατρα-
πεί σε πανάκριβο γεφύρι της Αρ-
τας. Οι δυνάμεις που προωθούν
μια αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκ-

κλησία ενισχύονται και σε λίγο
θα αποκτήσουν μεγάλη δυναμι-
κή.

Πέρα από την Εκκλησία,
όμως, που διαδραματίζει κατα-
λυτικό ρόλο, χρειαζόμαστε ηγε-
τικές φυσιογνωμίες που θα ηγη-
θούν του ελληνοαμερικανικού
λόμπι.

Η συγκυρία είναι καλή για τα
ελληνικά συμφέροντα λόγω της
απρόβλεπτης Τουρκίας και της
στρατηγικής σχέσης μας με το
Ισραήλ και την Αίγυπτο. Εκκλη-
σία και λόμπι, με φωτεινές εξαι-
ρέσεις όπως το HALC, έχουν μεί-
νει στη δεκαετία του 1990.

Η Ελλάδα ποτέ δεν κέρδισε
τις μεγάλες μάχες της χωρίς τον
Ελληνισμό της Διασποράς σε
πρωταγωνιστικό ρόλο. Και γι’
αυτό είναι μείζων εθνική προ-
τεραιότητα να καλυφθεί άμεσα
το κενό ηγεσίας στην Εκκλησία
της Αμερικής και να ανασυντα-
χθεί το ελληνοαμερικανικό λό-
μπι.

• Γραμματείες
Διαβάζω ότι το στέλεχος του Ποταμιού και
πρώην βουλευτής, Παναγιώτης Καρκατσούλης,
κατήγγειλε ότι το κόστος για μισθούς στις τρεις
γραμματείες του Πρωθυπουργού ανέρχεται στα
4,5 εκατ. ευρώ (είπε και άλλα βέβαια αλλά ας
σταθούμε σε αυτό). 
Κατ’ αρχάς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός,
που θα πουλούσε τα πρωθυπουργικά αεροπλάνα
όταν ερχόταν στην εξουσία και ο οποίος στην

αρχή της θητείας του ταξίδευε με τα αεροπλάνα
της γραμμής, διαθέτει όχι μία, όχι δύο, αλλά
τρεις γραμματείες. 
Κατά δεύτερον, οι μισθοί όλων αυτών των
ανθρώπων που εργάζονται εκεί ανέρχεται σε 4,5
εκατομμύρια ευρώ. 
Αρα, λεφτά (που έλεγε και κάποιος άλλος)
υπάρχουν. 
Αρκεί βέβαια να είσαι του κόμματος.

• Μην εκπλαγείτε
Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί τα τελευταία
χρόνια: μνημονιακή κυβέρνηση κατά την
ψήφιση του Προϋπολογισμού αντί να χάνει
ψήφους, κερδίζει. 
Ετσι, λοιπόν, η ανεξάρτητη βουλευτής
(προερχόμενη από το κόμμα του Βασίλη
Λεβέντη) Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου
υπερψήφισε τον Προϋπολογισμό επειδή, όπως
είπε, ο Τσίπρας την... έπεισε. Τώρα βέβαια, αν
την δείτε στις επόμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια
του ΣΥΡΙΖΑ, μην εκπλαγείτε.

• Θα βρει λύση
Από αναβολή σε αναβολή πάει η κατάσταση με
τους πλειστηριασμούς των ακινήτων. Δεν
ανησυχώ όμως. 
Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι σε κάτι τέτοια είναι
αποτελεσματική και θα βρει λύση. Αν δεν
δουλέψει η επιλογή με τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, είναι πιθανό να καταφύγει
ακόμα και στη λύση της λοταρίας, να μοιράζει
δηλαδή τα σπίτια με κλήρωση. 

ΑΝΤΙ-Λόγος 
Του Βασίλη Κουτσίλα 

Πού πάμε Αρχιεπίσκοπε 
Γέροντα κ. Δημήτριε;

Κύριε Διευθυντά,
Εχουμε τρομερά απογοητευτεί από τα πολύ

τακτικά γεγονότα που μαθαίνουμε από τον «Εθνι-
κό Κήρυκα». Και εδώ να πούμε ότι είμαστε πάρα
πολύ τυχεροί που έχουμε τους ανθρώπους του
«Κήρυκα» και μας ενημερώνουν για τα πάντα που
μας αφορούν, πατριωτικά, πολιτικά, κοινωνικά,
θρησκευτικά, αθλητικά, ομογενειακά, και προπά-
ντων θρησκευτικά, για τα οποία θα ήθελα να πού-
με δυο λόγια σήμερα.

Εάν όχι κάθε ημέρα, αλλά κάθε τόσο και λιγάκι
θα διαβάσουμε κάτι το πάρα πολύ δυσάρεστο και
απογοητευτικό για τους παπάδες μας και τα απί-
στευτα κατορθώματά τους.

Κάποιος θα πει ότι υπάρχουν στην Αμερική
δύο κοινότητες. Και εάν υπάρχουν και κάποιοι
ανάξιοι ή χαλασμένοι κληρικοί, ίσως δεν συμβαί-
νει τίποτε, πλην όμως συμβαίνει και παρασυμβαί-
νει, διότι πρόκειται για κληρικούς και μάλιστα τα
τελευταία χρόνια έχει παραγίνει το κακό.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 4 τρομερά

σκάνδαλα. Το πρώτο είναι της Κορόνας με τον
Κλεόπα, το δεύτερο τρομερό της Χρυσοβαλάντου
με τον Παϊσιο στην Αστόρια. Το τρίτο του Αγίου
Σπυρίδωνα με τον Πασιά στο Γουάσιγκτον Χάιτς,
και το τέταρτο, με την πτώχευση της Αρχιεπισκο-
πής μας με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.

Και τώρα μάθαμε ότι και ο ναός του Αγίου Νι-
κολάου σταμάτησε η οικοδόμησή του λόγω ελ-
λείψεως χρημάτων.

Δηλαδή πού πάμε Αρχιεπίσκοπε Γέροντα κ.
Δημήτριε; Κάτι πρέπει να κάνετε γιατί ο κόμπος
έφτασε ήδη στο χτένι και μη λέτε έχει ο Θεός,
γιατί ο Θεός κουράστηκε μαζί μας και προ πάντων
μαζί σας.

Σας ευχαριστώ
Δημήτριος Γεωργόπουλος

Κουίνς, ΝΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ» 

• Προεδρικά τουίτς 
Μια ανάρτηση με την οποία
ουσιαστικά πανηγύριζε για την
υπερψήφιση από την Γερουσία του
φορολογικού νομοσχέδιου έκανε ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ, προαναγγέλλοντας
συνέντευξη Τύπου χθες περίπου στη
1 μ.μ. αν το νομοσχέδιο περνούσε και
από τη Βουλή, κάτι βέβαια που ήταν
αναμενόμενο.

Γνωρίζατε ότι…
Η έριδα των Διονυσίων, ήταν μια
εκκλησιαστική έριδα που απασχόλησε
κατά τον 3ο αιώνα τις εκκλησίες
Αλεξανδρείας και Ρώμης;

H ερώτηση της ημέρας:
Ποιο ήταν το σημαντικότερο κάστρο
του Πριγκιπάτου της Αχαΐας;

Απάντηση προηγούμενου:
Με τον όρο μακιαβελισμός στη στενή του

έννοια εννοείται εκείνη η πολιτική θεωρία
σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση ή

ηγεμόνας μίας χώρας, εκτιμώντας τις
περιστάσεις, μεταχειρίζεται οποιοδήποτε
μέσο, ηθικά ορθό ή μη, προκειμένου να

προστατεύσει το κράτος του.

Οι Επιστολές των Αναγνωστών μας δημοσιεύονται
σύμφωνα με την κρίση της σύνταξης, αρκεί να
είναι γνήσιες, να μην υπερβαίνουν τις 400 λέξεις
και να αποστέλλονται δακτυλογραφημένες είτε –
και το προτιμότερο– σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Ελλάδα ποτέ δεν 
κέρδισε τις μεγάλες 
μάχες της χωρίς τον
Ελληνισμό της Διασποράς 
σε πρωταγωνιστικό ρόλο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Του Αλέξη Παπαχελά

Σε σταυροδρόμι ο Ελληνισμός Αμερικής 

Μόνο ως βαρυσήμαντο θα μπορούσα να χαρα-
κτηρίσω το χθεσινό σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά,
διευθυντή της «Καθημερινής», κορυφαίου Ελληνα
δημοσιογράφου και παλιού συνεργάτη του «Εθνι-
κού Κήρυκα», με τίτλο: «Σε σταυροδρόμι ο Ελλη-
νισμός της Αμερικής».

Ο Αλέξης Παπαχελάς έζησε στις ΗΠΑ για αρ-
κετά χρόνια, ως φοιτητής και μετά ως ανταποκρι-
τής αθηναϊκών εφημερίδων.

Μας γνωρίζει λοιπόν καλά, γνωρίζει τον ρόλο
και τις δυνατότητές μας, και ενδιαφέρεται όσο λί-
γοι για την μοίρα μας. Γι’ αυτό και αφιερώνει τη
στήλη του -στην πρώτη σελίδα της «Καθημερι-
νής»- σε εμάς.

Τι λέει λοιπόν στο σχόλιό του ο πολύ καλά
ενημερωμένος Αλέξης Παπαχελάς;

Πρώτον, ότι πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα
ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος: «Αν αργήσει πολύ
ακόμα να διορίσει νέο Αρχιεπίσκοπο», γράφει, «ή
να κάνει την σωστή επιλογή (το Πατριαρχείο),
θα χάσει την Αμερική».

Ετσι είναι. Σήμερα το Πατριαρχείο παίζει το
μέλλον του στην Αμερική περισσότερο από οποι-
αδήποτε ίσως άλλη φορά στο παρελθόν.

Θα πρόσθετα όμως ότι η φράση-κλειδί, ίσως
πιο σημαντική ακόμα και από την ταχύτητα της
αλλαγής του Αρχιεπισκόπου, είναι «η σωστή επι-
λογή» του επόμενου Αρχιεπισκόπου.

Αν επιλεχθεί μια ακόμα μετριότητα με πιθανό
κορυφαίο προσόν την (φαινομενική) υπακοή στο
Φανάρι, τότε αναμφιβόλως η ρήξη δεν θα αργή-
σει.

Η ζημιά που έχει ήδη γίνει στις σχέσεις Πα-
τριαρχείου-Ομογένειας είναι αρκετά μεγάλη. Οι
πράξεις του Αρχιεπισκόπου, του όποιου Αρχιεπι-
σκόπου, δίκαια ή άδικα ταυτίζονται με τον Πα-

τριάρχη. Αφού αυτός επιλέγει τους Αρχιεπισκό-
πους φέρει και την ευθύνη γι’ αυτούς.

Γι’ αυτό και όπως γράφει ο κ. Παπαχελάς «οι
δυνάμεις που προωθούν μια αυτοκέφαλη Ορθό-
δοξη Εκκλησία ενισχύονται και σε λίγο θα απο-
κτήσουν μεγάλη δύναμη».

Οσοι δεν το βλέπουν αυτό εθελοτυφλούν.
Οσον αφορά το θέμα του λόμπι, στο οποίο επί-

σης αναφέρεται ο κ. Παπαχελάς, είναι μια άλλη
μεγάλη ιστορία που θα αφήσω για μια άλλη στιγ-
μή.

Τέλος -αλλά σε καμιά περίπτωση τελευταίο- ο
Αλέξης Παπαχελάς κάνει μια μείζονος σημασίας
παρατήρηση. 

Μια παρατήρηση που κι εμείς την έχουμε κάνει
πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά έχει σημασία
να γίνεται και από τον συγκεκριμένο δημοσιο-
γράφο και εφημερίδα.

Γράφει: «H Ελλάδα ποτέ δεν κέρδισε τις μεγά-
λες μάχες της χωρίς τον Ελληνισμό της Διασποράς
σε πρωταγωνιστικό ρόλο».

Είναι παρήγορο ότι σε αντίθεση με την κυβέρ-
νηση, αλλά για να είμαστε δίκαιοι και με τις κυ-
βερνήσεις του παρελθόντος, που υπάρχουν προ-
σωπικότητες στην Αθήνα που γνωρίζουν, ενδια-
φέρονται και κατανοούν τη σημασία του απόδη-
μου Ελληνισμού.

Ομως η σχέση αυτή πρέπει να είναι αμφίδρο-
μη.

Περιμένουμε λοιπόν από την Αθήνα, αφού κα-
ταλάβει πλήρως τη σημασία που έχει ο απόδημος
Ελληνισμός και ο Ελληνισμός των ΗΠΑ, στην πιο
ισχυρή χώρα του Κόσμου, να συνταχθεί μαζί μας
στις μάχες που κι εμείς δίνουμε. Μάχες που δί-
νουμε για τα παιδιά μας και τον απανταχού Ελ-
ληνισμό.

Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

Προστέθηκε και η φωνή του Αλέξη Παπαχελά 



ΑΘΗΝΑ. Στο ΠΑΣΟΚ δεν τολ-
μούσε κάποιος να αμφισβητήσει
τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι
σύντροφοι που είχαν γλιτώσει
από το πειθαρχικό του Δημήτρι-
ου Παγορόπουλου ή «Χατζάρα»,
έλεγαν χαριτολογώντας ότι η μό-
νη φράξια που επιτρεπόταν ήταν
αυτή του... Προέδρου. Το ίδιο
πιστεύω και για τους 53! Είναι
καθαρά μία προεδρική φράξια,
φτιαγμένη για να δίνει παρηγο-
ριά στην πληγωμένη ψυχή του
Αριστερού.

Οι 53 έχουν γεμίσει τον τόπο
με σελίδες κειμένων, με ιδέες,
με προτάσεις. Ολα αυτά σε επί-
πεδο θεωρίας. Στην πράξη στη-
ρίζουν αυτή την κυβέρνηση, πα-
ραμένουν συνέταιροι με τον Πά-
νο Καμμένο και συνυπεύθυνοι
για τα όσα έχουν συμβεί τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Στα παιγνί-
δια εξουσίας αγοράζει κανείς
ολόκληρο το πακέτο, με τα θετι-
κά και τα αρνητικά του. Δεν μπο-
ρεί να κάνει επιλογές του τύπου
«τα καλά για μένα και τα καμμέ-
να για τα κορόιδα». Δεν υπάρ-
χουν σε αυτό το επίπεδο κορόι-
δα.

Αν δηλαδή πιστεύουν οι 53
ότι τους δόθηκε το θαυμαστό
προνόμιο να είναι και μέσα και
έξω από την κυβέρνηση Τσίπρα,
θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις
θέσεις τους. Είτε βρίσκονται σε
πλάνη είτε παίζουν ηθελημένα
τον ρόλο που τους δόθηκε από

τον Αλέξη Τσίπρα. Τείνω να πι-
στέψω το δεύτερο!

Αν πράγματι εννοούσαν αυτά
τα οποία λένε θα έπρεπε να
έχουν ήδη ρίξει την κυβέρνηση.
Αν δεν τους αρέσει ο Πάνος Καμ-
μένος, θα ήταν αρκετό να θέ-
σουν το πρόβλημα με πιεστικό
τρόπο. Είτε αποδέχονται έναν
συνέταιρο σαν τον Πάνο Καμμέ-
νο, οπότε δεν έπρεπε να μιλούν
σχετικά, είτε δεν τον αποδέχον-
ται και προκαλούν εκλογές. Το
να θέλουν την κυβέρνηση που
την έχουν εξαιτίας της στήριξης
των ΑΝΕΛ και να λοιδορούν τον
πρόεδρο του κόμματος, είναι μία

σχιζοφρενική στάση.
Δύο είναι τα αιώνια και άλυτα

προβλήματα της ανθρωπότητας.
Το ένα είναι ο τετραγωνισμός
του κύκλου. Το άλλο να βρεθεί
ένας τρόπος που να διατηρεί την
πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορ-
τάτο. Οι 53 επιχειρούν να λύ-
σουν και τα δύο! Ξέρουν ότι αυ-
τό είναι αδύνατον. Η Αριστερά
δεν έχει προτάσεις για τον πραγ-
ματικό κόσμο και η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς τον Πάνο Καμμέ-
νο.

Κάποιοι από τους 53 μπορεί
να σκέφτονται ότι βάζουν πολι-
τική υποθήκη για το μέλλον, σε
περίπτωση που ηττηθεί κατά
κράτος σε εκλογές ο Αλέξης Τσί-
πρας. Είναι πιθανόν. Πόσο μάλ-
λον όταν μεταξύ των 53 υπάρ-
χουν πολιτικοί που είναι δημο-
φιλείς στο εκλογικό σώμα. Δεν
είναι κακό να έχει κανείς φιλο-
δοξίες. Αρκεί να θυμάται τι συ-
νέβη στον Παναγιώτη Λαφαζά-
νη. Επειδή η πραγματική δύνα-
μη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης
Τσίπρας. Ολοι οι άλλοι υπάρχουν
για να φωτίζουν τον δρόμο του!

Σε αυτό μπορούμε να αναζη-
τήσουμε ομοιότητες στην πορεία
του Ανδρέα Παπανδρέου και του
Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας
δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου!
Σύμφωνοι! Αλλά ας μην τον υπο-
τιμούν οι εχθροί και οι φίλοι του.
Κυρίως οι φίλοι του!

LIBERAL.GR  Του Θανάση Μαυρίδη

Οι 53 και η ψυχή του Αριστερού

ΑΘΗΝΑ. Η συντριπτική πλει-
οψηφία των πολιτών δείχνει να
αγνοεί την κυβερνητική προπα-
γάνδα που παρουσιάζει μια ει-
δυλλιακή εικόνα τόσο στην οι-
κονομία όσο και στην καθημερι-
νότητα.

Το Μαξίμου και τα περισσό-
τερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπό-
σχονται ότι: Το καλοκαίρι θα
βγούμε από τα μνημόνια. Η οι-
κονομία θα μπει σε ιλιγγιώδεις
ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία
μειώνεται. Ερχονται ελαφρύνσεις
αντί για επιβαρύνσεις. Υπάρχει
προστασία των «λαϊκών κατοι-
κιών» από πλειστηριασμούς. Το
σύστημα Υγείας λειτουργεί καλύ-
τερα από ποτέ. Η εγκληματικό-
τητα αντιμετωπίζεται με σωστό
τρόπο. Το αραβικό deal του Καμ-
μένου είναι «καθαρό». Η επίσκε-
ψη Ερντογάν ωφέλησε τη χώρα.

Δύο γκάλοπ του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και της «Kάπα
Research» που δημοσιοποιήθη-
καν τις τελευταίες ημέρες απο-
δεικνύουν ότι οι ψηφοφόροι δεν
πέφτουν στην παγίδα των ψευ-
δοαφηγημάτων της κυβέρνησης.
Το 74,5% θεωρεί πως ακόμη και
οι «λαϊκές κατοικίες» βρίσκονται
απροστάτευτες μπροστά στο εν-

δεχόμενο πλειστηριασμού. Το
συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί
κόλαφο για τον ίδιο τον Αλέξη
Τσίπρα, καθώς την παραπάνω
άποψη έχει και το 60% των πο-
λιτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου του
2015.

Το 54% αξιολογεί ως σημαν-
τικότερο πρόβλημα την ανεργία,
ενώ ακολουθούν με 38,5% η
φτώχεια, με 31% η τραγική κα-
τάσταση των δομών Υγείας - νο-
σοκομείων, με 23% η διαφθορά
και με 17% η εγκληματικότητα.
Ουσιαστικά οι πολίτες καταρρί-
πτουν τους ισχυρισμούς της κυ-
βέρνησης πως στους πέντε αυ-
τούς τομείς τα πράγματα πηγαί-
νουν προς το καλύτερο.

Αλλά οι πολίτες δεν δείχνουν
να πιστεύουν τα λεγόμενα του
Μαξίμου και για άλλα σοβαρά
ζητήματα. Το 60,5% του συνό-
λου και σχεδόν 1 στους 2 ψηφο-

φόρους του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν
πως υπάρχουν υποψίες σκανδά-
λου στην υπόθεση πώλησης πο-
λεμικού υλικού προς τη Σαουδι-
κή Αραβία στην οποία εμπλέκε-
ται ο Πάνος Καμμένος.

Και, τέλος, παρά τους πανη-
γυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα και
των συντρόφων του για την τε-
ράστια επιτυχία της επίσκεψης
Ερντογάν, η κοινή γνώμη φαίνε-
ται να έχει εντελώς αντίθετη
άποψη. Το 46,5% πιστεύει ότι
ωφέλησε την Τουρκία και μόλις
το 12% πως υπήρξαν κέρδη για
την Ελλάδα.

Οι πολίτες ύστερα από οκτώ
επώδυνα μνημονιακά χρόνια
γνωρίζουν πλέον την αλήθεια.
Μπορεί, χθες, στη Βουλή οι 153
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ να ισχυρίζονταν πως ψη-
φίζουν τον τελευταίο μνημονια-
κό προϋπολογισμό. Η κοινωνία
ξέρει πως από το 2019 έρχονται
δραστικές περικοπές συντάξεων,
μεγάλες επιβαρύνσεις από τη
μείωση αφορολόγητου και έως
το 2022 πολλά ακόμα σκληρά
μέτρα. Γι’ αυτόν το λόγο όχι μόνο
απορρίπτει τα ψευδοαφηγήματα,
αλλά και θα δώσει ισχυρή απάν-
τηση στις κάλπες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  Του Γιάννη Τσαπρούνη

Ούτε οι ψηφοφόροι του δεν τον πιστεύουν

ΑΘΗΝΑ. Τι να σχολιάσει κανείς
για τον Προϋπολογισμό. Ετσι κι
αλλιώς θα αναθεωρηθεί ως προς
τους στόχους του κατά τον
Μάιο... Προϋπολογισμός λιτότη-
τας και αυτός, χωρίς όμως να πα-
ράγεται αποτέλεσμα για την κοι-
νωνία, για την οικονομία.

Μα, παράγεται πλεόνασμα!
Σωστά, αλλά ένα πλεόνασμα βα-
σισμένο στην υπερφορολόγηση
που έχει διαλύσει την κοινωνία,
έχει «στύψει» την επιχειρηματι-
κότητα και έχει θέσει υπό ομη-
ρία την αγορά. Μία υπερφορο-
λόγηση που έχει προκαλέσει
πλήρη αφαίμαξη κάθε διαθέσι-
μου πόρου κυρίως στα μεσαία ει-
σοδήματα, τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας, που έχουν υποστεί
και το μεγαλύτερο πλήγμα.

Και στην οποία εν τέλει -μαζί
με τα... φέσια του Δημοσίου-
οφείλεται εν πολλοίς και το «μα-
ξιλαράκι» των διαθεσίμων που
αποτελεί προϋπόθεση της εξό-
δου στις αγορές. Και την ίδια
στιγμή το 4ο Μνημόνιο έρχεται
με βήμα ταχύ. Και χωρίς δανει-
ακή σύμβαση αυτή τη φορά...
Βεβαίως η έννοια Μνημόνιο έχει
δαιμονοποιηθεί από την κυβέρ-
νηση που σκοπεύει να πανηγυ-
ρίσει το καλοκαίρι την έξοδο
από τα Μνημόνια. Χαλάει τη φιέ-
στα. Ομως όπως και αν ονομά-
σουν τη νέα σερί οδό ασφυκτι-
κής επιτήρησης και φιλοδοξιών
δημοσιονομικών στόχων, ε, πάλι
Μνημόνιο θα είναι στην ουσία.

Θα περίμενε πάντως κανείς
σε αυτόν τον... τελευταίο μνη-
μονιακό Προϋπολογισμό, όπως
τον αποκαλεί η κυβέρνηση, να
υπάρχει μία ιδιαίτερη έμφαση σε
αναπτυξιακές δράσεις. Μοιάζει
όμως να απουσιάζει για μία ακό-
μη φορά η αναπτυξιακή ατζέντα,
πέρα από κάτι ελάχιστα... Σαν
να μην τους ενδιαφέρει το ζήτη-
μα της ανάπτυξης... Σαν να τους
έλκει το μοντέλο της υπερφορο-
λόγησης που τους εξασφαλίζει
την ισοπέδωση της κοινωνίας.
Ποια ανάπτυξη; Εκεί, με σκυμ-
μένα κεφάλια... Μόνο που τα πε-
ριθώρια έχουν στενέψει και οι
φοροδοτικές δυνατότητες τεί-
νουν να στρέψουν... Με ό,τι αυ-
τό σημαίνει για τους δημοσιονο-
μικούς στόχους.

Με άλλα λόγια, άλλος ένας
Προϋπολογισμός που... δεν λέει
την αλήθεια. Δεν ανταποκρίνε-
ται στην πραγματική εικόνα, στις
πραγματικές ανάγκες. Η κοινω-
νία στο... απόσπασμα και ο χρό-
νος να περνάει... Αλλωστε υπάρ-
χει πλέον και το τρυκ της επιδο-
ματικής πολιτικής για να ξεγελι-
ούνται οι μάζες. Και δυστυχώς
είναι τόσο μεγάλη η ανέχεια της
κοινωνίας που προς το παρόν το
κόλπο πιάνει...

CAPITAL.GR  Του 
Δ. Παπακωνσταντίνου

Αλλος 
ένας Προ-

ϋπολογισμός
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ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ

Θα τα κάψουν όλα
Χρονιάρες μέρες γιορτινές, ευκαιρία για γαλήνη παντός είδους και
μορφής κοινωνικής και οικογενειακής κι όμως ακριβώς τα
αντίθετα συμβαίνουν στη Μόρια της Λέσβου. Πρόκειται για μια
περήφανη κωμόπολη με ειρηνικούς και φιλότιμους κατοίκους, η
οποία όμως σήμερα έχει γίνει αγνώριστη λόγω των δύο
προσφυγικών καταυλισμών, ο ένας στην είσοδο στην τοποθεσία

Καρά-Τεπέ και ο άλλος στην
έξοδο στην οποία της Λάρσου.
Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν
αργά τη νύχτα της Τρίτης στον
καταυλισμό μεταναστών και
προσφύγων στη Μόρια με
συγκρούσεις μεταξύ Αράβων,

Αφγανών και Ιρακινών μεταναστών. Δέκα τραυματισμοί και
πολλές φωτιές σε σημείο μάλιστα που δεν άφηναν την
Πυροσβεστική να μπει να τις σβήσει.
Πολλά έχουν λεχθεί, άλλα τόσα έχουν υποσχεθεί, ακόμα κι ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος
Ιερώνυμο και τον Πάπα Φραγκίσκο της Ρώμης πήγαν επί τόπου
τον Απρίλιο του 2016, αλλά δεν έγινε τίποτε. Παρών ήταν και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαμογελώντας και εκεί -είναι κι
αυτό ένα δημοσιοσχεσίτικο προνόμιο- αλλά η Μόρια καίγεται.
Τα μαντάτα που παίρνω από εκεί είναι μαντάτα απόγνωσης και τα
οποία συνοψίζονται σε μία κοινή φράση «θα το κάψουν το χωριό
μας».
Ζητώ την κατανόησή σας για τον προσωπικό τόνο του σχολίου,
αλλά έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί η Μόρια είναι ο τόπος
που γεννήθηκα και μεγάλωσα μετρώντας τις ελπίδες και τα όνειρά
μου μέσα από τα χρυσαφένια μαλλιά των ελαιώνων.

Θ.Κ.

«Επιστρατεύουν» Κατσουρίδη
Ο Νίκος Κατσουρίδης -άλλοτε «βαρύ πυροβολικό» του ΑΚΕΛ-
είναι για διάφορους λόγους, παροπλισμένος από το κόμμα του, το
οποίο δίνει μεγάλο αγώνα για να περάσει τον Σταύρο Μαλά στον
δεύτερο γύρο των επικείμενων προεδρικών εκλογών.
Υπό αυτές τις περιστάσεις σκέφτηκαν εκεί στο ΑΚΕΛ ότι μια
επιστροφή Κατσουρίδη και δυναμική υποστήριξη του Στ. Μαλά,
θα του δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να προσπεράσει τον
Νικόλα Παπαδόπουλο και να βρεθεί αυτός στον «τελικό» με
αντίπαλο τον Αναστασιάδη.
Ετσι, έχουν αρχίσει τις παρασκηνιακές επαφές για να τον πείσουν
και στον ίδιο φαίνεται να εναπόκειται πλέον εάν θα επιστρέψει…

N.K.

Οι πολίτες ύστερα από
οκτώ επώδυνα μνημονιακά
χρόνια γνωρίζουν 
πλέον την αλήθεια
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Παράδοση, άριστη ποιότητα, φρεσκάδα, πλούσια γεύση,
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στο τραπέζι σας. Απολαύστε τα.

ΚΡΙΝΟΣ. Η σωστή επιλογή.

CROWN PETERS

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
M E  E Π I Σ T Ρ O ΦH

ΤO ΓΡΑΦΕΙO ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡOΤΗΤΑΣ

ASTORIA OFFICE: 
34-10 Broadway, Astoria, NY 11106 • (718) 932-7800 • 1-800-321-1199

BROOKLYN OFFICE:
8117 Fifth Avenue, Brooklyn, NY 11209 • (718) 680-9200 • 1-800-445-8550

crownpeters.com

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

648$

Επιπλέον χρέωση για αναχωρήσεις 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου

ΑΘΗΝΑ. Πολλή κουβέντα γίνε-
ται -κι άλλος τόσος φραμπαλάς-
από την πλευρά της κυβέρνησης
για την «εμπιστοσύνη» που δεί-
χνουν αγορές και «επενδυτές»
στην ελληνική οικονομία, που
δημιουργεί κερδοφόρες προ-
οπτικές. Το «μυστικό», βέβαια,
δεν είναι άλλο απ’ την ένταση
της εκμετάλλευσης των εργαζο-
μένων, τη διάνοιξη νέων πεδίων
κερδοφορίας για το κεφάλαιο με
τις ιδιωτικοποιήσεις και τις άλ-
λες αντιλαϊκές «μεταρρυθμί-
σεις».

Και ως προς αυτό, η «ομοφω-
νία» είναι χαρακτηριστική: Μό-
λις προχτές, ο πρέσβης των ΗΠΑ
Τζ. Πάιατ καλούσε τα αμερικα-
νικά μονοπώλια να επενδύσουν
στην Ελλάδα, γιατί «δεν υπάρχει
πιο ανταγωνιστική οικονομία
από πλευράς μισθών στην Ευ-
ρωζώνη αυτήν τη στιγμή». 

Τα ίδια έλεγε και τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη σε Αγγλους
«επενδυτές» ο Ελληνας Υπουρ-
γός Οικονομίας, υπογραμμίζον-
τας τη «δυνατότητα κερδοφο-

ρίας» τους με βάση το γεγονός
ότι το 2016 «το εργατικό κόστος
στην Ελλάδα ήταν μόνο το
47,7% της ΕΕ».

Ενώ ενδιάμεσα ο ΣΕΒ παρου-
σίαζε τις «εκτιμήσεις» του για το
«μέλλον της εργασίας», λέγοντας
ότι «η επιστροφή στο καθεστώς
εργασιακών ρυθμίσεων που
ίσχυε πριν την κρίση, είναι μια
ανιστόρητη ουτοπία, που δεν
έχει καμία σχέση με την οικο-
νομική πραγματικότητα της χώ-
ρας μας».

Να, λοιπόν, ποια είναι η κοι-
νή συνισταμένη κυβέρνησης -
κεφαλαίου - ιμπεριαλιστικών ορ-
γανισμών και τι έχουν να περι-
μένουν οι εργαζόμενοι από τη
«δίκαιη» ανάπτυξη: Θυσίες χω-
ρίς τέλος, για να διατηρείται η
«ανταγωνιστικότητα» του κεφα-
λαίου. 

Η μόνη προσδοκία μπορεί να
έρθει όχι από τα εχθρικά σχέδια
του κεφαλαίου, αλλά από το δι-
κό τους οργανωμένο αγώνα, που
θα στρέφεται ενάντια στον
πραγματικό αντίπαλο. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ  Σχόλιο

Κοινή συνισταμένη

Η απόγνωση από τη Μόρια
συνοψίζεται σε μία κοινή φράση

«θα το κάψουν το χωριό μας»
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προφέρουν σωστά, αλλά και
τους διδάσκουμε την παράδοση
και την ιστορία του κάθε γλυ-
κού. Οι Αμερικανοί είναι φιλο-
μαθείς και εάν επιμένεις μαθαί-
νουν και προφέρουν σωστά τα
ονόματα», είπε υπενθυμίζοντας
ότι με τον ίδιο τρόπο επέμεινε
και με ονόματα των παιδιών της.

Η κ. Εφη Φουράκη και ο σύ-
ζυγός της Βασίλειος Φουράκης
έχουν τρία παιδιά, τον Αχιλλέα
που είναι 27 ετών και ασχολεί-
ται με τα «Glyka - Sweets», τον
Οδυσσέα που είναι 21 ετών και
σπουδάζει Πληροφορική και την
Ηλέκτρα που είναι 20 ετών και
σπουδάζει Δημόσια Υγεία.

Η πενταμελής οικογένεια
Φουράκη έχει τρεις συνολικά
επιχειρήσεις. Ο Βασίλειος Φου-
ράκης έχει τη δική του εταιρεία
η οποία ασχολείται με ντουλά-
πες σε πολυώροφα κτίρια, η Εφη
και ο Αχιλλέας έχουν το ζαχα-
ροπλαστείο «Glyka - Sweets» και
η Ηλέκτρα έχει τη δική της εται-
ρεία «Τhe Elektra’s Dog Treats»,
η οποία παράγει μπισκότα για
σκυλιά.

Η Ηλέκτρα έχει την ιστοσε-

λίδα της https://www.elektras-
dogtreats.com μέσω της οποίας
διαθέτει τα μπισκοτάκια και άλ-
λες τροφές για σκυλιά. Ιδιαίτερη
αίσθηση προκαλεί η ονομασία
των προϊόντων της, μεταξύ των
οποίων τα «Spinach & Feta
Cheese Dog Treat» και τα
«Pumpk in Pie Dog Treats».

Ερωτηθείσα για την απόφα-
σή της να ασχοληθεί με την αρ-
τοποιία-ζαχαροπλαστική ανέφε-
ρε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε
το πρόβλημα υγείας της κόρης

της, Ηλέκτρας, το οποίο την
υποχρέωσε να παρατήσει τη
δουλειά.

Αρχικά άρχισε να παράγει
αρτοσκευάσματα στην κουζίνα
του σπιτιού της και προ επτά πε-
ρίπου ετών δημιούργησε το εν
λόγω εργαστήριο και ξεκίνησε
τη μαζική παραγωγή. Προ ενός
έτους αποφάσισαν να συμμετά-
σχουν με το δικό τους περίπτερο
στη Χειμερινή Διεθνή Εκθεση
Τροφίμων του Αγίου Φραγκί-
σκου και απέσπασαν τα ευμενή

σχόλια των επισκεπτών.
Ο κ. Βασίλειος Φουράκης

γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Πειραιά και έλκει την καταγωγή
του από την Κίσσαμο Χανίων.
Ηρθε στην Αμερική για σπουδές.
Το 1978 γνώρισε την εκλεκτή
της καρδιάς του σε μια από τις
εκδηλώσεις του χορευτικού. Το
1986 ίδρυσαν το χορευτικό
«The Minoan Dancers» με έδρα
την κοινότητα της Γεννήσεως
του Χριστού στο Νοβάτο της Κα-
λιφόρνιας.

Το χορευτικό έχει μια πλού-
σια συλλογή ενδυμασιών και
συμμετέχει στα φεστιβάλ που
διοργανώνουν οι ελληνικές κοι-
νότητες της περιοχής και στους
διαγωνισμούς χορού που διορ-
γανώνει η Μητρόπολη του Αγίου
Φραγκίσκου και έχει αποσπάσει
πολλά βραβεία.

Ιδιαίτερο ρόλο στη διαπαιδα-
γώγηση των χορευτών παίζουν
και τα προσκυνηματικά ταξίδια
που έχουν διοργανώσει στη γε-
νέτειρα.

Του ανταποκριτή μας 
Σταύρου Μαρμαρινού

ΤΑΜΠΑ. «Να τα πούμε;», ρώτη-
σαν σύμφωνα με την χριστουγεν-
νιάτικη παράδοση, οι μικροί μα-
θητές τον δήμαρχο του Τάρπον
Σπρινγκς, Χρυσόστομο Αλαχούζο.
Κι εκείνος, χαμογελαστός, τους
ενθάρρυνε, λέγοντας, «Να τα πεί-
τε», ενώ ο κόσμος μέσα στο αμ-
φιθέατρο του Δημαρχείου ξε-
σπούσε σε χειροκροτήματα.

Ηταν οι μικροί μαθητές της
Ακαδημίας Πλάτωνα, από το Πι-
νέλας Παρκ, που πήγαν να ψάλ-
λουν τα Κάλαντα και άλλα τρα-
γούδια των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς στον κ. Αλα-
χούζο. Μαζί τους ήταν οι δάσκα-
λοι των Ελληνικών, Χριστίνα Βί-
τους και Γιώργος Καλογερόπου-
λος, καθώς και ο δάσκαλος της
Μουσικής, Μπράτισλαβ Μανασιέ-
βιτς, που τους συνόδευσε με το
ακορντεόν του. Στο τέλος μάλιστα
ενθουσίασε το κοινό παίζοντας
τον θρυλικό «Ζορμπά».

H κ. Βίτους ευχαρίστησε για
την ευκαιρία που δόθηκε στο
σχολείο για να δείξει τι μαθαίνουν
τα παιδιά. «Δεν είναι όλα τα παι-
διά από ελληνικές οικογένειες»,
είπε. «Εχουμε διάφορα παιδιά,

γιατί είμαστε πολυπολιτισμικό
σχολείο. Μαθαίνουν, όμως, όλα
Ελληνικά και είναι πολύ χαρού-
μενα που μαθαίνουν την ελληνι-
κή γλώσσα».

Στην αρχή, οι μαθητές έψαλ-
λαν τους Εθνικούς Υμνους Ελλά-
δος και Αμερικής και αμέσως μετά
τα Κάλαντα. Πρώτα «Καλήν ημέ-
ραν άρχοντες, κι αν είναι ορισμός
σας, Χριστού τη θεία γέννηση, να
πω στ’ αρχοντικό σας...». Και μετά
από μερικά Χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, το «Αρχιμηνιά κι αρ-
χιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβα-

νιά κι αρχή καλός μας χρόνος, εκ-
κλησιά με τ’ άγιο θρόνος...».

Πιστοί στην παράδοση, μερι-
κοί από τους μαθητές και τις μα-
θήτριες τραγουδούσαν, χτυπώ-
ντας και τα αξέχαστα τρίγωνα, ή
καμπανέλια, που έφερναν ανα-
μνήσεις και  τόνιζαν τη γοητεία
της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαι-
ρας.

Αφού τέλειωσαν τα Κάλαντα,
προσκλήθηκαν όλα τα παιδιά στο
γραφείο του δημάρχου, όπου ο κ.
Αλαχούζος με τους συνεργάτες
του, τους πρόσφερε διάφορα γλυ-

κίσματα και αναψυκτικά. Τους ευ-
χήθηκε, επίσης για τις επικείμενες
γιορτές και μοίρασε σε όλα διά-
φορα δώρα. 

Ο κ. Αλαχούζος δήλωσε ότι δέ-
χτηκε με μεγάλη χαρά τους μα-
θητές της Ακαδημίας Πλάτωνα.
«Εδειξαν την ικανότητα που
έχουν, αυτά που μαθαίνουν στον
‘Πλάτωνα’, που είναι σχολείο που
προσφέρει άριστη εκπαίδευση»,
τόνισε. «Τα παιδιά αυτά μαθαί-
νουν την Ελληνική, ως δεύτερη
γλώσσα. Τα είδα ενθουσιασμένα.
Πρόσφεραν το καλύτερο που

μπορούσαν για να μας ευχαριστή-
σουν. Μας έφεραν το πνεύμα των
Χριστουγέννων στο Τάρπον
Σπρινγκς». Ο κ. Αλαχούζος ευχα-
ρίστησε τους δασκάλους, τους γο-
νείς και τους μαθητές, καθώς και
τον γενικό διευθυντή της Ακαδη-
μίας, Στηβ Χριστόπουλο, ο οποίος
είναι ο δημιουργός όλων των σχο-
λείων της Ακαδημίας Πλάτωνα.
Επίσης, το Συμβούλιο της Ακαδη-
μίας.

Σε δηλώσεις της, η κ. Βίτους
ευχαρίστησε την Ακαδημία Πλά-
τωνα γιατί «δίνει σε όλα τα παιδιά
να μάθουν Ελληνικά, ως δεύτερη
ξένη γλώσσα, πράγμα πολύ ση-
μαντικό». Πρόσθεσε, δε, ότι πή-
γαν στο Δημαρχείο για να χαιρε-
τίσουν και να ευχηθούν στον κ.
Αλαχούζο, ο οποίος τους υποδέ-
χτηκε με πάρα πολύ χαρά και
αγάπη, όπως είπε.

Μεταξύ των παραβρεθέντων
στην εκδήλωση, ήταν και η πρό-
εδρος του Συλλόγου Αθηναίων,
«Αττική», Ελένη Καρυοφύλλη. Σε
δήλωσή της εξέφρασε τον ενθου-
σιασμό της από την εμφάνιση των
μαθητών της Ακαδημίας Πλάτω-
να. Ευχήθηκε, εξάλλου, του χρό-
νου ο δήμαρχος κ. Αλαχούζος να
είναι καλά για να διοργανώσει και
πάλι τη γιορτή αυτή.

