
Του Σταύρου Μαρµαρινού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η υπουργός Εξωτερι-
κών της Ελλάδος, Ντόρα Μπακο-
γιάννη, επισκέφθηκε το απόγευµα
της Τρίτης τον Αρχιεπίσκοπο Αµερι-
κής κ. ∆ηµήτριο, και ενηµερώθηκε,
µεταξύ άλλων, για τις πρόσφατες
συναντήσεις που είχε ο Σεβασµιό-
τατος µε τους δύο υποψήφιους για

την προεδρία των ΗΠΑ, Μπάρακ
Οµπάµα και Τζον Μακέιν.

«Είχαµε την ευκαιρία να ανα-
φερθούµε σ’ αυτές τις δύο περιπτώ-
σεις και στα ειδικά σηµεία τα οποία
συνδέουν τις δύο αυτές περιπτώ-
σεις µε τα θέµατά µας», απάντησε ο
Αρχιεπίσκοπος, όταν ρωτήθηκε
σχετικά αµέσως µετά τη συνάντηση
µε την Ελληνίδα Υπουργό.

Η κ. Μπακογιάννη ευχαρίστησε
τον Αρχιεπίσκοπο, λέγοντας ότι οι
ευχές και οι προσευχές του σε µια
πραγµατικά δύσκολη στιγµή, χρει-
άζονται πάρα πολύ. Είπε επίσης ότι
είναι πάντοτε διπλή η χαρά να βρί-
σκεται στην Αρχιεπισκοπή.

«Ο Σεβασµιότατος επιτελεί ένα
εξαιρετικά σηµαντικό έργο», τόνι-
σε. Και συνέχισε: «Είναι, αν θέλετε,
ίσως, ο γνησιότερος εκφραστής της
ελληνικής µας Οµογένειας εδώ στις
Ηνωµένες Πολιτείες και κρατά
ακριβώς αυτούς τους δεσµούς, ιδι-
αίτερα ισχυρούς. Εκ µέρους της ελ-
ληνικής πολιτείας, τον έχω πολλές
φορές ευχαριστήσει. Μου δίνεται
άλλη µια φορά η ευκαιρία να το κά-
νω δηµόσια, γιατί πιστεύω ότι χάρις
στη δική του προσφορά και οµογε-
νών µας, οι οποίοι προσφέρουν όχι
µόνο χρήµατα, αλλά χρόνο, πολύ
ποιοτική προσπάθεια, κρατείται ο
Ελληνισµός, ζωντανός και δυνα-
τός».

O Aρχιεπίσκοπος κ. ∆ηµήτριος

Ο ∆ηµήτριος ενηµέρωσε την
Ντόρα για τις επαφές του

OΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΠΕ»). Με άρθρο
γνώµης που δηµοσιεύθηκε χθες
στην «Ουάσιγκτον Τάιµς» και υπο-
γράφουν η Ρεπουµπλικανή γερου-
σιαστής Ολυµπία Σνόου και ο ∆ηµο-
κρατικός Ρόµπερτ Μενέντεζ, οι δυο
νοµοθέτες ζητούν από την κυβέρ-
νηση Μπους να αποσύρει την ανα-
γνώριση των Σκοπίων ως «∆ηµο-
κρατία της Μακεδονίας», εάν τα
Σκόπια δεν επιδείξουν ειλικρινή
διάθεση συνεργασίας για την εξεύ-
ρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Οι δυο γερουσιαστές επικρίνουν
την απόφαση της κυβέρνησης
Μπους, το Νοέµβριο του 2004, να
αναγνωρίσει τη «∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας», και προβάλλουν το
επιχείρηµα ότι η ενέργεια αυτή της
Ουάσιγκτον όχι µόνο δεν συνέδρα-
µε τη µεσολάβηση των Ηνωµένων
Εθνών, αλλά αντίθετα ενθάρρυνε
τα Σκόπια να υιοθετήσουν µια προ-
κλητικά αδιάλλακτη στάση στις συ-
νοµιλίες για το όνοµα. ∆ιαβεβαιώ-
νουν µάλιστα ότι ενδεχόµενη αλλα-
γή της πολιτικής των ΗΠΑ και από-
συρση της αναγνώρισης θα έχει
διακοµµατική υποστήριξη στο Κο-
γκρέσο.

Η ελληνικής καταγωγής Ολυ-
µπία Σνόου και ο γνωστός φιλέλλη-
νας Ρόµπερτ Μενέντεζ, προβάλ-

Εγκάρδια η συνάντηση Χριστόφια - Ντόρας

Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρης Χριστόφιας συναντήθηκε, το απόγευµα της Τρίτης,
µε την υπουργό Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη και προέβησαν σε ενδελεχή ανασκόπηση των τελευ-
ταίων εξελίξεων στο Κυπριακό. Από αριστερά διακρίνονται ο µόνιµος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον
ΟΗΕ Μηνάς Χατζηµιχαήλ, ο προεδρικός επίτροπος Γιώργος Ιακώβου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
φανος Στεφάνου, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Μάρκος Κυπριανού, ο πρόεδρος Χριστόφιας και η
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Ντόρα Μπακογιάννη (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 9).

Ολ. Σνόου:
Αρετε την 

αναγνώριση
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Aριστερά, διακρίνεται η υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Ντόρα Μπακογιάννη και ο διευθυντής του πολιτικού της γραφείου, Κωνσταντίνος
Χαλαστάνης και δεξιά ο ειδικός µεσολαβητής του ΟΗΕ για το θέµα του ονόµατος, Μάθιου Νίµιτς, κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνοµιλιών.

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Ουάσιγκτον Πο-
στ»). Κερδισµένος από τη χρηµατο-
πιστωτική κρίση που πλήττει όχι
µόνο τις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά
και ολόκληρο τον πλανήτη φαίνε-
ται πως είναι ο υποψήφιος των ∆η-
µοκρατικών για την προεδρία,
Μπάρακ Οµπάµα, αφού δηµοσκό-
πηση που είδε χθες το φως της δη-
µοσιότητας τον εµφανίζει να προη-
γείται του Ρεπουµπλικανού αντιπά-
λου του, Τζον Μακέιν κατά 9 ποσο-
στιαίες µονάδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη δηµο-
σκόπηση τα τελευταία 24ωρα που
φέρνει τον κ. Οµπάµα να προηγεί-
ται µε σηµαντικά διαφορά του κ.
Μακέιν.

Πιο συγκεκριµένα, σε δηµοσκό-
πηση που διενεργήθηκε για λογα-
ριασµό της εφηµερίδας «Ουάσι-
γκτον Ποστ» και του τηλεοπτικού
δικτύου «ABC News» και η οποία
δηµοσιοποιήθηκε, χθες, Τετάρτη, ο
γερουσιαστής Μπάρακ Οµπάµα συ-
γκεντρώνει ποσοστό 52% έναντι
43% του κ. Τζον Μακέιν.

Μια ηµέρα πριν, την Τρίτη, δη-
µοσκόπηση του «CNN» και της εται-
ρείας «Opinion Research
Corporation» έδινε προβάδισµα πέ-
ντε ποσοστιαίων µονάδων στον
υποψήφιο των ∆ηµοκρατικών, ενώ
πριν από δύο εβδοµάδες οι «µονο-
µάχοι» για τον Λευκό Οίκο ήταν
σχεδόν ισόπαλο, µε τον κ. Μακέιν
να συγκεντρώνει ποσοστό 49%
έναντι 47% του κ. Οµπάµα.

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση
που έχει οδηγήσει στην κατάρρευ-
ση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς
θα είναι το κυρίαρχο θέµα µέχρι τις
προεδρικές εκλογές, στις 4 Νοεµ-
βρίου, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
των ειδικών πολιτικών αναλυτών.

Το 52% των ερωτηθέντων στη

Ανοίγει
η διαφορά
υπέρ του
Οµπάµα
Θεωρείται πιο 

ικανός για την κρίση

Tου ∆ηµήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ειδικός µεσολαβη-
τής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίµιτς, µετά
από τη «µακρά και εποικοδοµητι-
κή», όπως τη χαρακτήρισε, συζήτη-
ση µε την υπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας, Ντόρα Μπακογιάννη, δι-
ευκρίνισε για πρώτη φορά ξεκάθαρα
ότι το θέµα της εθνικότητας δεν συ-
µπεριλαµβάνεται στην εντολή του
και ότι οι διαπραγµατεύσεις εστιάζο-
νται στην εξεύρεση κοινά αποδε-
κτής λύσης για το θέµα του ονόµα-
τος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι θέσεις
της ελληνικής πλευράς είναι ξεκάθα-
ρες και σταθερές και ότι στοχεύουν
στην εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής
λύσης, ότι δεν εισήλθαν στις λεπτο-
µέρειες των διαπραγµατεύσεων και
ότι οι διαπραγµατεύσεις για την ου-
σία των πρόσφατων προτάσεών του
θα συνεχιστούν µε τον βασικό δια-
πραγµατευτή της Ελλάδας, πρέσβη
Αδαµάντιο Βασιλάκη και τον βασικό
διαπραγµατευτή της ΠΓ∆Μ πρέσβη
Νίκολα Ντίµιτροβ.

Η Ελληνίδα υπουργός Εξωτερι-
κών, Ντόρα Μπακογιάννη, µετά το
πέρας της συναντήσεως που πραγ-
µατοποιήθηκε το πρωί της Τετάρ-
της στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στον ΟΗΕ δήλωσε στους
δηµοσιογράφους: «Οπως ξέρετε εί-
χα µια µακρά συζήτηση µε τον κ.
Νίµιτς, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και
εποικοδοµητική. Μας δόθηκε η ευ-
καιρία να κάνουµε την επισκόπηση
του συνόλου της διαπραγµατευτι-
κής πορείας. Συζητήσαµε τα διάφο-
ρα θέµατα που µας απασχολούν. Η
διαπραγµάτευση θα συνεχιστεί επί
της ουσίας µε τους διαπραγµατευ-
τές µέσα στην επόµενη ή µεθεπόµε-
νη εβδοµάδα».

«Η ελληνική πλευρά είχε για άλ-

Εποικοδοµητική 
η συνάντηση, 
λέει η Ντόρα
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Του ανταποκριτή µας 
Γιώργου Κακαρνιά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Στην παρέµβαση του πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραµανλή, κατά
τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής, προσβλέπουν τα κορυφαία
στελέχη της κυβέρνησης για τη µε-
ταστροφή του αρνητικού κλίµατος.
Το µήνυµα που θα στείλει στους
διαφωνούντες θα είναι, όπως όλα
δείχνουν, αυστηρό, ενώ οι πληρο-

φορίες λένε ότι υπάρχει η σαφής
προειδοποίηση ότι αν κάποιος από
αυτούς που θα πάρουν το λόγο εκ-
φράσει και πάλι διαφωνίες, τότε θα
πρέπει να περιµένει τη διαγραφή
του από τη Ν∆.

Το µήνυµα αυτό έχει προφανή
στόχο τον Πέτρο Τατούλη, ο οποίος
αναµένεται να ζητήσει το λόγο
στην αυριανή συνεδρίαση. ∆εν εί-
ναι γνωστό το τι θα κάνουν οι άλλοι
διαφωνούντες, όπως ο Θανάσης
Γιαννόπουλος, ο Γιάννης Μανώλης,

ο Βασίλης Μιχαλολιάκος κ.λπ. Αν
και µάλλον θα δώσουν το παρών,
δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα ζητή-
σουν το λόγο. Ωστόσο, η προειδο-
ποίηση ισχύει και γι’ αυτούς. Αυτός
που σίγουρα δεν θα µιλήσει είναι ο
Βύρων Πολύδωρας.

Ταυτόχρονα, από το βράδυ της
Τρίτης, κυκλοφόρησαν σενάρια
που κάνουν λόγο για κίνηση-έκ-
πληξη του κ. Καραµανλή πριν τη
συνεδρίαση της Κ.Ε., αφήνοντας να
εννοηθεί ότι επίκειται διαγραφή.

Χαρακτηριστικό του κλίµατος εί-
ναι το γεγονός ότι τηλεοπτικός
σταθµός µετέδωσε ότι σήµερα το
βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παρα-
θέσει γεύµα στους βουλευτές του Γ’
Θερινού Τµήµατος, ενώ υπήρχαν
προβλέψεις και για το ποιοι θα
απουσιάσουν. Η είδηση πάντως
αποδείχθηκε αβάσιµη, ενώ κύκλοι
του Μαξίµου έλεγαν στον «Ε.Κ.» ότι
µια τέτοια κίνηση «θα στερείτο πο-

Ξεκαθαρίζει την κατάσταση στη Ν∆ ο Καραµανλής

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Την άποψη ότι η οικονοµι-
κή ανάπτυξη εξαρτάται από τη στα-
θερότητα των χρηµαταγορών, και
ότι η Fed θα δράσει όπως πρέπει για
την εκτόνωση της κρίσης, διατύπω-
σε, χθες, ο πρόεδρος της Οµοσπον-
διακής Κεντρικής Τράπεζας (Fed)
των Ηνωµένων Πολιτειών, Μπεν
Μπερνάνκε κατά τη δεύτερη ηµέρα
κατάθεσής του στο Καπιτώλιο.

Την ίδια στιγµή, πάντως, ο µεγα-
λοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ
αποφάσισε να επενδύσει µέσω της
εταιρείας του  Berkshire Hathaway
ένα ποσό ύψους 5 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων στην Goldman
Sacks, γεγονός που ερµηνεύεται ως
ενθαρρυντικό σηµάδι για έξοδο
από την κρίση.

Ως προς την κατάθεση του κ.

Μπερνάνκε, ο τελευταίος θέλησε
να διαβεβαιώσει τους Αµερικανούς
νοµοθέτες ότι η Fed θα δράσει όπως
πρέπει για να εκτονωθεί η οικονο-
µική κρίση η οποία πλήττει όχι µό-
νο τις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά
ολόκληρο τον κόσµο.

Αρκετοί ειδικοί οικονοµικοί
αναλυτές, µάλιστα, έσπευσαν να
προβλέψουν, µε βάση τις δηλώσεις
αυτές, ότι τα επιτόκια της Fed θα
µειωθούν σύντοµα.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινής
Οικονοµικής Επιτροπής του Κο-
γκρέσου, ο κ. Μπερνάνκε επανέλα-
βε την προειδοποίησή του ότι οι
συνέπειες για την αµερικανική Οι-
κονοµία θα είναι οδυνηρές αν το
σχέδιο για τη διάσωση των προ-
βληµατικών τραπεζών δεν υλοποι-
ηθεί.

«Ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι
καταναλωτές θα έχουν τη δυνατό-
τητα να δανείζονται χρήµατα» είπε
ο κ. Μπερνάνκε προσθέτοντας ότι
ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα περιορί-
σει σηµαντικά την ανάπτυξη στην
µεγαλύτερη Οικονοµία του κό-
σµου.

«Η οικονοµική κρίση των τελευ-
ταίων εβδοµάδων που έχει κάνει
τους δανειστές πιο προσεκτικούς
για την επέκταση των πιστώσεων
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα
αποδειχθεί βαρίδι για την ανάπτυ-
ξη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπερ-
νάνκε.

Τη στιγµή που ο κ. Μπερνάνκε
έκανε αυτές τις δηλώσεις στη Γε-
ρουσία, οι νοµοθέτες µελετούσαν

Μπερνάνκε προς Κογκρέσο: Βιαστείτε

Ο πρόεδρος της Oµοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, Μπεν Μπερ-
νάνκε, ενώ ετοιµάζεται να καταθέσει για δεύτερη ηµέρα ενώπιον
της Κοινής Οικονοµικής Επιτροπής του Κογκρέσου, χθες Τετάρτη. Συνέχεια στη σελίδα 13
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 

Τουρκική
υποκρισία

Ητουρκική διπλωµατία συνε-
χίζει να παρελθοντολογεί
και να παίζει θέατρο ενώ-

πιον της διεθνούς κοινότητας. Πα-
ραµένει οχυρωµένη πίσω από το
«ναι» που είπαν οι Τουρκοκύπριοι
το 2004 στο ετεροβαρές για την ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά σχέδιο Ανάν
για να αποφύγει στην πραγµατικό-
τητα τις όποιες υποχωρήσεις στην
Κύπρο που θα οδηγήσουν σε µια δί-
καιη και βιώσιµη λύση του προβλή-
µατος.

Από το βήµα της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόε-
δρος Αµπντουλάχ Γκιουλ επανέλα-
βε - σε µια οµιλία «copy paste - τα
όσα είπε το προηγούµενο βράδυ ο
υπουργός του των Εξωτερικών Αλί
Μπαµπατζάν στο Συµβούλιο Εξωτε-
ρικής Πολιτικής της Νέας Υόρκης.
Υπενθύµισε ότι η Τουρκία και οι

Συνέχεια στη σελίδα 2

Επαινοι Νίµιτς για τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας
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Αυτός ο άνθρωπος
Με θλίψη και αποτροπιασµό παρακολουθώ

καθηµερινώς και µε αγωνία, το δελτίο των ειδή-
σεων και όσον αφορά τους πολιτικούς της πατρί-
δος µας (Ελλάδας) και την πολιτική τους.

Τους κυβερνώντες, καθώς και τους αντιπολι-
τευόµενους, κάθε µικρού ή µεγάλου κόµµατος,
δεν έχει σηµασία όλοι σε ένα καζάνι βράζουν.

Παρουσιάζονται στα κανάλια της τηλεοράσε-
ως ή στις εθνικές ή προσωπικές συγκεντρώσεις
καθώς και στις εκκλησίες σε τοπικές µεγάλες
εορτές και πριν καλά-καλά κάνουν το σταυρό
τους γραβαντωµένοι και µε ευγλωττία ή καθι-
σµένοι στις µεγάλες και αναπαυτικές τους καρέ-
κλες αρχίζουν τις αντιπαραθέσεις και το παραµύ-
θι ο ένας ποτέ να µη συµφωνεί µε τον άλλον ή να
βρίζει ρίχνοντας τις ευθύνες και αποκαλώντας
κλέφτη και ψεύτη ο ένας τον άλλον και τι θα
έκανε αυτός που ποτέ δεν το έκανε και ο δυστυ-
χής λαός να είναι θεατής στις κερκίδες της αρέ-
νας της πολιτικής τους.

Τότε πια θα σταµατήσει να παίζεται αυτό το
θέατρο εις βάρος υµών των αδυνάτων. Και αυτό

βέβαια συµβαίνει παντού και όπου υπάρχουν
πολιτικοί µε τις ίδιες συνειδήσεις θα πρέπει να
παρακαλούµε προσευχόµενοι να βρεθούν άν-
θρωποι στην πολιτική ειλικρινείς, όχι πια µε λό-
για αλλά µε έργα και καλές πράξεις. Θα µου πει
κάποιος βέβαια υπάρχουν και καλοί. Θα πρέπει
τότε να ρωτήσουµε κάποιον σύγχρονον ∆ιογένη
που να µην κρατάει το φανάρι σήµερα αλλά µε
προβολέα να µας φωτίσει και υποδείξει αυτόν
τον άνθρωπο.

Στέφανος Γ. Νίκτας
Βαλτιµόρη, ΜD

Η Μητρόπολις Νίκαια της Αθήνας
και ο Αγιος Νικόλαος

Κάποιοι παραλληλισµοί µας ξαναθυµίζουν τις
αγιογραφίες του καθεδρικού ναού της Νίκαιας, µε
αφορµή την εορτή των Μικρασιατών Μαρτύρων
την Κυριακή (7/6/2008) και την απευθείας µετά-
δοση της Θείας Λειτουργίας από την εθνική τηλε-
όραση της Αθήνας, που ο Ελληνισµός της Αµερι-
κής µετ’ ευλαβείας παρακολουθεί.

Είναι καλός και ταπεινός ο µητροπολίτης κ.
Αλέξιος Βρυώνης της Νίκαιας του Πειραιά. Τον
γνώρισα ως µαθητής του Γυµνασίου τα νεανικά
του χρόνια στον Πειραιά και το 1967 εδώ εις την
Αµερική έµαθα την αποφοίτησή του και την εκλο-
γή του ως διάκονος, και µε το πέρασµα του χρό-
νου πρεσβύτερος και αργότερα (1995) µητροπο-
λίτης Νίκαιας. 

Εξεπλάγην λοιπόν και από τον επικίνδυνον
παραλληλισµόν και από την τηλεόραση της Αθή-
νας, που µας παρουσιάζουν την παραδοσιακή
αγιογραφία του καθεδρικού ναού της Νίκαιας, κα-
θώς ο Μητροπολίτης µετά δεκάδων κληρικών του
τελούσαν την εορτήν των Μικρασιατών Μαρτύ-
ρων της Νίκαιας, στον ιερό ναό του Αγίου Νικολά-
ου. Θλίβοµαι εάν και πάλι η θαυµατουργός εικόνα
του Αγίου Νικολάου της µητροπόλεως της Νίκαι-
ας, ουδόλως παρουσιάζεται το παραδοσιακόν
άγιον πρόσωπον του προστάτη των ναυτιλλοµέ-
νων, Αγίου Νικολάου. Αλλά, αντί της εικόνας, κα-
τά φοβερή ιεροσυλία το πρόσωπο του παρευρι-
σκοµένου εφοπλιστικού οίκου και γνωστού ευπα-
τρίδη συµπολίτη µας.

Ευχαριστώ την εφηµερίδα του Ελληνισµού της
αµερικανικής πατρίδας µας, για να φέρω εις την
ανάµνησιν της Ιστορίας, των Αθηνών, της τέχνης
του µεγιστάνα της γλυπτικής του Φειδίου εις τον
Παρθενώνα το έτος 438 προ του Χριστού γεννή-
σεως. Ο οποίος εµηνύθη επί ασεβεία επειδή απει-
κόνισε επί της ασπίδος της θεάς Αθηνάς την µορ-
φήν του ηγέτου Περικλέους, καθώς και την ιδικήν
του µορφήν του Φειδίου, γλύπτου της Ακροπόλε-
ως. ∆ια την δευτέραν αυτήν κατηγορίαν κατεδι-
κάσθηκεν και ενεκλείσθη εις τας φυλακάς όπου
και απέθανε.

Αλήθεια επί του παραλληλισµού µας, εγώ δεν
είµαι θεολόγος, αλλά παραµένω της ιστορίας και
των παραδόσεων του γένους παρατηρητής.

Θωµάς Λαµπρινός
Κολόµπους, Οχάιο

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ � ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ 

Ο «Ε.Κ.» ευχαρίστως δηµοσιεύει τις επιστολές
των αναγνωστών του. Παρακαλούµε, όµως
θερµά, να στέλνετε τα πρωτότυπα χειρόγραφα
και να µην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις. Η δηµο-
σίευση των επιστολών επαφίεται στην κρίση της
σύνταξης. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
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Οµιλία Οικουµενικού Πατριάρχη στο Ευρωκοινοβούλιο

Επίσκεψη στο Στρασβούργο πραγµατοποιεί ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαίος καλεσµένος του
Ευρωκοινοβουλίου, όπου χθες µίλησε στην Ολοµέλεια του Σώµατος. Μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωκοινο-
βουλίου, Χανς Γκερντ Πέτεριγκ στις κοινές του δηλώσεις µε τον Πατριάρχη ξεκαθάρισε ότι «είναι απαραίτη-
τη αλλά όχι ικανή προϋπόθεση, το να ανοίξει η Σχολή της Χάλκης για να µπει η Τουρκία στην ΕΕ».

Nέες προσπάθειες υπέρ της Νεο-
λαίας της Οµογένειας ετοιµάζεται σε
λίγο καιρό να κάνει η Περιφέρεια
του ΣΑΕ για τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Εµείς ευχόµαστε να πάνε όλα καλά,
γιατί όπως όλοι, πιστεύουµε ότι το
µέλλον ανήκει στους νέους και τις
νέες, που θα είναι οι αυριανοί οδη-
γητές.

Πέρυσι είχε επισκεφθεί τη Νέα
Υόρκη, ο Γενικός Γραµµατέας της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, Σεραφείµ Τσό-
κας, ο οποίος είχε τονίσει σε συνέ-
ντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα»,
ότι η Οµογένεια είναι σήµερα σε πο-
λύ καλύτερη µοίρα από παλαιότερα.
Και ακόµα, είχε υπογραµµίσει ότι το
ενδιαφέρον των οµογενών για την
πατρίδα τους παραµένει ακέραιο.
Απλώς, αλλάζουν οι εποχές. Εξήγη-
σε δε, ότι δεν νοµίζει πως σήµερα
µπορούµε να διεκδικήσουµε ένα
εθνικό θέµα, όπως το διεκδικούσαµε
κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κό-
σµος που ζούµε. Χρειάζεται διαφο-
ρετική προσέγγιση.

Είναι πολλοί οι εξ Ελλάδος παρά-
γοντες, που όταν δοθεί η ευκαιρία,
διακηρύσσουν ότι η γενέτειρα χρει-
άζεται και θέλει τη συνεργασία των
παιδιών της που βρίσκονται µακριά.
Υπάρχουν και εκείνοι οι αρµόδιοι
που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δί-
νουν µεγάλη σηµασία στην Οµογέ-
νεια. Αλλοι το εννοούν αυτό και
έχουν ορισµένα σχετικά προγράµ-
µατα, και άλλοι όχι.

Η µόνιµη διαπίστωση είναι ότι
όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την
ανάγκη να ληφθεί µέριµνα για στε-
νότερη σχέση µε τις νέες γενιές των
οµογενών. Πολύ σωστά, αφού αυ-
τοί είναι που θα συνεχίσουν την πα-
ρουσία του Ελληνισµού στη χώρα
αυτή.

Εδώ, εντοπίζεται η µεγάλη ευθύ-
νη των διαφόρων επισήµων φορέων
της ελληνικής πατρίδας. Πρέπει να
βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της
Οµογένειας να βρίσκεται σε συνεχή
επαφή µε τις ρίζες του. Και η επίση-
µη ελληνική πολιτεία, όπως και διά-
φοροι άλλοι φορείς , πολλά µπορούν
να προσφέρουν προς την κατεύθυν-
ση αυτή.

Σε µια από τις οµιλίες του ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
τον Απόδηµο Ελληνισµό, Θεόδωρος
Κασσίµης, είχε τονίσει ότι η κυβέρ-
νηση δίνει πολύ µεγάλη σηµασία
στο πώς θα κρατήσει η νέα γενιά των
οµογενών την επαφή µε την Ελλά-
δα. Στόχος είναι, όπως είπε, να δοθεί
λόγος, ώστε οι νέοι να βρούνε χώρο
δράσης.

Τώρα, όσο είναι καιρός, πρέπει
να µεγιστοποιήσουµε το άµεσο εν-
διαφέρον µας υπέρ της Νεολαίας.
∆ιαφορετικά, θα χάσουµε πάρα πολ-
λά, αν όχι τα πάντα.

Ανάλυση
�Του Σταύρου Μαρµαρινού

Πρώτα η
Νεολαία

a b

Τουρκική υποκρισία

Τουρκοκύπριοι υποστήριξαν το 2004 το σχέδιο του ΓΓ των Ηνωµένων
Εθνών, το οποίο απέρριψαν οι Ελληνοκύπριοι. Και ζήτησαν από τη διεθνή
κοινότητα την άρση της «αποµόνωσης» των «αδικηµένων» Τουρκοκυ-
πρίων.

Της τουρκικής διπλωµατίας «διαφεύγει» σκοπίµως το γεγονός ότι εκεί-
νο το σχέδιο δεν υπάρχει πια, είναι νεκρό σύµφωνα µε τους ίδιους τους
εµπνευστές του και τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ, καθώς απορρίφθηκε δηµοκρα-
τικά σε δηµοψήφισµα από τη συντριπτική πλειοψηφία της µιας από τις δύο
πλευρές, που είναι και πληθυσµιακά η πολυπληθέστερη, άρα το απέρριψε
η πλειοψηφία του κυπριακού λαού.

Επί της ουσίας µετράει πλέον η νέα διαδικασία που ξεκίνησε για επίλυ-
ση του Κυπριακού κι εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούν και να αξιολογή-
σουν συµπεριφορές η διεθνής κοινότητα και οι άµεσα εµπλεκόµενοι ξένοι.
Η Τουρκία προβάλει θέσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές όχι
µόνο από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή
Ενωση, στην οποία ανήκει πλέον η Κύπρος. Γιατί δεν θα οδηγήσουν σε
βιώσιµη και λειτουργική λύση, αλλά σε παράλυση και διάλυση του κρά-
τους. Η Τουρκία, σύµφωνα µε τους κ. Γκιουλ και Μπαµπατζάν, αξιώνει τη
δηµιουργία ενός νέου συνεταιρισµού µεταξύ «των δύο κρατών» - άρα κα-
τάργηση και όχι µετεξέλιξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε οµοσπονδία -
και αυτή τη «λύση» θα την εγγυάται µάλιστα στρατιωτικά η ίδια µέσω της
διατήρησης του υφιστάµενου συστήµατος εγγυήσεων του 1960, το οποίο,
ας µην ξεχνάµε, οδήγησε και τον «Αττίλα» στη νήσο το καλοκαίρι του
1974. Με αυτές τις θέσεις, τις οποίες δυστυχώς, µεταφέρει και ο κ. Μεχµέτ
Αλί Ταλάτ στην τράπεζα των απευθείας συνοµιλιών, είναι προφανές ότι η
Τουρκία τορπιλίζει κάθε προσπάθεια επίτευξης ενός συµβιβασµού στην
Κύπρο. Γιατί στην πραγµατικότητα δεν θέλει λύση οµοσπονδίας, αλλά
αναγνώριση ξεχωριστής οντότητας στο κατεχόµενο βόρειο τµήµα που θα
εµπεδώνει το διαχωρισµό.

Με την αρνητική συµπεριφορά που επιδεικνύει η Τουρκία, ενισχύει και
την άποψη αυτών που υποστηρίζουν ότι και το «ναι» στο σχέδιο Ανάν που
µεθόδευσε το 2004, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ελιγµός µε προφανή
στόχο την αποενοχοποίησή της από τη συνεχιζόµενη κατοχή του βορείου
τµήµατος της Κύπρου. Και εκδηλώθηκε όταν, από το Μπούγκενστοκ ήδη,
είχε προαναγγελθεί το «όχι» της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Αν η Τουρκία δεν συµπεριφερόταν υποκριτικά και επιθυµούσε λύση
ακόµη και στα πρότυπα του σχεδίου Ανάν, θα το έδειχνε και στην τράπεζα
του νέου κύκλου των συνοµιλιών. Οχι µε υποχωρήσεις, αλλά µε ευελιξία
που θα διευκόλυνε την επίτευξη ενός συµβιβασµού στη βάση µιας πραγµα-
τικής οµοσπονδιακής λύσης που θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα και των
δύο πλευρών στην Κύπρο.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Καλά είµαστε τόσα χρόνια στη
µοναξιά και τον αυτοθαυµασµό
µας. Επικαλούµαστε τα κλέη των
προγόνων µας για να επιβιώσουµε
και ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρούσα-
µε κάθε µη Ελληνα βάρβαρο.

Ηρθε όµως η ώρα της ευρωπαϊ-
κής ενοποίησης και η χώρα µας δεν
µπορούσε να µείνει µόνη στην εθνι-
κή µοναξιά της. Παράλληλα, όµως,
άρχισαν και οι συγκρίσεις µε τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Πριν λίγες ηµέρες -για παρά-
δειγµα- η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια ανα-
κοίνωσε έναν κατάλογο µε τις χώ-
ρες που έχουν τα περισσότερα
κρούσµατα διαφθοράς, στον οποίο
η Ελλάδα κρατάει την 57η θέση
ανάµεσα σε 180.

Επαξίως µας ανταγωνίζεται η
Τουρκία. Και δικαιολογηµένα. Κάθε
φορά που θέλουµε να δικαιολογή-
σουµε ένα εθνικό µας κουσούρι,
στα χρόνια της τουρκοκρατίας ανα-
τρέχουµε. Και η διαφθορά δεν απο-
τελεί εξαίρεση.

Είναι γνωστό το ανέκδοτο που
έλεγαν οι πατεράδες και οι παπ-

πούδες µας. Κάθε Τούρκος υπάλλη-
λος έχει µπροστά του ανοιγµένο
ένα συρτάρι. 

Ο πολίτης που προσφεύγει στον
υπάλληλο για να λύσει ένα πρόβλη-
µά του, θα πρέπει να ρίξει µέσα ένα
ποσό. Και ανάλογα µε το ύψος του,
θα λυθεί το πρόβληµά του γρήγορα
ή αργά, σύµφωνα µε την επιθυµία
τη δική του ή του αντιπάλου του
(αν ρίξει περισσότερα στο συρτά-
ρι).

Από τότε που αποκτήσαµε την
κρατική µας υπόσταση έχουν περά-
σει πολλά χρόνια. Προφανώς όµως
δεν είναι αρκετά για να εξαλείψου-
µε τα κουσούρια που κληρονοµή-
σαµε από την τουρκική διοίκηση
των χρόνων της σκλαβιάς.

Αλλωστε, είναι µια δικαιολογία
που µας βοηθάει όλους. Και όσους
δωροδοκούν και όσους δωροδο-
κούνται. Γιατί δεν θα είχαµε αυτή
την επίζηλη θέση στη διαφθορά αν
δεν είχαµε την τάση να δωροδο-
κούµε για να κάνουµε τη δουλειά
µας.

Φαντάζοµαι, εκεί στην Αµερική,

όποιος θέλει να πάρει άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου, πηγαίνει σε σχο-
λείο για να µάθει και µετά δίνει εξε-
τάσεις. 

Στην Ελλάδα δεν είναι απαραί-
τητες οι διαδικασίες αυτές. Αν βρεις
τον κατάλληλο εκπαιδευτή, µε τις
διασυνδέσεις στο υπουργείο Συ-
γκοινωνιών (οι περισσότεροι έχουν
τις διασυνδέσεις αυτές) µπορείς να
πληρώσεις ένα ποσό και το δίπλω-
µα να σου έρθει ταχυδροµικά στο
σπίτι, χωρίς να υποστείς τη διαδικα-
σία των εξετάσεων.

Το ίδιο µπορείς να κάνεις αν θέ-
λεις να χτίσεις σπίτι και αργεί να
βγει η οικοδοµική άδεια, αν σου έρ-
θει αυξηµένος κάποιος φόρος, αν
θέλεις να µπεις σε δηµόσιο νοσοκο-
µείο χωρίς να περιµένεις στη λίστα
και γενικά σε κάθε έκφραση της ζω-
ής σου.

Ο λαός µας αρέσκεται να πιστεύ-
ει ότι «το ψάρι βρωµάει από το κε-
φάλι». Αφού λοιπόν το δικό µας το
«κεφάλι» βρωµάει µέχρι τα µονα-
στήρια του Αγίου Ορους, γιατί εµείς
να είµαστε διαφορετικοί;

XΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ �Του Γιάννη Μιχαλάκη

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής διαφθοράς

Ακούγοντας τις τελευταίες ηµέ-
ρες να γίνεται λόγος για το νέο γή-
πεδο που ετοιµάζεται να χτίσει ο
Παναθηναϊκός στο Βοτανικό αλλά
και για το άλλο που σχεδιάζει να
κατασκευάσει η ΑΕΚ, µου πέρασε
από το µυαλό µια σκέψη που θα µας
απασχολήσει πολύ όταν τα δύο αυ-
τά γήπεδα ολοκληρωθούν. 

Τότε όµως θα είναι µάλλον πολύ
αργά.

Από τη στιγµή που οι δύο αυτές
οµάδες αποκτήσουν το δικό τους
γήπεδο, αυτό το Ολυµπιακό Στάδιο
µε την περίφηµη «στέγη Καλατρά-
βα» τι θα απογίνει; 

Με άλλα λόγια ποιος θα το συ-
ντηρεί οικονοµικά; 

Οι αγώνες στίβου που γίνονται
µια στο τόσο και οι οποίοι προσελ-
κύουν µόλις και µετά βίας το ενδια-
φέρον συγγενών και φίλων των
αθλητών;

Με το Ολυµπιακό Στάδιο να
έχει κατασκευαστεί πριν από περί-
που εικοσιέξι  χρόνια, η ηλικία του
θεωρείται αρκετά καλή για στάδιο. 

Ιδιαίτερα µάλιστα από τη στιγ-
µή που πριν από µόλις τέσσερα

χρόνια το εν λόγω στάδιο υπέστη
σηµαντική και δαπανηρή ανακαί-
νιση, εν όψει των Αγώνων του
2004.

∆εν θα µε ενοχλούσε αν η κάθε
οµάδα που φιλοξενείται στο Ολυ-
µπιακό Στάδιο επέλεγε να χτίσει το
δικό της γήπεδο µε δικά της χρήµα-
τα. 

Από τη στιγµή, όµως, που τόσο ο
ΠΑΟ όσο και η ΑΕΚ ζητούν είτε
άµεσα είτε έµµεσα τη συνδροµή της
πολιτείας, τότε το κράτος (δηλαδή
όλοι µας) χάνει δυο φορές.

Οσοι έχουν περάσει από τα υπό-
λοιπα στάδια που φιλοξένησαν
αγωνίσµατα των Ολυµπιακών Αγώ-
νων µπορούν να φανταστούν το
πώς θα καταντήσει το Ολυµπιακό
Στάδιο αν δεν υπάρχουν πόροι για
τη συντήρησή του.

Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί
ως λύση κάτι άλλο ώστε τα χρήµατα
των Ελλήνων φορολογουµένων να
µην πάνε στο βρόντο; 

Μπορεί να έχουµε εθιστεί σε µια
τέτοια λογική, αλλά αυτό δεν ση-
µαίνει ότι δεν πρόκειται για παρα-
λογισµό.

Του Βασίλη Κουτσίλα

Θα µας µείνει ενθύµιο

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
∆ΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΑΣ

21-03 44th Avenue, Long Island City, NY 11101 • Tel.: (718) 784-9292, FAX: (718) 707-3625
EMAIL: TGEORGITON@QMBROKERAGE.COM • WWW.QMBROKERAGE.COM

Φίλοι Οµογενείς, το Queens Medallion Brokerage και το Queens Medallion Leasing,
παρέχουν στην πελατεία τους ποιοτική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς επίσης και άδειες medallion
leasing. Aπό medallions µέχρι µοτοσικλέτες, από οχήµατα ψυχαγωγίας µέχρι όρους ενοικιάσεως
και ό,τι άλλο χρειάζεται ασφαλιστική κάλυψη µπορεί να το αναλάβει το Queens Medallion
Brokerage. Kαι όταν πρόκειται για leasing... το Queens Medallion Leasing δίνει την

καλύτερη προσφορά στην πόλη! 
Iδιοκτήτες medallion, ενοικιάστε το δικό σας, σε µία από τις µεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες της Νέας Υόρκης

-το Queens Medallion Leasing- στον agent TLC #253. To medallion σας θα χρησιµοποιηθεί µόνο από οδηγούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (DOV οper-
ations) και όχι για επινοικίαση µε καθηµερινές βάρδιες (Daily operations). Οι στατιστικές  δείχνουν ότι τα medallions που λειτουργούν µε το
σύστηµα αυτό έχουν λιγότερα ατυχήµατα που σηµαίνει και λιγότερες µηνύσεις... Επιπλέον, σας πληρώσουµε τη µεγαλύτερη τιµή στην αγορά! 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΑ (CLEAR) ΓΙΑ ΚΑΘΕ MEDALLION $2,300
Προσοχή! Πωλητές Mini fleet... πουλήστε το medallion σας σε µας στις ψηλότερες τιµές της αγοράς! Επίσης αναλαµβάνουµε χρηµατοδοτήσεις
(financing) και επαναχρηµατοδοτήσεις (refinancing) και όλα στην ίδια διεύθυνση. Επισκεφθείτε µας σήµερα... Θα µας βρείτε στο 21-03 της 44th
Avenue, Long Island City µε πάρκινγκ διαθέσιµο στο πίσω µέρος του κτιρίου. 
Το Queens Medallion Brokerage προσφέρει µία πλήρη γραµµή κάλυψης γιά ποικίλες ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτητών ακινήτων, ειδικών
οχηµάτων και διαµερισµάτων condos και coops, επιχειρηµατική κάλυψη, γενική ευθύνη και εργατικές αποζηµιώσεις. Ασφαλίζουµε ιδιωτικά και επαγγελµατικά
οχήµατα, ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα και φορτηγάκια µέχρι µοτοσικλέτες και φυσικά... medallion για λιµουζίνες και black cars.  Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ
(TONY GEORGITON) και ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΣΣΑ∆ΟΣ (BILLY MESSADOS) ευχαρίστως θα σας ενηµερώσουν και θα σας βοηθήσουν. Τηλεφωνήστε τώρα.
Προσοχή οδηγοί -ψάχνετε για την καλύτερη προσφορά; Tότε µην ψάχνετε άλλο. Στο Queens Medallion Leasing θα βρείτε την καλύτερη. Αγοράστε
αυτοκίνητό και νοικιάστε medallion µε µικρή προκαταβολή και χαµηλές εβδοµαδιαίες δόσεις. Επίσης προσφέρουµε στους οδηγούς µας ασφάλιση πλήρους
κάλυψης και επισκευές σε τιµές κόστους. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο (718) 784-9292 και ζητήστε τους ΤΟΝΥ και ΒILLY.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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Π Κ ΚΤΟ ΑΡΙΡΑ

Είναι γεγονός ότι η υπουργός Εξωτερικών της γενέτειρας Ελλάδος, Ντόρα
Μπακογιάννη, η οποία βρίσκεται αυτές τις µέρες ανάµεσά µας, είναι µία πο-
λύ άξια γυναίκα και πολιτικός, η πιο δηµοφιλής µάλιστα πολιτικός σήµερα
στην Ελλάδα. Εχει χειριστεί και χειρίζεται µεγάλα και δύσκολα θέµατα,
αφού οι καιροί µας σήµερα έχουν τις δικές τους έντονες προκλήσεις και ιδι-
αιτερότητες, καθώς ένας καινούργιος κόσµος στην Αµερική, Ευρώπη, στα
Βαλκάνια, στην Ασία, παντού, πλάθεται και αναπλάθεται, µε καινούργια
προβλήµατα διαφορετικής δοµής από εκείνα των περασµένων δεκαετιών,
αφού οι δυναµικές, οι συγκυρίες, οι αναµετρήσεις, οι συµµαχίες και οι αντι-
µαχίες έχουν αλλάξει δοµή, µορφή και συσχετισµούς.
Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το βαθµό της προετοιµασίας, της εγρήγορσης
και της ετοιµολογίας που πρέπει να έχει η κ. Μπακογιάννη, και ασφαλώς και
τα έχει και µάλιστα σε αξιοζήλευτο βαθµό. Κι όµως ποτέ δεν θα δείτε την κ.
Μπακογιάννη βλοσυρή, αλλά πάντοτε και παντού µε το χαµόγελο στη µορ-
φή της, που είναι µία  υπαρκτική εξωτερίκευση της ψυχής της. Κι είναι αλή-
θεια πως η έκφραση της ψυχής έχει τη δική της δύναµη και δυναµική.
Είχε δίκιο θαρρώ ο αείµνηστος ο πατέρας µου, ο οποίος παρόλο που δεν εί-
ναι «διαβασµένος» όπως συνηθίζουµε να λέµε, έλεγε πολλές σοφές κουβέ-
ντες, σαν και τούτη, «σαν βλέπεις γιε µου άνθρωπο µε χαµόγελο να ξέρεις
πως είναι το µίληµα της ψυχής του». Κι η Ντόρα έχει αυτό ακριβώς «χαµόγε-
λο και ψυχή».

Θ.Κ.

Κίτρινη κάρτα στην Αστυνοµία
Ασχηµα ξεκίνησε η ποδοσφαιρική χρονιά στην Κύπρο, καθώς σε κάθε αγω-
νιστική υπάρχει και διακοπή αγώνα, λόγω λανθασµένης ερµηνείας της νέ-
ας νοµοθεσίας από την Αστυνοµία. Ενα καπνογόνο να πέσει στο γήπεδο ή
ένας πυρσός ν’ ανάψει στην κερκίδα, η Αστυνοµία αποχωρεί µε αποτέλε-
σµα να προχωρούν και οι διαιτητές σε διακοπή του αγώνα. Αυτό συνέβη
στο παιχνίδι Πέγειας - ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική και Απόλλωνα - Οµό-
νοιας στη δεύτερη. Εύστοχη ήταν η δήλωση ενός πολιτικού για το ζήτηµα
της εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας που οδηγεί στη διακοπή ποδοσφαιρι-
κών αγώνων οι οποίοι κρίνονται τελικά στα χαρτιά. Ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης - ποδοσφαιρόφιλος ο ίδιος και
τακτικός θαµώνας των γηπέδων - υπέδειξε ότι «όποιοι και αν είναι οι νό-
µοι, χρειάζεται κοινή λογική στην εφαρµογή τους. 
∆εν είναι θέµα ένας να τηρεί το γράµµα του νόµου µε συνέπεια 100%, αλ-
λά να τηρήσει το πνεύµα. Εάν δηλαδή, σε έναν αγώνα όλοι οι φίλαθλοι
κρατούν λουλούδια και βρεθεί ένας που κρατά πυρσό, ο αγώνας θα διακο-
πεί»; διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσουρίδης.

Ν.Κ.

Κάποιες αθηναϊκές κινδυνολογούν
Προτού καν βρεθούν Ελληνες και Σκοπιανοί στον ΟΗΕ κάποιες αθηναϊκές
εφηµερίδες κινδυνολογούσαν πως θα µας τη φέρουν τα Σκόπια, πως θα κα-
ταγγείλουν την Ενδιάµεση Συµφωνία και θα αναγγελθούν ως «Μακεδο-
νία». 
Και όλα αυτά τα µίζερα της ελληνικής ειδησεογραφίας...
Αµ δε! Ξεχνούν ότι οι ηγέτες στα Σκόπια «σφάζονται» µεταξύ τους και ότι
κανένα µέτρο δεν πρόκειται να περάσει υπέρ των Σκοπίων από το Συµβού-
λιο Ασφαλείας. Πέρα από το γεγονός ότι η ελληνική διπλωµατία κάνει πο-
λύ µεθοδικά και αποτελεσµατικά τη δουλειά της χωρίς φανφαρισµούς,
έχουµε Γαλλία και Ρωσία που τάσσονται µε το µέρος µας. Αφήστε που και
οι ΗΠΑ δεν θα τολµούσαν ξεδιάντροπα να µας πάνε σε αυτό το ζήτηµα κό-
ντρα, γιατί τώρα µε Οµπάµα θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε...
Λοιπόν, γιατί τόσος πεσιµισµός αδέλφια µας στην Αθήνα;

Α.Π.

Για το καλό της Ελλάδας
Σε ρόλο «Νέστορα» ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, έσπευσε να
συµβουλεύσει τους Υπουργούς του για τη στάση που πρέπει να κρατούν -
τουλάχιστον µεταξύ τους- εν µέσω της πολιτικής «κρίσης» που φαίνεται να
έχει ξεσπάσει. Ο κ. Καραµανλής άλλωστε είναι ένας σοβαρός πολιτικός
που γνωρίζει καλά ότι για να πετύχεις στις όποιες µεταρρυθµίσεις επιχει-
ρήσεις, ο λαός πρέπει να σε σέβεται για’ αυτά που πράττεις και όχι να σε
φοβάται λόγω της εξουσίας που έχεις. ‘Η ακόµη χειρότερα, να σε κατηγο-
ρούν για ασυδοσία.
Και αν οι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης δεν µπορούν να εννοήσουν, πως
κάνοντας καλό στους πολίτες ευνοούν και την προσωπική τους εικόνα, ας
ελπίσουµε ότι η ανοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ θα τους «φοβίσει» αρκετά
ώστε να σεβαστούν τη νοηµοσύνη -αλλά και την τσέπη- των Ελλήνων.

Γ.Σ.

Ντόρα, πάντα µε χαµόγελο
ΑΘΗΝΑ. Η... «πόρτα» της συνεργα-
σίας µεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ µέλ-
λει να... ανοιγοκλείσει πολλές φο-
ρές! Πάντως, ο «βολονταρισµός» έχει
ένα αυστηρό όριο: τις κοινωνικές και
πολιτικές ανάγκες της συγκυρίας,
που δεν µπορεί να υπερβεί αζη-
µίως...

Η πρόταση έξι σηµείων του κ.
Αλαβάνου προς το ΠΑΣΟΚ για «κοι-
νή δράση», που έγινε µέσω της συνέ-
ντευξής του στο «Εθνος της Κυρια-
κής», έχει ιδιαίτερη αξία. Ακόµα κι
αν έγινε για να επιβεβαιώσει περισ-
σότερο τη... µη δυνατότητα συνερ-
γασίας, δείχνει την «πολιτική πίεση»
ουσίας που υφίστανται οι δυνάµεις
του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της νέας συ-
γκυρίας, που κατέγραψαν οι δηµο-
σκοπήσεις. Στο ίδιο κλίµα αµηχανίας
ήταν και η... «απίθανη» δήλωση του
κ. Τσίπρα, όταν του ζητήθηκε να
σχολιάσει όσα είπε ο κ. Παπανδρέου
στη Θεσσαλονίκη, όπου µέσω µιας
περίτεχνης διατύπωσης, κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι το ΠΑΣΟΚ...
κλέβει το πρόγραµµα του ΣΥΝ!

Τέλος, «αµυντικού τύπου» είναι
και οι τελευταίες επιθετικές δηλώ-
σεις στελεχών ενός «κλίµατος» του
ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΑΣΟΚ.

Τα πρόσφατα γκάλοπ τροποποι-
ούν τη «δυναµική» της σχέσης µετα-
ξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Η «επανα-
πορρόφηση» από το ΠΑΣΟΚ ψηφο-
φόρων του «σκληραίνει» ουσιαστικά
τη στάση του ΣΥΝ, που όµως λαµβά-
νοντας υπόψη τη συγκυρία, πρέπει
να «υλοποιείται» µε «προσχηµατι-
κές» προτάσεις συνεργασίας διαφό-
ρων τύπων. Απ αυτή την πλευρά, εύ-
στοχα ο κ. Αλαβάνος αναζητεί µια
νέα ισορροπία µεταξύ «αντικυβερνη-
τικής γραµµής» και «αντιπασοκικής
στάσης», όπου πρέπει να της δώσει
µια «φόρµα» που να µην έρχεται σε
ευθεία σύγκρουση µε τα ισχυρά κε-
ντροαριστερά ανακλαστικά της κοι-
νωνίας. ∆εν µπορεί να κινείται µονί-
µως µε τη λογική να... «ξεσκεπάσει»
το ΠΑΣΟΚ!

Το πιο σηµαντικό όµως απ όλα εί-
ναι ότι µε πρώτο κόµµα το ΠΑΣΟΚ
(αν αυτό σταθεροποιηθεί) και χωρίς

αυτοδυναµία, το δίληµµα της συνερ-
γασίας θα είναι «πιεστικό» για τον
ΣΥΝ. Γι’ αυτό πολλοί πλέον βλέπουν
ότι πρέπει ν αρχίσει από τώρα να
προετοιµάζεται για να το αντιµετω-
πίσει, είτε έτσι είτε αλλιώς...

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι «αλα-
ζονικές» και «αντιφατικές» τοποθε-
τήσεις για το θέµα της «συνεργα-
σίας», υπάρχουν εκατέρωθεν πολ-
λές. Τελευταία, οι περισσότερες
προήλθαν από τον ΣΥΝ. Οπως επί-
σης υπάρχουν και στα δύο κόµµατα
ισχυρές δυνάµεις που δεν θέλουν τη
«συνεργασία» µε τίποτα!

Οµως ιστορικά ο... «βολονταρι-
σµός» έχει ένα αυστηρό όριο: τις κοι-
νωνικές και πολιτικές ανάγκες της
συγκυρίας, που δεν µπορεί να υπερ-
βεί αζηµίως. Και αυτό ισχύει για
όλους. Προς το παρόν, ακόµα και οι
«προσχηµατικές προτάσεις» συνερ-
γασίας, ως... βολιδοσκοπήσεις και
«µέτρηση» διαθέσεων δεν κάνουν
κακό, αν υπάρξει εκατέρωθεν σοβα-
ρότητα στις αντιδράσεις. Με τον και-
ρό όµως, δεν θα αρκούν!

ΕΘΝΟΣ � Του Παναγιώτη ∆. Παναγιώτου

Η «πόρτα» που... ανοιγοκλείνει!

ΑΘΗΝΑ. Στη ∆ηµοκρατία υπάρχει
µία βασική και απαράβατη αρχή: Οι
αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης πρέπει
να γίνονται σεβαστές. Η αρχή αυτή
αφορά πρωτίστως την πολιτική εξου-
σία. Οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόµ-
µατα και οι πολιτικοί δεν µπορούν να
οµνύουν στην ανεξαρτησία της ∆ι-
καιοσύνης µόνο όταν οι αποφάσεις
της είναι πολιτικά και προσωπικά βο-

λικές. ∆ιότι, πολύ απλά, καταστρατη-
γούνται η συνταγµατικά κατοχυρω-
µένη έννοια της ανεξάρτητης λει-
τουργίας των θεσµικών πυλώνων του
πολιτεύµατος και εκείνη της ισονο-
µίας. Ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον
προκλητική η στάση του πρώην
υπουργού και κοινοβουλευτικού άν-
δρα µε πενηντάχρονη παρουσία στο
δηµόσιο βίο έναντι των δικαστών

που τον καταδίκασαν σε ποινή φυλά-
κισης 12 µηνών µε αναστολή.

Οχι µόνο γιατί µίλησε για «στηµέ-
νη δίκη», ως νέος Ντρέιφους. Ούτε
µόνο διότι χαρακτήρισε «ανεκδιήγη-
το» τον εισαγγελέα της έδρας.

Περισσότερο εξοργίζει το γεγονός
ότι ο συγκεκριµένος πολιτικός εµφα-
νίστηκε ωσάν να θεωρούσε δεδοµέ-
νο ότι θα αθωωθεί γι’ αυτό που είναι -
και, προφανώς, για την επιρροή που
διαθέτει- και όχι στη βάση των απο-
δεικτικών στοιχείων που θα παρου-
σιάζονταν ή δεν θα παρουσιάζονταν
κατά την ακροαµατική διαδικασία.
Αλλά ακόµα κι αν πιστεύει -και είναι
δικαίωµά του- ότι δεν έπρεπε να κα-
ταδικαστεί, ο νοµικός µας πολιτισµός
τού δίνει τη δυνατότητα να προσφύ-
γει στον επόµενο βαθµό απονοµής
της ∆ικαιοσύνης. ∆εν επέδειξε, όµως,
σύνεση και υποµονή, όπως θα έπρατ-
τε -αναγκαστικά, ίσως, επειδή δεν
διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις- ο µέ-
σος πολίτης.

Ούτε υπήρξε εγκρατής λαµβάνο-
ντας υπόψη την ιδιότητά του ως -άτυ-
που, έστω- συµβούλου του ίδιου του
πρωθυπουργού. Οµως, πέραν της
προσωπικής στάσης που επιλέγει κά-
θε πολιτικός και η οποία εν τέλει τον
χαρακτηρίζει, η συγκεκριµένη υπό-
θεση αποτελεί ένα ακόµα διδακτικό
παράδειγµα σε µια νοσηρή αλληλου-
χία. Η εικόνα της κυβέρνησης και οι
πολιτικές επιδόσεις της θα κριθούν -
δίχως άλλο- στις εκλογές. Μέχρι τό-
τε, όµως, θα υπονοµεύονται από δη-
µόσιες συµπεριφορές κυβερνητικών
στελεχών που θεωρούν ότι ίπτανται
υπεράνω των νόµων και πολιτεύο-
νται µε την αλαζονεία του «αλεξί-
σφαιρου». ∆υστυχώς, η πραγµατικό-
τητα είναι εντελώς διαφορετική. Και
ενίοτε σκληρή.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ � Η θέση µας

Παράδειγµα προς αποφυγή

ΑΘΗΝΑ. Η καταδίκη και µάλιστα για
απόπειρα υπόθαλψης εγκληµατία,
ενός εν ενεργεία συµβούλου του
Πρωθυπουργού ασφαλώς δεν έχει
προηγούµενο. ∆εν είναι καθόλου
παράδοξο ότι η είδηση έκανε τον γύ-
ρο του κόσµου προσφέροντας µια
άκρως δυσάρεστη δηµοσιότητα για
την Ελλάδα. Αν κάνει κάτι τα πράγ-
µατα χειρότερα, είναι ότι µιλάµε για
έµπορο ναρκωτικών και µάλιστα σε
µια περιοχή που έχει θρηνήσει θύµα-
τα στον πόλεµο κατά της µαφίας και
των νονών. Και βέβαια η ίδια η συ-
µπεριφορά του πρωθυπουργικού
συµβούλου, ο οποίος -ακόµα και αν
θεωρεί ότι αδικήθηκε- χρησιµοποίη-
σε εκφράσεις κατά των αστυνοµικών
και του δικαστηρίου πέρα από κάθε
ανεκτό όριο. Ιδίως για έναν πολιτικό
πρώην υπουργό µε θητεία χρόνων
στη Βουλή. 

Το πολιτικό ζήτηµα που δηµιουρ-
γείται είναι προφανές: είµαστε αντι-
µέτωποι µε µια ακόµα απόδειξη ότι η
µάχη κατά της διαφθοράς που έκανε

σηµαία του ο κ. Καραµανλής δεν
ήταν τίποτα περισσότερο από ένα
επικοινωνιακό τρικ. Ετσι τέσσερα
χρόνια µετά η κυβερνητική παράτα-
ξη θυµίζει θερµοκήπιο σκανδάλων,
ενώ ο ένας µετά τον άλλον οι άνθρω-
ποι του Πρωθυπουργού προκαλούν
µε τη συµπεριφορά τους το δηµόσιο
αίσθηµα. Η καταδίκη ωστόσο δείχνει
και κάτι ακόµα, που από την πρώτη
στιγµή είχαν υποστηρίξει «Τα Νέα»
αλλά και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγµατα: ότι η υπόθεση της
εγκληµατικότητας σε πολλές περιο-
χές της χώρας στηρίζεται σε µια ιδιό-
τυπη ασυλία που εξασφαλίζουν κά-
ποια κυκλώµατα. Εντοπίσαµε το φαι-
νόµενο στην πιο ακραία του µορφή
στα Ζωνιανά, ανάλογες καταστάσεις
όµως έχουν κατά καιρούς έρθει στη
δηµοσιότητα -µε εµπλοκή και των
υπηρεσιών ασφαλείας- σε πολλές πε-
ριοχές. Με αυτή την έννοια, η θαρ-
ραλέα στάση των αστυνοµικών που
έκαναν τις καταγγελίες αποτελεί πα-
ράδειγµα προς µίµηση!

ΤΑ ΝΕΑ � Ριπές

Από το κεφάλι...

ΑΘΗΝΑ. Αυτό της «ελεύθερης αγο-
ράς» είναι ένα παραµύθι που χρησι-
µοποιούν αυτοί που θέλουν να πα-
ραµυθιάσουν τις ασθενείς τάξεις.
Οποιος διατηρεί ακόµη αµφιβολίες
ότι είναι µια επινόηση του κεφαλαί-
ου που του επιτρέπει να ιδιωτικο-
ποιεί τα κέρδη και να κοινωνικο-
ποιεί τις ζηµιές δεν έχει παρά να
αναρωτηθεί πόσο συνάδουν προς
την ελεύθερη αγορά οι επιχειρή-
σεις διάσωσης (από κράτη και κε-
ντρικές τράπεζες) τραπεζιτών και
κερδοσκόπων µε χρήµατα των φο-
ρολογηµένων.

Η ισότητα (µία από τις θεµελιώ-
δεις αρχές της Γαλλικής Επανάστα-
σης, δηλαδή της αστικής δηµοκρα-
τίας) δεν υφίσταται. Ο κόσµος µας
είναι ένας κόσµος όλο και πιο διευ-
ρυµένων ανισοτήτων. Και η «αγο-
ρά» είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος οικο-
νοµικού κανιβαλισµού όπου επι-
κρατούν οι πιο ισχυροί: τα µονοπώ-
λια, τα ολιγοπώλια και τα διαπλε-
κόµενα συµφέροντα.

Στις κοινωνίες της ∆ύσης όλοι µι-
λούν για ελευθερίες, οι οποίες -λέ-
νε- πηγάζουν από την ελευθερία
της αγοράς. Συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο: η ελεύθερη αγορά είναι ο
κλασικός τόπος ευνουχισµού όχι
µόνο των κοινωνικών αλλά και των
ατοµικών ελευθεριών. Γιατί ακόµη
και η αίσθηση της ελευθερίας στον
ιδιωτικό χώρο µας, όταν βρισκόµα-
στε σπίτι µας, είναι επίσης µια αυ-
ταπάτη. 

Είναι και αυτή εξαρτηµένη πλή-
ρως από τα ισχυρά οικονοµικά συµ-
φέροντα: σε ποιον θα πληρώσεις τις
δόσεις του στεγαστικού ή (και) του
καταναλωτικού δανείου, ποιος κα-
θορίζει τις τιµές στην αγορά ακινή-
των και άρα καθορίζει την αξία της
ιδιοκτησίας σου.

Η αγορά, που είναι ο θεµέλιος
λίθος της κοινωνίας µας, είναι επί-
σης ο θεµέλιος λίθος της αναπαρα-
γωγής των οικονοµικών και κοινω-
νικών ανισοτήτων. Είναι η γενεσι-
ουργός αιτία των ταξικών ανισοτή-
των και κατ’ επέκταση των πολιτι-
κών. Αλλά -και εδώ βρίσκεται η µε-
γάλη υποκρισία- η αγορά είναι η
άρνηση του περίφηµου ελεύθερου
ανταγωνισµού για τον οποίον κό-
πτονται κράτη, κυβερνήσεις, οικο-
νοµολόγοι και βιοµήχανοι: οι στρε-
βλώσεις υπέρ των οικονοµικά ισχυ-
ρών αποτελούν τον κανόνα και όχι
την εξαίρεση. 

Το ότι η ελεύθερη αγορά αποτε-
λεί ένα µεγάλο παραµύθι αποκαλύ-
πτεται από τις τελευταίες εξελίξεις
στην οικονοµική κρίση. Ως σήµερα
κράτη και κεντρικές τράπεζες
έχουν προσφέρει στο πιστωτικό σύ-
στηµα εκατοντάδες δισ. ευρώ για
να σώσουν τους ισχυρούς του συ-
στήµατος. ∆εν στάθηκε αρκετό. Τώ-
ρα προχωρούν στην τελική λύση:
τη σωτηρία θα αναλάβουν απευθεί-
ας τα κράτη. Είναι η άρνηση της
ελεύθερης αγοράς. Αλλά όταν είναι
να σωθεί το σύστηµα δεν κολλάµε
στις λεπτοµέρειες.

