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Ετοιµο για
εκλογές
δηλώνει
το ΠΑΣΟΚ
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Ωρα κρίσιµων αποφάσεων για τον Πρωθυπουργό
Ψάχνει απάντηση στο δίληµµα εκλογές
ή ανασχηµατισµός ενόψει της ∆ΕΘ
Του ανταποκριτή µας
Γιώργου Κακαρνιά

Ρίχνει το βάρος του
στην Οικονοµία
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ»). Ετοιµο δηλώνει το ΠΑΣΟΚ για την περίπτωση που η κυβέρνηση κηρύξει πρόωρες εκλογές
και ρίχνει βάρος στην Οικονοµία,
ενώ παράλληλα κρατάει χαµηλούς
τόνους σε ό,τι αφορά τις δηµοσκοπήσεις που το ευνοούν φανερά,
γνωρίζοντας ότι η αυτοδυναµία δεν
είναι εύκολη υπόθεση.
Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κινήµατος Γιώργος Παπανδρέου, ο
οποίος βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, όπου µίλησε στο
«Θερινό Πανεπιστήµιο της La
Rochelle», εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα στην οµώνυµη πόλη,
δήλωσε πως στο ΠΑΣΟΚ «είµαστε
έτοιµοι, θα παλέψουµε και θα καταφέρουµε ένα καλύτερο αύριο για
όλους».
Oπως επισήµανε ο κ. Παπανδρέου, «µε την κρίση που όλοι µας περνούµε, οι πολίτες ζητούν τοµές. Τοµές που τους δίνουν την ευκαιρία,
το δικαίωµα να έχουν λόγο, να συµµετέχουν. Να συµµετέχουν στα
αποτελέσµατα της ανάπτυξης µιας
κοινωνίας, µιας πολιτείας, που εξασφαλίζει την ευνοµία και τη δικαιοσύνη. Και εµείς, είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε κάθε
κατεστηµένο, που σταµατά αυτή
την πορεία των απαραίτητων αλλαγών, αλλαγών που είναι προς όφελος του πολίτη. Εµείς, στο ΠΑΣΟΚ,
είµαστε έτοιµοι και αποφασισµένοι
για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης,
µιας ανάπτυξης που είναι βιώσιµη,
πράσινη, δίκαιη, κοντά στον πολίτη».
Μιλώντας µάλιστα στο «Θερινό
Πανεπιστήµιο» του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, είπε χαρακτηριστικά πως «είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε κάθε
κατεστηµένο, που σταµατά αυτήν
την πορεία των απαραίτητων αλλαγών προς όφελος του πολίτη», και
πρόσθεσε πως «εµείς, το ΠΑΣΟΚ,
είµαστε έτοιµοι και αποφασισµένοι
για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης µε
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Σκεπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου, παρακαλουθεί
το «Θερινό Πανεπιστήµιο της La Rochelle» των Γάλλων Σοσιαλιστών, όπου µίλησε και ο ίδιος για την κρίση.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στο δίληµµα εκλογές ή ανασχηµατισµός καλείται να απαντήσει ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής την τρέχουσα εβδοµάδα,
ενόψει των εγκαινίων της 74ης ∆ιεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, το
επόµενο Σαββατοκύριακο. Στελέχη
της κυβέρνησης και της Ν∆ ζητούν
επιτακτικά θεαµατικές πρωτοβουλίες, υπό το βάρος των αρνητικών
δηµοσκοπήσεων, που ανεβάζουν
τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ στις 6
µονάδες, ενώ παράλληλα δίνουν
για πρώτη φορά προβάδισµα στον
Γιώργο Παπανδρέου στο ερώτηµα
για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.
Η σεναριολογία για το τι µέλλει
γενέσθαι τις επόµενες ηµέρες οργιάζει και αρκετοί είναι αυτοί που
θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό ο κ.
Καραµανλής να προχωρήσει στην
προκήρυξη εκλογών για τον Οκτώβριο, ενδεχοµένως από το βήµα της
∆ΕΘ. Στο προσκήνιο παραµένει και
η πιθανότητα ανασχηµατισµού, καθώς αρκετά στελέχη της κυβέρνησης δέχονται σφοδρή κριτική για
σειρά ζητηµάτων (πυρκαγιές, επικοινωνιακή διαχείριση, κ.λπ.),
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να προκαλέσει αναταραχή στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα, αφού αυτοί που περιµένουν την αξιοποίηση
ξεπερνούν τους δέκα.
Αν και οι δηµοσκοπήσεις δίνουν
σηµαντικό προβάδισµα στο ΠΑ-

Πάνδηµη η κηδεία του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι
Του ανταποκριτή µας
Θεοδώρου Καλµούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Στις 8:20 το βράδυ του
Σαββάτου γράφτηκε ο επίλογος στο
τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του
γερουσιαστή της Μασαχουσέτης
Εντουαρντ Κένεντι, όταν ενταφιάσθηκε στο Εθνικό Κοιµητήριο της
Ουάσιγκτον δίπλα στα δυο αδέλφια
του, τον Τζον και τον Ρόµπερτ Κένεντι, πρόεδρο και γερουσιαστή
των Ηνωµένων Πολιτειών αντίστοιχα, αµφότεροι οι οποίοι δολοφονήθηκαν.
Η νεκρώσιµη ακολουθία του τελέσθηκε το πρωί του Σαββάτου

στον ρωµαιοκαθολικό ναό της Παναγίας στη Βοστώνη (γνωστό ως
Our Lady of Perpetual Help), του
οποίου η ναοδοµία είναι βασιλικού
ρυθµού µε εικόνες στον εσωτερικό
του διάκοσµο και µε έντονη την δοµή των ελληνικών κιόνων. Στην
Ακολουθία, η οποία ήταν µε προσκλήσεις µόνο, παρευρέθηκαν περί
τα 1400 άτοµα, εκ των οποίων 200
περίπου συγκροτούσαν την οικογένεια Κένεντι. Ο συγκεκριµένος ναός είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τον
Κένεντι διότι σ” αυτόν κατέφευγε
συχνά και προσευχόταν κάθε φορά
που επισκεπτόταν την κόρη του Κάρα στο νοσοκοµείο, η οποία έδινε

την µάχη κι αυτή µε τον καρκίνο
και η οποία αποθεραπεύθηκε πλήρως.
Τον βασικό επικήδειο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος Οµπάµα, ο
οποίος βρισκόταν σε διακοπές στο
νησί Mάρθας Βίνγιαρντ, πλησίον
του Κέιπ Κοτ, όταν πληροφορήθηκε
την είδηση του θανάτου του Κένεντι και ο οποίος τον χαρακτήρισε ως
την «ψυχή του δηµοκρατικού κόµµατος».
Ο Πρόεδρος είπε ακόµα πως ο
Κένεντι ήταν «υπερασπιστής εκείνων οι οποίοι δεν είχαν κανέναν να
τους υπερασπιστεί». Επίσης τον χαρακτήρισε ως «το λιοντάρι της Γε-

ρουσίας των Ηνωµένων Πολιτειών»
και τόνισε ότι «συνέτεινε στην
υπερψήφιση χιλίων νόµων, εκ των
οποίων τους τριακόσιους τους συνέταξε ο ίδιος».
Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του,
ο πρόεδρος Οµπάµα τον απεκάλεσε
«φίλο και µέντορα» και υπογράµµισε πως «εξακολουθούµε να ακούµε
τη φωνή του να αντιλαλεί στην αίθουσα της Γερουσίας, το πρόσωπό
του να κοκκινίζει, την γροθιά του
να χτυπά στο βήµα υπερασπιζόµενος το θέµα της ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης, ή των δικαίων των
Συνέχεια στη σελίδα 11

Η κρίση άγγιξε και τον
εφοπλιστή Αγγελόπουλο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Πουλάει πλοία πριν καν τα παραλάβει από τα ναυπηγεία και µάλιστα µε ζηµιές ο όµιλος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, σύµφωνα µε
την εφηµερίδα «Realnews». Οπως
αναφέρει, µετά την αποχώρηση της
οικογένειας από το χώρο του Τύπου, ο ίδιος προχωρά σε αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών του
δραστηριοτήτων, καθώς η περιουσία του φαίνεται να έχει υποστεί
σηµαντικές ζηµίες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης.
Πριν από µερικές ηµέρες, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας, η εταιρεία «Metrostar» που
ανήκει στον Θ. Αγγελόπουλο, προχώρησε στην πώληση δύο δεξαµενόπλοιων. Τα νεότευκτα πλοία πωλήθηκαν στη λιβυκή GNMTC, που
φηµολογείται ότι είναι συµφερόντων του Μουαµάρ Καντάφι. Η τιµή
πώλησης του καθενός εκτιµάται
στα 70 εκατ. δολάρια, που σηµαίνει
απώλειες 10 εκατ. δολαρίων για κάθε πλοίο. Η εφηµερίδα υποστηρίζει
ότι η «Metrostar» έχει συµφωνήσει
για την πώληση ακόµα τεσσάρων
από τα εννέα τάνκερ που είχε πα-

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009
€1
$ Καναδά
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«Η ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΘΕΙ»
ΛΕΕΙ ΤΟ ∆ΝΤ

ραγγείλει το 2007. Αγοραστές είναι
ο εφοπλιστικός όµιλος Γουλανδρή
και ένας νορβηγικός όµιλος. Συµφωνία που είχε υπογράψει το 2007
η εταιρεία µε τα ναυπηγεία
«Huyndai» προέβλεπε τη ναυπήγηση συνολικά εννέα δεξαµενόπλοιων τύπου suezmax, χωρητικότητας
160.000 τόνων, αντί για 80 εκατ.
δολάρια το έκαστο.
Στις αρχές του 2009 η
«Metrostar» προχώρησε στην ακύρωση παραγγελίας δέκα φορτηγών
πλοίων που αποτελούσαν µέρος συνολικής παραγγελίας 16 πλοίων
στα ναυπηγεία Jinse της Κορέας.
Από τα υπόλοιπα έξι, δύο πωλήθηκαν στην τουρκική «Marvel», ενώ η
κατασκευή των υπόλοιπων τεσσάρων αναµένεται να ολοκληρωθεί
στο τέλος του έτους. Η ακύρωση
της παραγγελίας έγινε κυρίως λόγω
της καθυστέρησης στη ναυπήγησή
τους. Ο επιχειρηµατίας, µάλιστα,
φέρεται να έχει επικεντρώσει τις
προσπάθειές του στο να του επιστραφούν µέσω τραπεζών τα 40
εκατ. δολάρια που είχε δώσει ως
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η ώρα του
Καραµανλή
τα αποκαϊδια των πυρκαγιών,
που για ένα ακόµα καλοκαίρι
ταλαιπώρησαν την Ελλάδα
και ανέδειξαν τις ελλείψεις της Πολιτείας, αλλά και άντλησαν χρήσιµα συµπεράσµατα, ο µέσος πολίτης
στην Ελλάδα αισθάνεται βαθιά
απογοήτευση.
Με το φθινόπωρο προ των πυλών, και µε τη νέα πολιτική περίοδο
να ξεκινάει, σίγουρα θα έχουµε
έναν ενδιαφέροντα χειµώνα, χωρίς
αυτό να σηµαίνει απαραίτητα και
θετικές εξελίξεις. Επειδή µία σειρά
ατυχών συγκυριών ή αδυναµιών
φαίνεται πως ενδέχεται να οδηγήσει την Ελλάδα σε µια περίοδο, ελπίζουµε σχετικά µικρής ακυβερνησίας.
Και σαν να µην έφτανε µόνο αυ-

Σ
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Μακελειό
µε επτά
νεκρούς

ανέφερε ο κ. Κρίστοφερ λέγοντας
παράλληλα πως ο άλλος τοµέας
στον οποίο πρέπει να επενδύσει η
Κύπρος για ενηµέρωση είναι τα
αµερικανικά πανεπιστήµια.
«Στα πανεπιστήµια να ιδρυθούν
έδρες, να υπάρχουν διάφοροι καθηγητές οι οποίοι θα γράψουν βιβλία πάνω στο Κυπριακό. Αυτή είναι η διαφώτιση που λέµε», εξήγησε.
Απαντώντας σε ερώτηση γύρω
από την ενηµέρωση που έτυχαν για
το Κυπριακό, ο κ. Κρίστοφερ, είπε
πως σε σχέση µε πέρυσι, φέτος είναι σε εξέλιξη ο διάλογος µεταξύ
των δύο ηγετών.
«Πιστεύω πως το γεγονός ότι
διαφύγαµε εντελώς από το Σχέδιο
Ανάν και µιλούµε για ένα διαφορε-

ΑΤΛΑΝΤΑ. ΤΖΟΡΤΖΙΑ («Ασοσιέιτεντ Πρες»). Η Αστυνοµία συνεχίζει
τη διεξαγωγή ερευνών µετά την
ανακάλυψη επτά νεκρών και δυο
τραυµατιών σε κρίσιµη κατάσταση
σε χώρο στάθµευσης τροχόσπιτων
στην Τζόρτζια.
Χθες ανακοίνωσε, µάλιστα, ότι
συνελήφθη ένα µέλος της οικογένειας που κάλεσε το 911 προκειµένου να αναφέρει ότι βρήκε επτά
άτοµα δολοφονηµένα σε ένα τροχόσπιτο στη νοτιοανατολική Τζόρτζια.
Ωστόσο οι κατηγορίες που του
απαγγέλθηκαν είχαν σχέση µε τα
ναρκωτικά, χωρίς οι Αρχές να ξεκαθαρίζουν εάν ο ύποπτος σχετίζεται
µε τις δολοφονίες.
«Ηταν ένα µέλος της οικογένειας που έφτασε στο σπίτι και ανακάλυψε (τα θύµατα), τουλάχιστον αυτό είπε σ” εµάς», είπε ο Ματ Ντίρινγκ, συµπληρώνοντας: «Aυτός κάλεσε το 911».
Μάλιστα, σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι ο ύποπτος αυτός εµπλέκεται στις δολοφονίες, ο Ντίρινγκ
είπε: «∆εν πρόκειται να τον χαρακτηρίσω ύποπτο».
Ο αρχηγός πρόσθεσε επίσης πως
δεν ήξερε εάν εµπλεκόταν ένα ή
περισσότερα άτοµα.
Η Κάντις Τεµπλ, εκπρόσωπος
της Αστυνοµίας στην κοµητεία
Γκλιν, είπε ότι ο ιατροδικαστής που
ασχολείται µε την υπόθεση βρίσκεται στην διαδικασία αναγνώρισης
των θυµάτων της νέας αυτής µαζικής δολοφονίας που καταγράφεται
στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Ο επικεφαλής της Αστυνοµίας
στην κοµητεία Γκλιν δήλωσε ακόµη
στην εφηµερίδα «Μπράνσγουικ Νι-
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ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Σούπερ Λίγκα: «2 στα 2» ο Παναθηναϊκός
Με σκόρερ τον Μπλάνκο η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι στην πρεµιέρα της στο πρωτάθληµα,
στο ΟΑΚΑ ο Κατσουράνης µε κεφαλιά (φωτό) άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Ξάνθη,
ενώ στο ντέρµπι της Θεσσαλονίκης εκτός από γκολ έπεσαν και χαστούκια (πληροφορίες στη σελίδα 16).

Αισιοδοξία για λύση εξέφρασαν οι απόδηµοι Κύπριοι
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αισιόδοξοι για την επίτευξη
λύσης στο Κυπριακό αλλά και πιο
έτοιµοι να συνεχίσουν τον αγώνα
ενηµέρωσης στο Κυπριακό, είναι οι
Κύπριοι απόδηµοι που συµµετείχαν
στο 16ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων που ολοκληρώθηκε
στη Λευκωσία.
Αυτό δήλωσαν οι πρόεδροι των
Οργανώσεων ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ και
ΝΕΠΟΜΑΚ στη διάσκεψη Τύπου
που πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Συνεδρίου των Αποδήµων στη Λευκωσία.
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Χάρης
Σοφοκλείδης δήλωσε ότι µε την
ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου οι συµµετέχοντες αποκόµισαν πολλά από τις συναντήσεις τις
οποίες είχαν µε την πολιτική ηγε-

ΣΟΚ, στο Μέγαρο Μαξίµου εκτιµούν ότι το κόµµα της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης δεν σηµειώνει θεαµατική άνοδο, αλλά η Ν∆ είναι αυτή που εµφανίζει µεγάλη πτώση,
ενώ υπογραµµίζουν ότι σε ενδεχόµενες εκλογές η διαφορά θα κυµανθεί στο 3%. Αυτό αφήνει µια «αχτίδα» αισιοδοξίας, ενώ επιπλέον στο
Μαξίµου θεωρούν ότι ακόµα και αν
βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δεν θα κερδίσει την αυτοδυναµία.
Σε περίπτωση που ο Κ. Καραµανλής, ο οποίος επιµένει να κρατά
κλειστά τα χαρτιά του, αποφασίσει
να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές
τον Οκτώβριο, τότε όλα δείχνουν
ότι θα επιρρίψει την ευθύνη στο
ΠΑΣΟΚ και στον Γ. Παπανδρέου.
Αλλωστε ο Πρωθυπουργός έχει
πολλάκις ξεκαθαρίσει ότι οι πρόωρες εκλογές δεν είναι στις προθέσεις του. Σύµφωνα µε το σενάριο
αυτό, ο Κ. Καραµανλής θα µιλήσει
µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα για
την ανάγκη άµεσων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για να µπορέσει η Οικονοµία να ανακάµψει και
θα ζητήσει από τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ να συναινέσει ώστε αυτές
να καταστούν εφικτές.
Σε µια τέτοια «πρόσκληση», ο Γ.
Παπανδρέου θεωρείται δεδοµένο
ότι θα απαντήσει αρνητικά, οπότε
και ο Πρωθυπουργός αναµένεται
να προκηρύξει εκλογές από τη
∆ΕΘ. Κάτι τέτοιο θα «πλήξει» τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα
µεταβεί στη Θεσσαλονίκη µια εβδο-

σία του τόπου.
«Εµείς πιστεύουµε ότι οι επισκέψεις µας εδώ είναι πολύ σηµαντικού χαρακτήρα, ότι βοηθούµε τον
τόπο στον οποίο γεννηθήκαµε», είπε ο κ. Σοφοκλείδης.
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ
Κρίστοφερ, είπε πως το Συνέδριο
πραγµατοποιήθηκε σε µια κρίσιµη
για το Κυπριακό περίοδο και χαρακτήρισε πολύ χρήσιµες τις πληροφορίες που πήραν οι σύνεδροι από
τις συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Εξωτερικών.
«Ολοι φεύγουµε αισιόδοξοι, διότι πάντοτε πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι για να έχουµε ελπίδα για λύση στο Κυπριακό. Θα κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να βοηθήσουµε την
κυβέρνηση. Ο ρόλος µας είναι να

βοηθούµε την εκάστοτε κυβέρνηση
στην προώθηση του Κυπριακού»,
τόνισε.
Ο κ. Κρίστοφερ υπογράµµισε
επίσης την ανάγκη ακόµα πιο µεγάλης εκστρατείας ενηµέρωσης στο
εξωτερικό για το Κυπριακό. «Αυτή η
κυβέρνηση αναγνώρισε περισσότερο από άλλες την ανάγκη για διαφώτιση, αν και ακόµα ο προϋπολογισµός είναι ακόµα πολύ µικρός για
αυτά τα οποία νοµίζουµε ότι πρέπει
να γίνουν», είπε ο κ. Κρίστοφερ και
σηµείωσε πως η Τουρκία χρηµατοδοτεί πολλές δεξαµενές σκέψεις
(think tanks), από τις οποίες προέρχονται πολλοί Αµερικανοί πολιτικοί.
«Στην κυβέρνηση Οµπάµα όλοι
βγήκαν από αυτές τις δεξαµενές
σκέψεις, και όλες χρηµατοδοτούνται από την τουρκική κυβέρνηση»,
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«Στον παλιό, διχασµένο πολιτικο-ιδεολογικά
κόσµο, έγραψε ο καθηγητής, ήταν εύκολο (και
αναγκαίο, προσθέτω) να επιλέξεις µε 'ποιους είσαι' ...» ενώ σήµερα «...όπου αναγκαίος θεωρείται
ο Ιούδας (η προδοσία, το παράνοµο και ανήθικο
αλισβερίσι για πολλά ή λίγα αργύρια), ευέλικτος ο
Πέτρος (η άρνηση αρχών και αξιών χωρίς αυταπάρνηση, χωρίς θάρρος), και υπεύθυνος (προσθέτω) ο Θωµάς (η αµφισβήτηση, η απιστία) ...
εχθροί και οι φίλοι εναλλάσσονται µε ιλιγγιώδεις
ταχύτητες και -το χειρότερο- µιλάνε, συµπεριφέρονται και ξεπουλάνε µε τον ίδιο τρόπο...».
«Τότε είχαµε το τείχος, το 'σιδηρούν παραπέτασµα', που µας χώριζε», έγραψε ο δηµοσιογράΟ «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 δηµοσίευση των επιστολών επαφίεται στην κρίση της
σύνταξης. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

φος, ενώ τώρα έχουµε το ∆ιαδίκτυο που (τάχα)
µας ενώνει. Παγκοσµιοποίηση λέγετε το νέο (αν
και διαρκώς εξελισσόµενο) κατεστηµένο. Ωστόσο
και τώρα υπάρχουν τείχη διαχωρισµών και διακρίσεων που ορθώνουν την αναξιοκρατία και «δικαιολογούν» τον προστατευτισµό, τείχη εντός συνόρων που προφυλάσσουν τους καταληψίες, τους
αναρχικούς αλλά και τους «νόµιµα» παρανοµούντες, τείχη και επί αυθαιρέτων συνόρων που προστατεύουν τα πολιτικο-στρατιωτικά εκτρώµατα
επέµβασης, κατάληψης, κατάλυσης και κατοχής.
Τώρα έχουµε το «παν µέτριον άριστον ... και
άχρηστον». Το µέτρο έχει χαθεί και ο άνθρωπος
εξευτελίζεται «... µες στην πολλή συνάφεια του
κόσµου, µες στες πολλές κινήσεις κι οµιλίες...»
του.
Επικρατεί πλέον ένα ξενόφερτο life style που
καταφέρνει να συνταιριάξει «Μαρξ, Ορθοδοξία
και µια ζεϊµπεκιά» (και πολύ τσιφτετέλι, σπουδαίε
γελωτοποιέ µου, γιατί πλέον στον εύρος των λάγνων λικνισµάτων µετριέται ο πατριωτισµός του
καθενός) και συνδέει τα αντιδιαµετρικά αντικρουόµενα και (δια)χωρίζει τα εκ φύσης ταυτόσηµα.
Σηµάδι των καιρών πλέον οι τάχα (και αυτοα-

ποκαλούµενοι υπεροπτικά, ανούσια και αδιάκριτα) προοδευτικοί να λειτουργούν κατά το δοκούν
«εµπνεόµενοι» από ό,τι πιο αναχρονιστικό και
συµφεροντολογικό και από την άλλη οι τάχα (και
χωρίς σωφροσύνη και σύνεση) συντηρητικοί να
αγωνίζονται µε «µαζικές» κινητοποιήσεις για ανατροπές και επαναστάσεις. Περίεργοι οι ρόλοι µα
την αλήθεια και εναλλασσόµενοι. Οι πρώτοι, αν
και παράδοξα κατέχοντες, απειλούν, ενώ οι δεύτεροι, αν και περιέργως διεκδικούντες, συνεχίζουν!
Eγραψε ο ποιητής: «Για τους µεγάλους, για
τους ελεύθερους, για τους γενναίους, τους δυνατούς ... Αρµόζουν τα λόγια τα µεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά ... γιατί σταθήκανε...
Μονάχοι πάντα, κι' ελεύθεροι, µεγάλοι και γενναίοι και δυνατοί».
Και συµπληρώνω: Για τους µικρούς, για τους
εξαρτηµένους, για τους δειλούς, τους αδύναµους
... Αρµόζει η σιωπή, η περισυλλογή, η αυτοσυγκράτηση, ο στοχασµός ... για να πάψουν να «...
Σειούνται τα χώµατα παντού και (να) τρίζουν τα
εικονίσµατα...».
Χαράλαµπος Β. Βασιλειάδης
Bayside, N.Y

Του Αρη Παπαδόπουλου
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Σε βάρος
αλλοδαπών

Η ώρα του Καραµανλή
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τό, το πρόβληµα είναι ακόµα βαθύτερο: Ο µέσος Ελληνας, σύµφωνα µε όλες
τις ενδείξεις, απαξιώνει όλο και περισσότερο την πολιτική, επειδή αισθάνεται
ότι δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες του στο βαθµό που ήλπιζε. Σε προσωπικό
επίπεδο βρίσκεται στη µέση προβληµάτων για τα οποία θεωρεί πλέον ότι κανείς πολιτικός -κυβερνητικός ή αντιπολιτευόµενος- δεν θα του τα λύσει. Και
επιπλέον αισθάνεται απογοητευµένος από την καταστροφή του περιβάλλοντος, από την πόλη του που δεν βελτιώνεται, γενικά από την κρατική µηχανή
που τον βασανίζει χωρίς έλεος και χωρίς ελπίδα στον ορίζοντα. Ακόµη και από
τα περισσότερα Μέσα Ενηµέρωσης που τον κουράζουν µε την υποκειµενική
τους πληροφόρηση.
Με άλλα λόγια, ο µέσος πολίτης νοιώθει ότι κανείς δεν µαθαίνει από τα λάθη του, ότι η διαφθορά συνεχίζεται ανεξέλεγκτα παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να εµπιστεύεται τις ικανότητες του Κώστα Καραµανλή και την αναµφισβήτητη εντιµότητά του.
Ως αποτέλεσµα κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι πολίτες νοιώθουν σαν ξένοι στη
χώρα τους. Αισθανόµενοι απροστάτευτοι, µόνοι, κλείνονται στο καβούκι
τους, αδιαφορώντας για τα τεκταινόµενα. Να πως απαξιώνεται η πολιτική και
αποµακρύνεται η συνεισφορά για το γενικότερο συµφέρον.
∆εν παρουσιάζει την εικόνα που θα θέλαµε η γενέτειρα και αυτό µας πληγώνει ως οµογενείς. Στις διακοπές µας µπορεί να µας οµορφαίνει τη διάθεση,
καθώς παραµένει βέβαια µια εξαιρετικά ωραία χώρα, από τις ωραιότερες στον
Κόσµο. Μια χώρα που θα έπρεπε όλοι πολίτες και κυβερνήτες να την πρόσεχαν σαν τα µάτια τους. Στην Ελλάδα όµως κυριαρχεί η διαµαρτυρία χωρίς την
ουσία. Χωρίς την συνεισφορά του καθενός από τη θέση που κατέχει για το
κοινό καλό και συµφέρον.
Ο σηµερινός Πρωθυπουργός είναι ένας ικανός πολιτικός, ενός άλλου επιπέδου και άνθρωπος της απόλυτης εµπιστοσύνης. Υπήρξε όµως άτυχος και εν
πολλοίς αδικηµένος. ∆εν τον ευνόησε η εποχή, ούτε οι συνεργάτες του. Κι
ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Μία άνοιξη που είχε χαθεί πριν ο ίδιος
αναλάβει την εξουσία. Το ζητούµενο όµως είναι τι παρουσιάζει σήµερα η Ελλάδα. Μία χώρα που καίγεται, που έχει απολέσει τον πολιτικό διάλογο, αντιµέτωπη και αυτή µε τη διεθνή οικονοµική κρίση, που δεν παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις για δραστικές αλλαγές. Τα αυτονόητα σε άλλες χώρες στην Ελλάδα γίνονται αντιληπτά µε ρήξεις που προκαλούν οδύνη.
Κι ας µην γελιόµαστε, µεγάλη ευθύνη φέρει ο λαός, αυτός ο εν πολλοίς κακοµαθηµένος και δύσκολα πειθαρχηµένος λαός.
Ωστόσο δεν έχει χαθεί η ελπίδα. Αυτή δίνεται πάντα -ευτυχώς- όταν διαφαίνεται πλέον το αδιέξοδο. Αν η λύση είναι εκλογές ή ανασχηµατισµός, σίγουρα λίγο νοιάζει τους πολίτες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πλέον να αλλάξει ριζικά η νοοτροπία όλων. Κι αυτό µπορεί να το κάνει η κυβέρνηση Καραµανλή. Το Φθινόπωρο αυτό µπορεί να είναι η σωτηρία της ή το κύκνειο
άσµα της. Ο,τι και να γίνει όµως, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ούτως ώστε ο
µέσος πολίτης να προβληµατιστεί να ανακτήσει την αισιοδοξία του και να γίνει ενεργός. Γιατί είναι ο µόνος που µπορεί µε τις επιλογές του να εκτοξεύσει
τη χώρα ψηλά.
«Νταβατζήδες» και διεθνής οικονοµική κρίση έχουν συµβάλει στη δηµιουργία ενός εκρηκτικού µείγµατος πολιτικής και οικονοµικής κρίσης. Η ώρα
των αποφάσεων έφτασε. Η ώρα του Καραµανλή έφτασε. Ο Ελληνισµός, περιµένει.

ΧΕΡΙΜΠΕΡΤ ΠΡΟΠΕΡ/ΑΣΟΣΙΕΙΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Ποδόσφαιρο στη λάσπη
Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, οι Γερµανοί στο Μπρουνσµπούτελ, κοντά στη Βόρεια Θάλασσα, θεωρούν ιδιαίτερα διασκεδαστικό το ποδόσφαιρο στη λάσπη, που σε πολλά σηµεία φτάνει ώς το γόνατο
των παικτών. Ανάλογοι αγώνες γίνονται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή δεκάδων «ποδοσφαιριστών».

Ανάλυση Του Θεοδώρου Καλµούκου

Η Μασαχουσέτη αποχαιρέτησε τον Κένεντι
Η Νεκρώσιµη Ακολουθία του αείµνηστου γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Τεντ Κένεντι το Σάββατο,
έδειξε µε τον πιο περίτρανο τρόπο
την πολυδιάστατη εµβέλειά του ως
πολιτικού σε εθνικό επίπεδο, ως πολιτικού σε τοπικό επίπεδο, ως ανθρώπου των ανθρώπων όλων των
επιπέδων της κοινωνίας, αλλά και ως
ανθρώπου της πίστης, της εσωτερικότητας και της προσευχής.
∆είχθηκε τόσο έντονα και θεατά
ότι ο Κένεντι ήταν πράγµατι «το λιοντάρι της Γερουσίας» και της πολιτικής γενικότερα, το οποίο έδινε πολιτικές και κοινωνικές µάχες τις οποίες
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φία ο πρώην πρόεδρος Κλίντον και ο
σηµερινός Οµπάµα να κάθονται
στον περικαλλή πράγµατι ναό της
Παναγίας και να συνοµιλούν καθώς
περίµεναν τον κοινό τους φίλο τον
Κένεντι να αφιχθεί «εν ετέρα µορφή» χωρίς να είναι σε θέση πια να
τους χαιρετίσει και να συνοµιλήσει
µαζί τους.
Ο ναός της Παναγίας, Βασιλικού
ρυθµού, είχε έντονο το στοιχείο της
δοµής και της µορφής της επήρειας
της Ορθόδοξης ναοδοµίας, του εσωτερικού διακόσµου που αντί για
αγάλµατα, είχε εικόνες, ενώ στον
άµβωνα µπροστά υπήρχαν τα γράµµατα του ελληνικού αλφάβητου, ΑΩ, καθαρώς Ελληνικός και Ορθόδοξος Συµβολισµός, φανερώνοντας
πως ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η
αρχή και το τέλος κατά την Αποκαλυπτική ορολογία.
Ηταν όλοι εκεί, ∆ηµοκρατικοί και
Ρεπουµπλικανοί, Πρόεδροι, γερουσιαστές, βουλευτές, πλούσιοι, ισχυροί, κληρικοί, ο καρδινάλιος, βιώνοντας ανεπίγνωστα έστω, «ότι έρχεται
ώρα και νυν εστί» που όλοι µας ανεξαίρετα οι επί γης θα τεθούµε υπό
γην. Το εντυπωσιακότερο όµως της
σκηνογραφίας βρισκόταν αλλού,
στους δρόµους της Βοστώνης και
απέναντι από τον ναό όπου χιλιάδες
απλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας, χρώµατος και επιπέδου κοινωνικού,
αψηφώντας την κατακλυσµιαία βροχή στέκονταν επί ώρες προσευχόµενοι, κουνώντας σηµαίες και κρατώντας πινακίδες που έγραφαν απλά
«σ' ευχαριστούµε Τεντ». Εκεί θαρρώ
πως βρισκόταν η δύναµη του Κένεντι όλες αυτές τις δεκαετίες, στην
αγάπη του λαού, στην καρδιά και τη
θύµηση του οποίου θα ζει για παντοτινά.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Του Γιάννη Μιχαλάκη
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Επιπλέον επιβάρυνση $130 για καύσιµα για κάθε διαδροµή
$25 επιπλέον επιβάρυνση για όσους ταξιδεύουν
Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή
Παιδιά 2-11 ετών πληρώνουν 25% λιγότερο

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
∆O °ƒ∞º∂πO

κέρδιζε, διότι γνώριζε να συνθέτει
απόψεις και γνώµες και να συνεργάζεται αρµονικά µε αποκλίνουσες
προσωπικότητες, µε τις οποίες ενδεχοµένως να διαφωνούσε σε ιδεολογικό και φιλοσοφικό επίπεδο, όµως σε
προσωπικό επίπεδο τα αισθήµατα
φιλίας και εκτίµησης παρέµειναν
ανέγγιχτα. Ο αείµνηστος Τέντ Κένεντι ήταν όπως ακριβώς τον όρισε ο
πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα στον
επικήδειο λόγο του, «η ψυχή του δηµοκρατικού κόµµατος», ο οποίος
όµως γνώριζε να διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις µε τους πολιτικούς του
αντιπάλους του Ρεπουµπλικανικού
Κόµµατος γι' αυτό τους προσκαλούσε
για δείπνο στο σπίτι του όπως αποκάλυψε ο γιος του Τεντ Κένεντι ο νεότερος, στον επικήδειο λόγο του.
Το περασµένο Σάββατο αν και
«το λιοντάρι της Γερουσίας» είχε νικηθεί από το θεριό του καρκίνου και
κειτόταν χωρίς πνοή, δίχως λαλιά,
νεκρό µέσα στο φέρετρο, εντούτοις
κατόρθωσε και έκανε ολόκληρη την
Ουάσιγκτον να µετακοµίσει στη Βοστώνη. Συγκεκριµένα, είχαν έλθει
στη Βοστώνη τρεις πρώην πρόεδροι,
ο Τζίµη Κάρτερ, ο Μπιλ Κλίντον, ο
Τζορτζ Μπους και φυσικά ο σηµερινός πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα, ο
οποίος ήταν και κεντρικός οµιλητής
και ο οποίος αποκάλεσε τον Κένεντι
«φίλο και µέντορα», διότι η αλήθεια
είναι ότι συνέβαλλε καθοριστικά
στην εκλογή του. Παρόντες επίσης
ήταν ο αντιπρόεδρος Τζόσεφ Μπάιντεν και οι πρώην αντιπρόεδροι Αλ
Γκορ και Γουώλτερ Μόντεϊλ, η
υπουργός εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι
Πελόζι, δεκάδες γερουσιαστές και
βουλευτές.
Ηταν εντυπωσιακή η σκηνογρα-