Κάλαντα του «Πλάτωνα» στον δήμαρχο του Τάρπον Σπρινγκς
Του Μιχάλη Κακιά

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ. Με την αναπαρά-
σταση της γέννησης του Χριστού,
με κάλαντα, τραγούδια και χορό
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19
Δεκεμβρίου η γιορτή του Ημερή-
σιου Ελληνικού Σχολείου «Αργύ-
ριος Φάντης» της κοινότητας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στο Μπρούκλιν.

Οι μαθητές με το εξαιρετικό
πρόγραμμα που παρουσίασαν με-
τέδωσαν με ευλάβεια τον εορτα-
σμό των Χριστουγέννων, κερδίζο-
ντας το πιο θερμό χαμόγελο και
χειροκρότημα γονέων, παππού-
δων και γιαγιάδων.

Ο διευθυντής του σχολείου,
Θεόδωρος Τασούλας, στην ομιλία
του ευχαρίστησε όλους όσοι πα-
ραβρέθηκαν στη γιορτή, τους εκ-
παιδευτικούς για το έργο που επι-
τελούν και τους μαθητές για τον
ζήλο και την προσπάθεια που κα-
ταβάλλουν.

Ο πρόεδρος του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου, Χαράλαμπος Πα-
λουμπής, ευχήθηκε καλά Χρι-
στούγεννα σε όλη την Ομογένεια,
υγεία, χαρά και προκοπή.

Η πρόεδρος της σχολικής επι-
τροπής, Κατερίνα Τσαμασίλου,
συνεχάρη τους μαθητές για τις
επιδόσεις και την επιμέλειά τους,
το εκπαιδευτικό προσωπικό για
την αφοσίωσή τους, καθώς και
τους γονείς για την αγάπη και
εμπιστοσύνη που δείχνουν στο
σχολείο.

Η Ιωάννα Γκλαβά, υπεύθυνη
του Ελληνικού Τμήματος, ευχή-
θηκε η νέα χρονιά να είναι ακόμη
πιο επικοδομητική για όλα τα
ομογενειακά σχολεία τα οποία,
όπως τόνισε, επιτελούν έργο ιερό,
αυτό της μετάδοσης και διάδοσης
της ελληνικής γλώσσας και πολι-
τισμού, της ορθόδοξης πίστης και
θρησκείας.

Η Κωνσταντίνα Πιτσούλη,
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων,
συνεχάρη τους δασκάλους και
τους μαθητές για την υπέροχη
γιορτή που παρουσίασαν και
ανέφερε ότι ο σύλλογος θα συ-
νεχίσει, όπως πάντα, την προ-
σπάθεια στήριξης των αναγκών
του σχολείου.

Γιορτή 
Ημερήσιου
Σχολείου

«Α. Φάντης»

Ομογενείς παράγουν  ελληνικά γλυκά στην Καλιφόρνια

Αριστερά: Ο ελληνικής καταγωγής δήμαρχος του Τάρπον Σπρινγκς, Χρυσόστομος (Κρις) Αλαχούζος,
προσφέρει μετά τα Κάλαντα αναψυκτικά και δώρα στους μαθητές μέσα στο γραφείο του. Δεξιά:
Μερικά από τα παιδιά της Ακαδημίας Πλάτωνα του Πινέλας Παρκ, ενώ τραγουδούν τα Κάλαντα
στο Δημαρχείο του Τάρπον Σπρινγκς. Δίπλα τους η δασκάλα Ελληνικών, Χριστίνα Βίτους.

Αριστερά ο Αχιλλέας και η μητέρα του Εφη Φουράκη στο ερ-
γαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου τις τελευταίες ημέρες πα-

ρασκευάζουν τις βασιλόπιτες. Δεξιά η Εφη Γουράκη με την
Ηλέκτρα, η οποία έχει ιδρύσει την δική της επιχείρηση.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στιγμιότυπα από
χριστουγεννιάτικη
γιορτή του Ημερή-
σιου Ελληνικού
Σχολείου «Αργύ-
ριος Φάντης». Αρι-
στερά το χορευτι-
κό, ενώ δεξιά η χο-
ρωδία η οποία
έψαλε τα Κάλαντα
των Χριστουγέν-
νων και της Πρω-
τοχρονιάς.

φΩΤογραφιΕσ: WR/σΤαυροσ ΜαρΜαρινοσ

φΩΤογραφιΕσ: WR/ΜιχαΛησ κακιασ

Αναπαράσταση 
της Γέννησης 
του Θεανθρώπου
και Κάλαντα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα - «ΑΜΠΕ»). O Οργανισμός
Enterprise Greece συμμετείχε ως
υποστηρικτής στο 2ο Export USA
Forum, που διοργάνωσαν με από-
λυτη επιτυχία το «TRADE USA»
και το Ελληνοαμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο, στις 18 Δε-
κεμβρίου στο ξενοδοχείο «Μεγά-
λη Βρετάνια». Το Φόρουμ παρα-
κολούθησαν εκπρόσωποι ελληνι-
κών εταιρειών με εξωστρεφή προ-
σανατολισμό που ενδιαφέρονται
να διεισδύσουν στην αγορά των
ΗΠΑ.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης
των ελληνικών εξαγωγών στην
αμερικανική αγορά, ο Οργανισμός
Enterprise Greece τον Ιούνιο του
2018 θα διοργανώσει, για τρια-
κοστή συνεχόμενη χρονιά, την
επίσημη εθνική συμμετοχή της
Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη
Διεθνή Εκθεση «Summer Fancy
Food Show», τη μεγαλύτερη εκ-
θεσιακή εκδήλωση Τροφίμων και
Ποτών της Βορείου Αμερικής.

Εχοντας ως μήνυμα «Invest in
Taste», η εθνική συμμετοχή εισέρ-
χεται στην πολυδιάστατη αγορά
των ΗΠΑ, δηλώνοντας στους
επαγγελματίες επισκέπτες της έκ-
θεσης ότι η επιλογή των ελληνι-
κών προϊόντων στην ουσία είναι
επένδυση στη γεύση, στην ποιό-
τητα και ουσιαστικά στο «Ευ ζην»
και απευθύνει πρόσκληση για
επενδύσεις στο δυναμικό αγρο-
διατροφικό κλάδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος,
Ηλίας Αθανασίου, στην ομιλία του
αναφέρθηκε στη στρατηγική συ-
νεργασία με το Ελληνοαμερικα-
νικό Επιμελητήριο, με απώτερο
στόχο την προβολή των υψηλής
προστιθέμενης αξίας και εξαιρε-
τικής ποιότητας ελληνικών αγρο-
το-διατροφικών προϊόντων στην
αμερικανική αγορά. Τόνισε, ακό-
μη, ότι η εθνική συμμετοχή της
Ελλάδας και μάλιστα ως τιμώμε-
νης χώρας εντάσσεται σε ένα
πρόγραμμα δράσεων του
Enterprise Greece, που στοχεύει
στην ενίσχυση της προβολής των
ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση την προώθηση των ελ-
ληνικών εξαγωγών και την προ-
σέλκυση επενδύσεων.

Η Ελλάδα
στην Διεθνή
Εκθεση της
Ν. Υόρκης

ΕυγΕνική παραχώρηση Εφησ φουράκη



Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Σώθηκε από τις
πυρκαγιές ο ιερός ναός της Αγίας
Βαρβάρας στην ομώνυμη πόλη
Santa Barbara της Καλιφόρνιας.
Οπως είχε γράψει ο «Εθνικός
Κήρυκας», οι φλόγες είχαν φτά-
σει σε απόσταση αναπνοής από
τον ναό.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη
στον «Εθνικό Κήρυκα» αργά το
βράδυ της Τρίτης ο ιερατικός
προϊστάμενος της κοινότητας π.
Χαράλαμπος Φοξ είπε πως «μό-
λις βγήκα από μία ενημερωτική
σύσκεψη με τις αρμόδιες Αρχές
οι οποίες έδωσαν αναφορές για
τα όσα συμβαίνουν και ο γενικός
αρχηγός των επιχειρήσεων Κρις
Τσίλντερς είπε ότι η πυρκαγιά
στην κομητεία του St. Barbara
έχει σβήσει βασικά. Στο βόρειο
μέρος της κομητείας Βέντουρα
υπάρχει κάποια δραστηριότητα
μικρών πυρκαγιών στην παρυ-
φές της κομητείας St. Barbara
και υπάρχει πάντοτε η πιθανό-
τητα να αναζωπυρωθούν. Ισχυ-
ροί άνεμοι αναμένονται το βρά-
δυ της Τετάρτης αλλά η αίσθηση
του είναι ότι θα μας ξεπεράσουν
οπότε το πρωί της Πέμπτης θα
γνωρίζουμε ότι όλα τέλειωσαν
κι όλοι θα μπορέσουν να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους ή θα
έχουν εκτενέστερη μάχη».

Αναφορικά με την εκκλησία
και την κοινότητα είπε ότι «είχε
τεθεί σε εθελοντική εκκένωση.
Για προληπτικούς λόγους πήρα

από τον ναό τα ιερά σκεύη διότι
από τη στιγμή που θα άλλαζε
το καθεστώς σε υποχρεωτική
εκκένωση δεν θα μπορούσα να
μπω στο ναό. Η φωτιά κινείτο
με ταχύτητα προς το ναό, κι
έτσι έτρεξα και πήρα τα ιερά
σκεύη». Ο π. Χαράλαμπος πρό-
σθεσε πως «ο ναός μας της
Αγίας Βαρβάρας σώθηκε ως εκ
θαύματος». Και συμπλήρωσε:
«Το κλίμα στην κοινότητα είναι
έμπονο διότι εξακολουθούν
πολλοί ενορίτες να έχουν εγκα-

ταλείψει τα σπίτια τους. Μίλη-
σα με δύο ανθρώπους σήμερα
οι οποίοι επέστρεψαν στα σπί-
τια τους τα οποία βρίσκονται
στην περιοχή που ήταν έντονες
οι φωτιές, αλλά ευτυχώς τα σπί-
τια τους είναι εντάξει. Η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία έκανε μία
καταπληκτική εργασία δίνοντας
αποφασιστική μάχη. Κάπου
1.300 κτίρια και σπίτια απειλή-
θηκαν και μόνο 12 από αυτά
υπέστησαν ζημιές».

Οταν τον ρωτήσαμε για τον

ίδιο και την οικογένειά του, είπε
ότι «η οικογένειά μας είναι εντά-
ξει, ευτυχώς το σπίτι μας δεν
ήταν κάτω από καμία εντολή για
εκκένωση, αλλά όπως και οι
υπόλοιποι συμπολίτες μας είναι
εξαιρετικά δύσκολο για την ανα-
πνοή μας λόγω των πυκνών κα-
πνών και πρέπει να σας πω ότι
περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν
λόγω των καπνών παρά για την
απειλή της φωτιάς στην κοινό-
τητά μας. Μιλούμε για ανθρώ-
πους με μικρά παιδιά και προ-

χωρημένης ηλικίας».
Στην ερώτηση αν υπήρξε κά-

ποιο θύμα από την κοινότητα,
είπε πως «το σπίτι ενός ενορίτη
υπέστη ζημιές. Αν και τα γειτο-
νικά σπίτια κάηκαν ολοσχερώς
το δικό τους σπίτι απλώς υπέστη
ζημιά, στέκεται όρθιο. Στο Κα-
μαρίλο δύο ενορίτες ίσως έχα-
σαν τα σπίτια τους».

Σύμφωνα με τον π. Χαράλα-
μπο «η κοινότητα της Αγίας Βαρ-
βάρας αποτελείται από περίπου
120 οικογένειες». 

18 της, προσφέρθηκε να την πά-
ει βόλτα μία μέρα στο χιόνι.

«Τότε μου έκανε πρόταση»,
είχε πει η ίδια, δείχνοντας τη
φωτογραφία του Γιώργου Βάλλα
στο σαλόνι της, χαμογελώντας,
σαν ο αγαπημένος της σύζυγος,
που είχε πεθάνει καιρό πριν, να
είχε μόλις έρθει για μία στιγμή.
«Εκανε πρόταση πρώτα σε εμέ-
να. Είπε ‘φοβάμαι να πάω στον
πατέρα σου’».

Το 1927, η Πότα και ο Γιώρ-
γος παντρεύτηκαν, λίγο πριν
την αρχή της Μεγάλης Υφεσης.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι
οικογένειες Βουρνάκη και Βάλ-
λα, έχασαν τα σπίτια τους, τις
οικονομίες τους και το California

Fruit Store.
Αλλά η ίδια δεν το έβαλε κά-

τω. Κατέθεσε αίτηση εργασίας
στην Singer Sewing Company
το 1931 «και γρήγορα κατέστη
μία ταλαντούχα πωλήτρια και
manager», κατά τη νεκρολογία
της.

Την ίδια εποχή, η Πότα, ο σύ-
ζυγός της και άλλες ελληνικές
οικογένειες βοήθησαν να δημι-
ουργηθεί μία μικρή ελληνοορ-
θόδοξη εκκλησία στο κέντρο
του Raleigh. Επίσης, το ζευγάρι
αγόρασε γη και έχτισε σπίτι στο
Lead Mine Road.

Καθώς ο ελληνικός πληθυ-

σμός εκεί αυξανόταν, η ομογε-
νής και ο σύζυγός της δώρισαν
γη για να κατασκευαστεί ο ιερός
ναός Αγίας Τριάδας, που υπάρχει
μέχρι σήμερα στο Lead Mine
Road και French Drive.

Η Πότα Βάλλα ονειρευόταν
να ανοίξει τη δική της επιχείρη-
ση και αυτό το όνειρο πραγμα-
τοποιήθηκε το 1944, όταν ταξί-
δεψε στο Σικάγο και αγόρασε
το δικαίωμα διανομής για τη Na-
tional Sewing Machine Compa-
ny, οδηγώντας στο χτίσιμο «μίας
από τις ηγετικές εταιρείες εσω-
τερικού σχεδιασμού στη Βόρεια
Καρολίνα».

Επειτα πουλούσε σχέδια για
φορέματα, υφάσματα για το σπί-
τι και τη δική της εταιρεία δια-
κόσμησης στη Hillsborough

Street, που ήταν από τις πρώτες
του είδους στο Raleigh.

Είχε μία μεγάλη βιτρίνα στη
γωνία της Glenwood Avenue και
η οικογένεια Βάλλα διαχειριζό-
ταν 15.000 τετραγωνικά πόδια,
δύο ορόφους γεμάτους με κρύ-
σταλλα, πίνακες, λάμπες, καθρέ-
φτες, έπιπλα και χαλιά από την
Τουρκία, το Ιράν και την Κίνα.

Η Π. Βάλλα, είχε παραχωρή-
σει συνέντευξη στο «The News
& Observer» το 1997, όταν ακό-
μη διαχειριζόταν το κατάστημα,
στα 86 της χρόνια.

«Το National Art Interiors κα-
τέστη ορόσημο για τις καλύτερες

εταιρείες επίπλων και υφασμά-
των, επιπλώνοντας μερικά από
τα καλύτερα σπίτια και επιχει-
ρήσεις στη Βόρεια Καρολίνα, με-
ταξύ των οποίων οι First Citizens
Banks και η Capital Broadcast-
ing Company» κατά τη νεκρο-
λογία.

Η Πότα Βάλλα συνεργάστηκε
στο National Art Interiors με τις
κόρες της και άλλα μέλη της οι-
κογένειας, μέχρι το 2002, όταν
συνταξιοδοτήθηκε στα 94 της
χρόνια. Υπηρέτησε στα Διοικη-
τικά Συμβούλιο της First Citizens
Bank και του North Carolina
Community Foundation. Υπήρξε
όσο ζούσε μέλος της Αγίας Τριά-
δας και της Φιλοπτώχου. Τιμή-
θηκε με το Βραβείο του Αρχάγ-
γελου Μιχαήλ, την υψηλότερη
αναγνώριση για μη κληρικό, για
τα χρόνια αφοσιωμένης υπηρε-
σίας, από την Αρχιεπισκοπή της
Αμερικής.

Το 2010 η Πότα Βάλλα έλαβε
γράμμα συγχαρητήριο για τα γε-
νέθλιά της από τον τότε πρόεδρο
των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Ο πατέρας μου πάντα μου
έλεγε», δήλωσε η Π. Βάλλα τότε,
«Ο Θεός ζει εδώ. Εδώ, όχι στην
Ελλάδα. Σκάψε μία μικρή τρύπα
και φύτεψε τρεις σπόρους. Θα
πάρεις πέντε λάχαν. Αυτό μου
έλεγε».

Η κηδεία της έγινε στις 16
Δεκεμβρίου. Αναπαύεται στο
Montlawn Memorial Park. «Ανά-
μεσα στα πολλά χαρίσματα της
Πότας, ίσως το πιο σημαντικό
ήταν η ικανότητά της να κάνει
τον καθένα που συναντούσε να
νιώθει ξεχωριστός και την αγα-
πούσαν πολύ όλοι», ανέφερε η
νεκρολογία της.

«Με ακατάβλητο πνεύμα και
το χαμόγελο πάντα στα χείλη
της, ενσάρκωνε τη φράση ‘Οπου
υπάρχει θέληση, υπάρχει τρό-
πος’. Με μεγάλη ενέργεια και πί-
στη, είπε ‘Ναι στη ζωή’ αυτό
αποτελούσε την δύναμη που την
καθοδηγούσε για την επιτυχία
της όλη τη ζωή της».

Αντί στεφάνων, η οικογένεια
ζήτησε να γίνουν δωρεές στην
εκκλησία της Αγίας Τριάδας,
5000 Leadmine Road., Raleigh,
NC 27612, www.holytrini-
tyraleigh.org ή στο Transitions
LifeCare, 250 Hospice Circle,
Raleigh, NC 27607.
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ερχομός του Λυτρωτή
Ο άνθρωπος πλασμένος από τον
Θεό για τη χαρά
και την ευτυχία. Η ζωή των αν-
θρώπων γινόταν
ανυπόφορη από την παρακοή
των πρωτοπλάστων.
Ο καλός Θεός έστειλε τον Χρι-
στό Λυτρωτή
να ελευθερώσει τον κόσμο από
την αμαρτία.

Αγνή και Αγία Παρθένος Μα-
ριάμ με τη χάρη
του Αγίου Πνεύματος έδωσε
σώμα στο Λυτρωτή.
Προφήτης Ησαϊας και άλλοι προ
είπαν την ακρίβεια
τον ερχομό του Λυτρωτή,
αυτό εξιστορεί η Γραφή αιώνες
προτού γεννηθεί.

Χριστουγεννιάτικη νυχτιά
καμπάνες αντηχούνε
και οι εκκλησιές φωτοβολούν
όλοι να εκκλησιαστούμε.
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Αγγελοι και άνθρωποι μαζί
για του Χριστού τον ερχομό
δόξα εν υψίστοις Θεό.

Χριστούγεννα ανοίγει ο ουρανός
άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν
του Λυτρωτή τον ερχομό
με ύμνους αναγγέλουν.
Χριστούγεννα γιορτή αγάπης
Γιορτή χριστιανοσύνης

Χριστός γεννάται σήμερα
Μας φέρνει την ειρήνη
Τα κάλαντα εξιστορούν
Των μάγων την αλήθεια
Του βασιλιά Ηρώδη ταραχή
Τη σκέψη, την κακία.
Το αστέρι φωτίζει τη σπηλιά
Μάγοι με δώρα και χρυσά
Να προσκυνήσουνε την Πανα-
γιά
Με τον Χριστό στην αγκαλιά.

«Χριστός γεννάται σήμερον
Εν Βηθλεέμ τη πόλη
Οι ουρανοί αγάλλονται
Χαίρεται η κτίσις όλη.
Αρκεί που ήλθε ο Χριστός
Αγιος και πνευματικός
Στη γη να περπατήσει
Και να μας καλοκαρδίσει».

Μέσα στη φάτνη φτωχικά
στη Βηθλεέμ ευλαβικά
γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός
Αγιος και πνευματικός.
Δόξα εν Υψίστοις Θεό
Θεός γίνεται άνθρωπος
και ο άνθρωπος Θεός.
Το Αγιο-Φως του Λυτρωτή
να μας φωτίζει η θεία χάρη του
να μας συντροφεύει.

Ελευθερία
Ιωάννου Αλεξοπούλου

Randolph Mass

a
 b

ASTORIA: 31-04  30th Ave., Astoria, NY

(718) 728-1760
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 

Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

❚ Αρνάκια ❚ Αρνάκια γάλακτος
❚ Κατσικάκια ❚ Γουρουνόπουλα 
❚ Γαλοπούλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε
❚ Newtown Shish Kebab #1 in U.S.A.

Χονδρική πώληση σε κρεοπωλεία, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιδρύματα 

Eίμαστε οι καλύτεροι
στο βοδινό και το αρνίσιο κρέας
καθώς και στα πουλερικά

Λογικές 
τιμές

Στο κρεοπωλείο μας που για πάνω 
από τρεις γενεές εξυπηρετεί 

την Ομογένεια θα βρείτε ό,τι καλύτερο 
για το εορταστικό σας τραπέζι

Σας ευχαριστούμε
για τη συνεχή σας προτίμηση

Ευχόμαστε  σε όλους 

Eυλογημενα Xριστουγεννα
και Kαλη Xρονια

ΑΝΟΙΚΤΑ: Δευτέρα έως Πέμπτη
και Σάββατο 8 π.μ.-7 μ.μ.
Παρασκευή 8 π.μ.-8 μ.μ.

Κυριακή 9 π.μ.-4 μ.μ.  

Από «θαύμα» σώθηκε ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στην Καλιφόρνια

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΝΙΟΥ ΧΑΜΣΑΪΡ.
Δικαστήριο του Νιου Χαμσάιρ
απεφάσισε το κλείσιμο και την
πώληση του «Tommy K’s Sports
Bar & Restaurant», ιδιοκτησίας
του πολιτειακού βουλευτή του
Νιου Χαμσάιρ και συνάμα δημο-
τικού συμβούλου του Μάντσεστερ
Θωμά Κατσαντώνη, σύμφωνα με
δημοσίευμα της αμερικανικής εφη-
μερίδας «The Union Leader» του
Μάντσεστερ. Επίσης ο τηλεοπτικός
σταθμός «WMUR-9» του Μάντσε-
στερ αφιέρωσε εκτενές ρεπορτάζ
με σχετικές εικόνες του κ. Κα-
τσιαντώνη και του εστιατορίου.

Ο κ. Κατσιαντώνης είχε κατη-
γορηθεί τον περασμένο Φεβρου-
άριο για κατακράτηση χρηματικών
ποσών από τους φόρους του φα-
γητού και ότι όφειλε στην Φορο-
λογική Υπηρεσία περισσότερες

από 427.000 χιλιάδες δολάρια,
σύμφωνα πάντοτε με τα δικαστικά
έγγραφα και τα δημοσιεύματα
των προαναφερθέντων αμερικα-
νικών Μέσων Ενημέρωσης.

Οπως αναφέρουν, ο κ. Κα-
τσιαντώνης έχει συμφωνήσει να
προβεί σε capped plea αναφορικά
με τις εκκρεμείς ποινικές κατη-
γορίες, αλλά οι όροι αυτής της
συμφωνίας δεν έχουν δημοσιο-
ποιηθεί ακόμα, όπως δήλωσαν οι
εισαγγελείς.

Το κλείσιμο του εστιατορίου
σφραγίσθηκε έπειτα από την από-
φαση του δικαστή των Ηνωμένων
Πολιτειών Michael Fagone να με-
τατρέψει το καθεστώς πτώχευσης,
γνωστό ως Chapter 11, που ση-
μαίνει καθεστώς αναδιοργάνωσης,
σε καθεστώς Chapter 7, δηλαδή
εκποίησης.

Δικαστήριο κλείνει και εκποιεί το
εστιατόριο του Θ. Κατσιαντώνη

Ο ιερός ναός της Αγίας Βαρβάρας στην πόλη Santa Barbara
της Καλιφόρνιας, ο οποίος σώθηκε ως εκ «θαύματος» από τις

μεγάλες πυρκαγιές. Δίπλα, ο ιερατικός προϊστάμενος της κοι-
νότητας π. Χαράλαμπος Φοξ τελών τη Θεία Λειτουργία.

Απεβίωσε 109χρονη ομογενής
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο ομογενής ομοσπονδιακός βουλευτής του Μέριλαντ Τζον
Σαρμπάνης με την Παναγιώτα Βουρνάκη Βάλλα το έτος 2013.

Facebbok@SarbaneSHPS

Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσέης
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ KAΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
353 East Clinton Ave., Tenafly, NJ 07670 • Tel.: (201) 567-5072 - Fax: (201) 816-0589

όλα τα μέλη της ενορίας και τους φιλακόλουθους ομογενείς
να συμμετέχουν στην Ιερά Ακολουθία 

της Του Χριστού Γεννήσεως
την παραμονή Χριστουγέννων

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου
στην οποία θα προεξάρχει 

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος
Εσπερινός 6μ.μ. Ορθρος και Θεια Λειτουργία 7:30 μ.μ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Ιερσέης

κ.κ. Ευάγγελος
ο ιερατικώς προϊστάμενος

π. Παναγιώτης Ζούγρας
και ο πρόεδρος 

του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Σταύρος Σούσσου

προσκαλούν 

Απευθύνουμε θερμή πρόσκληση σε όλους, όπως προσέλθουν
και συνεορτάσουμε με πνεύμα αγάπης και αδελφοσύνης

το σωτήριο γεγονός της Γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

ΦωτογραΦίες ευγενώς παραχωρηθείςες από τον π. χαράλαμπο Φοξ
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Του ανταποκριτή μας 
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Μηνύματα προς διά-
φορες κατευθύνσεις έστειλε ο
πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης
διά δηλώσεων και στο πλαίσιο
ομιλιών του κατά τη διάρκεια
εθιμοτυπικών επισκέψεων που
πραγματοποίησε την Τετάρτη σε
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς
και της ΕΛΔΥΚ ενόψει των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς.

Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρα-
σε την εκτίμηση ότι θα κατα-
βληθούν προσπάθειες για επα-
νέναρξη του διαλόγου στο Κυ-
πριακό μετά τις εκλογές, ενώ
κληθείς, στο πλαίσιο επίσκεψής
του στο στρατόπεδο «Τάσος Μάρ-
κου», στην Κλήρου, να σχολιάσει
δήλωση του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου στην τουρκική Εθνοσυ-
νέλευση περί αλλαγής των πα-
ραμέτρων για τη λύση του Κυ-
πριακού, ήταν ξεκάθαρος ότι με-
θοδεύσεις που θα οδηγούν σε
απόλυτο έλεγχο -έμμεσο ή άμε-
σο- του νέου καθεστώτος πραγ-
μάτων από την Τουρκία, δεν
μπορούν να συζητηθούν ή να
γίνουν αποδεκτές.

«Σε τέτοια περίπτωση θα πρό-
κειται για έλεγχο που θα μετα-
τρέπει την Κύπρο σε ένα προτε-
κτοράτο», είπε και επεσήμανε
πως αυτό είναι κάτι που «εκ-
φεύγει των ορίων», εντός των
οποίων ο ίδιος διαπραγματεύεται

ή διαπραγματευόταν μέχρι σή-
μερα και, εάν ο λαός τον τιμήσει
με την ψήφο του, θα διαπραγ-
ματεύεται και στο μέλλον.

«Αυτό αποδεικνύει του λόγου
το αληθές από δικής μας πλευ-
ράς, όταν έλεγα ότι η κατάρ-
ρευση οφείλετο στην αδιαλλαξία
της Τουρκίας, η οποία ακριβώς
δεν αποδεχόταν τις παραμέτρους
που έθεσε ο ΓΓ των ΗΕ και ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά τις εγγυή-
σεις, τα επεμβατικά δικαιώματα,
την εσαεί παρουσία τουρκικού
στρατού», ανέφερε.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
υπέδειξε ότι οι δηλώσεις του
Τούρκου ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσο-
γλου στην τουρκική εθνοσυνέ-
λευση «αποδεικνύουν αυτό που
και η ιστορία καταγράφει και τα
πρακτικά αποδίδουν και γενι-
κότερα τα όσα ακριβώς επισυ-
νέβησαν στον Κραν Μοντανά,
όταν κάποιοι τρίτοι εκτός Κύπρου
-δεν θα σχολιάσω τους εντός
Κύπρου- προσπαθούσαν να δη-
μιουργήσουν μια εικόνα ότι η
Τουρκία ήτο έτοιμη να αποδεχτεί
τάχα τις παραμέτρους του ΓΓ».

Διαπραγμάτευση 
από θέση σιγουριάς

Στο μεταξύ, μιλώντας στο
πλαίσιο επίσκεψης που πραγμα-
τοποίησε στο στρατόπεδο «Αντι-
στράτηγος Σταυριανάκος» της
ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα, ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης τόνισε ότι
μέσα από τη συνεργασία Κύ-
πρου-Ελλάδας, την αναβάθμιση
της Εθνικής Φρουράς, αλλά και
την ταυτόχρονη αναβάθμιση της

ΕΛΔΥΚ «δημιουργούνται εκείνες
οι προοπτικές που επιτρέπουν
στον ηγέτη της ελληνοκυπριακής
κοινότητας να διαπραγματεύεται
από θέση σιγουριάς». «Η αμυ-
ντική διάταξη του στρατεύματός
μας δείχνει και τις δικές μας δια-
θέσεις για ειρηνική επίλυση του
Κυπριακού, αλλά την ίδια ώρα
δίνει και ένα μήνυμα: ότι υπάρχει

ισχυρή αποτρεπτική δύναμη»,
σχολίασε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Ακολούθως, απευθυνόμενος
στα μέλη της ΕΛΔΥΚ, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είπε ότι βρί-
σκεται για άλλη μια χρονιά μαζί
τους για να αποτίσει φόρο τιμής
«σε όσους έδωσαν τη ζωή τους
στον αγώνα για την απελευθέ-
ρωση των κατεχόμενων εδαφών

μας». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
που, συνοδευόταν από τον
Υπουργό Αμυνας Χριστόφορο
Φωκαΐδη και τον Αρχηγό της
Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο
Ηλία Λεοντάρη, κατέθεσε στε-
φάνι στο μνημείο των πεσόντων
αξιωματικών και οπλιτών της
ΕΛΔΥΚ κατά την τουρκική ει-
σβολή.

Ναι σε συνομιλίες, όχι στις παραμέτρους Τσαβούσογλου 
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εκτιμά ότι μετά τις εκλογές θα γίνουν προσπάθειες για επανάληψη του διαλόγου 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Στον απόηχο των ευ-
ρωπαϊκών Χρηματιστηρίων το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
έκλεισε την Τετάρτη με μικρή
πτώση. Ο Γενικός Δείκτης τιμών
ΧΑΚ έκλεισε στις 68,02 μονάδες
με πτώση 0,13%.  

Ο δείκτης FTSE σημείωσε
πτώση 0,05% κλείνοντας στις
40,64μονάδες.

Ο ημερήσιος τζίρος συναλ-

λαγών ανήλθε στις €483,2 χιλ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύ-

πρου σημείωσε πτώση 1,23%
κλείνοντας στα €2,40 με τζίρο
€397,8 χιλ.

Η Ελληνική Τράπεζα έκλεισε
τη χρηματιστηριακή συνάντηση
της Τετάρτης στα €0,598 με άνο-
δο 2,93% και όγκο €30,8 χιλ.
ενώ η μετοχή της Βασιλικός πα-
ρέμεινε αμετάβλητη στα €2,85
με τζίρο €24,6 χιλ.

Μικρή πτώση στο ΧΑΚ

Ο πρόεδρος της
Βουλής των

Αντιπροσώπων
Δημήτρης

Συλλούρης
δέχεται τους

κοινοτάρχες του
Ριζοκαρπάσου και

εκπαιδευτικούς,
μαθητές και

μαθήτριες των
σχολείων του

Ριζοκαρπάσου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Κανένα τεκμήριο που
να δεικνύει ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είχε, ή έχει, καθ’
οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή, είτε
εκ συμφέροντος, είτε κατά κα-
τάχρηση εξουσίας, στην προώ-
θηση της ανάπτυξης στο Πέρα
Πεδί, δεν βρήκε η Ελεγκτική
Υπηρεσία όπως αναφέρεται σε
έκθεσή της που δόθηκε στην
δημοσιότητα, και συγκεκριμένα,
στο τελικό μέρος των συμπερα-
σμάτων της.

Επίσης η Ελεγκτική Υπηρεσία
σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως
πέραν των αγοραπωλησιών και
ανταλλαγών μεταξύ των συγγε-
νών του Προέδρου της Δημο-
κρατίας και της εταιρείας ανά-

πτυξης, όπως αυτές περιγράφο-
νται στην έκθεση, δεν φαίνεται
να υπήρχε άλλη σχέση τους με
την εταιρεία αυτή, ή με την
προτεινόμενη ανάπτυξη. 

Να θυμίσουμε ότι η έκθεση
συντάχθηκε κατόπιν επιστολής
ημερ. 2.11.2017 που διαβιβά-
στηκε στην υπηρεσία από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο
Αναστασιάδη, σχετικά με το
θέμα που προέκυψε με συγκε-
κριμένη ανάπτυξη στο Πέρα
Πεδί όπου και ένα τεμάχιο γης
εφέρετο να είναι ιδιοκτησίας
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην επι-
στολή του προς την Ελεγκτική
Υπηρεσία, ο Πρόεδρος σημείωνε
ότι «από κόμματα της αντιπολί-

τευσης και/ή επιτελεία υποψη-
φίων προέδρων, προβάλλεται ο
ισχυρισμός πως, είτε ο ίδιος,
είτε μέλη της οικογένειας του,
έχουν έννομο ή οικονομικό  συμ-
φέρον, από προτεινόμενη ανά-
πτυξη της εταιρείας Parnitha
Development Ltd στη περιοχή
«Φτερικούδια» του χωριού Πέρα
Πεδί Λεμεσού και/ή ότι ο ίδιος
έχει ίδιον όφελος, και ως εκ
τούτου εμπλέκεται, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί, από τις αρ-
μόδιες αρχές, ευνοϊκά η εν λόγω
ανάπτυξη.

Παράκληση του Προέδρου,
όπως καταγράφεται στην εν
λόγω επιστολή, είναι όπως η
Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρήσει
τάχιστα σε ενδελεχή έρευνα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Το Μόνιμο Κακουρ-
γιοδικείο Λευκωσίας θα ανακοι-
νώσει στις 5 Ιανουαρίου, στις
11 το πρωί, την ποινή που θα
επιβάλει στην Τράπεζα Κύπρου
και στον Ανδρέα Ηλιάδη, οι οποί-
οι κρίθηκαν ένοχοι σε μια εκ
των κατηγοριών που αντιμετώ-
πιζαν και που αφορούσε τη χει-
ραγώγηση της αγοράς μέσω πα-
ραπλανητικών δηλώσεων για το
κεφαλαιουχικό έλλειμμα της τρά-
πεζας, στην ετήσια Γενική Συ-
νέλευση της τράπεζας στις
19/6/2012.

Το Κακουργιοδικείο με την
απόφαση του ημερομηνίας
14/12/2017 έκρινε αθώους
όλους τους κατηγορούμενους σε
άλλες τέσσερις κατηγορίες.

Κατά τη νέα ακροαματική
διαδικασία ενώπιον του Κακουρ-
γιοδικείου,  την Τετάρτη, οι δι-
κηγόροι των καταδικασθέντων
προέβησαν στις αγορεύσεις τους
για μετριασμό της ποινής, που
θα τους επιβληθεί από το δικα-
στήριο στις 5 Ιανουαρίου.

Ο δικηγόρος της Τράπεζας
Κύπρου, Πόλυς Πολυβίου, στην
αγόρευσή του, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι η Τράπεζα Κύπρου
δεν έχει ουδεμία ποινική κατα-
δίκη ή προηγούμενο και πως η
ποινική ευθύνη της Τράπεζας
δεν είναι άμεση αλλά εξ’ απο-
δόσεως (by attribution). Το πα-
ράπτωμα της κατηγορίας στην
οποία βρέθηκε ένοχη η Τράπεζα
διεπράχθη από τον κ. Ηλιάδη
και αποδόθηκε στην τράπεζα,
σημείωσε.

Είπε ότι η τράπεζα έχει αθω-

ωθεί σε όλες τις άλλες κατηγο-
ρίες, πιο σοβαρές, ύστερα από
μακρά δικαστική διαδικασία και
το υπό κρίση αδίκημα διαπρά-
χθηκε πριν από σημαντικό χρο-
νικό διάστημα.

Ο κ. Πολυβίου είπε ότι η τρά-
πεζα έχει υποστεί μια τεράστια
καταστροφή, ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης και των γε-
γονότων του Μαρτίου του 2013
και αναφέρθηκε συγκεκριμένα
στον μηδενισμό παλαιών μετο-
χών, στο εξουθενωτικό κούρεμα
καταθέσεων και στην ανάληψη
υποχρεώσεων Λαϊκής και κρά-
τους για ELA.

Πρόκειται σήμερα για μια νέα
τράπεζα, είπε, τη μόνη μεγάλη
τράπεζα της Κύπρου και πρό-
στιμο επί της τράπεζας σήμερα
συνιστά οικονομική επιβάρυνση
των κουρεμένων καταθετών και
των νέων μετόχων και όχι επί
του Διοικητικού Συμβουλίου ή
οποιουδήποτε άλλου, που ήταν
εμπλεκόμενο μέρος κατά τη διά-
πραξη του παραπτώματος.

Ο δικηγόρος του κ. Ηλιάδη,
Ευστάθιος Ευσταθίου, είπε ότι
ο πελάτης του έδωσε μια άστοχη
απάντηση σε ένα ερώτημα που
τέθηκε στη Γενική Συνέλευση
της τράπεζας για το κεφαλαιου-
χικό έλλειμμα, λόγω του αλαλούμ
και του θορύβου που υπήρχε σε
αυτή, και αντί να πει ότι το έλ-
λειμμα ήταν μεταξύ 150-350 εκ.
ευρώ, είπε ότι ήταν 200 εκ.
ευρώ. 

Αυτά τα στοιχεία είχε τότε
ενώπιόν του, σύμφωνα με τον
κ. Ευσταθίου. Η θέση της υπε-
ράσπισης του κ. Ηλιάδη σε σχέση
με τους λόγους για μετριασμό
της ποινής του είναι ότι δεν είχε
καθόλου προσχεδιάσει να πα-
ραπλανήσει τον οποιονδήποτε.

Η προβλεπόμενη από το νόμο
ποινή γι’ αυτό το αδίκημα είναι
μέχρι 5 χρόνια φυλάκισης ή
μέχρι 350.000 πρόστιμο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Την πρόθεσή του να
κατέλθει ως «υποψήφιος» στις
«προεδρικές» εκλογές που θα διε-
ξαχθούν το 2019 ανακοίνωσε ο
ηγέτης του τ/κ Δημοκρατικού
Κόμματος, Σερντάρ Ντενκτάς.

Σε δηλώσεις του κατά τη χθε-
σινή επίσκεψη του στα γραφεία
της εφημερίδας «Γενί Ντουζέν»,
ο Σ. Ντενκτάς αναφέρθηκε στις
πρόωρες «εκλογές» λέγοντας ότι
«ακόμα δεν κατάλαβα καλά -
καλά πως φτάσαμε σε πρόωρες
εκλογές. 

Ο πρωθυπουργός ρώτησε μόνο
τον Ερχιουρμάν (ηγέτης ΡΤΚ)»
και είπε ακόμα ότι για τις «εκλο-
γές» έχει ψηφιστεί συμπληρωμα-
τικός προϋπολογισμός ύψους 75
εκ. τουρκικών λιρών (16,5 εκ.
ευρώ). Τις δηλώσεις Σερντάρ
Ντενκτάς δημοσιεύει πρωτοσέλιδα
η «Γενί Ντουζέν» με τον τίτλο
«Πάλι θα αγοράσουν ψήφους»
και γράφει ότι ο ηγέτης του ΔΚ
είπε ότι έχει στοιχεία εναντίον

ενός τουλάχιστον κόμματος το
οποίο θα αγοράσει «ψήφους» για
τις «βουλευτικές εκλογές», ενώ
αναφερόμενος στο Κόμμα του
Λαού του Κουντρέτ Οζερσάι είπε
ότι το κόμμα αυτό είναι ένα «πρό-
τζεκτ» του Τούρκου τέως Υπουρ-
γού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβού-
τογλου. Σε ερώτηση για τις «προ-
εδρικές εκλογές» του 2019 είπε
ότι προτίθεται να θέσει «υποψη-
φιότητα» και ότι δεν θα επανα-
διεκδικήσει την προεδρία του
κόμματος του κατά το συνέδριο
το 2019. Ερωτηθείς για τις «βου-
λευτικές εκλογές» εξέφρασε την
άποψη ότι υπάρχουν τρεις πιθα-
νότητες για συνεργασία για δη-
μιουργία «κυβέρνησης»: Συνερ-
γασία μεταξύ Κόμματος Εθνικής
Ενότητας και Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος, συνεργασία
μεταξύ Κόμματος Εθνικής Ενό-
τητας και Δημοκρατικού Κόμματος
και συνεργασία μεταξύ Ρεπου-
μπλικανικού Τουρκικού Κόμματος
και Δημοκρατικού Κόμματος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ιχνη στραγγαλισμού εντο-
πίστηκαν σε σορό 70χρονου, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης
νεκρός σε γηροκομείο της Λεμεσού. Πλέον το ΤΑΕ Λεμεσού ερευνά
υπόθεση φόνου. Τα ίχνη στραγγαλισμού εντοπίστηκαν κατά την νε-
νομισμένη νεκροψία που έγινε την Τετάρτη στην σορό του ηλικιωμένου
από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, κατά τη διάρκεια της ιατροδικα-
στικής εξέτασης διαπιστώθηκαν κάποιες κακώσεις εσωτερικά στην
περιοχή του λαιμού. 