TO BHMA 
�Του B. Moυλόπουλου

H «ελεύθερη
αγορά»

ASTORIA OFFICE
34-10 Broadway, Astoria, NY 11106

(718) 932-7800 ñ 1-800-321-1199

BROOKLYN OFFICE
8125 Fifth Avenue, Brooklyn, NY 11209

(718) 680-9200 ñ 1-800-445-8550
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Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή
Παιδιά 2-11 ετών πληρώνουν 25% λιγότερο
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Κατευθείαν πτήσεις χωρίς σταθµό µε κανονικά δροµολόγια
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λη µια φορά την ευκαιρία να δηλώ-
σει στον διαπραγµατευτή του ΟΗΕ
την εποικοδοµητική της θέση και τη
βούλησή της για ανεύρεση µιας κοι-
νά αποδεκτής λύσης για το θέµα του
ονόµατος των Σκοπίων. Μου δόθη-
κε η ευκαιρία να ξαναθέσω στον κ.
Νίµιτς τις ελληνικές θέσεις µε σαφή-
νεια και πληρότητα», πρόσθεσε.

Eρωτηθείσα για το θέµα της «µα-
κεδονικής εθνικότητας», που εµπε-
ριέχεται στην πρότασή του κ. Νί-
µιτς, η κ. Μπακογιάννη επεσήµανε:
«Είναι απολύτως σαφές ότι η εντο-
λή του κ. Νίµιτς είναι να διαπραγ-
µατευτούµε το όνοµα της χώρας
αυτής. Μιλάµε για το όνοµα και αυ-
τό είναι το βασικό που συζητείται
αυτή τη στιγµή».

Απαντώντας σε ερώτηση Σκο-
πιανής δηµοσιογράφου, η κ. Μπα-
κογιάννη επανέλαβε ότι η ελληνική
πλευρά εργάζεται προς την κατεύ-
θυνση της εξεύρεσης κοινά αποδε-
κτής λύσης.

«Βρισκόµαστε στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης και οι θέσεις
µας είναι ξεκάθαρες και σταθερές.
Εργαζόµαστε για την εξεύρεση µας
αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέ-
µα του ονόµατος».

Στην επιµονή της δηµοσιογρά-
φου σχετικά µε τη λύση, η Ελληνίδα
Υπουργός Εξωτερικών επεσήµανε:
«Εµείς αναζητούµε µια ονοµασία µε

την οποία θα µπορέσει να ζήσει κα-
νείς και να µπορεί να χρησιµοποιεί-
ται στο µέλλον. Επιδιώκουµε λύση
χωρίς νικητές και ηττηµένους, αλλά
µε τις δύο πλευρές νικητές».

Ο κ. Νίµιτς, µιλώντας στους δη-
µοσιογράφους, τόνισε ότι η κ. Μπα-
κογιάννη παρουσίασε τις ξεκάθα-
ρες θέσεις της ελληνικής κυβερνή-
σεως. «Εγώ παρουσίασα µερικές
ιδέες στους διαπραγµατευτές και
αποδέχτηκα µερικά από τα σχόλιά
τους για τις θετικές πλευρές», πρό-
σθεσε.

Παράλληλα, υπογράµµισε ότι
υπάρχει µια πρόοδος ως προς την
κατανόηση της δίκαιης λύσης και
ότι υπάρχουν πολλά σηµαντικά ζη-
τήµατα που πρέπει να επιλυθούν.

«Εµεινα εντυπωσιασµένος από
την αφοσίωση της ελληνικής κυ-
βερνήσεως στην προσπάθεια επίλυ-
σης του ζητήµατος σε µια προσδιο-
ρισµένη χρονική στιγµή. Προς το
παρόν οι δύο πλευρές δεν έχουν
βρει τη συµφωνία που θα ικανοποι-
ήσει και τις δύο πλευρές, αλλά σή-
µερα διαπίστωσα ότι η ελληνική
κυβέρνηση είναι έτοιµη να κάνει
ό,τι είναι δυνατόν για την εξεύρεση
λύσης», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν έλαβε απάντηση
σχετικά µε την πρόσφατη πρόταση,
ο κ. Νίµιτς είπε ότι η ελληνική
πλευρά εξέφρασε τις βασικές από-
ψεις και αρχές και ότι οι λεπτοµέ-
ρειες θα συζητηθούν µε τους δια-

πραγµατευτές.
Παράλληλα, τόνισε ότι θα συνα-

ντηθεί και µε τον Σκοπιανό Πρόε-
δρο.

Ερωτηθείς εάν συνεργάζεται µε
την αµερικανική κυβέρνηση, ο κ.
Νίµιτς επεσήµανε ότι συνοµιλεί µε
τις κυβερνήσεις πολλών χωρών, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της αµερι-
κανικής, χωρίς όµως να εισέλθει σε
λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο
των δικών του προτάσεων και τις
αντιδράσεις των δύο πλευρών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το
τελευταίο διάστηµα έχει αυξηθεί το
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότη-
τας και ότι ενδιαφέρονται ακόµη
και κυβερνήσεις ασιατικών χωρών.

∆ιπλωµατικές πηγές ανέφεραν
ότι οι θέσεις της ελληνικής πλευράς
εκφράστηκαν µε αποφασιστικότη-
τα και ότι η επιµονή της Ελληνίδας
Υπουργού στην αρχή ότι το αίσθη-
µα του εθνικού ανήκειν δεν µπορεί
να αποτελέσει αντικείµενο δια-
πραγµάτευσης οδήγησαν στην ανα-
δίπλωση του κ. Νίµιτς.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η
επιµονή της ελληνικής πλευράς
υποχρέωσε τον κ. Νίµιτς να ξεκαθα-
ρίσει και να παραδεχτεί για πρώτη
φορά δηµοσίως ότι το ζήτηµα αυτό
δεν εµπεριέχεται στην εντολή του,
ότι συζητούν το θέµα της ονοµα-
σίας της χώρας και ότι διαπραγµα-
τεύονται τα προσδιοριστικά γνωρί-
σµατα του κράτους.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20084 ΠΟΛΙΤΙΚΑ

λιτικής λογικής».
Κάποιοι µάλιστα έκαναν λόγο

ακόµα και για ανασχηµατισµό, αλ-
λά το Μαξίµου διέψευσε χθες τη
φηµολογία τόσο δια µέσου του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου, Θεόδω-
ρου Ρουσόπουλου, όσο και του
υπουργού Εσωτερικών Προκόπη
Παυλόπουλου.

«∆εν έχω ανακοινώσει κάτι για
αύριο (σ.σ. σήµερα), άρα δεν υπάρ-
χει», απάντησε ο κ. Ρουσόπουλος
σε ερώτηση για το αν υπάρχει πιθα-
νότητα να γίνει µια κίνηση-έκπλη-
ξη από πλευράς του Πρωθυπουρ-
γού.

Οσο για τα εσωκοµµατικά, ο κ.
Ρουσόπουλος αρκέστηκε να σχο-
λιάσει ότι στη συνεδρίαση της Κ.Ε.
τα στελέχη θα εκφραστούν ελεύθε-
ρα. «Είναι µια συνεδρίαση όπου θα
ακουστούν οι απόψεις των µελών»,
είπε.

Σε ανάλογο µήκος και οι δηλώ-
σεις του κ. Παυλόπουλου, µετά τη
συνάντησή του µε τον Πρωθυπουρ-
γό στο Μέγαρο Μαξίµου. «Αντάρτες
δεν υπάρχουν στη Ν∆», είπε και συ-
µπλήρωσε ότι «είναι άλλο να λες
την άποψή σου και άλλο να αναφέ-
ρεσαι σε αντάρτες. Είµαστε ένα
ελεύθερο, δηµοκρατικό κόµµα που
καθένας µπορεί να έχει την άποψή
του και να την εκφράζει ελεύθερα».
Σε ερώτηση σχετικά µε τον κ. Τα-
τούλη, απάντησε ότι «είναι βουλευ-
τής της Ν∆, ο οποίος είµαι βέβαιος
ότι αγωνίζεται µαζί µε όλους τους
υπόλοιπους βουλευτές, για να στη-
ριχθεί η κυβέρνηση στην πορεία
της».

«Η Κεντρική Επιτροπή θα πάει
µια χαρά κι όλα τα µέλη θα λάβουν
το λόγο, εφόσον το θελήσουν. Οι
διαφορετικές απόψεις είναι υγεία»,
τόνισε στο ραδιόφωνο της «ΝΕΤ» ο
γραµµατέας της Κ.Ο. της Ν∆, Γιάν-
νης Τραγάκης.

«Πάντοτε τα στελέχη µας εξέ-
φραζαν ελεύθερα την άποψή τους

και στην Κεντρική Επιτροπή και
στα άλλα όργανα», είπε ο γραµµα-
τέας της Κ.Ε., Λευτέρης Ζαγορίτης.
Οσο για τις διαφωνίες, σχολίασε:
«∆εν υπάρχουν ‘αντάρτες’ για να
τους αγαπήσουµε ή να τους µισή-
σουµε. Υπάρχουν γνώµες τις οποίες
τις ακούµε µε πάρα πολύ µεγάλη
προσοχή».

Η αυριανή συνεδρίαση θεωρεί-
ται και προάγγελος της συνεδρία-

σης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Ν∆, η οποία κατά πάσα πιθανό-
τητα θα γίνει την ερχόµενη εβδο-
µάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
Πρωθυπουργός ακύρωσε το ταξίδι
του στο Εβιάν της Γαλλίας (4-7
Οκτωβρίου), όπου θα µιλούσε σε
συνέδριο διεθνούς πολιτικής. Οι
πληροφορίες λένε ότι ο κ. Καρα-
µανλής ακύρωσε το ταξίδι του λόγω
της µη παρουσίας του Γάλλου προέ-

δρου Νικολά Σαρκοζί και του Ισπα-
νού πρωθυπουργού Χοσέ Θαπατέ-
ρο, ωστόσο η κίνηση αυτή τροφο-
δότησε νέο γύρο σεναριολογίας.

Κατά τα άλλα, ο κ. Ρουσόπουλος
από την πλευρά του, απέφυγε για
άλλη µια φορά να σχολιάσει τις δη-
µοσκοπήσεις και τόνισε ότι υπάρ-
χει µια κυβέρνηση που αντιµετω-
πίζει τα προβλήµατα µε πραγµατι-
κό έργο και χωρίς υποσχεσιολογία,
«όπως βλέπουµε να κάνει το κόµ-
µα της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης».

Ωστόσο, οι βολές δεν έλειψαν
ούτε χθες, αφού ο πρώην υφυπουρ-
γός Υγείας, Θανάσης Γιαννόπουλος,
δήλωσε µεταξύ άλλων στο ραδιό-
φωνο του «Alpha» ότι «εµείς κερδί-
σαµε τις εκλογές παλικαρίσια το
1989-1990 και δεν µπήκαµε στη
λογική να προσφέρουµε ίδια εικό-
να, όπως και στις εκλογές του 2004
και του 2007 που δεν έγινε καµία
πολιτική ασχηµία και το λέω σε αυ-
τούς που µπήκαν στη Ν∆ από τα
παράθυρα και οι οποίοι κάνουν
τους Καίσαρες µέσα στην παράταξη
τη δική µας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
δεν έκανε κάποιο σχόλιο, ενώ δεν
έκανε σχόλιο ούτε για τον νοµάρχη
Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωµιά-
δη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι
σκέφτεται να προσχωρήσει στον
ΛΑΟΣ. Κύκλοι της Ρηγίλλης υπο-
βάθµιζαν το θέµα, λέγοντας ότι ο
στόχος του κ. Ψωµιάδη είναι «να
κρατιέται µε κάθε τρόπο στην επι-
καιρότητα».

Τέλος, ο κ. Ρουσόπουλος απέφυ-
γε χθες να κάνει το οποιοδήποτε
σχόλιο σχετικά µε τον Γιάννη Κε-
φαλογιάννη και τις αιχµές που άφη-
σε κατά της απόφασης της ∆ικαιο-
σύνης. «Εµείς είµαστε σταθεροί
στην άποψή µας. ∆εν σχολιάζουµε
αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης. Είναι
στάση ευθύνης που τηρούµε επί
σειρά ετών. ∆εν την αλλάζουµε και
δεν πρόκειται να την αλλάξουµε»,
τόνισε.

Ξεκαθαρίζει την κατάσταση στη Ν∆ ο Καραµανλής
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Με τον πρόεδρο της Ιταλίας Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο συναντήθηκε χθες ο
πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, εκµεταλλευόµενος την ευκαιρία
να ξεφύγει για λίγο από την καθηµερινότητα των εσωκοµµατικών δια-
φωνιών, ενόψει και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της Ν∆.

Επαινοι Νίµιτς για τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας, µετά τη συνάντηση µε Ντόρα

H υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη µετά τη συνάντηση που είχε µε τον µεσολαβητή του ΟΗΕ,
Μάθιου Νίµιτς, προέβη σε δηλώσεις προς τους δηµοσιογράφους και αναφέρθηκε µε έµφαση στις ελληνι-
κές θέσεις και στη βούληση για εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής λύσης για το θέµα του ονόµατος.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Του ανταποκριτή µας 
Γιάννη Σοφιανού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Εµφανώς µειωµένες ήταν για
το 2007 οι Ξένες Αµεσες Επενδύ-
σεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης
του ΟΗΕ για το Εµπόριο και την
Ανάπτυξη (UNCTAD), που παρου-
σιάστηκαν χθες -για δεύτερη συνε-
χή χρονιά- στο Αµερικανικό Κολέ-
γιο Ελλάδος.

Συγκριµένα, οι εισροές ΞΑΕ
ανήλθαν σε 1.918 εκατοµµύρια δο-
λάρια για το 2007, εµφανίζοντας
µία µείωση της τάξης του 64% σε
σχέση µε το 2006. Παράλληλα οι
εκροές ΞΑΕ ανήλθαν σε 5.338 εκα-
τοµµύρια δολάρια, µία αύξηση πε-
ρίπου 28% σε σχέση µε πρόπερσι.

Γεγονός που σηµαίνει πως και οι
ξένες πολυεθνικές δεν προτιµούν
την Ελλάδα για να επενδύσουν, αλ-

λά και οι ελληνικές πολυεθνικές
δείχνουν µία εξωστρέφεια, καθώς
αυξάνεται συνεχώς η δραστηριο-
ποίησή τους σε άλλες χώρες.

Η Ελλάδα, σύµφωνα πάντα µε
τους δείκτες του UNCTAD, σε όρους
απόδοσης εισροών κατατάσσεται
πλέον στην 126η θέση σε σύνολο
141 χωρών (119η το 2006), ενώ
βρίσκεται στη 42η θέση -σε σύνολο
141- στην απόδοση εκροών (45η το
2006). Επιπλέον, η χώρα έχασε µία
θέση (37η από 36η) όσον αφορά
στη δυνατότητα προσέλκυσης ΞΑΕ
σύµφωνα µε το σχετικό δείκτη.

Οπως εξήγησε µάλιστα η ∆ρ.
Μαρίνα Παπαναστασίου, καθηγή-
τρια του Αµερικανικού Κολεγίου
Ελλάδος, του Copenhagen Business
School, και µέλος της οµάδας του
UNCTAD, την ίδια ώρα η γενική
επισκόπηση των παγκόσµιων τάσε-
ων στις ΞΑΕ για το 2007 ήταν αυξη-
τικές καθώς οι παγκόσµιες ροές στις

Αµεσες Επενδύσεις αυξήθηκαν
30% -φτάνοντας το 1,8 τρισ. δολά-
ρια (παρά τη χρηµατοπιστωτική
κρίση που ξεκίνησε το δεύτερο µι-
σό του περσινού έτους) ξεπερνώ-
ντας το ρεκόρ του 200 όταν είχαν
φτάσει τα 400 δισ. δολάρια. Βέ-
βαια, όπως είπε, η παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση, τείνει να οδηγήσει σε
χαµηλότερη επενδυτική δραστη-
ριότητα για το 2008.

Το µερίδιο του λέοντος στις εισ-
ροές ΞΑΕ -περίπου 1,2 τρισ. ∆ολά-
ρια- για ακόµη µία χρονιά µοιρά-
στηκαν ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο,
Γαλλία, Καναδάς, Ολλανδία µε τις
πρώτες να κρατούν τα πρωτεία.
Αξιοσηµείωτο είναι πάντως, πως οι
εισροές προς τις αναπτυσσόµενες
χώρες έφτασαν στα υψηλότερα επί-
πεδά τους (21% αύξηση σε σχέση
µε το 2006) µε τη Λατινική Αµερική
και την περιοχή της Καραϊβικής να
σηµειώνουν τη µεγαλύτερη αύξη-

ση, της τάξης του 36%. Αύξηση µά-
λιστα σηµειώθηκε και στην Αφρική.

Επίσης, σηµαντικό κρίνεται το
γεγονός ότι οι αναπτυσσόµενες χώ-
ρες συνέβαλαν στην εκτόξευση των
εκροών οι οποίες προέρχονται κυ-

ρίως από ασιατικές πολυεθνικές, µε
τις τρεις µεγαλύτερες πηγές του να
είναι από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ
και τη Ρωσία.

Γιατί όµως οι ξένες πολυεθνικές
δεν προτιµούν την Ελλάδα για
επενδύσεις; Οπως διευκρίνισε ο ∆ρ.
∆ηµήτρης Ντούλος, καθηγητής στο
Αµερικανικό Κολέγιο, ανάµεσα
στους παράγοντες που επηρεάζουν

στην απόφαση µία εταιρείας να
επενδύσει σε µία άλλη χώρα είναι
το µέγεθος της αγοράς, η οικονοµι-
κή σταθερότητα, το εργατικό κό-
στος, οι υποδοµές, η γραφειοκρα-
τία, το φορολογικό σύστηµα, και η
διαφθορά.

Με µία σύντοµη µατιά στις «επι-
δόσεις» που καταγράφει η Ελλάδα
σε σχετικούς τοµείς (57η όσον αφο-
ρά στη διαφάνεια από 180, 96η στη
διευκόλυνση λειτουργίας επιχείρη-
σης από 181, 133η στην ευκολία
ίδρυσης µία επιχείρησης επίσης
από 181, 109η στην ευκολία δανει-
σµού κτλ.) και φυσικά λόγω της
γραφειοκρατίας, µάλλον εξηγείται
γιατί η γενέτειρα δεν αποτελεί ιδι-
αίτερα ελκυστικό «πακέτο» για ξέ-
νες επενδύσεις.

Τι απαιτείται για να γίνει η Ελλά-
δα «ελκυστική»; Πολλά, αλλά αρχικά,
«συνεργασία και στρατηγική σε πολ-
λαπλά επίπεδα και καθαρό θεσµικό

επίπεδο, ώστε να πάψει ο ‘υδροκεφα-
λισµός’ του κράτους», απάντησε στο
σχετικό ερώτηµα του «Ε.Κ.» η ∆ρ. Πα-
παναστασίου, ενώ ο ∆ρ. Ντούλος δι-
ευκρίνισε πως ενίοτε η χώρα δεν
ήταν τόπος που έχαιρε της εκτίµησης
ΞΑΕ, γι’ αυτό και δεν αναµένεται να
επηρεαστεί άµεσα ο συγκεκριµένος
τοµέας του χρόνου από την παγκό-
σµια οικονοµική κρίση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε
της παρουσίασης της έκθεσης του
UNCTAD -φέτος ήταν επικεντρωµέ-
νη στις ΞΑΕ στις υποδοµές- µετεί-
χαν ακόµη η ∆ρ. Αννυ Τριανταφύλ-
λου, ο ∆ρ. Ανδρέας Ανδριανόπου-
λος και η ∆ρ. Νατάσσα Νηστικάκη,
ειδική σύµβουλος του υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κώ-
στα Χατζηδάκη, η οποία εξήγησε
τις άµεσες, αλλά και τις µακροπρό-
θεσµες στρατηγικές που υλοποιού-
νται στην Ελλάδα στο σηµαντικό
τοµέα των τηλεπικοινωνιών.

∆υσοίωνο προβλέπεται το µέλλον για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της 
έκθεσης του ΟΗΕ για
Εµπόριο και Ανάπτυξη

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Ο όµιλος µέσων µαζικής ενη-
µέρωσης «RTL Group», γερµανικών
συµφερόντων, ανακοίνωσε ότι εξα-
γόρασε ποσοστό 66,6% στον ελλη-
νικό όµιλο «Alpha Media Group» .
Η εξαγορά αφορά εκτός από την τη-
λεόραση του Αlpha, τον τοπικό τη-
λεοπτικό σταθµό «Cosmos ΤV»
(Θεσσαλονίκη), τους ραδιοφωνι-
κούς σταθµούς «Αlpha 98,9» και
«Παλµός 98,8», καθώς και την εται-
ρεία παραγωγής «Ρlus
Ρroductions». ∆εν διευκρινίστηκε
τι θα γίνει µε τον τηλεοπτικό σταθ-
µό «Channel 9».
Το «Αlpha Μedia Group» παρουσιά-
ζει ετήσια έσοδα της τάξεως των
100 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξά-
µηνο του 2008 η τηλεόραση του
«Αlpha» βελτίωσε το µερίδιό της
στο σύνολο του τηλεοπτικού κοι-
νού σε 14,5% από 13,6% το 2007,
καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση.

Βάσει των όρων της συµφωνίας, ο
όµιλος RTL θα εκπροσωπείται στο
∆.Σ. του «Alpha Media Group» µε πέ-
ντε, από τα συνολικά εννέα, µέλη,
ενώ θα έχει και το δικαίωµα επιλογής
του διευθύνοντος συµβούλου και του
γενικού διευθυντή της εταιρείας.

Από την πλευρά του ο µέχρι τώ-
ρα πρόεδρος του «Αlpha» ∆ηµήτρης
Κοντοµηνάς θα προτείνει τον πρόε-
δρο του διοικητικού συµβουλίου.

Σηµειώνεται ότι η συµφωνία
υπόκειται στην έγκριση της ελληνι-
κής Αρχής Ανταγωνισµού και ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί εντός του
Οκτωβρίου ή του Νοεµβρίου.

«Η εξαγορά της Alpha Media
Group προσφέρει µια µοναδική ευ-
καιρία για τη δηµιουργία αξίας - για
τους τηλεθεατές και τους διαφηµι-
στές στην Ελλάδα, καθώς και για
την ίδια την εταιρεία µας», δήλωσε
ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου
RTL, Γκέρχαρντ Ζίλερ.

ΕΛΣΙΝΚΙ. («ΑΠΕ»). Η Αστυνοµία διέ-
ταξε την εκκένωση ενός σχολείου
στην ανατολική Φινλανδία έπειτα
από απειλή για βόµβα, µία µέρα µετά
τον θάνατο 9 σπουδαστών και ενός
καθηγητή σε επαγγελµατικό λύκειο
από τα πυρά 22χρονου. Η Αστυνοµία
έλαβε την πληροφορία ότι υπάρχει
απειλή για βόµβα και διέταξε την εκ-
κένωση του σχολικού κτιρίου στο Γιο-
ρόις, µετέδωσε το πρακτορείο ειδή-
σεων STT.

Το σχολείο έχει περίπου 500 µα-
θητές, από παιδιά του ∆ηµοτικού µέ-
χρι εφήβους που πηγαίνουν στο Γυ-
µνάσιο και το Λύκειο. Τα µαθήµατα
επρόκειτο να γίνουν στο ∆ηµαρχείο.

Μετά την προχθεσινή φονική επί-

θεση, αρκετά είναι τα σχολεία στη
∆υτική Φινλανδία που δέχθηκαν
απειλές µέσω του Ιντερνετ και τις εξε-
τάζουν.

O 22χρονος, ο οποίος σκότωσε δέ-
κα ανθρώπους φαίνεται ότι είχε σχε-
διάσει την επίθεση από το 2002. Ο
δράστης, ονοµαζόταν Μάτι Γιουχάνι
Σαάρι και είχε αφήσει σηµειώµατα
στο διαµέρισµά του κοντά στη σχολή.
Ο Σαάρι, ο οποίος ήταν και ο ίδιος
φοιτητής της σχολής, αυτοπυροβολή-
θηκε και αργότερα πέθανε στο νοσο-
κοµείο.

Τα σηµειώµατά του αποδεικνύουν
ότι απεχθανόταν την ανθρωπότητα
και ότι είχε σχεδιάσει την πράξη του
από το 2002.

Γερµανικός όµιλος αγόρασε
το 66,6% του «Alpha»

Απειλή για βόµβα 
σε σχολείο στη Φινλανδία

ΣΚΟΠΙΑ. («ΑΠΕ»). Νέα αντιπαράθε-
ση µεταξύ του προέδρου της ΠΓ∆Μ,
Μπράνκο Τσερβενκόφσκι και του
πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι,
πυροδότησε η προτροπή του τελευ-
ταίου προς τον πρώτο να επιδιώξει
συνάντηση µε την υπουργό Εξωτερι-
κών της Ελλάδας Ντόρα Μπακογιάν-
νη και να εξετάσει τις δυνατότητες
εξεύρεσης λύσης στην εκκρεµότητα
της ονοµασίας, στο περιθώριο των
εργασιών της 63ης Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η αντιπαράθεση συνοδεύτηκε
από ειρωνείες του κ. Γκρούεφσκι
προς τον κ. Τσερβενκόφσκι, προκα-
λώντας την έντονη αντίδραση του

τελευταίου.
Στην γραπτή ανακοίνωση του

πρωθυπουργού της ΠΓ∆Μ αναφέρε-
ται ειρωνικά     ότι χαιρετίζει «την εί-
δηση για την επικείµενη συνάντηση»
µεταξύ του Μπράνκο Τσερβενκόφ-
σκι και της Ντόρας Μπακογιάννη,
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ (καθώς δεν έχει προ-
γραµµατιστεί κάτι τέτοιο). Και προ-
στίθεται:

«∆εν αµφιβάλλουµε ότι ο επικε-
φαλής της ‘µακεδονικής’ αντιπρο-
σωπείας στη Συνέλευση στη Νέα
Υόρκη, κ. Τσερβενκόφσκι, εκτιµώ-
ντας τη µεγάλη του επιθυµία για
εξεύρεση λύσης, αλλά και την πο-

λυετή πείρα του -αρχής γενοµένης
από το 1992- συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της στιγµής της αποδοχής
της Ενδιάµεσης Συµφωνίας µε την
προσωρινή ονοµασία Πρώην Γιου-
γκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακε-
δονίας, σε αυτές τις ιστορικές στιγ-
µές θα βρει τρόπο για την επίτευξη
δίκαιου συµβιβασµού επ’ αυτού του
προβλήµατος, για τον οποίο υπάρ-
χει ετοιµότητα άµεσα να τεθεί σε
δηµοψήφισµα, προκειµένου να
αποφανθούν οι πολίτες. Ο καλός και
δίκαιος συµβιβασµός θα ανοίξει διά-
πλατα τις πόρτες στη ‘Μακεδονία’
για ένταξη στους ευρωατλαντικούς
θεσµούς, στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Αµεση, ωστόσο, ήταν η απάντηση
από το γραφείο του κ. Τσερβενκόφ-
σκι, που ανάµεσα στα άλλα αναφέρει
ότι ο Πρωθυπουργός θα µπορούσε
να ενηµερωθεί άµεσα από τον
υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Μιλό-
σοσκι σχετικά µε το εάν υπάρξει ή
όχι συνάντηση του προέδρου κ.
Τσερβενκόφσκι µε την υπουργό Εξω-
τερικών της Ελλάδας Μπακογιάννη
και προσθέτει: «Ο Πρόεδρος της ∆η-
µοκρατίας της ‘Μακεδονίας’ απευθύ-
νει έκκληση προς τον Πρωθυπουργό
κ. Γκρούεφσκι να λογικευτεί και να
αρχίσει να αντιµετωπίζει σοβαρά και
υπεύθυνα αυτό το σοβαρότατο πρό-
βληµα».

Στα άκρα η αντιπαράθεση Τσερβενκόφσκι-Γκρούεφσκι

Ο Μάτι Σαάρι είχε βάλει σε ιστοσελίδα ένα βίντεο, στο οποίο παρου-
σιαζόταν να κάνει σκοποβολή µε όπλο αλλά κανείς δεν έδωσε σηµασία.

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
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Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος 
στη Νέα Υόρκη

κ. Αγη Μπαλτά
προσκαλεί την Οµογένεια σε δεξίωση 

προς τιµήν 
της Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος

κ. Ντόρας Μπακογιάννη

την Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 2008 
από τις 7 έως τις 9 µ.µ.

στο ξενοδοχείο St. Regis
2 East 55th Street, New York, NY 10022 

Tel.: (212) 753-4500

Είσοδος ελεύθερη
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∆ικηγορικό Γραφείο

a
 b

• ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Αδικαιολόγητος θάνατος
Αυτοκινητιστικά
Γλίστρηµα και πτώση
Ελαττωµατικά προϊόντα
Ιατρικά σφάλµατα
Σε οικοδοµές

• ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
DWI
Κλοπές
Ληστείες
Σοβαρές υποθέσεις
Συλλήψεις

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
• ∆ΙΚΑΙΟ

Απαγωγές παιδιών
∆ιεθνείς Υποθέσεις
∆ιαζύγιο
∆ιατροφή παιδιών
Κηδεµονία

Η εµπειρία µετράει:

Χρειάζεστε δικηγόρο που έχει διδάξει
άλλους δικηγόρους πώς να χειρίζονται

υποθέσεις στο δικαστήριο

Χρειάζεστε δικηγόρο που µιλάει 
τη γλώσσα σας και καταλαβαίνει τι

σηµαίνει η υπόθεσή σας για σας και την
οικογένειά σας

Τα νοµικά προβλήµατα είναι εκ φύσεως 
απρόβλεπτα και µπορούν να προκύψουν

ακόµα και σε καλές οικογένειες.
Μπορούµε να βοηθήσουµε

BENJAMIN & VASILATOS, LLC
30-16 Steinway Street, 2nd floor

Astoria, NY 11103

(718) 728-0555
•Μετάφραση από Ελληνικά στα Αγγλικά

και από Αγγλικά στα Ελληνικά

Στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα

INSURANCE - BROKERAGE

• Ασφάλειες αυτοκινήτων 

• Οικιών ∆ιαµερισµάτων 

• Επιχειρήσεων 

• Ζωής

Τηλεφωνήστε στο (718) 323-0400
και ζητήστε την Κατερίνα 

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Του ανταποκριτή µας 
Θεοδώρου Καλµούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Οικονοµική αποζηµίωση
αγνώστου ποσού συµφώνησε πριν
µερικές µέρες να καταβάλλει η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αµερικής, σε πενηντά-
χρονο Ελληνοαµερικανό ο οποίος
φέρεται ως θύµα σεξουαλικού «βια-
σµού» από πρώην αρχιµανδρίτη, που
είναι φορέας του έιτζ. Υπογραµµίζε-
ται ωστόσο ότι το φερόµενο ως θύµα
δεν ήταν ανήλικο παιδί όταν έγινε η
σεξουαλική συνεύρεση µε τον αρχι-
µανδρίτη, ο οποίος υπηρετούσε σε
κοινότητα της Καλιφόρνιας, αλλά
ενήλικος τριάντα δύο χρονών και µά-
λιστα έγγαµος. Αν και το ποσό της
αποζηµίωσης «σφραγίστηκε» και κα-
νένα από τα διάδικα µέρη δεν οµιλεί
περί αυτού καθότι τυγχάνει µέρος
της συµφωνίας, ασφαλείς πληροφο-
ρίες του «Εθνικού Κήρυκα» αναφέ-
ρουν πως το χρηµατικό ποσό που θα
καταβάλλει η Αρχιεπισκοπή από το
ταµείο της ανέρχεται στο ένα εκατοµ-
µύριο δολάρια. Σηµειώνεται ότι η Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή Αµερικής κατά τα
περασµένα πέντε χρόνια έχει κατα-
βάλλει σε αποζηµιώσεις θυµάτων για
σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς,
το ποσό των δώδεκα εκατοµµυρίων
δολαρίων, ενώ ήδη εκκρεµούν ακόµα
τέσσερις µηνύσεις για περιπτώσεις
παιδεραστίας σε βάρος της Αρχιεπι-
σκοπής. Ο Μητροπολίτης Αγίου Φρα-
γκίσκου Γεράσιµος, στη δικαιοδοσία
του οποίου ανήκε ο Ράιµερ δεν αντα-
ποκρίθηκε σε τηλεφωνικό µήνυµα
του «Ε.Κ.», ούτε επίσης ο Αρχιεπίσκο-
πος ∆ηµήτριος µέχρι την ώρα που
ολοκληρώθηκε η παρούσα έκδοση,
ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινω-
νία µε τον κ. Ράιµερ.

Το φερόµενο ως θύµα στην προ-
κειµένη περίπτωση είναι Ελληνοαµε-
ρικανός, ανατράφηκε µέσα στην Ελ-
ληνορθόδοξη Εκκλησία και µάλιστα
ήταν ιεροπαίδι στην κοινότητα του
Αγίου Νικολάου στην πόλη San Jose
της Καλιφόρνιας. Το 1982 άρχισε να
εργάζεται για µεγάλη εταιρεία ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, ενώ το ίδιο
έτος νυµφεύθηκε. Σύµφωνα µε τα δι-
καστικά έγγραφα, το φερόµενο ως
θύµα, το οποίο ήταν 32 ετών όταν συ-
νέβη ο «βιασµός» όπως ισχυρίζεται,
ενεπλάκη σε σοβαρό αυτοκινητιστι-
κό δυστύχηµα, ενώ κατά την περίοδο
της αναρρώσεώς του εθίστηκε στα
παυσίπονα χάπια και άρχισε να κατα-
ναλώνει µεγάλες ποσότητες οινο-
πνευµατωδών ποτών. Τον Οκτώβριο
του 1987 εισήχθη σε πρόγραµµα
αποτοξίνωσης στο νοσοκοµείο του
Πανεπιστηµίου του Στάµφορτ και
ενώ βρισκόταν εκεί υπέστη ψυχικό
κλονισµό. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκο-
µείο για σχιζοφρενική διαταραχή
(schizoaffective disorder), που είχε
τόσο συµπτώµατα σχιζοφρένειας,
όσο και διαταραχή συµπεριφοράς.
Οταν βγήκε από το νοσοκοµείο ανα-
ζήτησε καταφύγιο στην Εκκλησία,
προκειµένου, όπως κατέθεσε στα δι-
καστικά έγγραφα, «να καλυτερεύσω
την ενσυνείδητη επικοινωνία µου µε
τον Θεό». Το 1989 πλησίασε τον αρ-
χιµανδρίτη Μιχαήλ Ράιµερ, ο οποίος
ιεράτευε στην Ελληνορθόδοξη κοινό-
τητα του Αγίου Βασιλείου στην πόλη
San Jose. Εν τω µεταξύ, ο Ράιµερ
αντιµετώπιζε τα δικά του προσωπικά
προβλήµατα, ενώ το 1987 είχε ήδη
διαγνωσθεί µε τον ιό του έιτζ.

Ο νεαρός Ελληνοαµερικανός επι-
σκέφθηκε τον αρχιµανδρίτη Μιχαήλ
Ράιµερ στο γραφείο του και του µίλη-
σε για τα προβλήµατα του αλκοολι-
σµού και της ψυχικής του ασθένειας.
Του απεκάλυψε ακόµα πως είχε δια-
ζευχθεί από την σύζυγό του λόγω των
ψυχικών του νοσηµάτων. Σύµφωνα
µε την κατάθεση του Ράιµερ, ο τελευ-
ταίος κατάλαβε ότι ο άνδρας ήταν
«ψυχικά ασθενής, ότι είχε πάθει ψυ-
χολογικό κλονισµό και πολλές φορές
ήταν συναισθηµατικά πολύ αστα-
θής». Τον προσκάλεσε στο σπίτι του
για φαγητό, κι όπως κατέθεσε ο Ράι-
µερ στα δικαστικά έγγραφα, όταν
αποσύρθηκε η µητέρα του για ύπνο,
εκείνος µε τον νεαρό άνδρα επιδόθη-
καν σε οµοφυλοφιλική συνεύρεση. Ο
Ράιµερ ισχυρίσθηκε στα δικαστικά
τεκµήρια ότι ο νεαρός Ελληνοαµερι-
κανός ήταν εκείνος που προκάλεσε
την σεξουαλική συνουσία, ενώ ο άν-
δρας ισχυρίσθηκε ότι ο Ράιµερ εκµε-
ταλλεύτηκε την ιερατική εξουσία,

φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να κά-
νει λόγο ακόµα και για «βιασµό».

Σύµφωνα µε την κατάθεση του
Ελληνοαµερικανού άνδρα, ο Ράιµερ
προσπαθούσε να τον πείσει ότι ήταν
οµοφυλόφιλος. «Προσπάθησε να µε
πείσει ότι η οµοφυλοφιλία ήταν απο-
δεκτή», είπε στην κατάθεσή του ο Ελ-
ληνοαµερικανός. Ο Ράιµερ σύµφωνα
πάντοτε µε την κατάθεση του Ελλη-
νοαµερικανού, προσέδιδε και «πνευ-
µατική κάλυψη στην οµοφυλοφιλία».

Ενώ επιδίδονταν σε ακόλαστες
πράξεις µεταξύ τους, ο Ελληνοαµερι-
κανός άνδρας ντυνόταν ιεροπαίδι τις
Κυριακές και βοηθούσε τον αρχιµαν-
δρίτη Ράιµερ στην τέλεση της Λει-
τουργίας.

Το 1993 ο άνδρας εισήλθε σε ψυ-
χιατρική κλινική στην πολιτεία του
Βερµόντ, ενώ όταν επέστρεψε στην
Καλιφόρνια επισύναψαν και πάλι
σχέσεις µε τον Ράιµερ. Τονίζεται ότι ο
Ελληνοαµερικανός άνδρας δεν προ-
σβλήθηκε ποτέ από τον ιό του έιτζ,
σύµφωνα πάντοτε µε τα δικαστικά
έγγραφα. Εν τω µεταξύ, το θέµα είχε
ήδη γίνει γνωστό ανάµεσα στους ενο-
ρίτες της κοινότητας του Αρχιµανδρί-
τη Ράιµερ, ενώ αρκετοί ιερείς γνώρι-
ζαν περί της απροσχηµάτιστης οµο-
φυλοφιλικής συµπεριφοράς του Ράι-
µερ. Ενας εξ’ αυτών ήταν και ο πρώην
ιερέας Μιχαήλ Πάπας από την κοινό-
τητα της Αγίας Τριάδος Αγίου Φραγκί-
σκου, ο οποίος πριν από ένα έτος

εγκατέλειψε την ιεροσύνη και διε-
ζεύχθη από την πρεσβυτέρα του διότι
είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις µε
άτοµα αµφοτέρων των φύλων όπως
είχε γράψει εκτενώς ο «Εθνικός Κή-
ρυξ». Ουδείς ωστόσο από την τότε
Επισκοπή και µετέπειτα Μητρόπολη
του Αγίου Φραγκίσκου µε επί δεκαε-
τίες Επίσκοπο τον αείµνηστο Αντώ-
νιο, ούτε από την Αρχιεπισκοπή επί
Αρχιεπισκοπίας Ιακώβου, Σπυρίδω-
νος και µετέπειτα του σηµερινού Αρ-
χιεπισκόπου ∆ηµητρίου έκανε κάτι
για να αποπεµφθεί ο αρχιµανδρίτης
Μιχαήλ Ράιµερ από τις τάξεις του ιε-
ρού κλήρου. Το ∆εκέµβριο του 2003
ο Ελληνοαµερικανός άνδρας υπέβα-
λε επίσηµα κατηγορητήριο στην ηγε-
σία της Εκκλησίας ισχυριζόµενος ότι
ο αρχιµανδρίτης Μιχαήλ Ράιµερ τον
«βίασε». Σύµφωνα µε τα δικαστικά
έγγραφα ο Ράιµερ ετέθη σε αργία και
αποχή από κάθε ιεροπραξία. Λίγο αρ-
γότερα, ο Ράιµερ προσκάλεσε τον Ελ-
ληνοαµερικανό άνδρα στο σπίτι του
για δείπνο, επιδόθηκαν εκ νέου σε
ακατονόµαστες πράξεις και τον έπει-
σε να ανακαλέσει την καταγγελία
όπως ο ίδιος είπε στην κατάθεσή του.
Τον Απρίλιο του 2005 συγκλήθηκε το
Πνευµατικό ∆ικαστήριο στο οποίο ο
Ράιµερ παραδέχθηκε ότι είχε επιδο-
θεί σε οµοφυλοφιλική συνεύρεση µε
τον άνδρα, ενώ λίγο αργότερα ο άν-
δρας κατέθεσε µήνυση. Ο Ράιµερ και
η Αρχιεπισκοπή ισχυρίζονταν όταν η
σεξουαλική πράξη συντελέσθηκε
«κοινή συναινέσει» και κατά συνέ-
πεια δεν υπήρχε νοµικό θέµα σε βά-
ρος τους, πλην όµως ο δικαστής Μα-
χόνι απεφάνθη ότι «υπήρχαν αρκετά
τεκµήρια για να φτάσει η υπόθεση σε
δίκη». Ο δικαστής ακόµα απεφάνθη
πως το θύµα θα µπορούσε να υπο-
βάλλει µήνυση και να ζητήσει υψηλή
οικονοµική αποζηµίωση στηριζόµε-
νος στα τεκµήρια ότι οι αξιωµατούχοι
της Εκκλησίας «γνώριζαν σοβαρά
στοιχεία αλλά δεν έλαβαν µέτρα επ’
αυτών». Επειτα από την απόφαση αυ-
τή του δικαστή, η Αρχιεπισκοπή ανα-
γκαστικά προέβη σε συµφωνία δια-
κανονισµού εκτός δικαστηρίου για
αποζηµίωση του φερόµενου ως θύ-
µατος, ο οποίος σήµερα είναι πενή-
ντα ετών και υποβάλλεται σε ψυχια-
τρική θεραπεία.

Ο Ράιµερ καθαιρέθηκε το έτος
2006 και έχει βρει καταφύγιο σε Μο-
ναστήρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν
Αµερική, γνωστή ως OCA που είναι η
πρώην Ρωσική Μετροπόλια, κοντά
στην πόλη Redding της Καλιφόρνιας.

Σηµείωση: Μέρος των πληροφο-
ριών για το παρόν άρθρο, ελήφθησαν
από πρόσφατο δηµοσίευµα της εφη-
µερίδας «San Francisco Chronicle».

Η Αρχιεπισκοπή αποζηµιώνει
«θύµα» αρχιµανδρίτη µε έιτζ

Του Σταύρου Μαρµαρινού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Συγκινηµένη άκουγε η
κ. Χριστόφια τους µαθητές του Αγίου
∆ηµητρίου Αστόριας να τραγουδούν
το «Χρυσοπράσινο φύλλο, ριγµένο
στο πέλαγος...», µέσα στο γεµάτο από
παιδιά και εκπαιδευτικούς πολιτιστι-
κό κέντρο «Πέτρος Γ. Πατρίδης» της
κοινότητας. Η σύζυγος του προέδρου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας επισκέ-
φθηκε χθες το πρωί το Σχολείο, λίγο
δε αργότερα διαβεβαίωσε ότι ήταν
κατενθουσιασµένη από τα όσα είδε
και άκουσε εκεί.

«Παρακολουθούµε µε προσοχή τα
γεγονότα που συµβαίνουν στην Κύ-
προ και πάντα είµαστε έτοιµοι να µην
αφήσουµε το άδικο να περάσει και το
‘∆εν ξεχνώ’ είναι ο σκοπός µας», τόνι-
σε η µαθήτρια της 3ης Λυκείου, Αννα
Νεοφύτου, η οποία κατάγεται από τη
Μεγαλόνησο και καλωσόρισε την κ.
Χριστόφια εκ µέρους των µαθητών
του Σχολείου.

Η κ. Χριστόφια εξέφρασε τη συ-
γκίνησή της από την επίσκεψη και
συνεχάρη µαθητές και εκπαιδευτικό
προσωπικό για την επιτυχία του Σχο-
λείου. Είπε δε, ότι έζησε µια πολύ
ωραία ατµόσφαιρα και ότι η φωνή
των αποδήµων συµβάλλει στον αγώ-
να του κυπριακού Ελληνισµού. Ανα-
φέρθηκε ακόµα στο Λύκειο του Αγίου
∆ηµητρίου, το οποίο είναι το µοναδι-
κό ελληνικό σε όλη την Αµερική και
υπογράµµισε ότι η επίσκεψη σ’ αυτό
ήταν µία από τις καλύτερες εµπειρίες
της. Αναφορά έκανε και στους πρωτο-
πόρους και ιδρυτές του ιστορικού
σχολείου του Αγ. ∆ηµητρίου, εκφρά-
ζοντας, µεταξύ άλλων, και την ευγνω-

µοσύνη της.
«Το Σχολείο αυτό είναι σηµαντικό

ορόσηµο για την Οµογένεια», τόνισε
η σύζυγος του Προέδρου της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας, αναγνωρίζοντας
ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά σ’ αυτό
και ότι καλλιεργείται εκεί η ελληνική
γλώσσα και οι παραδόσεις και ετοι-
µάζονται οι νέοι µας οι οποίοι θα εί-
ναι οι αυριανοί αγωνιστές για τα δί-
καια του λαού και της πατρίδας.

Η κ. Χριστόφια υπογράµµισε, ότι
υπάρχει αισιοδοξία για την πολυπό-
θητη ηµέρα της επανένωσης της Κύ-
πρου. Η δίκαιη όµως λύση του Κυ-
πριακού πρέπει να γίνει στη βάση
των ψηφισµάτων των Ηνωµένων
Εθνών και αυτό «προϋποθέτει ενότη-
τα και αγώνα».  Καταλήγοντας, η κ.

Χριστόφια ευχήθηκε επιτυχία στο
Σχολείο και πρόοδο στους µαθητές,
ενώ επέδωσε «δώρα αγάπης», όπως
είπε, στον διευθυντή του Σχολείου,
Αναστάσιο Κουλαρµάνη και στους
µαθητές. Κατά την προσφώνησή της
η µαθήτρια Αννα Νεοφύτου, εξέφρα-
σε χαρά για την επίσκεψη της κ. Χρι-
στόφια. «Με την παρουσία σας, µας
δίνετε την ευκαιρία να γνωρίσουµε
από κοντά µια άξια εκπρόσωπο ενός
νησιού, που είναι βαθιά µέσα στις
καρδιές όλων µας», είπε. Πρόσθεσε
δε, ότι προσφωνεί την κ. Χριστόφια,
ως Ελληνοκύπρια, «που οι γονείς µου
µε έµαθαν να είµαι υπερήφανη γι’
αυτή την ταυτότητά µου, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι δεν αισθάνοµαι αγά-
πη και σεβασµό και για τη χώρα που

γεννήθηκα και που ζω».
Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-

πής, Νίκος Ανδριώτης, τόνισε ότι
στην επιτυχία της κοινότητας του Αγί-
ου ∆ηµητρίου και του Σχολείου της
συνέβαλαν και οι οµογενείς κυπρια-
κής καταγωγής. «Εδώ, στο σχολείο
αυτό, προσπαθούµε να µεταδώσουµε
στα παιδιά µας, τις αθάνατες ρίζες
µας, τα ήθη και έθιµα, για να τα κά-
νουµε όσο γίνεται περισσότερο Ελλη-
νες», υπογράµµισε. «Πρέπει να επιτύ-
χουµε, γιατί είναι ανάγκη να επιτύ-
χουµε», τόνισε. Μιλώντας εκ µέρους
του Αρχιεπισκόπου, ο διευθυντής Ελ-
ληνικής Παιδείας, ∆ρ. Ιωάννης Ευθυ-
µιόπουλος, µίλησε για την προ µηνών
επίσκεψη που έγινε στην Κύπρο, τό-
νισε δε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει εξαι-
ρετική ευαισθησία για τη µαρτυρική
Μεγαλόνησο. Ευχήθηκε, επίσης, ο
πρόεδρος Χριστόφιας να φέρει σε πέ-
ρας το έργο του. «Το Κυπριακό, είναι
πρόβληµα όλου του Κόσµου», είπε.

Ο ιερατικώς προϊστάµενος της
κοινότητας, αρχιµανδρίτης Απόστο-
λος Κουφαλλάκης,  είπε στην κ. Χρι-
στόφια, ότι την υποδέχεται η νεολαία
της Κύπρου και της Ελλάδος, και µε-
τέφερε τα αισθήµατα αγάπης όλης
της Οµογένειας για την Κύπρο.

Ο διευθυντής του Σχολείου, Ανα-
στάσιος Κουλαρµάνης, είπε ότι το
Σχολείο του Αγ. ∆ηµητρίου κάνει
υπερήφανη την Οµογένεια και ότι
πολλοί από τους µαθητές είναι κυ-
πριακής καταγωγής.

Την κ. Χριστόφια ξενάγησε στο
Σχολείο ο κ. Ανδριώτης, ενώ µαθητές
και µαθήτριες τραγούδησαν και διά-
βασαν ποιήµατα αφιερωµένα στην
Κύπρο.

Συγκίνησε την Ελση Χριστόφια το σχολείο Αγ. ∆ηµητρίου
Mαθήτρια Α. Νεοφύτου: Είστε µια άξια εκπρόσωπος της Κύπρου που αγαπούµε

Με φανερή συγκίνηση και χαρά η σύζυγος του προέδρου της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας, Ελση Χριστόφια, δίνει τα «δώρα αγάπης» σε µαθη-
τές και µαθήτριες του Σχολείου Αγίου ∆ηµητρίου.

Τονίζεται ότι 
ο Ελληνοαµερικανός
άνδρας δεν 
προσβλήθηκε ποτέ

Αριστερά, οι: Αναστάσιος Κουλαρµάνης, ∆ρ. Ιωάννης Ευθυµιόπουλος, π. Γεώργιος Αναστασίου, αρχιµανδρίτης Απόστολος Κουφαλλάκης και
Ελση Χριστόφια. ∆εξιά, ο Νίκος Ανδριώτης (δεξιά) ξεναγεί την κ. Χριστόφια. Η ίδια δήλωσε ικανοποιηµένη από την πρόοδο των µαθητών.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Πατριάρχης Μόσχας
και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος, έστειλε
τεµάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου
Σεραφείµ του Σάροφ, ενός εκ των
πλέον γνωστών και δηµοφιλών αγίων
της Ρωσίας, σύµφωνα µε επίσηµο
ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής
Αµερικής. Το ιερό λείψανο του νέου
σχετικά αγίου Σεραφείµ του Σάροφ,
ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα, κόµισε
στην Αρχιεπισκοπή την ∆ευτέρα 22
Σεπτεµβρίου ο Επίσκοπος Ζαραϊσκ
Μερκούριος, ο οποίος είναι επικεφα-
λής της καινούργιας Ορθόδοξης Ρωσι-
κής Επισκοπής στις Ηνωµένες Πολι-
τείες, η οποία υπάγεται απευθείας
στο Πατριαρχείο της Μόσχας. 

Τα ιερό λείψανο δεν προορίζεται
για την Αρχιεπισκοπή αυτή καθ’ εαυ-
τή, αλλά για το Μοναστήρι του Αγίου
Αντωνίου στην πόλη Φλόρενς της
Αριζόνας, το οποίο ως γνωστόν ιδρύ-
θηκε από τον πρώην αγιορείτη ηγού-
µενο της Μονής Φιλοθέου, ιεροµόνα-
χο Εφραίµ.

Το Πατριαρχείο Μόσχας, ωστόσο,
τηρώντας την κανονική και θεσµική
τάξη της Εκκλησίας επέδωσε το ιερό
λείψανο στον Αρχιεπίσκοπο Αµερι-
κής κ. ∆ηµήτριο, ο οποίος θα φροντί-
σει να επιδοθεί στο Μοναστήρι του
Αγίου Αντωνίου, το οποίο και το ζήτη-
σε από το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Τον Ρώσο επίσκοπο Μερκούριο
και τη συνοδεία του, τον π. Αλέξαν-
δρο Αµπράµοφ και την κ. Ιουλία Μα-

γκρέγκορι, κοµίζοντες το ιερό λείψα-
νο, υποδέχθηκαν στην Αρχιεπισκοπή
ο Αρχιεπίσκοπος κ. ∆ηµήτριος, ο επί-
σκοπος Φασσιανής Αντώνιος, οι κλη-
ρικοί και οι λαϊκοί υπάλληλοι της Αρ-
χιεπισκοπής, ενώ τελέσθηκε ∆οξολο-
γία στο ναϊδριο του Απ. Παύλου εντός
της Αρχιεπισκοπής. Παραδίνοντας το
ιερό λείψανο ο επίσκοπος Μερκού-
ριος στον Αρχιεπίσκοπο ∆ηµήτριο τό-
νισε πως η δωρεά του ιερού λειψάνου
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας
είναι µία ένδειξη αδελφικής αγάπης
και πνεύµατος συνεργασίας. Παρα-
λαµβάνοντας το ιερό λείψανο ο Αρ-
χιεπίσκοπος ∆ηµήτριος, εξέφρασε τις
ευχαριστίες του στο Πατριαρχείο της
Ρωσίας, ενώ µίλησε επίσης για την
αγάπη που τρέφει ο ίδιος για τον Αγιο
Σεραφείµ του Σάροφ. Στη συνέχεια
παρατέθηκε γεύµα στην Αρχιεπισκο-
πή προς τιµήν του Επισκόπου Μερ-
κουρίου και της συνοδείας του.

Εξάλλου, τα ιερά λείψανα του Αγί-
ου Σεραφείµ του Σάροφ θα αφιχθούν
την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην
Ελλάδα και θα παραµείνουν µέχρι
την Τετάρτη στις 8, συνοδευόµενα
από 45µελή αντιπροσωπεία Ρώσων
ιεραρχών, ιερέων και µοναχών. 

Συγκεκριµένα, τα ιερά λείψανα τα
οποία για πρώτη φορά βγαίνουν από
τη Ρωσία θα φιλοξενηθούν στη Μη-
τρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτι-
κής, καθότι ήταν αίτηµα του οικείου
Μητροπολίτη Νικόλαου.

Λείψανα από τη Ρωσία 
στον Αρχ/πο ∆ηµήτριο

Ετήσιο πανηγύρι του Συλλόγου «Παναγία η Προυσσιώτισσα» 

Στη φωτογραφία διακρίνονται µεταξύ άλλων οι: Γρ. Ζαχαρόπουλος
(πρόεδρος) Χρ. Τσερπέλη, Μ. Κουσιάρη-Τσιαντ, Στ. Τσερπέλης, Τζ. Πα-
παδόπουλος, ∆. Τριανταφύλλης, ∆. Παπαϊωάννου, Π. Αθανασοπούλου,
Β. Αθανασοπούλου, Λ. Αθανασοπούλου, Π. Κασβίκης, Λ. Κοτσούκη, Α.
Μπαλτά, Ν. Γκύζας, Β. Χατζής, Τσ. Κόκοτος, Ι. Κόκοτου, Ν. Καλογεράς,
Β. Λαδοπούλου, Μ. Πανοπούλου, ∆. Παπαδοπούλου, Μπ. Πριτσιόλα.
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O NIΣΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
συνεχίζοντας την παράδοση που επικρατεί στη Νίσυρο

του µεγαλοπρεπούς κατ’ έτους εορτασµού της πανήγυρης της παγκοσµίου 
υψώσεως του Τιµίου Σταυρού, καθώς επίσης και τη µνήµη του Αγίου Αποστόλου 

και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου του αγαπηµένου µαθητή του Κυρίου 
προς τιµήν του οποίου υπάρχει η οµώνυµος ιερά µονή στη Νίσυρο, 

τελεί Ιερά Αρτοκλασία την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου στις 8:00 το πρωί 
στο παρεκκλήσι του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

(27-09 Crescent Street, Long Island City, NY 11102). 
Το βράδυ της ίδιας µέρας στις 7:00 προσκαλεί τους Νισύριους 

και τους φίλους τους σε παραδοσιακό δείπνο 
στην αίθουσα του Συλλόγου (31-80 41st str., Astoria, NY 11103).

Επίσης σας γνωστοποιούµε ότι άρχισε η επαναλειτουργία 
της λέσχης µας µετά τις θερινές διακοπές.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στον αντιπρόεδρο ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η στο (347) 683-5068 

ή στα γραφεία του Συλλόγου στον αριθµό (718) 545-6480

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ
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ανέφερε, προηγουµένως, ότι είχε
την ιδιαίτερη ευκαιρία να συναντη-
θεί µε την κ. Μπακογιάννη στο κτί-
ριο της Αρχιεπισκοπής, για πολλο-
στή φορά. 
«Η κυρία υπουργός είναι γνωστότα-
τη εδώ, είναι µόνιµος κάτοικος, θα
έλεγα και της Αµερικής, σε ένα µε-
γάλο βαθµό, αλλά και της Αρχιεπι-
σκοπής», υπογράµµισε. 
Πρόσθεσε δε, ότι «και κάθε φορά, η
παρουσία της µας δίνει χαρά, γιατί
είναι µια θερµή, ανθρώπινη παρου-
σία, αλλά µας δίνει χαρά γιατί είναι
µια παρουσία ενός πολιτικού προ-
σώπου το οποίο έχει και δύναµη και
γνώση. Τα πολιτικά πράγµατα σήµε-
ρα, χρειάζονται και τα δύο. ∆εν
µπορείτε να κάνετε σωστή πολιτική
χωρίς γνώση, ούτε σωστή πολιτική
µόνο µε γνώση και χωρίς δύναµη.
Χαιρόµαστε όταν έχουµε ανθρώ-
πους που εκπροσωπούν την ελληνι-
κή πολιτεία, που είναι αυτού του εί-
δους και αυτού του συνδυασµού.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο».

Ο Σεβασµιότατος ευχαρίστησε
την κ. Μπακογιάννη για την επίσκε-
ψη, «παρά το ότι ξέρουµε ότι το
πρόγραµµά της είναι ανά ηµίωρο
και όχι ανά ώρα συζητήσεων και
εποµένως µετρά κι αυτό, γιατί είναι

µια προσφορά που γίνεται ακριβώς
µε αγάπη και αναγνώριση και του
έργου που επιτελείται εδώ».

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι η

αγάπη και η προσευχή του είναι
πάντοτε µαζί µε την Ελληνίδα
Υπουργό και όσους έχουν την ευ-
θύνη για τα πράγµατα της γενέτει-

ρας σε διάφορα επίπεδα και πό-
στα. «Εµείς κινούµεθα πάντοτε µε
το δίπτυχο, ‘Ορθοδοξία και Ελλη-
νισµός’», είπε. 

Και τόνισε: «Το κρατούµε ψηλά
και το κρατούµε ασυµβίβαστα, πλή-
ρες, ζωντανό και ζωοποιό για το χώ-
ρο στον οποίο βρισκόµαστε».

Χαρά µάς δίνει η παρουσία της Υπουργού, λέει ο ∆ηµήτριος
Ο Αρχιεπίσκοπος ενηµέρωσε την Ντόρα για τις επαφές του µε τους υποψηφίους για την προεδρία Μακέιν και Οµπάµα

Αριστερά, η υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας δίπλα της τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, ενώ κάνει δηλώσεις στους
δηµοσιογράφους, αµέσως µετά τη συνάντηση που είχαν το απόγευµα της Τρίτης στο µέγαρο της Αρχιεπισκοπής. ∆εξιά, από τη συνοµιλία τους η
οποία συµπεριελάµβανε, µεταξύ άλλων, και την ενηµέρωση της κ. Μπακογιάννη, για τις συναντήσεις που είχε ο Σεβασµιότατος µε τους δύο υπο-
ψήφιους για την προεδρία. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε στις δηλώσεις του ότι η Ελληνίδα Yπουργός Εξωτερικών έχει και δύναµη και γνώσεις.

λουν τα ιστορικά επιχειρήµατα, πα-
ραθέτουν τις προειδοποιήσεις του
τότε υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Εντουαρντ Στετίνιους, ο
οποίος το 1944 τόνιζε ότι η δηµι-
ουργία «µακεδονικής περιφέρειας»
εντός της Γιουγκοσλαβίας ουσιαστι-
κά αποτελούσε απειλή κατά της Ελ-
λάδας, και παρουσιάζουν τις αλυ-
τρωτικές βλέψεις της σηµερινής
ηγεσίας της ΠΓ∆Μ. Τέλος, καλούν
την Κοντολίζα Ράις και την αµερικα-
νική κυβέρνηση να στηρίξουν µια
ονοµασία όπως είναι το «Βόρεια ή
Ανω Μακεδονία» που αποτυπώνει
τη γεωγραφική πραγµατικότητα
της περιοχής.

Ολ. Σνόου: 
Αρετε την

αναγνώριση

Του ανταποκριτή µας 
Θεοδώρου Καλµούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο ναός της Κοιµήσεως
της Θεοτόκου του Ντράκετ της Μα-
σαχουσέτης, αλλάζει µορφή και εµ-
φάνιση αφού αυτή την περίοδο άρ-
χισε να κοσµείται µε ιερές εικόνες.
Η εικόνα της ένθρονης Πλατυτέρας
και ο Παντοκράτορας, ο οποίος κα-
λύπτει τον τρούλο µαζί µε τις εικο-
νογραφίες στα περί αυτού επιστύ-
λια, έχουν µεταβάλλει ολότελα την
εσωτερική όψη του ναού.

Ο προϊστάµενος της κοινότη-
τας, π. Εµµανουήλ Κλάψης είπε,
ότι «είναι η αρχή της ολοκλήρωσης
ενός ονείρου» και συµπλήρωσε
«µε την άδεια του Μητροπολίτη
µας Μεθοδίου, προχωρούµε στο
πρώτο στάδιο της αγιογράφησης
και προσευχόµαστε στην Παναγία
να µας βοηθήσει να ολοκληρώσου-
µε το όλο έργο όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, διότι πραγµατικά εί-
ναι µία µικρή αλλά πολύ ζεστή και
φιλόξενη εκκλησία, µέσα στην
οποία οι άνθρωποι προσεύχονται
και ενώνουν ολόκληρο τον κόσµο
µε το Θεό». 

Τόνισε ακόµα, ότι «η εκκλησία
της Παναγίτσας έχει πάρα πολλούς
φίλους, οι οποίοι την στηρίζουν
και την βοηθούν στην επιβίωσή
της».

