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μετά τις απειλές των ευρωπαίων για «έξωση» της ελλάδας από τη σένγκεν

Συμφωνία Ελλάδας-Frontex για ανάπτυξη συνοριοφυλάκων στα 
σύνορα με τα Σκόπια

επικαιρότητα

Σφραγίζονται τα ελληνοσκοπιανά σύνορα - Κίνδυνος να εγκλωβίζονται στην ελληνική επικράτεια όσοι δεν θεωρούνται πρόσφυγες - Μέσα στην επόμενη 
εβδομάδα η αποστολή της Frontex

Υ
ποχώρηση σε όλα τα μέτωπα από την ελληνική κυ-
βέρνηση όσον αφορά στα αιτήματα των εταίρων 
για το ζήτημα της μετανάστευσης, έπειτα από τις 
δριμύτατες δηλώσεις και υπόνοιες πολιτικών άλ-

λων κρατών-μελών, όπως και κοινοτικών αξιωματούχων, 
για πιθανή έξοδο της χώρας από τη συνθήκη του Σένγκεν.
Έπειτα από ένα διήμερο αγωνίας, η ελληνική κυβέρνηση 
έφτασε σε συμφωνία με την Frontex για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ, με σκοπό 
την καταγραφή μεταναστών. 
Η δύναμη της Frontex στα χερσαία σύνορα της χώρας ανα-
μένεται να αναπτυχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.
Παράλληλα, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες από τη 
πλευρά των εταίρων, η ελληνική κυβέρνηση -όπως ανα-
φέρεται από την Αθήνα- έκανε την αίτηση για ενεργοποί-
ηση του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. 
Ο μηχανισμός αυτός έχει ως σκοπό την υλικοτεχνική υπο-
στήριξη κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικά 
προβλήματα.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, στόχος του Κοινοτικού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας «είναι η στήριξη ατό-
μων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανε-
ξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής κατα-
γωγής».
«Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι μετανάστες που εισέρ-
χονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταχωρηθούν σωστά», 
τονίζει την ίδια ώρα ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex 
Φαμπρίς Λεγγέρι.
Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση του Οργανισμού Frontex: 
«Ο οργανισμός Frontex συμφώνησε σήμερα με την Ελλάδα 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στα σύνορα της χώρας 
με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
όπου ο οργανισμός θα συνδράμει με την καταγραφή των 
μεταναστών. Η ανάπτυξη των υπαλλήλων του οργανισμού 
θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
Με την κοινή επίσκεψη που διεξήχθη μεταξύ των ελληνι-
κών αρχών και εκπροσώπων του Frontex θα λάβει χώρα 
το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επεξεργαστεί τις 
τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης.

Η ενίσχυση των λειτουργιών του οργανισμού Frontex στα 
ελληνικά νησιά και τη βοήθεια στην καταχώριση και λήψη 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών στα χερσαία 
σύνορα της Ελλάδας ήταν μεταξύ των συμπερασμάτων της 
Συνόδου Κορυφής των ηγετών της «Οδού των Δυτικών Βαλ-
κανίων» τον Οκτώβριο.
 Η Frontex βοηθά τις ελληνικές αρχές για τον εντοπισμό και 
την καταγραφή των εισερχόμενων μεταναστών. Ο οργανι-
σμός έχει σήμερα 195 υπάλληλους στα νησιά του Αιγαίου 
που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, 
αναλαμβάνοντας την αναγνώριση και τη συλλογή πληρο-
φοριών σχετικά με δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. 
Μόνο στο hotspot της Λέσβου, Frontex αναπτύσσει επί του 
παρόντος περίπου 83 αξιωματικούς.
 Τον Οκτώβριο, η Frontex κάλεσε τα κράτη μέλη να παρά-
σχουν 775 συνοριοφύλακες για τις δραστηριότητές της, με 
600 που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Τα κράτη μέλη 

έχουν μέχρι στιγμής προσφέρει 447 υπαλλήλους».
Πρόταση να επανέλθουν οι εσωτερικοί έλεγχοι «όπου εντο-
πίζονται συνεχείς σοβαρές ελλείψεις» - Καμπανάκι από 
Αβραμόπουλο: Η κατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να βελ-
τιωθεί έως τις 17 Δεκεμβρίου - Γεροβασίλη: Δεν έχει τεθεί 
ζήτημα εξόδου από Σένγκεν - Φερχόφσταντ: Τα ελληνικά 
σύνορα είναι σαν «ελβετικό τυρί».
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η συμφωνία Frontex-Ελλάδας 
για ανάπτυξη συνοριοφυλάκων στα σύνορα με τα Σκόπια 
είναι απόρροια της μίνι Συνόδου για το προσφυγικό που 
είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Οκτώβριο στις Βρυ-
ξέλλες.
Τότε, η ελληνική πλευρά εξέφραζε την ικανοποίησή της για 
τις τρεις «παράλογες» προτάσεις που, όπως τόνιζε, απορρί-
φθηκαν κατά τη Σύνοδο.
Μία από αυτές αφορούσε, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, 
στη δυνατότητα να υπάρχει μια νέα επιχείρηση της Frontex 
στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, με στόχο να αποτρέπει και 
να ελέγχει τις προσφυγικές ροές προς την ΠΓΔΜ.
Ο πρωθυπουργός είχε εκφράσει τότε την ικανοποίησή του 
για την απόρριψή της εν λόγω πρότασης, επισημαίνοντας ότι 
η φύλαξη των συνόρων είναι αποκλειστικά εθνική αρμοδι-
ότητα.
Η μοναδική ανάμειξη της Frontex, είχε πει ο κ. Τσίπρας, θα 
αφορά στην ταυτοποίηση περιπτώσεων προσφύγων, οι 
οποίοι δεν θα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στα κέντρα υπο-
δοχής στα νησιά. Αυτές οι περιπτώσεις θα είναι ελάχιστες, 
εκτιμούσε ο ίδιος, γιατί οι περισσότεροι πρόσφυγες στα 
νησιά επιζητούν την καταγραφή τους.
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η δεύτερη πρόταση 
που απερρίφθη αφορούσε στη δυνατότητα μίας χώρας να 
μην επιτρέπει τη διέλευση προσφύγων που προέρχονται 
από άλλη χώρα στο έδαφός της. Αν συνέβαινε αυτό, θα είχε 
ως αποτέλεσμα το σταμάτημα της ροής και τη δημιουργία 
ενός φαινομένου ντόμινο, που θα κατέληγε στην επιβά-
ρυνση κυρίως της Ελλάδας.
Αντί αυτής της επιλογής, προκρίθηκε η ενημέρωση της 
χώρας διέλευσης για τον αριθμό των προσφύγων που την 
αφορούν. 

Γκι Φερχόφσταντ: «Δεν μπορεί να υπάρχει 

ζώνη Σένγκεν της οποίας τα εξωτερικά σύνορα 

μοιάζουν με ελβετικό τυρί. Αν η Ελλάδα δεν 

μπορεί να διαχειριστεί τα σύνορά της θα πρέ-

πει να δεχθεί την βοήθεια της Ευρώπης. »
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Το άνοιγμα των τραπεζικών 
λογαριασμών του Σταθάκη 
ζήτησε η επιτροπή Πόθεν Έσχες

Το «ξεχασμένο» εκατομμύριο του κ. Σταθάκη δεν είναι το μοναδικό 
πρόβλημα για τον υπουργό Οικονομίας - Τι αναφέρει ο υπουργός 
Οικονομίας σε δήλωσή του

Ζακ Ιακωβίδης: Έφυγε από τη 
ζωή ο συνθέτης των μεγάλων 
λαϊκών επιτυχιών

Μ
είζον πολιτικό θέμα για την κυ-
βέρνηση προκύπτει μετά την 
απόφαση της επιτροπής πόθεν 
έσχες της Βουλής να παραπέμ-

ψει τους υπουργούς Οικονομίας Γιώργο Στα-
θάκη και Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουρά-
ρη στους ορκωτούς λογιστές για περαιτέρω 
έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής τους 
κατάστασης.
Ειδικά δε για τον κ. Σταθάκη τα στοιχεία που 
προκύπτουν δημιουργούν έντονο προβλη-
ματισμό καθώς η επιτροπή άναψε το «πρά-
σινο φως» στους ελεγκτές για να προχωρή-
σουν ακόμα και σε άνοιγμα των τραπεζικών 
του λογαριασμών.
Να σημειωθεί πως ποτέ στο παρελθόν δεν 
έχει ζητηθεί κάτι ανάλογο για εν ενεργεία 
υπουργό.
Αυτό γιατί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Γιώργος Βαρεμένος, από την εθε-
λούσια τροποποιητική δήλωση του κ. Στα-
θάκη προέκυψε ότι από το «πόθεν έσχες» 
που αφορά το 2011 δεν έλειπε μόνο το 
1.000.000 ευρώ όπως αρχικά είχε γίνει 
γνωστό αλλά περισσότερα περιουσιακά 
στοιχεία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν απο-
κλίσεις και σε άλλους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 
του υπουργού Οικονομίας 
αλλά και σε συμμετοχές σε 
ακίνητη περιουσία.
Πάντως, γ ια την ώρα 
κυβερνητική πηγή επι-
σήμαινε ότι δεν υπάρχει 
ζήτημα αποπομπής του κ. 
Σταθάκη και πως οι όποιες 
αποφάσεις θα ληφθούν με 
βάση τα αποτελέσματα των ερευνών. Επίσης 
από το περιβάλλον του κ. Σταθάκη δηλώ-
νουν: «Ουδέν σχόλιο. Ας προχωρήσουν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες».
Σε κάθε περίπτωση, τον λόγο έχουν πλέον οι 
ορκωτοί λογιστές στους οποίους έχει δοθεί 
το ελεύθερο να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
ερευνητικά εργαλεία που τους επιτρέπει ο 
σχετικός νόμος, ακόμα και άνοιγμα τραπεζι-
κών λογαριασμών.
Αναφορικά, με τον υπουργό Επικρατείας 

Αλέκο Φλαμπουράρη, οι ορκωτοί λογιστές 
θα ελέγξουν κατά προτεραιότητα τις αρχι-
κές δηώσεις του που αφορούν τα έτη 2013 
- 2014 προκειμένου να διαπιστώσουν εάν 
υπάρχει ζήτημα με τις μετοχές της κατα-
σκευαστικής του εταιρίας.
Επιπροσθέτως, η επιτροπή το προηγούμενο 
διάστημα είχε ζητήσει επιπρόσθετα στοι-
χεία από περίπου 40 υπόχρεους που δεν 
μπορούσαν να δικαιολογήσουν στοιχεία 
του πόθεν έσχες που κατέθεσαν.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αποφασίστηκε η παραπομπή στην Δικαι-
οσύνη:
- 11 υπόχρεων (πρώην βουλευτών, υπεύθυ-
νων οικονομικών κομμάτων κ.α.) για φορο-
λογικές εκκρεμότητες
- 8 υπόχρεων (κανείς δεν είναι εν ενεργεία 
πολιτικός) γιατί δεν κατέθεσαν καθόλου 
πόθεν έσχες
 Ο πρόεδρος της Επιτροπής «πόθεν έσχες» 
αποκάλυψε ότι υπάρχει απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία οι πρώην υπουργοί Γιάννης Ανθό-
πουλος (ΠΑΣΟΚ) και Αριστείδης Τσιπλά-
κος καλούνται να επιστρέψουν στο Δημό-

σιο 1.850.000 ευρώ και 
150.000 ευρώ αντίστοιχα.
Ο υπουργός Οικονομίας 
Γ. Σταθάκης σχετικά με 
την απόφαση της επιτρο-
πής πόθεν έσχες της Βου-
λής έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Οι λογαριασμοί για τους 
οποίους εγκαλούμαι ήταν 
της μητέρας μου, με συν-

δικαιούχους τα δύο της παιδιά -εμένα και 
τον αδελφό μου. Αυτό δηλώθηκε το 2013. 
Το 2014 είχα αποσυρθεί από τους λογαρια-
σμούς.
Ως προς τα ακίνητα, δεν υπάρχει η παραμι-
κρή παράλειψη όσον αφορά τα δικά μου. 
Ορισμένα αγροτικά ακίνητα της συζύγου 
μου, τα οποία τελούν υπό δικαστική διεκδί-
κηση και στα οποία η σύζυγός μου δεν συμ-
μετέχει σε ποσοστό περισσότερο του 3%, 
έχουν δηλωθεί κανονικά το 2013 και 2014».

Σ
ε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο 
γνωστός μουσικοσυνθέτης Ζακ Ιακω-
βίδης. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του ένα 
πλούσιο έργο, που περιλαμβάνει εκατο-

ντάδες τραγούδια -λαϊκά, θεατρικά και ρεμπέ-
τικα.
Δικές του είναι, εξάλλου, μεγάλες επιτυχίες, 
όπως οι «Να το πάρεις το κορίτσι», «Θα ζήσω 
ελεύθερο πουλί», «Σαν της γαρδένιας τον 
ανθό», «Είναι μια ώρα δύσκολη, του χωρισμού 
η ώρα», «Αγαπούλα, αγαπούλα», «Τικ-Τακ», 
«Έχω μιαν αρραβωνιάρα», «Την αγαπούσα, το 
παραδέχομαι», «Πού να 'ναι ο ίσκιος σου, Θεέ», 
«Έλα», «Βρέχει, ψιλοβρέχει», «Οι αμαρτίες 
μου», «Του χωρισμού η ώρα είναι τώρα» κ.ά.

Ο Ζακ Ιακωβίδης συνεργάστηκε με σπουδαία 
ονόματα του πενταγράμμου, αλλά και του θεά-
τρου, όπως Σοφία Βέμπο, Τζένη Βάνου, Τόλης 
Βοσκόπουλος, Γιάννης Πάριος, Κλειώ Δενάρ-
δου, Χρηστάκης, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Πολυμέ-
ρης, Μπελίντα, Μαίρη Λίντα, Ρένα Βλαχοπού-
λου κ.ά.
Ο ίδιος είχε γράψει μουσική για δύο ιστορι-
κές τηλεοπτικές σειρές, το «Λούνα Παρκ» του 
Γιάννη Δαλιανίδη (1976) και τη «Λάμψη» του 
Νίκου Φώσκολου (1992).
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ήταν εβραϊκής 
καταγωγής. Το πραγματικό του όνομα ήταν Για-
κόμπ Μπενβενίτσε, απόφοιτος του Κολεγίου 
Αθηνών, με πατέρα έμπορο.
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Α
πομακρύνθηκε η ο-
μάδα των με τανα-
σ τών από το Ιράν 
και το Μαρόκο, που 

βρισκόταν μπροστά στην ου-
δέτερη ζώνη - Ο θάνατος ενός 
22χρονου Μαροκινού μετανά-
στη από ηλεκτροπληξία είχε 
πυροδοτήσει νέο γύρο έντασης
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 
ομάδα των μεταναστών από το 
Ιράν και το Μαρόκο, που βρί-
σκονταν μπροστά στην ουδέ-
τερη ζώνη και την είχαν απο-
κλείσει ως ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας, επειδή τους έχει απαγο-
ρευθεί η διέλευση, πείσθηκε 
να απομακρυνθεί. 
Έτσ ι, εδώ και περίπου μία 
ώρα έχουν αρχίσει οι ροές 
και αλλοδαποί από το Ιράκ, το 
Αφγανιστάν και τη Συρία, περ-
νάνε στη γειτονική χώρα.
Νωρίτερα σήμερα, η κατά-
σ τασ η σ το  σ ημε ίο  ή ταν 
έκρυθμη και πήγε να φύγει 
εκτός ελέγχου, έπειτα από το 
θάνατο ενός 22χρονου Μαρο-
κινού μετανάστη από ηλε-
κτροπληξία, σε συνέχεια των 
επεισοδίων μεταξύ μετανα-
στών και Σύρων προσφύγων.

Ήδη από τη νύχτα της Τετάρ-
της, εγκλωβισμένοι μετανά-
στες άλλων εθνικοτήτων είχαν 
αποκλείσει το πέρασμα προς 
τα Σκόπια, εκεί όπου βρίσκο-
νται και οι δομές αλληλεγ-
γύης, οι οποίες είχαν επίσης 
αποκλειστεί από τους μετανά-
στες.
Ενώ η κατάσταση έδειχνε να 
αποφορτ ίζε ται, ο θάνατος 
του Μαροκινού άναψε πάλι 
τα αίματα. Ο 22χρονος άντρας 
ήρθε σε επαφή με ηλεκτρο-
φόρα καλώδια υψηλής τάσης, 
στο σημείο που παραμένουν 
ακινητοποιημένα τα τρένα 
του ΟΣΕ, και σκοτώθηκε επί 
τόπου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
μετανάστες άρπαξαν το σώμα 
του νεκρού από την αστυνομία 
και το περιέφεραν φωνάζο-
ντας συνθήματα, ενώ κατέλη-
ξαν στο αποκλεισμένο σημείο.
Εκεί επέτρεψαν μόνο σε δύο 
γ ιατρούς των Γιατρών του 
Κόσμου να προσεγγ ίσουν, 
ενώ οι εθελοντικές οργανώ-
σεις επιχειρούσαν να απομα-
κρύνουν από εκεί όσους εθε-
λοντές έχουν εγκλωβιστεί.

Έ
να δαιδαλώδες κύκλωμα μπράβων και εκβια-
στών με τρεις υποοργανώσεις που πουλούσαν 
προστασία και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημά-
των σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξαρθρώ-

θηκε από την Ασφάλεια.
Συνολικά συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης 
επιχείρησης είκοσι ένα μέλη, μεταξύ των οποίων και 
τα αρχηγικά, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
εβδομήντα έξι ατόμων, εκ των οποίων τα τριάντα επτά 
ως βασικά μέλη και τα τριάντα εννέα  ως περιφερειακά. 
Ανάμεσα τους και τρεις αστυνομικοί, ο ένας μάλιστα σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα μέλη των οργανώσεων παρείχαν προστασία σε του-
λάχιστον 150 καταστήματα, ενώ στην κατοχή τους και 
σε κατ΄ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το 
χρηματικό ποσό των 22.250  ευρώ, ένα πιστόλι, εκα-
τόν σαράντα φυσίγγια, δύο  αλεξίσφαιρα γιλέκα, ένα 
πιστόλι κρότου, πέντε αυτοκίνητα, δύο μηχανές, σιδε-
ρογροθιές, μαχαίρια, αναβολικά 
χάπια,  μικροποσότητες κάνναβης, 
ασύρματοι και  κινητά τηλέφωνα.

Το χρονικό
Μετά από ευρεία αστυνομική επι-
χείρηση, που πραγματοποιήθηκε 
χθες  σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής, συνελήφθησαν 18 ημεδα-
πούς ηλικίας από 20 έως 46 ετών 
και 3 υπηκόους Αλβανίας ηλικίας 22, 26 και 32 ετών. 
Επιπλέον, αναζητούνται πενήντα πέντε  άτομα εκ των 
οποίων, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί τα είκοσι 
δύο  που πρόκειται για δεκαπέντε (ημεδαπούς ηλικίας 
από 22 έως 60 ετών, τρεις ημεδαπές ηλικίας 32, 45 και 
54 ετών και τέσσερις υπηκόους Αλβανίας ηλικίας 32, 
32, 39 και 47 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική 
δικογραφία – κακουργηματικού χαρακτήρα - για τα κατά 
περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης κατ’ επάγγελμα, 
της κλοπής, της μαστροπείας, της πλαστογραφίας, της 
παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβα-
σης καθήκοντος, καθώς και για παράβαση των νόμων 
περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  
Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας του Τμήματος Δίω-
ξης Εκβιαστών, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα 
τα στοιχεία που προέκυψαν, ενώ από τη συνδυαστική 
ανάλυσή τους αποκαλύφθηκε η δράση τριών οργανώ-

σεων, εξακριβώθηκε πλήρως η εσωτερική δομή και 
η ιεραρχική σχέση των μελών τους, διευκρινίστηκαν 
οι επιμέρους ρόλοι (αρχηγοί, αρχηγικά μέλη, εντολείς, 
εντολοδόχοι, εκτελεστές, εισπράκτορες κτλ) και οι 
μεταξύ τους λειτουργικές διασυνδέσεις και διακριβώ-
θηκε ο τρόπος και η μεθοδολογία δράσης τους (modus 
- operandi).Ο σκοπός των οργανώσεων, οι οποίες δρα-
στηριοποιούντο τουλάχιστον από το έτος 2014, ήταν να 
εκβιάζουν τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, που λειτουρ-
γούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, απειλώντας 
τόσο τους ίδιους όσο και τις επιχειρήσεις τους και να 
απαιτούν διάφορα χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα 
της «παροχής προστασίας» στα καταστήματά τους. Επί-
σης ορισμένα από τα μέλη προέβαιναν σε καθημερινή 
βάση, στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών 
ουσιών, κυρίως κοκαΐνης. 
Από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες, αποκόμιζαν 
τεράστια χρηματικά ποσά. Όπως διαπιστώθηκε, οι ανω-

τέρω οργανώσεις συνεργάζονταν μεταξύ 
τους, μοίραζαν τις περιοχές δραστηριο-
ποίησης και τα καταστήματα στα οποία 
παρείχαν προστασία, ενώ είχαν μέλη 
τα οποία ενεργούσαν από κοινού κατά 
την προσέγγιση των καταστηματαρχών 
και την είσπραξη της «προστασίας». Οι 
κακουργηματικές πράξεις που διέπραξαν 
οι κατηγορούμενοι, οι περισσότεροι των 
οποίων δεν είχαν καμία επαγγελματική 

δραστηριότητα, διακρίνονταν από αυξημένη απαξία και 
αντικοινωνικότητα, ενώ όλα τα μέλη είναι σεσημασμένα 
για ομοειδείς πράξεις (εκβιάσεις, ναρκωτικά, όπλα κτλ). 

Οι διώξεις
Ποινική δίωξη για τρια κακουργήματα και σειρά πλημ-
μεληματικών πράξεων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 
των κατηγορουμένων για εκβιασμούς και εμπορία ναρ-
κωτικών ουσιών που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώπιον 
του εισαγγελέα οδηγήθηκαν 20 συλληφθέντες αλλά 
συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 68. Ο εισαγγελέας-
Δημήτρης Γκύζης άσκησε διώξεις για συγκρότηση διεύ-
θυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκρι-
μένη εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε από-
πειρα, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (αγορά, κατοχή 
και πώληση στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνω-
σης), οπλοκατοχή, κλοπές και άλλα αδικήματα. Οι κατη-
γορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή προκει-
μένου να απολογηθούν.

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε 21 άτομα για 
συμμετοχή σε κύκλωμα μπράβων

Ειδομένη: Μετά το θάνατο 
μετανάστη άνοιξε το σημείο 
διέλευσης

Παρείχαν προστασία σε 150 καταστήματα - Κατασχέθηκαν 22.250 ευρώ, ένα πιστόλι, 14 φυσίγγια, 
δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, ένα πιστόλι κρότου,πέντε αυτοκίητα, δύο μηχανές,σιδερογροθιές, μαχαίρια, 
αναβολικά χάπια, μικροποσότητες κάνναβης, ασύρματοι και κινητά τηλέφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ, ΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Εμβλημα της «One Nation» 
είναι ο υψωμένος δείκτης 
του χεριού, έμβλημα των 
πιστών μουσουλμάνων

Π
ολλές είναι οι Μη Κερ-
δοσκοπικές Οργανώ-
σεις οι οποίες τους τε-
λευταίους μήνες βρί-

σκονται στη Λέσβο, βοηθώντας 
τους χιλιάδες πρόσφυγες και με-
τανάστες που καταφθάνουν κάθε 
μέρα στο νησί.
Μία από τις οργανώσεις που 
κατέφτασαν στο νησί το τελευ-
ταίο διάστημα είναι και η ΜΚΟ, 
«One Nation». Η φιλανθρωπική 
αυτή οργάνωση με έδρα το Λον-
δίνο, έχει, ωστόσο, προκαλέσει 
έντονο προβληματισμό τις ελλη-
νικές διωκτικές αρχές αλλά και 
στους κατοίκους της Μυτιλήνης.
Ο λόγος είναι βίντεο που ανάρ-
τησε σ το προφί λ  τ ης  σ το 
facebook η οργάνωση, έμβλημα 
της οποίας είναι το έμβλημα των 
πιστών μουσουλμάνων, ο υψω-
μένος δείκτης του χεριού. Την 
κίνηση αυτή κάνουν, μάλιστα, 
πολύ συχνά on camera, οι τζιχα-

ντιστές του Ισλαμικού Κράτους!
Στο βίντεο-ντοκουμέντο, μαζί με 
άλλα ανάλογα που η οργάνωση 
στον προσωπικό της λογαρια-
σμό, φαίνονται μέλη της οργά-
νωσης εν πλω, με φουσκωτό σκά-
φος, στο θαλάσσιο στενό μεταξύ 
Σκάλας Συκαμνιάς και τουρκικών 
ακτών να υποδέχονται βάρκα με 
πρόσφυγες και μετανάστες και 
να τους καθοδηγούν στα αγγλικά 
πώς και σε ποιο μέρος της ακτής 
να κατευθυνθούν. 
Στη συνέχεια τους απευθύνουν 
τρεις φορές στα αραβικά τον 
ισλαμικό χαιρετισμό «Αλλάχου 
Άκμπαρ» -δηλαδή ο Θεός είναι 
μεγάλος- για να λάβουν ισάριθμες 
φορές την ανάλογη απάντηση.
Επίσης, εκτός από μέλη της 
«One  Nat ion»,  σ τ ο  σ κά -
φος υπάρχουν και μέλη της 
φιλανθρωπικής οργάνωσης 
TEAMHUMANI TAR IAN,  τ ην 
οποία και κατονομάζουν επιβρα-
βεύοντάς την δημόσια για την 
καλή συνεργασία.
Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σε 
χαμηλό ύψος και ακριβώς πάνω 
από τη σωστική λέμβο με τα μέλη 
των ΜΚΟ, πετά ελικόπτερο της 

δύναμης της Frontex στο νησί!
Σε άλλα βίντεο της οργάνωσης 
στην ίδια σελίδα στο Facebook 
παρουσιάζονται και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα από τη λειτουρ-
γία της οργάνωσης στη Λέσβο, 
στο δεκαήμερο που χωρίς την 
έγκριση του οιουδήποτε επιχει-
ρούσε.
Για παράδειγμα εν τυπωσιά-
ζουν οι σκηνές διανομής νερού 

σε πρόσφυγες και μετανάστες 
που ετοιμάζονται να αναχωρή-
σουν από το λιμάνι -στους οποί-
ους αρνούνται να δώσουν νερό 
αν δεν το παραλάβουν με το δεξί 
τους χέρι, απόδειξη του ότι είναι 
καλοί μουσουλμάνοι. Στη σελίδα 
της «One Nation» έχουν ανέ-
βει επίσης φωτογραφίες μελών 
της πάντα με την κιτρινοπράσινη 
μπλούζα τους, ακόμα και φωτο-

γραφίες τους από την υπαίθρια 
διαθρησκειακή προσευχή για τα 
θύματα των ναυαγίων που πραγ-
ματοποίησε ο Δήμος Λέσβου στη 
Μυτιλήνη.
Επισημαίνεται ότι τον τελευ-
ταίο καιρό έχει υπάρξει εντονό-
τατη αντίδραση από τις ελληνικές 
αρχές, αλλά και τις τοπικές αρχές 
στη Λέσβο, για το ανεξέλεγκτο 
της δράσης των ΜΚΟ στο νησί.

προβληματισμός στις ελληνικές διωκτικές αρχές

Συμμετέχουν τζιχαντιστές στην ΜΚΟ που υποδέχεται πρόσφυγες 
στην Μυτιλήνη;
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«Η εναλλαγή ρόλων μεταξύ 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης 
απ΄το «ναι σε όλα» στο «όχι σε 
όλα» και τούμπαλιν διογκώνει 
την αναξιοπιστία»

Ε
υθύνες και σ το κυβερνητ ι-
κό στρατόπεδο απέδωσε ο κ. 
Γιώργος Βαρεμένος για τη συ-
ζήτηση περί αποσταθεροποί-

ησης της κοινοβουλευτικής πλειοψη-
φίας, κατά την παρέμβασή του στην Ο-
λομέλεια, όπου συζητείται ο κρατικός 
προϋπολογισμός.
Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι και το 
2016 θα είναι «μια δύσκολη χρονιά 
για τους πολίτες», καθώς, όπως είπε, 
«τα πλατιά κοινωνικά στρώματα δοκι-
μάζονται από την υπερφορολόγηση».
Απευθυνόμε νος  κυρίως προς τα 
υπουργ ικά έδρανα, σημε ίωσε ότ ι 
«χρειάζεται υπέρβαση. 
Το μεροδούλι-μεροφάι 
της διαπραγμάτευσης -με 
έμφαση σ το μεροδούλι 
και λιγότερη σ το μερο-
φάι- δεν θα μας βγάλει 
εύκολα από την κρίση. 
Χρειάζεται υπέρβαση... 
δεν έχει χρόνο η χώρα. 
Εγώ θα έλεγα σε όλους μας, και στην 
κυβέρνηση -διότ ι η αν τ ιπολίτευση 
δεν ξέρω αν ακούει κιόλας- θαρσείν 
χρη, διότι οι καιροί, όπως έλεγαν οι 
αρχαίοι πρόγονοι, ου μενετοί».
«Υπάρχει, πράγματι, κάτι σάπιο στο 
βασίλειο της Δανιμαρκίας. Δεν είναι 
δυνατό ενάμιση μήνα σχεδόν μετά τις 
πρόσφατες εκλογές να τίθεται θέμα 
σε αυτήν εδώ τη χώρα της φαιδράς 
πορτοκαλέας αν θα πέσει η κυβέρ-
νηση, έστω και αν είναι η χώρα που, 
σε κάθε εκλογές, το βράδυ των αποτε-
λεσμάτων συζητούσαμε για τις επόμε-
νες. Και το γεγονός ότι από το στρατό-
πεδο το κυβερνητικό δόθηκε αφορμή 
για να διογκωθούν τέτοιες συζητή-
σεις κάνει το πρόβλημα ακόμα μεγα-
λύτερο. Άλλο θέμα να πει κανείς «κοι-
τάξτε να δείτε, υπάρχουν βαριά μέτρα 
και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη 

διεύρυνσης κοινωνικής και πολιτ ι-
κής βάσης που θα στηρίξουν αυτά τα 
μέτρα». Άλλο το ένα και άλλο το άλλο» 
είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος 
του Κοινοβουλίου και βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Προχώρησε μάλιστα περαιτέρω την 
κριτική του και προς το κυβερνητικό 
στρατόπεδο, λέγοντας: «Η εναλλαγή 
ρόλων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπο-
λίτευσης απ’ το «ναι σε όλα» στο «όχι 
σε όλα» και τούμπαλιν διογκώνει την 
αναξιοπιστία του πολιτικού συστήμα-
τος, η οποία πλέον είναι οριακή» και 
να υποστηρίξει: «Χρειάζονται προ-
τάσεις. Δεν πρόκειται για μετακύλιση 
κυβερνητικών ευθυνών, αλλά χρει-
άζονται προτάσεις από παντού. Και 
στη βάση αυτών των προτάσεων, στη 
βάση συνεκτικών πολιτικών, μπορεί 
να επιδιωχθούν συγκλίσεις στην επι-
δίωξη που πρότεινα προηγουμένως. 

Μόνο σε αυτήν τη βάση 
γίνεται, συνεκτικών πολι-
τ ικών με ένα πρόσημο 
κοινων ικοπολιτ ικό και 
όχ ι  ευκαιριακέ ς κατα-
σκευές με βαρύγδουπους 
τίτλους εθνικούς, που οι 
κάπως παλαιότεροι από 
εμάς τους έχουμε ζήσει 

στο παρελθόν».
Παραδέχθηκε ότι το 2016 «θα είναι 
δύσκολη χρονιά», που θα δοκιμάσει 
τη φοροδοτική ικανότητα των πολι-
τών.
«Δοκιμάζεται οριακά η φοροδοτική 
ικανότητα μεγάλων, πλατιών σ τρω-
μάτων του ελληνικού λαού. Η μεσαία 
τάξη, που κάποτε είχε να δώσει πολλά 
και όταν είχε να δώσει πολλά φορο-
διέφευγε στα πλαίσια κυβερνητικών 
ενοχών και μιας γενικευμένης συνε-
νοχής, τώρα συρρικνώνεται και ελαχι-
στοποιείται η φοροδοτική της ικανό-
τητα και θα έλεγα ότι δοκιμάζεται και 
από την υπερφορολόγηση» τόνισε.
Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει σε πολιτικές με «αριστερό πρό-
σημο», όπως είναι η αντιμετώπιση της 
ανεργίας.

Βαρεμένος: Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 
«όχι σε όλα» έκανε κωλοτούμπα 
στο «ναι σε όλα»

Ν
α διαβεβαιώσει ότι κανένα εισοδη-
ματικό κριτήριο δεν υπεισέρχεται 
στον καθορισμό της εθνικής σύ-
νταξης, η οποία δίνεται σε όλους 

χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, επιχειρεί με 
δήλωσή του ο Ανδρέας Νεφελούδης.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργα-
σίας αναφέρει στη δήλωσή του ότι, «επειδή 
γίνεται μια ανοίκεια σπέκουλα σε βάρος των 
όσων ανέφερα στον σταθμό REAL FM σε 
σχέση, δήθεν, με εισοδηματικά κριτήρια για 
τον καθορισμό των συντάξεων, δηλώνω τα 
παρακάτω:
1. Κανένα εισοδηματικό κριτήριο δεν υπει-
σέρχεται στον καθορισμό της Εθνικής Σύντα-
ξης, η οποία δίδεται σε όλους χωρίς εισοδη-
ματικά κριτήρια και
2. Ο υπολογισμός των συντάξεων θα γίνε-
ται στην βάση τριών παραμέτρων μία εκ των 
οποίων θα είναι το ενιαίο ανά μισθολογική ή 
εισοδηματική κατηγορία ποσοστό αναπλή-
ρωσης».
«Που είναι η δήθεν βόμβα; Ας σταματήσουν 
οι έμποροι πανικού να σπερμολογούν για 
μια ακόμη φορά σε βάρος των ασφαλισμέ-
νων και συνταξιούχων» καταλήγει ο κ. Νεφε-
λούδης.
Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι οι 
δανειστές επιμένουν για την επιβολή εισο-
δηματικών κριτηρίων στην εθνική σύνταξη 
των 384 ευρώ. Από την πλευρά της, η Αθήνα 
αντιπροτείνει τη χορήγηση της εθνικής 

σύνταξης με «ρήτρα ανάπτυξης», η οποία, 
σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με το σχέ-
διο Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό, 
θα ισούται με το 60% του μέσου εισοδήμα-
τος.
Δηλαδή, θα θεσπιστεί ρήτρα ανάπτυξης και 
οι συντάξεις θα αυξομειώνονται μαζί με το 
ΑΕΠ και την κατάστασης της οικονομίας.
Το αναλογικό μέρος της σύνταξης θα αντι-
στοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές που 
έχουν καταβληθεί και θα υπολογίζεται με 
βάση τις συντάξιμες αποδοχές και το ποσο-
στό αναπλήρωσης, σύμφωνα με το διανεμη-
τικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα προσδιορι-
στούν από αναλογιστική μελέτη  με τη βοή-
θεια του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ILO), ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
συντάξεις, ενώ θα καθιερωθεί ενιαίος υπο-
λογισμός των συντάξεων με βάση τρία κρι-
τήρια:
1. Το μισθό του εργασιακού βίου (ή εισό-
δημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 
τους αγρότες)
2. Ενιαίο, ανά μισθολογική η εισοδηματική 
κατηγορία ποσοστό αναπλήρωσης  
3. Τα έτη ασφάλισης.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερος ο 
συντελεστής για τις χαμηλότερες αποδοχές, 
π.χ.: 65% για μισθό έως 800 ευρώ, 60% από 
800-1.300, 55% από 1.300 έως 1.800, 50% 
από 1.800 και πάνω.

Υπουργείο Εργασίας: Χωρίς 
εισοδηματικά κριτήρια η εθνική 
σύνταξη των 384 ευρώ
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Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, με τη λήξη της θητείας της, θα κερδίσει τον τίτλο της 
Κυβέρνησης για τους λίγους και εκλεκτούς, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού με αφορμή τη 
συζήτηση που είχε με την ΠΟΦΕΝ για το θέμα της φοιτητικής χορηγίας

Σ
ε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κυπριανού εί-
πε πως οι αποφάσεις της Κυβέρνησης και για το θέμα 
της φοιτητικής χορηγίας βαδίζουν πάνω στην ίδια φι-
λοσοφία με άλλες πολιτικές των τελευταίων χρόνων 

με άλλοθι το Μνημόνιο. Είπε πως το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε 
ότι τυχόν συμπερίληψη συγκεκριμένων προνοιών στο Μνη-
μόνιο θα μας οδηγούσε στο σημείο όπου οι φτωχοί φοιτητές 
και οι πολυμελείς οικογένειες θα δουν τα εισοδήματα τους να 
μειώνονται ακόμα περισσότερο ενώ θα παραμένουν ανέγγι-
χτοι οι πλούσιοι.
“Τα χρόνια που βρίσκεται ο ΔΗΣΥ στην εξουσία και ο κ. Ανα-
στασιάδης, το 10% των πιο πλούσιων της Κύπρου έχουν δει τα 
εισοδήματα τους να αυξάνονται κατά 3,5%, ενώ το 90% των 
πιο φτωχών έχουν δει τα εισοδήματα τους να μειώνονται κατά 
8% μέσο όρο. Αυτό επιχειρείται να γίνει και τώρα”, είπε.
Ο κ. Κυπριανού είπε πως η Κυβέρνηση άλλαξε τα κριτήρια για 
παραχώρηση της κρατικής χορηγίας με τρόπο που ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός δικαιούχων θα αποκλειστεί από την φοιτη-
τική χορηγία και ενώ από τα 63 εκ. που δίνονταν προηγου-
μένως απέμενε ένα υπόλοιπο 4 εκ τώρα θα παραμένει πολύ 
μεγαλύτερο υπόλοιπο, και αυτό θα γίνει σε βάρος ανθρώπων 

που μπορεί να έχουν κάποια περιουσία αλλά όχι κατ  ́ανάγκη 
εισοδήματα.
Επίσης, πρόσθεσε πως άλλαξαν τα κριτήρια στο φοιτητικό 
πακέτο με κύριο την κατάργηση του κατά κεφαλήν εισοδήμα-
τος, κάτι που θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τις πολυμελείς οικο-
γένειες και δεν δέχονται την εισήγηση του ΑΚΕΛ το υπόλοιπο 
που απομένει στη φοιτητική χορηγία να προστίθεται στο φοι-
τητικό πακέτο ώστε να στηρίζονται οι άποροι φοιτητές.
Όλα αυτά εμείς δεν πρόκειται να τα δεχθούμε. Στηρίζουμε την 
ΠΟΦΕΝ στις θέσεις που διεκδικεί και οι οποίες είναι απολύτως 
σωστές, καλούμε την Κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα πραγ-
ματικά προβλήματα που υπάρχουν, και να προσφέρει στήριξη 
προς τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας και όχι 
στους λίγους και εκλεκτούς.
Από την πλευρά του, το μέλος της Γενικής Γραμματείας της 
ΠΟΦΕΝ Χρίστος Μακρής ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ για τη στή-
ριξη. “Θέσαμε στο ΑΚΕΛ τις διαφωνίες μας, τις θέσεις μας 
και τις απόψεις μας στο νομοσχέδιο που ήδη κατατέθηκε στη 
Βουλή”, είπε και πρόσθεσε πως το νομοσχέδιο θα αποκλείσει 
δυστυχώς μεγάλη μάζα φοιτητών από το δικαίωμα να λαμβά-
νουν φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο.