Πρόκειται, όπως ανέφερε, «για εγκληματική ενέργεια, για στραγ-
γαλισμό με τα χέρια. Είναι κάκωση η οποία προκλήθηκε με τον
αγκώνα συγκεκριμένα. Επίσης είχε και κάποιους μώλωπες σε διάφορα
μέρη του σώματος», ανέφερε.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού διενήργησαν, στο μεταξύ, εξετάσεις
στον οίκο ευγηρίας, ενώ παρέλαβαν και το υλικό από το κλειστό κύ-
κλωμα παρακολούθησης. 

Στραγγάλισαν ηλικιωμένο 
σε γηροκομείο της Λεμεσού

Ουδέν μεμπτό για Αναστασιάδη για Πέρα Πεδί

από 28/2/1993 μέχρι
11/11/1997 και από 1/3/1998
μέχρι 28/2/2003. Υπηρέτησε ως
πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου από το 1979 μέχρι το
1984 και από το 1988 μέχρι το
1989.

Επίσης διετέλεσε πρόεδρος
ή μέλος σε συμβούλια Δημοσίων
Εταιρειών.

Ηταν ο μικρότερος αδελφός
τού επί σειρά ετών πρέσβη της
Κύπρου στα Ηνωμένα Εθνη Ντί-
νου Μουσιούττα και του πρώην
στελέχους του ΔΗΚΟ, Νίκου
Μουσιούττα.

Το υπουργείο Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων σε ανακοίνωσή του ανα-
φέρει ότι ενημερώθηκε με θλίψη
για τον θάνατο του Ανδρέα Μου-
σιούττα, ο οποίος διατέλεσε
Υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων επί δώδεκα
συνολικά έτη, «λαμπρύνοντας
με την πληθωρική παρουσία,
την ακατάπαυστη εργατικότητα,
το έργο και την πραότητα του
χαρακτήρα του, τη θέση από
την οποία υπηρέτησε τον τόπο.
Ο Ανδρέας Μουσιούττας είναι
αναμφίβολα μία εκ των προσω-
πικοτήτων που θεμελίωσαν ερ-
γασιακά θέσμια στον τόπο μας
και διαμόρφωσαν το εργασιακό
περιβάλλον στο οποίο λειτούρ-
γησε η κοινωνία κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες.

Η Υπουργός και το υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων εκφράζουν
τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους
προς τους οικείους του αείμνη-
στου Ανδρέα Μουσιούττα».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός
με ανακοίνωσή του εκφράζει
επίσης θλίψη για το θάνατο του
πρώην υπουργού Ανδρέα Μου-
σιούττα.

«Η μνήμη του, ως ενός μει-
λήχιου και ευγενικού ανθρώπου
και ενός πολιτικού παράγοντα
που ήταν πάντα αφοσιωμένος
στο κοινό καλό, θα παραμείνει
άσβεστη. 

Ενώ στην παράταξή μας εκτι-
μούμε ειδικότερα τη συμβολή
του στην επιτυχή διακυβέρνηση
του Γλαύκου Κληρίδη κατά την
περίοδο 1993-2003.

Ο Ανδρέας Μουσιούττας, που
διετέλεσε υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
δεκατρία χρόνια, ενώ υπηρέτησε
και σε άλλες θέσεις ευθύνης στο
δημόσιο βίο, υπήρξε ένα παρά-
δειγμα πολιτικής μετριοπάθειας
και σύνθεσης, αρετές τις οποίες
χρειάζεται η χώρα μας» τονίζει
επίσης ο ΔΗΣΥ.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις
εξέδωσαν επίσης το ΔΗΚΟ και
άλλα κόμματα.

Απεβίωσε 
ο Ανδρέας

Μουσιούττας

Εν αναμονή της ποινής 
σε Τράπεζα Κύπρου 
και  Ανδρέα Ηλιάδη

Θα είναι υποψήφιος για την
«προεδρία» ο Σ. Ντενκτάς

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ο πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων, Δημήτρης
Συλλούρης, δέχθηκε παιδιά του
Νηπιαγωγείου, και μαθητές του
Δημοτικού και του Γυμνασίου
Ριζοκαρπάσου στη Βουλή, τονί-
ζοντας ότι ο τρόπος και οι συν-
θήκες ζωής τους στην κατεχό-
μενη Κύπρο αποτελούν μια από
τις έγνοιες του νομοθετικού σώ-
ματος.

Τα παιδιά συνόδευαν κοινο-
τάρχες και εκπαιδευτικοί του Ρι-
ζοκαρπάσου. Ο πρόεδρος της

Βουλής έδωσε δωράκια στα παι-
διά λέγοντας τους ότι «ο τρόπος
και ο τόπος που ζείτε αποτελεί
φάρο για όλους μας».

Πρόσθεσε ότι η ζωή σας είναι
αγώνας για την Κύπρο μας και
ήθελα να σας συναντήσω προ-
σωπικά για να ευχηθώ καλές
γιορτές και χρόνια πολλά στον
καθένα σας χωριστά. Στη Βουλή
από το Ριζοκάρπασο ήρθαν τα 5
από τα 12 παιδάκια του νηπια-
γωγείου, τα 10 από τα 13 παιδιά
του δημοτικού και τα 17 από τα
18 παιδιά του Γυμνασίου. Ο Πρό-

εδρος της Βουλής έδωσε το λόγο
στα παιδιά για να του απευθύ-
νουν ερωτήσεις ή και παρατη-
ρήσεις.

Η πρόεδρος του Κεντρικού
Μαθητικού Συμβουλίου του Γυ-
μνασίου, πήρε το λόγο ευχαρι-
στώντας στον πρόεδρο του Κοι-
νοβουλίου, επειδή όπως ανέφερε
η Βουλή είναι πολύτιμος αρωγός
των προσπαθειών των μαθητών
και των οικογενειών τους. «Σας
ευχαριστούμε από καρδιάς για
το πολύτιμο έργο σας», πρόσθε-
σε.

Η επιλογή των εγκλωβισμένων φάρος για όλους

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οι διορισμοί στον ορ-
γανισμό που αναλαμβάνει την
αυτονόμηση των κρατικών νοση-
λευτηρίων, οι καθυστερήσεις που
σημειώνονται στα έργα της πρω-
τεύουσας, είναι μερικά από τα
θέματα που κυριαρχούν στα πρω-
τοσέλιδα του κυπριακού Τύπου
της Τετάρτης, 20 Δεκεμβρίου.

Η «Αλήθεια»
υπό τον τίτλο «Πάμε για ΓεΣΥ
με βρετανικό άρωμα» γράφει ότι
τρεις Βρετανοί εμπειρογνώμονες
σε θέματα υγείας διορίστηκαν
από το Υπ. Συμβούλιο στον ορ-
γανισμό που θα αναλάβει το κρί-
σιμο κεφάλαιο της αυτονόμησης
των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ο «Πολίτης»
με τίτλο «Δεν είπε την αλήθεια
ενώπιον της Βουλής», γράφει ότι
σοβαρό θέμα τάξης προκύπτει
για τον γενικό εισαγγελέα Κώστα
Κληρίδη, ο οποίος, όπως απο-
καλύπτεται από τα διαρρεύσαντα
emails της εισαγγελέως Ελένης
Λοϊζίδου, δεν είπε πριν από με-
ρικούς μήνες την αλήθεια στη
Βουλή σε σχέση με την εμπλοκή
του στην υπόθεση της μεταφοράς
του καταδίκου Π. Νεοκλέους
στο Μέλαθρον Αγωνιστών.

Ο «Φιλελεύθερος»
με τίτλο «Νέος πονοκέφαλος
Γιωρκάτζη» γράφει ότι τριτώνει
το κακό με τις καθυστερήσεις
των σημαντικότερων έργων της
πρωτεύουσας, καθώς μετά την
πλατεία Ελευθερίας και το νέο
Δημαρχείο ακολουθεί τώρα από-
φαση της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφορών, με την οποία ακυ-
ρώθηκε η απόφαση του δημαρ-
χείου για ανάθεση του έργου
της Πρώτης Φάσης ανάπλασης
του εμπορικού τριγώνου Μακα-
ρίου - Ευαγόρου - Στασικράτους.

Η «Χαραυγή»
με τίτλο «Πρόγραμμα Μαλά συ-
γκεκριμένο και υλοποιήσιμο» γρά-
φει ότι «συμβόλαιο ελπίδας και
προοπτικής» τιτλοφορεί ο υπο-
ψήφιος για την Προεδρία της
Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς το
πρόγραμμα διακυβέρνησής του,
που στηρίζεται σε 11 πυλώνες
και αφορά όλους τους τομείς.

Η «Cyprus Mail»
με τίτλο «Γύρισαν μπούμερανγκ
οι προεκλογικές κατηγορίες» γρά-
φει ότι η προσπάθεια του υπο-
ψηφίου Προέδρου Νικόλα Πα-
παδόπουλου να κερδίσει πόντους
έναντι του Προέδρου Αναστα-
σιάδη, εγείροντας το θέμα του
κουρέματος των καταθέσεων του
2013, φαίνεται πως γύρισε μπού-
μερανγκ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ
τύπος

χρiΣΤοΣ ΑβρΑΑμiδηΣ/ΓΤΠ
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Η ποινή γι’ αυτό 
το αδίκημα είναι
μέχρι 5 χρόνια
φυλάκισης ή μέχρι
350.000 πρόστιμο

Ο εκλιπών πρώην υπουργός Ερ-
γασίας Ανδρέας Μουσιούττας.

Από την επίσκεψη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο στρα-
τόπεδο ΕΛΔΥΚ «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» στην Μαλούντα.

ΣΤΑyροΣ ΙωΑννiδηΣ/ΓΤΠ

Αρχεiο ΓΤΠ



οικογένειες από την Θεσσαλονί-
κη με παιδιά. «Ετοιμάζουμε ελ-
ληνικό τραπέζι όλοι μαζί και τα
παιδιά μας μαθαίνουν Κάλα-
ντα!», ολοκληρώνει την αφήγησή
της η Βαλεντίνη.

Αλλά και στην Αυστραλία,
που έχει τώρα καλοκαίρι, ο αγα-
πημένος των Αυστραλών «Σάντα
Κλάους», μπορεί να έρθει με το
μαγιό. 

Ομως, ο Ελληνας Αγιος Βασί-
λης θα είναι πάντα με τα λιτά
ρούχα του Αγίου. 

«Οι Ελληνες τόσο μακριά από
την πατρίδα τηρούν πιστά τις πα-

ραδώσεις και τα έθιμα», λέει η
δημοσιογράφος της ελληνικής
εφημερίδας «Νέος Κόσμος» και
της κρατικής ραδιοφωνίας της
Αυστραλίας, Θεοδώρα Μάιου, μι-
λώντας στο ραδιόφωνο του
«ΑΜΠΕ», «Πρακτορείο 104,9
fm».

Υπάρχει, όμως και ο Ρώσος ο
«Παππούς Πάγος» (Ded Moroz)
που έρχεται κάθε χρόνο στην Ελ-
λάδα για τα παιδικά πάρτι. Ηρθε
για πρώτη φορά πριν από είκοσι
χρόνια στην Αθήνα, παραμονή
Πρωτοχρονιάς μιλώντας Ρωσικά,
Ουκρανικά και Ελληνικά!

«Στην Ελλάδα παίζω το ρόλο
του Ded Moroz, που είναι πολύ

διαφορετικός από τον Αγιο Βα-
σίλη», λέει στο «ΑΜΠΕ» ο Βα-
λέριος Ελεύθερος, ένας ομογε-
νής ηθοποιός που μένει στην Ελ-
λάδα. 

«Ο Ded Moroz είναι χαρα-
κτήρας παραμυθιού: το πρωτό-
τυπο του Ded Moroz είναι η
σλαβική θεότητα του χειμώνα,
του κρύου και του παγετού»,
μας εξηγεί ο Βαλέριος Ελεύθε-
ρος.

Ο «Παππούς Πάγος» «γεννή-
θηκε» σχετικά πρόσφατα, στη δε-
καετία του 1930 στη Σοβιετική
Ενωση, με σκοπό να εμψυχώνει
τα παιδιά στις πρωτοχρονιάτικες
γιορτές.... 

Αγιος Βασίλης και Παππούς Πάγος

Ο Παππούς Πάγος αντικαθιστά για τους 
Ρώσους τον Αγιο Βασίλη, που γιορτάζεται 

στη Θεσσαλονίκη από ομογενείς.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη σας

23-18 31st Street, Astoria, NY • (718) 728-5577   (μέσα στην AGORA PLAZA)

PLAZA MEAT MARKET

Διαθέτουμε 

Mεγάλο ΔΩΡΕΑΝ 

χώρο 

για πάρκινγκ

Aρνάκια • κατσικάκια γάλακτος (spring lamb)
• γουρουνόπουλα • γαλοπούλες • λουκάνικα χωριάτικα       

• όλων των ειδών κρέατα, πουλερικά
και ό,τι απαιτεί η καλή διατροφή και η παράδοση

Ο ΒAΣΙΛΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Προμηθευτείτε από το κρεοπωλείο μας
για τα Χριστούγεννα, για το Νέο Ετος

αλλά και για κάθε μέρα 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας 
είμαστε ανοιχτά

7 ημέρες την εβδομάδα

Ευχόμαστε σε όλους
Ευφρόσυνα Χριστούγεννα
Χαρούμενο και
Δημιουργικό το Νέο Ετος 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Παρέμβαση του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου τροφίμων
(ΕΦΕΤ) προκάλεσε η υπόθεση
με την απειλητική ανάρτηση
σε σελίδα του αντιεξουσιαστι-
κού των «Μαυροπράσινων
Εμπρηστών», οι οποίοι αναφέ-
ρουν ότι έχουν δηλητηριάσει
με υδροχλωρικό οξύ σειρά
προϊόντων πολυεθνικών εται-
ρειών. Νωρίτερα, η ανάρτηση
είχε προκαλέσει την έναρξη
έρευνας από την Αντιτρομο-
κρατική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει,
ο ΕΦΕΤ έχει ξεκινήσει ήδη ελέγ-
χους στις αγορές της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, σε στενή συ-
νεργασία με την Αστυνομία, για
τη σχεδιαζόμενη απόπειρα επι-
μόλυνσης τροφίμων, ενώ για
προληπτικούς λόγους καλεί τους
καταναλωτές να μην προβούν
στην προμήθεια κάποιων προϊ-
όντων, τα οποία ονοματίζει ανε-
ξαρτήτως παρτίδας για το χρο-
νικό διάστημα 20 έως 25 Δεκεμ-
βρίου 2017: 

Είχε προηγηθεί κείμενο
αγνώστων που αυτοαποκαλού-
νται «Μαυροπράσινοι Εμπρη-
στές» με τον τίτλο «Πράσινη Νέ-
μεσις - Πράξη 3η» και το οποίο
δημοσίευσαν σε γνωστή σελίδα
του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Πρόκειται για το τρίτο τέτοιο
κρούσμα στη διάρκεια των τε-
λευταίων τεσσάρων ετών. Στο
σχετικό κείμενο, οι εμπνευστές
του σαμποτάζ αναφέρουν ότι
«στη διάρκεια των Χριστουγέν-
νων εκατομμύρια ζωντανά πλά-
σματα σφάζονται ή στραγγίζο-
νται» και παραθέτουν τις επω-
νυμίες των προϊόντων που υπο-
τίθεται ότι έχουν μολύνει με
υδροχλωρικό οξύ. 

Αποσύρουν
τρόφιμα 

από φόβο
δηλητηρίασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠεΜΠΤΗ 21 ΔεκεΜΒριοΥ 2017
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σιγά σιγά ανοίγουν τα
στόματα για τον αρχιφύλακα
που πριν αυτοκτονήσει αφαίρε-
σε τη ζωή από την μικρή του
κόρη, την γυναίκα του και την
πεθερά του, που κηδεύτηκαν
την Τετάρτη στο Νεκροταφείο
Αγίων Αναργύρων.

Στο κοιμητήριο έφτασαν
συγγενείς και φίλοι της 49χρο-
νης Ελένης Χερουβείμ, της
70χρονης Βασιλικής Χερουβείμ
και της 3,5 ετών Μυρτούς-Πε-
τρίνας, που δολοφονήθηκαν εν
ψυχρώ τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας από τον 47χρονο Χρήστο
Ζαπαντιώτη. Μητέρα και κόρη,
η Ελένη Χερουβείμ δηλαδή και
η μικρή Μυρτώ βρίσκονταν στο
ίδιο φέρετρο.

«Ο φονιάς μας έκαψε. Μας
σκότωσε την οικογένειά μας»,
φώναζαν συγγενείς των τριών
θυμάτων.

Η σορός του αστυνομικού
μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πα-

τρίδα του, στο χωριό Πατιόπου-
λο Αμφιλοχίας, όπου σήμερα θα
γίνει η κηδεία του.

Ολοι, πλέον, ψάχνουν τα αί-
τια της απίστευτης αυτής τρα-
γωδίας. Ομως όσοι γνωρίζουν
έχουν αρχίσει να μιλάνε για μια
σχέση που δεν ήταν ρόδινη, πα-
ρά την εικόνα που φρόντιζε να
καλλιεργεί το ζευγάρι προς τα
έξω.

Οπως προκύπτει από τα στοι-
χεία που έχουν στη διάθεσή
τους οι Αρχές, ο καβγάς πρέπει
να ξεκίνησε στη μία μετά τα με-
σάνυχτα της Κυριακής. Τον κα-
βγά μεταξύ του ζευγαριού φαί-
νεται πως άκουσε η μητέρα της
49χρονης γιατρού και αμέσως

ανέβηκε από τον πρώτο όροφο
όπου διέμενε προκειμένου να
δει τι συμβαίνει. Ο 47χρονος
στη συνέχεια πήρε το υπηρε-
σιακό του όπλο και το έστρεψε
κατά της πεθεράς του και της
συζύγου του, αφού πρώτα έριξε
στον αέρα. Οπως διαπιστώθηκε
από την ιατροδικαστική εξέτα-
ση, η 49χρονη σύζυγος του
αστυνομικού πυροβολήθηκε
τρεις φορές στο στήθος, σχεδόν
εξ επαφής, ενώ η μητέρα της
δέχθηκε δύο πυροβολισμούς,
στο στήθος και στο κεφάλι. Από
τη στάση των σορών οι αστυνο-
μικοί εκτιμούν πως οι δύο γυ-
ναίκες προσπάθησαν να βγουν
στο μπαλκόνι. Η μικρούλα είχε
ξυπνήσει από τους πυροβολι-
σμούς και είχε βάλει τα κλάμα-
τα. Ο αρχιφύλακα, αφού κοίμισε
ξανά το παιδί, το πυροβόλησε
στον κρόταφο και ύστερα από
μιάμιση ώρα έβαλε τέλος στη
ζωή του.

Πηγή: «iefimerida.gr» 

Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων του αρχιφύλακα

Δεν μπορούν ακόμη να 
πιστέψουν οι γείτονες 
το φονικό που προκάλεσε 
ο αρχιφύλακας (πίσω 
αριστερά στη φωτογραφία).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αγιες ημέρες διανύουμε
και ο νους μας τρέχει σε όσους
μας έχουν ανάγκη. Ενας από αυ-
τούς είναι και δικός μας άνθρω-
πος. Αναφερόμαστε στον Γιάννη
Πανωμεριτάκη που χωρίς πόρους
αναγκάζεται να μπαινοβγαίνει
στα νοσοκομεία ή να κάνει συ-
νεχώς εξετάσεις που στοιχίζουν.

Ο Γιάννης ήταν άνθρωπος της
Ομογένειας, που αναγκάστηκε
να επαναπατριστεί λόγω της ανα-
πηρίας του. Οπως έχουμε γράψει
κι άλλες φορές, από τη μακρό-
χρονη κατάκλιση έπαθε οστεο-
μυελίτιδα. Και το 2015 κινδύνε-
ψε κυριολεκτικά καθώς οι για-
τροί του άνοιξαν μία μεγάλη τρύ-
πα στο ισχίο και τελικά μετά από
ισχυρή αντιβίωση εβδομάδων εγ-

χειρίστηκε. Ετσι, ας μας επιτρα-
πεί να επαναλάβουμε τους τρό-
πους βοήθειας, για όσους θέλουν
να προσφέρουν.

Αν επιλεγεί ο τρόπος του
«wire transfer» τότε:

Αριθμός λογαριασμού IBAN:
GR49026006400009011000222
34 στο όνομα του Ιωάννη Πανω-
μεριτάκη και της αδελφής του Ει-
ρήνης. Η διεύθυνση του υποκα-
ταστήματος 0064 της Eurobank

είναι Υμηττού 62 και Κόνωνος,
Αθήνα, ΤΚ 11633.

Θα χρειαστείτε και τη διεύ-
θυνση της οικίας του κ. Πανωμε-
ριτάκη, που είναι: Ιωάννης Πα-
νωμεριτάκης, Πάρνωνος 3, Χα-
λάνδρι, Αθήνα, ΤΚ 15234.

Και βεβαίως αν χρειαστεί κά-
ποιος περισσότερες πληροφορίες
η Ειρήνη είναι πρόθυμη να αντα-
ποκριθεί στο κινητό τηλέφωνο
(01130) 693-2495895.

Υπενθυμίζεται επίσης και ο
έτερος τρόπος της επιταγής σας
στο Φιλανθρωπικό Ιδρυμα που
δημιούργησε ο «Εθνικός Κήρυ-
κας», αποστέλλοντας τις επιταγές
(πληρωτέες στο The National
Herald Foundation) στη διεύθυν-
ση: National Herald Foundation
37-10 30 St. - Εθνικός Κήρυξ,
National Herald Way, Long Island
City, New York, 11101 με την έν-
δειξη για τον Πανωμεριτάκη.

Ας θυμηθούμε τον Πανωμεριτάκη που μας χρειάζεται

a
 b

a
 b

Δεν υπάρχει
Καλύτερο Δώρο!

TΩρα με εκπτΩσΗ

για Eντυπη και Hλεκτρονική Eκδοση

(Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2018)

718-784-5255  www.ekirikas.com
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα - «ΑΜΠΕ». Παράδειγμα αλλη-
λεγγύης και ανθρωπιάς δίνει η Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή Αθηνών που
νοικιάζει τα διαμερίσματα μιας
ολόκληρης πολυκατοικίας, στα
Μανιάτικα του Πειραιά, για να
βρουν καταφύγιο άνθρωποι που
βρίσκονται σε ανάγκη.

Τέτοιοι άνθρωποι είναι ο Ηλιό-
δωρος Φίλιος με την σύζυγό του
Μάρθα και τις δυο τους κόρες,
καθώς και η Μάρθα Καραλή με
τους δύο γιους της. Οι δύο οικο-
γένειες στεγάζονται στα διαμερί-
σματα αυτής της πολυκατοικίας
όπου το κόστος των ενοικίων κα-
λύπτεται εξ ολοκλήρου από την
Εκκλησία.\  Ο 52χρονος άνεργος
Ηλιόδωρος ήταν ελαιοχρωματι-
στής και μια φορά τον μήνα εφο-
διάζεται με τρόφιμα για την οι-

κογένειά του από το συσσίτιο της
Αρχιεπισκοπής. Κάθε βράδυ ζη-
τάει από τον φούρνο κοντά στο
σπίτι του τρόφιμα που περίσσε-
ψαν. Η επίσης άνεργη γυναίκα
του, η Ιωάννα 49 χρόνων, μαζί με
την κόρη τους, την 15χρονη Χρι-

στίνα, δύο με τρεις φορές την
εβδομάδα, πηγαίνει στις λαϊκές
αγορές της γειτονιάς τους όπου
της χαρίζουν λίγα φρούτα και λα-
χανικά. Η Ιωάννα πηγαίνει στο
ίδιο νυχτερινό σχολείο με την κό-
ρη της, προσπαθώντας να απο-
κτήσει το απολυτήριο Λυκείου.

Η Μάρθα, 49 χρόνων άνεργη,
που έχει υποβληθεί σε πολλαπλές
εγχειρήσεις στο ισχίο της λόγω
ορθοπεδικού προβλήματος, έχει
τέσσερα παιδιά. Ζει με τον επίσης
άνεργο 21 χρόνων γιο της Βύρω-
να και τον 15χρονο Χρήστο, που
βρίσκεται στο φάσμα του αυτι-
σμού. Τα άλλα δύο της παιδιά,
ζουν κάτω από τη στέγη της «Κι-
βωτού του Κόσμου», μέχρι την
ενηλικίωσή τους, λόγω της αδυ-
ναμίας της να καλύψει τις ανά-
γκες τους.

Η ίδια πάσχει επίσης από βα-
ριάς μορφής γυροειδή αλωπεκία
και κάθε μήνα, συνοδευόμενη
από τον Χρήστο, κάνει μια δια-
δρομή μιας ώρας με το λεωφορείο
για να επισκεφθεί το νοσοκομείο,
όπου κάνει ενέσεις για να αντι-
μετωπίσει την ασθένειά της. 

Μία πολυκατοικία αλληλεγγύης 
από την Αρχιεπισκοπή στον Πειραιά

Eκεί βρίσκουν 
καταφύγιο 
άνθρωποι που
έχουν ανάγκη

O Γιάννης Πανωμεριτάκης.

«ΑΜΠε»
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aρχειο «ε.κ.»
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κές διαφορές. Είναι το ακριβώς
αντίθετο από αυτό που χρειάζε-
ται η Αμερική. Δεν υπάρχει λό-
γος για μια μικρομεσαία οικογέ-
νεια να πληρώσει περισσότε-
ρους φόρους όταν οι επιχειρή-
σεις πληρώνουν λιγότερο. Εάν
ήθελαν να βοηθήσουν τη μεσαία
τάξη θα έπρεπε να τους δώσουν
πραγματικές φοροελαφρύνσεις.
Ο πλούσιος θα πάρει πίσω πολύ
περισσότερα χρήματα από έναν
μικρομεσαίο. Αυτό είναι γεγο-
νός, ένα αδιαμφισβήτητο γεγο-
νός», είπε χαρακτηριστικά ο Δη-
μοκρατικός Τσακ Σιούμερ.

Μάλιστα, ο Σιούμερ κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στην
Ολομέλεια, πριν την ψηφοφο-
ρία, επέκρινε σκληρά τους Ρε-
πουμπλικανούς συναδέλφους
του επειδή δεν πρόσεχαν την
ώρα που μιλούσε.

Οπως προαναφέρθηκε, παρά
την έγκρισή του από την Γερου-
σία, η οποία κανονικά θα ήταν
το τελευταίο στάδιο της διαδι-
κασίας στο Κογκρέσο, η Βουλή
των Αντιπροσώπων έπρεπε χθες

να ξαναψηφίσει για να εγκρίνει
το νομοσχέδιο στο σύνολό του,
αφού τρία άρθρα του διαπιστώ-
θηκε ότι παρέβαιναν τους κανό-
νες για τα δημοσιονομικά και
για την έγκρισή τους θα απαι-
τείτο ενισχυμένη πλειοψηφία
(60 ψήφων), όχι απλή. Τα τρία
άρθρα αφορούσαν εκπαιδευτικά
θέματα. Το ένα από αυτά, συ-
ντάκτης του οποίου ήταν ο συ-
ντηρητικός γερουσιαστής Τεντ
Κρουζ, προέβλεπε για την κατ’
οίκον εκπαίδευση των παιδιών
από γονείς φοροαπαλλαγές που
κανονικά προσφέρονται για
ανώτερες σπουδές.

Τα δύο Σώματα του Κογκρέ-
σου οφείλουν να εγκρίνουν πα-
νομοιότυπα νομοσχέδια -λέξη
προς λέξη- κι έτσι η Βουλή των
Αντιπροσώπων χρειαζόταν να
ψηφίσει ξανά μέσα στη χθεσινή
ημέρα, ενώ είχε ήδη εγκρίνει το
νομοσχέδιο την Τρίτη.

«Και λοιπόν; Είμαστε πολύ
ευχαριστημένοι που θα ψηφί-
σουμε δύο φορές για να μειω-
θούν οι φόροι», διαβεβαίωσε ο
Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Κέ-
βιν Μπρέιντι, στο τηλεοπτικό δί-

κτυο «Fox News».
Να σημειωθεί ότι το νομο-

σχέδιο μειώνει τον συντελεστή
φόρου εισοδήματος εταιρειών

στο 21% από 35%, ενώ περι-
λαμβάνει επίσης εφάπαξ φόρο

επί των κερδών που πραγματο-
ποιήθηκαν στο εξωτερικό και
μέτρα ειδικά για τη βιομηχανία.

Οι τομείς που επωφελούνται
περισσότερο από τα χαμηλότερα
ποσοστά φορολογίας είναι οι τη-
λεπικοινωνίες, οι μεταφορές, το
λιανικό εμπόριο και οι τράπεζες.
Ωστόσο, για ορισμένους κλά-
δους, όπως η τεχνολογία και η
υγειονομική περίθαλψη, ο αντί-
κτυπος θα είναι μικτός.

Οσον αφορά την αγορά ακι-
νήτων, προβλέπεται ότι θα γίνει
λιγότερο προσιτή, σύμφωνα με
σχεδόν τους μισούς εμπειρογνώ-
μονες που ερωτήθηκαν από το
«Reuters», ενώ ένα τρίτο δήλωσε
ότι το νομοσχέδιο δεν προσφέ-
ρει τίποτα για να τη βελτιώσει.

Δώδεκα από τους 26 αναλυ-
τές που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι
το φορολογικό νομοσχέδιο, με
την τρέχουσα μορφή του πιθα-
νότατα θα καταστήσει πιο δα-
πανηρή τη στέγαση.

Οκτώ ερωτηθέντες απάντη-
σαν ότι δεν θα προκαλέσει αλ-
λαγές και μόνο έξι είπαν ότι
αναμένεται να κάνει πιο προσι-
τά τα ακίνητα. 

Ψηφίστηκε το Φορολογικό από το Κογκρέσο – Μεγάλη νίκη για Τραμπ

Απέδωσαν οι προσπάθειες και του προέδρου της Βουλής Πολ Ράιαν, και οι Ρεπουμπλικανοί πέ-
τυχαν στο Κογκρέσο μια μεγάλη νίκη, με την υπερψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου.

ΝΤΟΥΠΟΝΤ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οι
ερευνητές που έχουν αναλάβει το
σιδηροδρομικό δυστύχημα που
συνέβη τη Δευτέρα στην πολιτεία
της Ουάσιγκτον εξετάζουν αν ο
οδηγός της αμαξοστοιχίας της
Amtrak έχασε τον έλεγχο της λό-
γω της παρουσίας ενός άλλου εκ-
παιδευόμενου υπαλλήλου.

Αυτό ανέφερε ένας αξιωμα-
τούχος που γνωρίζει λεπτομέρειες
από τις εν εξελίξει έρευνες, μιλώ-
ντας πάντως υπό το καθεστώς της
ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξου-
σιοδοτημένος να μιλήσει.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε
ο ίδιος, οι ερευνητές θέλουν να
διαπιστώσουν αν η προσοχή του
οδηγού αποσπάστηκε εξαιτίας της
παρουσίας του άλλου προσώπου

μέσα στα καμπίνα του οδηγού.
Οπως είναι γνωστό, τρεις άν-

θρωποι έχασαν τη ζωή τους στο
σιδηροδρομικό δυστύχημα που
σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν
σχεδόν όλα τα βαγόνια επιβατι-
κού συρμού με δεκάδες επιβάτες
εκτροχιάστηκαν καθώς διέσχιζε
ανισόπεδη διάβαση και κάποια
κατέληξαν στον αυτοκινητόδρο-
μο. Η αμαξοστοιχία 501 εκτελού-
σε το δρομολόγιο Σιάτλ-Πόρτλαντ
και εκτροχιάστηκε γύρω στις
07.40 τοπική ώρα καθώς διερχό-
ταν από μια γέφυρα πάνω από
τον αυτοκινητόδρομο I5.

Οπως έγινε γνωστό, το τρένο
πήγαινε με 80 μίλια την ώρα κατά
τη στιγμή του εκτροχιασμού του,
σε ένα σημείο κατά το οποίο το

μέγιστο όριο ταχύτητας είναι μό-
λις τα 30 μίλα.

Εκπρόσωποι του Εθνικού Συμ-
βουλίου Ασφάλειας Μεταφορών
μιλώντας στους δημοσιογράφους
είπαν ότι είναι ακόμα νωρίς να
πει κανείς τι ήταν αυτό που προ-
κάλεσε τον εκτροχιασμό του τρέ-
νου και βέβαια για ποιο λόγο αυ-
τό έτρεχε τόσο πολύ σε μια πε-
ριοχή όπου δεν θα έπρεπε.

Το σύστημα θετικού ελέγχου
του τρένου (το σύστημα δηλαδή
το οποίο μπορεί να επιβραδύνει
ή να επιταχύνει αυτόματα ένα
τρένο) δεν ήταν σε λειτουργία σε
αυτό το κομμάτι της διαδρομής
όπου έλαβε χώρα το δυστύχημα,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Αmtrak, Ρίτσαντ Αντερσον. 

Συνεχίζονται οι έρευνες 
για το δυστύχημα με το τρένο

Ένα από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας της Amtrak που εκτρο-
χιάστηκε τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον.

ΟΡΛΑΝΤΟ. ΜΑΪΑΜΙ. Ο μεγαλύ-
τερος γιος του Αμερικανού προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ
Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι
η έρευνα που διεξάγεται γύρω
από την προεκλογική εκστρατεία
του πατέρα του υποκινείται από
υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέ-
χη που συνωμοτούν, προκειμέ-
νου να μπλοκάρουν την εφαρμο-
γή της προεδρικής ατζέντας.

«Υπάρχουν άνθρωποι στα
υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρ-
νησης, που δεν θέλουν η Αμερική
να είναι η Αμερική» δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο Τραμπ Τζούνιορ
στην διάρκεια συγκέντρωσης νε-
αρών συντηρητικών ακτιβιστών
που πραγματοποιήθηκε στην
Φλόριδα West Palm Beach).

Το σχόλιο αυτό του Τραμπ
Τζούνιορ ενώπιον την ομάδας
ακτιβιστών (Turning Point USA
Student Action Summit) ακολου-
θεί προηγούμενη κατάθεσή του
στο Κογκρέσο, καθώς τόσο συ-

ντηρητικοί κύκλοι, όσο και ο
ίδιος, σταδιακά επικρίνουν την
έρευνα του αμερικανικού υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, υπό τον Ρό-
μπερτ Μόλερ. Ο Τραμπ Τζούνιορ
και οι συντηρητικοί κύκλοι υπο-
στηρίζουν ότι η έρευνα του ειδι-
κού ανακριτή Μιούλερ υποκινεί-
ται από πολιτικά κίνητρα.

Παράλληλα, ο Τραμπ Τζού-
νιορ επιτέθηκε και κατά των αμε-
ρικανικών ΜΜΕ για τον τρόπο με
τον οποίο καλύπτουν τις εξελίξεις
γύρω από την έρευνα για ενδε-
χόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στις
προεδρικές εκλογές του 2016. 

Ο ίδιος, υποστηρίζει ότι η διε-
ξαγωγή της έρευνας είναι χαρα-
κτηριστική του «διεφθαρμένου
συστήματος» κατά του οποίου
στράφηκε ο πρόεδρος Τραμπ,
στην διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας. «Ο πατέρας μου, μί-
λησε για ένα διεφθαρμένο σύ-
στημα σε ολόκληρη την προεκλο-
γική εκστρατεία. Εσείς τι έχετε

να πείτε; Υπάρχει και το βλέπετε»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ
τζούνιορ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου το
CNN αναφέρθηκε στον πρώην
διευθυντή του FBI Μόλερ και
στην απόφασή του ν’ απομα-
κρύνει τον πρώην πράκτορα Πί-

τερ Στρζοκ από την ομάδα ερευ-
νών του. Όπως εντόπισε εσω-
τερική έρευνα ο Στρζοκ έστελνε
μηνύματα με το κινητό του κατά
του προέδρου Τραμπ, στην
διάρκεια της προεκλογικής εκ-
στρατείας.

Ο Τραμπ Τζούνιορ αναρωτή-

θηκε «τι θα είχε συμβεί εάν γυρ-
νούσαμε το ρολόι το 2008» και
μια πολιτικά υποκινούμενη ομά-
δα στελεχών του FBI, προσπα-
θούσε να υποβαθμίσει την προ-
εδρική υποψηφιότητα του Μπα-
ράκ Ομπάμα; «Τι νομίζετε ότι θα
είχε συμβεί;» Αναρωτήθηκε ο
Τραμπ Τζούνιορ. «Νομίζετε ότι
αυτό θα το παρουσίαζαν τα
ΜΜΕ; Ναι. Νομίζετε ότι θα ήταν
κάτι ασήμαντο ή ότι δεν θα σή-
μαινε τίποτα; Θα υπήρχε επα-
νάσταση στους δρόμους. Έτσι,
είμαι χαρούμενος που αυτό βγαί-
νει τώρα, επειδή είναι καλό.
Επειδή πρέπει να το δουν αλη-
θινοί άνθρωποι» τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο Τραμπ τζούνιορ.

Η έρευνα που διεξάγεται από
τον Μόλερ διεξάγεται ταχύτητα,
ενώ έχει διευρυνθεί προς την κα-
τεύθυνση των επιχειρηματικών
σχέσεων πρώην στελεχών της
προεκλογικής εκστρατείας του
Τραμπ με την Ρωσία.

Βλέπει συνωμοσία κυβερνητικών πίσω από «Ρωσία»

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο αναπληρωτής
διευθυντής του FBI Άντριου Μά-
καμπι έδωσε κατάθεση στην
Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πλη-
ροφοριών στο πλαίσιο της έρευ-
νας που διεξάγεται για το ενδε-
χόμενο εμπλοκής της Ρωσίας
στις προεδρικές εκλογές του
2016. Η κατάθεσή του, ήταν
απόρρητη, καθώς οι Ρεπουμπλι-
κάνοι ζητούν την παραίτησή
του, ενώ τον υπερασπίστηκαν
τα μέλη της επιτροπής που ανή-
κουν στο Δημοκρατικό Κόμμα
μεταδίδει το CNN.

Από την πλευρά του, ο Μάικ
Κοναγουέι, που είναι Ρεπου-
μπλικάνος και κατάγεται από το

Τέξας, ενώ ηγείται της επιτροπής
για την αναφερόμενη έρευνα,
δήλωσε ότι έχει ακόμη εμπιστο-
σύνη στο Μάκαμπι ως αναπλη-
ρωτή διευθυντή του FBI. «Δεν
υπάρχει λόγος να μην του έχω
εμπιστοσύνη» δήλωσε ο Κονα-
γουέι, σε σχετική ερώτηση του
CNN.

Η κατάθεση δόθηκε προχθές
και ήταν διάρκειας τουλάχιστον
επτά ωρών, μετά την αναβολή
της για ένα διαδικαστικό θέμα,
την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Κοναγουέι, ως αναπληρω-
τής διευθυντής του FBI βρίσκε-
ται στο επίκεντρο της πολιτικής
προσοχής των Ρεπουμπλικάνων,

που έχουν διατυπώσει ερωτημα-
τικά σχετικά με την στάση του
στο ζήτημα της έρευνας για την
διαχείριση των ηλεκτρονικών
μηνυμάτων της Χίλαρι Κλίντον
από ιδιωτικό διαμετακομιστή,
όταν ίδια υπηρετούσε στο ΥΠΕΞ
των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι,
υποστηρίζουν ότι ο ίδιος, θα
έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί
από την έρευνα αυτή, για λό-
γους που άπτονται ζητημάτων
ηθικής δεοντολογίας. Η σύζυγός
του, Τζιν Μάκαμπι ήταν υποψή-
φια με τους Δημοκρατικούς στην
Βιρτζίνια, ενώ είχε την συνδρο-
μή του (τότε) κυβερνήτη Τέρι
Μακάφι, στενού φίλου της Κλί-

ντον.
Παράλληλα, ο Μάκαμπι βρί-

σκεται αντιμέτωπος με έρευνα
των Ρεπουμπλικάνων για μηνύ-
ματα μέσω κινητού που έστειλε
ο πρώην πράκτορας του FBI, Πί-
τερ Στρζοκ, ο οποίος απομα-
κρύνθηκε από την ομάδα έρευ-
νας του ειδικού ανακριτή Ρό-
μπερτ Μιούλερ. Η απομάκρυνσή
του από το FBI έγινε στις αρχές
του χρόνου, όταν η διεξαγωγή
εσωτερικής έρευνας από επιθε-
ωρητή του αμερικανικού υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης εντόπισε οτι
ο Στρζοκ είχε ανταλλάξει μηνύ-
ματα κατά του Τραμπ με την δι-
κηγόρο του FBI, Λίζα Πέιτζ.

Απόρρητη κατάθεση του αναπληρωτή διευθυντή FBI

Οι οικονομικές ζημιές που συνδέονται με φυσικές καταστροφές
και καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο αναμέ-
νεται να φθάσουν τα 306 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Aντριου Μάκαμπι.