Τα όσα αποκαλύπτει η χθεσινή
«Καθηµερινή» για ορισµένους κατοίκους του Αγίου Παντελεήµονα
Αχαρνών προκαλεί λύπη αλλά και
οργή σε βάρος τους. Σύµφωνα µε το
δηµοσίευµα, κάποιοι κάτοικοι
έχουν αποφασίσει να πάρουν το νόµο στα χέρια τους. Κι ενώ µετά τα
επεισόδια του Ιουνίου, η κατάσταση εκεί µε τους πολλούς µετανάστες που κοιµόντουσαν στην πλατεία έχει ηρεµήσει και οι ίδιοι φοβισµένοι κατέφυγαν σε άλλους υπαίθριους «κοιτώνες», κάποιοι κάτοικοι δεν ηρέµησαν. Αυτά διδάσκει η
ατιµωρησία στην Ελλάδα.
Μπαίνουν σε σπίτια και χρησιµοποιούν βία κατά αλλοδαπών.
Τους απειλούν για να φύγουν. Τους
επιτίθενται λεκτικά όταν τους βρίσκουν στο δρόµο και ενίοτε τους
ξυλοκοπούν. Είναι οι λεγόµενες
«οµάδες κρούσης», που διαλαλούν
πως από το Σεπτέµβριο τα πράγµατα θα χειροτερέψουν!
Προφανώς κάποιοι από αυτούς
θα είχαν εµφανιστεί στην τηλεόραση πριν δύο µήνες µε τα πρόσφατα
επεισόδια στη γειτονιά τους που
εξεγείρονταν και διατείνονταν ότι
δεν είναι ούτε φασίστες, ούτε ρατσιστές. Απλώς -έλεγαν τότε- θέλουν την ησυχία τους. Λοιπόν ας
τους πληροφορήσουµε ότι συµπεριφέρονται φασιστικά και άκρως
ρατσιστικά. Να τα ξέρουν.
Ευτυχώς που υπάρχει το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
και τους έχει ταράξει στις µηνύσεις.
Οχι ότι θα βγει τίποτα όσο η Πολιτεία κοιµάται. Θα έπρεπε να επέµβει εκεί. Η Αστυνοµία να συλλάβει
όσους από αυτούς τους κατοίκους
παίρνουν το νόµο στα χέρια τους. Τι
υπάρχει το εκεί αστυνοµικό τµήµα.
∆εν καταλαβαίνω... Μήπως να συνδράµει και η «Χρυσή Αυγή» -αυτά
τα ξυρισµένα εθνικόφρονα κεφάλια- για να ολοκληρωθεί η ανοµία;
Ασφαλώς πολλά τα προβλήµατα
µε τους παράνοµους αλλοδαπούς.
Κανείς δεν µπορεί να το αρνηθεί.
Ωστόσο η αυτοδικία είναι ανεπίτρεπτη. Θα µπορούσαν σε συνεννόηση
µε την Αστυνοµία και το ∆ήµο να
επιβάλλουν µία τάξη και µια ηρεµία
στη γειτονιά τους. Οι µετανάστες
εκεί άλλωστε δεν ήταν βίαιοι.
Απλώς πολυάριθµοι πριν λίγο καιρό.
Αλίµονο αν αρχίσουν κι άλλες
γειτονιές να αντιδρούν έτσι όταν
καταλάβουν ότι υπάρχει ατιµωρησία. Οχι! Αυτό δεν µπορεί να γίνει
επιτρεπτό. Οσοι παρανοµούν να
συλληφθούν και να καταδικαστούν. Επιθέσεις βίας σε βάρος
ανήµπορων µεταναστών είναι ανεπίτρεπτο. Η Πολιτεία ας πάψει πια
να κλείνει τα µάτια και ας δραστηριοποιηθεί πριν ανάψουν νέες φωτιές. Αρκετά η ανοχή στα διαφόρου
είδους υποκείµενα που κρύβονται
πίσω από την ανικανότητα της Πολιτείας να επέµβει αποφασιστικά.
∆εν φτάνουν τα τόσα µας προβλήµατα...
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Κάθε φορά που µια φωτιά καίει
ένα από τα ελάχιστα δάση που
έχουν αποµείνει στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα στην Αττική, αποκαλύπτεται το όργιο που επικρατεί µε την
άναρχη, αυθαίρετη και παράνοµη
δόµηση.
∆εν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα
στον Κόσµο, όπου ο κάθε πολίτης
κάνει ό,τι του καπνίσει, χωρίς να
νοιάζεται για τους νόµους και χωρίς
κάποιος να ελέγχει τις παρανοµίες.
Τα χρόνια που ζούσα στη Νέα Υόρκη, ένας γνωστός µου είχε αφηγηθεί
ότι είχε αγοράσει ένα οικόπεδο στο
Γκρίνπορτ όπου πολλοί Ελληνοαµερικανοί έχουν εξοχικά σπίτια. Επειδή όµως δεν είχε λεφτά για να χτίσει σπίτι, ως γνήσιος Ελληνας, σκέφτηκε να φτιάξει ένα καλύβι και να
πηγαίνει εκεί τα καλοκαίρια για να
δροσίζεται.
∆εν πρόλαβε όµως να χαρεί την
παρανοµία του. ∆ύο άνδρες οι οποίοι κάποια υπηρεσία εκπροσωπούσαν, τον εντόπισαν και τον ειδοποίησαν ότι αν σε λίγες µέρες δεν εξαφάνιζε το καλύβι του, θα πήγαινε
φυλακή. Και ο καλός Ελληνας διαπίστωσε ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο

να είναι κανείς και καλός Αµερικανός!
Εδώ, στην Ελλάδα, γνωστή µου
κυρία αγόρασε ένα χωράφι σε χωριό της Αττικής. Οταν ρώτησε τον
πωλητή αν µπορούσε να χτίσει σπίτι
σ' αυτό, της αποκρίθηκε θετικά. Με
την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα
είναι ντόπιος.
«Γιατί»; ρώτησε η γνωστή µου.
Και τότε µάθαµε ότι οι ντόπιοι εργολάβοι α έχουν κάνει «πλακάκια» µε
τους αστυνοµικούς. Οταν λοιπόν
κάποια µπετονιέρα εµφανιστεί στην
περιοχή, οι αστυνοµικοί ρωτούν
πού χτίζεται παράνοµο σπίτι. Και ο
οδηγός τους κλείνει το µάτι και τους
πληροφορεί ότι «είναι δικός µας».
Αν, αντιθέτως, ο εργολάβος είναι
ξένος, τότε οι ντόπιοι που έχασαν τη
δουλειά, τηλεφωνούν στην Αστυνοµία, ενδεχοµένως και σε άλλες υπηρεσίες, όπως το ∆ασαρχείο και η
Πολεοδοµία και σπεύδουν να αποκαταστήσουν τη νοµιµότητα.
Φυσικά κανένα σπίτι δεν γκρεµίζεται. Το πολύ-πολύ ν' ανασταλούν
οι εργασίες µέχρι να βρεθεί η φόρµουλα που θα επιτρέψει τη συνέχιση της παρανοµίας και είναι ανάλο-

γη µε το ποσό που θα διαθέσει ο παραβάτης για να κλείσει τα µάτια και
τα αυτιά των εκπροσώπων του νόµου.
Το να πάρει ένα αυθαίρετο νερό
και ηλεκτρικό ρεύµα είναι ευκολότατο. Το νερό είναι αρµοδιότητα
του δηµάρχου ή του κοινοτάρχη.
Και ποιος τοπικός άρχοντας δεν θα
κάνει «τα στραβά µάτια» όταν ο νέος κάτοικος της περιοχής τον βεβαιώνει ότι θα του εξασφαλίσει τουλάχιστον πέντε ψήφους στις εκλογές;
Για το ηλεκτρικό ρεύµα χρησιµοποιούνται διάφορα κόλπα. Οπως
για παράδειγµα, η άδεια οικοδοµής
για ποιµνιοστάσιο ή εκκλησία που
στη συνέχεια µετατρέπονται σε βίλες ή παρουσίαση ιατρικών βεβαιώσεων ότι ο ιδιοκτήτης πάσχει από
σοβαρή ασθένεια και απαιτείται η
ύπαρξη ηλεκτροδότησης και πολλά
άλλα.
Αυτά όλα είναι πολύ γνωστά
«στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ». Οπως όλοι έχουµε µάθει, στην
Ελλάδα οι νόµοι ψηφίζονται για να
µην εφαρµόζονται, µερικές φορές
µάλιστα και από υπουργούς. Και πάντα ατιµώρητα...
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Η ελληνική κοινωνία µοιάζει µε µεγάλο καφενείο
ΑΘΗΝΑ. Eίναι λογικό η ελληνική κοινωνία να µοιάζει ώρες ώρες
µε µεγάλο καφενείο στο οποίο γίνονται έντονες συζητήσεις και όλοι
έχουν άποψη για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. ∆εν είναι λογικό
όµως η χώρα να µετατρέπεται σε
ένα απέραντο καφενείο, επειδή
ορισµένα µέλη της κυβέρνησης πιέζουν, διαπραγµατεύονται και προεξοφλούν αποφάσεις µέσω του Τύπου. Ο ένας προδικάζει εκλογές τον
Οκτώβριο και δεν αφήνει κανένα
περιθώριο για να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της. Ο άλλος διαπραγµατεύεται να δώσει µισό
υπουργείο για να πάρει άλλο ένα
ολόκληρο. Ο τρίτος απειλεί ότι θα
αυτοπυρποληθεί αν χάσει έστω και
ένα τεταρτηµόριο από τις αρµοδιότητές του στις οποίες έχει αποτύχει
οικτρά. Αλλος πάλι ορκίζεται πως
«µόνο αυτός είναι αφοσιωµένος
στον Καραµανλή και όλοι οι άλλοι
απεργάζονται το τέλος του». Ολα
αυτά έχουν οδηγήσει στην απόλυτη
πολιτική παράλυση και σε µια διακυβέρνηση που έχει µπει στην αναµονή. Οι βουλευτές της Ν∆, κυρίως
οι νεότεροι, είναι «στα κάγκελα»

γιατί αντιλαµβάνονται πως η ήττα
στις εκλογές καθίσταται ακόµη περισσότερο µονόδροµος, λόγω της
συλλογικής συµπεριφοράς της ηγεσίας της παράταξης. ∆εν υπάρχει

Ορισµένα µέλη της κυβέρνησης
πιέζουν, διαπραγµατεύονται
και προεξοφλούν αποφάσεις
µέσω του Τύπου
αµφιβολία πως όλα αυτά θα µπορούσαν να τελειώσουν αν ο πρωθυπουργός έπαιρνε πιο γρήγορα τις,
οµολογουµένως δύσκολες, αποφάσεις του. Συνήθως προσπαθεί να
προσαρµόσει τους χρόνους της
πραγµατικής πολιτικής ζωής στους
δικούς του χρόνους λήψης αποφάσεων. Αυτό πια δεν είναι εφικτό,
γιατί οι εξελίξεις και οι φήµες τρέχουν πολύ γρήγορα. ∆εν βρίσκεται
όµως και ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίµου που να µπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να εξηγήσει
σε... παλαιοκαραµανλικά «γαλλικά» στους κορυφαίους υπουργούς
ότι πρέπει να σωπάσουν.

Εν τω µεταξύ οι πολίτες συζητούν στα καφενεία και τις παραλίες
το αν θα γίνουν εκλογές, αλλά αντιλαµβάνονται πλήρως ότι το µείζον
πρόβληµα της χώρας δεν είναι η τύχη της Ν∆ ή του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσµος
έχει θυµώσει γιατί καταλαβαίνει
πως οι πυρκαγιές θα του µειώσουν
την ποιότητα ζωής του, γιατί βλέπει
πως οι πολιτικοί νοιάζονται µόνο
για το κόµµα και την καριέρα τους,
γιατί διαπιστώνει ότι τίποτα δεν
µπορεί να αλλάξει στο καταραµένο
κοµµάτι ενός ευλογηµένου -κατά τα
άλλα- τόπου, γιατί νιώθει πως η χώρα έχει ζήσει µια αδικαιολόγητα
παρατεταµένη περίοδο ευδαιµονίας µε δανεικά και η οποία φτάνει
σε ένα απότοµο τέλος.
Αυτά όµως δεν τα συζητάει ο
απλός πολίτης, πρώτον γιατί είναι
πολύ θυµωµένος και δεύτερον και
βασικότερο γιατί έχει χάσει κάθε
ελπίδα πως θα αλλάξει κάτι σύντοµα. ∆εν είναι τυχαίο πως σε καφενεία, σαλόνια και παραλίες άσχετοι
µεταξύ τους άνθρωποι συζητούν το
ενδεχόµενο να χρειασθεί µια κυβέρνηση συνεργασίας που θα λύσει
τα δύσκολα που έρχονται. Ολοι

Ευτυχώς που ήταν παρόντες

αντιλαµβάνονται πως καµιά κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να λύσει γρήγορα και εύκολα τα βαθύτερα δοµικά προβλήµατα της διαφθοράς, της διαπλοκής που έχει γιγαντωθεί σε µέγεθος και αυθάδεια,
της ανεπάρκειας του κράτους. Ισως
εν τέλει και το µόνο πλεονέκτηµα
που θα έχει η όποια κυβέρνηση
αναδειχθεί στις επόµενες εκλογές
θα είναι οι εξαιρετικά χαµηλές
προσδοκίες.
Εν πάση περιπτώσει τα επόµενα
24ωρα ο Πρωθυπουργός θα πάρει
τις αποφάσεις του και η πολιτική
ζωή θα πάρει τον δρόµο της. Ενδεχοµένως κάποια στιγµή το ένστικτο
της αυτοσυντήρησης να αναβιώσει
στην κεντροδεξιά παράταξη και τα
στελέχη της να σταµατήσουν να
ψάχνουν για ατοµικά σωσίβια
σπρώχνοντας τους υπόλοιπους στη
θάλασσα. Οι πολίτες-επιβάτες όµως
καταλαβαίνουν πια καλά ότι δεν θα
σωθούν αν αλλάξει απλά ο καπετάνιος και το πλήρωµα, γιατί το καράβι είναι γέρικο, σκουριασµένο, µε
χαλασµένη πυξίδα και ρήγµατα
που κανείς δεν φροντίζει να κλείσουν.

ΕΣΤΙΑ  Αποψη

Πολιτικό λάθος οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές
ΑΘΗΝΑ. Κάποιοι φαίνεται ότι
προσπαθούν να παρασύρουν τον
Πρωθυπουργό στην διενέργεια
προώρων εκλογών. Μόνον έτσι εξηγείται η διάχυτη φηµολογία περί
εκλογών τον Οκτώβριο, καθώς και
ότι οι σχετικές διαψεύσεις δεν είναι
τον τελευταίο καιρό τόσο κατηγορηµατικές. Καπνός χωρίς φωτιά δεν
υπάρχει. Και το γεγονός ότι το ενδεχόµενο αυτό δεν αποκλείεται
ακόµη και από υπουργούς, δείχνει
ότι κάποια συζήτησις πρέπει να
έχει γίνει και στο Μέγαρο Μαξίµου.
Πάντως ό,τι και αν λέγεται,
εκλογές τον Οκτώβριο µάλλον αποκλείονται, θα επρόκειτο για τεράστιο πολιτικό λάθος του κ. Καραµανλή. Επί τέλους ο ελληνικός λαός
τον εξέλεξε για µία πλήρη τετραετία. Και µε ποσοστό 41,8%, ο τόπος
έχει κατ’ επανάληψιν κυβερνηθεί
επί τέσσερα χρόνια. Η Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνησε την τετραετία
1977-81 µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό. Το δε ΠΑΣΟΚ, την πρώτη τετραετία Σηµίτη (1996-2000) κυβέρνησε µε ποσοστό 41,5%. Η µόνη διαφορά ήταν ότι λόγω εκλογικού νοµού διέθεταν άνετη κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία. Οµως και
σήµερα, προς το παρόν τουλάχιστον, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβερνήσεως Καραµανλή
δεν φαίνεται να αµφισβητείται.

Η εκλογολογία δηµιουργεί
κλίµα αβεβαιότητος το οποίο
αποβαίνει τελικά εις βάρος
του κυβερνώντος κόµµατος
Ποιος ο λόγος λοιπόν, να προσφύγει η ίδια η κυβέρνησις σε
εκλογές; Κανένας. Βρίσκεται στο
µέσον της δεύτερης θητείας της και
φυσικό είναι να έχει υποστεί µεγάλη πολιτική φθορά. Εποµένως οι πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές
είναι κατ’ ουσίαν ανύπαρκτες. Το
µόνο που θα µπορούσε ίσως να πετύχει είναι να µειώσει κάπως την
διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, ώστε
το τελευταίο να µην εξασφαλίσει
την αυτοδυναµία. Ετσι όµως, ο τόπος θα εισήρχετο σε ακυβερνησία.
Και την ευθύνη για αυτό θα έφερε ο
ίδιος ο κ. Καραµανλής που θα είχε
προκαλέσει τις εκλογές. Αδυνατού-

µε να πιστέψουµε ότι ο Πρωθυπουργός θα διέπραττε τέτοιο λάθος, γνωρίζοντας τις συνέπειες για
τον τόπο. Το ότι η κυβέρνησις δεν
διαψεύδει κατηγορηµατικά τα
εκλογικά σενάρια ανάγεται µάλλον
σε επικοινωνιακούς λόγους. Στον
τόπο µας τα πάντα κινούνται βάσει
των δηµοσκοπήσεων. Το πολιτικό
κλίµα από αυτές εξαρτάται, όπως
και πολλές κυβερνητικές αποφάσεις. Η συντήρησις λοιπόν της
εκλογολογίας, θεωρείται ότι διατηρεί τον κοµµατικό µηχανισµό και
την εκλογική βάση της Νέας ∆ηµοκρατίας σε κάποια εγρήγορση. Η
οποία είναι απαραίτητη για να µην
διευρυνθεί περισσότερο γ διαφορά
µε το ΠΑΣΟΚ στις δηµοσκοπήσεις.
Αυτή είναι η πιθανότερη εξήγησις
της συνεχιζόµενης εκλογολογίας.
Αποβλέπει στην κοµµατική συσπείρωση, έτσι ώστε να µην ξεφύγουν
τα γκάλοπ.
Αν το προβάδισµα του ΠΑΣΟΚ
φθάσει σε επίπεδα µη αναστρέψιµα, τότε είναι βέβαιο ότι ο κ. Παπανδρέου θα προκαλέσει πρόωρες
εκλογές τον Φεβρουάριο. Ενώ αν η
διαφορά παραµείνει σε ελεγχόµενα

ΕΘΝΟΣ  Του Παναγιώτη ∆. Παναγιώτου

Μαδώντας τη... µαργαρίτα
ΑΘΗΝΑ. Ο πύρινος εφιάλτης
που «έζησε» η Β.Α. Αττική, εκτός
από τον θάνατο ενός γενναίου πιλότου, τις ζηµιές και την οικολογική καταστροφή, επαναεπιβεβαίωσε
τη χρόνια απορρύθµιση των κρατικών µηχανισµών. Επαναεπιβεβαίωσε την πολιτική ανικανότητα της
κυβέρνησης -παρ’ ότι «έζησε» την
τραγωδία του 2007- να «ανατάξει»
τα πράγµατα. Να «επενδύσει» στην
πρόληψη. Να οργανώσει την αντιπυρική προστασία µε επιστηµονική
επάρκεια, συνέπεια και συνέχεια.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν ευθύνες και των πολιτών, των
δηµάρχων, των κοινοταρχών, της
Νοµαρχίας κ.ο.κ. Η κύρια ευθύνη
όµως είναι πολιτική. Καθώς απαιτούνται -µην κοροϊδευόµαστε- αποφάσεις µε πολιτικό κόστος. Λόγου
χάρη, απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόµησης. ∆ασικοί χάρτες. Κτηµατολόγιο. Αλλης έµπνευσης χωροταξικός σχεδιασµός, διαφορετική
φιλοσοφία στη διαχείριση των πόρων κ.ο.κ. Με δυο λόγια, µια διαφορετική αντίληψη για το τι σηµαίνει
σήµερα ανάπτυξη - περιβάλλον και
πως στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
µια νέα «πολιτική γης». ∆εν είναι
καθόλου εύκολο, γιατί προϋποθέτει «σύγκρουση» µε την «εκλογική
πελατεία» και ισχυρά τοπικά συµφέροντα.
Ολα αυτά είναι έξω, δυστυχώς,
από την κυβερνητική φιλοσοφία.
Στην ουσία, κινείται ακριβώς σε
αντίθετη κατεύθυνση. Το κακό είναι ότι ούτε καν στην τρέχουσα δια-

χείριση δεν µπορεί να αντεπεξέλθει
µε επιτυχία.
Παράπλευρη απώλεια της µεγάλης πυρκαγιάς υπήρξαν οι «σχεδιασµοί» -αµφισβητούµενοι, ούτως ή
άλλως- του Καραµανλή. Η «φωτιά»
πέρασε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και τη... σιγοκαίει. Η αµφίσηµη συµπεριφορά του Πρωθυπουργού και η «κρυψίνοια» που
επιδεικνύει δηµιουργούν φαινόµε-

Η εξαγγελία εκλογών ίσως
«αιφνιδιάσει» τη Ν∆
περισσότερο απ’ ό,τι τους
πολιτικούς αντιπάλους της
να παρατεταµένης απραξίας και
σύγχυσης, που πλήττουν -εκτός απ’
την ίδια την κυβέρνηση- τη χώρα
και το πολιτικό µας σύστηµα στο
σύνολό του. Ολη αυτή η κατάσταση
δεν έχει καµία σχέση µε εν... ζωή
δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευµα. Προϊδεάζει για... «ελέω
θεού µοναρχία»! Ετσι, ∆ευτέρα Τετάρτη - Παρασκευή έχουµε «ανασχηµατισµό» και Τρίτη - Πέµπτη Σάββατο «εκλογές».
Ο ανασχηµατισµός, έτσι όπως
πάει να γίνει (αν γίνει), εξαντλείται
σε επικοινωνιακό αντιπερισπασµό
εν όψει ∆ΕΘ. Είναι ζήτηµα αν θα
«κρατήσει» µία εβδοµάδα, καθώς ο
«βασικός κορµός» δεν µπορεί παρά
να παραµείνει ο ίδιος. Εάν ο Καραµανλής επιχειρήσει να τον «αλλάξει», θα «τιναχθεί στον αέρα» η Κοινοβουλευτική του Οµάδα κι αυτό το

ξέρει καλύτερα απ’ όλους... ∆ιαφορετικά θα ήταν τα πράγµατα αν τον
επιχειρούσε αµέσως µετά τις ευρωεκλογές. Τώρα... πέντε µέρες πριν
από τη ∆ΕΘ ή πέντε µέρες... µετά,
σε βάθος χρόνου, περισσότερα προβλήµατα δηµιουργεί απ’ όσα επιλύει...
Το άλλο σενάριο είναι εκλογές.
Οµως για κανένα κόµµα δεν είναι
εύκολο να πάει σε εκλογές µε µοναδικό κριτήριο ότι «η ήττα αργότερα
θα είναι µεγαλύτερη»! Χρειάζεται η
συγκρότηση έστω ενός «ψευδεπίγραφου» πλαισίου νικηφόρας προοπτικής. Ενός «ζωτικού µύθου», αλλιώς κινδυνεύει µε συντριβή.
Υπό το πρίσµα αυτό, η εξαγγελία
εκλογών ίσως «αιφνιδιάσει» τη Ν∆
περισσότερο απ’ ό,τι τους πολιτικούς αντιπάλους της! Ηδη έχουµε
εισέλθει σε παρατεταµένη προεκλογική περίοδο. Οχι κυρίως γιατί
το ΠΑΣΟΚ έθεσε το όριο του Μαρτίου, όσο γιατί ο Καραµανλής και κορυφαία στελέχη του, προ του κυβερνητικού αδιεξόδου, εδώ και καιρό αναγορεύουν τις πρόωρες εκλογές ως πιθανώς την καλύτερη «λύση» για τη Ν∆! Ηδη σε εκλογές προσβλέπουν οι κοινωνικοί φορείς και
ένα πλειοψηφικό τµήµα της κοινής
γνώµης.
Με την αµφισηµία του ο Καραµανλής, παρ’ ότι δεν «θέλει εκλογές», της φέρνει «πιο κοντά». Αυτοπαγιδεύεται.
Αν τελικά δεν... τροµάξει µε τις
δηµοσκοπήσεις, ίσως είναι πια «πολύ κοντά µας»!

επίπεδα, υπάρχει η ελπίδα αποφυγής της προώρου διαλύσεως της
Βουλής κατά την προεδρική εκλογή, θεωρείται ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι σίγουρο για άνετη νίκη του,
ίσως διστάσει να σύρει τον τόπο
στην περιπέτεια των προώρων
εκλογών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι
επιδιώκει η κυβέρνησις µε την συντήρηση της εκλογολογίας: Να µειωθεί η διαφορά στις δηµοσκοπήσεις και πάντως να παραµείνει σε
επίπεδα αναστρέψιµα. Με απώτερο
σκοπό να αποφευχθεί η πρόωρη
διάλυσις της Βουλής τον Φεβρουάριο. Βέβαια όλα αυτά επενεργούν
εις βάρος του κυβερνητικού έργου.
Αντί να κυβερνά, η κυβέρνησις
ασχολείται µε τις δηµοσκοπήσεις.
Είναι το κύριο ελάττωµά της από
την πρώτη ηµέρα που ανήλθε στην
εξουσία. Εδινε µεγαλύτερο βάρος
στην επικοινωνία, παρά στο έργο
της. Και την πρώτη τετραετία ίσως
αυτό να λειτούργησε, αφού τελικά
επανεξελέγη, έστω µε οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τώρα
όµως, µε φθορά 5,5 ετών και σοβαρότατες ελλείψεις στο έργο της, η
επικοινωνία δεν την σώζει.
Υπ’ αυτή την έννοια, η συνεχιζόµενη φηµολογία περί εκλογών προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη ζηµιά
στην κυβέρνηση. Κατά την λογική
κάποιων στελεχών της, έτσι βοηθείται η κοµµατική συσπείρωσις. Στην
πραγµατικότητα όµως, η εκλογολογία δηµιουργεί κλίµα αβεβαιότητος
το οποίο αποβαίνει τελικά εις βάρος
του κυβερνώντος κόµµατος. Ο κόσµος θέλει αποφάσεις, τοµές και
έργα. Οχι εκλογολογία.

Χίλιοι τετρακόσιοι, δηλαδή όση ήταν η χωρητικότητα του ναού, ήταν παρόντες στην Νεκρώσιµη Ακολουθία του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι το Σάββατο, η οποία, να σηµειώσουµε, ήταν µόνο µε προσκλήσεις. Η παρουσία
του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, και τριών πρώην Προέδρων, αλλά και δεκάδων βουλευτών, γερουσιαστών και άλλων υψηλόβαθµων αξιωµατούχων της πολιτικής ζωής της χώρας από παντού, έθετε το πολύ σοβαρό θέµα της ασφάλειας, οπότε ήταν δύσκολο για τους απλούς ανθρώπους
να παραστούν στο ναό.
Από πλευράς της δικής µας Ελληνοαµερικανικής Κοινότητας, ευτυχώς που
ήταν παρόντες ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μιχάλης ∆ουκάκης και η γερουσιαστής του Μέιν Ολυµπία Σνόου και διέσωσαν το όνοµα
και την παρουσία του Ελληνισµού. Ο κ. ∆ουκάκης µάλιστα, και είναι προς
τιµήν του, διέκοψε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, όπως έγραψε ο «Ε.Κ.»
την περασµένη εβδοµάδα, και ήλθε στη Βοστώνη για να κατευοδώσει τον
φίλο του και το φίλο της Ελλάδος και της Κύπρου.
Οπως ήδη αναφέρουµε και στο σηµερινό µας δηµοσίευµα για την κηδεία,
υπάρχει ήδη έντονη φηµολογία ότι ενδέχεται ο κ. ∆ουκάκης να είναι υποψήφιος για την Γερουσία στη θέση του αποθανόντος γερουσιαστή Κένεντι.
Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο.
Για την απουσία µας όµως από την κηδεία, τι να πει κανείς; Κατά συγκυρία
δυστυχώς ο Αρχιεπίσκοπος κ. ∆ηµήτριος τυγχάνει να βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλιώς θα εύρισκε τρόπο να παραστεί για να πει ένα ευχαριστώ µε την
παρουσία του στον φιλέλληνα Τεντ Κένεντι, αλλά και να κάνει θεατή την
Εκκλησία και την Οµογένεια σ’ ένα τέτοιο υψηλού επιπέδου γεγονός της
αµερικανικής ζωής.
Θ.Κ.

Αβελτηρία
Τα καµένα συνεχίζουν να καπνίζουν, το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης
όµως, µε τη βοήθεια της τηλεοπτικής δηµοσιογραφίας έχει µετατοπιστεί
στο αν ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανασχηµατισµό ή πρόωρες εκλογές.
Τις πυρκαγιές θα τις ξαναθυµηθούµε όταν προκύψουν οι συνέπειές τους µε
τα πρωτοβρόχια και τις πληµµύρες σπιτιών και καλλιεργειών.
Γ.Μ.

Η καµένη ενηµέρωση
Χθες οι αθηναϊκές εφηµερίδες αφιέρωσαν και πάλι πολυσέλιδα στις φωτιές
της Ανατολικής Αττικής. Ζήσαµε έτσι άλλη µία φορά το δράµα.
Ωστόσο, µου ήρθε στο µυαλό ότι εκτός από τα αποκαϊδια στην Αττική είχαµε για µία φορά και τα αποκαϊδια της Ενηµέρωσης. Κι αυτό επειδή τα τηλεοπτικά Μέσα τις ηµέρες των πυρκαγιών στην πλειοψηφία τους υπερέβαλαν και πάλι.
Ολα τα κανάλια είχαν αρπάξει την ευκαιρία και µετέδιδαν συνεχώς ζωντανά τις εικόνες από τον τόπο της καταστροφής. Κι όταν όλα τα κανάλια είναι
σε απευθείας σύνδεση µε τις πυρκαγιάς αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η
υπερβολή. ∆εν κάνει όµως την πληροφόρηση. ∆υστυχώς, όµως, τα τηλεοπτικά ΜΜΕ δεν διδάσκονται ποτέ.
Α.Π.

Η συζήτηση έχει κουράσει
Το θέµα του ανασχηµατισµού και των πρόωρων εκλογών έχει αναλυθεί τόσο πολύ, που δικαιολογηµένα οι πολίτες δηλώνουν κουρασµένοι. Εδώ και
τόσους µήνες «προαναγγέλλονται» διάφορα θεαµατικά, αλλά τίποτα δεν
έχει γίνει.
Φταίει και το δηµοσιογραφικό σινάφι που πρέπει µε κάτι να γεµίσει τις σελίδες, αλλά φταίνε και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι. Οι µεν «γαλάζιοι» µε το να
τροφοδοτούν την συζήτηση µε αιχµές και έντονη εσωστρέφεια, οι δε
«πράσινοι» µε το να ζητούν εκλογές, ακόµα κι όταν αδυνατούν να δικαιολογήσουν το αίτηµά τους. Το φθινόπωρο πάντως προµηνύεται ιδιαίτερα
ενδιαφέρον.
Γ. Κ.

Από θύτες, θύµατα
Κάνοντας έναν απολογισµό του πόσο µεγάλη είναι η καταστροφή στην Αττική από τη µεγάλη πυρκαγιά της περασµένης εβδοµάδας, πολλοί Αθηναίοι πηγαίνουν προς τα καµένα.
Εκεί µερικοί διαπιστώνουν για πρώτη φορά ότι πολλές «µοναχικές» κατοικίες υπήρχαν µέσα στα δέντρα που τώρα έχουν καεί.
Ετσι βλέπουν από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί ο µηχανισµός της αποψίλωσης των δασών, ο οποίος τελικά µπορεί να γυρίσει µπούµερανγκ στους θύτες και µετά να τους κάνει θύµατα, που ζητούν και αποζηµιώσεις...