ΑΚΕΛ: Κυβέρνηση των λίγων και εκλεκτών η 
Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη

Ιζτζιάν: Επέκρινε Ακιντζί για μη συνάντηση 
με Λαβρόφ

Η 
μη συνάν τηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, 
Σεργκέι Λαβρόφ είναι “σαν χτυπάς 
με σφαίρα το πόδι σου” αναφέρεται 
σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος 

του κόμματος Ενωμένη Κύπρος, Ιζέτ Ιζτζιάν.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα,σ την 
δήλωσή του ο κ. Ιζτζιάν ανέφερε ότι στη διαδι-
κασία που πάει προς λύση το να κάνεις καβγά 
για το στάτους και να μην συναντιέσαι με τον 
Ρώσο ΥΠΕΞ είναι σαν να χτυπάς με σφαίρα το 
πόδι σου και κάλεσε τον Μουσταφά Ακιν τζί 
να αναθεωρήσει και να συναντηθεί με τον κ. 
Λαβρόφ.
Δεν είναι σωστή η στάση, συνέχισε, να απορ-
ρίπτει ο κ. Ακιντζί την συνάντηση στη νεκρή 
ζώνη με τον Ρώσο ΥΠΕΞ και άλλους αρμοδί-
ους χωρών του ΣΑ του ΟΗΕ που δεν θέλουν να 
γίνει η συνάντηση στο “προεδρικό μέγαρο”. 

“Ούτε και εξυπηρετεί το συμφέρον της τ /κ κοι-
νότητας”.
Είναι βασική προϋπόθεση η αξιολόγηση όλων 
των διπλωματ ικών καναλιών και όλων των 
δυνατοτήτων για να φτάσουμε σε μια συνολική 
λύση που θα περιλαμβάνει το ίσο καθεστώς 
για την τ /κ κοινότητα πρόσθεσε. Διερωτήθηκε 
δε γιατί ο κ. Ακιντζί μετέβη στη Νέα Υόρκη και 
την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου ο Πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης συμμετέχει ως Πρόεδρος κράτους.
Ο κ. Ιζτζιάν επέκρινε επίσης το γεγονός ότ ι 
την απόφαση του κ. Ακιν τζί να μην δει τον 
Σεργκέι Λαβρόφ στήριξαν οι πρώην τ /κ δια-
πραγματευτές Εργκιούν Ολγκούν και Οσμάν 
Ερτούγ, “μέρη του στάτους κβο ενώ η πλευρά 
που διάκειται προς τη λύση δεν βρήκε σωστή 
τη στάση”.

Η 
σαφέστατη τοποθέτηση του κ. Λαβρόφ, για το θέμα των εγγυ-
ήσεων, μέσω της οποίας έχει υιοθετήσει πλήρως τη θέση της 
κυπριακής κυβέρνησης, για κατάργηση των ξένων εγγυήσεων, 
πρέπει να αξιοποιηθεί, δήλωσε σήμερα ο ΓΓ του Κινήματος Οι-

κολόγων Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδίκης.
Σε δηλώσεις του σήμερα, ο κ. Περδίκης είπε ότι το Κίνημα του θεωρεί 
σημαντική την επίσκεψη Λαβρόφ, ο οποίος όπως σημείωσε, “φεύγοντας 
έχει πριμοδότησει την Κυπριακή Δημοκρατία με μία δήλωση μεγάλη 
πολιτικής σημασίας, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί απαιτώντας και από 
τον κ. Κέρι να τοποθετηθεί με την ίδια σαφήνεια.
“Περιμένουμε από την κυπριακή κυβέρνηση να ζητήσει από τον κ. 
Κέρι τουλάχιστον να τοποθετηθεί επί του θέματος των εγγυήσεων του 
θέματος της ασφάλειας, που είναι ένα θέμα το οποίο όλοι θεωρούν ότι 
εμπεριέχεται στη λεγόμενη διεθνή πτυχή του κυπριακού επί της οποίας 
παλαιόθεν εθεωρείτο ότι έχουν ρόλο και λόγο τά μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας”, είπε.
Όπως είπε ο κ. Περδίκης “περιμένουμε από την κυπριακή κυβέρνηση 
να ζητήσει την ορθή τοποθέτηση των ΗΠΑ επί του θέματος των εγγυή-
σεων, αν και πολύ αμφιβάλλουμε ότι θα το πράξει ή θα έχει θετικό απο-
τέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη και παρακολουθώντας τον τρόπο, με τον 
οποίο οι ΗΠΑ υποστηρίζουν αναφανδόν την τουρκική πολιτική στην 
περιοχή μας”.
Επίσης, ο κ. Περδίκης καταδίκασε την επίσκεψη του Κέρι στα κατεχό-
μενα, ενώ πρόσθετα καταδίκασε τον τρόπο που την έχει αξιοποιήσει το 
καθεστώς του κ. Ακκιντζί, ζητώντας από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
αλλά και από τους Κύπριους δημοσιογράφους να διαπιστευθούν στο 
παράνομο γραφείο Τύπου των κατεχομένων, αναζητώντας έτσι παρά-
πλευρη αναγνώριση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
“Είναι ακόμα μια ένδειξη”, είπε, “ότι αυτός που θεωρούσαν κάποιοι 
καλοπροαίρετο διαπραγματευτή εξακολουθεί να εφαρμόζει τις πρακτι-
κές των προκατόχων του. Ακόμα και στις λεπτομέρειες”.
Είπε ακόμα: “Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση γύρω από το θέμα της 
επέκτασης και της ενίσχυσης των σχέσεων συμμαχίας μεταξύ Κύπρου 
και Ρωσικής Ομοσπονδίας οφείλω να σας πως ότι έχω και προσωπική 
γνώση του τι ακριβώς θέλουν οι Ρώσοι, αλλά δεν μου επιτρέπεται να 
καταθέσω σε αυτό το βήμα τις πληροφορίες που έχω και τα στοιχεία που 
εμπεριέχονται σε σημαντικές συνομιλίες και επαφές. Αυτά θα κατατε-
θούν το Σάββατο στη σύσκεψη αρχηγών των κομμάτων με τον ΠτΔ, όπου 
έχω ζητήσει με επιστολή μου όπως συζητηθεί και αυτό το θέμα”.
“Δεν είναι δυνατόν”, ανέφερε, “να αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδο-
μένα στην περιοχής μας με την παρέμβαση της Ρωσίας στη Συρία με 
την πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας στη Ρωσίας και εμείς να συνε-
χίζουμε ως να μην έχει συμβεί τίποτα. Να μη μελετά κανείς εδώ στην 
Κύπρο αυτή την υπόθεση, να μη συνεδριάζει το γεωπολιτικό Συμβού-
λιο με τους επιστήμονες που έχει διορίσει ο Πρόεδρος, να μη συνέρχε-
ται το Εθνικό Συμβούλιο και να μη ενδιαφέρεται κανένας για το τι συμ-
βαίνει γύρω μας”.
Σημείωσε πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν το 
Κυπριακό και πρέπει να αξιοποιηθούν, για να ενισχύσουν τη διαπραγ-
ματευτική μας παρουσία στις διαπραγματεύσεις.

Περδίκης: Να αξιοποιηθεί 
η τοποθέτηση Λαβρόφ για 
εγγυήσεις
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Πέντε 
συλλήψεις για 
σκάνδαλο στο 
Τμ. Εμπορικής 
Ναυτιλίας

Σ
τη σύλληψη πέν τε 
προσώπων προχώ-
ρησε η Αστυνομία 
Λεμεσού σε σχέση με 

καταγγελίες για σκάνδαλο στο 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, 
στο οποίο φέρεται να εμπλέ-
κεται 42χρονος λειτουργός, 
που ήταν υπεύθυνος για αξι-
ολόγηση και κατακύρωση 
προσφορών για ερευνητικά 
προγράμματα που χρηματο-
δοτούνταν από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία.
Η αστυνομία συνέλαβε τόσο 
τον 42χρονο όσο και την 
36χρονη σύζυγο του, η οποία 
άμεσα ή έμμεσα σχετιζόταν 
με τις εταιρείες στις οποίες 
κατακυρώθηκαν προσφορές 
για ερευνητικά προγράμματα 
με το συνολικό ύψος της χρη-
ματοδότησης τους να φτάνει 
τις 72 χιλιάδες ευρώ. Επίσης 
συνελήφθηκαν 3 αλλοδαπές 
γυναίκες, ηλικίας 33 και 34 
ετών από Πολωνία, Τσεχία 
και Λιθουανία.
Ο ύποπτος φέρεται να είχε 
δημιουργήσει εταιρείες στις 
οποίες διοχέτευε τα χρήματα 
από οκτώ ερευνητικά προ-
γράμματα. Εμπλοκή στις εται-
ρείες φέρονται να έχουν η 
σύζυγός του και οι τρεις αλλο-
δαπές που συνελήφθησαν.
Εναντίον του 42χρονου διε-
ρευνώνται 8 αδικήματα, 
όπως συνωμοσία προς διά-
πραξη κακουργήματος, δόλος 
και κατάχρηση εξουσίας και 
αδικήματα συγκάλυψης, ενώ 
εναντίον των 4 γυναικών διε-
ρευνώνται 5 αδικήματα.
Στο πλαίσιο των ερευνών 
κατασχέθηκαν ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές και έγγραφα 
από τις εταιρείες που φέρε-
ται να εμπλέκονται ενώ οι 
πέντε αναμένεται να οδηγη-
θούν αύριο στο δικαστήριο 
για έκδοση διατάγματος κρά-
τησής τους.

Το τρίπτυχο που πρέπει 
να διέπει την οικονομική 
διαχείριση του κράτους 
στη μεταμνημονιακή 
εποχή, επεσήμανε εκ νέου 
ο Υπουργός Οικονομικών, 
Χάρης Γεωργιάδης, μετά 
το πέρας της όγδοης και 
πιθανότατα τελευταίας 
αξιολόγησης του κυπριακού 
προγράμματος οικονομικής 
προσαρμογής.

Η 
ένατη και τελευταία δό-
ση του προγράμματος 
εκτιμάται ότι θα φτάσει 
μέχρι και τα €350 εκα-

τομμύρια και αυτό αναλόγως εάν 
θα δοθεί τελικά η κεφαλαιακή έ-
νεση στο Συνεργατισμό, η οποία 
δεν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 
€150 εκατομμύρια.
Η εκτίμηση ότι η παρούσα αξι-
ολόγηση πιθανότατα να είναι 
η τελευταία βασίζεται στο ότι η 
όγδοη αξιολόγηση θα ολοκλη-
ρωθεί και τυπικά μετά τη σύνοδο 
του Eurogroup στα μέσα Ιανουα-
ρίου, με την εκταμίευση να ανα-
μένεται στα τέλη του ιδίου μήνα 
έπειτα από τις κοινοβουλευτι-
κές διαδικασίες εκταμίευσης 
που ακολουθούνται σε κάποιες 
χώρες της ευρωζώνης. Ως εκ τού-
του εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει 
χρόνος για νέα κάθοδο της Τρό-
ικα πριν το τέλος του μνημονίου 
στις 31 Μαρτίου του 2016.
«Έχει πριν λίγο ολοκληρωθεί με 
επιτυχία άλλος ένας γύρος αξιο-
λόγησης από την Τρόικα», ανέ-
φερε στις δηλώσεις του ο ΥΠΟΙΚ, 
αναφερόμενος ταυτόχρονα στο 
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 
που έφτασε στο 2,2% το γ` τρί-
μηνο του έτους.
«Έχουμε επιβεβαίωση των εκτι-

μήσεων ότι γ ια το 2015 θα 
έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που 
θα προσεγγίζει και πιθανώς να 
υπερβαίνει το 1,5%», πρόσθεσε.
Λέγοντας ότι «η προσπάθεια 
αποδίδει, η πραγματική οικονο-
μία άρχισε να κινείται, αλλά πρέ-
πει με την ίδια ένταση να συνε-
χίσουμε», ο κ. Γεωργιάδης υπο-
γράμμισε πως «πρέπει να δια-
φυλάξουμε και να ενισχύουμε 
την αναπτυξιακή προοπτική και 
αυτό προϋποθέτει ότι οι μεταρ-
ρυθμίσεις θα συνεχιστούν, ότι η 
συνετή διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος θα είναι κανόνας και 
ότι οι αποφάσεις γενικότερα στα 
θέματα της οικονομίας θα είναι 
αποφάσεις ευθύνης».
Σε αυτό το σημείο πρόσθεσε πως 
η χθεσ ινή από-
φαση της Βουλής 
θεωρώ ότι «ήταν 
μια τέ τοια από-
φαση ευθύνης» και 
ευχαρίστησε εκεί-
νες τις πολιτικές 
δυνάμεις και τους 
βουλευ τ έ ς  που 
συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα.
Εκτιμώντας ότι η νομοθεσία που 
εγκρίθηκε ψες είναι συμβατή με 
τις απαιτήσεις των δανειστών, ο 
κ. Γεωργιάδης είπε ότι αναμένε-
ται η οριστική και επίσημη επιβε-
βαίωση από την Τρόικα μέσα στις 
επόμενες μέρες, όταν εξετάσει το 
τελικό κείμενο της νομοθεσίας.
Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η 
παρούσα αξιολόγηση πιθανότατα 
να είναι η τελευταία.
Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης χαρα-
κτήρισε σημαντική τη χθεσινή 
απόφαση της Επιτροπείας της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
να αυξήσει δραστικά το δείκτη 
προβλέψεων για κάλυψη των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων στο 
50% διατηρώντας ταυτόχρονα 
την κεφαλαιακή επάρκεια του. 
«Αυτό θα επιτρέψει στο Συνεργα-
τισμό πολύ πιο αποτελεσματικά 
να προβαίνει σε αναδιαρθρώσεις 
δανείων», συμπλήρωσε.
Παράλληλα επιβεβαίωσε την 
πρόθεση του κράτους να προ-
σφέρει μια τελευταία περιορι-
σμένης έκτασης κεφαλαιουχικής 
ενίσχυσης στο Συνεργατισμό, 
με την επιφύλαξη ότι κάτι τέτοιο 
πρώτα με τη Γενική Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Απαντώντας τέλος σε άλλη ερώ-
τηση αν διατηρείται η ανάγκη για 
έγκριση αλλαγών στο πλαίσιο 
αφερεγγυότητας και στο νόμο για 
τις εκποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης 

είπε ότι παραμένει 
η ανάγκη εντός ή 
στις αρχές του 2016 
να ανασκοπήσουμε 
την εφαρμογή στην 
πράξη των σημα-
ν τ ικών νομοθε-
σιών που έχουν 
ψηφιστεί κατά τη 

διάρκεια της φετινής χρονιάς με 
σκοπό εάν εντοπιστούν αδυνα-
μίες ή δυσλειτουργίες να διορθω-
θούν.

Η διαφανής διαχείριση 
προϋπόθεση για αποκα-
τάσταση εμπιστοσύνης 
προς την οικονομία
Οι αξιόπιστες διαδικασίες διαφά-
νειας σε σχέση με τη διαχείριση 
των δημοσίων πόρων αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για την απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών και των επενδυτών προς 
την κυπριακή οικονομία, δήλωσε 
σήμερα ο Υπουργός Οικονομι-
κών Χάρης Γεωργιάδης.
Σε δηλώσεις μετά από συνά-

ντηση με τη νέα Έφορο Εσωτερι-
κού Ελέγχου Άννα Χριστοφόρου, 
στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. 
Γεωργιάδης είπε ότι η κ. Χριστο-
φόρου, με μακρά υπηρεσία στη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
της ΑΗΚ, διορίστηκε στη θέση 
αυτή για την περίοδο που εκτεί-
νεται μέχρι το 2021.
“Περιμένουμε πολλά από την 
ίδια και από την Υπηρεσία της 
στα πλαίσια της μεγάλης προσπά-
θειας για καθιέρωση διαδικα-
σιών διαφάνειας και αξιοπιστίας 
σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας 
υπηρεσίας.
Αυτές οι αξιόπιστες διαδικασίες 
και η διαφάνεια σε σχέση με τη 
διαχείριση των δημοσίων πόρων 
αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για την αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης των πολιτών και των 
επενδυτών προς την κυπριακή 
οικονομία”, σημείωσε.
“Υλοποιώντας μια βασική πολι-
τική θέση της Κυβέρνησης”, πρό-
σθεσε ο Υπουργός, “ έχουμε 
προχωρήσει στη σύσταση μονά-
δων ελέγχου σε όλα τα υπουρ-
γεία, οι οποίες αποτελούν και το 
πρώτο επίπεδο σε ένα ολοκλη-
ρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα 
διαδικασιών ελέγχου”.
Όπως είπε, “ο δευτεροβάθμιος 
έλεγχος είναι αυτός που διενερ-
γείται από την Υπηρεσία Εσωτε-
ρικού Ελέγχου”, εκφράζοντας την 
ετοιμότητά του για συνεργασία 
με την νέα Έφορο “για να προσ-
διορίσουμε τρόπους περαιτέρω 
ενδυνάμωσης και ακόμη καλύτε-
ρης αξιοποίησης της νευραλγικής 
αυτής υπηρεσίας”.
Το σύστημα ελέγχου, συνέχισε, 
“συμπληρώνεται με τον τριτο-
βάθμιο εξωτερικό έλεγχο που 
διενεργείται από την ελεγκτική 
Υπηρεσία”.

Ολοκληρώθηκε η όγδοη – και πιθανότατα 
τελευταία – αξιολόγηση
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Η 
επικεφαλής του Αριστερού Μπλοκ 
της Πορτογαλίας, που στηρίζει τη 
νέα κυβέρνηση των Σοσιαλιστών, 
δήλωσε σήμερα πως είναι αναπό-

φευκτη μια αναδιάρθρωση του χρέους της 
χώρας, συντηρώντας μια διχογνωμία με τους 
κυβερνώντες συμμάχους του.
«Το βάρος του χρέους στην πορτογαλική οικο-
νομία είναι μη βιώσιμο», δήλωσε η Καταρίνα 
Μαρτίνς, μιλώντας στο Κοινοβούλιο. «Το να το 
αγνοήσουμε θα ήταν ανεύθυνο», πρόσθεσε 
απευθυνόμενη στους βουλευτές πριν από την 
ψηφοφορία για το πρόγραμμα της κυβέρνη-
σης των Σοσιαλιστών. «Μια αναδιάρθρωση 

του χρέους μοιάζει να είναι αναπόφευκτη», 
είπε.
Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα 
ανήλθε στην εξουσία αφού ένωσε τις δυνάμεις 
του με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Αρι-
στερό Μπλοκ εκδιώκοντας την κεντροδεξιά 
κυβέρνηση.
Πολλοί αναλυτές λένε τώρα πως οι Σοσιαλι-
στές θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση 
από τους συμμάχους τους της άκρας αριστε-
ράς να υιοθετήσουν περισσότερο ριζοσπα-
στικές οικονομικές πολιτικές κατά της λιτότη-
τας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση μειοψηφίας 
να καταστεί ασταθής και πιθανόν βραχύβια.

διεθνή νέα

Κ
ατά την ετήσια ομιλία του Πού-
τιν προς τους βουλευτές, τους 
κυβερνήτες των ρωσικών πε-
ριφερειών και τα μέλη της ρω-

σικής κυβέρνησης, τα οικονομικά και 
κοινωνικά θέματα, επισκιάσθηκαν από 
την κρίση στις σχέσεις της Μόσχας με 
την Άγκυρα.
Ο Ρώσος πρόεδρος, ξεκίνησε την ομι-
λία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του 
στους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων 
που μάχονται κατά των τρομοκρατών 
και τόνισε ότι οι χώρες δεν θα πρέπει 
να έχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά 
απέναντι σ την τρομοκρατία, ούτε να 
χρησ ιμοποιούν τ ις  τ ρομοκρατ ικέ ς 
οργανώσεις για δικό τους όφελος.
Στην συνέχεια, εξαπέλυσε δριμεία επί-
θεση κατά της Τουρκίας, υπογραμμί-
ζοντας:
«Δεν θα συγχωρήσουμε την πισώ-
π λ α τ η  μ α χα ι ρ ιά  τ η ς 
Τουρκίας και την χαλαρή 
της σχέση με τους τρο-
μ ο κ ρ ά τ ε ς .  Θ α  θ ε ω -
ρούμε πάν τα αυτή την 
προδοτική ενέργεια ως 
μία από τις πλέον κακό-
βουλε ς.  Φαίνε τα ι  ότ ι 
ο Αλλάχ αποφάσισε να 
τιμωρήσει την κλίκα που 
βρίσκε ται  σ την εξου-
σία σ την Τουρκία στερώντας της την 
λογική» είπε, προκαλώντας τα γέλια 
του ακροατηρίου.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα 
καταφύγει στην στρατιωτική βία κατά 
της Τουρκίας, δεσμεύθηκε όμως για νέα 
μέτρα αντιποίνων κατά της Αγκυρας, η 
οποία βρίσκεται ήδη υπό το καθεστώς 
εμπάργκο σ τα προϊόν τα διατροφής, 
ενώ είναι αντιμέτωπη με κυρώσεις που 
πλήττουν επιχειρηματίες, αλλά και τον 
τουριστικό τομέα.
«Οποιοσδήποτε θεωρεί ότ ι έ χον τας 
διαπράξει αυτό το φοβερό έγκλημα, τη 
δολοφονία των ανθρώπων μας, θα γλι-
τώσει με κάποια μέτρα για τις ντομά-
τες του, ή κάποιους περιορισμούς σε 

κατασκευαστικά έργα ή άλλους τομείς, 
πλανάται οικτρά...Δεν είναι η τελευ-
ταία φορά που τους υπενθυμίζουμε 
τι έκαναν, ούτε η τελευταία φορά που 
θα μετανιώσουν γι΄αυτό που έκαναν» 
τόνισε οργισμένα.
Φρόντισε ωστόσο να διαχωρίσει την 
τουρκική ηγεσία από τον «καλό, εργα-
τ ικό και ταλαν τούχο» τουρκικό λαό, 
καταγγέλλοντας την τουρκική πολιτική 
τάξη που «τα τσεπώνει» προστατεύο-
ντας το εμπόριο πετρελαίου του Ισλα-
μικού Κράτους.
Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει 
δείξει τ ις ηγετικές της ικανότητες και 
την υπευθυνότητά της στον αγώνα κατά 
της διεθνούς τρομοκρατίας.
«Στη Συρία, οι ένοπλες δυνάμεις μας, 
πρώτα απ’ όλα μάχονται για την Ρωσία. 
Είναι η ασφάλεια του λαού μας αυτή 
που υπερασπίζον ται» σημε ίωσε ο 

Πούτ ιν,  προσθέ τον τας 
ότι η μεγαλύτερη απειλή 
γ ια την χώρα του προ-
έρχε ται από ενόπλους 
σ την Συρία, οι οποίοι 
«συγκεν τρώνουν χρή-
ματα, όπλα, δύναμη. Αν 
εν ισχύον ται και κερδί-
ζουν εκεί, αναπόφευκτα 
θα έρθουν κ ι εδώ γ ια 
να σπείρουν φόβο και 

μίσος, για να ενορχηστρώσουν εκρή-
ξεις, για να σκοτώσουν και να βασανί-
σουν κόσμο».
Συνεπώς θα πρέπε ι  να παταχθούν 
μακριά από ρωσικό έδαφος, υπογράμ-
μισε. Γι’ αυτούς τους λόγους, ελήφθη- 
όπως είπε- η απόφαση για στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στη Συρία, βάσει επίση-
μου αιτήματος από τις συριακές αρχές.
Ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε έμφαση 
στην ανάγκη να συγκροτηθεί ένα ενι-
αίο, ισχυρό, μέτωπο κατά των τρομο-
κρατών με βάση το διεθνές δίκαιο και 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αφού όπως 
επεσήμανε, «είναι αδύνατον μία χώρα 
μόνη της να πατάξει την διεθνή τρομο-
κρατία».

Πούτιν: Η Τουρκία θα μετανιώσει 
για την κατάρριψη
«Η Τουρκία θα μετανιώσει περισσότερο από μια φορά» την κατάρριψη του 
ρωσικού βομβαρδιστικού κοντά στην τουρκο-συριακή μεθόριο, προειδοποίησε 
ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν κατά την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του 
έθνους. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα αγνοήσει την στήριξη της 
Άγκυρας στους τρομοκράτες, υποστηρίζοντας δηκτικά ότι «ο Αλλάχ έχει πάρει τα 
μυαλά της τουρκικής ηγεσίας».

Πορτογαλία: Δεν είναι βιώσιμο 
το χρέος
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Νέα τραγωδία συγκλονίζει από 
χθες τις ΗΠΑ όταν ένας άνδρας και 
μια γυναίκα άνοιξαν πυρ σε κέντρο 
ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Σαν 
Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας, 
σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 
ανθρώπους και τραυματίζοντας 
άλλους 17, στο χειρότερο μακελειό 
που σημειώνεται στις ΗΠΑ εδώ και 
τρία χρόνια.

Η 
νέα μαύρη σελίδα στο... πολύτο-
μο έργο των μαζικών εγκλημάτων 
στις ΗΠΑ γράφτηκε όταν ο Σάγεντ 
Ρίζβαν Φαρούκ, 28 ετών, αμερι-

κανός πολίτης και κάτοικος της περιοχής και 
η Τασφίν Μαλίκ, μία 27χρονη γυναίκα άγνω-
στης υπηκοότητας, άνοιξαν πυρ με αυτόμα-
τα όπλα και πιστόλια κατά τη διάρκεια εορ-
ταστικής εκδήλωσης στο Inland Regional 
Center, ένα κέντρο ατόμων με ειδικές ανά-
γκες. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι τα τε-
λευταία δύο χρόνια και είχαν ένα μωρό ηλι-
κίας έξι μηνών. 
«Και οι δύο ήταν οπλισμένοι με ένα πυρο-
βόλο όπλο και ένα περίστροφο», δήλωσε 
ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ενώ 
αξιωματικός του FBI τόνισε ότι το ζευγάρι, 
φαινόταν αποφασισμένο, καθώς εκτός από 
τον οπλισμό τους ήταν ντυμένοι με στολές 
παραλλαγής και φορούσαν κουκούλες. Στον 
τόπο της σφαγής εντοπίστηκαν αργότερα 
διάφοροι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ραντεβού στον γιατρό 
Ο Φαρούκ, ο οποίος περιγράφεται ως 
«αφοσιωμένος» μουσουλμάνος, ήταν υπάλ-
ληλος της κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο. 
Έχοντας γεννηθεί στις ΗΠΑ, εργαζόταν ως 
ειδικός για θέματα Υγείας και επιθεωρούσε 
εστιατόρια για τυχόν παραβιάσεις των κανό-
νων υγιεινής. Στο πλαίσιο της δουλειάς του, 
επιθεωρούσε επίσης πισίνες σε διάφορες 
εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
διαμερίσματα, συγκροτήματα κατοικιών και 
λέσχες. Στα αρχεία φαίνεται ότι ασκούσε τα 
καθήκοντά του μέχρι αρκετά πρόσφατα, 
δηλαδή τον περασμένο Ιούλιο.
Την Τετάρτη, ο Φαρούκ συμμετείχε στη 
γιορτή, από την οποία αποχώρησε οργι-
σμένος για να επιστρέψει λίγη ώρα αργό-
τερα και να ανοίξει πυρ, δήλωσε ο αρχηγός 
της αστυνομίας της πόλης που βρίσκεται σε 

απόσταση 100 χιλιομέτρων ανατολικά του 
Λος Αντζελες.
Όπως έγινε αργότερα γνωστό, πριν προχω-
ρήσει στην πολύνεκρη επίθεση, ο Φαρούκ 
με τη σύζυγό του άφησαν το μωρό τους στην 
μητέρα του Φαρούκ, λέγοντας ότι έχουν 
ραντεβού με έναν γιατρό, έβαλαν τα κατάλ-
ληλα ρούχα, εξοπλίστηκαν με τουφέκια και 
εισέβαλαν στο πάρτι. 
Μετά την επίθεση, ακολούθησε καταδίωξη 
κατά την οποία το ζευγάρι έπεσε νεκρό από 
τα πυρά της αστυνομίας μέσα στο μαύρο 
SUV με το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει. 
Αν και ο καβγάς θεωρείται η αφετηρία του 
μακελειού, το κίνητρο παραμένει ασαφές. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία εκτιμά 
ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες, δεν απο-
κλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο τρομο-
κρατικής ενέργειας, καθώς οι δράστες ήταν 
άριστα οργανωμένοι. Την ίδια ώρα τα μέσα 
ενημέρωσης μεταφέρουν πληροφορίες ότι 
ο 28χρονος είχε πρόσφατα ταξιδέψει στη 
Σαουδική Αραβία, όπου είχε διαμείνει για 
περίπου έναν μήνα, και ότι επέστρεψε με 
τη σύζυγό του ενώ το ζευγάρι είχε και ένα 
μωρό. 

Καταδικάζει η μουσουλμανική 
κοινότητα 
Το νέο μακελειό σημειώθηκε λιγότερο από 
τρεις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις στο 
Παρίσι, που οδήγησαν στην ενίσχυση των 
μέτρων ασφαλείας σε δημόσιους χώρους 
στις ΗΠΑ.
Η μουσουλμανική κοινότητα της Καλιφόρ-
νιας καταδίκασε κατηγορηματικά την επί-
θεση. «Καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα 
αυτήν την τρομακτική ενέργεια που συνέβη 
σήμερα», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου στο Λος Αντζελες ο επικεφα-
λής του Συμβουλίου για τις Αμερικανο-Ισλα-
μικές Σχέσεις (CAIR) Χουσάμ Αϊλούς, ένω-
σης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
της μουσουλμανικής κοινότητας.
Ο πατέρας του δήλωσε, σύμφωνα με την 
ηλεκτρονική έκδοση του New York Daily 
News, ότι ο Σάγεντ Φαρούκ «ήταν πολύ θρή-
σκος. Πήγαινε στη δουλειά του, επέστρεφε, 
πήγαινε στην προσευχή και επέστρεφε».
Η συνέντευξη Τύπου του CAIR οργανώθηκε 
χωρίς να έχει υπάρξει καμία σύνδεση της 
σφαγής με κάποια συγκεκριμένη ιδεολο-
γία και δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για 
προληπτική ενέργεια.

αφησαν το μωρο τουσ στη ΓιαΓια

Νέο μακελειό με 14 νεκρούς 
στις ΗΠΑ - Ζευγάρι οι δράστες 

Τ
ην ανησυχία του για τα Βαλκάνια ε-
ξέφρασε ο πρωθυπουργός της Σερ-
βίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς στον χαι-
ρετισμό που απηύθυνε στη Σύνοδο 

των υπουργών Εξωτερικών των χωρών - με-
λών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE).
«Τα Βαλκάνια συνεχίζουν να είναι πυριτιδα-
ποθήκη και μία σπίθα αρκεί για να εκραγεί. 
Οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου, τον 
ειλικρινή φόβο για την πιθανότητα ανατρο-
πής της σταθερότητας στα Βαλκάνια» επισή-
μανε στην ομιλία του ο κ. Βούτσιτς.
Ο πρωθυπουργός της Σερβίας εντόπισε 
ως πιθανές εστίες κρίσης την ΠΓΔΜ, τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και 

το Κόσοβο.
Απευθυνόμενος -όπως είπε- σε όσους δεν 
κατανοούν τη σημασία που έχει η σταθε-
ρότητα, ο διάλογος και η συνεννόηση αφού 
και «η παραμικρή συμπλοκή στα Βαλκά-
νια μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις», ο Αλεξάνταρ Βού-
τσιτς επισήμανε ότι «η Σερβία έχει επιλέξει 
την ειρηνική ζωή και την πρόοδο και όχι τις 
συγκρούσεις».
Ανέφερε δε, ότι θα συνεχίσει να προωθεί 
την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και 
αφού ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την συμβολή 
τους στην πορεία αυτή δήλωσε ότι ταυτό-
χρονα θα διατηρεί τις παραδοσιακές σχέ-
σεις φιλίας με τη Ρωσία.

Βούτσιτς: Τα Βαλκάνια συνεχίζουν 
να αποτελούν πυριτιδαποθήκη
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Δύο νέοι ύποπτοι 
κατηγορούνται στο Βέλγιο 
«στο πλαίσιο της έρευνας για 
τις επιθέσεις στο Παρίσι», 
ανακοίνωσε σήμερα η 
ομοσπονδιακή εισαγγελία, 
αυξάνοντας έτσι σε οκτώ τον 
αριθμό των προσώπων που 
διώκονται όσον αφορά το 
βελγικό σκέλος της έρευνας.

«
Κατηγορίες απαγγέλθηκαν 
σε βάρος δύο ακόμη υπό-
πτων», δήλωσε ο εκπρό-
σωπος της εισαγγελίας Ε-

ρικ Βαν Ντερ Σιπτ, επιβεβαιώνοντας 
πληροφορίες σύμφωνα με τις οποί-
ες τα πρόσωπα αυτά συνελήφθη-
σαν την Κυριακή.
Το δημόσιο φλαμανδικό τηλεοπτικό 
δίκτυο VRT μετέδωσε ότι ο ένας από 
τους υπόπτους γνώριζε έναν από 
τους καμικάζι των επιθέσεων, τον 
Μπιλάλ Χαντφί, ο 
οποίος ανατινά-
χθηκε στο Σταντ 
ντε Φρανς στις 
13 Νοεμβρίου. Ο 
ύποπτος αυτός, o 
20χρονος Γάλλος 
Σαμίρ Ζ., συνελή-
φθη στο αεροδρό-
μιο Ζάβεντεμ των 
Βρυξελλών ενώ ετοιμαζόταν να επι-
βιβαστεί σε πτήση για το Μαρόκο. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 
Σαμίρ θεωρείται ύποπτος ότι προ-
σπάθησε τουλάχιστον δύο φορές να 
πάει στη Συρία το 2015 και ότι ανήκε 
στο περιβάλλον του Χαντφί.
Σύμφωνα με το VRT, ο δεύτερος 
ύποπτος, ο 28χρονος Βέλγος Πιέρ 
Ν., συνελήφθη την Κυριακή στο 
Μόλενμπεκ, το προάστιο των Βρυ-
ξελλών όπου ζούσαν ο Μπραχίμ 
Αμπντεσλάμ, ο οποίος ανατινά-
χθηκε έξω από καφέ σε γειτονιά του 
ανατολικού Παρισιού, και ο αδελ-
φός του, ο Σαλάχ, ο οποίος διαφεύ-
γει.
Και οι δύο παρουσιάστηκαν 
σήμερα ενώπιον δικαστηρίου και 

θα παραμείνουν προφυλακισμένοι 
για ένα μήνα.
Από την έναρξη της έρευνας, έχουν 
απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος 
έξι ακόμη υπόπτων οι οποίοι έχουν 
προφυλακιστεί στο Βέλγιο στο πλαί-
σιο της έρευνας για τις επιθέσεις στο 
Παρίσι που προκάλεσαν τον θάνατο 
130 ανθρώπων.
Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι 
Μοχάμεντ Αμρί και Χάμζα Ατού που 
θεωρούνται ύποπτοι ότι μετέφεραν 
τον Σαλάχ Αμπντεσλάμ στις Βρυξέλ-
λες όπου έφθασε την επομένη των 
επιθέσεων.
Άλλος κατηγορούμενος, ο Αλί Ουλ-
καντί φέρεται να οδήγησε στη συνέ-
χεια τον βασικό ύποπτο μέσα στη 
βελγική πρωτεύουσα. Αίμα και δύο 
περίστροφα βρέθηκαν μέσα στο 
όχημα του τέταρτου υπόπτου, του 
Λαζέζ Αμπραϊμί.
Η ταυτότητα του πέμπτου κατηγο-
ρούμενου δεν έχει αποκαλυφθεί. 

Ωσ τόσο σ ύμ -
φωνα με τα βελ-
γικά μέσα ενημέ-
ρωσης, πρόκειται 
για τον Αμπντεϊλαχ 
Σουάα, η σχέση 
του οποίου με 
τις επιθέσεις στο 
Παρίσι δεν είναι 
γνωστή.

Ο έκτος κατηγορούμενος --σύμ-
φωνα με τα μμε-- είναι ο Μοχάμεντ 
Μπακαλί, που φέρεται να είναι ο 
ενοικιαστής κατοικίας στην οποία 
έγινε αστυνομική έρευνα στις 26 
Νοεμβρίου στο Οβελέ, μια μικρή 
αγροτική κοινότητα της περιοχής 
Ναμούρ, στο νότο, που θεωρείται 
ότι χρησίμευσε ως κρησφύγετο. 
Αυτός κατηγορήθηκε την επομένη 
«για δολοφονίες στο πλαίσιο τρο-
μοκρατικής ενέργειας και συνέργεια 
στη δράση τρομοκρατικής οργάνω-
σης».
Τέλος, η αστυνομία άφησε σήμερα 
ελεύθερα δύο ακόμη πρόσωπα 
που εξετάστηκαν με την ιδιότητα 
των «μαρτύρων» έπειτα από έρευ-
νες στις Βρυξέλλες.