ΝΕΠΙΝΤΟ. ΜΙΑΝΜΑΡ. Οι βιρμα-
νικές απαγόρευσαν την είσοδο
στη χώρα στην ειδική εισηγήτρια
του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ για όλη
τη διάρκεια της θητείας της, όπως
δήλωσε η ίδια η Γιανγκχί Λι.

Η Λι επρόκειτο να επισκεφθεί
τη Μιανμάρ τον Ιανουάριο για να
εξετάσει την κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμ-
βανομένων των καταγγελιών για
διώξεις εις βάρος της μουσουλμα-
νικής μειονότητας των Ροχίνγκια
στην Πολιτεία Ραχίν, όμως τώρα
οι βιρμανικές αρχές της ανακοί-
νωσαν ότι δεν θα συνεργαστούν
μαζί της.

«Η ανακοίνωση αυτή της μη
συνεργασίας μπορεί να θεωρηθεί
μόνο ως μια ισχυρή ένδειξη ότι
θα πρέπει να συμβαίνει κάτι φο-
βερό στην Πολιτεία Ραχίν όπως
και στην υπόλοιπη χώρα», σχο-

λίασε η αξιωματούχος του ΟΗΕ.
«Είναι κρίμα που η Μιανμάρ

αποφάσισε να πάρει αυτή την
απόφαση», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί
επανειλημμένα ότι γίνονται πα-
ραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων στη Μιανμάρ, και κυρίως
στην Πολιτεία Ραχίν. Έχει επιση-
μάνει ότι δεν έχει τίποτε να κρύ-
ψει, όμως η έλλειψη συνεργασίας
με εμένα και την αποστολή συλ-
λογής στοιχείων υποδηλώνει το
αντίθετο», τονίζει η Λι.

Η Λι, βάσει των καθηκόντων
της, πρέπει να επισκέπτεται τη
Μιανμάρ δύο φορές τον χρόνο και
μέχρι στιγμής έχει μεταβεί στη χώ-
ρα έξι φορές από τον Ιούνιο του
2014, αν και η κυβέρνηση της έχει
αρνηθεί επανειλημμένα την πρό-
σβαση σε κάποιες περιοχές, επι-
καλούμενη λόγους ασφαλείας.

Αντιπαράθεση της Μιανμάρ
με ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι οικονομικές ζη-
μιές που συνδέονται με φυσικές
καταστροφές και καταστροφές
που προκαλούνται από τον άν-
θρωπο αναμένεται να φθάσουν
τα 306 δισεκατομμύρια δολάρια
το 2017, έναντι 188 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων πέρυσι, σύμφω-
να με τις πρώτες εκτιμήσεις της
ελβετικής αντασφαλιστικής Swiss
Re που δημοσιεύθηκαν χθες.

Οι ζημιές που αναλαμβάνο-
νται από τις ασφαλιστικές εται-
ρίες αυξήθηκαν επίσης και εκτι-
μώνται στα 136 δισ. δολάρια,
έναντι 65 δισ. το 2016, ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο όμιλος που
εδρεύει στη Ζυρίχη.

Το 2017, το οποίο σημαδεύ-
τηκε από το πέρασμα των τυφώ-
νων Χάρβεϊ, Ίρμα και Μαρία που
έπληξαν την Καραϊβική και τις νό-
τιες Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται

έτσι το τρίτο πιο κοστοβόρο έτος
για τις ασφαλιστικές εταιρίες,
υπογραμμίζει η ελβετική αντα-
σφαλιστική η οποία δημοσιεύει
κάθε χρόνο, από το 1970, έναν
απολογισμό. Το κόστος αυξήθηκε
με ταχύτερους ρυθμούς στο δεύ-
τερο εξάμηνο του έτους με τους
τυφώνες που προκάλεσαν από
μόνοι τους ζημιές 93 δισεκατομ-
μυρίων που καλύφθηκαν από
ασφαλιστικές εταιρίες, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Swiss Re,που
διευκρίνισε ωστόσο ότι ο λογα-
ριασμός δεν είναι οριστικός λαμ-
βανομένων υπόψη του εύρους και
της πολυπλοκότητας των ζημιών.

Στις ζημιές προστίθενται επί-
σης οι πυρκαγιές στην Καλιφόρ-
νια, με τις ζημιές στα ακίνητα που
πρέπει να αναλάβουν οι ασφαλι-
στές οι οποίες υπολογίζονται προ-
σώρας στα 7,3 δισ. δολάρια.

Στα 306 δισ. δολάρια οι ζημιές
το 2017 από καταστροφές 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ο σερ Ιαν
ΜακΚέλεν έρχεται να ταράξει
τα νερά της σόου μπιζ δηλώ-
νοντας ότι γνωρίζει πολλούς
επίδοξους ηθοποιούς, οι οποί-
οι στην αρχή της καριέρας
τους θα προσέφεραν σεξ σε
σκηνοθέτες προκειμένου να
κερδίσουν έναν κινηματογρα-
φικό ρόλο.

Ο βραβευμένος ηθοποιός
μιλώντας στο πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης αφού επικρό-
τησε τη στάση των πολυάριθ-
μων θυμάτων σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης στο Χόλιγουντ
που μίλησαν για την εμπειρία
τους, είπε: «Οι άνθρωποι πρέ-
πει να κατονομάσουν και με-
ρικές φορές είναι πολύ δύσκο-
λο για τα θύματα να το κά-
νουν αυτό. Ελπίζω ότι θα πε-
ράσουμε μία περίοδο που θα
βοηθήσει στην εξέλιξη (του
φαινομένου) εντελώς».

Ο ΜακΚέλεν πρόσθεσε ότι
«από τη δική μου εμπειρία,
όταν ξεκίνησα να δουλεύω
στις αρχές της δεκαετίας του
’60, ο σκηνοθέτης του θεά-
τρου στο οποίο δούλευα, μου
έδειξε κάποιες φωτογραφίες
που του έδωσαν γυναίκες, οι
οποίες ήθελαν δουλειά... κά-
ποιες από αυτές είχαν στο κά-
τω μέρος της φωτογραφίας
«DRR» - directors’ rights
respected: Με άλλα λόγια, αν
μου δώσεις μια δουλειά, μπο-
ρείς να κάνεις σεξ μαζί μου».

Πάντως ο ηθοποιός τόνισε
ότι θα πρέπει να είναι όλοι
ιδιαιτέρως προσεκτικοί σχετι-
κά με τις κατηγορίες αυτές
προσθέτοντας: «Δεν νομίζω τί-
ποτα άλλο παρά μόνο ότι από
τις αποκαλύψεις αυτές θα
προκύψει κάτι καλό, αν και
κάποιοι κακώς κατηγορού-
νται, υπάρχει και η άλλη
πλευρά».

«Πολλές γυναίκες
προσφέρουν σεξ
για έναν ρόλο»

JAcquelyn MArtin/ΑΣΟΣΙΕΪtΕΝt ΠΡΕΣ
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Παρά την κινη-
τοποίηση που υπάρχει τις τελευ-
ταίες ώρες στο Κογκρέσο για την
ψήφιση του νομοσχεδίου μεταρ-
ρύθμισης του φορολογικού κώ-
δικα στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος παύ-
σης της λειτουργίας της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης στο τέ-
λος της εβδομάδας, παραμένει
ορατός. Οι δαπάνες του προ-
γράμματος πρόσβασης στις υπη-
ρεσίες Υγείας που προώθησε ο
πρώην πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα (Obamacare) διχάζουν
τους Ρεπουμπλικανούς στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων και την
Γερουσία, μεταδίδει το «CNN».

Η λειτουργία της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης βρίσκεται σε
κίνδυνο, εκτός κι αν ψηφιστεί
ένα νομοσχέδιο για τις μεσοπρό-
θεσμες δαπάνες της, πριν από
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής
(22 Δεκεμβρίου) οπότε και λή-
γει η ισχύ προηγούμενου έκτα-

κτου νομοθετήματος για την κά-
λυψη των άμεσων ομοσπονδια-
κών δαπανών. «Η κατάσταση
μοιάζει με την περίπτωση να
έχει κάποιος διαγνωστεί ότι δεν
πάσχει από καρκίνο και να πα-
ρασυρθεί μετά από μια νταλί-
κα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Ρεπουμπλικανός Μαρκ Γουόλ-
κερ που εκλέγεται στην Βόρεια
Καρολίνα και ηγείται μιας συ-
ντηρητικής ομάδας για οικονο-
μικά θέματα.

Ο Γουόλκερ ανησυχεί για το
ενδεχόμενο αμέσως μετά την
ψήφιση του φορολογικού νομο-
σχεδίου, η ηγεσία των Ρεπου-
μπλικανών στην Γερουσία να
εντάξει την χρηματοδότηση του
Obamacare, στο νομοσχέδιο
χρηματοδότησης της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης. Παράλλη-
λα, εκφράζεται ανησυχία για το
ενδεχόμενο, οι Ρεπουμπλικανοί
στην Γερουσία να ενσωματώ-
σουν στο ίδιο νομοσχέδιο τις δα-
πάνες των προγραμμάτων απο-
κατάστασης των καταστροφών
για τις περιοχές των ΗΠΑ που
επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα, χωρίς ωστόσο, να
υπάρχει πρόβλεψη αντιστάθμι-
σης τους, από την διαχείριση άλ-
λων προγραμμάτων. Στο επίκε-
ντρο της παραπάνω ανησυχίας
βρίσκεται το ενδεχόμενο περαι-
τέρω αύξησης του ελλείμματος,
στον κεντρικό προϋπολογισμό
των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βου-

λή των Αντιπροσώπων έχουν
ενημερώσει ότι θα προσθέσουν
δαπάνες 81 δισεκατομμυρίων
δολαρίων για την αντιμετώπιση
καταστροφών, στη δική τους έκ-
δοση του νομοσχεδίου για τις
δαπάνες της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης, συμπεριλαμβανομέ-
νων και αμυντικών δαπανών. Η
ψηφοφορία στη Βουλή των Αντι-
προσώπων για την έγκριση του
νομοσχεδίου των ομοσπονδια-
κών δαπανών αναμενόταν να
πραγματοποιηθεί χθες. Ωστόσο,
οι Ρεπουμπλικανοί δεν περιμέ-
νουν κάποια βοήθεια από τους

Δημοκρατικούς, οι οποίοι παρα-
πονούνται ότι έμειναν εκτός της
διεξαγωγής των σχετικών δια-
πραγματεύσεων.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο αυτό,
εκτιμάται ότι δεν θα γίνει απο-
δεκτό από την Γερουσία, καθώς
οι Δημοκρατικοί στο αναφερό-
μενο νομοθετικό σώμα, υποστη-
ρίζουν ότι το νομοσχέδιο πρέπει
να περιλαμβάνει συμφωνία για
την χρηματοδότηση όλων των
ομοσπονδιακών προγραμμάτων,
μαζί με τις ανάγκες χρηματοδό-
τησης του αμερικανικού Πεντα-
γώνου. Ετσι, οι γερουσιαστές

αναμένεται ότι θα απομονώσουν
τις αμυντικές δαπάνες και θα
στείλουν το νομοσχέδιο πίσω
στην Βουλή των Αντιπροσώπων,
προκαλώντας την οργή των με-
λών του αναφερόμενου νομοθε-
τικού σώματος, ανεξαρτήτως πο-
λιτικής τοποθέτησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο ηγέτης της ρεπουμπλικα-
νικής πλειοψηφίας στην Γερου-
σία, Μιτς Μακόνελ, έχει προχω-
ρήσει σε συμφωνία με την γε-

ρουσιαστή Σούζαν Κόλινς, από
το Μέιν, προκειμένου στο νομο-
σχέδιο για τις ομοσπονδιακές
δαπάνες να συμπεριληφθούν
και οι δαπάνες για την μείωση
του κόστους υγειονομικής ασφά-
λισης για τους Αμερικανούς με
χαμηλά εισοδήματα στο πλαίσιο
λειτουργίας του Obamacare. Η
συμφωνία αυτή, έγινε για την
θετική ψήφο της Κόλινς στο νο-
μοσχέδιο της φορολογικής με-
ταρρύθμισης. 

Ορατός ο κίνδυνος παύσης της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Παρά την κινητοποίηση που υπάρχει τις τελευταίες 
ώρες στο Κογκρέσο για την ψήφιση του νομοσχεδίου 
μεταρρύθμισης του φορολογικού κώδικα στις ΗΠΑ, 
ο κίνδυνος παύσης της λειτουργίας της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης στο τέλος της εβδομάδας, παραμένει ορατός.

ΤΟ ΘΕΜΑ

72: Πεθαίνει ο Απόστολος Θω-
μάς, εκ των μαθητών του Χριστού.

1620: Αποβιβάζονται από το
Μεϊφλάουερ στο Plymouth Rock
οι πρώτοι άποικοι της Αμερικής.

1828: Ο Καποδίστριας δημι-
ουργεί μόνιμο λόχο «Ευελπίδων»
στο Ναύπλιο.

1879: Γεννιέται ο «πατερού-
λης» Ιωσήφ Στάλιν, (Ιωσήφ Βισα-
ριόνοβιτς Τζουγκασβίλι), που
άφησε πίσω του 11 εκατομμύρια
θύματα, κυβερνώντας την Σοβιε-
τική Ένωση.

1909: Οι ειδικοί καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι, ο κάπταιν
Τζον Κουκ δεν έφτασε ποτέ στο
Βόρειο Πόλο, αναγνωρίζοντας
έτσι τον Λίρι ως τον πρώτο κατα-
κτητή της περιοχής.

1941: Η πολιορκία του Λένιν-
γκραντ συνεχίζεται από τους Γερ-
μανούς, με τεράστιες απώλειες
για τους αμάχους. Υπολογίζεται
ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 3.000
άνθρωποι από πείνα και αρρώ-
στιες.

1948: Αεροπλάνο των Τσεχο-
σλοβακικών Αερογραμμών (CSA),
που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρώ-
μη - Αθήνα συντρίβεται στον

Ταΰγετο, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν και οι 23 επιβαίνοντες.

1968: Εκτοξεύεται επιτυχώς
από τη Φλόριδα η διαστημική
αποστολή «Απόλλο 8», η πρώτη
επανδρωμένη αποστολή, με πλή-
ρωμα τους Φρανκ Μπόρμαν,
Τζέιμς Λόβελ και Γουίλιαμ Άντερς.

1980: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τα
24 δισ. δολάρια ως όρο για την
απελευθέρωση των ομήρων στο
Ιράν.

1988: Βόμβα που έχει τοπο-
θετηθεί από τρομοκράτη εκρή-
γνηται στην πτήση 103 της  «Pan
Am» που πετά πάνω από το Λό-
κερμπι της Σκοτίας. Τα 259 άτομα
που επιβαίνουν σκοτώνονται ενώ
κομμάτια από το αεροπλάνο σκο-
τώνουν άλλα 11 άτομα στο έδα-
φος.

1990: Ο Μάικλ Δουκάκης,
υποψήφιος των Δημοκρατικών,
μετά την ήττα στις αμερικανικές
προεδρικές εκλογές, από τον ρε-
πουμπλικανό Τζορτζ Μπους, τον
πατέρα, ανακοινώνει ότι, εγκατα-
λείπει οριστικά την πολιτική.

2004: Στη Μοσούλη του Ιράκ,
βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώνει
22 άτομα σε αμερικανική βάση.

Στην κλήρωση της τρίτης οι
αριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

NEA ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 5 4 0    
WIN 4: 6 3 4 5 
PICK 10: 4 6 10 15 19 20 21 22

28 29 39 42 43 44 50
59 64 69 71 74 

TAKE-5: 4 6 14 18 21 

PICK 3: 4 7 6 1 Fireball 
PICK 4: 0 4 8 0 1 Fireball 
CASH 5: 1 3 41 42 43 XTRA 4 

NEA ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 6 4 2   
PLAY 4: 8 3 5 9 
CASH 5: 8 15 18 26 33 

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Tετάρτη
20 Δεκεμβρίου:

«Boston Globe»
Νεκρός ο Λο.

«Chicago Tribune»
Η Γερουσία ενέκρινε το φορο-
λογικό.

«L. A. Times»
Το φορολογικό των Ρεπουμπλι-
κανών πάει προς τον Πρόεδρο.

«New York Daily News»
Η τέχνη της κλοπής.

«Νew York Post»
Ετοιμο για τον Τραμπ το φορο-
λογικό.

«New York Times»
Νίκη για τον Τραμπ, τους χορη-
γούς και το κόμμα.

«Washington Post»
Πέρασε από τη Γερουσία το φο-
ρολογικό.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
τύπος

Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

ΤΕΧΕΡΑΝΗ. Το Ιράν διαψεύδει
«κατηγορηματικά» τις αμερικανι-
κές και σαουδαραβικές κατηγο-
ρίες ότι παρέχει όπλα στους
αντάρτες Χούτι στην Υεμένη, δή-
λωσε προχθές ο εκπρόσωπος του
ιρανικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, τον οποίο επικαλείται το
πρακτορείο Isna.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με
την παροχή όπλων στην Υεμένη
(…) Απορρίπτουμε κατηγορημα-
τικά τις κατηγορίες ότι το Ιράν
παρέχει όπλα σε διάφορες ομά-
δες (στη Μέση Ανατολή) και τις
διαψεύδουμε κατηγορηματικά»,
δήλωσε ο Μπαχράμ Γασεμί.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτι-
σε χθες πάνω από το Ριάντ, για
δεύτερη φορά σε δύο μήνες, έναν
βαλλιστικό πύραυλο που εκτό-
ξευσαν οι σιίτες αντάρτες και κα-
τηγόρησε το Ιράν ότι τους εξο-
πλίζει.

Στην ανακοίνωση στην οποία
καταδίκαζε την εκτόξευση του
πυραύλου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ
τους Φρουρούς της Επανάστασης
«ότι εξοπλίζουν και καθιστούν

εφικτές τις επιθέσεις των Χούτι».
Οι ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει

ήδη από την προηγούμενη Πέ-
μπτη την Τεχεράνη ότι έδωσε
στους σιίτες αντάρτες τον πύραυ-
λο που εκτόξευσαν στις αρχές
Νοεμβρίου εναντίον του Ριάντ.

«Ανησυχούμε βαθιά για τις βί-
αιες ενέργειες των Χούτι, που

στηρίζονται από την παροχή εξε-
λιγμένων όπλων από το Ιράν και
οι οποίοι απειλούν την περιφε-
ρειακή σταθερότητα και παρατεί-
νουν τη σύγκρουση στην Υεμέ-
νη», τόνισε χθες το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ.

Απαντώντας στις κατηγορίες ο
Γασεμί δήλωσε ότι ο αποκλεισμός
που επέβαλε η Σαουδική Αραβία
και οι άραβες σύμμαχοί της που
επεμβαίνουν στρατιωτικά στην
Υεμένη εναντίον των Χούτι καθι-
στά αδύνατη την οποιαδήποτε
παροχή όπλων σε αυτούς.

Αν το Ιράν παρείχε όπλα
στους Χούτι, θα είχε «το θάρρος
να το ανακοινώσει», τόνισε.

«Σήμερα βλέπουμε ότι η Υε-
μένη αναζητεί εσωτερικές τεχνι-
κές για να αμυνθεί ενάντια στην
επιθετικότητα και τις ακατάπαυ-
στες επιθέσεις», εξήγησε ο Γασεμί
αναφερόμενος στους βομβαρδι-
σμούς του αραβικού συνασπι-
σμού.

«Τα όπλα που διαθέτουν αυτή
τη στιγμή οι Υεμενίτες είναι αυτά
που εγκαταλείφθηκαν στις στρα-
τιωτικές βάσεις της χώρας από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις»,
πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία από την
πλευρά της κατήγγειλε ότι για το
χθεσινό πλήγμα ευθύνονται «το
Ιράν και οι Χούτι».

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος
εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και
αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε
στο νότιο τμήμα του Ριάντ, χωρίς
να προκαλέσει θύματα», είχε δη-
λώσει χθες ο Τούρκι αλ Μάλικι
εκπρόσωπος του στρατιωτικού
συνασπισμού που επεμβαίνει
στην Υεμένη εναντίον των Χούτι.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι παρέχει όπλα στους Χούτι 

O πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί.

ΛΟΝΔΙΝΟ. Ο πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επι-
σκεφθεί τη Βρετανία τον Φε-
βρουάριο για να εγκαινιάσει την
νέα πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λον-
δίνο αλλά δεν θα συναντηθεί με
τη βασίλισσα Ελισάβετ, αναφέ-
ρει χθεσινό δημοσίευμα της
Daily Mail.

Από τότε που η Ελισάβετ
προσκάλεσε τον Τραμπ για να
πραγματοποιήσει επίσημη επί-
σκεψη, η οποία παραδοσιακά
περιλαμβάνει πολυτελείς εκδη-
λώσεις και διοργανώσεις με οι-
κοδέσποινα την ίδια, η επίσκε-
ψη του Τραμπ στη Βρετανία
προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν υπογράψει αίτη-
ση ζητώντας να μην προσκληθεί
ο Τραμπ επειδή θα «προκαλέσει
αμηχανία» στη βασίλισσα, ενώ
αναμένονται και διαδηλώσεις
κατά την άφιξη του ηγέτη των
ΗΠΑ στη χώρα.

Η Daily Mail επικαλείται πη-
γή στο Γουεστμίνστερ, σύμφωνα

με την οποία ο Τραμπ ενημέρω-
σε τηλεφωνικώς την Τρίτη την
πρωθυπουργό Μέι ότι περί τα
τέλη Φεβρουαρίου σχεδιάζει
επίσκεψη εργασίας στη Βρετα-
νία για τα εγκαίνια της νέας
πρεσβείας, ενός κτιρίου που
στοίχισε δισεκατομμύρια δολά-
ρια και έχει θέα στον Τάμεση.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ
Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το
δημοσίευμα και είπε ότι δεν
έχει αλλάξει η θέση της κυβέρ-
νησης ως προς την κρατική επί-
σκεψη. 

Έχει γίνει πρόταση για επί-
σκεψη αλλά δεν έχουν καθορι-
στεί οι ημερομηνίες.

Η Μέι είχε προσκαλέσει αρ-
χικά τον Τραμπ να επισκεφθεί
τη χώρα ως το τέλος του 2017.

Η Βρετανία θεωρεί «ιδιαίτε-
ρη» τη σχέση της με την Ουά-
σιγκτον και στυλοβάτη της εξω-
τερικής της πολιτικής καθώς
ετοιμάζεται για έξοδο από την
ΕΕ.

Ωστόσο οι δεσμοί των δύο
χωρών δέχτηκαν πλήγμα τους
τελευταίους μήνες και κυρίως

όταν ο Τραμπ εξαπέλυσε μομφή
εις βάρος της Μέι στο Twitter
επειδή του άσκησε κριτική όταν
ανέβασε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης το αντιισλαμικό βί-
ντεο ενός ακροδεξιού κόμματος
της Βρετανίας.

Στην Αγγλία αλλά χωρίς συνάντηση με τη βασίλισσα ο Τραμπ;

«Δεν έχουμε 
καμιά σχέση 
με αυτό»

NICHOLAS ALEXIOU, CPA
TAX & ACCOUNTING

31-21 23rd Ave., Astoria, NY 11105
(718) 721-8859

ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Αφίσες της
Μέριλ Στριπ στο πλευρό του
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν με το μή-
νυμα «Ήξερε» έχουν γεμίσει
πολλές περιοχές του Λος
Άντζελες.

Οι αφίσες, βασισμένες στο
έργο της καλλιτέχνιδας
Μπάρμπαρα Κροάγκερ, απει-
κονίζουν μια φωτογραφία με
την Στριπ και τον Γουάινσταϊν
χαμογελαστούς, ενώ τα μάτια
της βραβευμένης με Οσκαρ
ηθοποιού είναι καλυμμένα με
μία κόκκινη ταινία που γρά-
φει «SHE KNEW».

Είναι άγνωστο ποιος κρύ-
βεται πίσω από την συγκεκρι-
μένη street art πράξη που έχει
τη μορφή guerilla ακτιβισμού,
αλλά το μήνυμα είναι σαφές:
Η 68χρονη ηθοποιός κατηγο-
ρείται ότι ήξερε, πράγμα που
κατ' επέκταση σημαίνει ότι
επέτρεπε να συμβαίνουν όλα
αυτά τα περιστατικά σεξουα-
λικής παρενόχλησης και επί-
θεσης για τα οποία κατηγο-
ρείται ο Γουάινσταϊν.  Η ίδια,
απαντώντας στην ηθοποιό Ρό-
ουζ Μακ Γκάουαν που ήταν
αυτή που πρώτη την κατηγό-
ρησε ανοιχτά ότι γνώριζε και
αποσιώπησε την συμπεριφο-
ρά του παραγωγού, αρνείται
ότι είχε την παραμικρή ιδέα
και ανάμειξη σε όλα αυτά.

Οι αφίσες έχουν εντοπι-
στεί έξω από το κτίριο του
Screen Guides, έξω από το
σπίτι της ηθοποιού και απέ-
ναντι από το studio της Twen-
tieth Century Fox - καθώς εί-
ναι η εταιρεία διανομής της
νέας ταινίας της Στριπ «The
Post».

Στο
στόχαστρο η
Μέριλ Στριπ 

H βασίλισσα της Μεγάλης Βρε-
τανίας, Ελισάβετ.
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ERHAN ELALDI/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

PETER NICHOLLS/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

YOUR LINK TO HELLENISM IN CHANGING TIMES

Η ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ

The National Herald

Call us 718-784-5255 or visit us on line at: www.thenationalherald.com

This Week in our English Edition
• Greek Community Files Lawsuit against Greek Metropolis of Toronto
• George Behrakis Saves Thousands of Greek Children from Smoking
• Mitsotakis Wants End of SYRIZA Reign, “Worst Government”
• Tim Tassopoulos, Chick-fil-A President and COO, Talks to TNH
• Supporting Athens’ Mighty Street Tigers
• Simotas, Gianaris, Constantinides Announce End of Astoria Traffic Nightmare
• HCHC President Metropulos is Not Ready to Talk about Anything

On the Op-ed page
• Andy Dabilis: Lavrentiadis Shows How Greek Bankers Stole Billions and Got Away
• Prof. Dan Georgakas: The Crisis Facing Greek Orthodoxy in America
• Dr. Andre Gerolymatos: Mr. Erdogan and the Treaty of Lausanne
• Constantinos E. Scaros: One Woman’s “Creep”

is Another Woman’s “Dreamboat”
• Amb. Patrick N. Theros: Christianity in Its Birthplace under Threat



BAY RIDGE-ALPINE REALTY
Seeks Licensed Real Estate PERSON
full time for sales and rentals, car
necessary. MODERN OFFICE, HIGH
COMMISSIONS. Please call: (718)
775-6258 or email resume to:

hcalpinerealty@gmail.com
118938/7886/01-20-18

ΚΥΡΙΑ σοβαρή και υπεύθυνη με
άδεια εργασίας για να φροντίζει ηλι-
κιωμένη κυρία στην ASTORIA. Part
time απασχόληση. Συστάσεις απα-
ραίτητες. Τηλεφωνήστε στο (718)
204-7104 μετά τις 2 μ.μ.

118937/19820/12-22

ΦΙΝΙΣΙΤΡΙΑ γουναρικής πεπειρα-
μένη για μερική απασχόληση στο
BROOKLYN, NEW YORK. Ευέλικτο
ωράριο και καλός μισθός. Για περισ-
σότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στον Γιάννη (718) 372-8404 από 11
π.μ.-6 μ.μ.

118936/11120/12-30

HOUSEKEEPER, ώριμη, πεπειρα-
μένη, να μιλά ελληνικά, όχι καπνί-
στρια, να αγαπά τα παιδιά και την
δουλειά για να εργαστεί ως εσωτε-
ρική σε καλή ελληνική οικογένεια
στο LONG ISLAND. Στα καθήκοντά
της θα είναι η μαγειρική και η φρον-
τίδα του σπιτιού. Συστάσεις απαραί-
τητες. Τηλ.: (646) 879-4411.

118935/17913/12-29

CHEF πεπειραμένος για πλήρη απα-
σχόληση σε καινούργιο Supermar-
ket στο WASHINGTON HEIGHTS.
Για περισσότερες πληροφορίες τη-
λεφωνήστε στο (646) 833-7495 και
(917) 471-2477.

118934/20630/12-29

Η Εργολαβική Εταιρία Vaggelas Con-
struction Co., στην CORONA,
QUEENS ζητά για άμεση πρόσληψη
πεπειραμένους ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΕΣ
και ΜΑΡΑΓΚΟΥΣ. Μισθός αναλόγως
προσόντων. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες τηλ.: (718) 685-2107.

Vaggelas Construction Co., in CO-
RONA, QUEENS is seeking full time
experienced PAINTERS and CAR-
PENTERS. Compensation is based
upon experience. For further details
and information on primary respon-
sibilities, call (718) 685-2107 8am-5pm
or e-mail: hr@vaggelasconstruction.com

118933/19710/12-28

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένο  σε INTERIOR
CONSTRUCTION για πλήρη απα-
σχόληση σε Εργολαβική Εταιρία. Να
έχει δικό του αυτοκίνητο. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στον Βασίλη (516) 547-8620.

118932/8318/12-21

Ιδιώτης ενδιαφέρεται άμεσα για
αγορά ΚΤΙΡΙΟΥ 6 με 30 ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΩΝ και άνω στην ASTORIA ή
στις γύρω περιοχές. Τηλεφωνήστε
στον Κωνσταντίνο στον αριθμό:
(718) 687-2428. Οχι μεσίτες. 

168004/15256/4-10/18

ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΕΣ 
& ΠΕΜΠΤΕΣ

AA89

ASTORIΑ πολύ καλή περιοχή κοντά
στο τρένο και αγορές, ενοικιάζεται
επιπλωμένο ΔΩΜΑΤΙΟ με ξεχωριστή
είσοδο και σε πολύ καλή κατάσταση,
free wi-fi, κατάλληλο για εργαζό-
μενο άτομο. Τηλ.: (718) 578-7525.

437674/13047/12-27

JAMES PAPPAS
Real Estate & Business Broker

EYKAIPIEΣ!!!
1) PIZZA/SUBS- $43,000 wk,
BRAINTREE, NH, 15 χρόνια λίστα,
ενοίκιο $4,200 (ΝΝΝ) 17 καθίσματα,
πάρκινγκ. Πολυσύχναστη Pizzeria.
Τιμή $1,050,000 με $200,000 κάτω.
SBA Financing Available. 
2) PIZZA/SUBS - $17,000 wk, LOW-
ELL, MA. Καινούργιος εξοπλισμός,
40 καθίσματα, πάρκινγκ 3,500 sq.
ft. Το πιο σπουδαίο είναι ότι έχει
20 χρόνια λίστα (5-5-5-5) Ενοίκιο
ΜΟΝΟ $2,500 τον μήνα. Τιμή
$385,000 με $200,000 κάτω.
3) PIZZA/SUBS - Exeter, N.H. -
$11,000-$12,000 wk, ίδιοι ιδιοκτήτες
για 35 χρόνια, ολοκαίνουργιος εξο-
πλισμός, απλό μενού, όμορφη πόλη.
Ενοίκιο $2,000 τον μήνα (συμπερι-
λαμβάνει AC (κλιματισμό), θέρμαν-
ση, νερό, αποχέτευση (sewer) και
Real Estate taxes (φόροι ακινήτου)
με 13 χρόνια λίστα. Τιμή $225,000
με προκαταβολή $100,000.
4) PIZZA/SUBS - with R.E. Central
N.H. Pizza Shop, κάνει $8,000. ΟΧΙ
DELIVERY. Διαμέρισμα για τον ιδιο-
κτήτη, 4 ορόφοι, άφθονος χώρος
στάθμευσης και προοπτικές αναπτύ-
ξεως. Πωλείται η επιχείρηση και το
ακίνητο. (Business with Bldg+R.E.)
Τιμή $425,000.
5) PIZZA/SUBS - $18,000 εβδομα-
διαίες εισπράξεις, δεν διαθέτει de-
livery, κοντά στη θάλασσα και στην
πόλη WELLS, MAINE. Πολύ απλό
μενού, 13 χρόνια λίστα, πάρκινγκ.
Option on RE. Τιμή $410,000 με
$200,000 προκαταβολή.
6) BREAKFAST/LUNCH w/RE - Μι-
κρή Diner $7,000-$6,000 εβδομα-
διαίες εισπράξεις, λίγες ώρες 6 π.μ.-
2 μ.μ., 70 καθίσματα, μεγάλο πάρ-
κινγκ, 1/2 acre. Τιμή $325,000. Ο
ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί την επι-
χείρηση και το ακίνητο (Real Estate)
με $150,000 προκαταβολή.
7) MEDITERRANEAN RESTAURANT-
BROOKLINE, MA. Gross $20,000
την εβδομάδα. Εξαιρετική τοποθεσία.
13 χρόνια λίστα. Τιμή $400,000 με
προκαταβολή τα μισά.

For more information please call
JIM PAPPAS R.E.

Tel.: (508) 668-6702
Fax: (508) 668-6713

204256/438/12-31

ACT NOW REALTY 
• MANHATTAN, VILLAGE AREA,
corner property, με άδεια για εσω-
τερικά και εξωτερικά καθίσματα, πε-
ρίπου 100. Wine και Beer license.
Δουλεύει σαν ethnic Restauant. Ζη-
τούν $139,000+ inventory and se-
curity. 
• MANHATTAN, UPPER EAST SIDE,
μικρή DINER, 10 χρόνια λίστα,
$8,000 ενοίκιο τον μήνα, in the 30’s
Τηλεφωνήστε για πληροφορίες.
•NORTH NEW JERSEY/DINER,  με
άδεια ποτού, 5 acres περίπου, 280
+καθίσματα. Πωλούνται οι business,
το property και η άδεια ποτού.
• ΝORTH/NEW JERSEY DINER 180
καθίσματα, 30 χρόνια λίστα, άδεια
ποτού και ένα μικρό κομμάτι από
το πάρκινγκ ανήκει στην επιχεί-
ρηση. In the upper 40’s. Asking
$1,150,000.00 subject to credibility.
Ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί. 
• NASSAU/LONG ISLAND 3,000 sq.
ft. ΚΤΙΡΙΟ με full basement, 140 κα-
θίσματα, πωλείται η επιχείρηση και
το κτίριο ή μόνο η επιχείρηση. Κα-
θιερωμένη επιχείρηση πάνω από 30
χρόνια. Ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
Εξαιρετική ευκαιρία για SBA loan. 
• CATSKILL, Italian Restaurant/Bar
140 καθίσματα, ανοικτό μόνο για
dinner, waterfront property με εγ-
κεκριμένα σχέδια για 20+units. Πω-
λείται $540.000.00 K. Για περισσό-
τερες πληροφορίες τηλεφωνήστε.
• PA, DINER 350 καθίσματα, σε 2.5
acres, εβδομ. εισπρ. $70’s. Πωλούν-
ται οι business και το property. Τη-
λεφωνήστε για πληροφορίες. 
• ROUTE για Festivals, με πάνω από
2 μήνες κρατήσεις, με όλο τον εξο-
πλισμό, κουζίνα, φορτηγά και τρο-
χόσπιτα. Εργασία δύο μήνες με
κέρδη για ολόκληρο τον χρόνο. Ο
ιδιοκτήτης πρόθυμος να χρηματο-
δοτήσει το κατάλληλο άτομο.
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ DINERS
ΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πέστε μας τι επιθυμείτε και τι 
διαθέτετε και εμείς θα σας το βρούμε.

Zητήστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY 

(718) 981-5800 
ή στό κινητό (718) 619-7985

200142/16167/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 
1) MAINE PIZZERIA, Main Street.
Free Standing Building. Εισπράξεις
$28,000.00 την εβδομάδα. Μεγάλη
λίστα, ενοίκιο $3,500 τον μήνα. Πω-
λούνται οι business για $399,000.
2) CAPE COD MA, PIZZERIA no de-
livery. Κέρδος $350,000. Κλείνει 6
εβδομάδες τον χειμώνα. Πωλούνται
οι business για $650,000 με
$300,000 κάτω. Μεγάλη λίστα με
$6000 τον μήνα. Στο ενοίκιο περι-
λαμβάνεται και διαμέρισμα με 3
υπνοδωμάτια. 
3) CAPE COD MASSACHUSETTS,
κεντρικός δρόμος, italian style pizza,
liquor license. Εισπράξεις
$2,500.000 τον χρόνο, πολύ κερδο-
φόρα επιχείρηση. Πωλούνται οι
business για $1,150,000 με τα μισά
προκαταβολή. 
4) MASSACHUSETTS, PIZZERIA, no
delivery. Εισπράξεις $55,000 με
$60,000 την εβδομάδα. Ανεξάρτητο
κτίριο με μεγάλο parking. Πωλούν-
ται οι business για $1,400,000 με τα
μισά προκαταβολή. Μεγάλη λίστα
με $9,000 τον μήνα ενοίκιο.
5) PIZZERIA 15 λεπτά βόρεια της
Βοστώνης και μέσα σε Shopping Cen-
ter. Πάνω από $2,000.000.00 τον
χρόνο. Ενοίκιο $5,000.00 τον μήνα
nnn. Πωλούνται οι business για
$950,000.00 με τα μισά προκαταβολή.
6) PIZZERIA, CAPE COD MA: Fast
Food with delivery. Εισπράξεις περίπου
$1,250,000.00/year. Ενοίκιο
$5,000/mo nnn 5000 s.f. lease more
than 20 years. Πωλείται η επιχείρηση
για $750,000.00 με 1/2 down pay-
ment.

OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 

Nassos G. Prapas Owner/Broker
207496/623/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIA

FORMER RESTAURANT - 4,264 SF
κτίριο σε 0.34 acres γωνιακό οικό-
πεδο με μεγάλο διαμέρισμα. Η πώ-
ληση περιλαμβάνει τον εξοπλισμό
και το ακίνητο. PRICE: $325,000

RESTAURANT & BAR - Γνωστή και
καθιερωμένη επιχείρηση. 4,482 SF
Κτίριο με 160 καθίσματα. Η πώληση
περιλαμβάνει την επιχείρηση, την
άδεια ποτού, τον εξοπλισμό και το
Real Estate. PRICE: $1,500,000

AUNTIES ANNE’S PRETZEL FRAN-
CHISE - Γνωστή αλυσίδα σε πολυ-
σύχναστο κεντρικό εμπορικό κέντρο,
με καταστήματα, γραφεία και ξενο-
δοχεία. Πολυσύχναστη από πεζούς
περιοχή. Πολύ καλές ώρες λειτουρ-
γίας. Πωλείται η επιχείρηση και ο
εξοπλισμός. PRICE: $112,500.00

DINER - Κτίριο 6,800 SF, 190 καθί-
σματα, μεγάλη λίστα με καλούς
όρους. Αριστη τοποθεσία, ακριβώς
δίπλα σε interstate Highway και σε
φανάρι (traffic signal). Πωλείται η
επιχείρηση, ο εξοπλισμός και η επί-
πλωση. PRICE: $195,000.00

FAMILY RESTAURANT - Κτίριο
5,766 SF σε οικόπεδο 1.31 acres.
Αριστη τοποθεσία, ορατό από μεγάλη
απόσταση από μεγάλης κυκλοφορίας
Highway. Πωλείται η επιχείρηση και
το ακίνητο. PRICE: $395,000.00

DINER - Φημισμένη και καλά κα-
θιερωμένη επιχείρηση για πάνω από
25 χρόνια. Σε πολυσύχναστο εμπο-
ρικό κέντρο κοντά σε δρόμο μεγάλης
κυκλοφορίας. Καλοί όροι (good lease
terms). Πωλείται η επιχείρηση και
ο εξοπλισμός. PRICE: $200,000.00

COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.
1300 Market Street, Suite 305

Lemoyne, PA 17043
(717) 761-8106 EXT. 104

THOMAS MALLIOS, BROKER
www.commercialrealtygroupinc.com

2040RE/321/12-31

REALTY EXECUTIVES TODAY

ROULA ANGELIDIS, GRI, CRS
ANGELA KONTIS, GRI, CRS

SENIOR VICE PRESIDENTS
ASSOCIATE BROKERS

RESIDENTIAL & COmmERCIAL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

GREAT INVESTMENTS!!!
•ASTORIA σε κεντρικό σημείο,
κοντά στο τρένο και σε όλες τις εη-
κολίες διαμέρισμα ενός υπνοδωμα-
τίου, ένα μπάνιο, 681 sq. ft., σε εξαι-
ρετικό κτίριο. Asking price $679.000
•ASTORIA ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ευρύ-
χωρο, 3 υπνοδωματίων, με 2 μπάνια
1,575 sq ft.  με γκαράζ. Κοντά στο
τρένο και σε όλες τις ευκολίες.
•WOODSIDE, GREAT INVEST-
MENT! ΟΙΚΙΑ 9 οικογενειών, 7 δια-
μερίσματα 2 υπνοδωμάτια, ένα  δια-
μέρισμα ένα υπνοδωμάτιο και ένα
STUDIO. EXCELLENT CONDI-
TION!!! Τα 4 διαμερίσματα είναι εν-
τελώς ανακαινισμένα. Εισόδημα
$182,672.00 
•BRONX, GREAT INVESTMENT!
ΟΙΚΙΑ 15 οικογενειών, 13 διαμερί-
σματα με 2 υπνοδωμάτια, ένα με 4
υπνοδωμάτια, ένα με 3 κοντά στο
FORDHAM University και τρένο.
Πολύ καλό εισόδημα $274,823.00.
Asking price $3.6 million.
•BRONX ΟΙΚΙΑ 6 οικογενειών τού-
βλινη, 2 υπνοδωμάτια το κάθε δια-
μέρισμα. Εισόδημα $84,978.00.
Τιμή $1,198.000

ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤE;
ΚΑΛΕΣΤΕ 

ANGELA KONTIS
Tel: (718) 932-7575 
Cell: (646) 325-4221 

Angelakontis@Gmail.com
ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
Cell: (347) 249-8072 

Angelidis.roula@gmail.com 
221793/2430 12-31

ΚΗΦΙΣΙΑ, Κέντρο, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
160 τμ, καταπληκτική κατάσταση,
Όροφος: 1ος, Minimal Design από
κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία.
Σε μοναδικό σημείο, πλησίον κέν-
τρου, άλσους και ΗΣΑΠ. 3 υπνοδ.
Master, 3 μπάνια, 1 WC, 1 Κουζίνα,
2 Parking. Έτος κατασκευής 2010.
Ενεργειακό Πιστοποιητικό: A+, Δά-
πεδα: Παρκέ, Κουφώματα: Αλουμι-
νίου. Ασανσέρ, πόρτα ασφαλείας,
συναγερμός, θυροτηλεόραση, απο-
θήκη, τζάκι, βεράντες, πολυτελές,
διαμπερές, προσόψεως, φωτεινό,
κλιματισμός. Τιμή: 650.000€, Τηλ:
(01130) 210-6231-555, 6980-502-
020, www.dontasrealestate.gr ΚΩΔ
84675

AA44/12-21

ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATES
PETER J. KOULIKOURDIS
Member of NY, NJ, CT & DC Bars.
Αναλαμβάνουμε: 
•ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ
•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ
•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
(Criminal/Municipal)

•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)
Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644
Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555

707313/1949/12-31

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ

35 χρόνια πείρα
με το BUILDING DEPT.