ΤΟ ΒΗΜΑ  Γνώµη

Το χρέος του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο λαό
ΑΘΗΝΑ. Η καµένη γη δεν περιορίζεται στα δάση του τόπου µας!
Αντίστοιχη εικόνα έχουµε και σε
έναν ακόµη πιο ευαίσθητο (κοινωνικά) τοµέα: την οικονοµία.
Οι δαπάνες του ∆ηµοσίου δεν τιθασεύθηκαν, ενώ η λεγόµενη µαύρη τρύπα του προϋπολογισµού
εκτιµάται ότι υπερέβη το 8% του
ΑΕΠ, περίπου δηλαδή 20 δισ. ευρώ! Οσο για τον δανεισµό, κυµαίνεται ήδη για το 2009 περί τα 55 δισ.
ευρώ! Αποτέλεσµα; Αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
Κράτους και των Ταµείων σε συνταξιούχους (και εργαζοµένους), επιβολή νέων δρακόντειων φόρων
κλπ. Οποια και αν είναι η µετεκλογική νέα κυβέρνηση, θα πρέπει να
αντιµετωπίσει µε νέους τρόπους
και νέες µεθόδους τον Γολγοθά της
Οικονοµίας και, βεβαίως, τις ανα-

πόφευκτες κοινωνικές αναταραχές.
Εδώ θα παιχθεί η τύχη της ανάπτυξης της Ελλάδας, τώρα που έγινε
σαφές ότι η διεθνής κρίση δεν είναι
εκείνη που αληθινά ευθύνεται για
την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας στα όρια της χρεοκοπίας.
Το χρέος του ΠΑΣΟΚ, καθώς
προετοιµάζεται να αναλάβει το πηδάλιο του Κράτους, είναι να µελετήσει προσεκτικά τις επόµενες κινήσεις του, µε συγκεκριµένες προτάσεις, χωρίς τον φόβο που διατυπώνουν ορισµένα στελέχη ότι «αν
πούµε τι πρέπει να γίνει, η Νέα ∆ηµοκρατία θα σφετερισθεί τις ιδέες
µας», ούτε τον φόβο της απώλειας
ψήφων.
Επιχειρήµατα ανυπόστατα, καθώς η Κοινή Γνώµη έχει πια πεισθεί
για την αδυναµία της σηµερινής
εξουσίας να εφαρµόσει αποτελε-

σµατικές λύσεις.
Εκείνο που πρέπει η προοδευτική παράταξη να προσέξει είναι πώς
θα επιτύχει την αναζωογόνηση της
οικονοµίας και της ανάπτυξης χωρίς να θιγούν οι λιγότερο ευνοηµένες τάξεις, που έφθασαν ήδη στα
όρια της αντοχής τους. Η λυδία λίθος για την επόµενη κυβερνητική
θητεία, την οποία πιθανότατα θα
αναλάβει το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εκείνη µιας πολιτικής αναπτυξιακής αλλά µε σεβασµό στις δικαιολογηµένες διεκδικήσεις των νέων, για τους
οποίους καραδοκεί η ανεργία, και
των εργαζοµένων ή συνταξιούχων,
οι οποίοι βλέπουν τους κόπους µιας
ζωής να εξανεµίζονται. Οσο πιο
γρήγορα διενεργηθούν οι εκλογές
τόσο πιο έγκαιρα θα µπορέσουν να
προληφθούν οι κοινωνικές πυρκαγιές που ήδη ελλοχεύουν.
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Παραδοσιακό φύλλο
δουλεµένο µε µεράκι από τους ειδικούς της ζύµης
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Η Ελληνική Αστυνοµία ετοιµάζεται για «θερµό» φθινόπωρο στην Αθήνα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Για θερµό φθινόπωρο φαίνεται
ότι προετοιµάζεται η Ελληνική
Αστυνοµία, καθώς στα µέσα Οκτωβρίου ξεκινά η δίκη των ειδικών
φρουρών που κατηγορούνται για τη
δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ενώ τον ∆εκέµβριο συµπληρώνεται ένας χρόνος από το γεγονός.
Επιπλέον, όπως αναφέρουν «Τα
Νέα», στην Αντιτροµοκρατική εκτιµούν ότι είναι πιθανό ένα νέο τροµοκρατικό χτύπηµα, κάτι για το οποίο
έχει προειδοποιήσει και η Europol.
Η εφηµερίδα σηµειώνει ότι έχει
ήδη αποφασιστεί η αγορά νέων
όπλων στην ΕΛ.ΑΣ., στα οποία περιλαµβάνονται χειροβοµβίδες, καουτσούκ, taser (όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης) και αύρες µε κανονάκια νερού.
Παράλληλα, η µέχρι τώρα παρουσία της οµάδας «∆» (αστυνοµικοί
µε δίκυκλα µικρού κυβισµού) στην
Αθήνα δεν έχει δικαιολογήσει σε καµία περίπτωση τους υψηλούς τόνους
αισιοδοξίας που είχαν καλλιεργηθεί
από το υπουργείο Εσωτερικών µε τη
σύστασή τους. Εγκλήµατα που αποκαλούνται «της καθηµερινότητας» όπως ληστείες και κλοπές- δεν καταπολεµήθηκαν από την παρουσία της
οµάδας «∆» στους δρόµους. Αντίθε-

τα, όπως έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία που δηµοσίευσε το αρχηγείο
της ΕΛ.ΑΣ. αυξήθηκε κατά πολύ και
µάλιστα σε περιοχές που δρα η οµάδα «∆».
Παρ’ όλα αυτά ο αρχικός αριθµός
των 30 οµάδων αυξήθηκε και δηµιουργήθηκαν και νέες οµάδες σε περιοχές εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας. Το φθινόπωρο θα προστεθούν και επιπλέον άτοµα στην αστυνοµική δύναµη και θα δηµιουργηθούν ή θα ενισχυθούν οµάδες σε
Καισαριανή, Ζωγράφου, Μενίδι, Παπάγου, Πεύκη, Κυψέλη, Αµπελόκηπους, Μαρούσι, Νίκαια, Κορυδαλλό,
Πειραιά.
Επιπλέον, µέχρι τον Οκτώβριο θα
βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή
ετοιµότητα και ο σούπερ κοριός της
Αντιτροµοκρατικής. Πρόκειται για
το ίδιο µοντέλο υπερκοριού όπως
αυτό που αγόρασε και χρησιµοποιεί
η ΕΥΠ. Το γερµανικής κατασκευής
µηχάνηµα της Αντιτροµοκρατικής
θα έχει σε πρώτη φάση τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης
800 ατόµων. Οι τεχνικές του προδιαγραφές τού δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης
σταθερού και κινητού τηλεφώνου,
φαξ, e-mail, και sms.
Παράλληλα, µε χειροβοµβίδες

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Για θερµό φθινόπωρο φαίνεται ότι προετοιµάζεται η Ελληνική Αστυνοµία, καθώς στα µέσα Οκτωβρίου
ξεκινά η δίκη των ειδικών φρουρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

που θα εκτινάσσουν διασπώµενα
κοµµάτια από καουτσούκ θα εφοδιαστούν οι αστυνοµικοί, πέραν του
υπόλοιπου εξοπλισµού µε τις χειροβοµβίδες κρότου-λάµψης που ήδη
διαθέτουν. Ανώτεροι αξιωµατικοί
της ΕΛ.ΑΣ. παραδέχονται πως το νέο
αυτό όπλο µπορεί να αποδειχθεί
επικίνδυνο αν οι χειροβοµβίδες χρησιµοποιηθούν εναντίον πλήθους.
Ωστόσο διευκρινίζουν πως ο σχεδιασµός είναι να χρησιµοποιούνται από
αστυνοµικούς που φυλάσσουν κτίρια, στόχους και αστυνοµικά τµήµατα που συχνά γίνονται στόχος επιθέσεων από αντιεξουσιαστές.
Τα taser, όπλα που ακινητοποιούν µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης, θα
αποτελέσουν ένα ακόµη εφόδιο των
αστυνοµικών δυνάµεων. Ηδη µικρός
αριθµός τους έχει µοιραστεί στα
ΕΚΑΜ και έχουν γίνει συλλήψεις µε
τη βοήθειά τους. Σε ΗΠΑ και Καναδά που χρησιµοποιούνται ευρέως τα
taser έχουν ενοχοποιηθεί για τον
θάνατο ατόµων, ενώ προβληµατισµός έχει διατυπωθεί για τη χρήση
τους και από δυτικοευρωπαϊκές
αστυνοµίες.
Οσο για τις κάµερες, οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. ζητούν να τοποθετηθούν επιπλέον κάµερες σε κοµβικά,
όπως υποστηρίζουν, σηµεία.

Φιλοτουρκικό παραλήρηµα πρώην µειονοτικού βουλευτή στη Θράκη
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Για βίαιο εξελληνισµό των
«Τούρκων» της ∆υτικής Θράκης κάνει λόγο ο πρώην βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου,
Αχµέτ
Φαΐκογλου, σύµφωνα µε επιστολή
του που δηµοσιεύει η εφηµερίδα
«Πρώτο Θέµα». Ο ίδιος απευθύνεται στους «έντιµους Τούρκους της
∆υτικής Θράκης», οι οποίοι πριν
από 86 χρόνια αφέθηκαν «ως παρακαταθήκη στην Ελλάδα».
Παράλληλα, µιλάει για «ελληνική κατοχή», «βυζαντινά παιχνίδια»,
αλλά και για τη «µητέρα πατρίδαΤουρκία», ενώ σε επικοινωνία του
µε το «Πρώτο Θέµα» φέρεται να µίλησε για τον «ένδοξο τουρκικό
Στρατό» και τους «προκλητικούς»
προσκυνητές που τόλµησαν να ανάψουν κεριά στην Παναγία Σουµελά.

Στην επιστολή του, ο µουσουλµάνος πρώην βουλευτής σηµειώνει:
«Οι κυβερνήτες της Ελλάδας έκαναν
κάθε είδους βδελυρή πράξη εναντίον της τουρκικής µειονότητας. Η
καταστροφή της εθνικής και θρησκευτικής ύπαρξης του Τούρκου της
∆υτικής Θράκης αποτελεί ανυποχώρητο καθήκον του ελληνικού κράτους».
Υποστηρίζει επίσης ότι στη Θράκη υπάρχουν δύο ξεχωριστές εθνότητες, η ελληνική και η «τουρκική»
και σηµειώνει: «Τα περίφηµα βυζαντινά παιχνίδια που έπαιζαν οι Ελληνες για να διαλύσουν τις µειονότητες συνεχίζονται να παίζονται και
σήµερα». Και µιλά για «ελληνική
κατοχή», υπό την οποία βρίσκονται
οι µουφτείες και τα βακούφια.
Ο κ. Φαΐκογλου επιχειρεί επίσης

να αποκρούσει τις καταγγελίες των
Ποµάκων της ορεινής Ξάνθης και
Ροδόπης, οι οποίοι κάνουν λόγο για
προσπάθειες εκτουρκισµού τους
από το τουρκικό προξενείο της Κοµοτηνής και αναφέρεται ο ίδιος σε
εξελληνισµό των «Τούρκων της
Θράκης».
Οπως αναφέρει στην επιστολή
του, «επιτίθενται στα τουρκικά,
στον τουρκισµό και στο Ισλάµ µας,
κατασκευάζοντας ελληνικά Γυµνάσια και Λύκεια σε περιοχές όπως η
Οργάνη του νοµού Ροδόπης και οι
Σµίνθη, Εχίνος, Γλαύκη και Θέρµες
του νοµού Ξάνθης, µε σκοπό τη διαφθορά του τουρκικού πολιτισµού».
Μάλιστα τονίζει ότι «οι Τούρκοι
της ∆υτικής Θράκης ενοχλούνται
από τις εκκλησίες και τις καµπάνες
της περιοχής».

Φτάνει επίσης στο σηµείο να καλεί σε ξεσηκωµό «όλους τους Τούρκους της ∆υτικής Θράκης µέχρι να
εγκριθεί η τουρκική εθνικότητά µας
από την ελληνική Βουλή» και στέλνει µήνυµα στη «µητέρα πατρίδα
µας Τουρκία να δείξει ενδιαφέρον
σε αυτή την περίπτωση ως χώρα εγγυήτρια της τουρκικής µειονότητας
της ∆υτικής Θράκης».
Ο ίδιος, σε δηλώσεις του προς το
«Πρώτο Θέµα», επεσήµανε ότι
«όλοι οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής
Θράκης αισθάνονται ότι είναι Τούρκοι» και κάνει λόγο για τον «ηγέτη
κ. Ταγίπ Ερντογάν». Οσο για τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε θάλασσα
και αέρα, τις αποδίδει στην «καλή
δουλειά του ένδοξου τουρκικού
Στρατού».
Από κει και πέρα, η εφηµερίδα

κάνει λόγο για προσπάθειες «εγκάθετων της Τουρκίας» να περάσουν
το µήνυµα ότι «η µητέρα πατρίδα
δεν θα σταµατήσει να φροντίζει τα
παιδιά της». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι ο ψευδοµουφτής Αχµέτ
Μέτε και ο Τούρκος πρόξενος Μουσταφά Σαρντίτς δώρισαν πορτρέτα
του Κεµάλ Ατατούρκ σε καταστηµατάρχες της Κοµοτηνής για να τα
αναρτήσουν στα µαγαζιά τους.
Στο προσκήνιο βρίσκεται και η
«µειονοτική» τουρκόφωνη εφηµερίδα της Κοµοτηνής «Birlik», η οποία
αποκαλεί την Ελλάδα χώρα των
Γραικών και υποστηρίζει ότι περίπου 8,5 εκατοµµύρια Ελληνες δεν
είναι Ελληνες. Υποστηρίζει µάλιστα
ότι σε µελλοντική απογραφή και
εφόσον οι Ελληνες πολίτες έχουν το
δικαίωµα να επιλέξουν απρόσκοπτα

την εθνικής τους συνείδηση, το
αποτέλεσµα θα εκπλήξει.
Σύµφωνα µε την ίδια εφηµερίδα,
στην Ελλάδα κατοικούν 3,5 εκατοµµύρια Ρουµανοβλάχοι και 800.000
Αρβανίτες παλαιάς γενιάς.
Στην περιοχή της Μακεδονίας
κατοικούν 500.000 Βουλγαροµακεδόνες, ενώ 400.000 είναι οι εκχριστιανισµένοι Οθωµανοί Καππαδόκες. Στην Κρήτη, αναφέρει, ζουν
200.000 πολίτες αραβικής και
200.000 τουρκικής καταγωγής και
100.000 ενετικής καταγωγής.
Οι ελληνοποιηµένοι ΑλβανοίΒορειοηπειρώτες φτάνουν τους
100.000 και οι Τούρκοι της Θράκης
τους 150.000. Επίσης, η εφηµερίδα
χαρακτηρίζει 3,5 εκατοµµύρια Ελληνες «µιγάδες ακαθόριστης προέλευσης».

Η Οµόνοια έµεινε ίδια, οι άνθρωποι άλλαξαν και τη βλέπουµε µε άλλο µάτι
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα- «Καθηµερινή»). Τα περίπτερα
στην πλατεία Οµονοίας ήταν και
παραµένουν τα αδιαφιλονίκητα παρατηρητήρια της πλατείας. Την
έχουν δει στις περασµένες δεκαετίες να αλλάζει αρκετές φορές.
Ωστόσο, αν κάτι δεν αλλάζει είναι
ότι εξακολουθεί να παραµένει κέντρο συνάντησης και πέρασµα των
πάντων.
Οπως επισηµαίνει σε ενδιαφέρον της άρθρο η «Καθηµερινή», σήµερα το κέντρο της Αθήνας έχει χωρισθεί σε δύο ζώνες. Το όριο είναι
στα Προπύλαια. Επάνω περπατάς
σε ένα κέντρο εφάµιλλο ίσως των
ευρωπαϊκών. Από κάτω είναι η χωµατερή, το σκουπιδαριό. Αυτό καταφέραµε να κάνουµε µε τους
άστεγους και απελπισµένους αλλοδαπούς. Αλλά η Οµόνοια, η Πειραιώς, η Αγ. Κωνσταντίνου, η Ευριπίδου, η Σοφοκλέους θα ανακάµψουν. Βρίσκονται στο επίκεντρο
ενδιαφέροντος του real estate. Το
πρόβληµα µετατίθεται σε άλλες γειτονιές, όπως έχει ήδη γίνει στον Αγ.
Παντελεήµονα και την πλατεία Αττικής. Εκεί η απρονοησία των ιθυνόντων έχει επιτρέψει -εκτός όλων
των άλλων- οι περιοχές να εξελιχθούν σε χώρους πολιτικής εκµετάλλευσης και σύρραξης».
Ο Γιάννης Πλακόπουλος είναι
πρόεδρος των περιπτεριούχων Αττικής και οικεία φυσιογνωµία σε
όσους αγαπούν εδώ και δεκαετίες

τον ξένο Τύπο.
Το περίπτερό του στην πλατεία
Οµονοίας ήταν κάποτε, τότε που η
«Καθηµερινή» στεγαζόταν ακόµη
στην οδό Σωκράτους, τόπος συνάντησης διανοούµενων αλλοδαπών
και επαγγελµατιών της περιοχής. Ο
κόσµος αυτός έχει πια «αραιώσει»,
αλλά το περίπτερο παραµένει ένα
σταθερό «παρατηρητήριο» για το
σφυγµό της περιοχής.
«Η Οµόνοια δεν έχει αλλάξει»,
λέει. «Παραµένει αυτό που ήταν
πάντα: τόπος υποδοχής για τους
προς ένταξη στον κοινωνικό ιστό
της πόλης. Η ποιότητα των ανθρώπων έχει αλλάξει. Τη δεκαετία του
1950 ήταν οι επαρχιώτες. Ετσι, µου
έµεινε κληρονοµιά από τον πατέρα
µου και ο επαρχιακός Τύπος. Το
1973, η δικτατορία έφερε τους
πρώτους µετανάστες από την Αίγυπτο και το Πακιστάν. Τότε αρχίσαµε να φέρνουµε αιγυπτιακές και
πακιστανικές εφηµερίδες. Πουλάγαµε ασύλληπτες ποσότητες. Το
1984 µε την «Αλληλεγγύη» ήρθαν
οι Πολωνοί. Αυτοί οι άνθρωποι κόσµησαν µε την παρουσία τους την
πόλη και δηµιούργησαν µια νέα
αγορά. Οµως, οι περισσότεροι µετά
από ένα-δυο χρόνια πήραν βίζες
για την Αµερική και τον Καναδά. Το
1992 ήρθαν οι Αλβανοί και οι Ανατολικοευρωπαίοι από την πρώην
ΕΣΣ∆. Τα τελευταία χρόνια έχουµε
τα ρεύµατα από την Ασία και την
Αφρική. Και θέλω να πω το εξής:

Αυτοκτόνησε γιατί δεν
άντεξε την ανεργία
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «Εθνος»). Θηλιά στο λαιµό που
τον έπνιγαν έγιναν για έναν 34χρονο τα προβλήµατα της ανεργίας. Οι
οικονοµικές δυσκολίες που δηµιουργήθηκαν όταν έχασε τη δουλειά
του αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά
δυσβάσταχτο βάρος για τον άτυχο
άνδρα, που την Πέµπτη το µεσηµέρι προχώρησε στο απονενοηµένο
διάβηµα, δίνοντας τέλος στη ζωή
του, µέσα στο σπίτι του, στο Μοσχάτο.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλει στο
«Εθνος» ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά, Χρήστος Τρυφιάτης, «η κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά έχει γίνει δραµατική.
Καθηµερινά κλείνουν επιχειρήσεις και εργαζόµενοι µένουν στο
δρόµο, πολλές φορές απλήρωτοι. Η
ανεργία υπολογίζουµε ότι ξεπερνάει στην περιοχή το 30%».
Ο κ. Τρυφιάτης αποκαλύπτει ότι
πολλοί εργαζόµενοι καταφεύγουν
καθηµερινά στο Εργατικό Κέντρο,
αναζητώντας κάποιο µεροκάµατο,
που όµως είναι δυσεύρετο.
«Πολλοί άνθρωποι είναι απελπισµένοι. Χρωστάνε σε τράπεζες και
αναζητούν µεροκάµατο µόνο και
µόνο για να έχουν ένα πιάτο φαϊ»,
λέει ο ίδιος.
Το τεράστιο κοινωνικό πρόβλη-

µα έρχεται, όµως, µε δραµατικό
τρόπο στην επιφάνεια µε την απόφαση του 34χρονου ανέργου να
δώσει τέλος στη ζωή του.
Οπως έγινε γνωστό από την
Αστυνοµία, ο 34χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στις 5:45 το απόγευµα
της Πέµπτης, από την σύζυγό του,
καθώς εκείνη επέστρεψε στο σπίτι
τους, σε ένα διαµέρισµα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, στο
Μοσχάτο.
Οι αστυνοµικοί βρήκαν τον
άτυχο άνδρα απαγχονισµένο, έχοντας κάνει θηλιά στον λαιµό του τη
µια άκρη ενός σχοινιού, ενώ η άλλη άκρη ήταν δεµένη σε ένα µεταλλικό µονόζυγο γυµναστικής,
που βρισκόταν σε µια εσωτερική
πόρτα.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, η σύζυγος του άτυχου άνδρα
είπε στους αστυνοµικούς ότι το τελευταίο διάστηµα ο 34χρονος είχε
πολλά οικονοµικά προβλήµατα λόγω της ανεργίας.
Ο αδικοχαµένος άνδρας διακοµίστηκε µε ασθενοφόρο σε νοσοκοµείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του, ενώ σήµερα αναµένεται να γίνει νεκροψία και νεκροτοµή για να
διαπιστωθούν και επίσηµα τα αίτια
του θανάτου του.
Προανάκριση
διενεργεί
το
Αστυνοµικό Τµήµα Μοσχάτου.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Πολλοί παράνοµοι µετανάστες συναλλάσσονται ή και µένουν στους γύρω δρόµους της Οµόνοιας.
όσοι ήρθαν από την Ευρώπη είχαν
άλλο πολιτισµικό υπόβαθρο. Εντάχθηκαν αµέσως. ∆ιάβαζαν πολύ.
Τότε το περίπτερό µου ήταν ένα παράθυρο στην πατρίδα τους µε τις
εφηµερίδες και τις τηλεφωνικές

συνδιαλέξεις µε προπληρωµένες
κάρτες που είχαν από τότε. Σήµερα
οι Ρουµάνοι, οι Ρώσοι, οι Αλβανοί
δεν διαβάζουν, ούτε συναθροίζονται. Φυλακίζονται στη δορυφορική
του διαµερίσµατός τους...».

Οι καινούργιοι το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι ως Ανατολίτες
να αγοράζουν και να πουλούν µε
επιτυχία. Η κρίση έχει οδηγήσει
τους περισσότερους στο παρασιτικό
εµπόριο κι ένας αριθµός τους ασχο-

λείται µε πορνεία και ναρκωτικά.
Αυτοί έχουν δικό τους δίκτυο καταστηµάτων στη Μενάνδρου. Από
εκεί αγοράζουν τηλεφωνικά προϊόντα, δικές τους εφηµερίδες που εκδίδονται εδώ. «Συνήθως όµως πίσω
ή πάνω από το µαγαζί υπάρχει και
ένα στούντιο».
Γιατί;
«Ο Μπανγκλαντεσιανός που κάθεται στα φανάρια και πλένει τα
παρµπρίζ των αυτοκινήτων βγάζει
20 ευρώ την ηµέρα. Τα 10 τα στέλνει στην πατρίδα και µε τα υπόλοιπα 10 ζει στο χαµηλότερο επίπεδο
που µπορεί. Τα 300 ευρώ τον µήνα
είναι µεγάλο ποσό για το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν.
Οµως δεν έχει το κύρος που θέλει. Γι’ αυτό πηγαίνει στο φωτογραφείο, φορά ένα σακάκι, βγάζει µια
φωτογραφία και τη στέλνει στους
συγγενείς για να δείξει ότι είναι κάποιος...».
«Οι άνθρωποι έχουν την υπερηφάνειά τους», τονίζει ο κ. Πλακόπουλος. «∆εν είναι σκουπίδια. ∆εν
τους κάνουµε χάρη που κοιµούνται
στα διάφορα εφετεία και ζητιανεύουν. Ντρέπονται να αναφέρουν τι
κάνουν στην Ελλάδα. Για να µαζέψει µια οικογένεια Μπανγκλαντεσιανών 3.000 ευρώ ώστε να έρθει
ένας στην Ελλάδα, έχει δουλέψει
10-20 χρόνια όλο το σόι. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να στείλει χρήµατα πίσω και να πληρώσει επιπλέον
τα κυκλώµατα».

Η κρίση άγγιξε και τον εφοπλιστή Θεόδωρο Αγγελόπουλο
Συνέχεια από τη σελίδα 1
προκαταβολή στα ναυπηγεία, τα
οποία φαίνεται να αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στη λειτουργία τους.
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος αιφνιδίασε το 2007 τη ναυτιλιακή αγορά, πουλώντας εννέα πλοία στην
«Genco Shipping & Trading» του
Πίτερ Γεωργιόπουλου, µε το αντίτιµο να κυµαίνεται στο 1,1 δισ. δολάρια. Το 2006 είχε πουλήσει στην
εταιρεία «Quintana» συµφερόντων
Σταµάτη Μόλαρη, 17 φορτηγά
πλοία. Η εφηµερίδα υποστηρίζει
ότι ο όµιλος Αγγελόπουλου είχε εισπράξει 735 εκατ. δολάρια. ∆ύο
χρόνια νωρίτερα είχε πουλήσει και
πάλι στον Πίτερ Γεωργιόπουλο 19
δεξαµενόπλοια έναντι περίπου 500
εκατ. δολαρίων.
Τα πέντε τελευταία χρόνια, ο κ.
Αγγελόπουλος έχει πουλήσει περισσότερα από 44 πλοία και ο συνολικός τζίρος από τις αγοραπωλησίες
ξεπέρασε τα 2,76 δισ. ευρώ.
Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται
σηµαντικές «ενέσεις» ρευστότητας
σε µια δύσκολη επιχειρηµατικά
εποχή, ενώ εκτιµάται ότι η περιουσία του κ. Αγγελόπουλου έχει µειωθεί και λόγω της συρρίκνωσης της
χρηµατιστηριακής αξίας επενδύσεών του σε τραπεζικές και άλλες µετοχές. Το δηµοσίευµα αναφέρει ότι
ο όµιλος υπέστη ζηµιές 3 δισ. ευρώ
από τη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο της ελβετικής τράπε-

ζας UBS και από την τοποθέτηση
µεγάλων ποσών στην «πυραµίδα»
του χρηµατιστή Μπ. Μέιντοφ.
Πάντως, η τακτική πώλησης
πλοίων υπό κατασκευή µετά την

κρίση φαίνεται να αποτελεί συνήθη
πρακτική, ενώ αρκετοί εφοπλιστές
ακύρωσαν παραγγελίες ή µετέθεσαν τον χρονικό ορίζοντα παράδοσής τους. Το κλίµα αυτό είχε αποτέ-

λεσµα να µειωθεί σηµαντικά και η
ροή πληροφοριών που δίνονται στη
δηµοσιότητα από τους διεθνείς
ναυπηγικούς οίκους για την πορεία
των παραγγελιών.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Πρώτη σηµαντική ήττα του προέδρου του ΣΥΝ
Aπορρίφθηκε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για έκτακτο συνέδριο του ΣΥΝ, πρόταση που ανέπτυξε κατά την
έναρξη των εργασιών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος το Σάββατο. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ
άφησε επίσης αιχµές κατά του Αλέκου Αλαβάνου και είπε ότι θα πρέπει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή να αποφασίσει ποιος είναι ο πρόεδρος του κόµµατος και ότι θα πρέπει η απόφαση αυτή να γίνει δεκτή από όλους.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Ωρα κρίσιµων αποφάσεων για Καραµανλή ενόψει της ∆ιεθνούς Εκθεσης Θεσ/νίκης
Συνέχεια από τη σελίδα 1
µάδα αργότερα και η παρουσία του
εκεί αναµένεται να επισκιαστεί από
το προεκλογικό κλίµα.
Αυτό που προβληµατίζει τον κ.
Καραµανλή και τους συνεργάτες
του, είναι η αντίδραση του κρατικού µηχανισµού στις πρόσφατες
πυρκαγιές, ενώ µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένονται και οι νέες µυστικές δηµοσκοπήσεις που έχουν
ζητηθεί από το Μαξίµου.
Στο τραπέζι φαίνεται ότι βρίσκεται και το ενδεχόµενο εκλογών τον
ερχόµενο Μάρτιο, µε αφορµή την
εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Ωστόσο, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι το κλίµα
που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν∆ είναι κάκιστο, κάτι που δεν αφήνει πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας ότι η κυβέρνηση θα
αντέξει για άλλους 6 µήνες.
Υπενθυµίζεται άλλωστε ότι στις
9 Σεπτεµβρίου αναµένεται να παραιτηθεί ο Γιάννης Μανώλης, ο
οποίος µετέχει στο Γ’ Θερινό Τµήµα
της Βουλής, που θεωρείται και το
πιο επίφοβο. Μάλιστα δεν λείπουν
και αυτοί που εκτιµούν ότι ο Κ. Καραµανλής, προκηρύσσοντας εκλογές, δεν θα επιτρέψει να λειτουργήσει το τµήµα αυτό.
Οι πληροφορίες λένε ότι σε αυτή
την περίπτωση ο Πρωθυπουργός θα
αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια της
Ν∆ όσους ενεπλάκησαν σε υποθέσεις που έβλαψαν το κόµµα και θα
επιτεθεί µε σφοδρότητα στο ΠΑ-

ΣΟΚ, κατηγορώντας το για ανευθυνότητα, αλλά και για την άρνησή
του να συναινέσει στο πρόσωπο
του Κάρολου Παπούλια.
Υπέρ των πρόωρων εκλογών
τάσσονται και πολλοί από τους κορυφαίους υπουργούς. Μεταξύ αυτών, φέρονται να είναι η Ντόρα
Μπακογιάννη, ο Γιώργος Σουφλιάς,
ο Ευάγγελος Μεϊµαράκης, ο Γιάννης Παπαθανασίου, ο ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος και ο πρόεδρος της
Βουλής ∆ηµήτρης Σιούφας.
Κατά φέρονται να είναι οι Προκόπης Παυλόπουλος, Αρης Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Χατζηδάκης, κ.ά.
Ο κ. Σπηλιωτόπουλος, σε συνεντεύξεις που παραχώρησε στην
«Ελευθεροτυπία» και στην «Απογευµατινή», τάχθηκε υπέρ του ανασχηµατισµού, τονίζοντας ότι «όπου
τα πρόσωπα λειτουργούν ανασταλτικά για την επιτάχυνση του µεταρρυθµιστικού έργου της κυβέρνησης, αυτά πρέπει να ανανεώνονται»
και επανέλαβε την πεποίθησή του
ότι «πρέπει να κατοχυρωθεί θεσµικά η τετραετία».
Ο κ. Χατζηδάκης, µιλώντας στη
«Realnews», σηµείωσε ότι «η εκλογολογία βλάπτει την Οικονοµία»,
προσθέτοντας πως «εµείς παλεύουµε να αποδείξουµε ότι οι πρόωρες
εκλογές δεν είναι στις προθέσεις
µας».
Αναφορικά µε τον ανασχηµατισµό, µπορεί αυτός να µην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, ωστόσο υπάρχουν δύο πρόσωπα που δέχονται κριτική από το «γαλάζιο»

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Τις τελευταίες ηµέρες συνεχείς ήταν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε εργοδοτικούς και εργατικούς
φορείς ενόψει της ∆ΕΘ, και σ’ αυτές πλαισιονόταν από τους υπουργούς Οικονοµίας Γιάννη Παπαθανασίου και Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο για τη διαµόρφωση της νέας οικονοµικής πολιτικής.
στρατόπεδο. Ο ένας είναι ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος,
µετά τις πυρκαγιές που κατέκαψαν
τη Βορειοανατολική Αττική και ο
δεύτερος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, αν και ο
ίδιος έχει επιδείξει ιδιαίτερα ισχυρές αντοχές από τότε που ανέλαβε
τη θέση αυτή. Κριτική δέχεται επιπλέον και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χρήστος Μαρκο-

γιαννάκης και πάλι για τις πυρκαγιές, ενώ -αν τελικά γίνει ανασχηµατισµός- πιθανές θεωρούνται οι
αλλαγές µεταξύ των υφυπουργών.
Αν όµως τελικά ο Κ. Καραµανλής
αποφασίσει ανασχηµατισµό, τότε
κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι
επιρρίπτει τις ευθύνες για την εικόνα του κρατικού µηχανισµού στα
πρόσωπα αυτά, κάτι που αυτοµάτως µειώνει τις πιθανότητες για να

αποφασίσει κάτι τέτοιο.
Τι λένε οι δηµοσκοπήσεις
Οσον αφορά τις δηµοσκοπήσεις,
αυτή της «Marc» για το «Εθνος» δίνει
διαφορά 6,2%, µε το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 33,7% έναντι 27,5% για
το κυβερνών κόµµα. Το άνοιγµα της
ψαλίδας οφείλεται κυρίως στην αποσυσπείρωση της Ν∆, η συνοχή της
οποίας καταγράφεται στο 62%, µειωµένη κατά 4,8% σε σχέση µε δύο

µήνες πριν. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την
υψηλή συσπείρωσή του, σταθεροποιεί την εκλογική υπεροχή του, αλλά δεν φαίνεται να ωφελείται περαιτέρω από την παρούσα συγκυρία.
Το ΚΚΕ παραµένει σταθερά τρίτο κόµµα µε 7,8% και ενισχύει την
ηγεµονία του στο χώρο της Αριστεράς, αυξάνοντας το ποσοστό του
στην πρόθεση ψήφου το τελευταίο
δίµηνο κατά 0,7%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πτωτική
τροχιά, αλλά παραµένει πάνω από
το κρίσιµο όριο του 3%. Η εικόνα
του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστηµα
δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες
ανάκαµψης και δεν φαίνεται να περιορίζει τις διαρροές του κυρίως
προς το ΠΑΣΟΚ.
Ο ΛΑΟΣ κυµαίνεται στο 5,7%,
δείχνοντας µια παγίωση της ανόδου
που εµφάνισε στις ευρωεκλογές.
Στο γκάλοπ της «Alco» για το
«Πρώτο Θέµα», το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης προηγείται
µε 31,7% και η Ν∆ ακολουθεί µε
25,7%.
Στην ίδια δηµοσκόπηση, ο Κώστας Καραµανλής χάνει τον τίτλο
του καταλληλότερου πρωθυπουργού, µένοντας πίσω ακόµα και από
τον «κανένα», µε τον Γ. Παπανδρέου να συγκεντρώνει ποσοστό
33,7%, τον «κανένα» 32,5% και τον
Κ. Καραµανλή 31,1%.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
«Αlco», το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει την
αυτοδυναµία καθώς φαίνεται να
εξασφαλίζει 148-149 έδρες έναντι
98-99 για τη Ν∆.