To FBI σας ενημερώνει

Agents of Asian 
Ancestry: ‘Historical Marker’ 
Celebrates 50 Years of 
Service

Ομπάμα: 
Δεν θα 
επαναλάβουμε 
την «συνταγή» 
του 2003 

Μ
ολόνοτι οι ΗΠΑ 
στέλνουν περισ-
σότερες δυνά-
μεις για να κατα-

πολεμήσουν το Ισλαμικό Κρά-
τος στο Ιράκ, δεν θα ακολου-
θήσουν το μοντέλο της εισβο-
λής που πραγματοποίησαν το 
2003 στη χώρα και η οποία 
τους παγίδευσε εκεί σε μια βί-
αιη σύγκρουση πολλών ετών, 
δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός 
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.
«Δεν θα κάνουμε μια ιρακι-
νού στυλ εισβολή στο Ιράκ 
ή στη Συρία, με τάγματα που 
να μετακινούνται μέσα στην 
έρημο», δήλωσε ο Ομπάμα σε 
συνέντευξή του στο CBS.
«Όμως αυτό στο οποίο είμαι 
πολύ σαφής είναι ότι θα πιέ-
ζουμε συστηματικά και τελικά 
θα καταστρέψουμε την ISIL 
και αυτό απαιτεί να έχουμε 
ένα στρατιωτικό εξάρτημα για 
να το πράξουμε», πρόσθεσε 
ο αμερικανός πρόεδρος, χρη-
σιμοποιώντας το ακρωνύμιο 
ISIL για να αναφερθεί στην 
οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.
Στο μεταξύ, από το Βελιγράδι 
όπου συμμετέχει στην υπουρ-
γική διάσκεψη του Οργανι-
σμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ), ο αμερικανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Τζον Κέρι 
ζήτησε να σταλούν αραβικά 
και συριακά χερσαία στρατεύ-
ματα για να πολεμήσουν ενα-
ντίον του Ισλαμικού Κράτους.
«Όλοι γνωρίζουν πως, χωρίς 
τη δυνατότητα να βρούμε χερ-
σαία στρατεύματα έτοιμα να 
αντιταχθούν στο Νταές (το 
αραβικό ακρωνύμιο του Ισλα-
μικού Κράτους), δεν θα μπο-
ρέσουμε να κερδίσουμε πλή-
ρως τη σύγκρουση αυτή μόνο 
με τα αεροπορικά πλήγματα», 
δήλωσε ο Κέρι απευθυνόμε-
νος στις αντιπροσωπείες που 
είναι παρούσες στη συνά-
ντηση.

Βέλγιο: Δύο νέοι ύποπτοι 
κατηγορούνται για τις 
επιθέσεις στο Παρίσι

W
hen William Wang joined the FBI as a special agent in 
1966, the number of known agents of Asian ancestry 
could be counted on one hand. There was no official 
tally, Wang said, because Director J. Edgar Hoover didn’t 

find it necessary to keep count.
“Under Mr. Hoover, you are either a special agent or not a special 
agent,” said Wang, who was born in China, immigrated to the United 
States in 1956, and became the Bureau’s fifth known agent of Asian 
ancestry. “As far as he was concerned, we’re all special agents—
period.”
Over the years, Wang took it upon himself to keep track of the number, 
and he reached out personally to new agents of Asian descent as they 
came through training at the FBI Academy in Quantico, Virginia. “It 
was important to me to just let them know that I’m here,” he said.
The role of agents of Asian ancestry over the past 50 years—since 
Edwin Yee and Calvin Shishido were sworn in as agents in 1965—was 
a centerpiece of this year’s annual national conference of the Society of 
Former Special Agents of the FBI. Retired Special Agent Ellen Glasser, 
who was president of the society during the September gathering in 
Reno, Nevada, said it was a fitting time to honor them for the “special 
value and needed diversity” they brought to the FBI’s ranks.
“We decided this was an opportunity to do something really important 
and to create a historical marker for their 50 years of service,” Glasser 
said, speaking to hundreds of former agents, but specifically addressing 
the cadre of Asian former agents in attendance. “By celebrating your 
achievements and your loyalty, we here in the FBI family want to 
publicly say thank you and job well done.”
In conversations, many recalled being recruited into the Bureau 
specifically because of their backgrounds, both professional and ethnic.
Kingman Wong, who served from 1988 to 2012, said the San Francisco 
Field Office was looking for agents with Chinese language skills when 
he was recruited. He landed on an Asian organized crime squad there, 
which propelled him to other undercover assignments in Hong Kong 
and Thailand.
“In erms of infiltrating these groups, you have to know the culture, you 
have to know the language,” he said. “It would be very difficult if the 
Bureau sent in a Caucasian agent.”
Chris Loo also worked in the San Francisco office, from 1978 to 1999. 
He remembered his boss assigning him to applicant recruitment, 
specifically to reach out into the Asian community. He did that 
successfully for two years—hiring a number of future legal attachés 
to run our overseas offices—before returning to an organized crime 
squad, where he helped launch the office’s Asian organized crime 
program.
“Your ethnicity certainly helps open doors in the community,” said Loo, 
recalling an interview with a potential witness who was Chinese. “He 
was very hesitant to speak to me, and his sponsor said, ‘Don’t be afraid 
to speak to Mr. Loo. He’s with the FBI and he’s Chinese.’ I found the 
ethnicity a plus in helping to get the foot in the door.”
The former agents also encountered some strains of discrimination but 
generally brushed it off and rose above it. JoAnn Sakato, who served 
from 1978 to 2002 and was the first Asian woman agent in the FBI, 
chalked up any racist or sexist slights to ignorance.
“As a Japanese female, I think some of the agents expected a geisha,” 
she said. “Well, that’s not what they got when they hired me. A funny 
story is that in the Los Angeles Field Office they would call me Dragon 
Lady. I suppose in some contexts it could be a derogatory term. I 
decided to adopt that as my moniker and made it my own. I guess I 
established certain reputation for taking no prisoners. I adopted that, 
and that was my persona.”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 

στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

απόψεις

Ελέγχεις τα αισθήματά σου ή μήπως αφήνεις να σε ελέγχουν εκείνα;
Τα αισθήματα έχουν τόση δύναμη που πολλές φορές μας συντρίβουν. Αισθήματα όπως η 
ζήλεια , ο θυμός, ο φόβος, η ανησυχία, και η θλίψη μπορούν να μας χαντακώσουν κυριο-
λεκτικά. Δεν πρέπει όμως να τα αφήνουμε να έχουν τον έλεγχο επάνω μας. Οι  παρακάτω 
συμβουλές μπορεί να σε βοηθήσουν. Πρώτα, πρώτα, να είσαι εσύ το αφεντικό των σκέψεών 
σου. Τα αισθήματα ασφαλώς επηρεάζουν τις σκέψεις σου, αλλά κι οι σκέψεις σου μπορούν 
να κατευθύνουν τα αισθήματά σου. Προσπάθησε να δεις κάποια συναισθηματική κατά-
σταση ή συναισθηματική απόφαση μαζί με κάποιον που μπορεί να σε βοηθήσει να σκεφτείς 
αντικειμενικά. Πολλές φορές οι αντικειμενικές σκέψεις μπορούν να απαλύνουν το πλήγμα 
των έντονων αισθημάτων.

Με τι είναι παθιασμένο το παιδί σου; 
Μπορεί ο γιος σου να είναι παθιασμένος με τη ζωγραφική. Μπορεί η κόρη σου να είναι 
παθιασμένη με τα ζώα. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να είναι αυτό. Κάθε παιδί ξεχωριστά 
είναι πλασμένο να αγαπάει κάτι με πάθος. Κι από μας τους γονείς εξαρτάται να  βοηθήσουμε 
το παιδί μας για να ξεσηκώσουμε την περιέργειά του. Για να το πετύχουμε αυτό, υπάρχουν 
κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μας κάθε χρόνο. Πρώτα, πρώτα, να 
τα πάμε σε κάποιο μουσείο επιστημών όπου θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και 
να μάθουν. Δεύτερον, να τα πάμε εκδρομή στην εξοχή  για να δουν και να εξερευνήσουν τη 
φύση. Τέλος, να τα πάμε σε κάποιο σχολείο ή πανεπιστήμιο όπου μπορεί να  εμπνευστούν 
από τη δύναμη της μόρφωσης. Να φροντίζεις πάντοτε να ψάχνεις καινούργιους τρόπους για 
να ενθαρρύνεις το πάθος των παιδιών σου. 

Στέλνεις μηνύματα με το κινητό σου στα παιδιά σου απλά για να τα ενθαρρύνεις;
Η Μαρία, η γυναίκα μου , κι εγώ πολύ συχνά στέλνουμε μηνύματα με το κινητό μας για να 
ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Ασφαλώς, δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για τις πρό-
σωπο με πρόσωπο συζητήσεις ή τις συζητήσεις με το τηλέφωνο, αλλά τα μηνύματα με το 
κινητό πολλές φορές είναι ένας εύκολος τρόπος να επικοινωνήσουμε άμεσα με τα παιδιά 
μας. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να στέλνετε ένα μήνυμα στο κάθε παιδί σας ή εγγόνι σας 
κάθε μέρα τις επόμενες δέκα μέρες. Μερικές ιδέες για να σας βοηθήσω να κάνετε την αρχή 
είναι: “είσαι σπουδαίος νέος. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μητέρα σου.” Ή μπορείς να 
πεις, “Θα γίνεις πολύ καλή σύζυγος μια μέρα!” Ένα άλλο μήνυμα θα μπορούσε να είναι “Σ’ 
αγαπώ και θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν συμβεί.”

Μητέρες, συμπεριφέρεστε στα παιδιά σας με καλοσύνη;
Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών μητέρες. Υπάρχουν οι νευρικές μητέρες, οι ήσυ-
χες, οι επιβλητικές, και οι άνετες. Υπάρχει όμως κάτι που είναι κοινό σε όλες τις μητέρες, κι 
αυτό είναι η ικανότητα να είναι καλές με το παιδί τους. Αν και πολλές φορές ταυτίζουμε την 
καλοσύνη με την  αδυναμία, πρέπει να καταλάβουμε ότι να είσαι καλός σημαίνει πως ό,τι 
λες, κι ό,τι κάνεις αποσκοπεί στην οικοδομή του παιδιού σου.  Εδώ παραθέτουμε 3 τρόπους 
για να είσαι καλή μητέρα. Πρώτον, μη φωνάζεις. Να θυμάσαι ότι μπορείς πάντοτε να μετα-
δώσεις τις σκέψεις σου το ίδιο αποτελεσματικά  χωρίς να υψώνεις τη φωνή σου. Δεύτερον, 
να έχεις υπόψη σου τα αισθήματα του παιδιού σου όταν παίρνεις μεγάλες αποφάσεις. Τέλος, 
το κίνητρό σου για την ανατροφή των παιδιών σου να είναι η αγάπη .
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Ο
ι αλλαγές του και-
ρού δεν επηρεά-
ζουν μόνο τις εν-
δ υ μ α τ ο λ ο γ ι κ έ ς 

μας επιλογέ ς αλλά και τη 
διάθεσή μας και την υγεία 
μας. Οι φθινοπωρινές και 
οι χειμωνιάτικες θερμοκρα-
σίες μπορεί να προκαλού-
σαν από πονοκεφάλους και 
ημικραν ίε ς μέ χρι πόνους 
στις αρθρώσεις.
Πονοκέφαλοι/ ημικρανίες: 
Μία από τις αιτίες που προ-
καλούν πονοκεφάλους είναι 
η με ταβολή σ τη συσ τολή 
των αιμοφόρων αγ γε ίων 
του εγκεφάλου. Οι κρύες 
θερμοκρασ ίε ς μπορε ί να 
προκαλέσουν τ έ τοιε ς 
μεταβολές μειώνοντας 
και την ροή του αίμα-
τος.
Ξ η ρ ό τ η τ α  δ έ ρμ α -
τος:  Όσο περισ -
σ ό τ ε ρ ο  κ ρ ύ ο 
κάνει, τόση λιγό-
τ ε ρ η  υ γ ρ α σ ί α 
υπάρχε ι με απο-
τέλεσμα να μην ενυ-
δατώνεται και το δέρμα 
σας.  Επ ιλ έξ τ ε  έ να 
καλό καθαρισ τ ικό 
π ρ ο σ ώ π ο υ,  μ ια 
ενυδατ ική κρέμα 
αλλά και μια μάσκα 
απολέπισης γ ια να 
κα τ α π ολ ε μ ή σ ε τ ε  τ ην 
ξηρότητα της επιδερ-
μίδας.
Μ ε ι ω μ έ ν η  ε ν έ ρ -
γεια/κακή διάθεση: 
Η μικρή έκθεση στην 
ηλιακή ακ τ ινοβολία 
κατά τους φθινοπω-
ρινούς και χειμερινούς 
μήνες, μπορεί να οδηγή-
σε ι σε με ιωμένα επίπεδα 
σεροτον ίνης, της ορμόνης 
της χαράς. Για αυτό μπο-
ρεί να μην έχετε τη διάθεση 
που είχατε κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού αλλά και 
την ίδια ενέργεια.

Έ λ λ ε ιψη βι ταμ ίνης  D:  Ο 
ήλιος ε ίναι η κύρια πηγή 
της Βιταμίνης D που μετα-
τ ρέπε ι  τ ην  χολησ τ ερόλη 
στο σώμα μας σε βιταμίνη 
D3. Για αυτό κατά τη διάρ-
κεια του φθινοπώρου και 
του  χ ε ιμώνα μπορε ί  να 
υποφέρετε από τα συμπτώ-
ματα της έλλειψης της βιτα-
μίνης D, δηλαδή αδυναμία, 
ευαισθησία στον πόνο και 
υπνηλία. Επιλέξ τε τροφές 
που είναι πλούσια σε βιτα-
μίνη D όπως λιπαρά ψάρια, 
σολομό και τόνο, αλλά και 
συμπληρώματα διατροφής 
με τά από συνεννόηση με 
τον γιατρό σας.

Κ ρ υ ο λ ο γ ή μ α τ α :  Ο ι 
π ε ρισσ ότ ε ρε ς  ιώ σ ε ι ς 
είναι μεταδοτικές λίγες 
μέρες πριν εκδηλώσετε 

τα πρώτα συμπτώ-
ματα, γ ια αυτό τ ις 
κ ρύ ε ς  μ έ ρε ς  π ο υ 

περνάμε περισσότερο 
χρόνο μέσα στο σπίτι 

ή στο γραφείο είναι 
πιο εύκολο να κολ-
λήσουμε ένα κρυο-
λόγημα. Η καλύτερη 

άμυνα είναι το προ-
σε χ τ ικό πλύσ ιμο των 
χεριών.

Πόνοι  σ τ ις  αρθρώ -
σεις: Οι επιστήμονες 
δεν έχουν καταλήξει 
στους λόγους για τους 

οποίους κατά τη διάρ-
κεια του φθινοπώρου και 

του χειμώνα εκδηλώνο-
νται πόνοι στις αρθρώ-
σε ις  πολ λών ανθρώ-

πων, όμως η επικρατέ-
σ τερη θεωρία ε ίναι ότ ι 

το κρύο μειώνει την πίεση 
γύρω από τις αρθρώσεις ή 
προκαλε ί συσ τολή σ τους 
μύε ς της περιοχής.  Σύμ-
φωνα με τους ε ιδικούς, η 
κ ίνηση και η γυμνασ τ ική 
μπορεί να σας ανακουφίσει 
από αυτούς τους πόνους.

υγεία

Ό
ταν οι άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου έχουν με-
γαλύτερη επαφή με τη φύση, η κοινωνική συνοχή 
αυξάνεται και η εγκληματικότητα μειώνεται, σύμ-
φωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η 

μελέτη δείχνει ότι η ύπαρξη πολλών χώρων πρασίνου, αλλά 
και ζώων, κάνει καλό στην κοινωνική υγεία.
Προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει τη σημασία του πρα-
σίνου και της φύσης γενικότερα για την ψυχική και σωματική 
υγεία ενός ανθρώπου. Το άγχος και οι σωματικοί πόνοι μει-
ώνονται, ακόμη και οι άρρωστοι αναρρώνουν πιο γρήγορα. 
Η νέα μελέτη έρχεται να επισημάνει ότι η επαφή με τη φύση 
αποτελεί γενικότερα έναν παράγοντα που βοηθά στην αρμο-
νία και ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ψυχολόγο Νέτα Γουαϊνστάιν 
του Πανεπιστημίου Κάρντιφ της Ουαλίας, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό «Bioscience» του Αμερικα-
νικού Ινστιτούτου Βιολογικών Επιστημών, μελέτησαν περισ-
σότερα από 2.000 άτομα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
η επαφή με τη φύση επιδρά κατά 8% στην κοινωνική συνοχή 
μιας κοινότητας ή συνοικίας - ένα καθόλου αμελητέο ποσο-
στό.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, άλλοι παράγοντες, 
όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των 
κατοίκων, επηρεάζουν λιγότερο -όχι πάνω από 3%- το επί-
πεδο της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή.
Από την άλλη, εκτιμάται ότι η στενή επαφή με τη φύση μειώ-
νει την εγκληματικότητα σε ποσοστό 4%. Όσο περισσότεροι 
χώροι πρασίνου (πάρκα κ.ά.) υπάρχουν σε μια περιοχή, τόσο 
μειώνεται η εγκληματικότητα.
Συγκριτικά, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (κατά βάση 
η φτώχεια) αυξάνουν την εγκληματικότητα κατά 5%.
Δηλαδή, στην ουσία, η θετική επίδραση της φύσης σχεδόν 
αν τ ισ ταθμίζει την αρνητ ική επίδραση της φτώχειας, όσον 
αφορά τουλάχιστον στην κοινωνική συνοχή. Το συμπέρασμα, 
κατά τους ερευνητές, είναι απλό: η αύξηση των χώρων πρασί-
νου, ιδίως στις μη προνομιούχες περιοχές, αμβλύνει τις αρνη-
τικές συνέπειες μιας κοινωνικοοικονομικής κρίσης.
Η θετική επίδραση της φύσης ισχύει τόσο για τους πλουσί-
ους όσο και για τους φτωχούς σε μια περιοχή. Οι επιστήμο-
νες δεν είναι βέβαιοι γ ιατί παρατηρείται κάτι τέτοιο, αλλά 
υποθέτουν ότι η φύση γεννά υποσυνείδητα σ τους ανθρώ-
πους ένα αίσθημα μεγαλύτερης σχέσης και σύνδεσης με τον 
κόσμο γύρω τους, άρα και με τους γείτονές τους, ανεξαρτήτως 
εισοδήματος. Μια πρόσθετη εξήγηση είναι ότι όσο περισσό-
τερο πράσινο έχει μια περιοχή, τόσο πιο συχνά βγαίνουν οι 
άνθρωποι από τα σπίτια τους, πράγμα που εκ των πραγμάτων 
τούς φέρνει σε επαφή με τους άλλους.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δυστυχώς η επαφή με τη φύση 
χάνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της αστυφιλίας καθώς 
και της τάσης για ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότη-
τες σε κλειστούς χώρους. Περίπου το 70% των Ευρωπαίων 
και το 50% των κατοίκων της Γης ζουν πλέον σε αστικά κέντρα 
(συχνά με ελάχιστο πράσινο), τάση που είναι ανοδική.

Τ
α μπαχαρικά, εκτός από τη 
γεύση που προσφέρουν στο 
φαγητό, έχουν και πολλές ευ-
εργετικές ιδιότητες. Με την 

κατανάλωσή τους αυξάνεται η θερ-
μότητα στον οργανισμό με αποτέλε-
σμα να γίνονται περισσότερες καύ-
σεις.
Δείτε λοιπόν μία λίστα, με μερικά 
από τα μπαχαρικά που μπορούν να 
αποτελέσουν σύμμαχο στην προ-
σπάθεια απώλειας βάρους!

Κανέλα: Μειώνει το ζάχαρο και 
την ανταπόκριση της ινσουλίνης στο 
άμυλο. Προσθέστε την στο πρωινό 
σας, στα δημητριακά βρώμης ή στο 
χυμό σας.

Σαφράν: Προσθέτει μια μοναδική 
γεύση στα αλμυρά πιάτα, ενώ έρευ-
νες δείχνουν ότι αυξάνει το αίσθη-
μα κορεσμού. Με απλά λόγια κόβει 
την όρεξη.

Κακάο: Το κακάο καταστέλλει την 
όρεξη, ενώ ωφελεί και το καρδιαγ-
γειακό σύστημα.

Τζίντζερ:Μειώνει τις φλεγμονές 
του πεπτικού συστήματος και βοη-
θά και στην επιτάχυνση του μεταβο-
λισμού.

Σκόρδο: Το σκόρδο είναι πηγή 
θείου, το οποίο βοηθά στην αποτο-
ξίνωση του οργανισμού. Εχει επίσης 
αντι-ιικές και αντιβακτηριακές ιδιό-
τητες.

Κρεμμύδι: Όπως και το σκόρδο, 
έτσι και το κρεμμύδι βοηθά στην α-
ποτοξίνωση του οργανισμού, ενώ έ-
χει και αντιοξειδωτική δράση.

Κίτρινο πιπέρι: Επιταχύνει το με-
ταβολισμό

Θυμάρι: Περιέχει την αντιοξειδω-
τική θυμόλη…

Βασιλικός: Ένα εξαιρετικό για το 
καρδιαγγειακό σύστημα βότανο που 
λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό και έ-
χει και αντιμικροβιακή δράση.

Μπαχαρικά που 
βοηθούν στο 
αδυνάτισμα Η επαφή με τη φύση μειώνει 

την εγκληματικότητα

H αλλαγή του καιρού 
επηρεάζει και την υγεία
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Ο
λοι έχουμε ακούσει ότι μικρά ψεμματά-
κια δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν ή είναι πιο 
γνωστό πως ό,τι δεν ξέρουν οι άνθρω-
ποι δεν τους βλάπτει, όμως σε θέματα 

καρδιάς τίποτα δεν είναι πιο αναληθές. Υπάρχει συ-
νήθως μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ ευγένειας 
και ωμής αλήθειας, όμως το να πλανάσαι στην πλευ-
ρά του ψέμματος είναι σα να επιλέγεις τον μύθο απο 
την πραγματικότητα και να εξαπατάς το δέσιμο που 
μοιράζεσαι μ’αυτόν που αγαπάς.
Στον κόσμο του ρομαντισμού υπάρχουν δύο τύποι 
ψέμματος: Εκείνα που λέγονται για την αποφυγή 
εμφάνισης δυσάρεστων συναισθημάτων στον 
άλλον, για τα οποία ο ψεύτης μπορεί να είναι υπεύ-
θυνος και εκείνα που χειρίζεται για να καθοδηγεί 
τον άλλον στις αποφάσεις του. Σε κάθε περίπτωση 
το κίνητρο του ψέμματος έρχεται απο κάποιο πολύ 
εγωκεντρικό μέρος – ο ψεύτης λέει ψέμματα για τον 
εαυτό του. Κι όταν το ζήτημα είναι μικρής σημασίας 
υπάρχει η ευκαιρία γι’αυτόν που απαντάει να κάνει 
πιο ομαλό το ψέμμα ή να ντύσει την κατάσταση με 
την αλήθεια, πάντοτε με ευγένεια.Αν κρύβουμε 
μικρά θέματα κάποια στιγμή θα κρύψουμε και πιο 
σημαντικά.
Σε ανάγκη για καθοδήγηση θέλουμε ν’ακούσουμε 
την αλήθεια. Σε μία υγιή σχέση το ζευγάρι μοιράζε-
ται μυστικά και λέει αλήθειες που δεν λέγονται ούτε 
μεταξύ των πιο καλών φίλων. Είναι ένα είδος απο-
δοχής του άλλου χωρίς όρους. Η αλήθεια δεν είναι 
πάντοτε κολακευτική ή ανώδυνη όταν βγαίνει στην 
επιφάνεια, όμως η εντιμότητα είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της σχέσης. Διευκολύνει την καλύτερη δυνα-
τόν επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων σε καλές 
και κακές στιγμές και τους βοηθά να πλεύσουν στα 
διαφορετικά στάδια και στις απρόσμενες εξελίξεις 
της ζωής τους.
Η μη εντιμότητα υπηρετεί σαν όπλο χωρισμού στη 

σχέση. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι ψεύτες 
είναι ότι η ανέντιμη συμπεριφορά δημιουργεί από-
σταση όχι μόνο με τον συντροφό τους αλλά και 
ποιοι είναι στην πραγματικότητα  και σ’αυτό που 
προσποιούνται ότι είναι. Με τον καιρό, ακόμα και τα 
μικρότερα ψέμματα μπορεί να γενικευτούν σε μεγα-
λύτερα και σ’αυτό το σημείο ο ψεύτης ίσως αδυνατεί 
να διακρίνει τα πραγματικά και συνήθως εγωιστικά 
κίνητρα κάτω απο τις κρυμμένες δικαιολογίες που 
χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την ανέντιμη 
συμπεριφορά. Δηλώσεις όπως `̀Λέω ψέμματα για 
να τον προστατεύσω`̀  ή `̀Θα ανατραπεί ο κόσμος 
του άν μάθεὶ ,̀ εξυπηρετούν τον ψεύτη περισσότερο 
και εκφράζουν  γενικά έλλειψη σεβασμού για τον 
άλλον.
Η αλήθεια τιμά τον σύντροφό σου και του δίνει την 
ανεξαρτησία να παίρνει σωστές αποφάσεις για την 
ζωή του ενώ διατηρεί την ακεραιότητά σου άθι-
κτη. Σέ μία υγιή σχέση δεν υπάρχουν ψέμματα και 
μυστικά που δεν μπορούν να ξεπεραστούν όταν 
έλθουν στο φώς. Ενοχή, ντροπή και κατηγορία είναι 
τα αργά δηλητήρια  που θανατώνουν την σχέση. 
Οταν αποκαλύπτονται τέτοιου είδους θαμμένα 
συναισθήματα και το ζευγάρι τα εξετάζει με ειλι-
κρίνεια τότε προοδεύει μαζί στη ζωή με δύναμη 
και ενότητα και μπορεί να συζητήσουν οτιδήποτε, 
χωρίς άρνηση, σύνορα και κανόνες.    
Ωστε, είτε επιλέξεις τιμιότητα είτε ανέντιμη συμπερι-
φορά όλα εξαρτώνται απο το τι θέλεις για τον εαυτό 
σου και πως θέλεις να μοιραστεις τη ζωή σου με τον 
σύντροφό σου. Το ψέμμα παρέχει μία προσωρινή 
συναισθηματική άνεση που φαίνεται επιθυμητή για 
εκείνη τη στιγμή όμως για σχέση μεγάλης διάρκειας 
θα πρέπει να προτιμήσουμε την λεπτότητα, όλη την 
αλήθεια και τίποτε άλλο παρά αγάπη και σεβασμό.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

απόψεις

λεσ Ψεμματα!
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Ο 
Ερατοσθένης ο Κυρηναίος 
(περίπου 275-193 π.Χ.), αρ-
χαίος Έλληνας μαθηματικός, 
γεωγράφος και αστρονόμος 

είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτι-
κές προσωπικότητες της Αλεξάνδρειας 
του 3ου π.χ αιώνα. Στο έργο του (μα-
θηματικά, λογοτεχνική κριτική, φιλο-
σοφία, ιστορία, γεωγραφία) αποτυπώ-
νεται ο εγκυκλοπαιδικός και διεπιστη-
μονικός χαρακτήρας της Αλεξανδρινής 
επιστήμης.
Στην πραγματεία του «Περί διαστάσεων 
της Γης» ο Ερατοσθένης παρουσιάζει 
μια πρωτοποριακή μέθοδο υπολογι-
σμού της γήινης περιφέρειας. 
Ο Ερατοσθένης, γύρω σ το 230 π.Χ., 
εργαζόταν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάν-
δρειας αφού προηγουμένως είχε εργα-
σ τεί γ ια μια εικοσαετ ία σ την Αθήνα. 
Ηταν η πρώτη φορά στην Ιστορία της 
Μαθηματ ικής Γεωγραφίας, κατά την 
οποία έγ ινε πραγματική μέτρηση γ ια 
τον υπολογισμό της περιμέτρου της Γης.  
Ο Ερατοσθένης υπολόγισε με εκπλη-
κτική ακρίβεια την περίμετρο της Γης, 
από  ένα πηγάδι σ το Ασσουάν. Για τη 
μέτρηση αυτή ο Ερατοσθένης είχε γρά-
ψει ιδιαίτερη πραγματεία, όπως πλη-
ροφορούμαστε από την «Διόπτρα» του 
Ήρωνος του Αλεξανδρέως, ο οποίος 
αναφερόμενος στο μέγεθος της περιμέ-
τρου της Γης σημειώνει: «Ερατοσθένης 
εν τω επιγραφομένω περί αναμετρή-
σεως της Γης». Ο Ερατοσθένης υπήρξε 
επίσης  ο πρώτος που κατασκεύασε ένα 
σύστημα συντεταγμένων με παράλλη-

λους και μεσημβρινούς, το οποίο εξε-
λίχθηκε αργότερα και περιγράφει τη Γη 
στις μέρες μας. 
Ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε, όπως 
θα πισ τοποιήσουμε πάρα κάτω, δεί-
χνει τη μεγαλοφυΐα του. Ποιό ήταν το 
γεγονός που οδήγησε τον Ερατοσθένη 
στην μέτρηση της ακτίνας της Γης; Μια 
πληροφορία, που την ακολούθησε η 
μέτρηση μιας απόστασης και ένα ραβδί, 
που ήταν υπεραρκετά γ ια τον Ερατο-
σθένη να μπει στην Ιστορία.Ποια ήταν 
η πληροφορία; Περιγραφές προγε-
νέσ τερων του Ερατοσθένη ασ τρονό-
μων έλεγαν, ότι περί την Συήνη (σημε-
ρινό Ασσουάν και πάλι η Ελ λην ική 
γλώσσα, εάν το Ασσουάν διαβασ τεί 
ανάποδα διαβάζεται Νάουσσα, επειδή 
έχει καταρράκτες και ο βασιλιάς Πτο-
λεμαίος που ήταν Μακεδόνας το ονό-
μασε έτσι) την 21ην Ιουνίου οι ακτίνες 
του Ήλιου έπεφταν κάθετα προς το ορι-
ζόντιο επίπεδο. Αυτό το συμπέραιναν 
εξ αιτίας ενός πηγαδιού, το οποίο κάθε 

21η Ιουνίου φωτιζόταν ολόκληρο από 
τις ακτίνες του Ήλιου μέχρι τον πυθμένα 
του, που στο νερό έβλεπαν την αντανά-
κλαση του Ήλιου, χωρίς να σχηματίζει 
καμιά σκιά. Τις περιγραφές πιστοποίησε 
ο Ερατοσθένης και σε έναν πάπυρο της 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.
Από την άλλη, στην Αλεξάνδρεια – που 
είναι κτισμένη στις εκβολές του Νείλου 
ποταμού 800 χιλιόμετρα βορειότερα 
του Ασσουάν στον ίδιο περίπου μεσημ-

βρινό (αυτό προκύπτει από αστρονομι-
κές μετρήσεις, που πιθανόν έκανε ο Ερα-
τοσθένης ή τις βρήκε στην βιβλιοθήκη 
της Αλεξάνδρειας και τις επιβεβαίωσε )- 
οι ακτίνες του ήλιου σχημάτιζαν σκιά σε 
έναν γνώμονα (ένα ραβδί που στερεώ-
νεται κάθετα σε ένα οριζόντιο επίπεδο).
Τοποθέτησε, έ τσ ι, έναν κατακόρυφο 
στύλο στην Αλεξάνδρεια  την ίδια ακρι-
βώς ημέρα και ώρα που στη Συήνη ο 
Ήλιος φώτιζε κατακόρυφα το πηγάδι, 
στις 12 το μεσημέρι, μέτρησε τη γωνία 
που σχημάτιζε η σκιά του και την βρήκε 
ίση με το ένα πεντηκοστό της περιφέ-
ρειας κύκλου και λίγο περισσότερο 
ακόμη. Η γων ία ήταν 7,20 (περίπου 
8 πρώτα λεπτά της μοίρας - γωνία φ 
στο σχήμα). Αφού η Αλεξάνδρεια και 
η Συήνη βρίσκον ται πάνω σ τον ίδιο 
μεσημβρινό οι 7,20 αντιστοιχούν περί-
που στο 1/50 του πλήρη κύκλου ( ο πλή-
ρης κύκλος εόναι 360 μοίρες, επομένως 
360/7,2 = 50). Τώρα απέμενε στον Ερα-
τοσθένη να μετρίσει την απόσταση Αλε-
ξάνδριας – Συήνης (σημερινό Ασσουάν).
Την απόσ ταση (S)  με ταξύ των δύο 
πόλεων Αλεξάνδρειας και  Συήνης την 
υπολόγ ισε σε 5.000 σ τάδια (γ ια την 
ακρίβεια 5040 στάδια) με την βοήθεια 
του βασιλιά Πτολεμαίου, ο οποίος διέ-
θεσε το αναγκαίο σώμα βηματιστών ή 

κατά άλλους από τον χρόνο που έκα-
ναν στα ταξίδια τους τα καραβάνια των 
καμηλών. Λέγεται επίσης ότι ο Ερατο-
σθένης μέτρησε και ο ίδιος αυτήν την 
απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα είδος 
οδομέτρου με γρανάζια και την βρήκε 
ίση με 5040 στάδια.
Τώρα έμε νε πως να χρησ ιμοποιή-
σει όλες αυτές τις πληροφορίες για να 
μετρήσει την περίμετρο της γης και εδώ 
έγκειται η ιδιοφυϊα του ανδρός και η 
γνώση Γεωγραφίας και απλών μαθη-
ματικών, που οι πρόγονοι του Έλληνες 
είχαν θεμελιώσει. 
Είχε στα χέρια του μιά απόσταση και μια 
γωνία. 
Με τον παρακάτω απλό τρόπο υπολό-
γισε το μήκος της περιμέτρου της Γης. 
Σκέφτηκε ότι εφ’ όσον ο Ήλιος είναι τόσο 
μακρυά, οι ακτίνες του θα είναι παράλ-
ληλες μεταξύ τους, όπως δείνουν τα 
σχήματα 4 & 6. Ένα σχήμα που αναπα-

ριστάνει τη Γη, τις ακτίνες του Ήλιου και 
τις δύο πόλεις, μπορεί να αποκαλύψει το 
ποιες είναι οι αναγκαίες άμεσες μετρή-
σεις, ώστε να υπολογιστεί το μήκος της 
περιφέρειας της Γης. Στη γωνία φ = 7.2 
μοίρες στο κέντρο της γης αντιστοιχεί 
ένα τόξο στην περιφέρεια της γης ίσο με 
5040 στάδια (απόσταση S μεταξύ Αλε-
ξάνδρειας –Συήνης), τότε στις 360 μοί-
ρες που είναι όλη η περιφέρεια της γης 
και είναι 50 φορές μεγαλύτερη της S θα 
αντισ τοιχεί όλη η περιφέρεια της γης 
που θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη.
Πολλαπλασίασε λοιπόν το 5040 επί 50 
και υπολόγισε την περιφέρεια της γης 
σε 252.000 στάδια. 
Το στάδιο της Ελληνιστικής Εποχής υπο-
λογίζεται ίσο με 159 μέτρα . Τα 252.000 
σ τάδια ισούνται με 252,000 Χ 159 = 
40,068,000 μέτρα ή  40,068 χιλιόμετρα.
Εν τυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού με 
σημερινές δορυφορικές μετρήσεις και 
με Lasers προκύπτει, πως ο μέσος όρος 
της περιμέτρου της Γης είναι 40.048 
χιλιόμετρα, δηλαδή λιγότερο κατά 20 
χιλιόμετρα σε ολόκληρη γη. Μηδαμινό. 
Η γων ία των 7.2 μοιρών μπορεί να 
με τρηθε ί εύκολα με έ ναν πάσσαλο 
τοποθετημένο κατακόρυφα (τον γνώ-
μονα) όπως δείχνουν όλα τα σχήματα. 
Το νήμα της σ τάθμης πουχρησ ιμο -
ποιούν οι οικοδόμοι (το σχοιν ί με το 
βαρύδι γ ια να μετράνε κατακόρυφο) 
μπορεί να μας εξυπηρετήσει για να το 
καταφέρουμε.     
Μπορούμε όμως και αναλυτικά να υπο-
λογίσουμε την γωνία εάν ξέρουμε Τρι-
γωνομετρία και ασφαλώς ο Ερατοσθέ-
νης γνώριζε από τον καιρό του Θαλή 
του Μιλήσιου που την ανακάλυψε μερι-
κούς αιώνες πριν. Η γωνία υπολογίζεται 
αν μετρήσουμε το μήκος της σκιάς του 
πασσάλου, σύμφωνα με το σχήμα 5.
Για όσους έχουν τελειώσει Γυμνάσιο 
γνωρίζουν ότι η εφαπτομένη (tangent) 
μιας γωνίας ενός τριγώνου είναι ίση 
με το πηλίκο του μήκους της απέναντυ 
πλευράς του τριγώνου προς την προ-
σκείμενη πλευρά. Στην περίπτωση μας 
(εικόνα 5):  
Eφαπτομένη γωνίας φ (εφ φ) = μήκος 
σκιάς (απέναν τυ της γων ίας) / ύψος 
πασάλου (προσκείμενη). Ο Ερατοσθέ-
νης βρήκε το πηλίκο να είναι = 0.126, 
που αντιστοιχεί σε γωνία φ = 7.2 μοί-
ρες.
Δηλαδή εάν ο πάσαλος που χρησιμο-
ποίησε (δεν γνωρίζουμε το μέγεθος) 
ήταν 4 μέτρα και μέτρησε την σκιά να 
είναι 50 πόντους, τότε το πηλίκο ήταν 
0.5 μέτρ / 4μέτρα = 0.125 που αντιστοι-
χούσε στην γωνία των 7.2 μοιρών.
Είναι καταπληκτ ική η απλότητα που 
χρησιμοποιήθηκε απο τον μεγάλο αυτό 
σοφό και η ακρίβεια. Ο χριστόφορος 
Κολόμβος δεν το έλαβε υπ’ όψιν του και 
θεώρησε τη γη κατά πολύ μικρότερη και 
για αυτό μόλις συνάντησε την Αμερική 
νόμισε ότι έφτασε στις Ινδίες, αλλά ήταν 
μακρυά νυχτωμένος. Τις ονόμασε όμως 
Δυτικές Ινδίες και καθάρισε.