Ο αγιογράφος Αναστάσιος Σιδη-
ρόπουλος εξ’ Ελλάδος είπε, ότι «για
τον Παντοκράτορα και τις γύρω ει-
κόνες έχουµε πάρει σαν βάση τον
τρούλο της Μονής ∆ιονυσίου του
Αγίου Ορους».  

Η εργασία γίνεται στο εργαστήρι
του στην Κατερίνη πάνω σε µουσα-
µά και έρχεται εδώ µε τον γιο του
τον Γιώργο και κάνουν την τοποθέ-
τηση.

Για να αγιογραφηθεί ο Παντο-
κράτορας «χρειάζεται µια εβδοµά-

δα» κι όπως εξήγησε «έχει διάφορα
στάδια, την πρώτη µέρα βάζεις την
κόλλα στο πανί, την άλλη βγάζεις
σχέδιο, αλλά παράλληλα κάνεις και
κάτι άλλο». 

Εµαθε να αγιογραφεί από µικρό
παιδί στο Αγιο Ορος «κοντά στον
Γέροντα Χαράλαµπο στη Νέα Σκή-
τη». 

Από µικρός του άρεσε να ζωγρα-
φίζει, ενώ στο Αγιο Ορος τον έστει-
λε ένας θεολόγος καθηγητής του
στην ηλικία των 16 ετών, λέγοντάς
του αφού ζωγραφίζεις ωραία, να
µάθεις αγιογραφία «κι έτσι ξεκίνη-
σα εργαζόµενος κοντά στον π. Χα-
ράλαµπο», είπε.

Στα χνάρια του πατέρα του ακο-
λουθεί κι ο γιος του, ο Γιώργος, ο
οποίος σπούδασε επί τέσσερα χρό-
νια αγιογραφία, αλλά όπως είπε
«από µικρό παιδί είµαι µαζί µε τον
πατέρα µου στο εργαστήρι». Οταν
αγιογραφούν ακούνε το συναξάρι
του αγίου «για να ξέρουµε ποίον
έχουµε απέναντί µας, να γνωρίζου-
µε τι µαρτύρια πέρασε, πώς έζησε
διότι όλα αυτά επηρεάζουν στο
αποτέλεσµα της εικόνας». Ο κ. Σι-
δηρόπουλος ακολουθεί την τέχνη
της Μακεδονικής Σχολής, ενώ ο
γιος του ο Γιώργος ακολουθεί τον
Πανσέληνο διότι «είναι πρωτότυπα
τα  σχέδια, αλλά και τα χρώµατά
του».

Στην ερώτηση αν έχει µέλλον
και προοπτική η κοινότητα ή θα
µείνει µε τις εικόνες, ο πρόεδρος
του Κοινοτικού Συµβουλίου Νική-
τας Φλάρης, επεσήµανε ότι «την
παραµονή της Παναγίας στον εσπε-
ρινό είχαµε περί τα 400 άτοµα και
ανήµερα είχαµε 500 και πάνω, κι
από αυτό καταλαβαίνετε την αγάπη
που έχει ο κόσµος για την Παναγί-
τσα».

Οταν ρωτήθηκε γιατί γίνεται
από την αρχή η οροφή του ναού

αφού είναι καινούργιος, ο κ. Φλά-
ρης απάντησε πως «η προηγούµενη
διοίκηση της κοινότητας δεν είχε

µεγάλη ιδέα από τα πράγµατα που
έφτιαχναν κι έπεσαν έξω, κι ο κατα-
σκευαστής της οροφής πήρε τα λε-

φτά και πήγε για την Αριζόνα, οπό-
τε µέσα σε έξι χρόνια έπρεπε να
φτιάξουµε την οροφή από την αρ-
χή».

Η κοινότητα έχει δεκαπέντε χι-
λιάδες δολάρια έξοδα το µήνα, ενώ
στην ερώτηση πώς τα βγάζει πέρα
µε 200 οικογένειες, ο κ. Φλάρης
υπογράµµισε ότι «η Παναγία εργά-
ζεται µε µυστηριώδεις τρόπους,
έχουµε καλό κόσµο, έχουµε έναν
από τους καλύτερους ιερείς, είµα-
στε σαν µια οικογένεια. Είπα σε µία
κυρία πως µπορεί του χρόνου να
φτιάξουµε και την κοινοτική αίθου-
σα και µου απάντησε όχι διότι τώρα
είµαστε σαν µία οικογένεια, όλοι
µαζί».  Ο π. Κλάψης, ωστόσο, τόνισε
ότι «το µέλλον της εκκλησίας εξαρ-
τάται και από την κοινοτική αίθου-
σα». Πρόσθεσε ακόµα, πως «ήλθα
εδώ έπειτα από παράκληση του
Μητροπολίτη κ. Μεθοδίου να βοη-
θήσω αυτή την κοινότητα µέχρι να
στείλει ιερέα ολικής απασχόλη-
σης».

Σχετικά µε το αν έχει η κοινότη-
τα  την οικονοµική δυνατότητα
στήριξης ενός ιερέα ολικής απασχό-
λησης, ο κ. Φλάρης σηµείωσε: «Η
δουλειά του ιερέα δεν είναι να κά-
νει µόνο τη Λειτουργία, τα βαφτί-
σια και τους γάµους, αλλά να φέρ-
νει και χρήµατα στην εκκλησία,
όπως προσπαθεί τώρα ο π. Εµµα-
νουήλ µε την αγιογραφία». Πρό-
σθεσε δε, ότι «εάν κάποια µέρα ο
Μητροπολίτης Μεθόδιος θεωρήσει
ότι κουράζεται ο π. Εµµανουήλ και
χρειάζεται η εκκλησία ιερέα ολικής
απασχόλησης, η κοινότητα θα πρέ-
πει να προσπαθήσει να ανταποκρι-
θεί σ’ αυτό».

Από την πλευρά του, ο π. Κλά-
ψης επεσήµανε ότι «η δουλειά του
ιερέα δεν είναι να φέρνει χρήµατα,
αλλά τους ανθρώπους πιο κοντά
στο Θεό».

Η αγιογράφηση του ναού της Κοιµήσεως του Ντράκετ

Επάνω ο πρόεδρος του κοινοτικού συµβουλίου, Νικήτας Φλάρης,
ανεβασµένος πάνω στην σκαλωσιά στον τρούλο του ναού της Κοι-
µήσεως του Ντράκετ κρατά την εικόνα του Παντοκράτορα. Κάτω ο
αγιογράφος Αναστάσιος Σιδηρόπουλος µαζί µε τον γιο του  Γιώργο,
ετοιµάζονται να τοποθετήσουν την εικόνα της Πλατυτέρας στη κόγ-
χη του Ιερού Βήµατος του ναού της Κοίµησης.
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Η γερουσιαστής Ολυµπία Σνόου.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΠΕ»). Στις 4 και
5 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στο Σίδ-
νεϊ η ιδρυτική συνέλευση του δι-
κτύου νεολαίας του Συµβουλίου
Αποδήµου Ελληνισµού (Ωκεανίας
και Απω Ανατολής). 

Οπως σηµειώνει ο συντονιστής
του ΣΑΕ Ωκεανίας, Γιώργος Αγγελό-
πουλος, «η επιτυχία ίδρυσης των
πολιτειακών ∆ικτύων Νεολαίας του
ΣΑΕ Ωκεανίας & Απω Ανατολής,
επέδειξε αναµφισβήτητα ότι η νεο-
λαία της ελληνικής παροικίας εν-
διαφέρεται, δρα και σχεδιάζει για
την ανάληψη της σκυτάλης της ελ-
ληνικής Οµογένειας στην Αυστρα-
λία».

Ο κ. Αγγελόπουλος συµπληρώ-
νει ότι «η οργάνωση της Νεολαίας
δείχνει ότι είναι δυναµικά συνδεµέ-
νη µε την ιδέα του Ελληνισµού, της
ελληνικής γλώσσας και της οργάνω-
σης και αναδιοργάνωσης της παροι-
κίας µας σε µια κοινότητα της αυ-
στραλιανής κοινωνίας που θα έχει
τη θέση και την αξία που της ανή-
κει, ώστε να διασφαλίσουν τις δο-
µές της ελληνικής παροικίας και να
διαιωνίσουν την ελληνική ταυτότη-
τα της Οµογένειας».

Στο πλαίσιο των εργασιών διορ-
γάνωσης της νεολαίας ελληνικής
καταγωγής ανά τον κόσµο, οι
εκλεγµένοι αντιπρόσωποι των πο-
λιτειακών ∆ικτύων Νεολαίας του
ΣΑΕ Ωκεανίας & Απω Ανατολής συ-
νέρχονται σε συνέλευση την 4η και
5η Οκτωβρίου 2008.

∆ίκτυο
Νεολαίας ΣΑΕ

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

GRAND OPENING
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Posidonio
SEAFOOD & STEAK HOUSE

MUSIC DIRECTOR: DIAMANTIS 

DOORS OPEN AT 5 p.m. to 4 a.m.
5 DAYS A WEEK, WEDNESDAY-SUNDAY

33-12 36 Ave., Corner of 34th Str., Astoria, NY 11106 • Tel.: 718-729-4945

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ FAME STORY No3

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ

AΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Αυτό 
το Σαββατοκύριακο
∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
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Σταθερό το
Χρηµατιστήριο

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ»). Σταθεροποιητικές τάσεις
επικράτησαν στη χθεσινή συνε-
δρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
εν µέσω ουδέτερου κλίµατος στις
διεθνείς αγορές. Ο Γενικός ∆είκτης
Τιµών έκλεισε στις 3.062,83 µονά-
δες, παραµένοντας αµετάβλητος. Η
αξία των συναλλαγών διαµορφώθη-
κε στα 330,1 εκατοµµύρια ευρώ, εκ
των οποίων τα 151,6 εκατ. ευρώ
αφορούσαν προσυµφωνηµένες συ-
ναλλαγές.

Οι επιµέρους κλαδικοί δείκτες κι-
νήθηκαν στην πλειονότητά τους σε
αρνητική τροχιά. Τη µεγαλύτερη
άνοδο παρουσίασαν οι εξής:των
Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
κατά 6,75%, των Ασφαλειών σε πο-
σοστό 2,31%, των Χηµικών κατά
2,30% και της Τεχνολογίας κατά
0,79%.

Τη µεγαλύτερη πτώση είχαν οι
εξής: των Ταξιδιών-Αναψυχής κατά
3,34%,των Προσωπικών-οικιακών
προϊόντων κατά 1,48%, των Μέσων
Ενηµέρωσης κατά 1,27% και των
Πρώτων υλών κατά 0,80%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίη-
σης, FTSE/20, ενισχύθηκε σε ποσο-
στό 0,42%, ο δείκτης µεσαίας κεφα-
λαιοποίησης, FTSE/40, σηµείωσε
απώλειες σε ποσοστό 0,18% και ο
δείκτης µικρής κεφαλαιοποίησης,
FTSE/80, έκλεισε µε πτώση σε ποσο-
στό 0,53%.

Από τις µετοχές που διακινήθη-
καν, 127 ενισχύθηκαν, 99 υποχώρη-
σαν και 49 παρέµειναν αµετάβλητες.

Καύσιµα τέλος 
λόγω απεργίας

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ», «in.gr»). Ουρές είχαν σχη-
µατίσει χθες τα αυτοκίνητα στα
πρατήρια καυσίµων, καθώς όλο και
περισσότερα αναρτούν την ταµπέ-
λα «Βενζίνη τέλος», λόγω της συνε-
χιζόµενης απεργίας των τελωνεια-
κών. Σύµφωνα µάλιστα µε τους
βενζινοπώλες, η συντριπτική πλειο-
ψηφία των πρατηρίων της Αττικής
έχει πλέον µείνει χωρίς καύσιµα.

Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία
Βενζινοπωλών µόνο το 25% -των συ-
νολικά 1300 πρατηρίων στο Λεκα-
νοπέδιο- διαθέτει αµόλυβδη και πε-
τρέλαιο κίνησης, αλλά εκτιµάται ότι
µέχρι σήµερα το πρωί όλη η αγορά
στην Αττική θα στεγνώσει. Στη Θεσ-
σαλονίκη το ποσοστό των πρατη-
ρίων που δεν διαθέτει βενζίνη αγγί-
ζει το 80%. Σε αρκετά πρατήρια δεν
έλειψαν και οι εντάσεις, καθώς οι
ατελείωτες ουρές των οχηµάτων
έκλειναν τους δρόµους, προκαλώ-
ντας εκνευρισµό και καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, οι τελωνειακοί δη-
λώνουν αποφασισµένοι να συνεχί-
σουν τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, προβλήµατα σηµει-
ώνονται στον εφοδιασµό της αγο-
ράς µε νωπά τρόφιµα. Σύµφωνα µε
εµπόρους τα αποθέµατα σε φρέσκα
κρέατα, ψάρια, φρούτα και γαλα-
κτοκοµικά επαρκούν για περίπου
τρεις ηµέρες.

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Τελωνειακών, Αργ. Σακελλαρόπου-
λος, δήλωσε ότι η απεργία θα συνε-
χιστεί, εάν το αίτηµά τους για µη
ένταξη του επιδόµατος ∆ΕΤΕ (∆ι-
καιωµάτων Εκτελέσεως Τελωνεια-
κών Εργασιών) στον προϋπολογι-
σµό, δεν ικανοποιηθεί από το
υπουργείο Οικονοµίας.

Εν τω µεταξύ, το αδιαχώρητο
επικρατεί στο µεθοριακό σταθµό
Ευζώνων Κιλκίς, στα σύνορα Ελλά-
δας - ΠΓ∆Μ, όπου χιλιάδες φορτηγά
και ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα παρα-
µένουν ακινητοποιηµένα λόγω της
πανελλήνιας απεργίας των τελωνει-
ακών υπαλλήλων. Εκτός λειτουρ-
γίας έχουν τεθεί και τα υπόλοιπα
τελωνεία στην Κεντρική και ∆υτική
Μακεδονία, όπου άρχισαν να ση-
µειώνονται οι πρώτες ελλείψεις κυ-
ρίως σε νωπά προϊόντα, ενώ ουρές
αυτοκινήτων έχουν σχηµατιστεί και
σε πρατήρια υγρών καυσίµων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων οδη-
γοί και επιβάτες οχηµάτων, που δεν
είχαν ενηµερωθεί για την απεργία
των τελωνειακών υπαλλήλων,
έχουν εγκλωβιστεί από το πρωί της
∆ευτέρας στο έδαφος της ΠΓ∆Μ
όπου έχουν σχηµατιστεί τριπλές
και τετραπλές ουρές φορτηγών και
αυτοκινήτων, µήκους πολλών χι-
λιοµέτρων.

Οι ελλείψεις στην αγορά µε τη
σειρά τους αναµένεται να οδηγή-
σουν και σε αυξήσεις τιµών.

Στα 107 δολάρια 
το πετρέλαιο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΑΡ»). Στα 107 δο-
λάρια περίπου διαµορφώνεται η τι-
µή του αργού πετρελαίου, έπειτα
από πτώση έως 4,9% την Τρίτη, κα-
θώς οι επενδυτές αναµένουν την
έγκριση του αµερικανικού σχεδίου
κατά της πιστωτικής κρίσης, ύψους
700 δισ. δολαρίων.

Στις πρωινές συναλλαγές, η τιµή
του ελαφρού αργού για συµβόλαια
παράδοσης Νοεµβρίου κατέγραφε
άνοδο 46 σεντς στα 107,07 δολάρια
το βαρέλι. Η τιµή του Μπρεντ ήταν
ενισχυµένη κατά 49 σεντς στα
103,57 δολάρια.

Οι τιµές του πετρελαίου υποχώ-
ρησαν αισθητά προχθές, καθώς εκ-
φράζονται φόβοι για µείωση της ζή-
τησης. Στην Νέα Υόρκη, το ελαφρό
αργό υποχώρησε κατά 2,76 δολάρια.

Από τις 11 Ιουλίου, όταν σηµειώ-
θηκε το ιστορικό ρεκόρ των 147,27
δολαρίων, η τιµή του αργού έχει
υποχωρήσει 27%.

�Οικονοµικές ειδήσεις

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). «Οι πολίτες µας κρίνουν ως εν
δυνάµει κυβέρνηση», φέρεται πως
τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Παπανδρέου κατά την
πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτι-
κού Συµβουλίου, υπογραµµίζοντας
µάλιστα -για πολλοστή φορά τις τε-
λευταίες µέρες- πως απαιτείται
ακόµη σκληρή δουλειά για την ορι-
στική ανατροπή του πολιτικού σκη-
νικού.

Και τα στελέχη του κόµµατος,
φαίνεται πως δεν θέλουν να απο-
γοητεύσουν τον πρόεδρό τους, αλ-
λά κυρίως τις προσδοκίες που έχει
αρχίσει να δηµιουργεί το ΠΑΣΟΚ
στο λαό ως εναλλακτική επιλογή
διακυβέρνησης. Ετσι, από χθες, κα-
τά την πρώτη ουσιαστικά µέρα της
απουσίας του κ. Παπανδρέου στις
ΗΠΑ, στη Χαριλάου Τρικούπη δεν
άφησαν σε δεύτερη µοίρα το «ροκ
αντιπολίτευσης» στο οποίο έχουν
επιδοθεί τον τελευταίο καιρό.

Παράλληλα, ωστόσο, το θέµα
συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, απα-

σχόλησε κυρίως τη δηµοσιογραφι-
κή επικαιρότητα, µετά και το νέο
«άνοιγµα» του προέδρου του Κινή-
µατος, µε την απόφαση για τη δηµι-
ουργία ειδικής επιτροπής, προκει-
µένου να εξετάσει το θέµα του δια-
λόγου µεταξύ των δύο κοµµάτων
και να υποβάλλει συγκεκριµένες
προτάσεις. Ο κ. Παπανδρέου, απά-
ντησε έτσι και πρακτικά στο κάλε-
σµά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ που συνε-
χίζει τα πισωγυρίσµατα όσον αφο-
ρά στη συνεργασία.

Στην εν λόγω επιτροπή, υπό τον
γραµµατέα του κόµµατος Γιάννη
Ραγκούση, συµµετέχουν ο αρµό-
διος για τον διάλογο µε τα κόµµατα
της Αριστεράς Κώστας Σκανδαλί-
δης, ο επικεφαλής της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Σταύρος Λαµπρινίδης
και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου, οι οποίοι θα καταθέσουν εισή-
γηση για τις πιθανές κοινές δράσεις
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ εντός και εκτός
Κοινοβουλίου, αλλά και µία «ατζέ-
ντα» διαλόγου µεταξύ των δύο κοµ-

µάτων.
Την ίδια ώρα, πάντως, µε µία

σειρά παρεµβάσεων και συνεντεύ-
ξεων κορυφαία στελέχη του Κινή-
µατος, µε πρώτο τον εκπρόσωπο
Τύπου Γιώργο Παπακωνσταντίνου -
κατά την καθιερωµένη ηµερήσια
ενηµέρωση των πολιτικών συντα-
κτών στη Χαριλάου Τρικούπη-
άσκησαν δριµεία κριτική... «εφ’
όλης της ύλης» στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ο πο-
λιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
για θέµατα Ανάπτυξης Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, αναφερόµενος στην
«πανωλεθρία» -όπως τη χαρακτήρι-
σε- των ελεγκτικών µηχανισµών µε
το επιµολυσµένο ηλιέλαιο την πε-
ρασµένη άνοιξη, µίλησε για «εύλο-
γη ανησυχία µπροστά στη νέα κρί-
ση που έρχεται από την Κίνα» µε το
επιµολυσµένο γάλα.

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατη-
γόρησε την κυβέρνηση για «αδυνα-
µία» να διαχειριστεί επαρκώς «τα
βασικά µεγέθη της ελληνικής οικο-
νοµίας», αλλά και πιο συγκεκριµέ-

να το υπουργείο Ανάπτυξης για
«κωλυσιεργία». Τόνισε δε, πως εκεί-
νο που χρειάζεται δεν είναι ανα-
σχηµατισµός της κυβέρνησης, αλλά
«ανασχηµατισµός της πολιτικής».

Στο ίδιο µήκος κύµατος η πολιτι-
κή εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Λούκα
Κατσέλη, η οποία επανέλαβε πως
δεν ευθύνεται η διεθνή κρίση για
την ακρίβεια και τη µείωση του βιο-
τικού επιπέδου των ελληνικών νοι-
κοκυριών, όπως λέει η κυβέρνηση.

Κριτική για τους χειρισµούς της
κυβέρνησης στο ασφαλιστικό
άσκησε η πολιτική εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ για θέµατα Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας Εύη
Χριστοφιλοπούλου, ενώ για «ανευ-
θυνότητα» στον κυβερνητικό χειρι-
σµό ζητηµάτων που αφορούν τους
αγρότες µίλησε ο πολιτικός εκπρό-
σωπος του κόµµατος για θέµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Βασίλης Εξαρχος. Φυσικά η υπόθε-
ση του Βατοπεδίου δεν πέρασε ού-
τε χθες «απαρατήρητη».

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η

χώρα δεν κυβερνάται και δεν µπο-
ρεί άλλο ο ελληνικός λαός να πλη-
ρώνει τις πολιτικές και τα αδιέξοδα
αυτής της κυβέρνησης. Ο κ. Καρα-
µανλής µπορεί να κάνει όσους ανα-
σχηµατισµούς θέλει. Αλλά τη γνώ-
µη των Ελλήνων πολιτών για την
κυβέρνησή του δεν µπορεί να την
αλλάξει πια», δήλωσε από την
πλευρά του ο γραµµατέας του Εθνι-
κού Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ Γιάννης
Ραγκούσης, ο οποίος µε αντιπροσω-
πεία του Κινήµατος, επισκέφτηκε
τα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής απευθύνοντας χαιρετισµό σε
συγκέντρωση εργαζοµένων της
εταιρείας που είναι προς ιδιωτικο-
ποίηση.

Παράλληλα, τόνισε πως το ΠΑ-
ΣΟΚ, χωρίς ίχνος αλαζονείας και
έπαρσης, µε σεβασµό για τις προο-
δευτικές δυνάµεις της υπόλοιπης
αντιπολίτευσης, πιστεύει ότι ο στό-
χος της νίκης και της αυτοδυναµίας
στις επόµενες εκλογές, είναι εφι-
κτός για αυτοδυναµία και νίκη του
ΠΑΣΟΚ στις επόµενες εθνικές.

Απαιτείται σκληρή δουλειά για την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Γιώργος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ»). Χολιγουντιανό θρίλερ θυ-
µίζει η δολοφονία 36χρονης καθη-
γήτριας Μουσικής, το πτώµα της
οποίας βρέθηκε νωρίς το βράδυ της
Τρίτης θαµµένο στο πάρκο Πικιώνη
στη Φιλοθέη. ∆ράστης είναι ο σύζυ-
γός της, 36 χρόνων και αυτός και
επίσης καθηγητής Μουσικής.

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ο
δράστης παρουσιάζει ψυχολογικά
προβλήµατα, και υπόκειται σε φαρ-
µακευτική αγωγή, ενώ φέρεται να
τη σκότωσε όχι από κάποιο κίνητρο
αλλά σε κάποια στιγµή ψυχικής
φόρτισης.

Η δολοφονία, σύµφωνα µε όσα
ισχυρίσθηκε ο δράστης, διαπράχθη-
κε την περασµένη Τρίτη, στις 16 του
µήνα. Σύµφωνα µε «Τα Νέα», ήταν
5:30 το απόγευµα όταν άρχισε ο
µοιραίος διαπληκτισµός. Ο δράστης
ισχυρίσθηκε ότι τσακώθηκαν για
περιουσιακά ζητήµατα και πως στον
καβγά τη χτύπησε µε το σίδερο του
σιδερώµατος στο κεφάλι και στη συ-
νέχεια µε τα χέρια.

Την ώρα του φόνου τα δύο µωρά
βρίσκονταν στο σπίτι της γιαγιάς
τους.

Μετά το έγκληµα ο δράστης προ-
σπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη. Το-
ποθέτησε το πτώµα στο πορτ µπα-
γκάζ του αυτοκινήτου του και κα-
τευθύνθηκε στο Αστυνοµικό Τµήµα
Φιλοθέης, όπου δήλωσε την εξαφά-

νιση της συζύγου του. Οι συγγενείς
της γυναίκας, γνωρίζοντας την κα-
τάσταση, είχαν υποψίες. Ο δράστης
όµως προσπαθούσε µε κάθε τρόπο
να τους παραπλανήσει. Προσέλαβε
µάλιστα και ντετέκτιβ για να βοηθή-
σει στον εντοπισµό της γυναίκας.

Οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας
έθεσαν υπό παρακολούθηση τον
36χρονο. Το απόγευµα της Τρίτης,
ύστερα από πολύωρη εξέταση,
«έσπασε» και τους αποκάλυψε την
τραγωδία, ενώ τους οδήγησε και
στο σηµείο που είχε θάψει τη γυναί-
κα.

Από την προανάκριση προέκυψε
ότι όταν ο καθηγητής γύρισε στο
σπίτι από το σχολείο και βρέθηκε µε
την σύζυγό του, η οποία δεν εργαζό-
ταν λόγω των παιδιών, για άγνωστη
µέχρι στιγµής αιτία άρχισε να τη
χτυπάει µε ό,τι αντικείµενο έβρισκε
µπροστά του, ενώ ενδέχεται και να
τη στραγγάλισε. Οταν διαπίστωσε
ότι ήταν νεκρή, τη µετέφερε στο
πάρκο που είναι σε µικρή απόσταση
από το σπίτι τους και την έθαψε.

Τελικά, νωρίς το βράδυ της Τρί-
της, τους οδήγησε στο σηµείο που
ήταν θαµµένη η γυναίκα και που το
είχε σκεπάσει µε τσιµέντο. Ο
36χρονος ανακρινόταν µέχρι αργά
το βράδυ, αλλά, όπως έλεγαν οι
αστυνοµικοί, ήταν ιδιαίτερα ταραγ-
µένος και δεν µπορούσαν να συνεν-
νοηθούν µαζί του.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «Τα Νέα»). Εκρηξη της φτώχειας
στην Ελλάδα καταγράφουν µελέτες
που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς
µέσα στο πρώτο εξάµηνο αυτής της
χρονιάς έχουν προστεθεί περίπου
280.000 φτωχοί.

Ετσι πλέον το ποσοστό της φτώ-
χειας από 19,8% που ήταν στα τέλη
του 2007 (2.216.000 άνθρωποι),
ανέβηκε σε 22,3%, παρουσιάζο-
ντας ποσοστό αύξησης 12,6%.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µέχρι
τα τέλη του έτους περίπου ένας
στους τέσσερις πολίτες αυτής της
χώρας θα έχει πέσει κάτω από την
κόκκινη γραµµή που ξεχωρίζει τη
φτώχεια.

Τα στοιχεία προέρχονται από
µελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη
του Σταύρου Ζωγραφάκη, επίκου-
ρου καθηγητή στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών και οµάδας οι-
κονοµολόγων και τα δηµοσίευσε
χθες η εφηµερίδα «Τα Νέα».

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν στα-
µατούν εδώ. ∆ιότι και αυτοί που
ήταν ήδη κάτω από το όριο της
φτώχειας- έτσι όπως ορίζεται από
την ΕΕ και είναι στα 5.800 ευρώ

ετήσιο εισόδηµα- θα τη βιώνουν µε
σκληρότερους όρους. Θα υπάρχει,
δηλαδή, επιδείνωση αυτών καθαυ-
τών των συνθηκών φτώχειας.

Η Ελλάδα, επιπλέον, στον τοµέα
της φτώχειας έχει και ορισµένα χα-
ρακτηριστικά που τη φέρνουν σε
χειρότερη θέση από τις υπόλοιπες
χώρες της ευρωζώνης.

Οπως σηµειώνουν οι εκθέσεις
της ΕΕ, αν κάποιος πέσει κάτω από
την κόκκινη γραµµή, πολύ δύσκολα
ξεφεύγει, γι’ αυτό και η Eλλάδα πα-
ρουσιάζει το µεγαλύτερο χάσµα
πλούσιων και φτωχών.

Η επιδείνωση των ποσοστών
φτώχειας οφείλεται αµιγώς στην
ακρίβεια. Τα φτωχά νοικοκυριά δα-
πανούν το ένα τρίτο του εισοδήµα-
τός τους για τρόφιµα, ενώ τα πλού-
σια το ένα όγδοο. Εάν προστεθεί
και ο παράγων της υπερχρέωσης
και της αύξησης των επιτοκίων,
µπορεί να γίνει αντιληπτό πώς
280.000 άνθρωποι έπεσαν κάτω
από την κόκκινη γραµµή σε ένα µό-
νο εξάµηνο- αλλά και πόσοι ακόµη
θα πέσουν µέχρι τα τέλη του 2008,
αφού ο πληθωρισµός δεν δείχνει
καµία τάση υποχώρησης.

Αποκαλύφθηκε ο δράστης
ειδεχθούς εγκλήµατος

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («Νιου Γιορκ Τάιµς»).
Η Κρήτη, η οποία θεωρείται ως η πα-
τρίδα της µεσογειακής δίαιτας, σήµε-
ρα είναι γεµάτη ζαχαροπλαστεία, πι-
τσαρίες, αυτόµατα µηχανήµατα ανα-
ψυκτικών και καταστήµατα γρήγο-
ρου φαγητού. Ακόµα και ο παιδία-
τρος του Καστελίου ∆ρ. Μιχάλης Στα-
γουράκης, δηλώνει προβληµατισµέ-
νος, καθώς τα παιδιά σήµερα αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα όπως διαβήτη,
υψηλή πίεση και χοληστερίνη. Η αλ-
λαγή στη δίαιτα έχει προκαλέσει επι-
δηµία παχυσαρκίας, λέει στους «Νιου
Γιορκ Τάιµς».

Η µεσογειακή δίαιτα, η οποία δί-
νει έµφαση στο ελαιόλαδο, τα φρέ-
σκα προϊόντα και τα ψάρια, συνδέε-
ται µε χαµηλά επίπεδα καρδιοπαθει-
ών και καρκίνου. Οµως η µεσογειακή
δίαιτα απαντάται συχνότερα πλέον
σε εστιατόρια του Λονδίνου και της
Νέας Υόρκης, παρά στην Ελλάδα,

όπου τα δύο τρίτα των παιδιών αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα βάρους.

«Εδώ θα βλέπατε ανθρώπους να
φτάνουν τα 100 έτη και µάλιστα υγι-
είς. Τώρα βλέπετε παιδιά των οποίων
το προσδοκώµενο όριο ζωής είναι µι-
κρότερο από αυτό των γονιών τους»,
λέει ο ∆ρ. Σταγουράκης.

Η ανησυχία αυτή αντανακλάται
και σε εκθέσεις των αρµόδιων υπηρε-
σιών του ΟΗΕ. «Είναι µια σχεδόν τέ-
λεια δίαιτα, αλλά όταν είδαµε τι ακρι-
βώς τρώνε οι άνθρωποι αντιληφθή-
καµε ότι η δίαιτα αυτή δεν εφαρµόζε-
ται πλέον», λέει ο Τζόζεφ Σµιντχού-
µπερ, στέλεχος του Οργανισµού Τρο-
φίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και
το Μαρόκο µάλιστα έχουν ζητήσει
από την UNESCO να κηρύξει τη δίαι-
τα ως µέρος της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς.

Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις του γε-

γονότος ότι οι Ελληνες έχουν βγάλει
τη µεσογειακή δίαιτα από τη ζωή
τους φαίνεται τόσο στην υγεία τους
όσο και στην περιφέρεια της µέσης
τους. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει ήδη
ξεκινήσει προσπάθειες σε χωριά,
όπως το Καστέλι, ώστε να καταγρά-
ψει την κατάσταση της υγείας των
παιδιών και να εισάγει µαθήµατα δια-
τροφής στο σχολικό πρόγραµµα.

Τα αποτελέσµατα όµως δεν είναι
ενθαρρυντικά. Η πλειοψηφία των
παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του
Κίσσαµου βρέθηκαν να έχουν υψηλή
χοληστερίνη. Αρκετές από τις µητέ-
ρες µάλιστα αντί να συγκρίνουν βαθ-
µούς, σύγκριναν επίπεδα χοληστερί-
νης, λέει µια κάτοικος στην εφηµερί-
δα.

Στην Ελλάδα, τα τρία τέταρτα των
ενηλίκων είναι είτε υπέρβαρα είτε
παχύσαρκα, κάτι που αποτελεί το µε-
γαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Σύµφωνα µε τον ΟΗΕ, το ποσοστό
των υπέρβαρων 12χρονων αγοριών
ανέβηκε κατά 200% από το 1982 ως
το 2002.

Η Ιταλία και η Ισπανία δεν βρίσκο-
νται πολύ πίσω, καθώς το 50% των
ενηλίκων είναι υπέρβαροι. Στη Γαλ-
λία και την Ολλανδία το ποσοστό εί-
ναι στο 45%.

Στις ΗΠΑ, το 66% των ενηλίκων
ήταν υπέρβαροι το 2004, ενώ τω
31,9% των παιδιών ηλικίας 2-19 ήταν
υπέρβαρα το 2006.

Στην Ελλάδα η άνοδος των παχύ-
σαρκων παιδιών είναι ιδιαίτερα αξιο-
σηµείωτη, όπως λένε γονείς και για-
τροί.

Η Σούλα Σφακιανάκη δηλώνει ότι
η δίαιτα των παιδιών είναι εντελώς
διαφορετική από τη δική της, όταν
ήταν παιδί και σηµειώνει ότι το πρωι-
νό της περιλάµβανε κατσικίσιο γάλα,
ψωµί και µέλι. Ο γιος της προτιµά

κορν φλέικς, ενώ για βραδινό προτι-
µά µπριζόλα ή µακαρόνια µε τυρί.

Η Αντωνία Τριχοπούλου, καθηγή-
τρια Επιδηµιολογίας στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
δηλώνει ότι οι εταιρείες είναι ιδιαίτε-
ρα πιεστικές και ότι οι γονείς και τα
σχολεία αδυνατούν να αντισταθούν.
Υποστηρίζει επίσης ότι οι ηλικιωµέ-
νοι είναι πιο ανεκτικοί απέναντι στην
παιδική παχυσαρκία, λόγω της πεί-
νας που επικρατούσε στις παλιότερες
εποχές.

Ο ∆ηµήτρης Λουκάκης λέει ότι
αγόρασε ένα αγρόκτηµα ώστε να
καλλιεργεί τα δικά του προϊόντα. Η
9χρονη κόρη του, Μαρία, σηµειώνει
ότι είναι σε δίαιτα και ότι πρέπει να
τρώει λιγότερο. «Προσπαθούµε να
περιορίσουµε τη ζάχαρη», λέει ο πα-
τέρας της. «Αν συνεχίσουµε έτσι θα
γίνουµε σαν Αµερικανοί και αυτό δεν
το θέλουµε».

Το γρήγορο φαγητό επικρατεί στη Μεσόγειο και γεννά ανησυχίες

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ», «Καθηµερινή»). Τα πράγ-
µατα είναι δύσκολα από τη διεθνή
οικονοµική κρίση, είπε ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιος
Προβόπουλος, στο διάλογο που εί-
χε µπροστά στις κάµερες µε τον
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Κάρολο
Παπούλια.

Ο κ. Προβόπουλος που ενηµέ-
ρωσε χθες τον κ. Παπούλια για τις
εξελίξεις στην Οικονοµία είχε ήδη
απευθύνει αυστηρό µήνυµα στις
ελληνικές τράπεζες να ενισχύσουν
την κεφαλαιακή τους επάρκεια
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις
απειλές από την κρίση του διεθνούς
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
την επιβράδυνση της Οικονοµίας
και των επενδύσεών τους στα Βαλ-
κάνια.

Ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε
στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ότι
«οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι
αρνητικές στο να φτιάξουν παρό-
µοιο οργανισµό µε αυτόν που
έφτιαξαν πρόσφατα οι ΗΠΑ για να
πάρει τα ελλειµµατικά δάνεια από
τις τράπεζες». Ωστόσο είπε, ότι οι
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες πα-
ρεµβαίνουν η κάθε µια από την
πλευρά της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΚΤ
έχει διοχετεύσει κεφάλαια στην
αγορά, σε µια εποχή που στερείται
από ρευστότητα και έχει κλονιστεί
η εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύ-
στηµα.

Ο κ. Προβόπουλος, λίγες ώρες
πριν είχε στείλει αυστηρό µήνυµα
προς τις τράπεζες. Μιλώντας στο συ-
νέδριο των «Financial Times» για το
τραπεζικό σύστηµα, είπε συγκεκρι-
µένα πως «δεν θα πείσουµε, θα εξα-
ναγκάσουµε τις τράπεζες να συµ-
µορφωθούν, ιδίως όσον αφορά τους

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας».
Ο τόνος και οι λέξεις που χρησι-

µοποίησε ο διοικητής της ΤτΕ αντα-
νακλά όχι µόνο την ανησυχία του
για τους ενδεχόµενους κινδύνους,
αλλά και την αποφασιστικότητα να
«προσγειώσει» τις τράπεζες σε µια
πιο συνετή πολιτική που θα λαµβά-
νει υπόψη της τις διεθνείς και εσω-
τερικές εξελίξεις.

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστη-
µα παραµένει κατά βάση σταθερό
και τα θεµελιώδη µεγέθη του ικα-
νοποιητικά», είπε ο κ. Προβόπου-
λος, αλλά επισήµανε ότι εξαιτίας
των επιπτώσεων της διεθνούς κρί-
σης, «οι δείκτες αποδοτικότητας
των τραπεζών υποχώρησαν, ενώ οι
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ση-

µείωσαν µικρή µείωση, λόγω και
του υπολογισµού, για πρώτη φορά,
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον
λειτουργικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος
αγοράς αυξήθηκε επίσης, αντανα-
κλώντας την αυξηµένη µεταβλητό-
τητα των διεθνών χρηµατοοικονο-
µικών αγορών. Η ρευστότητα των
τραπεζών διατηρήθηκε σε ικανο-
ποιητικό επίπεδο, αλλά το κόστος
άντλησης κεφαλαίων για τη χρηµα-
τοδότηση της πιστωτικής τους επέ-
κτασης έχει αυξηθεί».

Ο δρόµος µπροστά θα είναι δύ-
σκολος και θα µπορούσε να γίνει
και µακρύς, το έργο είναι ασφαλώς
µεγάλο, αλλά η σωστή αρχή έχει γί-
νει, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ.

Σύµφωνα µε τη χθεσινή «Καθη-

µερινή», παρά το γεγονός ότι οι ελ-
ληνικές τράπεζες δεν έχουν εκτεθεί
σε δοµηµένα προϊόντα και δεν είχαν
σηµαντικές απώλειες από την κα-
τάρρευση της Lehman Brothers, ο κ.
Προβόπουλος προβληµατίζεται ιδι-
αίτερα από το γεγονός ότι τα επι-
σφαλή δάνεια αυξάνονται -έστω και
λίγο- αντί να µειώνονται. Προκειµέ-
νου να αντιµετωπίσει αυτή την εξέ-
λιξη, σύµφωνα µε πληροφορίες της
εφηµερίδας, η διοίκηση της ΤτΕ έχει
αρχίσει ήδη να καλεί κάθε τράπεζα
ξεχωριστά και επί τη βάσει των
πραγµατικών στοιχείων της κάθε
µιας εξετάζει εάν έχει τη δυνατότη-
τα να µειώσει τις επισφάλειές της. Σε
περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάτι
τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα απαιτή-
σει τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων.

Ο διοικητής της ΤτΕ σηµείωσε
ότι η διεθνοποίηση των αγορών και
η διασυνοριακή παρουσία µεγάλων
τραπεζικών οµίλων απαιτούν από
τη διεθνή κοινότητα, σε περιόδους
έντονων αναταράξεων, ισχυρές, συ-
ντονισµένες και προπαντός µακρό-
πνοες και σε βάθος χρόνου προσπά-
θειες σε όλα τα επίπεδα. “Στην επο-
χή της διεθνοποίησης, καµιάς χώ-
ρας το πιστωτικό σύστηµα δεν µπο-
ρεί να µείνει τελείως ανεπηρέαστο
από αναταράξεις του είδους που
βιώνουµε από τα µέσα του προη-
γούµενου έτους. Εφόσον οι ευκαι-
ρίες για υψηλότερες αποδόσεις δεν
γνωρίζουν σύνορα, το ίδιο θα ισχύει
αναπόφευκτα και για τους κινδύ-
νους που τις συνοδεύουν. Σε αυτό
ακριβώς, δηλαδή στον τρόπο µε τον
οποίο διαχέονται και κατανέµονται
οι κίνδυνοι, δεν είχε φοβάµαι δο-
θεί, τα τελευταία χρόνια, η δέουσα
προσοχή. Και η αδυναµία αυτή
χρειάζεται τώρα να θεραπευθεί»,
τόνισε.

Αυστηρό µήνυµα ΤτΕ στους τραπεζίτες

Τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, ενηµέρωσε χθες για τη διεθνή οικονοµική κρίση ο διοι-
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Προβόπουλος, επισηµαίνοντας ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα.

Προβόπουλος:
Σταθερό κατά βάση 
το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα 

280.000 νεόπτωχοι 
το τελευταίο εξάµηνο 

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΚΥΠΕ»). Σε λύση του Κυ-
πριακού µε τη δηµιουργία συνεται-
ριστικού κράτους από δύο συνιστώ-
ντα κράτη επέµεινε ο πρόεδρος της
Τουρκίας, Αµπντουλάχ Γκιουλ, κατά
τη διάρκεια της οµιλίας του από το
βήµα της 63ης Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών, ενώ ζήτησε
και άρση της «αποµόνωσης» των
Τουρκοκυπρίων.

Οπως τόνισε ο Τούρκος Πρόε-
δρος στην οµιλία του, «η λύση βρί-
σκεται στην εγκαθίδρυση ενός νέ-
ου συνεταιριστικού κράτους απαρ-
τιζόµενου από δύο συνιστώντα
κράτη, ίσου καθεστώτος», ενώ πρό-
σθεσε ακόµα ότι «η διαδικασία
στην κατεύθυνση αυτού του στό-
χου πρέπει να είναι βασισµένη στις
παραµέτρους του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών της διζωνικότη-
τας και πολιτικής ισότητας των δύο
πλευρών».

Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του,
ο κ. Γκιουλ ανέφερε ότι «η Τουρκία

καλωσορίζει και υποστηρίζει θερµά
τις διαπραγµατεύσεις για συνολική
διευθέτηση, οι οποίες ξεκίνησαν
πρόσφατα µεταξύ των δύο ηγετών,
κάτω από τις καλές υπηρεσίες του
Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών».

Επιπλέον, ο Τούρκος Πρόεδρος
είπε ότι «είναι άδικη η αποµόνωση
των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι
υπερψήφισαν θαρραλέα το σχέδιο
Ανάν, το οποίο απέρριψε ατυχώς η
άλλη πλευρά».

Υπενθυµίζεται ότι την ίδια θέση
µε τον Τούρκο πρόεδρο είχε εκφρά-
σει σε οµιλία του στο Συµβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής ο υπουργός
Εξωτερικών, Αλί Μπαµπατζάν, ο
οποίος υποστήριξε ότι «το αποτέλε-
σµα των διαπραγµατεύσεων θα
πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός
νέος συνεταιρικού κράτους απαρτι-
ζόµενου από δύο συνιστώντα κράτη
ίσου καθεστώτος, µε διζωνικότητα
και αµετάβλητο το σύστηµα εγγυή-
σεων του 1960».

Επαναλαµβάνει τα περί 
νέου συνεταιρισµού ο Γκιουλ

Tου ∆ηµήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο πρόεδρος της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρης
Χριστόφιας, το απόγευµα της Τρί-
της συναντήθηκε µε την υπουργό
Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη
και τα άλλα µέλη της ελληνικής
αντιπροσωπείας προέβησαν σε εν-
δελεχή ανασκόπηση των τελευταί-
ων εξελίξεων στο Κυπριακό, εξέτα-
σαν τα θετικά και τις δυσκολίες που
διαπιστώθηκαν κατά την έναρξη
των συνοµιλιών. 

Αλληλοενηµερώθηκαν για τις
επαφές και τις συναντήσεις που εί-
χαν στο περιθώριο της 63ης Γενι-
κής Συνέλευσης του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών και όπως επεσή-
µαναν στους δηµοσιογράφους απο-
φάσισαν να µεταφέρουν συντονι-
σµένα το µήνυµα ότι οι δύο χώρες
επιδιώκουν τη λύση του προβλήµα-
τος. 

Εκτενή αναφορά κατά τη διάρ-
κεια των συνοµιλιών έγινε και στο
θέµα του ονόµατος της Πρώην Γιου-
γκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μα-
κεδονίας και σε µια σειρά άλλων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεµά-
των.

Μετά το πέρας των συνοµιλιών,
ο Πρόεδρος της Κύπρου επεσήµανε
ότι η Ελλάδα δεν αδιαφορεί και εί-
ναι στο πλευρό µας, ενώ η κ. Μπα-
κογιάννη επεσήµανε ότι «το Κυ-
πριακό είναι το πρώτο εθνικό µας
θέµα».

Αναφερόµενος στη συνάντηση,
ο πρόεδρος ∆ηµήτρης Χριστόφιας
επεσήµανε: «Είχα τη χαρά να συνα-
ντηθώ µε την Υπουργό Εξωτερικών
της Ελλάδας και να ανασκοπήσου-
µε αυτά τα οποία από κοινού µας
ενδιαφέρουν. ∆ηλαδή, κάναµε εν-
δελεχή ενηµέρωση της πορείας των
συνοµιλιών, µε τα καλά τους και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε,
και ανταλλάξαµε απόψεις για το
πού πάµε, για το πού το πάει η άλλη
πλευρά».

«Με ενηµέρωσε και η Υπουργός
για τις δικές της προσπάθειες σε
σχέση µε το θέµα της Μακεδονίας.
Και βεβαίως, κουβεντιάσαµε επίσης
και κοινά ευρωπαϊκά ζητήµατα, και
κοινή δράση στην Ευρωπαϊκή Ενω-

ση. Θέλω να εκφράσω τη χαρά µου
για τη συνάντηση και να πω ξανά
τις ευχαριστίες µου προς την
Υπουργό, αλλά και γενικότερα στην
ελληνική κυβέρνηση γιατί νιώθου-
µε πολύ άνετα, νιώθουµε πολύ
ωραία», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το ενδιαφέρον της
Ελλάδας, τόνισε: «Η Ελλάδα βρί-
σκεται στο πλευρό µας, και απαντώ
σ’ αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα
τάχατες αδιαφορεί. Καθόλου, δεν
αδιαφορεί η Ελλάδα. Απλώς, η σχέ-
ση µας είναι σχέση αδελφική, φι-
λίας, συνεργασίας και στήριξης.
Και ό,τι χρειάζεται θα το ζητάµε,
αλλά από την άλλη δεν θέλουµε να
δίνουµε και το νόηµα ότι προσο-
µοιάζουν οι σχέσεις µας µε κάποι-

ους άλλους».
Από την πλευρά της, η Ελληνίδα

Υπουργός Εξωτερικών υπογράµµι-
σε: «Εκφράζω και εγώ τη χαρά µου
για τη συνάντηση µε τον πρόεδρο
Χριστόφια. Οπως ξέρετε, η συνερ-
γασία Ελλάδας-Κύπρου είναι συνε-
χής . Ο συντονισµός µας είναι απα-
ραίτητος. Είµαστε και οι δυο στη
Νέα Υόρκη σε µια δύσκολη αναµφι-
σβήτητα στιγµή, όπου οι συναντή-
σεις µας πρέπει να έχουν ένα κοινό
και συντονισµένο µήνυµα για να
µπορέσουµε να είµαστε πιο αποτε-
λεσµατικοί».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην
αποφασιστικότητα της Ελλάδας να
στηρίξει τις προσπάθειες της Κύ-
πρου και, µεταξύ άλλων, είπε: «Η
Ελλάδα είναι παρούσα, συµπαρα-
στάτης της Κύπρου σε όλες τις προ-
σπάθειες. Για µας το Κυπριακό, δεν
χρειάζεται να το επαναλάβω, είναι
το πρώτο εθνικό θέµα και άρα εκεί
έχουµε ρίξει όλο το βάρος µας αυ-
τές τις µέρες. Θα έχουµε και οι δυο
συναντήσεις µε ανθρώπους που
παίζουν ρόλο στη διαπραγµάτευση.
Βεβαίως, η συνεργασία µας στα ευ-
ρωπαϊκά θέµατα, αλλά και στα υπό-
λοιπα θέµατα τα οποία µας απασχο-
λούν είναι εξίσου καλή. Αρα, και
πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα
έχουµε την ευκαιρία κατά τη διάρ-
κεια αυτής της εβδοµάδας να τα ξα-
νά πούµε. Η αλληλοενηµέρωση εί-
ναι απαραίτητη µετά τις επαφές
που θα έχουµε».

Στη συνάντηση, η οποία διήρκε-
σε τρία περίπου τέταρτα της ώρας
ήταν παρόντες ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Κύπρου, Μάρκος Κυπρια-
νού, ο Προεδρικός Επίτροπος Γιώρ-
γος Ιακώβου, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέφανος Στεφάνου και
ο µόνιµος αντιπρόσωπος της Κύ-
πρου στον ΟΗΕ Μηνάς Χατζηµι-
χαήλ. 

Από πλευράς Ελλάδας συµµετεί-
χαν ο υφυπουργός Εξωτερικών
Γιάννης Βαληνάκης, ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Εξωτερικών Γιώρ-
γος Κουµουτσάκος, ο µόνιµος αντι-
πρόσωπος της γενέτειρας στον Ορ-
γανισµό Ηνωµένων Εθνών, Γιάννης
Μουρίκης, και υπηρεσιακοί παρά-
γοντες του υπουργείου.

Το Κυπριακό είναι το πρώτο εθνικό θέµα, λέει η Ντόρα Μπακογιάννη
Ο Πρόεδρος της Κύπρου και η Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφάσισαν να µεταφέρουν συντονισµένα µηνύµατα

Από τη συνάντηση που είχαν το
απόγευµα της Τρίτης, ο πρόε-
δρος της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας, ∆ηµήτρης Χριστόφιας,  µε
την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα
Μπακογιάννη και τα άλλα µέλη
της ελληνικής αντιπροσωπείας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Οι επαφές του προέδρου
∆ηµήτρη Χριστόφια στη Νέα Υόρ-
κη, οι κινητοποιήσεις που ετοιµά-
ζουν οι γεωργοκτηνοτρόφοι και ο
έλεγχος που διέταξε ο διευθυντής
του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων Θεοφάνης Τρύφωνος γύρω
από την κατάσταση των επενδύσε-
ων των Ταµείων Πρόνοιας είναι µε-
ρικά από τα θέµατα που προβάλ-
λουν οι κυπριακές εφηµερίδες την
Τετάρτη 24 Σεπτεµβρίου.

Η «Αλήθεια»
µε τίτλο «Αλλα 100 εκ. στη Lehman
Brothers» γράφει πως άλλα 100 εκα-
τοµµύρια ευρώ έχουν επενδυθεί
στην Κύπρο και στην Ελλάδα από
ιδιώτες πελάτες επενδυτικής τράπε-
ζας σε παρόµοιο προϊόν της Lehman
Brothers µε αυτό που επένδυσε και
το Ταµείο Προνοίας της ΑΤΗΚ.

«Η Μάχη»
µε τίτλο «Γκαζώνουν τα τρακτέρ οι
γεωργοκτηνοτρόφοι» γράφει πως
σε δυναµικά και πρωτόγνωρα µέ-
τρα θα κατέλθουν όλοι οι κλάδοι
των γεωργοκτηνοτρόφων, σε περί-
πτωση που η Κυβέρνηση δεν ικανο-
ποιήσει το αίτηµα τους για αποζη-
µιώσεις ύψους 145 εκατ. ευρώ.

Ο «Πολίτης»
στο κύριο του θέµα µε τίτλο «Σε
επιφυλακή για το κινέζικο γάλα»
γράφει πως ο αντίκτυπος του σάλου
που έχει προκαλέσει στην Κίνα το
µολυσµένο µε µελαµίνη γάλα και οι
σοβαρές παρενέργειες που έχει
προκαλέσει σε βρέφη, θορυβεί την
ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. 

«Η Σηµερινή»
µε τίτλο «Εξονυχιστικός έλεγχος
στα 1822 Ταµεία Προνοίας» γράφει

πως µέχρι µεθαύριο Παρασκευή θα
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα γύρω
από την κατάσταση των επενδύσε-
ων των Ταµείων Προνοίας.

«Ο Φιλελεύθερος»
µε τίτλο «Ελεγχος κατεπειγόντως»
γράφει πως επέκταση του ελέγχου
για να καλύψει όλα τα ταµεία προ-
νοίας και συντάξεως που ξεπερνούν
τα 1.800 αποφάσισε ο αρµόδιος
Εφορος ύστερα από σύσκεψη στο
Υπουργείο Εργασίας.

Η «Χαραυγή»
µε τίτλο «Σταθερή η στήριξη Ρω-
σίας» γράφει πως σταθερή και συνε-
πής παραµένει η θέση της Ρωσικής
Οµοσπονδίας σε ό,τι αφορά στο Κυ-
πριακό και δεν αλλάζει κατά ένα
«ν», δήλωσε ο πρόεδρος ∆ηµήτρης
Χριστόφιας µετά τη συνάντησή του
µε τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

Του ανταποκριτή µας 
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Εξονυχιστικός έλεγχος που
θα καλύψει την κατάσταση των
επενδύσεων που έγιναν σε χρηµα-
τοπιστωτικά ιδρύµατα και τράπεζες
του εξωτερικού απ’ όλα τα ταµεία
προνοίας και συντάξεως που στο σύ-
νολό τους φτάνουν τα 1882, αποφα-
σίστηκε σε σύσκεψη που έγινε στο
κυπριακό υπουργείο Εργασίας, υπό
το φως των πληροφοριών ότι κά-
ποια από αυτά τα επενδυµένα κε-
φάλαια διατρέχουν κίνδυνο.

Τα αποθεµατικά των ταµείων αυ-
τών, σύµφωνα µε πρωτοσέλιδο δη-
µοσίευµα της εφηµερίδας «Ο Φιλε-
λεύθερος», υπολογίζονται σε 4,5
δισ. ευρώ και θα τεθούν στο µικρο-
σκόπιο, ώστε:

- Να διαφανεί το ποσό ανά επέν-
δυση σε συνάρτηση µε το συνολικό
αποθεµατικό του κάθε ταµείου,

- Το χρονικό διάστηµα που έγι-
ναν οι επενδύσεις

- Το είδος του επενδυτικού προϊ-
όντος που αγοράστηκε

- Κατά πόσο οι επενδύσεις εξα-
σφαλίζουν υποχρεώσεις προκαθορι-
σµένου οφέλους (define benefit).

Για εξέταση του θέµατος που δη-
µιουργήθηκε µετά και το πατατράκ
µε την Lehman Brothers, αποφασί-
στηκε να συνέλθει εκτάκτως και το
Συµβούλιο Επαγγελµατικών Συντα-
ξιοδοτικών Ταµείων, ενώ τα περαι-
τέρω µέτρα θα καθοριστούν µετά
την εξέταση των στοιχείων που κλή-
θηκαν να καταθέσουν τα ταµεία
ενώπιον του Εφόρου των Ταµείων
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που
προβάλει η εφηµερίδα «Αλήθεια»
αναφέρουν ότι 100 εκατοµµύρια
ευρώ έχουν επενδυθεί στην Κύπρο
και στην Ελλάδα, από ιδιώτες πελά-
τες επενδυτικής τράπεζας σε παρό-
µοιο προϊόν της Lehman Brothers
µε αυτό που επένδυσε και το Ταµείο
Προνοίας της Αρχής Τηλεπικοινω-
νιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Ανάµεσα
στους επενδυτές περιλαµβάνονται

και µικρότερα Ταµεία Προνοίας.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-

ρίες, το επενδυτικό προϊόν διατέθη-
κε από επενδυτική τράπεζα σε πε-
λάτες της, κυρίως ιδιώτες, σε µικρά
πακέτα. Στους πελάτες της περιλαµ-
βάνονται κυρίως στελέχη άλλων
επενδυτικών τραπεζών µε έδρα την
Αθήνα, αλλά και Κύπριοι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτω-
ση ατόµου που επικαλείται η εφη-
µερίδα, ο οποίος έχει επενδύσει σε
τέτοιο προϊόν µέσω της επενδυτικής
τράπεζας, αλλά επιθυµεί να παρα-
µείνει ανώνυµος. Οπως δήλωσε,
όταν προσεγγίστηκε από την τράπε-
ζα για να του παρουσιάσουν για
επένδυση το συγκεκριµένο «προ-
στατευόµενο» όπως του ανέφεραν
προϊόν, του είπαν ότι «η µόνη περί-

πτωση να ρισκάρεις, είναι να βου-
λιάξει η Lehman».Γεγονός που ου-
δείς δεν ανέµενε τότε, αλλά συνέβη
βεβαίως την περασµένη ∆ευτέρα. Η
επένδυση έγινε πριν από δύο χρό-
νια και δεν είναι γνωστό ακόµα αν
κάποιοι από αυτούς τους πελάτες
κράτησαν το προϊόν ή το διέθεσαν.

Οι επενδυτές στα προϊόντα της
Lehman Brothers ωστόσο δεν θα
πρέπει να θεωρούν ότι έχουν απο-
λέσει όλη τους την επένδυση, όπως
ανέφερε ο πρόεδρος της ∆ιαχειρι-
στικής Επιτροπής του Ταµείου Προ-
νοίας της ΑΤΗΚ Γιώργος Κουφάρης.

Σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πλη-
ροφορίες, κυπριακές επενδυτικές
εταιρείες έχουν επενδύσει σε προϊό-
ντα µε πολύ υψηλό κίνδυνο. Συγκε-
κριµένα, πρόκειται για προϊόντα
που εκδότης δεν ήταν η Lehman αλ-
λά ήταν συνδεδεµένα µε τη µετοχή
της εν λόγω εταιρείας. Σε αυτή την
περίπτωση θεωρείται πολύ αποµα-
κρυσµένη περίπτωση να ανακτή-
σουν οποιοδήποτε µέρος του ποσού
που επένδυσαν.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Το κυπριακό Χρηµατιστήριο
αγνόησε, σε µεγάλο βαθµό, τις διε-
θνείς αγορές, ανακτώντας µέρος
των µεγάλων προχθεσινών ζηµιών
(-5,5%). Ο γενικός δείκτης τιµών
του ΧΑΚ έκλεισε µε άνοδο 1,98%
στις 2.428,51 µονάδες.

Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα
6,84 ευρώ µε κέρδη 1,48% και µε
τζίρο 314,4 χιλ. ευρώ, ενώ η Marfin
σηµείωσε κέρδη 3,19% κλείνοντας
στα 3,88 ευρώ και µε τζίρο 796,8
χιλ. ευρώ.

Η Ελληνική Τράπεζα έκλεισε

στα 2,02 ευρώ µε κέρδη 1,51% εξα-
σφαλίζοντας τζίρο 1,7 εκ. ευρώ.

Ο ηµερήσιος όγκος συναλλαγών
στο ΧΑΚ περιορίστηκε στα 3,3 εκ.
ευρώ.

Ανάκαµψη στο ΧΑΚ

Στο µικροσκόπιο όλες οι επενδύσεις στο εξωτερικό

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Τη µεγαλύτερη σπείρα διακίνη-
σης σκληρών ναρκωτικών από τα κα-
τεχόµενα στις ελεύθερες περιοχές,
πιστεύει ότι εξάρθρωσε η Αστυνοµία,
όπως δήλωσε χθες ο αρχηγός του Σώ-
µατος Ιάκωβος Παπακώστας.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε σε επιχεί-
ρηση της Υπηρεσίας Καταπολέµησης
Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) προχθές και τις
πρωινές χθες σήµερα στην περιοχή
Πρωταρά - Αγίας Νάπας, η οποία είχε
ως αποτέλεσµα την κατάσχεση 370
συνολικά γραµµαρίων ηρωίνης και
τη σύλληψη τεσσάρων ατόµων, ενός
30χρονου που θεωρείται ο εγκέφα-
λος της σπείρας, µιας 35χρονης, ενός
64χρονου και ενός 59χρονου, ενα-
ντίον των οποίων το Επαρχιακό ∆ι-
καστήριο Αµµοχώστου εξέδωσε διά-
ταγµα κράτησης 8 ηµερών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Παπα-
κώστας επεσήµανε πως η εξάρθρωση
της σπείρας ήρθε την στιγµή που δύο
εκ των φερόµενων ως µελών της,
ετοιµάζονταν, αφού διαθέσουν την
ποσότητα των ναρκωτικών και ει-
σπράξουν τα χρήµατα, να περάσουν
στις κατεχόµενες περιοχές, όπου
ήταν όλα έτοιµα να κατοικίσουν µό-
νιµα εκεί µε σκοπό και στόχο να ορ-
γανώσουν τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Πιστεύουµε ότι έχουµε εξαρ-
θρώσει τη µεγαλύτερη σπείρα η
οποία µας απασχολούσε εδώ και πά-
ρα πολλά χρόνια», ανέφερε ο κ. Πα-
πακώστας, προσθέτοντας ότι το τε-
λευταίο ένα µε ενάµιση µήνα η
ΥΚΑΝ κατόρθωσε να εξαρθρώσει άλ-
λες τρεις, τις µεγαλύτερες δηλαδή,
σπείρες διακίνησης ναρκωτικών που
είχαν ως βάση τους τις κατεχόµενες
περιοχές και διοχέτευαν ναρκωτικά
στις ελεύθερες περιοχές, όπως είπε.

Εξαρθρώθηκε
σπείρα 

διακίνησης
ναρκωτικών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Ελεγχο σε 1.882 ταµεία
προνοίας αποφάσισε
σύσκεψη στο 
υπουργείο Εργασίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). ∆ιαστάσεις που φθάνουν και
στην Κύπρο προσλαµβάνει η πολύ-
κροτη υπόθεση µε τις παραχωρήσεις
τεραστίων εκτάσεων γης του Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου στη Μονή Βατοπεδί-
ου, µετά την ανάθεση της διερεύνη-
σης στην Επιτροπή για την Καταπο-
λέµηση της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες
και της Χρηµατοδότησης της Τροµο-
κρατίας, γνωστή στην κοινή γνώµη
ως Επιτροπή «για ξέπλυµα βρόµικου
χρήµατος».

Ηδη η Επιτροπή προχώρησε, κα-
τόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Γεώργιου Σανιδά,
στη δέσµευση ποσού 41 εκατ. ευρώ
το οποίο απέφερε στη Μονή Βατοπε-
δίου η πώληση Ολυµπιακού ακινή-
του σε κυπριακή υπεράκτια εταιρεία.