Υπέρ της αλλαγής του εκλογικού συστήµατος

Ετοιµο για εκλογές
δηλώνει το ΠΑΣΟΚ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
«πράσινη ανάπτυξη» και δικαιοσύνη που είναι δίπλα στον πολίτη και
έτοιµοι να παλέψουµε για ένα καλύτερο αύριο για όλους».
«Οι πολίτες ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις στην κρίση και οι σοσιαλιστές µπορούµε να γίνουµε δύναµη αλλαγής», είπε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς (Σ∆), Γιώργος Παπανδρέου,
µιλώντας χθες το µεσηµέρι, στο
«Θερινό Πανεπιστήµιο» που αποτελεί εδώ και 15 χρόνια ένα φόρουµ
συζήτησης των σοσιαλιστών της
Γαλλίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της
Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς επεσήµανε
ακόµη ότι αν και ακούγονται φωνές

Ετοιµάζουν βιαστικά
το οικονοµικό
µανιφέστο
του Κινήµατος
πως η κρίση φθάνει στο τέλος της,
εντούτοις «αν δεν προσέξουµε θα
επιστρέψει» και τόνισε ότι «αυτό
δεν πρέπει να το επιτρέψουµε»
τασσόµενος ταυτόχρονα κατά της
«ιδιωτικοποίησης των οφελών και
της «κοινωνικοποίησης» των ζηµιών».
Υπήρξε µάλιστα και αυτοκριτικός, λέγοντας πως απαιτείται αναθεώρηση των εδώ και 30 χρόνια πολιτικών που αφορούν τις αγορές και
ότι οι σοσιαλιστές ακολούθησαν
κατά καιρούς, άλλοτε εν µέρει κι
άλλοτε στο σύνολό τους ορισµένες
από αυτές τις πολιτικές.
Μετά το τέλος της οµιλίας, ο κ.
Παπανδρέου παρακάθισε σε γεύµα
που του παρέθεσε η πρώτη γραµµατέας του γαλλικού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος, Μαρτίν Οµπρί.
Στο µεταξύ, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Κίνηµα ετοιµάζεται
ώστε να είναι έτοιµο πρώτα για τη
∆ΕΘ και βεβαίως για την περίπτωση
των εκλογών. Οι επιτελικοί του ΠΑΣΟΚ έχουν στραφεί στο οικονοµικό
πρόγραµµα του Κινήµατος, καθώς
εκτιµούν ότι θα απαιτηθεί ένα σοκ
για την ανάταξη της Οικονοµίας.
Παράλληλα, και σύµφωνα µε
πληροφορίες της «Καθηµερινής»,

τα όργανα του ΠΑΣΟΚ µε ιδιαίτερη
ένταση παρακολουθούν τη συνεχιζόµενη φηµολογία περί εκλογών ή
ανασχηµατισµού της κυβέρνησης
το αµέσως επόµενο διάστηµα. Στο
ΠΑΣΟΚ συµφωνούν πως ο κ. Κ. Καραµανλής είναι πλέον «υποχρεωµένος» να αναλάβει άµεσα πρωτοβουλίες ανάταξης του πολιτικού κλίµατος καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Ν∆ κινδυνεύει µε στρατηγικού
χαρακτήρα ήττα στις προσεχείς
εκλογές, είτε αυτές πραγµατοποιηθούν τον Μάρτιο, είτε νωρίτερα.
Οµως, διατυπώνουν διιστάµενες
εκτιµήσεις για το περιεχόµενο των
κινήσεων στις οποίες θα καταλήξει
ο Πρωθυπουργός.
Κατά µία άποψη επιτελών του κ.
Παπανδρέου, ο κ. Καραµανλής θα
οδηγηθεί τελικώς στην πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες για δύο λόγους: Πρώτον, διότι το δηµοσιονοµικό πρόβληµα είναι οξύτατο και το
επόµενο δίµηνο το οικονοµικό επιτελείο θα αδυνατεί να το διαχειριστεί, µε τη χώρα ουσιαστικά να
οδηγείται σε «πτώχευση». Και δεύτερον, επειδή έχει πεισθεί ότι βασικός στόχος του στην επερχόµενη
εκλογική αναµέτρηση δεν µπορεί
να είναι η νίκη, αλλά µια «διαχειρίσιµη» πολιτικά και εσωκοµµατικά
ήττα. Αλλοι, πάντως, συνεργάτες
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εκτιµούν
πως ο Πρωθυπουργός θα «αντισταθεί» τελικώς στις εισηγήσεις επιτελών του για πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες και θα επιχειρήσει να κερδίσει πολιτικό χρόνο, προβαίνοντας
σε ανασχηµατισµό της κυβέρνησης.
Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά,
«κανένας Πρωθυπουργός δεν προκηρύσσει εκλογές γνωρίζοντας ότι
θα τις χάσει».
Ωστόσο, στο ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν πως η επερχόµενη εκλογική
αναµέτρηση δεν θα είναι περίπατος, παρά το σαφές και διευρυνόµενο δηµοσκοπικό προβάδισµα του
ΠΑΣΟΚ, που έφτασε τις 6 µονάδες
διαφορά από τη Ν∆. Εξάλλου, ο κ.
Γ. Παπανδρέου θα εισέλθει στην
αρένα της προεκλογικής περιόδου
µε στόχο όχι µόνο οι «πράσινοι» να
είναι πρώτο κόµµα, αλλά και να περάσουν τον πήχυ της αυτοδυναµίας, που απαιτεί ποσοστό άνω του
42%, εάν η επόµενη Βουλή είναι
πεντακοµµατική.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Πάγκαλος και η υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη.
πολλών από εµάς που θεώρησαν ότι
µε τον νόµο Πεπονή θα καταργηθεί
το ρουσφέτι έχουν διαψευστεί. Οι
πιέσεις µεταφέρθηκαν στον δηµόσιο τοµέα γενικότερα και όταν και
εκεί υπήρξαν περιορισµοί, άρχισαν
οι πιέσεις για διορισµούς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξαναγκάζοντας
τους πολιτευοµένους να προσφύγουν σε σχέσεις εξάρτησης µε επιχειρηµατίες, προφανώς εξαργυρώσιµες στο µέλλον».
«Προτείνουµε την εκλογή εκατό
βουλευτών από ένα κοµµατικό κατάλογο υποψηφίων, µε απόλυτα απλή
αναλογική. Για τις εναποµένουσες
διακόσιες έδρες, µονοεδρικές περιφέρειες, µε δύο γύρους. Στον πρώτο
γύρο θα απαιτείται απόλυτη πλειο-

ψηφία των ψηφισάντων ενώ στον
δεύτερο γύρο η ψηφοφορία θα είναι
µεταξύ των δύο πρώτων. Το σύστηµα υπάρχει και εφαρµόζεται µε αρκετή επιτυχία στην Γαλλία. Οι υποψήφιοι θα αναδεικνύονται από εσωκοµµατικές διαδικασίες που ελεύθερα θα υιοθετεί το κάθε κόµµα. Πρέπει να πάψει η κηδεµονία του λαού,
άµεσα ή έµµεσα. Να βγούµε από τη
φάση του δηµοκρατικού πατερναλισµού», σηµειώνει.
Ο ίδιος αναφέρει επίσης: «Στον
πρώτο γύρο, σε ένα τέτοιο σύστηµα
εκφράζεται µε ελευθερία η κάθε
ιδιοµορφία και ιδιαιτερότητα. Στον
δεύτερο γύρο εξυπηρετείται η σκοπιµότητα δηµιουργίας σταθερής κυβερνητικής πλειοψηφίας γύρω από

προγράµµατα και αρχές που θα οδηγούν ή σε πολυκοµµατικές κυβερνήσεις ή σε µονοκοµµατική κυβέρνηση
µε ευρύτερη στήριξη. Η ισότητα
όµως µεταξύ των πολιτών δεν ανατρέπεται κυρίως από το εκλογικό σύστηµα, αντίθετα µε όσα διατυµπανίζουν τα µικρά κόµµατα. Η θεµελιώδης αυτή συνταγµατική επιταγή
υπονοµεύεται από την αναντιστοιχία
των εκλογικών περιφερειών µε τον
πραγµατικό πληθυσµό. Η εµµονή
στην παράδοση ότι κάθε νοµός πρέπει να αντιστοιχεί σε µία εκλογική
περιφέρεια οδηγεί στο αποτέλεσµα
η ψήφος τριών πολιτών στην περιφέρεια Αττικής να αντιστοιχεί σε µία
ψήφο στην Κεφαλληνία, στη Σάµο ή
στην Ευρυτανία».

Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Π ΟΥ Ε Γ Ι Ν Ε Α Π Ο Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ Γ Ι Α ΤΟΥ Σ Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ

Μπήκαµε δυναµικά στο
δεύτερο χρόνο παρουσίας µας
προσφέροντας τις υπηρεσίες µας
στις τραπεζικές ανάγκες
της Οµογένειας
Σας ευχαριστούµε για την υποστήριξή σας
Ανταποδίδουµε προσφέροντας κάτι που αξίζει της προσοχής σας

MEGA RATES
ab

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου µε την πρώτη γραµµατέα του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, Μαρτίν Οµπρί.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Υπέρ της αλλαγής του εκλογικού συστήµατος για την εξυγίανση
της πολιτικής ζωής της χώρας εµφανίζονται η υπουργός Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Πάγκαλος, σε άρθρα τους στην «Καθηµερινή», στο
πλαίσιο του «διαλόγου» που άρχισε
η εφηµερίδα για το θέµα. Η κ. Μπακογιάννη µιλάει για «βαθιά κρίση
εκπροσώπησης», επισηµαίνει την
ανάγκη «ισχυρών αυτοδύναµων κυβερνήσεων» και επαναλαµβάνει την
πρότασή της για την προσαρµογή
του λεγόµενου γερµανικού εκλογικού συστήµατος στην ελληνική
πραγµατικότητα. Ο κ. Πάγκαλος
προκρίνει το γαλλικό µοντέλο, υπογραµµίζοντας την ανάγκη όλοι οι
βουλευτές να µην εκλέγονται στο
εξής διά της σταυροδοσίας.
Αναλυτικά, η κ. Μπακογιάννη
σηµειώνει: «Ο κόµπος έφτασε στο
χτένι. Πολιτική, κοµµατικό σύστηµα και πρόσωπα αµφισβητούνται
από τους πολίτες. Οι κατηγορίες, µε
ή χωρίς στοιχεία, για αδιαφανείς
σχέσεις µε ΜΜΕ και ισχυρούς επιχειρηµατικούς παράγοντες, για
‘µαύρο’ πολιτικό χρήµα, για πελατειακές εξαρτήσεις, κάνουν πιο βαθιά και ευρεία την κρίση αντιπροσώπευσης. Χρειάζονται, πλέον, γενναίες και δραστικές θεσµικές πρωτοβουλίες».
Και προτείνει: «Ριζική τοµή στο
πεδίο των θεσµών είναι η υιοθέτηση
ενός νέου εκλογικού συστήµατος.
Εδώ και πολλά χρόνια, από τα µέσα
της δεκαετίας του ‘90, υποστηρίζω
την υιοθέτηση µιας προσαρµογής
του γερµανικού εκλογικού συστήµατος στην ελληνική πραγµατικότητα. Ενα σύστηµα στο οποίο η εκλογή
των βουλευτών προκύπτει αφενός
σε µονοεδρικές (ή ολιγοεδρικές)
εκλογικές περιφέρειες και αφετέρου
σε ευρύτερες διοικητικές περιφέρειες ή (στην επικράτεια) µε εκλογικό
κατάλογο. Ο νόµος θα πρέπει να ορίζει πόσες έδρες αντιστοιχούν στις
µονοεδρικές (ή ολιγοεδρικές) και
πόσες στις περιφέρειες (ή την επικράτεια). Θεµελιώδης πρόβλεψη,
στη δική µου λογική, είναι ότι το νέο
σύστηµα οφείλει να εξασφαλίζει
ισχυρή αυτοδύναµη κυβέρνηση και
τη µεγαλύτερη δυνατή αναλογική
αντιπροσώπευση όλων των δυνάµεων του πολιτικού φάσµατος. Αυτή είναι η βασική του φιλοσοφία».
Η ίδια συνεχίζει λέγοντας ότι «η
λειτουργία ενός τέτοιου εκλογικού
συστήµατος θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ρόλου και του κύρους του
βουλευτή. Στη µονοεδρική (ή ολιγοεδρική) περιφέρεια ο πολιτικός θα
έχει άµεση επικοινωνία και επαφή
µε τον πολίτη. Θα µπορεί να έχει
καλύτερη γνώση των θεµάτων που
τους απασχολούν και το σηµαντικότερο να επιδιώκει να έχει πιο ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικών και στην προώθηση
λύσεων για τα προβλήµατα της περιφέρειάς του».
Καταλήγοντας υπογραµµίζει: «Η
καθιέρωση ενός εκλογικού συστήµατος µε τις παραπάνω προδιαγραφές δεν αποτελεί τη λύση στην κρίση της πολιτικής. ∆εν είναι πανάκεια, θα συµβάλλει όµως στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων. Η
υιοθέτησή του απαιτεί δύο µεγάλες
µεταρρυθµίσεις: Της διοικητικής
και περιφερειακής αναδιοργάνωσης
του κράτους που θα στηρίζεται στην
αιρετή περιφέρεια ως ο δεύτερος
βαθµός αυτοδιοίκησης της χώρας.
Και ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο
για το πολιτικό χρήµα που θα στηρίζεται στην πλήρη διαφάνεια και
στην ονοµαστικοποίηση όλων των
οικονοµικών πόρων των κοµµάτων
και των πολιτικών».
Από την πλευρά του, ο κ. Πάγκαλος υποστηρίζει: «Ο σταυρός προτίµησης είναι το θεµέλιο του πελατειακού κράτους, η ρίζα της φαυλοκρατίας. Οσο υπάρχει το σύστηµα αυτό
ούτε διοίκηση θα αποκτήσουµε ούτε κόµµατα ιδεών. Οι αυταπάτες

1 YEAR CD
2 YEAR CD
1 YEAR IRA
2 YEAR IRA

2.10% APY (ANNUAL PERCENTAGE YIELD)
2.50% APY (ANNUAL PERCENTAGE YIELD)
2.25% APY (ANNUAL PERCENTAGE YIELD)
2.50% APY (ANNUAL PERCENTAGE YIELD)

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ $2,500.00 ΕΩΣ $500,000.00
Rates are subject to change without notice

DITMARS:
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BROOKLYN:
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ASTORIA, N.Y. 11102

28-20 DITMARS BLVD.
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BROOKLYN, NY 11209

(718) 267-2562

(718) 721-3600

(718) 352-8200

(718) 680-5800
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Θεόδωρος Ροκάς: Το ανερχόµενο Ελληνόπουλο του Μάντσεστερ
Του ανταποκριτή µας
Θεοδώρου Καλµούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. ∆εν υπάρχει τοπική
Βουλή ή Αυτοδιοίκηση σε πόλεις
και πολιτείες της Αµερικής, που να
µην έχουν στο δυναµικό τους Ελληνες. Ο Θεόδωρος Ροκάς, ένα νέο ελληνόπουλο της Οµογένειας της Νέας Αγγλίας από την πόλη Μάντσεστερ του Νιου Χαµσάιρ, εκλέχτηκε
το Νοέµβριο του 2008, βουλευτής
στην πολιτειακή βουλή του Νιου
Χαµσάιρ, ενώ τον ερχόµενο Νοέµβριο θέτει υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος (Alderman) στην
5η περιφέρεια του Μάντσεστερ.
Από το 2007 είναι µέλος του κοινοτικού συµβουλίου της κοινότητας
Κοιµήσεως της Θεοτόκου του Μάντσεστερ, στην οποία η οικογένειά
του ανήκει από τότε που µετανάστευσε από την Ελλάδα το 1975 και
ο πατέρας του, ο κ. Βασίλης Ροκάς,
υπηρετεί στην κοινότητα επί µακρά
σειρά ως ιεροψάλτης, όπως έγραψε
σε πρόσφατη έκδοσή του ο «Ε.Κ.».
Ο Θεόδωρος Ροκάς φορώντας
µία µπλούζα που έγραφε «Ελληνικό
Φεστιβάλ 2009» εργάσθηκε επί δώδεκα και πλέον ώρες καθηµερινώς,
επί δύο συνεχείς µέρες, στο φεστιβάλ της κοινότητάς τους µαζί µε τον
µεγαλύτερο αδελφό του Μιχάλη
και τους γονείς τους, Βασίλη και

Φωτεινή.
Οι δρόµοι που οδηγούσαν στον
χώρο του ελληνικού φεστιβάλ ήταν
διάσπαρτοι από τις πινακίδες µε το
όνοµα του κ. Ροκά ότι είναι υποψήφιος για τη θέση του δηµοτικού
συµβούλου στην 5η περιφέρεια της
πόλης.
Ο Θεόδωρος Ροκάς γεννήθηκε
στο Μάντσεστερ του Νιου Χαµσάιρ
τον Μάρτιο του 1977, κι έπειτα από
τρία χρόνια, το 1980, οι γονείς του
αποφάσισαν να επιστρέψουν µόνιµα στην Ελλάδα. Οπως είπε όµως ο
ίδιος «έπειτα από µερικά χρόνια, το
1986, γυρίσαµε πάλι πίσω στην
Αµερική κι ο βασικός λόγος ήταν
ότι οι γονείς µας επιθυµούσαν το
καλύτερο για τον αδελφό µου τον
Μιχάλη και για µένα. ∆ιότι οι γονείς
µας δεν ήθελαν να αντιµετωπίσουµε κι εµείς τις ίδιες δυσκολίες που
είχαν αντιµετωπίσει οι ίδιοι». Ο Θεόδωρος Ροκάς λατρεύει κυριολεκτικά την Ελλάδα και την επισκέπτεται κάθε χρόνο, όπως και φέτος µε
τους οµογενείς βουλευτές και γερουσιαστές από όλο τον Κόσµο. «Είναι καλή η Ελλάδα, η καλύτερη χώρα, αλλά δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες
που υπάρχουν εδώ, κι αυτός ήταν ο
βασικός λόγος της παλιννόστησής
µας στις Ηνωµένες Πολιτείες, για το
καλό όλων µας αλλά περισσότερο
για µας τα παιδιά τους», µας είπε.

Ο Θεόδωρος Ροκάς µε την µητέρα του Φωτεινή, η οποία είπε ότι «ο
Θεόδωρος από µικρός ήταν πολύ καλό και εργατικό παιδί ήθελε πάντοτε το καλό όλων και βοηθούσε τους ανθρώπους».

Ο αδελφός του, ο Μιχάλης Ροκάς σπούδασε Χηµεία και Βιολογία
και σήµερα είναι υψηλόβαθµο στέλεχος φαρµακευτικής εταιρείας στη
Μασαχουσέτη, ενώ ο Θεόδωρος
σπούδασε µηχανικός αυτοκινήτων
και εργάζεται στην εταιρεία αυτοκινήτων «Volkswagen» του Μάντσεστερ.
Στην αρχή που επέστρεψαν
στην Αµερική ο Θεόδωρος είχε στενοχωρηθεί, διότι όπως εξήγησε
«ήµουν εννιά χρονών, είχα τους φίλους µου εκεί, είµαστε στενά συνδεδεµένοι µε την οικογένεια µας
στην Ελλάδα, όπως άλλωστε κι
εδώ». Επέστρεψαν πίσω στην Αµερική οι τρεις τους, µε την µητέρα
του και τον αδελφό του, διότι όπως
εξήγησε «ο πατέρας µου απόµεινε
πίσω µερικούς µήνες επειδή δεν είχε την αµερικανική υπηκοότητα
και έπρεπε να πάρει βίζα, κι ήταν
αρκετά δύσκολα τότε, αλλά ήλθε κι
ο πατέρας µας έπειτα από δύο µήνες και µπήκαµε στους κανονικούς
ρυθµούς».
Του Θεόδωρου του άρεσαν πολύ
τα αυτοκίνητα και η µηχανική τους,
οπότε έπειτα από την αποφοίτησή
του από Λύκειο πήγε και σπούδασε
στο Τεχνικό Κολέγιο του Νιου Χαµσάιρ. «∆όξα τω Θεώ είµαι ευχαριστηµένος από απόψεως επαγγελµατικής», λέει.
Στις αρχές του Ιουνίου του 2008
εξέπληξε τους γονείς του Βασίλη
και Φωτεινή και τον αδελφό του
Μιχάλη, όταν τους ανακοίνωσε ότι
θέλει να θέσει υποψηφιότητα για
την τοπική πολιτειακή Βουλή του
Νιου Χαµσάιρ. Κι έτσι «µε τη βοήθεια της οικογένειάς µου κι όλου
του Ελληνισµού εδώ της πόλης µας
εκλέχθηκα πέρυσι τον Νοέµβριο
στην Βουλή του Νιου Χαµσάιρ».
Επισηµαίνεται ότι στη Βουλή του
Νιου Χαµσάιρ εκλέγονται τετρακόσιοι βουλευτές από ολόκληρη την
Πολιτεία. Η θητεία είναι διετής,
ενώ όπως είπε, «στοχεύω να θέσω
και πάλι υποψηφιότητα του χρόνου. Οµως φέτος θέτω υποψηφιότητα για Alderman, δηµοτικός σύµβουλος θα το µεταφράζαµε, για την
πόλη µας εδώ του Μάντσεστερ.
Αναµένω ότι θα είναι µία δύσκολη
εκλογική αναµέτρηση διότι αντίπαλός µου είναι κάποιος που έχει πολλά χρόνια σ’ αυτή τη θέση».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:WR

Αριστερά: Τα δύο αδέλφια Θεόδωρος και Μιχάλης Ροκά πλαισιώνουν την µητέρα τους, Φωτεινή, εργαζόµενοι στο φεστιβάλ της κοινότητας Κοιµήσεως του Μάντσεστερ. ∆εξιά: Ο Θεόδωρος Ροκάς, βουλευτής
της Πολιτείας του Νιου Χαµσάιρ και υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος στο Μάντσεστερ.
Στην ερώτηση τι είναι εκείνο
που σας προσελκύει στα κοινά και
στην πολιτική, είπε: «Θέλω να προσπαθήσω να κάνω κάτι καλύτερο
για αύριο. Ξέρω ότι αυτό που σας
λέω το λένε πολλές φορές οι πολιτικοί, αλλά θέλω να υπογραµµίσω ότι
επιθυµία µου είναι να βοηθήσω τον
κόσµο που αξίζει να βοηθηθεί και
βλέπω σήµερα ότι τα παιδιά, οι νέοι
που είναι το µέλλον και η ελπίδα
του αύριο δεν έχουν τις καλύτερες
κατευθύνσεις, ούτε τα καλλίτερα
σχολεία που όφειλαν να έχουν». Ο
Θεόδωρος Ροκάς πιστεύει ότι «στην
πολιτική χρειάζεται ανανέωση, να
µπαίνουν καινούργια πρόσωπα µε
καινούργιες ιδέες» και συµπλήρωσε
«όταν µένει κάποιος πολλά χρόνια
σε µια πολιτική θέση χάνει την επαφή του µε τον κόσµο».
Πιστεύει ότι Οµογένεια του Μάντσεστερ θα τον υποστηρίξει να
κερδίσει κι αυτή την εκλογική µάχη, όπως έκανε και πέρυσι. «Να
σκεφτείτε ότι από τους τρεις βουλευτές που εκλέγει η κάθε περιφέρεια βγήκα πρώτος σε ψήφους κι
αυτό οφείλεται στους Ελληνες και
τους ευγνωµονώ, κι είµαι βέβαιος
πως και φέτος σ’ αυτή τη νέα θέση

θα µε βοηθήσει ο Ελληνισµός να
εκλεγώ». Οι προκριµατικές εκλογές
είναι στις 15 Σεπτεµβρίου και οι γενικές στις 3 Νοεµβρίου. Ο κ. Ροκάς
εκλέγεται µε το δηµοκρατικό κόµµα.
Για την προεκλογική εκστρατεία
χρειάζονται δέκα µε δέκα πέντε χιλιάδες δολάρια για προεκλογικό
υλικό, όπως πινακίδες, διαφήµιση
στον τοπικό Τύπο. Οι αποδοχές από
τη θέση αυτή ανέρχονται στις δέκα
χιλιάδες δολάρια το χρόνο και την
ασφάλεια υγείας. Εχει το δικαίωµα
να είναι ταυτόχρονα βουλευτής και
δηµοτικός σύµβουλος. Οι αποδοχές
του από τη θέση του βουλευτή είναι
µόνο εκατό δολάρια το χρόνο. Είπε
πως «γι’ αυτό σας είπα ότι δεν πήγα
για τα χρήµατα, είναι εθελοντική
προσφορά».
Αναφορικά µε το αν θα ήθελε να
θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής
ή γερουσιαστής σε οµοσπονδιακό
επίπεδο, µας είπε πως «ναι θα ήθελα, αλλά βλέποντας και κάνοντας,
θα δω αυτά τα χρόνια αν υπάρχει η
υποστήριξη του κόσµου και θα πράξω ανάλογα» και συµπλήρωσε «το
πρώτο τεστ έγινε, τώρα θα δούµε
για το δεύτερο». Ο κ. Ροκάς σκέφτε-

ται να πάει στο Πανεπιστήµιο να
σπουδάσει πολιτικές επιστήµες.
Στην επισήµανση, αφού ο Κλίντον και ο Οµπάµα κατόρθωσαν και
έγιναν πρόεδροι της Αµερικής, γιατί όχι κι ένα παιδί από την ελληνοαµερικανική κοινότητα, µας είπε πως
«µπορεί να γίνει και πιστεύω ότι θα
γίνει στο µέλλον. Αν ο κ. ∆ουκάκης
ήταν υποψήφιος στις τελευταίες
εκλογές να είσθε σίγουρος ότι θα
εκλεγόταν».
Μιλώντας για την πορεία της Οικονοµίας, σηµείωσε ότι «περνούµε
βέβαια δύσκολες µέρες, αλλά πιστεύουµε ότι σε έξι µε εννιά µήνες
θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Να
σας πω συγκεκριµένα για τα αυτοκίνητα που γνωρίζω τον τοµέα, δεν
πουλούσαµε καθόλου αυτοκίνητα,
σε δύο µήνες λόγου χάρη πουλήσαµε τρία αυτοκίνητα ενώ στο παρελθόν σε καλές µέρες πουλούσαµε κάπου εκατό αυτοκίνητα το µήνα. Με
το πρόγραµµα της κυβέρνησης του
Οµπάµα να αποσυρθούν τα παλιά
αυτοκίνητα δίνοντας τεσσερσήµισι
χιλιάδες δολάρια σε κάθε αγοραστή
για καινούργιο αυτοκίνητο, η κίνηση στις πωλήσεις άρχισε σιγά-σιγά
να αυξάνεται».

Η ΑΧΕΠΑ για αύξηση
µελών και Κένεντι

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, Νικόλαος Καρακώστας.

δη και τον λογιστή, γύρω από διευρυνόµενο θέµα της συµµετοχής των
µελών.
Κατέστη γνωστό από τις συνοµιλίες µας ότι πολλά από τα τµήµατά
µας δεν έχουν επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία τις συνδροµές των
µελών τους. Σας παρακαλώ µιλήστε
µε τον ταµία του τµήµατός σας για
να ρυθµιστεί αυτή η εκκρεµότητα,
αν το τµήµα σας υπάγεται στην
οµάδα των τµηµάτων εκείνων που
δεν έχουν ανταποκριθεί».
Ο κ. Καρακώστας προτρέπει
όλους να συµβάλλουν στην αύξηση
των µελών της ΑΧΕΠΑ, γράφοντας
στην επιστολή του, πως «τοπικά
µπορείτε να βοηθήσετε µε το να εγγράψετε καινούργια µέλη στα τµήµατα, ενώ σε εθνικό επίπεδο µπορείτε να ενθαρρύνετε γνωστούς, φίλους και µέλη της οικογένειάς σας
να εγγραφούν δια της ηλεκτρονικής µεθόδου του Ιντερνέτ, συνδεόµενοι µε την ιστοσελίδα της ΑΧΕΠΑ». Αναφέρει ακόµα πως «η αύξηση της συµµετοχής των µελών είναι
η διαρκής προσπάθεια της Οργάνωσης, αλλά τώρα, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, πρέπει να εργαστούµε από κοινού για να επιτύχουµε».
Εξάλλου σε ανακοινωθέν που
εξέδωσε η ΑΧΕΠΑ για τον θάνατο
του γερουσιαστή Εντουαρντ Κένεντι αναφέρει, πως «ο γερουσιαστής
Κένεντι ήταν ένας από τους πλέον
ισχυρούς γερουσιαστές στην Ιστορία των Ηνωµένων Πολιτειών. Υποστήριξε πολλά από τα θέµατα που
απασχολούν την Ελληνοαµερικανική Κοινότητα στη διάρκεια της θητείας του των 47 ετών».
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στην 74η ∆ιεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης αναµένεται να συµµετάσχουν και αµερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ταξιδέψουν στην
Ελλάδα µε τα «φτερά» του ∆ιεθνούς
Εκθεσιακού Οργανισµού «ΕΡΜΗ».
Στη σχετική ανακοίνωση Τύπου υπογραµµίζεται ότι «φιλοδοξούν, κατά
την επιστροφή τους, να έχουν στις
αποσκευές τους σηµαντικές συµφωνίες για την επίτευξη συνεργασιών ή
ακόµα και δηµιουργία κοινοπραξιών
µε Ελληνες οµολόγους τους».
«Η φετινή είναι η 9η κατά σειρά
συµµετοχή αµερικανικών επιχειρήσεων στην ∆ΕΘ µέσω του ‘HERMES
EXPO International’ και µάλιστα η µεγαλύτερη», όπως επισήµανε ο πρόεδρος του εκθεσιακού «ΕΡΜΗ», Παύλος Κοτρότσιος. Στο θέµα αυτό αναφέρθηκε και κατά την διάρκεια της
οµιλίας του στο σεµιναρίου µε θέµα
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«Doing Business in Greece» που διοργανώθηκε πρόσφατα στο ∆ιεθνές
Εµπορικό Γραφείο της Φιλαδέλφειας
και στο οποίο συµµετείχαν και η γενική πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα
Υόρκη, Αγη Μπαλτά, ο υποδιευθυντής ΕΟΤ Αµερικής, Χρύσανθος Πετσίλας και 32 περίπου ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες για εξαγωγική
δραστηριότητα Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Την αµερικανική αποστολή στην
74η ∆ΕΘ, απαρτίζουν 17 επιχειρήσεις, έναντι έξι πέρυσι και τριών κατά
τις προηγούµενες χρονιές, καθώς και
άλλοι οκτώ εκπρόσωποι ελληνοαµερικανικών και αµερικανικών Αρχών.
Μεταξύ των Αµερικανών επιχειρηµατιών που συµµετέχουν στη φετινή
διοργάνωση, όπως αναφέρεται στην
σχετική ανακοίνωση, συγκαταλέγονται οι: «Eugro International»,
«Kazakos Enterprises», ΑΚPK Imports,
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τσιος, Νίκος Τσαρουχάς, Τζον Πανταζόπουλος και Λεωνίδας Ραπτάκης. ∆εξιά ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος,
ενώ δοκιµάζει προϊόντα της Υπεραγοράς Ελληνικών Προϊόντων «Τιτάν» και δίπλα του ο ιδιοκτήτης Κώστας Μάστορας.

Αµερικανικές επιχειρήσεις στη ∆ιεθνή Εκθεση Θεσ/νίκης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Στα στιγµιότυπα από την 18η ∆ιεθνή Εκθεση «Ερµής», αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Ιωάννα Κοτρότσιου, Σωτήρης Καπετανόπουλος, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Πολ Κοτρότσιος, Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, Αγγελος Παγκράτης, Ηλίας Βλαχογιάννης, π. Νεκτάριος Κοτρό-
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ΒΟΣΤΩΝΗ. Με επιστολή του στα
τµήµατα και στα µέλη της ΑΧΕΠΑ,
ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της, Νικόλαος Καρακώστας, επισηµαίνει την
ανάγκη ανανέωσης της συνδροµής
τους και ενίσχυσης της συµµετοχής
τους στην Οργάνωση.
Αναφέρει χαρακτηριστικά στην
επιστολή του, πως «πρόσφατα επισκέφτηκα τα κεντρικά γραφεία της
ΑΧΕΠΑ και συζήτησα µε τον εκτελεστικό διευθυντή Βασίλη Μωσσαϊ-
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Major World Cars (µε το πρώτο Ηλεκτροκίνητο Αυτοκίνητο στην Ελλάδα), Europhone, «Netronics» και
«Integrated Enviromental Solutions»
και βεβαίως η «Hermes EXPO
International» µε χορηγούς την «CVM
Design & Build» για το στοχευµένο
γεύµα εργασίας στην Θεσσαλονίκη
και την «TGS Petroleum» για το στοχευµένο γεύµα εργασίας στην Αθήνα
µε τις ηγεσίες και µέλη των αντίστοιχων Επιµελητηρίων.
Τις αµερικανικές επιχειρήσεις εκπροσωπούν Ελληνες και Ελληνοαµερικανοί που είναι τοποθετηµένοι σε
θέσεις-«κλειδιά». Σύµφωνα µε τον κ.
Κοτρότσιο, ήδη έχουν γίνει σηµαντικές επιχειρηµατικές επαφές από τώρα
τόσο εντός, όσο και εκτός ∆ΕΘ. Ο
ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι
πολλές από αυτές θα καταλήξουν σε
«χρυσές» συµφωνίες και για τις δύο
πλευρές µετά το πέρας της 74ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως.
Μιλώντας για την ετήσια έκθεση
HERMES EXPO, ο κ. Κοτρότσιος κατέθεσε την ικανοποίησή του από την τελευταία 18η διοργάνωση (στις 10-13
Απριλίου στο Atlantic City), τονίζοντας ότι είχαν περισσότερους επισκέπτες και κοινό, ενώ οι συµµετοχές επιχειρήσεων και φορέων, τόσο από την
Ελλάδα, όσο και από την υπόλοιπη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και το χώρο
της Οµογένειας και τις ΗΠΑ, δεν ξεπέρασαν τις 100.
Για την επόµενη διοργάνωση (στις
22 Απριλίου 2010, στο Queens
Museum of Art στη Νέα Υόρκη και εν
συνεχεία στο Τροπικάνα του Ατλάντικ
Σίτι στις 24 και 25 Απριλίου, 2010) ο
κ. Κοτρότσιος δήλωσε ότι αναµένει
αύξηση των ελληνικών συµµετοχών
κατά 15%.
Με την ευκαιρία, κάλεσε τους Ελληνες επιχειρηµατίες να «χτυπήσουν
την πόρτα» του «ΕΡΜΗ», ο οποίος,
όπως είπε, λειτουργεί ως γέφυρα επιχειρηµατικής συνεργασίας ΕλλάδαςΗΠΑ, µε βατήρα την επιχειρηµατική
Οµογένεια, αλλά και µε τα διευρυµένα επικοινωνιακά εργαλεία που έχει
στη «φαρέτρα» του, ήτοι την συνεργασία του µε το Queens Chamber of
Commerce,
The
International
Economic Development South New
Jersey, το International Trade Office /
Department of Commerce της Φιλαδέλφειας όπου υπήρξε και ο καταλύτης της υπογραφής εµπορικής - επι-

χειρηµατικής και πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Θεσσαλονίκης και των Φορέων του και του ∆ήµου Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ και της ευρύτερης περιοχής και των Αµερικανικών
Φορέων.
Στην εν λόγω ανακοίνωση υπογραµµίζεται ότι η ∆ιεθνής Εκθεση
«Ερµής» ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί ένα σταθερό forum επικοινωνίας
για επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων µε την ελληνοαµερικανική κοινότητα των 2,5 εκατοµµυρίων ανθρώπων προωθώντας τις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τη µεγαλύτερη
αγορά του πλανήτη µας.
Η επαφή και η επικοινωνία µε το
πολύτιµο τµήµα του Ελληνισµού της
Αµερικής, η γνωριµία µε επαγγελµατίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την σχέση τους µε την Ελλάδα
και τα ελληνικά προϊόντα, η σηµαντική βοήθεια που προσφέρει η ∆ιοίκηση της Εκθεσης «Ερµής» σε κάθε ελληνική επιχείρηση που επιθυµεί να
έρθει σε επαφή µε την τεράστια αυτή
αγορά, αποτελούν τα βασικά «πλεονεκτήµατα» της πολύ σηµαντικής ετήσιας συνάντησης της HERMES-EXPO.
Εξάλλου, η HELEXPO SA είναι ο
επίσηµος διοργανωτής εκθέσεων και
συνεδρίων στην Ελλάδα και ένας από
τους µεγαλύτερους στην ευρύτερη
Ανατολική Ευρώπη, µε µια εµπειρία
δεκαετιών και µε περισσότερες από
25 εµπορικές εκθέσεις. Η φετινή, 74η
∆ιεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης θα
διαρκέσει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεµβρίου 2009. Οι επενδύσεις είναι ο τοµέας που θα εστιαστεί η προσοχή της
φετινής έκθεσης κατά προτεραιότητα
µε το αφιέρωµα GLOBAL EXCHANGE
της 74ης ∆.Ε.Θ., που προσελκύει διεθνείς κρατικές συµµετοχές και συµβάλλει στην διεθνή συνεργασία. ∆ιεθνείς δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες
και οργανισµοί επενδύσεων θα ενηµερώσουν τους εµπορικούς επισκέπτες της 74ης ∆.Ε.Θ. για τις τρέχουσες
ευκαιρίες επένδυσης σε όλη την
υδρόγειο. Συγχρόνως, µέσω του φετινού ενισχυµένου προγράµµατος
Expopartenariat, που οργανώνεται
από την ∆.Ε.Θ., θα υπάρξει δυνατότητα για προσχεδιασµένες επιχειρησιακές συνεδριάσεις µεταξύ των εκθετών
της GLOBAL EXCHANGE και αντιπροσώπων επαγγελµατιών, οικονοµικών συµβούλων, τραπεζιτών και
επενδυτών.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

7

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ

Αριστερά, στο στιγµιότυπο από τη λιτανεία της εικόνας της Σύναξης
των Αγίων Ευρυτάνων, διακρίνεται ο ιερέας του Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ, π. Θεοφάνης Παπαντωνίου (αριστερά). Στο κέντρο διακρίνονται

οι Ευρυτάνες µε τα παιδιά και τα εγγόνια τους ενώ προσκυνούν την εικόνα. ∆εξιά διακρίνεται ο ιερατικώς προϊστάµενος της κοινότητας του
Αγίου Νικολάου ενώ προσφέρει τους άρτους, καθώς επίσης και η πρόε-

δρος του Συλλόγου Αλέκα Τσινιά και οι πρώην πρόεδροι Κώστας Κατσάνος (αριστερά) και Φάνης Τσιαµτσούρης (δεξιά). ∆ιακρίνονται επίσης
και άλλα µέλη του Συλλόγου ενώ παρακολουθούν την Αρτοκλασία.