επιστήμη

πως ο ερατοσθένης μέτρησε την περίμετρο της γης
μια πληροφορία, η μέτρηση μιας απόστασης και ένα ραβδί ήταν αρκετά για τον ερατοσθένη  να μετρησει 
την περίμετρο της γης, επακριβώς!!!!

ο κώστας πάππας είναι πυρηνικός φυσικός και εργάζεται για την ατομική 
ενέργεια του καναδά (AECL). υπήρξε ο Γραμματέας του οργανισμού 
πυρηνικής ενέργειας του καναδά και δίδαξε σε έκτακτη βάση, το μάθημα της 
μηχανικής πυρηνικών αντιδραστήρων (Nuclear Engineering) στο 
πανεπιστήμιο McGill του μόντρεαλ. 
κατά την διάρκεια των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο McMaster 
University στο Hamilton, ontario, εργάστηκε κοντά στον Dr. Brockhouse, ο 
οποίος τιμήθηκε το 1994 με το βραβείο νόμπελ της φυσικής για εργασίες 
που έκανε το 1950. o κώστας πάππας, κατά την διάρκεια του διδακτορικού 
του, εργάστηκε “στον προσδιορισμό της μαγνητικής δομής της ύλης” 
χρησιμοποιώντας σκέδαση ουδετερονίων (βομβαρδισμός κρυστάλλων ύλης, 
χρησιμοποιώντας σαν βλήματα ουδετερόνια -νετρόνια από τον πειραματικό 
αντιδραστήρα του πανεπιστημίου) σε χαμηλές θερμοκρασίες κοντα στο 
απολυτο μηδέν (-273° κελσίου).

ΓρΑΦΕι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Εικόνα 1.  Επειδη η γη είναι καμπύλη 
υπάρχει σκιά στην Αλεξάνδια. 

Προσέχτε τις ακτίνες ενώ είναι κάθετες 
στο πηγάδι, πέφτουν υπό γωνία περίπου 

7 μοιρών στον γνώμονα.

Εικόνα 2. Εάν η γη ήταν επίπεδη δεν θα 
υπήρχε σκιά. Ο Ερατοσθένης το ήξερε. 

Εδώ οι ακτίνες πέφτουν κάθετες στο 
γνώμονα αριστερά και στο πηγάδι 

δεξιά.
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Ό
ταν ο Θεός έφτιαξε τη γυναίκα εργαζόταν μέ-
χρι αργά την 6η ημέρα... ένας άγγελος πλη-
σίασε και είπε: «Γιατί σπαταλάς τόσο πολύ 
χρόνο γι’ αυτή?» 

Και ο Κύριος απάντησε: «Ξέρεις πόσες προδιαγραφές 
πρέπει να πληρεί για να την τελειοποιήσω ?»
«Πρέπει να μπορεί να πλυθεί, αλλά να μην είναι πλα-
στική, να παίζει περισσότερους από 200 ρόλους, και 
να μπορεί να φτιάξει όλων των ειδών τα φαγητά, θα 
πρέπει να μπορεί να αγκαλιάζει πολλά παιδιά ταυτό-
χρονα, να δίνει μια αγκαλιά που θα θεραπεύει οτιδή-
ποτε, από ένα πληγωμένο γόνατο μέχρι μια πληγωμένη 
καρδιά και να τα κάνει όλα αυτά μόνο με δυο χέρια».
Ο άγγελος εντυπωσιάστηκε.
«Μόνο δυο χέρια....αδύνατον!»
Και είναι το βασικό μοντέλο?! 
«Πολλή δουλειά για μια μέρα....περίμενε μέχρι αύριο 
και την ολοκληρώνεις».
«Όχι», είπε ο Κύριος. «Είμαι τόσο κοντά στην ολοκλή-
ρωση αυτής της δημιουργίας, που θα είναι η αγαπη-
μένη της καρδιάς μου». 
«Θεραπεύεται μόνη της όταν αρρωσταίνει και δου-
λεύει 18 ώρες την ημέρα». 
Ο άγγελος πλησίασε και άγγιξε την γυναίκα. 

«Μα την έφτιαξες τόσο μαλακή, Κύριε..»!
«Είναι μαλακή», είπε ο Κύριος, «Αλλά την έφτιαξα και 
δυνατή, επίσης. Δεν διανοείσαι τι μπορεί να αντέξει 
και αντεπεξέλθει».
«Μπορεί να σκεφτεί?» ρώτησε ο άγγελος. 
Ο Κύριος απάντησε:
«Όχι μόνο να σκεφτεί, αλλά να αιτιολογήσει και να δια-
πραγματευθεί.»
Ο άγγελος άγγιξε της Γυναίκας το μάγουλο....
«Κύριε, φαίνεται πως η δημιουργία σου στάζει! Της 
έχεις βάλει πολλά βάρη.» 
«Δεν στάζει....είναι δάκρυ» ο Κύριος διόρθωσε τον 
άγγελο. 
«Τι εξυπηρετεί?» ρώτησε ο άγγελος.
Και είπε ο Κύριος: 
«Τα δάκρυα είναι ο τρόπος να εκφράσει τη λύπη της, 
τις αμφιβολίες της, την αγάπη της, τη μοναξιά της, τον 
πόνο και την υπερηφάνειά της.»
Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον άγγελο; «Κύριε, 
είσαι...Θεός.
Σκέφτηκες τα πάντα. Η Γυναίκα είναι πραγματικά υπέ-
ροχη!»
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ! 
Η Γυναίκα έχει αντοχές που εντυπωσιάζουν τον άντρα. 

Μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα και να έχει πολλές 
ευθύνες. Δημιουργεί ευτυχία, αγάπη και έχει άποψη. 
Χαμογελάει όταν θέλει να τσιρίξει. 
Τραγουδάει όταν θέλει να κλάψει.
Κλαίει όταν είναι ευτυχισμένη και γελάει όταν φοβά-
ται. 
Δίνει μάχη για τα πιστεύω της. 
Αντιμάχεται την αδικία. 
Δεν δέχεται το «όχι» για απάντηση, όταν διαβλέπει 
καλύτερη λύση. 
Δίνει τον εαυτό της για την προκοπή της οικογένειάς 
της. 
Συνοδεύει τη φίλη της στο γιατρό αν φοβάται. 
Η αγάπη της είναι άνευ όρων. 
Κλαίει όταν τα παιδιά της κερδίζουν. 
Είναι ευτυχισμένη όταν οι φίλοι της τα καταφέρνουν. 
Χαίρεται όταν ακούει για μια γέννηση ή ένα γάμο. 
Είναι συντετριμμένη όταν χάνεται κάποιος συγγενής 
ή φίλος.
Αλλά βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει στη ζωή. Γνωρί-
ζει πως ένα φιλί και μια αγκαλιά θεραπεύουν μια πλη-
γωμένη καρδιά.
Έχει μόνο ένα ελάττωμα... 
Ξεχνάει τι αξίζει...ίσως όμως..κάνει ότι τό ξεχνάει!!!!!!!

ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες σας χαιρετά-
με και πάλι με αγάπη και σεβασμό σε ένα τεράστιο ανα-
γνωστικό κοινό όπως εσείς, που έχω την τύχη μέσω του 
λειτουργήματός μου να υπηρετώ ώστε να ενημερώνω 

και να ψυχαγωγώ τον Έλληνα της Διασποράς πάντα με συνέπεια 
και εποικοδομητικά, δίνοντας όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα 
στην Καναδική κοινωνία που πάντα θαύμαζε το κομμάτι του Ελ-
ληνισμού που φιλοξενείται σε αυτή την υπέροχη χώρα.
Οπωσδήποτε η ΒΡΟΝΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ στην ανεπανάλη-
πτη συναυλία των ΝΤΑΛΑΡΑ-ΒΙΤΑΛΗ- ΓΛΥΚΕΡΙΑ είναι ένα άλλο 
κίνητρο για εμάς να συνεχίσουμε στις 100% επαγγελματικές 
μας δραστηριότητες, ώστε να ξέρετε πάντα ότι σε οποιαδήποτε 
εκδήλωση έλθετε του Θανάση Κουρτέση θα περάσετε αλησμό-
νητα και αποζημιωθείτε για το ελάχιστο του εισιτηρίου που 
πάντα βάζουμε για να ανταπεξέλθουμε στα υπέρογκα έξοδα των 
παραγωγών μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.500 ΦΙΛΟΥΣ που 
κατέκλυσαν το αχανές SONY CENTRE (συνολικής χωρητικότητας 
του θεάτρου 3.441 άτομα) και δημιούργησαν μαζί με τους καλλι-

τέχνες μια ανεπανάληπτη επική βραδιά, που πιστεύω θα μείνει 
αλησμόνητη και από πλευράς προσέλευσης κοινού γιατί κακά 
τα ψέματα 2.500 χιλιάδες Έλληνες σε μία αίθουσα είχε χρόνια να 
γίνει και δεν νομίζουμε βάση των καιρών που περνάμε να ΜΠΟ-
ΡΕΣΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ… ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!
Και μην ξεχνάτε το επόμενο μεγάλο ραντεβού του Ελληνισμού 
την Πρωτοχρονιά το βράδυ στις 31 Δεκεμβρίου στο πολυτελέ-
στατο Crystal Fountain θα προϋπαντήσουμε μαζί το 2016 με τον 
ΑΡΧΟΝΤΑ του Λαικο-δημοτικού τραγουδιού ΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ με το δεκαμελές συγκρότημά του και με εισιτή-
ριο με ένα υπερφορτωμένο πρωτοχρονιάτικο μενού, βασιλό-
πιτες, σαμπάνιες, καραμούζες- καπέλα μόνο από $95 και παι-
δικά $55. Θέλω να πιστεύω ότι θα δώσετε για άλλη μία φορά 
το δυνατό παρών σας σε άλλη μία εκδήλωση που κάνουμε με 
αγάπη και μεράκι για εσάς όπως εξ’ άλλου τα τελευταία 43 χρό-
νια σε Αμερική και Καναδά.
Τηλεφωνείσ τε μου γ ια ότ ι πληροφορίες θέλετε σ το 
416.421.5562 ή στο 647.718.8012 και τα Σαββατοκύριακα… 
είμαστε πάντα εδώ για να σας εξυπηρετούμε.
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 

τα περηφανα ελληνικα νιατα
ποΖαρουν στο φακο του ΓιωρΓου μανου

διαΒαΖοντασ HELLAS NEWS

Ο τίτλος του Γέροντος 
στον Αρχιεπίσκοπο 

Αμερικής κ. Δημήτριο
 Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνει με ιδιαίτερη 
χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Παναγιώτατο Οικουμενι-
κό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύ-
νοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ανύψωση της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής εις την τάξιν των Γεροντι-
κών Επαρχιών του Θρόνου εν τω προσώπω του Σεβασμιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, ο οποίος θα 
ονομάζεται στο εξής Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων 
Αμερικής.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-
μαίος στην επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο σημειώ-
νει ότι η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου ελήφθη εις επι-
βράβευσην των πολυτίμων υπηρεσιών προς την Μητέρα 
Εκκλησίαν, το σύνολον της Ορθοδοξίας και τα Θεολογικά 
Γράμματα.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως 
εξής:

Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, η Α-
γία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σή-
μερον, Πέμπτην, 26ην Νοεμβρίου 2015, προς εξέτασιν των 
εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ’ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος προτάσει της Α.Θ. Πα-
ναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου ανύψωσε την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής εις την 
τάξιν των Γεροντικών Επαρχιών του Θρόνου εν τω προσώ-
πω του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, όστις 
και θα ονομάζηται τούντεύθεν Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Γέρων 
Αμερικής.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 26η Νοεμβρίου 2015

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
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Εάν ζούσε ο «Καραϊσκάκης»

θα έλεγε «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» πατριώτες

Μ
ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του 
Συλλόγου Νομού Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης» το περασμέ-
νο Σάββατο, στις 28 Νοεμβρίου, στον όμορφα στολισμένο 
χώρο του Metropolitan Center.

Δεκάδες μέλη και φίλοι του συλλόγου από όλες τις πόλεις και τα χωριά της 
Θεσσαλίας και όχι μόνο έδωσαν το παρών τους στο μακρινό Τορόντο στην 
γιορτή των Καρδιτσιωτών για γιορτάσουν και να διασκεδάσουν Θεσσα-
λικά τιμώντας στο επαόριστο τον τόπο τους αλλά και συγχρόνως υποστη-
ρίζοντας την προσπάθεια του συλλόγου Νομού Καρδίτσας.
Την βραδιά παρουσίασε αξιόλογα η αντιπρόεδρος κα Άννα Σπίγγος  ανα-
φερόμενη και στο σπουδαίο έργο και σκοπό του συλλόγου, ενώ εγκάρδιο 

ήταν το καλωσόρισμα που έδωσε η πρόεδρος κα Μαρία Ρίγκας. Θερμό 
χαιρετισμό απηύθηνε ο πρόεδρος της Πανθεσσαλικης Ομοσπονδίας κ. 
Νικηφόρος Λαμπίρης και στην συνέχεια η κα Κική Κερπούρη και η χορο-
διδάσκαλος κα Μαρία Κόλλιας παρουσίασαν με περηφάνια το νέο χορευ-
τικό του συλλόγου.  Την ίδια περηφάνια αλλά και συγκίνηση νιώσαμε και 
όλοι παρευρισκόμενοι βλέποντας για πρώτη φορά τις πιτσιρίκες και τους 
πιτσιρικάδες να χορεύουν λεβέντικα από παραδοσιακούς θεσσαλικούς 
χορούς μέχρι ζεμπέκικα.
Φυσικά από ένα Θεσσαλικό χορό δεν θα έλειπαν οι γνωστές πλέον 
«Αρχόντισσες τις Θεσσαλίας», το χορευτικό της Παννθεσσαλικής Ομο-
σπονδίας που επιμελείται ο κ. Γιώργος Πορνάρας το όποιο εντυπωσίασε 

για άλλη μία φορά με τους χορούς του αλλά και τις πανέμορφες παραδο-
σιακές θεσσαλικές στολές που φορούσαν αρχοντικά οι όμορφες κυρίες 
του χορευτικού συγκροτήματος.
Μέτα το τέλος του εξαίσιου γεύματος και των χορευτικών ακολούθησε ένα 
ξέφρενο γλέντι με πολύ χορό και κέφι, όπου όλη τη βραδιά το κοινό ξεση-
κωνόταν  σε ελληνικούς χορούς υπό της μελωδίας του κλαρίνου και των  
τραγουδιών της ορχήστρας «Αμπάρες».
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Νόμου 
Καρδίτσας για την άρτια διοργάνωση, με τη φιλοξενία σας, το μεράκι και 
την αγάπη σας για το τόπο σας  προσφέρατε μία όμορφη 100%  γνήσια 
Θεσσαλική βραδιά. Συνεχίστε έτσι δυναμικά και του χρόνου!

 Ο εκδότης κ. Θανάσης Κουρτέσης μαζί με τον 
καλό του φίλο Βασίλη Μαντζιούρα από το γνωστό 
Greek Grill, την κα Αποστολία Μαντζιούρα και την 

κα Τσουραντάνη

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Νομού Καρδίτσας « Ο Καραϊσκάκης»

Ο ορχήστρα «Αμπάρες» αποκορύφωσε το κέφι της 
βραδιάς με τα τραγούδια της

Η αντιπρόεδρος κα Άννα Σπίγγος με τα 
πανέμορφα εγγονάκια της, Άναμπελ και 

Νικόλας

Ένα μεγάλο μπράβο στην πρόεδρο κα 
Μαρία Ρίγκα και στην αντιπρόεδρο κα Άννα 
Σπίγγος και σε όλο το διοικητικό συμβούλιο 

του Συλλόγου Νομού Καρδίτσας για την 
απίστευτη επιτυχία της χοροεσπερίδας τους

Οι «Αρχόντισσες της Θεσσαλίας» με την πρόεδρο του συλλόγου Καρδίτσας κα Μαρία 
Ρίγκα, το πρόεδρο Πανθεσαλικής Ομοσπονδίας κ. Νικηφόρο Λαμπίρη και το 

χοροδιδάσκαλο κ. Γιώργο Πορνάρα

Ο κ. Γιώργος Πορνάρας από 
την Πανθεσσαλική 

Ομοσπονδία απεύθυνε θερμό 
χαιρετισμό και παρουσίασε τις 
«Αρχόντισσες της Θεσσαλίας

Λεβέντικες ζεμπεκιές από πανέμορφα Θεσσαλόπουλα

Εντυπωσίασαν, μάγεψαν και καταχειροκροτήθηκαν στην πρώτη τους εμφάνιση τα 
Ελληνόπουλα του νέου χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου Νόμου Καρδίτσας

Η κα Κική Κερπούρη και η χοροδιδάσκαλος κα Μαρία Κόλλιας 
παρουσίασαν το νέο χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Νόμου 

Καρδίτσας

Ο πρόεδρος της Πανθεσσαλικής 
Ομοσπονδίας κ. Νικηφόρος 

Λαμπίρης από το χαιρετισμό που 
απηύθυνε

Θερμό καλωσόρισμα έδωσε η 
πρόεδρος Συλλόγου Νόμου 
Καρδίτσας κα Μαρία Ρίγκας

Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Νόμου Καρδίτσας κα Αννα 

Σπίγγος παρουσίασε το 
πρόγραμμα της βραδιάς

κΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟΓρΑΦιΕΣ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ
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Από την Πανθεσσαλική Ομοσπονδία: H κα Μαρία Νέος, ο κ. Γιώργος Νέος, ο κ. Τέρρυ Τσέλιος, ο κ. 
Γιώργος Πορνάρας, η κα Εύη Πορνάρας, η κα Γιώτα Τσέλιου και η κα Γεωργία & ο κ. Γιώργος 

Καραούλας
 Η κα Αποστολία Μαντζιούρας πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών, η κα Μαρία & ο κ. Βασίλης 

Τσουραντάνης και η κα Βασιλική & ο κ. Λάζαρος Δεληγιάννης

Η κα Άννα & ο κ. Νικόλαος Σπίγγος με τα παιδιά τους  Άγγελος, Μαρία και Ελίζα, τα εγγόνια τους 
Άναμπελ και Νικόλας και το ζεύγος Μαίρη & Θόδωρου Νινοπουλου

Η πρόεδρος κα Μαρία Ρίγκας με τον κ. Κώστα Γατζή, την Ελένη Παπακωνσταντίνου, την κα Μάγδα 
Δόντσος και την κα Ελένη Ανωνόπουλος με την παρέα τους

Το τραπέζι της οικογένειας του κ. Γιώργου Καραντώνη και του κ. Βρεττού
Ο κ. Τομ Παλάντζας, η κα Κάθυ Παπαιωάννου, η κα Μαρία Παλάντζας, η κα Ζωή Παλάντζας, ο κ. 

Μηνάς Παλάντζας, ο κ. Σώτος Βλάχος και ο κ. Κώστας Παλάντζας

Το ζεύγος Νίκου Δρακα, η  κα Δήμητρα & ο κ. Γκας Μπουγιώτης, η κα Μαρία Χατζηγούλα, η κα 
Ανθούλα Χατζηγούλα και η μικρή Ανθή- Θεοδώρα Κουκουτου

Το ζεύγος Μαργαρίτη, το ζεύγος Μεδίτσκου, η κα Τζούλι & Σαμ Μράκας, ο κ. Άρης Παπαιώαννου και 
η κα Όλγα & ο κ. Δήμος Μύρτος

Τα ζεύγη Μηλιώτη, Γεωργιάδη, Πετρόπουλου και Νικολαϊδη  Το τραπέζι της οικογένειας του ιατρού Τάσου Καραντώνη

Η πρόεδρος του Συλλόγου Νομού Καρδίτσας κα Μαρία Ρίγκας με την όμορφη παρέα της

Από την Πανθεσσαλική Ομοσπονδία ο πρόεδρος κ. Νικηφόρος Λαμπίρης με τη σύζυγό του κα 
Χριστίνα, η κα Ματούλα Παπαδόπουλος, η κα Θωμαή Μαντζιούρα, ο κ. Χρήστος Κρούπης, η κα Μάχη 

Μπάμπαλη και ο κ. Θάνης Μπάμπαλης μαζί με τον εκδότη κ. Θανάση Κουρτέση

Πολύ μεγάλη επιτυχία του συλλόγου Ν. Καρδίτσας 
«Ο Καραϊσκάκης» - Εντυπωσίασαν τα χορευτικά
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Η Κεντρική Φιλόπτωχος της Μητρόπολης

Μ
ε χριστουγεννιάτικο πνεύ-
μα και όπως πάντα με αγάπη 
πραγματοποίησε με επιτυχία 
η Κεντρική Φιλόπτωχος Κανα-

δά την πρώτη ετήσια χοροεσπερίδα της στο 
Metropolitan Centre το απόγευμα της περα-
σμένης Κυριακής στις 29 Νοεμβρίου.
Η αίθουσα κατάμεστη από δεκάδες υποστη-
ρικτές, φίλοι και μέλη από όλες τις κοινότη-
τες και εκκλησιές,  που για άλλη μία φορά 
έδειξαν με την παρουσία τους την αμέριστη 
συμπαράστασή τους στο θεάρεστο έργο της 
Κεντρικής Φιλόπτωχου που προσφέρει άξια 
για δεκαετίες τώρα σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του Καναδά.  

Το δείπνο ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ανδίδων κ. Χριστοφόρος, ενώ με 
δυνατά μηνύματα αγάπης και ειρήνης ξεκί-
νησε το χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καναδά κ.κ Σωτήριος αναφε-
ρόμενος φυσικά και στο σπουδαίο πνευμα-
τικό και φιλανθρωπικό έργο της Κεντρικής 
Φιλόπτωχου Καναδά. Στο τέλος της ομιλίας 
του, θέλοντας να βάλει όλους στο χριστου-
γεννιάτικο κλίμα, τραγούδησε μαζί με όλους 
τους παρευρισκόμενους όμορφα χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια και ψαλμωδίες.
Εγκάρδιο χαιρετισμό απηύθηνε και ο αξι-
ότιμος δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης αλλά και ο πρόεδρος των 

Αρχόντων του Πατριαρχείου Καναδά κ. Τζιμ 
Ανας.  Στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός 
κα Λούσυ Γρηγορίαδου παρουσίασε τους 
στόχους και τους σκοπούς του προγράμμα-
τος που έχει αναλάβει  μαζί με την ομάδα 
της, με κοινωνικές υπηρεσίες σε Ελληνορθό-
δοξες οικογένειες  από κακοποίηση γυναι-
κών μέχρι φροντίδα απόρων και ηλικιωμέ-
νων, ζητώντας συμπαράσταση και υποστή-
ριξη.
Τέλος το λόγο πήρε η πρόεδρος της Κεντρι-
κής Φιλόπτωχου Καναδά  κα Σαπφώ Ρασ-
σιάς δίνοντας ένα θερμό καλωσόρισμα 
γεμάτο ευχαριστίες σε όλους όσους είναι 
δίπλα στο σκοπό της Φιλόπτωχου και στη 

συνέχεια με συγκίνηση τίμησε μαζί με το 
διοικητικό συμβούλιο την πρώην πρόεδρο 
της Κεντρικής Φιλόπτωχου Καναδά κα Ευθυ-
μία Κουτσούγερα που συνεχίζει δυνατά με 
το ίδιο μεράκι να βοηθάει και να προσφέρει.
Η όμορφη βράδια έκλεισε με ελληνικά τρα-
γούδια και χορούς αφήνοντας έντονα συναι-
σθήματα αγάπης και αλληλοϋποστήριξης.
Συγχαρητήρια σε όλες τις Κυρίες της Κεντρι-
κής Φιλόπτωχου, είναι αναγκαία η παρου-
σία σας και ακόμα πιο αναγκαία η πρό-
σφορά σας στην διαιώνιση της ορθόδοξης 
χριστιανοσύνης, της κουλτούρας μας και των 
παραδόσεών μας στον μακρινό φιλόξενο 
Καναδά.

Το δείπνο ευλόγησε ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Ανδίδων κ. Χριστοφόρος

Θερμό καλωσόρισμα έδωσε η 
πρόεδρος της Κεντρικής 

Φιλόπτωχου Καναδά κ. Σαπφώ 
Ρασσιάς

Η κα Ευθυμία (Έφη) Κουτσούγερα, τέως πρόεδρος της 
Κεντρικής Φιλόπτωχου Καναδά, τιμήθηκε για την προσφορά 

της και το έργο της στη Φιλόπτωχο

Η κοινωνική λειτουργός κα Λούση 
Γρηγορίαδου παρουσίασε τους στόχους 

και τους σκοπούς του προγράμματος 
που προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε 

Ελληνορθόδοξες οικογένειες

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τζιμ Καρύγιαννης και ο πρόεδρος των 
Αρχόντων του Πατριαρχείου κ. Τζιμ Ανας από το χαιρετισμό που 

απηύθυναν

Δυνατά μηνύματα αγάπης και 
ειρήνης έδωσε στο χαιρετισμό του 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Καναδά κ.κ Σωτήριος

Στο τραπέζι των επισήμων ο Σεβασμώτατος Μητροπολίτης Καναδά κ.κ Σωτήριος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων κ. Χριστοφόρος, ο 
Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος Δελής, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τζιμ Καρύγιαννης, ο πρόεδρος των Αρχόντων του Πατριαρχείου κ. Τζιμ Ανας, η 
πρόεδρος της Κεντρικής Φιλόπτωχου κ. Σαπφώ Ρασσιάς, ο π. Φανούριος Πάππας, η κα Αναστασία Σωτηροπούλου, η κα Εφη Κούτσουγερα, η 

κα Λούση Γρηγορίαδου και η κα Πολυτίμη Μίσσιος

Μέλη της Φιλόπτωχου του Ι.Ν Παναγίας με τον ιερατικό 
προϊστάμενο π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο

Η κοινότητα του Ι.Ν Άγιων Παντελεήμονα, Άννης & Παρασκευής τίμησε την μεγάλη βραδιά της 
Κεντρικής Φιλόπτωχου Καναδά

Τα Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια αποκορύφωσαν το κέφι της βραδιάς και χόρεψαν όλοι μαζί με 
πρώτες να σέρνουν το χορό οι κυρίες της Φιλόπτωχου

Μέλη της Κεντρικής Φιλόπτωχου Καναδά

Από την Φιλόπτωχο του Ι.Ν Αγίου Νικολάου η πρόεδρος κα 
Άντζελα Γκούλος, η κα Κατερίνα Κουμουτσάκος, η κα Νικολέτα 

Αξιώτης, η κα Αθηνά Περιέπη και η κα Λίνα Τσακόπουλος

κΕιμΕΝΟ/ΦώΤΟΓρΑΦιΕΣ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ
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Καναδά σε μια μεγάλη σύναξη γεμάτη αγάπη

Μέλη της κοινότητας και της Φιλόπτωχου του Ι.Ν Προφήτη Ηλία με τον ιερατικό προϊστάμενο π. Θεολόγο Δράκο

Η Φιλόπτωχος του Ι.Ν Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τον π. Σπυρίδωνα Βιτουλαδίτη

Το ζεύγος Νεβεσκιώτη, ο π. Κριστιάν Σοκοσαν, το ζεύγος Λεμονίδη και το ζεύγος Μαντωνάκη
Η κα Βασιλική Σωτηροπούλου, η κα Αικατερινή Χουρδά, η κα Αφροδίτη Σκλάβου, η κα Φιλιτσια 

Χρονόπουλος και η κα Καλλιόπη Πήτερς με την παρέα τους

Η κα Γεωργία Χαράμης, η κα Ευγενία Γούεστ, ο κ. Τόμ Μπόγλης, η κα Κάθυ Τσαγόπουλος, η κα Τζίνα 
Λουλάκη, ο κ. Ιωάννης Δεληγιώργης, η κα Λευκή Eugena- Ρίνης και ο φωτογράφος κ. Γιώργος Μάνος

Η κα Τίνα Παπαχρήστος, η κα Θωμαή  & η κα Μαίρη Σκορσης, η κα Σοφία Χωματόπουλος, η κα Σάρα 
Πάππας, η κα Αναστασία Καντας και η κα Άννα & ο κ. Αλέξ Καλαμαράς

Από τον Ι.Ν Άγιων Πάντων: Μανδαλέτσης, Διονυσίου, Παντελούκος, το ζεύγος Κυπραίου και το 
ζεύγος ΑργυρίδηΤο τραπέζι της Φιλόπτωχου του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης

Από διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Φιλόπτωχου Καναδά η κα Χριστίνα Κουτσαρης, η κα 
Πατρίτσϊα Κονίδης, η κα Κανελη Κοσκολος, η κα Σπυριδούλα Αγαθος, η κα Μαρία Αγραπίδη, η κα 

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

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

Offers End January 4th. Ask for available Audi Care Service and 
Maintenance Package for up to 4 years 
/ 80,000 km. 

 
 

 Don’t get left out in the cold.

With Audi quattro all-wheel-drive, no matter 

the elements, you can be in yours.

The Audi Uptown Year-End Event is here. 

2016 Audi Q3 2.0T Komfort Tiptronic

/mo for 36 months 

Lease for

$318*
Lease from

w/ $2,998 down 

Audi Uptown
Year-End 

 Event Credit

2.9%†

$2,000‡
with up to

2016 Audi A3 1.8T Komfort S tronic

/mo for 36 months 

Lease for

$278*
Lease from

w/ $2,998 down 

Audi Uptown
Year-End

 Event Credit

1.9%†

$2,000‡
with up to

©2015 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance, on approved credit, on select new and unregistered 2016 Audi models. *Lease example: Audi Q5 2.0 TFSI quattro Komfort/A4 2.0 TFSI quattro Komfort/Q3 2.0 TFSI Komfort/A3 1.8T Komfort Tip with base MSRP of $44,695/$58,995/$36,395/$33,695 (including $2,095 freight 
and PDI) at 2.9/1.9/2.9%/1.9% APR for 36-month terms with $418/$368/$318/$278 monthly payment(after application of the $2,000/$2,500/$2,000 event credit). $100 a/c levy, $29 EHF (tires), $58 PPSA fee, $10 OMVIC fee, $395 dealer administration fee. $4,498/$4,998/$2,998-Q3&A3 down payment or equivalent trade-in, a security deposit of approximately one month’s 
lease payment and first monthly payment are due at lease inception. Total lease obligation: $23,174/$33,356 /$17,754/$17,754 (excluding taxes). Kilometre allowance of 16,000/year; charge of $0.30/$0.30/$0.25/$0.25 km for excess kilometres. ‡An in-store event credit available as a discount off MSRP on purchase or lease of select new and unregistered 2016 Audi models. 
Credit of $2,000/$2,500/$2,000 available for the Audi Q5 2.0 TFSI quattro Komfort/A4 2.0 quattro Komfort/Q3 2.0 TFSI Komfort and A3 Sedan 1.8T . Discount varies by model. Dealer participation is required. Offers end January 4, 2016, and are subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary, some extra cost options may be shown. 
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ

Σαράντα τρία χρόνια έχω γράψει χιλιάδες δια-
φορετικά κείμενα, όμως μέσα σε αυτά τα χρό-
νια έρχονται στιγμές που είναι αυτό που λένε 
«αμαρτία» να μην μπορούν καμιά φορά οι λέ-
ξεις να περιγράψουν την πραγματικότητα… 
μία πραγματικότητα που μακάρι να υπήρχε η 
δυνατότητα να ζήσει όλη η Ελληνική παροι-
κία, να τραγουδήσει μαζί τους, να χορέψει στο 
κάθισμα ή στο διάδρομο του φανταστικού αυ-
τού θεάτρου του Sony Centre που απόλαυσαν 
πάνω από 2.500 Έλληνες από όλα τα μήκη και 
πλάτη του Οντάριο και όχι μόνο.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε ένα πλούσιο 
φωτογραφικό ρεπορτάζ για να μοιραστούμε 
αυτή τη χαρά μαζί σας, εξ’ άλλου λένε μία φω-
τογραφία 1000 λέξεις…

Εμείς  αφού για άλλη μία φορά σας ευχαρι-
στήσουμε για την δυνατή συμπαράστασή σας 
στην εφημερίδα σας την Hellas News και στις 
εκδηλώσεις μας, θα προσπαθήσουμε όσο μας 
το επιτρέπει η υγεία μας να σας «δώσουμε» α-
κόμα περισσότερο με μικρό εισιτήριο στις πο-
λύ δύσκολες εποχές που ζούμε. Γι’ αυτό σας 

προσκαλούμε και στο Πρωτοχρονιάτικο μας 
Ρεβεγιόν με τον Άρχοντα Μάκη Χριστοδουλό-
πουλο με $95 και $125 εισιτήριο (παιδικό $55) 
όλα πληρωμένα.

Τώρα για τον εάν θα περάσουμε καλά… 43 
χρόνια διασκεδάζετε με τις εκδηλώσεις του 
Θανάση Κουρτέση, αυτό τουλάχιστον είναι μια 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Απολαύστε το φωτογραφικό ρεπορτάζ μας ΕΛ-
ΛΗΝΑΡΑΔΕΣ! 
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MIA AΠΟΘΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ

ΝΤΑΛΑΡΑ - ΒΙΤΑΛΗ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ

DETROIT-BUFFALO-ROCHESTER-WINDSOR
LONDON-KITCHENER-HAMILTON

 Ελένη Βιτάλη με το δημοτικό σύμβουλο κ. Τζιμ Καρυγιαννη και 
τη σύζυγό του και τον κ. Τομ Βανακιώτη, ενεργό μέλος της 

Ελληνικής Κοινότητας Οττάβα

O γνωστός δικηγόρος κ. Δημήτρης Κουμαρέλας με 
την πανέμορφη οικογένειά του

Λιμουζίνες στην Λαμπερή είσοδο του Sony Center για ένα λαμπερό Ελληνικό 
event

Η κα Άννα Σπίγγος και η κα Μαρία Ρίγκας από το σύλλογο 
Ν. Καρδίτσας με την  όμορφη παρέα τους

Η κοινότητα του Μάρκχαμ του Ι.Ν Αγιών Παντελεήμονα, Αννης & Αγίας 
Παρασκευής με τον πρόεδρο κ. Γιάννη Λιαγκάκη και τον δικαστή Βασίλη Φάτση
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΩΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΠ’ ΤΗΝ HELLAS NEWS

KINGSTON-BELLEVILLE-OTTAWA-OSHAWA
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ...   ΚΑΙ ΒΑΛΕ...

Ο κιθαρίστας και ο γιος της Γλυκερίας Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης, ο παραγωγός Θανάσης Κουρτέσης και ο 

βιολιστής Ζήσης Σκλαβουνάκης

Η Γλυκερία με τον παραγωγό Θανάση 
Κουρτέση

Ο παραγωγός Θανάσης Κουρτέσης με 
τον καλό του φίλο – δικηγόρο κ. 

Κώστα Αλεξίου

 Γλυκερία με τον δικηγόρο κ. Κώστα Αλεξίου και τον κ. 
Μαστοράκο

Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Πήτερ Μαστοράκο

Θανάσης Κουρτέσης – Γιώργος Νταλάρας, 
μαζί έχουν κάνει τις μεγαλύτερες 
Ελληνικές επιτυχίες στο Τορόντο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιμ 
Καρύγιαννη με το Γιώργο Νταλάρα

Η Ελένη Βιταλή με τον παραγωγό/ 
εκδότη κ. Θανάση Κουρτέση

Η κα Γιώτα Κοβούση από το 
Ελληνικό Προξενείο και η κα 

Ασπασία Κουρτεσιώτη από την 
Κυπριακή Πρεσβεία

Η γνωστή οικογένεια Παπαδάκου

Ο κ. Πήτερ Μινάκης γνωστός ως « Ο 
Καλοφαγάς» με την κα Ειρήνη Σιδέρη και την 

Καλυμνιώτικη παρέα τους

H κα Νάνσυ Αθανασοπούλου – Μυλωνά με τον κ. Τομ 
Μαστοράκο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Δημήτρης Καρύγιαννης
με την σύζυγο του και την κόρη του

Ο επιχειρηματίας και Πρόεδρος του HHF
κ Γιάννης Δάγωνας μετά συζύγου του



4 δεκεμβρίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια42



4 δεκεμβρίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια

Toροντο

43
Πανηγυρικός Εσπερινός του 
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου 

στον Ι.Ν Αγίου Ιωάννη

Μ
ε λαμπρότητα εορτάστηκε την 
περασμένη Κυριακή ο Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερινός του Α-
γίου Αποστόλου Ανδρέου του 

Πρωτοκλήτου όπου δεκάδες ήσαν οι
πιστοί κι φέτος συνέρρευσαν στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννη για να προσκυνήσουν την 
Ιερή Εικόνα του Πρωτόκλητου μαθητή του 
Ιησού Χριστού.
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καναδά κ.κ. 

Σωτήριος, συμπαραστατούμενος από τον 
ιερατικό προϊστάμενο του ναού π. Φίλιππα 
Φιλίππου και από κληρικούς της Ιεράς 
Μητρόπολης.
Στο θείο λόγο του ο Σεβασμιώτατος ανα-
φέρθηκε στο βίο, την κλήση από τον Κύριο 
και το μαρτύριο του Αποστόλου Ανδρέα, 
δίνοντας μέσα από τη βιογραφία του Αγίου 
δυνατά μηνύματα και παραδείγματα αγάπης 
και αφοσίωσης καθηλώνοντας για άλλη μία 
φορά το κοινό με το κήρυγμα του.

κΕιμΕΝΟ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ/ΦώΤΟΓρΑΦιΕΣ: ΓιώρΓΟΣ μΑΝΟΣ

Η ιερά εικόνα του Αγ. Απόστολου Ανδρέου του Πρωτόκλειτου προς προσκύνημα

Ο ιερατικός προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη π. Φίλιππας Φιλίππου μαζί με ενορίτες

Στον εσπερινό παρευρέθει και ο Πρόεδρος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα κ Γιάννης Λιαγκάκης μαζί με 
τη σύζυγό του Ντόρα, την κα Έφη Κουτσούγερα και μέλη της Κοινότητας

A memorial service was 
held on Sunday November 

29th at the University 
of Western ontario 

in memory of Andrea 
Chrisitidis. 