• Εκδόσεις αδειών, permits & C of O
• Approval and Permits 3 - 5 days
• ECB Court Representation
• Remove violations
•Νομιμοποιήσεις υπογείων
• Ολων των ειδών οι οικοδομικές εργασίες, 

μικρές ή μεγάλες. 
• Remove Stop Work Order
• Βοηθάμε στην εξασφάλιση δανείου για 

ανέγερση οικιών, ανακαινίσεις ή επιχει-
ρήσεις.

• Αναλαμβάνουμε τις ίδιες εργασίες και
εκτός Ν. Υόρκης.

• Αναλαμβάνουμε οικονομοτεχνικές-νομι-
κές συμβουλές για αξιοποίηση ακινήτων
(oικοπέδων-κτιρίων) και στην Ελλάδα.

• Εκδοση οικοδομικών αδειών και κατα-
σκευή κτιρίων. Interior Renovations.

ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/FREE CONSULTATION
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

37-08 28 Ave.,(3rd floor), Astoria, NY 11103 
Τηλ.: (718) 728-8181 • FAX: (718) 728-8198

CELL: (917) 696-6524
Email: nikolaos43@aol.com

Website: www.aaapinternational.com
788013/8597/12-31

GARAGEMAN’S LIEN SALE P. Novella DCA
Lic. #1339795 SELL 1/3/18 9am 8109 Foster
Ave Bk 03 Mercury 1MEFM55SX3A628604
Re: Sgro,E 9:30am 9112 Ditmas Ave Bk 02
Nissan JN1DA31A93T400569 Re: Class A.
Publ. 12/14 & 12/21/17.

277656/17115

Vintage Auto Body Inc will sell on  January
4, 2018 at 3:00PM a 2014 Nissan #3N1AB7A
P5EY266763 re: Carron Heyward. Sale of ve-
hicle to be held at 81 Urban Ave Westbury,
NY 11590 to satisfy garagemans lien. Garage-
man reserves the right to bid. Publ.12/21
&12/28/2017. 277668/18514

GARAGEMAN’S LIEN SALE S. Zambuto LIC
#2022551 SELL 1/9/18 9am 1347 61 St Bk
05 Toyota 2T1BR32E75C379326 RE: Enjoy
Trading Corp 02 Bmw 5UXFA53512LP42970
RE: Rodrigues, S 07 Intern’l 1HTMPAFM97H3
54255 RE: Grand Merci Moving Llc 10am
106-16 148 St Qns 08 Bmw 5UXFE43598L02
9998 RE: Ahmed,S 11am 96 Jericho Turnpike
NASS 01 Lincoln 5LMFU28R11LJ14563 RE:
Johnson,P 1 pm 188 S Main St Wtch 14
Dodge 2C4RDGBG9ER378216 RE: E M Cars
2 Llc 1/10/18 9am 58-17 Junction Blvd Qns
10 Toyota 4T1BF3EK4AU507167 RE: Lan-
tigua, J 10am 545 E 116 St Nyc 03 Ford 1FTS
E34L43HA84166 RE: Melendez,S 97 Bmw
WBADE6327VBW50729 RE: Polisner, C 11
Bmw WBAKF5C53BE586868 RE: Kelly, A 12
pm 1900 Archer Rd Bx 11 Honda 1HGCP2F80
BA059503 RE: Garib,J 1pm 688 Main St NYC
10 Me/Be WDDHF8HB3AA085715 RE: Man-
gui-mbehpigui,D Publ.: 12/21 & 12/28/17.

277649/18326

Zητούνται Υπάλληλοι 

Ζητούν να αγοράσουν

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

EMPLOYMENT
AGENCIES
TIMES SQUARE
license #0250270

224 West 35th St., (Rm 1405A),
Manhattan, NYC 10001
(212) 255-6620/1
QUEENS PLAZA
license #0906297

21-36 44th Road, 2nd Floor
Suite #3, Long Island City, NY 11101

(718) 392-3253/4
Fax: (718) 392-3256

Δύο γραφεία που ειδικεύονται στα: 
RESTAURANTS, DELIS, PIZZΕRIΑS

WE ALSO HAVE DRIVERS 
WORKING MANAGERS, COOKS
(CHEFS) & SECRETARIES, κλπ.
εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Ενοικιάσεις Δωματίων

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Πωλήσεις Οικιών

Πωλήσεις στην Ελλάδα

ΑρχιτέκτονεςΠωλήσεις Eπιχειρήσεων

Εργολάβοι Οικοδομών

Δικηγόροι

Construction Corp. 
& Roofing

• Brick Work Stucco
• Thorolastic & Thorocoat 
• Parapet
• Brick Steam Cleaning
• Brick Pointing
• Μπογιές * Πλακάκια
• Κουζίνες * Μπάνια
• Specialist Local Law II

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
FULLY INSURED

Τηλ. στον Mohammad
(718) 956-8483
Fax: (718) 956-6300

RIGGER LICENSE #5906
LIC.H.I.C.#0978005 
LIC.H.I.S.#0958926

777848/374/21-31

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice
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Μέντιουμ/Αστρολόγοι

Σαν καλοί γείτονες έχουμε βρεθεί στο πλευρό οικογενειών σε δύσκολες 
στιγμές και ευελπιστούμε ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε

τις υπηρεσίες μας στην κοινότητα για πολλά ακόμα χρόνια

Το πιο δημοφιλές Γραφείο Τελετών της περιοχής

H οικογένεια που συμπαραστάθηκε και θα εξακολουθήσει να συμπαραστέκεται 
για πολλά ακόμα χρόνια στην Ομογένεια

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Γραφεία Τελετών

Ομορφιά   • Μεγαλοπρέπεια   • Ασφάλεια

Με την επίδειξη

Πιστοποιητικού
Καταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000
ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό 

τάφο στο μαυσωλείο «Αγίας Μαίρης»

($500 για αγορά χώρου ανά άτομο) 

Μαυσωλείο
Αγίας Μαίρης

Το Κοιμητήριο St. Michael's προσφέρει μεγάλο εύρος
επιλογών περιλαμβανομένων των προσθηκών του
Μαυσωλείου της Αγίας Μαίρης, καθώς επίσης τάφους,
ταφόπετρες και αποτέφρωση. Eνα από τα μεγαλύτερα δώρα
που μπορείτε να κάνετε σε αυτούς που αγαπάτε είναι η
αίσθηση της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει για όλα. 
Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michael's είναι ανοικτό σε
άτομα όλων των θρησκειών. Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε
ότι το όμορφα σχεδιασμένο Μαυσωλείο τους ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ
είναι στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, υμπεριλαμβανομένου
και ενός δωρεάν Resource Guide, παρακαλώ καλέστε:

τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(917) 687-9856
Eξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες

του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο.

Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση.

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11370

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.stmichaelscemetery.com

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

ΤΡΑΠΟΥΛΑ - ΤΑΡΩ

ΕΛΕΝΑ

Εγγυημένα αποτελέσματα

σε 3 ημέρες!

ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

• Eρωτικά • Eπαγγελματικά
• Oικονομικά • Oικογενειακά

• ΛΥΝΕΙ ΜΑΓΙΑ
• ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ
• ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΥΧΗ

(973) 932-8465
315 Us Highway 46

Rockaway, NJ 07866

Για ραντεβού
τηλεφωνήστε τώρα

ΖΗΤAΤE
ΥΠΑΛΛΗΛΟ;

ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΤΕ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Tel.: (718) 784-5255 ext 106
Fax: (718) 472-0510

email: classifieds@ekirikas.com
www.ekirikas.com

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, 
προγιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΕΡΙΔΟΥ
από το Νευροκόπι Δράμας

ετών 80

που απεβίωσε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
κηδεύουμε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

από το νεκροπομπείο
BALSAMO FUNERAL HOME

3188 Westchester Ave., Bronx, NY 10461, Tel.: (718) 597-8380
Ωρες επισκέψεων: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, 4-8 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί
στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής

3573 Bruckner Blvd., Bronx, NY 10461
και ώρα 11:30 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:
O σύζυγος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΕΡΙΔΗΣ
Τα παιδιά

ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΛΕΡΙΔΟΥ

Τα εγγόνια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ  και ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΙΛΕΡΙΔΟΥ

Τα δισέγγονα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ
Η αδελφή στην Ελλάδα

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα. 
804593/20636

ΚΗΔΕΙΑ

Γίνε μέλος 

μιας μεγάλης 

παράδοσης...
και μοιράσου την υπερηφάνεια 

μιας ολόκληρης νέας γενιάς.

qr
Από το 1915 για τον Ελληνισμό

Το απαραίτητο ανάγνωσμα
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, θείο και εξάδελφο

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ
από Ασσο Κεφαλονιάς

ετών 72

που απεβίωσε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
κηδεύουμε το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου

από το νεκροπομπείο FRANK PATTI & KENNETH MIKATARIAN FUNERAL HOME
327 Main Street, Fort Lee, NJ 07024, Tel.: (201) 944-0100

Ωρες επισκέψεων: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 4-8 μ.μ.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου
153 West 105 Street, New York, NY 10025 και ώρα 11:00 π.μ.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:
Η σύζυγος

ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
Τα παιδιά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ και HEATHER ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

Τα εγγόνια
ANNA, JULIA και FRANKY ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Τα αδέλφια 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΚΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΠΟΠΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΦΩΚΑ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα. 

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν δωρεά στην μνήμη του στο:
ST. GERASIMOS GREEK ORTHODOX CHURCH:  153 West 105 Street, New York, NY 10025, Tel.: (212) 749-0017

804592/20636

ΚΗΔΕΙΑ

ρα από καταγγελία μιας ένωσης
επαγγελματιών οδηγών ταξί στη
Βαρκελώνη ότι οι δραστηριότητες
της Uber στην Ισπανία οδηγούν
σε παραπλανητικές πρακτικές και
αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς η
εταιρεία χρησιμοποιεί μη επαγ-
γελματίες οδηγούς. Από την
πλευρά της, η Uber ανακοίνωσε
ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου δεν θα αλλάξει τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί
στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες.

«Αυτή η απόφαση δεν θα αλ-
λάξει τα πράγματα στις περισσό-
τερες χώρες της ΕΕ όπου ήδη λει-
τουργούμε βάσει της νομοθεσίας
περί μεταφορών. Ωστόσο, εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι ακόμα δεν
έχουν τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιούν εφαρμογές όπως τη δι-
κή μας», ανέφερε η Uber σε ανα-
κοίνωση που απέστειλε με e-
mail.

«Οπως έχει δηλώσει ο νέος
μας διευθύνων σύμβουλος, η ρύθ-
μιση υπηρεσιών όπως η Uber εί-
ναι ενδεδειγμένη και ως εκ τού-
του θα συνεχίσουμε το διάλογο
με πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Αυτή είναι η προσέγγιση που θα
λάβουμε για να διασφαλίσουμε
ότι ο καθένας θα μπορεί να έχει
μια αξιόπιστη μετακίνηση με το
άγγιγμα ενός κουμπιού», αναφέ-
ρεται στην απάντηση της Uber.

Στην Ελλάδα, απόλυτα δι-
καιωμένος από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σχετι-
κά με τον τρόπο λειτουργίας της
Uber και ομοειδών της εταιρειών,
δήλωσε στο «ΑΜΠΕ» ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χρή-
στος Σπίρτζης. Με την απόφαση
αυτή, σημείωσε, «αποδεικνύεται
ποιοι θέλουν την Ελλάδα μία ευ-
ρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και ποιοι
τη θεωρούν αποικία και ψωρο-
κώσταινα».

Στη Βαρκελώνη δε, οι ταξιτζή-
δες κορνάριζαν ικανοποιημένοι
από την απόφαση που τη θεώρη-
σαν συμβολική νίκη, όπως μετέ-
δωσε το «ΑΡ». 

Απόφαση
πλήγμα 

κατά 
της Uber 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ψηφίστηκε με 153 ψή-
φους από την Ολομέλεια της
Βουλής ο κρατικός Προϋπολογι-
σμός 2018. Υπέρ ψήφισαν 152
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ και η ανεξάρτητη βουλευ-
τής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου
(προερχόμενη από την Ενωση
Κεντρώων).

Απουσίαζε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
βουλευτής Χριστόφορος Παπαδό-
πουλος, ο οποίος με επιστολή του
προς το Προεδρείο της Βουλής,
ενημέρωσε ότι αδυνατεί να προ-
σέλθει στην ψηφοφορία, αλλά αν
ήταν παρών θα ψήφιζε θετικά.

Συνολικά ψήφισαν 297 βου-
λευτές. Καταψήφισαν 144 βου-
λευτές των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης και όλοι οι ανεξάρτητοι
βουλευτές, πλην της κ. Μεγαλο-
οικονόμου. Από την ψηφοφορία
απουσίασαν, πλην του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Παπαδόπουλου,
ο ανεξάρτητος βουλευτής Ν. Μί-
χος και ο βουλευτής της Ενωσης
Κεντρώων, Αρ. Φωκάς.

Ο Πρωθυπουργός αμέσως με-
τά την υπερψήφιση του Προϋπο-
λογισμού επισκέφτηκε την αίθου-
σα των κοινοβουλευτικών συντα-
κτών στο κτίριο της Βουλής όπου
κληθείς να σχολιάσει την υπερ-
ψήφιση του Προϋπολογισμού,
επανέλαβε ότι «πάμε καλά». Ο
Πρωθυπουργός χαιρέτισε με χει-
ραψία όλους τους δημοσιογρά-
φους που ήταν στην αίθουσα και

τους ευχήθηκε Χρόνια Πολλά.
Στην δε ερώτηση δημοσιο-

γράφου, «τραβήξατε και την κ.
Μεγαλοοικονόμου, καλό είναι
αυτό;», ο Πρωθυπουργός απάν-
τησε, «καλό είναι, κακό είναι;»
και πρόσθεσε: «Πάμε καλύτερα
και αυξανόμαστε».

Από την πλευρά του πάντως
και μιλώντας στο ραδιόφωνο

«Θέμα 104,6» ο πρόεδρος της
Ενωσης Κεντρώων, Βασίλης Λε-
βέντης, δήλωσε πως «η κ. Μεγα-
λοοικονόμου έδειξε αχαριστία».
Και πρόσθεσε πως «δεν έχω κα-
ταλάβει ποιο είναι το θέμα της.
Είναι αλλοπρόσαλλη».

Να σημειωθεί ότι η κ. Μεγα-
λοοικονόμου τον περασμένο Ιού-
λιο αποχώρησε από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της Ενωσης
Κεντρώων και ανεξαρτητοποι-
ήθηκε, κατηγορώντας τον κύριο
Λεβέντη ότι δεν τήρησε τις υπο-
σχέσεις του.

Ο κ. Λεβέντης είπε ακόμη ότι
δεν περίμενε αυτή την στάση
από την κυρία Μεγαλοοικονόμου
την οποία, όπως εξήγησε, εκεί-
νος επέλεξε και έβαλε στις λίστες
του κόμματος. «Την έβαλα πρώτη
στη λίστα γιατί ήρθε στο γραφείο
μου και ήταν σεμνή και κατάγε-
ται από τα Κύθηρα, απ’ όπου κα-
τάγεται και η μάνα μου», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά.

Πηγές: «ΑΜΠΕ», 
«Πρώτο Θέμα» 

Εγκρίθηκε ο νέος Προϋπολογισμός
της κυβέρνησης για το 2018

Θετική ψήφο 
έδωσε η ανεξάρτητη
βουλετής 
Θ. Μεγαλοοικονόμου

BΕΡΟΛΙΝΟ. («Deutsche Wel-
le»). Αναλυτικό άρθρο για τα
βήματα που θα πρέπει να ακο-
λουθήσει η ελληνική κυβέρνη-
ση τη νέα χρονιά δημοσιεύει η
οικονομική εφημερίδα «Han-
delsblatt».

«Για την Ελλάδα το 2018 θα
είναι μια χρονιά που θα κρίνει
το μέλλον της. Τον Αύγουστο η
χώρα θα πρέπει να απεγκλωβι-
στεί από τη δανειακή βοήθεια
και να αναχρηματοδοτηθεί από
τις αγορές. Πιο γρήγορα και με
λιγότερα εμπόδια απ’ ό,τι ανα-
μενόταν η Αθήνα ολοκλήρωσε
στις αρχές Δεκεμβρίου την τρί-
τη αξιολόγηση του τρέχοντος
προγράμματος προσαρμογής. 

Ωστόσο μετά την αξιολόγη-
ση, είναι πριν από την αξιολό-
γηση: τη νέα χρονιά αναμένε-
ται η τέταρτη και τελευταία.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα εντός του χρο-
νοδιαγράμματος θα πρέπει η
κυβέρνηση μέχρι τα μέσα του
2018 να υλοποιήσει 82 προ-
απαιτούμενα. Εάν υπολογίσει
κανείς και τα ‘χρωστούμενα μα-
θήματα’ της τρίτης αξιολόγη-
σης, τότε τα μέτρα είναι πάνω

από 100. Μέχρι τα μέσα Ια-
νουαρίου ο Τσίπρας θέλει να
περάσει ένα πρώτο πακέτο με-
ταρρυθμίσεων από τη Βουλή.
Μετά οι Υπουργοί Οικονομικών
της ΕΕ θα μπορούσαν να εγκρί-
νουν στην πρώτη τους συνάν-
τηση στις 22 Ιανουαρίου την
εκταμίευση της επόμενης δό-
σης των δανείων, ύψους 5,5
δισ. ευρώ».

Στη συνέχεια, ο ανταποκρι-
τής της «Handelsblatt» από την
Αθήνα, αναφέρεται αναλυτικά
στις φορολογικές αυξήσεις που
περιμένουν τους Ελληνες τη νέα
χρονιά και επισημαίνει: «Ακόμη
και τους τουρίστες θέλει να μα-
δήσει ο Τσίπρας: τη νέα χρονιά
θα πρέπει να πληρώνουν φόρο
διαμονής μέχρι και τέσσερα ευ-
ρώ ανά διανυκτέρευση. Αυτό
ενδέχεται να μην έχει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα: έρευνα της
εταιρείας ‘Grant Thornton’ για
λογαριασμό του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος εκτιμά
ότι ο νέος φόρος θα επιφέρει
μείωση του τζίρου ύψους 340
εκ. ευρώ και απώλεια σχεδόν
6.200 θέσεων εργασίας στον
τουριστικό κλάδο». 

«Handelsblatt»: Ο Τσίπρας
θέλει να φορολογήσει 

και τους τουρίστες
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αύξηση κατά 4,88% πα-
ρουσίασε η εγγεγραμμένη ανερ-
γία τον Νοέμβριο σε σχέση με
τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοι-
χεία του ΟΑΕΔ, δηλαδή 40.261
περισσότεροι άνεργοι.

Συγκεκριμένα, συνολικά οι
άνεργοι τον Νοέμβριο ήταν
864.778 έναντι 824.517 τον
Οκτώβριο. Από αυτούς 495.195
(ποσοστό 57,26%) είναι εγγε-
γραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο
ή και περισσότερο των 12 μηνών
και 369.583 (ποσοστό 42,74%)
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 12 μηνών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κα-
ταγράφεται στις γυναίκες, περί-
που 63%, ενώ ίδιο ποσοστό κα-
ταγράφεται σε όσους είναι με-
ταξύ 30-54 ετών. Επίσης, περί-
που το 78% είναι Υποχρεωτικής
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και το 91% είναι Ελληνες.

Οσον αφορά τους λοιπούς εγ-
γεγραμμένους (που δεν αναζη-
τούν εργασία), τον Νοέμβριο
ήταν περισσότεροι κατά 44,83%
σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ
για το ίδιο χρονικό διάστημα οι
επιδοτούμενοι άνεργοι αυξήθη-
καν κατά 26,59% και ανήλθαν
συνολικά στα 123.132 άτομα. 

Αύξηση
ανεργίας

κατά 4,88%

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Μετά από πολύ καιρό
ορισμένοι από τους πιο τολμη-
ρούς και κερδοσκόπους επενδυ-
τές αρχίζουν να βλέπουν ξανά
την Ελλάδα, ποντάροντας στο
ότι «ο πρώην ασθενής της Ευ-
ρώπης έχει αγνοηθεί από πολ-
λούς επενδυτές και προσφέρει
δυνητικές ευκαιρίες», αναφέρει
σε δημοσίευμά της η «Wall Stre-
et Journal».

Σύμφωνα με την αμερικανι-
κή εφημερίδα, funds όπως τα
Brevan Howard, Amber Capital
και VR Capital, εξετάζουν εδώ
και αρκετούς μήνες μία σειρά
ελληνικών assets. Οι διαχειρι-
στές κεφαλαίων υποστηρίζουν
ότι ενώ η Ελλάδα ωφελείται επι-
τέλους από την οικονομική ανά-
καμψη της Ευρώπης, πολλοί
επενδυτές έχουν αγνοήσει τις

επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελ-
λάδα, εξαιτίας της μακροχρόνιας
κρίσης χρέους.

«Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα.
Είναι η μοναδική φθηνή αγορά
που υπάρχει», αναφέρει ο Jose-
ph Oughourlian, ιδρυτής του
Amber Capital από το Λονδίνο,
που διαχειρίζεται κεφάλαια
ύψους 1,7 δισ. δολαρίων. Ο
ίδιος λέει ότι δεν έχει επενδύσει
ποτέ στην Ελλάδα, προσθέτον-
τας ότι αγόρασε ελληνικά ομό-
λογα πριν από ένα χρόνο αλλά
πρόσφατα γύρισε σε μετοχές.
Μετά τις ανησυχίες για το χρέ-
ος, η χώρα θα μπορούσε να δει
κάποια ομαλοποίηση και οι κίν-
δυνοι έχουν αποφευχθεί, τόνι-
σε.

Τον περασμένο μήνα, η
«WSJ αποκάλυψε ότι το Amber
Capital έχει μετοχές στον κλάδο

των τηλεπικοινωνιών και
ασκούσε πιέσεις για αναδιάρ-
θρωση.

Μεταξύ των funds που ενι-
σχύουν την παρουσία τους στην
Ελλάδα είναι και το VR Capital
με έδρα σε Λονδίνο και Νέα

Υόρκη, που εξειδικεύεται σε
προβληματικά assets, ενώ το
Autonomy Capital από τη Νέα
Υόρκη που διαχειρίζεται 5 δισ.
δολάρια, έχει αυξήσει την έκθε-
σή του στον χρηματοπιστωτικό
κλάδο.

Η Brevan Howard, μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες δια-

χείρισης αντισταθμιστικών κε-
φαλαίων στην Ευρώπη, σκο-
πεύει να αντλήσει αρχικά 500
εκατ. δολάρια για ένα fund που
θα επενδύσει σε εμπορικά ακί-
νητα και ένα μετοχικό fund
στην Ελλάδα. Βρίσκεται, μάλι-
στα, σε διαδικασία αναζήτησης
μίας ομάδας 9-10 στελεχών με
επενδυτική εμπειρία στην Αθή-
να, η οποία στους επόμενους
μήνες θα ενισχυθεί σε 18 άτο-
μα.

«Η Ελλάδα για πάρα πολύ
καιρό ήταν στην ουσία αποκλει-
σμένη από επενδύσεις», σημει-
ώνει ο Τρύφων Νάτσης, ένας
από τους ιδρυτές της Brevan.
Σύμφωνα με τον ίδιο οι κίνδυ-
νοι ατυχήματος έχουν εξαφανι-
στεί Λόγω των μεταρρυθμίσεων
και των πολύ δύσκολων μέτρων
που έχει λάβει η ελληνική κυ-

βέρνηση. Εκτιμά δε, ότι σχεδόν
το 1/4 με 1/3 της ελληνικής
ανάκαμψης σχετίζεται με την
ευρωπαϊκή ανάκαμψη.

Και βέβαια, ένας από τους
κλάδους που προσελκύουν
επενδυτές είναι αυτός των
«κόκκινων» δανείων. Oπως ανα-
φέρει ο Μάριος Κολιόπουλος,
διευθύνων σύμβουλος της θυ-
γατρικής της Alvarez & Marsal
στην Ελλάδα και πρώην ανα-
πληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος του ΤΧΣ: 

«Το κλίμα βελτιώνεται στην
Ελλάδα και αυξημένο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον, είτε είναι από
hedge funds είτε από άλλα
funds».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι
σύμφωνα με την ΕΕ, η Ελλάδα
έχει σημειώσει πρόοδο στον
έλεγχο των οικονομικών της. 

Επενδυτικά ταμεία μαζεύονται στην φτηνή Ελλάδα

Αναφέρονται: 
Brevan Howard,
Amber Capital 
και VR Capital

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Εναντίον «κάθε προκατά-
ληψης» απέναντι στη νέα κυβέρ-
νηση της Αυστρίας υπό τον συν-
τηρητικό καγκελάριο Σεμπά-
στιαν Κουρτς, που θα συγκυβερ-
νήσει με την Ακρα Δεξιά, το Κόμ-
μα της Ελευθερίας της Αυστρίας
(FPΟ), τάχθηκε ο πρόεδρος της
Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Και αναρωτήθηκε: «Εδώ συνερ-
γάζομαι με τον ακροδεξιό κυβερ-
νητικό εταίρο του κ. Τσίπρα, έχω
συνεργαστεί με τα ακροδεξιά
κόμματα της Βουλγαρίας, της
Σλοβενίας και αλλού, γιατί μεγα-
λοποιείτε το θέμα της Αυστρίας
και εθελοτυφλείτε όταν πρόκει-
ται για άλλες περιπτώσεις;».

«Αυτή η κυβέρνηση πήρε θέ-
ση πολύ καθαρά υπέρ της Ευρώ-
πης κι αυτό είναι που μετράει για
εμένα», επέμεινε ο Γιούνκερ.

«Οι εκλεκτικές σχέσεις του κ.
Γιούνκερ με την αυστριακή και
νεοναζιστική Ακροδεξιά δεν κρύ-
βονται, όσο και αν προσπαθεί να
βρει ανυπόστατες και σαθρές δι-
καιολογίες. Είναι κακοήθεια εκ
μέρους του προέδρου της Κομι-
σιόν να εξισώνει το νεοναζιστικό
κόμμα της Αυστρίας με το κεν-
τρώο και πατριωτικό κίνημα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων», δήλωσε
η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Μαν-
ταλένα Παπαδοπούλου. 

Υποτιμητικό
σχόλιο Γιούνκερ

για Καμμένο 
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας κατέθεσαν την Τε-
τάρτη ερώτηση προς τους
υπουργούς Νίκο Παππά και Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο για την εφη-
μερίδα «Documento», που αφο-
ρά έλεγχο προέλευσης και νο-
μιμότητας κεφαλαίων της εται-
ρείας που εκδίδει την εφημερί-
δα.

Οπως αναφέρουν οι βουλευ-
τές, «στα τέλη Νοεμβρίου του
2016, κυκλοφόρησε η εβδομα-
διαία εφημερίδα με εμπορικό
τίτλο ‘Documento’ από τον Ιωάν-
νη Βλαδίμηρο Χ. Καλογρίτσα,
κουμπάρο του υπουργού Υπο-
δομών κ. Σπίρτζη και γιου του
εργολάβου δημοσίων έργων κ.
Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος
είναι, επίσης, κουμπάρος του
υπουργού Αμυνας κ. Πάνου
Καμμένου, με διευθυντή της,
τον δημοσιογράφο, Κώστα Βα-
ξεβάνη.

Μετά το απόλυτο φιάσκο του
διαγωνισμού-παρωδία για τις τη-
λεοπτικές άδειες με πρωταγωνι-
στές τα δανεικά βοσκοτόπια της
Ιθάκης και τους διάφορους ‘λα-
γούς’, που κατέληξε να κριθεί
οριστικά ως αντισυνταγματικός
από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας και τις αποκαλύψεις για τα
χαριστικά δάνεια της Τράπεζας
Αττικής, ο κ. Καλογρίτσας, απο-
χώρησε από το σχήμα της εται-
ρείας που εκδίδει την εφημερίδα
‘Documento’, η οποία εξελίχθη-

κε σε αιχμή του δόρατος των μη-
χανισμών συκοφάντησης που
λαμβάνουν εντολές από τα υπό-
γεια του Μαξίμου.

Πλέον, μετά την αποχώρηση
Καλογρίτσα τον Φεβρουάριου
του 2017, η εν λόγω εφημερίδα
εκδίδεται από μια μονοπρόσω-
πη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρία (ΙΚΕ) που ιδρύθηκε στις
28 Φεβρουαρίου, η οποία ανή-

κει εξ ολοκλήρου στον δημο-
σιογράφο Κώστα Βαξεβάνη και
έχει κεφάλαιο 20.000 ευρώ,
σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύ-
ματα.

Είναι απορίας άξιο, πώς με
κεφάλαιο 20.000 ευρώ η ‘Docu-
mento Media Μονοπρόσωπη
ΙΚΕ’ εξακολουθεί να εκδίδει την
εν λόγω πολυτελέστατη έκδοση,
με εκδότη τον κ. Κώστα Βαξε-

βάνη, με τον οποίο φέρεται να
έχει στενή σχέση ο υπουργός
για θέματα Τύπου κ. Νίκος Παπ-
πάς.

Το πρώτο και βασικό ερώτη-
μα είναι με ποια διαδικασία έγι-
νε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος δεδομένου ότι η
‘Documento Media’ έχει κεφά-
λαιο μόλις 20.000 ευρώ το οποίο
αποτελεί ένα ζήτημα αν είναι
επαρκές για την εξαγορά μιας
εφημερίδας η έκδοση της οποίας
απαιτεί υλικοτεχνικό εξοπλισμό
μεγαλύτερης αξίας...

Κατόπιν τούτου, και δεδομέ-
νου του ενδιαφέροντος του κ.
Βαξεβάνη για διαφάνεια των οι-
κονομικών συναλλαγών, αλλά
και της ευκολίας δανεισμού του
αρχικού εκδότη της εφημερίδας
από την Τράπεζα Αττικής, σύμ-
φωνα με το πόρισμα της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, απαιτείται να
δοθούν όλες οι διαβεβαιώσεις
ότι έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς τα
κεφάλαια που αρχικά χρησιμο-
ποιήθηκαν και χρησιμοποιούν-
ται για την έκδοση της ‘Docu-
mento’ και να προσκομιστούν
όλα τα σχετικά έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις και ότι τα
οικονομικά στοιχεία της εταιρίας
και του παλαιού και νέου εκδό-
τη της, δικαιολογούν την έκδο-
ση της».

Την ερώτηση υπογράφουν 21
βουλευτές της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης.

Ερώτηση βουλευτών ΝΔ για την «Documento»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Πειρατές επιτέθηκαν στο
ελληνικό φορτηγό πλοίο «Skylight», ανοιχτά της Μπιάφρα στη
Νιγηρία και απήγαγαν 10 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με
το «maritimebulletin.net».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου. Το πλοίο
ήταν υπό την κατοχή των πειρατών για περίπου μία ώρα. Απή-
γαγαν 10 μέλη του πληρώματος και στη συνέχεια έφυγαν. Με-
ταξύ των απαχθέντων φέρονται να είναι ανώτεροι αξιωματικοί,
μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος, επεσήμανε το άρθρο.

Το πλήρωμα που απέμεινε πήγε το πλοίο στο Port Harcourt.
Το «Skylight» είχε πορεία από το Lagos στο Port Harcourt. Εως
τις 18 Δεκεμβρίου ήταν ακόμη στο Port Harcourt. Οι εθνικότητες
των απαχθέντων δεν έγιναν γνωστές, αλλά οι πιθανότητες είναι
πως κατάγονται από Ινδία, Ρωσία, Φιλιππίνες και Ουκρανία.

Το «Skylight» (IMO 9434711) έχει χωρητικότητα 56.847
τόνων και κατασκευάστηκε το 2009. Πλέει υπό σημαία, Mar-
shall Islands και διαχειρίστρια εταιρεία είναι η Technomar Sh-
ipping INC, στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το «maritimebul-
letin.net». 

Πειρατές απήγαγαν δέκα 
μέλη ελληνικού πλοίου
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Ζάκυνθος. Προχωράει ο
διαγωνισμός για τη νέα ακτο-
πλοϊκή γραμμή που θα ενώνει
τα νησιά του Ιονίου, μεταξύ
τους. Υπενθυμίζεται ότι την
ανακοίνωση της απόφασης αυ-
τής, έκανε ο ίδιος ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο Αναπτυξιακό
Περιφερειακό Συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στην Κέρ-
κυρα.  Η γραμμή θα περιλαμ-
βάνει τα εξής λιμάνια: Κέρκυρα
- Παξοί, Βασιλική Λευκάδας,
Πισαετός Ιθάκης, Σάμη Κεφα-
λονιάς, Ζάκυνθος. Τα καλοκαι-
ρινά δρομολόγια θα γίνονται
τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ
τη γραμμή θα αναλάβει επιβα-
τηγό/δρομολογιακό πλοίο με
μεταφορική ικανότητα τουλά-
χιστον 90 επιβατών τον χειμώνα
και 170 επιβατών το καλοκαί-
ρι.

Θεσσαλονίκη. Οικογενει-
ακή επιχείρηση εμπορίας νο-
θευμένου ελαιόλαδου φαίνεται
ότι είχαν «στήσει» 74χρονος
και ο 30χρονος γιος του, που
συνελήφθησαν κατόπιν αστυ-
νομικής έρευνας, η οποία διε-
ξήχθη το τελευταίο 24ωρο. Η
φερόμενη ως δράση τους απο-
καλύφθηκε όταν αστυνομικοί
των Τμημάτων Ασφαλείας Κιλ-

κίς και Συνοριακής Φύλαξης
Παιονίας έκαναν έφοδο σε δύο
αποθήκες, έξω από τη Θεσσα-
λονίκη, η πρώτη στη Νεοχω-
ρούδα και η δεύτερη στα Δια-
βατά. Η αποθήκη της Νεοχω-
ρούδας λειτουργούσε ως πα-
ρασκευαστήριο για λάδι «μαϊ-
μού», το οποίο εκτιμάται ότι
θα διοχετευόταν με ετικέτες
εταιρειών ελαιόλαδου στην
αγορά. Από τα πρώτα στοιχεία
φαίνεται ότι πρόκειται για ηλιέ-
λαιο, στο οποίο γινόταν προ-
σθήκη χρωστικών ουσιών, προ-
κειμένου να προσομοιάζει στο
χρώμα και στην όψη με ελαιό-
λαδο. Από τις δύο αποθήκες
κατασχέθηκαν συνολικά 3.500
λίτρα νοθευμένου ελαιόλαδου
και 3.800 λίτρα ηλιέλαιο, όπως
επίσης πλαστικά και μεταλλικά
μπουκάλια, καπάκια, ετικέτες
κ.ά.
• Θύμα ληστείας κατήγγειλε
ότι έπεσε 22χρονος, στη δια-
σταύρωση των οδών Αντώνη
Τρίτση και Ιθάκης στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης, έξω από ΑΤΜ
τράπεζας. Σύμφωνα με όσα κα-

τήγγειλε, δύο άτομα, πιθανόν
Ρομά, του απέσπασαν με την
απειλή μαχαιριού το ποσό των
440 ευρώ, το οποίο είχε βγάλει
από το ΑΤΜ.

Σέρρες. Για έλλειμμα, ύψους
230.000 ευρώ, στα ταμεία δη-
μοτικής επιχείρησης πρώην Δή-
μου των Σερρών, κατά την πε-
ρίοδο 2005-06, παραπέμπεται
σε δίκη ο τότε δήμαρχος. Σύμ-
φωνα με βούλευμα του Συμ-
βουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης,
πρόκειται για τον πρώην δή-
μαρχο Σκουτάρεως, Γιάννη Τσο-
λακούδη, ο οποίος παραπέμπε-
ται να δικαστεί ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Θεσσαλονίκης. Στο
εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου
θα καθίσει και ο διευθυντής
της δημοτικής επιχείρησης, εκεί-
νης της περιόδου. Στο βούλευμα
περιγράφονται περιπτώσεις κα-
κοδιαχείρισης στη δημοτική επι-
χείρηση, όπως εκταμιεύσεις πο-
σών για την πληρωμή ανοίκειων
και ξένων προς τους σκοπούς
δράσεις, χωρίς προηγούμενες
αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και χωρίς τα έξοδα να
δικαιολογούνται με νόμιμα και
πλήρη δικαιολογητικά. Το τα-
μειακό έλλειμμα, κατά το βού-
λευμα, στη δημοτική επιχείρηση
«Ανάπτυξης» ανέρχεται σε
228.978,29 ευρώ.

Εκτός των
Αθηνών

νική, άσχημα μαχαιρωμένος στο
στήθος. Δεκάδες, επίσης, τραυμα-
τισμένων, κυρίως από πέτρες στη
διάρκεια πετροπόλεμων που μαί-
νονταν μέσα στον καταυλισμό, δέ-

χθηκαν τις πρώτες βοήθειες από
εθελοντικές ομάδες που λειτούρ-
γησαν έξω από τον καταυλισμό.

Στο μεταξύ, μήνυση κατά πα-
ντός υπευθύνου, για τα όσα «πα-
ράνομα», όπως υποστηρίζει, συμ-
βαίνουν στον καταυλισμό του

Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης στη Μόρια κατέθεσε στον ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Λέ-
σβου, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος
Γαληνός. Ετσι, στη μήνυσή του ο
δήμαρχος αναφέρει ότι στην πα-
ραχωρηθείσα, από το υπουργείο

Εθνικής Αμυνας, έκταση οκτώ
στρεμμάτων θα έπρεπε να φιλο-
ξενούνται περί τα 1.800 άτομα,
ώστε οι συνθήκες διαβίωσής τους
να είναι σε ανεκτό, τουλάχιστον,
επίπεδο ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας. 

Σοβαρά επεισόδια στη Μόρια και μήνυση δημάρχου

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. («ΑΜΠΕ»). Με πυ-
ρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζο-
νται οι επαγγελματίες στην Αρ-
ναία της Χαλκιδικής για την πα-
ρασκευή ενός τεράστιου Χριστό-
ψωμου, βάρους 400 κιλών, προ-
κειμένου να αναβιώσει και φέτος
το έθιμο «Το μέλωμα του Χρι-
στού».

Το Χριστόψωμο, το οποίο πα-
ρασκευάζουν επαγγελματίες της
περιοχής, θα τοποθετηθεί στις 24
Δεκεμβρίου, την παραμονή των
Χριστουγέννων, σε λαμαρίνα ει-
δικής κατασκευής με διαστάσεις
2x2 μέτρα. Αφού ψηθεί σε ειδικό
φούρνο θα μοιραστεί σε κατοίκους
και επισκέπτες στην κεντρική
πλατεία της Αρναίας.

«Θα τηρηθεί και φέτος το έθι-
μο, που έχει κάνει διάσημη την
Αρναία. Θα παρασκευάσουμε το
μεγαλύτερο Χριστόψωμο, βάρους

400 κιλών. Μετά το ψήσιμο του,
το μεταφέρουμε στην πλατεία
και εκεί συγκεντρώνεται πλήθος
πιστών προκειμένου να υποδε-
χτούμε τη Γέννηση του Χριστού»,
δήλωσε στο «ΑΜΠΕ» ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Χαλκιδικής
και μέλος της Πολιτιστικής και
Επιμορφωτικής Εταιρείας Αρναίας,
Στέλιος Βαλιάνος.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλιάνο,
πρωταγωνιστικά προϊόντα για την
παρασκευή του Χριστόψωμου εί-
ναι τα καρύδια και το μέλι, που
συμβολίζουν τροφές με ιδιαίτερη
ενέργεια, τις οποίες χαρίζουν οι
πιστοί στο Χριστό για να κάνει
τα πρώτα βήματα του στη γη. Το
έθιμο θα αναβιώσει την παραμονή
των Χριστουγέννων στις 7:30 το
βράδυ με τη συμμετοχή της φι-
λαρμονικής και της χορωδίας της
Αρναίας.