Tο προσκυνητάρι των Αγίων Ευρυτάνων στον Αγ. Νικόλαο Φλάσινγκ
Η Ενωση Ευρυτάνων Αµερικής το «Καρπενήσι» αναβίωσε για µία ακόµη φορά την παράδοση και στοχεύει στην διοργάνωση µεγάλου πανηγυριού
Toυ ∆ηµήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.Ο στόχος της Ενωσης
Ευρυτάνων Αµερικής το «Καρπενήσι» για την δηµιουργία του προσκυνηταρίου στο οποίο θα φυλάσσεται
η εικόνα για τη σύναξη των Αγίων
της Ευρυτανίας επιτεύχθηκε και
όπως επεσήµανε ο ιερατικώς προϊστάµενος της κοινότητας του Αγίου
Νικολάου στο Φλάσινγκ, π. Παύλος
Παλαιστίδης, σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα θα τελέσουν και τα εγκαίνια.
Η χαρµόσυνη αυτή είδηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του
Πανηγυρικού Εσπερινού, της Λιτανείας και της Αρτοκλασίας που τελέστηκαν το βράδυ του Σαββάτου
στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου
Φλάσινγκ και στον οποίο συµµετείχαν δεκάδες µέλη, πρώην πρόεδροι
και στελέχη της Ενωσης Ευρυτάνων, καθώς επίσης και ο ευεργέτης
της κοινότητας, Στέφανος Τσερπέλης, µε την σύζυγό του Αρετή.
Μετά τον Εσπερινό, οι προσκυνητές παρακάθισαν στο δείπνο µε
νηστίσιµα φαγητά και τις παραδοσιακές καρπενησιώτικες πίτες που
παρατέθηκε στην Σαραντάκειο Αίθουσα.
Το προσκυνητάρι, όπως επεσήµανε ο π. Παύλος θα τοποθετηθεί
στην αριστερή πλευρά του ναού,
στην ίδια πλευρά που βρίσκεται και
το προσκυνητάρι της θαυµατουργού εικόνας της Παναγίας Προυσιώτισσας που δηµιούργησε προ
δεκαετιών ο Σύλλογος Ευρυτάνων
Αµερικής «Παναγία η Προυσιώτισσα».
Ο π. Παύλος κατά τη διάρκεια
του κηρύγµατός του αναφέρθηκε
στους δεσµούς των Ευρυτάνων µε
τη µεγαλώνυµη κοινότητα του Φλάσινγκ και εξέφρασε την ευγνωµοσύνη για την ηγεσία της Ενωσης
διότι επέλεξε τον ναό αυτό για να
δηµιουργήσει το προσκυνητάρι των
Αγίων Ευρυτάνων.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη

Αριστερά στιγµιότυπο από το δείπνο µε τα νηστίσιµα φαγητά και τις
παραδοσιακές πίτες που παρατέθηκε στην Σαραντάκειο Αίθουσα,
κα Τσινιά, επεσήµανε: «Το πιο σηµαντικό είναι ότι φέραµε την εικόνα και
πολύ σύντοµα θα υλοποιηθεί η υπόσχεση για την δηµιουργία του προσκυνηταρίου στον Αγιο Νικόλαο του
Φλάσινγκ. Το προσκυνητάρι αυτό θα
φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου
µας και θα αποτελέσει µια µεγάλη
κληρονοµιά για την νεότερη γενιά
των Ευρυτάνων της Νέας Υόρκης».
«Ευχαριστώ όλα τα µέλη του
συµβουλίου και κυρίως της κυρίες
του συλλόγου µας οι οποίοι προετοίµασαν τις πεντανόστιµες πίτες
και τα λοιπά νηστίσιµα εδέσµατα»,
συµπλήρωσε η κ. Τσινιά.
Ερωτηθείσα για τις επόµενες εκδηλώσεις, η κ. Τσινιά επεσήµανε:
«Η σηµερινή γιορτή άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων για τη νέα
σεζόν. Θα ακολουθήσουν και άλλες
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις καθώς
επίσης και ο µεγάλος ετήσιος χορός
µας».
Αναφερόµενη στην ατµόσφαιρα
που επικράτησε κατά τη διάρκεια
της δεξίωσης, η κ. Τσινιά επεσήµα-

σύναξη των δώδεκα Αγίων µεταξύ
των οποίων και ο εθνοµάρτυρας
Aγιος Κοσµάς ο Αιτωλός και τόνισε
ότι η Παναγία η Προυσιώτισσα και
οι ∆ώδεκα Αγιοι της Ευρυτανίας
µάς προφυλάσσουν από την αµαρτία και αυξάνουν την πίστη.
Τόνισε επίσης ότι οι δώδεκα Αγιοι Ευρυτάνες δεν ήταν όλοι τους
κληρικοί, αλλά άνθρωποι απλοί, οι
οποίοι επεδίωξαν και διάλεξαν το
δρόµο της αγιοσύνης και έγιναν
Αγιοι και ότι το παράδειγµα αυτό
έρχεται να µας υπενθυµίσει ότι ο
κάθε άνθρωπος καλείται να γίνει
Αγιος.
Στη συνέχεια κάλεσε τους Ευρυτάνες να µελετήσουν τους βίους
των Αγίων για να διαπιστώσουν ότι
και οι ίδιοι µπορούν να ακολουθήσουν τον δρόµο της αγιοσύνης. Τέλος ευχήθηκε όπως γιορτάζουν κάθε χρόνο µε την ίδια ευλάβεια και
µεγαλοπρέπεια την γιορτή των
Αγίων Ευρυτάνων.
Η πρόεδρος της Ενωσης Ευρυτάνων Αµερικής «Το Καρπενήσι», Αλέ-

ενώ δεξιά διακρίνονται τα µέλη και τα στελέχη της Ενωσης Ευρυτάνων Αµερικής το Καρπενήσι ενώ παρακολουθούν τον Εσπερινό.
νε ότι ήταν κάτι παραπάνω από
εορταστική. «Καθίσαµε όλοι µαζί
απολαύσαµε τα εδέσµατά µας και
χωρίς οµιλίες και άλλες επισηµότητες ανταλλάξαµε απόψεις για τα
διάφορα θέµατα που αφορούν την
Ενωση Ευρυτάνων, για το προσκυνητάρι στο οποίο στο εξής θα φυλάσσεται η εικόνα που φέραµε από
την Ελλάδα».
Ο πρώην πρόεδρος της Ενωσης,
Κώστας Κατσάνος, επεσήµανε: «Η
γιορτή αυτή θεσπίστηκε προ µερικών ετών και αρχικά είχαµε δέκα
άτοµα, αλλά κάθε χρόνο αυξάνεται
ο αριθµός των προσκυνητών. Είναι
µια γιορτή που δεν την ξέρουν πολλοί, ακόµη και οι ίδιοι οι Ευρυτάνες
γιατί διοργανώνεται την τελευταία
Κυριακή του Αυγούστου. Είναι µια
κινητή γιορτή γιατί δεν γιορτάζεται
πάντοτε την ίδια ηµεροµηνία. Εµείς
προσπαθούµε να γιορτάσουµε
όπως και στο Καρπενήσι όπου
υπάρχει η µεγάλη εκκλησία των
Αγίων Ευρυτάνων».
«Το προσκυνητάρι είναι έτοιµο

και σύντοµα θα τοποθετηθεί και θα
ετοιµάσουµε µια µεγάλη γιορτή»,
επεσήµανε ο κ. Κατσάνος υπενθυµίζοντας ότι προς το παρόν δεν έχει
οριστεί η ηµεροµηνία.
Η κ. Κωνσταντίνα Κατσάνου µιλώντας στον «Ε.Κ.» εξέφρασε την
ικανοποίηση για το γεγονός ότι
αναβίωσαν το έθιµο µιας µικρής περιοχής της γενέτειρας και ότι σύντοµα οι Αγιοι Ευρυτάνες θα έχουν
το δικό τους προσκυνητάρι στον
Αγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ. «Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
φέραµε την εικόνα από την µικρότερη περιοχή στη µεγαλύτερη χώρα
του Κόσµου και δη στη µεγαλύτερη
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα όχι µόνο της Νέας Υόρκης, αλλά και της
ίδιας της Αµερικής. Επιτυχία των
σηµερινών εκδηλώσεων και η µεγάλη συµµετοχή του κόσµου οφείλονται στις άοκνες προσπάθειες της
προέδρου µας, της Αλέκας Τσινιά,
που είναι πρώτη στα έργα και τελευταία στα λόγια, που µας διδάσκει µε την αγάπη και τον σεβασµό

που θρέφει για τα µέλη και την νέα
γενιά συµπλήρωσε η κ. Κατσάνου.
Στο επίκεντρο της προσοχής της
προέδρου και των υπολοίπων στελεχών της Ενωσης Ευρυτάνων και
εφέτος θα βρεθούν τα θέµατα που
αφορούν τους νέους, την προσέλκυσή τους και την προετοιµασία
τους για την ανάληψη των ηνίων
του συλλόγου.
«Πέρσι µε τις εκδηλώσεις που
διοργανώσαµε και µε τις υποτροφίες που παρείχαµε στα παιδιά µας
κάναµε ένα σοβαρό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουµε να
πιστεύουµε ότι τη νέα περίοδο οι
προσπάθειες θα εντατικοποιηθούν
και τα αποτελέσµατα θα είναι ορατά και θα µας δώσουν το έναυσµα
να ανέβουµε πιο ψηλά», πρόσθεσε
η κ. Τσινιά.
Η Ενωση Ευρυτάνων Αµερικής
το «Καρπενήσι» έχει στο ενεργητικό της πλούσια εκπαιδευτική και
φιλανθρωπική δραστηριότητα. Κάθε χρόνο απονέµει υποτροφίες
στους φοιτητές του Τµήµατος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Σεντ Τζιονς της Νέας Υόρκης.
Παράλληλα, το τµήµα νεολαίας
συµµετέχει στους µαραθώνιους που
διοργανώνει η ελληνική πτέρυγα
του Ρόναλντ ΜακΝτόναλντ Χάουζ,
ενώ ένα µέρος από τα έσοδα του θερινού πανηγυριού διατίθενται για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στους µελλοντικούς στόχους της
Ενωσης Ευρυτάνων Αµερικής, όπως
είχε γράψει ο «Ε.Κ.» δεσπόζουσα
θέση κατέχει η απόκτηση ενός πολιτιστικού κέντρου ικανού να στεγάσει όλα τα προγράµµατα του Συλλόγου.
Τέλος, να σηµειώσουµε ότι κατά
τη διάρκεια προηγούµενης συναντήσεως µε τον βουλευτή Ευρυτανίας και άλλους αιρετούς αντιπροσώπους στο εστιατόριο «Μύθος»
ετέθη επί τάπητος και η δωρεά ιατρικού εξοπλισµού από την Ενωση
Ευρυτάνων Αµερικής στο Νοσοκοµείο του Καρπενησίου.

Νέα θεατρική παράσταση από τους «Ιχνευτές»
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα σατυρικά µονόπρακτα «Εκείνος κι Εκείνος», του Κώστα
Μουρσελά, που σηµείωσαν µεγάλη
επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση,
θα παρουσιαστούν από την θεατρική
οµάδα «Ιχνευτές» σε συνεργασία µε
το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της
Αρχιεπισκοπής στο θέατρο του δεύτερου στην Αστόρια. Οι παραστάσεις
θα αρχίσουν στις 16 Οκτωβρίου και
θα διαρκέσουν µέχρι τις 15 Νοεµβρίου. Το έργο καυτηριάζει µε χιούµορ
τα ηθικά και τα ανήθικα της ζωής µας
και µέσα από τη σάτιρα υπερασπίζει
τις έννοιες της ελευθερίας του ανθρώπου, της διαφορετικότητας και
της περιφρούρησης βασικών ηθικών
αρχών.
Η παράσταση θα ανεβεί από επταµελή θίασο και θα έχει µουσική επένδυση από κοµµάτια ρετρό, ρεµπέτικου και ροκ, ακολουθώντας τα ακούσµατα της εποχής της. Τη σκηνοθεσία

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Το Αρχιεπισκοπικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αστόριας φιλοξενεί δεκάδες
παραστάσεις και επίσηµες εκδηλώσεις. Στιγµιότυπο από την «Αντιγόνη» που παρουσίασαν στο εν λόγω Κέντρο οι µαθητές του Σχολείου Πλάτων του Μπρούκλιν, µεταξύ των οποίων και οι Μαρία Μπρέγιαννου και
Αναστασία Τζανίδη, που υποδύθηκαν την Αντιγόνη και την Ισµήνη.

θα έχει η Μάρθα Τοµπουλίδου.
Οπως ανακοινώθηκε, οι δυο βασικοί χαρακτήρες της σειράς αυτής, ο
Σόλων κι ο Λουκάς, είναι οι αιώνιοι
απροσάρµοστοι της ζωής. Παραµένουν µονίµως εκτός των τειχών, δηλαδή εκτός των αγαθών που προσφέρει η καταναλωτική κοινωνία. Ο ένας
από θέση (Σόλων) κι ο άλλος από ένστικτο (Λουκάς), για να διατηρήσουν την απόλυτη προσωπική τους
ελευθερία. Με τις φιλοσοφικές συζητήσεις τους και µε την αθωότητά του
χιούµορ τους ο Σόλων κι ο Λουκάς
αποδεικνύονται δύο απλοϊκοί και

αθεράπευτα αισιόδοξοι ιδεολόγοι.
Μα πάνω απ’ όλα, µένουν δυο αιώνιοι Ρωµιοί.
Στο έργο παίζουν οι: Αντώνης Αρµέφτης, Ανθούλα Κατσιµατίδου, Αλέξανδρος Μαλαός, ∆ιόδωρος Παγούδης, Στέφανος Στεφάνου, Ανδρέας
Τσέλεπος και Αννα Χαλκιάδη. Συνολικά θα δοθούν 15 παραστάσεις, Παρασκευές και Σάββατα στις 8 µ.µ. και
τις Κυριακές στις 3 µ.µ.
Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
βρίσκεται στη διεύθυνση 27-09
Crescent Street, της Αστόριας. Για
πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων,

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τηλεφωνήσουν στο (718)626-5111. Η τιµή του εισιτηρίου θα είναι 25 δολάρια και για οµάδες άνω των 10 ατόµων, 20 δολάρια.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση, θα
προσφέρεται ένα ποτήρι κρασί δωρεάν για όλους τους θεατές των παραστάσεων, µε το απόκοµµα των εισιτηρίων τους. Και σε κάθε παράσταση θα προσφέρεται σε έναν τυχερό
δωρεάν δείπνο για δύο, κατόπιν κλήρωσης που είναι προσφορά του
εστιατορίου Elo’s (12-14 31st Ave)
στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι.
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FOXX CAPITAL FUNDING, INC.
34-03 Broadway, Astoria, NY 11106
Τηλ.: (718) 726-8181 • Φαξ: (718) 726-7177

Τo σχολείο του Καθεδρικού Ναού των ΓOX της Αγίας Μαρκέλλας

ανακοινώνει
ότι οι εγγραφές για το νέο Σχολικό έτος

συνεχίζονται
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Τα µαθήµατα αρχίζουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
και ο Αγιασµός θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

∆ΑΝΕΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ
PURCHASE-REFINANCE-CONSTRUCTION
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KYBEƒNHTIKA

Συνεργαζόµαστε
¢∞¡∂π∞
µε περισσότερες από FHA & VA
100 τράπεζες για το
ÃAMH§∞
δικό σας συµφέρον

• Προνήπιο 4 µέρες την εβδοµάδα Τρίτη
µε Παρασκευή από τις 12:00 - 1:30 µ.µ.
για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
• Κατηχητικό σχολείο κάθε Κυριακή
µετά τη ΘείαΛειτουργία για όλες τις ηλικίες
• Απογευµατινό σχολείο καθηµερινά,
∆ευτέρα µε Παρασκευή,
από τις 3:30 - 5:00 µ.µ.
• Τα βιβλία µας είναι του
υπ. Παιδείας της Ελλάδας.
• ∆ιαθετουµε λεωφορεία που
παραλαµβάνουν τα παιδιά σας απο τα
αµερικάνικα σχολεία, τα φέρνουν σε µας
και τα επιστρέφουµε στο σπίτι σας.

∆ιδάσκονται
Ελληνικά, Γραµµατική,
Θρησκευτικά, Ιστορία,
Γεωγραφία, Μουσική,
Χορός, Οικοκυρικά και Μαγειρική.

∂¶π∆√∫π∞!
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Λειτουργούν

Μαθήτριες στο µάθηµα των οικοκυρικών
µαθαίνουν να κάνουν πρόσφορα

Γράψτε τα παιδιά σας στο απογευµατινό µας σχολείο
και δώστε σ’ αυτά πλήρη ελληνοχριστιανική µόρφωση.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα γραφεία του σχολείου στο (718) 274-5579
στα γραφεία της εκκλησίας στο (718) 932-1592 ή επισκεφθείτε µας

Registered Mortgage Broker, N.Y.S. & CT Banking Department. Loans Arranged Through Third Party Provider

Θα χαρούµε να σας γνωρίσουµε

∆ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

χίσουν
για όσα παιδιά αρ
τα µαθήµατα από το
Σεπτέµβριο

Μικρές Αγγελίες

8
Zητούνται Yπάλληλοι
To HOMERIC TOURS ζητά δίγλωσση
RECEPTIONIST (Aγγλικά-Eλληνικά),
για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά
του γραφεία στο MANHATTAN.
Xρήση computer απαραίτητη. Απoστείλατε βιογραφικό σας στο E-mail:
Careers@homerictours.com
116084/990/9-01

ATOMO πεπειραµένο, γνώστης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, να εργαστεί σε
ελληνικό SEAFOOD RESTAURANT στην
ASTORIA. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. (718) 702-4965, αφήστε µήνυµα.
116083/16244/09-04

Bραδινός MANAGER, πεπειραµένος.
Aποταθείτε προσωπικά: PELHAM BAY
DINER, 1920 E Gun Hill Road, Bronx,
NY. Tηλ. (718) 379-4130.
116081/1299/08-31

ΚΥΡΙΑ υπεύθυνη για να συντροφεύει
µέσα και έξω ηλικωµένη κυρία και να
ασχολείται µε το νοικοκυριό, 2-3 φορές
την εβδοµάδα. Περιοχή HUNTINGTON, L.I.
Tηλ. (631) 624-2549.
116082/105/09-05

MEDICAL ASSISTANT for OPHTHALMOLOGY GROUP in QUEENS AND
MANHATTAN. Graduate of Medical
Assisting Program and evening availability required. Fax or E-mail resume
(718) 728-4191, nyretina@yahoo.com
116077/12285/09-01

EYKAIPIEΣ!!!
• COFFE SHOP, BROOKLYN, 12 χρόνια λίστα,
$ 21,000-22,000 την εδοµάδα. Τ. $525,000 µε
$200,000 προκαταβολή.
• DELI , MANHATTAN, 12 χρόνια λίστα,
$22,000 µε $23,000 την εβδοµάδα. T $325,000
µε $150,000 προκαταβολή µε security.
•DINER, LONG ISLAND, $40,000+/εβδ. Ενοίκιο $4,900. T.$1,100,000 µε $300,000 προκαταβολή.
•DELI/FAST FOOD, LONG ISLAND,
$12,000/εβδ. T. $140,000 µε $70,000 προκαταβολή.
•COFFEE SHOP, MANHATTAN: Eβδοµ. εισπρ. $22,000, 18 χρ. λίστα, ενοίκιο $8,000
µε τους φόρους. Kαινούργιο στην αγορά.
T.$550,000.
•DINER, NJ: Eβδοµ. εισπρ. $30,000, ενοίκιο $6,000, no RE taxes, κλείνει νωρίς. T.
$850,000 µε $300,000 προκατ. Gold mine!
•DINER, MANHATTAN: Eβδοµ. εισπρ.
$26,000, 11 χρ. λίστα. T.$500,000, προκαταβολή $250,000.
•COFFEE SHOP, BKLYN: Breakfast & lunch,
εβδοµ. εισπρ. $10,000, 15 χρ. λίστα. Eνοίκιο $3,500. T.$290,000, προκατ. $100,000.
•COFFEE SHOP, DOWN TOWN BKLYN: Iδιος
ιδιοκτήτης 25 χρ. Eβδοµ. εισπρ. $30,000, κλείνει νωρίς. T.$600,000, προκατ. $250,000.
•Eλληνικό φηµισµένο DELI (ΠANTOΠΩΛEIO), ASTORIA: Kαθιερωµ. για 30
χρ.,
εβδοµ.
εισπρ.
$16-17,000.
T.$110,000, µε 1/2 προκαταβολή.
•DELI/FAST FOOD, BRONX: Eβδοµ. εισπρ. $7,500-8,000, 15 χρ. λίστα. Eνοίκιο
$3,000. T.$250,000, προκατ. $100,000.

PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166
201278/847/12-31

MANAGER αnd ASSISTANT MANAGER for
PATSYS PIZZERIA & ANGELOS PIZZERIA,
MIDTOWN MANHATTAN. Call (212)688-5916
or send fax (212) 688-0679 or email:
info@aristaassociates.com
116073/12863/09-01

Zητείται Συγκάτοικος
Κύπρια φοιτήτρια ζητά φοιτήτρια για
συγκατοίκηση σε διαµέρισµα 2 υπνοδ.
στη περιοχή ΑΣΤΟΡΙΑΣ. Παρακαλώ
τηλ. (732) 513-8352.
139599/16878/09-03

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
DELPHI EMPLOYMENT AGENCY
352 7th Ave (µεταξύ 29 & 30 St),
Ste#714, Manhattan, NY 10001
Tel.: (212) 402-7735
Το γραφείο µας µε υπευθυνότητα
σας βρίσκει εργασία
σε εστιατόρια, Delis, Pizzas, Room &
Board κ.α.,
εντός και εκτός Νέας Υόρκης
Για γρήγορη και αποτελεσµατική
εξυπηρέτηση ζητήστε την Αννα
µεταξύ 7 π.µ. - 5 µ.µ., ∆ευτέρα - Παρασκευή
και 8 π.µ. - 12 µ.µ. το Σάββατο
709474/13049/09-03

ΑTLAS ΕΜPLOYMENT AGENCY, INC.
125 East 23rd Street, Suite 403,
(µεταξύ Park & Lexington Ave.),
New York, New York 10010
Tηλ.:(212) 777-2211
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).
Eπίσης αναλαµβάνουµε πληρεξούσια
για την Eλλάδα.
Ωρες γραφείου 7:00 π.µ.-5:00 µ.µ.
Σάββατο 8:00 π.µ.-12:00 µ.
Zητήστε τον Tέρρη, Nτίνο ή Nίκο
8692/12-31

EMPLOYMENT
AGENCIES
TIMES SQUARE
license #0250270
1133 Broadway (26th St.,)
(Rm 1308) Manhattan

(212) 255-6620/1

QUEENS PLAZA
license #0906297
42-15 Crescent St. (Rm 706)
L.I.C., NY 11101

(718) 392-3253/4
Fax: (718) 392-3256
∆ύο γραφεία που ειδικεύονται στα:
RESTAURANTS, CONSTRUCTIONS,
FACTORIES, OFFICES, HOTELS,
CAMPS, CLUBS, κλπ.
Εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Προσωπικά/Γνωριµίες/Συνοικέσια
Ελληνίδα κυρία, χωρίς καµία υποχρέωση, εµφανίσιµη, λεπτή, σύγχρονη γυναίκα, µορφωµένη, καλλιεργηµένη, µε
ευγένεια ψυχής και ανθρωπιάς, εργαζόµενη, χαρούµενος άνθρωπος, φυσιολάτρης, υγιεινή διατροφή, περπάτηµα, µη
καπνίστρια. Επιθυµεί σοβαρή γνωριµία
µε σκοπό το γάµο µε ευγενικό, φιλαλήθη, καλλιεργηµένο άνδρα, να έχει παιδεία, χαµηλών τόνων, έξυπνο, δραστήριο και ευπαρουσίαστο 55-60 ετών.
Προτιµάται από Νέα Υόρκη, Βοστώνη.
Μόνο σοβαρές προτάσεις: 011-30-210
4120456.
A/A76/09-21

Eνοικιάσεις ∆ιαµερισµάτων
FLUSHING
κοντά στον Aγιο Nικόλαο
∆IAMEPIΣMA ενός υπνοδωµατίου, στο
Β’ όροφο οικίας 2 οικογενειών. Ενοίκιο
$1,200 συµπεριλ. γκαζ και ηλεκτρικό.
Tηλ. (718) 930-5032.
417272/10954/09-03

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων
NEW HAVEN, CT for sale at $1,250,000
Great location, directly off I-95. Full
service RESTAURANT with catering
business. Gross revenue, $2,640,000.
Serves breakfast, lunch, dinner 7 days/
wk. 7000 sq. ft., liquor license.
Call Jeff at VR Business Brokers
203-772-3773.
www.vrnutmeg.com
200225/16745/09/05

UPSTATE, NY, BINGHAMTON AREA:
RESTAURANT/CATERING µε άδεια ποτού, 225 καθ., 6,500τ.π. µε τελ. υπόγ.
3,000τ.π. και 3 κουζίνες + 2 όροφοι µε
4+4 διαµ. (χρειάζονται ανακαίνιση). H
τιµή µειώθηκε στα $900,000. Qualified
SBL. Iδιοκτήτης βιάζεται.
UPSTATE, NY, ORANGE CTY: DINER µε
θέα σε λίµνη, 1,1 αcres. Aδεια ποτού,
καθιερ. για χρόνια µε σταθερή πελατεία, 175 καθ. T. $2,5M. Qualified SBL
SOUTH NEW JERSEY: DINER µε
άδεια ποτού, ανοιχτό µόνο 1 1/2 χρόνo,
175 καθ., οικόπεδο 1 1/2 acre. Xρειάζεται δυναµικό ιδιοκτήτη. Eπιχείρηση και
ακίνητο $2,700,00.
BUCKS COUNTY, PA, κοντά στο καιν.
καζίνο: DINER µε άδεια ποτού. Oικόπεδο πάνω από 2 acres, 300+ καθ. Yψηλές
εισπρ. Zητούν $6,500.000.
BUCKS COUNTY, PA: DINER µε άδεια
ποτού, 350 καθ., µεγάλο πάρκιν, πολύ
µεγάλες εισπρ. µε προοπτική για ακόµη
µεγαλύτερες. Πωλ. η επιχείρηση $3,100,000.
NJ, SOUTH AMBOY: BREAKFAST &
LUNCH, 90 καθ., µακρά λίστα, χαµηλό
ενοίκιο. Iδιοκτήτης βιάζεται να το πουλήσει. T. $105,000.
STATEN ISLAND, NY: BAGEL/DELI/
COFFEE SHOP. Εβδ. εισπράξεις πάνω
από $20,000 και προοπτική για καλύτερα. Αριστη τοποθεσία, καλή λίστα, πάρκιγκ. Ζητούν $545,000 µε $300,000
προκαταβολή.
Zητείστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY
(718)981-5800 ή (718)619-7985
200142/16167/08-31

CENTRAL PENNSYLVANIA
RESTAURANT/GRILLE, ολοκαίνουγιο ακίνητο (5 ετών) σε προνοµιούχα τοποθεσία.
Κτίριο 7,191τ.π. σε οικόπεδο 2.81 acres
και ξεχωριστό BAR. Αριστοι όροι ενοικίασης. Πωλούνται η επιχείρηση, ο εξοπλισµός και η άδεια ποτού.
SUPERMARKETS (2). To ένα είναι σε
εµπορικό κέντρο µε πολυάσχολο LAUNDROMAT + ένα ακόµη ΑΚΙΝΗΤΟ, τό άλλο
είναι πλήρως ανακαινισµένο. Yψηλά κέρδη και από τα δύο!!!
DINER (2), σε εξαιρετικές περιοχές! Πωλ.
επιχείρηση, εξοπλισµός και ακίνητο. Μεγάλη ευκαιρία για επένδυση!
TAVERN/BAR ακριβώς απέναντι από κυβερνητικά γραφεία σε εµπορική περιοχή.
Μεγάλο πελατολόγιο και πολύ καλά οργανωµένη επιχείρηση. Πωλούνται η επιχείρηση, ο εξοπλισµός, άδεια ποτού PLCB
και ακίνητο. Μεγάλη ευκαιρία.
FORMER FRANCHISE RESTAURANT,
4,776 τ.π. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε
δρόµο υψηλής κυκλοφορίας. Ιδανικό για
κατάστηµα, service station, τράπεζα, ταβέρνα, fast-food rest. κ.λπ.
RESTAURANT, πολύ δηµοφιλές! Πάνω
από 300 καθ. µε banquet rms, outdoor
deck & CATERING. 16,000+τ.π. Πωλ.
επιχείρηση, εξοπλισµός, ακίνητο κι άδεια
ποτού.
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.

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

EYKAIPIEΣ!!!
1)RESTAURANT µε PUB. Σύνορα MA/CT.
Ετήσιες εισπράξεις $1.5 εκατ. Μεγάλο
πάρκινγκ, 220 καθ. Ζητούν $300,000
προκαταβολή. Πωλείτε η επιχείρηση και
το ακίνητο. Ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται.
2)PIZZA/REST., πλησίον WEBSTER, MA:
Eβδοµ. εισπρ. $11-12,000, ανοιχτό 6
µέρες,χωρίς delivery, 70 καθ., 15 χρ. λίστα. T.$245,000 µε $125,000 προκαταβολή
3)FAMILY RESTAURANT, LAKES REGION
of NH: Eισπρ. $25,000, καιν. εξοπλισµός., 200 καθ., µεγάλο πάρκιν, 20 χρ.
λίστα µε προοπτική αγοράς ακινήτου. T.
$700,000, προκατ. $300,000.
4)PIZZA/SUBS + AKINHTO και 2
MAΓAZIA, SOUTH OF BOSTON: Ωραία
περιοχή. Eβδoµ. εισπρ. $6,000 with no
grill+no frylators, µεγάλο πάρκιν. Tιµή
$550,000 ή µόνο η επιχείρηση $135,000
µε προκαταβολή το 1/2.
5)PIZZA/SUBS,BRAINTREE,MA: Eβδοµ.
εισπρ. $20,000, ενοίκιο $2,800, 10 χρ.
λίστα. T.$450,000 µε 1/2 προκαταβολή.
6)PIZZA/SUBS, πλησίον FALL RIVER, MA:
Eβδοµ. εισπρ. $7,500 σε 6 µέρες χωρίς delivery, 70 καθ. Eνοίκιο $1,400 µε
10 χρόνια λίστα. T.$210,000, προκαταβολή $100,000.
7)PIZZA/SUBS, JAMAICA PLAIN, MA:
Eξαιρ. περιοχή, εβδοµ. εισπρ. $7,500, 24
καθ., 9 χρ. λίστα. Tιµή µειώθηκε στα
135.000 µε προκατ. $80,000.
Listings wanted, New England area
We have buyers
JIM PAPPAS REAL ESTATE
(617) 325-4647
207860/438/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS
1)RESTAURANT/PIZZA, SOUTH NH, Rte
125, κεντρ. δρόµος, καινούργια dining
rm/kitchen, ωραίο κτίριο, ετήσιες εισπρ.
περίπου $1,000,000. Ενοίκιο $5,500 το
µήνα. Πάρκιν περίπου 50 αυτοκιν. Πωλ.
επιχείρηση για $400,000 και κτίριο για
$600,000. Ιδιοκτήτης χρηµατοδοτεί.
2)PIZZERIA/FAST FOOD, MA: No
Delivery, ανοιχτό 6 µέρες, καιν. µαγαζί
µε κουζίνα σε άριστη κατάσταση, ωραίο
dining rm, 49 καθ. Full liquor license.
Eτήσιες εισπρ. πάνω από $400,000.
Eνοίκιο $2,000NNN/µήνα µε 15 χρ. λίστα. Πωλ. επιχείρηση για $275,000 µε 1/2
προκαταβολή.
3)FAST FOOD/PIZZA/SUBS/SEAFOOD:
45’ Bόρεια της Bοστώνης, HAMPTON ,
NH, κεντρ. δρόµος (Rt 1) 45 καθ. µέσα και 35 καθ. patio. Eυρύχωρη κουζίνα
και ωραίο dining rm. Eβδοµ. εισπρ.
$13,000. Eνοίκιο $3,000, λίστα 10 χρ.,
ανοιχτό 6 µέρες, πάρκιν 20 αυτοκ. Πωλ.
η επιχείρηση $325,000 µε 1/2 προκατ.
4)PIZZERIA-FAST FOOD:BARRINGTON,
SOUTH NH (Rte 125), κεντρ. δρόµος.
Kαθιερ. επιχ. για πολλά χρόνια µε
άδεια µπύρας και κρασιού. Eβδοµ. εισπρ. πάνω από $9,000. Eνοίκιο $2,250,
λίστα 10 χρ. Ωραίο dining rm µε 65 καθ.
Delivery µόνο 10%. Aνετο πάρκιγκ. Πωλείται επιχείρηση $235,000 µε $100,000
προκαταβολή.
5)PIZZERIA/FAST FOOD, GORHAM
NH: Kεντρ. δρόµος. Eβδοµ. εισπρ. περίπου
$10,000, no delivery. Eνοίκιο $1,150,10 χρ.
λίστα. Πάρκιν για 15-20 αυτοκίνητα. Πολύ
κερδοφόρο. Πωλ. επιχείρηση για $150,000
µε $80,000 προκατ. Προοπτική αγοράς
του κτιρίου.
OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 / (508) 495-0015

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

Χρηµατοδοτήσεις
EMΠΟΡΙΚΑ
∆ΑΝΕΙΑ
AΠΟ $100,000
MΕΧΡΙ $5,000,000
Πρώτη δανειοδότηση ή
επαναχρηµατοδότηση για
αγορά πολυκατοικιών
και ακινήτων.
εµπορικής και µεικτής χρήσεως
Απευθείας συναλλαγές µε την
ΕMIGRANT BANK
µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες
της Νέας Υόρκης.
ΜΑΚΡΟΧΡOΝΙΑ ∆AΝΕΙΑ
10 &15 χρόνων
EMIGRANT FUNDING CORP.,
προσφέρει δάνεια για κάθε ανάγκη.
Εξυπηρετούµε
την Μητροπολιτική NY
και ΝJ, CT, PA, MA, RI.
BROKERS PROTECTED %
PREMIUMS PAID TO BROKERS
Ζητήστε τον
TED STAVROPOULOS
(212) 850-4292
A subsidiary of Emigrant Savings Bank
Member FDIC. Equal Housing Lender.
Equal Opportunity Lender.
EFC is registered or licensed with the Banking Depts or Divisions in NY, NJ, CT,
PA, MA, RI. This is not an offer or gurarantee to extend credit. All loans are
subject to submission of a complete application, underwriting review and
credit and property approval. This advertisement is subject to change without notice.