She was a first year student 
studying Health Sciences, 
who was killed by drunk 
driving on october 9th 

2015. 

over 300 people were in attendance including her parents, Chris and 

Georgia, sister Alexia and several family and friends. The Master of 

Ceremonies was The Reverend Karen Low, University Chaplain. Then, a 

prayer was done by Fr. Elias Drossos.  

Many reflections and memories 

were said from University faculty, 

friends and family of Andrea, a 

young girl with many hobbies 

and hopes in a bright future 

ahead. Following the ceremony, 

a bench and plaque were 

revealed in her honour on the 

campus. Aonia i mimni. 
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με το πενακι του κωστα παππα

Τ
α τρια τελευταία χρό-
νια η Τουρκία έχει 
παραβιάσει τον Ελ-
ληνικό εναέριο χώρο 

5,703 φορές (1550 το 2013, 
2653 το 2014 και 1500 το 
2015 μέχρι σήμερα). Οχι για 
10 με 17 δευτερόλεπτα, αλλά 
για αρκετά λεπτά της ώρας. 
Ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη. 
H Ρωσική κυβέρνηση πρέπει 
να ζητήσει συγγνώμη, καθώς 
παραβίασε τον εναέριο χώρο 

της Τουρκίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. Ε! τι του λέτε τώρα του Μογγόλου!!!. 
«Εκείνοι που παραβίασαν τον εναέριο χώρο πρέπει να απο-
λογηθούν. Οι πιλότοι μας και οι ένοπλες δυνάμεις απλώς 
έκαναν το καθήκον τους, που ήταν να απαντήσουν στις 
παραβιάσεις των κανόνων εμπλοκής. Νομίζω αυτή είναι η 
ουσία», επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. 
Ναι αλλά οι κανόνες εμπλοκής απαιτούν παράλληλη πλεύση 
αναχαιτιστικών της παραβιασμένης χώρας και όχι ρουκέ-
τες στα οπισθεν του ενεργούντος την παραβίαση αεροσκά-
φους. Γιαυτό το απεκάλεσε μαχαιριά στην πλάτη ο Πούτιν. 
Γνωρίζει ο μογγόλος ότι στις χιλιάδες παραβιάσεις του ενα-
έριου χώρου, οι Ελληνες τους αναχαίτιζαν με παράλληλες 
πλεύσεις;
Ακόμα τόνισε πως η χώρα θα συνεχίσει να απαντά με τον 
ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση του ρωσικού μαχητικού, 
όταν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της Τουρκίας. Οταν 
εσύ παραβιάζεις τον δικό μας εναέριο τι πρέπει να κάνουμε, 
μογγόλε;
«Αν σήμερα υπάρξει μία νέα παραβίαση του εναέριου 
χώρου μας, τότε είμαστε ικανοί να απαντήσουμε με τον ίδιο 
τρόπο», προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος. Και την ίδια 

ώρα ο μογγόλος παραβίαζε κατα συρροή και κατ εξακολού-
θηση τον Ελληνικό εναέριο χώρο. Ουδεμία καταγγελία από 
Αθήνας, ούτε από αντιπολίτευση. Βιάστηκαν όμως οι μειο-
δότες της αντιπολίτευσης να καρφώσουν τον Τσίπρα που 
έγραψε μια μεγάλη αλήθεια στο Τουίτερ. Οι δε Ευρωπαίοι 
εταίροι μας, πρώην βάρβαροι, κατήγγειλαν τον Τσίπρα για 
τις δημοσιεύσεις, αλλά για την ταμπακιέρα, τις παραβιάσεις, 
τήρησαν σιγή ιχθύος.
Τώρα, έτοιμος να παραιτηθεί αν οι κατηγορίες του Ρώσου 
προέδρου Πούτιν για χρηματοδότηση των τζιχαντιστών 
από την Άγκυρα αποδειχθούν αληθινές, δήλωσε ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Όταν λες κάτι πρέπει 
να το αποδεικνύεις. Αν διαθέτεις στοιχεία, θα πρέπει να τα 
φέρεις στο τραπέζι. Ας τα δούμε» δήλωσε ο Ερντογάν απευ-
θυνόμενος στον Πούτιν, μετά τις κατηγορίες της Μόσχας 
ότι η Άγκυρα χρηματοδοτεί το Ισλαμικό Κράτος, αγοράζο-
ντας πετρέλαιο από τους τζιχαντιστές και ότι κατέρριψε το 
ρωσικό αεροσκάφος ακριβώς για να προστατέψει αυτό το 
εμπόριο. 

«Θα πω κάτι πολύ δυνατό, εδώ. Αν 
αποδειχθεί κάτι τέτοιο (η χρηματοδό-
τηση του Ισλαμικού Κράτους από την 
Τουρκία), η ευγένεια που διακρίνει το 
έθνος μας (αν οι γενοκτονίες,η φίμωση 
του Τύπου, οι δολοφονίες στελεχών, 
τα σκάνδαλα και τα λαθρεμπόρια είναι 
τα χαρακτηριστικά της ευγένειας, συμ-
φωνώ), απαιτεί από εμένα να εγκατα-
λείψω το αξίωμά μου» δήλωσε ο Ερντο-
γάν στο περιθώριο της διάσκεψης του 
ΟΗΕ για το κλίμα. Και απευθυνόμενος 
στον Πούτιν είπε: «Εσύ θα διατηρή-
σεις το αξίωμά σου; Σε ρωτώ ευθέως». 
Αντ¨αυτού, η απάντηση του Πούτιν ήταν 
έμπρακτη, συνάντηση στις 30 Νοεμ-
βρίου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ 
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η κυβέρνηση 
του οποίου δεν διατηρεί τις καλύτερες 
των δυνατών σχέσεων με την Τουρκία 
αυτή την περίοδο.
«Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η απόφαση για 
κατάρριψη του αεροσκάφους υπαγορεύθηκε από την ανά-
γκη να προστατευθούν οι γραμμές παροχής πετρελαίου στο 
τουρκικό έδαφος» δήλωσε χθες από το Παρίσι ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν. «Η Μόσχα έχει λάβει πληροφορίες που δείχνουν 
ότι πετρέλαιο περνά από τους τζιχαντιστές στην Τουρκία», 
πρόσθεσε. 
Η κατάσταση περιπλέκεται τώρα που ο τρόμος από τις επι-
θέσεις του ISIS εξαπλώνεται πάνω από την Ευρώπη και η 
Τουρκία θεωρείται μια από τις χώρες-κλειδιά στην εκστρα-
τεία για την αντιμετώπισή του. Παρά τις δηλώσεις καλής 
θέλησης ορισμένων Ευρωπαίων αξιωματούχων, είναι αμφί-
βολο αν οι ισχυρές χώρες της Ε.Ε (Γερμανία, Γαλλία) έχουν τη 
διάθεση- και την ισχύ- να πιέσουν τον πανίσχυρο, μετά και 

την πρόσφατη περιφανή εκλογική νίκη του, 
να αλλάξει άρδην την πολιτική του, ώστε να 
μην πλημμυρίζουν τα ελληνικά νησιά με πρό-
σφυγες και μετανάστες.
Και η υποκρισία στο διαπασόν, ενώ από τα 
δεξιά της άγουσας από Συρία σε Τουρκία 
οδού καμιόνα των Τζιχαντιστών εισέρχονται 
στην Τουρκία με πετρέλαιο που η οικογένεια 
Ερντογάν και οι περί αυτόν συναπτοί αγορά-
ζουν με $ 3.5 το βαρέλι, από την άγουσα από 
Τουρκία σε Συρία οδό, τα ίδια καμιόνια εξέρ-
χονται φορτωμένα με πυρομαχικά για τους 
Τζιχαντιστές. Από την πλευρά του, ο Αχμέτ 
Νταβούτογλου, σε συνέντευξή του στη βρε-
τανική εφημερίδα The Times, δήλωσε ότι η 
χώρα του, η Ρωσία και όλη η διεθνής κοι-

νότητα οφείλουν να ενωθούν απέναντι στον κοινό εχθρό, 
το «Ισλαμικό Κράτος». «Ενώ τα μέτρα για την υπεράσπιση 
της εδαφικής μας ακεραιότητας θα διατηρηθούν σε ισχύ, η 
Τουρκία θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και τους συμμάχους 
της για τη μείωση των εντάσεων», τόνισε ο Νταβούτογλου. 
Δηλαδή ο άνθρωπος μας δουλεύει ψιλο γαζί.
Σε έμπρακτη χειρονομία προς αυτή την κατεύθυνση, η 
Τουρκία ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλει προσωρινά τους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς της στη Συρία, ώστε να μη 
δώσει αφορμές για καινούργιο, θερμό επεισόδιο με τη 
Ρωσία. Κολοκύθια μετα ρηγάνεως. Τα S-400 είναι εκείνα 
που κόβουν την όρεξη των Μογγόλων και όχι η καλή τους 
θέληση.
Στο μεταξύ, οι Ρώσσοι που δεν μασάνε από δηλώσεις Ντα-
βούτογλου, κατέστρεψαν τις προάλλες πομπή 550 βυτιο-
φόρων με πετρέλαιο που όδευε προς Τουρκία και μια άλλη 
εφοδιοπομπή που έβγαινε με όπλα , που οι μογγόλοι ισχυ-
ρίζονταν ότι ήταν υγειονομικό υλικό για τους μογγόλους 
αδερφούς τους που μάχονται τον Άσσαντ. Τώρα νέοι, σφο-

δροί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Ράκα της βορειοα-
νατολικής Συρίας, άτυπη πρωτεύουσα του χαλιφάτου που 
έχουν ανακηρύξει οι τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους». 
Η Ράκα επλήγη κατ’ επανάληψη τις τελευταίες ημέρες από τη 
Ρωσία και τη Γαλλία, δύο χώρες που θρήνησαν πρόσφατα 
εκατόμβες αθώων θυμάτων από τρομοκρατικές επιθέσεις 
του «Ισλαμικού Κράτους» – πρώτα με την κατάρριψη ρωσι-
κού επιβατικού αεροσκάφους στο Σινά και εν συνεχεία με το 
λουτρό αίματος στο Παρίσι.
 Την Τετάρτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υποστήριξε 
πως έχει αποδείξεις ότι ο Τούρκος πρόεδρος και μέλη της 
οικογένειας του κάνουν εμπόριο πετρελαίου με τζιχαντιστές. 
Όπως υποστήριξε ο υφυπουργός Άμυνας «εμπλέκονται 
απευθείας σε παράνομη προμήθεια πετρελαίου από εγκα-
ταστάσεις που ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία».
Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τα έσοδα του πετρελαίου από 
εκτάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των τζιχαντιστών 
χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να ενισχυθεί η τουρκική 
ηγεσία, αλλά για να χρηματοδοτηθούν και οι τρομοκράτες. 
Ο ίδιος παρουσίασε και φωτογραφίες που λέγεται ότι κατα-
γράφουν την πορεία των κομβόι των φορτηγών, τα οποία 
μεταφέρουν πετρέλαιο στα συρο-τουρκικά σύνορα, χαρα-
κτηρίζοντας τις «αδιάψευστα στοιχεία». Σύμφωνα με τον 
ίδιο υπουργό, τζιχαντιστές κερδίζουν περίπου 2 δισ. δολά-
ρια ανά έτος, δαπανώντας αυτά τα κεφάλαια στο να προ-
σλαμβάνουν μαχητές από ολόκληρο τον κόσμο και να τους 
προμηθεύουν με όπλα και εξάρτηση. Σύμφωνα με τις διαθέ-
σιμες πληροφορίες, αυτή η παράνομη επιχείρηση περιλαμ-
βάνει την υψηλόβαθμη πολιτική ηγεσία της χώρας, τον πρό-
εδρο Ερντογάν και την οικογένειά του».
Tις κατηγορίες του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνεργασία Τούρ-
κων αξιωματούχων με τους τζιχαντιστές, προεκτείνουν ξένα 
sites όπως το Russia Today (RT), φτάνοντας μέχρι το γιο του 
Ερντογάν, Μπιλάλ.
Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, ο μεγαλύτερος οικο-
νομικός συνεταίρος των τζιχαντιστών στο παράνομο λαθρε-
μπόριο πετρελαίου από τα κατεχόμενα εδάφη τους στην 
Συρία και στο Ιράκ, δεν είναι άλλος από τον γιο του Τούρ-
κου προέδρου. Το RT δημοσιεύει φωτογραφίες του Μπιλάλ 
οι οποίες είχαν πρωτοδημοσιευτεί σε τουρκικά κοινωνικά 
δίκτυα και υποστηρίζει ότι εικονίζεται με ανθρώπους των 
τζιχαντιστών.
Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχεται η μαρτυρία 
μίας νοσοκόμας, σύμφωνα με την οποία η κόρη του Ταγίπ 
Ερντογάν, Σουμεγιέ, είναι υπεύθυνη σε ένα μυστικό στρα-
τόπεδο- νοσοκομείο εντός της Τουρκίας και πολύ κοντά στα 
σύνορα με την Συρία, όπου τουρκικά φορτηγά του στρατού 
καθημερινά μεταφέρουν δεκάδες τραυματίες τζιχαντιστές 
προκειμένου να θεραπευτούν και να επιστρέψουν υγιείς 
πίσω στη Συρία.

ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ...Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ;
ερντογάν: Όλοι πρέπει να σεβαστούν το δικαίωμα της τουρκίας να προασπίζει τα σύνορά 
της. απαντούμε:  τα δικαιώματα της ελλάδος μογγόλε; ΕΠιμΕλΕιΤΑι κΑι ΓρΑΦΕι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 



4 δεκεμβρίου 2015
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια

Toροντο

45

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΥΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

& ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

647.768.3799

TA ΓΝΩΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΒΙΤΕ ΜΕ

ΖΗΤΟΥΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
416-519-2798

ή 416-545-0777

Ελληνίδα Κυρία
από την Αριζόνα

ζητά

γυναίκα συγκάτοικο

 για να μοιράζονται σπίτι 
με 3 κρεβατοκάμαρες

στην περιοχή Goodyear 
σε πολύ καλή γειτονιά.

Μοναδική ευκαιρία 
συγκατοίκησης γιατί

η συγκάτοικος το περισσότερο 
χρόνο λείπει στην Ελλάδα.

Τηλ. για πληροφορίες : 
(+1) 623.476.8804

κα Αγγελική

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ & 
CALCULUS

(ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
37 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Tel: 647.346.2543 – 647.923.6576
johnyiannacos50@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

4 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

416.247.3969
κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κυρία Ελληνίδα ζητά εργασία

για φροντίδα ηλικιωμένου
και οικιακή βοήθεια

(μαγειρική και καθαρισμός οικίας)

Προϋπηρεσία στο χώρο
Συστάσεις Διαθέσιμες

κα Αφροδίτη : 647.907.9475

To Country Boy
Family Restaurant

στη περιοχή Kitchener/Waterloo
ζητάει έμπειρο

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ειδικευμένο σε εξωτικά 
ελληνικά γλυκά

Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία
οργανωμένος, 

έτοιμος να δουλέψει 7 ημέρες 
και 40 ώρες την εβδομάδα

μισθός $18/ώρα

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ

JOHN & NIKI 
GRIGORIADIS

«THE NEGOTIATORS»
2 BRAND NEW HOMES TO BE 
BUILT ON EXTRA LARGE LOTS

*BUY NOW AND CHOOSE YOUR 
OWN COLOURS, FLOORS, KITCHEN, 

TILES, COUNTERS ETC.
*POSSESSION SPRING 2016

*****CALL US TODAY FOR DETAILS !!!*****

49 Four Oaks Gate
Live in Sought after East York 
Pocket!  Home has too many 
luxuries and Upgrades...Pool, 
Sauna, Cabana, 3 Fireplaces, 
Garage, 5 Bathrooms, 4 plus 2 

Bedrooms, Hardwood Throughout, 
Crown Mouldings, Interlocking 

and Professional Landscaping...
the finest in custom homes!

$1,995,000

374 Deloraine Ave
Prestigious Bedford Area 

4 plus 2 Bdrms with 4 Bathrooms 
and Fabulous Modern Eat-In 
Kitchen. Huge Family Room 

on the main floor perfect 
for entertaining! This home 
boasts 3000+ sq ft of family

living. Interlocking, hardwood 
floors, 9 Appliances including 

built in Vacuum System, 
wainscoting, Fireplace, Granite 

Counters and Private Drive. Many 
extras with many upgrades.

$1,689,000
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Τ
ην Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 2015, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα ΕΣΤΙΑ της Winona, η φετινή εκδήλω-
ση του Ελληνικού Σπιτιού, για τους πολυπληθείς και 
ακούραστους εθελοντές. 

Οι οικοδεσπότριες της εκδήλωσης ήταν η Πετρούλα Ασι-
μάκη, η Ντόρα Καρούμπα και η Πολυξένη Περγκάντη. Από 

τη Διοίκηση του Ελληνικού Σπιτιού παρεβρέθηκαν ο κ. Γιάν-
νης Φαναράς, ο κ. Μιχάλης Νερουλάς, ο κ. Τομ Νοϊτσης, ο κ. 
Βασίλης Καραγιάννης, η κ. Ειρήνη Ντότσικα, πρόεδρος του Γ. 
Τμήματος και ο κ. Αρτεμάκης.
Η εκδήλωση είχε εντυπωσιακή επιτυχία, αφού η ΕΣΤΙΑ κατα-
λείφθηκε από ένα τεράστιο κοινό εθελοντών.

 Όλοι και όλες απόλαυσαν το νοστιμότατο και καλομαγει-
ρεμένο φαγητό που ήταν από τον κ. Γιώργο Ράιο και το Mr. 
Greek Restaurants. Τη διασκέδαση είχε αναλάβει ο Dj Τέρρυ 
Τσιάνος. 
Το Ελληνικό Σπίτι ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές 
του για το θεάρεστο έργο που προσφέρουν στον Οργανισμό. 
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου 
στην Ι.Μ. Τορόντο

Τ
ην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, 
ο Μητροπολίτης Σωτήριος τέλεσε 
την σε Πρεσβύτερο χειροτονία του 
Διακόνου Θεόδωρου Αλαμάνου, 

βοηθούμενος από δώδεκα ιερείς της πε-
ριοχής Τορόντο και περιχώρων, στον Ιερό 
Ναό Αγ. Νικολάου, Τορόντο. (Συμπροσευ-
χόμενος στο Ιερό ήταν ο Επίσκοπος Χρι-
στοφόρος).Στην χειροτονία έλαβε μέρος η 
οικογένεια του π. Θ. Αλαμάνου, η πρεσβυ-
τέρα Χαρούλα και η κόρη του Μαρία, φίλοι, 
συγγενείς και πλήθος ευλαβών χριστιανών.
Μετά την Θεία Λειτουργία και την χειροτο-
νία, στην αίθουσα του Ι. Ναού προσφέρ-
θηκε νηστήσιμο γεύμα για όλους. Την φρο-
ντίδα και την άριστη οργάνωση του γεύμα-
τος επιμελήθηκαν με υποδειγματικό τρόπο, 
ο Ιερ. Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
π. Φ. Παππάς και η πρόεδρος της Κοινό-
τητας κ. Αναστασία Σωτηροπούλου και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι. 
Ναού και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Ο π. Θεόδωρος Αλαμάνος θα υπηρετή-
σει προσωρινά στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος 
Τορόντο. ΑΞΙΟΣ!!!
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ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ 
ΕΠιμΕλΕιΑ κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο 
Νέ λσον Μαν τ έ λα (Nel son 
Rolihlahla Mandela), γεννήθη-
κε στις 18 Ιουλίου του 1918 στο 
χωριό Μβέζο (Mvezo) της Νότιας 

Αφρικής, Χριστιανός (Μεθοδιστής), γιος ε-
νός φυλάρχου και είναι  ένα από τα πλέον 
αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας, 
είναι ένας άνθρωπος που η αφοσίωσή του 
στις ελευθερίες του λαού του ενέπνευσαν 
υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των σε όλο τον κόσμο. 
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή. Το 
1944, έγινε μέλος του Αφρικανικού Εθνικού 
Κογκρέσου (ANC), το κυβερόν κόμμα από 
την άνοδο του Μαντέλα στην εξουσία μέχρι 
τώρα και εργάστηκε ενεργά για την εξάλειψη 
των πολιτικών του απαρτχάιντ του κυβερ-
νώντος Εθνικού Κόμματος. Πήγε στο Γιοχά-
νεσμπουργκ επειδή οι γονείς του ήθελαν να 
τον παντρέψουν χωρίς να το θέλει αυτός.
Κατά τη διάρκεια της δίκης του για τις δρα-
στηριότητές του, ο Μαντέλα διακήρυξε, 
«Πάλεψα ενάντια στην κυριαρχία των λευ-
κών, πάλεψα και ενάντια στην κυριαρχία 
των μαύρων. Αυτό που επιθυμώ είναι το 
ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης 
κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι συμβι-
ώνουν αρμονικά και απολαμβάνουν ίσων 
ευκαιριών. Είναι ένα ιδανικό, το οποίο 
ελπίζω να ζήσω και να το πραγματοποι-
ήσω. Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό 
για το οποίο είμαι προετοιμασμένος να 
πεθάνω».
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Φορτ 
Χερ, Διεθνή Προγράμματα στο Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο 
της Νότιας Αφρικής (Πρετώρια) και στο 
Πανεπιστήμιο του Βιτβάτερσαντ (Γιοχάνε-
σμπουργκ) και δικηγόρεψε στο Γιοχάνε-
σμπουργκ.
Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη 
μεγάλη εκστρατεία κατά της ρατσιστικής 
πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας Αφρι-
κής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους 
επικεφαλής του κινήματος κατά του Απαρ-
τχάιντ και ενεργό μέλος του ANC. Φυλα-
κίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς 
των λευκών. Η καταδίκη του σε ισόβια δεν 
τον εμπόδισε να γίνει σύμβολο της αντί-
στασης στο διογκούμενο κίνημα κατά του 
απαρτχάιντ, αρνούμενος κατ’ επανάληψη 
να συμβιβάσει τις πολιτικές του θέσεις 
για να επιτύχει την απελευθέρωσή του. 
Τελικά, αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο 
του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε 
Κλερκ αναγνώρισε το Αφρικανικό Εθνικό 
Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Ο 
Μαντέλα  ενέτεινε τη μάχη του εναντίον της 
καταπίεσης για να επιτύχει τους στόχους, 
που αυτός και άλλοι είχαν θέσει σχεδόν 
σαράντα χρόνια πριν. 
Η απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε 
την απαρχή θεμελιακών αλλαγών στο Νοτι-
οαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην 
πτώση του ρατσιστικού του καθεστώ-
τος και την κυβέρνηση για συνταγματική 
μεταρρύθμιση. Το 1993 του απονεμήθηκε 
το Νόμπελ Ειρήνης που το μοιράστηκε με 
τον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ.

    Το Μάιο του 1994, ο Μαντέλα ορκίστηκε 
ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτίου 
Αφρικής, σε εκλογές που επιτράπηκε να 
ψηφίσουν λευκοί και μαύροι,  ένα αξίωμα 
που κράτησε μέχρι το 1999 (10 Μαΐου 
1994 – 14 Ιουνίου 1999). Προέδρευσε (με 
αντιπρόεδρο τον Ντε Κλέρκ) κατά την περί-
οδο που η χώρα άφησε πίσω της την διακυ-
βέρνηση από μια μειονότητα και το απαρ-
τχάιντ κερδίζοντας το διεθνή σεβασμό για 
την προάσπιση της εθνικής και διεθνούς 
συμφιλίωσης. Ο σημερινός πρόεδρος είναι 
ο Τάμπο Μπέκι. Από το 1998 μέχρι το 1999 
χρημάτισε Πρόεδρος του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων.
Απεβίωσε  στις 5 Δεκεμβρίου 2013 (95 
ετών) στην κατοικία του στο Χάουτον του  
Γιοχάνεσμπουργκ, 
Πρόκειται για μια προσωπικότητα διε-
θνούς φήμης, ο Νέλσον Μαντέλα, ενώ όχι 
πολλές από τις λεπτομέρειες για τη ζωή και 
την καριέρα του είναι γνωστές στο κοινό. 
Ωστόσο, ελάχιστα γνωστό είναι πως το 
πραγματικό του όνομα δεν ήταν Νέλσον, 
λάτρευε την πυγμαχία, βρισκόταν στη λίστα 
τρομοκρατών των ΗΠΑ μέχρι το 2008 και 
χρειάστηκε 50 χρόνια για να πάρει τελικά 
το πτυχίο νομικής. 
Εξι πράγματα που μπορεί να μην έχετε 
ακούσει για τον εκλιπόντα ηγέτη της Νότιας 
Αφρικής
1. Ήταν οπαδός του μποξ. Στα νιάτα του 
ο Νέλσον Μαντέλα, λάτρευε την πυγμα-

χία και το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. 
Ακόμη και κατά τη διάρκεια των 27 χρόνων 
που πέρασε στη φυλακή, αθλούνταν επί 
καθημερινής βάσεως. 
«Δεν μου αρέσει η βία που βγαίνει από 
το μποξ τόσο όσο η επιστήμη του αθλή-
ματος. Πάντα με εξίταρε το πώς κάποιος 
κινεί το σώμα του για να προστατευθεί, 
πώς κάποιος χρησιμοποιεί μια στρατηγική 
τόσο για να επιτεθεί όσο και να υποχωρή-
σει, πώς κάποιος δίνει το ρυθμό σε έναν 
αγώνα» έγραψε στην αυτοβιογραφία του 
«Long Walk to Freedom».
«Στο ρινγκ, η κοινωνική τάξη, η ηλικία, το 
χρώμα και ο πλούτος δεν έχουν θέση… 
Από τη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, 
δεν πήρα μέρος σε καμία πραγματική πάλη. 
Ενδιαφερόμουν περισσότερο για την εξά-
σκηση. Βρήκα την αυστηρή άσκηση, μια 
εξαιρετική διέξοδο από την ένταση και το 
άγχος. Μετά από μια έντονη προπόνηση, 
ένιωθα καλύτερα τόσο πνευματικά όσο και 
σωματικά» έγραψε.Ανάμεσα στα αναμνη-
στικά στο Οικογενειακό Μουσείο Μαντέλα 
στο Σοβέτο, οι επισκέπτες μπορούν να 
δουν και τη ζώνη του παγκόσμιο πρωτα-
θλήματος που έδωσε στον Μαντέλα ο Αμε-

ρικανός πυγμάχος, Sugar Ray Leonard.
2. Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Νέλ-
σον. Ο Ρολιχλάλα Μαντέλα ήταν εννέα ετών 
όταν ένας δάσκαλος στο δημοτικό σχο-
λείο των Μεθοδιστών όπου φοιτούσε στην 
Κουνού, της Νότιας Αφρικής, του έδωσε 
ένα αγγλικό όνομα – Νέλσον- σύμφωνα με 
το έθιμο να δίνονται σε όλα τα παιδιά του 
σχολείου χριστιανικά ονόματα.Ήταν μια 

κοινή πρακτική στη Νότια Αφρική και σε 
άλλα μέρη του κόσμου, όπου δινόταν ένα 
αγγλικό όνομα σε κάποιον ώστε οι ξένοι 
να μπορούν να το προφέρουν πιο εύκολα.
    Το Ρολιχλάλα δεν είναι ένα κοινό όνομα 
στη Νότια Αφρική. Προέρχεται από τη 
διάλεκτο των Xhosa, μια από τις 11 επί-
σημες γλώσσες της χώρας, που ομιλείται 
από το 18% του πληθυσμού. Στην κυριο-
λεξία σημαίνει «τραβώντας το κλαδί ενός 
δέντρου», αλλά στην καθομιλουμένη 
σημαίνει «ταραχοποιός». Ωστόσο στη 
Νότια Αφρική, τον Μαντέλα τον αποκαλού-
σαν Μαντίμπα, από σεβασμό.
3. Ήταν στη λίστα τρομοκρατών των ΗΠΑ 
μέχρι το 2008. Πριν από αυτό, μαζί με 
άλλους πρώην ηγέτες του ANC, ο Μαντέλα, 
μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ μόνο με 
ειδική άδεια από το γραμματέα του κρά-
τους, γιατί το ANC είχε χαρακτηριστεί ως 
τρομοκρατική οργάνωση από την πρώην 
κυβέρνηση του απαρτχάιντ της Νότιας 
Αφρικής.
4. Ξέχασε τα γυαλιά του όταν απελευθερώ-
θηκε από τη φυλακή. Η απελευθέρωση του 
Μαντέλα έγινε στις 11 Φεβρουαρίου του 
1990, μετά από χρόνια πολιτικής πίεσης 

κατά του απαρτχάιντ. Εκείνη την ημέρα, ο 
νοτιοαφρικανός ηγέτης ήταν «έκπληκτος 
και λίγο ανήσυχος» όπως θυμόταν αργό-
τερα.
Ο Μαντέλα και η τότε σύζυγός του Γουίνι, 
οδηγήθηκαν στο κέντρο της πόλης του Κέιπ 
Τάουν προκειμένου να μιλήσει μπροστά 
σε ένα πλήθος κόσμου. Αλλά όταν έβγαλε 
το κείμενο της ομιλίας του, διαπίστωσε ότι 
είχε ξεχάσει τα γυαλιά του στη φυλακή και 
αναγκάστηκε να δανειστεί της συζύγου 
του.
5. Ντυνόταν ως σοφέρ για να αποφύγει την 
αστυνομία. Όταν άρχισε να κινείται «υπό-
γεια» εξαιτίας των δραστηριοτήτων του στο 
ANC, η ικανότητα του Μαντέλα να αποφεύ-
γει τις μυστικές υπηρεσίες, του χάρισε το 
παρατσούκλι «ο μαύρος Pimpernel» από το 
μυθιστόρημα The Scarlet Pimpernel, που 
μιλά για έναν ήρωα με μυστική ταυτότητα.
Ήταν γνωστό ότι ο Μαντέλα μεταμφιεζό-
ταν ως σοφέρ, κηπουρός και σεφ για να 
ταξιδεύει σε όλη τη χώρα περνώντας απα-
ρατήρητος από τις αρχές. Κανείς δε γνωρί-
ζει πως ο Μαντέλα, που κινούνταν κρυφά 
με ψεύτικη ταυτότητα, τελικά εκτέθηκε και 
συνελήφθει.
6. Είχε το δικό του δικηγορικό γραφείο 
αλλά του πήρε χρόνια για να πάρει πτυχίο 
νομικής. Ο Μαντέλα σπούδαζε νομική για 
περίπου 50 χρόνια από το 1939, αποτυγ-
χάνοντας περίπου στα μισά μαθήματα από 
αυτά που είχε πάρει.
Ένα διετές δίπλωμα δικαίου του επέτρεψε 
τελικά να κάνει την πρακτική του και τον 
Αύγουστο του 1952, μαζί με τον Όλιβερ 
Ταμπού, ίδρυσαν το πρώτο δικηγορικό 
γραφείο μαύρων στο Γιοχάνεσμπουργκ της 
Νότιας Αφρικής.
Επέμενε ωστόσο να εξασφαλίσει το πτυχίο 
της νομικήςκάτι που κατόρθωσε όταν ήταν 
στη φυλακή το 1989. 
Παντρεύτηκε τρείς γυναίκες, την Εβε-
λ ιν  Μέ ιζ  (194 4 –1957),  τ ην  Ουίν ι 
Μαντέλα(1957–1996) και την τελευταία 
Γκράσα Μασέλ(1998–παρόν)

«αν μιλάς σ’ έναν άνθρωπο σε μια γλώσσα που 
καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. αν του μιλάς 
στη δική του γλώσσα, μιλάς στην καρδιά του»

—νέλσον μαντέλα
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Ε
τυμολογία, Δεκέμβριος από το Δέκα ως Δέκατος μήνας 
(στο ρωμαϊκό ημερολόγιο), (ο δωδέκατος και τελευταίος 
μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό Hμερολόγιο και έχει 
31 ημέρες. ). Διατήρησε όμως την ονομασία του αυτή και 

μετά το Διάταγμα του Καρόλου Θ’ το 1564 που έλεγε ότι ο χρό-
νος αρχίζει από τον Ιανουάριο. Επίσης ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Κόμμοδος ονόμασε το Δεκέμβριο «Αμαζών» προς τιμή μιας γυ-
ναίκας, που είχε την προσωπογραφία της ως Αμαζόνα πάνω στο 
δαχτυλίδι του. Δεκέμβριος: Από το λατινικό decem (δέκα), λόγω 
της θέσης που είχε στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο.
Μεταξύ της 21ης και 22ης Δεκεμβρίου ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιο 
του Αιγόκερω και αρχίζει ο χειμώνας. Η μέρα αυτή, δηλαδή η 
22η Δεκεμβρίου, έχει τη μικρότερη διάρκεια από όλες τις μέρες 
του χρόνου και η νύχτα της 22ης Δεκεμβρίου έχει τη μεγαλύτερη 
διάρκεια. 
Ο Δεκέμβριος είναι ονομαστός μήνας για τον ελληνικό λαό για 
δυο κυρίως αιτίες: για τις χριστιανικές γιορτές του και για το 
βαρύ κρύο του. Γι’ αυτό και σε διάφορες περιοχές της χώρας 
μας του έχουν δώσει ορισμένα χαρακτηριστικά ονόματα, όπως 
«Χριστουγεννάς», «Χριστουγεννάρης», (Ρόδος και Πόντος), 
«Χριστουγεννιάτης» (Λέσβος), «Χριστουγεννίτης» (Χαλκιδική), 
επειδή γιορτάζονται τα Χριστούγεννα,

Αρχαίες και νέες εορτές:
Της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου). Σε πολλές πόλεις της Μ. 
Ασίας «φτιάχνουν μια μεγάλη μελόπιτα, που την τοποθετούν στο 
τρίστρατο της γειτονιάς. Εκεί πηγαίνει ο ιερέας να την ευλογήσει. 
Κατόπιν, η νοικοκυρά κόβει την πίτα και τη μοιράζει στους περα-
στικούς». Η έκθεσις στο τρίστρατο και η προσφορά στον κόσμο 
θυμίζει τα δείπνα της Εκάτης, που τη λάτρευαν ιδιαίτερα στη Μ. 
Ασία ως «τριοδίτιν» και «ενοδία» θεά.
Του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). Είναι ο προστάτης των 
ναυτιλλομένων. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, «τα ρούχα του 
είναι πάντοτε βρεγμένα από την άλμη και τα γένια του στάζουν 
θάλασσα..». Είναι ο κύριος των ανέμων και της τρικυμίας.
Του Αγίου Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρίου). Τιμάται κατεξοχήν στην 
Κέρκυρα. Με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο 
έπεφτε το 19ο αιώνα στις 9 του Δεκέμβρη. Οι άνθρωποι είχαν 
προσέξει αυτή τη σταδιακή αύξηση του φωτός από αυτή τη μέρα 
- αφού ο Ήλιος και το φως έπαιζαν, και παίζουν, σημαντικό ρόλο 
στη ζωή μας. Παρετυμολογώντας, λοιπόν, το όνομα της Αγίας 
Άννας, η μέρα παίρνει μια «ανάσα» ή γίνεται «άνετη», του αγίου 
Σπυρίδωνα, που γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου, έλεγαν: «Απ’ του 
αγίου Σπυρίδωνα μεγαλώνει η μέρα κατά ένα σπυρί».
Στις 19 Δεκεμβρίου, παραμονή του άγιου Ιγνάτιου, η αύξηση του 
φωτός είναι σημαντική, παρετυμολογώντας του άγιου το όνομα 
έλεγαν: «αύριο είναι ο άγιος Αγνάντιος αγναντεύει ο ήλιος προς 
το καλοκαίρι».

Λαογραφία:
 Οι Καλικάντζαροι ή Λυκοκάντζαροι (Αρκαδία, Μεσσηνία) ή δια-
πλεκόμενοι στη σημερινή τους εκδοχή, είναι κρυμμένοι μέσα 
στη γη, πελεκώντας τους στύλους που τη στηρίζουν. Βγαίνουν το 
Δωδεκαήμερο (25 Δεκ.-6 Ιαν.) και πειράζουν τους ανθρώπους 
της οικουμένης. Είναι μαυριδεροί, τριχωτοί, με κόκκινα μάτια, 
με τράγινα πόδια. Οι δαίμονες-Καλλικάντζαροι ταυτίζονται με 
τις δαιμονικές Κήρες των αρχαίων. Είναι «μαύροι, άσχημοι, με 
κόκκινα μάτια και τριχωτό σώμα». Στην Κύπρο ονομάζονται... 
Πλανήταροι (!) «Εκεί τους κάνουν ξεροτήγανα για να τους καλο-
πιάσουν». 
Κάλαντα: «Χριστός γεννιέται, σα γήλιος φέγγει σα νιο φεγγάρι, 
σαν παλικάρι. Κυρά Θεοτόκο εκοιλοπόνα, εκοιλοπόνα και παρε-
κάλιε! μαμή να πάτε, μαμή να φέρτε» (Θράκη) Στα κάλαντα τα 
παιδιά κρατούν καραβάκι. «Το καράβι αυτό -μας πληροφορεί 
ο Κυριακίδης- ενθυμίζει το πραγματικόν πλοίον, το οποίον κατά 
την εορτήν των Ανθεστηρίων στας Αθήνας εφέρετο επί τροχών 
επαναφέρον τον Διόνυσον, τον θεόν της βλαστήσεως» (βλ. Στ. 
Κυριακίδη, Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός, Αθήναι 1946, σ. 71). 
Χριστούγεννα. «Χριστός γεννιέται, Σα γήλιος φέγγει» (Κάλαντα 
Θράκης). 