Τα ταρακουνήµατα που προκαλεί
η υπόθεση σε ολόκληρη την Ελλάδα
αγγίζουν και την Κύπρο, µε αρκετούς

Κύπριους να χάνουν τον ύπνο τους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από

την Αθήνα, οι εισαγγελείς που διε-
ρευνούν την υπόθεση φέρονται να
εντόπισαν κανάλι σύνδεσης των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων της
Μονής Βατοπεδίου µε Κύπριους επι-
χειρηµατίες και µε πρόσωπα του πε-
ριβάλλοντος του καθηγούµενου της
Μονής, Εφραίµ. Η Επιτροπή για ξέ-
πλυµα βρόµικου χρήµατος, σύµφω-
να πάντα µε τις ίδιες πηγές, επεξερ-
γάζεται αυτά τα στοιχεία καθότι συν-
δέονται άµεσα µε την υπό διερεύνη-
ση υπόθεση, ώστε να µπορέσουν να
επεκτείνουν τις έρευνες τους και
στην Κύπρο. Μέσα από τα στοιχεία
φέρεται να καταδεικνύεται ότι ο
ίδιος ο Ηγούµενος Εφραίµ και µονα-
χοί συνεργάτες του διατηρούσαν
επαφές, στα πλαίσια των επαγγελµα-
τικών δραστηριοτήτων της Μονής,
µε Κύπριους επιχειρηµατίες, δικηγό-
ρους, κτηµατοµεσίτες, εργολάβους,

ξενοδόχους και χρηµατιστές.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, εν-

δέχεται η Ελλαδική Επιτροπή για ξέ-
πλυµα βρόµικου χρήµατος να ζητή-
σει τη συνδροµή της Κυπριακής
ΜΟ.Κ.Α.Σ. (Μονάδα Καταπολέµη-
σης Αδικηµάτων Συγκάλυψης) η
οποία υπάγεται στη Γενική Εισαγγε-
λία, ώστε να αναζητηθούν τραπεζι-
κοί λογαριασµοί της Μονής Βατοπε-
δίου ή προσώπων που έχουν άµεση
σχέση µε τη Μονή και τις επαγγελ-
µατικές της δραστηριότητες. 

∆εν αποκλείεται εάν χρειαστεί να
έρθουν στην Κύπρο και µέλη της ελ-
λαδικής επιτροπής για να πάρουν κα-
ταθέσεις από συγκεκριµένα πρόσω-
πα, συνεργαζόµενα µε την
ΜΟ.Κ.Α.Σ. µέσα στα πλαίσια του δι-
καιώµατος που τους παρέχεται από
τον Περί της Παρεµπόδισης και Κα-
ταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριό-
τητες Νόµο του 2007.

Ερευνες και στην Κύπρο για το Βατοπέδιο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Την επανέναρξη των πλή-
ρων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ∆ηµή-
τρη Χριστόφια και του Τ/κ ηγέτη
Μεχµέτ Αλί Ταλάτ χαιρετίζει η Κοι-
νοβουλευτική Συνέλευση του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης σε προσχέδιο
ψηφίσµατος του Γερµανού Βουλευ-
τή Γιοάχιµ Χόρστερ, εισηγητή για
την «Κατάσταση στην Κύπρο».

Η έκθεση του κ. Χόρστερ, στην
οποία περιλαµβάνεται το ψήφισµα,
θα συζητηθεί ενώπιον της ολοµέ-
λειας της ΚΣΣΕ την 1η Οκτωβρίου
οπότε και το προσχέδιο ψηφίσµα-
τος θα τεθεί προς έγκριση. Στις 30
του Σεπτέµβρη θα προσφωνήσει τη
Συνέλευση ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας ενώ
την 1η Οκτωβρίου θα υπάρξει δή-
λωση ενώπιον της Συνέλευσης του
Τ/κ ηγέτη Μεχµέτ Αλί Ταλάτ.

Με βάση το προσχέδιο ψηφί-

σµατος, η Συνέλευση επαινεί την
πολιτική βούληση και αποφασιστι-
κότητα που επιδεικνύουν, όπως ση-
µειώνει, οι ηγέτες των δυο κοινοτή-
των της Κύπρου και καλωσορίζει
πλήρως τις προσπάθειές τους.

Η Συνέλευση καλεί επίσης την
Τουρκία να συµβάλει στη δηµιουρ-
γία ενός πιο εποικοδοµητικού κλί-
µατος στις διαπραγµατεύσεις, µε τη
µείωση, ως µέσου οικοδόµησης
εµπιστοσύνης, της στρατιωτικής
της παρουσίας στο κατεχόµενο µέ-
ρος της Κύπρου.

Επίσης καλεί τις αρχές της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας να «άρουν τις
ενστάσεις για την εφαρµογή του
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το Απευθείας Εµπόριο
που επιτρέπει το ελεύθερο απευ-
θείας εµπόριο µεταξύ των Τουρκο-
κυπρίων και της ΕΕ από τα δικά
τους λιµάνια», όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά.

Αρση «εµπάργκο» και µείωση
κατοχικών στρατευµάτων
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∆ιπλωµατούχος ΛOΓIΣTPIA/HΣ µε πεί-
ρα ή χωρίς για πλήρη απασχόληση σε
ΛOΓIΣTIKO ΓPAΦEIO στην ASTORIA.
Σοβαρό και  ευχάριστο περιβάλλον. Mι-
σθός αναλόγως των προσόντων, καλά
benefits. Tηλ. (718) 956-6602 ή στείλτε
βιογραφικό σηµείωµα στο φαξ (718)
956-6607.

115786/11596/09-26

TAMIAΣ  για βραδινή πλήρη απασχόλη-
ση. Αποταθείτε προσωπικά στο NEPTUNE
DINER, 31-05 Αstoria Βlvd., Αstoria,
ΝΥ.

115791/7641/10-01

COUNTER STAFF. We are a new
BURGER RESTAURANT in MANHATTAN
and are looking for experienced
COUNTER PERSONS. The job entails
taking orders, answering phones, pre-
paring milkshakes and other blended
drinks. Applicants must be outgoing,
genuinely friendly, honest, self-motiva-
ted, organized, responsible/reliable.
Must be a peoples person! Good work
ethics & clean habits are a must. Please
call between 12:00 pm and 4:00 pm at
212-539-1909 or 347-845-5748.

115790/16415/09-27 

Y∆PAΥΛIKOI και BOHΘOI πεπειραµένοι
για πλήρη απασχόληση σε µεγάλη
υδραυλική εταιρεία στο LONG ISLAND
CITY.  Πολύ καλός µισθός για τους κα-
τάλληλους. Tηλ. (718) 956-7433 ή απο-
στείλατε το βιογραφικό σας (718) 721-
9448.

115788/542/09-30

Eταιρεία ζητά πεπειραµένο O∆HΓO µε
επαγγελµατική άδεια οδήγησης (CDL)
και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Tηλ. (718) 482-1650 ζητ. κο. Nτίνο

115789/14689/10-07

MANAGER πεπειραµένος για πλήρη
απασχόληση, πρωϊνές ώρες, 6πµ-4µµ.,
σε CAFE/DELI, midtown MANHATTAN. Kα-
λός µισθός για το κατάλληλο άτοµο.
Tηλ. (646) 705-1124

115787/12428/09-27

BOHΘOΣ για το KOMMΩTHPIO “23RD
AVE. UNISEX HAIRCUT”, 31-12 23rd
Ave., ASTORIA, NY. THΛ. (718) 728-
9426.

115785/2221/09-27

ZAXAPOΠΛAΣTHΣ µε πείρα για πλήρη
απασχόληση. Πολύ καλές αποδοχές για
τον κατάλληλο. Περιοχή ASTORIA.
Tηλ. (917) 972-7601.

115783/12314/09-26 

OFFICE in ASTORIA seeks full-time
ASSISTANT for general office duties
include paying bills, type letters on
microsoft word and computer know-
ledge.  Please fax resume to (718) 626-
1095 or call (917) 533-8801 or (917)
681-4445. 

115781/267/10-01

ΣEPBITOPOI/EΣ και TAMIAΣ πεπειρα-
µένοι για πλήρη απασχόληση σε DINER
στην ASTORIA. Tηλ. (718) 721-3160
ζητήστε κο. Aργύρη 

115784/2796/09-25

RECEPTIONIST/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ για µε-
ρική απασχόληση σε λογιστικό γραφείο
στην ASTORIA. Πρέπει να µιλά άπται-
στα ελληνικά και αγγλικά. Τηλ. (646)
286-1691 ή e-mail bestaxinc@aol.com

115776/7448/09-26

SECRETARY για πλήρη απασχόληση σε
ETAIPEIA MAPMAPΩN στην ASTORIA.
Aπαραίτητη γνώση Quick Books. Tηλ.
(718) 956-6157

115773/8276/09-26

MANAGER experienced for a full time
position in a DINER in UPPER EAST
SIDE, MANHATTAN.  Please call (516)
639-9173  or fax resume to (212) 860-
9270.

115769/1964/09-25

MAPAΓKOΣ (FOREMAN) και SUPERI-
TENDENT, να ξέρουν να διαβάζουν σχέ-
δια και SUBCONTRACTORS (EPΓO-
ΛABOI) για layout, framing and sheet-
rock εργασία. Aπαραίτητη πείρα. Tηλ.
µεταξύ 9π.µ.-5µ.µ., στο (347) 996-6353.

115768/15478/10-01

UPPER EAST SIDE MANHATTAN
couple seeking Greek NANNY for
immediate start.  Experience  necessary
and references required.  Must be fluent in
Greek. Contact (917) 640-0634.

115720/16359/10-03

GRILLMAN πεπειραµένος και EXPEDITER
για πλήρη απασχόληση σε εστιατόριο
µε µεγάλη πελατεία στο LONG BEACH,
L.I. Kαλός µισθός για τους κατάλληλους.
Tηλ. (516) 432-7728 ή (646) 584-0976

115763/15516/09-27

Ζητείται υπεύθυνο, φιλικό, δίγλωσσο
ΑΤΟΜΟ, µε καλή γνώση computer για
πλήρη απασχόληση στον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗ-
ΡΥΚΑ». Καλός µισθός, ασφάλεια υγείας
και πολλά άλλα οφέλη. Ζητήστε την κ.
Βέτα στο τηλ. (718) 784-5255.

115695/2/09-30

DRIVERS WANTED
Zητούνται O∆HΓOI πεπειραµένοι.  Πρέ-
πει να έχουν καθαρή TLC άδεια οδηγή-
σεως και να µιλούν Aγγλικά.  Iατρική
περίθαλψη. Tηλ. (718) 937-5727 µετα-
ξύ 8:00π.µ.- 4:00µ.µ.

115707/13357/10-25

O «E.K.» ζητά ΠΩΛHTPIEΣ/ΠΩΛHTEΣ
συνδροµών για την ελληνική και αγγλι-
κή του έκδοση. Προϋπηρεσία σε πωλή-
σεις χρήσιµη αλλά όχι απαραίτητη. Βα-
σικός µισθός, ποσοστά και ασφάλεια
υγείας. Ελαστικό ωράριο. Τηλεφωνήστε
στο (718) 784-5255 και ζητήστε την κ.
Βέτα. Aποστείλατε βιογραφικό στο e-
mail: advertising@ekirikas.com ή στο
φαξ (718) 472-0510

115413/09-30

KYPIA σοβαρή και υπεύθυνη αναλαµβά-
νει την φροντίδα µικρών παιδιών στο
στο σπίτι τoυς στις περιοχές MANHATTAN
και ASTORIA. ∆ιαθέσιµες συστάσεις. Λο-
γικές τιµές. Zητ. τη κα. Σπυριδούλα
(718) 828-3552, µιλήστε ελληνικά.

149466/9702/09-27

APOLLO EMPLOYMENT AGENCY, INC.
870 6th Ave (31st St), 2nd Flr

New York, NY 10001
(212) 242-5894

(7 γραµµές τηλεφώνου)
Bill Patsis

Ώρες γραφείου 5:30 π.µ.-5:00 µ.µ.
Σάββατο 7:00 π.µ.-12:30 µ.µ.

Παίρνετε οποιοδήποτε τρένο και
κατεβαίνετε στην 34η οδό.

Το µεγάλο ελληνικό γραφείο
ευρέσεως εργασίας 

για όλα τα επαγγέλµατα 
στην Νέα Υόρκη και εκτός

µε διαµονή,
σε γραφεία, εστιατόρια, εργοστάσια,

οικοδοµές, γκαράζ, κλπ.
37/12-31

ΑTLAS ΕΜPLOYMENT AGENCY, INC.
125 East 23rd Street, Suite 403,
(µεταξύ Park & Lexington Ave.),

New York, New York 10010
Tηλ.:(212) 777-2211
Fax: (212) 777-8375

Το πιο υπεύθυνο γραφείο 
ευρέσεως εργασίας 

εντός και εκτός Νέας Υόρκης. 
∆ουλειές σε Εστιατόρια κ.λ.π.,
στη Νέα Υόρκη και σε 12 άλλες 

πολιτείες. (Room & Board).
Ωρες γραφείου 7:00 π.µ.-5:00 µ.µ. 

Σάββατο 8:00 π.µ.-12:00 µ.
Zητήστε τον Ντίνο ή Νίκο.

8692/12-31

Ζητώ σοβαρή γνωριµία µε Ελληνα της
Αµερικής, από 50 έως 70 ετών, ηθικών
αρχών για σοβαρό σκοπό. Είµαι Ελληνί-
δα 48 ετών. Χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
011-30-6956-482609. Αθήνα.

A/A103/10-01

Kαθηγητής πολυτεχνείου 57χρονος, δι-
καστής 58χρονος, δικαστής 64χρονος,
γιατρός Αθηναίος 55χρονος, γιατρός
από Πάτρα 57χρονος, διοικητής Νοσο-
κοµείου 56χρονος, δικηγόρος 59χρο-
νος, διευθυντής επιχειρήσεων συνταξι-
ούχος 64χρονος, Αθηναίος γιατρός
39χρονος, Σπαρτιάτης επιστήµονας επι-
χειρηµατίας 37χρονος, οδοντρίατρος
41χρονος, καπετάνιος 50χρονος, ελλη-
νοκαναδός επιστήµονας επιχειρηµατίας
κάτοικος Πελοποννήσου 56χρονος. Εµ-
φανίσιµοι, ευκατάστατοι, επιθυµούν
γνωριµία γάµου. DIAMANTIN. Αγίου
Κωνσταντίνου 7, ∆ηµ. Θέατρο Πειραιάς.
011-30-210-4120916 ή 011-30-210
4173933. e-mail:tinadiamantin@yahoo.
com 

A/A94/10-07

Περιοχή LΕFRAK CITY, ELMHURST, µε-
γάλο επιπλωµένο ∆ΩΜΑΤΙΟ σαν στού-
ντιο µε χρήση κουζίνας. Για πληροφο-
ρίες τηλ. (718) 271-2160

437170/8443/09-26

FLUSHING: ∆IAMEPIΣMA φρεσκοβαµ-
µένο, 3 υπνοδ., σαλόνι, τραπεζαρία,
καιν. κουζίνα, 2 λουτρά, χαλί τοίχο µε
τοίχο, στον Γ΄ όροφο οικίας 3 οικογ.
Tηλ.(917)418-7521 πρωϊνές ώρες, ζη-
τήστε την Bάσω ή (718) 461-4811 µετά
τις 5µ.µ., ζητήστε την Ξανθούλα

417171/15690/10-04

LONG ISLAND CITY
εντός των γραφείων του EΘNIKOY
KHPYKA ενοικιάζoνται ΓPAΦEIA σε άρι-
στη κατάσταση µε απλετο φως.  Για
πληρ. ζητήστε τη κ. Bέτα (718) 784-
5255.

115499/01/09-30

COLLEGE POINT, 15-45 128th St., (γω-
νία 15th Ave.), ενοικιάζεται EΠAΓΓEΛ-
MATIKOΣ XΩPOΣ αποτελούµενος από
αποθήκη µε γραφείο. ∆ιαθέσιµος από
1η Oκτωβρίου. Tηλ. (718) 932-3026 ή
(646) 879-8392. 

467172/698/10-01

NW BRONX
RESTAURANT λειτουργούµενο από τον
ιδιοκτήτη, 15 χρ. λίστα και $8,000 ενοί-
κιο το µήνα µε 5 χρόνια φοροαπαλλαγή.
Περίπου 1,500τ.π. dining area µε
1,000τ.π. υπόγειο. Eτήσιο εισόδηµα
$1,200,000. Tιµή $650,000 συζητήσι-
µα µε 40% προκαταβολή. Iδιοκτήτης
χρηµατοδοτεί το υπόλοιπο. Για πληρ. ή
ραντεβού τηλ. (646) 319-4805

209975/16417/10-01  

SOUTHERN, NJ
on busy Highway 

succesfull ethnic RESTAURANT for 25
years, grossing approx. $900,000
yearly. Open 7 days a week for lunch
and dinner. Business, equipment and
real estate $800,000. Option large
beautiful  home next door for rent or
sale. Tel. (856) 207-9734 ask for
Christos or Christina.

209948/15688/10-17

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
5,000 τ.π., πρόσφατα ανακαινισµένο
upscale BAR/RESTAURANT στο BUCKS
COUNTY, PA, σε προνοµοιούχα περιο-
χή, 2 µίλια από το Tpke, ένα µίλι από τα
Route 1 και 95. Πλήρως επιπλωµένο και
εξοπλισµένο. Αδεια ποτού, bar µε 40
καθίσµατα και φούρνο για pizza (tiled).
Για ραντεβού τηλ. ιδιοκτήτη (215) 801-
8271

209910/16348/10-03

KAΛEΣ EYKAIPIEΣ!
1)DINER, LONG ISLAND: Eβδοµ. εισπρ.
$30-$31,000. Πωλείται µε ή χωρίς το ακί-
νητο.
2)DINER, NEW JERSEY: Eβδοµ. εισπρ.
$30-32,000. Πωλείται µε ή χωρίς το ακί-
νητο.
3)Mικρό COFFEE SHOP, LONG ISLAND:
Eβδοµ. εισπρ. $9,000. Kαλή λίστα, χα-
µηλό ενοίκιο.
4)COFFEE SHOP, LONG ISLAND: Eβδοµ.
εισπρ. $17,000.
5)COFFEE SHOP, BRONX: Eβδοµ. ει-
σπράξεις $17,000. Xαµηλό ενοίκιο.
6)DELI, QNS: Eβδοµ. εισπρ. $14-15,000.
7)FAST FOOD, LONG ISLAND: Eβδοµ.
εισπρ. $10-11,000.

NICHOLAS BUSINESS BROKER
((771188))  330044--33778877

209927/13372/10-09

EYKAIPIEΣ!!!
•COFFEE SHOP, BROKLYN: 10 χρ. λίστα,
καθαρά $14-15,000/εβδοµ. T. $285,000.
•FAST FOOD, QUEENS: 10 χρ. λίστα,
ενοίκ. $2,300, εβδοµ. εισπρ. $10-
11,000, ανοιχτό 5 1/2 µέρες. T.
$225,000, προκατ. $100,000.
•FAST FOOD, BROOKLYN: 12 χρ. λί-
στα, εβδοµ. εισπρ. $12-13,000, ενοίκιο.
$1,800. T. $225,000. Προκ. $100,000.
•FAST FOOD, QUEENS: Eνoίκιο $2,500
µε τους φόρους, εβδοµ. εισπ. $15-

16,000, κλείνει νωρίς. T. $325,000,
προκατ. $130,000.
•FAST FOOD, BRONX: Eβδοµ. εισπ.
$17,000. Eνοίκιο $1,700.
•Eλληνοαµερικάνικο FAST FOOD, PARK
SLOPE: 20 χρ. λίστα.  Eβδοµ. $15,000.
T.$250,000. Προκ. $100,000.

PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166

201278/847/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 
1)FAST FOOD/SEAFOOD, πάνω στη θά-
λασσα, σε δηµόσιο πάρκο, 1/2 ώρα βό-
ρεια της Bοστώνης: 15 καθ., 1,000τπ. Kα-
λύτερες προοπτικές εάν προστεθεί
pizza. Kέρδος πάνω από $80,000 για 6
µήνες. Eπιχείρ. και ακίνητο $350,000.
2)PIZZERIA/FAST FOOD καθιερ. για
40 χρόνια. Great location!!! On Rte 16,
Watertown,MA. 1,500τ.π. µε ευρύχ. κουζί-
να. Eνοίκιο $1,650. 15 χρ. λίστα.  Πωλ. επιχ.
για $175,000,  προκαταβολή $100,000. 
3)PIZZERIA/FAST FOOD µε delivery:
Σε κεντρ. δρόµο, 1,500τπ. Aνεξ. κτίριο
ανοιχτό 6 µέρες, µεγάλο πάρκιγκ, diner
rm µε 22 καθ., εβδοµ. εισπρ.$11,000,
ενοίκιο $2,200. Λίστα 20 χρ., Eπιπλέον
$15,000 ετήσιο κέρδος από lottery.
Πωλ. επιχείρ. $279,000. Προκατ. το 1/2.
4)PIZZERIA-REST.: Cape Cod, MA,  κε-
ντρ. δρόµος (Rte 6a). Kαθιερ. επιχ. για
πολλά χρόνια. Aνεξ. κτίριο, περίπου
3,000τπ. Πάρκιγκ για 40 αυτοκ., 90
καθ. Full liquor license.  Πωλ.  επιχεί-
ρηση και κτίριο $799,000. Πιθανή δα-
νειοδότηση από πωλητή µε καλή προκα-
ταβολή.
5)FASTFOOD/SEAFOOD, CAPE COD,
MA: Πάνω στο Rt 28. Kαλή περ. Εποχιακή
επιχείρηση, 5-6 µήνες. Kαθιερωµένη για
25 χρ., µεγάλο πάρκιγκ. Aνεξ. κτίριο.
Eισπρ. $625,000 τη σεζόν, 70 καθ. στο
dining rm και 70 καθ. σε ώραίο patio µε
τέντες. Eνοίκιο  $5,000/µην. Πωλ. επι-
χείρηση $350,000, µε  1/2 προκατ.

OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 / (508) 495-0015
Nassos G. Prapas Owner/Broker

207496/623/12-31

EYKAIPIEΣ!!!
1)PIZZA/SUBS+ MAΓAZI +καιν. ∆IA-
MEPIΣMA 3 υπν., στο WILLIMANTIC,
CT: Aπό pizza $8,000 εβδ εισπρ. Iδιος
ιδιοκτ. για 14 χρόνια. T. $525,000 µε
προκαταβολή $100,000 για επιχείρηση
και ακίνητο.
2)PIZZA/REST./PUB, GROTON,CT : Πωλ.
µε το ακίνητο+2.3 acres ή µόνο η επι-
χείρηση. Eβδ εισπρ. $16,000. T. για όλα
$1,350,000. Προκατ. $300K.  Iδιοκτή-
της χρηµατοδοτεί.
3)PIZZA/SUBS: Πλησίον WORCESTER,
MA. Eβδοµ. εισπρ. $15,000 από pizza +
εισόδ. από 4 MAΓAZIA + 2 ΓPAΦEIA.
T.$350,000 για επιχείρηση και $650,000
για ακίνητο.
4)PIZZA/REST: Πλησίον MARLBORO,
MA. Eβδοµ. εισπρ. $20,000  χωρίς
delivery. 125 καθ. Aδεια ποτού και
parking. T. $450,000. Προκαταβολή
$200,000.
5)SUBS/ROAST BEEF: PORTSMOUTH,
NH. Eβδοµ. εισπρ. $10,000 χωρίς
delivery. 10χρ. λίστα. T.$250,000. Προ-
καταβολή $150,000. 
6)RESTAURANT (Family style) και PUB
στο CONNECTICUT: Eβδοµ. εισπρ.
$15,000,  140 καθ., 20 χρ. λίστα, µε-
γάλο πάρκινγκ. Zητούν $225,000. Προ-
καταβολή $80,000.
7)ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ περιοχή WORCESTER,
MA, ετήσιος τζίρος $1.5Μ, 180 καθίσµ.,
PKG 100 αυτοκ. Ζητούν $400.000 µε τα
µισά προκαταβολή. ∆ιατίθεται προς πώ-
ληση και το ακίνητο. Ιδιοκτήτης χρηµα-
τοδοτεί.

Listings wanted, New England area
We have buyers

JIM PAPPAS R.E. (617) 325-4647
207860/438/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIA
RESTAURANT: Eξαιρ., πολύ γνωστό και
καθιερωµένο µε την ίδια οικογένεια πάνω
από 50 χρ., πάνω από 300 καθ. µε
banquet rms & catering. 16,000+τ.π.
Πωλ. επιχείρηση, εξοπλισµός, ακίνητο
και άδεια ποτού $1,695,000. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, κεντρική γωνία σε φανά-
ρι, οικόπεδο 5.6 acres, 300 πόδια πρό-
σοψη σε υψηλής κυκλοφορίας οδική
αρτηρία. 8,000+ τ.π. κτίριο. Πωλείται η
επιχείρηση, εξοπλισµός, ακίνητο και οι-
κία. Τ. $2,600,000.
RESTAURANT/BAR πολύ γνωστό, καλά
εγκαταστηµένη και µε σταθερή πελα-
τεία επιχ. Προνοµιούχα τοποθεσία,
υψηλές εισπράξεις. Κτίριο 6,800 τ.π.,
χωράει 260 καθίσµατα. Bar/dining, αί-
θουσα για εκδηλώσεις. Πωλείται επιχεί-
ρηση, εξοπλισµός, άδεια ποτού και ακί-
νητο. Τ. $1,800,000.
DINER,πολύ καλή γωνία µε κανονική
κυκλοφορία, 3,500 τ.π. κτίριο, οικόπε-
δο 0.75 acres. 134 καθ., πάνω από 25
χρόνια επιχείρηση. Πωλ. επιχείρηση,
εξοπλισµός και ακίνητο. Τ. $1,250,000.
SUPERMARKET/STRIP CENTER FOR
SALE. 10,881 τ.π., plaza, ανακαινίστη-
κε το 2002. Πωλούνται supermarket µε
πολύ καλές εισπράξεις, επιχείρηση
laundrymat και άλλα ακίνητα µε εισό-
δηµα από ενοίκια. Τ. $2,400,000.
DINER σε κεντρική οδική αρτηρία,
3,000 τ.π. και 145 καθίσµατα. Πωλείται
η επιχείρηση, εξοπλισµός, ακίνητο και
οικία. Τ. $775,000. Επιπλέον, πωλού-
νται 2 οικόπεδα 1.51 acres συνολικά, µε
εισόδηµα. Τ. για όλα $1,000,000.
HOTEL/REST. SITE: Eξαιρ. περ.,  µεγ. U.S.
Rte, 1/2 µίλι από PA Tpke, µεταξύ καιν.
Marriott Countyard & Country Inn& Sui-
tes, +/-6 acres, 52,000+αυτοκ. την ηµέ-
ρα. Iδανική περ. για  για rest. ξενοδοχείο
κ.λπ. ∆ιαθέσιµη άδεια ποτού. T.$2,500,000.
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.

(717) 761-8106
Zητήστε τον TOM MAΛΛIOΣ, Broker

2040RE/321/12-31

Lien Sale 10/10/08 9am @ 3136Webster Ave
Bx 95Honda #1HGCE6641SA025998 Re:V
Grinapol Americredit Fin Svs 04Toyota #2T1
BR32E34C307375 Re:SH Smith Toyota Motor
CC 02Mitsu #4A3AE85H92E014226 Re:Auto
pia Motors LLC 10am @77-40 Hewlett St New
Hyde Park 99Volvo #YV1LS55A1X2567705
Re:CR Gadwah, R D SEEPERSAD. Pub 9/25&
10/2/08

279968/11397

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
QUEENS COUNTY. FREMONT INVESTMENT &
LOAN, Pltf. vs. BALWINDER SINGH, et al
Defts. Index #07-21521.  Pursuant to
judgment of foreclosure and sale dated
July 23, 2008, I will sell at public auction
at the Queens County Supreme Court,
Courtroom 25, 88-11 Sutphin Blvd.,
Jamaica, NY on Friday Oct. 3, 2008 at
11:00 a.m., prem. k/a 109-11 Lefferts
Blvd., So. Ozone Park, NY. Said property
located on the easterly side of Lefferts
Blvd., 93.33 ft. southerly from the corner
formed by the intersection of the easterly
side of Lefferts Blvd. and the southerly side
of 109th Ave. (formerly Sutter Ave.), being
a plot 100 ft. x 26.67 ft.  Approx. amt. of
judgment is $540,088.62 plus costs and
interest.  Sold subject to terms and
conditions of filed judgment and terms of
sale and the right of the United States of
America to redeem within 120 days from
the date of sale as provided by law.
FREDERIC P. SZOSTEK, Referee.
SOLFERINO & SOLFERINO, LLP, Attys. for
Pltf., 15 Roslyn Rd., Mineola, NY  #73143

279899/15304

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
QUEENS COUNTY DEUTSCHE BANK
NATIONAL TRUST COMPANY AS
TRUSTEE UNDER POOLING AND SERVIC-
ING AGREEMENT DATED AS OF APRIL 1,
2007 SECURITIZED ASSET BACKED
RECEIVABLES LLC TRUST 2007-BR2
MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFI-
CATES, SERIES 2007-BR2, Plaintiff(s)
vs. MABEL BONFANTE, et al.,
Defendant(s) Attorney (s) for Plaintiff (s):
ROSICKI, ROSICKI & ASSOCIATES, P.C.,
51 E. Bethpage Road, Plainview New York
11803 516-741-2585 Pursuant to judg-
ment of foreclosure and sale granted here-
in on or about July 11, 2008, I will sell at
Public Auction to the highest bidder at
QUEENS COUNTY SUPREME COURT, 88-
11 SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, NY
IN COURTROOM #25, On October 3, 2008
at 11:00 AM Premises known as 109-59
153rd Street, Jamaica, NY 11433
ALL that certain plot, piece or parcel of
land, situate, lying and being in the
Borough and County of Queens, City and
State of New York. Block: 12145 Lot: 6 
As more particularly described in the judg-
ment of foreclosure and sale. Sold subject
to all of the terms and conditions con-
tained in said judgment and terms of sale.
Approximate amount of judgment
$457,973.84 plus interest and costs.
INDEX NO. 31398/2007 LORRAINE P. 
FALCO, Esq., REFEREE

279916/15247

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
QUEENS COUNTY DEUTSCHE BANK
NATIONAL TRUST COMPANY AS
TRUSTEE, Plaintiff(s) vs. DIANA GIVANS,
et al., Defendant(s) Attorney (s) for
Plaintiff (s): ROSICKI, ROSICKI & ASSOCI-
ATES, P.C., 51 E. Bethpage Road, Plainview
New York 11803 516-741-2585
Pursuant to judgment of foreclosure and
sale entered herein on or about July 7,
2008, I will sell at Public Auction to the
highest bidder at QUEENS COUNTY
SUPREME COURT, 88-11 SUTPHIN
BOULEVARD, JAMAICA, NY IN COURT-
ROOM #25, On October 10, 2008 at 11:00
AM Premises known as 228-23 Mentone
Avenue, Springfield Gardens, NY 11413 All
that certain plot, piece or parcel of land,
with the buildings and improvements
thereon erected, situate, lying and being in
the Borough and County of Queens, City
and State of New York. Block: 13192 Lot:
232  As more particularly described in the
judgment of foreclosure and sale. Sold sub-
ject to all of the terms and conditions con-
tained in said judgment and terms of sale.
Approximate amount of judgment
$533,132.55 plus interest and costs.
INDEX NO. 19788/2007 JOSEPH THOMAS
SCHMIDT, Esq., REFEREE

279917/15247

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
QUEENS COUNTY U.S. Bank National
Association, et al., Plaintiff(s) vs. Zaibun
Nisa, et al., Defendant(s) Attorney (s) for
Plaintiff (s): ROSICKI, ROSICKI & ASSOCI-
ATES, P.C., 2 Summit Court, Suite 301,
Fishkill New York 12524 (845) 897-1600
Pursuant to judgment of foreclosure and
sale entered herein on or about August 4,
2008, I will sell at Public Auction to the
highest bidder at Queens County Supreme
Court, located at 88-11 Sutphin Blvd,
Jamaica, NY, in Courtroom #25. On
October 24, 2008 at 11:00 AM Premises
known as 119 12 20 Avenue, College Point,
NY ALL that certain plot, piece or parcel of
land, with the buildings and improvements
thereon erected, situate, lying and being in
the Borough and County of Queens, City
and State of new York. Block: 4162 Lot:
122   As more particularly described in the
judgment of foreclosure and sale. Sold sub-
ject to all of the terms and conditions con-
tained in said judgment and terms of sale.
Approximate amount of judgment
$664,200.81 plus interest and costs.
INDEX NO. 28590/2007 Lorraine P.
Falco,Esq.,REFEREE

279955/15247

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - U.S. BANK
NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE
UNDER POOLING AND SERVICING
AGREEMENT DATED AS OF DECEMBER 1,
2006 MASTR ASSET BACKED SECURITIES
TRUST 2006-HE5 MORTGAGE PASS-
THROUGH CERTIFICATES, SERIES 2006-
HE5, Plaintiff, AGAINST DEODAT PER-
SAUD, ET AL., Defendant(s). Pursuant to a
judgment of foreclosure and sale duly
dated 9/9/2008, I, the undersigned
Referee will sell at public auction
at the Queens County Supreme Court, 88-
11 Sutphin Boulevard, in Court Room #25,
Jamaica, New York, on 10/17/2008 at
11:00 AM, premises known as 105-47 89th
Street, Ozone Park, NY 11417. All that cer-
tain plot piece or parcel of land, with the
buildings and improvements thereon erect-
ed, situate, lying and being in the New
York City, Borough of QUEENS, County of
Queens and State of New York, Section,
Block and Lot: 39-9154-47. Approximate
amount of judgment $489,519.19 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #8094/2008. Matthew M. Lupoli,
Referee, SHAPIRO & DICARO, LLP,
Attorney for Plaintiff 250 Mile Crossing
Boulevard, Rochester, NY 14624 Dated:
9/19/2008

279959/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - HSBC BANK USA,
N.A., AS TRUSTEE ON BEHALF OF ACE
SECURITIES CORP. HOME EQUITY LOAN
TRUST AND FOR THE REGISTERED
HOLDERS OF ACE SECURITIES CORP.
HOME EQUITY LOAN TRUST, SERIES
2007-HE2, ASSET BACKED PASS-
THROUGH CERTIFICATES,Plaintiff,
AGAINST GLENFORD TIABO, ET AL.,
Defendant(s). Pursuant to a judgment of
foreclosure and sale duly dated 9/5/2008,
I, the undersigned Referee will sell at
public auction at the Queens County
Supreme Court, 88-11 Sutphin Boulevard,
in Court Room #25, Jamaica, New York,
on 10/17/2008 at 11:00 AM, premises
known as 11401 Inwood Street, JAMAICA,
NY 11436. All that certain plot piece or
parcel of land, with the buildings and
improvements thereon erected, situate,
lying and being in the New York City,
Borough of QUEENS, County of Queens
and State of New York, Section, Block and
Lot: Block 11976 Lot 1. Approximate
amount of judgment $313,979.20 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #20680/2007. EMANUEL GOLD,
ESQ, Referee, SHAPIRO & DICARO, LLP,
Attorney for Plaintiff 250 Mile Crossing
Boulevard, Rochester, NY 14624 Dated:
9/19/2008

279963/15236

GARAGEMAN’S LIEN SALE C. Zambuto DCA
1025749 SELL 10/6/08 8am 146Fulton Ave Nass
99Kenw 1XKWD69X4XJ791420 Re:Smt Trst
Sunbridge Cap In 9am 215-25 99Ave Qns 96
Mits 4A3AK54F6TE246162 Re:Sumalpong,T 10
am 123-17 101Ave Qns 97Acu JH4DC445XVS0
21423 Re:Soto,A 10:30am 168-17Liberty Ave
Qns 88Mack 1M2K125C1JM011146 Re:Cross
town Fuel Corp  11:30am 916Grand St Bk 98
Chev 1GNDT13W7W2172805 Re:Manning,O
1pm 228Granite Ave SI 98Inter 2HSFHASR2
WC06 0519 Re:A&R Worldwide Log Crp 05Merc
4M2ZU86E55UJ17631 Re:Iacovone,B 10/7/08
9am 210E 181St Bx 78Chev 1Z37U8B558773
Re:Valdez,A 10am 2480Butler Pl Bx 02Toy 4T
1BE32K82U555408 Re:Baldera,E 07Toy 2T1BR
32E87C808072 Re:Wall,D 10/8/08 9:30am 766
Rockaway Pkwy Bk 07Toy   2T1BR32E17C8519
13 Re:Smith,A 10am 90Scott Ave Bk 71Ford 1F0
5H162256  Re:Dotson,D 11am 24Koskiusko St
Bklyn 05Infin JNKCV51F35M306011 Re:Re
mikie.R 07Niss1N4BA41E87C804049 Re:Tira
do,R Jr 12pm 946-52 Flushing Ave Bk 96Chev
1GNCS13W2T2 272367 Re:Alvarez,E 95 Niss
4N2DN11W1SD800133 Re:Figueroa,C 10/9/08
9am 1329 61St Bk 03Dod 2D4GP54L83R1801
91 Re:Lebovits,C 9:30am 1128 36St Bk 95Ford
1FALP4041SF 110225 Re:Feneche,A 10am 67
Union St Bk 93Lex JT8UF11E4P0162268 Re:E
vans,R 10:30am 597 Baltic St Bk 01Toy JTEGH
20V010031230 Re:Austin,N.Pub 9/18&9/25/08

279446/14305

GARAGEMAN’S LIEN SALE C. Zambuto DCA
1025749 SELL 10/13/08 9am 228Granite Ave
SI 98Kia KNDJA723XW5574490 Re:Flores,T
9:15am 80-84 Granite Ave SI 90Maz JM1NA35
11L0130458 Re:Miller,D 10am 78-13 62St Qns
88Suz JS1GR77A9J2102361 Re:Oneil,D 11am
175-14 147Ave Qns 96Hon 1HGCD5650TA
021741 Re:Amadi,A 02Bmw WBAGL63462DP5
0938 Re:Cole,D 01Chev 1Y1SK52841Z449354
Re:Sachs,J 04Chev 1G1ND52F54M521263 Re:
Gordon,E 99Volks 3VWSC29M0XM015023 Re:
Williams,R 91Hon JHMCB7685MC092898 Re:
Gonzalez,L 06Bmw 4USBU335X6LW66449 Re:
Sucin,A 1pm 2Trevor Rd Suff 01Ford 1FMYU70
E21UC10181 Re:Murray,G 10/14/08 9am 2013
3Ave Nyc 08Toy 4T1BE46K88U258504 Re:Wil
liams,N 10am 2686Jerome Ave Bx 03Mits JA3A
J26E33U104400 Re:Deltoro,J& Fierros,J 11am
109Main St Wtch 97Ford 1FMDU35P7VZB123
99 Re:Ford Mtr Cdt Co 10/15/08 9am 2743
Stillwell Ave Bk 99Ford 2FMZA5140XBA91584
Re:Alsalaj,M  10am 1743Coney Is Ave Bk 00Chev
1GNDT13W6Y2235590 Re:Wilner,C 10:30am
856Liberty Ave Bk 02Gmc  1GKEK13Z62R1588
94 Re:Gonzalez,T 11am 971Atlantic Ave Bk 97
Bmw 4USCH7328VLE04095 Re:Koenig,J 11:30
am 749-757Hicks St Bk 01Chev 1G1YY12S3151
14880 Re:Vega,W Jr 12pm 265 43St Bk 01Hon
2HGES257X1H589722 Re:Chen,Zhuo.H 12:30pm
1128 36St Bk 98Ford 1FDWE37L4WHA92460
Re:Ancona,R 10/17/08 9:30am 154E 87St Nyc
01Volvo YV1VW29501F724309 Re:Klein,J 10:30
am 1900Archer Rd Bx 98Niss 1N4DL01D0WC2
07625 Re:Rony,J 97Maz 1YVGE22CXV5651711
Re:Fraser,T 12pm 1 Maple Ave Wtch 00Bui 2G4
WF5517Y1346470 Re:Posa,R/V. Pub 9/25&10/
2/08

279965/14305

AUC 0935861 sells on 10/6/08 at 11:00am
at  3442 Steinway St, LIC NY 2001 Linco
1LNHM82W21Y672034 Re: Ford Cdt
Titling Trst/P D Wintjen/H Intriugo.  11:30
am at 28 31 Thomson Ave, LIC NY 2003
Linco 1LNHM82W73Y624127 Re:PRS
Transp. Inc/S Denish/Sovereign Bk: 2005
Linco 1LNHM84W15Y665949 Re:PRS  Transp
Inc/S Denish/JP Morgan Chase Bk NA. 12:00
pm at 118-02 14th Rd, ClPT NY 1999 Honda
2HGEJ6621XH548479 Re:WB Hubert/J Cor
chiaro. 12:30pm at 100-21 37 Ave, Crna, NY
1997 LA/RO SALJY1245VA717815 Re: H Kim
/JZI Auto Sls. 1:00pm at 61-03 Northern Blv d.,
Wdsd, NY 2004 Linco 1LNHM81W54Y
668047 Re: S Ahmed/DC Fin Svcs Amer LLC:
2000 ME/BE WDBNG75J2YA058630 Re: A
Ahmad/CRJ Diamond Auto  Grp LLC/Triad
Fin Corp. Publ. 9/18/08&9/25/08.

279914/10550

GARAGEMAN’S LIEN SALE: S WITTENBERG
DCA #0942218 Sells 10/03/08 8am 3063Rt
208 Wallkill 06chevr KL1TD56666B564699
Re:Maddalena,C; 12pm 2875Flatbush Av Bk
88Thompson TMS28339C888 Re:Robinson,
J/Pionegro,F; 86 Wellcraft WELC1387H586
Re:Nickles,I,S,A;97Kawasaki KAW56389L797
Re:1Z QUIERDO,G,D; 79Seray SER23M44
0579 Re:Lau,W,M; 95Glaston GLAN0911D5
95 Re:Rakhamimov,M; 1pm 10629 79St Qns
00Chevr 1GBFG15M4Y1266980 Re:Geico;
2pm 3213 57Street Qns 03 Mitsubishi JA4LX
41G33U016311 Re:Zafor,M,G,J; 3pm 371
Hempstead Av W Hempstead 04Dodge 1B3E
L46XX4N272641 Re:Ramsey,D,C. Publ. 09/18
& 09/25/08

279932/636

GARAGEMAN’S LIEN SALE: S WITTENBERG
DCA #0942218 Sells 10/03/08 9am 7710
60St Rdgwd 98Ford 2FTZF1821WCA98023
Re:Aguin,C,T; 10am 776Cney Is Av Bk 01
Ponti 1GMDX03EX1D177892 Re:Con Tiferes
Yisochor Ber; 11am 2409Jrome Av Bx 01 Chrys
1C3EL45U51N571587 Re:Nomelin-Ra mirez,
S,M; 12pm 537 Tmpl Hl Rd Vails Gt 03 Mitsu
4A3AC44GX3E032968 Re:Bonowski,W,K; 1pm
420Clnton St Hmpstd 95Suzuk JS3TD03V9S
4101060 Re:Penata,M: Publ. 9/18/08 and
9/25/08. 

279933/11385

GARAGEMAN’S LIEN SALE: S WITTENBERG
DCA #0942218 Sells 10/10/08 9am 2430
Bstn Pst Rd Lrchmnt 01ME/BE WDBLJ70G31
F182936 Re:Lombardo,P,J;06 Nissa 1N4AL1
1DX6N436827 Re:Raghunandan,R,R;07 ME/
BE WDBRF92H87F898320 Re:DCFS Trst;02
Honda 1HGCG16542A013771 Re:Suther
land,C,M;10am 822 Grdnrtwn Frm Rd Nw
brg 00 Ford 2FMZA5144YBB53487 Re:Aws
hee,M;Publ.9/25/08 and 10/2/08

279449/11385

229571/14857/12-19

ΕΕXXPPEERRTTIISSEE
RREEAALLTTYY

23-22 Steinway St.,
Astoria, NY 11105

E-mail: tiffany@expertiserealty.com

Περιοχή BAY RIDGE: δυόροφο ακίνητο
µε επαγγελµατικό χώρο. Tιµή $1.150M
•BROOKLYN, BAY RIDGE: Kτίριο πολυ-
τελούς κατασκευής µε ανσασέρ. 
T. $3.5M
•ASTORIA/AST. BLVD: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
µε 38 διαµερίσµατα Studio. T. $2.850M
•ΑSTORIA-L.I.C., ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 25
διαµ., είσοδηµα $320.000. Τ $3.8Μ.
•MANHATTAN, BRONX & BROOKLYN:
υπάρχουν πολυκατοικίες  και ξενοδο-
χεία για µετατροπή. Προσοχή σοβαροί
επενδυτές µόνο.
•Aν ενδιαφέρεστε για REO  properties
in Bulk, τηλεφωνήστε µας! διαθέτουµε
µεγάλο αριθµό. κατευθείαν από τις τρά-
πεζες. “Portfolio Reo’s”.  
•ΠPOΣOXH: Για τις πωλήσεις σας στην Eλλάδα,
αποταθείτε στο γραφείο µας. ∆ιαθέτουµε πολλά
άλλα ακίνητα.

Tηλ.: (718) 777-1025 
Fαχ: (718) 777-1028

Κινητό: (646) 235-9625
TIFFANY PAPAZAFIROPOULOS 

ΒROKER/PROPERTY MANAGER
229924/10925/12-31

ASTORIA/DITMARS: OIKIA 2 οικογ.,
4+3 δωµ.+τελ. υπόγ. T.$649,000.
EAST ELMHURST, ΟΙΚΙΑ 2 οικογ. των 
5 και 3 δωµ., γκαράζ για 2 αυτοκίνητα,
2 µπαλκόνια, πολύ ωραίο κήπο. 
Τ. $650.000
ASTORIA, 30th Ave: ΟΙΚΙΑ 2 οικογ.,
6+6+τελειωµένο υπόγειο, γκαράζ
2 αυτοκινήτων. T.$779,000.

Eάν σκέφτεστε να πουλήσετε το 
ακίνητο σας, τηλεφωνήστε µας 

για Free Market Analysis.
Eπίσης εάν έχετε διαµέρισµα προς
ενοικιάση τηλ. Eλέγχουµε το credit

και income των ενοικιαστών. 
Tηλ.: (718)777-5700

Peter Zikos/ Broker-Owner

MANHATTAN
CONDOS 
πολυτελείας µε εξαιρετική θέα

Xαµηλά κοινόχρηστα
10 χρ. απαλλαγή φόρων, 

βάσει του νόµου 421-A
Πολύ καλές τιµές!

licensed Real estate Broker
229579/16229/10-22

Kalliope Barlis
(646) 261-3639

Πωλήσεις Οικιών

Legal Notices/Auction Notices 

Legal Notices/Auction Notices 

Legal Notices/ Notices of Sale

Legal Notices/ Notices of Sale

Legal Notices/ Notices of Sale

Legal Notices/Auction Notices 

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Eνοικιάσεις 

Eνοικιάσεις Γραφείων

Eνοικιάσεις ∆ιαµερισµάτων

Ενοικιάσεις ∆ωµατίων

Προσωπικά/Γνωριµίες/Συνοικέσια

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

Zητούν εργασία

Zητούνται Yπάλληλοι

[ 

\

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

(718) 784-5255

37-10 30th Street, 
L.I.C., N.Y. 11101

∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
9:00π.µ.-5:30µ.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ: 10π.µ.-3µ.µ.
∆εχόµαστε AMERICAN EXPRESS,  VISA, MASTER CARD και DISCOVER για αγγελίες, διαφηµίσεις και συνδροµές (718) 784-5255

MARINA STAR ESTATES
981 Main St., New Rochelle, NY 10801

www.MarinaStarEstates.com

BRONXVILLE po
CONDO πολυτελείας µε 2 υπνοδ.,
2 λουτρά,   µεγάλο masterbedroom,
πλυντήριο/στεγνωτήριο µέσα στο
διαµ., εσωτερική και εξωτερική πισί-
να/lounge area, fitness room, sauna,
µπαλκόνι. Iδιωτική περιοχή,  πάρκιγκ
για 2 αυτοκίνητα και χώρος για επι-

σκέπτες, περπατάτε για το τρένο. T. $429,000.  
MAPINA MANO, Westchester Cty Real Estate Expert!
Tηλ. (914)355-2026

CCEENNTTUURRYY  2211  PPAAPPAALLAASS  RREEAALLTTYY
119944--2211  NNOORRTTHHEERRNN  BBLLVVDD..,,  FFLLUUSSHHIINNGG,,  NNYY

((771188))  335577--44880000

✓ WHITESTONE: ∆IΠΛOKATOIKIA
+WALK-IN ∆IAM., τούβλ., ανεξ., 4 υπνοδ.,
σαλόνι τραπεζ., κουζινες, 4 λουτρά,
jacuzzi,  πολύ καλή κατάστ. T. $1,099,000

✓ WHITESTONE: ∆IΠΛOKATOIKIA τού-
βλ., ανεξ. µε 2 διαµ. των 6 δωµ.,3 υπνοδ.,
2 λουτρών έκαστο, τελειωµ. υπόγ., γκα-
ράζ. T. $1,288,000.
✓ WHITESTONE:MONOKATOIKIA τού-
βλ., ηµιαν., άριστη κατάστ.,   σαλόνι,
τραπεζ., µεγ. κουζ. µε βεράντα 3 υπνοδ.,
1 1/2 λουτρό, τελειωµένο  ηµιυπόγειο
µε µπάνιο & κουζ., µε πατώµατα από
γρανίτη/κεραµεικά, γκαράζ. Τ. $675,000 
✓ BAYSIDE: MONOKATOIKIA, ανεξάρτ.,
τελείως ανακαιν., µεγάλη κουζ., τραπεζα-
ρία, σαλόνι µε τζάκι, 4 υπνοδ., 3 λουτρά,
τελειωµ. υπόγειο, γκαράζ. T. $748,000
✓ LITTLE NECK: MONOKATOIKIA τού-
βλ., ανεξ., τύπου Cape, οικόπ. 40X100, R32
zoning, 4 υπνοδ., σαλόνι, τραπεζαρία, κου-
ζίνα, 2 λουτρά. T. $749,000

✓ BAYSIDE: OIKIA 2 οικογ., τούβλ., σε
ωραία περιοχή µε walk-in και 2 διαµ. των
5 δωµ., έκαστο, τελειωµ. υπόγ. και γκαράζ.
T.$879,000.
✓ FLUSHING: OIKIA  8 οικογ., καιν., 4
διαµ. ενός υπνοδ. και 4 διαµ. των 2
υπνοδ., πάρκιγκ για 5 αυτοκίνητα. Te-
nants pay all utilities. Τ. $2,480,000.
✓ DOUGLASTON: MONOKATOIKIA, οικοπ.
60X95., Colonial, µεγ. κουζ., σαλόνι, τρα-
πεζ.,  fam. rm µε τζάκι και 1/2 λουτρό,  4
υπν. και 2 λουτρά στον B’όρ., τελειωµένο
υπόγειο. T. $899,000.
✓ FRESH MEADOWS: 2 OIKIEΣ των 5 οι-
κογ. εκάστη, τούβλ., άριστη κατάστ.,  8 διαµ.
ενός υπνοδ. και 2  διαµ. 2 υπνοδ., υπόγ., πάρ-
κιγκ για 3 αυτοκ. T.$1,180,000 εκάστη.
✓ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ MAΓAZIA:
QUEENS & LONG ISLAND, σε κεντρι-
κούς δρόµους, κατάλληλα για εστια-
τόρια, τραπεζα και άλλες επιχειρή-
σεις. Eνοίκια από $3,000 και άνω.

00ΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ  --  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

43

• Ελλάδα - Σύρος – Μέγας Γιαλός 
Υπερπολυτελή λιθόκτιστη Μεζονέτα 264τ.µ. σε
οικόπεδο 380τ.µ. µε γκαράζ και πισίνα. 150µ
από την παραλία µε Θέα προς Πάρο και Αντί-
παρο. Χαµάµ, χώρο γυµναστηρίου, κήπος, εσω-
τερική ψησταριά λιθόκτιστο Bar & BBQ. Εγκα-
τάσταση Ήχου σε όλο το σπίτι. 600.000ευρώ.  
• Σύρος – Βάρη παραλία Φάµπρικα
Πωλούνται αυτόνοµες κατοικίες από 50τ.µ. έως
100τ.µ. µε πανοραµική θέα τη θάλασσα και
50µ. µόνο από αυτήν. Άψογης κατασκευής,
σχεδίου και αισθητικής.   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Σύρος, Κάτω Μάννα 333

Κρήτη, Ηράκλειο - Τυµπάκι

Τηλ.: 011-30-2281300850 

Κιν.: 011-30-6948829637

info@akinitasolakas.gr
www.akinitasolakas.gr

AA:084/10-11

Μικρές Αγγελίες
Τηλ. (718) 784-5255
Φαξ. (718) 472 0510
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•ASTORIA-30th Ave area: EΠAΓΓEΛMA-
TIKOΣ XΩPOΣ κατάλληλος για ιατρικό
ή κοινοτικό κέντρο, επιφάνεια 3,750τ.π.
Παραδίδεται µε κεντρικό κλιµατισµό.
T.$1,700,000.
•CONDO 2 υπνοδ., ντούµπλεξ. ∆ιαµέ-
ρισµα 2 υπνoδ. στον A’ όροφο και στού-
ντιο στο υπόγειο. T. $465,000. 
•ASTORIA/UPPER DITMARS, GARDEN
BAY MANOR: Γωνιακό ∆IAM. CONDO,
βλέπει στο πάρκο, 2 υπνοδ., ευρύχωρo,
φωτεινό. T. $385,000.
•ASTORIA, Newtown Ave. area: EΠAΓ-
ΓEΛMATIKOΣ XΩPOΣ µε έγκριση για ιατρι-
κό ή κονοτικό κέντρο ή γραφεία συλλόγου,
3,000τ.π. Eνοίκιο $6.000 τον µήνα. 
•ASTORIA/UPPER DITMARS: ∆IAM.
CONDO, B’όροφος µε θέα στο πάρκο.
γων., ευρύχωρο, φωτεινό, 1 υπν., ξύλι-
να (δρύινα) πατώµατα, πλυντήριο/στε-
γνωτήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων,
T.$345,000. Tηλ. έχουµε το κλειδί!
•ASTORIA/UPPER DITMARS, BARCLAY
GARDENS: ∆IAM. CONDO 820τπ., 2
υπνοδ., εξαιρ. κατάστ., πλυντήριο/στε-
γνωτήριο, κοινόχρηστα $328/µήνα. 
T. $460,000. 
•ASTORIA/SHORE TOWER: ∆IAMEPI-
ΣMA CONDO ενός υπν. µε µπαλκόνι
και ξύλινα πατώµατα, πάρκιγκ για 1 αυ-
τοκίνητο. T.$430,000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ! 

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ CREDIT ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ!

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ANEIO & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΟΥ ΑΚΙΝΗTOY ΣΑΣ!

GLOBAL CITY REALTY, INC.,
3    3355--1100  BB’’wwaayy,,  SSuuiittee  220077,, AAssttoorriiaa,,  NNYY  1111110066

(718) 932-4097
227944/1369/12-31

LONG ISLAND
• EAST MEADOW: Oικία 2 οικογενει-
ών, 1ος όροφος σαλόνι, µεγ. κουζίνα, 2
υπνοδωµ., πλήρες λουτρό, 2ος όροφος
σαλόνι, eating kitchen, 2 υπνοδωµ.,
πλήρες λουτρό. Τελειωµένο υπόγειο µε
εξωτερική είσοδο, γκαράζ, florida
room, µεγ. οικόπεδο. T. $459.000
• PLAINVIEW - Expanded Ranch, σαλό-
νι, τραπεζαρία, 5 υπνοδωµ., 2 λουτρά,
υπόγειο. T. $419.000
• PLAINVIEW: Oικία Cape, 4 υπνοδωµ.,
2 λουτρά, τελειωµένο υπόγειο µε ξεχω-
ριστή είσοδο γκαράζ, κοντά σε όλα.
T.$422.500
• BETHPAGE - Oικία Rranch, άριστη κα-
τάσταση, 3 υπνοδωµ., καινούργια κου-
ζίνα, καινούργιο λουτρό, τελειωµ. υπό-
γειο µε λουτρό. T. $457.000
• BETHPAGE: Oικία high Ranch µητέ-
ρας/κόρης, σαλόνι, τραπεζαρία, 4
υπνοδ., 2 λουτρά, γκαράζ. T. $465.000
• HICKSVILLE: Oικία split level, άριστη
κατάσταση, σαλόνι, τραπεζ., formal
dining room, eating kitchen, 3 υπνο-
δωµ., 2 λουτρά, τελειωµένο υπόγειο,
µεγάλο καθιστικό, T. $519.000

∆ιαθέτουµε πολλές άλλες οικίες 
FULL MORTGAGE DEPARTMENT

ΚΑΙΤΗ ΦΩΚΑ
ALPHA REALTY

(516)822-1300, (516)942-3321
2225Re/35/12-31

ASTORIA/BROADWAY/44th ST: OIKIA
6 οικογ., τούβλ., 5 διαµ των 4 δωµ. και 1
των 3 δωµ., υπόγειο, αυλή, σε καλή κα-
τάσταση. Eτήσιο εισόδηµα $73,600. T.
$1,050,000.
ASTORIA/BROADWAY/45th ST: Kαιν.
OIKIA 3 οικογ. µε 6 δωµ.,  3 υπνοδ., 3
λουτρά+6 δωµ., 3 υπνοδ., 2 λουτρά+ 5
δωµ., 2 υπνοδ., υπόγειο, γκαράζ, χώρος
πάρκιγκ 2 αυτοκ. T.$1,300,000.
ASTORIA:OIKIA 2 οικογ. τούβλ., ηµια-
νεξ., διαµ. 6 δωµ. ντούµπλεξ µε 2 λου-
τρά+διαµ. ενός υπνοδ., πάρκιγκ. Zo-
ning R6B. T. $789,000.
ASTORIA, 35 Ave./31 St.: ∆IΠΛOKA-
TOIKIA τούβλ., 4+4 δωµ., υπόγειο.
T.$699,000
ASTORIA/DITMARS: CO-OP ∆IAM. 4
δωµ., 2 υπνοδ., σε καλή κατάσταση.
T.$249,000.
ASTORIA/STEINWAY/DITMARS: CO-OP
2 δωµ., ενός υπνοδ., σε καλή κατά-

σταση. T.$199,000.
*****************

ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

22221RE/45/12-31

ORIENT  SOUND FRONT  ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
µιας  acre, σε λόφο, µε απεριόριστη θέα
στις ακτές του Connecticut. Πεντακάθα-
ρη παραλία. Περιοχή µε πολλούς Ελλη-
νες. Υλοποιήστε τα όνειρά σας. Πρέπει
να το δείτε. Ο ιδιοκτήτης βιάζεται. Τ.
$1,299,000. MLS# 208 3471. 

Pamela Paynter
Broker G.R.I., R.S.P.S.

(631) 697-2281
229755/9668/10-11

ASTORIA
Περιοχή BROADWAY, ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

35Χ85 Τ.Π., zoning R5.
BAYSIDE

ENOIKIAZETAI καινούργιο εµπορικό
KTIPIO, από 1,000-20,000τπ.

Tηλεφωνήστε µας!
IRENE MIHALIOS R.E.
22-07 36th St., Astoria, NY.

(718) 204-7929
228452/71/12-31

KREOS CONSTRUCTION,CORP.
INTERIOR REMODELING PLUS

Tεχνικό συνεργείο µε 20 χρόνια πείρα,
αναλαµβάνει µε συνέπεια και ειλικρί-

νεια, εσωτερικές ή εξωτερικές εργασίες
στο µαγαζί, στο σπίτι ή στο γραφείο σας.
Κάθε οικοδοµική εργασία, µικρή ή µεγάλη.
Υπόγεια, κουζίνες, µπάνια, δωµάτια.
Αλλαγές, επισκευές, νέες ρυθµίσεις. 

General Construction. Bάψιµο, brick,
stucco, παράθυρα, τσιµέντα.

XAMHΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!
FREE ESTIMATES 
FULLΥ INSURED

∆ωρεάν τηλέφωνο
1-800-226-6907
(718) 353-0053 

ΦΑΞ:(718) 301-5782
7094240/7125/10-16

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ

30 χρόνια πείρα µε το BUILDING DEPT.
• Εκδόσεις αδειών, permits & C of O
• Approval and Permits 3 - 5 days
• Remove violations
• Νοµιµοποιήσεις υπογείων
• Ολων των ειδών οι οικοδοµικές εργασίες,

µικρές ή µεγάλες.
• Βοηθάµε στην εξασφάλιση δανείου για

ανέγερση οικιών, ανακαινίσεις ή επιχειρή-
σεις.

• Αναλαµβάνουµε τις ίδιες εργασίες και
εκτός Νέας Υόρκης.

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

• Εκδοση οικοδοµικών αδειών και κατα-
σκευή κτιρίων.

ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
FREE CONSULTATION

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
33-04 30th Avenue, Astoria, NY

(718) 728-8181
787754/8597/12-31

ΚΚOOUULLIIKKOOUURRDDIISS  &&  AASSSSOOCCIIAATTEESS
PPEETTEERR  JJ..  KKOOUULLIIKKOOUURRDDIISS
Member of NY, NJ, CT & DC Bars.
Αναλαµβάνουµε:
•ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ
•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ
•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(Criminal / Municipal)
•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)
Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644
Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555

707313/1949/12-31

----------------------------------------------------------

ALFA LEGAL SERVICES
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 
30 χρόνια πείρα 

•ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ για ΕΛΛΑ∆Α
•ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ / ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
•ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ / ∆ΩΡΕΕΣ
•∆ΙΑΘΗΚΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
•ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ στα ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ
•∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΗΚΩΝ 
(Νέα Υόρκη και Ελλάδα) 
•ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ
•ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Προσοχή!!! ∆έν χρειάζεται να µεταβείτε στην
Ελλάδα για να τακτοποιήσετε τα κληρονοµικά
& περιουσιακά σας. Όλα τα συµβόλαια για
αποδοχές κληρονοµιάς, γονικές παροχές, αγορές,
πωλήσεις κ.λ.π., γίνονται εδώ. 25-25 31 Ave.,
Astoria, NY 11106. Tηλ.: (718) 204-0700 -
Fax: (718) 278-8570.

708884/85/12-31

-------------------------------------------------------
JJIIMMMMYY  CC..  SSOOLLOOMMOOSS
•Αδειούχος ΝΥ & CT
•ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
•ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ
Oµιλούµε Eλληνικά. Υπηρεσίες 24 ώρες
το 24ωρο. Επισκέψεις κατ’ οίκον ή στο
νοσοκοµείο. 