Χριστόψωμο 400 κιλών θα 
φτιάξουν στην Χαλκιδική

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τα βασικά θέματα της
επικαιρότητας σε τίτλους όπως
προβλήθηκαν χθες Τετάρτη 20
Δεκεμβρίου από τα πρωτοσέλι-
δα του Τύπου.

«Αυγή»
Εμείς βγάζουμε τη χώρα από την
κρίση.

«Η Καθημερινή»
Στο μικροσκόπιο των θεσμών οι
παροχές της κυβέρνησης.

«Λόγος»
Μισθοί πείνας.

«Ριζοσπάστης»
Πολιτική εξαπάτηση για να κρύ-

ψει την αντιλαϊκή κλιμάκωση.

«Δημοκρατία»
Μπουρλότο στο πετρέλαιο κίνη-
σης.

«Εθνος»
Στήριξη στους ήρωες του προ-
σφυγικού.

«Ελευθερία»
Είπαν ναι στην κόλαση του 2018.

«Ελεύθερος Τύπος»
Φόρος υπεραξίας σε σπίτια, οι-
κόπεδα.

«Εστία»
Σημίτης-Παπανδρέου ήθελαν
τον Αττίλα!

«Η Εφημερίδα 
των Συντακτών»
Είναι πολλά τα λεφτά... Νομο-
σχέδιο για τον έλεγχο του ηλε-
κτρονικού τζόγου.

«Τα Νέα»
Οι μεγάλοι χαμένοι. Οσα φέρνει
ο κόφτης στις συντάξεις.

«Το Ποντίκι»
Ιωσήφ, που πήγε το παιδί; Τρέ-
χει να προλάβει το επίδομα για
νέους άνεργους.

«Φιλελεύθερος»
Θέλουν να ελέγξουν τα πάντα.
Δικαιοσύνη, τράπεζες, media,
δημοσκοπήσεις.

«Εθνικός Κήρυκας»
Νέους φόρους και νέα μέτρα λι-
τότητας - Προβλέπει ο Προϋπο-
λογισμός που συζητήθηκε • Οι-
κογενειακές διαφορές η αιτία
του φονικού - Στη φρουρά Ση-
μίτη ο αστυνομικός • Δολοφονία
νεαρού στην Τάιμς Σκουέαρ •
Προς ψήφιση το φορολογικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ναυτεμπορική»
Ανεβάζουν στροφές στα κόκκινα

δάνεια.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Τρικυμία στο Αιγαίο προκαλεί η
κυβέρνηση. Τέλος ο χαμηλός
ΦΠΑ και στα πρώτης γραμμής
τουριστικά νησιά.

«Ελευθερία» (Λάρισας)
Κτήμα της πόλης ένα ιστορικό
κτίριο.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)
Αποτυχημένη συνταγή και το

2018. Επώδυνος ο Προϋπολογι-
σμός με αδικίες, λιτότητα και
φοροκαταιγίδα.

«Λαμιακός Τύπος»
«Μετωπική» στη Βουλή για τον
Προϋπολογισμό.

«Νέα Κρήτη»
Αβεβαιότητα και το 2018. Τι
εκτιμούν έμποροι και καταναλω-
τές για την αγορά της Κρήτης.

«Πατρίς» (Πύργου)
Στάχτη έγινε η ζωή τους... Εμει-
ναν μόνο με «δανεικά ρούχα»

τα μέλη οικογένειας στη Νέα
Μανωλάδα.

«Πολίτης» (Χίου)
Παρέδωσαν τα όπλα.

«Πρωινός Λόγος» 
(Ιωαννίνων)
Παρα... πατάει ο Δήμος Ιωαννι-
τών!

«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)
Μπήκε φυλακή η μαφία του
σκραπ.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... 2016

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Μπορείς να βάλεις στόχους και να τους πετύ-
χεις. Οι δυνατότητες που έχεις είναι πολλές.
Για σήμερα, θα σε συμβούλευα να έχεις κα-
λύτερη και πιο ποιοτική επικοινωνία με τον
περίγυρό σου. Η διάθεσή σου θα είναι θετική
και η δυναμικότητά σου θα καταπλήξει.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Σήμερα, Ταύρε μου, επειδή οι κακές σκέψεις
θα διαδέχονται τις καλές, είναι χρήσιμο να
παραμείνεις σταθερός στις αξίες και στις αρχές
σου, προκειμένου  να έχεις μεγαλύτερο κέρ-
δος παρά απώλειες. Πάντως, καλό είναι να
μην υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Η καθημερινότητα σε έχει κουράσει, Δίδυμε,
και θέλεις να κάνεις αλλαγές. Πριν προβείς σε
οποιαδήποτε κίνηση, πρέπει να τη σκεφτείς.
Θα ήταν καλύτερα το βράδυ, να βγεις με φιλι-
κά πρόσωπα σε ευχάριστο περιβάλλον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Πρόσεχε σήμερα, να μη δώσεις βάση σε λόγια
που μπορεί να μην στέκουν, αφού το μόνο
που θα καταφέρεις είναι να χαλάσεις την ψυ-
χολογία σου. Μην παρεκκλίνεις από τα σχέδιά
σου, καθώς με την πορεία που πήρες είναι
ζήτημα χρόνου να φτάσεις στην επιτυχία. 

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Φρόντισε σήμερα να κινηθείς με αρκετή πρα-
κτικότητα και να μην προσκολλάσαι σε πα-
ρελθοντικές καταστάσεις, που μπορεί να ανα-
κόπτουν την πορεία σου. Είσαι από τα ζώδια
που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και τι ζητούν.
Μην αφήνεις τον χρόνο να κυλάει άσκοπα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Σήμερα κοίτα να περάσεις τη μέρα σου χαλα-
ρά, χωρίς να κάνεις ιδιαίτερες αλλαγές και,
μην εκνευριστείς από πράγματα, που μπορεί
να ακούσεις ή να πέσουν στην αντίληψή σου.
Είσαι σε θέση να καταστρώσεις ένα πλάνο για
την υλοποίηση των σχεδίων που έχεις. 

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Θα σε συμβούλευα, Ζυγέ μου, σήμερα να επι-
στρατεύσεις όλη τη διαλλακτικότητά σου σε
κάποια θέματα, για να οδηγηθείς στα σωστά
συμπεράσματα. Χρησιμοποίησε τη διπλωματία
σου  για να υλοποιήσεις τα σχέδια που έχεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Σήμερα ο δυναμισμός και ο μαγνητισμός σου,
Σκορπιέ, δεν θα περάσουν απαρατήρητοι.
Μπορείς να καταφέρεις πολλά, αν εξωτερικευ-
τείς περισσότερο κι αρχίσεις κάποια στιγμή
να ζητάς επιτέλους αυτά που πραγματικά σε
ικανοποιούν. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Θα έχεις έντονο εκνευρισμό σήμερα, Τοξότη,
και οι εντάσεις προβλέπεται να είναι αρκετές.
Σε συμβουλεύω, λοιπόν, να δείξεις τεράστια
διαλλακτικότητα και διάθεση κατανόησης σε
συζητήσεις που θα κάνεις με άλλους, διότι κιν-
δυνεύεις να έχεις αντιπαραθέσεις μαζί τους. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Από σήμερα, Αιγόκερε, κανόνισε να βάλεις
νέους στόχους, αφού έχεις όλα τα φόντα για
να τους πετύχεις. Αλλωστε οι δυνατότητές
σου είναι πάρα πολλές και οι ιδέες σου κατα-
πληκτικές. Η επικοινωνία που θα έχεις σήμερα
με τον περίγυρό σου θα είναι υποδειγματική. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Εχεις μάθει να στηρίζεσαι πάντα στα πόδια σου,
Υδροχόε. Αυτό θα πρέπει να κάνεις και σήμερα,
αν θέλεις να βγεις από το αδιέξοδο που ίσως
βρεθείς. Δες τις καταστάσεις θετικά, και θα έχεις
τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Θα σου παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες που
πρέπει να αρπάξεις, αν θες να πετύχεις τους
στόχους σου. Η ενεργητικότητά σου σε βοηθά
να ολοκληρώνεις με αποφασιστικότητα θέμα-
τα που είχαν τελματώσει στο παρελθόν. 

www.Oroskopos.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

Του Ανδρέα Πετρουλάκη από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα είναι Πέμπτη 21 Δε-
κεμβρίου. Νικολάου Αρχιεπισκό-
που Μύρων, Νικολάου νεομάρ-
τυρος Καραμάνου.

Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε,
άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει
ο Θεός.

Οδυσσέας Ελύτης, 
1911-1996 , Ποιητής

Επεισόδια και ένταση στις 10 Ιουλίου στο κέντρο υποδοχής
και ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια.

Πυρκαγιά στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Μόρια 
της Λέσβου, το βράδυ της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2016.

φωτογραφιεσ: εΥρωΚιΝΗσΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΛΑΡΙΣΑ. («ΑΜΠΕ»). «Γουρουνο-
χαρά» - «Μπαμπαλιούρια» - «Κα-
μήλες και Ντιβιτζήδες». Πολλά
από τα χριστουγεννιάτικα έθιμα
έχουν χαθεί στο χρόνο, όμως κά-
ποια παραμένουν και γιορτάζονται
μέχρι σήμερα και στον νομό Λά-
ρισας. Ενα από αυτά τα έθιμα
είναι η «γουρουνοχαρά». Και όταν
λέμε χαρά, εννοούμε το γλέντι
με το σφάξιμο και το ψήσιμο του
γουρουνιού. Πρόκειται για ένα
έθιμο που γιορτάζεται σε ορισμένα
χωριά της περιοχής, ενώ στη Λά-
ρισα αναβιώνει από τους κατοί-
κους της συνοικίας της Φιλιππού-
πολης οι οποίοι έλκουν την κα-
ταγωγή τους από την Ανατολική
Ρωμυλία.

Οι κάτοικοι της περιοχής και
οι γυναίκες τους εκείνες τις ημέ-
ρες της γιορτής μαγειρεύουν πα-
ραδοσιακά φαγητά της Ανατολι-
κής Ρωμυλίας με μεράκι. Τα φα-
γητά είναι πικάντικα και προ-
σφέρονται στους επισκέπτες μαζί
με το χοιρινό κρέας και άφθονο
κρασί. Οι Φιλιππουπολίτες ξεκι-
νούν το Χριστουγεννιάτικο έθιμο
από την παραμονή των Χριστου-
γέννων με τα παραδοσιακά κά-
λαντα και ολοκληρώνεται με την
γουρουνοχαρά.

Σε περιοχές της Ελασσόνας
ένα από τα παραδοσιακά έθιμα
που συναντά κανείς κατά την πε-
ρίοδο των εορτών της Πρωτοχρο-
νιάς είναι τα «Μπαμπαλιούρια».

Σύμφωνα με την παράδοση

διάφορες ομάδες ανδρών μεταμ-
φιέζονται φορώντας μάσκες ζώων,
φαρδιά παντελόνια και τριγυρίζουν
στα χωριά για να μοιράσουν ευχές.
Τα «Μπαμπαλιούρια» ξεκινούσαν
από την εκκλησία και γύριζαν σε
όλα τα σπίτια του χωριού, ειδικά
σε εκείνα που είχαν κάποιον που
γιόρταζε, έλεγαν κάλαντα και κα-
τέληγαν στην πλατεία.

Οι μεταμφιεσμένοι φορούν
πάνω τους κρεμασμένα κουδούνια

οι ήχοι των οποίων δίνουν το μή-
νυμα της έναρξης της νέας χρο-
νιάς. Το μεσημέρι της Πρωτοχρο-
νιάς σε πολλά σπίτια κόβεται και
η παραδοσιακή κρεατόπιτα με το
χρυσό φλουρί, προσφέροντας τύχη
σε όποιον το βρει για την νέα
χρονιά.

Ενα από τα ενδιαφέροντα έθι-
μα της Πρωτοχρονιάς είναι και
το δρώμενο «Καμήλες και Ντιβι-
τζήδες». Το συναντάμε στο Με-
γάλο Μοναστήρι της Λάρισας.
Πρόκειται για ένα από τα πιο
γνωστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα
της ανατολικής Ρωμυλίας που στο-
χεύει στην ανταλλαγή ευχών για
καλοχρονιά. Κατά τη διάρκεια
του δρώμενου χορεύεται ένας χο-
ρός με την μορφή ζωναράδικου
με τους άντρες να πραγματοποιούν
εντυπωσιακές φιγούρες.

«Γουρουνοχαρά»-
«Μπαμπαλιούρια» - «Καμήλες

και Ντιβιτζήδες»

ΛΗΜΝΟΣ. («ΑΜΠΕ»). Επίσκεψη
στο νησί της Λήμνου πραγματο-
ποίησε ο γενικός γραμματέας Αθλη-
τισμού, Ιούλιος Συναδινός. Κατά
τη διάρκειά της έγινε περιοδεία
από κοινού με τον δήμαρχο του
νησιού Δημήτρη Μαρινάκη σε όλες
τις αθλητικές εγκαταστάσεις και
κύρια στον Μούδρο και στη Μύ-
ρινα. Με πρόσκληση της ΝΕ Λή-
μνου του ΣΥΡΙΖΑ διεξήχθη συνά-
ντηση διαβούλευσης με αθλητικούς
φορείς του Λημνιακού αθλητισμού,
του στίβου, του χάντμπολ, του βό-
λεϊ, του ποδοσφαίρου και πολύ
εποικοδομητικός διάλογος για τα
προβλήματα και τις προοπτικές
του αθλητισμού στο νησί.

Επίσης έγινε επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομί-
λου Λήμνου στη Μύρινα και ει-
δικότερη συζήτηση για τα θέματα
του ναυταθλητισμού. Με την ευ-
καιρία της επίσκεψης του κ. Συ-
ναδινού, ανακοινώθηκε η ένταξη
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της ΓΓΑ 2017 του έργου
κατασκευής γηπέδου στο Μού-
δρο, αξίας 270.000 ευρώ. 

Ενταξη γηπέδου
Μούδρου στο
ΠΔΕ της ΓΓΑ

Πολλά από τα 
έθιμα έχουν 
χαθεί στο χρόνο
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Με Μιχαΐλοφ κόντρα στην Πάφο
Αγώνας δρόμου για συλλογή χρημάτων κάνει η διοίκηση της Ομόνοιας

Επιμέλεια:
Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η εγγραφή του Νικολάι Μι-
χαΐλοφ στην Ομόνοια ολοκληρώθηκε
κανονικά με την ΚΟΠ να ανακοινώνει
ότι ο παίκτης βρίσκεται πλέον στην
λίστα των «πρασίνων».

Ο Βούλγαρος τερματοφύλακας

θα μπορεί να υπολογίζεται κανονικά
για τον αγώνα (Πέμπτη, ΓΣΠ, 12.00
ώρα Νέας Υόρκης) των «πρασίνων»
με την Πάφο για την 17η αγωνιστική
του πρωταθλήματος. Βέβαια, κατά
πόσο θα αγωνιστεί, αυτό εξαρτάται
από τον Ιβάιλο Πέτεφ και την ετοι-
μότητα του παίκτη, ο οποίος όταν
ήρθε δήλωσε ότι θα είναι απόλυτα
έτοιμος αρχές του νέου χρόνου. 

Στο μεταξύ, η υπόσχεση που
έλαβαν από τη διοίκηση οι ποδο-
σφαιριστές της Ομόνοιας είναι ότι,
την Παρασκευή, μια μέρα μετά το
ματς με την Πάφος FC το τελευταίο
στο 2017, θα λάβουν τον μισθό για
τον μήνα Οκτώβριο. Αλλωστε, εάν
δεν γίνει αυτό υπάρχει ο κίνδυνος
προσφυγής από κάποιους αφού θα
ξεπεραστεί η περίοδος χάριτος που

έχουν στο συμβόλαιό τους. Το οικο-
νομικό είναι κάτι που «καίει» τη δι-
οίκηση αφού παρατηρείται μεγάλη
στενότητα. Η αύξηση του προϋπο-
λογισμού το καλοκαίρι σε συνδυασμό
με την πορεία της ομάδας, που δεν
είναι η αναμενόμενη, έχει υποχρε-
ώσει τους διοικούντες να τρέχουν
για εξεύρεση χρημάτων για να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν στις υπο-

χρεώσεις τους. Αναζητούνται πόροι
και από εξωδιοικητικούς παράγοντες
και φίλους του συλλόγου, που είναι
συνήθως δίπλα στην ομάδα σε κάθε
δύσκολη στιγμή. Εκφράζεται η πίστη
πως, μέχρι και την Παρασκευή θα
συγκεντρωθεί το ποσό που απαιτείται
(και δεν είναι μικρό) για να τακτο-
ποιηθούν οι οφειλές των ποδοσφαι-
ριστών για τον Οκτώβριο.

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Στην Κύπρο αναμένεται εντός
της ημέρας ο Γκλινόρ Πλετ για λο-
γαριασμό της Ανόρθωσης και το πι-
θανότερο είναι πως ο Ολλανδός επι-
θετικός θα αποτελέσει την πρώτη
προσθήκη Ιανουαρίου. Είναι κάτι
που βγαίνει και από επίσημα χείλη.

Ο Πλετ συνεργάστηκε ξανά με
τον Ρόνι Λέβι τη σεζόν 2015/16 στη
Μακάμπι Χάιφα. Είχε 25 συμμετοχές,
πετυχαίνοντας 9 γκολ ενώ έδωσε
και 2 ασίστ.

Π’ερσι με Μακάμπι και Αλάνια-
σπορ (πήγε το Γενάρη) είχε σύνολο
24 συμμετοχές (4 γκολ 2 ασιστ).

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο μισό
είχε μόλις δύο συμμετοχές και αυτές
με την 2η ομάδα της Αλάνιασπορ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από
την Ντε Μπος το 2005. Ακολούθησε
μία διετία στην Τέλσταρ (2008-10)
όπου σε 73 συμμετοχές πέτυχε 39
γκολ. Μετά (201-12) πήγε στην
Ερακλες (41 συμ./17 γκολ).

Η επόμενη του ομάδα ήταν η
Τβέντε όπου έπαιξε το δεύτερο μισό
της περιόδου 2011-12 μέχρι το 2013.
Στη συνέχεια δοκίμασε την τύχη
του στην Γκενκ ως δανεικός (27
συμ./10 γκολ). Την περίοδο 2013-
14 έπαιξε στη Μπερ Σεβά (31
συμ./11 γκολ) και το 2014-15 τον
βρήκε στην Ζούλτε (18 συμ./2 γκολ).

Από εκεί δόθηκε δανεικός στη
Γκόου Αχέντ (13 συμ./ 1 γκολ). Το
2015 πήγε ξανά στο Ισραήλ και
στην Μακάμπι Χάιφα όπου έμεινε
μέχρι το καλοκαίρι του 2017 (38
συμ./ 12 γκολ) όπου πήγε στην
Αλάνιασπορ. 

ανΟρθωςη

Φέρνει 
τον Πλετ ο Λέβι

1996: Ο πρώην διεθνής Αργεντινός ποδοσφαιριστής Mario Kempes υπο-
γράφει διετές συμβόλαιο με την Club Lushnja, ομάδα της πρώτης
κατηγορίας της Αλβανίας, και γίνεται ο πρώτος ξένος προπονητής
στη χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1991: Εορτάζονται τα 100 χρόνια του μπάσκετ από το Springfield College,
το κολλέγιο στο οποίο ο Naismith εμπνεύστηκε το μπάσκετ. Πέντε
μήνες πριν, τον Ιούνιο, η FIBA γιόρτασε τα 100 χρόνια στην Ελλάδα
με το διεθνές τουρνουά «Centenary of Basket».

1982: Ο Νίκος Νιόπλιας κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του ΟΦΗ
στον αγώνα εναντίον του Απόλλωνα Αθηνών.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σενάριο επιστροφής του Μί-
καελ Ποτέ «πλάθουν» στην Τουρκία. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της
ιστοσελίδας ajansspor.com ο Αφρι-
κανός επιθετικός του ΑΠΟΕΛ είναι
στο «στόχαστρο» της Τζιρεσουνσπόρ,
η οποία δίνει μάχη για να πάρει ει-
σιτήριο ανόδου στην Α’ Κατηγορία.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται πως
ο Ποτέ είχε εκπληκτικές επιδόσεις
στο πρωτάθλημα της Τουρκίας τη
διετία 2015-17 οπότε πέτυχε 23
γκολ σε 37 παιχνίδια με τα χρώματα
της Αντάνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο
επιθετικός του ΑΠΟΕΛ είναι ο πρώ-
τος στόχος της Τζιρεσουνσπόρ για
την γραμμή κρούσης.

Πάντως, ο Ποτέ δεσμεύεται με

συμβόλαιο στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το
Μάη του 2019, είναι η βασική επι-
λογή του Γιώργου Δώνη για την επί-
θεση των «γαλαζοκιτρίνων» και δεν
υπάρχει πρόθεση παραχώρησης του. 

Πιέρος Σωτηρίου: 
Ψέματα όσα λέγονταν 

για Ολυμπιακό
Φιλοξενούμενος στην εκπομπή

«Ολα Μάλε» στο ραδιόφωνο του Su-
per Sport FM ο Πιέρος Σωτηρίου
ανέφερε πως δεν είχε καμία επίσημη
πρόταση, πέραν της Κοπεγχάγης,
ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε και
από καμία άλλη ομάδα.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Ο
Ολυμπιακός είχε μόνο φιλολογικό
ενδιαφέρον. Σε μένα δεν ήρθε ποτέ
πρόταση από τον Ολυμπιακό Πει-
ραιώς. Εγώ αξιολόγησα μόνο την

πρόταση της Κοπεγχάγης. Ολες οι
ομάδες που ακουγόντουσαν εκείνο
το διάστημα ήταν μόνο ενδιαφέρον,
δεν είχα πρόταση».

Αν έκανε πρόταση και ο Ολυμ-
πιακός που θα πήγαινες; «Είναι και
οι δύο ομάδες πολύ μεγάλες. Θα
αξιολογούσα τα δεδομένα και θα
έπραττα. Το βασικό για μένα ήταν
να έχω χρόνο συμμετοχής. Η Κο-
πεγχάγη παίζει με δύο επιθετικούς,
άρα θα είχα χρόνο είτε βασικός,
είτε αλλαγή. Η τακτική στην Κο-
πεγχάγη είναι στον πρώτο χρόνο
που έρχεσαι να είσαι αναπληρωμα-
τικός και τον επόμενο χρόνο να γί-
νεσαι βασικός. Κάθε χρόνο η Κο-
πεγχάγη πωλεί τουλάχιστον πέντε
παίκτες. Το καλοκαίρι είχε προτάσεις
για όλους τους ποδοσφαιριστές».

Σενάρια για επιστροφή Ποτέ 

όμως την Πέμπτη (13.00 ώρα Νέας
Υόρκης) οι «πράσινοι» έχουν πολύ
δύσκολη αποστολή στον «Αλεξάνταρ
Νίκολιτς» του Βελιγραδίου κόντρα
στον αναγεννημένο κι επικίνδυνο
Ερυθρό Αστέρα. Το ντεσαβαντάζ του

Παναθηναϊκού είναι ότι θ’ αγωνισθεί
χωρίς το Νίκο Παππά που έμεινε
στην Αθήνα εξαιτίας μιας βαριάς ίω-
σης που τον ταλαιπωρεί, αφαιρώντας,
έτσι, μια, ακόμα λύση στα γκαρντ
από τον Τσάβι Πασκουάλ. 

Η αθηναϊκή ομάδα «πέταξε» για
το Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει

τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Τσάβι
Πασκουάλ να τονίζει πως οι «πρά-
σινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν
πολύ δυνατοί απέναντι στους Σέρ-
βους: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία
ομάδα που παίζει τουλάχιστον είκοσι
λεπτά σε κάθε παιχνίδι με δύο παί-
κτες που παίζουν ταυτόχρονα κι

αποτελούν απειλές από το τρίποντο.
Θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί
στο Βελιγράδι γιατί πρόκειται για
μία ομάδα που παρουσιάζει πολύ
μαχητικό πνεύμα και νομίζω είναι
πρώτη στα επιθετικά ριμπάουντ στην
Ευρωλίγκα». 

Από την πλευρά του ο Ιαν Βου-
γιούκας τόνισε: «Προερχόμαστε από
μία μεγάλη νίκη επί της Μακάμπι
στην έδρα μας, ενώ ο Ερυθρός Αστέ-
ρας έχασε από τη Φενέρμπαχτσε
εκτός έδρας. Θα προσπαθήσουν να
εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα
που θα έχουν παίζοντας μπροστά
στο κοινό τους σε λιγότερο από 48
ώρες από το προηγούμενο ματς. Θα
πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρω-
μένοι και να μην επηρεαστούμε
πολύ από τον κόσμο και την ατμό-
σφαιρα, να κάνουμε το παιχνίδι μας
όπως κάνουμε όλη τη σεζόν έως
τώρα και θα είναι στο χέρι μας να
νικήσουμε». 

Αλιμπίγιεβιτς: 
Εχει βρει τρομερό ρυθμό 

ο Παναθηναϊκός
Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, από

την πλευρά του, σχολίασε την πορεία
του Παναθηναϊκού και στάθηκε στον
«πράσινο» ρυθμό. Ο προπονητής
του Ερυθρού Αστέρα τόνισε για τον
αγώνα με το «τριφύλλι»: «Μετά την
αρχική αστάθεια, που ήταν χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα όλων των ομά-
δων στην φετινή Euroleague, ο Πα-
ναθηναϊκός κατάφερε να βρει τρο-
μερό ρυθμό και έκανε τέσσερις νίκες
στα τελευταία πέντε ματς. Σε αυτό
τον ρυθμό, το πιο σημαντικό είναι
να δώσουμε έμφαση στις λεπτομέ-
ρειες και να βρούμε έξτρα ενέργεια.
Καταφέραμε να ‘κερδίσουμε’ λίγο
χρόνο στα προηγούμενα ματς και
θέλουμε να ‘ξεσπάσουμε’ σε αυτό.
Θέλουμε να τα πάμε καλά, να προ-
σπαθήσουμε από το ξεκίνημα, για
να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο
μας». 

Για το «διπλό» χωρίς Παππά και Καλάθη

Τρισάγιο για τον Τάσσο Στεφάνου
O Τάσσος Στεφάνου «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης και ο θάνατός του βύθισε σε πένθος
την μπασκετική κοινότητα. Στο τρισάγιο που έγινε στο Α’ Νεκροταφείο δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
έδωσαν το «παρών», θέλοντας να τιμήσουν την μνήμη του, ενώ στην συνέχεια θα ταφεί στο Φόδελε της
Κρήτης δίπλα στην αείμνηστη Εύη, την σύζυγό του που έφυγε από την ζωή πριν από λίγα χρόνια. Ο
Θανάσης και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς και ο Χρήστος Σταυρόπουλος, ο Δημήτρης
Ιτούδης, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο Γιώργος Καλαϊτζής και ο Νίκος Μπουντούρης ήταν μερικοί από
εκείνους που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Α’ Νεκροταφείο.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδας διεξήχθη το με-
σημέρι της Τετάρτης η κλήρωση για
τον καταρτισμό του προγράμματος
της Γ’ φάσης στην Α1 υδατοσφαίρι-
σης γυναικών. 

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 5
Ιανουαρίου 2018 και θα ολοκληρω-
θούν στις 10 Μαρτίου, για να ακο-
λουθήσουν τα πλέι οφ και τα πλέι
άουτ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γ’
φάσης:

Ομιλος 1-4
1η αγωνιστική 
(5 Ιανουαρίου)

Εθνικός - Βουλιαγμένη
Ρέθυμνο - Ολυμπιακός

2η αγωνιστική 
(10 Ιανουαρίου)

Εθνικός - Ρέθυμνο
Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική 
(24 Ιανουαρίου)

Ολυμπιακός - Εθνικός
Ρέθυμνο - Βουλιαγμένη

4η αγωνιστική 
(10 Φεβρουαρίου)

Βουλιαγμένη - Εθνικός
Ολυμπιακός - Ρέθυμνο

5η αγωνιστική 
(17 Φεβρουαρίου)

Ρέθυμνο - Εθνικός
Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη

6η αγωνιστική 
(10 Μαρτίου)

Εθνικός - Ολυμπιακός
Βουλιαγμένη - Ρέθυμνο

Η αρχική βαθμολογία του ομί-
λου: Ολυμπιακός 6, Βουλιαγμένη 3,
Εθνικός 1, Ρέθυμνο 0.

Ομιλος 5-8
1η αγωνιστική 
(5 Ιανουαρίου)

Νηρέας Χαλανδρίου - ΝΕ Πατρών
Γλυφάδα - Τρίτων Αμαρουσίου

2η αγωνιστική 
(10 Ιανουαρίου)

Νηρέας Χαλανδρίου - Γλυφάδα
ΝΕ Πατρών - Τρίτων Αμαρουσίου

3η αγωνιστική 
(24 Ιανουαρίου)

Τρίτων Αμαρουσίου - Νηρέας Χα-
λανδρίου
Γλυφάδα - ΝΕ Πατρών

4η αγωνιστική 
(10 Φεβρουαρίου)

ΝΕ Πατρών - Νηρέας Χαλανδρίου

Τρίτων Αμαρουσίου - Γλυφάδα
5η αγωνιστική 

(17 Φεβρουαρίου)
Γλυφάδα - Νηρέας Χαλανδρίου
Τρίτων Αμαρουσίου - ΝΕ Πατρών

6η αγωνιστική 
(10 Μαρτίου)

Νηρέας Χαλανδρίου - Τρίτων Αμα-
ρουσίου
ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα

Η αρχική βαθμολογία του ομί-
λου: Γλυφάδα 6, ΝΕ Πατρών 3, Νη-
ρέας Χαλ. 1, Τρίτων Αμαρ. 0.

Α1 ΑΝΔΡΩΝ: Ο Εθνικός πήρε
τη νίκη στο ντέρμπι της 10ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος υδα-
τοσφαίρισης της Α1 Ανδρών στο κο-
λυμβητήριο του Πειραιά. Οπως ανα-
φέρει η Κολυμβητική Ομοσπονδίας
οι «κυανόλευκοι» του Φάνη Κουν-
τουδιού επικράτησαν με 8-5 του ΝΟ
Χίου, του έκοψαν τη φόρα στη φετινή
εντυπωσιακή του πορεία και ιοσβάθ-
μησε μαζί του στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας.

Μετά την ήττα στα Χανιά την
προηγούμενη αγωνιστική, επέστρεψε
στις νίκες ο Απόλλων Σμύρνης, καθώς
επικράτησε με 11-5 του ΟΦΗ, στο
κολυμβητήριο της Ηλιούπολης και
ισοβάθμησε με ΝΟ Χίου και Εθνικό
στην 3η θέση και έχοντας πλέον έξι
νίκες στο πρωτάθλημα.

Ενα εύκολο απόγευμα πέρασε
στην έδρα του ο ΑΝΟ Γλυφάδας,
που επικράτησε του ΝΟ Χανίων με
15-7. 

Οι Γλυφαδιώτες (που δεν είχαν
στον πάγκο τους τον προπονητή
τους Δημήτρη Μάζη λόγω τιμωρίας)
μπήκαν εντυπωσιακά στον αγώνα
και με πλουραλισμό στην επίθεση
επέβαλαν το δικό τους ρυθμό, μη
αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης
στον αντίπαλό τους και αύξαναν τη
διαφορά στο σκορ μέχρι το φινάλε.

• Την νίκη επί της Εθνικής ομά-
δας υδατοσφαίρισης της Κίνας πήρε
ο ΠΑΟΚ με 11-8, στο πλαίσιο του
«Challenge Cup», στην αναμέτρηση

που έγινε στο κολυμβητήριο της
Νέας Ιωνίας Βόλου.

Μετά από ισόπαλο (8-8) παιχνίδι
στην τελευταία περίοδο ο «δικέφαλος
του Βορρά» κατάφερε να προηγηθεί
και να αυξήσει την διαφορά στο
σκορ, αφού οι Κινέζοι δεν κατάφεραν
να σκοράρουν, και έτσι διαμόρφωσε
το τελικό 11-8.

• Με στόχο να κάνει... γιορτές
στην κορυφή του Α’ ομίλου του
Champions League υδατοσφαίρισης,
ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη
Βουδαπέστη την Ορβοσι, στο πλαίσιο
της 5ης αγωνιστικής. 

Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδική-
σουν την τέταρτη διαδοχική νίκη
τους στη διοργάνωση, μετά την ισο-
παλία της πρεμιέρας με την Μπαρ-
τσελονέτα, ώστε να μείνουν μόνοι
πρώτοι στη βαθμολογία και να συ-
νεχίσουν το 2018 τη μάχη, όχι απλά
για την πρόκριση στο final-8, αλλά
και για την κατάληψη της πρώτης
θέσης του ομίλου.

Κλήρωση Γ’ φάσης πόλο γυναικών

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μετά τον ΟΦΗ την περασμένη Κυ-
ριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και
ο Παναιγιάλειος την Τετάρτη στο
Αίγιο υποχρέωσε τον Αρη σε «λευκή»
ισοπαλία (0-0), ανακόπτοντας για
δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική την
ξέφρενη πορεία του

στο πρωτάθλημα της Φούτμπολ
Λιγκ. Οι «κίτρινοι» με κορυφαίο τον
Βαγγέλη Πλατέλλα, είχαν τον έλεγχο
του αγώνα και ορισμένες καλές στιγ-
μές για να σκοράρουν, όμως στο φι-
νάλε πρέπει να έμειναν ευχαριστη-
μένοι που θα γυρίσουν στην Θεσ-
σαλονίκη με τον βαθμό της ισοπαλίας
καθώς στις καθυστερήσεις του ματς
οι γηπεδούχοι έχασαν δυο ανεπα-
νάληπτες ευκαιρίες με τον Αλέξανδρο
Αρναρέλη για να πάρουν τη νίκη.

Ο Αρης ξεκίνησε δυνατά το ματς
και στο 14’ είχε την πρώτη καλή
στιγμή με μια κεφαλιά του Μουμίν
που πέρασε λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι
αντέδρασαν και στο 27’ πλησίασαν
στο γκολ με τον Ανδρέα Σταματή
να κάνει την ατομική προσπάθεια
και το σουτ που δεν βρήκε για λίγο
στόχο.

Στο 32’ ένα σουτ του Μπαργκάν
από τον άξονα πέρασε πάνω από
την εστία του Τσάπαλου, για να
«απαντήσει» επτά λεπτά αργότερα
ο Παναιγιάλειος με ένα σουτ που
εξουδετέρωσε ο Καντιμοίρης. Οι «κί-
τρινοι» πίεσαν για να ανοίξουν το
σκορ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο
ημίχρονο όμως οι δυο κεφαλιές που
έκανε ο Διαμαντόπουλος δεν έστει-
λαν την μπάλα στα δίχτυα, καθώς η
πρώτη στο 43’ πέρασε ελάχιστα άουτ
ενώ η δεύτερη στο 45’ αποκρούσθηκε
από τον Τσάπαλο.

Στο 50’ ο Αρης είχε και νέα ευ-
καιρία με τον Παυλίδη να σουτάρει
από κοντά και την μπάλα να κον-
τράρει στους αμυντικούς. Η υπεροχή
των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε
και στο δίλεπτο 64’-65’ απείλησαν
με διαδοχικά σουτ των Πλατέλλα
και Μουμίν. Στο 67’ ο Πλατέλλας
εκτέλεσε το φάουλ έξω από την πε-
ριοχή με πολύ φάλτσο για να απο-
κρουσθεί η μπάλα από το κάθετο
δοκάρι.

Η πίεση των παικτών του Αρη
έγινε ασφυκτική όσο κυλούσαν τα
λεπτά αλλά αντί για να πετύχουν το
γκολ παραλίγο να το δεχτούν στο

πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων
όταν ο Αρναρέλης έφυγε μόνος του
στην αντεπίθεση, ξεπέρασε και τον
Καντιμοίρη που είχε κάνει έξοδο
και πλάσαρε προς την κενή εστία,
αλλά πριν η μπάλα περάσει την
γραμμή, πρόλαβε και απομάκρυνε
ο Βαλεριάνος. 

Στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό
των καθυστερήσεων ο Αρναρέλης
θα μπορούσε και πάλι να «σκοτώσει»
τον Αρη, όταν βρέθηκε μόνος απέ-
ναντι από τον Καντιμοίρη, αλλά πλά-
σαρε άουτ.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Τσάπαλος,
Ρέλλας, Στίκας, Κοντοχρήστος,
Βλάχος, Γκούμας, Καζναφέρης (68’
Κριστέτο), Γκούφας (77’ Ντέμο),
Μπρους, Σταμάτης, Σκαρτσίλας
(71’ Αρναρέλης).

ΑΡΗΣ: Καντιμοίρης, Βαλεριά-
νος, Τζανακάκης, Δεληζήσης, Σό-
ουζα, Μουμίν (80’ Καπνίδης), Ιν-
τζόγλου, Παυλίδης (87’ Πασάς),
Μπαργκάν (46’ Ντούνης), Πλα-
τέλλας, Διαμαντόπουλος.

Φούτμπολ Λιγκ
Με 10 παίκτες για σχεδόν ολο-

κληρο το παιχνίδι η Παναχαϊκή στά-
θηκε όρθια και πήρε τον βαθμό της
ισοπαλίας από τον Απόλλωνα Πόντου
στην Καλαμαριά. Οι Πατρινοί έπαιζαν
με παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό
όταν και αποβλήθηκε ο τερματοφύ-
λακας Σπύρος Βρονταράς, σε μια
φάση που ο διαιτητής έκρινε πως
χρησιμοποίησε το χέρι του εκτός
περιοχής. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι
σκόρερς της 1ης ημέρας της 9ης
αγωνιστικής της Φούτμπολ Λιγκ και
το πρόγραμμα της 2ης και 3ης ημέρας
(σε ώρες Νέας Υόρκης): 

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
Τρίκαλα - Αχαρναϊκός ά.α. 3-0
Παναιγιάλειος - Αρης 0-0 
Απ. Λάρισας - Εργοτέλης 3-2 
(29’ πεν. Τσιλούλης, 58’ 67’ Σαχινίδης
- 13’ Κάιπερς, 49’ Αγγελόπουλος) 
Απ. Πόντου - Παναχαϊκή 0-0
Αιγινιακός - Βέροια 1-1 
(51’ Τσολακίδης - 76’ Βανκεβάι) 

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
08.00: Κισσαμικός - Πανσερραϊκός 
08.00: Αναγέννηση Καρδίτσας -
Σπάρτη 
10.00: Καλλιθέα - ΑΕ Καραϊσκάκης 
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
10.00: ΟΦΗ - Δόξα Δράμας 

φΟυτμπΟλ λιγκ

Σκόνταψε (0-0) και στο Αίγιο ο Αρης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τεράστιο τρίποντο για τον
Ολυμπιακό, που κέρδισε με 3-2 τον
Εθνικό στο Μακάρειο και πήρε πολύ
βαθιά βαθμολογική ανάσα. Με τους
καλύτερους ξεκίνησε ο αγώνας για
τον Ολυμπιακό αφού μόλις στο 5ο
λεπτό ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου με
κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Η χαρά
των γηπεδούχων κράτησε λίγα μόνο
λεπτά αφού στο 12’ ο διαιτητής
Ψευδιώτης «είδε» πέναλτι υπέρ του
Εθνικού. Ο Πινσέλι σκόραρε από
τα 11 βήματα και ισοφάρισε για τον
Εθνικό. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύ-
τερα στο β’ ημίχρονο και πήρε ξανά
προβάδισμα στο σκορ με τον Τόρες,
ο οποίος με πολύ ωραία κεφαλιά
εντός της περιοχής νίκησε τον Μπογ-
καντίνοφ για το 2-1 στο 53ο λεπτό.

Στο 71’ ο Ψευδιώτης δεν υπέδειξε
πέναλτι για τον Ολυμπιακό στην
πεντακάθαρη παράβαση του Πινσέλι
στον Σωτηρίου. Ο Πιντσέλι στο 85’
με δυνατό σουτ ισοφάρισε εκ νέου
για τον Εθνικό, όμως στο 89’ οι γη-
πεδούχοι κέρδισαν πέναλτι (χέρι
Αρέστη) κι ο Σαμάρας χάρισε την
νίκη στον Ολυμπιακό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χίντι, Πουγι-
ούκας, Πεχλιβάνης (94’ Αυλωνί-
της), Μιγκελίτο, Τόρες, Παχίπης,
Σεραφείμ (65’ Πολυκάρπου), Σα-
μάρας, Χριστοφίδης, Αντωνίου
(52’ Καπαρτής), Σωτηρίου.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μπογκαντίνοφ,
Στόιτσιεφ (46’ Ρόκατς), Πιντσέλι,
Κιπιάνι, Χαραλάμπους, Ενέσκου,
Κυπριανού, Τσικάρσκι, Φιλίποφ,
Αρέστη, Ντόβμπνια. 

Ολυμπιακoς - Εθνικoς αχνας 3-2

«Τρίποντο» ανάσα 

Συνέχεια από τη σελίδα 16

Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη έμαθαν την κλήρωση της Γ’ φάσης του πρωταθλήματος της Α1 υδατοσφαίρισης.
Οπως όλα δείχνουν οι δυο τους θα τα ξαναπούν στα πλέι οφς όπου και θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής. 