308483/11845/10-24

2040RE/321/12-31

0ΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
✓BAYSIDE: MONOKATOIKIA τούβλ.,
ανεξ., τύπου SPLIT LEVEL, επί οικοπεδου 50X100, σαλόνι, family room, τραπεζαρία, µεγάλη κουζ., 3 υπνοδ., 2 1/2
λουτρά, γκαράζ. Τ. $699,900.
✓WHITESTONE: OIKIA 3 οικογ. τούβλ., των 6+6+3 διαµ., τελειωµ. υπόγειο,
µε ξεχωρ. είσοδο,γκαράζ, πλησίον αγοράς και συγκοινωνίας. T. $1,125,000.
✓BAYSIDE/ WEEKS
WOODLAND:
MONOKATOIKIA CUSTOM MADE Colonial, επί οικοπέδου 50X125, 5 υπνοδ.,
3 1/2 λουτρά, µεγάλη κουζίνα, jacuzzi,
steam room, γυµναστήριο, swimming
pool. Πολλά έξτρας. T. $1,799,000.
✓BAYSIDE TERRACE: ∆IΠΛOKATOIKIA,
τούβλ., ανεξ. σε καλή κατάστ. µε 2 διαµ.
των 5 και 3 δωµ., τελειωµ. υπόγειο µε λουτρό και κουζίνα, γκαράζ. T. $799,000.
✓BEECHHURST: MONOKATOIKIA τούβλ., ανεξ., ωραία περ., 3 υπνοδ., σαλόνι, τραπεζαρία, καινούργια κουζίνα, 2
λουτρά, τελειωµ. υπόγειο. T. $729,000

✓ΑΣΤΟΡΙΑ: OIKIA 4οικογ., τούβλ., τελειωµένο ισόγειο, γκαράζ, πλησίον αγοράς και συγκοινωνίας. T.$1,399.000.
✓BAYSIDE: MONOKATOIKIA, τούβλ., σαλόνι, τραπεζαρία, 3 υπνοδ., 2 λουτρά, τελειωµ. υπόγ., γκαράζ. Τ. $519,000.
✓WHITESTONE: MONOKATOIKIA ανεξ., oικόπεδο 50X100, καινούργια κουζίνα, σαλόνι,
τραπεζαρία, 4 υπνοδ., 3 λουτρά, τελειωµ. υπόγειο µε ξεχωριστή είσοδο, γκαράζ, T. $834,000.
✓FLUSHING NORTH: Center Hall Colonial
MONOKATOIKIA, ανεξ., τούβλ., σαλόνι µε τζάκι,
µεγάλη τραπεζαρία, custom made κουζίνα, 5
υπνοδ., 3 1/2 λουτρά, τελειωµένο υπόγειο,
γκαράζ 2 αυτοκινήτων, χτιστή πισίνα.
T.$999,000
***********
✓ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆IAMEPIΣMATA
στις περιοχές: FLUSHING, WHITESTONE and
BAYSIDE καθώς και MONOKATOIKIEΣ.

Eπίσης ENOIKIAZONTAI ΓPAΦEIA
κατάλληλα για ιατρούς, professional και
community facilities µε πάρκιν.
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CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-21 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY

(718) 357-4800

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ∆EYTEPA 31 AYΓOYΣTΟΥ 2009
JIMMY C. SOLOMOS
•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.

Legal Notices/Auction Notices
AUC 0935861 sells on 9/10/09 at 8:00am at
59-35 Fresh Meadow Lane, Flus,NY 1999
Dodge 1B4GP44G7XB866847 Re:K D Pinck
ney: 1990Honda 1HGCB7659LA148571 Re:K
S Shackleford. 8:30am at 216-19-21 Hmpstd
Ave., QnsVil,NY 2001Nissa JN1CA31DX1T60
8821 Re:R J Chemaly. 9:00am at 215-26 Jam
Ave.,QnsVill,NY 2006Mazda JM1BK32G5614
68310 Re:T Chrisphonte/Mazda Amer Ct:1
998Toyot JT3HN87R2W9016846 Re:J Harrod.
10:00am at 1009 Bch 21st St, FrRkwy,NY 2001
BMW WBAGH83401DP33080 Re:J Gluck/
Manufacturers & Traders Trst Co. 10:30am at
7105A Amstel Blvd, Arvn,NY 2002LA/RO SAL
TY15402A747532 Re:C L Evans/Eastern Caro
lina Auto Fin: 2004Chevy 1GNDT13S94233
1320 Re:J Browne/Navy FCU. Publ. 8/ 24/09
& 8/31/09

709934/11032/12-31

Πωλήσεις στην Eλλάδα

270171/10550

Πωλήσεις Οικιών

Εργολάβοι

32-14 Astoria Blvd, Astoria, NY 11102
Tel. 718.777.5700 Fax: 718.204.5464
• ASTORIA/28th Ave. & 42nd St. ΟΙΚΙΑ 2 οικογ. τούβλ., µεγάλη αυλή, χώρος για πάρκιν. Eυκαιρία! T.$719.000.
• LONG ISLAND CITY ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
µε κατάστηµα χωρίς λίστα. Τ. $775,000
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΟΙΚΙΑ 2
οικoγ. τούβλινη των 5+5+ισόγειο+
γκαράζ. Σε καλή κατάσταση.
• ASTORIA/DIΤΜARS, 29 Street, ΟΙΚΙΑ 2 οικογ. duplex, ανεξάρτητη, των 6
και 5 δωµατίων σε οικόπεδο 25X130.
Τ$885,000.
• ASTORIA/DITMARS 23 Rd, OIKIA 2
οικογ. ανακαινισµένη των 5+5+τελειωµένο υπόγειο.
• ASTΟRIA/DITMARS 3 family with a
store and basement + 2 parking spaces.
Των 3 δωµατίων, 1 υπνοδωµάτιο το καθένα, ξεχωριστά boiler. Τ.$1,195,000.
• LONG ISLAND CITY, ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μ1-3zoning, 3+2 υπνοδ. Τ.$779,000.
www.zikosrealty.com
Ζητήστε τον Peter.
200868/14857/09-03

•ASTORIA/DITMARS, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
τούβλινη, ανακαινισµένη των 6 δωµατίων, 3 υπνοδωµάτια, τελειωµένο υπόγειο, γκαράζ. T. $725,000
• ASTORIA/DITMARS, OIKIA τούβλινι, 2
οικογενειών, διαµέρισµα των 7 δωµατίων, douplex, 4 υπνοδωµάτια και δεύτερο των 4 δωµατίων, τελειωµένο υπόγειο,
parking. T. $839,000
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΟΙΚΙΑ 2
οικογενειών των 6 και 5 δωµατίων σε οικόπεδο 40x80. Χρειάζεται δουλειά. Ιδανικό για να χτιστεί οικία 3 οικογενειών.
Υπέροχη τοποθεσία. T. $ 795000
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO 4 δωµατίων, 2 υπνοδωµάτια σε πολυκατοικία 6 οικογενειών µε
χρήση υπογείου, πλυντηρίου και κήπου.
Τ. $ 439,000
• ASTORIA/UPPER DITMARS. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO, 3 δωµατίων, 1 υπνοδωµάτιο. Σε άριστη κατάσταση. T. $299,000
*****************
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

22221RE/45/12-31

LONG ISLAND
•HICKSVILLE:Oικία split level ranch
expanding, σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, 4 υπν., 2 λουτρά, τελειωµένο µεγάλο υπόγειο, 1 1/2 γκαράζ. Μπορεί να
µετατραπεί σε Μ/D T. $457.500
•HICKSVILLE:OIKIA Ranch, σαλόνι,
τραπεζαρία, µεγάλη κουζίνα, 3 υπνοδωµ., 1 1/2 λουτρά, µεγ. τελειωµ. υπόγειο, C/AC, γκαράζ 2 αυτοκ. Πολλά
έξτρα. T. $449.000
•HICKSVILLE: Oικία High Ranch M/D,
2 σαλόνια, τραπεζαρία, 2 κουζίνες, 5
υπνοδωµ., 3 λουτρά, τελειωµένο µεγάλο υπόγειο µε εξωτερική είσοδο γκαράζ, κοντά σε όλα. T. $565.000
•BETHPAGE: Oικία Colonial, µεγάλο
σαλόνι, τραπεζαρία, 4 υπνοδωµ., µεγάλη κουζίνα, καθιστικό µε τζάκι,3λουτρά, µεγάλο τελειωµ. υπόγειο, γκαράζ,
2 αυτοκ.. T. $498.000
•PLAINVIEW: Oικία high Ranch µητέρας/κόρης, σαλόνι, τραπεζαρία, 4
υπνοδ., 3 λουτρά, µεγάλη κουζίνα, 3
γκαράζ. T. $539.000
•SYOSSET: Oικία CAPEl, 4 υπνοδωµ., 2
1/2 λουτρά, υπόγειο, γκαράζ, πλησίον
τρένου. T. $525.000.
WOODBURY: OIKIA split level, µεγάλη κουζίνα µε τζάκι, C/AC, 3 υπνοδ.
2 λουτρά, τελειωµ. υπόγειο, γκαράζ 2
αυτοκ., εξαιρ. κατάσταση. Τ.$654,000
∆ιαθέτουµε πολλές άλλες οικίες

FULL MORTGAGE DEPARTMENT
ΚΑΙΤΗ ΦΩΚΑ
ALPHA REALTY
(516)822-1300, (516)942-3321
2225Re/35/12-31

•ASTORIA-DITMARS area: 2 Μεγάλο
γωνιακό οικόπεδο 125Χ100, υπάρχει
µέσα ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ και ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ιδανικό για κατασκευαστή. Μπορεί να
χτίσει µαγαζιά και διαµερίσµατα. Ζητούν $2,700,000.
•LONG ISLAND CITY: ∆ιπλό γωνιακό
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 18Χ200, (200 π. πάνω στη
35th λεωφ.). Υπάρχει µέσα διόροφο κτίριο που περιλ. στο ισόγειο µαγαζί και
στο 2ο όροφο διαµέρισµα. Επίσης
υπάρχει χώρος για πάρκιν 15 αυτοκινήτων. Τιµή $950,000.
•LONG ISLAND CITY: Mεγάλο ΟΙΚΟΠΠΕ∆Ο 50Χ150, πάνω σε κεντρική λεωφόρο. Στο οικόπεδο υπάρχουν 2 ΟΙΚΙΕΣ των 2 οικογ. εκάστη. Εξαιρετική
ευκαιρία για πεπειραµένο κατασκευαστή. Τιµή $2,800.000.
•ASTORIA, 30th Ave area: EΠAΓΓEΛMATIKOΣ XΩPOΣ µε έγκριση για ιατρικό ή κοινοτικό κέντρο ή γραφεία συλλόγου, 3,750
τ.π. Eνοίκιο $6,250 τον µήνα.
•ASTORIA/UPPER DITMARS: ∆IAM.
CONDO, B’όροφος µε θέα στο πάρκο.
γων., ευρύχωρο, φωτεινό, 1 υπν., ξύλινα (δρύινα) πατώµατα, πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων,
T.$310,000. Tηλ. έχουµε το κλειδί!
•ASTORIA/UPPER DITMARS, BARCLAY
GARDENS: ∆IAMEPIΣMA/CONDO
820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρετική κατάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο, κοινόχρηστα $328/µήνα. T. $460,000.
•ASTORIA/SHORE TOWER: ∆IAMEPIΣMA CONDO ενός υπν. µε µπαλκόνι
και ξύλινα πατώµατα, πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. T.$440,000.
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 35-10 B’way, Suite 207, Astoria, NY 11106

(718) 932-4097

KREOS CONSTRUCTION,CORP.
INTERIOR REMODELING PLUS
Tεχνικό συνεργείο µε 20 χρόνια πείρα,
αναλαµβάνει µε συνέπεια και ειλικρίνεια, 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

ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN:
ΓΛΥΦΑ∆Α (Ελληνικό). Πωλείται ∆ΙΑΜΑΡΙΣΜΑ ολοκαίνουργιο, πολυτελές, 3
υπνοδ. µεγ. σαλόνι, 3 µπάνια, µοντέρνα
κουζίνα, τζάκι, µεγ. βεράντες, γκαράζ 2
αυτοκιν., θέα τη θάλασσα, ένα τετράγωνο από πάρκο και συγκοινωνίες. Το κτίριο διαθέτει πισίνα για τους ενοίκους.
Τηλ. Αθηνών: 011-30-6942-994499
A/A75/09-04

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
στην Ελλάδα

A/A109/10-17

7094240/7125/12-15

∆ικηγόροι

Μέντιουµ/Αστρολόγοι

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.

Αστρολόγος • Μέντιουµ • Χειροµάντης
Το προικισµένο µέντιουµ

ΣΟΦΙΑ

διαβάζει φωτογραφίες, λύνει µάγια. Μπορεί να σας
βοηθήσει σε όλα τα προβλήµατά σας γρήγορα
και αποτελεσµατικά. Εάν έχετε προβλήµατα
µε τη δουλειά, το γάµο σας, την υγεία σας
και τον έρωτα, τηλεφωνήστε για ραντεβού στο:

(718) 304-6206
Μιλά Ελληνικά
5859

Ε ΛΕΝ Α
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

709597/85/12-31

ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATES
PETER J. KOULIKOURDIS
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

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

Βιβλιοπωλείο

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ

Εθνικού Κήρυκα

(718) 522-3495

Τηλ. (718) 784-5255

371 Court Street
Brooklyn, NY 11231

Γραφεία Τελετών
H οικογένεια που συµπαραστάθηκε και θα εξακολουθήσει να συµπαραστέκεται
για πολλά ακόµα χρόνια στην Οµογένεια
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
I∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

∆IΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

John G. Litras
FUNERAL DIRECTOR CORP.
MAIN OFFICE

Dahill Funeral Home
2525 65th Street, Brooklyn, N.Y. 11204
∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

24 HOUR PHONE

(718)336-2900
EDWARD SPARACIO, MANAGER
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ BROOKLYN

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
SERVICES AVAILABLE IN ALL COMMUNITIES

Τοll free 1-877-324-4551

2454

LITRAS
FUNERAL HOME
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Καθιερωµένο από την Οικογένεια LITRAS
Για την πιό δύσκολη στιγµή της Ζωής.
Οταν φεύγουν για το αιώνιο ταξίδι τα αγαπηµένα πρόσωπα, αποταθείτε στο

Litras Funeral Home,
που για 75 χρόνια εξυπηρετεί τον Ελληνισµό, µε πιστότητα και αξιοπρέπεια,
ακολουθόντας µε κάθε λεπτοµέρεια τις ελληνοχριστιανικές µας παραδόσεις.

MAIN OFFICE 24 Hour

1(718) 658-4434
Το πιό χαµηλό κόστος µεταφοράς στην Ελλάδα και Κύπρο.
Οι προσωπικές υπηρεσίες της οικογένειας Λήτρα,
στην περιοχή σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

1-800-BGLITRA
83-15 Parsons Blvd, Jamaica, NY 11432

227944/1369/12-31

∆εχόµαστε AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTER CARD και DISCOVER για αγγελίες, διαφηµίσεις και συνδροµές (718) 784-5255
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∆ΙΕΘΝΗ σε συντοµία

Νέα κυβέρνηση
στο Τόκιο
ΤΟΚΙΟ. («ΑΠΕ»). Η αντιπολίτευση
οδεύει προς ιστορική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν
χθες στην Ιαπωνία, όπως δείχνουν
οι δηµοσκοπήσεις έξω από την κάλπη, µία νίκη που αναµενόταν να
εκτοπίσει το συντηρητικό κόµµα
από την εξουσία, την οποία ασκούσε για 50 χρόνια και θα δώσει στους
πρωτόπειρους στην άσκηση της
εξουσίας ∆ηµοκρατικούς την ευκαιρία να αναζωογονήσουν την αδύναµη Οικονοµία.
Οι δηµοσκοπήσεις έξω από την
κάλπη, που διεξήγαγαν ιδιωτικά
ΜΜΕ, δείχνουν πως το ∆ηµοκρατικό Κόµµα της Ιαπωνίας (DOJ) µπορεί να καταλάβει τα δύο τρίτα των
εδρών στην Κάτω Βουλή που αριθµεί 480 µέλη.
Μία νίκη του ∆ηµοκρατικού
Κόµµατος θα ανατρέψει µία τριµερή συνεργασία ανάµεσα στο LDP,
τις µεγάλες επιχειρήσεις και τους
γραφειοκράτες που µετέτρεψαν
την Ιαπωνία σε µια καταστροφική
οικονοµική δύναµη µετά την ήττα
της χώρας στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η πολιτική αυτή κατέρρευσε
όταν η οικονοµία-«φούσκα» της Ιαπωνίας εξερράγη στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 µε αποτέλεσµα η
µεγέθυνση να παραµένει έκτοτε
στάσιµη.
«Είναι περίπου το τέλος του µεταπολεµικού πολιτικού συστήµατος
στην Ιαπωνία», δήλωσε ο Τζέρι
Κέρτις, ένας Ιάπωνας ειδικός στο
Πανεπιστήµιο Κολούµπια.
Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές
επιθυµούσαν µία λύση στο αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το κοινοβούλιο, όπου οι ∆ηµοκρατικοί
και οι σύµµαχοί τους ελέγχουν τη
λιγότερο ισχυρή Ανω Βουλή και
µπορούν να καθυστερήσουν την
ψήφιση νοµοσχεδίων.
Ο ηγέτης του ∆ηµοκρατικού
Κόµµατος Γιούκιο Χατογιάµα, 62
ετών, εύπορος εγγονός ενός πρώην
Πρωθυπουργού, ευχαρίστησε τους
εκλογείς για την υποστήριξή τους,
µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στο λαό για την υποστήριξή του», δήλωσε.

Κατηγορίες κατά
του Ολµερτ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. («ΑΠΕ»). Τρεις κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν εις βάρος του Ισραηλινού πρώην πρωθυπουργού Εχούντ Ολµέρτ,
ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, Μεναχέµ Μαζούζ.
«Ο γενικός εισαγγελέας αποφάσισε να απαγγείλει κατηγορίες εις
βάρος του πρώην πρωθυπουργού
Εχούντ Ολµέρτ και της προσωπικής
γραµµατέως του Σούλα Ζάκεν»,
ανέφερε ανακοινωθέν του γραφείου. «Ο φάκελος των κατηγοριών
υποβλήθηκε σήµερα στο επαρχιακό δικαστήριο της Ιερουσαλήµ», διευκρινίζεται στο κείµενο.
Είναι η πρώτη φορά που απαγγέλλονται κατηγορίες εις βάρος
ενός πρώην Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, σύµφωνα µε την ίδια πηγή.
Οι κατηγορίες περιλαµβάνουν απάτη, διάρρηξη εµπιστοσύνης και φοροδιαφυγή και αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο Ολµέρτ ήταν
δήµαρχος της Ιερουσαλήµ και
υπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου, προτού γίνει πρωθυπουργός το
2006.
Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο
οποίος εξακολουθεί να διακηρύττει
την αθωότητά του, παραιτήθηκε
από τα καθήκοντά του στις 21 Σεπτεµβρίου 2008, όταν η Αστυνοµία
συνέστησε να του απαγγελθούν κατηγορίες σε σχέση µε το φάκελο Ταλάνσκι, µία υπόθεση παράνοµης
µεταφοράς χρηµάτων εκ µέρους
του Αµερικανού επιχειρηµατία Μόρις Ταλάνσκι.
Ο Εχούντ Ολµέρτ εγκατέλειψε
τα καθήκοντά του µετά το διορισµό
του Μπενιαµίν Νετανιάχου ως επικεφαλής της κυβέρνησης, στις 31
Μαρτίου.

Προηγείται
ο Καρζάι
ΚΑΜΠΟΥΛ. («ΑΠΕ»). Ο Αφγανός
πρόεδρος Χαµίντ Καρζάι προηγείται του κυριότερου αντιπάλου του,
Αµπντάλα Αµπντάλα, µε 46,3%
έναντι 31,4%, έπειτα από την καταµέτρηση των ψήφων από περίπου
το ένα τρίτο των εκλογικών τµηµάτων, δήλωσαν αξιωµατούχοι, µία
εβδοµάδα µετά τις εκλογές.
Ωστόσο, ο Καρζάι θα πρέπει να
συγκεντρώσει ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% προκειµένου να αποφύγει
το δεύτερο γύρο.

Τίµησαν τα γενέθλια
του Τζάκσον
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ. («ΑΠΕ»). Το Μεξικό
κατέρριψε το παγκόσµιο ρεκόρ
οµαδικού χορευτικού όταν 12.937
άνθρωποι χόρεψαν όλοι µαζί τη
διάσηµη χορογραφία του «Θρίλερ»,
της µεγάλης επιτυχίας του Μάικλ
Τζάκσον το 1982.
Οι Υπηρεσίες Νεότητας της µεξικανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν πως το ρεκόρ καταρρίφθηκε
από τους 12.937 ανθρώπους που
δήλωσαν επισήµως συµµετοχή.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία,
40.000 ώς 50.000 θεατές παρακολούθησαν το χορευτικό µπροστά
στο Μνηµείο της Επανάστασης.
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«Η Ελλάδα πρέπει να ανασκουµπωθεί», λέει το ∆ΝΤ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «Καθηµερινή»). Τον εφησυχασµό
θεωρεί το µεγαλύτερο κίνδυνο για
την ανάκαµψη ο γενικός διευθυντής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου, Ντοµινίκ Στρος Καν, και
προσθέτει ότι «αν τα τραπεζικά προβλήµατα δεν αντιµετωπισθούν, ο
συστηµικός κίνδυνος µπορεί να επιστρέψει».
Στην αποκλειστική του συνέντευξη στην «Καθηµερινή», προειδοποιεί ότι η ανάκαµψη δεν είναι
δεδοµένη και ότι ακόµη και αν έρθει, η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόµενα δύο χρόνια. Οπως
εκτιµά, ο βασικός βραχυπρόθεσµος
κίνδυνος για την παγκόσµια οικονοµία είναι να παγώσει η ανάκαµψη,
που το ∆ΝΤ αναµένει το πρώτο εξάµηνο του 2010, «αν λανθασµένα θεωρηθεί ότι πρόκειται περί διατηρήσιµης ανάπτυξης». Ερωτηθείς αν µετά τα κρατικά πακέτα στήριξης, πότε θα είναι η κατάλληλη στιγµή για
να αρχίσει η δηµοσιονοµική προσαρµογή και αν θα είναι κοινή για
όλες τις χώρες, ο κ. Καν απάντησε:

«Αυτό εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από τις χώρες που εξετάζουµε.
Για πολλές, δεν είναι ακόµη η ώρα
της εξόδου από τα κρατικά πακέτα
στήριξης. Αυτό θα πρέπει να έρθει
καθώς, και όταν, οι συνθήκες της
αγοράς το επιτρέψουν και η ανάκαµψη έχει εδραιωθεί γερά. Τότε θα
χρειαστούν αξιόπιστες και συνεκτικές στρατηγικές εξόδου ώστε να µαζέψουν µε τάξη τις σηµαντικές δηµόσιες παρεµβάσεις.
Αυτό θα χρειαστεί λογική σειρά
και ξεκάθαρη επικοινωνία από τις
δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές
αρχές. Συγκεκριµένα σχέδια εξόδου
θα χρειαστεί να προσαρµοσθούν
στα διάφορα µέτρα, να διασφαλίσουν την επίτευξη των µεσοπρόθεσµων στόχων της πολιτικής, αποφεύγοντας συνάµα τον κίνδυνο µιας
πρόωρης απόσυρσης της στήριξης.
Ο πολυµερής συντονισµός θα µπορούσε να συµβάλει στο να εξαλειφθεί ενδεχόµενος κίνδυνος διασυνοριακών στρεβλώσεων κατά τη
διαδικασία.
Για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου

η δηµοσιονοµική κατάσταση είναι
αδύναµη και επιδεινώνεται, και
όπου το εξωτερικό έλλειµµα είναι
µεγάλο, χρειάζονται πολιτικές που
θα ενισχύσουν την εµπιστοσύνη
στη µείωση αυτών των ανισορροπιών και στη διατηρησιµότητα της
µελλοντικής ανάπτυξης. Ωστόσο,
κάποιες χώρες µε υπερβολικά επίπεδα δηµόσιου χρέους χρειάζεται
να αρχίσουν την εφαρµογή ενός
αξιόπιστου σχεδίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής σύντοµα, ώστε να
απαντήσουν στην ανησυχία της
αγοράς για τη δηµοσιονοµική τους
βιωσιµότητα. Η Ελλάδα ανήκει ξεκάθαρα σε αυτήν την οµάδα», τόνισε.
Προσθέτει επίσης ότι η ελληνική
οικονοµία χρειάζεται επειγόντως
µεταρρυθµίσεις για να γίνει πιο
ανταγωνιστική.
Ερωτηθείς για την προειδοποίηση των οικονοµολόγων ότι µικρές
και σχετικά κλειστές οικονοµίες
όπως η ελληνική θα δυσκολευθούν
να επιστρέψουν σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µετά την κρίση, ο

επικεφαλής του ∆ΝΤ, λέει πως «οι
πρόσφατοι ρυθµοί ανάπτυξης στην
Ελλάδα ήταν πολύ υψηλοί και περιλάµβαναν κάποια έκτακτα στοιχεία,
όπως η σύγκλιση µε την Ευρωζώνη
και τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια µε
την ένταξη σε αυτήν. Στο µέλλον, η
γήρανση του πληθυσµού επίσης θα
περιορίσει σταδιακά την ανάπτυξη
του ΑΕΠ (όπως και στους εµπορικούς της εταίρους), άρα η χαµηλότερη ανάπτυξη θα πρέπει να αναµένεται ως φυσιολογική διαδικασία.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει», συνεχίζει
ο κ. Καν, «ότι η Ελλάδα δεν έχει επιλογές για να ενισχύσει την ανάπτυξη. Οι πολιτικές της θα πρέπει να
µειώσουν τις ανισορροπίες που σήµερα στέκονται εµπόδιο για µία
υγιή και διατηρήσιµη ανάπτυξη.
Αναφερόµαστε στα υψηλά και επίµονα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα
και χρέη, το πολύ υψηλό έλλειµµα
τρεχουσών συναλλαγών και την επιδεινούµενη επενδυτική της θέση
διεθνώς, αλλά και τις σοβαρές διαρθρωτικές δυσκαµψίες. Μία από τις
µεγάλες προκλήσεις για την Ελλάδα

ώστε να επανέλθει σε ισχυρή ανάπτυξη είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Γι’ αυτόν τον
σκοπό, θα πρέπει να αναλάβει χωρίς
καθυστέρηση εκτενείς διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Γι’ αυτό θα
χρειαστεί να διαµορφωθεί στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους πίστη και δέσµευση στη µεταρρυθµιστική ατζέντα σε τρία µέτωπα:
Πρώτον, η δηµόσια διοίκηση
πρέπει να γίνει πιο αποτελεσµατική
και διαφανής. ∆εύτερον, οι αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να
ανοίξουν περισσότερο. Και τρίτον,
οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να έχουν στόχο χαµηλότερο κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος και υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, πιθανώς µε
την υποστήριξη µίας τριµερούς συµφωνίας µεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών ενώσεων και δηµοσίου
τοµέα.
Με λίγα λόγια, η Ελλάδα πρέπει
να ‘ανασκουµπωθεί’, διότι ο ανταγωνισµός από τις υπόλοιπες χώρες
θα συνεχίσει να είναι σκληρός».

Aφησαν στην άκρη σχέδιο που θα έσωζε την Αττική από τις πυρκαγιές
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα «Πρώτο Θέµα»). To επιχειρησιακό
σχέδιο που για πέντε ολόκληρα χρόνια έσωζε την Αττική από καταστροφικές πυρκαγιές πετάχτηκε από τη
σηµερινή κυβέρνηση στον κάλαθο
των αχρήστων, ενώ ο άνθρωπος που
το κατέστρωσε και το εφάρµοσε βρέθηκε να παραθερίζει στο χωριό του,
αναφέρει δηµοσίευµα της εβδοµαδιαίας
κυριακάτικης
εφηµερίδας
«Πρώτο θέµα».
Για ανεξήγητους λόγους, η µελέτη των 700 σελίδων που συνέταξε ο
τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώµατος, Παναγιώτης Φούρλας, µε
τη συνεργασία του τότε υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σταµάτησε να εφαρµόζεται
από το 2006 και µετά, αν και είχε
εντυπωσιακά αποτελέσµατα.
Το σχέδιο των Φούρλα-Χρυσοχοΐδη, βασιζόταν στη φιλοσοφία «κάνουµε τα πάντα για να µην καταστραφεί η Αττική» και κάθε χρονιά
τροποποιούνταν ανάλογα µε τις νέες
συνθήκες και τα δεδοµένα που διαµορφώνονταν στον χάρτη του Λεκανοπεδίου. Οπως αποκαλύπτουν στο
«Πρώτο Θέµα» άνθρωποι που είχαν
ασχοληθεί τότε διεξοδικά µε την
εφαρµογή του σχεδίου, ήταν αναλυτικότατο, προέβλεπε όλα τα ακραία
σενάρια ενώ «φρόντιζε» να αξιοποιεί
όλα τα µέσα και τις δυνάµεις που διέθετε η χώρα: από µπουλντόζες και
σκαπτικά µηχανήµατα µέχρι και το
τελευταίο όχηµα του Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά και τον τελευταίο εθελοντή που θα µπορούσε να
προσφέρει.
Μεγάλο µέρος του σχεδίου Φούρλα-Χρυσοχοΐδη αφορούσε στο κεφάλαιο της πρόληψης και το τι πρέπει
να γίνεται σε περίπτωση που εµφανιστούν εµπρηστές στην Αττική αλλά
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Σιωπηρή διαµαρτυρία πραγµατοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής, Αθηναίοι, που παρέµειναν έως αργά
µπροστά στη Βουλή. Η διαµαρτυρία τους αφορούσε τις φωτιές της Αττικής και ήταν άλλη µία εκδήλωση χωρίς να έχει οργανωθεί από κάποιον φορέα, παρά µέσα από τα κινητά τηλέφωνα και τα διάφορα blogs.
και πώς πρέπει να αντιµετωπίζει ο
κρατικός µηχανισµός τις µεγάλες
πυρκαγιές στα δάση της πρωτεύουσας.
«Είχαµε πει µε τον κ. Φούρλα ότι
δεν θα καεί η Αττική και δεν κάηκε...», τονίζει στην αθηναϊκή εφηµερίδα ο κ. Χρυσοχοΐδης, επισηµαίνοντας τη φιλοσοφία του αποτελεσµατικού, όπως αποδείχτηκε, σχεδίου
πυρασφάλειας της Αττικής.
Από την πλευρά του, ο κ. Φούρλας επιλέγει τη σιωπή, όµως τονίζει

µε νόηµα ότι «τις ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση έχουν αυτοί που
εγκατέλειψαν ένα επιτυχηµένο σχέδιο δράσης για τους δικούς τους λόγους».
Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός χωριζόταν σε δύο άξονες: την πρόληψη
και την κατάσβεση. Ειδικότερα:
Ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία είχε
δοθεί στο τι έπρεπε να γίνει έτσι
ώστε να µην επεκταθεί η πυρκαγιά.
Είναι γνωστό σε όλους ότι στην Αττική αν ξεσπάσει µια φωτιά, τότε αντι-

µετωπίζεται δύσκολα λόγω των δύσβατων περιοχών, της έλλειψης αντιπυρικών ζωνών και των κατοικηµένων σηµείων. Ετσι, από την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου τα οχήµατα της Πυροσβεστικής τοποθετούνταν σε καίρια σηµεία µέσα στο δάσος, έτσι ώστε να επιχειρούν άµεσα
όταν χρειαζόταν. Η παρουσία τους
είχε αποδειχτεί ότι κρατούσε µακριά
ύποπτους για εµπρησµό, αλλά προλάµβανε και ενέργειες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα δά-

ση, όπως κατασκηνωτές που άναβαν
φωτιές για να ψήσουν, αγρότες που
έκαιγαν ξερά χόρτα κ.λπ.
Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτιζαν οι
εθελοντές, οι οποίοι το φετινό καλοκαίρι όχι µόνο δεν χρησιµοποιήθηκαν από την ηγεσία της Πυροσβεστικής, αλλά προκλητικά απαξιώθηκαν... «Είχαµε εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες και τα σενάρια. Ακόµη και
αν η φωτιά έφτανε στην Αττική από
όµορες περιοχές όπως τα ∆ερβενοχώρια, το Τατόι, τη Μαλακάσα κ.ά.,
ήµασταν πανέτοιµοι. Είχαµε -θυµάµαι- περιγράψει όλες τις καταστάσεις
και όταν συνέβαινε κάτι θα έµπαινε
σε εφαρµογή το σχέδιο και θα ξέραµε πώς να δουλέψουµε», τονίζει
αξιωµατικός της Πυροσβεστικής που
τότε δούλεψε πάνω στο «µαγικό»
σχέδιο και προσθέτει:
«Για να καταλάβετε πόσο αναλυτικότατο ήταν το σχέδιο αυτό, περιελάµβανε ειδικά κεφάλαια για το τι
έπρεπε να γίνει προκειµένου να µην
καούν οι πυλώνες της ∆ΕΗ και βυθιστεί η πρωτεύουσα στο σκοτάδι.
Υπήρχαν ετοιµοπόλεµες µπουλντόζες µε µοναδική αποστολή να πιάσουν δουλειά και να καθαρίσουν σε
άµεσο χρόνο τη γύρω περιοχή για να
µην περάσει η φωτιά από κάτω».
Αξίζει να τονιστεί ότι στο σχέδιο
των 700 σελίδων περιλαµβάνονται
και λεπτοµέρειες οι οποίες, αν και
δεν φαίνονται σηµαντικές στη µάχη
της φωτιάς, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σωτήριες. Για παράδειγµα, αναφέρονταν σε κάθε περιοχή τι είδους
οχήµατα πρέπει να κινούνταν. Με
τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν τα
φαινόµενα που παρουσιάστηκαν
στην τελευταία πυρκαγιά της Αττικής, όταν ένα µεγάλο µέρος των οχηµάτων κόλλησε στα στενάκια του
Αγίου Στεφάνου.