∆ωρεάν συµβουλές στο δωρεάν 
τηλ. (888) 777-8785

31-14 Βroadway, Astoria, NY 
Tηλ. (718) 278-5900.

709934/11032/12-31

------------------------------------------------------

---

709403/8828/10-15

MAINAΛON APKA∆IAΣ
Aγροτικό τεµάχιο 17,852τ.µ., κείµενο
στην κτηµατική περιφέρεια της κοινό-
τητος, θέση KAPAΓIANNOYΛEΣ. Eίναι
επίπεδο και περιβάλλεται από 2 δρό-
µους δηµόσιους και ασφαλτοστρωµέ-
νους, απέχει από την Tρίπολη 10 χλµ.,
τα πλησιέστερα χωριά απέχουν και από
τους 2 δρόµους 2 χλµ. ∆άβια και Xρυσο-
βίτσι. Για πληρ. τηλ. (210) 644-2692,
ζητ. κυρία Mπαρουξή

269274/01/09-30

ΕΝΟΙΚΙAΖΟΝΤΑΙ 
ΟΛΟΚΑIΝΟΥΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΚIΝΗΤΑ 2006-2007
Με ειλικρίνεια, µε σεβασµό 

και αγάπη προς την Οµογένεια

Τηλ.: 011-30-210-4634555
Fax.: 011-30-210-4634055

Α/Α: 048/09-30

ι

PEGASUS
CAR RENTAL

ΤΤηηλλ..::  ++3300--221100--88994466551199  ••  ++3300--221100--99665533886688
ΤΤηηλλ//FFaaxx::  ++3300--221100--99665533886677
ΚΚιιννηηττόό::  ++3300--66994444--883344448833

website: pegasuscars.com
e-mail: info@pegasus-cars.com

Α/Α: 65/06-08-09

PRICELIST 2008

EUROPEAN CAR RENTAL
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε ΟΛΗ την Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΛΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΟΖΑΝΗ - ΚΡΗΤΗ

Πολύ µεγάλες προσφορές σε καινούρια 
αυτοκίνητα για την περίοδο 11 Σεπτ. ως 31 ∆εκ.

11 ΩΣ 30 ΣΕΠΤ. 10 OKT-31 ∆EK.
PICANTO (city car) 1.0cc 20 € 15 €
HYUNDAI ACCENT 1.4cc 23 € 18 €
HYUNDAI MATRIX 1.6cc 26 € 20 €
HYUNDAI MATRIX 1.6cc AUTO 29 € 22 €
VW PASSAT/HYUNDAI ELANDRA auto1.6cc 34 € 29 €
AUDI A4 1.6cc/BMW 318 44 € 39 €
AUDI A6 1.8cc AUTO 54 € 49 €
MERCEDES E200 or BMW 520 80 € 70 €
JEEP TUCSON 2.0cc 42€ 37 €
JEEP SANTA FE 2.7cc AUTO 47 € 42 €
JEEP CHEROKEE 3.7cc AUTO 60 € 55 €
BMW X5-GRAND CHEROKEE 3.0cc AUTO 80 € 70 €
JAGUAR S TYPE 3.0cc AUTO 80 € 70 €
PORSCHE CAYENNE 3.2cc AUTO 200 € 190 €
HAMMER H2 AUTO 220 € 190 €
MERCEDES S-350 AUTO 300 € 190 €

Minimum Rental = 7 Days
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται: •Παραλαβή / παράδοση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος (0800-2100) 

• Μικτή ασφάλεια • Οδική βοήθεια • Νοµική προστασία • Φροντίδα ατυχήµατος•  Ελεύθερα χιλιόµετρα •  ΦΠΑ
Όλα τ’ αυτοκίνητα διαθέτουν: AC, Air Bag, ABS, Radio CD

Τηλ. +30 210 9233200, 9233270
Φαξ  +30 210 9246727
Κιν. +30 6947 204804 Κος Πάνος ΑΠΟ 1 ΟΚΤ. ΩΣ 31 ΜΑΡΤ.
e-mail: athens@europeancars.gr ∆ΩΡΟ 1 ΗΜΕΡΑ
Web Sites: www.europeancars.gr  &  Kάθε 7 Ηµέρες
www.europeancitylimo.com Ενοικίασης

NEW LIMO SERVICE AROUND GREECE
Transfers από το αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος προς το ξενοδοχείο 

και προς όλους τους προορισµούς Private Tours µε οδηγό από την Αθήνα 
σε όλα τα αξιοθέατα εντός και εκτός Αττικής. 

Προσφορά στο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ – {‘‘Mamma mia’’ – the movie (island)}
∆ΙΑΚΟΠΕΣ –ROOMS – APPARTMENTS – MAISONETTES

Special Offers Για όλη την σαιζόν για ζευγάρια & οικογένειες από 2 έως 6 ατόµων.

A/A-73/10-19

ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλ: 011-30-210-9959-955
Fax: 011-30-210-9933-386
Mob: 011-30-6979-241658

Ζητήστε τον κ. Σπύρο
www.avance.gr
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MG ΦΘΗΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ MG

Ενοικιάζουµε αυτοκίνητα 
από το 1968 σε όλους τους τύπους. 

Αυτόµατα και συµβατικά. 
Εβδοµάδα 195 ευρώ, ΜΗΝΑΣ 650 ευρώ 

Τηλ.: 011-30-210-524-7515
AA85/10-15

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
στην Ελλάδα

ΠΟΥΛΑΤΕ  Ή ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΟΥ

ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙ∆Η
GGRRII,,  CCRRSS

Associate Broker
Τηλ.: +30-210-9628900 
Κιν.: +30-694-9774060
• Γλυφάδα Κάτω οροφοδιαµέρισµα 1ου ορόφου
135 τµ µε 3 υ/δ, µπάνιο, wc, µεγάλες βεράντες,
αυτόνοµη θέρµανση, πάρκιν και αποθήκη. 
• Γλυφάδα Άνω διαµέρισµα 103 τ.µ 1ου ορό-
φου, 7 ετών διαµπερές µε θέα σε πάρκο, 2υ/δ,
αποθήκες, πάρκιν, συναγερµό, τζάκι, αυτόνο-
µη θέρµανση, α/c. (κωδ: 0713 ΕΖ)
• Βούλα 50 µέτρα από την παραλία και το κέ-
ντρο, διαµέρισµα 1ου ορόφου 82 τµ µε 2 υ/δ, 1
µπάνιο, µεγάλο σαλόνι, αποθήκη.

AA:099/17-10

Πωλήσεις στην Eλλάδα

∆ιανοµές Πετρέλαια

∆ικηγόροι

Αρχιτέκτονες

Εργολάβοι

Πωλήσεις Οικοπέδων

HICKSVILLE,NY: ∆IΠΛOKATOIKIA
ανεξάρτ., 6 υπνoδ., 5 λουτρά, EIK,  
τελειωµ. υπόγειο, γκαράζ, patio,
εξαιρετ. κατάσταση. T.$759,000
GLEN COVE,NY: Θέα στη θάλασσα, MONOKATOIKIA
ανεξάρτ., 4 υπν., 4 1/2  λουτρά, EIK, attic, οικόπ.
269X153,  πισίνα, γκαράζ 2 αυτoκ.  T.$1,199,999. 
Tηλ. (516) 922-9800, ext. 215 - Cell. (516) 353-
5558

229716/16298/09-27

Marilyn Economou
Vice President

Top Agent

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

τις υπηρεσίες µας στην κοινότητα για πολλά ακόµα χρόνια

Το πιο δηµοφιλές Γραφείο Τελετών της περιοχής

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

II∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΗΗΣΣ ∆∆IIΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ ∆∆IIΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ

ΕΛΕΝΑ

371 Court Street, 
Brooklyn, NY 11231

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ

(718) 522-3495

ΧΕΙΡΟΜΑNΤΕΙΑ
ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

∆ΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡOΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΒΟΗΘΑ ΣΕ 
ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΙΚΑ, ΓΑΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

∆ΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΤΥΧΙΑ

MENTIOYM
LAURA

Θεραπεία µέσω προσευχής και αυτοσυ-
γκεντρώσεως. Σας συµβουλεύει για όλα
τα προβλήµατα. ∆ιαβάζει τα χαρτιά και
το χέρι. Συµβουλές µέσω τηλεφώνου.
Ενώνει χωρισµένους. Καταπληκτικά
αποτελέσµατα. Μοναδική στο είδος της.
Τηλεφωνήστε σήµερα για ραντεβού. 

1(212) 563 - 4167

1(718)207-2662
µιλά ελληνικά

18 West, 37th St., Suite 202
µεταξύ 6 & 5 Aves, 

New York, NY 10018-7400
4407

Μέντιουµ/Αστρολόγοι

Γραφεία Τελετών

1225 Franklin Avenue, Garden City, NY 11530
Tel.: (516) 294-4433 • Fax: (516) 294-4439 

iangelakis@gmail.com

Queens • Brooklyn • Nassau • Suffolk

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
• ∆ΙΑΖΥΓΙΑ • ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ 

• ΚΗ∆ΕΜΟΝΙΕΣ
• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

LAW OFFICES OF MARIA SCHWARTZ

ΚΗ∆ΕΙΑ
Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, 

γαµπρό, θείο και νονό

ΓEΩPΓIO ΛAMEPA
από τον Πειραιά

ετών 70

που απεβίωσε τη Tρίτη 23 Σεπτεµβρίου 2008  

κηδεύουµε τη Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2008  

από το νεκροποµπείο CLAVIN FUNERAL HOME, 

7722 4th Ave., Brooklyn, NY 11209.

Ωρες επισκέψεων: Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου, 2:00-4:00 και 7:00-9:00µ.µ.

Η νεκρώσιµη ακολουθία θα ψαλεί στον ιερό ναό του Tιµίου Σταυρού,

8401  Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209 και ώρα 11:30π.µ. 

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Η σύζυγος
ANAΣTAΣIA ΛAMEPA

Tα παιδιά
ZANET και Iατρός ΠOΛY∆ΩPOΣ AMΠATZHΣ

ΣOΦIA ΛAMEPA και ο µνηστήρας EAN EVERS
IΩANNHΣ ΛAMEPAΣ

Tα εγγόνια
ΠAYΛOΣ AMΠATZHΣ
∆HMHTPA AMΠATZH

Tα αδέλφια 
EΛENH και ANTΩNHΣ ΣIMHTZHΣ
MAPIA και IΩANNHΣ AYΛΩNITHΣ

Oι γυναικάδελφοι
Tα ανίιψια

O βαπτιστικός
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

Αντί  ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να προσφέρουν δωρεά στην µνήµη του,

στο: National Kidney Foundation, 30 East 33st St., New York, NY 10016  ή 

στο Holy Cross Greek orthodox Church, 8401 Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209.

DAHILL FUNERAL HOME
(718) 336-2900

801599/16418

ΚΗ∆ΕΙΑ
Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, γιό,  αδελφό, θείο, ανιψιό

εξάδελφο και κουµπάρο

∆HMHTPIO ΠAΠΠA
από το Aργυροχώρι Πωγωνίου Hπείρου

ετών 62

που απεβίωσε τη Tρίτη 23 Σεπτεµβρίου 2008  

κηδεύουµε το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2008  

από το νεκροποµπείο OAKLAND MEMORIAL HOME, 

330 Ramapo Valley Road, Oakland, NJ 07436, τηλ. (201) 337-6161.

Ωρες επισκέψεων: Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου, 7:00-9:00 µ.µ. 

και Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου, 2:00-4:00 και 7:00-9:00 µ.µ.

Η νεκρώσιµη ακολουθία θα ψαλεί στον ιερό ναό του Aγίου Nικολάου, 

467 Grandview Ave., Wyckoff, NJ 07481, τηλ. (201) 652-4774

και ώρα 10:00 π.µ. 

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Η σύζυγος
PAΛIA ΠAΠΠA

H µητέρα
AΛEΞAN∆PA ΠAΠΠA

Tα παιδιά
Iατρός AΛEΞAN∆PA ΠAΠΠA-GOMES και CHAD GOMES

Tα αδέλφια
ΘEOXAPHΣ και ΦΩTEINH ΠAΠΠA

ΓEΩPΓIOΣ και KΩNΣTANTINA ΠAΠΠA
AΘANAΣIOΣ ΠAΠΠAΣ

Tα ανίψια
ΠHNEΛΠH Θ. ΠAΠΠA

KΛEIΩ και JOSEPH PERIKUPKA
XAPAΛAMΠOΣ Θ. ΠAΠΠAΣ

NIKOΛAOΣ Γ. ΠAΠΠAΣ
H κουµπάρα

ΓEΩPΓIA BATΣI∆H
Oι θείοι, οι θείες, τα εξαδέλφια

και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.
801600

Βιβλιοπωλείο
Τηλ: (718) 784-5255
ΦΑΞ: (718) 472-0510

WR

από το 1915
για τον Ελληνισµό

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «Το Βήµα»). Εκατό µικροεπενδυ-
τές από τη Λάρισα που επένδυσαν
σε προϊόντα της Citibank είδαν τα
χρήµατά τους να χάνονται, λόγω
χρεοκοπίας της Lehman Βrothers. 

Τα στελέχη της τράπεζας τους
πληροφόρησαν ότι τα προϊόντα στα
οποία επένδυσαν µπορεί να χαρα-
κτηρίζονται ως εγγυηµένου κεφα-
λαίου αλλά εγγυήτρια δεν είναι η
ίδια η τράπεζα αλλά η Lehman
Βrothers.

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι
η συγκεκριµένη τράπεζα είχε δε-
σµευτεί και µέσω συνοπτικού ενη-
µερωτικού εγγράφου για την ασφά-
λεια του κεφαλαίου µε τη λήξη των
συµβολαίων που υπέγραφαν οι κα-
ταθέτες.

Μάλιστα όπως οι ίδιοι υποστηρί-
ζουν δεν επρόκειτο για προϊόν
υψηλού ρίσκου, αφού δεν γινόταν
καµία αναφορά για επιτόκιο παρά
µόνο για τη διασφάλιση του κεφα-
λαίου. 

Τα συγκεκριµένα προϊόντα εγ-

γυηµένου κεφαλαίου προσφέρο-
νταν και από άλλες τράπεζες (µε
πολύ µικρότερη συµµετοχή) και εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ορισµένοι
από τους επενδυτές όπως ο Ν. Πι-
τσούλης, πρόεδρος του ΚΕΚ «∆ήµη-
τρα» στη Λάρισα, έσπευσαν να
επενδύσουν στο προϊόν αυτό για να
διασφαλίσουν τις αποταµιεύσεις
τους το 2003, λόγω του πολέµου
στο Ιράκ.

Αρκετοί επίσης µικροεπενδυτές
στην ευρύτερη περιοχή της Λάρι-
σας όπου διατηρεί υποκατάστηµα η
Citibank είχαν τοποθετήσει οικονο-
µίες ετών ή το εφάπαξ τους.

Στην Ελλάδα το ποσό που έχει
επενδυθεί στο συγκεκριµένο προϊ-
όν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε
101 εκατoµµύρια ευρώ. 

Μόνο στη Λάρισα υπολογίζεται
ότι κινδυνεύουν να χάσουν 8-10
εκατοµµύρια ευρώ περί τους 100
µικροεπενδυτές. 

Ο ακριβής αριθµός δεν µπορεί
να προσδιοριστεί παρά µόνο από
την ίδια την τράπεζα.

Χάθηκαν επενδύσεις στη
Λάρισα λόγω της Lehman



ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «Λοιπόν»). Ο µεγάλος Ελληνας
ηθοποιός Θανάσης Βέγγος δάκρυσε
από νοσταλγία όταν παραβρέθηκε
στα γυρίσµατα της ταινίας «Ο Ηλίας
του 16ου», που γυρίζεται και πάλι
αυτή τη φορά µε τον Πέτρο Φιλιππί-
δη στο ρόλο του Ηλία, που είχε ανε-
πανάληπτα ερµηνεύσει ο Κώστας
Χατζηχρήστος.

Σύµφωνα µε το περιοδικό «Λοι-
πόν», επιθυµία του Θανάση Βέγγου
ήταν να παρευρεθεί στα γυρίσµατα
του «Ηλία του 16ου», καθώς στην
πρώτη ταινία είχε ερµηνεύσει τον
Θωµά και οι αναµνήσεις από εκείνη
την εποχή ξύπνησαν όταν βρέθηκε
στα πλατό. Η συγκίνηση τόσο του
ίδιου όσο και των συναδέλφων του
ήταν µεγάλη!

Οταν έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος
Φιλιππίδης θα πρωταγωνιστήσει
στο «remake» της θρυλικής ταινίας,
που έσπασε ταµεία πριν από ακρι-
βώς µισό αιώνα (1959), ο Θανάσης
Βέγγος ήταν ένας από αυτούς που
πίστεψε στην επιτυχία της. Ετσι, θέ-
λησε να επικοινωνήσει µε τον κ. Φι-
λιππίδη και να του ζητήσει να πα-
ρευρεθεί σε ένα από τα γυρίσµατα.

Το ρόλο του στην ταινία θα εν-
σαρκώσει ένας άλλος Θανάσης, ο

Θανάσης Τσαλταµπάσης, γνωστός
από τη συµµετοχή του σε σίριαλ και
διαφηµίσεις κινητής τηλεφωνίας.

Οντως, στις αρχές Αυγούστου ο
Θανάσης Βέγγος άφησε το Περιγιά-
λι της Κορίνθου, όπου βρισκόταν οι-
κογενειακώς στο εξοχικό του και
πήγε στο Θησείο, όπου πραγµατο-
ποιούνταν κάποια γυρίσµατα. Εκ-
πληκτοι όλοι είδαν το µεγάλο µας
ηθοποιό να εισέρχεται στο χώρο και
µαγεµένοι υποδέχτηκαν τον εθνικό
σταρ! Μόλις έπεσε η κλακέτα και ξε-
κίνησαν µια σκηνή, η συγκίνηση
του Βέγγου ήταν µεγάλη. ∆άκρυσε
από χαρά και ευτυχία, αναπολώ-
ντας εκείνη την εποχή. Οι περισσό-
τεροι του ζητούσαν συµβουλές και
πολύ περισσότερο ο συνονόµατός
του Θανάσης Τσαλταµπάσης, που
ερµηνεύει το δικό του ρόλο.

Ο Θανάσης Βέγγος παρακολού-
θησε για αρκετή ώρα το γύρισµα και
όταν κάποια στιγµή έπρεπε να φύ-
γει, ευχήθηκε σε όλους τους ηθο-
ποιούς να έχουν επιτυχία. Ισως τη
µεγαλύτερη χαρά από την επίσκεψη
αυτή να ένιωσε ο Πέτρος Φιλιππί-
δης, αφού είχε µπροστά του ένα ζω-
ντανό θρύλο, τον οποίο σέβεται,
θαυµάζει και αγαπάει από µικρό
παιδί.
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ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οι ενδοκυβερνητικές τριβές και η
στάση του Πρωθυπουργού, η επικεί-
µενη συνάντηση της Ντόρας Μπακο-
γιάννη µε τον Μάθιου Νίµιτς και τον
Σκοπιανό πρόεδρο Τσερβενκόφσκι,
οι δεσµεύσεις Αλογοσκούφη για ανά-
καµψη της Οικονοµίας µε βάση συ-
γκεκριµένους χειρισµούς, καθώς και
η ενδοτραπεζική κρίση και ο φόβος
των επισφαλειών, είναι από τα θέµα-
τα που κυριαρχούν στον Τύπο της
Τετάρτης 24 Σεπτεµβρίου.

«Η Αυγή»
Θερµοκήπιο σκανδάλων οι ιδιωτικο-
ποιήσεις εν µέσω κρίσης. Εφησυχα-
σµό εκπέµπει η κυβέρνηση.

«Λόγος»
∆ιέξοδο αναζητούν στη Ν∆. Νέες βο-
λές Μεϊµαράκη, «αιχµηρή» απάντη-
ση Ρουσόπουλου. Καζάνι που βράζει
η Ρηγίλλης εν αναµονή της συνε-
δρίασης της Κ.Ε.

«Η Καθηµερινή»
Κρίσιµο 48ωρο διαβουλεύσεων και
αποφάσεων. Ορόσηµο η σύνοδος της
ΚΕ της Ν∆ την Παρασκευή.

«Ριζοσπάστης»
Η επίθεση στον Στάλιν δείχνει το φό-
βο τους από τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Χυδαία βρωµερή αντικοµουνιστική
δήλωση 409 ευρωβουλευτών.

«Αδέσµευτος Τύπος»
Πρώτη η Ελλάδα στη διαφθορά στην
ΕΕ. Το ανακοίνωσε η «∆ιεθνής ∆ια-
φάνεια.

«Απογευµατινή»
Καθηγητής σκότωσε τη γυναίκα του
και την έθαψε σε πάρκο της Φιλοθέ-
ης. Πρωτοφανές έγκληµα συγκλονί-
ζει γνωστό ιδιωτικό σχολείο των
Αθηνών.

«Αυριανή»
Αντέχουν στην κρίση Οικονοµία και
ελληνικές τράπεζες. Ενώ ο αµερικα-
νικός τυφώνας σαρώνει τις αγορές,
ανεβάζει στα ύψη τις τιµές του πε-
τρελαίου και προκαλεί πανικό στα
τραπεζικά µεγαθήρια.

«Το Βήµα»
Ρήγµατα προς τα δεξιά. Επαφές βου-
λευτών της Ν∆ και τον ΛΑΟΣ. Εντεί-
νονται τα φαινόµενα διάλυσης στην
κυβερνητική παράταξη.

«Η Βραδυνή»
Ανάσα για τους δανειολήπτες. «Πρά-
σινο φως» στο νοµοσχέδιο Αλογο-
σκούφη από την Κυβερνητική Επι-
τροπή.

«Εθνος»
Ραντεβού για... ανασχηµατισµό. ∆ί-
νουν 48ωρη προθεσµία στον πρωθυ-
πουργό για να κινηθεί.

«Ελεύθερος»
Μεϊµαράκης: ∆ιώξε τον Θοδωρή να
γλιτώσουµε. Ο Υπ. Αµυνας θέτει προ
των ευθυνών του τον Κ. Καραµανλή.

«Ελεύθερος Τύπος»
Εφιάλτης στην Ευρώπη για το κινέζι-
κο γάλα. ∆ιατροφικός συναγερµός
στις χώρες της ΕΕ για τρόφιµα που ει-
σήχθησαν από την Κίνα και µπορεί
να περιέχουν τοξική µελαµίνη.

«Ελευθεροτυπία»
Κεφαλοκλείδωµα στο Μαξίµου. ∆ια-
σύρεται ο Πρωθυπουργός µε τα κα-
τορθώµατα του συµβούλου του.

«Εστία»
Η διέξοδος για τον Καραµανλή. Αµεί-

λικτος ο νόµος της πολιτικής φθοράς.

«Τα Νέα»
Εκρηξη φτώχειας ξεσκεπάζει Καρα-
µανλή. 280.000 περισσότεροι φτω-
χοί σε ένα εξάµηνο.

«Εθνικός Κήρυκας»
Φοβερή πίεση ασκούν για την άµεση
ψήφιση του πακέτου - Ο υπ. Οικονο-
µικών και ο πρόεδρος της Fed στο Κο-
γκρέσο • Πρώτη ήττα της Αρχιεπι-
σκοπής στο θέµα Κατίνα • Συναντή-
σεις Ντόρας µε Νίµιτς-Ράις • Ευκαι-
ρία για λύση βλέπει η Αµερική • Ενί-
σχυση οµογενών σε Οµπάµα • Κύριο
άρθρο: Ποιος πρόεδρος Τζορτζ
Μπους;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Εξπρές»
Στον αέρα 10 εκ. µετοχές για short
selling στο Χ.Α. Ηπιες οι ρυθµίσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
περιορισµό των «ανοιχτών πωλήσε-
ων».

«Ηµερησία»
Morgan και Goldman βούλιαξαν
χθες το Χ.Α. Επιθετικές πωλήσεις λό-
γω αναγκαστικής αναδιάρθρωσης
ενεργητικού.

«Κέρδος»
Λιγότερα και ακριβότερα δάνεια από
τις τράπεζες. Τραπεζική «εσωστρέ-
φεια» για τον φόβο των επισφαλει-
ών.

«Ναυτεµπορική»
Κοµισιόν: Η κρίση αγγίζει την πραγ-
µατική οικονοµία. Απαισιόδοξες
εκτιµήσεις Αλµούνια και αξιωµατού-
χων της Ενωσης.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Αγγελιοφόρος»
Ιερά παζάρια για 120.000 στρέµµα-
τα. Οι διεκδικήσεις από µονές στην
Κεντρική Μακεδονία.

«Αγώνας» (Θράκης)
«Θα δώσουµε µάχη στις Βρυξέλ-
λες...».

«Αιχµή» (Αιτωλοακαρνανίας)
Και τώρα ποιος;;;

«Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Εκθετος ο Πρωθυπουργός. Καταδί-
κη-βόµβα για τον πρωθυπουργικό
σύµβουλο.

«Αλήθεια» (Χίου)
Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα.

«Αιολικά Νέα» (Λέσβου)
Στον εισαγγελέα η υπόθεση µε τα ει-
σιτήρια.

«Αργολίδα» (Αργολίδας)
∆είχνουν το δρόµο για την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

«∆ηµοκρατική» (Ρόδος)
Μονή Πάτµου: Νέο Βατοπαίδιον;

«Ελευθερία» (Καλαµάτας)
Η λυµατολάσπη απειλή για τη δηµό-
σια υγεία.

«Ελευθερία» (Λάρισας)
«Μανιφέστο» Μεϊµαράκη.

«Η Ερευνα» (Τρικάλων)
Αγρότες και κτηνοτρόφοι «οργώ-
νουν» τους... δρόµους

«Η Γνώµη» (Θράκης)
Στο «στόχαστρο» το νέο πεδίο βολής.

«Η Ηµέρα» (Αχαϊας)
Χωρίς... έδρα η δίκη για τα «κυκλώ-
µατα».

«Ηµέρα τση Ζάκυθος» 
(Ζακύνθου)
«Στηµένο το παιχνίδι απ’ όλες τις µε-
ριές»!

«H Τόλµη» (Κρήτης)
Αποποµπή από Καραµανλή του Γιάν-
νη Κεφαλογιάννη.

«Λαµιακός Τύπος» (Λαµίας)
«Αντάρτικα» στους ∆ήµους για τον
«Καποδίστρια 2».

«Νέα Κρήτη» (Κρήτης)
Τοπλού: Το Βατοπέδιο της Κρήτης.

«Μακεδονία» (Θεσσαλονίκης)
Πρωτιά και στη διαφθορά. Η Ελλάδα
κατέχει τα σκήπτρα στην Ευρώπη
των «15», έρχεται 57η στον κόσµο.

«Πατρίς» (Κρήτης)
Ρεσάλτο στην περιουσία του ∆ηµοσί-
ου. Μεγάλο κόλπο για να φάνε ιδιώ-
τες µεγάλη έκταση στη Χερσόνησο.

«Πρωινός Λόγος» (Ιωαννίνων)
Παραδείγµατα ανθρωπιάς! Τεράστια
η προσφορά των δύο Νοσοκοµείων
προς την Αλβανία.

«Πρωινός Τύπος» (Καρδίτσας)
Αναζητούν µια νέα αρχή στη Ν∆.

«Ταχυδρόµος» (Μαγνησίας)
Αγωνία γιατρών για την αερορύπαν-
ση • Σάλος για τον Κεφαλογιάννη.

«Τύπος» (Θεσσαλονίκης)
Συνεχίζεται η αδιαφάνεια στην Ελ-
λάδα. Απειλή για την ελληνική κοι-
νωνία.

«Χανιώτικα Νέα» (Χανίων)
Σοβαροί κίνδυνοι από τη διαρροή
υγρών λυµάτων στους ΧΥΤΑ.

NGTV
11:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ΝΕΤ)
12:00 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
13:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ALTER)
16:30 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
18:30 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
19:00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ NGTV 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
19:30 «ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΥΓΕΙΑ» (ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ HANDS ON)

20:30 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
21:30 EΙ∆ΗΣΕΙΣ NGTV & ΝΕΤ
22:10 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
00:00 ΖΩΝΤΑΝΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α

ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1

06:40 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
10:00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
13:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
14:15 DEAL
15:00 ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ  ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΪΜΗ
15:45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ
17:20 ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
18:50 ΛΟΛΑ
19:40 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
20:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
21:00 ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ
21:45 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ
22:30 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
03:00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ

ERT SAT
05.45 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
10.00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ (ΣΥΝ∆.ΝΕΤ)
12.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)

13.00 ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ∆Α (ΝΕΤ)
15.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
16.00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
18.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
19.00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
20.00 ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
21.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΑΘΗΝΑ -

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» (ΕΠ.5)
23.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

«ΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ» (ΕΠ.3/4)
24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» (ΕΠ.3/13)
01.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

«ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ» (ΕΠ.13)
02.0 0 ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ 

Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ (1/13)
03.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (Ε)
04.00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (Ε)

Του ΣΠΥΡΟΥ ΟΡΝΕΡΑΚΗ από «ΤΑ ΝΕΑ»

Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Τα αντιφατικά µηνύµατα που δέχε-
στε σήµερα δεν σας επιτρέπουν να
νιώσετε ασφάλεια και σταθερότητα
στις σχέσεις σας. Αποφύγετε τις υπε-
ραισιόδοξες αξιολογήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Η σηµερινή ηµέρα σας δίνει σηµαντι-
κές ευκαιρίες στον επαγγελµατικό,
οικονοµικό και προσωπικό τοµέα.
Οικογενειακά θέµατα και πρακτικά
ζητήµατα βρίσκουν λύση.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Κρατήστε ισορροπίες σε διενέξεις
στον επαγγελµατικό και προσωπικό
τοµέα και αποφύγετε ανταγωνιστι-
κές συµπεριφορές και κόντρες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Αποφύγετε συζητήσεις που µπορεί
να προκαλέσουν ανατροπές. Επαγ-
γελµατικά και προσωπικά ζητήµατα
χρειάζονται προσεκτικό χειρισµό.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Αποδεχτείτε την όποια αλήθεια µε
γενναιότητα και ρεαλισµό, στρέφο-
ντας έξυπνα τυχόν αρνητικές ενέρ-
γειες ενάντια σε ό,τι σας φθείρει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεµβρίου
Αποφύγετε σήµερα συζητήσεις που
περιέχουν ένταση µε συνεργάτες
και ανωτέρους σας. ∆ώστε προσοχή
σε ανατροπές στον τοµέα των σχέ-
σεων.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου
Η σηµερινή µέρα σάς επιφυλάσσει
σηµαντικές αποκαλύψεις στα επαγ-
γελµατικά, τις οποίες αν εκµεταλ-
λευτείτε θα σας οδηγήσουν σε εποι-
κοδοµητικές αλλαγές τακτικής.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεµβρίου
Αποφύγετε σήµερα προστριβές µε
συνεργάτες, και διευθετήστε τυχόν
ανατροπές µε ήρεµο τρόπο και χωρίς
να ανοίξετε κύκλους ανταγωνισµού.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεµβρίου - 20 ∆εκεµβρίου
Αποφύγετε σήµερα προτάσεις που
κρύβουν ρίσκο και κατ’ επέκταση
κινδύνους, τόσο στον επαγγελµατι-
κό όσο και στον προσωπικό τοµέα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 ∆εκεµβρίου - 19 Ιανουαρίου
Κινηθείτε χωρίς πανικό και διευθετή-
στε µε τακτ τυχόν ανατροπές. Μην
παραµελήσετε θέµατα σπιτιού, και
γενικότερα οικογενειακά ζητήµατα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Σήµερα σάς δίνονται αρκετές ευκαι-
ρίες στον επαγγελµατικό και προσω-
πικό τοµέα, αλλά και θετικό κλίµα
για να διευθετήσετε µε αποτελεσµα-
τικότητα οικογενειακά ζητήµατα.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Ανατροπές περιέχει η σηµερινή ηµέ-
ρα και συζητήσεις µε κοντινά πρό-
σωπα που σας βοηθούν να δείτε την
πραγµατικότητα ως έχει όσον αφο-
ρά καταστάσεις του παρελθόντος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. (Ασοσιέι-
τεντ Πρες»). Μία δηµοφιλής τραν-
σέξουαλ της Τουρκίας, που ασκεί το
επάγγελµα της τραγουδίστριας δι-
κάζεται µε την κατηγορία της προ-
σβολής του Στρατού. Η συγκεκρι-
µένη κατηγορία επιφέρει φυλάκιση
έως και δύο χρόνων, ενώ η Ευρω-
παϊκή Ενωση ζητάει να καταργηθεί
η διάταξη αυτή που περιορίζει αι-
σθητά το δικαίωµα της ελεύθερης
έκφρασης.

Η 56χρονη Μπουλέντ Ερσόι, αν
και έχει κάνει αλλαγή φύλλου εδώ
και πολλά χρόνια και προτίµησε να
κρατήσει το αντρικό της όνοµα,
ενώ είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην
Τουρκία, µε την ειλικρίνεια της

γνώµης της, τα τραγούδια της και
τις συχνές της εµφανίσεις σε τηλεο-
πτικές εκποµπές.

Η ακροαµατική διαδικασία ξεκί-
νησε στις 18 Ιουνίου αλλά επειδή η
ίδια ήταν απούσα η δίκη αναβλήθη-
κε για χθες, που προσήλθε η ίδια.

Η ακριβής κατηγορία που της
προσάπτεται είναι ότι προσπάθησε
να στρέψει την κοινή γνώµη κατά
της υποχρεωτικής στρατιωτικής θη-
τείας και να βρεθεί ένοχη και να
κινδυνεύει µε εγκλεισµό στη φυλα-
κή για δύο χρόνια. 

Η κατηγορία της αποδόθηκε
επειδή σε τηλεοπτική εκποµπή που
ήταν ζωντανή είπε πως αν είχε παι-
διά δεν θα ήθελε να πάνε στο Στρα-
τό για να πολεµήσουν κατά των
Κούρδων ανταρτών.

Χθες, πάντως, στο δικαστήριο
την ακολούθησαν και κάποιοι οπα-
δοί της µε συνθήµατα όπως «Να ζή-
σει η ντίβα».

∆ικάζουν
τρανσέξουαλ
που τα ’βαλε
µε το Στρατό

Εάν οι λύπες µας γραφόντουσαν
στο µέτωπό µας, πόσοι θα ήταν άξι-
οι οίκτου απ’ αυτούς που θεωρούµε
άξιους φθόνου!

ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΟΣ

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήµερα είναι Πέµπτη 25 Σεπτεµ-
βρίου  και η Εκκλησία µας γιορτάζει
τη µνήµη Ευφροσύνης οσίας και
Παφνουτίου.

Η Λοπέζ στον Παρθενώνα

Η Τζένιφερ Λοπέζ όταν ήρθε στην Αθήνα την περασµένη βδοµάδα
δεν έχασε ευκαιρία και φωτογραφήθηκε µε την καινούργια της κολε-
ξιόν στην Ακρόπολη. Αγκάλιασε τα αρχαία µάρµαρα αλλά κάποιοι
αντί να χαρούν για τη φωτογράφηση που θα προσφέρει στην Ελλάδα
τζάµπα διαφήµιση, άρχισαν να φωνάζουν για το ποιος έδωσε την
άδεια χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Αρχαιολογικού Συµβουλίου.

Η Μπουλέντ Ερσόι χθες έξω από
το δικαστήριο.

Σκηνή από την προ 50 περίπου χρόνων ταινία «Ο Ηλίας του 16ου».

Ο Θανάσης Βέγγος 
δάκρυσε από νοσταλγία

ΟΥΜΠΡΑΧΙΜ ΟΥΣΤΑ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Μην το χάσετε 
αυτό το Σαββατοκύριακο

ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
του ∂£¡π∫√À ∫∏ƒÀ∫∞

• Χένρι Πόλσον: O άνθρωπος 
που θα κριθεί από την Ιστορία

• Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή:
O µεγάλος Ελληνας Μαθηµατικός

• Ο Τζορτζ Τσακίρης 
µιλάει για τη ζωή του



OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Νιου Γιορκ
Τάιµς»). Μια από τις µεγάλες χρη-
µατοπιστωτικές εταιρείες της χώ-
ρας που βρίσκεται µάλιστα στο επί-
κεντρο της κρίσης που πλήττει τις
ΗΠΑ, κατέβαλε κάθε µήνα 15.000
δολάρια από τα τέλη του 2005 µέ-
χρι και τον προηγούµενο µήνα σε
µια εταιρεία που ανήκει σε ένα στε-
νό συνεργάτη του προεδρικού υπο-
ψηφίου των Ρεπουµπλικανών, Τζον
Μακέιν, σύµφωνα µε τα όσα ανα-
φέρει σε χθεσινό της δηµοσίευµα η
εφηµερίδα «Νιου Γιορκ Τάιµς».

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται ου-
σιαστικά ως απάντηση σε ένα σχό-
λιο που είχε κάνει την Κυριακή ο κ.
Τζον Μακέιν, σύµφωνα µε το οποίο
ο διευθυντής της προεκλογικής του
εκστρατείας, Ρικ Ντέιβις δεν είχε
καµιά ανάµειξη µε την εταιρεία τα
τελευταία επτά χρόνια.

Η εφηµερίδα «Νιου Γιορκ
Τάιµς», όµως, υποστηρίζει στο χθε-
σινό της δηµοσίευµα ότι η εταιρεία
του κ.  Ντέιβις λάµβανε χρήµατα
από την «Φρέντι Μακ» µέχρι και τη
στιγµή που πέρασε σε κρατικό
έλεγχο, δηλαδή πριν από ένα περί-
που µήνα.

Από τη «Φρέντι Μακ» υποστηρί-
ζεται ότι ο κ. Ντέιβις δεν έκανε ου-
σιαστική δουλειά για την εταιρεία,
ως ανταπόδοση των χρηµάτων που
λάµβανε. Περιοριζόταν µόνο στο να
µιλά σε µια επιτροπή πολιτικής
δράσης. Στελέχη της «Φρέντι Μακ»
µάλιστα υποστηρίζουν ότι η εται-
ρεία του κ. Ντέιβις, η «Ντέιβις Μά-
ναφορτ» είχε διατηρηθεί στη λίστα
των πληρωµών της εταιρείας εξαι-
τίας των στενών σχέσεων του κ.

Ντέιβις µε τον κ. Μακέιν. Ηδη από
τα τέλη του 2006 είχε αρχίσει να
διαφαίνεται ότι ο κ. Μακέιν επρό-
κειτο να διεκδικήσει την προεδρία
των Ηνωµένων Πολιτειών.

Ο κ. Ντέιβις ουσιαστικά απέχει
τους τελευταίους µήνες από τα κα-
θήκοντά του στην «Ντέιβις Μάνα-
φορτ» καθώς είναι διευθυντής της
προεκλογικής εκστρατείας του κ.
Μακέιν, αλλά εξακολουθεί να έχει
έσοδα από την εταιρεία.

Η κ. Τζιλ Χεϊζεµπέικερ, εκπρό-
σωπος Τύπου της προεκλογικής εκ-
στρατείας του κ. Μακέιν δεν αρνή-
θηκε ότι γίνονταν πληρωµές από τη
«Φρέντι Μακ» στην εταιρεία του κ.
Ντέιβις. Η ίδια, όµως, υποστήριξε
ότι ο τελευταίος σταµάτησε να

αµείβεται από την εταιρεία ήδη
από τα τέλη του 2006 και ότι η δου-
λειά του δεν επηρέασε τον προε-
δρικό υποψήφιο των Ρεπουµπλικα-
νών.

«Οι θέσεις του κ. Μακέιν σε θέ-
µατα πολιτικής βασίζονται στις
απόψεις που έχει ο ίδιος µε σκοπό
πάντα το δηµόσιο συµφέρον» είπε
χαρακτηριστικά η κ. Χεϊζµπέικερ σε
γραπτή της ανακοίνωση.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε
µια χρονική στιγµή κατά την οποία
ο κ. Μακέιν και ο αντίπαλός του,
Μπάρακ Οµπάµα διασταυρώνουν
τα ξίφη τους γύρω από το θέµα της
οικονοµικής κρίσης που έχει ξεσπά-
σει εδώ και µερικές ηµέρες στις
Ηνωµένες Πολιτείες.
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Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αµερικανικών εφηµερίδων, όπως
δηµοσιεύθηκαν χθες, Τετάρτη 24
Σεπτεµβρίου:

«Boston Globe»
Σκληρές διαπραγµατεύσεις στο Κα-
πιτώλιο.

«Chicago Tribune»
Πως οι αντίπαλοι επιδιώκουν να
κερδίσουν τις εντυπώσεις στην
πρώτη τηλεοπτική µονοµαχία.

«L. A. Times»
To Koγκρέσο δειλιάζει µπροστά στο
σχέδιο των 700 δισ. δολαρίων.

«New York Daily News»
Υπέροχος άσσος.

«New York Post» 
Το Οµοσπονδιακό Γραφείο Ερευ-

νών (FBI) ερευνά εταιρείες που
αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα.

«New York Times»
Ο Λευκός Οίκος πιέζει για το σχέδιο
των 700 δισεκατοµµυρίων δολα-
ρίων.

«USAToday»
Οι αµφιβολίες σκιάζουν την προ-
σπάθεια για τη διάσωση των προ-
βληµατικών εταιρειών.

«Wall Street Journal»
Ο Μπάφετ πρόκειται να επενδύσει
5 δισεκατοµµύρια δολάρια στην
Γκόλντµαν.

«Washington Post»
Οι οικονοµικές ανησυχίες δίνουν
στον Μπάρακ Οµπάµα καθαρό προ-
βάδισµα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος

Στην κλήρωση της Τρίτης
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

NEA ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 185 
WIN 4: 7577 
PICK 10: 8, 14, 23, 38, 44, 47, 48,
51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 69, 80
TAKE-5: 1, 5, 15, 27, 39

PICK 3: 175 
PICK 4: 6357 
CASH 5: 3, 9, 20, 23, 38

NEA ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 947 
PLAY 4: 6379 
CASH 5: 9, 8, 14, 16, 27

∆∆ιικκηηγγοορριικκάά  ΓΓρρααφφεείίαα

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του
τα περασµένα 20 χρόνια έχουν 
πετύχει διακανονισµούς υποθέσεων 
άνω των 50 εκατοµµυρίων δολλαρίων

ΓΡΑΦΕΙΑ: Manhattan, Queens (Astoria), Brooklyn, Long Island, A∆ΕΙΑ: New York, New Jersey

Τηλεφωνήστε στο (212) 768-8088
ή στο (718) 204-8600

Πληρώνετε µόνο όταν κερδίσετε τη δίκη

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ACCIDENTS

a
 b

∆ωρεάν συµβουλές • Επισκέψεις κατ’ οίκον ή στο νοσοκοµείο • Για όλο το 24ωρο

ΙΙ ΩΩ ΑΑ ΝΝ ΝΝ HH   ΣΣ ΠΠ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ∆∆ ΑΑ ΚΚ ΗΗ
O δικηγόρος-καθηγητής που εµπιστεύεται η Οµογένεια

• Oικοδοµικά • Ιατρικά Σφάλµατα
• Αυτοκινητιστικά • Σφάλµατα σε Γηροκοµεία

• Πεσίµατα • Εργατικά

√√ÌÌÔÔÚÚÊÊÈÈ¿¿                ññ ªªÂÂÁÁ··ÏÏÔÔÚÚ¤¤ÂÂÈÈ··                ññ ∞∞ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··

Με την επίδειξη

ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ
ΚΚααττααθθέέσσεεωωνν

δικαιούστε

$11,,00000011,,000000
ΕΕκκππττωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  χχώώρροουυ  γγιιαα  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  

ττάάφφοο  σσττοο  µµααυυσσωωλλεείίοο  ««SStt..  JJoosseepphh’’ss»»

($500 για αγορά χώρου για 1 άτοµο) 

Μαυσωλείο
του Αγίου Ιωσήφ

To Κοιµητήριο St. Michael’s προσφέρει µεγάλο εύρος επιλογών,
περιλαµβανόµενων των προσθηκών του Μαυσωλείου του Αγίου Ιωσήφ,
καθώς επίσης και τάφους, βάσεις για αγάλµατα και αποτέφρωση. Eνα
από τα µεγαλύτερα δώρα που µπορείτε να κάνετε σε αυτούς που
αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει
για όλα. Ως θρησκευτικό κοιµητήριο το St. Michaels’s είναι ανοιχτό
στους ανθρώπους όλων των θρησκειών. Με υπερηφάνεια δε σας
γνωρίζουµε ότι το όµορφα σχεδιασµένο Μαυσωλείο του Αγίου Ιωσήφ
είναι στη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου και ενός
δωρεάν Οδηγού Ερευνας (Resource Guide), παρακαλώ καλέστε:

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στο

www.stmichaelscemetery.com
Θα είστε χαρούµενοι γι’ αυτή σας την κίνηση

Σας γνωστοποιούµε ότι ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
εξακολουθεί να προσφέρει µε τον καλύτερο τρόπο 

τις υπηρεσίες του στην Οµογένεια

(917) 687-9856

δηµοσκόπηση των «Ουάσιγκτον Πο-
στ/ΑBC News» θεωρεί ότι η οικονο-
µική κρίση θα είναι µακροπρόθε-
σµη, ενώ το 50% δηλώνει ότι η Οικο-
νοµία και η αντιµετώπιση της ανερ-
γίας είναι τα δύο κρίσιµα ζητήµατα
που θα καθορίσουν την ψήφο τους.

Οπως επισηµαίνει η ίδια εφηµε-
ρίδα, η πλειονότητα των Αµερικα-
νών πολιτών θεωρεί ότι ο κ. Οµπάµα
µπορεί να χειριστεί καλύτερα την οι-
κονοµική κρίση, καθώς γνωρίζει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
αµερικανικές οικογένειες.

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να ση-
µειωθεί ότι κανείς από τους δύο τε-
λευταίους προεδρικούς υποψηφίους
των ∆ηµοκρατικών (ο γερουσιαστής
Τζον Κέρι το 2004 και ο κ. Αλ Γκορ
το 2000) είχαν καταφέρει να συγκε-
ντρώσουν ποσοστό άνω του 50% σε
δηµοσκόπηση της «Ουάσιγκτον Πο-
στ».

Τα οικονοµικά γεγονότα των αρ-
χών της προηγούµενης εβδοµάδας
µε την κατάρρευση τεράστιων χρη-
µατοπιστωτικών ιδρυµάτων και το
σχέδιο των 700 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων από την πλευρά της οµο-
σπονδιακής κυβέρνησης των Ηνω-
µένων Πολιτειών για τη διάσωση
των προβληµατικών εταιρειών,
έχουν φέρει την Οικονοµία στο επί-
κεντρο της προεκλογικής εκστρατεί-
ας εκτοπίζοντας άλλα θέµατα, όπως
η εξωτερική πολιτική και η ασφά-
λεια τα οποία µέχρι πριν από µερι-
κές ηµέρες κυριαρχούσαν.

Από την ίδια δηµοσκόπηση προ-
κύπτει, εξάλλου, πως το 80% των
ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία
για την συνολική πορεία της Οικονο-
µίας της χώρας. Την ίδια στιγµή, σχε-
δόν το 75% ανησυχεί για την κρίση
στα χρηµατιστήρια και το 60% για

την οικονοµική κατάσταση των µέ-
σων αµερικανικών οικογενειών.

Το 50% των ερωτηθέντων σηµει-
ώνει ότι η Οικονοµία και η απασχό-
ληση είναι τα σοβαρότερα ζητήµα-
τα, τα οποία θα καθορίσουν την ψή-
φο στις εκλογές, από 37% που ήταν
πριν δύο εβδοµάδες.

Οπως, εξάλλου, προαναφέρθηκε,
πρόκειται για τη δεύτερη δηµοσκό-
πηση µέσα στις τελευταίες ηµέρες,

που δίνει προβάδισµα στον προεδρι-
κό υποψήφιο των ∆ηµοκρατικών.

Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση
του τηλεοπτικού δικτύου «CNN» και
της εταιρείας «Opinion Research
Corporation», ένας στους δύο Αµερι-
κανούς θεωρεί υπεύθυνους για την
κρίση τους Ρεπουµπλικανούς που
βρίσκονται στην εξουσία τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια.

Το 47% των εγγεγραµµένων

εκλογέων κρίνει ότι ευθύνονται οι
Ρεπουµπλικανοί, ενώ µόνο το 24%
καταλογίζει ευθύνες στους ∆ηµο-
κρατικούς.

Η προηγούµενη δηµοσκόπηση
των CNN/Opinion Research έδινε
στους δύο υποψηφίους προέδρους
το ίδιο ακριβώς ποσοστό, 48%.

Εξάλλου, στο ερώτηµα ποιος θε-
ωρείται ικανότερος να χειριστεί την
οικονοµική κρίση, ο Οµπάµα προη-

γείται µε διαφορά δέκα µονάδων
του Μακέιν. Ο γερουσιαστής του Ιλι-
νόις φαίνεται πως κερδίζει συµπά-
θειες στη θεωρούµενη εκλογική βά-
ση των Ρεπουµπλικανών, δηλαδή
στους άνδρες και στους ηλικιωµέ-
νους.

Πριν από δύο περίπου εβδοµά-
δες, και ενώ τα πανεθνικά συνέδρια
των δύο κοµµάτων µόλις είχαν ολο-
κληρωθεί, ο γερουσιαστής Τζον Μα-
κέιν είχε αποκτήσει καθαρό προβά-
δισµα έναντι του ∆ηµοκρατικού
αντιπάλου του. Πολλοί ειδικοί πολι-
τικοί αναλυτές είχαν αποδώσει αυτή
την ενίσχυση των ποσοστών του κ.
Μακέιν στην παρουσία της κ. Σάρα
Πέιλιν, η οποία τότε µόλις είχε τοπο-
θετηθεί στη θέση του υποψηφίου
αντιπροέδρου.

Η τελευταία, εξάλλου, προσπα-
θεί να «κερδίσει πόντους» στον το-
µέα της εξωτερικής πολιτικής, ύστε-
ρα από τις επικρίσεις που δέχθηκε
ότι υστερεί στο κοµµάτι αυτό.

Χθες, η κ. Πέιλιν επρόκειτο να
έχει συναντήσεις µε τους προέδρους
της Γεωργίας και της Ουκρανίας, Μι-
χαήλ Σαακασβίλι και Βίκτορ Γιού-
σενκο. Οι συναντήσεις επρόκειτο να
πραγµατοποιηθούν στο περιθώριο
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
στη Νέα Υόρκη.

Η Πέιλιν, η οποία έχει κατηγορη-
θεί από τους αντιπάλους της ότι έχει
ελάχιστη εµπειρία σε θέµατα εξωτε-
ρικής πολιτικής, συναντήθηκε την
Τρίτη µε τον πρόεδρο του Αφγανι-
στάν Χαµίντ Καρζάι, αλλά και µε τον
πρώην υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Χέντρι Κίσινγκερ.

Στις 2 Οκτωβρίου θα αντιµετωπί-
σει σε τηλεοπτική µονοµαχία τον
∆ηµοκρατικό αντίπαλό της για την
αντιπροεδρία Τζο Μπάιντεν, ο οποί-
ος προϊσταται της Επιτροπής ∆ιε-
θνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Μεγάλη υπεροχή του Μπάρακ Οµπάµα σε δηµοσκόπηση
Εµφανίζεται ωφεληµένος από την οικονοµική κρίση καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 52% έναντι 43% του Μακέιν 

Σηµαντικό προβάδισµα έχει αποκτήσει στις δηµοσκοπήσεις ο προεδρικός υποψήφιος, Μπάρακ Οµπάµα.

το σχέδιο των 700 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων που έχει καταθέσει η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση για τη διάσω-
ση των προβληµατικών εταιρειών.

Τόσο ο κ. Μπερνάνκε, όσο και ο
υπουργός των Οικονοµικών, Χένρι
Πόλσον, αλλά και ο Αµερικανός πρό-
εδρος Τζορτζ Μπους έχουν ζητήσει
από το Κογκρέσο την άµεση έγκριση
του σχεδίου.

Εν τω µεταξύ, όπως προαναφέρ-
θηκε, στο µετοχικό κεφάλαιο της
Goldman Sachs εισέρχεται ο µεγα-
λοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ επεν-
δύοντας τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια,
µέσω της εταιρείας του Berkshire
Hathaway.

Ο 78χρονος Μπάφετ, ο οποίος
εµφανίζεται διατεθειµένος να δαπα-
νήσει φέτος πάνω από 25 δισ. δολά-
ρια σε εξαγορές, έσπευσε να επωφε-
ληθεί της µεγάλης πτώσης (40%)
που έχει σηµειώσει το τελευταίο έτος
η µετοχή της αµερικανικής τράπεζας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η
Goldman Sachs, η Berkshire θα απο-
κτήσει προνοµιούχες µετοχές της
εταιρείας, αξίας 5 δισ. δολαρίων, ενώ
θα λάβει και δικαιώµατα αγοράς κοι-
νών µετοχών, αξίας 5 δισ. δολαρίων,
εντός των επόµενων πέντε ετών.

Αποκτώντας µερίδιο στην GS, ο
Μπάφετ επενδύει σε µια από τις πιο
κερδοφόρες επενδυτικές τράπεζες
των ΗΠΑ, µία εβδοµάδα µετά τη χρε-
οκοπία της ανταγωνίστριάς της
Lehman και την αναγκαστική πώλη-
ση της Merrill Lynch στην Bank of
America. Η Goldman ανακοίνωσε
ότι σχεδιάζει, µέσω δηµόσιας προ-
σφοράς, να πωλήσει κοινές ονοµα-
στικές µετοχές αξίας έως 2,5 δισ. δο-
λάρια. Πρόκειται για την πρώτη δη-
µόσια προσφορά από το 2000.

Το τελευταίο έτος ο Γουόρεν
Μπάφετ έχει ανακοινώσει εννέα εξα-
γορές, έναντι 12 στους προηγούµε-
νους 12 µήνες, µεταξύ των οποίων η
εξαγορά της Marmon Holdings ένα-
ντι 4,5 δισ. δολαρίων και η προσφο-
ρά των 4,7 δισ. δολαρίων που κατα-
τέθηκε αυτόν το µήνα για την
Constellation Energy Group. 

Ο κ. Μπάφετ αποκαλείται «σοφός
της Οµάχα», καθώς ξεκίνησε την
εντυπωσιακά επιτυχηµένη του πο-
ρεία στο χώρο των επενδύσεων εξα-
γοράζοντας την κλωστοϋφαντουρ-
γία, τότε, Berkshire, στην Οµάχα to
1965.

Σύµφωνα µε το περιοδικό Forbes,
είναι ο δεύτερος πλουσιότερος Αµε-
ρικανός. Η αξία της Berkshire υπoλο-
γίζεται στα 200 δισ. δολάρια περί-
που, καθώς ελέγχει περισσότερες
από 70 εταιρείες και έχει επενδύσει
σε µετοχές κεφάλαια 75 δισ. δολα-
ρίων, µεταξύ των οποίων είναι η
Coca-Cola και η American Express.

Εν τω µεταξύ, σε νέες «ενέσεις»
ρευστότητας στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα προχώρησαν την Τετάρτη
οι µεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες,
ενώ την ίδια ώρα εντείνεται η αγωνία
(αλλά και οι αµφιβολίες ως προς την
αποτελεσµατικότητά του) για την
τύχη του αµερικανικού σχεδίου κατά
της πιστωτικής κρίσης.

Η Fed ανακοίνωσε ότι θα παρέχει
ρευστότητα ύψους 30 δισ. δολαρίων,
µέσω συµφωνιών ανταλλαγής νοµι-
σµάτων (swap currency lines) µε
τέσσερις κεντρικές τράπεζες. 

Η Fed και οι κεντρικές τράπεζες
της Αυστραλίας, της ∆ανίας, της Νορ-
βηγίας και της Σουηδίας συµφώνη-
σαν στην ανταλλαγή, σε µια προσπά-
θεια να περιορίσουν τις αυξηµένες
πιέσεις που δέχεται το δολάριο στις
διεθνείς αγορές.

Μπερνάνκε:
Η Fed 

θα δράσει
όπως πρέπει

ΣΤΕΡΝΙΝΚ ΧΑΪΤΣ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ.
(«Νιου Γιορκ Τάιµς»). Εκατοντάδες
φορές τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες
οι τηλεθεατές καλωδιακών δικτύων
ήταν οι αποκλειστικοί τηλεθεατές
δύο εκ των πιο σκληρών διαφηµίσε-
ων της τηλεοπτικής περιόδου.

Στη µια ο γερουσιαστής Μπάρακ
Οµπάµα συνδέεται µε τον πρώην
δήµαρχο του Ντιτρόιτ, Κουόµι Κιλ-
πάτρικ, που είναι επίσης Αφροαµε-
ρικανός και ο οποίος είδε την πολι-
τική του καριέρα να τερµατίζεται εν
µέσω αποκαλύψεων για σκάνδαλα.
Στην άλλη ο κ. Οµπάµα συνδέεται
µε τον πρώην πάστορά του, Τζερα-
µάια Ράιτ, ο οποίος προκάλεσε σάλο
πριν από µερικούς µήνες όταν είχε
αποκαλυφθεί ότι σε κήρυγµά του

καταφερόταν κατά των ΗΠΑ.
Οι διαφηµίσεις αυτές, που προ-

έρχονται από µια επιτροπή πολιτι-
κής δράσης, η οποία δεν σχετίζεται
µε τον γερουσιαστή Τζον Μακέιν,
προβάλλονται στην κοµητεία Μέι-
κοµπ του Μίσιγκαν, που κατοικείται
κυρίως από λευκούς εργαζοµένους
στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Πρό-
κειται για ψηφοφόρους οι οποίοι
αποκαλούνταν πριν από περίπου εί-
κοσι χρόνια ως «οι ∆ηµοκρατικοί
του Ρέιγκαν» και οι οποίοι έχουν τη
δύναµη να καθορίσουν το εκλογικό
αποτέλεσµα στην πολιτεία του Μί-
σιγκαν. Υπενθυµίζεται ότι η νίκη
στην εν λόγω πολιτεία είναι καθορι-
στικής σηµασίας.

Οι διαφηµίσεις αυτές υπογραµ-

µίζουν την ασυνήθιστη φύση των
φετινών προεδρικών εκλογών: αυτή
τη φορά δεν έχουµε να κάνουµε µε
επιθέσεις πανεθνικού χαρακτήρα
όπως είχε γίνει το 2004 µε τους Βε-
τεράνους των Γρήγορων Πλοιαρίων
για την Αλήθεια που είχαν καταφερ-
θεί κατά του Τζον Κέρι. Σήµερα,
τέσσερα χρόνια µετά, οι επιθέσεις
προέρχονται από µικρότερες οµά-
δες που είναι εφοδιασµένες µε
εµπρηστικό υλικό.

Από τέτοιου είδους επιθέσεις δεν
έχει ξεφύγει ούτε ο προεδρικός
υποψήφιος των Ρεπουµπλικανών. Ο
τελευταίος δέχθηκε επίθεση από
την οµάδα «Brave New Pac» που
έχει τη βάση της στην Καλιφόρνια.
Η οµάδα αυτή µε διαφηµίσεις της

άφησε να εννοηθεί ότι η περίοδος
που ο κ. Μακέιν πέρασε στις φυλα-
κές των Βιετναµέζων ως αιχµάλωτος
πολέµου έχει επηρεάσει την ικανό-
τητά του να γίνει πρόεδρο. Στο ∆ια-
δίκτυο, εξάλλου, το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα έχουν κυκλοφορήσει
πολλές φήµες και για την υποψήφια
αντιπρόεδρο των Ρεπουµπλικανών,
Σάρα Πέιλιν.

Προς το πρόσωπο του γερουσια-
στή Οµπάµα, όµως, οι επιθέσεις εί-
ναι πολύ πιο σκληρές. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι πριν από µερικούς
µήνες η χρήστες ∆ιαδικτύου στη
Φλόριδα δέχθηκαν καταιγισµό ηλε-
κτρονικών µηνυµάτων τα οποία
υποστήριζαν ότι ο κ. Οµπάµα είναι
µουσουλµάνος (Ο κ. Οµπάµα είναι

χριστιανός).
Πριν από µερικές ηµέρες, µια

οµάδα που αυτοαποκαλείται «Λίγκα
των Αµερικανών Πατριωτών» διέ-
νειµε φυλλάδια σε περίπου 50 σπί-
τια στο Ρόξµπουρι, στα βόρεια της
Νέας Ιερσέης παρουσιάζοντας τον
κ. Οµπάµα ως τον καταζητούµενο
τροµοκράτη Οσάµα Μπιν Λάντεν.

«Οι επιθέσεις αυτές έχουν ως
επίκεντρό τους το χρώµα του δέρ-
µατος του κ. Οµπάµα» είναι τα λό-
για του κ. Εντ Μπρούλεϊ, ο οποίος
είναι πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού
κόµµατος στην κοµητεία του Μέικο-
µπ. «Πιστεύω ότι κάποιοι ψηφοφό-
ροι θα επηρεαστούν. Πολλοί όµως,
θα καταλάβουν περί τίνος πρόκει-
ται» συνέχισε ο ίδιος.

Επιθέσεις ακριβείας µέσω τηλεοπτικών διαφηµίσεων

O προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουµπλικανών, Τζον Μακέιν, ενώ
µιλά σε υποστηρικτές του, στο Φρίλαντ του Μίσιγκαν.

Αποκαλύψεις για συνεργάτη του Μακέιν
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Ακρωτήρι Αναστάτωση προκλή-
θηκε προχθές το πρωί στο εργοστά-
σιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στο Ακρωτήρι Χανίων, όταν κτηνο-
τρόφος ανέφερε την απώλεια 30
προβάτων που βρισκόταν σε χώρο δί-
πλα στην εγκατάσταση όπου υπήρχε
διαρροή υγρών λυµάτων από τα
απορρίµµατα. Η αναφορά του κτη-
νοτρόφου κινητοποίησε τις αρµόδιες
υπηρεσίες και στο χώρο έσπευσαν
αµέσως κλιµάκιο της διεύθυνσης
Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας, ο ∆ή-
µαρχος Ακρωτηρίου, Μιχάλης Κυνη-
γός, ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης του ∆ήµου, Αντώνης Γιαννακά-
κης, ο διευθύνων σύµβουλος της ∆Ε-
∆ΙΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουρ-
γίας του εργοστασίου Λευτέρης Κο-
πάσης και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Λίγο µετά συνεργεία εντόπισαν νε-
κρά τουλάχιστον 5 από τα 30 πρόβα-
τα που ο κτηνοτρόφος είχε δηλώσει
την απώλεια τους. Οπως τόνισε ο δή-
µαρχος Ακρωτηρίου Μιχάλης Κυνη-
γός στο ίδιο σηµείο και πέρυσι είχαν
βρεθεί νεκρά πρόβατα και είχαν υπο-
βληθεί µηνύσεις, κάτι που θα γίνει
και σε αυτή την περίπτωση, όπως εί-
πε.