Αρχαίες εορτές: Το 354 μ.Χ. ορίζε-
ται στη Ρώμη η 25η Δεκεμβρίου - 
η γενέθλιος ημέρα του Μίθρα, του 
«αήττητου Ηλίου» -ως ημέρα εορ-
τής των Χριστουγέννων, επειδή ο 
Χριστός λατρεύεται πλέον ως «ο 
φέρων το φως» το αληθινό, υπο-
καθιστώντας τους ηλιακούς θεούς 
της ειδωλολατρίας. Στην αρχαι-
ότητα γιόρταζαν, την ίδια μέρα, 
τη γέννηση του Θείου Βρέφους 
Λικνίτη (λίκνο: κούνια) στους Δελ-
φούς, που ήταν ο Διός Νύσος: 
Διό-νυσος, ο υιός του Θεού, του 
Θείου Βρέφους Αιώνα στην Αλε-
ξάνδρεια, του Θείου Βρέφους 
Πλούτου στην Ελευσίνα ου συμ-
βόλιζε τον πλούτο της χρονιάς, 
κατά το «Εκανε κι η Ελευσίνα 
στάρι». κ.ά., με πάνδημες γιορτές, 
διασκεδάσεις και ξεφαντώματα. 
Προετοιμασίες: Γουρουνοχαρές 
και χοιροσφάγια, καθόσον οι 
μοσχαροκεφαλές ανήκουν στο απώτερο παρελθόν. Οιωνοί και 
μαντείες: Γίνονται υδατομαντείες, λεκανομαντείες, αριθμομα-
ντείες και κατοπτρομαντείες.
Ο Δεκέμβριος από τους Ρωμαίους ήταν αφιερωμένος στον 
Κρόνο προς τιμήν του οποίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια που 
ξεκινούσαν από τις 17 του μηνός. Πίστευαν ότι στις 25 του μηνός 
ο Ήλιος αναγεννιέται και αποκτάει καινούργιες δυνάμεις. Γι αυτό 
και τότε γιόρταζαν τα γενέθλια του αήττητου ήλιου. Η εκκλη-
σία μας , με βάση το γεγονός αυτό πού ήταν βαθιά ριζωμένο 
στη λαική συνείδηση καθιέρωσε μια χριστιανική γιορτή. Τέτοια 
γιορτή που ταίριαζε στην αντικατάσταση αυτή θεωρήθηκε πως 
είναι η γέννηση του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ο ζωοδότης 
ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι αυτό ο Δεκέμβριος σε πολλά 
μέρη πήρε το όνομά του από τη μεγάλη γιορτή και αποκαλείται 
Χριστουγεννάρης.
Στην περίοδο του Δεκέμβρη, τρεις είναι οι εμπειρίες του χρόνου 
που προεξάρχουν: το κρύο, το τέλος της σποράς και η μείωση 
του φωτός. Το Δεκέμβρη έχουμε τις μικρότερες μέρες. Από τα 
Χριστούγεννα όμως και ύστερα αρχίζουν να μεγαλώνουν. Οι 
εμπειρίες αυτές εκφράζονται μέσα από τις γιορτές και  τα έθιμα 
του Δεκέμβρη.
Το κρύο συνδέεται με τρεις κυρίως γιορτές στην αρχή του Δεκέμ-
βρη: της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Σάββα, και του Αϊ-Νικόλα. 
Λέει η παροιμία: «Βαρβάρα βαρβαρώνει, αϊ-Σάββας σαβανώνει, 
αϊ-Νικόλας παραχώνει». 
Η δεύτερη εμπειρία του χρόνου που σημειώσαμε για το Δεκέμ-
βρη είναι το τέλος της σποράς. 
Εκφράζεται κι αυτή με παροι-
μίες και παροιμιακές φρά-
σεις, όπου κυριαρχεί η χρήση 
της παρετυμολογίας, όπως 
λ.χ. στην έκφραση «ο Αντριάς 
αντρειεύει το κρύο», όπου η 
ηχητική συνάφεια ερμηνεύ-
εται σαν αιτιώδης σχέση. Ως 
προς τη σπορά, τώρα, λένε: 
«Δικέμβρης, δίκιος σπόρος» 
ή «Δικέμβρη, δίκια σπέρνε». 
Δίκια, σημαίνει εδώ ότι ο ζευ-
γάς δεν πρέπει να ρίχνει το 
σπόρο μήτε πολύ αριά, μήτε 
πολύ πυκνά, γιατί το χώμα 
είναι αρκετά ποτισμένο από 
τη βροχή πια κι έτσι δεν υπάρ-
χει φόβος μήπως δε φυτρώσει 
μέρος του σπόρου ή μήπως 
δεν τραφεί αυτός που θα 

φυτρώσει. Η παρετυμολογία είναι ανάμεσα στο δίκιος και στο 
Δικέμβρης.
Στο τέλος της σποράς μορφοποιείται και με μη λεκτικό τρόπο, με 
συμβολικές πράξεις. Οι πράξεις έχουν σχέση κυρίως με τα ζώα 
που οργώνουν τους «βούς αροτήρας» των αρχαίων, τα αντίστοιχα 
των σημερινών τρακτέρ. Οι γεωργοί θέλουν να ευχαριστήσουν 
τα ζώα τους για τη βοήθεια που τους πρόσφεραν στη σπορά. Και 
γι’ αυτό τα γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου, του αγίου Μόδεστου. 
Ο Μόδεστος ήταν αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων και το συναξάρι 
του αναφέρει ότι ανάστησε πολλά ζώα. Γι’ αυτό συνδέθηκε μαζί 
τους. Στο Δρυμό, στη γιορτή του αγίου, δίνουν στα ζώα τριμ-
μένους άρτους και αντίδωρο από την εκκλησία, για να φάνε τα 
ζώα και να γίνουν γερά. Στη Λήμνο οι ζευγάδες κάνουν κόλλυβα, 
που τα πηγαίνουν στην εκκλησία και τα διαβάζει ο παπάς και τα 
ρίχνουν έπειτα στην ταγή για τα ζώα.
Η τρίτη εμπειρία του χρόνου για το Δεκέμβρη είναι το φως. «Του 
Δεκέμβρη η μέρα, καλημέρα-καλησπέρα»  λέει μια παροιμία για 
το Δεκέμβρη, γιατί το μήνα τούτο έχουμε τις μικρότερες μέρες και 
τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. 
Το φυσικό φαινόμενο εξηγείται ως εξής: ο Ήλιος έχει τώρα τη 
μεγαλύτερη απόκλιση νότια του ισημερινού, με αποτέλεσμα 
το βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, να φωτί-
ζεται πολύ λιγότερο από το νότιο. Από τις 22 του Δεκέμβρη, 
δηλαδή από το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως λέγεται, η απόκλιση 
του Ήλιου νότια του ισημερινού, αρχίζει να λιγοστεύει, οπότε το 
βόρειο ημισφαίριο φωτίζεται περισσότερο και η μέρα μεγαλώ-
νει.

ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

Λαογραφία Δεκεμβρίου
Παραδόσεις, Ήθη και Έθιμα ανασυρμένα από τα βάθη των αιώνων, από διάφορες περιοχές της πατρίδος μας
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Σ
το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων μπή-
κε το Hellenic Heritage Foundation (H.H.F) με 
την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε για άλλη μία χρόνια στο όμορφο 

χώρο του Palais Royale για τα μέλη και τις οικογένειες 
του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού.
Η αίθουσα που ήταν στολισμένη στα χριστουγεννιά-
τικα χρώματα, το εξαίρετο φαγητό και το καλό κρασί 
αλλά προπάντων η φιλοξενία των διοργανωτών, όλα 
αυτά μαζί  δημιούργησαν ένα κλίμα φιλικό και οικο-
γενειακό,  ότι καλύτερο για να καλωσορίσεις τις χρι-

στουγεννιάτικες εορτές.
Φυσικά δεν έλειπαν οι λαμπερές παρουσίες όπως ο 
Γενικός Πρόξενος του Τορόντο κ. Αλέξανδρος Ιωαν-
νίδης, η οικογένεια Κερογλίδου και άλλα σημαντικά 
πρόσωπα από το επιχειρηματικό και επιστημονικό 
χώρο της παροικίας μας.
Η όμορφη βραδιά έκλεισε με ξέφρενους Ελληνικούς 
Χορούς και με ευχές από τον πρόεδρο του H.H.F  κ. 
Γιάννη  Δάγωνα και όλου το διοικητικού συμβου-
λίου για Καλά Χριστούγεννα γεμάτα αγάπη, υγεία και 
ειρήνη σε όλη την ομογένεια.

κΕιμΕΝΟ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ

Το H.H.F κοντά στις Χριστουγεννιάτικες 
Παραδόσεις μας
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LIFE

LIFESTYLE

Elizabeth Smith:
Το φονικό σώμα μιας 
μελαχρινής καλλονής

Η καλλονή που 
βλέπετε, λατρεύει 
το… μπέικον και τον 
διάσημο DJ Tiesto. 
Αυτά εξάλλου 
διαβάζουμε για 
την πανέμορφη 
Αμερικανίδα η 
οποία κέρδισε τον 
τίτλο Miss Tropic 
Beauty 2014. 
Εκτός από την 
αδιαπραγμάτευτη 
ομορφιά της, η 
Elizabeth Smith 
διαθέτει ένα φονικό 
κορμί με δυνατές 
καμπύλες τις 
οποίες φροντίζει να 
επιδεικνύει μέσα 
από σέξι μαγιό και 
εσώρουχα.

Οι σκανδαλιάρικες 
φωτογραφίες της 
κοσμούν τα social 
media, όπως για 
παράδειγμα το 
Instagram που 
συχνά πυκνά 
ανανεώνει με μια 
σειρά από σέξι 
φωτογραφίες και 
σέλφις.
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Ο
ι ωραί-
ες πα-
ρουσί-
ες στα 

γήπεδα της Ελλά-
δας πολλές, όμως 
λίγες αυτές που 
όντως σε εντυ-
πωσιάζουν! Μία 
από αυτές και η 
Έλενα Ασλάνη. 
Το γνωστό μοντέ-
λο, είναι ένθερ-
μη φίλαθλος του 
Παναθηνα ϊκού 
και δίνει σε αρκε-
τά ματς του «τρι-
φυλλιού» το πα-
ρών.
Μ ε γ ά λ η  τ η ς 
αγάπη το μπά-
σκε τ , ενώ την 
ελεύθερη ώρα 
της προσπαθεί 
να μένει ενήμερη 
για όσα γίνονται 
σ τον Παναθη-
ναϊκό. Βέβαια, 
η εντυπωσιακή 
Έλενα, έχει μια 
μεγάλη καριέρα 
και σ το μόντε-
λινγκ.

Η 
ηθοποιός Βάσω Λα-
σκαράκη, που πρω-
ταγωνιστεί στη σει-
ρά του Alpha «Το Σόι 

Σου» μίλησε σε εβδομαδιαίο 
περιοδικό για την πρώτη φο-
ρά που συναντήθηκαν η οικο-
γένεια της, με εκείνη του συζύ-
γου της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.
«Αν θυμάμαι καλά, αυτή η 
περιβόητη πρώτη συνάντηση 
των οικογενειών έγινε το 
βράδυ της πρωτοχρονιάς του 
2010. Αισθανόμουν ασφαλής 
γιατί ενώ είχα μαγειρέψει, είχα 
πει και στην πεθερά μου αλλά 
και στη μητέρα μου να φέρουν 
κι εκείνες από κάτι. Οπότε 
πήγαν όλα πολύ καλά, γιατί 
όλες οι γυναίκες της οικογέ-
νειας έχουν ταλέντο στη μαγει-
ρική. Πίστεψε με, αν περνούσα 
αυτά που περνάει η Λυδία (σ.σ. 
η ηρωίδα που υποδύεται} 
στο δικό μου σόι, δεν θα αντι-
δρούσα τόσο ψύχραιμα!»

εύα λάσκαρη: 
σταθερή αξία η 
ελληνίδα θεά!

Τ
ο καυτό μοντέλο από 
την Ελλάδα εδώ και 
αρκετά χρόνια μας 
παίρνει το μυαλό.

Δεν υπάρχει σύγκριση για την 
Εύα Λάσκαρη η οποία με τις 
καμπύλες της ζαλίζει όλους 
τους θαυμαστές της. Η καυτή 
Ελληνίδα όσα χρόνια και αν 
περάσουν παραμένει ψηλά 
στη λίστα των ανδρών

η... κιτρινόμαυρη 
γιορτή της αραβανή!

Η 
ΑΕΚ επικράτησε του 
Παναιτωλικού και η 
πανέμορφη και... 
κιτρινόμαυρη Ευ-

αγελία Αραβανή το γιόρτασε 
με ιδιαίτερο τρόπο στα γενέ-
θλιά της!
Χρόνια πολλά στο κορίτσι 
που μας έχει χαρίσει μοναδι-
κές στιγμές.

Ε
ίναι μία εκ των πλέον 
όμορφων ελληνικών 
παρουσιών, και όσοι 
δεν την ξέρετε είναι 

βέβαιο ότι τώρα θα τη μάθε-
τε!
Η Ειρήνη Αγγελοπούλου είναι 
πραγματικά χάρμα οφθαλ-
μών, όπως άλλωστε και τα 
οπίσθιά της που μας κάνουν 
να... δακρύσουμε!

Η εντυπωσιακή Έλενα 
Ασλάνη!

Βάσω Λασκαράκη: Θυμάται 
την πρώτη συνάντηση με τα 
πεθερικά της

ειρήνη αγγελοπούλου: 
τα... κολασμένα 
οπίσθια της «καυτής» 
ελληνίδας

Γ
ια τις νέες εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό του Σταμάτη Γονίδη και του Γιώργου Τσα-
λίκη, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη στην κάμερα του «Πρω1νού».
Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει ένα video που ανέβασε πρόσφατα, στο οποίο φαινόταν να 
τραγουδά το «Να μ’ αγαπάς» του Παύλου Σιδηρόπουλου. «Εντάξει οκ! Το τραγουδι είναι τρόπος 

έκφρασης και δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε σε νόμους και καλούπια!», απάντησε η Κατερίνα Στικούδη.
 «Σας ενοχλεί όταν ακούτε αρνητικά σχόλια όταν ανεβάσει σέξι φωτογραφίες;», ήταν η επόμενη ερώ-
τηση που της απευθύνθηκε.  «Για ποια αρνητικά σχόλια πάλι μιλάμε; Εγώ μόνο likes βλέπω και θετικά 
σχόλια βλέπω! Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς εσύ...», απάντησε εμφανώς αμήχανη η Κατερίνα Στικούδη.

Η αμηχανία της Κατερίνας Στικούδη 
στον «αέρα» του «Πρω1νού»

GOSSIP
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Έ
να κορίτσι σαν όλα τα άλλα, με 
όνειρα, φιλοδοξίες και υψηλούς 
στόχους, είναι η Kayla Rae Reid. 
Η Μις Ιούλιος του Playboy κάνει 

ό,τι μπορεί για να αυξήσει και άλλο τους 

followers της στο Instagram και να ανε-
βάσει τις μετοχές της στον χώρο της σό-
ουμπιζ.
Κάθ ε  προ σ πάθ ε ια  κα ι  μ ε ίον  έ να 
ρούχο…

H 
Beyonce, 
ε ίτε ε ίναι 
πάνω στην 
σκηνή είτε 

όχι, ξέρει τον τρόπο να 
εντυπωσιάζει τους πά-
ντες με την εμφάνιση 
της. Δεν έχει υπάρξει πο-
τέ skinny girl, αλλά αντι-
θέτως έκανε μόδα τις πιο 
Juicy γυναίκες και τις κα-
μπύλες. Το πιο δυνατό της 
σημείο είναι τα οπίσθια της, 
τα οποία αναδεικνύει σε κά-
θε της εμφάνιση.

Η diva της μουσικής σκηνής 
ακολουθεί ένα vegan πρό-
γραμμα 22 ημερών. Όπως 
αποκαλύφθηκε στην εκπο-
μπή Good Morning America, τη 
διατροφή αυτή της την έδωσε ο 
γυμναστής των celebrities, Marco 
Borges ο οποίος την κυκλοφό-
ρησε και σε βιβλίο με τον τίτλο «22 
Days Revolution», που μέσα υπάρ-
χει αναλυτικά το πρόγραμμα που 
ακολουθεί η τραγουδίστρια.

Eugena Washington: Η μαύρη 
γαζέλα του Playboy

Beyonce: Ποια δίαιτα 
ακολουθεί;

Η 
P l a y m a t e 
του μήνα Δε-
κ ε μ β ρ ί ο υ 
2015 ακού-

ει στο όνομα Eugena 
Washington και κάνει 
λαμπρή καριέρα στον 
χώρο του μόντελινγκ 
στην Αμερική.

Η καλλονή αναδείχτηκε 
από τον έβδομο κύκλου 
του αμερικανικού ριά-
λιτι «Next Top Model» 
και γρήγορα ανέβηκε στο 
βάθρο με τα πιο γνωστά 
μοντέλα τουλάχιστον στην 
αμερικανική ήπειρο.

Kayla Rae Reid: μια ξανθιά 
αποπλάνηση… Heidi Klum: Ο ορισμός του sexy

Η 
Heidi Klum παραμέ-
νει σέξι και εντυπω-
σιακή στα 43 της 
χρόνια.

Όσο μεγαλώνει ομορφαί-
νει και ο χρόνος είναι φίλος 
της. Η φωτογραφία που 
ανέβασε στα social media 
προκάλεσε «εγκεφαλικά» 
και όχι άδικα. Η Heidi 
Klum ποζάρει στον φακό 
μόνο με το εσώρουχό της 
και αποδεικνύει ότι δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα 
από καμία άλλη νεό-
τερή της.

GOSSIP
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Μάνα σήμερα πήρα 20’.
Αλήθεια μπράβο σε ποιο 
μάθημα πήρες 20;
Πήρα 5 σ τα μαθηματ ικά 
,10 στη φυσική και 5 στη 
χημεία!!!!

Λαρισαίος θύμα τρομο-
κρατ ικής  επ ίθεσης σ το 
Λονδίνο.
-Τρ ο μ ο κ ρ ά τ ε ς :  I S I S  , 
καθίστε όλοι κάτω
-Λαρισαίος : Ιμίς;
- Τρομοκράτες: Όχι ΙΜIS, 
ISIS!
-Λαρισαίος: Κατσίτε ν τε, 
ιμίς ή ισίς;
- Τρομοκράτες: ISIS είμα-
στε εμείς, εσείς κάτω!
-Λαρισαίος: ισίς ίσ τι ιμίς, 
κ’ιμις ποιοι ίμαστι; δε με 
λέβς α;
- Τρομοκράτες: Απελευ-
θερώσ τε λίγο αυτόν, να 
τελειώνουμε!

Πρόεδρος δικασ τηρίου 
προς κλέφτη:
«Κα λ ά  ά ν θ ρ ω π έ  μ ο υ. 
Τρείς συνεχόμενες νύχτες 
πήγες κι έκλεψες το ίδιο 
μαγαζί. Τί πήρες;;;»....
« Έν α  φ ό ρ ε μ α  ,  κ ύ ρ ι ε 
π ρ ό ε δ ρ ε ,  τ η ν  π ρ ώ τ η 
φορά που πήγα».
«Και τ ις άλλες δύο γ ιατ ί 
πήγες;;;»...
« Η  γ υ ν α ί κ α  μ ο υ  μ ΄ 
έσ τ ε ι λ ε  γ ια  να  τ ο  . . . .
αλλάξω...».

Αναβληθηκαν οι  εκ λο -
γες σ τη Νεα Δημοκρατια 
γ ιατ ι φοβηθηκαν οτ ι θα 
τις κερδισει ο Τσιπρας.

Kαι λεει η αλλη «πληγω-
θηκα και δεν προκε ιται 
να ξαναγαπησω» , ηρεμα 
μανταμ και εμεις καηκαμε 
σ το πασ τ ιτσ ιο αλλα δεν 
πε ταξαμε ολοκ ληρο το 
ταψι!!

ΑνέκδοταSUDoKU

FUN

« …Hellas News... για να μην 
είσαι θεατής των γεγονότων… »

κουΖινα

Κοτόπουλο... σουφλέ
ΥλικΑ (ΓιΑ 4 μΕριδΕΣ)

 ª 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 2 ξερά κρεμμύδια μεσαίου μεγέθους, χοντροκομμένα
 ª 100 ml λευκό, ξηρό κρασί
 ª 2 φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, κομμένα σε μεγάλες μπου-

κιές
 ª 500 γρ. γιαούρτι σακούλας
 ª 4 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά, χτυπημένα καλά
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού φουντούκια
 ª 150 γρ. γραβιέρα, κατά προτίμηση πικάντικη, χοντροτριμμένη
 ª 2 κουτ. γλυκού κάρι ή πάπρικα σε σκόνη
 ª 1 κουτ. σούπας φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο, ή 1 κουτ. 

γλυκού ξερό, κοπανισμένο
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C. Βάζουμε σε ένα 

ταψί χωρίς λιπαρή ουσία τα φουντούκια και τα φουρνίζουμε για 15 
λεπτά. Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Χτυπάμε τα φου-
ντούκια στο μούλτι μέχρι να γίνουν σκόνη.

 ª Παράλληλα, ζεσταίνουμε ένα τηγάνι ή μια κατσαρόλα σε μέτρια 
προς δυνατή φωτιά. Μόλις κάψει πολύ καλά, προσθέτουμε το λάδι, 
τα κομμάτια του κοτόπουλου και το κρεμμύδι. Σοτάρουμε, ανακα-
τεύοντας συνεχώς μέχρι το κοτόπουλο να ροδίσει ομοιόμορφα από 
όλες τις πλευρές, για περίπου 6 - 7 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και 
μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να εξατμιστεί και να μείνει το 
φαγητό με το λάδι του. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το κάρι ή 
την πάπρικα, ανακατεύουμε να σκορπίσουν τα μπαχαρικά το άρωμά 
τους και αποσύρουμε.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C. Μεταφέρουμε το 
μείγμα του κοτόπουλου σε ένα μπολ, ρίχνουμε τα φουντούκια, ανα-
κατεύουμε, μετά προσθέτουμε τα αυγά, το γιαούρτι και το τυρί και 
το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε πολύ καλά, μεταφέρουμε το 
μείγμα σε ένα μέτριο λαδωμένο πυρέξ και ψήνουμε για 25 λεπτά. 
Σερβίρουμε το σουφλέ αμέσως και συνοδεύουμε με μια μαρουλο-
σαλάτα.
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Aστρικές προβλέψεις • To παιδί μου και εγώ

FUN

κριΟΣ
Καταλυτικές αλλαγές στις σημαντικές σχέσεις σας 
προκαλεί το τετράγωνο του Άρη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων, με τον Πλούτωνα, το οποίο 
ανοίγει το δρόμο για να απομακρυνθείτε από μια 
σχέση ή συνεργασία που σας πνίγει. Το να κόψετε 
τους δεσμούς δεν είναι σίγουρα κάτι καλό ή κάτι 
που το επιθυμείτε, αλλά τώρα δεν παίρνετε τα 
πράγματα ελαφρά τη καρδία, ξέρετε κατά βάθος 
μέσα σας ότι πρέπει να το κάνετε, για το καλό σας.

ΤΑΥρΟΣ
Αναρωτιέστε αν θα μείνετε μόνοι; Ενώστε τις δυνά-
μεις σας και την καρδιά σας! Η Αφροδίτη στον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, για τις επόμενες 
εβδομάδες ευνοεί την ερωτική σας ζωή και τις 
συνεργασίες σας. Είτε πρόκειται για την ερωτική 
σας ζωή είτε για δημιουργικές συνεργασίες, ενώ-
νοντας τις δυνάμεις σας με τους άλλους, θα βρείτε 
ευημερία και ευτυχία. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά 
για κάποιον που συμπληρώνει τις δεξιότητές σας 
και τις δυνάμεις σας και μιλάει στην ψυχή σας, οι 
δυο μαζί θα κάνετε θαύματα

διδΥμΟι
Λάμπετε από μέσα προς τα έξω! Η Αφροδίτη στον 
έκτο οίκο σας, της υγείας και της ευεξίας, ανοίγει 
το δρόμο για μια ευχάριστη και υγιή διαβίωση. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε παραλείψει να 
κάνετε ένα check-up και επίσης ότι 
δεν κάνετε διατροφικές ατα-
σθαλίες και καταχρήσεις, 
αυτό σημαίνει ότι νοιάζε-
στε για την ευημερία σας. 
Σκεφτείτε: ξεκούραση 
στην ηρεμία του σπιτιού 
σας, μασάζ, ένας περίπα-
τος στην ύπαιθρο και στο 
βουνό. 

κΑρκιΝΟΣ
Πόσο βαθιά είναι η αγάπη σας; Η 
Αφροδίτη στέλνει τη θετική της ενέρ-
γεια στον ερωτικό και γεμάτο πάθος πέμπτο 
οίκο σας, και σας προτρέπει να αφεθείτε στο πάθος 
και τα συναισθήματα αλλά και να μην κρατήσετε 
τίποτα κρυφό από το αντικείμενο του πόθου σας. 
Τώρα γνωρίζει ότι τον/την λατρεύετε, ανοίγετε 
την καρδιά σας, και παίρνετε την απάντηση που 
ψάχνετε. 

λΕώΝ
Οι σημαντικές γυναίκες στη ζωή σας θα είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας, χάρη στην 
Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και 
των γυναικών για τις επόμενες εβδομάδες. Δώστε 
προτεραιότητα σε εκείνες τις σημαντικές γυναίκες 
στην οικογένειά σας και τον κοινωνικό σας κύκλο. 
Μπορεί επίσης να θελήσετε να δώσετε τα χρήματά 
σας σε κάποιο προσφιλές σας πρόσωπο που έχει 
την ανάγκη σας ή ακόμα και να διακοσμήσετε το 
σπίτι σας, να χαρίσετε κάποια παλιά αντικείμενα ή 
να κάνετε ανακαίνιση των επίπλων, προσθέτοντας 
κομμάτια που εξυπηρετούν έναν πρακτικό σκοπό.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Μιλήστε και κοινωνικοποιηθείτε! Η Αφροδίτη 
μετατοπίζεται στον φλύαρο τρίτο οίκο σας, και για 
τις επόμενες εβδομάδες η διασκέδαση και η επι-
κοινωνία είναι στη λίστα των κορυφαίων προτε-

ραιοτήτων σας. Γίνεστε ο κοινωνικός διοργανωτής, 
πηγαίνετε πολλές εκδρομές, ασχολείστε με ποικί-
λες και ευχάριστες δραστηριότητες, βρίσκεστε και 
κάνετε αστεία με τους φίλους σας.

ΖΥΓΟΣ
Λέτε αντίο στην γλυκιά Αφροδίτη στο ζώδιό σας, η 
οποία μετατοπίζεται στον προσγειωμένο δεύτερο 
οίκο σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσετε τη δια-
σκέδαση και την κοινωνικότητα, αλλά θα πρέπει να 
δώσετε μεγαλύτερη προσοχή σε πρακτικά θέματα 
και τα οικονομικά σας. Αφιερώστε χρόνο για την 
εξεύρεση και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

ΣκΟρΠιΟΣ
Η μυστηριακή και αινιγματική αύρα σας δεν αφή-
νει κανέναν αδιάφορο στο πέρασμά της. Η Αφρο-
δίτη στο παθιασμένο ζώδιό σας, ξεσηκώνει τα 
πάθη σας, οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές 
για να αποπλανήσετε όποιον/α θέλετε. Ανεξάρτητα 
από το αν είστε σε σχέση ή όχι, η Αφροδίτη σας 
δίνει την άδεια να διεκδικήσετε για τον εαυτό σας 
τα καλύτερα. Ίσως ακόμα αναζητήσετε λίγο χρόνο 
μόνοι σας, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για 
να τα βρείτε με τον εαυτό σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Παραδοθείτε στις προσταγές του σύμπαντος. Η 

Αφροδίτη εγκαθίσταται στον ονειρικό και 
αιθέριο δωδέκατο οίκο σας, αφήνετε 

ελεύθερη τη δημιουργικότητά 
σας, αφυπνίζεται η πνευμα-

τική πλευρά σας. Το σύμπαν 
σας ζητά να πάτε με τη ροή 
των γεγονότων, αντί να εξα-
ναγκάζετε τα πράγματα, 
πράγμα το οποίο μπορεί 
να σας δημιουργήσει θλίψη 

και πόνο.

ΑιΓΟκΕρώΣ
Η καριέρα σας είναι συνήθως η 

πρώτη σας προτεραιότητα και είναι 
αυτή που τραβά την προσοχή σας, και με την 

Αφροδίτη στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και 
της ομαδικής εργασίας, περιστοιχίζεστε από καλό-
πιστους συμμάχους. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να 
επωμιστείτε το βάρος των υποχρεώσεων μόνοι 
σας τώρα, έχετε δίπλα σας ανθρώπους που είναι 
πρόθυμοι να ελαφρύνουν το φορτίο σας. 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Φορέστε το κοστούμι εξουσίας και αφήστε τους 
συμμάχους σας να σας οδηγήσουν στο δρόμο της 
δόξας. Η επιτυχία σας κυνηγά, καθώς η Αφρο-
δίτη για τις επόμενες εβδομάδες θα βρίσκεται στο 
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Οι επαγγελματικές σας 
φιλοδοξίες είναι στα ύψη, έχετε δίπλα σας άτομα 
που σας στηρίζουν και είναι πρόθυμα να σας πάνε 
μπροστά και ψηλά.

ιΧΘΕιΣ
Έχετε μια ισχυρή επιθυμία να ταξιδέψετε, να φύγετε 
μακριά από τις ευθύνες σας, καθώς η Αφροδίτη θα 
βρίσκεται για τις επόμενες εβδομάδες στον διεθνή 
ένατο οίκο σας. Αναζητάτε νέα ανεξερεύνητα μέρη, 
μιλάτε σε άγνωστους ανθρώπους, ανακαλύπτετε 
νέες εμπειρίες. Μπορεί επίσης να διευρύνετε τους 
ορίζοντές σας μέσα από μια νέα γνώση ή παρακο-
λουθώντας ένα σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης.

Μήπως ζείτε το μύθο της 
σούπερ μαμάς;

Μ
ήπως είστε η γυναίκα που θε-
ωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο 
ή μάλλον ικανό για όλα, που 
μπορεί να αναλάβει όσους 

ρόλους χωράει το μυαλό σας; Αν πιστεύ-
ετε πως ναι, μπράβο σας, συνεχίστε. Αν ό-
χι, καλύτερε να καταρρίψετε αυτόν το μύθο 
που σας κάνει τόσο να υποφέρετε!  
Όλες οι μαμάδες ξέρουμε καλά πόσους 
ρόλους καλούμαστε να παίξουμε κάθε 
μέρα. Άλλες το κατορθώνουμε τη μια 
φορά κι άλλες την άλλη. Οι σούπερ μαμά-
δες θεωρούν ότι κάθε μέρα μπορούν να τα 
κάνουν όλα και μάλιστα άψογα. Τα παιδιά, 
η δουλειά, το σπίτι, τα ψώνια κι ό,τι άλλο 
προκύψει …Πόσες όμως από εμάς το αντέ-
χουν; H ψυχολόγος Dr Daisy Sutherland 
στο βιβλίο της Letting Go of Supermom: Dr. 
Mommy’s «Get Real», μας προτρέπει να 
επιτρέψουμε στον εαυτό μας ένα διάλειμμα 
από το μύθο της τελειότητας. Γιατί; Διότι οι 
τέλειες μαμάδες που έβαλαν στην άκρη τις 
δικές τους ανάγκες κατέληξαν να νιώθουν 
πολλές φορές άδειες, ξεζουμισμένες και με 
απίστευτα χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Μύθοι για σούπερ μαμάδες
Η μαμά δεν κουράζεται ποτέ. Ποιος το είπε 
αυτό; Σίγουρα κάποιος άντρας ή κάποιο 
παιδί, που δεν αναγνωρίζει την «ακούρα-
στη» μαμά στο πτώμα που χύνεται αργά το 
βράδυ στον καναπέ.
Η μαμά μαγειρεύει τα καλύτερα και πιο 
υγιεινά φαγητά. Αυτός είναι ο όρκος που 
δίνουμε κάθε φορά που βλέπουμε δια-
τροφικές συμβουλές στην τηλεόραση. 
Τον ξεχνάμε όμως την ώρα που γυρίζουμε 
κουρασμένες από μια δύσκολη μέρα στη 
δουλειά. Ψυχραιμία. Το παιδί δεν πρόκει-
ται να καταστρέψει την υγεία του αν φάει 
και μια φορά στις τόσες πίτσα ή σουβλάκι 
–αρκεί βέβαια να μη γίνει ο κανόνας και να 
παραμείνει η «άτακτη» εξαίρεση.
Η μαμά τα ξέρει όλα. Από τις συνταγές 
μαγειρικής, μέχρι τη λύση για το δύσκολο 
πρόβλημα των μαθηματικών, κι από το 

πώς να καθαρίσει ένα λεκέ, μέχρι τα φορο-
λογικά της οικογένειας. Α, μπα! Εκείνο που 
μπορεί να ξέρει μια έξυπνη (κι όχι σούπερ) 
μαμά είναι το πώς θα βρει τους κατάλλη-
λους ανθρώπους που θα δώσουν τη λύση 
στο κάθε πρόβλημα που προκύπτει.
Η μαμά έχει πάντα πεντακάθαρο και τακτο-
ποιημένο σπίτι Επειδή απλώς αυτό δεν 
υπάρχει, εκείνο που μπορείτε να κάνετε 
είναι να βάλτε προτεραιότητες και να 
σηκώσετε λίγο αδιάφορα τους ώμους προ-
σπερνώντας την ντάνα με τα ασιδέρωτα την 
ώρα που φεύγετε για την παιδική χαρά. 
Έτσι κι αλλιώς, το παιδί σας θα εκτιμήσει 
αυτή την κίνηση περισσότερο από ένα 
καλοσιδερωμένο σλιπάκι. Οι υπόλοιποι…

Γιατί πρέπει να σταματήσετε
Γιατί η  προσπάθεια να είστε κάθε στιγμή 
σούπερ μαμά είναι αγώνας χωρίς τέλος. 
Επίσης είναι άνιση και άδικη για τον εαυτό 
σας. Όσο τέλεια κι αν καταφέρνετε το 
καθετί, κάθε φορά νιώθετε ότι κάτι λείπει, 
ότι κάτι δεν έγινε όπως έπρεπε, ότι κάτι θα 
μπορούσε να ήταν καλύτερο. Η αναζήτηση 
της τελειότητας, όμως, ποτέ δεν έδωσε 
καλά αποτελέσματα. Μια τέλεια μαμά ίσως 
να κάνει τους άλλους ευτυχισμένους (αν και 
γι’ αυτό υπάρχει αμφιβολία), αλλά σίγουρα 
δεν κάνει τον εαυτό της. Έτσι κι αλλιώς η 
τελειότητα είναι σχετική. Αυτό που εσείς 
νομίζετε ότι είναι το καλύτερο για τους 
άλλους  μπορεί για εκείνους να μην είναι.
Γιατί πρέπει  να ηρεμήσετε. Η σούπερ 
μαμά, όπως λένε οι ειδικοί, ζει στο συνε-
χές στρες, στην αγωνία και στην κατά-
θλιψη. Δεν ευχαριστιέται ποτέ τη στιγμή, 
το καθετί την ώρα που το ζει. Κάθε λεπτό 
σκέφτεται τι άλλο θα κάνει, ποιο είναι 
το επόμενο σχέδιο που θα υλοποιήσει. 
Η ζωή περνάει μπροστά της χωρίς να το 
καταλαβαίνει. Το συνεχές άγχος είναι το 
πιο επικίνδυνο, καθώς οι έρευνες δεί-
χνουν ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν άμεσα 
απ’ αυτό, κι είναι μια από τις πρώτες αιτίες 
θανάτου.
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Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ κΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ κΑι ΑκΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ κλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤικΗΣ κΑι κΑΤΟΠιΝ nutrition and fitness. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣΧΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥΓιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑκλΑ κΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕΞώΤΕρικΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ κΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΕι ΠΟλΥ κΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ κΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑκριΒΟΤΕρΑ κΑλλΥΝΤικΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο
ι γιορτές πλησιάζουν και εσείς 
αναρωτιέστε πώς θα προλάβετε 
να αποκτήσετε μια ανανεωμένη 
και λαμπερή εμφάνιση μέσα σε 

τόσο λίγο χρόνο. Η αισθητική ιατρική μάς 
δίνει λύσεις της τελευταίας στιγμής, για να 
είστε όπως έχετε ονειρευτεί την ημέρα του 
ρεβεγιόν και μάλιστα με μη επεμβατικούς 
τρόπους.

Καθαρισμός Προσώπου 
Η ανανέωση της επιδερμίδας μπορεί να 
ξεκινήσει με έναν βαθύ καθαρισμό προ-
σώπου που πραγματοποιείται με τη βοή-
θεια του υπερσύγχρονου μηχανήμα-
τος IONTO - COMED, το οποίο χάρη στις 
πολλαπλές λειτουργίες του, επιτρέπει στα 
δραστικά συστατικά των εξειδικευμέ-
νων καλλυντικών προϊόντων που χρησι-
μοποιούνται να εισχωρήσουν βαθύτερα 
στο δέρμα! Δεν πρόκειται για έναν συνη-
θισμένο καθαρισμό, μιας και εκτός από τη 
γνωστή διαδικασία που πραγματοποιείται 
από αισθητικό, όπου απομακρύνονται οι 
ρύποι και το σμήγμα από το δέρμα, χάρη 
στην εφαρμογή του ειδικού αυτού μηχα-
νήματος, το αποτέλεσμα που προκύπτει 
θα είναι ένα ακόμη πιο καθαρό πρόσωπο. 
Επίσης, εφαρμόζονται διαφορετικές κρέ-
μες για κάθε τύπο δέρματος, γεγονός που 
καθιστά τη διαδικασία του καθαρισμού 
ξεχωριστή για κάθε γυναίκα. Σκοπός του 
καθαρισμού δεν είναι να αφήσει σημάδια, 
ουλές ή μακροχρόνιες βλάβες στο πρό-
σωπο, αλλά να το βοηθήσει να αναπνεύσει 
και να ανανεωθεί.