Ερευνα για την επέλαση του τουρκικού λόµπι στην Ουάσιγκτον
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα «Το Βήµα»). Ερευνα της αθηναϊκής
εφηµερίδας «Το Βήµα» αποκαλύπτει
ότι η Τουρκία υπό την ηγεσία του
ισλαµικού Κόµµατος ∆ικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
προχωρεί σε επέλαση στα κέντρα
λήψης αποφάσεων στις Ηνωµένες
Πολιτείες.
Κρατικοί φορείς (όπως το υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο του
Πρωθυπουργού), αλλά και ιδιωτικοί
(όπως η Ενωση Βιοµηχάνων ΤUSΙΑD, θρησκευτικά κινήµατα
όπως αυτό του Φετουλάχ Γκιουλέν)
συνεργάζονται συστηµατικά για την
ανάδειξη του «brand name» Τουρκία. Η έµφαση δίδεται σε τρία σηµεία: Στην εκµετάλλευση του θεσµού του λόµπινγκ, στην προώθηση
της τουρκικής γλώσσας και κουλτούρας και στην εκµετάλλευση της
επιρροής των δεξαµενών σκέψης
(think tanks) που τροφοδοτούν µε
στελέχη τις αµερικανικές κυβερνήσεις.
Την ίδια στιγµή, τονίζει η εφηµερίδα, το ελληνικό λόµπι επιµένει να
ακολουθούν πρακτικές του παρελθόντος, προασπίζοντας µε στείρο
τρόπο τα στενά εθνικά συµφέροντα.
Ανθρωποι µε βαθιά γνώση του
τρόπου λήψης αποφάσεων στην Ουάσιγκτον επιµένουν ότι «η Αθήνα κινείται νωχελικά. ∆εν αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες ώστε να κινητοποιήσει το ελληνικό λόµπι. Η καλύτερη
άµυνα όµως είναι η επίθεση», σηµειώνουν χαρακτηριστικά.
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η Αγκυρα δαπανά ετησίως περίπου 2 εκατ. δολάρια σε εταιρείες
λόµπι στις Ηνωµένες Πολιτείες. Την
περίοδο αυτή χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της DLΑ Ρiper, µιας πολυεθνικής νοµικής εταιρείας. Τα συµφέροντα της Τουρκίας προωθεί ο Ντικ
Γκέπχαρντ, πρώην βουλευτής των
∆ηµοκρατικών που εργάζεται στην
DLΑ Ρiper. Το σχετικό συµβόλαιο
αποφέρει στον κ. Γκέπχαρντ περίπου 1,2 εκατ. δολάρια ετησίως, όπως
έγραψε προσφάτως ο Τζον Νιούχαουζ σε άρθρο του στο «Foreign
Αffairs».
Η αποτελεσµατικότητά του φάνηκε πολύ καλά το 2007, όταν η
Αγκυρα προσπάθησε και πέτυχε να
µην υιοθετηθεί από το Κογκρέσο
ψήφισµα που θα αναγνώριζε την αρµενική γενοκτονία. Η τουρκική
ισχύς πάντως απεδείχθη και από το

γεγονός ότι οκτώ πρώην Υπουργοί
Εξωτερικών (µεταξύ των οποίων και
ο «πολύς» Χένρι Κίσινγκερ) και τρεις
πρώην Υπουργοί Αµυνας έγραψαν
επιστολές εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο ψήφισµα.
Προµετωπίδα του τουρκικού λόµπι στην Ουάσιγκτον είναι το Αµερικανοτουρκικό
Συµβούλιο
(Αmerican Τurkish Council-ΑΤC). Η
οργάνωσή του δεν αφέθηκε στην τύχη. Το πρότυπό του ήταν η κορυφαία οργάνωση του πανίσχυρου ισραηλινού
λόµπι,
το
ΑΙΡΑC
(Αmerican Ιsraeli Ρublic Αffairs
Committee). Αλλωστε ήδη από τα
µέσα της δεκαετίας του 1970 οι
Τούρκοι είχαν ζητήσει τη βοήθεια
του ισραηλινού λόµπι ώστε να επιτύχουν την άρση του εµπάργκο όπλων
µετά την εισβολή στην Κύπρο.
Η εµβέλεια της επιρροής του ΑΤC
αποδεικνύεται από τη σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του. Πρόεδρός του είναι ο Μπρεντ Σκόουκροφτ, πρώην σύµβουλος Εθνικής
Ασφαλείας επί προεδρίας Τζορτζ
Μπους πατρός και άνθρωπος µε
εκτεταµένες διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον. Εκτελεστικός αντιπρόεδρος είναι ο Τζορτζ Πέρλµαν, υψηλόβαθµο στέλεχος της Lockheed
Μartin, µιας εκ των εταιρειών-κολοσσών στους αµυντικούς εξοπλισµούς και βασικού προµηθευτή της
Αγκυρας. Στο ΑΤC αλλά και στη
Lockheed Μartin προσφέρει τις υπηρεσίες του και ο πτέραρχος ε.α. Τζόζεφ Ράλστον, πρώην επικεφαλής
των συµµαχικών δυνάµεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SΑCΕUR). Το έργο της ΑΤC συµπληρώνουν οργανώσεις όπως η Τurkish Coalition of
Αmerica και η Αssembly of Τurkish
Αmerican Αssociations.
Η προβολή της Τουρκίας στο εξωτερικό -µε έµφαση στις ΗΠΑ- ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 επί πρωθυπουργίας Τουργκούτ Οζάλ. Το
πρώτο βήµα έγινε το 1982. Τότε
ιδρύθηκε, µε προικοδότηση 3 εκατ.
δολαρίων, το Ινστιτούτο Τουρκικών
Σπουδών (ΙΤS). Εµπνευστής του
ήταν ένας σκληροπυρηνικός κεµαλιστής, ο διπλωµάτης και καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Σουκρού
Ελεγκντάγ. Η έδρα του βρίσκεται στην
Εdmund Α. Walsh School of Foreign
Service του Πανεπιστηµίου Τζορτζτάουν - την παλαιότερη και πλέον
αναγνωρισµένη σχολή διεθνών σχέσεων στις ΗΠΑ.
Το ΙΤS είναι αφοσιωµένο στην

υποστήριξη και ανάπτυξη των τουρκικών σπουδών στην αµερικανική
ανώτατη εκπαίδευση. Σε πολλά πανεπιστήµια έχουν ενσωµατωθεί προγράµµατα Τουρκολογίας, Τουρκικής
Γλώσσας, Οθωµανικών Σπουδών ή
Σπουδών Μέσης Ανατολής. Τέτοια
προγράµµατα εµφανίζονται σε όλα
σχεδόν τα κορυφαία πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (Χάρβαρντ, Μπέρκλεϊ,
Πρίνστον, Σικάγο, Τζορτζτάουν, Κολούµπια). Η παράµετρος «εκπαίδευση» αποτελεί κεντρικό στοιχείο της
τουρκικής προπαγάνδας ώστε να
αναδειχθεί η στρατηγική σηµασία
της χώρας και η συµβολή της σε θέµατα παγκοσµίου ενδιαφέροντος
(όπως η συµµαχία των πολιτισµών
και ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας).
Βασικός πυλώνας της κυβέρνησης του ΑΚΡ είναι επίσης η ενίσχυση
της παρουσίας Τούρκων ακαδηµαϊκών και διανοουµένων στις ΗΠΑ.
Ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο

για περίπου 1.500-2.000 Τούρκους
ακαδηµαϊκούς που εργάζονται σε
αµερικανικά πανεπιστήµια και µεγάλα «think tanks». Η δηµιουργία
µιας δυναµικής τουρκικής διασποράς κρίνεται πολύ σηµαντική και σε
αυτό αποσκοπεί η κοινή πρωτοβουλία των κυβερνήσεων ΗΠΑ και
Τουρκίας που ανακοινώθηκε κατά
την επίσκεψη της Χίλαρι Κλίντον
στην Αγκυρα µε τίτλο «Υoung
Τurkey/ Υoung Αmerica: Α new
relationship for a new age». Στόχος,
η ανάπτυξη φιλοαµερικανικών και
φιλοτουρκικών ελίτ σε Τουρκία και
ΗΠΑ αντιστοίχως µε ενίσχυση του
λόµπινγκ και των διµερών εκπαιδευτικών-πολιτιστικών σχέσεων.
Η τουρκική ηγεσία έχει κατανοήσει πολύ καλά τη σηµασία που έχουν
τα µεγάλα «think tanks» στη διαµόρφωση της αµερικανικής εξωτερικής
πολιτικής. Τα ιδρύµατα αυτά λειτουργούν άλλωστε ως ακαδηµαϊκός
βραχίονας κάθε αµερικανικής κυ-

Συνδροµές

βέρνησης και ενίοτε οι προτάσεις
τους υιοθετούνται αυτούσιες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η πρόταση
του Center for Αmerican Ρrogress,
την οποία πρώτο είχε αποκαλύψει
«Το Βήµα» στα τέλη Ιανουαρίου, για
την επίσκεψη του Μπαράκ Οµπάµα
στην Αγκυρα ώστε να την αναδείξει
σε πυλώνα-«κλειδί» για την ασφάλεια των Ηνωµένων Πολιτειών.
Στενότατη σχέση έχει αναπτυχθεί µε το Βrookings Ιnstitution.
Αντιπρόεδρος στο συγκεκριµένο ινστιτούτο ανέλαβε προσφάτως ο Κεµάλ Ντερβίς, πρώην υπουργός Οικονοµίας της Τουρκίας και επί πολλά
χρόνια στέλεχος της Παγκόσµιας
Τράπεζας. Το πόσο επιτυχηµένη
ήταν η επιλογή της Αγκυρας φαίνεται από το γεγονός ότι ένα από τα
κορυφαία στελέχη του Βrookings, ο
Φίλιπ Γκόρντον, ανέλαβε βοηθός
υπουργός Εξωτερικών για θέµατα
Ευρώπης και Ευρασίας στην κυβέρνηση Οµπάµα.
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1 ΜΗΝAΣ ..................................$33.00
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ ..$82.00
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ ..$47.00
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 3 ΜΗΝΕΣ ..$26.00

■
■
■
■
■

1 ΧΡΟΝΟ ................................$322.00
6 ΜΗΝΕΣ ................................$189.00
3 ΜΗΝΕΣ ................................$125.00
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ$274.00
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ $165.00

Χώρες εκτός Η.Π.Α.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗ:

www.ekirikas.com
Η∆Η ΣΥΝ∆ΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
■ 1 ΧΡΟΝΟ ..........................................................$39.00
■ 1 ΜΗΝΑ ..........................................................$14.95
MH ΣΥΝ∆ΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
■ 1 ΧΡΟΝΟ ..........................................................$89.00
■ 1 ΜΗΝΑ ..........................................................$19.95

Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

NATIONAL HERALD, Inc.
37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614
ή µε χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα:
■ American Express

■ Master Card

■ Visa ■ Discover

Account# ...................................................................................
Expiration Date .........................................................................
Signature....................................................................................

Η∆Η ΣΥΝ∆ΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
■ 1 ΧΡΟΝΟ ........................................................$34.95
■ 6 MHNEΣ..........................................................$23.95
■ 3 ΜΗΝΕΣ..........................................................$14.95
MH ΣΥΝ∆ΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
■ 1 ΧΡΟΝΟ ........................................................$45.95
■ 6 ΜΗΝΕΣ ..........................................................$29.95
■ 3 ΜΗΝΕΣ ........................................................$18.95
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ΕΛΛΑ∆Α

Βόλος Ηρωίνη προσπάθησαν να
πουλήσουν προχθές το βράδυ ένας
ηµεδαπός, 21 χρόνων, και ένας
23χρονος αλλοδαπός σε αστυνοµικό του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Βόλου, ο οποίος παρουσιάστηκε ως αγοραστής, ενώ στη διακίνηση ναρκωτικών εµπλεκόταν και οικοδόµος, 41 χρόνων, που εισέπραττε τα χρήµατα από τις πωλήσεις. Οι
τρεις άνδρες συνελήφθησαν στον
Τύρναβο Λάρισας. Αρχικά συνελήφθησαν ο νεαρός Ελληνας και ο αλλοδαπός συνεργάτης του, την ώρα
που πουλούσαν 100 γραµµάρια
ηρωίνης έναντι 1.800 ευρώ, ενώ σε
σηµείο απόκρυψης κοντά στο τόπο
της αγοραπωλησίας βρέθηκαν άλλα
407,6 γραµµάρια ηρωίνης. Στη συνέχεια, µε τη συνδροµή αστυνοµικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, βρέθηκαν στο σπίτι του 23χρονου αλλοδαπού έξι πακέτα ηρωίνης
βάρους 545,1 γραµµαρίων. Οι ποσότητες ηρωίνης καθώς και χρηµατικό ποσό 1.100 ευρώ, µία ζυγαριά
ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο νεαροί παρέδιδαν τα χρήµατα άµεσα
στον οικοδόµο. Σε βάρος και των
τριών σχηµατίστηκε δικογραφία.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
µηθεί, η µορφή της συνολικής περιοχής της Μύρινας θα διαστρεβλωθεί παντελώς. Ολόκληρη η Λήµνος θα χάσει ένα από τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν τον
πλούτο της που δεν είναι άλλος
από τις εντελώς ιδιαίτερου χαρακτήρα παραλιακές περιοχές. Οι συνέπειες τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την οικονοµική
και τουριστική ζωή του νησιού θα
είναι ανυπολόγιστη. Με βάση όλα
τα παραπάνω ερωτώνται οι Υπουργοί: Με ποιον τρόπο θα παρέµβουν
ώστε να σταµατήσει κάθε σχέδιο
οικοπεδοποίησης και οικοδόµησης
της περιοχής Πέτασος της Μύρινας, πρωτεύουσας της Λήµνου; Τι
µέτρα σκέφτονται να λάβουν για
την ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονοµιάς της Λήµνου ώστε να γίνουν
στοιχεία που θα συµβάλλουν στην
οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού; Με ποιες πρωτοβουλίες θα εξασφαλιστεί η προστασία
του φυσικού και περιβαλλοντικού
πλούτου της Λήµνου και θα αποτραπεί κάθε σχέδιο για την υπερεκµετάλλευση, την οικοπεδοποίηση και την καταστροφή της φύσης
του νησιού;

Εκτός των Αθηνών

Ηράκλειο Kύκλους πάνω από

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Πύργος Με πλαστά χαρτονοµί-

την Ντία για περισσότερο από µισή
ώρα πραγµατοποιούσε προχθές το
βράδυ προκειµένου να αδειάσει
από καύσιµα αεροσκάφος που απογειώθηκε από το «Νίκος Καζαντζάκης» αντιµετωπίζοντας πρόβληµα
στους τροχούς του. Στο αεροπλάνο
που απογειώθηκε από τον ΚΑΗΚ µε
προορισµό το Μπρίστολ της Αγγλίας διαπιστώθηκε ότι δεν σηκώνονταν οι τροχοί του και έπρεπε να
επιστρέψει και πάλι πίσω στον αερολιµένα Ηρακλείου. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, απογειώθηκε γύρω
στις 8:30 το βράδυ της Πέµπτης και
σχεδόν αµέσως ο κυβερνήτης κατάλαβε ότι κάτι συµβαίνει παρατηρώντας τις ενδείξεις που προειδοποιούσαν για µηχανική βλάβη. Προσγειώθηκε χωρίς κανένα πρόβληµα
και ελέγχθηκε από µηχανικό της
«Ολυµπιακής», ο οποίος και επιβεβαίωσε τη βλάβη. Το αεροσκάφος
παρέµεινε στο αεροδρόµιο αναµένοντας µηχανικό της εταιρείας στην
οποία ανήκει για την αποκατάσταση του προβλήµατος. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 210 επιβάτες οι οποίοι διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο
της πόλης. Σύµφωνα µε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πρόκειται για ένα συνηθισµένο περιστατικό που δεν έθεσε
σε κίνδυνο την ασφάλεια του σκάφους και των επιβατών.

Την κατασκευή «Αεροδροµίων Γενικής Αεροπορίας - Αεραθλητικών
Κέντρων» σε περιοχές που διαθέτουν ήδη τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, ανακοίνωσε, το Σάββατο από την Κοµοτηνή, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

σµατα κυρίως των 20 ευρώ «γέµισαν...» οι τράπεζες στον Πύργο
αφού τις τελευταίες τρεις µέρες
εντοπίστηκαν σε καταθέσεις τουλάχιστον είκοσι, γεγονός που έχει
προβληµατίσει και τις διωκτικές
Aρχές. Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν
15 χαρτονοµίσµατα των 20 ευρώ
και τρία των 50 και ένα των 100 ευρώ. Ολα αυτά τα χαρτονοµίσµατα
τα οποία καταστήµατα τραπεζών
του Πύργου τα πήγαν στην Τράπεζα
Ελλάδος προκειµένου να φυλαχτούν στο χρηµατοκιβώτιο που διαθέτει, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έκαναν τα
υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα
που διαθέτει ο συγκεκριµένος χρηµατοπιστωτικός οργανισµός. Το γεγονός αυτός έχει θορυβήσει τις διωκτικές Αρχές του νοµού που εκτιµούν ότι κάποια µεγάλη παρτίδα
έχει διοχετευθεί στην αγορά της περιοχής. Μάλιστα επειδή ορισµένα
από αυτά είναι πολύ καλής
κοπής...δύσκολα εντοπίζονται όταν
κατατίθενται από τους πελάτες. Και
αυτό µολονότι οι ταµίες των τραπεζών έχουν ιδιαίτερα εντεταµένη
την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους στο να ελέγχουν τα χρήµατα που παίρνουν βάζοντάς κιόλας στα ειδικά µηχανήµατα που
διαθέτουν. Θεωρείτε ότι είναι πολύ
περισσότερα αυτά που έχουν κινηθεί στην αγορά αφού από τα καταστήµατα όπου ο έλεγχος δεν είναι
και τόσο προσεκτικός θεωρείτε
σχεδόν βέβαιο ότι περνούν...περισσότερα πλαστά. Μάλιστα ένα πολύ
µικρό µέρος αυτών φθάνουν στην
Τράπεζα αφού χρησιµοποιούνται
για τις συναλλαγές καταναλωτών
και καταστηµάτων µε αποτέλεσµα
να αλλάζουν χέρια χωρίς να εντοπίζονται.

Θεσσαλονίκη Προσκλητήριο
αγάπης και συνεργασίας µεταξύ Εκκλησίας, Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης
και φορέων για την αντιµετώπιση
των κοινωνικών προβληµάτων του
λαού και της νεολαίας, απηύθυνε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος Ιερώνυµος, στον χαιρετισµό του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της τελετής
υποδοχής του Τιµίου Σταυρού της
Σταύρωσης του Χριστού, που µεταφέρθηκε µε κατάνυξη από την Ιερά
Μονή της Παναγίας Σουµελά, στο
Βέρµιο. Ο κ. Ιερώνυµος αναφερόµενος στη σηµερινή οικονοµική
κρίση τόνισε ότι «κρίσεις υπήρχαν
πάντοτε και θα υπάρχουν», λέγοντας ότι «αυτή η κρίση είναι η έκφραση µιας άλλης κρίσης, πνευµατικής, που οδηγεί στις επιµέρους
κρίσεις που µας ταλανίζουν». Υπογράµµισε ότι είναι αναγκαία η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και
επεσήµανε ότι η εκκλησία, µε τη
συνεργασία της πολιτείας, «µπορεί
να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον
αγώνα», που τον χαρακτήρισε
«εθνικό». «Ηρθα να σας µεταφέρω
αυτό το µήνυµα, που είναι και µήνυµα, εθνικό. Και τα προβλήµατα
τα εθνικά, δεν πρέπει να τα συγκεκριµενοποιούµε σε ένα πράγµα,
γιατί τότε γίνεται αίρεσις. Αλλά τα
προβλήµατα, τα εθνικά, ξεκινούν
από την εσωτερική συνοχή, µέσα
από σύνεση για να οδηγήσουν, εάν
χρειαστεί, στο θάνατο, στην προσφορά του καθενός από µας και αυτού που νοµίζει ότι µπορεί να δοθεί» τόνισε ο κ. Ιερώνυµος.
 Φωτιά εκδηλώθηκε χθες τα ξηµερώµατα σε τέσσερα αυτοκίνητα
και ένα τροχόσπιτο, σε τρία διαφορετικά συµβάντα στη Θεσσαλονίκη.
Σύµφωνα µε την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, αρχικά ξέσπασε φωτιά
σε δύο σταθµευµένα οχήµατα στην
οδό Γιαννιτσών, από τα οποία το
ένα καταστράφηκε ολοσχερώς. Το
δεύτερο συµβάν σηµειώθηκε στην

Καλαµαριά, όπου από την φωτιά
καταστράφηκε ολοσχερώς ένα τροχόσπιτο και σοβαρές ζηµιές σηµειώθηκαν σε ένα ακόµη αυτοκίνητο.
Τέλος, οι φλόγες κατέκαψαν ολοσχερώς αυτοκίνητο στο 30ο χιλιόµετρο της παλιάς εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης - Σερρών, έξω από το
Λαγκαδά.
 Συνολική ποινή φυλάκισης 49
ετών αντιµετωπίζει 42χρονος φυγόποινος, ο οποίος συνελήφθη χθες
στη Θεσσαλονίκη. Εναντίον του
42χρονου -πρώην ιδιοκτήτη σούπερ µάρκετ µε επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξωτερικό- εκκρεµούσαν εντάλµατα σύλληψης και
35 καταδικαστικές αποφάσεις για
εκβίαση, πλαστογραφία, απάτη και
µη καταβολή εισφορών προς το ΤΕΒΕ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα
δικαστήρια και από εκεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Λαµία Κορυφώνονται οι προετοιµασίες για τα «Θερµοπύλεια», στον
αρχαιολογικό χώρο των Θερµοπυλών, µπροστά από το µνηµείο του
Λεωνίδα. Οι εκδηλώσεις, που θα ξεκινήσουν σήµερα ∆ευτέρα, στις 7
το βράδυ, παίρνουν φέτος πανηγυρικό χαρακτήρα. Οπως δηλώνει ο
δήµαρχος Λαµίας, Γιώργος Κοτρωνιάς, «είναι ανεκπλήρωτο χρέος σ'

Λήµνος Μεγάλη ανησυχία έχουν
προκαλέσει στην κοινή γνώµη της
Λήµνου οι επίµονες φήµες που αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη
προσπάθειες αποχαρακτηρισµού
του ακρωτηρίου Πέτασος από περιοριστικά καθεστώτα σύµφωνα µε
τα οποία δεν επιτρέπεται η δόµηση,
προκειµένου να οικοπεδοποιηθεί
και να οικοδοµηθεί η περιοχή. Συγκεκριµένα, η περιοχή του Πέτασου, πέρα από το γνωστό ιστορικό,
πολιτιστικό και µυθολογικό φορτίο
που την συνοδεύει: Εχει χαρακτηρισθεί ως «αδόµητη» από την αρχαιολογική υπηρεσία. Εχει χαρακτηρισθεί Καταφύγιο Αγριας Ζωής
(Κ.Α.Ζ.), ως κοινή ζώνη µε τα Λιµενάρια και τον Αγ. Αθανάσιο, χαρακτηρισµός που αποκλείει «την
ένταξη σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό» (Ν.2637/98, άρθρο 57). Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύµφωνα µε
πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν
και δεν διαψεύστηκαν, πρωταγωνιστής στις προσπάθειες αυτές είναι η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η
οποία, τον Μάρτιο του 2009, ζήτησε τον αποχαρακτηρισµό της περιοχής Αγ. Αθανάσιος - Λιµενάρια - Πέτασος (µαζί µε άλλες περιοχές του
νησιού, όπως το Γοµάτι) από Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), πράγ-

Χανιά Θύµα ένοπλης επίθεσης,

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Οι εργαζόµενοι στον Θεσσαλικό Σιδηρόδροµο θα προχωρήσουν σε
κατάληψη του σιδηροδροµικού σταθµού Παλαιοφαρσάλου σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την «απαξίωση και υποβάθµιση του θεσσαλικού σιδηροδροµικού δικτύου», όπως υποστηρίζουν.
αυτούς που θυσιάστηκαν...». Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, εκτός από
το τελετουργικό, στο οποίο µετέχουν και δύο «αρχαιοπρεπή οπλιτικά αγήµατα», θα γίνουν διάφορες
προβολές, µε αφηγητή το Γρηγόρη
Βαλτινό. Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν µε συναυλία προσαρµοσµένη
στο µήνυµά των Θερµοπυλών. Ηδη,
έχουν στηθεί εξέδρες για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 2.000
ανθρώπους µπροστά ακριβώς από
το µνηµείο του Λεωνίδα. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο
υπουργός Πολιτισµού, Αντώνης Σαµαράς.

µα το οποίο βρήκε σφόδρα αντίθετους τοπικούς φορείς του νησιού.
Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να θυσιάζονται χωρίς έλεος στο
βωµό του κέρδους περιοχές οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε
την πολιτιστική κληρονοµιά και την
ιστορία. Ούτε µπορεί να καταστρέφονται φυσικά καταφύγια απαραίτητα για την επιβίωση ειδών της
άγριας πανίδας (όπως το είδος της
πέρδικας που ενδηµεί στην Λήµνο
και είναι µοναδικό στην Ευρώπη)
που χαρακτηρίζουν απόλυτα την
περιοχή µε το φυσικό τους κάλος.
Αν το ακρωτήριο Πέτασος οικοδο-

έπεσε το βράδυ του Σαββάτου ιδιοκτήτης φαρµακείου που εφηµέρευε
στα Χανιά. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ,
ένα άτοµο που κρατούσε καραµπίνα µπήκε µέσα στο φαρµακείο, που
βρίσκεται στην οδό Σφακίων κοντά
στο κέντρο της πόλης. Εκείνη την
ώρα µέσα στο φαρµακείο, βρισκόταν ο ιδιοκτήτης και µια υπάλληλος. Ο δράστης µε την απειλή του
όπλου κινήθηκε προς το µέρος του
ιδιοκτήτη και όταν αυτός προσπάθησε να τον αντιµετωπίσει, πυροβόλησε προς το µέρος που βρισκόταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
του καταστήµατος. Θραύσµατα από
τα γυαλιά του υπολογιστή αλλά και
φυσίγγια από την καραµπίνα βρήκαν τον ιδιοκτήτη του φαρµακείου
στο πρόσωπο και το αριστερό χέρι.
Αµέσως µετά τον πυροβολισµό ο
δράστης έφυγε από το σηµείο, ενώ
ο τραυµατίας φαρµακοποιός µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Χανίων µε
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Αστυνοµία έχοντας την περιγραφή του
δράστη απέκλεισε την περιοχή συνέλαβε ένα άτοµο το όποιο προσήχθη στην αστυνοµική διεύθυνση
και ανακρίνεται. Οι αστυνοµικοί
εξετάζουν και τα κίνητρα της επίθεσης. Ο φαρµακοποιός, σύµφωνα µε
το διοικητή του νοσοκοµείου Χανίων Κώστα ∆ανδουλάκη, φέρει
ελαφρά τραύµατα στο πρόσωπο, το
µάτι και το χέρι που προέρχονται
από θραύσµατα του υπολογιστή αλλά και από φυσίγγια του όπλου µε
το όποιο βλήθηκε.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Το πολιτικό σκηνικό που διαµορφώνεται πριν τη ∆ΕΘ σε κυβέρνηση και
αντιπολίτευση, η φηµολογία για
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και η
δυσχερής σχέση στην οποία φέρεται
να βρίσκεται η κυβέρνηση µετά και
τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική, είναι από τα
θέµατα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του Τύπου της Κυριακής 30
Αυγούστου.
«Η Αυγή»
Το τίµηµα... Οδοιπορικό της «Αυγής»
στη µαυρόασπρη Ανατολική Αττική.
«Η Καθηµερινή»
Θυµός και πολιτική αβεβαιότηταΠρώτη επιλογή Καραµανλή, η προσφυγή στις κάλπες, εφόσον δεν επιτευχθεί συναίνεση στα µεγάλα θέµατα.
«Ο Λόγος της Κυριακής»
Εβδοµάδα αποφάσεων για τον Πρωθυπουργό.
«Ριζοσπάστης»
Πανεργατικό συλλαλητήριο ενόψει
∆ΕΘ στη Θεσσαλονίκη.
«Αδέσµευτος Τύπος»
Ετσι χάνουν λεφτά τα Ταµεία - 37
εκατοµµύρια η απώλεια εσόδων για

• Αγνοούµενη βρέθηκε ζωντανή µετά από 18 χρόνια • Το 33ο συνέδριο
των Μεσσηνίων • Κύριο άρθρο: Η
αγορά πιέζει.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Εξπρές»
Σε επιφυλακή οι τράπεζες για πρόληψη επισφαλειών.
«Ηµερησία»
«Κλειδώνουν» οι εκλογές - Σενάρια
για κάλπες 4 ή 11 Οκτωβρίου.
«Κέρδος»
Γιατί φοβούνται οι αγορές.
«Ναυτεµπορική»
Βελτίωση κερδοφορίας για εισηγµένες στο β' τρίµηνο.
«Ο Κόσµος του Επενδυτή»
«Ευθανασία για Ν∆ οι πρόωρες εκλογές» - Συνέντευξη µε βόµβες µεγατόνων από τον πρώην υπουργό Μιχ.
Λιάπη.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Αγγελιοφόρος»
(Θεσσαλονίκης)
Ψάχνουν λεφτά για τις συντάξεις Ασφαλιστικό στην κόψη του ξυραφιού.

Του ΣΤΑΘΗ από την «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
το ΤΕΒΕ κάθε χρόνο.
«Απογευµατινή της Κυριακής»
Αυξήσεις - Στα 400 ευρώ η σύνταξη
ΟΓΑ, 6% πάνω και το ΕΚΑΣ.
«Αυριανή της Κυριακής»
«Πάω σε εκλογές τον Οκτώβριο αν το
ΠΑΣΟΚ δεν συναινέσει στην εκλογή
Παπούλια και στη λήψη αναγκαίων
µέτρων για την οικονοµική κρίση» Το δίληµµα που θα θέσει ο Καραµανλής...
«Η Βραδυνή»
∆ιώχνει τον Παυλόπουλο - Βαρύτατες οι πολιτικές ευθύνές του.
«Το Βήµα της Κυριακής»
Φωτιές στο Μαξίµου - Ολο το παρασκήνιο των αποφάσεων - Με «δεµένα χέρια» στη ∆ΕΘ ο κ. Κ. Καραµανλής.
«Εθνος της Κυριακής»
Η Ν∆ εξατµίζεται και δίνει στο ΠΑΣΟΚ ελπίδα αυτοδυναµίας - Γκάλοπ:
στο 6,2% η διαφορά από το θυµό του
ολοκαυτώµατος.
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
Στης Ν∆ την ολόµαυρη ράχη- Φωτιές
στο Μέγαρο Μαξίµου, έξοδο κινδύνου στον ανασχηµατισµό αναζητεί ο
πρωθυπουργός µε φόντο την καµένη
Αττική.
«Νίκη»
Πάει σε σαρωτικό ανασχηµατισµό.
«Πρώτο Θέµα»
6% πέφτει - Γκαλόπ «ALCO» µπροστά το ΠΑΣΟΚ φτάνει στην Αυτοδυναµία -Καταλληλότερος για πρώτη
φορά ο Γιώργος-Κάτω κι από τον «κανένα» ο Καραµανλής.
«Realnews»
Αυτόν «καίει» η κυβέρνηση - Τον
υπαρχηγό της Πυροσβεστικής δείχνει ο Μαρκογιαννάκης.
«Εθνικός Κήρυκας»
Αντίο στο «λιοντάρι της Γερουσίας» •
Εκκληση στον Καραµανλή • Η Οµογένεια θυµάται τον Τεντ Κένεντι

«Κυριακάτικα Αιολικά Νέα»
(Λέσβου)
Για το θεαθήναι η πυροπροστασία.
«Αλήθεια» (Λάρισας)
Αποφασίζει πότε θα χάσει. Κάλπες
στις 4 ή 11 Οκτωβρίου ή σαρωτικός
ανασχηµατισµός είναι το δίληµµα
στο οποίο αναµένεται να απαντήσει
τη ∆ευτέρα ο Καραµανλής.
«∆ηµοκρατική» (Ρόδου)
Απόφαση «βόµβα» της Περιφέρειας
για το δηµοτικό φόρο.
«Λαµιακός Τύπος»
(Φθιώτιδα)
Αγώνας ζωής στο δρόµο για τη ΛΑΡΚΟ.
«Νέος Κήρυκας» (Χανίων)
Συναντήσεις του Κ. Καραµανλή µε
παραγωγικούς φορείς.
«Πατρίς» (Ηρακλείου)
Τι αλλάζει στη δόµηση στο παραλιακό.
«Πρωινός Λόγος»
(Ιωαννίνων)
Σβήνουν τα περιφερειακά ΤΕΙ αν δεν
ληφθούν άµεσα µέτρα.
«Ταχυδρόµος»
(Μαγνησίας)
Ξορκίζουν τη συνεργασία Ν∆-ΠΑΣΟΚ.
«Τύπος» (Θεσσαλονίκης)
Εργα εδώ και τώρα» - Οι φορείς της
Θεσσαλονίκης προς τον Πρωθυπουργό.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήµερα είναι ∆ευτέρα 31 Αυγούστου. Κατάθεσις Αγ. Ζώνης τς Θεοτόκου

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
∆ευτέρα 31 Αυγούστου

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Εντονα φορτισµένη ατµόσφαιρα τόσο τον τοµέα της οικογένειας και το
οικείο σας περιβάλλον όσο και τον
επαγγελµατικό σας χώρο. Επαφές µε
κοντινά πρόσωπα ίσως περιέχουν
ένταση που καλό θα είναι να µην επιτρέψετε να οδηγήσει σε αντιδικίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Παραµείνετε σταθεροί σε διεκδικήσεις που αφορούν τον επαγγελµατικό και οικονοµικό τοµέα, εξηγώντας
µε ήρεµο τρόπο τη θέση σας και θέτοντας τα όριά σας χωρίς να περάσετε σε αντιπαραθέσεις. Προσέξτε τις
ισορροπίες µε την οικογένειά σας.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου
Προσοχή σε συνεργασίες µε άτοµα
του οικείου περιβάλλοντός και αποφύγετε να µπερδέψετε τις προσωπικές σχέσεις µε τα επαγγελµατικά.
Αποφύγετε να κινηθείτε προς κάθε
είδους κινήσεις και «ανοίγµατα» για
τα οποία δεν νιώθετε σίγουροι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 ∆εκεµβρίου - 19 Ιανουαρίου
Αποφύγετε εντάσεις στον οικογενειακό και προσωπικό τοµέα, ενώ στα
επαγγελµατικά ανακόψτε παρασκηνιακές κινήσεις και ελέγξτε διεξοδικά ζητήµατα που αφορούν υπογραφές συµβολαίων, δάνεια, αγορές και
επαγγελµατικές συµφωνίες.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Αποφύγετε συστηµατικά προτάσεις
που κρύβουν ρίσκο και κατ' επέκταση κινδύνους στον οικονοµικό τοµέα. Σκεφτείτε σοβαρά προτάσεις
που αφορούν τα επαγγελµατικά σας
ζητήµατα πριν προχωρήσετε σε
οποιασδήποτε µορφής συνεργασία.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Επαφές µε οικογενειακά θέµατα, ζητήµατα σπιτιού και φιλικές επαφές.
Οι συζητήσεις που θα γίνουν θα είναι
σε θετικό κλίµα, χαρίζοντάς σας την
αίσθηση ότι δικοί σας άνθρωποι είναι
κοντά σας. Επαγγελµατικές συζητήσεις και στόχοι ευνοούνται, αλλά κινηθείτε ρεαλιστικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεµβρίου
Τα αντιφατικά µηνύµατα που δίνετε
και δέχεστε προς και από το περιβάλλον δεν σας επιτρέπουν να νιώσετε
ασφάλεια και να κάνετε ουσιαστικές
αξιολογήσεις στον εργασιακό αλλά
και τον προσωπικό σας τοµέα. Καλό
θα είναι να αποφύγετε τα υπεραισιόδοξα και παρορµητικά ρίσκα.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Η ηµέρα σας κινητοποιεί θετικά,
συµφωνίες και συµβόλαια που αφορούν τον επαγγελµατικό και οικονοµικό τοµέα. Κινηθείτε θετικά προς
συνεργασίες που χρειάζονται επαναδιαπραγµάτευση και αναθερµάνετε
τις σχέσεις µε τον σύντροφο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεµβρίου
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή σε νοµικές
υποθέσεις, δάνεια, θέµατα σπουδών
και υγείας και αποφύγετε να αφήσετε οτιδήποτε στην τύχη. Συναισθηµατικές και οικογενειακές συζητήσεις και επαφές θα χρειαστούν επίσης κατάλληλους χειρισµούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεµβρίου - 20 ∆εκεµβρίου
Η ηµέρα ευνοεί συναισθηµατικές αλλά και οικονοµικές συζητήσεις και
συναντήσεις και περιέχει ευκαιρίες
για θετικές στιγµές στον οικογενειακό και επαγγελµατικό τοµέα. Είναι η
κατάλληλη στιγµή να βάλετε σε µια
σειρά οτι πιο πρίν αιωρούνταν.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Η εξωτερική δράση χωρίς περίσκεψη
το µόνο που θα αποφέρει είναι
εκνευρισµό. Εστιάστε µέσα σας και
αποφύγετε τις εξωτερικές εντάσεις.
Αυτό θα προφυλάξει στον τοµέα των
σχέσεων και της οικογένειας αλλά
και στον επαγγελµατικό, οι οποίοι
αιτούνται ψύχραιµα ξεκαθαρίσµατα.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Ηµέρα δυναµικών εξελίξεων, στον
επαγγελµατικό και στον οικονοµικό
τοµέα, αλλά και αναθεώρησης συµπεριφορών στον τοµέα των σχέσεων. Αποφύγετε ανώριµες συµπεριφορές και δείξτε πρακτικά πως είστε
έτοιµοι να βάλετε όρια σε κοντινά
σας πρόσωπα και συνεργάτες.