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Στους «16» του Τσάλεντζ Καπ ο Ολυμπιακός
Tην δεύτερη πρόκριση σε τέσσερα χρυσά σετ που έχει δώσει στην
πορεία του στα ευρωπαϊκά κύπελλα πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι
«ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στη σάλα Γκρενόν με 3-0 σετ (Τα σετ: 25-
22, 25-21, 25-20), από την γαλλική Τουρ στον επαναληπτικό αγώνα
της φάσης των «32» του Τσάλεντζ Καπ αλλά επικράτησε στο «χρυσό»
σετ με 15-11 και προκρίθηκε στους «16» όπου θα αντιμετωπίσει τη
Λοκομοτίβ Μπακού ή την Φόντε Μπαστάρντο Αζόρες.

volleyleague
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Την Πέμπτη 
η κλήρωση 
Κυπέλλου Κύπρου

Η ΚΟΠ υπενθυμίζει ότι η κλή-
ρωση των αγώνων του Β’ Γύρου του
Κυπέλλου Κύπρου Coca - Cola Α’
και Β’, Κατηγορίας, περιόδου 2017-
2018, θα γίνει την Πέμπτη 21 Δε-
κεμβρίου το μεσημέρι στον πρώτο
όροφο του σταδίου ΓΣΠ, στο χώρο
του εστιατορίου.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν
στο Β’ γύρο του Κυπέλλου Coca -
Cola: 

Αγία Νάπα, ΑΕΚ Λάρνακας, Απόλ-
λων, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Αρης, Δόξα,
Ερμής, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός,
Ομόνοια, Πάφος, Οθέλλος Αθηαίνου,
Ε.Ν. Παραλιμνίου, Καρμιώτισσα και
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας. 

Στο Β’ γύρο η κλήρωση είναι
χωρίς περιορισμούς και όλες οι ομά-
δες μπορούν να κληρωθούν μεταξύ
τους. 

Οι αγώνες θα είναι διπλοί. Ν.Κ.

Προς Αυστραλία 
ο Πατίτο

Συμπαίκτης με τον Ρόναλντ Βάργ-
κας είναι πολύ πιθανόν να γίνει ο
Πατίτο. 

Ο 27χρονος Αργεντινός μεσοε-
πιθετικός που έμεινε πριν λίγες μέρες
ελεύθερος από την ΑΕΚ, βρίσκεται
σε προχωρημένες συζητήσεις για να
ενταχθεί στους Νιούκαστλ Τζετς της
Αυστραλίας.

Πριν από μερικούς μήνες, η συγ-
κεκριμένη ομάδα είχε ενδιαφερθεί
ξανά για τον Πατίτο, αλλά η μετα-
γραφή δεν προχώρησε καθώς ο Αρ-
γεντινός είχε ακόμα συμβόλαιο με
την ΑΕΚ.

Οσο για τον Βάργκας βρέθηκε κι
αυτός στους Νιούκαστλ Τζετς μετά
την αποδέσμευσή του από την «Ενω-
ση». Τ.Γ.

Διαφήμιση και Παρί
στο Κατάρ

Σαφάρι στην έρημο, υποβρύχιο
ψάρεμα και επισκέψεις σε Μουσεία,
περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- το
πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η
υπηρεσία Τουρισμού του Κατάρ
(QTA), για τους παίκτες και το επι-
τελείο της Παρί Σεν Ζερμέν, εν όψει
της χειμερινής προετοιμασίας που
θα κάνουν οι Γάλλοι στο κρατίδιο
του Αραβικού Κόλπου.

Η αποστολή της Παρί θα αναχω-
ρήσει για το Κατάρ, αμέσως μετά
τον εντός έδρας αγώνα με την Καέν,
για το Σαμπιονά, ενώ όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα
συμπεριληφθούν όλα τα «αστέρια»
της γαλλικής ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το
2012 η QTA και η Παρί Σεν Ζερμέν,
συνεργάζονται στενά για την προ-
ώθηση των τουριστικών προσφορών
και του τουρισμού αναψυχής στο
Κατάρ, δεδομένου και του ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος των «πρωτευου-
σιάνων». ΑΠΕ

26 πόντοι 
και 22 (!) ασίστ

Tο παιχνίδι των Oklahoma Soon-
ers με τους Northwestern State,
έμοιαζε με μια τυπική αναμέτρηση
Κολεγιακού πρωταθλήματος. Ολα
αυτά, όμως μέχρι να αναλάβει δράση
ο Τρε Γιανγκ, ο οποίος πραγματο-
ποίησε την εμφάνιση της... ζωής
του! 

Ο πρωτοετής γκαρντ ήταν ο με-
γάλος πρωταγωνιστής της αναμέ-
τρησης. Κι αυτό γιατί οδήγησε την
ομάδα του σε άνετη νίκη με 105-
68, με τις επιδόσεις του να προκα-
λούν... δέος. 

Κι αυτό γιατί κατέγραψε ένα με-
γαλοπρεπές double double, έχοντας
26 πόντους και 22(!) ασίστ. 

Η επίδοση των 22 τελικών πασών,
μάλιστα, είναι η κορυφαία στην ιστο-
ρία του NCAA, ισοφαρίζοντας την
αντίστοιχη επίδοση του Τόνι Φέιρλι,
η οποία πραγματοποιήθηκε στο μα-
κρινό 1987! Β.Μ.

Τεχνικός διευθυντής
ο Σεμπάστιαν Σάχα

Ο Σεμπάστιαν Σάχα μπορεί να...
κρέμασε τα γάντια του, ωστόσο δεν
πρόκειται να εγκαταλείψει τον χώρο
του ποδοσφαίρου. Ο παλαίμαχος
Αργεντινός τερματοφύλακας που
υπερασπίστηκε στην εστία της ΑΕΚ
την τριετία 2008-11, συμφώνησε να
αναλάβει την θέση του τεχνικού δι-
ευθυντή στην Γκουαρανί της Παρα-
γουάης. 

Ο 38χρονος Σάχα παρουσιάστηκε
επίσημα από την Γκουαρανί και θα
αναλάβει τα καθήκοντα του με το
νέο έτος. Τ.Γ.

Η Μπριζ 
θέλει τον Καπίνο

Στο Βέλγιο είναι πολύ πιθανόν
να συνεχίσει την καριέρα του ο Στέ-
φανος Καπίνο καθώς η Μπρίζ φέρε-
ται να ενδιαφέρεται «ζεστά» για την
απόκτησή του. 

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο 23χρονος τερματοφύλακας
που είναι παροπλισμένος το τελευ-
ταίο διάστημα στον Ολυμπιακό, συγ-
κεντρώνει τις τελευταίες μέρες πλη-
ροφορίες για την Μπριζ από τους
Βέλγους παίκτες των «ερυθρολεύ-
κων» όπως ο Προτό, ο Οφόε και ο
Ενγκλες. 

Περισσότερα νέα είχε να πλη-
ροφορηθεί ο Καπίνο από τους δυο
τελευταίους καθώς ο μεν Οφόε «ξε-
πετάχτηκε» από την Μπριζ, ο δε
Ενγκελς πριν έρθει στον Ολυμπιακό
ήταν στέλεχος της συγκεκριμένες
ομάδας. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο
Βέλγιο η μετακίνηση του Καπίνο
στην Μπριζ μπορεί να φτάσει στα 2
εκατομμύρια ευρώ. Τ.Γ.

MIΚΡΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η απουσία του Νικ Καλάθη δεν
πτόησε τον Παναθηναϊκό, που εκ-
μεταλλεύτηκε και πάλι την απίστευτη
δύναμη που δίνει το ΟΑΚΑ, ώστε να
υποτάξει και την επικίνδυνη Μα-
κάμπι (89-76) κλείνοντας με 7Χ7
και αήττητος εντός έδρας τον πρώτο
γύρο, πριν τη δοκιμασία στο Βελι-
γράδι σε δύο 24ωρα! 

Οι νταμπλούχοι, που ήθελαν να
αφιερώσουν τη νίκη και στη μνήμη
του Τάσσου Στεφάνου, πλέον ανε-
βαίνουν στο 9-4, πηγαίνοντας με
την καλύτερη δυνατή ψυχολογία
και... συγκομιδή στο Βελιγράδι για
το δεύτερο πιάτο της... διαβολοβδο-
μάδας, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα
(21/12, 13.00 ώρα Νέας Υόρκης),
αφήνοντας την Μακάμπι στο 7-6! 

Η απουσία του Καλάθη έχρισε
πενταδάτο τον Λεκαβίτσιους, που
άρχισε κάτι παραπάνω από φουριό-
ζος, παρασύροντας την ομάδα του,
που έφτασε στο 13-6 (4’), με 8π.
του Λιθουανού και 5π. του Σίνγκλε-
τον. 

Η πιεστική «πράσινη» άμυνα
έσπασε με την είσοδο του Ρολ, ώστε
η Μακάμπι να βρει ρυθμό και να
ισοφαρίσει (18-18, 8’), πριν ο Γκιστ
εκμεταλλευτεί τη συνεργασία με τον
Λεκαβίτσιους και ο Παππάς μοιράσει
και σκοράρει για το 25-21 (10’). 

Οσο ο Γκιστ ήταν στο παρκέ, ο
Παναθηναϊκός είχε ισορροπία και
στις δύο πλευρές, με τον ακροβολι-
σμένο Ρίβερς να εκμεταλλεύεται

κάθε μπάλα που πήρε έξω από τη
γραμμή των 6,75μ. (35-26, 13’). Η
λύση των φιλοξενούμενων ήταν ο
Κόουλ, που πήρε πρωτοβουλία και
σκόραρε με ατομικές ενέργειες και
όχι μέσω συνεργασιών, αλλά μπόρεσε
να φέρει το ματς στον πόντο (39-
38, 17’), πριν Ρίβερς και Λεκαβίτσι-
ους ξεκολλήσουν την επίθεση της
ομάδας τους, για το 49-43 της ανά-
παυλας. 

Αυτό που δεν κατάφερε στο πρώ-
το μέρος ο Παναθηναϊκός το έκανε
στην αρχή της τρίτης περιόδου: Να
παίξει άμυνα και βρίσκοντας σουτ
με Σίνγκλετον και Λοτζέσκι έχτισε
για πρώτη φορά διψήφια διαφορά
(56-45, 24’), δείχνοντας να έχει τα
ηνία. 

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία
και για +15, ωστόσο ο Λοτζέσκι
έχασε ελεύθερο τρίποντο στο 60-
48 και η «ομάδα του λαού» μάζεψε
προσωρινά την απόσταση (60-53,
27’), καθώς το +12 επανήλθε (65-
53, 29’). Οπως συνηθίζει, ο Παππάς
έβαλε την πινελιά του στο φινάλε
της περιόδου (67-56, 30’), με τον
Σίνγκλετον να διαμορφώνει τη με-
γαλύτερη διαφορά (72-56, 31’)! Η
ομάδα του Σπάχια μείωσε εκ νέου
στο -7 (74-67, 34’), με την αντίδραση
να έρχεται από τον Ντένμον (80-
67, 35’), που σκόραρε επτά σερί
πόντους και μοίρασε για το 86-71
(37’)! Πλέον ήταν θέμα διαχείρισης
των παικτών του Πασκουάλ, που
μπόρεσαν να σφραγίσουν άλλη μια
νίκη στο σπίτι τους, με τον Καλαϊ-
τζάκη να παίρνει το βάπτισμα του
πυρός στην Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 49-43,
67-56, 89-76.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πα-
σκουάλ): Σίνγκλετον 14 (1 τρ.),
Ρίβερς 15 (3), Παππάς 14, Ντέν-

μον 9 (2), Γκιστ 15, Βουγιούκας
2, Καλαϊτζάκης, Λεκαβίτσιους 13
(3), Γκάμπριελ 3 (1), Λοτζέσκι 3
(1), Αντετοκούνμπο 1.

ΜΑΚΑΜΠΙ FOX ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Νέ-

βεν Σπάχια): Τόμας 9 (3), Ρολ 4,
Κέιν 9 (1), Τάιους 12, Ντιμπαρ-
τολομέο 2, Κοέν 3 (1), Κόουλ 14
(1), Μπόλντεν 4, Παραχούσκι 6,
Ζούσμαν, Τζάκσον 13 (1).

Εχει κι άλλους... Καλάθηδες (89-76)

Ο Κρις Σίνγκλετον κυριάρχησε κάτω από το καλάθι. Ο Αμερικανός μαζί με τον Παππά, τον Ρίβερς, τον
Γκιστ και τον Λεκαβίτσιους κάλυψαν με τον καλύτερο τρόπο τους πόντους του απόντα Νικ Καλάθη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Aρης κατάφερε
να «γυρίσει» από διαφορές 22 και
25 πόντων απέναντι στη Νίμπουρκ,
αλλά δεν κατάφερε να φτάσει ως το
τέλος καθώς ηττήθηκε από τους Τσέ-
χους με 71-65 για το Basketball Ch-
ampions League. 

Ο Αρης ξεκίνησε με μεγάλη νευ-
ρικότητα και έμεινε πίσω στο σκορ
με 2-6, αλλά κατάφερε να ισοφαρί-
σει, στο 7’, σε 9-9 με επτά πόντους
του Τσαϊρέλη. Η κακή παρουσία της
ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη
συνεχίστηκε όμως (11-16 στο 10’)
στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου η Νίμ-
πουρκ έκανε... πάρτι! Με σερί 0-14
στα πρώτα 6 λεπτά έκανε το σκορ
11-31 με πρωτεργάτη τον Ρέι (10π.)
και ομαδικό παιχνίδι (Κριζ, Ντέιβις,
Μπάρατς από 4), τη στιγμή που οι
γηπεδούχοι έχαναν το ένα σουτ
μετά το άλλο και έκαναν το ένα
τραγικό λάθος μετά το λάθος, σε
γενική απογοήτευση.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
ήρθε και μια τεχνική ποινή στον
Παναγιώτη Γιαννάκη (11-35), και ο
πρώτος πόντος του Αρη μετά από
ένα σερί 1-20 των Τσέχων ήρθε στο
16’ από τον Αθηναίου, που μετά με
τρίποντο έκανε το 15-37. Ακολού-
θησε ένα τρίποντο του Μποχωρίδη
και έγινε το 20-37. Η Νίμπουρκ αν-
τέδρασε (20-42 στο 19’) και «έκλει-
σε» το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη
με 23-42, μετά από ένα αντιαθλητικό
φάουλ υπέρ του Τσαϊρέλη, που ήταν
ο μόνος που «διασώθηκε» με 10
πόντους (6/8 βολές). 

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αρης
μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο!
Ξεκίνησε με τρίποντο του Αθηναίου
και καλάθι του Πουλιανίτη (28-42
στο 22’) και το comeback συνεχί-
στηκε ως το 33-42. Η άμυνα του

βελτιώθηκε και με δύο τρίποντα του
Βασιλόπουλου έγινε το 43-50 στο
28’. Ο έμπειρος φόργουορντ με προ-
σωπικό καλάθι μείωσε ακόμη πε-
ρισσότερο και με σερί 22-9 ο Αρης
πλησίασε με το τέλος του τρίτου
δεκαλέπτου σε 45-51. 

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το show
του Βασιλόπουλου συνεχίστηκε,
αφού με δικό του τρίποντο έγινε το
50-55 στο 32’. Ο Αρης συνέχισε για

τη μεγάλη ανατροπή και με τον
Πουλιανίτη έκανε το 54-57 και το
56-60 στο 35’! Ο Τσαϊρέλης με νέο
τρίποντο έκανε το 59-60. Η μεγάλη
ανατροπή όμως δεν έγινε εν τέλει,
καθώς οι Τσέχοι κατάφεραν με τον
Ρέι και τον Mπερίσα να κρατήσουν
το σκορ υπέρ τους και να πάρουν
τελικά τη νίκη με 71-65 σε κλίμα
απογοήτευσης στο «Nick Galis Ηall».

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 23-42,

45-51, 65-71.
ΑΡΗΣ: Μποχωρίδης 3 (1 τρ.),

Φλιώνης, Τσαϊρέλης 23 (1), Που-
λιανίτης 6, Χρηστίδης, Μούρτος
4, Αθηναίου 10 (3), Βασιλόπουλος
17 (3), Γουίβερ, Μπελ 2.

ΝΙΜΠΟΥΡΚ: Ρέι 22 (3), Μπέντα
6, Πούρμπλα 2, Λόρενς 8 (2),
Μπερίσα 15 (3), Μπόχατσικ 1,
Ντέιβις 7, Μπάρατς 4, Κριζ 4, Βίο-
ραλ 2.

Ο Αρης το γύρισε αλλά το έχασε (65-71)

ευρωκινηση

Ο Ρέι «εκτελεί» με τρίποντο τον Αρη. Ο Αμερικανός της Νίμπουρκ πέτυχε τρία τρίποντα και συνολικά 22
πόντους με τους «κίτρινους» να μην έχουν τη λύση για να περιορίσουν την δράση του μέσα στο Παλέ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Δη-
μήτρη Αγραβάνη, ο οποίος χτύπησε
στο γόνατο. Το αποτέλεσμα των εξε-
τάσεων έδειξε πως ο διεθνής φόρ-
γουορντ υπέστη ρήξη χιαστού και
για τους επόμενους μήνες θα μείνει
στα pits. Χθες, μάλιστα, ο 23χρονος
άσος πέρασε την πόρτα του χει-
ρουργείου, ώστε να υποβληθεί σε
επέμβαση. Αυτή πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, ξεκινώντας έτσι
το πρόγραμμα αποθεραπείας, ώστε
να επιστρέψει στο 100%, από αγω-
νιστικής πλευράς.

ΑΕΚ: Ο Μιχάλης Κακιούζης επέ-
στρεψε πριν από περίπου ένα χρόνο
στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας πόστο
του υπεύθυνου του τμήματος scou-
ting της ομάδας. Ομως, τα πράγματα
δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν
οι δύο πλευρές. Κι αυτό γιατί σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο Κακιούζης
δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στην
ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς παραιτήθηκε από
τη θέση του. Οι λόγοι της απόφασης
αυτής, μάλιστα, είναι δύο. Ο πρώτος
έχει να κάνει με τη μεταγραφική λί-
στα που παρέδωσε στους ανθρώπους
της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι,
η οποία δεν εκτιμήθηκε, με το -
τότε- προπονητικό επιτελείο της
ΑΕΚ, αλλά και τους ανθρώπους της
«Ενωσης» να προχωρούν περιπτώσεις
παικτών που βρίσκονταν εκτός αυτής.
Ο άλλος λόγος έχει να κάνει με τον
ρόλο που είχε ο Κακιούζης στην
ομάδα. Κι αυτό γιατί ακόμα και μετά
την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας,
με την επιστροφή του Σάκοτα στην
ομάδα, δεν υπήρξε νέος ρόλος. 

Βαγγέλης Ζορμπάς

μΠαΣΚετ

Χειρουργείο 
ο Αγραβάνης

ευρωκινηση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Τσάβι Πασκουάλ αφιέρωσε την
νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μα-
κάμπι Τελ Αβίβ στον Τάσο Στεφά-
νου... Ο Καταλανός τεχνικός μετά
το 9-4 του «τριφυλλιού» στην Ευ-
ρωλίγκα, είπε στη συνέντευξη Τύπου:
«Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον
Τάσο Στεφάνου, έναν σημαντικό άν-
θρωπο για την οικογένεια του Πα-
ναθηναϊκού και του ελληνικού μπά-
σκετ. Αυτή η νίκη είναι για εσένα...
Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Η Μα-
κάμπι είναι η καλύτερη ομάδα στην
Ευρώπη στην επίθεση στο τρανζίσιον.

Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τα
λάθη. Ηταν πολύ σημαντικό κομμάτι
του παιχνιδιού. Κάναμε τη δουλειά.
Στην επίθεση όταν δεν χάναμε την
μπάλα, παίζαμε καλά. Κυκλοφορού-
σαμε σωστά την μπάλα, βρίσκαμε
σκορ κοντά, αλλά και μακριά από
το καλάθι και φτάσαμε στη σημαν-
τική νίκη», ενώ για το αν σκέφτηκε
πως ο Νικ Καλάθη είναι στον πάγκο,
την ώρα που έβλεπε την ομάδα του
να αποδίδει πολύ καλά: «Φυσικά,
είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτη.
Οταν είναι τραυματίας δεν πρέπει
να σκέφτεσαι εκείνον. Ολοι βοήθη-

σαν, ώστε να καλυφθεί το κενό του
και να φτάσουμε στη νίκη» κι απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να ταξιδέψει
ο Νικ Καλάθης στο Βελιγράδι: «Δεν
θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι ο Νικ». 

Οσο για τους Μάρκους Ντένμον
- Λούκας Λεκαβίτσιους, επισήμανε:
«Ο Μάρκους έκανε μεγάλη προσπά-
θεια στην οργάνωση του παιχνιδιού.
Και ο Παππάς βοήθησε, οι δυο τους
βρήκαν ισορροπία. Ο Ντένμον έχει
μεγάλη ποιότητα, χρειάζεται χρόνο,
να του δώσω κι εγώ παραπάνω χρό-
νο. Ο Λεκαβίτσιους έκανε καλή δου-
λειά, είμαι ικανοποιημένος από την

ομάδα». 
Σπάχια: Ο Παναθηναϊκός

έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ
Ο Νέβεν Σπάχια αναφέρθηκε

στο πολύ καλό παιχνίδι του Πανα-
θηναϊκού στο ΟΑΚΑ και έδωσε συγ-
χαρητήρια στους «πράσινους» για
την νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Μετά την ήττα της ομάδας του στο
ΟΑΚΑ, ο κόουτς Σπάχια δήλωσε στη
συνέντευξη Τύπου: «Θα ήθελα να
δώσω συγχαρητήρια στον Παναθη-
ναϊκό, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ
για 40’. Οποτε μειώναμε, κάναμε
ανόητα λάθη, όπως τα αντιαθλητικά

φάουλ. Χάσαμε ελεύθερα σουτ. Απέ-
ναντι σε τέτοιες ομάδες θες το κάτι
παραπάνω. Είχαμε λίγο χρόνο να
προετοιμαστούμε μετά τον αγώνα
με την ΤΣΣΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θα
τιμωρήσει κάθε λάθος σου με τους
έμπειρους παίκτες του και τον κόσμο
του. Δεν κάναμε λάθη, αλλά δεν
συνεννοούμασταν καλά στην άμυνα.
Πάμε πίσω στο Τελ Αβίβ. Πρέπει να
δουλέψουμε σκληρά. Είμαστε νέα
ομάδα. Πρέπει να κάνουμε περισ-
σότερα πράγματα, για να φτάσουμε
στο επιθυμητό επίπεδο».

Βαγγέλης Ζορμπάς

Πασκουάλ: Αυτή η νίκη είναι για εσένα, Τάσσο Στεφάνου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είχαν 18
νίκες στα 19 ματς που προηγήθηκαν
του συναπαντήματος με τους Μιλ-
γουόκι Μπακς στο Bradley Center.
Η ανατροπή του σκορ στα τελευταία
λεπτά υποδήλωνε ότι τα «ελάφια»
δεν θα αντέξουν την «έκρηξη» των
περσινών φιναλίστ, κάνοντας άλλη
μια κακή διαχείριση εντός της 4ης
περιόδου. 

Κι όμως, οι Μπακς έκαναν τη
διαφορά, διαχειρίστηκαν σωστά τις
clutch καταστάσεις των τελευταίων
3 λεπτών κι επιβλήθηκαν των Καβς

με 119-116, σε μια από τις πιο σπου-
δαίες νίκες της τρέχουσας χρονιάς
για την «αρμάδα» του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο! Το Κλίβελαντ ξεκίνησε
τον αγώνα, όντας αρκετά πιο απο-
τελεσματικό, παίρνοντας γρήγορα
διψήφια διαφορά αλλά οι Μπακς
επέστρεψαν άμεσα και μείωσαν σε
34-30 με το τέλος της 1ης περιόδου.
Το πραγματικό turning point του
ματς ήταν στα μέσα του 2ου δωδε-
καλέπτου, με τους Μπακς να τρέχουν
ένα τρομερό σερί και να
«αρπάζουν»διψήφιο προβάδισμα,
πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο

+11 (69-58)! Η διαφορά της 3ης
περιόδου κυμάνθηκε σταθερά από
τους 10 έως τους 18 πόντους αλλά
η 4η περίοδος άνηκε σχεδόν εξ ολο-
κλήρου στο Κλίβελαντ.

Το +20 (103-83) μετατράπηκε
σε -2 (105-107) με σερί 2-24, με
τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, μάλιστα, να
βρίσκεται στον πάγκο! Ο Ντουέιν
Γουέιντ είχε αναλάβει τα ηνία της
επίθεσης, μαζί με τους Γκριν, Κρά-
ουντερ και Τόμπσον αλλά οι Μπακς
είχαν ακόμη σφυγμό. Μια ανταλλα-
γή... καλαθιών από Μπρόγκντον και
Τζέιμς διατήρησε το προβάδισμα

υπέρ των Καβςαλλά ο Τόνι Σνελ
έμελλε να «σπάσει» τον γόρδιο δεσμό
με τρίποντο, 58.9” πριν από το τέλος
(115-113). 

Αυτός, όμως, που θα «καθάριζε»
την παρτίδα όφειλε να είναι ο Γιάν-
νης, με τον Ελληνα σούπερ-σταρ να
πετυχαίνει γκολ-φάουλ και να στέλ-
νει τη διαφορά σε επίπεδα 2 κατο-
χών. Ο Γιάννης είχε συνολικά 27
πόντους, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ και
2 κλεψίματα σε 40 λεπτά συμμετο-
χής, με 8/14 σουτ και 11/12 βολές!
Η all-around προσφορά του τέθηκε
σε πλήρη ισχύ, αν κι ο ηγέτης των

Μπακς αντιμετώπισε ορισμένα προ-
βλήματα με τον ΛεΜπρόν στην άμυ-
να, καθώς ο «βασιλιάς» σκόραρε 39
πόντους με 14/22 σουτ. Επίσης, οι
Μπακς είχαν ακόμη 4 παίκτες με
διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ερικ
Μπλέντσο να σταματά στους 26
(10/16 σουτ) και τον Κρις Μίντλετον
στους 18, μαζί με 10 ασίστ! Ο Τζον
Χένσον έκανε την ευχάριστη έκπληξη
με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ ενώ
ο Μάλκολμ Μπρόγκντον προσέφερε
16 πόντους από τον πάγκο. Από
πλευράς Κλίβελαντ, πέρα από τον
αδυσώπητο ΛεΜπρόν, ο Κέβιν Λοβ
ήταν σταθερή αξία με 21 πόντους
και 10 ριμπάουντ, ο Γουέιντ έδειξε
να ξανανιώνει με 14 πόντους ενώ ο
Γκριν συμπλήρωσε 13. 

Κατά τα υπόλοιπα, η απουσία
του Εμπίντ συνεχίζει να πληγώνει
τους Σίξερς, που γνώρισαν την ήττα
από τους Κινγκς με 101-95. 

Ο Ράντολφ σημείωσε 27 πόντους
για τους Βασιλιάδες, με τον Χιλντ
να έχει 24 και τον Κώστα Κουφό 2
πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ
σε 11 λεπτά, ενώ για την Φιλαδέλφια,
ο Κόβρινγκτον είχε 17 πόντους. 

Τέλος, χάρη στην επιθετική τους
πολυφωνία (έξι παίκτες με διψήφιο
αριθμό πόντων), οι Ουίζαρντς επι-
βλήθηκαν των Πέλικανς με 116-
106. 26 πόντους σημείωσε ο Μπιλ
με τον Σκοτ να ακολουθεί με 24 και
τον Ουόλ με 18, ενώ για τους ηττη-
μένους, 37 πόντους πέτυχε ο Ντέιβιτς
και 26 ο Κάζινς.

Τα αποτελέσματα:
Σίξερς - Κινγκς 101-95
Ουίζαρντς - Πέλικανς 116-106
Μπακς - Καβαλίερς 119-116

Στο Μιλγουόκι ο «Βασιλιάς» είναι ο Γιάννης

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της
Μακάμπι, το 5-1 του ΠΑΟΚ στα Τρί-
καλα για το Κύπελλο, ο θάνατος
του Τάσου Στεφάνου και οι αγώνες
Κυπέλλου Ελλάδας, είναι τα θέματα
που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα
του αθλητικού Τύπου της 20ής Δε-
κεμβρίου 2017:

«Κόκκινος Πρωταθλητής»
«Μασάς: Μιλάει στην μπάλα!»,

αναφέρει στο βασικό θέμα της πρώ-
της σελίδας και μεταξύ άλλων επε-
ξηγεί: «Ποιος είναι ο άσος που φλερ-
τάρει ο θρύλος». Σε άλλα θέματα:
«Η κορυφή χωράει μόνο έναν»,
«Θρίαμβος στο βόλεϊ».

«Φως των Σπορ»
«Χρυσός θρύλος», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Ολυμ-

πιακός σηκώθηκε όρθιος στο χρυσό
σετ». Σε άλλα θέματα: «Τέλος και ο
Μπεν», «Φουλ επίθεση», «Κλείνει ο
Μασάς».

«Live Sport»
«Εδώ, κανείς!», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Μια χαψιά
έκανε τη Μακάμπι ο Εξάστερος (89-
76)». Σε άλλα θέματα: «Αγρια γκάζια
με Μάτος», «Φουλάρει για Μασάς»,
«Δυνατά για Κασάδο», «Deal με Οι-
κονόμου, έρευνα για φορ».

«Sportime»
«Μοντερνιά!», αναφέρει στο κεν-

τρικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ωραίο σύγ-
χρονο μπάσκετ από τον Παναθη-
ναϊκό που βγάζει γούστα!». Σε άλλα
θέματα: «Ολυμπιακός: Μια ανάσα»,
«ΠΑΟΚ: Πεντάρα... χαλαρά», «Δυ-

νατά για Μοράν», «Μπάσκετ: Πλη-
γωμένο θηρίο».

«Sportday»
«Α-Νικ-ητος», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Παρά την
απουσία του αρχηγού του ο Πανα-
θηναϊκός κράτησε απόρθητο το
ΟΑΚΑ και έφτασε το ρεκόρ του στο
9-4». Σε άλλα θέματα: «ΠΑΟΚ: Γα-
λαζοαί-Ματος», «ΠΑΟ: Οξυγόνο από
την τριάδα», «ΑΕΚ: ‘Καίει’ ο Σοτζέι»,
«Μη... Μασάς».

«Η Πράσινη»
«Αρμα μάχης!», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Πολε-
μική μηχανή ο Παναθηναϊκός παρά
την απουσία του ηγέτη Καλάθη,
‘βομβάρδισε’ τους Ισραηλινούς της
Μακάμπι». Σε άλλα θέματα: «Καλό

παράδεισο κύριε Τάσσο».
«Νέα Ωρα»

«Μοράν η πρώτη επιλογή για
αντι-Γιόχανσον», αναφέρει στο βα-
σικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Προβάρει
τα κιτρινόμαυρα ο Μασούντ». Σε
άλλα θέματα: «Αραούχο: Το μυαλό
μου μόνο στην ΑΕΚ», «‘Λαβωμένη’
αλλά το Κύπελλο είναι στόχος!».

«Η Γάτα»
«Καρέ ‘μνηστήρων’ για τον Σι-

μόες», αναφέρει στο κεντρικό θέμα
της πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Στην Αθήνα ο Μασούντ
για να υπογράψει στην ΑΕΚ». Σε
άλλα θέματα: «‘Κλείδωσε’ τον επό-
μενο στόπερ της Εθνικής».

«Γαύρος»
Η εφημερίδα ανέστειλε την κυ-

κλοφορία της.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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ΤΡΙΚΑΛΑ. Σκορ πρόκρισης ήθελε ο
Ραζβάν Λουτσέσκου από το πρώτο
παιχνίδι με τα Τρίκαλα στην Θεσ-
σαλία και οι παίκτες του το έδωσαν.
Με 5-1 κέρδισαν στα «Στενά» και
μετέτρεψαν τον επαναληπτικό της
Τούμπας σε τυπικής διαδικασίας
αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να σκέφτεται
ήδη τα προημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδας.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο
δεν είχε καμία σχέση με το δεύτερο.
Στο πρώτο 45λεπτο ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε
με γκολ: μόλις στο 5’ όταν ο Λέο
Μάτος πέτυχε το πρώτο του γκολ
σε μια φάση που ξεκίνησε από κά-
θετη πάσα του Πέλκα για τον Πρί-
γιοβιτς, ο Σέρβος έκανε το πλασέ, ο
Αποστολίδης απέκρουσε, ο Μάτος
βρέθηκε στην πορεία της κι έστειλε
τη μπάλα στα δίχτυα. 

Ομως η συνέχεια δεν ήταν ανά-
λογη και στο 15’ ο Πάνος κέρδισε
την κεφαλιά προ του Δεληγιαννίδη
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
του Ρέι για το 1-1. Μετά την ισοφά-
ριση ο ρυθμός έπεσε αισθητά και
πήγαμε... σβηστά στο δεύτερο ημί-
χρονο.

Στην ανάπαυλα ο Λουτσέσκου
έβαλε το... μυαλό των παιχτών στη
θέση του και στο 57’ άρχισε ο χορός
των γκολ: ο Πέλκας εκτέλεσε το
κόρνερ κι ο Μάτος με κεφαλιά έδωσε
πάλι προβάδισμα στον «Δικέφαλο». 

Πάντως στη φάση του γκολ ο
Μάτος φαίνεται να κάνει φάουλ
στον αντίπαλο του, κάτι που αρχικά
οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος
και την κατακύρωσή του στην συ-
νέχεια.

Το 1-2 έδωσε «φτερά» στον «Δι-
κέφαλο» και στο 70’ ο Πρίγιοβιτς
πέρασε κάθετα για τον Μπίσεσβαρ
κι αυτός πλάσαρε ιδανικά τον Απο-
στολίδη για να γίνει το 1-3, στο 80’
από σέντρα του Σάχοφ από τα δεξιά
κι ο Κάμπος με αριστερό πλασέ ανέ-
βασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ
στο 1-4 για να κλείσει αυτό στις κα-
θυστερήσεις (94’) όταν από κόρνερ

του Κάμπος, ο Κουλούρης έπιασε
την κεφαλιά κι ο Σάκχοφ έστειλε
τη μπάλα στα δίχτυα με το τελικό
1-5.

ΤΡΙΚΑΛΑ: Αποστολίδης, Βέρ-
τζος, Γιαννίτσης (67’ Ζγκούρι),
Κοτσώνης, Πάνος, Γκόλιας, Χιν-
τζίδης (67’ Ντίνας), Τόμιτς, Αν-
δρεόπουλος (75’ Τσιάρας), Γρον-
τής, Καπός. 

ΠΑΟΚ: Ρέι, Μάτος, Μαλεζάς,
Βαρέλα, Δεληγιαννίδης, Τσίμιροτ,
Σάκχοφ, Μπίσεσβαρ (82’ Μυστα-
κίδης), Πέλκας (76’ Κουλούρης),
Λημνιός (69’ Κάμπος), Πρίγιοβιτς.

• Αξιοσημείωτο της αναμέτρησης
η επιστροφή του Γιάννη Μυστακίδη,
μετά από 8 μηνών απουσία από τα
παιχνίδια του ΠΑΟΚ λόγω τραυμα-
τισμού και χειρουργικής επέμβασης. 

Από τα... Στενά στα προημιτελικά (1-5)

αυτός να αποκτηθεί με κανονική
μεταγραφή και όχι ως δανεικός. Μά-
λιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο Χιμένεθ μίλησε με τον
Μοράν που εμφανίστηκε ζεστός στο
ενδεχόμενο να αγωνισθεί στην ΑΕΚ. 

Ο ύψους 1,87 Μοράν αναδείχ-
θηκε μέσα από τις ακαδημίες της
Αθλέτικ Μπιλμπάο όπου έφτασε μέ-
χρι την πρώτη της ομάδας αγωνιζό-
μενος για μια τριετία, ενώ έχει αγω-
νισθεί επίσης στην Μπασκόνια και
στην Σαραγόσα. Στην Λεγανές εν-
τάχτηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Από κει και πέρα υπήρξαν πλη-
ροφορίες περί ενδιαφέροντος της

ΑΕΚ για τον αριστερό μπακ-χαφ της
Ξάνθης, Χόρχε Κασάδο. 

Ο 29χρονος Ισπανός πήγε φέτος
στην ακριτική ομάδα από την Σα-
ραγόσα και έχει μέχρι στιγμής πολύ
καλή παρουσία. Πάντως για τους
«κιτρινόμαυρους» δεν είναι προτε-
ραιότητα η απόκτηση αριστερού
μπακ την χειμερινή μεταγραφική
περίοδο.

«Ανοιξαν» 
θέμα Αραούχο οι Ισπανοί

Θέμα επιστροφής του Σέρχιο
Αραούχο τον Ιανουάριο στην Λας
Πάλμας, άνοιξε η ισπανική εφημε-
ρίδΑ «As» με τον 25χρονο Αργεντινό
επιθετικό ωστόσο να υποστηρίζει
μόλις πληροφορήθηκε το σχετικό

δημοσίευμα ότι δεν υφίσταται τέτοιο
ζήτημα και ο ίδιος παραμένει αφο-
σιωμένος στην ΑΕΚ.

«Το μυαλό μου είναι στην ομάδα
μου, δεν υπάρχει κανένα θέμα και
δεν με απασχολεί τι γράφεται», ήταν
το σχόλιο που έκανε ο Αραούχο
από το Αγρίνιο όπου βρισκόταν με
την αποστολή της «Ενωσης» για το
παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτω-
λικό. 

Η Ισπανική εφημερίδα στην ηλε-
κτρονική της έκδοση, αναφέρει ότι
ο Αραούχο έχει επηρεαστεί από το
γεγονός ότι ζει μακριά από την οι-
κογένειά του η οποία κατοικεί στα
Κανάρια Νησιά και θα ήθελε να επι-
στρέψει στη Λας Πάλμας, διακό-

πτοντα τον δανεισμό του στην ΑΕΚ.
Επίσης στο δημοσίευμα, γίνεται ανα-
φορά και στα προβλήματα απειθαρ-
χίας που είχε ο «Τσίνο» στη θητεία
του στον ισπανικό σύλλογο, και το-
νίζεται πως ο παίκτης είναι πρόθυμος
προκειμένου να γυρίσει στην Λας
Πάλμας να υπογράψει ένα συμφω-
νητικό με πολύ αυστηρούς όρους.

Τέλος, το ρεπορτάζ της «AS» ανα-
φέρει πως η Λας Πάλμας έχει στο
ρόστερ της μόλις δύο επιθετικούς
(τον Καλέρι και τον Ρεμί) και ο Αρα-
ούχο θα ήταν μια «τέλεια προσθήκη».
Πάντως ξεκαθαρίζεται πως τον τε-
λευταίο λόγο στην υπόθεση θα τον
έχει ο προπονητής Πάκο Χέμεθ, που
θα αναλάβει τις επόμενες μέρες την

ομάδα, αν και τονίζεται πως ο πρό-
εδρος της ομάδας, Μιγκέλ Ανχελ
Ραμίρες, έχει εξαιρετική άποψη για
τις ικανότητες του Αραούχο.

Το πως θα εξελιχθούν τα πράγ-
ματα με τον Αραούχο είναι προς το
παρών άγνωστο. 

Πάντως με βάση την συμφωνία
που υπάρχει η Λας Πάλμας δεν μπο-
ρεί να διακόψει τον δανεισμό του
Αργεντινού επιθετικού μεσούσης της
αγωνιστικής περιόδου. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος
ο ποδοσφαιριστής, επικαλούμενους
προσωπικούς ή άλλους λόγους. 

Προς το παρών κάτι τέτοιο δεν
υφίσταται με βάση την πρώτη αντί-
δραση του Αραούχο.

αποσπάσουν τη συναίνεση της για
την αναβολή της εκδίκασης.

Παρά τη δυσαρέσκεια των παι-
κτών για τις αθετήσεις των συμφω-
νιών και τη συμπεριφορά διοικητικών
στελεχών που έχουν αποχωρήσει,
εντούτοις υπάρχει διάθεση για συμ-
βιβασμό. Το πιθανότερο είναι ότι
θα τα βρουν προς το παρόν, αφού
και η κατάρρευση του Παναθηναϊκού
δεν θα ωφελήσει κανέναν.

Χωρίς Μολέντο, 
Χουλτ, Χίλιεμαρκ

Εν μέσω δικαστικών «μαχών» και
συζητήσεων με τους Κουτρουμπή,
Τελάντερ, Λέτο, Εσιέν, Τοτσέ ο Πα-
ναθηναϊκός έχει και αγώνα. 

Την Πέμπτη (10.15 ώρα Νέας
Υόρκης) φιλοξενείται στη Λαμία
από την ομώνυμη ομάδα στο πρώτο
μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των
«16» του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Σ’ αυτό το παιχνίδι ο Μαρίνος
Ουζουνίδης δεν πήρε μαζί του αρ-
κετούς από τους λεγόμενους «πρω-
τοκλασάτους».

Πρώτος από όλους ο Ροντρίγκο
Μολέδο που βρίσκεται με το ένα
πόδι εκτός ομάδας, μιας και βρίσκεται
σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτε-
ρικού για να συνεχίσει αλλού την
καριέρα του. Αυτός ήταν και ο πιο
σημαντικός λόγος που ο Εβρίτης τε-
χνικός δεν τον συμπεριέλαβε στην
αποστολή προκειμένου να «τελει-
ώσει» το θέμα της μεταγραφής του. 