Αµαλιάδα Τραγικό θάνατο βρήκε
µια 41χρονη γυναίκα, η ∆ιονυσία Κ.
Κοτσέτα από τα Σαβάλια Αµαλιάδας,
η οποία έπεσε από το µηχανάκι που
οδηγούσε, αφού προηγουµένως είχε
τυλιχτεί στο ένα γρανάζι το κασκόλ
που φορούσε, µε αποτέλεσµα να
σπάσει ο αυχένας της. Το τραγικό
συµβάν σηµειώθηκε λίγο πριν τα µε-
σάνυχτα της ∆ευτέρας στο 3ο χιλιό-
µετρο της επαρχιακής οδού Αµαλιά-
δας-Σαβαλίων, µισό χιλιόµετρο πιο
µακριά από το σπίτι της άτυχης γυ-
ναίκας, η οποία ήταν µητέρα τεσσά-
ρων παιδιών. Η 41χρονη έφυγε από
το σπίτι της µε το µηχανάκι της, µε
προορισµό την Αµαλιάδα και λόγω
της παγωνιάς που επικρατούσε εκεί-
νη την ώρα, τύλιξε γύρω από το λαι-
µό της ένα µεγάλο κόκκινο κασκόλ
για να την προστατεύει από το κρύο.
Αυτό το κασκόλ έµελλε να είναι και η
αιτία που έχασε τη ζωή της. Ενώ οδη-
γούσε το µηχανάκι, η µία άκρη του
κασκόλ ξετυλίχθηκε από το λαιµό
της και µπλέχτηκε στο γρανάζι του
πίσω τροχού, τραβώντας τη γυναίκα
προς τα πίσω. Οπως φαίνεται από τα
στοιχεία, η γυναίκα άρχισε να πνίγε-
ται, το κασκόλ της πίεζε ασφυκτικά
το λαιµό, το κεφάλι της τραβήχτηκε
προς τα πίσω από τη δύναµη του τρο-
χού, µε αποτέλεσµα να σπάσει ο αυ-
χένας της. Λίγα λεπτά µετά το µηχα-
νάκι ανετράπη και η γυναίκα έπεσε
νεκρή στο οδόστρωµα της επαρχια-
κής οδού, αφού όλα έγιναν τόσο γρή-
γορα που δεν κατάφερε να αντιδρά-
σει και να σώσει τη ζωή της. ∆ιερχό-
µενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν το τρο-
χαίο και κάλεσαν αµέσως ασθενοφό-
ρο και την Τροχαία Αµαλιάδας και η
γυναίκα µεταφέρθηκε στο νοσοκο-
µείο Αµαλιάδας, ωστόσο ήταν ήδη
πολύ αργά και απλώς διαπιστώθηκε
ο θάνατός της. Η 41χρονη ∆ιονυσία
Κοτσέτα, κηδεύτηκε προχθές το από-
γευµα από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάν-
νη Σαβαλίων, µε έξοδα των συγχω-
ριανών της, που δεν µπορούσαν να
πιστέψουν ότι έχασε τη ζωή της µε
αυτό τον τραγικό τρόπο, αφήνοντας
πίσω τέσσερα παιδιά.

Γρεβενά Υπογράφηκαν οι προ-
γραµµατικές συµβάσεις του έργου
που αφορά στη δηµιουργία ενός σύγ-
χρονου πολυδύναµου Μουσείου Πα-
λαιοντολογίας στον οικισµό του ∆η-
µοτικού ∆ιαµέρισµατος Μηλιάς στο
∆ήµο Ηρακλεωτών, ενώ η όλη διαδι-
κασία βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης
Μελετών, µε χρηµατοδότηση από το
πρόγραµµα ΕΠΑ∆ΥΜ. Αυτά αναφέ-
ρει ο νοµάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσί-
δης µε αφορµή την βράβευση της πε-
ριοχής ως του «καλύτερου προορι-
σµού άυλης πολιτιστικής κληρονο-
µιάς στην Ευρώπη» µε την ευκαιρία
του 7ου Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τον
τουρισµό που πραγµατοποιήθηκε
στο Bordeaux της Γαλλίας. Μεταξύ
άλλων ο νοµάρχης Γρεβενών επιση-
µαίνει:  «Η περιοχή των Γρεβενών
αποτελεί ένα ανεκτίµητο, φυσικό
«αρχείο πληροφοριών» για το απώτε-
ρο παρελθόν, καθώς παρουσιάζει τε-
ράστιο γεωλογικό και παλαιοντολο-
γικό ενδιαφέρον. Οι συστηµατικές
παλαιοντολογικές ανασκαφές που
πραγµατοποιήθηκαν από το Τµήµα
Γεωλογίας του ΑΠΘ έφεραν στο φως
απολιθώµατα ζώων και προβοσκιδο-
τών τα οποία παρέχουν εξαιρετικά
σηµαντικές πληροφορίες για το γεω-
λογικό παρελθόν της περιοχής. Στό-

χος µας είναι η διαφύλαξη, ανάδειξη
και αξιοποίηση της παλαιοντολογι-
κής συλλογής, αλλά και της ενίσχυ-
σης της τοπικής οικονοµίας µέσω
προσέλκυσης επισκεπτών για αυτό
προχωράµε αναπτυξιακό έργο που
θα πάρει σάρκα και οστά». Επίσης ο
κ. Κουπτσίδης αναφέρεται στην κα-
τασκευή ∆ιεθνούς Αστεροσκοπείου
της Πίνδου στο Ορος Ορλιακα το
οποίο θα γίνει σε συνεργασία µε τον
Γρεβενιώτη Αστροφυσικό καθηγητή
του Πανεπιστηµίου του Σικάγου, και
θα είναι σε δορυφορική σύνδεση µε
την NASA και άλλα αστεροσκοπεία,
διευκρινίζοντας: «Θα γίνει στο Ζιά-
κα, σε µία περιοχή, που σαν αυτή δεν
υπάρχουν πολλές στον κόσµο, είναι
η καλύτερη που υπάρχει στην Ελλά-
δα, στα Βαλκάνια και την Νότια Ευ-
ρώπη, έχει την ελάχιστη φωτορρύ-
πανση, είναι σε υψόµετρο 1.450 µέ-
τρων και η πρόσβαση είναι άριστη.
Αποφασίσαµε να τοποθετηθούν τρία
τηλεσκόπια. Το πρώτο θα εξυπηρετεί
ερευνητικούς σκοπούς, το δεύτερο
εκπαιδευτικούς και το τρίτο θα δίνει
την δυνατότητα να γίνονται κάποιες
µετρήσεις. Στους επόµενους µήνες
θα αγορασθούν τα τηλεσκόπια». Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στη Νοµαρ-
χιακή Ορχήστρα, λέγοντας πως η δη-
µιουργία της είναι ένα πρωτοπορια-
κό εγχείρηµα της Νοµαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης Γρεβενών.

Θεσσαλονίκη Μνήµες από την
υπόθεση εξαφάνισης του Αλεξ Με-
σχισβίλι, που είχε συγκλονίσει πριν
από δυόµισι χρόνια το πανελλήνιο,
θα αναβιώσουν από σήµερα, Πέ-
µπτη, στην αίθουσα του Μονοµελούς
∆ικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονί-
κης, όπου ξεκινάει η δίκη των πέντε
ανηλίκων, που κατηγορούνται για
την εξαφάνιση του 11χρονου αγορι-
ού από τη Βέροια. Η δίκη θα διεξα-
χθεί κεκλεισµένων των θυρών και
αναµένεται να κρατήσει βδοµάδες.
Εχουν δε κληθεί να καταθέσουν περί
τους εκατό µάρτυρες. Σύµφωνα µε
το παραπεµπτικό βούλευµα του Συµ-
βουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, που
εκδόθηκε ύστερα από πολύµηνη δι-
καστική διερεύνηση, οι πέντε ανήλι-
κοι -ηλικίας σήµερα 14 και 15 ετών-
αντιµετωπίζουν τις κατηγορίες της
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, µε
ενδεχόµενο δόλο, από κοινού, και
της περιύβρισης νεκρού από κοινού.
Τα παιδιά είναι, ένα αλβανικής και
ένα ρουµανικής καταγωγής, ένα
προέρχεται από τη Βόρειο Ηπειρο
και τα άλλα δύο ελληνόπουλα αδέρ-
φια. Μαζί τους θα καθίσει στο εδώλιο
ο µεγαλύτερος αδελφός των δύο
ανηλίκων από την Ελλάδα, ηλικίας
σήµερα 17 ετών, που κατηγορείται
για υπόθαλψη εγκληµατία κατά συρ-
ροή και ψευδή ανωµοτί κατάθεση
κατ' εξακολούθηση. Η δικαστική διε-
ρεύνηση της υπόθεσης του 11χρο-
νου Αλεξ, η τύχη του οποίου αγνοεί-
ται από τις 3 Φεβρουαρίου του 2006,
ανατέθηκε το Σεπτέµβριο του ίδιου
χρόνου, µε απόφαση της Ολοµέλειας
των Εφετών Θεσσαλονίκης, στον ει-
δικό εφέτη ανακριτή Μ. Γεωργίου,
λόγω της µεγάλης σπουδαιότητάς
της και του αντίκτυπού της στην κοι-
νή γνώµη. Προηγήθηκε σχετική ει-
σήγηση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Γ. Σανιδά. Οπως αναφέρει το
πολυσέλιδο βούλευµα, οι πέντε ανή-
λικοι φέρονται να είχαν φραστικό
επεισόδιο µε τον Αλεξ, το απόγευµα
της 3ης Φεβρουαρίου του 2006, στην
πλατεία «Ελιάς» της Βέροιας. Τότε
του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον σε
διάφορα µέρη του σώµατός του. Ο
άτυχος µαθητής προσπάθησε να δια-
φύγει και καταδιώχτηκε από την πα-
ρέα των πέντε αγοριών µέχρι την
πλατεία ∆ηµαρχείου της πόλης,
όπου του επιτέθηκαν εκ νέου. Το θύ-
µα δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήµα-
τα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και σ'
άλλα µέρη του σώµατος, µε αποτέλε-
σµα να χάσει την ισορροπία του, να
πέσει στα µαρµάρινα σκαλοπάτια,
που οδηγούν στην οδό Ελλης, µε τε-
λικό αποτέλεσµα να τραυµατιστεί
θανάσιµα στο κεφάλι. Το βούλευµα
υιοθετεί στο σκεπτικό της παραπο-
µπής του το «σενάριο της Μπαρ-
µπούτας», σύµφωνα µε το οποίο οι
πέντε ανήλικοι φέρονται να µετέφε-
ραν, µε καρότσι οικοδοµικών έργων,
το άψυχο σώµα του Αλεξ στην περιο-
χή, όπου διέρχεται το ποτάµι της πό-
λης. Στη συνέχεια φέρονται να το πέ-
ταξαν µέσα στο νερό, µε αποτέλεσµα
να παρασυρθεί µέχρι τις εκβολές του
ποταµού Αλιάκµονα, καταλήγοντας
στον Θερµαϊκό κόλπο, όπου και εξα-
φανίστηκε. Για την υπόθεση διώκο-
νται επίσης οι γονείς των παιδιών -

επτά άτοµα- που παραπέµπονται σε
δίκη στο Μονοµελές Πληµµελειοδι-
κείο Θεσσαλονίκης για το αδίκηµα
της παραµέλησης εποπτείας ανηλί-
κων. Εξάλλου, ο παππούς των ανηλί-
κων κατηγορουµένων από την Ελλά-
δα θα δικαστεί στο Τριµελές Πληµµε-
λειοδικείο Θεσσαλονίκης µε τις κα-
τηγορίες της υπόθαλψης εγκληµατία
κατά συρροή και της ψευδορκίας
µάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Η διε-
ξαγωγή των παραπάνω δικών έχει
προσδιοριστεί σε άλλες ηµεροµη-
νίες.

Ιωάννινα ∆υο τραυµατίες που νο-
σηλεύονται στο Νοσοκοµείο της Λά-
ρισας είναι ο απολογισµός άγριας συ-
µπλοκής που σηµειώθηκε προχθές
στις 10 το βράδυ στην πλατεία της

Νεάπολης. Κατά τη διάρκεια της συ-
µπλοκής µεταξύ αλλοδαπών και Ελ-
λήνων βγήκαν µαχαίρια, κατσαβίδια,
ενώ χρησιµοποιήθηκαν και ξύλινα
ρόπαλα. Τους λόγους της συµπλοκής
διερευνά η αστυνοµία, η οποία προ-
χώρησε και στη σύλληψη τριών ατό-
µων. Εκτός των δύο Ελλήνων που νο-
σηλεύονται στο νοσοκοµείο, µετα-
φέρθηκε και ένας αλλοδαπός, ο
οποίος αφού του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.

Καστοριά Τριάντα λαθροµετανά-
στες αλβανικής καταγωγής µετέφερε
παράνοµα µε φορτηγό οµοεθνής
τους που συνελήφθη, κατά τη διάρ-
κεια ελέγχου, από συνοριοφύλακες,
σε περιοχή του ∆ήµου Αγίων Αναρ-
γύρων Καστοριάς. Σύµφωνα µε την
Αστυνοµία, το φορτηγό είχε κλαπεί
την προηγούµενη εβδοµάδα από την

Αθήνα, ενώ κάθε λαθροµετανάστης
είχε πληρώσει ως αντίτιµο για τη µε-
ταφορά από 600 έως 1.200 ευρώ.

Κιλκίς Το αδιαχώρητο επικρατεί
στο µεθοριακό Ευζώνων Κιλκίς, στα
σύνορα Ελλάδας - ΠΓ∆Μ, όπου χιλιά-
δες φορτηγά και ΙΧ επιβατικά αυτο-
κίνητα παραµένουν ακινητοποιηµέ-
να λόγω της πανελλήνιας απεργίας
των τελωνειακών υπαλλήλων. Εκτός
λειτουργίας έχουν τεθεί και τα υπό-
λοιπα τελωνεία στην Κεντρική και
∆υτική Μακεδονία όπου άρχισαν να
σηµειώνονται οι πρώτες ελλείψεις
κυρίως σε νωπά προϊόντα, ενώ ουρές
αυτοκινήτων έχουν σχηµατιστεί και
σε πρατήρια υγρών καυσίµων. Στο
τελωνείο των Ευζώνων οδηγοί και
επιβάτες οχηµάτων, που δεν είχαν

ενηµερωθεί για την απεργία των τε-
λωνειακών υπαλλήλων, έχουν
εγκλωβιστεί από προχθές το πρωί
στο έδαφος της ΠΓ∆Μ όπου έχουν
σχηµατιστεί τριπλές και τετραπλές
ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων,
µήκους πολλών χιλιοµέτρων. Στο ελ-
ληνικό έδαφος η κατάσταση είναι
καλύτερη (παραµένουν ακινητοποι-
ηµένα πενήντα περίπου φορτηγά)
αλλά επικρατεί ένταση και εκνευρι-
σµός, καθώς πολλοί οδηγοί που µε-
ταφέρουν ευπαθή προϊόντα στο εξω-
τερικό ζητούν από τους υπαλλήλους
να εκτελωνίσουν τα εµπορεύµατά
τους κατ' εξαίρεση. Στο λιµάνι της
Θεσσαλονίκης εκτελωνίζονται µόνο
ποσότητες καυσίµων που προορίζο-
νται για τις Ενοπλες ∆υνάµεις, τα νο-
σοκοµεία και τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς, ενώ οι πρώτες ελλείψεις σε
εισαγόµενα νωπά τρόφιµα (κυρίως
ψάρια και κρέατα) άρχισαν να πα-
ρουσιάζονται, χωρίς όµως µέχρι στιγ-
µής να επηρεάζουν σηµαντικά την
οµαλή λειτουργία της αγοράς. Ανοι-
χτά παραµένουν και τα περισσότερα
πρατήρια υγρών καυσίµων στη Θεσ-
σαλονίκη όπου και χθες η κίνηση εί-
ναι αυξηµένη.

Κοζάνη Για τις 9 ∆εκεµβρίου ανα-
βλήθηκε η δίκη των εννέα κατοίκων
του ∆.∆ Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου
Ελλησπόντου ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Κοζάνης, οι
οποίοι είχαν συλληφθεί στις αρχές
του καλοκαιριού µετά από επεισόδια
που προκλήθηκαν στην Βόρεια πύλη
του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ΕΗ
την περίοδο των καταλήψεων. Τα εν-
νέα άτοµα αντιµετωπίζουν τις κατη-
γορίες για εξύβριση και αντίσταση
κατά της αρχής, απλής σωµατικής
βλάβης, παρακώλυση λειτουργίας
κοινωφελών εγκαταστάσεων και δια-
τάραξη οικιακής ειρήνης. Η δίκη
αναβλήθηκε λόγω απουσίας ενός εκ
των συνηγόρων υπεράσπισης µε
αποτέλεσµα το δικαστήριο να ανα-
βάλει την εκδίκαση για το ενιαίο της
κρίσης. Σε δηλώσεις του ο τέως Πρό-
εδρος του ΣΥΝ κ. Νίκος Κωνσταντό-
πουλος που ήταν και ένας εκ των συ-
νηγόρων των κατηγορουµένων υπο-
γράµµισε ότι η υπόθεση έχει στοι-
χεία παραλόγου από την στιγµή που
διώκονται ποινικά άνθρωποι που
διεκδικούν το δικαίωµα στην εργα-
σία και το καθαρό περιβάλλον και η

∆ΕΗ απαιτεί αποζηµίωση 24 εκατοµ-
µυρίων ευρώ τα οποία «προφανώς
της λείπουν από τον ισολογισµό».
Από την πλευρά του ένας εκ των κα-
τηγορουµένων και Πρόεδρος του
συλλόγου για την καταπολέµηση της
ανεργίας και της ανάπτυξης της πε-
ριοχής Αγίου ∆ηµητρίου Ρυακίου
Ηλίας Τενζογλίδης σηµείωσε ότι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του
συλλόγου για συµπαράσταση από
πολλούς φορείς και κόµµατα, για ένα
θέµα που δεν είναι προσωπικό άλλα
αφορά όλη την κοινωνία. Στη δίκη
παραβρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής
Τρικάλων του ΚΚΕ κ. Αχιλλέας Κα-
ταρντζής, ο Νοµάρχης Κοζάνης κ.
Γιώργος ∆ακής, ο ∆ήµαρχος Κοζάνης
κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, ∆ήµαρχοι
της περιοχής υψηλόβαθµα στελέχη
της ∆ΕΗ καθώς και αρκετοί κάτοικοι.

Κόρινθος Ο ∆ήµος Κορινθίων και
η ∆ηµοτική Τράπεζα Αίµατος, στηρί-
ζουν την Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών και
το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών
Ξυλοκάστρου και συµµετέχουν µαζί
µε την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου,
στην 6η πανελλήνια λαµπαδηδροµία
εθελοντών αιµοδοτών, στο Νοµό Κο-
ρινθίας. Η λαµπαδηδροµία θα διεξα-
χθεί από τις 2 έως τις 6 Οκτωβρίου
2008 και θα ξεκινήσει από το Στρα-
τόπεδο της Κορίνθου, την επόµενη
Πέµπτη 2 Οκτωβρίου 2008, στις
10:00 το πρωί. Η πορεία της φλόγας
θα συνεχίσει έως την πλατεία Αγίου
Νικολάου Κορίνθου, όπου και θα διε-
ξαχθεί κεντρική εκδήλωση υποδο-
χής της «Φλόγας της Αγάπης στην Κο-
ρινθία» και µετά θα διατρέξει το νο-
µό.

Λάρισα∆υο τραυµατίες που νοση-
λεύονται στο Νοσοκοµείο της Λάρι-
σας είναι ο απολογισµός άγριας συ-
µπλοκής που σηµειώθηκε προχθές
στις 10 το βράδυ στην πλατεία της
Νεάπολης. Κατά τη διάρκεια της συ-
µπλοκής µεταξύ αλλοδαπών και Ελ-
λήνων βγήκαν µαχαίρια, κατσαβίδια,
ενώ χρησιµοποιήθηκαν και ξύλινα
ρόπαλα. Τους λόγους της συµπλοκής
διερευνά η αστυνοµία, η οποία προ-
χώρησε και στη σύλληψη τριών ατό-
µων. Εκτός των δύο Ελλήνων που νο-
σηλεύονται στο νοσοκοµείο, µετα-
φέρθηκε και ένας αλλοδαπός, ο
οποίος αφού του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.

Ναύπλιο Εορταστικές εκδηλώσεις
θα πραγµατοποιηθούν το προσεχές
Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο µε
την συµπλήρωση 180 χρόνων από
την ανακήρυξη της πόλης του Ναυ-
πλίου ως πρώτης πρωτεύουσας της
Ελλάδας, µε τον ερχοµό του Ιωάννη
Καποδίστρια, που ήταν ο πρώτος Κυ-
βερνήτης. Στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων το Σάββατο στις 7:00 το από-
γευµα και στην αίθουσα του Βουλευ-
τικού, ο ∆ήµος Ναυπλιέων θα ανακη-
ρύξει επίτιµη δηµότη του ∆ήµου την
διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθή-
κης, κα Μαρίνα Λαµπράκη - Πλάκα,
ενώ αµέσως µετά στο παράρτηµα της
πινακοθήκης ο υπουργός Τουριστι-
κής Ανάπτυξης, Αρης Σπηλιωτόπου-
λος, θα εγκαινιάσει έκθεση µε θέµα «
ο Ιωάννης Καποδίστριας ο πρωτο-
µάρτυρας της νεότερης ιστορίας». Να
σηµειώσουµε ότι στην διοργάνωση
των εκδηλώσεων συµµετέχει πέραν
του ∆ήµου, η Εθνική Πινακοθήκη, το
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου και το
Πνευµατικό ίδρυµα «Ιωάννης Καπο-
δίστριας».

Πάτρα Σε καραντίνα έχουν τεθεί
οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
στο ΠΠΝΠ µετά τη µόλυνση των δύο
νεογνών από πολυανθεκτικό µικρό-
βιο, ενώ αίσθηση προκαλεί η καταγ-
γελία δύο γιατρών, ότι ο θάνατος του
πατέρα τους, Βασίλη Σαφρίδη, 70
χρόνων, οφείλεται σε νοσοκοµειακή
λοίµωξη µετά από χειρουργική επέµ-
βαση. Ο άτυχος άνδρας εισήχθη στο
νοσοκοµείο µε φλεγµονή στη χολή
και υποβλήθηκε σε χειρουργική
επέµβαση στις 14 Ιουλίου, όµως από
τότε ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση
για την υγεία του. Μετά την επέµβα-
ση εµφάνισε υψηλό πυρετό και οι
εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβλη-
θεί, από τρία διαφορετικά και ιδιαί-
τερα ανθεκτικά µικρόβια, µε αποτέ-
λεσµα ο οργανισµός του να εξασθε-
νήσει. Ηδη έχει κατατεθεί µηνυτή-
ρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Πατρών, προκειµένου τις
επόµενες ηµέρες να ξεκινήσει δικα-
στική έρευνα. Στο µεταξύ εισηγήσεις
από την Επιτροπή λοιµώξεων του
Νοσοκοµείου, για την άµεση λήψη
περαιτέρω µέτρων αλλά και την αυ-
στηρή εφαρµογή του επισκεπτηρίου
ζήτησε χθες στη διάρκεια σύσκεψης,
ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περι-
φέρειας Ιωάννης Μικόπουλος.

Ρόδος ∆εν ευθύνεται, για τη µό-
λυνσή της µε τον ιό του Aids, η µε-
τάγγιση αίµατος, που έγινε στην
ασθενή από τη Ρόδο. Κατά την έρευ-
να του Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσηµάτων σε όλες τις παρτίδες
αίµατος και τους έντεκα αιµοδότες,
που γέµισαν τις φιάλες, δεν βρέθηκε
ο ιός HIV σε κανένα στάδιο της αιµο-
δοσίας ή της µετάγγισης. Οι επιστή-
µονες, όταν ρωτήθηκαν από δηµο-
σιογράφους, για το αν έχει προσδιο-
ριστεί ο τρόπος που µεταδόθηκε ο
ιός στην 70χρονη γυναίκα, αρνήθη-
καν να αναφερθούν σε οποιαδήποτε
πιθανή εκδοχή, επικαλούµενοι σα-
φώς και το ιατρικό απόρρητο.

Σφακιά ∆εν υπάρχουν ξεχασµέ-
νες γωνιές για την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας, δήλωσε
χθες ο υφυπουργός Παιδείας, Ανδρέ-
ας Λυκουρέντζος, ο οποίος επισκέ-
φθηκε το ∆ηµοτικό Σχολείο και το
Νηπιαγωγείο Ανώπολης Σφακίων,
καθώς και το Γυµνάσιο-Λύκειο Χώ-
ρας Σφακίων. Ο κ. Λυκουρέντζος, ο
οποίος συνοδευόταν από τον βου-
λευτή της Ν∆, Μανούσο Βολουδάκη,
το νοµάρχη Χανίων Γρηγόρη Αρχο-
ντάκη και υπηρεσιακούς παράγο-
ντες, συναντήθηκε µε το δήµαρχο
Σφακίων Σηφη Λύκο, τους εκπαιδευ-
τικούς της περιοχής, τα µέλη των δι-
οικητικών συµβουλίων των συλλό-
γων γονέων και κηδεµόνων και τα
µέλη των τοπικών συµβουλίων, σε
µια προσπάθεια να καταγραφούν οι
απόψεις τους για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η περιοχή στον τοµέα
της εκπαίδευσης. 

Τρίκαλα To «πράσινο φως» έδωσε
η Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
για δύο ακόµα φωτοβολταϊκά έργα
στην περιοχή των Τρικάλων. Το ένα
αφορά την εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκού σταθµού ισχύος 98,42 KW,
στη θέση «Μέλιγος» του ∆.∆. Κεφα-
λόβρυσου του ∆ήµου Φαλώρειας και
το άλλο επίσης εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκού σταθµού ισχύος 99,8 KW,
στη θέση «Μαυρόγεια» του ∆ήµου
Τρικκαίων.

Χανιά Θετικά αναµένεται να κλεί-
σει για το νοµό Χανίων η φετινή του-
ριστική περίοδος, η οποία έχει ήδη
κριθεί, αφού σύµφωνα µε το Σύλλογο
Ξενοδόχων του νοµού, ο Σεπτέµβριος
και ο Οκτώβριος θεωρούνται µήνες
χαµηλής απόδοσης. Αν και ακόµα δεν
έχει γίνει πλήρης αποτίµηση της πε-
ριόδου, µια πρώτη εικόνα δίνει ο
αριθµός των επισκεπτών που διακι-
νήθηκαν µέσω του αεροδροµίου Χα-
νίων µε πτήσεις «τσάρτερ». Σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, φέτος τον Ιούνιο
από το αεροδρόµιο «Ιωάννης ∆ασκα-
λογιάννης» των Χανίων διακινήθη-
καν µε πτήσεις «τσάρτερ» 231.174
ξένοι τουρίστες, ενώ τον ίδιο µήνα
πέρυσι 243.190. Τον Ιούλιο καταγρά-
φηκε µικρή αύξηση µε τον αριθµό
των επιβατών να φτάνει τις 282.323.
Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2007 οι
επιβάτες που διακινήθηκαν από το
αεροδρόµιο Χανίων ανήλθαν σε
275.315. Τον Αύγουστο διακινήθη-
καν 270.262 επιβάτες, ενώ πέρσι τον
ίδιο µήνα ο αριθµός ήταν 269.434.
Τον Ιούνιο του 2008 στο αεροδρόµιο
Χανίων πραγµατοποιήθηκαν 675
πτήσεις «τσάρτερ». Οι αφίξεις ήταν
120.330 και οι αναχωρήσεις 110.844
επιβάτες. Τον Ιούλιο του 2008 πραγ-
µατοποιήθηκαν 805 πτήσεις «τσάρ-
τερ». Οι αφίξεις ήταν 143.513 επιβά-
τες και οι αναχωρήσεις 138.810. Τον
Αύγουστο έγιναν 775 πτήσεις «τσάρ-
τερ». Οι αφίξεις ήταν 129.341 επιβά-
τες και οι αναχωρήσεις 140.921. Συ-
νολικά, το τρίµηνο Ιούνιος, Ιούλιος
Αύγουστος, µέσω του αεροδροµίου
Χανίων διακινήθηκαν µε πτήσεις
«τσάρτερ» 783.759 επιβάτες. Οι επι-
βάτες που διακινήθηκαν ήταν από
την Αυστρία, τη Γερµανία, το Βέλγιο,
τη Μεγάλη Βρετανία, τη ∆ανία, την
Εσθονία, την Ισλανδία, την Ιταλία, τη
Νορβηγία, την Ολλανδία, την Πολω-
νία, το Λουξεµβούργο, τη Σλοβακία,
τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Σουηδία, την
Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Συρία και
την Κύπρο. Σε σχέση µε τα στοιχεία
αυτά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξε-
νοδόχων Χανίων Νίκος Κόρακας ανέ-
φερε ότι «πρέπει να συνεκτιµηθούν
και οι διανυχτερεύσεις, να δούµε αν
κινούνται στο ίδιο ποσοστό αύξησης,
αλλά και οι συναλλαγµατικές εισπρά-
ξεις, δηλαδή τι δαπανά ο κάθε επι-
σκέπτης».
�Μια σηµαντική φθορά στο διατη-
ρητέο µνηµείο της πόλης (και σηµείο
αναφοράς των ντόπιων και των επι-
σκεπτών), στο ναό του Αγίου Θερά-
ποντα, προκάλεσε την Κυριακή την
έκτακτη συνεδρίαση του Εκκλησια-
στικού Συµβουλίου. Πρόκειται για
την πτώση ενός µεγάλου λίθινου µέ-
ρους από την κεφαλή του αγγέλου
στο βόρειο αέτωµα του Ναού, που
συνέβη το µεσηµέρι του Σαββάτου.
Το τµήµα της κεφαλής κατέπεσε στον
αύλειο χώρο µεταξύ του Ναού και της
εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου (που
βρίσκεται δίπλα) και από θαύµα δεν
προκλήθηκε ατύχηµα, αφού λίγα
δευτερόλεπτα πριν είχε περάσει από
το συγκεκριµένο σηµείο ένας µικρός
µαθητής. Τα µέλη του Εκκλησιαστι-
κού Συµβουλίου του Αγίου Θεράπο-
ντα που συνεδρίασαν την Κυριακή
για την αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος, απέστειλαν επιστολή στην 14η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
ζητώντας να επιληφθεί του θέµατος.
Οµως, όπως είπε στα «ΑΙ.Ν.» η Προϊ-
σταµένη της Υπηρεσίας, Χριστιάνα
Λούπου, η Αρχαιολογία δεν έχει την
οικονοµική δυνατότητα να χρηµατο-
δοτήσει τις εργασίες που θα πρέπει
να εκτελεστούν για την αποκατάστα-
ση της ζηµιάς. Στην επιστολή που
απεστάλη στην 14η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων από τον πρόεδρο
του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, π.
Αθανάσιο Γιουσµά, περιγράφεται το
συµβάν, ενώ επίσης αναφέρεται ένα
παρόµοιο περιστατικό που είχε συµ-
βεί πριν 18 χρόνια.

Εκτός των Αθηνών

Ενα αρκουδάκι µόλις 9 µηνών βρέθηκε νεκρό στο δρόµο ∆εσκάτης-Γρε-
βενών κοντά στο Καρπερό. Κάτοικοι του Καρπερού ειδοποίησαν την
ερευνητική οµάδα του «Αρκτούρου», όταν βρήκαν νεκρό το αρκουδάκι
κοντά στο δρόµο. Αµέσως πραγµατοποιήθηκε αυτοψία από τους βιολό-
γους που διεξάγουν έρευνα για την αρκούδα στην περιοχή. ∆ιαπιστώ-
θηκε ότι πέθανε από το κτύπηµα στο κεφάλι. Το αρκουδάκι ήταν αρσε-
νικό και βάρους 29 κιλών. Πρόκειται για το 13ο τροχαίο ατύχηµα µε αρ-
κούδα (11 θανατηφόρα) στη ∆υτική Μακεδονία τα τελευταία 4 χρόνια.

Με πενήντα επτά καταστήµατα και χώρους µαζικής εστίασης άνοιξε χθες το Gaea Lifestyle Center, το
εµπορικό κέντρο της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. Πρόκειται για µία επένδυση της τά-
ξης άνω των 8 εκατ. ευρώ που προέβη η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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ΚΥΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Οι αρχικοί φόβοι του
ιατρικού επιτελείου του Απόλλωνα Κα-
λαµαριάς σχετικά µε τον τραυµατισµό
του ∆ηµήτρη Κοντοδήµου τελικά επα-
ληθεύτηκαν. Ο 26χρονος µέσος τραυ-
µατίστηκε στο 15ο λεπτό της αναµέτρη-
σης µε την Καλαµάτα και µετά τις εξετά-
σεις, στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώ-
θηκε ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου
βαθµού, πράγµα που σηµαίνει ότι θα
απουσιάσει τουλάχιστον για τις επόµε-
νες τέσσερις εβδοµάδες από τις υποχρε-
ώσεις του Απόλλωνα.

Πρόβληµα τραυµατισµού αντιµετω-
πίζει και ο Νίκος Παπαδόπουλος του
Αβελ, ο οποίος υποφέρει από αιµάτωµα
στον προσαγωγό. Ο κεντρικός αµυντι-
κός των «κοκκινόµαυρων» αναµένεται
να επιστρέψει στις προπονήσεις σήµε-
ρα.

Τεννές: «Εχει δυνατότητες 
ο Εθνικός Αστέρας»

Μπορεί το πρώτο «τρίποντο» του
Εθνικού Αστέρα στο πρωτάθληµα να
ήρθε κόντρα στην Καστοριά όµως ο τε-
χνικός της οµάδας, Μπάµπης Τεννές,
διατηρεί χαµηλούς τόνους. Ο έµπειρος
προπονητής γνωρίζει πολύ καλά ότι ο
δρόµος είναι ακόµη πολύ µακρύς, κάτι
που ήρθε να επιβεβαιώσει µε τις δηλώ-
σεις του.

«Σίγουρα η νίκη ήταν πολύ σηµαντι-
κή και την είχαµε ανάγκη, για αυτό από
ένα σηµείο και µετά αγχωθήκαµε, όµως
την ξεχνάµε και είµαστε εκ των πραγµά-
των αναγκασµένοι να κοιτάξουµε µπρο-
στά. Προσωπικά, πιστεύω ότι οι δυνατό-
τητες αυτής της οµάδας είναι πολύ µε-
γαλύτερες από αυτές που δείχνει. Ο
δρόµος είναι πολύ µακρύς και χρειάζε-
ται πολύ δουλειά από όλους για να προ-
χωρήσουµε. Πρέπει να δουλέψουµε
συλλογικά και φυσικά δεν υπάρχει η
πολυτέλεια να επαναπαυτούµε ή να χα-
λαρώσουµε», επεσήµανε ο τεχνικός της
Καισαριανιώτικης οµάδας.

Οσον αφορά τα αγωνιστικά προβλή-
µατα του Μπάµπη Τεννέ αυτά εστιάζο-
νται στους Μπενίσκο και ∆ιαµάντη,
όπου µέσα στις επόµενες ηµέρες θα φα-

νεί αν θα προλάβουν το επόµενο παιχνί-
δι µε την Καλαµάτα.

Εθνικός: Νέα πυρά 
κατά διαιτησίας από Πηρούνια

Νέες δηλώσεις κατά της διαιτησίας
πραγµατοποίησε ο πρόεδρος του Εθνι-
κού, Νίκος Πηρούνιας, µέσω της επίση-
µης ιστοσελίδας της οµάδας. Ο ισχυρός
άνδρας των Πειραιωτών «ξαναχτύπη-
σε», τονίζοντας ότι είναι θλιβερό από
τόσο νωρίς να ασχολείται ο κόσµος µε
τις αποφάσεις των διαιτητών ενώ έκανε
λόγο για απίθανα φαινόµενα.

Αναλυτικά: «Είναι θλιβερό από την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να
ασχολούνται τα ΜΜΕ και κυρίως οι
αθλητικές εφηµερίδες µε την διαιτησία.
Εφόσον οι πίνακες των διαιτητών και
παρατηρητών δεν καταρτίζονται από
την Super League, και Ε.Ε.Π. Β’ & Γ’
Εθνικής (διοργανώτριες), και µε εισή-
γηση στην ΕΠΟ να εγκρίνονται και να
ακολουθεί κλήρωση τα “απίθανα’’ φαι-
νόµενα θα συνεχιστούν.

Ο δε υπερβολικός αριθµός των διαι-
τητών Β’ Εθνικής, στον σχετικό πίνακα
(τριπλάσιος) του αντίστοιχου της Super
League, µόνο ερωτηµατικά δηµιουργεί
για το σκεπτικό των ιθυνόντων. Αραγε,
πώς θα αξιολογηθούν τα “καλά’’ παιδιά
και τα “κακά’’ της διαιτησίας όταν δεν
θα έχουν Μ.Ο. αγώνων τον ίδιο περίπου
µέχρι ο τέλος της περιόδου;

Η διαιτητική οµηρία των διαιτητών
µέσω του ορισµού, άραγε ωφελεί το Ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο;

Η µη εκπροσώπηση στην ΚΕ∆ από
την Super League και Ε.Ε.Π. Β’ & Γ’
Εθνικής, ωφελεί το Ελληνικό ποδόσφαι-
ρο;

Η µη αποδοχή των ανωτέρω προτά-
σεων (που πολλάκις έχω καταθέσει)
από την ηγεσία της ΕΠΟ ωφελεί το Ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο;

Φαίνεται ότι η διαφάνεια, η αντικει-
µενικότητα, ο µη καιροσκοπισµός και η
έλλειψη περίεργων συµφερόντων, είναι
έννοιες απόµακρες και άγνωστες στην
δικτατορική φιλοσοφία του απόλυτου
µονάρχη του ελληνικού ποδοσφαίρου».

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΛEYKΩΣIA. (Γραφείο Eθνικού Kήρυ-
κα). Tη λύση στη σύγχυση που επικρα-
τεί όσον αφορά το πότε µπορεί να δια-
κοπεί ένας αγώνας, θα κληθεί να ξεδια-
λύνει ο Γενικός Eισαγγελέας, στον οποίο
θα απευθυνθεί το Yπουργείο ∆ικαιοσύ-
νης και ∆ηµόσιας Tάξης.

Η επόµενη µέρα της διακοπής του
αγώνα Απόλλωνα - Οµόνοιας έφερε συ-
σκέψεις, δηλώσεις και µπόλικο προβλη-
µατισµό. 

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµο-
σίας Τάξεως, Κύπρος Χρυσοστοµίδης,
προήδρευσε την Τρίτη, σύσκεψης στο
Αρχηγείο Αστυνοµίας την ίδια ώρα, οι
ποδοσφαιρόφιλοι παρακολουθούν τις
εξελίξεις «µουδιασµένοι» και προβλη-
µατισµένοι.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι εµπλε-
κόµενοι εξέφρασαν τη βούλησή τους
για την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας
(ο περί πρόληψης και καταστολής της
βίας στους αθλητικούς χώρους Νόµος Ν
48(1) 2008, είναι σε ισχύ από την 1η
Αυγούστου) τα βεγγαλικά, οι φωτοβολί-
δες και οι πυρσοί στις εξέδρες ανάβουν
φωτιές στην οµαλή διεξαγωγή του πρω-
ταθλήµατος.

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµο-
σίας Τάξεως έχει συγκαλέσει την Παρα-
σκευή 26 Σεπτεµβρίου στις 10 το πρωί,
σύσκεψη µε τους προέδρους όλων των
σωµατείων στην παρουσία το, ΚΟΑ, της
ΚΟΠ και του συνδέσµου ∆ιαιτητών, ενώ

στις 11:30π.µ. θα ακολουθήσει συνά-
ντηση µε τους αθλητικούς συντάκτες.
∆εδοµένη θεωρείται η στάση της Αστυ-
νοµίας για πλήρη εφαρµογή της νοµο-
θεσίας χωρίς διακρίσεις.

Ο κ. Χρυσοστοµίδης δικαιολόγησε
πλήρως την απόφαση της Αστυνοµίας
να δηλώσει στον διαιτητή ότι δεν µπο-
ρεί πλέον να παράσχει ασφάλεια και
ανέφερε ότι «η απόφαση διακοπής του
αγώνα ήταν απόφαση του διαιτητή».
Μια τοποθέτηση που. σηκώνει ερµη-
νεία, αφού δεν ταυτίζεται µε την έκθε-
ση στου διαιτητή.

«Η Αστυνοµία δεν αποχώρησε από
το γήπεδο. Απεσύρθη µεν αλλά ήταν
εκεί, έτοιµη να εκτελέσει τα δικά της
καθήκοντα, δηλαδή να διασφαλίσει ότι
θα αποφευχθούν περαιτέρω επεισό-
δια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουρ-
γός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης ανακοίνω-
σε επίσης ότι «θα ζητηθεί η γνωµάτευση
του Γενικού Εισαγγελέα έτσι ώστε όλοι
µας να είµαστε ενήµεροι του τι ακριβώς
διαλαµβάνει ο νέος νόµος και ποιες οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του κά-
θε εµπλεκοµένου στη βάση αυτού του
νόµου».

Η γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγε-
λέα ήταν εισήγηση του προέδρου της
Επιτροπής Νοµικών της Βουλής, Ιωνά
Νικολάου, που σε δηλώσεις του στα Μέ-
σα Ενηµέρωσης υποστήριξε ότι «είναι

θλιβερό να διακόπτονται αγώνες και να
µην ολοκληρώνονται µέσα στα γήπεδα
κι ότι φαίνεται ότι κάποιοι οδηγούν τα
πράγµατα σε ακρότητες. Ο νόµος είναι
σαφής. Ο διαιτητής αποφασίζει την
αναβολή ή διακοπή του αγώνα».

Ο κ. Νικολάου έθεσε δηµόσια θέµα
κατά πόσο η Αστυνοµία είχε την αρµο-
διότητα να αποχωρήσει από το γήπεδο,
δηλαδή να αρνηθεί να αστυνοµεύσει
τον αγώνα. 

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του «που η
Αστυνοµία και ο Υπουργός προσπάθη-
σαν να κρυφτούν πίσω από τις λέξεις,
υποστηρίζοντας ότι η αστυνοµική δύνα-
µη που βρισκόταν στο γήπεδο δεν απο-
χώρησε αλλά αποσύρθηκε».

«Παράφραση και παρερµηνεία του
νόµου» χαρακτήρισε την ενέργεια της
αστυνοµίας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και
µέλος της Επιτροπής Νοµικών της Βου-
λής, Αριστοφάνης Γεωργίου.

Ο αρχηγός της Αστυνοµίας, Ιάκωβος
Παπακώστας, ταυτίστηκε µε τον υπουρ-
γό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως: 

«Αστυνοµία και υπουργός δικαιοσύ-
νης συµφωνούν µε την απόφαση. Στην
σύσκεψη που έγινε µάλιστα έκανα πα-
ρατηρήσεις στους αστυνοµικούς υπευ-
θύνους του αγώνα ότι έχουν επιδείξει
ανοχή και ελαστικότητα. Στον αγώνα
τέσσερα µέλη της Αστυνοµίας έχουν
τραυµατιστεί και ένα σοβαρά µε κάταγ-
µα στο πόδι».

Γνωµάτευση από εισαγγελέα
Ο Υπουργός δικαιολόγησε τη στάση της Αστυνοµίας

2007: Ο 31χρονος Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπογράφει µε τον Παναθηναϊκό, ένα-
ντι 5.5 εκατ. ευρώ, για έναν χρόνο (2007-2008) και γίνεται ο πιο ακριβο-
πληρωµένος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού επαγγελµατικού αθλητι-
σµού.

2007: Σε αγώνα επίδειξης για τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS
και υπό το βλέµµα του Μάτζικ Τζόνσον, η εθνική οµάδα των εφήβων 2005
αντιµετωπίζει την, προ εικοσαετίας πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εθνική του
1987, που όµως αγωνίζεται χωρίς τον Νίκο Γκάλη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης
µε 23 πόντους, 7 κλεψίµατα, 6 ριµπάουντ και 3 ασίστ, καταγράφει δείκτη
TENDEX µεγαλύτερο της µονάδας.

2005: Ο Ισπανός οδηγός της Φόρµουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο Ντίαζ, σε ηλικία 24
ετών και 58 ηµερών, γίνεται ο νεαρότερος οδηγός που κατακτά το παγκόσµιο
πρωτάθληµα καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Eµερσον Φιτιπάλντι.

2005: Ο Πάολο Μαλντίνι κάνει την 571η εµφάνισή του στον νικηφόρο αγώνα της
Μίλαν επί της Τρεβίζο και γίνεται ο πρώτος σε συµµετοχές στην Serie A ξε-
περνώντας τις 570 του Ντίνο Τζοφ (1961-1983). Ο Μαλντίνι είχε κάνει ντε-
µπούτο στις 20/01/1985 στον εκτός έδρας αγώνα της Μίλαν µε την Ουντινέ-
ζε (1-1).

2005: Η εθνική οµάδα του µπάσκετ κερδίζει την Γερµανία µε 78-62 και ανακηρύσ-
σεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, προσφέροντας µέσα σε ένα χρόνο την τρίτη
ευρωπαϊκή αναγνώριση µετά το Euro 2004 του ποδοσφαίρου και την
Eurovision. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στέφεται ξανά πρωταθλητής µετά από
18 χρόνια ως προπονητής πια και ξαναστέλνει τον κόσµο στους δρόµους
όλων των ελληνικών πόλεων.

2004: Η Ανθή Καραγιάννη κατακτά το αργυρό µετάλλιο στο µήκος F13 µε επίδοση
5.29, ενώ στην κολύµβηση η Μαρία Καλπακίδου µε 1:28.70 κατακτά το αρ-
γυρό µετάλλιο στα 50µ. ελεύθερο S2 στους Παραολυµπιακούς Αγώνες της
Αθήνας.

1999: Ο 24χρονος ∆ηµήτρης Αβράµης κατακτά το χάλκινο µετάλλιο στο Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα Ελληνορωµαϊκής Πάλης που διεξάγεται στο ΣΕΦ, όταν
κερδίζει στον µικρό τελικό της κατηγορίας των 76 κιλών τον Γεωργιανό
Tarieli Melelashvili µε 5-0.

1988: Ο Αµερικανός κολυµβητής Ματ Μπιόντι κερδίζει 5 χρυσά (50µ. ελεύθερο,
100µ, ελεύθερο, 4x100µ. ελεύθερο, 4x200µ. ελεύθερο και 4x200µ. µικτή), 1
αργυρό (100µ. πεταλούδα) και 1 χάλκινο µετάλλιο (200µ. ελεύθερο) και
ανακηρύσσεται καλύτερος αθλητής στους 24ους Ολυµπιακούς Αγώνες της
Σεούλ. Συναθλητές του στην οµάδα σκυταλοδροµίας οι Christopher Jacobs,
Troy Dalbey και Tom Hunter.

1983: Ο Νέλσον Πικέ τερµατίζει µπροστά από τον Αλέν Προστ και Νάιτζελ Μάνσελ
στο πρώτο Ευρωπαϊκό Grand Prix στο Brands Hatch.

1975: Οι πρώτοι Βρετανοί που κατακτούν το Εβερεστ είναι οι Dougal Haston και
Doug Scott.

1962: Ο Σόνι Λίστον κερδίζει µε νοκ άουτ τον Φλόιντ Πάτερσον στον 1ο γύρο στο
Σικάγο και ανακηρύσσεται παγκόσµιος πρωταθλητής. Θα διατηρήσει τον τίτ-
λο και το 1963. Το 1964 όµως θα τον χάσει από τον Μοχάµεντ Αλι.

1904: Ο Charles Follis γίνεται ο πρώτος έγχρωµος που παίζει επαγγελµατικό ποδό-
σφαιρο όταν υπογράφει συµβόλαιο µε την οµάδα των Shelby Blues του
Οχάιο.

1866: Το Jerome Park, που παίρνει το όνοµά του από τον ιδρυτή του Leonard
Jerome, ανοίγει στο Μπρονξ. Ο Jerome που θέλει να εισάγει το αγγλικό σύ-
στηµα ιπποδροµιών στις ΗΠΑ θα ιδρύσει και το American Jockey Club το
1894.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΛEYKΩΣIA. (Γραφείο Eθνικού Kήρυ-
κα). «Kατάσκοπος» στον αγώνα της
Aνόρθωσης µε την AEΛ το ερχόµενο
Σάββατο στο Tσίρειο θα βρεθεί ο προπο-
νητής του Παναθηναϊκού Xενκ Tεν Kά-
τε. Oι παίκτες της Aνόρθωσης επέστρε-
ψαν χθες στις προπονήσεις εν όψει του
αγώνα µε την λεµεσιανή οµάδα.

Για τον αγώνα αυτό δεν υπολογίζο-
νται και πάλι οι Οτσόκολιτς, Βοσκαρί-
δης και Σκοπελίτης. Ο πρώτος ανεβάζει
ρυθµούς, όµως δεν προλαβαίνει τον
αγώνα µε τους «γαλαζοκίτρινους». Πoλύ
πιθανόν να είναι έτοιµος για το παιχνίδι
µε τον ΠAO. 

Ο Bοσκαρίδης βελτιώνεται στον το-
µέα φυσική κατάσταση και σύντοµα θα
είναι στη διάθεση του κ. Κετσπάγια. Τέ-
λος, ο Ελλαδίτης ανασταλτικός χαφ συ-
νεχίζει την αποθεραπεία του, µε την
επιστροφή του να αναµένεται σε 5-6
εβδοµάδες. Για το παιχνίδι της 1ης
Οκτωβρίου στο ΓΣΠ έχουν προπωληθεί
ήδη 8 χιλιάδες πακέτα αλλά και επιπλέ-
ον 4 χιλιάδες εισιτήρια.

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις
της Ανόρθωσης, για την τρίτη σερί νίκη
της οµάδας στο πρωτάθληµα. Η «Μεγά-

λη Κυρία» µπορεί να µην έπιασε ...ψη-
λές στροφές στις µηχανές της, εντούτοις
κατάφερε να πάρει το ζητούµενο, το
οποίο δεν είναι άλλο από το τρίποντο.
Κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για το συ-
γκρότηµα της Αµµοχώστου, αφού οι
κυανόλευκοι ως γνωστόν έχουν και τις
υποχρεώσεις τους για το Τσάµπιονς Λι-
γκ, γεγονός που δυσκολεύει ακόµη πε-
ρισσότερο την προσπάθεια των παι-
κτών. Το γκολ του Τζέφρι Λεϊβακαµπέσι
ήταν το πρώτο στην καριέρα του 27χρο-
νου αµυντικού (µετρά µέχρι σήµερα
212 παιχνίδια πρωταθλήµατος), το
οποίο και αφιέρωσε στη γυναίκα του,
αλλά και στον νεογέννητο γιο του.

«Ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί και
έχει προβάδισµα για τη νίκη», δήλωσε
στον Nova ΣΠΟΡ FM o Αριαν Μπεκιάι.
Ο Αλβανός τερµατοφύλακας της Ανόρ-
θωσης, που χαρακτήρισε αυτή την πε-
ρίοδο την καλύτερη της καριέρας του,
είπε: «Κάναµε πολύ καλό ξεκίνηµα και
στο πρωτάθληµα και στην Ευρώπη. Σί-
γουρα η πρόκριση είναι πολύ σηµαντική
καθώς είµαστε η πρώτη κυπριακή οµά-
δα που µετέχει στους οµίλους του
Champions League».

O Tεν Kάτε 
βλέπει την Aνόρθωση

Του ανταποκριτή µας 
Γιώργου Χατζηαντώνη 

ΛEYKΩΣIA. (Γραφείο Eθνικού Kήρυ-
κα). Ξεκίνησε από χθες η προετοιµασία
της Οµόνοιας για τον αγώνα µε τον
Ατρόµητο για την 4η αγωνιστική που θα
γίνει το Σάββατο στη Λευκωσία. Ο Νε-
ντίµ Τούτιτς αναµένει τη νεοφώτιστη
οµάδα της Γεροσκήπου να κατέλθει στο
στάδιο της πρωτεύουσας µε αµυντικές
βλέψεις και έτσι αναµένεται να παρατά-
ξει την οµάδα µε σαφείς επιθετικές βλέ-
ψεις.

Στη διάθεση του Βόσνιου τεχνικού
είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές του εκτός
από τον Κλόντιαν Ντούρο. Ο Αλβανός
αναµένεται να «πατήσει» γήπεδο τη
∆ευτέρα και να ξεκινήσει τη διαδικασία
επιστροφής του στην αγωνιστική δρά-
ση. Επιστρέφουν παράλληλα οι Κούλ-
λης Παύλου και Κώστας Καϊάφας.

Στο πρώτο ντέρµπι της χρονιάς µε
αντίπαλο τον Απόλλωνα στο Τσίρειο, η
Οµόνοια παρουσιάστηκε σε µια άκρως
επαγγελµατική έκδοση και χωρίς ιδιαι-
τέρες δυσκολίες πηρέ αυτό που ήθελε.
Μάλλον καλύτερα θα το πάρει και επί-
σηµα στη ∆ικαστική το τρίποντο. Σίγου-
ρα οι παίκτες της Οµόνοιας αδικήθηκαν
από τη διακοπή του αγώνα. Πήραν µια
καθαρή νίκη και δικαιούντο να τη γιορ-
τάσουν µε τον κόσµο τους. Οπως, όµως,
και να τοποθετηθούν τα πράγµατα, το
σκηνικό δεν αλλάζει. Η νέα Οµόνοια
πέρασε από άλλο ένα δύσκολο εµπόδιο
και ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον.

∆ιαθέτει ποδοσφαιριστές οι οποίοι
µε µια ενέργεια µπορούν να αλλάξουν
την εικόνα του παιχνιδιού. Ετσι έγινε
και µε τον Απόλλωνα. Μίλησε το ταλέ-
ντο κάποιων ποδοσφαιριστών σε κρίσι-
µα σηµεία του αγώνα. Ο Νεντίµ Τούτιτς
έδειξε ότι στο κεφάλαιο διαχείριση του
υλικού τα πάει περίφηµα. Είναι φανερό
ότι επιλέγει ενδεκάδα αναλόγως των
αναγκών του αγώνα.

Ετσι στον αγώνα µε τον Aτρόµητο
χρειάζονται οι λεγόµενοι κυνηγοί πε-
ριοχής, αφού η µπάλα θα µεταφέρεται
στο «κουτί».

AΠOEΛ: Eλπίδες 
για Σεγκιρί, Mιχαήλ

Εκδηλη είναι η ικανοποίηση στον
AΠOEΛ για την τελευταία εµφάνιση και
νίκη επί της AEΛ και ο στόχος όλων εί-
ναι να υπάρχει και συνέχεια. 

Tην Kυριακή οι «γαλαζοκίτρινοι»
αντιµετωπίζουν εκτός έδρας την Πάφο
και πιθανόν οι Mπαρκ Σεγκιρί και Xρύ-
σης Mιχαήλ, οι οποίοι αντιµετωπίζουν
µυϊκούς τραυµατισµούς να είναι έτοι-
µοι. ∆εν θα γίνει βέβαια βεβιασµένη
επιστροφή τους, αφού ακολουθεί η δια-
κοπή του πρωταθλήµατος που θα τους
δώσει την ευκαιρία να αποθεραπευ-
θούν πλήρως.

Στη πρώτη προπόνηση µετά τον
αγώνα µε την ΑΕΛ, Χρύσης Μιχαήλ και
Μπαρκ Σεγκιρί ξεκίνησαν ατοµικό πρό-
γραµµα, µε στόχο να προλάβουν τον
αγώνα µε την Πάφο, ενώ ανάσες πήραν
οι Μιροσάβλιεβιτς και Μοράις. Οι δυο
τελευταίοι δεν αντιµετωπίζουν κάποιο
σοβαρό πρόβληµα, παρά µόνο µικροε-
νοχλήσεις, έτσι και ο Iβάν Γιοβάνοβιτς
θέλησε να τους δώσει κάποιες ανάσες,
αφού εκτός των άλλων ο Μοράις έχει
πολλά συνεχόµενα αγωνιστικά λεπτά
στα πόδια του. 

Ως προς τη συµµετοχή τους δεν τίθε-
ται συζήτηση, ενώ για τους Χρύση, Σε-
γκιρί πολλά θα ξεκαθαρίσουν στις αµέ-
σως επόµενες ηµέρες.

Μεγάλη προσπάθεια, κάνει και ο αρ-
χηγός της οµάδας, Μαρίνος Σατσιάς για
να καλύψει το χαµένο έδαφος και να τε-
θεί στη διάθεση του προπονητή του. 

Ο Γιοβάνοβιτς, από τη µεριά του δεν
πρόκειται σε καµία περίπτωση να ενδώ-
σει στις ορέξεις και διαθέσεις του αρχη-
γού, όποιες κι αν είναι αυτές και η επι-
στροφή του δεν προβλέπεται πριν την
επανέναρξη του πρωταθλήµατος και εν-
νοούµε την 5η ή 6η αγωνιστική. 

Αλλο τόσο σίγουρο θεωρείται πως οι
οπαδοί της οµάδας που θα την ακολου-
θήσουν στην εκτός έδρας εξόρµηση της
για την 4η αγωνιστική δεν θα είναι λίγοι
και αναµένεται να ξεπεράσουν τις 2000.

Παρόλο που είναι σχετικά ακόµα
νωρίς για το ταξίδι στη Γερµανία, υπάρ-
χει ενδιαφέρον και ανταπόκριση από
τους φίλους του ΑΠΟΕΛ για τον επανα-
ληπτικό µε τη Σάλκε. Ηδη 35, από τις
90 θέσεις έχουν «κλείσει» και µέχρι την
ερχόµενη βδοµάδα που προγραµµατίζε-
ται η πτήση (1η Oκτωβρίου) ο αριθµός
αναµένεται να διπλασιαστεί.

Τέλος, από τον ΑΠΟΕΛ έστειλαν επι-
στολή στην ΚΟΠ για σύγκληση έκτα-
κτης συνάντησης των οµάδων για συζή-
τηση του θέµατος που προέκυψε µε το
νοµοσχέδιο.

Kύπελλο: 
Προβάδισµα για AΠEΠ και AΣIΛ 

Χωρίς νικητές ολοκληρώθηκαν οι
πρώτοι δυο αγώνες της Α’ φάσης του Κυ-
πέλλου Κύπρου Kόκα Kόλα, µε τις φιλο-
ξενούµενες ΑΠΕΠ και ΑΣΙΛ να απο-
κτούν, έστω και µικρό, προβάδισµα
πρόκρισης, ενόψει των επαναληπτικών
της 4ης Οκτωβρίου.

• Στην Aραδίππου Eρµής και AΠEΠ
Πιτσιλιάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
O Eρµής προηγήθηκε στο 35’ µε τον M.
Xριστοδούλου και οι φιλοξενούµενοι
ισοφάρισαν µε τον Eσελούκα στο 47’.

• Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευ-
καιρίες για γκολ, Εθνικός Ασσιας και
ΑΣΙΛ έµειναν στο στείρο 0-0, µε την
οµάδα της Λύσης να έχει πλέον το πάνω
χέρι στην υπόθεση πρόκρισης.

• Αλλοι τρεις αγώνες θα διεξαχθούν
την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται
για τα µατς Αγία Νάπα - Εθνικός, ∆ιγε-
νής - Αλκή και Οµόνοια Αρ. - ΑΠΟΠ/Κι-
νύρας.

Oµόνοια: Σχέδια για κλειστή άµυνα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο
υπουργός Πολιτισµού, Μιχάλης Λιάπης,
ανακοίνωσε την τροποποίηση, που
αφορά τις εκλογές των µελών των ∆ιοι-
κητικών Συµβουλίων των αθλητικών
οµοσπονδιών, σύµφωνα µε την οποία το
σύστηµα της εκλογής των µελών θα γί-
νεται µε το σύστηµα της απλής αναλογι-
κής. 

Στην τροποποίηση αναφέρεται, επί-
σης, πως οι αθλητικές οµοσπονδίες
έχουν περιθώριο τριών µηνών, προκει-
µένου να αλλάξουν το καταστατικό
τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κο-
πεί η κρατική επιχορήγηση προς αυτές.

Αναλυτικά, το κείµενο της τροποποί-
ησης: «Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη
µελών του ∆Σ των αθλητικών οµοσπον-
διών, διεξάγονται µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής. Εφόσον, σύµφωνα

µε το καταστατικό της οικείας οµοσπον-
δίας, προβλέπεται η διεξαγωγή αρχαι-
ρεσιών, µε τη συγκρότηση ενιαίου ψη-
φοδελτίου, η επιτρεπόµενη, κατ’ ανώ-
τατο όριο σταυροδοσία των υποψη-
φίων, περιορίζεται στο 50% του συνολι-
κού αριθµού των µελών του ∆Σ. Εφό-
σον, από τον υπολογισµό του ανωτέρου
ποσοστού, προκύπτει δεκαδικός αριθ-
µός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέ-
σως επόµενη µονάδα. Οι αθλητικές οµο-
σπονδίες που διέπονται από τις διατά-
ξεις της παρούσας παραγράφου οφεί-
λουν να εναρµονίσουν το καταστατικό
τους, µε απόφαση του ∆Σ αυτών, εντός
τριών µηνών, από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, διαφορετικά εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7
έως 11 του άρθρου 29 του ν3479/2006,
όπως ισχύει».

� ΛΙΑΠΗΣ - ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ

Με απλή αναλογική οι εκλογές

ΛEYKΩΣIA. (Γραφείο Eθνικού Kήρυ-
κα). Mετά την εντός έδρας ήττα από την
Πέγεια (3-1) και τις αποδοκιµασίες διοί-
κησης και προπονητή, η Aλκή συγκάλε-
σε την ερχόµενη Πέµπτη έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση στην οποία θα ζητηθεί
ψήφος εµπιστοσύνης της υπάρχουσας
διοίκησης και της ανανέωσης της θητεί-
ας της για τα επόµενα τρία χρόνια. Είναι
εµφανές ότι υπάρχει µεγάλη δυσαρέ-
σκεια από τα γεγονότα στον αγώνα της
∆ευτέρας στην διοίκηση του σωµατείου
και το κλίµα δεν είναι και το καλύτερο.
Η διοίκηση στηρίζει και µε το παραπά-
νω τον Χριστάκη Κασσιανό και ουδέπο-
τε υπήρξε θέµα αποχώρησης του Κύπρι-
ου τεχνικού.