Πώς πρέπει να γίνεται ένας βα-
θύς καθαρισμός
Πρώτο στάδιο σε έναν βαθύ καθαρισμό 
είναι η απομάκρυνση των ρύπων και του 
μακιγιάζ με γαλάκτωμα και λοσιόν. Στη 
συνέχεια πραγματοποιείται το πίλινγκ 
προσώπου κατά το οποίο απομακρύνο-
νται τα νεκρά κύτταρα για την καλύτερη 
εξαγωγή του σμήγματος και διείσδυση των 
μετέπειτα καλλυντικών προϊόντων.
    Στη συνέχεια με τη βοήθεια του ατμού 
από το ειδικό μηχάνημα, πραγματοποιεί-
ται η διάνοιξη των πόρων με απαλές πιέ-
σεις και πάντα με τη χρήση γαντιών από 
την αισθητικό. Με τη βοήθεια των υψί-

συχνων ρευμάτων κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού επιτυγχάνεται η αντιβακτηρι-
διακή προστασία στο πρόσωπο. Στο τέλος 
εφαρμόζεται μία μάσκα προσώπου κατάλ-
ληλη για τον κάθε τύπο δέρματος, καθώς 
και μια επουλωτική, αντισηπτική ή καλμα-
ντική κρέμα. 
Είναι πιθανό μετά τον καθαρισμό να δημι-
ουργηθεί μια υπεραιμία στο πρόσωπο 
λόγω της διαδικασίας, η οποία υπό φυσιο-
λογικές συνθήκες θα εξαφανιστεί το αργό-
τερο την επόμενη ημέρα. Αυτό εξαρτάται 
από τον τύπο του δέρματος, ένα δέρμα 
χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία και χωρίς 
ακμή θα παρουσιάσει λιγότερο ερεθι-
σμό από ένα δέρμα το οποίο  παρουσιά-
ζει ακμή και πιθανόν βρίσκεται και υπό 
φαρμακευτική αγωγή. Ανάμεσα στις πολ-
λές περιποιήσεις προσώπου που μπορείτε 
να απολαύσετε μετά από έναν βαθύ καθα-
ρισμό είναι και η βαθειά ενυδάτωση, που 
θα προσφέρει μια πιο φρέσκια όψη στην 
επιδερμίδα σας. 
H ενυδάτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων, 
είτε με την εφαρμογή υαλουρονικού.

Ενυδάτωση Προσώπου
Η διαδικασία της ενυδάτωσης προσώπου 
ξεκινά με έναν απλό καθαρισμό (ντεμακι-
γιάζ) για να απομακρύνουμε τους ρύπους 
ή το μακιγιάζ. Ακολουθεί το πίλινγκ, 
δηλαδή η απολέπιση του δέρματος που 
μας βοηθά να απομακρυνθούν τα νεκρά 
κύτταρα της επιδερμίδας.Έτσι, είναι ακόμη 
ευκολότερο να διεισδύσουν τα ενυδα-
τικά συστατικά που θα εφαρμοστούν στο 
δέρμα, πολυβιταμίνες κλπ. Έπειτα εφαρ-
μόζουμε έναν ορό σε όλο το πρόσωπο που 
χάρη στον ιονισμό, μηχάνημα που με τη 
βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, βοηθά 
τις ενυδατικές ουσίες να διεισδύουν 
στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. 
Στη συνέχεια απλώνουμε την ενυδατική 
κρέμα σε όλο πρόσωπο και συνεχίζουμε 
με μάλαξη που προσφέρει χαλάρωση στη 
γυναίκα, ενώ παράλληλα προκαλεί υπε-
ραιμία, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας 
του δέρματος που βοηθά στην καλύτερη 
απορρόφηση των προϊόντων. Ακολουθεί η 
εφαρμογή της ενυδατικής μάσκας η οποία 
και παραμένει στο πρόσωπο για 20 λεπτά. 
Τέλος μετά την αφαίρεση της μάσκας εφαρ-
μόζουμε την ενυδατική κρέμα προσώπου 
και ματιών, ενώ καλό είναι πριν βγούμε 
στον ήλιο να μην ξεχάσουμε τη χρήση αντι-
ηλιακού προσώπου.

ΓρΑΦΕι κΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤικΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

οικονομικές θεραπείες ομορφιάς για λάμψη 
πριν τις γιορτές
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Η 
Σοφία Φιλιππίδου  συναντιέται με την 
ξεχωριστή κι ιδιαίτερη γραφή  της 
γνωστής δημοσιογράφου και συγγρα-
φέως Ρούλας Γεωργακοπούλου, στο 

«Καρφίτσες στα γόνατα»,  δύο σουρεαλιστικά  
μονόπρακτα σε μία παράσταση με κοινό τίτλο α-
πό τις 11 Δεκεμβρίου και για ένα μήνα στο «Από 
Μηχανής Θέατρο».
Δύο «συνηθισμένες» γυναίκες, πωλήτρια και 
πελάτισσα, συναντιούνται σε έναν χώρο εκτός 
τόπου και χρόνου, που είναι ένα  διανυκτερεύον 
κατάστημα γυναικείων ρούχων,  κάτω από το 
οποίο  περνάει  ο ηλεκτρικός. Η πελάτισσα επεί-
γεται να βρει το οριστικό ρούχο της, την αποκρυ-
σταλλωμένη εικόνα του σώματος εαυτού - και-
νούργιου ρόλου, ενώ η πωλήτρια- ψυχοπομπός  
διατηρεί την εξουσία και τη γοητεία του θανά-
του και της αναγέννησης! Δοκιμάζοντας συνεχώς 
ρούχα,  μεταφέρουν όλη τη γκάμα των συναι-

σθημάτων και τις τεχνικές παιχνιδιού, που είναι 
απαραίτητα στοιχεία κάθε πρόβας, είτε είναι 
πρόβα θεάτρου, είτε πρόβα θανάτου και αλλα-
γής.
Όταν η πελάτισσα, που ήδη έχει «γράψει» το  
μικρό της μονόπρακτο, βρει το νέο της  «ρούχο»  
«επιστρέφει» με τον «ηλεκτρικό»... το έσχατο 
όχημα.... «πίσω» στο μικρό της σπίτι, όπου 
«συγκατοικεί» με  τα δυο της  ζωγραφικά έργα: 
Τον ναύτη του Τσαρούχη και την Προσπερίνα 
(Proserpine του Dante Gabriel Rosseti) τα οποία  
αλωνίζουν πέρα δώθε  διεκδικώντας  ζωτικό 
χώρο.  Ο ναύτης με την  ελληνικότητά του απαιτεί  
σεβασμό ως εθνικό  και ερωτικό  σύμβολο, όμως 
η  παμπόνηρη «δυτική» Προσπερίνα με την 
κοφτερή της γλώσσα, αναστρέφει  όλες τις βεβαι-
ότητες και «υπαγορεύει» στην πελάτισσα -αφη-
γήτρια, ενα καινούργιο μονόπρακτο, που αυτήν 
την φορά θα είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία!

Πάνω από 1.500 ευρήματα, 
αρχαιολογικοί θησαυροί 
από την παλαιολιθική 
εποχή, τότε που στη 
Θεσσαλία έκαναν την 
εμφάνισή τους οι πρώτοι 
γεωργοί και κτηνοτρόφοι 
σε όλη την Ευρώπη, 
μέχρι τον 16ο αιώνα, 
οπότε απαντώνται σε 
μοναστήρι στην Κρανιά 
Ολύμπου οι τεράστια 
αμφιπρόσωπες εικόνες, 
φιλοξενούν τα 1.500 
τ.μ. του ολοκαίνουργιου 
Διαχρονικού Μουσείου 
Λάρισας, του μεγαλύτερου 
επαρχιακού και ενός από 
τα μεγαλύτερα της χώρας.

Ε
ίναι χαρακ τ ηρισ τ ικό 
πως το σύνολο σχεδόν 
των ευρημάτων εκ τ ί -
θεται για πρώτη φορά, 

καθώς φυλάσσονταν στις απο-
θήκες της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων, ενώ μόλις το 1/10 ήταν 
στις προθήκες του μικρού αρ-
χαιολογικού μουσείου, στο Γενί 
Τζαμί Λάρισας, το οποίο έκλει-
σε πριν από περίπου 5 χρόνια.
Υστερα από 30 χρόνια προσπά-
θειας, κατασκευής και διαμόρ-
φωσης, το νέο μουσείο άνοιξε 
τις πύλες του το Σάββατο, στο 
εντυπωσιακό κτίριο στην περι-
οχή Μεζούρλο, παρουσία του 
υπουργού Πολιτ ισμού, Αρι-
σ τ ε ίδη Μπαλτά.  «Είνα ι  μ ια 
μοναδική σ τ ιγμή γ ια μας και 
δεν μπορούμε παρά να είμα-

σ τ ε  υπερήφανοι,  χαρούμε-
νοι, συγκινημένοι. Το μουσείο 
αυτό ήταν ένα μακρόπνοο σχέ-
διο που ξεκίνησε το 1984, όταν 
εγκρίθηκε η μελέτη, έφτασε στο 
1996 για να θεμελιωθεί και στο 
2015 πλέον να είναι ανοιχτό για 
το κοινό», είπε στο «Εθνος» η 
προ ϊσ ταμέ νη τ ης  Εφορε ίας 
Αρχαιοτήτων Λάρισας, Σταυ-
ρούλα Σδρόλια.
Η έκθεση των ευρημάτων διαρ-
θρώνεται σε 11 ενότητες από 
τους προϊστορικούς μέχρι τους 
νεότερους χρόνους. Ξεχωρί-
ζουν από τη νεολιθική εποχή 
εργαλεία των πρώτων αγροτών 
από τον Πηνειό αλλά και μεγάλα 
αποθηκευτικά αγγεία που χρο-

νολογούν ται σ το 5.000 π.Χ., 
καθώς επίσης σπάνια αγγεία 
των αρχαϊκών χρόνων.
Σε περίοπτη θέση βρίσκε ται 
η επιτύμβια σ τήλη κρανοφό-
ρου πολεμισ τή και συγκεκρι-
μένα του Θεότιμου Μενύλλου, 
ο οποίος έπεσε πολεμώντας στη 
μάχη της Τανάγρας το 457 π.Χ., 
ενώ από τα σπάνια ευρήματα 
των κλασικών χρόνων είναι και 
ένα αγγείο του 5ου π.Χ. αιώνα 
που βρέθηκε σ τα Τέμπη και 
φέρει πάνω του επιγραφή σε 
θεσσαλικό αλφάβητο.
Επιπλέον, εν τυπωσιάζουν με 
τον όγκο και την πλαστικότητά 
τους τα γλυπτά των ρωμαϊκών 
χρόνων από το ιερό του Απόλ-

λωνα Πύθιου στους πρόποδες 
του Ολύμπου, που ήταν πανελ-
λήνιο ιερό, καθώς και εκείνα 
από το αρχαίο θέατρο της Λάρι-
σας.
«Είναι άξιο αναφοράς πώς με 
τόσο χαμηλό προϋπολογισμό 
που έχει το υπουργείο Πολιτι-
σμού, στην ουσία χωρίς λεφτά, 
παράγε ται τόσος πολιτ ισμός 
στη χώρα», είπε κατά την τελετή 
των εγκαινίων ο κ. Μπαλτάς.
Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρι-
σας κατασκευάστηκε με κον-
δύλια ύψους περίπου 15 εκατ. 
ευρώ του Γ’ Κοινοτικού Πλαι-
σ ίου Στήριξης και η έκθεση 
υλοποιήθηκε με χρήματα από 
το ΕΣΠΑ 2012-2015.

«Έφυγε» ο 
ηθοποιός μηνάς 
Χατζησάββας

Θ
λίψη στον καλλιτεχνικό 
κόσμο σκόρπισε ο αδό-
κητος χαμός του αγαπη-
μένου ηθοποιού Μηνά 

Χατζησάββα, το βράδυ της Δευτέ-
ρας, σε ηλικία 67 ετών. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός άφησε την τελευταία 
του πνοή στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγ-
γελισμός», όπου νοσηλευόταν εδώ 
και μία εβδομάδα, έχοντας υποστεί 
αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Γεννημένος το 1948, ο Μηνάς Χατζη-
σάββας σπούδασε στο «Cours 
Simon» στο Παρίσι και στη Δραμα-
τική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου 
(1969). Στην πρώτη του επαγγελ-
ματική εμφάνιση ως απόφοιτος της 
σχολής, υποδύθηκε τον Πάρη στο 
«Ρήσο» του Ευριπίδη, στο Αρχαίο 
Θέατρο της Δωδώνης (παραγωγή 
Εθνικού Θεάτρου).
Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους 
θιάσους των Κατερίνας Ανδρεάδη, 
Αντιγόνης Βαλάκου, Γιάννη Φέρτη-
Ξένιας Καλογεροπούλου. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του πρωτοποριακού 
θιάσου «Ελεύθερο Θέατρο» (1970-
71), με το οποίο συμμετείχε στις 
παραστάσεις «Η όπερα του ζητιά-
νου», «Μια ζωή Γκόλφω», «Ο τυχοδι-
ώκτης» κ.α. Από το 1978 ως το 1983 
συνεργάστηκε σταθερά με το Εθνικό 
Θέατρο σε έργα όπως «Παπαφλέσ-
σας», «Δεν είμαι εγώ», «Ευτυχισμέ-
νες μέρες», «Στο βυθό», «Σίβυλλα», 
«Μάκβεθ».
Ο Μηνάς Χατζησάββας συμμετείχε 
και σε παραστάσεις αρχαίου δρά-
ματος με ρόλους σε κωμωδίες στην 
Επίδαυρο. Είχε υποδυθεί, μεταξύ 
άλλων, τον Ιππόλυτο στο ομώνυμο 
έργο του Ευριπίδη με το Εθνικό 
(1989), τον Βλέπυρο στις Εκκλησι-
άζουσες (1992), τον Ιεροκλή στην 
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, τον Διό-
νυσο στις «Βάκχες» σε σκηνοθε-
σία Μ. Λάνγκχοφ (ΚΘΒΕ 1997), τον 
Αγαμέμνονα στην ομώνυμη τραγω-
δία του Αισχύλου σε σκηνοθεσία 
Α. Μπρούσκου (2008), τον Δαρείο 
στους «Πέρσες» σε σκηνοθεσία Ντ. 
Γκότσεφ (Ε.Θ. 2009) - ενώ είχε συμμε-
τάσχει στις παραστάσεις «Ηρακλής 
μαινόμενος» του Ευριπίδη σε σκη-
νοθεσία Μ. Μαρμαρινού (Ε.Θ. 2011), 
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (2012) και 
«Αγαμέμνων» του Αισχύλου (2013).

το μεΓαλυτερο επαρΧιακο τησ Χωρασ

1.500 θησαυροί στο μουσείο λάρισας 

«καρφίτσες στα γόνατα», η σοφία 
φιλιππίδου ερμηνεύει και σκηνοθετεί

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ
ε ένα παιχνίδι που βρήκε τον Δικέφαλο να 
κάνει ό,τι θέλει και να ολοκληρώνει τον α-
γώνα με 26 τελικές προσπάθειες (οι 14 εντός 
εστίας), η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 

δύο στα δύο στον 3ο όμιλο και εξασφάλισε την πρό-
κριση στην επόμενη φάση. Όμως πέρα από αυτό, ο 
τεχνικός του Ιγκόρ Τούντορ θα πρέπει να «τρίβει» 
τα χέρια του από ικανοποίηση, βλέποντας τον Ζάι-
ρο και τον Σάμπο, να ηγούνται της ομάδας, έστω κι 
αν απέναντι είχαν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμιι-
κότητας.
Τα Χανιά αιφνιδίασαν και με όμορφο πλασέ του Στα-
ματή στο 3’, 1-0, αλλά η συνέχεια ανήκε στον ΠΑΟΚ. 
Χάρη στις συνεργασίες των Σάμπο και Ζάιρο, πολύ 
γρήγορα ήρθε η ανατροπή. Ο Ζάιρο αρχικά ισο-
φάρισε 1-1 στο 20΄ και στο 23’ έκανε τη σέντρα στο 
Σάμπο, που με κεφαλιά έκανε το 2-1. Και για τους δύο 
ήταν το παρθενικό τους γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. 
Φάση καρμπόν στο 41΄με τον Ζάιρο να δίνει τη 2η 
ασίστ στον Σάμπο και ο τελευταίος να κάνει το 3-1.
Τα Χανιά είχαν την ατυχία να μείνουν με 10 παίκτες 
στο 45΄(2η κίτρινη κάρτα στον Μπριλάκη), κάνοντας 
ακόμα πιο εύκολο έργο για τον ΠΑΟΚ. Οι φιλο-
ξενούμενοι στο β’ μέρος έφθασαν σε τρία 
ακόμα γκολ με τους Μυστακίδη (61’), 
Πέλκα (64’) και Σάμπο στο 85’, ενώ 
είχαν και τρία δοκάριαμε τους Τσίρι-
μοτ (70’), Αντονις (72’) και Μυστακίδη 
(84’) Τα Χανιά έφθασαν στο γκολ με 
εκτέλεση πέναλτι από τον Λίτα στο 80’.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ 0-4
Μπορεί οι φίλοι του Παναιγιαλείου να αποκαλούν 
την ομάδα τους «Μαύρη Θύελλα» (προκαλώντας και 
τα σχετικά σχόλια αυτών της Καλαμάτας…), εντού-
τοις το βράδυ της Τετάρτης η θύελλα στο Αίγιο είχε 
χρώμα… κόκκινο!
Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Αίγιο με 4-0, 
έφτασε τους 4 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική 
κόντρα στον Απόλλωνα θα κυνηγήσει την πρωτιά 
στον όμιλο.
Ο Καμπιάσο στο 23΄εκαμταλλεύτηκε την αδράνεια 
της άμυνας των γπηεδούχων έπειτα από προσπά-

θεια του Φινμπόγκασον κι έκανε το 1-0. Στο 42’ ήταν 
η σειρά του Τσόρι Ντομίνγκες να σκοράρει με κεφα-
λιά-ψαράκι.
Στο δεύτερο μέρος, ο Παναιγιάλειος προσπαθούσε 
να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυ-
μπιακού με αντεπιθέσεις, αλλά δεν κατάφερνε κάτι 
ουσιαστικό. Στο 59’ ο Ντομίνγκες έβαλε μία κατα-
πληκτική κάθετη πάσα προς τον Φουστέρ, ο οποίος 
σούταρε στη κίνηση μέσα στη περιοχή, αλλά ο τερμα-
τοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε την μπάλα.
Στο 85’ ο Καμπιάσο, από το σημείο της σέντρας σχε-
δόν, έβγαλε μία καταπληκτική κάθετη πάσα στον 
Κολοβό, ο οποίος βγήκε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο 
τερματοφύλακα, τον «κρέμασε» κι έκανε το 0-3. Το 
τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στο 89’ από τον Ερνάνι με 
σουτ μέσα από την περιοχή του Πίτκα.

Με... τρύπια άμυνα εκτός Κυπέλλου ο Πα-
ναιτωλικός
Ο Εργοτέλης εκμεταλλεύτηκε την οικτρή αμυντική 
λειτουργία του Παναιτωλικού, τον νίκησε 3-2 στο 
Ηράκλειο, αφήνοντας την ομάδα του Αγρινίου να 

μένει εκτός συνέχειας στο Κύπελλο Ελλάδας.
Το παιχνίδι άρχισε με τους χειρότερους οιω-

νούς για τον Παναιτωλικό, με τον Κάπελ 
να κερδίζει πέναλτι στο 2’, σε ανατροπή 
από τον Κούτρη, όμως ο παίκτης του 
Παναιτωλικού, που ανέλαβε ο ίδιος την 
εκτέλεση, δεν μπόρεσε να νικήσει τον 
Δερμιτζάκη

Και σαν να μην έφθανε αυτό ο Καμαρά 
με σουτ στο 31’ έκανε το 1-0 για τον 

Ερργοτέλη, με τη γηπεδούχο ομάδα να 
πηγαίνει στην ανάπαυλα με αέρα δύο γκολ, 2-0, με 

γκολ από τον Μάνι στο 45’
Το γρήγορο γκολ από τον Βασιλείου στο 48’ με κεφα-
λιά, έδωσε ελπίδες στον Παναιτωλικό, όμως στο αμέ-
σως επόμενο λεπτό, οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά 
γυμνή την άμυνα των φιλοξενούμενων και με πλασέ 
απόν τον Ινιατς, το σκορ έγινε 3-1.
Ο Παναιτωλικός πίεσε, μείωσε με σουτ από τον Βιγια-
φάνες σε 3-2 (72’), αλλά περισσότερο κινδύνεψαν 
να δεχθούν γκολ από τις αντεπιθέσεις του Εργοτέλη, 
παρά να φθάσουν, μίνιμουμ, στην ισοφάριση.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με το ευρύ 6-2 από την έδρα των Χανίων, εξασφαλίζοντας την παρουσία του 
στους «16», του Κυπέλλου, κερδίζοντας τους Σάμπο (χατ τρικ) και Ζάιρο (τρεις ασίστ, ένα γκολ).

Κέρδισε Ζάιρο, Σάμπο και 
πρόκριση

παναΧαΪκη - παναθηναΪκοσ - 1-2

Ο Κλωναρίδης τού 
χάρισε την πρώτη νίκη

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο του και προκρίθηκε στην 
επόμενη φάση του Κυπέλλου. Το αποψινό 2-1 επί της Παναχαϊκής στην Πάτρα 
ήρθε με τα δύο γκολ του Βίκτωρ Κλωναρίδη (7’, 42’) σε ένα ματς που οι «πρά-
σινοι» είχαν ευκαιρίες για πολλά περισσότερα γκολ.
Η Παναχαϊκή, που δημιούργησε αρκετές φάσεις απέναντι στον... σταθερό-
τατο Κοτσόλη, μείωσε στο φινάλε με τον Στεργίδη που ήταν οφσάιντ! Έστω κι 
έτσι, ο Αντρέα Στραματσόνι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο «τριφύλλι».
Η Παναχαϊκή είχε στο πρώτο τρίλεπτο τρεις τελικές, με τον Τζίλας (2’ κεφα-
λιά άουτ), τον Σιατραβάνη (3’ τον έκοψε ο Κουτρουμπής) και τον Στεργίδη (3’ 
σουτ, σε κόρνερ ο Κοτσόλης) και τελικά ήταν εκείνη που δέχθηκε πρώτη γκολ, 
όταν στο 7’ ο Κλωναρίδης απέφυγε εξαιρετικά τον Ασίγκμπα, μπήκε μέσα 
στην μεγάλη περιοχή και πλάσαρε τον Στρέζο για το 1-0!
Ο Μπεργκ πρόλαβε να κάνει ένα καλό σουτ (στο 8’ η μπάλα κόντραρε στο 
σώμα του Λαμπρόπουλου και κατέληξε κόρνερ) πριν αποχωρήσει τραυμα-
τίας, ενώ ο επιθετικός... μονόλογος του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και με την 
είσοδο του Καρέλη αντί του Σουηδή. Ο διεθνής φορ σούταρε άουτ στο 21’, 
ενώ στο 32’ βρήκε ωραία τον Πράνιτς ο οποίος σπατάλησε μοναδική ευκαι-
ρία.
Το 2-0 για τους «πράσινους» ήρθε πριν βγει το ημίχρονο, όταν στο 42’ ο Πρά-
νιτς έδωσε στον Κλωναρίδη και αυτός με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα. Με... φουλ τις μηχανές και στο δεύτερο 45λεπτο ο ΠΑΟ, αλλά 
χωρίς άλλο γκολ. Κι αυτό γιατί στο 50’ ο Ασίγκμπα με προβολή έδιωξε σε 
κόρνερ το σουτ του Κλωναρίδη, στο 52’ ο Στρέζος απέκρουσε το σουτ, ξανά 
του Κλωναρίδη, στο 58’ η έμπνευση του Σάντσεθ να «κρεμάσει» τον Στρέζο 
από τη σέντρα, με εκτέλεση φάουλ, έφυγε μόλις άουτ, στο 64’ το σουτ του 
Πράνιτς κόντραρε στον Στεργίδη και στο 76’ ο Στρέζος επενέβη εντυπωσιακά 
στο σουτ του Καρέλη.
Κάπου εκεί και με το γκολ να μην έρχεται, οι «πράσινοι» χαλάρωσαν και 
παραλίγο να το πληρώσουν. Στο 88’ ο Κοτσόλης απέκρουσε εντυπωσιακά 
την κεφαλιά του Τζίλας, ενώ στο 90’+2 είδε την εστία του να παραβιάζεται από 
τον Στεργίδη, που από θέση οφσάιντ πάντως, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα 
μετά από κεφαλιά του Κάργα.
Παναχαϊκή: Στρέζος, Ασίγκμπα, Κάργας, Χίσα, Στεργίδης, Πινδώνης (46’ Ντε-
λέκος, 56’ λ.τρ. Τρίγκας), Χατζής, Μιγκέλ Πέδρο (83’ Μητρόπουλος), Σιατρα-
βάνης, Λαμπρόπουλος, Τζίλας
Παναθηναϊκός: Κοτσόλης, Μαρινάκης, Σάντσεθ, Κουτρουμπής, Νάνο, Λαγός, 
Ζέκα, Πράνιτς, Νίνης (67’ Αμπεϊντ), Κλωναρίδης (82’ Λάμπρου), Μπεργκ (15’ 
λ.τρ. Καρέλης)
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Πολύ ακριβά πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 
τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν στο 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Πειθαρχική 
επιτροπή της Σούπερ Λίγκα αποφάσισε 
την αφαίρεση τριών βαθμών, ποινή 
τεσσάρων αγωνιστικών κεκλεισμένων των 
θυρών, βαρύ πρόστιμο και κατακύρωση 
του αγώνα στον Ολυμπιακό αποφάσισε η 
Super League. Δικαίωμα έφεσης έχουν οι 
«πράσινοι».

Ο
υσιαστικά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με 
τον μεγαλύτερη δυνατή ποινή σύμφωνα με 
τον ΚΑΠ και η υπερασπιστική του γραμμη 
δεν μπόρεσε να επιφέρει ελαφρύτερη τι-

μωρία.
Το δικαστήριο απορρίπτει την ένσταση που κατέθε-
σαν οι πράσινοι για φύλλο αγώνα, προκειμένου το 
ματς να διεξαχθεί εκ νέου. Έτσι κατακυρώνεται το 
παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού με σκορ 0-3, 
ενώ ακόμη επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 
3 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, 
πρόστιμο ύψους 190.000 ευρώ αλλά 
και ποινή κεκλεισμένων των θυρών για 
τέσσερις αγωνιστικές.
Παράλληλα ο Παναθηναϊκός μπορεί 
να τιμωρηθεί και από τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν 
με τον νέο αθλητικό νόμο.
Συνοπτικα η απόφαση:
«Βάσει των αναφερομένων στο από 21/11/2015 
Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε κατ’ 
αρθ. 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(Κ.Α.Π.), στην Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην 
υπ΄ αριθμ. 2032/15/2153797 Έκθεση της Αστυνο-
μίας». Επίσης, «Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 36605/25-11-2015 Πειθαρχική Δίωξη του 
Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών 
Αδικημάτων»: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων 
της: ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού 
εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ. Επιβάλλει συνολική 
ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, τεσσάρων 
(4) αγωνιστικών ημερών καθώς επίσης και την ποινή 
της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από το βαθμολο-
γικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Τέλος, θεωρεί ότι η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟΣ ηττήθηκε με τέρματα 0-3 (άρθρο 21 παρ. 4 του 
Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο.).

Σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις ο Αλα-
φούζος
Στο Κορωπί προκειμένου να βρεθεί στην προπόνηση του 
Παναθηναϊκού, βρέθηκε εκτάκτως την Δευτέρα ο Γιάν-
νης Αλαφούζος. Ο πρόεδρος του τριφυλλιού δεν μίλησε 
τελικά στους παίκτες όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί και απλά 
αρκέστηκε στο να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.
Σύμφωνα τις πληροφορίες, απλά χαιρέτισε τους ανθρώ-
πους της ομάδας και στη συνέχεια είχε επαφές με τους 
Τάκη Φύσσα, Λεωνίδα Βόκολο και Δημήτρη Σαραβάκο, 
με τον Αντρέα Στραματσόνι να τους συναντά στη συνέ-
χεια.
Ο Αλαφούζος ενημερώθηκε για την ατμόσφαιρα που 
επικρατεί στις τάξεις των παικτών μετά την οδυνηρή ήττα 
από τον Ηρακλή, αλλά και την γνωστοποίηση της τιμω-
ρίας για τα όσα συνέβησαν με τον Ολυμπιακό
Εξάλλου, ο επικεφαλής του τριφυλλιού σχεδιάζει τις επό-
μενες κινήσεις της ΠΑΕ (σ.σ. σε συνεννόηση με το νομικό 
τμήμα) όσον αφορά την βαριά ποινή που επεβλήθη από 

την Πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκα. Θεωρεί-
ται σίγουρο ότι θα κατατεθεί έφεση, μήπως και 

καταστεί δυνατό η τιμωρία να μειωθεί.
Γενικότερα στις τάξεις των πράσινων επι-
κρατεί εκνευρισμός, θεωρώντας πως η 
ποινή είναι άδικη. Παράλληλα υπάρχει 
διάθεση, ο αγώνας για την κάθαρση του 
ποδοσφαίρου να συνεχιστεί με αμείωτη 

ένταση και πλέον σχεδιάζονται οι επόμε-
νες κινήσεις βάσει των νέων δεδομένων που 

έχουν διαμορφωθεί.

«Δεν θα θυσιαστούμε»
Με μια λιτή ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός χαρα-
κτηρίζει εξαντλητική την πρωτόδικη ποινή που του επε-
βλήθη για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 
τονίζοντας πως θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο, προκει-
μένου να δικαιωθεί
Η ανακοίνωση
«Ο Παναθηναϊκός δεν σκοπεύει να θυσιαστεί για ακόμα 
μια φορά ως άλλη “Ιφιγένεια»
Οδυνηρή εντύπωση μας προκάλεσε η εξοντωτική ποινή 
που επεβλήθη από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο 
της Super League, με σαφή προδιάθεση να τιμωρηθεί 
ο Παναθηναϊκός παραδειγματικά και πέραν του μέτρου 
ευθύνης του.
Αυτονόητα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα κινηθεί με κάθε 
ένδικο μέσο που προβλέπεται για να ανατρέψει τις νομι-
κές πλημμέλειες και πιστεύει ακράδαντα ότι θα δικαιω-
θεί».

Τ
ο βράδυ της Κυριακής 
και μετά τη νίκη επί του 
Αστέρα Τρίπολης με 3-1 
στο μεγάλο λιμάνι πανη-

γύρισαν την ενδέκατη νίκη σε ι-
σάριθμα ματς από το ξεκίνημα 
του πρωταθλήματος. Μια επί-
δοση που ισοδυναμεί με ισοφά-
ριση του ρεκόρ της ομάδας του 
Μάρτον Μπούκοβι την περίοδο 
1966-1967.
Εντεκα νίκες είχε πετύχει στις 
έντεκα πρώτες αγωνιστικές ο 
Ολυμπιακός του μεγάλου Ούγ-
γρου, δημιουργώντας ένα ρεκόρ 
που άντεξε 49 χρόνια. Από το 
μεσημέρι όμως της Δευτέρας 
υφίστανται νέα δεδομένα, ανα-
φορικά με το μέγεθος της επι-
τυχίας της ομάδας του Μάρκο 
Σίλβα, καθώς έγινε γνωστή η 
απόφαση για τα όσα έγιναν στο 
ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυ-
μπιακού στη Λεωφόρο.
Το ματς κατακυρώνεται με σκορ 
3-0 για τους «ερυθρόλευκους» 
και πλέον τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά, αν δεν αλλάξει κάτι 
στην εκδίκαση της έφεσης.

Ηταν η 12η νίκη
Με τη συγκεκριμένη λοιπόν από-
φαση η νίκη που πέτυχε η ομάδα 
του Πειραιά προχθές βράδυ 
απέναντι στον Αστέρα Τρίπο-
λης δεν ήταν η ενδέκατη αλλά η 
δωδέκατη σε ισάριθμα παιχνί-
δια του φετινού πρωταθλήμα-
τος. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα 
του Μάρκο Σίλβα δεν ισοφά-
ρισε απλά το ρεκόρ της ομάδας 
του Μάρτον Μπούκοβι αλλά 
το έσπασε μετά το 3-1 επί των 
Αρκάδων.
Αν κάποιοι πάντως ισχυριστούν 
ότι ο αγώνας στη Λεωφόρο δεν 
έγινε ποτέ, για να φανεί αν οι 
Πειραιώτες θα κατακτούσαν τη 
νίκη στον αγωνιστικό χώρο, τα 
πράγματα είναι ξεκάθαρα και η 
πραγματικότητα αποτυπώνεται 

στον βαθμολογικό πίνακα, με 
τον Ολυμπιακό να έχει 36 βαθ-
μούς μετά από δώδεκα αγωνι-
στικές. Οταν μια ομάδα έχει 36 
βαθμούς μετά από δώδεκα αγω-
νιστικές, σημαίνει πως έχει πετύ-
χει δώδεκα νίκες.
Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλή-
ματος για την ομάδα του Πει-
ραιά είναι προγραμματισμένο 
για το Σάββατο το βράδυ στην 
Κομοτηνή, με τους «ερυθρόλευ-
κους» να κοντράρονται με τον 
Πανθρακικό. Προφανής στόχος 
για τον Ολυμπιακό είναι να επε-
κτείνει το σερί των νικών και δεν 
χωρά αμφιβολία πως η ομάδα 
του λιμανιού είναι το μεγάλο 
φαβορί.
Οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν 
πλέον νέο στόχο και αυτός δεν 
είναι άλλος από την κατάρριψη 
του ρεκόρ που έχει η ομάδα του 
Τροντ Σόλιντ με τις 16 συνεχόμε-
νες νίκες από τη σεζόν 2005-06. 
Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμέ-
νος στόχος θα πρέπει ο Ολυμπια-
κός να κερδίσει τα παιχνίδια που 
απομένουν για τον πρώτο γύρο 
της Σούπερ Λίγκας (με Πανθρα-
κικό, Παναιτωλικό και Καλλονή) 
αλλά και το παιχνίδια με Πανιώ-
νιο και Λεβαδειακό τις δύο πρώ-
τες αγωνιστικές του δευτέρου 
γύρου του πρωταθλήματος.
Αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέ-
ρουν να πετύχουν και σε αυτόν 
τον στόχο τους, τότε γίνεται 
εύκολα αντιληπτό πως θα βρε-
θούν απέναντι σε μια μεγαλύ-
τερη πρόκληση μέχρι το φινάλε 
του πρωταθλήματος. Την κατά-
κτηση δηλαδή του τίτλου χωρίς 
να υποστούν ήττα. Με τη δια-
φορά άλλωστε από τον δεύ-
τερο στους 13 πόντους, τέτοιου 
είδους στόχοι θα μονοπωλή-
σουν το ενδιαφέρον του Ολυμπι-
ακού, καθώς καμιά ομάδα δεν 
μπορεί να απειλήσει τους πρω-
ταθλητές Ελλάδος.

και τωρα οι 16 σερι νικεσ

Το ρεκόρ έσπασε, πάει 
γι’ άλλο

Η βαρύτερη δυνατή ποινή για τον 
Παναθηναϊκό...
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Βαθμολογία

Πρόγραμμα 13ης Αγωνιστικής

Αποτελέσματα Superleague 12ης Αγωνιστικής

Δ
ιαδικαστικό χαρακτήρα φρό-
ντισε να δώσει η ΑΕΚ στην ε-
ντός έδρας αναμέτρησή της με 
τον ουραγό του Πρωταθλήμα-

τος της Football league, Πανελευσινιακό, 
επικρατώντας με 6-0 κι εξασφαλίζοντας 
την πρόκριση στην επόμενη φάση της δι-
οργάνωσης.
Το σκορ γ ια τους «κιτρινόμαυρους» 
άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό με ένα πολύ 
ωραίο σουτ του Πλατέλλα έξω από την 
περιοχή ύστερα από την απομάκρυνση 
των αμυντικών του Πανελευσινιακού.
Το 2-0 έγινε στο 27’ από τον Γιόχανσον, 
που βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχό-
μενο παιχνίδι, μετά από εκείνο του πρω-
ταθλήματος κόντρα στον Παναιτωλικό την 
περασμένη Κυριακή.
Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Μπουονα-
νότε έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στη 
μικρή περιοχή και με ένα ωραίο... σλάλομ 
έφτασε απέναντι από τον Μανιάτη, τον 
οποίο και πλάσαρε επιτυχημένα για το 
3-0. Το 4-0 διαμορφώθηκε στην τελευ-
ταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν 
ο Σοϊλέδης από αριστερά δοκίμασε ένα 
δυνατό σουτ, η μπάλα άλλαξε ελαφρώς 
πορεία, καθώς κόντραρε σε έναν αμυνό-
μενο, και κατέληξε στα δίχτυα των φιλο-
ξενούμενων.
Στο δεύτερο ημίχρονο, για αρκετά λεπτά 
η ΑΕΚ δεν δημιούργησε φάσεις και χρει-
άστηκε να φτάσει στο 78ο λεπτό και μετά 
από 2-3 κόντρες να γίνει κάτοχος της μπά-
λας ο Αραβίδης, που με έξυπνο πλασέ 
νίκησε τον Μανιάτη για το 5-0.
Το τελικό 6-0 έγ ινε και πάλι από τον 
Μπουονανότε, με τον Αραβίδη αυτή 
τη φορά σε ρόλο δημιουργού, καθώς 
πάσαρε πολύ ωραία σ τον Αργεν τ ίνο, 
ο οποίος πλάσαρε από κοντά στο 81ο 
λεπτό.

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-3
Την πρόκρισή του στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε ο 
Αστέρας Τρίπολης, που πέρασε ν ικη-
φόρα από την έδρα του Κισσαμικού με 
3-1, φτάνοντας έτσι τις δύο νίκες στον 8ο 
όμιλο.
Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 56’ με 

ένα ασύλληπτο σουτ του Κιτοκό έξω από 
την περιοχή, ενώ το 0-2 έγινε έξι λεπτά 
αργότερα με τον Μούκαμ.
Οι Χανιώτες μείωσαν σ το 75’ με τον 
Μάντζη κι απείλησαν τους Αρκάδες με 
τους Παντελάκη και Τσικουδάκη στο 77’ 
και το 79’ αντίστοιχα, όμως στο 90’ ο 
Φούντας διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 3-1
«Ανοιχτό» παρέμεινε το ενδεχόμενο πρό-
κρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου 
για τον Πλατανιά και τον Απόλλωνα, παρά 
το 3-1 των Κρητικών επί της «Ελαφράς 
Ταξιαρχίας». Κι αυτό διότι την τελευταία 
αγωνιστική ο Πλατανιάς αντιμετωπίζει 
τον Παναιγιάλειο, ενώ ο Απόλλωνας τον 
Ολυμπιακό στη Ριζούπολη.
Η ομάδα της Κρήτης δημιουργούσε 
ευκαιρίες και κατόρθωσε να ανοίξει το 
σκορ στο 28’ με τον Πάγκαλο. Στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου μέρους, οι ερυ-
θρόλευκοι έκαναν το 2-0 με τον Ντίνα.
Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν τον αντίπαλο 
και κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ 
ύστερα από γκολ του Παρπέξ με πλασέ, 
μετά από ασ ίσ τ του Κονέ. Το τελικό 
σκορ της αναμέτρησης το διαμόρφωσε 
το Ράμος με τακουνάκι μπροστά σε κενή 
εστία.

ΛΑΡΙΣΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ 1-0
Ποιος είδε τον Χρήστο Πανόπουλο και 
δεν τον φοβήθηκε μετά την ήτ τα της 
Skoda Ξάνθης στην «AEL FC Arena» από 
τη Λάρισα με 1-0 που σήμανε τον απο-
κλεισμό της περυσινής φιναλίσ τ του 
Κυπέλλου από τη συνέχεια της διοργά-
νωσης.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, εν μέσω 
του συνθήματος «ΑΕΛάρα φέρε μας το 
Κύπελλο» από 7.000 Λαρισαίους φιλά-
θλους, οι «βυσσινί» έφτασαν τους 6 βαθ-
μούς σ τον όμιλο κι εξασφάλισαν και 
μαθηματικά την πρόκρισή τους στην επό-
μενη φάση.
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης επι-
τεύχθηκε στο 34’, όταν ο Μπόγιοβιτ ς 
έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά από 
όμορφο συνδυασμό, μπήκε στην περιοχή 
και πλάσαρε ιδανικά.

αεκ - πανελευσινιακοσ 6-0

Τράβηξε... εξάσφαιρο!
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Η Λαμία προηγήθηκε με 
2-0 στην Κέρκυρα, αλλά 
οι γηπεδούχοι, μετά 
από τέσσερα ματς χωρίς 
«τρίποντο», έφτασαν στην 
ανατροπή και πανηγύρισαν 
με 3-2, αφήνοντας τους 
ηττημένους με παράπονα 
από την διαιτησία, ενώ την 
ώρα του αγώνα η διοίκηση 
της ΠΑΕ ανακοίνωνε 
την αποχώρηση από το 
πρωτάθλημα!

Η 
Λαμία προηγήθηκε με 
τα γκολ των Πίντο (18’) 
και Νατσιόπουλου (24’). 
Στο 30’ ο Κόντος κέρδι-

σε πέναλτι (ξεγέλασε τον διαιτη-
τή ο οποίος «κιτρίνισε» τον Λεά-
ντρο) και ο Γκόμες σκόραρε για το 
1-2. Το 2-2 έγινε στο φινάλε του 
ημιχρόνου με πέναλτι (ορθότατο 
αυτή τη φορά) σε χέρι του Κοντέ-
ων, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο 
Κόντος.
Στις αρχές της «επανάληψης» ο 
Λεάντρο αποβλήθηκε (αυστηρή η 
δεύτερη κίτρινη κάρτα) για μαρ-
κάρισμα στον Σούανη και η Λαμία 
έμεινε με 10 παίκτες. Σε εκείνο το 
χρονικό σημείο η ΠΑΕ Λαμία ανα-
κοίνωσε την αποχώρηση από το 
πρωτάθλημα: «Ο μεγαλομέτοχος 
Πανουργιάς Παπαϊωάννου ανα-
κοινώνει ότι η Π.Α.Ε Λαμία απο-
χωρεί από το πρωτάθλημα. Κύριοι 
της Κ.Ε.Δ. να χαίρεστε το πρωτά-
θλημα και τους διαιτητές σας».
Ο αγώνας συνεχιζόταν, με την 
Λαμία να μάχεται με παίκτη λιγό-
τερο και τελικά να δέχεται γκολ 
στο 72’, με τον Φάμπιο, στην 
πρώτη του επαφή με την μπάλα 
μετά την είσοδό του ως αλλαγή, 
να γίνεται ο ήρωας της Κέρκυρας, 
η οποία στο ντεμπούτο του Αλέ-
κου Βοσνιάδη πήρε βαθμούς... 
ανόδου.

«Ξέσπασε» ο Ολυμπιακός 
Βόλου
Ξεπερνώντας την ήττα από τον 
Απόλλωνα, ο Ολυμπιακός Βόλου 
πέτυχε την πιο επιβλητική εφετινή 
του νίκη, επικρατώντας του ουρα-
γού Πανελευσινιακού με 5-1. Το 
1-0 έγινε στο 24’ με πέναλτι του 
Ντεπέτρις (χέρι του Τσίγκρου) και 
το 2-0 σημειώθηκε στο 37΄ με 
σουτ του Γουόρντεν. Πριν βγει το 
ημίχρονο, στο 44 ,́ οι φιλοξενού-
μενοι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, 
για λίγο όπως αποδείχθηκε, με το 
γκολ του Μπλάνκο.
Όμως, ο Ντεπέτρις, με το δεύ-
τερο του προσωπικό τέρμα, έκανε 
το 3-1 στο φινάλε του 45λεπτου. 
Στην «επανάληψη» οι Θεσσαλοί 
είχαν δοκάρι με τον Λεόν στο 70΄ 
και έφτασαν στο γκολ στο 72’ με 
εκτέλεση πέναλτι του ίδιου παί-
κτη σε μία φάση που αβολήθηκε ο 
Ανδρίκος. Το τελικό 5-1 έγινε στο 
90’+1 με πλασέ του Τσιλιγκίρη.

Με την υπογραφή Φουρ-
τάδο ο Πανσερραϊκός
Ο Εμίλιο Φουρτάδο ήταν αυτός 
που έλυσε τον «γόρ-
διο δεσμό», καθώς 
ο φορ από το Πρά-
σινο Ακρωτήρι με 
απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ στο 
88’, διαμόρφωσε 
την εντός έδρας νίκη 
του Πανσερραϊκού επί 
της Ζακύνθου με 1-0. Ο 
Φουρτάδο έχοντας πετύχει τα έξι 
από τα οκτώ συνολικά γκολ των 
«λιονταριών» στο πρωτάθλημα, 
χάρισε μια πολύτιμη νίκη στην 
ομάδα των Σερρών, που έφθασε 
στις τρεις και πήρε βαθιά βαθμο-
λογική ανάσα.
Οι γηπεδούχοι έφθασαν νωρί-
τερα κοντά στο γκολ, με τον Μπε-
ριάν να σημαδεύει με δυνατό 
σουτ στο 55’ το οριζόντιο δοκάρι 

της εστίας της Ζακύνθου, ενώ στο 
77’, ο Φουρτάδο έκανε τη συρτή 
σέντρα, αλλά ο Πόποβιτς δεν πρό-
λαβε με προβολή, να σπρώξει την 
μπάλα στα δίχτυα. Η Ζάκυνθος, 
παραλίγο να απαντήσει στο γκολ 
του Φουρτάδο στο 90+3΄΄, όταν 
ο Κουρέλας έκανε το διαγώνιο 
σουτ, όμως ο Ναζίμ, που βρέθηκε 
στην πορεία της μπάλας, αιφνιδι-
άστηκε, χάνοντας την ευκαιρία. Για 
τη Ζάκυνθο, που παραμένει κάτω 
από τη ζώνη υποβιβασμού, αυτή 
ήταν η 5η ήττα.

Απέδρασε από την Πάτρα 
με γκολ του πορτιέρο
Απίθανη εξέλιξη είχε το ντέρμπι 
της ημέρας στην Πάτρα. Εκεί η 
Παναχαϊκή μέχρι το 90+6’ απει-
λούσε τη Λάρισα με την πρώτη 
φετινή της ήττα, αλλά η θεσσαλική 
ομάδα βρήκε τον τρόπο να… απο-
δράσει 1-1, με σκόρερ τον τερμα-
τοφύλακά της, Ξενοδόχοφ.
Στο 90+6’ η Λάρισα είχε κερδί-
σει κόρνερ κι όπως συμβαίνει σε 
αυτές τις περιπτώσεις ο τερματο-

φύλακας βρέθηκε στην αντί-
παλη περιοχή και έπειτα 

από εκτέλεση από τον 
Μονιάκη, ο Ξενο-
δόχο με κεφαλιά 
διαμόρφωσε το 
τελικό 1-1, μέσα σε 
τρελούς πανηγυρι-

σμούς.
Στην Παναχαϊκή περί-

μεναν πώς και πώς αυτό 
το παιχνίδι, και την επιστροφή 

του Αλέξη Κούγια στην Πάτρα. 
Και ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα, αλλά στο τέλος 
υπολόγισαν χωρίς τον… Ξενοδό-
χοφ.
Οι γηπεδούχοι έφθασαν κοντά 
στο γκολ στο 35’, όταν ο Στεργίδης 
βρέθηκε απέναντι στον Ξενοδό-
χοφ, όμως αυτός έσωσε. Τα πράγ-
ματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα 

για τους φιλοξενούμενους, όταν 
στο 40’ ο Γιοβάνοβιτς είδε την 
δεύτερη κίτρινη κάρτα και απο-
βλήθηκε.
Η Παναχαϊκή με παίκτη παραπάνω 
πίεσε ακόμα περισσότερο για να 
έρθει το γκολ στο 68’, όταν μετά 
από κεφαλιά του Κάργα, ο Χατζής 
από κοντά έκανε το 1-0. Αλλά στην 
τελευταία φάση του αγώνα, πέτα-
ξαν στα σκουπίδια τη νίκη

Έβαλε πλώρη για Super 
League o Aπόλλων
Ο μεταμορφωμένος στα χέρια του 
Μπάμπη Τεννέ, Απόλλων, λύγισε 
την αντίσταση και του Κισσαμι-
κού στη Ριζούπολη, 1-0, κι έβαλε 
πλώρη για Super League, σκαρφα-
λώνοντας στη 2η θέση.
Ο Κρητικός, που μπήκε αλλαγή 
στο 62’, ήταν αυτός που πέτυχε 

το μοναδικό γκολ της συνάντησης 
στο 69’, εκμεταλλευόμενος την 
ασταθή απόκρουση του Αγρινάκη 
στο σουτ του Φαρινόλα, στέλνο-
ντας με όλη την άνεση στα δίχτυα.
Αυτή είναι η 4η συνεχόμενη νίκη 
για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», που 
τη φέρνει στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας

Νέα νίκη στην έδρα της η 
Αναγέννηση
Η Αναγέννηση Καρδίτσας σε ένα 
ακόμα παιχνίδι εκμεταλλεύτηκε 
την έδρα της και σε ένα ακόμα παι-
χνίδι με γκολ στα τελευταία λεπτά 
φθάνει στο τρίποντο.
Αυτή τη φορά «θύμα» της ήταν 
ο Αχαρναϊκός, με τη γηπεδούχο 
ομάδα να σκοράρει με πλασέ από 
τον Τσίτα στο 89’ και να πανηγυρί-
ζει τη νίκη με 1-0.

αθλητικά

Βαθμολογία Football League

H 10η αΓωνιστικη στη FooTBALL LEAGUE

ανατροπή η κέρκυρα, αποχώρηση η λαμία!
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Τ
ο πρωί της Πέμπτης στη Ζυρίχη και 
συγκεκριμένα το ξενοδοχείο «Baur au 
Lac hotel» οι Αρχές της χώρας προ-
χώρησαν στη σύλληψη εντός ατόμου 

που σχετίζεται με την υπόθεση διαφθοράς 
στην FIFA, ενώ ένα ακόμα άτομο φαίνεται 
πως πιάστηκε στην τσιμπίδα του νόμου.
Σύμφωνα με τους New York Times συνολικά 
12 άτομα αναμένεται να απολογηθούν στην 
δικαιοσύνη, καθώς κατηγορούνται για χρη-
ματισμό έτσι ώστε εταιρείες να προωθή-
σουν τα προϊόντα τους σε μεγάλες διοργανώ-
σεις της Λατινικής Αμερικής (όπως για παρά-
δειγμα αγώνες για τα προκριματικά του Μου-
ντιάλ).
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε Αμερική 

και Ευρώπη βρέθηκαν λογαριασμοί των συλ-
ληφθέντων στις ΗΠΑ με αρκετά χρήματα και 
γι αυτό το λόγο έχει ζητηθεί η συνεργασία 
ακόμα και του FBI.
Τα ονόματα δεν έγιναν ακόμα γνωστά (κάτι 
που θα συμβεί αργότερα), όμως υπάρ-
χουν φήμες για κράτηση του προέδρου της 
Concacaf, Αλφρέντο Χαουίτ, ο οποίος είχε 
αντικαταστήσει τον Τζέφρεϊ Γουέμπ ο οποίος 
συνελήφθη για την ίδια υπόθεση τον περα-
σμένο Μάιο.
«Η FIFA γνωρίζει για τις ενέργειες που έλαβαν 
χώρα σήμερα (3/12) και έχει σκοπό να συνερ-
γαστεί με τις Αρχές, έτσι ώστε να διαλευκαν-
θεί η υπόθεση», ανάφερε σε ανακοίνωση της 
η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Αντιμέτωπη με τον πιο 
ταπεινωτικό αποκλεισμό της 
ιστορίας της από το Copa del Rey 
βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης και 
μάλιστα για λόγο που δεν έχει 
να κάνει με την εντός γηπέδου 
απόδοσή της!

Η 
«βασίλισσα» επικράτησε το 
βράδυ της Τετάρτης 3-1 στο 
Κάντιθ, όμως η χρησιμοποί-
ηση του Ντένις Τσερίσεφ είναι 

πολύ πιθανό να της κοστίσει τη συνέχι-
ση της παρουσίας της στη διοργάνωση.
Ο Ρώσος επιθετ ικός είχε τ ιμωρηθεί 
με μία αγωνιστική στο Κύπελλο από 
πέρυσι, όταν είχε δει κίτρινη κάρτα στον 
αγώνα της Βιγιαρεάλ (στην οποία αγω-
νιζόταν ως δανεικός από τη Ρεάλ) με τη 
Μπαρτσελόνα.
Ο Μπενίτεθ, όμως, όχι μόνο τον συμπε-
ριέλαβε στην αποστολή για τον αγώνα 
στο Κάντιθ με την ομώνυμη ομάδα, 
αλλά τον χρησιμοποίησε και για 45’. 
Μάλισ τα ο Τσερίσεφ πέτυχε και το 
πρώτο γκολ
Ο εκπρόσωπος της Κάντιθ, Φραν Κανάλ, 
πληροφορήθηκε αυτή την παρατυπία 
από έναν φίλο του που ακούει τον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Cope». Κατέβηκε στα 
αποδυτήρια του «Ραμόν ντε Καράνθα», 
βλέπει την κατάσταση με τους τιμωρη-
μένους και επιβεβαίωσε ότι ο Τσερίσεφ 
είναι τιμωρημένος.
Αμέσως ενημερώθηκε ο πρόεδρος της 
Κάντιθ, Μανουέλ Βιθκαΐνο, ο οποίος 
συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβού-
λιο με όσους παράγοντες είναι παρόντες 
στο γήπεδο, ώστε να αποφασίσουν πως 
θα κινηθούν από εκεί και πέρα.
Οι άνθρωποι της Ρεάλ το πληροφορού-
νται επίσης λίγη ώρα πριν από το ημί-
χρονο. Στα αποδυτήρια, αποφασίζουν 
να αντικαταστήσουν τον Ρώσο στο δεύ-
τερο μέρος, για να αποδείξουν ότι δεν 
έγινε κακή την πίστη η χρησιμοποίησή 
του.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, «αν ένας 
σύλλογος χρησιμοποιήσει παράτυπα 

έναν ποδοσφαιριστή σε διοργάνωση με 
διπλούς αγώνες, αυτό το ζευγάρι θα κρι-
θεί υπέρ της αντίπαλης ομάδας». Φέτος, 
σε ζευγάρι που κρίθηκε σε ένα ματς, η 
Οσασούνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας την 
Μιραντές (9 Σεπτεμβρίου), αλλά απο-
κλείστηκε στα χαρτιά, αφού είχε χρησι-
μοποιήσει τον Ουνάι Γαρθία, ο οποίος 
ήταν τιμωρημένος.
Στα διοικητικά κλιμάκια της Ρεάλ, την 
ώρα που η ομάδα έπαιζε κόντρα στην 
Κάντιθ, επικρατούσε σιγή απογοήτευ-
σης, αλλά και πανικός για το πώς θα 
αντιμετωπίσει το ζήτημα και προς τα 
έξω. «Αγνοούσαμε την κατάσταση. Δεν 
είχαμε ειδοποίηση από την ομοσπονδία 
ούτε από την Βιγιαρεάλ. Ούτε ο Τσερί-
σεφ, ο οποίος ήταν παίκτης της Βιγια-
ρεάλ, το γνώριζε» υποστήριξε ο Εμίλιο 
Μπουτραγένιο, υπεύθυνος θεσμικών 
σχέσεων του συλλόγου.
«Ο δικαστής θα πάρει την απόφαση και 
οι νομικές υπηρεσίες μας θα εξετάσουν 
την υπόθεση. Από την πλευρά μας δεν 
υπήρχε κακή πρόθεση, αλλά άγνοια» 
συνέχισε ο «γύπας», ο οποίος ερωτη-
θείς για το αν αυτή η ιστορία συνιστά 
ρεζιλίκι της Ρεάλ, ξεκαθάρισε ότι «η 
Ρεάλ δεν γίνεται ποτέ ρεζίλι. Ποτέ».

Ανατροπή... πρόκρισης για την 
Ατλέτικο
Το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «32» 
του Copa del Rey έκανε απόψε η Ατλέ-
τικο Μαδρίτης που γλίτωσε την... γκέλα 
και επικράτησε εκτός έδρας της Ρέους 
Ντεπόρτιου με 2-1.
Οι «ροχιμπλάνκος» βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ στο 30ό λεπτό όταν ο Φραν εκμε-
ταλλευόμενος τα λάθη στην άμυνα των 
φιλοξενούμενων έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0. Η ομάδα του Ντιέ-
γκο Σιμεόνε «απάντησε» άμεσα καθώς 
στο 36΄ο Βιέτο έφερε με κεφαλιά το ματς 
στα ίσα.
Την ανατροπή για την ομάδα της Μαδρί-
της ολοκλήρωσε σ το 63’ ο Σαούλ 
Νίγκεθ, που με κεφαλιά έκανε το 2-1. Η 
ρεβάνς θα γίνει στην έδρα της Ατλέτικο 
στις 17 Δεκεμβρίου.

ιστορικό ρεζιλίκι για τη 
«βασίλισσα»!

Κι άλλες συλλήψεις για το 
«σκάνδαλο» της FIFA
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Τον αμυντικό γρίφο που έχει προκύψει στον 
ΑΠΟΕΛ καλείται να λύσει ο Τιμούρ Κετσπάγια 
ενόψει του ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Τ
α προβλήματα αυξήθηκαν με την τιμωρία του Νε-
κτάριου Αλεξάνδρου που συμπλήρωσε κάρτες 
στον αγώνα με την Αγία Νάπα (έχει 4 σε 4 συμμε-
τοχές φέτος!), αφού Καρλάο, Αστίθ και Αντωνιά-

δης (όπως και ο Σωτηρίου στην επίθεση) εξακολουθούν 
να απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα των προπονή-
σεων, με τις πιθανότητες να προλάβει κάποιος το σαββα-
τιάτικο παιχνίδι να είναι ελάχιστες.
Ο Καρλάο αποτέλεσε καλή λύση στο αριστερό άκρο της 
άμυνας κόντρα στη Σάλκε, όταν τραυματίστηκε ο 
Αντωνιάδης, αλλά στο ντέρμπι με τον Απόλ-
λωνα θα απουσιάζουν, εκτός απροόπτου, 
και οι δύο. Η τιμωρία του Αλεξάνδρου 
δημιουργεί ένα κενό που όλα δείχνουν 
ότι θα καλύψει ο μπαλαντέρ Κωστάκης 
Αρτυματάς.
Ωστόσο, και η μετατόπιση του Αρτυματά 
στα αριστερά δεν αποτελεί ιδανική λύση, 
αφού στο παιχνίδι με την Αγία Νάπα έδειξε 
να ανταποκρίνεται καλά ως στόπερ, θέση όπου 
επίσης υπάρχει πρόβλημα, αφού διαθέσιμος ουσια-
στικά είναι μόνο ο Γκιλιέρμε Αμορίν.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως θέλει τον Αρτυματά αρι-
στερά και τον Μοράις στο κέντρο της άμυνας, αν και έτσι 
χάνει δύναμη στα χαφ ο ΑΠΟΕΛ... Σπαζοκεφαλιές για τον 
Τιμούρ Κετσπάγια ενόψει του ντέρμπι.

Ομόνοια: Ο Δεκέμβριος καθορίζει το μέλ-
λον της
Δώδεκα ματς έχουν συμπληρωθεί στο πρωτάθλημα μας 
και προχωρούμε αισίως προς την 13η αγωνιστική, με 
την Ομόνοια να βρίσκεται στην 6η θέση με 20 βαθμούς, 
μια βαθμολογική θέση που σίγουρα δεν συνάδει με την 
ιστορία της ομάδας και που σαφώς ο οπαδός της ομάδας 
«πληγώνεται» αντικρίζοντας την.
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μερικές καλές εμφανί-
σεις μέχρι στιγμής όπως για παράδειγμα στα ματς με την 
Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ που δικαιούνταν κάτι περισ-
σότερο από την ισοπαλία, ωστόσο ακόμα και σε εκείνα 
τα ματς που άξιζαν τους τρεις βαθμούς έμειναν με την 
πίκρα και μόλις με τον ένα πόντο στην τσέπη. Βέβαια, 
εκτός αυτού και ενώ ο κόσμος περίμενε μετά από την 
καλή εικόνα που έδειχναν στα ντέρμπι η ομάδα τους να 
έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια κάτι τέτοιο δεν γινό-

ταν ποτέ, απογοητεύοντας τους οπαδούς που αισιοδο-
ξούσαν πως τα πράγματα μπορούν να φτιάξουν.
Φτάνει να δει κανείς τον απολογισμό της ομάδας μέσα 
στο ΓΣΠ (και όχι μόνο) και μπορεί να αντιληφθεί του 
λόγου του αληθές. Αυτό που ανησυχεί και προβλημα-
τίζει όμως είναι το κατά πόσο θα μπορεί η μεταγραφική 
ενίσχυση του Γενάρη να βελτιώσει τα δεδομένα και να 
φέρει την Ομόνοια εκεί που πρέπει κανονικά να βρί-
σκεται.
Δύο θέσεις στις οποίες «πονάει» και φάνηκε αρκετά 
είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού αλλά και του επι-
θετικού κορυφής, όπως και του δεξιού μπακ, εκεί που 
αγωνίζεται ο Λομπιανίτζε αλλά όταν αυτός απουσιάζει 
«βαφτίζονται» ως τέτοιοι οι Δημητρίου και Ράμος που 

δεν μπορούν ωστόσο να αποδίδουν πάντα στο 
μέγιστο και δικαιολογημένα καθώς αυτή δεν 

είναι η πραγματική τους θέση.
Ο Μιλόγιεβιτς θα φέρει παίκτες τους 
οποίους θεωρεί πως μπορεί να βοηθή-
σουν η ομάδα να αποκτήσει ανοδική 
πορεία, προσπαθώντας να διορθώσει 
τα όποια λάθη έγιναν κατά την διάρκεια 

του προγραμματισμού το Καλοκαίρι.
Πάντως μέχρι την στιγμή που θα ξεκινήσει 

η μεταγραφική περίοδος υπάρχουν και παι-
χνίδια ενόψει και ο Σέρβος τεχνικός καλείται να βρει 
τους απαιτούμενους τρόπους ούτως ώστε να μαζέψει 
όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται με το υφιστά-
μενο ρόστερ. Διαφορετικά, το ήδη χαμένο έδαφος και 
η δίψα για διάκριση που υπάρχει θα χαθούν για ακόμη 
μια σεζόν, μπαίνοντας έτσι και αυτή με την σειρά της 
στο «συρτάρι» με άλλες αποτυχημένες χρονιές που ήδη 
υπάρχουν από το παρελθόν και εύχονται οι οπαδοί της 
ομάδας να μην αυξηθούν κι’ άλλο.

Γκαράι: «Μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ θα πά-
λευε στην Πριμέρα για να μην υποβιβαστεί»
Στην ισπανική ιστοσελίδα elcorreo.com έκανε δηλώσεις 
ο ποδοσφαιριστής της Δόξας, Λόπεθ Γκαράι μιλώντας 
για το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, τονίζο-
ντας μάλιστα πως ο ΑΠΟΕΛ αν αγωνιζόταν στην Primera 
Division θα πάλευε για αποφυγή του υποβιβασμού.
Ένα μέρος από τις δηλώσεις του:
«Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ έχουν 15-20 χιλιάδες οπαδούς. Σε 
άλλα παιχνίδια υπάρχουν μέσο όρο 1000-2000 οπαδοί. 
Φυσικά το ποδόσφαιρο εδώ δεν έχει καμία σχέση με την 
Ισπανία. Το επίπεδο είναι πιο χαμηλό και πολύ πιο αργό. 
Μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ θα πάλευε στην Πριμέρα για 
να μην υποβιβαστεί»

αθλητικά

αποελ: σπαζοκεφαλιές στην 
άμυνα

Ο απολογισμός της πρώτης 
φάσης του Κυπέλλου Coca-
Cola

Μ
ε τον αγώνα με-
ταξύ της Ομό-
νοιας Αραδίπ-
που με τη Νέα 

Σαλαμίνα (0 -3) ολοκληρώ-
θηκε σήμερα η πρώτη φάση 
του Κυπέλλου Coca – Cola 
Α’ – Β’ Κατηγορίας.
Ο απολογ ισμός της πρώ-
της φάσης κα τ έ γραψε 51 
τ έρματα,  τα περισσότερα 
στον αγώνα της Ανόρθωσης 
με την Ελπίδα Ξυλοφάγου 
(9-0).
Από τους δώδεκα αγώνες 
που έγ ιναν γ ια την πρώτη 
φάση οι δέκα κρίθηκαν στην 
κανονική διάρκεια τους.
Ένας  κρίθηκε σ τη διαδι -
κασ ία της παράτασης και 
σ υγκεκριμέ να  ο  α γώνας 
ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς 
(4 -3) ε νώ σ τη διαδικασ ία 
των πέναλτι κρίθηκε ο αγώ-
νας της Αναγέννησης Δερύ-

νειας με το Διγενή Ορόκλι-
νης.
Στην επόμενη φάση από τη 
Β’ Κατηγορία εισιτήριο πρό-
κρισης εξασφάλισαν Ν&Σ 
Ερήμης, Αναγέννηση Δερύ-
νειας, ΑΣΙΛ και Ολυμπιακός.
Από την Α’ Κατηγορία προ-
κρίθηκαν Νέα Σαλαμίνα, 
Άρης, Αγ ία Νάπα, Εθν ικός 
Άχνας, Απόλλωνας, Ανόρ-
θωση, Ομόνοια Λευκωσίας, 
Ερμής Αραδίππου.
Οι ομάδες του ΑΠΟΕΛ και 
της ΑΕΛ, που αγωνίστηκαν 
σ τον περσ ινό τ ε λικό του 
Κυπέλλου Κύπρου Coca – 
Cola και οι ομάδες Fair Play 
Α’ και Β’ Κατηγορίας, περι-
όδου 2014/2015, ΑΕΚ και 
Πάφος FC θα αρχίσουν τ ις 
υποχρεώσεις τους από την 
επόμενη φάση της διοργά-
νωσης.
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ολυμπιακοσ - λαμποραλ κουτσα 59-52 

Με τέτοια άμυνα... δεν φοβάται τίποτα! 
Τι κι αν για ένα ακόμα παιχνίδι είχε σημαντικές απουσίες. Τι κι αν το ουσιαστικό κίνητρο έλειπε. 
Τι κι αν «άργησε» ένα ημίχρονο να μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον τον τρόπο του 
να παίρνει παιχνίδια όπως και αυτό με το Μιλάνο στο ΣΕΦ.

αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός πανηγύρισε μία ακόμη νίκη 
επικρατώντας της Αρμάνι με 73-63. Στα 
πολλά προβλήματα των Πρωταθλητών 
Ελλάδας προστέθηκε ο Λοτζέσκι στο 28’ 

(θλάση), αλλά Στρόμπερι (16π. 9ρ.), Χάκετ (9π. 8ρ., 
5ας.), Αθηναίου (8π., 4ασ.) και Μιλουτίνοφ 911π., 5ρ.) 
έκαναν θαυμάσια δουλειά.
Ο Ολυμπιακός μαθηματικά δεν κατέκτησε την κορυφή 
στον όμιλο αφού υπάρχει ακραίο σενάριο (0/2 αυτός, 
2/2 η Λαμποράλ με μεγάλες διαφορές) που τον φέρ-
νει δεύτερο.
Το πρώτο ημίχρονο θα θέλουν άπαντες στον 
Ολυμπιακό να το ξεχάσουν. Στην επίθεση 
οι επιλογές ήταν η μία πιο βιαστική από 
την άλλη και με ποσοστό εντός πεδιάς 
μόλις στο 20%, ήταν θαύμα που η 
Αρμάνι πήγε στα αποδυτήρια προη-
γούμενη μόνο με 25-29.
Με 8/12 τρίποντα οι φιλοξενούμενοι 
προηγήθηκαν 31-37 (24’), ωστόσο με 
πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Μάντζαρη 
ακολούθησε σερί 10-0 και οι Πειραιώτες 
πήραν το προβάδισμα.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ντι Τζέι Στρόμπερι πήρε 
φόρα και... σβάρνα τους Ιταλούς με αποτέλεσμα να 
πανηγυρίσουν μία ακόμη νίκη στο ΣΕΦ.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Το βάθος στον πάγκο του Ολυμπιακού 
είναι πολύ μεγάλο και πάντα ξεπροβάλλουν παίκτες οι 
οποίοι φορούν τον μανδύα του πρωταγωνιστή.
Ο Ολυμπιακός είχε 11 περισσότερα ριμπάουντ (40-29) 
εκ των οποίων τα 15 επιθετικά. Επίσης έκαναν μόλις 11 
λάθη και σούταραν με συνέπεια από τη γραμμή των 
βολών (16/21).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ντι Τζέι Στρόμπερι σε 28:03 
είχε 16 πόντους (3/4δ., 2/6τρ., 4/6β.), 9 ριμπάουντ, μία 
ασίστ κι ένα κλέψιμο.
Ο Ντάνιελ Χάκετ σε 24:21 είχε 9 πόντους (2/3δ., 
0/2τρ., 5/6β.), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και 
2 λάθη.
Άριστος (ξανά) ο Γιάννης Αθηναίου με καταπληκτική 
άμυνα και 8 πόντους (1/3δ., 2/5τρ.), 2 ριμπάουντ, 4 
ασίστ κι ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Όλιβερ Λαφαγέτ 
τελείωσε με αρνητικό ranking (-4) έχοντας 6 πόντους με 
0/1 δίποντο, 2/6 τρίποντα, ένα ριμπάουντ και 2 λάθη.

ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 49-49 ακολούθησε 
ένα τρίλεπτο εκπληκτικής άμυνας και το σκορ έγινε 
62-51 με ένα απίστευτο καλάθι του Αθηναίου.
ΤΙ ΚΡΑΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός φυσικά σε ένα ακόμη παι-
χνίδι την αμυντική του προσήλωση.
Η Αρμάνι το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ανταγωνι-
στική και χωρίς τον Τζεντίλε.
ΤΙ ΞΕΧΝΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τον τραυματισμό του Ματ 
Λοτζέσκι.
Η Αρμάνι τον αποκλεισμό που πλησιάζει επικύνδινα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σφαιρόπουλος): Χάντερ 4, Παπα-
πέτρου, Στρόμπερι 16 (2τρ., 9ριμπ.), Τολιό-

πουλος 2, Μιλουτίνοφ 12, Πρίντεζης 
11 (1), Αγραβάνης, Μάντζαρης 6 (1), 
Χάκετ 9, Λοτζέσκι 5 (1), Αθηναίου 8 
(2).
ΕΑ7 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΜΑΝΙ (Ρέπεσα): 
Μακ Λιν 11 (10ριμπ.), Λαφαγιέτ 6 
(2), Αμάτο, Τσερέλα, Τσιντσιαρίνι 

12 (2), Τζένκινς 12 (3), Χάμελς 7 (1), 
Μπάρατς 6, Σίμον 9 (1).

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΠΑΟΚ 73-75
Mεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ... Ο «δικέφαλος» κέρδισε 
εκτός έδρας την Μπεσίκτας με σκορ 73-75 με καλάθι 
του Χάτσερ πριν το τέλος του αγώνα, σε ένα ματς που 
οδηγήθηκε στην παράταση και οι «ασπρόμαυροι» 
κινδύνεψαν να το χάσουν.
Ο ΠΑΟΚ με αυτό το τεράστιο «διπλό», παραμέ-
νει στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση 
του Eurocup. Πλέον ισοβαθμεί με τους Τούρκους οι 
οποίοι πάντως υπερέχουν στην ισοβαθμία ενώ ισό-
βαθμος είναι και με την Ζολνόκι που έχασε από την 
Ζενίτ (οι Ούγγροι υπερέχουν στην ισοβαθμία έναντι 
του ΠΑΟΚ). Επίσης μετά την ήττα της Λιέτουβος Ρίτας 
από την Αβτοντορ, είναι έναν βαθμό πάνω από τους 
Λιθουανούς.
Τα δεκάλεπτα: 17-12, 34-20, 45-41, 62-62 (κ.α.), 73-75
Μπεσίκτας (Ουλούγκ): Ουόλτερς 16, Γκιουλέρ 2, 
Τασκιράν, Ακιόλ 12 (2), Ελονού 8, Χάμιλτον 9 (1), Ντάρ-
ντεν 11, Μέρφι 14 (3), Σενλί 1
ΠΑΟΚ (Μαρκόπουλος): Τέπιτς, Λιάπης, Βασιλειάδης 
10 (2), Κακαρούδης, Τσόχλας, Μαργαρίτης 8, Δέδας 
5 (1), Σχορτσανίτης 9, Ντούβνιακ 4 (1), Μάρκοβιτς 7, 
Χάτσερ 32 (3)

αεκ - Γαλατασαραι 73-86 

Της... έκοψε τα φτερά 

Mεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ... 
Ο «δικέφαλος» κέρδισε εκτός 

έδρας την Μπεσίκτας με σκορ 73-75 
με καλάθι του Χάτσερ πριν το τέλος 
του αγώνα, σε ένα ματς που οδηγή-
θηκε στην παράταση και οι «ασπρό-
μαυροι» κινδύνεψαν να το χάσουν.
Ο ΠΑΟΚ με αυτό το τεράστιο 
«διπλό», παραμένει στο κόλπο της 
πρόκρισης στην επόμενη φάση του 
Eurocup. Πλέον ισοβαθμεί με τους 
Τούρκους οι οποίοι πάντως υπερέ-
χουν στην ισοβαθμία ενώ ισόβαθ-
μος είναι και με την Ζολνόκι που 
έχασε από την Ζενίτ (οι Ούγγροι 
υπερέχουν στην ισοβαθμία έναντι 
του ΠΑΟΚ). Επίσης μετά την ήττα της 
Λιέτουβος Ρίτας από την Αβτοντορ, 
είναι έναν βαθμό πάνω από τους 
Λιθουανούς.
Μπεσίκτας (Ουλούγκ): Ουόλτερς 16, 
Γκιουλέρ 2, Τασκιράν, Ακιόλ 12 (2), 
Ελονού 8, Χάμιλτον 9 (1), Ντάρντεν 
11, Μέρφι 14 (3), Σενλί 1
ΠΑΟΚ (Μαρκόπουλος): Τέπιτς, Λιά-
πης, Βασιλειάδης 10 (2), Κακαρού-
δης, Τσόχλας, Μαργαρίτης 8, Δέδας 
5 (1), Σχορτσανίτης 9, Ντούβνιακ 4 
(1), Μάρκοβιτς 7, Χάτσερ 32 (3)

Άλμα πρόκρισης στους 
«32» για τον Άρη
Μετά το 2-12 της εκκίνησης, ο 
Άρης αφυπνίστηκε σε βαθμό που 

δεν άφησε κανένα άλλο δεκάλεπτο 
(πλην του πρώτου) να καταλήξει στα 
χέρια της Ούνικς Καζάν, στην επί-
σκεψη των Ρώσων για την 8η αγωνι-
στική του Eurocup.
Ο Λάνγκφορντ αστόχησε στο πιο 
κρίσιμο σουτ της παρέας του, στο 
φινάλε, με τους παίκτες του Πρίφτη 
να είναι συνεπείς από τη γραμμή 
των βολών και να διασφαλίζουν το 
76-70 που φέρνει τους «κίτρινους» 
πιο κοντά στους Last32.
Το ματς διεκόπη στο 28.06, όταν ο 
Βασίλης Σίμτσακ έπεσε άτσαλα στο 
παρκέ (έπειτα από σκληρή άμυνα 
του Πονκρασόφ που χρεώθηκε 
αντιαθλητικό), με συνέπεια να απο-
χωρήσει με κολάρο, για να προστα-
τεύσει τον αυχένα, από το γήπεδο, 
αφού προηγουμένως πέρασαν 
κάποια λεπτά για να διαπιστωθεί 
πως έχει τις αισθήσειςτου.
ΑΡΗΣ (Πρίφτης): Ξανθόπουλος 1, 
Πελεκάνος, Τσούπκοβιτς, Ουάιτ 6 (5 
ριμπ.), Ουότερς 19, Ζάρας 5, Χάγκινς 
14 (6 ριμπ.), Κοέν 14, Μούρτος 2, 
Σίμτσακ, ΜακΝιλ 15 (6 ριμπ., 4 
ασίστ).
ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ (Πασούτιν): Λάν-
γκφορντ 25 (6 ριμπ., 5 λάθη), Πον-
κρασόφ 6, Παρακχούσκι 11 (13 
ριμπ.), Κόλομ 11, Λικχοντέι 2, Μπά-
νιτς, Πανίν, Καϊμακόγλου 11 (9 
ριμπ.), Ουίλιαμς, Μιλάκνις.

Βαθμολογία Basket League
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