Να θυμίσουμε πως για τον 30χρο-
νο Βραζιλιάνο έχουν δείξει ενδια-
φέρον οι Αντάλιασπορ, Μπεσίκτας,
Τορίνο, Ντιναμό Κιέβου και Ιντερ-
νασιονάλ.

Εκτός Λαμίας έμειναν επίσης και
οι Χουλτ, Χίλιεμαρκ, για τον ίδιο
λόγο. 

Για τον Χίλιεμαρκ ο Παναθηναϊ-
κός έχει δείξει την δυσαρέσκειά του
για την μέτρια έως κακή απόδοσή
του στα τελευταία παιχνίδια και δεν
θα έλεγε «όχι» σε αποχώρησή του,
ενώ ο Χουλτ είναι μέσα στα... βαριά
χαρτιά που υπολογίζει ο Παναθη-
ναϊκός να έχει οικονομικά οφέλη. 

Επίσης εκτός αποστολής έμειναν
οι Καμπέσας και Λουτσιάνο, που
έχουν άδεια (ο δεύτερος είναι και
τραυματίας), ενώ μέσα είναι Γκι-
γιέρμο Μολίνς και Γιακούμπα Σιλά,
οι οποίοι ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις
που αισθάνονταν και αναμένεται να
αγωνιστούν κανονικά. 

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Ευρίτη
τεχνικού: Διούδης, Βλαχοδήμος,
Ευαγγέλου, Κολοβέτσιος, Αυλωνίτης,
Κουλιμπαλί, Ινσούα, Γιόχανσον,
Κουρμπέλης, Λουντ, Σιλά, Τζανδάρης,
Δώνης, Χατζηγιοβάνης, Μουνιέ, Βι-
γιαφάνιες, Αλτμαν, Μολίνς, Πίσπας,
Κουντουριώτης.

 ΠΑΝΑθΗΝΑϊΚΟσ

Σε καλό κλίμα 
η πρώτη συνάντηση
με Κουτρουμπή

Το προχωράει για Ερικ Μοράν η «Ενωση»

ευρωκινηση

Λέο Μάτος και Πέλκας πανηγυρίζουν το γκολ που πέτυχε ο Βραζιλιάνος και έδωσε εκ νέου προβάδισμα
στον ΠΑΟΚ και το σύνθημα για να ξεσπάσει στα Τρίκαλα. Το 1-5 ουσιαστικά του δίνει την πρόκριση.

Κυπέλλου, με την διαφορά που η
Κύπρος έπαιξε εμβόλιμη στις 24-26
Οκτωβρίου, ενώ στην Ελλάδα είχαν
Κύπελλο. 

Γιατί όμως το πρωτάθλημα της
Σούπερ Λίγκα που έχει 16 ομάδες
αρχές Ιανουαρίου θα είναι στην 16η
αγωνιστική και το κυπριακό πρωτά-
θλημα που έχει λιγότερες θα είναι
στην 19η; 

Είναι απλό. Γιατί της Σούπερ Λίγ-
κα είναι κλασικοί Ελληνες, με το...
ραχάτι τους, ενώ οι Κύπριοι μπαίνουν
σε ευρωπαϊκά παπούτσια και δη αγ-
γλικά. Η Πρέμιερ Λιγκ σταματάει
μόνο με... χιόνια. Αν μπορούσαν
στην Αγγλία δεν θα σταματούσαν
οι ομάδες ούτε στα προκριματικά.
Το ίδιο και στην Κύπρο. Ενώ στο
Ελλαδιστάν οι ομάδες που κάθε χρό-
νο φτάνουν στα... τελικά των ευρω-
παϊκών διοργανώσεων και οι ποδο-
σφαιριστές τους γεμίζουν τις εθνικές
ομάδες όλων των χωρών είναι πολύ
κουρασμένοι και έχουν ανάγκη από
διακοπές 8 και 10 ημερών. Από την
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου οι ελλαδικές
ομάδες θα εξαφανιστούν από τα
χορτάρια και θα επιστρέψουν στις
6 Ιανουαρίου. Ιδιες μέρες με τις δια-
κοπές στα σχολεία. Αυτά θα σταμα-
τήσουν στις 22 και θα επιστρέψουν
στις 8 Ιανουαρίου. Γελοία πράγματα... 

Και θα πει κάποιος, γιατί είναι
κακό να σταματάνε τόσο πολύ; Για
όλους. Για τις ομάδες τις ίδιες, για
τους παίκτες, για τους φιλάθλους,
για την Εθνική Ελλάδας. Δεν εξυ-
πηρετεί κανέναν. Απολύτως κανέναν.
Δεν υπάρχει λόγος να είναι κλειστά
τα γήπεδα. Θα μπορούσαν να παί-
ξουν 2 αγωνιστικές μέσα στις γιορτές,
όπως κάνουν στην Αγγλία. Να τε-
λειώσει το πρωτάθλημα νωρίτερα,
να έχουν περισσότερο χρόνο προ-
ετοιμασίας οι ομάδες και ξεκούρασης
οι παίκτες. Οταν πρέπει και όχι όταν
βολεύει. Και σε τελευταία ανάλυση,
αυτή είναι η δουλειά τους, να αγω-
νίζονται. Δεν είναι εκπαιδευτικοί,
ούτε μαθητές. Είναι επαγγελματίες.
Και ποιος επαγγελματικός ιδιωτικός
χώρο κλείνει για 17-18 μέρες μέσα
στα Χριστούγεννα; Κανείς. Μόνο η
Σούπερ Λίγκα. 

Και πέρσι που και τα δύο πρω-
ταθλήματα είχαν πλέι οφς η μεν
Σούπερ Λίγκα τελείωσε στις 31 Μαΐ-
ου το δε κυπριακό πρωτάθλημα
δέκα μέρες νωρίτερα. Ομως με εξαί-
ρεση δύο ομάδες που δεν συμμε-
τείχαν στα κυπριακά πλέι οφς λόγω
υποβιβασμού οι άλλες 12 έπαιζαν
κανονικά. Δηλαδή είχαν δράση, ενώ
στη Σούπερ Λίγκα οι 10 που δεν
έπεσαν και δεν συμμετείχαν στα
πλέι οφς ήταν σε... αχρηστία. Για
να μην πούμε για το... μπάχαλο που
γίνεται κάθε φορά με τον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας που δεν τον
ορίζουν για να ξέρουν οι ομάδες
πότε θα γίνει και έχουμε το παρά-
δοξο που σημειώθηκε πρόπερσι όταν
ο πρωταθλητής Ολυμπιακός περίμενε
να τελειώσουν τα πλέι οφς για να
παίξει στον τελικό. 

Απίστευτα πράγματα για τους
καλοπερασάκηδες του ποδοσφαιρι-
κού Ελλαδιστάν...

ΓΝΩΜΗ 

Καλοπερασάκηδες
ποδοσφαιρικού 
Ελλαδιστάν
Συνέχεια από τη σελίδα 16

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναν-
τι): Μίρκοβιτς, Ρισβάνης, Χατζηι-
σαΐας, Δ. Γιαννούλης, Μπουσού-
λατζιτς, Βασιλακάκης (87’ Κυρια-
κίδης), Κιβρακίδης, Μάντσον,
Ντιγκινί (90’+ Μενσά), Καρασα-
λίδης, Ουάρντα (90’ Ούμπιντες).

Παντελίδης και Κάναντι:
Υπάρχει και ρεβάνς

Ο Ατρόμητος μπορεί να κέρδισε
μέσα στην Τρίπολη τον Αστέρα στον
πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους
«16» του Κυπέλλου Ελλάδας και να
πήρε το πάνω χέρι όμως και οι δύο

προπονητές είπαν το ίδιο πράγμα:
υπάρχει και ρεβάνς...

Ο τεχνικός του Αστέρα, Σάββας
Παντελίδης, μιλώντας στη συνέν-
τευξη Τύπου τόνισε πως το 0-1 αδικεί
τον Αστέρα και πως η πρόκριση δεν
έχει ακόμη κριθεί. «Μετά το τέλος
του ημιχρόνου βάσει εικόνας θα
μπορούσαμε να πάρουμε κάτι κα-
λύτερο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες
στο δεύτερο ημίχρονο για να πετύ-
χουμε γκολ. Δεν τα καταφέραμε
αλλά, όπως φτάσαμε μέχρι εδώ έτσι
και τώρα δεν θα τα παρατήσουμε.
Η πρόκριση δεν έχει τελειώσει. Εύ-
χομαι σε όλους σας καλές γιορτές»,

ανέφερε ο προπονητής των Αρκά-
δων. 

Ερωτηθείς αν επίκεινται μετα-
γραφές από την ομάδα του, απάν-
τησε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
τίποτα. Θα δούμε. Το πιο πιθανό
πάντως είναι να υπάρξουν προσθα-
φαιρέσεις στο ρόστερ. Πάντα χρει-
άζεται μεταγραφική ενίσχυση, όλες
οι ομάδες ακόμα και αν μιλάμε για
τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Πρώτα
θα γίνει αξιολόγηση και από εκεί
και πέρα βλέπουμε. Η μεταγραφική
περίοδος του Ιανουαρίου είναι δύ-
σκολη και πολλές φορές είναι να
πιθανό να μην ‘βγουν’ οι μεταγρα-

φές». 
Από την μεριά του ο τεχνικός

του Ατρομήτου Νταμίρ Κάναντι μπο-
ρεί να ήταν ικανοποιημένος από τη
νίκη, αλλά σημείωσε πως η ρεβάνς
θα είναι πολύ δύσκολη. «Ηταν όπως
το περίμενα, ένα δύσκολο παιχνίδι.
Ο Αστέρας είναι μια καλή ομάδα, η
οποία το τελευταίο διάστημα έχει
εξελιχθεί πάρα πολύ. Κάναμε μια
σπουδαία εμφάνιση και είμαι χα-
ρούμενος για το αποτέλεσμα. Δεν
έχει τελειώσει ακόμα τίποτα σε ότι
αφορά την πρόκριση και νομίζω πως
οι δύο ομάδες έχουν 50-50 πιθανό-
τητες. Το ματς στη ρεβάνς θα είναι
δύσκολο. Ο στόχος μου να είναι η
ομάδα ψηλά στη βαθμολογία ως το
τέλος. Εχουμε όμως ακόμα άλλα 15
παιχνίδια για την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος», ανέφερε ο Αυ-
στριακός τεχνικός στη συνέντευξη
Τύπου.

Κύπελλο: «Αλωσε» την Τρίπολη ο Ατρόμητος

ευρωκινηση

Ο Βασιλακάκης αποφεύγει το... υπερυψωμένο τάκλιν του Ιγκλέσιας. Ο άσος του Ατρομήτου βρήκε -και
πάλι- το δρόμο προς τα δίχτυα του Αστέρα (στο 9’) και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στους «Πρίγκιπες». 

Μακ με σκοπό να μειωθεί η ποινή
του ποδοσφαιριστή της ομάδας του
ΠΑΟΚ.

Ο Σλοβάκος είχε αντικρίσει την
κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον
Παναθηναϊκό και είχε με τρεις αγω-
νιστικές εκ των οποίων έχει ήδη
εκτίσει τις δύο. Οπως ανακοίνωσε η
ΕΠΟ, η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης άσκη-
σε έφεση με σκοπό να «πέσει» η
ποινή του .

Η ανακοίνωση: «ΕΦΕΣΗ του
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΚ ποδοσφαιριστή της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά της υπ’ αρ.
328/2017 απόφασης του Πρωτο-
βάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού
Οργάνου της Super League».

Λουτσέσκου: 
Τεράστιο βήμα πρόκρισης
Ικανοποιημένος από το σκορ πρό-

κρισης (5-1) ήταν ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου μετά την ευρεία επικράτηση
του ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα. Ο Ρουμάνος
τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά»
είπε τι επισήμανε στους παίκτες του
στα αποδυτήρια: 

«Ηρθαμε να παίξουμε σοβαρά
και κάναμε τεράστιο βήμα για την
πρόκριση κάτι το οποίο ήταν και ο
στόχος μας» είπε αρχικά ο Ρουμάνος
τεχνικός και στη συνέχεια αναφέρ-
θηκε στο «νεκρό» διάστημα του
ΠΑΟΚ στο παιχνίδι: «Σε ένα ποδο-
σφαιρικό παιχνίδι υπάρχουν κατα-
στάσεις και καταστάσεις. Αυτό που
είπα στους παίκτες μου στο ημίχρονο
είναι ότι δεν είχαμε καλή επιλογή
στην τελική προσπάθεια για να έχου-
με μεγαλύτερο σκορ από το πρώτο
ημίχρονο. Ξεκινήσαμε καλά με ευ-
καιρίες, εκτός από το γκολ που βά-
λαμε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι
οπισθοχωρήσαμε εξαιτίας των χα-
μένων ευκαιριών. Είχε ένα καλό διά-
στημα και καλή ψυχολογία η ομάδα
των Τρικάλων μετά την ισοφάριση
και για αυτό συνέβη αυτό».

Ο ΠΑΟΚ στο πλευρό 
των κατοίκων της Μάνδρας
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προσφέρει

κοινωνικό έργο και να βρίσκεται
κοντά σε όσους το έχουν ανάγκη
και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοί-
νωσε πως για μία ακόμα φορά θα
βρίσκεται ηθικά και υλικά στο πλευρό
των κατοίκων της Μάνδρας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ:

«Σαφώς και δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει ο ΠΑΟΚ από το πλευρό
των συνανθρώπων μας που χρει-
άζονται ένα χέρι βοήθειας, ένα χα-
μόγελο, ειδικά τις γιορτινές μέρες.
Πάντα συνεπής στο κοινωνικό του
πρόσωπο, ο ΠΑΟΚ στέκεται δίπλα
στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας,
διαθέτοντας υλικό, μα κυρίως την
απαραίτητη και αυτονόητη στήριξη. 

Με αφορμή το φιλανθρωπικό
camp, που διοργανώθηκε στις 20
Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις της Βούλας, δύο
προπονητές των Τμημάτων Υποδο-
μής, οι Αλέξανδρος Τασούλης και
Αλέξανδρος Φορόπουλος, έδωσαν το
‘παρών’, σε μια προσπάθεια να συγ-
κεντρωθούν τρόφιμα, ρούχα και είδη
πρώτης ανάγκης.

Το υλικό θα παραδοθεί στους
κατοίκους της Μάνδρας, με τον
ΠΑΟΚ να εκπροσωπείται από τον
διευθυντή της Ακαδημίας Βαγγέλη
Πουρλιοτόπουλο».

ΠΑΟΚ

Σενάριο 
για «τράμπα» 
Κλάους - Λέοβατς 

τον Χουτεσιώτη σε πλάγια θέση και
σούταρε για να αποκρούσει δύσκολα
ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών
ενώ στο επόμενο λεπτό ο Κοροβέσης
έκανε το γύρισμα από τα αριστερά
προς τον Γκζέλτσακ που έκανε το
σουτ μέσα από την περιοχή για να
περάσει η μπάλα ψηλά άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν
και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέ-
ρους να αγωνίζονται σε χαμηλή τα-
χύτητα με αποτέλεσμα στο 51’ ο
Πλατανιάς να χάσει νέα ευκαιρία
όταν ο Ενσικουλού έκανε το παράλ-
ληλο γύρισμα, με τον Γκρζέλτσακ
να μην προλαβαίνει να σπρώξει τη
μπάλα στα δίχτυα.

Κι εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε
να είναι εγκλωβισμένος βρήκε το
γκολ στο 57’. 

Ο Μάριν να εκτέλεσε το κόρνερ,
ο Ενγκελς έπιασε την κεφαλιά και
το Μποτία με ανάποδο ψαλίδι έστει-
λε την μπάλα στα δίχτυα του Κοκ-
καλά για το 0-1. 

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να
αντιδράσουν, αλλά το σουτ του Δη-
μούτσου έξω από την περιοχή πέ-
ρασε άουτ. 

Τελικά αυτός που έφτασε σε δεύ-
τερο γκολ ήταν ο Ολυμπιακός στο
79’. Ο Τζούρτζεβιτς έκανε ένα γυρι-
στό σουτ, ο Κοκκαλάς απέκρουσε
ασθενώς και ο Ανσαριφάρντ που

καιροφυλακτούσε διαμόρφωσε με
κοντινό σουτ το 0-2.

Ο Πλατανιάς άγγιξε το γκολ στο
84’ μ’ ένα σουτ του Ουές που κατέ-
ληξε στο δεξί δοκάρι της εστίας του
Χουτεσιώτη στην τελευταία αξιόλογη
φάση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής Αλέξανδρος Κατσι-
κογιάννης παρατήρησε με κίτρινες
κάρτες τους: Φιγκέιρας, Καρυπίδη,
Αγγελόπουλο, Ουές, Κοροβέση, Ζίκο
και Μπούτνικ. 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: Κοκκαλάς, Ουές,
Ντικαμονά, Καρυπίδης, Βάντερ-
σον, Δημούτσος, Αγγελόπουλος
(82’ Ζίκο), Ενσικουλού, Κοροβέ-
σης, Γκζέλτσακ (54’ Μπούτνικ),
Παπανικολάου (77’ Πατράλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χουτεσιώτης,
Φιγκέιρας, Μποτία, Eνγκελς (84’
Βούκοβιτς), Νικολάου, Ζιλέ, Μαρ-
τίνς, Πάρντο (66’ Ανσαριφάρντ),
Ανδρούτσος, Μάριν (85’ Ταχτσί-
δης), Τζούρτζεβιτς.

Λεμονής: 
Αδικείται από 

την βαθμολογία ο Πλατανιάς
Με κολακευτικά λόγια για την

δυναμικότητα του Πλατανιά μίλησε
μετά το τέλος του αγώνα στα «Περι-
βόλια», ο Τάκης Λεμονής. 

«Μας μένει καλή γεύση, κερδί-
σαμε το παιχνίδι αλλά ο Πλατανιάς
δεν είναι εύκολος. Από τότε που
άλλαξε σχηματισμό έχει παλέψει σε
όλα τα παιχνίδια και αδικείται από

τη βαθμολογική του θέση. Πιστεύω
ότι θα το παλέψει, αν και οι έξι
πόντοι που έχει μέχρι στιγμής είναι
λίγοι. Εμείς δοκιμάσαμε και το 3-5-
2 για κάποιο διάστημα σήμερα και
θα δούμε τη συνέχεια», δήλωσε ο
τεχνικός του Ολυμπιακού.

Από την πλευρά του ο τεχνικός
του Πλατανιά Μανουέλ Ρόκα, δή-
λωσε: «Στα αποδυτήρια είπαμε ότι
ήμασταν πολύ καλύτεροι, είχαμε τις
ευκαιρίες, είδα ότι ο Πλατανιάς ήταν
Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός Πλα-
τανιάς στο πρώτο ημίχρονο. Ομως
ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είναι νεκρός.
Αρκεί μία ευκαιρία που την βρήκε
από στημένη φάση, έπαιξε ρόλο
αυτό. Μετά το γκολ βρήκε τα πατή-
ματά του και τα πήγε πιο καλά.
Καλές γιορτές στον κόσμο του Πλα-
τανιά και η σωτηρία για το 2018
είναι ό,τι πρέπει».

Επιστρέφει ο Ελιουνούσι
Ο Ταρίκ Ελιουνούσι δεν τα έχει

πάει καλά στην Καραμπάχ και σύμ-
φωνα με πληροφορίες οι Αζέροι θέ-
λουν να διακόψουν τον δανεισμό
του από τον Ολυμπιακό.

Ο Νορβηγός εξτρέμ έχει μόλις 8
παρουσίες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο
και Τσάμπιονς Λιγκ. Αν τελικά ο
Ελιουνούσι επιστρέψει τον επόμενο
μήνα στον Ολυμπιακό, τότε οι «ερυ-
θρόλευκοι» θα ψάξουν να βρουν
άλλη ομάδα για να τον δανείσουν
εκ νέου. 

Φουλ για τους «8» του Κυπέλλου με Μποτία, Καρίμ
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Κύπελλο Ελλάδας
Αναλυτικά τα αποτελέσματα,

οι σκόρερς και το πρόγραμμα της
φάσης των «16» (σε ώρες Νέας
Υόρκης): 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου
Τρίκαλα - ΠΑΟΚ 1-5
(15’ Πάνος - 5’, 57’ Μάτος, 70’
Μπίσεσβαρ, 80’ Κάμπος, 90’+4’
Σάχοφ)

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος 0-1
(9’ Βασιλακάκης)
Πλατανιάς - Ολυμπιακός 0-2
(57’ Μποτία, 79’ Ανσαριφάρντ)
12.30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου
08.00: Πανιώνιος - ΟΦΗ
08.00: Λάρισα - Ξάνθη
10.15: Λαμία - Παναθηναϊκός
12.30: Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάν-
νινα
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ευρωκινηση

Ο Μποτία πιάνει το «αεροπλανικό» και θα στείλει τη μπάλα στα
δίχτυα του Κοκκαλά για το 0-1 του Ολυμπιακού στα Περιβόλια.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και μετά λέμε να πάμε στα
σύνθετα. Εδώ στα απλά δεν μπο-
ρούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο
να φτιάξουμε κάποια θέματα,
κάποια στραβά. Να το κάνουμε
λίγο πιο... βολικό για τις ομάδες,
για τους παίκτες, για την Εθνική,
για τους φιλάθλους. 

Ενα πρόσφατο παράδειγμα.
Το κυπριακό πρωτάθλημα ξεκί-
νησε την ίδια ημερομηνία με τη
Σούπερ Λίγκα, 19-20 Αυγούστου.
Είμαστε 21 Δεκεμβρίου και στη
Σούπερ Λίγκα έχουν διεξαχθεί
15 αγωνιστικές και στο κυπριακό
17! Δύο παραπάνω αγωνιστικές,
ενώ στην επανέναρξη της Σούπερ
Λίγκα, των Θεοφανίων (6 Ια-
νουαρίου) θα παιχθεί η 16η αγω-
νιστική, ενώ στο κυπριακό πρω-
τάθλημα την ίδια ημερομηνία
θα διεξάγεται η... 19η αγωνιστι-
κή. Και είχαμε τις ίδιες διακοπές
λόγω προκριματικών Παγκοσμίου 
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Εξω από�
τα...�δόντια

Του Βασίλη μαγαλιού

Καλοπερασάκηδες
ποδοσφαιρικού 

Ελλαδιστάν

Του απεσταλμένου μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΧΑΝΙΑ. Παίζοντας όσο χρειαζόταν
ο Ολυμπιακός νίκησε την Τετάρτη
με 2-0 τον Πλατανιά στα «Περιβόλια»
τον Πλατανιά και έβαλε γερά θεμέλια
για την πρόκρισή του στα προημι-
τελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ενόψει
της ρεβάνς που θα γίνει με τη νέα
χρονιά στο Φάληρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ένα
κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά στην
επανάληψη κατάφεραν με «εκρήξεις»
στην απόδοσή τους να σκοράρουν
με τους Μποτία, Ανσαριφάρντ και
να φύγουν με χαμόγελα για τις Χρι-
στουγεννιάτικες διακοπές τους.

Ο Πλατανιάς έκανε ότι μπορούσε
για να αποσπάσει ένα θετικό απο-
τέλεσμα, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε
τς ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μουδια-
σμένα το παιχνίδι και δεν κατάφερε
να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι
σ’ έναν Πλατανιά που ήταν πολύ
καλά οργανωμένος στον χώρο της
μεσαίας γραμμής. Μάλιστα στο 7’ η
ομάδα των Χανίων απείλησε με ένα
καλό σουτ του Ντικαμονά που πέ-
ρασε άουτ.

Στο 12’ οι «ερυθρόλευκοι» ζήτη-
σαν πέναλτι σ’ ένα μαρκάρισμα του
Κοροβέση πάνω στον Τζούρτζεβιτς,
όμως ο διαιτητής Κατσικογιάννης
δεν διέκρινε παράβαση.

Η πρώτη τελική προσπάθεια από
πλευράς Ολυμπιακού έγινε στο 25’
μ’ ένα μακρινό σουτ του Τζούρζεβιτς
που μπλόκαρε ο Κοκκαλάς.

Πάντως όσο κυλούσαν τα λεπτά
αντί να ανεβαίνει η απόδοση των
Πειραιωτών, αυτή «έπεφτε» με απο-
τέλεσμα στο τελευταίο πεντάλεπτο
να κινδυνεύσουν σε δυο περιπτώσεις
να βρεθούν πίσω στο σκορ. Στο 40’
ο Ενσικουλού βρέθηκε απέναντι από 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο τραυματισμός του Αντρέ Σιμόες
που θα μείνει εκτός δράσης περίπου
για έναν μήνα λόγω θλάσης, αναγ-
κάζει τους υπεύθυνους της ΑΕΚ να...
τρέξουν το θέμα της απόκτησης ενός
χαφ που θα έχει τα χαρακτηριστικά
του Γιόχανσον, θα μπορεί δηλαδή
να αγωνισθεί ως «8άρι», αλλά και
ως «6άρι».

Μια από τις περιπτώσεις που
έχουν ξεχωρίσει οι υπεύθυνοι της
«Ενωσης» και ενδεχομένως να προ-
χωρήσουν δυναμικά για την ολο-
κλήρωσή της αφορά τον 26χρονο
Ερικ Μοράν που ανήκει στην Ισπα-
νική Λεγανές.

Ο Μοράν έχει μόλις 7 συμμετοχές
φέτος με την Λεγανές κάτι που τον
κάνει να σκέφτεται σοβαρά το εν-
δεχόμενο αποχώρησής του από την
ομάδα τον Ιανουάριο. Τα χρήματα
που απαιτούνται για την ελευθέρας
του δεν είναι πολλά, γεγονός που
διευκολύνει σημαντικά τις κινήσεις
της «Ενωσης εφόσον βέβαια είναι
τελικά αυτός ο παίκτης που θα επι-
λεχθεί για την θέση του κεντρικού
μέσου. Οι τελευταίες πληροφορίες
αναφέρουν ότι η ΑΕΚ με την σύμ-
φωνη γνώμη του Χιμένεθ που έχει
εγκρίνει την περίπτωση του Βάσκου
χαφ, βρίσκεται στο προκαταρκτικό
στάδιο των συζητήσεων για τον παί-
κτη της Λεγανές με την προοπτική 

Το προχωράει για Ερικ Μοράν η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Πλατανιά και έβαλε «υποθήκη» για τα προημιτελικά 

Φουλ για τους «8» με Μποτία, Καρίμ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την περασμένη Δευτέρα ο Γιώργος
Κουτρουμπής κατέθεσε προσφυγή
κατά του Παναθηναϊκού ζητώντας
όλο το ποσό του συμβολαίου του
(πάνω από 300.000 ευρώ) και όχι
μόνο τα δεδουλευμένα που του προ-
σέφερε η ΠΑΕ. Το μεσημέρι της Τε-
τάρτης οι Αγησίλαος Τουμαζάτος και
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος εκ-
προσωπώντας την «πράσινη» ΠΑΕ
συναντήθηκαν με τον δικηγόρο του
παίκτη και τον πατέρα του, με κύριο
θέμα συζήτησης την εξεύρεση λύσης
που θα ικανοποιήσει και τις δύο
πλευρές, και φυσικά να αποσύρει
την προσφυγή ο πρώην κεντρικός
αμυντικός του Παναθηναϊκού..

Η εκδίκαση της προσφυγής που
έχει καταθέσει είναι προγραμματι-
σμένη για τις 8 Ιανουαρίου 2018
και είναι πιθανό μέχρι τότε να επέλ-
θει συμφωνία και να μην προχωρήσει
η υπόθεση. 

Από την αρχή της εβδομάδας ο
Παναθηναϊκός είχε ανοιχτά δικα-
στικά μέτωπα με τον Κουτρουμπή,
Τελάντερ, Εσιέν, Λέτο και Τοτσέ.
Με τον Κουτρουμπή η πρώτη συ-
νάντηση ήταν καλή, με τον Τελάντερ
ο Παναθηναϊκός πήρε νέα αναβολή
μέχρι 11 Ιανουαρίου, αφού ο Δάνος
πήρε ένα μικρό ποσό ως... έναντι
της δόσης του. Και έμειναν οι άλλοι
τρεις, οι υποθέσεις των οποίων εκ-
δικάζονται την Πέμπτη. 

Οι «πράσινοι» έχουν ανοιχτή
γραμμή με τη δικηγόρο των τριών
ποδοσφαιριστών, Ασπασία Σουλού-
κου και έχουν προτείνει την κατα-
βολή ενός ποσού, έναντι της συνο-
λικής οφειλής, προκειμένου να

Σε καλό
κλίμα 

η πρώτη
συνάντηση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). ΑΕΛ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν
ισόπαλες χωρίς σκορ στο Τσίρειο
στάδιο (0-0). Κακό το θέαμα πρώτου
μέρους, με την ΑΕΚ να φτιάχνει κά-
ποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο
και την ΑΕΛ να φωνάζει για πέναλτι
στην εκπνοή του αγώνα για μαρκά-
ρισμα του Τρισκόφσκι πάνω στον
Αβραάμ. Η καλύτερη φάση του πρώ-
του ημιχρόνου ήρθε για την ΑΕΚ
στο 29ο λεπτό. Ο Βοζίνια βγήκε
πολύ μακριά από την εστία του για
να διώξει την μπάλα, με τον Φλοριάν
να προλαβαίνει την έξοδο του και
να δοκιμάζει ένα ψηλοκρεμαστό
σουτ πλάγια θέση όμως η μπάλα
δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε
άουτ.

Στο 75ο λεπτό, ο Ακοράν συ-
νεργάστηκε με τον Τρισκόφσκι, όμως

το σουτ του πρώτου σταμάτησε και
πάλι στον εξαιρετικό Βοζίνια.

Παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ
στα τελευταία λεπτά της αναμέτρη-
σης για να πετύχει κάποιο γκολ,
δεν τα κατάφερε ενώ η ΑΕΛ στην
εκπνοή του αγώνα διαμαρτυρήθηκε
για πέναλτι για πέσιμο του Αβραάμ
μέσα στην περιοχή όμως ο Γιώργος
Νικολάου (κακώς) έδειξε να συνε-
χιστεί.

ΑΕΛ: Βοζίνια, Αβραάμ, Φιντέ-
λις, Λαφράνς, Μέσκα (76’ Αρουαμ-
παρένα), Αϊρόσα, Σάσι, Μιτρέα,
Αλνταϊρ (84’ Μαύρου), Γουΐλερ
(69’ Σίλβα), Σοάρες.

ΑΕΚ: Πάμπλο, Αντωνιάδης (27’
Νέλσον), Μοϊσόφ, Καταλά, Λαρέ-
να, Ακοράν, Τομάς (86’ Σόρια),
Τρισκόφσκι, Μουρίγιο, Λαμπάν,
Τολεμές.

ΑΕΛ - ΑΕΚ 0-0: «Σούπα»
με λίγο... αλάτι στο τέλος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τρομερός απέναντι στον ΛεΜπρόν
Τζέιμς, έδωσε τη νίκη στους Μπακς και έστειλε το μήνυμά του μετά
την εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στους Καβαλίερς! Ο Γιάννης οδή-
γησε τους Μπακς στη νίκη με 119-116 επί των Καβς, έχοντας 27 πόν-

τους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ και μετά το τέλος του αγώνα ανέβασε
μία φωτογραφία στο instagram, όπου πανηγυρίζει έντονα, γράφοντας:
«Το κάνω για τον πατέρα μου, για την οικογένειά μου, για την ομάδα
μου, για το Μιλγουόκι» (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 14).

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τελικά μπορεί και χωρίς τον... Κα-
λάθη του ο Παναθηναϊκός. Τα κα-
τάφερε μια χαρά στον αγώνα με την
Μακάμπι καθώς ο Λεκαβίτσιους μπό-
ρεσε να φορέσει τα παπούτσια του
«λαβωμένου» φυσικού του ηγέτη,

Για το «2»
χωρίς Παππά
και Καλάθη

WR/κωσΤασ μΠΕη

ΠΠΜ: Μπρούκλιν και Αστόρια στην κατηγορία Senior Boys
Παίκτες και προπονητές από τις Κοινότητες του Μπρούκλιν και της Αστόριας. Οι δύο ομάδες στην
κατηγορία Senior Boys είχαν καταπληκτικό παιχνίδι και κυριολεκτικά διαφήμισαν το μπάσκετ στην ηλικία
τους. Ενα πολύ γρήγορο παιχνίδι, με θεαματικές φάσεις και πάντα σε φίλαθλο πνεύμα. Οι Αλεξ Ντουράντε
(προπονητής), Γιάννης Κανταρέλλης (προπονητής), Γιάννης Χαρτοφίλης, Γιώργος Καστάνας, Μιχάλης Ρο-
σβόγλου, Δημήτριος Δημητριάδης, Λουκάς Ταβολέρας, Χρήστος Αποστολόπουλος, Γιάννης Ξενάκης, Ηλίας
Μπαράδι, Βασίλειος Κοντοδήμας, Παναγιώτης Λυκουρέντζος, Δημήτρης Κουζινάς, Τόνυ Αντωνίου (προ-
πονητής), Νίκος Ρούπανερ, Νικόλαος Παντελίδης, Μαρίνος Μυλωνάς και Αλέξανδρος Κράμπης.

ΠΠΜ: Πορτ Ουάσιγκτον και Φλάσινγκ στην G1
Ολα ξεκινούν από αυτή την κατηγορία. Τα κοριτσάκια του G1 της Ενορίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ και
του Αγίου Νικολάου εκτός από... σκέρτσο, ομορφιά και χάρη απέδειξαν στο παιχνίδι τους πως έχουν όλο
το μέλλον μπροστά τους για να παίξουν καλό μπάσκετ και να προσφέρουν στο άθλημα. Ολες μαζί, μία πα-
ρέα, εντός και εκτός γραμμών. (Πάνω σειρά): Σοφία Ρούμα, Μαδαλένη Γιαχού, Αριάνα Γιαχού, Μαρία
Δούρμα, Στεφανία Γιαχού, Αριάνα Σρέινερ, Ειρήνη Κουτσοθανάση, Αννα Χατζόγλου, Ιωάννα Ιωάννου,
Σοφία Πολυδώρου, Δήμητρα Κουτσοθανάση. (Κάτω σειρά): Ντέπυ Δούρμα, Μαρία Στουπάκη, Νταϊέλα
Μιχαΐλοφ, Μαρία Βουτσινά, Αναστασία Φραγκισκάτου, Βασιλεία Τζούμα, Χριστιάνα Παναγιωτοπούλου.

Συνέχεια στη σελίδα 13

WR/κωσΤασ μΠΕη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Στέφανος Κλάους
Αθανασιάδης δεν κατάφερε να... ρι-
ζώσει ούτε στην Μακάμπι Χάιφα.
Και όπως όλα δείχνουν, πολύ σύν-
τομα θα αποτελέσει παρελθόν από
την ισραηλινή ομάδα. 

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ η
Μακάμπι φέρεται να σκέφτεται να
προτείνει στον ΠΑΟΚ να γίνει μία...
τράμπα ανάμεσα στον Αθανασιάδη
και τον Μαρίξν Λέοβατς, που επίσης
είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου
από τον ΠΑΟΚ. 

Οπως αναφέρουν και τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης άλλωστε, ο πρώην
αρχηγός του «Δικεφάλου» δεν μπορεί
να μετακινηθεί σε τρίτη ομάδα την
ίδια σεζόν, έτσι μπορεί είτε να επι-
στρέψει στον ΠΑΟΚ, είτε να πάει
σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει
τώρα, όπως η Κίνα ή Ηνωμένεες
Πολιτείες.

Εφεση για Μακ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άσκησε έφεση

κατά της απόφασης για τον Ρόμπερτ 

Σενάριο για
«τράμπα»

στον ΠΑΟΚ

gavros.gr

Είδαν την Ελλάδα τα παιδιά της Σχολής Καλιφόρνια 
Πλούσιες εμπειρίες αποκόμισαν οι νεαροί παίκτες της Σχολής Καλι-
φόρνιας του Ολυμπιακού που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα
στην Ελλάδα. Τα παιδιά της Σχολής που συνοδεύονταν από τον προ-
πονητή τους Γκας Φρουσιάκη, επισκέφτηκαν το «Γ. Καραϊσκάκης»
και τις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη, αλλά και την Ακρόπολη,
το Μουσείο της καθώς και άλλα ιστορικά μνημεία σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης έκαναν προπονήσεις και αγωνίστηκαν με τα παιδιά της Ακα-
δημίας και των Σχολών του Ολυμπιακού, ενώ παρακολούθησαν το
παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» με την Γιουβέντους στο «Γ. Καραϊσκάκης». 

Της ανταποκρίτριάς μας 
Μαρίας Παπανικολάου

ΤΡΙΠΟΛΗ. Ούτε στην Τρίπολη, ούτε
στο Κύπελλο σταμάτησε η τρελή
κούρσα του Ατρομήτου. Η ομάδα
του Νταμίρ Κάναντι με φόρα από
το 3-1 στην Κέρκυρα έπαιξε στο
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και με
το 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης
πήρε το πάνω χέρι για πρόκριση
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελ-
λάδας. Από την άλλη οι Αρκάδες
φάνηκαν να επηρεάζονται από το
γρήγορο γκολ του Ατρομήτου -μόλις
στο 9’- και να μην έχουν λύσεις
απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα,

όπως φαίνεται και από την βαθμο-
λογική της θέση, στη Σούπερ Λίγκα. 

Οι «Πρίγκιπες» μπήκαν δυνατά
και κατάφεραν στο 9ο λεπτό να
αιφνιδιάσουν τους γηπεδούχους. Ο
Βασιλακάκης -που διανύει περίοδο
πολύ καλής αγωνιστικής κατάστα-
σης- μετά από λάθος απομάκρυνση
του Τριανταφυλλόπουλου, έπιασε το
σουτ εκτός περιοχής και έκανε το
0-1. Το γκολ έδωσε «αέρα» στους
Περιστεριώτες που επέβαλαν τον
ρυθμό τους και κυνήγησαν ένα ακό-
μα γκολ για να «κλειδώσουν» την
πρόκριση, έχοντας τη ρεβάνς (που
θα γίνει μεταξύ 9 και 11 Ιανουαρίου)
στην έδρα τους. Ετσι έχασαν ευκαι-

ρίες, αλλά ο Αθανασιάδης είπε «όχι»
σε κεφαλιές του Βασιλακάκη (21’)
και του Χατζηισαΐα (37’) και σε
απευθείας φάουλ του Ουάρντα από
πλάγια (56’), ενώ στο 57’ ο Ρισβάνης
αστόχησε σχεδόν εξ επαφής. 

Από την άλλη μεριά ο Αστέρας
φάνηκε μόνο στο τέλος του πρώτου
ημιχρόνου όταν ο Μανιάς έχασε το
τετ α τετ από τον Μίρκοβιτς, ενώ
στο 60’ ο τερματοφύλακας του Ατρο-
μήτου βγήκε εκτός περιοχής και να
αποκρούσει σε πλάγιο άουτ, το οποίο
εκτελέστηκε γρήγορα, ο Μίρκοβιτς
δεν πρόλαβε να επιστρέψει στη εστία
του, αλλά το σουτ του Μανιά έφυγε
άουτ. Ο φορ του Αστέρα βρέθηκε

άλλη μία φορά κοντά στο γκολ αλλά
και πάλι το έχασε, στο 73’, όταν
επιχείρησε γυριστό μέσα από τη μι-
κρή περιοχή, αλλά ο Χατζηισαΐας
έβαλε σωτήρια την κόντρα. Οι Αρ-
κάδες πίεσαν ως το τέλος για την
ισοφάριση, αλλά ο Ατρόμητος κρά-
τησε το 0-1.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας
Παντελίδης): Αθανασιάδης, Μπέρ-
τος (55’ Ιγκορ), Τριανταφυλλό-
πουλος, Σελίν, Κ. Γιαννούλης, Ιγ-
κλέσιας, Τσουκαλάς, Μαντίντα
(46’ Τόνσο), Καλτσάς, Ισνάλντο
(74’ Δουβίκας), Μανιάς.

Κύπελλο: «Αλωσε» την Τρίπολη ο Ατρόμητος

Συνέχεια στη σελίδα 15
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ΝΒΑ: Το μήνυμα του Γιάννη μετά τη νίκη του επί του ΛεΜπρόν

Συνέχεια στη σελίδα 15

Λόγω του προχωρημένου
της ώρας ο «Ε.Κ.» δεν κατέστη
δυνατόν να συμπεριλάβει στο
σημερινό του φύλλο τους αγώ-
νες Παναιτωλικός - ΑΕΚ για το
Κύπελλο Ελλάδας, Ανόρθωση -
ΑΠΟΕΛ για το κυπριακό πρω-
τάθλημα και Ολυμπιακός -
ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την Ευρω-
λίγκα. Η αναλυτική περιγραφή
των αγώνων, οι δηλώσεις και
τα παρασκήνια θα δημοσιευ-
θούν στο αυριανό μας φύλλο.
Εσείς, ωστόσο, μπορείτε να
ενημερωθείτε για τα τελικά
αποτελέσματα των αγώνων στο
τηλέφωνο (718) 784-5508 της
εφημερίδας μας και από την
ιστοσελίδα www.ekirikas.com

μορι γκασ/ασοσιΕΪΤΕΝΤ ΠρΕσ
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