Παράλληλα, οι «κυανέρυθροι» εκ-
φράζουν σφοδρά παράπονα για τη διαι-
τησία του χθεσινού (22/09) αγώνα,
εστιάζοντας σε δυο φάση: στο 3’ θα
έπρεπε να αποβληθεί ο Βιτάλι, ενώ στο
74’ ζητάνε πέναλτι σε ανατροπή του
Κώστα Ηλία. Πλέον στην Αλκή συγκε-
ντρώνονται στο δύσκολο εκτός έδρας
παιχνίδι που ακολουθεί στο «Τάσος
Μάρκου» µε αντίπαλο την Ενωση. Στο
παιχνίδι αυτό δικαίωµα συµµετοχής

έχει ο Πέταρ Τζένιτς, ο οποίος εξέτισε
την ποινή του.

O αναπληρωτής πρόεδρος της οµά-
δας Νίκος Λίλλης ανέφερε χαρακτηρι-
στικά «Ο προπονητής αυτός ο συγκεκρι-
µένος είναι συνώνυµος µε τη διοίκηση.
Οσο υπάρχει αυτή η διοίκηση θα υπάρ-
χει και αυτός ο προπονητής στην Αλκή».
Με αυτό τον τρόπο ο κ. Λίλλης έστειλε
και ένα µήνυµα εν όψει της εκλογικής
συνέλευσης, καθώς ο προπονητής αυ-
τός όπως φαίνεται θα στηριχθεί µε νύ-
χια και µε δόντια. Αλλωστε και πέρσι
όταν υπήρξαν µουρµουρητά προς το
πρόσωπο του κ. Κασσιανού η διοίκηση
στήριξε τον προπονητή και στο τέλος δι-
καιώθηκε.

Μάλιστα αν στη Γενική Συνέλευση
πάρει ψήφο εµπιστοσύνης η υπάρχου-
σα διοίκηση και για τα επόµενα τρία
χρόνια (αυτό αναµένεται να γίνει) τότε
πιθανότατα θα γίνει άµεσα πρόταση
στον Χριστάκη Κασσιανό για επέκταση
της συνεργασίας τους για ακόµα τρία
χρόνια. Ενα άλλο θέµα που προέκυψε
είναι και η απόφαση της διοίκησης να
επιβάλει σε όλους τους ποδοσφαιριστές
πρόστιµο ύψους 20% του µισθούς τους. 

Εκτακτη συνέλευση 
συγκαλεί η Aλκή

Η τρίτη αγωνιστική της Σούπερ
Λίγκα δεν περιελάµβανε εκπλήξεις
για τους «µεγάλους», οι οποίοι προ-
χώρησαν µε νίκες και δείχνουν αργά
αλλά σταθερά πως βρίσκουν τους
ρυθµούς τους. Βέβαια, για άλλη µια
αγωνιστική δεν έλειψαν οι διαµαρτυ-
ρίες και τα παράπονα των οµάδων
για την διαιτησία, που είχαν και ως
αποτέλεσµα την τιµωρία κάποιων
ρέφερι, αλλά και παρατηρητών.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη
της αγωνιστικής µέσα στο Χαριλάου
επί του Αρη, πιάνοντας κατά διαστή-
µατα πολύ καλή απόδοση. Το γεγο-
νός ότι ο Χενκ Τεν Κάτε χρησιµοποίη-
σε σχεδόν το ίδιο σχήµα µε αυτό που
κατέβασε στον αγώνα κόντρα στην
Ιντερ, αποδεικνύει πως ο Ολλανδός
τεχνικός έχει καταλήξει σε βασικές
γραµµές στους παίκτες που θα απο-
τελέσουν τον κορµό του Παναθηναϊ-
κού και πως τα προηγούµενα πειρά-
µατα δεν σήµαιναν πως είναι ανακό-
λουθος µε τις δηλώσεις του κατά την
άφιξή του στην Ελλάδα ότι δεν τού
αρέσει το ροτέισον, αλλά ότι ακόµα
«ψαχνόταν» για το ποιο είναι το κα-
λύτερο δυνατό σχήµα που θα παρα-
τάξει. Με τη νίκη του στη Θεσσαλονί-
κη, επί του Αρη, ο ΠΑΟ κέρδισε πολ-
λά πράγµατα. Κατ’ αρχήν κέρδισε
τους 3 πολύτιµους βαθµούς σε µια
έδρα όπου πολλές οµάδες θα περά-
σουν δύσκολες στιγµές. Στη συνέ-
χεια, κέρδισε πόντους στην ψυχολο-
γία του, αφού οι νίκες είναι αυτές
που ατσαλώνουν τις οµάδες, διατη-
ρούν την ηρεµία µέσα στο κάθε πο-
δοσφαιρικό στρατόπεδο και δίνουν
ώθηση για την συνέχεια. Ακόµα κέρ-
δισε την ηρεµία του όσον αφορά το
θέµα που είχε προκύψει µε τις δηλώ-
σεις του Γκούµα, καθώς ο καθένας
αντιλαµβάνεται τι θα µπορούσε να
συµβεί σε περίπτωση αρνητικού
αποτελέσµατος, δεδοµένου ότι ο εκ
των αρχηγών του ΠΑΟ είχε αποκλει-
στεί από την αποστολή του αγώνα µε
τον Αρη και είχε δηµιουργηθεί έντα-
ση στην οµάδα. Τέλος, κέρδισε χρόνο
στην προσπάθειά του να παρουσιά-
ζεται ολοένα και καλύτερος, χρόνο
που είναι πολύτιµος αν σκεφτεί κα-
νείς πως οι «πράσινοι» δεν θα παί-
ξουν την προσεχή Κυριακή, αφού η
Μαντόνα κάνει ...κατάληψη στο γή-
πεδό τους και έτσι ο επόµενος αγώ-
νας τους είναι την προσεχή εβδοµά-
δα µε την Ανόρθωση στην Κύπρο για
το Τσάµπιονς Λιγκ. Κάτι που µε τη
σειρά του σηµαίνει πως σε περίπτω-
ση αρνητικού αποτελέσµατος η γκρί-
νια θα συντηρείτο για περίπου 10
ηµέρες στην Παιανία.

Ο Ολυµπιακός από την πλευρά
του, πέτυχε µια ευρεία νίκη επί του
Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη και
έχει έτσι το απόλυτο των τριών νικών
σε ισάριθµους αγώνες, γεγονός που
του επέτρεψε να πάρει νωρίς νωρίς
«κεφάλι» στην βαθµολογία του πρω-
ταθλήµατος, καθώς είναι η µοναδική
οµάδα που έχει πετύχει κάτι τέτοιο.
Αν όµως η αποτελεσµατικότητα των
«ερυθρόλευκων» είναι προφανής,
εκείνο που ευχαρίστησε τους οπα-
δούς τους στον τελευταίο αγώνα
πρωταθλήµατος δεν είναι άλλο από
το θέαµα που παρουσίασαν. Ο Ερνέ-
στο Βαλβέρδε µοιάζει να βρίσκει το
σχήµα που τον ικανοποιεί και καθώς
φαίνεται το συγκεκριµένο σχήµα
ικανοποιεί και τους οπαδούς του
Ολυµπιακού, αφού η οµάδα τους κα-
τά διαστήµατα έπαιξε εξαιρετικό πο-
δόσφαιρο. Οι «ερυθρόλευκοι» µοιά-
ζουν να έχουν αφήσει πίσω τους το
σοκ του αποκλεισµού τους από τον
Τσάµπιονς Λιγκ, να βρίσκουν ρυθµό
και να ξανακερδίζουν το κέφι τους
για ποδόσφαιρο και αυτό είναι φανε-
ρό στην απόδοσή τους.

Η ΑΕΚ προχώρησε επίσης µε νίκη
επί του Ηρακλή, στο ΟΑΚΑ το βράδυ
της Κυριακής, έχει κάθε δικαίωµα να
διαµαρτύρεται για τις αποφάσεις του
διαιτητικού τρίο που θα µπορούσαν
να τινάξουν το µατς στον αέρα, κα-
θώς το ρευστό αποτέλεσµα θα µπο-
ρούσε ανά πάσα στιγµή να ανατρα-
πεί και είναι γεγονός ότι δεν έθελξε
µε την απόδοσή της. Είναι όµως η
οµάδα µε τα περισσότερα ίσως περι-
θώρια βελτίωσης, καθώς έκανε τις
περισσότερες µεταγραφές της στο
τέλος της µεταγραφικής περιόδου, ο
Τζιµπούρ «ταλαιπωρείται» από το Ρα-
µαζάνι, ο Μπασινάς δεν έχει πιάσει
ακόµα τα υψηλά του στάνταρντς. Κι
όµως παρόλο που αγωνιστικά είναι
ανέτοιµη, έχει καταφέρει να αντεπε-
ξέλθει µε µεγάλη επιτυχία στο δύ-
σκολο πρόγραµµά της και αυτό από
µόνο του δηµιουργεί αισιοδοξία.

Σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται
και ο ΠΑΟΚ που αποδεικνύει και µε
τα αποτελέσµατα που φέρνει την ιδι-
αίτερη δυναµική που διαθέτει φέτος
και η οποία θα µεγαλώσει ακόµα πε-
ρισσότερο σε περίπτωση νίκης του
την Κυριακή στο ντέρµπι µε τον συ-
µπολίτη Αρη. Μέχρι στιγµής ο ΠΑΟΚ
φαίνεται να µην έχει την παραµικρή
σχέση µε την περυσινή «αναιµική»
χρονιά και το µεγάλο ζητούµενο εί-
ναι η διάρκειά του...

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ 
� Της Εφης Λιόγα

Συµπεράσµατα

� Β’ ΕΘΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ενα µήνα εκτός ο Κοντοδήµος

�σύντοµες ειδήσεις

Φόρµουλα Ενα
Απορρίφθηκε τελικά από το ∆ιεθνές

∆ικαστήριο Εφέσεων της FIA η έφεση
της MακΛάρεν για την ποινή που είχε
επιβληθεί στον Λιούις Χάµιλτον στο
Γκραν Πρι του Βελγίου.

Υπενθυµίζουµε ότι ο Βρετανός πιλό-
τος σε µια προσπάθεια του να προσπε-
ράσει τον Κίµι Ραϊκόνεν σε ένα σικέιν,
«έκοψε» δρόµο και οι αγωνοδίκες έκρι-
ναν ότι έπρεπε να τιµωρηθεί µε ποινή
25 δευτερολέπτων για την κίνηση του
αυτή. 

Ετσι παρά το γεγονός ότι ο νεαρός
οδηγός τερµάτισε πρώτος, οι 10 βαθµοί
της νίκης µπήκαν στο «σακούλι» του Φε-
λίπε Μάσα µιας και ο Χάµιλτον µετά την
απόφαση αυτή έπεσε στην τρίτη θέση.

Η αγγλική οµάδα άσκησε έφεση για
την απόφαση των αγωνοδικών και έµα-
θε ότι το αίτηµά της δεν έγινε δεκτό. Ως
εκ τούτου δεν υπάρχει καµία αλλαγή
στη βαθµολογία για το πρωτάθληµα

οδηγών, αφού ο Βραζιλιάνος πιλότος
της Φεράρι παραµένει ένα πόντο πίσω
από τον πρωτοπόρο Χάµιλτον που έχει
78 βαθµούς.

Πάντως, ο πιλότος της ΜακΛάρεν
Μερτσέντες δεν έδειξε δυσαρεστηµένος
από την απόφαση. 

«Ο κόσµος πιθανόν περιµένει ότι η
σηµερινή απόφαση µε στενοχώρησε,
όµως δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Αυτό
που θέλω να κάνω τώρα είναι ν’ αφήσω
πίσω µου αυτό το γεγονός και να συνε-
χίσω να κάνω αυτό που συνηθίζουν να
κάνουν καλά οι οδηγοί. Να τρέχω όπως
όλοι. Είµαστε οδηγοί, πράγµα που είναι
από τη φύση του ανταγωνιστικό και µας
αρέσει να κάνουµε προσπεράσεις. Μια
προσπέραση είναι δύσκολη και νιώθεις
υπέροχα όταν καταφέρνεις να το κάνεις
σε ένα δύσκολο σηµείο της πίστας. Εάν
ευχαριστεί το κοινό και τους τηλεθεα-
τές, είναι ακόµα καλύτερο. Οπότε ναι
νιώθω µια µικρή απογοήτευση, αλλά σε
καµιά περίπτωση µελαγχολία».

Χωρίς τον Κλόντιαν Ντούρο συνεχίζει η Οµόνοια την προετοιµασία της για
τον αγώνα Σαββάτου µε τον Ατρόµητο στη Λευκωσία για την 4η αγωνιστική.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ
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Κάτι δεν πάει καλά

Συνέντευξη παραχώρησε ο Ευγένιος
Γκέραρντ σε κρητικό Μέσο Ενηµέρωσης
και µεταξύ άλλων είπε ότι στα 17-18
χρόνια που ήταν αυτός στον ΟΦΗ η δι-
οίκηση είχε επαφές µε την οικογένεια
Βαρδινογιάννη αλλά οι αποφάσεις
παίρνονταν από το Ηράκλειο και ότι τώ-
ρα µε τον Βατσινά δεν ξέρει τι γίνεται.
Μάλιστα. ∆ύο τινά ή ο Γκέραρντ δεν
ήξερε τι γινόταν ή δεν ξέρει τι γινόταν,
γιατί στα δύο χρόνια που είναι ο Βατσι-
νάς στη διοίκηση ο ΟΦΗ έχει έρθει δύο
φορές ισοπαλία µε τον Παναθηναϊκό,
έχει χάσει µία κι έχει ρίξει και µία 4άρα
στο κεφάλι των ...Βαρδινογιάννηδων,
ενώ δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι
πέρσι το πρωτάθληµα ο Παναθηναϊκός
το έχασε από την 4άρα. Κάτι δεν πάει
καλά στο ...ρετιρέ. Β.Μ.

Απογοητευµένος

Μετανιωµένος θα πρέπει να νιώθει
από την απόφασή του να κάνει το βαρύ
...πεπόνι στον Παναθηναϊκό ο Γκαέλ Ζι-
βέ καθώς σε δηλώσεις του σε γαλλική
εφηµερίδα ο Γάλλος στόπερ ανέφερε
για πρώτη φορά ότι ήθελε να έρθει στο
«τριφύλλι» αλλά «...το πρόβληµα ήταν
ότι δεν ήταν όλα τα πράγµατα ξεκάθα-
ρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι µπορεί να συµβεί
εκεί...», ανέφερε ο 27χρονος άσος δίχως
να διευκρινίσει όµως περισσότερα
πράγµατα. 

Πάντως συνεχίζοντας εξήγησε ότι η
παραµονή του στην Μαρσέιγ δεν αφο-
ρούσε οικονοµικούς λόγους, ενώ ερωτη-
θείς για τον παραγκωνισµό που υφίστα-
ται από τον Γκέρετς µέχρι και σήµερα
επισήµανε: 

«Είναι µία πολύ δυσάρεστη κατά-
σταση για µένα. Είµαι εδώ, προπονού-
µαι κανονικά, αλλά δεν αγωνίζοµαι. Εί-
µαι απογοητευµένος και δυσαρεστηµέ-
νος. ∆εν έχω πέσει σε κατάθλιψη, γιατί
είµαι ποδοσφαιριστής και γνωρίζω πως
πολλοί άνθρωποι είναι σε πολύ χειρότε-
ρη κατάσταση από τη δική µου». ∆.Ρ.

Τίτλοι τέλους

Η ευπάθεια στο δεξί του γόνατο δεν
επιτρέπει τον Σαρίφ Αµπντούλ Ραχίµ να
συνεχίσει στο επίπεδο που όλοι τον θυ-
µόµαστε κι έτσι αποφάσισε να αποσυρ-
θεί από την ενεργό δράση µόλις στα 32
του: 

«Προσπαθούσα να επανέλθω, αλλά
αντιλήφθηκα πως δεν θα ήµουν σε θέση
να φτάσω στα επίπεδα που χρειάζεται
για να παίζω στο ΝΒΑ. Οσο δύσκολο κι
αν είναι να το αποδεχτώ, αυτή είναι η
πραγµατικότητα» δήλωσε το νούµερο 3
των ντραφτ του 1996 και για πολλά χρό-
νια ηγέτης των Γκρίζλις. Ο Ραχίµ ήταν
επίσης µέλος της οµάδας των ΗΠΑ που
κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το
2000 ενώ παρά το γεγονός ότι την τε-
λευταία τετραετία η καριέρα του ήταν
σε φθίνουσα πορεία τελειώνει την πε-
ριήγησή του στο NBA µε 18,1 πόντους,
7,5 ριµπάουντ, 2,5 ασίστ και ένα κλέψι-
µο κατά µέσο όρο. ∆.Ρ.

Ούτε ως σκέψη 
στο µυαλό

Οποτε ...στερεύει η επικαιρότητα
από «καυτά» θέµατα, τότε ξαναβγαί-
νουν στην επιφάνεια πληροφορίες που
θέλουν τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυµπια-
κός, Σωκράτη Κόκκαλη να δέχεται προ-
τάσεις για πώληση της πειραϊκής εται-
ρίας. 

∆εν νοµίζουµε, όµως, ότι υπάρχει
ούτε ως σκέψη στο µυαλό του η πιθανό-
τητα πώλησης της ΠΑΕ Ολυµπιακός.
Ωστόσο, ουδείς µπορεί να αποκλείσει
το ενδεχόµενο της εφαρµογής της πολυ-
µετοχικότητας και στους Πειραιώτες
στο µέλλον... Ν.Ν.Γ.

«Καµπάνα»
4 αγωνιστικών

Σε διαθεσιµότητα για τέσσερις αγω-
νιστικές τέθηκαν από την Κεντρική Επι-
τροπή ∆ιαιτησίας οι βοηθοί διαιτητή του
αγώνα ΑΕΚ - Ηρακλής κ. Μπιτσίδη και
Γκάγκα. Σε διαθεσιµότητα (επίσης για
τέσσερις αγωνιστικές) τέθηκε και ο πα-
ρατηρητής διαιτησίας του µατς κ. Κου-
κούλας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα
εξής: «Μετά την επεξεργασία των εκθέ-
σεων των παρατηρητών διαιτησίας της
3ης αγωνιστικής της 21.9.08 η
ΚΕ∆/ΕΠΟ αποφάσισε να θέσει σε δια-
θεσιµότητα τον παρατηρητή διαιτησίας
και τους δύο βοηθούς διαιτητές του
αγώνα ΑΕΚ -Ηρακλής κ.κ. Κουκούλα Γ.
(Σ∆Π Λέσβου), Μπιτσίδη ∆. (Σ∆Π Θρά-
κης) και Γκάγκα ∆. (Σ∆Π Λάρισας) για
τέσσερις αγωνιστικές ηµέρες. Ν.Ν.Γ.

Εδωσε 
το «ΟΚ» η FIFA

Στο Εθνικό Στάδιο της Τιφλίδας, χω-
ρητικότητας 52.000 θέσεων θα διεξα-
χθούν οι αγώνες της Γεωργίας για τα
προκριµατικά του Μουντιάλ 2010 µε
Κύπρο (11/10) και Βουλγαρία (15/10). 

Η Παγκόσµια Οµοσπονδία Ποδο-
σφαίρου που την πρεµιέρα των Γεωρ-
γιανών µε την Ιρλανδία την είδε ορίσει
στο ουδέτερο του Μάιντς, λόγω της
έκρυθµης κατάστασης στην χώρα και
συγκεκριµένα στην περιοχή της Νότιας
Οσετίας και Αµπχαζίας έδωσε το «ΟΚ»
για να αγωνιστεί και πάλι η Γεωργία
στην έδρα της κι αυτό γιατί η FIFA δια-
πίστωσε ότι η κατάσταση έχει πλέον
οµαλοποιηθεί. Β.Μ.

Είχαν φανεί 
τα ...σηµάδια

Οτι κάτι δεν πήγαινε καλά µε τον
Πέτρο Κόκκαλη στον Ερασιτέχνη Ολυ-
µπιακό, είχε φανεί εδώ και καιρό, κυ-
ρίως για τον λόγο ότι αν και νεοεκλεγείς
πρόεδρος δεν είχε συγκαλέσει ούτε ένα
διοικητικό συµβούλιο. 

Από την άλλη, αξίζει να αναφερθεί
ότι ο Πέτρος Κόκκαλης ενηµέρωσε µε e-
mail την προηγούµενη βδοµάδα τα
υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου για την
πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον
προεδρικό θώκο. Τ.Γ.

∆υνατοί στον ...αέρα

Κίνδυνος - θάνατος θα είναι για όλες
τις άµυνες τα...στηµένα του Ολυµπια-
κού. Κι αυτό γιατί οι «ερυθρόλευκοι»
διαθέτουν φέτος εκτός από τον Κοβάσε-
βιτς, έναν ακόµη σπουδαίο κεφαλο-
σφαιριστή που είναι ο Ντιόγο. Ο 21χρο-
νος Βραζιλιάνος έδωσε τα πρώτα δείγ-
µατα για την ικανότητά του στο ψηλό
παιχνίδι αρχικά στον αγώνα της πρεµιέ-
ρας µε τον Αστέρας Τρίπολης όπου έπια-
σε µια εξαιρετική κεφαλιά που εξουδε-
τέρωσε πολύ δύσκολα ο Αµπάρης και
αµέσως µετά στην Ξάνθη µε το άλµα
που έκανε στο νικητήριο γκολ των Πει-
ραιωτών. Οσο για το τελευταίο παιχνίδι
µε τον Πανσερραϊκό, ο Ντιόγο πέτυχε
ένα εκπληκτικό γκολ, στέλνοντας µε
συστηµένη κεφαλιά την µπάλα στα δί-
χτυα. Τ.Γ.

Οι καιροί άλλαξαν

Η διαφορά ανάµεσα στο NBA και το
ευρωπαϊκό µπάσκετ µικραίνει ολοένα
και περισσότερο, κάτι που γίνεται αντι-
ληπτό όχι µόνο από τον ανταγωνισµό
που συναντά πλέον η Εθνική οµάδα των
ΗΠΑ στις διοργανώσεις που µετέχει, αλ-
λά και από τον τρόπο που υποδέχονται
τους ευρωπαίους παίκτες στο NBA.   Για
την ακρίβεια περισσότεροι από 100 φί-
λαθλοι των Μπλέιζερς υποδέχτηκαν
θερµά τον Ρούντι Φερνάντεθ στο αερο-
δρόµιο του Πόρτλαντ προξενώντας έκ-
πληξη ακόµη και στον ίδιο: «Ηταν µία
ευχάριστη έκπληξη. Είναι όνειρό µου
να αγωνιστώ απέναντι στους κορυφαί-
ους παίκτες στον κόσµο και το Πόρτλα-
ντ µού έδωσε αυτή τη δυνατότητα». 

Ο Ρούντι Φερνάντεθ είχε πέρυσι
21,2 πόντους, 4,1 ασίστ, 3,1 ριµπάουντ
και 2,2 κλεψίµατα κατά µέσο όρο µε την
Μπανταλόνα συµβάλλοντας τα µέγιστα
στην κατάκτηση του «Uleb Cup» και του
κυπέλλου Ισπανίας. Το 2007 επελέγη
στο νούµερο 24 των ντραφτ από τους
Σανς, αλλά κατόπιν ανταλλαγής τα δι-
καιώµατά του µεταφέρθηκαν στους
Μπλέιζερς. ∆.Ρ.

Σφυριά 
στα ...«σφυριά»

Βαρύ πρόστιµο, που µπορεί να φτά-
σει ακόµα και τα 37 εκατ. ευρώ αναµέ-
νεται να πληρώσει η Γουέστ Χαµ για την
περίπτωση των Τέβεζ - Μασεράνο το
2006. Η διοίκηση των «σφυριών» τιµω-
ρήθηκε µε πρόστιµο 7 εκατ. ευρώ επει-
δή δεν είχε προσκοµίσει στοιχεία ότι οι
δύο ποδοσφαιριστές της ανήκαν και δεν
ήταν περιουσία εταιρείας µάνατζερ. Η
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όµως που υποβιβά-
σθηκε κινήθηκε δικαστικά απαιτώντας
την τιµωρία της Γουέστ Χαµ ως διαφυγό-
ντα κέρδη από τον υποβιβασµό της. Το
αποτέλεσµα της απόφασης του ∆ικα-
στηρίου δεν έχει γίνει γνωστό αλλά
πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόστι-
µο µπορεί να φτάσει τα 37 εκατ. ευρώ
αν και «δεν θα ήταν σωστό να πούµε το
ακριβές ύψος τη αποζηµίωσης», όπως
τόνισε ο πρόεδρος της Σέφιλντ, Κέβιν
ΜακΚέιµπ. Β.Μ.

∆ιπλό σοκ 
στη Γιουβέντους

∆ύο παίκτες από τον βασικό κορµό
της Γιουβέντους, ο Νταβίντ Τρεζεγκέ
και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν θα λείψουν
από την «Μεγάλη Κυρία». Ο Γαλλοαργε-
ντίνος επιθετικός τραυµατίστηκε στην
πρεµιέρα του Τσάµπιονς Λιγκ µε την Ζε-
νίτ Αγίας Πετρούπολης στο Τορίνο κι
ενώ αρχικά είχε φανεί ότι ήταν ένας επι-
πόλαιος τραυµατισµός στο δεξί γόνατο
ή στη χειρότερη περίπτωση υποτροπή
παλιότερου τραύµατος τελικά ο «Τρεζε-
γκόλ» θα υποβληθεί σε εγχείρηση και η
επιστροφή του υπολογίζεται σε 5-6 µή-
νες. Την ίδια ώρα οι γιατροί έβγαλαν
την απόφασή του για τον τραυµατισµό
του Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Ο διεθνής
πορτιέρο της «Γιούβε» στο µατς πρωτα-
θλήµατος µε την Κάλιαρι υπέστη τρά-
βηγµα που θα τον κρατήσει µακριά από
τα παιχνίδια µε Κατάνια και Νάπολι,
ενώ θα δοθεί µάχη µε τον χρόνο για να
προλάβει το µατς µε την Μπάτε Μπορί-
σοφ στο Μινσκ για τη 2η αγωνιστική
του Τσάµπιονς Λιγκ. Αντικαταστάτης
του θα είναι ο Αλεξ Μάνινγκερ. Β.Μ.

Αποχωρεί η Μπολµ

Τέλος στην καριέρα της έδωσε η Κίρ-
στεν Μπολµ (φωτό). Η 33χρονη Γερµα-
νίδα αποφάσισε να αποσυρθεί από την
ενεργό δράση, αφού οι προσπάθειες της
για δυναµικό comeback στους στίβους
µετά από συνεχόµενους τραυµατι-
σµούς, που την ταλαιπωρούν από πέρσι
την άνοιξη, δεν στέφθηκαν µε επιτυχία.
Ετσι θα µπορέσει να επικεντρώσει την
προσοχή της στα µαθήµατα ψυχολογίας
που παρακολουθεί στο Πανεπιστήµιο
της Χαϊδελβέργης.

Η Μπολµ είχε αναδειχτεί το 1994
παγκόσµια πρωταθλήτρια νεανίδων
ενώ στην κατηγορία των γυναικών
έφτασε στην µεγαλύτερη επιτυχία της
καριέρας της το 2006 όταν κατέκτησε
το ασηµένιο µετάλλιο στα 100µ. εµπό-
δια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα του
Γκέτεµποργκ. 

Στο Παγκόσµιο της προηγούµενης
χρονιάς είχε πάρει την 4η θέση ενώ το
ατοµικό της ρεκόρ µε 12.59 το είχε πε-
τύχει στο Grand Prix του Λονδίνου το
2005. Εχει επίσης πάρει τρία χάλκινα
µετάλλια στα 60µ. εµπόδια στα Ευρω-
παϊκού κλειστού το 2002, 2005 και
2007. ΑΠΕ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η
ανανέωση του συµβολαίου του Νίνη
στον Παναθηναϊκό και το συλλαλητήριο
στο Ηράκλειο, είναι τα θέµατα που κυ-
ριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητι-
κού Τύπου της 25ης Σεπτεµβρίου 2008:

«Score»
«Στήνουν µπλόκο στην πλατεία!»,

αναφέρει στο βασικό θέµα της πρώτης
σελίδας και µεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο
διαιτητής που έδωσε πέρυσι το πρωτά-
θληµα στον ΟΣΦΠ ορίστηκε στη Νέα
Σµύρνη». Σε άλλα θέµατα: «Εβγαλαν
...λάδι τον Χιώτη διαιτητή Ντάτη», «Το
διπλό πλάνο του ∆ώνη για Νέα Σµύρ-
νη», «Μπάσκετ: Η ΑΕΚ ζει!».

«Πρωταθλητής»
«“Ντροπή! Μιλάνε αυτοί για διαιτη-

σία;’’», αναφέρει στο βασικό θέµα της
πρώτης σελίδας και µεταξύ άλλων επε-
ξηγεί: «Σάββας Θεοδωρίδης: “∆ηλητη-
ριάζουν το κλίµα!!!’’». Σε άλλα θέµατα:
«Νέα εποχή στο σκάουτινγκ», «Ντου-
ντού: “Ετσι ως το τέλος’’», «Βόµβες Γκέ-
ραρντ!!!», «Αουτ και ο Ντοµί».

«Φως των Σπορ»
«“Αρέσει πολύ στον Ντιόγο ο Μπε-

λούτσι’’», αναφέρει στο κεντρικό θέµα
της πρώτης σελίδας και µεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Ολα όσα είπε ο Βραζιλιάνος
στον Λουτσιάνο, µε τον οποίο συναντή-
θηκε προχθές». Σε άλλα θέµατα: «Ροτέι-
σον στοπ!», «Μπάσκετ: Αυτός είναι ο

Τσίλντρες!», «Νέο 4ετές συµβόλαιο ο
Νίνης στον ΠΑΟ».

«Φίλαθλος»
«Να παίξει ο Νίνης», αναφέρει στο

βασικό θέµα της πρώτης σελίδας και µε-
ταξύ άλλων επεξηγεί: «...Την µπάλα που
έπαιζε επί Μουνιόθ περιµένουν όλοι
στον Παναθηναϊκό». Σε άλλα θέµατα:
«Ολυµπιακός: Νοκ άουτ και ο Ντοµί για
το µατς µε ΟΦΗ», «Τέσσερις Ελληνες
από τη νέα σεζόν στην ενδεκάδα», «Φω-
νές στο Ηράκλειο για το ιδιοκτησιακό»,
«Σηφάκη και 3 αµυντικά χαφ ετοιµάζει
ο Ερνάντεθ.

«Goal»
«Ο Βενγκέρ βλέπει Σάχα!», αναφέ-

ρει στο κεντρικό θέµα της πρώτης σελί-
δας και µεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο τερ-
µατοφύλακας της ΑΕΚ βρίσκεται υπό
την επιτήρηση του Γάλλου τεχνικού».
Σε άλλα θέµατα: «Παναθηναϊκός: Είδε
στόπερ ο Βέλιτς στην Ιταλία. “Μικρέ, να
µας δικαιώσεις’’», «Αλλος Βαλβέρδε
στην Ελλάδα», «ΟΦΗ: Συλλαλητήριο µε
επεισόδια».

«Derby»
«Σούπερ Λάζαρος και Πετρόπου-

λος», αναφέρει στο βασικό θέµα της
πρώτης σελίδας και µεταξύ άλλων επε-
ξηγεί: «Πέτυχαν από τρία γκολ στο 6-0
του Παναθηναϊκού στον Βύρωνα επί
του Αθηναϊκού». Σε άλλα θέµατα: «Υπέ-
γραψε το 4ο συµβόλαιό του µε τον ΠΑΟ

ο Νίνης. “Χρυσός’’ αλλά ...κάτι ξέχασε ο
µικρός», «Αρχίζουν οι κούπες».

«Sportday»
«Ο µικρός πρίγκιπας», αναφέρει στο

κεντρικό θέµα της πρώτης σελίδας και
µεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Νίνης ανα-
νέωσε στον ΠΑΟ για άλλα τέσσερα χρό-
νια έναντι 1,3 εκατ. ευρώ και έγινε». Σε
άλλα θέµατα: «AEK: Πάει στα σίγουρα»,
«Ντουντού: “Πάµε για το ΟΥΕΦΑ!’’»,
«ΟΦΗ: “Λευτεριά’’», «Μπάσκετ: “Απαι-
χτος!’’», «ΕΠΟ: “Καµπάνες’’».

«Η Πράσινη»
«Πόλεµο στη σαπίλα!», αναφέρει

στο βασικό θέµα της πρώτης σελίδας και
µεταξύ άλλων επεξηγεί: «ΚΕ∆ και ΕΠΟ
προκαλούν τον κόσµο του “τριφυλλι-
ού’’». Σε άλλα θέµατα: «Ο “Ελ Νίνιο’’
υπέγραψε και το απόγευµα φόρεσε για
πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχη-
γού», «Μπάσκετ: Τα παίρνει όλα και
...φεύγει».

«Νέα Ωρα»
«Αυτοί µας κοροϊδεύουν», αναφέρει

στο κεντρικό θέµα της πρώτης σελίδας
και µεταξύ άλλων επεξηγεί: «Μια µέρα
µετά την κατακραυγή τιµωρήθηκαν µε
4 αγωνιστικές ο Κουκούλας (που έπρεπε
να πάει σπίτι του) και οι δύο βοηθοί».
Σε άλλα θέµατα: «Original, η ψυχή της
“βασίλισσας’’», «∆ίληµµα ∆ώνη για τον
παρτενέρ του Κυργιάκου στην Πλα-
τεία», «∆ώνης: “Από το µατς µε τον Ηρα-

κλή κρατάµε µόνο τη νίκη και τίποτε
άλλο’’», «4 Ελληνες υποχρεωτικά στην
11άδα από το νέο πρωτάθληµα».

«Εξέδρα»
«Εποχή Νίνη» αναφέρει στο κεντρι-

κό θέµα της πρώτης σελίδας και µεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Ο Παναθηναϊκός έκα-
νε από χθες τον Σωτήρη Νίνη τον πιο
ακριβοπληρωµένο 18χρονο Ελληνα
στην ιστορία». Σε άλλα θέµατα: «ΑΕΚ:
Στη Ν. Σµύρνη µε 4-3-3», «Περιµένει έξι
ο Βαλβέρδε», «Αρης: Καλύτερο ρόστερ,
χειρότερη οµάδα».

«Η Γάτα»
«Ντζούρου βλέπουν στον ΠΑΟ»,

αναφέρει στο κεντρικό θέµα της πρώτης
σελίδας και µεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Θέλουν “κανονιέρη’’ για την άµυνα».
Σε άλλα θέµατα: «Επιστρέφει η Μπλάκ-
µπερν για τον “Τόρο’’», «Με 2,5 εκατ.
ευρώ για 3 χρόνια η “Ενωση’’ επιβρα-
βεύει τον Σάχα!».

«Πράσινος Τύπος»
«“Σάλπι’’ ετοιµάσου έρχεται η σειρά

σου» αναφέρει στο κεντρικό θέµα της
πρώτης σελίδας και µεταξύ άλλων επε-
ξηγεί: «Παίρνει τη σκυτάλη και υπογρά-
φει νέο τριετές συµβόλαιο». Σε άλλα θέ-
µατα: «“Αιώνια’’ πιστός. Μέχρι το 2012
θα φορά τα πράσινα µε ετήσιες απολα-
βές κοντά τις 300.000 συν µπόνους συµ-
µετοχών και τίτλων», «Εξάρα στον Βύ-
ρωνα».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο τεχνικός διευθυ-
ντής της ΠΑΕ Ηρακλής, Ηλίας Πουρσα-
νίδης µίλησε στον ραδιοφωνικό σταθµό
«Αθλητικό Metropolis» για την πορεία
των «κυανολεύκων» στο πρωτάθληµα,
αλλά και για τα τρέχοντα ζητήµατα της
οµάδας. «∆εν πρέπει να κρίνουµε την
οµάδα τόσο γρήγορα. Είδαµε ότι ο κό-
σµος είναι κοντά και το αξίζει αυτή η
οµάδα, αλλά είναι νωρίς για να φανούν
οι πραγµατικές δυνατότητες. ∆είγµατα
της οµάδας είδαµε στον αγώνα µε την
ΑΕΚ. Βέβαια, είναι προτέρηµά µας να
βγάζουµε γρήγορα συµπεράσµατα. Μάς
στενοχώρησε το ξεκίνηµα αλλά δεν µας
λυγίζει, έχουµε πρόγραµµα και σχέδιο,
θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία οµάδα
για το µέλλον, όχι ότι δεν εστιάζουµε
στην φετινή χρονιά».

Αναφορικά µε την εµπιστοσύνη
στους Ελληνες παίκτες είπε: «Ο Ελλη-
νας ποδοσφαιριστής έχει µεγάλη αξία
και αξίζει ευκαιρίες, αξίζει να έχει τον
πρώτο λόγο για το καλό τον εθνικών
οµάδων. Στην οµάδα έχουµε καλούς
αθλητές αλλά και χαρακτήρες, έχουν
καταλάβει πού βρίσκονται και θα δεί-
ξουν σύντοµα το ταλέντο τους», ενώ για
το γεγονός ότι παρακολουθεί τους δα-
νεικούς παίκτες των «κυανολεύκων» σε
οµάδες µικρότερων κατηγοριών υπο-
γράµµισε: «∆εν µάς ενδιαφέρει αν παί-
ξει στην ∆όξα ∆ράµας ή στον Ολυµπιακό
Βόλου, είναι παίκτης του Ηρακλή. Πρέ-
πει να καταλάβουν ότι είναι για το καλό
τους, ίσως τώρα να µην είναι στην πρώ-
τη επιλογή του προπονητή µας, αλλά
θέλουµε να προετοιµαστούν αγωνιζό-
µενοι σε ένα δύσκολο πρωτάθληµα για
το µέλλον. Γιατί να πάρουµε έναν παί-

κτη καινούργιο και να µην επαναφέ-
ρουµε στην οµάδα έναν δικό µας ποδο-
σφαιριστή».

Σχετικά µε το θέµα του Μαρκές ο
Ηλίας Πουρσανίδης είπε: «Το θέµα του
Μαρκές επηρέασε όχι τόσο την οµάδα
αλλά το περιβάλλον του Ηρακλή παρα-
πάνω απ’ όσο έπρεπε, δόθηκε µεγαλύ-
τερη έκταση. Είναι ένας ποδοσφαιρι-
στής όπως όλοι οι άλλοι και έτσι του
φερθήκαµε, προσπαθούµε να του δώ-
σουµε να καταλάβει ότι είναι µέλος της
οµάδας µας, τον περιθάλπουµε µε αγά-
πη για να νιώσει ότι είναι ακόµα στην
οικογένεια µας. Σίγουρα έχει έναν ιδιαί-
τερο χαρακτήρα, προέρχεται από άλλη
χώρα, ίσως να µην του αρέσουν κάποια
πράγµατα. Αλλά θέλουµε να νιώσει
κοµµάτι της οµάδα, να βοηθήσει τους
συµπαίκτες του προκειµένου και αυτός
να γίνει καλύτερος. Είναι στο ...χέρι του
να κερδίσει και πάλι την εµπιστοσύνη
των συµπαικτών του».

Για την παρουσία της οµάδας στις
τρεις πρώτες αγωνιστικές δήλωσε: «Με
βάση την συγκοµιδή βαθµών δεν ήµα-
στε ικανοποιηµένοι, αλλά δεν µπορώ να
πω κάτι τώρα. Τα δύο εντός έδρας παι-
χνίδια ίσως να πίεσαν την οµάδα, ήταν
δύσκολα και φάνηκε ότι δεν ήµασταν
έτοιµοι 100% από ψυχολογικής πλευ-
ράς ενώ είχαµε και ατυχίες τουλάχιστον
στην πρεµιέρα όπου ο κόσµος ήταν δί-
πλα µας. Με την ΑΕΚ η οµάδα έδειξε ότι
έχει δυνατότητες, δεν πρέπει αυτή η
καλή εµφάνιση να µας βγάλει από τον
δρόµο µας και συνεχίζουµε την σκληρή
δουλειά. Πρέπει να ξαναζεστάνουµε τον
κόσµο µας, που ήταν δίπλα µας στην
πρώτη αγωνιστική γιατί είδε ότι κάτι αλ-

λάζει φέτος αλλά απογοητεύτηκε. Τώρα
έχουµε καλή ψυχολογία και θέλουµε
την νίκη µε τον Πανθρακικό για να δώ-
σουµε χαρά στον κόσµο µας και να τον
κάνουµε να επιστρέψει κοντά µας».

Ο ένας βαθµός σε τρία µατς 
«στοιχειώνει» τον Ηρακλή

Αυτό που συµβαίνει τα τελευταία
χρόνια µε τον Ηρακλή είναι αληθινά εκ-
πληκτικό! Ο «Γηραιός» για τέταρτη συ-
νεχόµενη σεζόν, ξεκινάει µε έναν βαθ-
µό σε τρία παιχνίδια. Που σηµαίνει ότι
έχει πάντοτε µία ισοπαλία και δύο ήττες
στους πρώτους τρεις αγώνες. Για να πά-
ρουµε τα πράγµατα µε την σειρά τους.
Την περίοδο 2005-06, ο Ηρακλής ξεκι-
νάει µε ήττα στα Λιόσια (3-1) από τον
Ακράτητο, ήττα από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
µε 2-0 και ισοπαλία εντός έδρας µε τον
ΠΑΟΚ (0-0). Την σεζόν 2006-07 ο απο-
λογισµός είναι ανάλογος. «Λευκή ισο-
παλία» µε τον Πανιώνιο στο Καυταντζό-
γλειο, ήττα από τον ΠΑΟΚ (3-1) στην
Τούµπα την δεύτερη αγωνιστική και ήτ-
τα από τον ΟΦΗ στο Καυταντζόγλειο
(2-3) την τρίτη αγωνιστική. Την περσι-
νή χρονιά οι «κυανόλευκοι» ξεκινούν µε
ήττα από τον Εργοτέλη στο Καυταντζό-
γλειο (0-1), ήττα από τον ΠΑΟΚ στην
Τούµπα (3-0) και παίρνουν βαθµό την
τρίτη αγωνιστική µε αντίπαλο τον Αστέ-
ρα στην Τρίπολη. Απολογισµός; Ενας
βαθµός φυσικά. Οσο για τα φετινά, εί-
ναι γνωστά. Ηττα στο Καυταντζόγλειο
από τον Πανσερραϊκό, ισοπαλία µε τον
ΟΦΗ στο Καυταντζόγλειο και ήττα (1-
0) την Κυριακή στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΚ.
Ο «στοιχειωµένος» βαθµός των τριών
πρώτων αγωνιστικών «κυνηγάει» τον
«Γηραιό».

«∆εν µάς λυγίζει το κακό ξεκίνηµα»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Πάνω από 2.000 οπαδοί
του ΟΦΗ διαδήλωσαν το βράδυ της Τρί-
της υπέρ της αλλαγής του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος της ΠΑΕ, στο συλλαλη-
τήριο που διοργάνωσαν οι σύνδεσµοι
φιλάθλων. Η Πλατεία Ελευθερίας του
Ηρακλείου γέµισε από Κρητικούς φιλά-
θλους, οι οποίοι υπό τους ήχους παρα-
δοσιακής µουσικής απαίτησαν καθαρές
λύσεις για την επόµενη µέρα της ιστορι-
κής οµάδας. Παρόντες στη συναυλία
διαµαρτυρίας ήταν παλαίµαχοι ποδο-
σφαιριστές του ΟΦΗ µε προεξάρχοντα
τον Νίκο Μαχλά (ήταν ακόµα σηµαντι-
κές προσωπικότητες του παρελθόντος
όπως ο ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, ο Κώ-
στας Κωνσταντινίδης και ο Γιώργος Κου-
τσουπιάς) και µέλη προηγούµενων διοι-
κήσεων της ΠΑΕ ΟΦΗ (ανάµεσά τους οι
Κουτσογιάννης - Γιαννούλης στελέχη
της πρώτης διοίκησης Βατσινά).

∆ιακριτικά και από απόσταση, παρα-
κολούθησαν την εκδήλωση ο δήµαρχος
Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης και ο
αντιδήµαρχος και πρόεδρος του Ερασι-
τέχνη ΟΦΗ, Βασίλης Ξηµέρης. Πολιτι-
κοί και θεσµικοί παράγοντες δεν συµµε-
τείχαν, αφού οι διοργανωτές είχαν ξε-
καθαρίσει ότι δεν επιθυµούν τις παρεµ-
βάσεις τους.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή τους
για τον όγκο και τον παλµό της συγκέ-
ντρωσης, οι επικεφαλής των συνδέσµων
του ΟΦΗ τόνισαν ότι επρόκειτο για την
αρχή µιας σειράς κινητοποιήσεων, προ-
κειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για την

αποµάκρυνση της διοίκησης Βατσινά
και την οριστική αλλαγή του ιδιοκτη-
σιακού της ΠΑΕ.

Οι ήχοι της κρητικής λύρας και τα
συνθήµατα του πλήθους διακόπηκαν
µόνο για ένα λεπτό, για να τιµηθεί µε
απόλυτη σιγή η µνήµη του Θόδωρου
Βαρδινογιάννη, δηµιουργού της µεγά-
λης οµάδας του ΟΦΗ τις δεκαετίες του
’80 και του ’90.

Εισαγγελική έρευνα 
στο γήπεδο των Σερρών

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών
διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για το
∆ηµοτικό Στάδιο Σερρών, έπειτα από
παραγγελία για έρευνα που έδωσε ο ει-
σαγγελέας, Νίκος Καλλίδης, µετά από
γνωµοδότηση µηχανικών της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της
Πολεοδοµίας Σερρών. 

Οπως αναφέρεται στη γνωµοδότηση
υπάρχει πρόβληµα στη στατικότητα του
νότιου πετάλου του γηπέδου, λόγω της
ακαταλληλότητας της κατάστασης του
σκυροδέµατος. Με αφορµή αυτό ο κ.
Καλλίδης είχε καλέσει προ δέκα ηµερών
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών
τους εκπροσώπους του Πανσερραϊκού,
της Νοµαρχίας και του ∆ήµου Σερρών,
ώστε να τους ενηµερώσει για το ζήτηµα,
λίγες ηµέρες πριν διεξαχθεί το µατς µε
τον Πανιώνιο. 

Η σερραϊκή ΠΑΕ είχε πάρει το «ΟΚ»
από τη Σούπερ Λίγκα για να διεξαχθεί
κανονικά το παιχνίδι µε τους «κυανέρυ-
θρους».

Λάρισα: Χάνει 
τον Πανσερραϊκό ο Νταµπίζας

Απών από το παιχνίδι της ΑΕΛ µε
τον Πανσερραϊκό το Σάββατο για την
4η αγωνιστική της Super League θα εί-
ναι ο Νίκος Νταµπίζας. O 35χρονος κε-
ντρικός αµυντικός υπέστη διάταση στην

αναµέτρηση µε την Ξάνθη και αντικα-
ταστάθηκε στο 33’ από τον Ναΐµ Ααρά-
µπ. Ο χρόνος που θα µείνει εκτός αγωνι-
στικής δράσης υπολογίζεται σε δέκα µέ-
ρες µε συνέπεια ο Μαρίνος Ουζουνίδης
να µην τον υπολογίζει για το επόµενο
παιχνίδι των «βυσσινί».

Λαϊκή απαίτηση για «λευτεριά στον ΟΦΗ»

Ο τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή, Ηλίας Πουρσανίδης δεν ανησυχεί για την κακή αρχή που έχει κάνει ο «Γηραιός».

∆ύο χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ δηµιούργησαν ατµόσφαιρα γηπέδου στην δια-
δήλωσή τους κατά της τωρινής διοίκησης και υπέρ της αλλαγής της.

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ. Ο προπονητής του Λεβαδει-
ακού Μόµτσιλο Βούκοτιτς µίλησε στον
ραδιοφωνικό σταθµό «Athletic Radio
104,2» για το παιχνίδι της οµάδας του
µε τον Εργοτέλη, αλλά και για την πο-
ρεία του Λεβαδειακού στο ελληνικό
πρωτάθληµα.

Πιο συγκεκριµένα ο τεχνικός των
Βοιωτών είπε:

• Για το παιχνίδι της οµάδας του
µε τον Εργοτέλη: «Η αλήθεια είναι ότι
πριν την σέντρα του παιχνιδιού ο Εργο-
τέλης ήταν το φαβορί για τη νίκη. Εκτός
από τους αγωνιστικούς λόγους φοβήθη-
κα και την βροχή καθώς διαθέτουµε
παίκτες που δεν µπορούν να αποδώ-
σουν τα αναµενόµενα σε τέτοιο αγωνι-
στικό χώρο. Εµείς καταφέραµε και βρή-
καµε τρόπο να σταµατήσουµε τους επι-
θετικογενείς ποδοσφαιριστές της οµά-
δας µε αποτέλεσµα να πάρουµε ένα θε-
τικό αποτέλεσµα. ∆εν δώσαµε δικαιώ-
µατα και ευκαιρία να απειληθούµε και
πιστεύω πως η αµυντική µας συµπερι-
φορά ήταν καθοριστική για να µπορέ-
σουµε να πάρουµε ένα αποτέλεσµα.
Βρισκόµασταν σε πολύ καλή ψυχολογι-
κή κατάσταση και αυτό φάνηκε µετά το
γκολ που δεχτήκαµε. Παρόλο που δε-
χτήκαµε µόλις στο δεύτερο λεπτό το
γκολ αντιδράσαµε αµέσως, βρήκαµε τον
ρυθµό µας και πιστεύω πως η ισοπαλία
ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσµα. Θα
µπορούσαµε να χάσουµε αλλά και να
κερδίσουµε».

• Για τον Εργοτέλη: «Θεωρώ πως ο
Εργοτέλης είναι µια πολύ σοβαρή οµά-
δα και λίγες οµάδες θα καταφέρουν να
πάρουν βαθµό ή βαθµούς στο Παγκρή-
τειο του Ηρακλείου. Επειδή στο παιχνί-
δι µε τον Αρη ήταν αποτελεσµατικός,
δώσαµε έµφαση στην εξουδετέρωση
των επιθετικών του και πιστεύω πως τα
καταφέραµε σε έναν µεγάλο βαθµό.
Μέχρι τώρα ο Εργοτέλης δείχνει ότι εί-
ναι καλύτερη οµάδα από πέρυσι και ότι
δεν θα κινδυνέψει. Αντιθέτως νοµίζω
πως µπορεί να έχει µια πολύ καλύτερη
πορεία από ότι στο προηγούµενο πρω-
τάθληµα».

• Για τον Λεβαδειακό: «Μέχρι τώ-
ρα έχουµε παρουσιάσει ένα πολύ καλό
πρόσωπο και θα µπορούσαµε να πάρου-
µε θετικό αποτέλεσµα και απέναντι
στον Aρη, αλλά δυστυχώς δεν κάναµε
γκολ τις ευκαιρίες που µας παρουσιά-
στηκαν. Σηµασία έχει να έχουµε διάρ-
κεια στην απόδοση µας και µπροστά
µας βρίσκεται ένα παιχνίδι όπως αυτό
µε τον Αστέρα όπου πρέπει να επιβεβαι-
ώσουµε την άξια µας και την δυνατότη-
τα να παίρνουµε θετικά αποτελέσµατα.
Στόχος µας είναι να πάρουµε όσο το δυ-
νατόν περισσότερους βαθµούς στην αρ-
χή του πρωταθλήµατος, ώστε να ξεφύ-
γουµε από τις χαµηλές θέσεις της βαθ-
µολογίας».

• Για το ελληνικό πρωτάθληµα:
«Θεωρώ πως εκτός από τις τρεις οµάδες
της Αθήνας και τον ΠΑΟΚ όλες οι υπό-
λοιπες πάνω - κάτω είναι στο ίδιο επίπε-
δο. Για τον υποβιβασµό ήδη βλέπουµε
τους Πανθρακικό, Θρασύβουλο να εµ-
φανίζονται πιο αδύναµοι από τους υπό-
λοιπους, αλλά από εκεί και πέρα δεν
µπορούµε να πούµε κάτι παραπάνω για-
τί βρισκόµαστε στην αρχή του πρωτα-
θλήµατος. Είναι νωρίς για συµπεράσµα-
τα και είµαι σίγουρος ότι θα γίνει µάχη
µέχρι τέλους».

Βούκοτιτς:
«Σηµασία έχει

η διάρκεια
στην απόδοση»

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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Eπιµέλεια: 
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Εύκολα ή δύσκολα οι Αρσεναλ, Μάντσε-
στερ και Λίβερπουλ πήραν το εισιτήριο
για τη δ’ φάση του αγγλικού Λιγκ Καπ,
ενώ κοινό γνώρισµα και των 10 αγώνων
που διεξήχθησαν στην α’ µέρα της γ’
φάσης είναι ότι νίκησαν οι γηπεδούχοι. 

Οι «κανονιέρηδες» διέλυσαν στο
Λονδίνο µε 6-0 την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
µε χατ τρικ του Βέλα, 2 γκολ του Μπέ-
ντνερ και ένα του Γουίλσιρ, οι «Μπέ-
µπηδες» νίκησαν δύσκολα µε 3-1 την
Μίντλεσµπρο στο «Ολντ Τράφορντ» µε
τον Κριστιάνο να ανοίγει το σκορ (25’),
τον Τζόνσον να ισοφαρίζει στο 56’ και
τους Γκιγκς (79’) - Νάνι (90’) να εκµε-
ταλλεύονται άριστα την αποβολή του
Πόγκαρετς στο 66’ µε κόκκινη κάρτα
για πολύ σκληρό φάουλ, πάνω στον
πρωτοεµφανιζόµενο νεαρό Ροντρίγκο
Ποσέµπον. Το φάουλ ήταν τόσο σκληρό
που ο νεαρός Ποσέµπον έπεσε αναίσθη-
τος στο χορτάρι και κατά την µεταφορά
του στο νοσοκοµείο του έδωσαν οξυγό-
νο, ενώ ο προπονητής των «µπέµπη-
δων» Αλεξ Φέργκιουσον χαρακτήρισε το
τάκλιν του Πόγκαρετς και µε τα δύο πό-
δια πάνω στο πόδι του Ποσέµπον που
κυνηγούσε τη µπάλα «φοβερό» και πα-
ραδέχθηκε ότι «δεν θέλω να το ξανα-
δώ».

Aκόµα περισσότερο απ’ ό,τι η Μά-
ντσεστερ, δυσκολεύτηκε η Λίβερπουλ
που µέσα στο «Ανφιλντ» νίκησε µε 2-1
την Κρου, οµάδα της Α’ κατηγορίας, ενώ
Μπέρνλι, Σουόνσι και Γουότφορντ επι-
κράτησαν µε το ίδιο σκορ, 1-0, των Φού-
λαµ, Κάρντιφ και Γουέστ Χαµ. 

Η Λιντς µε γκολ του Ρόµπινσον στο
90’ νίκησε 3-2 την Χάρτπουλ και η Ρόδε-
ραµ µε 3-1 την Σαουθάµπτον. Τέλος µε
το ίδιο ισόπαλο σκορ (2-2) στην κανονι-
κή διάρκεια του αγώνα και στην παρά-
ταση αλλά και το ίδιο σκορ στα πέναλτι
(4-3) Στόουκ Σίτι και Σάντερλαντ απέ-
κλεισαν τις Ρέντινγκ και Νορθάµπτον.

ΧΑΛ: Με τα καλύτερα λόγια µίλησε
ο πρόεδρος της Χαλ, Πολ Ντάφιν για τον
νεοαποκτηθέντα Στέλιο Γιαννακόπου-
λο. Ο κ. Ντάφιν χαρακτήρισε την εξέλι-
ξη της µεταγραφής ως «τέλεια από την
οποία µόνο κέρδος θα έχουµε», ενώ εξέ-
φρασε την πεποίθησή του ότι ο

«Stelios» θα παραµείνει και πέρα από
την λήξη του συµβολαίου του, το ερχό-
µενο καλοκαίρι. 

Τέλος για την ηλικία του 34χρονο
άσου τόνισε ότι «δεν έχει σηµασία, ίσως
αισθάνεται καλύτερα από άλλους που
είναι 29».

Φέργκιουσον: 
«Καν’ το όπως ο Ερίκ»

Ο Αλεξ Φέργκιουσον εκτός από πολύ
καλός προπονητής που είναι για τους
παίκτες της Μάντσεστερ έχει και τον
ρόλο του πατέρα. 

Ετσι ο Σερ Αλεξ αποκάλυψε ότι έδω-
σε συµβουλές στον Κριστιάνο Ρονάλντο,
συµβουλές που αφορούν το µέλλον του.
Ο Σκωτσέζος τεχνικός λοιπόν συµβού-
λεψε τον Κριστιάνο να φύγει µεν από
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όχι όµως
ακόµη, αλλά να το κάνει µε τον τρόπο
του Ερίκ Καντονά. «Να φύγει σαν ήρω-
ας όπως ο Καντονά που οι φίλαθλοι τρα-
γουδούν ακόµα το όνοµά του».

Γαλλία: «Θύµατα» 
Βαλενσιέν και Ναντ

Εκτός Λιγκ Καπ βρέθηκαν οι Βαλεν-
σιέν και Ναντ µετά τις ήττες - αποκλει-
σµούς στη γ’ φάση της διοργάνωσης. Η
Βαλενσιέν έχασε µε 5-4 στα πέναλτι
από την Β’ κατηγορίας, Βαν, ενώ η Ναντ
έχασε από την - επίσης - Β’ κατηγορίας
Κρετέιγ µε 0-1.

Αντίθετα η Οσέρ δυσκολεύτηκε κό-
ντρα στην Τουλούζ αλλά τελικά πήρε
την πρόκριση για την δ’ φάση µε 6-5
στα πέναλτι, ενώ η Νις νίκησε εύκολα
µε 3-1 την Μπουλόν.

Γερµανία: Νοκ - άουτ 
Αϊντραχτ και Γκλάντµπαχ

Παραδοσιακά ο θεσµός του Κυπέλ-
λου και κυρίως του γερµανικού έχει σε
κάθε φάση του ...βόµβες. Για την α’ µέ-
ρα της φάσης των «32» έσκασαν στη
Φρανκφούρτη και στην Γκλάντµπαχ. 

Η οµάδα του Λυµπερόπουλου ηττή-
θηκε στην έδρα της από την Χάνσα Ρο-
στόκ µε 1-2 µε τον Κερν να πετυχαίνει
στο 101’ το γκολ της νίκης - πρόκρισης
για τους πρώην Ανατολικογερµανούς,
ενώ ο «Λύµπε» - που αγωνίστηκε σ’ όλο
το παιχνίδι - κέρδισε πέναλτι στις καθυ-
στερήσεις της κανονικής διάρκειας αλ-
λά ο Κάιο αστόχησε κι έτσι το µατς πήγε
στην παράταση για να «καθαρίσει» ο
Κερν. 

Στο Κότµπους η Ενερτζι ήταν όνοµα
και πράµα και µε τρία πέναλτι - γκολ

των Ράνγκελοφ (42’) και Σκέλα (73’,
79’) νίκησε µε 3-0 την Γκλάντµπαχ.

Η εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊ-
κού στο Τσάµπιονς Λιγκ, Βέρντερ Βρέ-
µης µε τους Ρόζενµπεργκ (4’) και Πιζά-
ρο (26’) σκόρερς απέκλεισε την γηπε-
δούχο Ερζεµπίργκε µε 1-2, ενώ η Λε-
βερκούζεν µε το Φάνη Γκέκα να αγωνί-
ζεται µετά το 75’ έφυγε από το Αου-
γκσµπουργκ µε την πρόκριση µετά το 0-
2 που διαµόρφωσαν οι Κίσλινγκ (36’)
και Βιντάλ (79’). 

Τέλος κανονικά έγινε το παιχνίδι της
Σάλκε µε το Ανόβερο αφού η γερµανική
οµοσπονδία απέρριψε το αίτηµα του
προπονητή του Ανόβερο, Ντίτερ Χέκιν-
γκ για αναβολή του αγώνα λόγω έλλει-
ψης παικτών. Οι «µπλε» µε σκόρερ τον
Βέστερµαν (56’, 78’) πήρε τη νίκη µε 2-
0 και ταυτόχρονα την πρόκριση για
τους «16».

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της α’
µέρας της φάσης των «32» του Κυπέλ-
λου: Αϊντραχτ - Χάνσα Ροστόκ 1-2, Κό-
τµπους - Γκλάντµπαχ 3-0, Ερζεµπίργκε -
Βέρντερ Βρ. 1-2, Μάιντς - Κολονία 3-1,
Αουγκσµπουργκ - Λεβερκούζεν 0-2,
Σάλκε - Ανόβερο 2-0, Μόναχο 1860 -
Ντούισµπουργκ 5-4 στα πέναλτι.

ΜΠΟΥΝΙΟΝΤΚΟΡ: «Ο Ριβάλντο
µου µίλησε για το Ουζµπεκιστάν και
την Μπουνιοντκόρ και µου είπε ότι δου-
λεύουν σκληρά για να αναπτύξουν το
ποδόσφαιρο, κι έτσι αποφάσισα να βοη-
θήσω κι εγώ», είπε ο Αρτούρ Κοΐµπρα
Ζίκο για να δικαιολογήσει την απόφασή
του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της
Μπουνιοντκόρ.

«Γαζώνει» ο Σαµαράς
Μετά τα δύο γκολ που έβαλε ο Γιώρ-

γος Σαµαράς, το Σάββατο, στο 3-1 της
Σέλτικ στην έδρα της Κιλµάρνοκ, ο Ελ-
ληνας στράικερ πέτυχε δύο ακόµα τέρ-
µατα στο 4-0 των «Καθολικών» επί της
Λίβινγκνστον για το σκωτσέζικο Λιγκ
Καπ. Ο Σαµαράς που αγωνίστηκε σε όλο
το 90λεπτο πέτυχε το 2-0 στο 64’ και το
τελικό 4-0 µε πέναλτι στο 85’, αναγκά-
ζοντας ο Γκόρντον Στράχαν να πλέξει το
εγκώµιό του λέγοντας ότι «ήταν κατα-
πληκτικός αλλά πιστεύω ότι µπορεί να
δώσει κι άλλα και µάλιστα το ίδιο πι-
στεύει και ο ίδιος. Οταν µιλάς µαζί του
βλέπεις στα µάτια του ότι µπορεί ακόµα
καλύτερα. Αποδίδει ποδόσφαιρο υψη-
λού επιπέδου και θέλω να συνεχίσει
έτσι».

Πέρασαν οι µεγάλοι
Ο πορτιέρο της Χάνσα Ροστόκ, Χάνελ αποκρούει το πέναλτι του Κάιο, που κέρδισε στο 90ό λεπτό ο Λυµπερόπουλος.

∆ικαίωµα
Περί Ελλήνων και ξένων παικτών

συνέχεια. Υπέγραψε τελικά ο Νίνης για
τέσσερα χρόνια παραµονής στον Πανα-
θηναϊκό και οι αποδοχές του σύµφωνα
µε µέτριους υπολογισµούς θα είναι µαζί
µε τα πριµ περί τις τετρακόσιες χιλιάδες
ευρώ. Το ποσό φαντάζει µεγάλο για ένα
µικρό, µόλις δέκα οκτώ ετών, ωστόσο
πρέπει κανείς να βλέπει τα πράγµατα
συγκριτικά. ∆ηλαδή δεν είναι πολλά τα
τρία εκατοµµύρια ευρώ για τον Σίλβα
και µάλιστα για κάθε χρόνο επί µία τριε-
τία µε κλειστό συµβόλαιο; Αυτό που
έκανε ο Παναθηναϊκός είναι µία καλή
αρχή για να µείνουν και κάποιοι µη αλ-
λοδαποί στην οµάδα. 

Μάλιστα, η ειδησεογραφία λέει πως
ακολουθούν στην υπόθεση της ανανέω-
σης των συµβολαίων τους και ο Τζιόλης
και Σαλπιγγίδης. Και οι δύο είναι εξαι-
ρετικοί ποδοσφαιριστές και ασφαλώς
µπορούν να προσφέρουν πολλά στην
οµάδα τους αλλά και στην Εθνική µας.
Ειλικρινά αισθανόµαστε ευχάριστα µε
τις εξελίξεις αυτές γιατί πάντα στο µυα-

λό µας υπάρχει η επιθυµία να µη δια-
στρεβλωθεί πλήρως το ποδόσφαιρό
µας. Με την ευκαιρία πρέπει να πω ότι
είδα στην τηλεόραση τον νέο πρόεδρο
του ΠΣΑΠ, που πήρε την σκυτάλη από
τον Αντώνη Αντωνιάδη, τον Λάκη Ση-
µαιοφορίδη να µιλάει ένθερµα υπέρ της
διατήρησης της ελληνικότητας των οµά-
δων µας και να αποκαλύπτει ότι η ΦΙΦΑ
προτίθεται να θέσει περιορισµούς στην
άκρατη χρησιµοποίηση ξένων παικτών. 

Οπως υπογραµµίστηκε η Παγκόσµια
Οµοσπονδία προσανατολίζεται στον να
αγωνίζονται έξι ηµεδαποί και πέντε αλ-
λοδαποί στις οµάδες ώστε να διατηρη-
θεί µια αναγκαία ισορροπία. Ενα τέτοιο
µέτρο θα κάνει πολύ καλό γενικά στο
ποδόσφαιρο. Και να κλείσω µε τις ανα-
νεώσεις. 

Εχουν δικαίωµα και οι δικοί µας παί-
κτες να νέµονται των µεγάλων οικονο-
µικών αγαθών που προσφέρουν οι µε-
γάλες οµάδες. Αλλωστε, αυτή την στιγ-
µή ως µειοψηφία που είναι στις περισ-
σότερες ΠΑΕ κοστίζουν λιγότερα στις
οµάδες τους. Το πράσινο παράδειγµα
ελπίζουµε να ακολουθήσουν και άλλες

οµάδες, όπως είχε κά-
νει άλλωστε πέρυσι
και ο Ολυµπιακός µε
τους δικούς του Ελλη-
νες.

Αυστηρά
Τιµωρήθηκαν τελικά οι βοηθοί διαι-

τητές στον αγώνα ΑΕΚ - Ηρακλή για λά-
θη που έκαναν, ωστόσο οι πρόεδροι της
ΕΠΟ και της Σούπερ Λίγκας Γκαγκάτσης
και Πηλαδάκης δήλωσαν ότι η διαιτησία
πάει καλά. 

Γεγονός είναι ότι πάντα υπάρχει αυ-
στηρότητα όταν σηµειώνονται εντυπω-
σιακά λάθη, αλλά πρέπει όλοι να δούµε
την διαιτησία ως µέρος του παιγνιδιού
στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν πάντα θα υπο-
στηρίζω ότι η διαιτησία µας είναι στο
ίδιο ακριβώς επίπεδο µε τις οµάδες µας,
ούτε καλύτερη, ούτε χειρότερη. Απλά,
τα δικά της λάθη καυτηριάζονται, ενώ
τα αλλά, τα ποδοσφαιρικά θεωρούνται
...φυσιολογικά. Ας δούµε µε λιγότερη
αυστηρότητα την διαιτησία. ∆εν θα κά-
νει κακό.

Ενταση
Μεγάλη διαδήλωση στο Ηράκλειο

όπου χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ διατρά-
νωσαν υπέρ της ελευθερίας της οµάδας
τους, όπως φώναζαν, από τον Παναθη-
ναϊκό. Ηταν µία πρωτόγνωρη διαµαρτυ-
ρία που πρέπει να προβληµατίσει. Ολα
ξεκινούν βέβαια από τότε που ο αείµνη-
στος Θόδωρος Βαρδινογιάννης είχε την
δηµοφιλή οµάδα και την στήριζε οικο-
νοµικά. Από τότε πολλά πράγµατα
έχουν αλλάξει, όχι όµως και η νοοτρο-
πία του κόσµου που θεωρεί ότι υπάρχει
δέσµευση της οµάδας τους. Κι όλα αυτά,
ενώ επίκειται το παιγνίδι του Σαββάτου
µε τον Ολυµπιακό. Θα πρέπει όσο γίνε-
ται πιο γρήγορα να βρεθούν λύσεις, για-
τί εφέτος η οµάδα της Κρήτης δεν φαί-
νεται να είναι στα καλύτερά της. Και
όταν υπάρχει τέτοια διάσταση διοίκη-
σης και κόσµου αντιλαµβάνεται κανείς
τους κινδύνους. Αξιοσηµείωτο γεγονός
η παρουσία του Νίκου Μαχλά στην δια-
δήλωση.  

Οµως, αυτά για σήµερα από την βρο-
χερή Αθήνα, ραντεβού πάλι αύριο.

Ε∆Ω ΑΘΗΝΑ � Του Νικήτα Γαβαλά

άλλο στο µυαλό µου πέρα από το µατς
µε τον ΟΦΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον
κόσµο για την υποδοχή και τη συµπερι-
φορά του».

Αναφερόµενος στη παρουσία του
Ολυµπιακού στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ υπο-
στήριξε: «Είναι πολύ δύσκολη διοργά-
νωση. Οταν πηγαίνεις στο ΟΥΕΦΑ από
το Τσάµπιονς Λιγκ δεν πρέπει να νοµί-
ζουµε ότι είναι και πολύ πιο απλό. Υπάρ-
χουν µεγάλες οµάδες στο Τσάµπιονς Λι-
γκ που έχουν ξεκινήσει από εδώ, όπως η
Σεβίλλη κι η Ζενίτ. Αυτή την στιγµή
πρέπει να περάσουµε τον προκριµατικό
και µετά έχουµε ένα µικρό πρωτάθλη-
µα. Ακόµα είµαστε στα προκριµατικά.
∆εν χρειάζεται να πετάµε στα σύννεφα,
ξέρω ότι όλοι σκέφτονται ήδη την κλή-
ρωση. Πρέπει να σκεφτώ και να εκτιµή-
σω σωστά το παιχνίδι, έχουµε πολλά πε-
ρισσότερα να χάσουµε παρά να κερδί-
σουµε κόντρα στη Νόρτζελαντ. Βήµα -
βήµα θα προχωρήσουµε. Υπάρχουν πο-
λύ δυνατές οµάδες φέτος και πολύ υψη-
λού επιπέδου».

Για όσα έχει δει από ΑΕΚ και Πανα-
θηναϊκό, δήλωσε: «Εχουµε παίξει όλοι
λίγα µατς, βρισκόµαστε ακόµα στην αρ-
χή όλοι. Εχω δει παιχνίδια τους, όλες οι
οµάδες έχουν πλεονεκτήµατα. ∆εν είναι
σωστό να βλέπουµε τα ελαττώµατα των
άλλων οµάδων, αλλά να βελτιώσουµε
τα δικά µας. Το πρωτάθληµα είναι µα-
κρύ ακόµα και θα το πάρει αυτός που θα
κάνει τα λιγότερα λάθη. Γενικά νικάµε
αλλά έχουµε δυσκολίες. Ασχολούµαστε
µε τα δικά µας και δηµόσια δεν ασχο-
λούµαστε µε το τι κάνουν οι άλλοι.
Οποιος κάνει λιγότερα λάθη έχει το
προβάδισµα για τον τίτλο. ∆εν θα πω
ποιο είναι το δικό µας ελάττωµα γιατί εί-
ναι σαν να µαρτυράω τα µυστικά µας.
Θέλουµε βελτίωση στο ρυθµό και να εί-
µαστε πιο σίγουροι στο παιχνίδι µας.
Στην άµυνα θέλουµε περισσότερη πίε-
ση και να µην έχει χρόνο ο αντίπαλος να
σκεφτεί. Πολλές φορές η άµυνά µας
στηρίζεται στο ένας εναντίον ενός, αλλά
έχουµε ορισµένες δυσκολίες στις απο-
στάσεις. Θέλουµε βελτίωση στη δοµή
της άµυνας και την τακτική και δουλεύ-
ουµε πάρα πολύ σε αυτό».

Για το ροτέισον που επιχειρεί στην
οµάδα και το πότε αυτή θα είναι απολύ-
τως έτοιµη, ανέφερε: «Αυτή την ερώτη-
ση την ακούω από την αρχή. Είναι σαν
να προσπαθούµε να βάλουµε µια ηµε-
ροµηνία κι ότι όλα µετά θα είναι τέλεια,
αλλά δεν είναι έτσι. Θέλουµε πολύ υψη-
λό ρυθµό στο γήπεδο µας. Κάποιες στιγ-
µές το καταφέρνουµε, αλλά άλλες φο-
ρές πέφτει αρκετά. Το στιλ που θέλω εί-
ναι να υπάρχει αρµονία σε άµυνα και
επίθεση για να είµαστε αξιόπιστοι εντός
κι εκτός έδρας. Ετσι θα γίνει αναγνωρί-
σιµο και το στιλ παιχνιδιού µας. Οµως,
ας µην γελιόµαστε, δεν θα µπορούµε να
το κάνουµε πάντα αυτό και θα πρέπει
να ξεπερνάµε τις όποιες δυσκολίες. Ο

σκοπός µας είναι να βρίσκονται κοντά ο
ένας παίκτης µε τον άλλο στην κάθε
γραµµή. ∆εν θέλω έντεκα παίκτες που
να ξέρουν να παίζουν όλες τις θέσεις.
Υπάρχουν παίκτες που παίζουν περισ-
σότερο από κάποιους άλλους. Αυτοί που
παίρνουν τα πρωταθλήµατα και του τίτ-
λους είναι αυτοί που στηρίζονται σε πε-
ρισσότερους από έντεκα παίκτες. Εχου-
µε πολλούς παίκτες και είναι λογικό κά-
ποιοι να µένουν εκτός. Βρίσκονται στην
οµάδα µας και κάποια στιγµή θα παί-
ξουν. Είναι κάποιοι που πρέπει να συνη-
θίσουν το νέο στιλ παιχνιδιού. Ολοι θα
έχουν τις ευκαιρίες τους κι εκεί θα πρέ-
πει να δείξουν την αξία τους».

Νοκ άουτ ο Ντοµί - 
καψώνι σε Ντιόγο

Στο αγωνιστικό κοµµάτι, ο Ντιντιέ
Ντοµί δεν θα µπορέσει τελικά λόγω του
διαστρέµµατος που έχει υποστεί να ενι-
σχύσει τους «ερυθρόλευκους» στον
αγώνα του Παγκρήτιου και ως εκ τούτου
δηµιουργείται πρόβληµα στην αριστερή
πτέρυγα µε δεδοµένη και την απουσία
του επίσης τραυµατία Λεονάρντο. Ο
Βαλβέρδε έχει την λύση του Ραούλ
Μπράβο, αλλά ίσως αποφασίσει να βά-
λει στα αριστερά έναν εκ των Τοροσίδη
ή Πάντο. Απίθανο θεωρείται να είναι
έτοιµος για τον αγώνα του Σαββάτου
και ο Τζόρτζεβιτς. Κατά τα άλλα η είδη-
ση από την χθεσινή πρωινή προπόνηση
των Πειραιωτών ήταν η καθυστερηµένη
άφιξη κατά µισή περίπου ώρα του Ντιό-
γο στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Ο
Βραζιλιάνος στράικερ αφίχθηκε στο
προπονητήριο στις 10:15, ενώ οι συ-
µπαίκτες του είχαν βγει στο γήπεδο από
τις 9:45. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε
απαρατήρητο από τον Βαλβέρδε, ο
οποίος αφού αρχικά έστειλε τον Ντιόγο
να κάνει αρκετούς γύρους µόνος του
στην συνέχεια τον έβαλε µε την οµάδα
των αναπληρωµατικών. Οι παίκτες του
Ολυµπιακού δούλεψαν στην προπόνη-
ση κυρίως σε ασκήσεις τακτικής, µε τον
Τζόρτζεβιτς να ακολουθεί ατοµικό πρό-
γραµµα.

Στο µεταξύ, σήµερα θα συζητηθούν
στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΟΥΕΦΑ,
τα γεγονότα που έγιναν την παραµονή
του αγώνα του Ολυµπιακού µε την
Ανόρθωση στην Αθήνα. Στον Ολυµπια-
κό ελπίζουν να µην πέσει «καµπάνα»
για αποκλεισµό της έδρας τους και να
τιµωρηθούν µόνο µε χρηµατικό πρόστι-
µο.

• Σήµερα το απόγευµα αναµένεται
να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον Ερασιτέ-
χνη µε την συνεδρίαση του διοικητικού
συµβουλίου. Βασικοί υποψήφιοι για να
αντικαταστήσουν στον προεδρικό θώκο
τον παραιτηθέντα Πέτρο Κόκκαλη είναι
οι επιχειρηµατίες Θωµάς Λιακουνάκος
και Γιάννης Συγγελίδης. Ωστόσο, οι εξε-
λίξεις στις τάξεις του Ερασιτέχνη δεν
αποκλείεται να δροµολογήσουν νέες
εκλογές, οι οποίες θα γίνουν παράλλη-
λα µε τη γενική συνέλευση του Ολυ-
µπιακού.
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Βαλβέρδε: «Πρώτα ο ΟΦΗ και µετά η ΑΕΚ»

ΜΙΚΑΕΛ ΠΡΟΜΠΣΤ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Του ανταποκριτή µας 
Βαγγέλη Ζορµπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μετά τις µέτριες εµφανίσεις στο τουρ-
νουά του Κολοσσού, στον Ολυµπιακό
επέστρεψαν στην πρωτεύουσα για να
συνεχίσουν την προετοιµασία τους. Μα-
ζί και οι τελευταίοι απόντες που είχαν
αγωνιστικές υποχρεώσεις µε τις εθνικές
τους οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, Ζόραν
Ερτσεγκ, Μίλος Τεόντοσιτς και Γιοτάµ
Χαλπερίν αφού ολοκλήρωσαν την σειρά
των προκριµατικών µε τις εθνικές τους
οµάδες επιστρέφουν στο λιµάνι και τί-
θενται στην διάθεση του Παναγιώτη
Γιαννάκη. Ο Ελληνας τεχνικός έδωσε
ρεπό στους παίκτες του και χθες επέ-
στρεψαν στις προπονήσεις στο κλειστό
του ΣΕΦ, ελπίζοντας ότι µε την προσθή-
κη των τελευταίων παικτών το θέαµα
που θα παρουσιάσει ο Ολυµπιακός θα
είναι καλύτερο απ’ αυτό που έδειξε στη
Ρόδο. Στην σηµερινή προπόνηση ανα-
µένεται να δώσει κανονικά το παρών
και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, που δεν εί-
χε πάει στη Ρόδο για να συµµετάσχει
στο τουρνουά «Τ. Κουταλιανός», που
διοργάνωσε ο Κολοσσός. Οι «ερυθρό-
λευκοι» θα αναχωρήσουν την Παρα-
σκευή για το τουρνουά της Μπολόνια
στο οποίο θα συµµετάσχουν το Σαββα-
τοκύριακο (26-27 Σεπτεµβρίου).

Στο µεταξύ, µια ακόµη χορηγική
συµφωνία έκλεισε η οµάδα του Ολυ-
µπιακού. Πρόκειται για την εταιρία κι-
νητής τηλεφωνίας WIND, µε την οποία
οι «ερυθρόλευκοι» θα συµπορευτούν
για την ερχόµενη αγωνιστική περίοδο.
Η ανακοίνωση για την συµφωνία ανα-
φέρει µεταξύ άλλων:

«H ΚΑΕ Ολυµπιακός ανακοινώνει
την επίτευξη συµφωνίας για τη συµµε-
τοχή της εταιρείας WIND Ελλάς στο Χο-
ρηγικό Πρόγραµµα της περιόδου 2008-
2009 στη κατηγορία του Επίσηµου Υπο-
στηρικτή». Ο ∆/ντης Marketing & Εµπο-
ρικής Ανάπτυξης της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ κ. Νίκος Λεπενιώτης δήλωσε: «Εί-
µαστε εξαιρετικά ικανοποιηµένοι που
µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην
Ελλάδα µε περισσότερους από 4,8 εκα-
τοµµύρια πελάτες συµµετέχει στο χορη-
γικό µας πρόγραµµα».

AEK: Aπό την αρχή 
για ψηλό ο Φλεβαράκης

Από µηδενική βάση ψάχνει ο Κώ-
στας Φλεβαράκης για την ενίσχυση της
ρακέτας της ΑΕΚ, καθώς οι λύσεις από
την Γεωργία (Βίκτορ Σανικίτζε και
Γκιόργκι Σερµαντίνι) δεν προχώρησαν!
Ο τεχνικός του «∆ικέφαλου» ήδη αναζη-
τά έναν παίκτη για να εµπλουτίσει την
φροντ λάιν και θέλει να καλύψει το κε-
νό που υπάρχει το συντοµότερο. ∆ιότι,
είναι θέµα χρόνου η λύση της συνεργα-
σίας µε τον Ραντούνοβιτς. Ο Μαυροβού-
νιος φόργουορντ ουσιαστικά έχει τελει-
ώσει και αποµένει να ρυθµιστούν κά-
ποιες λεπτοµέρειες που αφορούν την
αποζηµίωσή του, για να γραφτεί ο επί-
λογος. ∆εν έπεισε καθόλου ότι µπορεί
να βοηθήσει την «Ενωση» και ο Φλεβα-
ράκης αποφάσισε την άµεση αντικατά-
στασή του, προκειµένου να µην χαθεί
το δικαίωµα για µια αλλαγή από τον
πρώτο γύρο του πρωταθλήµατος.

Στο µεταξύ, ένα δυνατό φιλικό θα
δώσει την προσεχή Πέµπτη η ΑΕΚ µε
αντίπαλο το Μαρούσι. Εκεί ο τεχνικός
των «κιτρινόµαυρων» θα έχει την ευκαι-
ρία να δει τον βαθµό ετοιµότητας των
παικτών του και να κάνει τους πειραµα-
τισµούς του εν όψει των επίσηµων υπο-
χρεώσεων. Κόντρα στο Μαρούσι αναµέ-
νεται να κάνει το «ντεµπούτο» του και ο
Ιστβαν Νέµεθ. Ο έµπειρος πλέι µέικερ
έφτασε στην Αθήνα και αναµένεται να
κάνει την πρώτη του προπόνηση µε
τους νέους του συµπαίκτες. Παράλλη-
λα, ο Αντερσεν θα περάσει από ντόπιν-
γκ κοντρόλ και ντραγκ τεστ, ώστε να εί-
ναι έτοιµος για την έκδοση του δελτίου
του.  Στην Ρόδο µετέβη ο άµεσος συνερ-
γάτης του Φλεβαράκη, ∆ηµήτρης Πρί-
φτης, προκειµένου να «κατασκοπεύσει»
τον Κολοσσό στο τουρνουά «Τ. Κουτα-
λιανός», όπου αντιµετώπιζε τον Ολυ-
µπιακό. Η ΑΕΚ αντιµετωπίζει στην πρε-
µιέρα του πρωταθλήµατος τους Ροδίτες
και ο τεχνικός της οµάδας θέλει να έχει
ολοκληρωµένη εικόνα για τον αντίπα-
λο. Τέλος, συνάντηση µε την διοίκηση
του γηπέδου στο Σπόρτιγκ είχαν οι ιθύ-
νοντες της ΑΕΚ, προκειµένου να ρυθµί-
σουν κάποιες τελευταίες λεπτοµέρειες,
που αφορούν την χρήση του κλειστού
από την «Ενωση», κάτι που θα συµβεί
πιθανότατα την επόµενη εβδοµάδα.
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Επιστροφή στις προπονήσεις

κόσµου και της έδρας έχει το πάνω χέρι
σ’ αυτό το παιχνίδι. Είµαι έτοιµος γι’ αυ-
τό το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουµε
τον Αρη για να δώσουµε χαρά στους
οπαδούς µας, που έχει τόσο µεγάλη ση-
µασία το παιχνίδι γι’ αυτούς».

• Για την βοήθεια που έχει από
τον Κονσεϊσάο: «Η παρουσία του Κον-
σεϊσάο είναι πολύ σηµαντική, γιατί έχει
εµπειρία από γήπεδα σε όλο τον κόσµο
και βοηθάει στην εµπέδωσε της νοοτρο-
πίας της µεγάλης οµάδας σε νέους παί-
κτες όπως εγώ, αλλά υπάρχουν και άλ-
λοι παίκτες, όπως ο Πάµπλο Κοντρέρας
και ο Πάµπλο Γκαρσία που βοηθούν
τους νεότερους συµπαίκτες του να δια-
µορφώσουν τη νοοτροπία µιας οµάδας
µε πρωταγωνιστικούς στόχους, όπως εί-
ναι ο ΠΑΟΚ».

• Για τον Φερνάντο Σάντος: «Ο
συνδετικός κρίκος που ήρθα στον ΠΑ-
ΟΚ είναι ο κ. Σάντος που µου εξήγησε

ότι ο ΠΑΟΚ είναι µια πολύ µεγάλη οµά-
δα µε υψηλούς στόχους. Βρήκα πολύ
καλές συνθήκες και ιδιαίτερο ο κόσµος
που δίνει ένα σηµείο υπεροχής της οµά-
δας.

• Για τον κόσµο του ΠΑΟΚ: «Είναι
από τα φαινόµενα που έχω δει στη ζωή
µου ο κόσµος του ΠΑΟΚ. Πέρα από τις
κοινοτυπίες που θα µπορούσα να πω,
θέλω να τονίσω ότι χαρακτηριστικό που
τους κάνει µοναδικούς είναι ότι θεω-
ρούν την οµάδα κοµµάτι της ζωής τους
και τη βοηθάνε στα εύκολα και στα δύ-
σκολα. Στα γήπεδα στο εξωτερικό δεν
το βλέπεις αυτό».

• Για την νίκη µε τον Πανθρακικό:
«Ηµασταν υποχρεωµένοι να κερδίσου-
µε γιατί µια οµάδα όπως ο ΠΑΟΚ πρέπει
να κερδίζει εντός και εκτός έδρας. Κά-
ναµε καλό παιχνίδι. ιδίως στο δεύτερο
ηµίχρονο, δηµιουργήσαµε ευκαιρίες,
εκµεταλλευτήκαµε µια απ’ αυτές και
πήραµε µία σηµαντική νίκη. Η οµάδα
βαδίζει σε σωστό δρόµο. Οταν ήρθα

στον ΠΑΟΚ µου είπαν ότι πρέπει να
µπαίνουµε µε αγωνιστικό πνεύµα και
να προσπαθούµε να κερδίζουµε εντός
και εκτός έδρας όλα τα µατς. Εάν βαδί-
σουµε πάνω στον προγραµµατισµό µας
σίγουρα όλα θα πάνε καλά».

• Ασκήσεις φυσικής κατάστασης και
τακτικής συµπεριέλαβε στη σηµερινή
προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Φερνάντο Σά-
ντος. 

Ο Μάρκος Αντόνιο ακολούθησε ατο-
µικό πρόγραµµα σε έντονο ρυθµό χωρίς
να αισθανθεί ενοχλήσεις. Ο Στέλιος
Ηλιάδης έκανε θεραπεία λόγω ενόχλη-
σης στο γόνατο, ενώ ο Σέρχιο Κονσεϊ-
σάο ακολούθησε προληπτικά ατοµικό
πρόγραµµα και θεραπεία, λόγω ενόχλη-
σης στον αριστερό δικέφαλο. Και οι δυο
αναµένεται να προπονηθούν αύριο  κα-
νονικά. Κατά τα άλλα, η µάχη για ένα ει-
σιτήριο συνεχίζεται για όχι µέχρι το τέ-
λος της σηµερινής ηµέρας, το αργότερο
µέχρι αύριο, θα ολοκληρωθεί η πώληση
των εισιτηρίων για το ντέρµπι.

Τρέλα για τα εισιτήρια του ντέρµπι

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση ντόπινγκ
της Φανής Χαλκιά. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει
στα χέρια της έγγραφο του Εθνικού Ορ-
γανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ)  ότι στα
σκευάσµατα που έδωσε για εξέταση
βρέθηκε η ουσία µεθυλτριενολόνη, γνω-
στή ως M3. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, όταν
ενηµερώθηκε η Ολυµπιονίκης σοκαρί-
στηκε, αφού υποστήριζε ότι δεν έχει
πάρει την ουσία, αλλά η επιβεβαίωση
από τον ΕΟΦ, αλλάζει τα δεδοµένα,
αφού στηρίζεται πλέον η υποψία της
Χαλκιά περί δολιοφθοράς. Τα σκευά-
σµατα που εξέτασε ο ΕΟΦ ήταν ανοι-
χτά, δηλαδή ήταν αυτά που η Ελληνίδα
πρωταθλήτρια είχε µαζί της το Πεκίνο
και τα χρησιµοποιούσε.

Η Χαλκιά πρόκειται να καταθέσει µε
υπόµνηµα αύριο Παρασκευή στον Ει-
σαγγελέα και ήδη ο δικηγόρος της Γιώρ-
γος Αγιοστρατίτης γνωρίζει καλά το θέ-
µα και έχει στα χέρια του όλο τον φάκε-
λο.

Χαλκιά: 
Νέα δεδοµένα
στην υπόθεση

ντόπινγκ

Τα µατς της Τρίτης: Τάµπα - Βαλτι-
µόρη 5-2 και 7-5, Ατλάντα - Φιλαδέλ-
φεια 3-2, Κάνσας - Ντιτρόιτ 5-0, Κλίβε-
λαντ - Βοστόνη 4-5, Γιάνκις - Τορόντο 3-
1, Καµπς - Μετς 2-6, Φλόριντα - Ουάσι-
γκτον 4-9, Οκλαντ - Τέξας 4-6, Σινσινάτι
- Χιούστον 2-1, Πίτσµπουργκ - Μιλγου-
όκι 5-7, Γουάιτ Σοξ - Μινεσότα 3-9, Αρι-
ζόνα - Σαν Λιούις 4-7, Σαν Ντιέγκο -
Ντότζερς 1-10, Εϊντζελς - Σιάτλ 6-9, Κο-
λοράντο - Σαν Φραντσίσκο 9-4.

NBA: Συνεχίζουν 
µαζί Ουίζαρντς και Τζόρνταν
Κάτοικος της Ουάσιγκτον θα είναι

για άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον ο Εντι
Τζόρνταν, αφού οι Ουίζαρντς ενεργο-
ποίησαν την οψιόν που είχαν στην αρχι-
κή συµφωνία τους. Στην πενταετία που
προηγήθηκε ο 43χρονος τεχνικός έχει
να επιδείξει τέσσερις συµµετοχές σε
πλέι οφ ενώ πέρυσι, δίχως το µεγάλο
αστέρι της οµάδας Γκιλµπέρτ Αρίνας αλ-
λά και τον Μπάτλερ, οδήγησε την οµά-
δα στο 43-39.

Πάντως, οι διοικούντες των Ουίζαρ-
ντς δεν θα αφήσουν τον Τζόρνταν δίχως
επιλογές στην περιφέρεια, αφού λίγες
µέρες µετά την νέα χειρουργική επέµ-
βαση του Αρίνας στο γόνατο απέκτησαν
τον έµπειρο γκαρντ Ζουάν Ντίξον. Ο
30χρονος άσος έχει ξαναφορέσει την
φανέλα της οµάδα στο παρελθόν για
µία τριετία  σηµειώνοντας 8,2 πόντους
και 1,6 ασίστ κατά µέσο όρο σε 176
αγώνες. 

Ακολούθως αγωνίστηκε σε Πόρτλα-
ντ, Τορόντο και Ντιτρόιτ. Με τους Πί-
στονς την περασµένη περίοδο είχε 6,5
πόντους, 1,9 ασίστ και 1,7 ριµπάουντ σε
17 αγώνες.

Από εκεί και πέρα, στην φυλακή της
Φλόριντα οδηγήθηκε το µεσηµέρι της
Τρίτης, ο Τιµ Ντόναχι ο οποίος θα εκτί-
σει 15µηνη ποινή φυλάκισης, λόγω της
γνωστής υπόθεσης µε τους στηµένους
αγώνες και τα στοιχήµατα. Οι ...συνερ-
γάτες του 41χρονου διαιτητή Τζέιµς
Μπατίστα και Τόµας Μαρτίνο, καταδι-
κάστηκαν σε 15 και 12 µήνες φυλάκιση
αντίστοιχα.

� MLB

Παρόντες στα πλέι οφ οι πρωταθλητές

Συνέχεια από τη σελίδα 18

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον
είναι ότι ο µάρτυρας κατά τη διάρκεια
της κατάθεσής του βρισκόταν σε τέτοια
ένταση που έχασε τις αισθήσεις του και
λιποθύµησε. 

Η κατάθεσή του, όµως, προκάλεσε
την οργή των συγγενών του νεκρού,
που στράφηκαν κατά του εν λόγω κατη-
γορούµενου, µε αποτέλεσµα οι συγγε-
νείς του Φιλόπουλου να έρθουν στα χέ-
ρια µε τους συγγενείς του κατηγορούµε-
νου.

Ο πρόεδρος διέκοψε τη διαδικασία
για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα και η δί-
κη συνεχίστηκε αργότερα µε την εξέτα-
ση άλλων µαρτύρων.

Υπενθυµίζεται ότι η δίκη αφορά την
στυγνή δολοφονία οπαδού του Πανα-
θηναϊκού στην Παιανία, στις 29 Μαρτί-
ου 2007. Οι οπαδοί των οµάδων Ολυ-
µπιακός και Παναθηναϊκός είχαν δώσει
«ραντεβού αντιπαράθεσης», που τελικά
εξελίχθηκε σε «ραντεβού θανάτου».

Στην τελική
ευθεία για 
τις εκλογές
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Από εκεί και πέρα καλή παρουσία εί-
χαν επίσης οι Νίνης και Ρουκάβινα, αλ-
λά δεν βοηθήθηκαν από τον κακό αγω-
νιστικό χώρο του δηµοτικού σταδίου,
ενώ θετικός στην άµυνα ήταν ο Σιόντης. 

Για τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκαν
οι Τζόρβας, Ρουκάβινα (59’ Σάµιος), Νί-
νης, Γκούµας (65’ Παντίδος), Χριστο-
δουλόπουλος, Πετρόπουλος, Τζιόλης
(78’ Φέτσης), Σόουζα (74’ Φελέκης),
Σιόντης, Γκάµπριελ (74’ Βλάχος) και
Νίλσον ενώ απουσίασε ο Μελίσσης, λό-
γω µιας ίωσης που τον ταλαιπωρεί. 

Το πρόγραµµα του Παναθηναϊκού,
που έχει ρεπό το προσεχές Σαββατοκύ-
ριακο, συνεχίζεται µε προπονήσεις
στην Παιανία, ενώ στα σχέδια του Τεν
Κάτε είναι ένα ταξίδι στην Κύπρο - συ-
νοδεία του Κώστα Αντωνίου - για να δει
από κοντά την Ανόρθωση και να κατα-
στρώσει τα σχέδιά του για τον αγώνα
της ερχόµενης Τετάρτης. 

Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πιθανό-
τατα θα ακολουθήσει για άλλη µια φορά
συντηρητική τακτική, καθώς µετά την
ισοπαλία που απέσπασε η κυπριακή
οµάδα στο «Βέζερ Στάντιον», το Χ δεν
είναι κακό αποτέλεσµα για τον Παναθη-
ναϊκό.

Ανοιξε
µέτωπο 

το «τριφύλλι»
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(718) 784-5508 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικού Κήρυκα

Για τα αποτελέσµατα όλων των
αθλητικών συναντήσεων των ελλη-
νικών και κυπριακών οµάδων µπο-
ρείτε να επικοινωνείτε µε τα γρα-
φεία του «Εθνικού Κήρυκα» στο

(718) 784-5508 



ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tου ανταποκριτή µας 
∆ιονύση Ρούφου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η
αθώωση του παρατηρητή (Μπριάκος)
και του βοηθού διαιτητή (Τρύφων) που
βρέθηκαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το
περασµένο Σάββατο, από το αρµόδιο
όργανο ελέγχου της διαιτησίας (ΚΕ∆),
ξεχείλισε το ποτήρι της υποµονής των
διοικούντων στο «πράσινο στρατόπεδο
που αντέδρασαν, βγάζοντας ανακοίνω-
ση κατά της ΚΕ∆ και της ΕΠΟ. 

Ως γνωστόν, στον Παναθηναϊκό
έβραζαν µε την διαιτησία από το ντέρ-
µπι της πρεµιέρας µε την ΑΕΚ, ωστόσο
τότε Πατέρας και Αντωνίου προτίµησαν
να δώσουν τόπο στην οργή και δεν κυ-
νήγησαν το θέµα. Στο µατς µε τον Παν-
θρακικό το «τριφύλλι» είχε νέα παράπο-
να, όµως το µατς µε την Ιντερ που ακο-
λουθούσε τρεις µέρες αργότερα, δεν
άφηνε πολλά περιθώρια. Παρόλα αυτά,
το µπαράζ κακών διαιτησιών συνεχίστη-
κε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και οι ιθύ-
νοντες του «τριφυλλιού» αποφάσισαν
να ενεργήσουν: 

«Επειτα από τις δύο πρώτες αγωνι-
στικές, στις οποίες σηµειώθηκαν σοβα-
ρά διαιτητικά σφάλµατα εις βάρος της
οµάδας µας δεν προβήκαµε σε κάποια
επίσηµη ενέργεια, αποφεύγοντας να
επιβαρύνουµε την ήδη “φορτωµένη’’ µε
δυσπιστία ατµόσφαιρα του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Μετά και την 3η αγωνι-
στική, στον αγώνα της οποίας συγκεκρι-
µένες υποδείξεις του βοηθού κ. Τρύφω-
να ήταν εξόφθαλµα λανθασµένες περι-
µέναµε το λιγότερο τη δέουσα αξιολό-
γηση εκ µέρους του παρατηρητή, κ.
Μπριάκου. Αντ’ αυτού, ο τελευταίος
επιβράβευσε µε τη βαθµολογία του
(8,30) το βοηθό διαιτητή!» ανέφερε αρ-
χικά η ανακοίνωση που ακολούθως
έφτανε στην επίµαχη απόφαση της ΚΕ∆
που έφερε τα πράγµατα στο απροχώρη-
το: 

«Σαν να µην έφταναν τα παραπάνω,
χθες αποφασίστηκε από τις αρµόδιες
αρχές να τεθούν σε διαθεσιµότητα ο πα-
ρατηρητής και οι βοηθοί διαιτητές άλ-
λου αγώνα για συµπεριφορά ανάλογη
των αντίστοιχων του δικού µας. Θεω-
ρούµε τη συµπεριφορά αυτή, δηλαδή τη
µη τιµωρία και των παρατηρητή και
βοηθού του δικού µας αγώνα, τόσο εκ
µέρους της ΚΕ∆ και του κ. Ψυχοµάνη,
όσο και εκ µέρους της ΕΠΟ και του κ.
Γκαγκάτση εχθρική προς τον Παναθη-
ναϊκό». Καταλήγοντας ο Παναθηναϊκός
επαναλαµβάνει την πάγια θέση του στο
θέµα της διαιτησίας και προειδοποιεί
ενόψει συνέχειας: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊ-
κός επιδιώκει ένα πρωτάθληµα, το
οποίο θα παίζεται επί ίσοις όροις και θα
κρίνεται από τις προσπάθειες ποδο-
σφαιριστών και προπονητών στο γήπε-
δο. Οποιαδήποτε νοοτροπία ή σκοπιµό-
τητα αντιστρατεύεται αυτήν την επιδίω-
ξη θα µας βρει σθεναρά και αµετάκλητα
απέναντί της. Για αυτούς τους λόγους
θέτουµε τους παραπάνω κυρίους στην
κρίση της φίλαθλης κοινής γνώµης». 

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δί-
χως τον Τεν Κάτε στον πάγκο του, αφού
απουσίαζε µέχρι εχθές για προσωπικούς
λόγους στην Ολλανδία, φιλοδώρησε µε
έξι γκολ τον Αθηναϊκό σε φιλικό αγώνα
στον Βύρωνα, έχοντας κορυφαίους παί-
κτες τους Χριστοδουλόπουλο και Πετρό-
πουλο, που πέτυχαν αµφότεροι χατ
τρικ. 

Ειδικά ο πρώτος έδειξε ότι βρίσκεται
σε καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό και
δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν πάρει
φανέλα βασικού στα προσεχή µατς. Ο
πρώην άσος του ΠΑΟΚ που πήρε χρόνο
συµµετοχής µε Ιντερ και Αρη, έπαιξε ως
δεξί εξτρέµ σε ολόκληρο το µατς και δη-
µιούργησε πολλές καταστάσεις, ενώ
έδειξε παράλληλα την ευχέρεια του στο
σκοράρισµα. 

Την ίδια ώρα ο Πετρόπουλος αυξάνει
τις µετοχές του ολοένα και περισσότε-
ρο. Ο νεαρός επιθετικός που κέρδισε
τον Τεν Κάτε το καλοκαίρι και παρέµει-
νε στην Παιανία έχει φτάσει να χτυπάει
την πόρτα της 11άδας. Ο Πετρόπουλος
έπαιξε σαν δεύτερος επιθετικός δίπλα
στον Σόουζα, όπως και στην β’ ηµίχρονο
κόντρα στην ΑΕΚ και ήταν µέσα σε όλες
τις φάσεις. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι
ήταν θετικός στο µατς µε τον Αρη που
µπήκε στο τέλος και δηµιούργησε κιν-
δύνους. 

Ο Νίκος Πατέρας και ο Κώστας Αντωνίου «επιτέθηκαν» µέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τόσο
στον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας, κ. Ψυχοµάνη όσο και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Γκαγκάτση.

Του ανταποκριτή µας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
«Κοιτάµε µπροστά...». Αυτό ήταν το µή-
νυµα που προσπάθησε να περάσει ο Ερ-
νέστο Βαλβέρδε για τον Ολυµπιακό στη
χθεσινή του συνέντευξη τύπου. Ο Ισπα-
νός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος, αλ-
λά και η οµάδα έχουν ξεπεράσει το σοκ
του αποκλεισµού από την Ανόρθωση
για το Τσάµπιονς Λιγκ και η προσοχή
έχει πλέον στραφεί στην επίτευξη των
υπόλοιπων στόχων που είναι η κατά-
κτηση του πρωταθλήµατος και του Κυ-
πέλλου στην Ελλάδα και η όσο το δυνα-
τόν καλύτερη πορεία στο Κύπελλο ΟΥΕ-
ΦΑ. Κατά τα άλλα, ο τεχνικός των «ερυ-
θρολεύκων», που ήταν αρκετά ευδιάθε-
τος τόνισε ότι για την οµάδα του προέ-
χει ο αγώνας µε τον ΟΦΗ στην Κρήτη
και µετά θα ασχοληθεί µε το ντέρµπι κό-
ντρα στη ΑΕΚ. 

Στο ξεκίνηµα των δηλώσεών του ο
Βαλβέρδε, είπε: «Από τότε που ήρθα εί-
δα πολλά καινούργια πράγµατα, χρειά-
στηκε να συνηθίσω σε νέους ποδοσφαι-
ριστές και το διαφορετικό στιλ παιχνιδι-
ού. Επρεπε να γνωρίσω από µέσα το
σύλλογο και κατάλαβα την υποχρέωση
να κερδίζει πάντα, βάσει της ιστορίας
που έχει. Παράλληλα, έπρεπε να δω
πως λειτουργούν οι παίκτες στην Ευρώ-
πη και το πρωτάθληµα. Κάναµε µια
άσχηµη αρχή, υπήρχε πολλή ένταση και
πίεση µετά το µατς στην Κύπρο και δεν
είχαµε την ικανότητα να ανατρέψουµε
την κατάσταση στο Καραϊσκάκη Είναι
µια δύσκολη κατάσταση για όλους που
η οµάδα δεν είναι στο Τσάµπιονς Λιγκ,
όµως παράλληλα έχουµε την υποχρέω-
ση να διακριθούµε στο Κύπελλο ΟΥΕ-
ΦΑ, που φέτος είναι δύσκολο. Στο πρω-

τάθληµα έχουµε τρεις σερί νίκες, στο
γήπεδό µας παίζουµε καλά, έχουµε κα-
λό ρυθµό, κι εκτός έδρας µας λείπει η
οµαδικότητα, όµως έχουµε καταφέρει
να κερδίσουµε».

Για την εβδοµάδα που έρχεται, τόνι-
σε: «Είναι πολύ σηµαντική η εβδοµάδα
που έρχεται, Παίζουµε στην Κρήτη και
πρέπει να πάρουµε τους τρεις βαθµούς,
ενώ µετά έχουµε καθοριστικό παιχνίδι
στο ΟΥΕΦΑ, όπου θα πάµε χωρίς αίσθη-
ση σιγουριάς. Στο τέλος, έχουµε το µατς
κόντρα στην ΑΕΚ, που είναι ένα σηµα-
ντικό παιχνίδι. Προέχει όµως το µατς
της Κρήτης. Παιχνίδια όπως µε την ΑΕΚ
παίζουν ρόλο στην ψυχολογία, αλλά
υπάρχουν ακόµα δύο µατς. Οταν το
έχεις το µυαλό σου, θα χάσεις την προ-
σοχή σου από το µατς που προηγείται.
Είναι πολύ σηµαντικές αυτές οι αναµε-
τρήσεις κόντρα στους µεγάλους αντιπά-
λους. Οµως, τα πρωταθλήµατα χάνονται
όταν οι παίκτες έχουν αλλού την προσο-
χή τους. Πρέπει να είµαστε σταθεροί
και σίγουροι σε όλα τα παιχνίδια».

Αναφερόµενος γενικά στις εµπειρίες
του από την Ελλάδα και τον Ολυµπιακό
ο Ισπανός τεχνικός είπε: «Νιώθω καλά,
µου αρέσει η οµάδα, όλοι µου συµπερι-
φέρονται καλά. Εχω έρθει για να φέρω
αποτελέσµατα κι όταν πήρα την απόφα-
ση γνώριζα τις συνέπειες. Ο,τι και να κά-
νεις θα υπάρχουν ευχάριστες και δύ-
σκολες καταστάσεις. Σε γενικές γραµµές
νιώθω καλά και προσπαθώ κάθε µέρα
να βελτιώνω το παιχνίδι της οµάδας και
να γίνεται σε κάθε µατς καλύτερη».

Για το µονοετές του συµβόλαιο, τόνι-
σε: «Οι προπονητές ζούµε την ηµέρα. Κι
αυτό γιατί εξαρτόµαστε από τα αποτε-
λέσµατα. Η πρόθεσή µου να πάει καλά
η χρονιά, αλλά τώρα δεν έχω τίποτε

Βαλβέρδε: «Πρώτα ο ΟΦΗ και µετά η ΑΕΚ»

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε δείχνει τον πρώτο στόχο που έχει η οµάδα και είναι η
νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ και κατόπιν το ντέρµπι µε την «Ενωση».

Του ανταποκριτή µας 
Νίκου Γαβαλά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στην τελική ευθεία µπαίνουν οι διαδι-
κασίες για τη διενέργεια των εκλογών
στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµο-
σπονδία. Η ηµέρα της κρίσης είναι η 4η
Οκτωβρίου, µε τον Πάρι Γεωργακόπου-
λου να διεκδικεί τη θέση που τώρα κα-
τέχει ο Βασίλης Γκαγκάτσης. «Υπάρχουν
ορισµένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν
αποστασιοποιηθεί και βλέποντας την
κατάσταση που επικρατεί, θεωρούµε
ότι µπορούµε να προσφέρουµε. Η κάλ-
πη είναι εγκυµονούσα, θα δούµε στις 4
Οκτωβρίου αν έχει τύχη η προσπάθεια
που κάνουµε. Εχουµε λίγες ηµέρες
µπροστά µας, καθώς οι εκλογές ανακοι-
νώθηκαν µόλις δύο ηµέρες µετά την
πρόταση που δέχθηκα από τις 15 ενώ-
σεις», είπε χαρακτηριστικά χθες ο υπο-
ψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ.

Και πρόσθεσε: «Σήµερα ο κόσµος
έχει την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο
δεν πάει καλά. Μπορώ να διασφαλίσω
ότι θα κινηθούµε µε τρόπο διαυγή και
διαφανή. Θα έχουµε προσωπική επαφή
µε όλους τους εκλέκτορες. Στόχος µας
στο ψηφοδέλτιο είναι να έχουµε µια
σφαιρική εκπροσώπηση όλου του χώ-
ρου του ποδοσφαίρου, αλλά και του
αθλητισµού, να µην είναι µονοµερές».

Για τις σχέσεις µε την Πολιτεία, ανέ-
φερε: «Η κοινή γνώµη έχει πολλές εν-
στάσεις για την αντιµετώπιση του ποδο-
σφαίρου από το σηµερινό προεδρείο.
Το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ δεν το δια-
πραγµατευόµαστε, αλλά είναι βασικός
στόχος οι καλές σχέσεις της οµοσπον-
δίας µε την Πολιτεία. Η διαµάχη που
υπάρχει ωφελεί λίγους και βλάπτει πολ-
λούς. Βλάπτει κυρίως το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο, το οποίο δεν µπορεί να
διασωθεί. Εµείς θέλουµε τη συνεργασία
µε την εκάστοτε πολιτεία, ώστε οι ΕΠΣ
να πάρουν τα χρήµατα που έχουν στε-
ρηθεί λόγω της διαµάχης».

Ο Πάρις Γεωργακόπουλος αναφέρ-
θηκε και στο «καυτό» θέµα της ελληνι-
κής διαιτησίας: «Η διαιτησία είναι ένα
ακόµα σοβαρό ζήτηµα και για να το συ-
ζητά όλος ο κόσµος, σηµαίνει ότι κάτι
πηγαίνει λάθος. Χρειάζεται διάθεση συ-
νεργασίας και µη παρέµβασης. ∆εν θέ-
λουµε να είµαστε βασιλικότεροι του βα-
σιλέως, αλλά να λειτουργούν οι θεσµοί
και να τους σεβόµαστε. Νοµίζω ότι η δι-
αιτησία µπορεί να πάει καλύτερα και
εµείς µπορούµε να το διασφαλίσουµε».

Καταλήγοντας, είπε: «Υπάρχει ένα
καταστατικό στην ΕΠΟ για την εκλογή
του προέδρου και πρέπει να το  δεχθού-
µε. Ενδεχοµένως, θα ήταν καλύτερα να
ψηφίζει κάποιος από το διοικητικό συµ-
βούλιο. Το βάρος της ευθύνης των προέ-
δρων των ΕΠΣ να περάσουν την άποψη
της κοινής γνώµης. Χρέος τους είναι να
το κάνουν στην κάλπη και όχι να περά-
σουν την προσωπική τους άποψη. ∆ια-
φωνώ µε το καταστατικό, αλλά το σέβο-
µαι».

∆ολοφονία Φιλόπουλου: 
«Επεισόδιο» στη δίκη

Ενταση σηµειώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της δίκης για τη δολοφονία του
οπαδού του Παναθηναϊκού, Μιχάλη Φι-
λόπουλου, νωρίτερα χθες, µε αποτέλε-
σµα να διακοπεί η συνεδρίαση. Το επει-
σόδιο σηµειώθηκε ενώ στο βήµα κατέ-
θετε ως µάρτυρας πολύ στενός φίλος
του θύµατος, που βρισκόταν στο σηµείο
της δολοφονίας. Ο νεαρός, που θεωρεί-
ται µάρτυρας - κλειδί, έχει κατονοµάσει
ως δολοφόνο, πρόσωπο που βρίσκεται
µεταξύ των προφυλακισµένων κατηγο-
ρούµενων. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφι-
κές πληροφορίες, ο µάρτυρας έχει κατα-
θέσει ότι την κρίσιµη ώρα που ο Μ. Φι-
λόπουλος δεχόταν τα φονικά χτυπήµα-
τα, εκείνος είχε τρέξει πιο µπροστά και
δεν είδε ποιος χτύπησε τον φίλο του.
Οµως, κατέθεσε ότι δέχτηκε µήνυµα
στο κινητό του την επόµενη µέρα, το
οποίο κατονόµαζε τον δράστη.

Στην τελική ευθεία 
για τις εκλογές για 

την προεδρία της ΕΠΟ

Του ανταποκριτή µας 
Θάνου Λιακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το
4-3-3, το οποίο δούλεψε εντατικά προ-
χθές Τρίτη ο Γιώργος ∆ώνης µε τους «κι-
τρινόµαυρους», έγινε 4-4-2 στη χθεσινή
προπόνηση, πράγµα που δείχνει πως ο
39χρονος τεχνικός δεν έχει αποφασίσει
ακόµη το σύστηµα µε το οποίο θα παρα-
τάξει την ΑΕΚ στην κυριακάτικη εκτός
έδρας αναµέτρηση µε τον Πανιώνιο ή
απλούστατα δεν ήθελε να το αποκαλύ-
ψει στους δηµοσιογράφους. Πάντως,
αυτό που φάνηκε και χθες ήταν ότι ο τε-
χνικός του «∆ικέφαλου» δεν σκέφτεται
να προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές
σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θα χρη-
σιµοποιήσει στη µεσαία γραµµή και
στην επίθεση, όµως δεν έχει αποφασί-
σει ακόµη ποιοι θα αποτελούν την τε-
τράδα της άµυνας. Στο δίτερµα, ο ∆ώ-
νης έδειξε να µην έχει αποφασίσει ακό-
µη ποιους θα χρησιµοποιήσει στην τε-
τράδα της άµυνας. Στην µία οµάδα αγω-
νίστηκαν οι Κυργιάκος και Γκέντσογλου
στο κέντρο της άµυνας, µε Κουτρουµά-
νο (δεξιά) και Γεωργέα (αριστερά), ενώ
µε την άλλη οι Ενσαλίβα και Μαϊστόρο-
βιτς (στο κέντρο της άµυνας), µε Ράµος
(δεξιά) και Χουανφράν (αριστερά).

Πιο ξεκάθαρα ήταν τα πράγµατα σε
ό,τι αφορά τη µεσαία γραµµή και την

επίθεση, καθώς οι Μπασινάς και Πελε-
τιέρι ήταν το κεντρικό δίδυµο µε τους
Σκόκο-Λαγό στα δύο άκρα, ενώ το επι-
θετικό δίδυµο ήταν ο Μπλάνκο µε τον
Εντίνιο. Ο Πορτογάλος άσος έχει δεδο-
µένη τη θέση στο βασικό σχήµα, αφού ο
Τζιµπούρ δεν έχει δικαίωµα συµµετο-
χής κόντρα στους «κυανέρυθρους».

Πάντως, ο προπονητής της ΑΕΚ έκα-
νε πολλές παρατηρήσεις στους παίκτες
στις ρεαλιστικές ασκήσεις που τούς έκα-
νε, σε συνθήκες κανονικού αγώνα. Εξη-
γούσε τα λάθη τους και ο παίκτης που
δέχθηκε τις πιο πολλές παρατηρήσεις
ήταν ο Σκόκο, τον οποίο 15 λεπτά πριν
το τέλος του διπλού ο ∆ώνης τον έστειλε
για χαλάρωµα στο γυµναστήριο και την
θέση του πήρε ο Χετεµάι, ενώ παρατη-
ρήσεις δέχθηκε και ο Μαϊστόροβιτς.

Στα υπόλοιπα αγωνιστικά, οι Σάχα,
Μπλάνκο και Ταχτσίδης ακολούθησαν
κανονικά το πρόγραµµα προπόνησης,
όµως δεν συνέβη το ίδιο µε τους Αλεξό-
πουλο και Τζιµπούρ. Ο πρώτος έκανε
πρόγραµµα στο γυµναστήριο, λόγω της
γαστρεντερίτιδας που τον ταλαιπωρεί,
ενώ ο Γαλλοαλγερινός φορ, που όπως εί-
παµε παραπάνω δεν θα αγωνισθεί ενα-
ντίον της πρώην του οµάδας, ακολούθη-
σε και σήµερα το ειδικό του πρόγραµµα.

Τέλος, ο ∆ώνης θα παραχωρήσει σή-
µερα την καθιερωµένη συνέντευξη Τύ-
που που δίνει στην Αίθουσα Τύπου του
ΟΑΚΑ λίγες µέρες πριν από κάθε µατς.

«Ψάχνεται» πάλι ο ∆ώνης
για το σύστηµα της ΑΕΚ

Eπιµέλεια: 
∆ιονύσης Ρούφος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Κι
όµως η συµµετοχή στα πλέι οφ µπορεί
να προκαλέσει συγκινήσεις ακόµη
στους παίκτες των Ρεντ Σοξ: «Είµαστε
επικίνδυνοι στα πλέι οφ, το ξέρουν όλοι
τους», σηµείωσε περιχαρής ο Ντέιβιντ
Ορτίθ, που φόρεσε γυαλιά για να προ-
στατέψει τα µάτια του από τις σαµπά-
νιες, ενώ ο πρωτόγνωρες στιγµές ζούσε
ο Τζέισον Μπέι, ο οποίος αποκτήθηκε
στο φινάλε της σεζόν για να καλύψει το
κενό που άφησε ο Ραµίρεζ, φεύγοντας
για το Λος Αντζελες: 

«Ενιωσα ξανά παιδί, χοροπηδώντας
και λούζοντας µε σαµπάνια όλο τον κό-

σµο γύρω µου. Θα είναι σίγουρα κάτι
διαφορετικό για µένα» επισήµανε ο left
fielder των πρωταθλητών που χτύπησε
το νικητήριο single της οµάδας του στο
5o inning. Νωρίτερα, οι Γιουκίλις και
Πεντρόια είχαν από two run homer και
two run double αντίστοιχα ενώ το Κλί-
βελαντ πήρε προσωρινά το προβάδισµα
µε 4-2 χάρις τις προσπάθειες των Σάιζ-
µορ, Κάρολ, Τσου και Περάλτα. Πάντως
η προσπάθεια των Ρεντ Σοξ, σε ό,τι αφο-
ρά την κανονική περίοδο, δεν σταµατά-
ει µε την επικύρωση της συµµετοχής
τους στην ποστ σίζον, αφού έχουν ακό-
µη ελπίδες για να κατακτήσουν την
πρώτη θέση της East.

Για να γίνει, φυσικά, κάτι τέτοιο
πρέπει να δώσουν δικαιώµατα οι Ρέις,
αλλά για την ώρα δεν φαίνονται να εί-
ναι διατεθειµένοι να το πράξουν. Η
οµάδα της Τάµπα κέρδισαν και τα δύο
µατς της ηµέρας στην Βαλτιµόρη, ανοί-
γοντας την ψαλίδα µε τους πρωταθλη-
τές στις τρεις νίκες. Οι Ρέις πρέπει να
κερδίσουν άλλα δύο µατς για να κατα-
κτήσουν και µαθηµατικά την πρώτη θέ-
ση της κατηγορίας τους για πρώτη φορά
στην ιστορία τους. 

Συν τοις άλλοις, το Σιάτλ τους επέ-
τρεψε να κοιτούν ψηλότερα, αφού υπο-
λείπονται δύο νίκες από τους πρωτοπό-
ρους της AL Εϊντζελς. Από εκεί και πέρα
µε κοµµένη την ανάσα παρακολουθούν
οι φίλοι της Μινεσότα και των Γουάιτ
Σοξ το ντέρµπι κορυφής της Central, κα-
θώς οι Τουίνς µε δύο homer του Κιού-
µπελ και ένα από τον Γιανγκ πήραν το
πρώτο µεταξύ τους µατς πλησιάζοντας
στην 1 1/2 νίκη. 

Στην NL, τέλος, πέραν των Καµπς
που έχουν εξασφαλίσει την συµµετοχή
τους στα πλέι οφ εδώ και καιρό, όλα πα-
ραµένουν ανοικτά. Οι Ντότζερς έκαναν
την νίκη της ηµέρας επικρατώντας του
Σαν Ντιέγκο και είναι πλέον τρεις νίκες
µακριά από την ποστ σίζον ενώ στις τέσ-
σερις παρέµειναν οι Φίλις που γνώρισαν
την ήττα από τους Μπρέιβς µέσα στην
Φιλαδέλφεια.

MLB: Παρόντες στα πλέι
οφ οι πρωταθλητές

Οι παίκτες των Ρεντ Σοξ πανηγυρί-
ζουν έξαλλα στα αποδυτήριά τους
την συµµετοχή τους στα πλέι οφ.
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Ανοιξε µέτωπο το «τριφύλλι»
Επιθετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά των Ψυχοµάνη και Γκαγκάτση

ΜΑΪΚΛ ΝΙΟΥΕΡ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Του ανταποκριτή µας 
Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το πάθος και η δίψα
των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για το ντέρµπι
µε τον Αρη εκφράσθηκε µε την πώληση
των εισιτηρίων του ντέρµπι µέσα σε λί-
γες ώρες. 

Τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν
από το πρωί της Τετάρτης «εξαφανίστη-
καν» σε ελάχιστο χρόνο. Τελείωσαν στις
θύρες 4-5-6-7-8, ενώ έµειναν µόνο ελά-
χιστα ακριβά εισιτήρια των 60 και 80
ευρώ στη σκεπαστή (θύρες 1-2-3) τα
οποία θα πωλούνται σήµερα από το εκ-
δοτήριο έξω από τη θύρα 2. Το δεύτερο
sold out, ενώ βρισκόµαστε ακόµα στην
αρχή της σεζόν, πρέπει να θεωρείται γε-
γονός. Η Τούµπα, όπως αναµενόταν, θα
είναι κατάµεστη την Κυριακή.

Η Τούµπα αποδεικνύεται πολύ µι-
κρή πια για να χωρέσει τον κόσµο του
ΠΑΟΚ, ο οποίος αφού έκανε ρεκόρ στα
διαρκείας µε 19.159, εξαφάνισε όλα τα
εισιτήρια του ντέρµπι µε την ΑΕΚ στο
πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, πραγµα-
τοποιώντας το πρώτο φετινό «sold out»
(από το οποίο µπήκαν στα ταµεία της
ΠΑΕ περίπου 400.000 ευρώ έσοδα µε
9.500 εισιτήρια!) και τώρα είναι έτοιµος
για το 2ο σερί «sold out», το οποίο είναι
δεδοµένο.

Στο µατς µε την ΑΕΚ οι φίλαθλοι του
ΠΑΟΚ είναι γεγονός ότι ταλαιπωρήθη-
καν αρκετά περιµένοντας από νωρίς τα
ξηµερώµατα σε ουρές για ένα εισιτήριο.
Παρότι ο κόσµος γνώριζε ότι τα εισιτή-
ρια θα αρχίσουν να διατίθενται µετά
από τις 13.00, λόγω προβλήµατος στο
σφράγισµά τους από την εφορία, είχε
αρχίσει να µαζεύεται από τις 6.00 στην
Τούµπα και δηµιουργήθηκε απίστευτος
συνωστισµός µέχρι τις 14.30 που άρχισε
η διάθεση των εισιτηρίων.

Αυτή τη φορά, όµως, υπήρχε καλύ-
τερη οργάνωση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ήδη

σφραγίσει τα εισιτήρια και ανακοίνωσε
ότι θα αρχίσουν να διατίθενται από τα
εκδοτήρια στις 9.00 το πρωί. Η προσέ-
λευση ωστόσο των φιλάθλων της οµά-
δας πολύ πριν από την συγκεκριµένη
ώρα (οι πρώτοι είχαν αρχίσει να φθά-
νουν πριν κιόλας από τις 8:00), είχε σαν
αποτέλεσµα να ανοίξουν ένα τέταρτο
νωρίτερα. ∆ηλαδή στις 8:45. Μέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών τετάρτων, όταν
δηλαδή η ώρα είχε πάει 9:30, ήδη είχαν
τελειώσει τα εισιτήρια στις θύρες 4, 7
και 8 ενώ και στις υπόλοιπες θύρες η κί-
νησή τους γινόταν σε µεγάλο βαθµό µε
αποτέλεσµα να µην αργήσουν να εξα-
ντληθούν.

Βιεϊρίνια: «Νίκη για να δώσουµε 
χαρά στον κόσµο µας»

Και ο Πορτογάλος Βιεϊρίνια έχει πιά-
σει το σφυγµό του ντέρµπι µε τους «κί-
τρινους»: «Πρέπει να κερδίσουµε τον
Αρη για να δώσουµε χαρά στον κόσµο
του ΠΑΟΚ», δήλωσε για τον αγώνα της
Κυριακής.

Ο νεαρός Πορτογάλος είπε ακόµα.
• Για το ντέρµπι µε τον Aρη: «Γνωρί-

ζω τη σηµασία του παιχνιδιού. Υπάρχει
µεγάλη αντιπαλότητα και ανταγωνι-
σµός ανάµεσα στους οπαδούς των δύο
οµάδων. Ο ΠΑΟΚ µε το προβάδισµα του

Τρέλα για τα εισιτήρια του ντέρµπι
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Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ κατέκλυσαν τα ταµεία του γηπέδου της Τούµπας για
να προµηθευτούν το «µαγικό» χαρτάκι για το µεγάλο ντέρµπι µε τον Αρη.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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