NGTV
11:00
12:00
13:00
16:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10
00:00

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ΝΕΤ)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ALTER)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ NGTV & NET
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΖΩΝΤΑΝΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α

ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
06:15 7 ΜΕ 11 ΜΑΖΙ
10:00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
13:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
14:15 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
15:00 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
15:45 ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
16:15 ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ
17:00 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ
18:10 ΕΡΩΤΑΣ
18:55 ΜΕ ΑΓΑΠΗ
19:00 LOVE BITES
20:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
21:00 ΤΥΧΗ ΒΟΥΝΟ
21:45 ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΖΩΗ

22:30 ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ
23:15 ΙΩΑΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
00:00 7 ΜΕ 11 ΜΑΖΙ
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 BEST OF
15:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
16:00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (Ε)
18:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
19:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε)
«ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ» (ΕΠ.21)
19:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) «ΟΤΑΝ
ΗΜΟΥΝ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ» (ΕΠ.8)
20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
21:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
22:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΤ-1)
23:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
00:30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΤ-1)
01:30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
«ΤΟΠΟΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ» (ΕΠ.1)
02:15 NEWS PLUS
02:30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(ΕΠ.3) «ΑΙΓΑΙΟ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»
03:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (Ε)
04:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) «Η ΑΓΑΠΗ
ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ» (ΕΠ.13/18)

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα.
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«Υστατο χαίρε» και αναγνώριση για τον γερουσιαστή Εντουαρντ Κένεντι
Συνέχεια από τη σελίδα 1
εργατών ή των κοινωνικών δικαιωµάτων και ενώ οι σκοποί του είχαν
καταστεί βαθιά προσωπικοί, όµως
ποτέ δεν έγιναν προσωπικό θέµα οι
διαφωνίες του» . Υπογράµµισε ακόµη πως «έτσι ο Τεντ Κένεντι έγινε ο
µεγαλύτερος νοµοθέτης της εποχής
µας».
Ο κ. Οµπάµα αποκάλυψε στην
οµιλία του ότι «έπειτα από το τροµοκρατικό πλήγµα της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001, ο Τεντ τηλεφώνησε σε όλες τις 177 οικογένειες
της πολιτείας της Μασαχουσέτης
που είχαν χάσει κάποιο αγαπηµένο
τους πρόσωπο κατά την επίθεση,
όµως δεν σταµάτησε σ” αυτό αλλά
συνέχισε να τους τηλεφωνεί και να
ρωτά. Αγωνίσθηκε για να εξασφαλίσει βοήθεια και ειδική ψυχολογική
στήριξη και συµβουλευτική. Προσκάλεσε τις οικογένειες αυτές και
πήγαν µαζί για ιστιοπλοΐα, έπαιξε
µε τα παιδιά τους και κάθε χρόνο
στην επέτειο της επίθεσης στους
έστελνε γράµµα».
Παρόντες στη Νεκρώσιµη Ακολουθία ήταν οι πρώην Πρόεδροι
των Ηνωµένων Πολιτειών, Τζίµι
Κάρτερ, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ
Μπους ο νεότερος, ο αντιπρόεδρος
Τζόσεφ Μπάιντεν, η υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, πενήντα
γερουσιαστές, ανάµεσά τους και η
ελληνικής καταγωγής Ολυµπία
Σνόου από την πολιτεία του Μέιν,
πάνω από εκατό βουλευτές, η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι,
ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Ντιβάλ Πάτρικ, ο δήµαρχος της
Βοστώνης Τόµας Μενίνο, ο Μιχάλης ∆ουκάκης πρώην κυβερνήτης
της Μασαχουσέτης επί δύο θητείες
και επίσης πρώην υποψήφιος για
την προεδρία των Ηνωµένων Πολιτειών το 1988, ο οποίος διέκοψε
την επίσκεψή του στην Ελλάδα και
επέστρεψε στη Βοστώνη προκειµένου να παρευρεθεί στην κηδεία.
Σηµειώνεται ότι ήδη υπάρχει
έντονη φηµολογία, η οποία θέλει
τον Μιχάλη ∆ουκάκη ως υποψήφιο
για την Γερουσία στην κενωθείσα
θέση του Τεντ Κένεντι στην οποία
(φηµολογία) αναφέρθηκε µάλιστα
και ο Λάρι Κιγκ στην εκποµπή του
στο «CNN». Ωστόσο πολιτικοί παρατηρητές, ιδιαίτερα από την πολιτεία της Μασαχουσέτης, εικάζουν
ότι ενδέχεται κάποιο µέλος της οικογένειας Κένεντι να διεκδικήσει
στις εκλογές την θέση του αποθανόντος γερουσιαστή, δίχως να αποκλείεται ακόµα και η σύζυγός του,
Βίκι.
Παρόντες στην εκκλησία ήταν
επίσης οι πρώην αντιπρόεδροι Αλ
Γκορ και Γουόλτερ Μοντέιλ, ο διάσηµος ηθοποιός Τζακ Νίκολσον,
αθλητές, άνθρωποι των γραµµάτων
και των τεχνών από την Βοστώνη
και άλλες πόλεις της Αµερικής.
Ακόµη παρέστη και ο καρδινάλιος
της Βοστώνης Σον Ο” Μάλι, ο οποίος στο τέλος ανέγνωσε την εξόδιο
προσευχή, ενώ η Λειτουργία τελέσθηκε από τον ιερέα Ντόναλτ Μόναν, πρώην πρόεδρο του Μπόστον
Κόλετζ και φίλο της οικογένειας Κένεντι. Επίσης µίλησε στο ναό ο ιερέας Μαρκ Χέσιον, ο οποίος ήταν ο
ιερεύς της ενορίας του Κένεντι στο
Κέιπ Κοτ και ο οποίος ήταν στην
επιθανάτια κλίνη του γερουσιαστή
προσευχόµενος µαζί µε την οικογένεια του το βράδυ της Τρίτης που
εξέπνευσε.
Τον αείµνηστο γερουσιαστή νεκρολόγησαν επίσης οι δυο γιοι ο
βουλευτής Πάτρικ του Ροντ Αϊλαντ
και ο Τεντ Κένεντι ο νεότερος, ο
οποίος έκανε τα µάτια του πυκνού
εκκλησιάσµατος να δακρύσουν
όταν αναφέρθηκε στην δική του πε-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Συγγενείς και προσφιλή πρόσωπα του γερουσιαστή Κένεντι, τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία. Παρόντες, εκτός του πρόεδρου Οµπάµα µε τη σύζυγό του και όλοι οι πρώην πρόεδροι,ανάµεσά
τους ο Μπιλ -και η Χίλαρι Κλίντον- καθώς και ο Τζορτζ Μπους.
ριπέτεια υγείας που στην ηλικία
των δώδεκα ετών έχασε το ένα του
πόδι λόγω καρκίνου των οστών και
ενώ έκανε τσουλήθρα πάνω στο
χιόνι έπεσε και είπε στον πατέρα
του ότι µε το τεχνητό πόδι του δεν
θα µπορούσε ποτέ πια να ανεβεί
στον λόφο έξω από το σπίτι τους.
Πρόσθεσε πως «ο πατέρας µου
µε σήκωσε ψηλά µε τα δυνατά αλλά
απαλά του χέρια και µου είπε κάτι
που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ξέρω
πως µπορείς να το κάνεις, δεν
υπάρχει τίποτε που να µην µπορείς
να κάνεις. Θα ανεβούµε µαζί σ” αυτόν τον λόφο κι αν ακόµα χρειαστούµε µια ολόκληρη µέρα».
Η κόρη του η Κάρα διάβασε κάποιο Βιβλικό ανάγνωσµα, ενώ µερικά από τα εγγόνια, ανιψιοί και ανιψιές του είπαν κάποια αιτήµατα
προσευχής, στα οποία το εκκλησίασµα απαντούσε µε την φράση «προσευχόµαστε στον Κύριο». Ενα από
αυτά στην αίτησή του είπε, «προσεύχοµαι για την στάση του θείου
µου εναντίον της βίας, του µίσους
και του πολέµου».
Ο θετός γιος του, ο Κούραν Ράκλιν (παιδί της γυναίκας του Βίκυς)
διάβασε το ανάγνωσµα από το βιβλίο της Σοφίας Σολοµώντος, «δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού και ου
µη άψητε αυτών βάσανος».
Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 8 π.µ. άρχισαν να

φτάνουν στον ναό οι πρώτοι προσκεκληµένοι υπό έντονη βροχή, η
οποία είχε αρχίσει από αργά το
προηγούµενο βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε τις πρωινές
ώρες του Σαββάτου. Τα µέτρα
ασφαλείας γύρω από τον ναό, αλλά
και γενικότερα στην πόλη της Βοστώνης ήταν κυριολεκτικά δρακό-

ντεια, ενώ πολλοί οδοί της πόλης,
συµπεριλαµβανοµένου και τµήµατος της κεντρικής αρτηρίας 90
(γνωστής ως Mass Pike), παρέµειναν κλειστοί επί εφτά και πλέον
ώρες.
Η νεκρική ποµπή ξεκίνησε από
την Βιβλιοθήκη Κένεντι της Βοστώνης γύρω στις 10 το πρωί, ενώ πλή-
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Ο Ελληνοαµερικανός Μάικλ ∆ουκάκης ήταν ανάµεσα στις πολλές
προσωπικότητες που τίµησαν το «λιοντάρι της Γερουσίας».

ΤΖΊΜΙ ΜΠΟΥΡΓΚ/ΑΣΟΣΙΈΙΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Tα εγγόνια του γερουσιαστή Κένεντι, καθώς µέλη της οικογένειας σκύβουν µπροστά στο φέρετρο κατά τη
διάρκεια της κηδείας του, που έλαβε χώρα προχθές στο Εθνικό Κοιµητήριο του Αρλινγκτον.

Θορυβηµένη η τοπική κοινωνία µε την απαγωγή
ΛΕΪΚ ΤΑΧΟΪ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. («Ασοσιέιτεντ Πρες»). Mερικοί τη γνώριζαν, άλλοι απλά είχαν ακούσει γι’ αυτήν. Ωστόσο δεν θα ξεχάσουν ποτέ
την ηµέρα πριν από δεκαοκτώ χρόνια
όταν η ξανθιά, γαλανοµάτα 11χρονη
απήχθηκε µέρα- µεσηµέρι στη δια-

δροµή µέχρι τη στάση του λεωφορείου.
Τότε ακούστηκε µια φωνή και
έπειτα ο πατέρας της πάνω σε ένα ποδήλατο, καθώς προσπαθούσε να προλάβει το «Ford Granada» και τον
άγνωστο άντρα και τη γυναίκα, οι

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος
Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αµερικανικών εφηµερίδων, όπως
δηµοσιεύθηκαν χθες, Kυριακή 19
Ιουλίου:
«Boston Globe»
To τελευταίο αντίο - Στην κηδεία,

ΤΟ ΛΟΤΤΟ
Στην κλήρωση του Σαββάτου
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:
NEA ΥΟΡΚΗ
DAILY No.: 7, 29, 34, 49, 53, 57
WIN 4: 1049
PICK 10: 14, 17, 19, 20, 21, 37, 44,
45, 52, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 67,
71, 73, 74, 78
TΑΚΕ-5: 8, 10, 27, 32, 36
LOTTO Extra: 10
NEA ΙΕΡΣΕΗ
PICK 3: 5 3 3
PICK 4: 7 5 9 1
CASH 5: 09 13 16 30 39

ο Οµπάµα χαιρέτισε τον Κένεντι ως
ευγενικό και τρυφερό ήρωα.
«Chicago Tribune»
Eίναι ασφαλής ο χώρος παιχνιδιού
στην αυλή σας;
«L. A. Times»
Η φωτιά κινείται βόρεια 10.000
σπίτια υπό απειλή.
«New York Daily News»
Το αντίο του Οµπάµα στο «λιοντάρι
της Γερουσίας».
«New York Post»
H τρύπα του τρόµου - Μέσα στο καταφύγιο του τρόµου που ανήκε
στον διαταραγµένο απαγωγέα.
«New York Times»
Οι ΗΠΑ λένε ότι ο Πακιστάν άλλαξε
τους πυραύλους που πουλήθηκαν.
«Washington Times»
O γιος του Κένεντι θυµάται τα αληθινά µαθήµατα ζωής.

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

«Wall Street Journal»
Η πετρελαϊκή έκρηξη της Λιβύης
«στεγνώνει».

Play3 Night: 2 7 0
Play4 Night: 3 6 3 1
CASH 5: 01 17 19 21 23

«Washington Post»
Αγαπάµε αυτό το είδος τρυφερού
ήρωα.

οποίοι προκάλεσαν αυτό το µεγάλο
κακό στη ζωή τη δική του, αλλά και
της οικογένειάς του µπροστά στα µάτια του.
Ενας γνωστός στον κόσµο τουριστικός προορισµός, η Λίµνη Ταχόι
στη γραµµή της Νεβάδα -Καλιφόρνια
δέχεται επισκέψεις από άτοµα που
ασχολούνται µε τον τζόγο και τα θαλάσσια σπορ.
Οµως πίσω από την µπροστινή εικόνα της τουριστικής πόλης, όπου οι
εργάτες πηγαίνουν κι έρχονται, σε
κάθε σεζόν βρίσκεται µία κλειστή κοινωνία που δεν ξέχασε ποτέ τη Τζέισι
Λι Ντάγκαρντ, ένα µικρό κορίτσι που
του άρεσε το ροζ χρώµα.
Η µητέρα της, Τέρι Πρόµπιν και ο
πατέρας της Καρλ ήταν σχετικά νέοι
στην κοινωνία του Ταχόι.
«Ηταν καινούργιοι στην περιοχή»,
είπε την Παρασκευή η Σου Μπους.
«Τους συνάντησα σε µία συγκέντρωση γονέων δασκάλων δύο φορές».
Ωστόσο η κοινότητα αντιλήφθηκε
τον εφιάλτη που ζούσαν και τους
αγκάλιασε, οργανώνοντας συγκεντρώσεις για χρηµατοδότησή τους,
µοιράζοντας ενηµερωτικά φυλλάδια

και γεµίζοντας την πόλη µε ροζ κορδέλες ώστε να δώσει έµφαση στην
ασφάλεια των παιδιών και στην µυστηριώδη απαγωγή της Τζέισι.
Ο Τέρι Πρόµπιν, που έφυγε από
τη Λίµνη Ταχόι το 1998 και πήγε στη
Νότια Καλιφόρνια, επέστρεψε για
την επέτειο.
«Κάποιος εκεί έξω γνωρίζει τι συνέβη», είπε τότε. «Χρειαζόµαστε ηρεµία. ∆ώστε µας αυτό το δώρο».
Στο µεταξύ, το ζευγάρι από την
Καλιφόρνια που είχε απαγάγει την
29χρονη σήµερα Τζέισι Ντάκαρτ και
την κρατούσε σε οµηρία επί 18 χρόνια, αρνήθηκε και τις 29 κατηγορίες
που του απαγγέλθηκαν.
Οι δύο κατηγορούµενοι, Φίλιπ
Γκαρίντο, 58 ετών και η γυναίκα του
Νάνσι έδωσαν το «παρών» στο ανώτατο δικαστήριο του Ελ Ντοράντο της
Καλιφόρνια, ωστόσο την υπερασπιστική τους γραµµή ανέλαβαν αποκλειστικά οι δικηγόροι τους.
Ο Γκαρίντο, που έχει φυλακιστεί
ήδη στο παρελθόν για βιασµούς, παρέµενε ανέκφραστος, η γυναίκα του
κρατούσε το κεφάλι της κατεβασµένο και έκλαιγε.

θος κόσµου είχε συγκεντρωθεί τόσο κατά µήκος των δρόµων από
όπου περνούσε η ποµπή, όσο και
στο δηµαρχείο της Βοστώνης. Το
σκήνωµα του γερουσιαστή είχε τεθεί σε κοινό προσκύνηµα από το
εσπέρας της Πέµπτης στην αίθουσα
της Βιβλιοθήκης, από την οποία
υπολογίζεται ότι πέρασαν 55 µε 70
χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας και
απέδωσαν τον ύστατο χαιρετισµό.
Το σκήνωµα το φρουρούσαν
καθ” όλη τη διάρκεια της νύχτας
και το µετέφεραν από την αίθουσα
της Βιβλιοθήκης στην νεκροφόρα
και από εκεί στον ναό µέλη της τιµητικής φρουράς, αντιπροσωπευτικά από όλα τα σώµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Λίγο πριν την έναρξη της Ακολουθίας ο πρώην πρόεδρος Μπιλ
Κλίντον συνοµιλούσε µε τον Μπαράκ Οµπάµα, ενώ η υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον µε τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους, καθώς
και µε την πρώτη κυρία, Μισέλ
Οµπάµα.
Η Ακολουθία ξεκίνησε µε την
Λειτουργία του Λόγου, συνεχίσθηκε µε την τέλεση της Ευχαριστίας,
ενώ πολλά µέλη της οικογένειας
Κένεντι κοινώνησαν, όπως και ο
αντιπρόεδρος Τζόζεφ Μπάιντεν. Ο
διάσηµος σολίστας Γιο Γιο Μα έπαιξε ένα λυπητερό κοµµάτι του
Μπαχ, ο τενόρος Πλάθιντο Ντοµίνγκο τραγούδησε το Πάνις Αντζέλικους, ενώ η σοπράνο Σούζαν Γκράχαµ απέδωσε τον ύµνο «Ave
Maria».
Μετά το τέλος της Ακολουθίας
σχηµατίσθηκε ποµπή από την Βοστώνη προς την Αεροπορική Στρατιωτική Βάση Χάνσκοµ στην πόλη
Μπέτφορντ της Μασαχουσέτης περί τα 25 µίλια βορειοδυτικά της Βοστώνης. Εκατοντάδες κάτοικοι των
γύρω περιοχών είχαν παραταχθεί
κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου
128 µέσα στην καταρρακτώδη βροχή και περίµεναν πάνω από δύο
ώρες για να περάσει η ποµπή µε το
σκήνωµα του γερουσιαστή που
αγαπούσαν και ψήφιζαν ανελλιπώς. ∆εκάδες οδηγοί επίσης σταµάτησαν τα οχήµατά τους στην δεξιά
µεριά της οδικής αρτηρίας 128 και
βγήκαν έξω για να αποχαιρετήσουν
τον Τεντ Κένεντι, ενώ η σύζυγός
του, Βίκυ και µέλη της οικογένειας
άνοιγαν τα παράθυρα των λιµουζινών και χαιρετούσαν τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους είχαν ξεσπάσει σε κλάµατα, ενώ άλλοι κρατούσαν επιγραφές που
έγραφαν «σ” ευχαριστούµε Τεντ».
Το σκήνωµα και η οικογένεια ταξίδεψαν αεροπορικώς στην Ουάσι-

γκτον όπου κι εκεί σχηµατίσθηκε
ποµπή, ενώ µπροστά στο Καπιτώλιο έγινε τελετή και από εκεί η ποµπή της οποίας ηγείτο αντιπρόεδρος Τζόσεφ Μπάιντεν έφτασε στο
Εθνικό Κοιµητήριο όπου ακολούθησε η τελετή του ενταφιασµού µέσα
σε φορτισµένη ατµόσφαιρα θλίψης
µε δύο από τα εγγόνια του να έχουν
αγκαλιάσει το φέρετρό του και να
κλαίγουν γοερά τοποθετώντας πάνω του άσπρα τριαντάφυλλα.
Ο πρώην καρδινάλιος της Ουάσιγκτον διάβασε το γράµµα που είχε στείλει ο αείµνηστος γερουσιαστής στον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο
µε τον Πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα
στο οποίο τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την υγεία του, καθώς
και µέρος της απάντησης του Πάπα.
Πολλά µέλη της οικογένειας Κένεντι επισκέφτηκαν τους τάφους
των Τζον και Ρόµπερτ Κένεντι όπου
καίει η ακοίµητη φλόγα.
Ο αείµνηστος γερουσιαστής Τεντ Κένεντι, ο οποίος, όπως έχει σηµειώσει ο «Ε.Κ.», ήταν φίλος της
Οµογένειας, της Ελλάδος και της
Κύπρου, έπειτα από την διάγνωση
µε καρκίνο του εγκεφάλου υπεβλήθη σε εγχείρηση και στις απαραίτητες φαρµακευτικές αγωγές, πλην
όµως το θηρίο του καρκίνου τελικά
νίκησε «το λιοντάρι της Γερουσίας»
όπως ευφυώς χαρακτηρίστηκε και
γενικότερα της πολιτικής των Ηνωµένων Πολιτειών.
Ο αείµνηστος σηµάδεψε την πολιτική ιστορία της Μασαχουσέτης
επί µισό αιώνα σχεδόν, καθότι
εκλέχτηκε για πρώτη φορά στη Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών
το 1962 σε ηλικία τριάντα ετών,
στην οποία έκτοτε εκλεγόταν ανελλιπώς. Κινδύνευσε µόνο µία φορά
να µην εκλεγεί το 1994 όταν αντίπαλός του ήταν ο Ρεπουµπλικάνος
Μιτ Ρόµνι, ο οποίος εκλέχτηκε µετέπειτα κυβερνήτης της Μασαχουσέτης.
Στις πρόσφατες Προεδρικές
εκλογές ο κ. Ρόµνι είχε θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία των
Ηνωµένων Πολιτειών µε το Ρεπουµπλικανικό κόµµα, πλην όµως
εγκατέλειψε νωρίς την προεκλογική εκστρατεία έχοντας ξοδέψει πάνω από είκοσι εκατοµµύρια από τα
δικά του χρήµατα όταν είδε ότι δεν
εύρισκε ανταπόκριση ανάµεσα
στον ψηφοφόρο Αµερικανικό λαό
στις προκριµατικές εκλογές. Ο κ.
Ρόµνι ως κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και ο αείµνηστος Κένεντι εργάσθηκαν και έσωσαν την Αεροπορική Βάση Χάνσκον από σχεδόν βέβαιο κλείσιµό της.

Μακελειό µε επτά νεκρούς
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ουζ» ότι το µακελειό «δεν έχει
προηγούµενο» στην περιοχή.
Και τα επτά πτώµατα αναγνωρίστηκαν, ενώ ο Ντίρινγκ είπε ότι οι
οικογένειες των θυµάτων έχουν ειδοποιηθεί, όµως δεν θα έδινε στη
δηµοσιότητα κάποια ονόµατα ή τις
ηλικίες πριν λάβει τα αποτελέσµατα της αυτοψίας. Προηγουµένως είχε πει πως δεν γνώριζε τις ηλικίες,
όµως µπορούσε να πει ότι κάποιοι
ήταν µεγαλύτεροι και κάποιοι άλλος έφηβοι.
Το πάρκο µε τα τροχόσπιτα αποτελείται από 100 θέσεις και βρίσκεται ανάµεσα αιωνόβιες βελανιδιές
κοντά στο κέντρο της Φυτείας Νιου
Χόουπ.
Το πολλαπλό φονικό που συνέβη στο πάρκο Νιου Χόουπ προστίθεται σε µια µακρά σειρά παρόµοιων επεισοδίων στις Ηνωµένες Πολιτείες το τελευταίο διάστηµα: Τον
Αύγουστο, ένας άνδρας έξαλλος
από την «διαρκή απόρριψη» των
γυναικών, µπήκε σε ένα γυµναστή-

ριο κι άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας
τρεις γυναίκες πριν αυτοκτονήσει.
Νωρίτερα, τον Απρίλιο, είχαν σηµειωθεί τουλάχιστον τρία παρόµοια
επεισόδια.
Την 3η Απριλίου, ένας άνδρας
οχυρώθηκε σε κέντρο εξυπηρέτησης µεταναστών στη Νέα Υόρκη και
σκότωσε 13 ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει. Μερικές ηµέρες αργότερα, ένας άνδρας στην Ουάσινγκτον
δολοφόνησε τα πέντε του παιδιά,
ηλικίας επτά έως 16 ετών, και αυτοκτόνησε, διότι η σύζυγός του είπε
ότι τον άφηνε.
Την 7η Απριλίου, ένας άνδρας
σκότωσε τη σύζυγό του, την κόρη
του κι άλλους δυο ανθρώπους πριν
αυτοκτονήσει στην Αλαµπάµα.
Οι επιθεωρητές της Αστυνοµίας
µιλούσαν µε τους γείτονες σχετικά
µε το εάν είδαν ή άκουσαν κάτι
ασυνήθιστο στο σπίτι που βρίσκεται
στη σκιά µεγάλων βελανιδιών, ενώ
στην µπροστινή πλευρά υπάρχει
ένα παλιό πλοίο.
Η Αστυνοµία δεν κατάφερε να
µιλήσει µε τους επιζώντες, µόνο µε
µάρτυρες.

Οι φλόγες «γλύφουν» το βόρειο Λος Αντζελες
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ .(«Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Μία πυρκαγιά, η οποία γέµισε καπνό τον ουρανό του βόρειου
Λος Αντζελες σχεδόν τριπλασιάστηκε σε µέγεθος χθες, µε αποτέλεσµα
τον τραυµατισµό τριών κατοίκων
και την καταστροφή τουλάχιστον
τριών σπιτιών.
Ακόµη διεκόπη η παροχή ρεύµατος σε πολλές κατοικίες, ενώ δόθηκαν εντολές για εκκένωση σε µε-

γάλο αριθµό κοινοτήτων που βρίσκονται στα ορεινά.
Οι υποχρεωτικές αυτές εκκενώσεις επεκτάθηκαν σε περιοχές που
βρίσκονται στα φαράγγια στη βορειοδυτική άκρη της Αλταντένα,
του Γκλέντεϊλ και της Πασαντίνα.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στα
βουνά Σαν Γκάµπριελ, βόρεια του
Λος Αντζελες, την Τετάρτη, συνέχιζε να µαίνεται και χθες.

Εχουν ήδη καεί 8.000 εκτάρια
και απειλούνται σηµαντικές τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, περιλαµβανοµένων αναµεταδοτών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών.
Επεκτάθηκε προς κατοικηµένες περιοχές στην Πασαντίνα και προς
την Κοιλάδα του Σαν Φερνάντο.
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της
πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος
Αντζελες Μαρκ Σάβιτζ, έως χθες εί-

χε τεθεί υπό έλεγχο µόλις το 30%
των µετώπων.
Eνας άνθρωπος υπέστη σοβαρά
εγκαύµατα όταν καλώδια ηλεκτροδότησης έπεσαν πάνω σε σταθµό
της δασοφυλακής στο φαράγγι
Μπιγκ Τουτζούνγκα.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης
της πυρκαγιάς µετέχουν πάνω από
750 πυροσβέστες, µε τη βοήθεια
ελικοπτέρων.
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Σκληρή επίθεση Αναστασιάδη κατά Χριστόφια για τη στρατηγική στο Κυπριακό
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οξεία κριτική κατά του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ∆. Χριστόφια, ασκεί ο πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού Νίκος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµερίδα «Φιλελεύθερος».
Ο πρόεδρος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας ότι απέτυχε να χαράξει κοινή στρατηγική, στηριγµένη
σε ενότητα στόχων, και να αναβαθµίσει το Εθνικό Συµβούλιο.
Την ίδια στιγµή ο πρόεδρος του
∆ΗΣΥ επικρίνει τον πρόεδρο Χριστόφια ότι απέτυχε να έχει ένα διάλογο µε τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου για το περιεχόµενο της λύσης και επί των ουσιωδών προτάσεων που είτε υπέβαλε στις απευθείας
διαπραγµατεύσεις ή προτάσεις που
απεδέχθη ή απορρίφθηκαν. «∆υστυχώς», υποστηρίζει, «δεν προηγήθηκε διάλογος ποτέ για το τι ο
πρόεδρος θα εισηγείτο στα διάφορα
κεφάλαια». Στο Εθνικό κατά καιρούς διανέµονται έγγραφα στα
οποία καταγράφονται τι ο πρόεδρος
πρότεινε. «Ακολουθείται ανορθόδοξη τακτική, η οποία προκαλεί προβλήµατα. Μια τακτική που αναδύει
έλλειψη σεβασµού προς τα µέλη
του Εθνικού Συµβουλίου και δεν
συµβάλλει σε αυτό που όλοι θα ηθέλαµε», είναι η άποψη του συναγερµικού προέδρου, που επαναφέρει
παλαιότερη πρόταση του κόµµατός
του όπως επιδιωχθεί η διαµόρφωση

κοινών προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς όπως έγινε το
1989.
Εντονα κριτικός, ο πρόεδρος του
∆ΗΣΥ υποστηρίζει πως κάποια στοιχεία περιήλθαν εις γνώσιν των µελών του Εθνικού Συµβουλίου για
πρώτη φορά µε τα έγγραφα που διανεµήθηκαν πρόσφατα. Και χωρίς να
µπει σε λεπτοµέρειες αναφέρει ως
παράδειγµα το µηχανισµό επίλυσης
τυχόν αδιεξόδων, αφήνοντας να
νοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια στοιχεία.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ο κ. Αναστασιάδης τόνισε και τα
εξής «Θέλω να πιστεύω ότι ο Πρόεδρος δεν απέκρυψε από το Εθνικό
τυχόν έγγραφα που έγιναν µεταξύ
των δύο ηγετών. Εάν υπάρχουν και
φανεί ότι υπάρχουν και αυτό αποκαλυφθεί θα είναι µια αιτία γενικότερης ανάφλεξης στο εσωτερικό µέτωπο. Αυτό που για µένα έχει σηµασία είναι τα δικά µας έγγραφα που
πρέπει να συνταχθούν µε τη συνεργασία όλων. Για να µπορούµε όλοι
να αναλάβουµε τις ευθύνες µας
όπως πρέπει γιατί οι ώµοι κανενός
δεν είναι τόσοι ισχυροί για να αναλάβουν το βάρος µιας λύσης που δεν
είναι απόλυτα συµβατή µε το διεθνές δίκαιο και τις πανανθρώπινες
αξίες αφού θα είναι οδυνηρός συµβιβασµός. Το περιεχόµενο του συµβιβασµού είναι που έχει σηµασία
ώστε αντί συνθηµάτων να έχουµε
µια καθολική στόχευση και τακτική

Ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης (αριστερά) επιρρίπτει στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρη Χριστόφια (δεξιά), ευθύνες για αδυναµία χάραξης κοινής στρατηγικής στο Κυπριακό.
ώστε να πετύχουµε αυτό που επιδιώκουµε. Να επιδιώξουµε οµόφωνες προτάσεις της ελληνοκυπριακής
πλευράς όπως έγινε και το 1989.
∆εκαοκτώ µήνες τώρα όχι µόνο δεν
έγινε κάτι τέτοιο, αλλά πληροφορούµαστε τι συζητείται µεταξύ των
δύο ηγετών αλλά δεν συζητήθηκαν
µεταξύ των µελών του Εθνικού».

Ο κ. Αναστασιάδης ρωτήθηκε και
για τις εκ διαµέτρου αντίθετες θέσεις που εκφράστηκαν από την κυπριακή πολιτική ηγεσία στο Συνέδριο των Αποδήµων. «Πώς θα σταλούν εκτός Κύπρου τα µηνύµατα
όταν ο κάθε ένας προβάλλει τη δική
του θέση;» ρωτήθηκε ο Πρόεδρος
του ∆ΗΣΥ, ο οποίος απάντησε µε τα

ακόλουθα: «∆εν µπορώ να διαφωνήσω. Αυτό είχα επισηµάνει. Την
ίδια ώρα όµως δεν δικαιολογείται η
ασκηθείσα κριτική προς τον Πρόεδρο; ∆εκαοχτώ µήνες µετά την ανάληψη της προεδρίας επιτρέπεται να
απουσιάζει ο συνεχής διάλογος µεταξύ µας έτσι ώστε επιτέλους να ξεπεράσουµε όλες αυτές τις διαφωνίες

και το µωσαϊκό θέσεων; Ποιος φέρει
την ευθύνη; Η αντιπολίτευση; Η ο
εκλεγµένος Πρόεδρος; Στην προσεχή συνεδρία του Εθνικού Συµβουλίου θα πρέπει να θέσουµε προτεραιότητες και να καταλήξουµε σε ξεκάθαρες απαντήσεις: Μας δεσµεύουν
οι συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου του
1977 και 1979, αλλά και η Συµφωνία Παπαδόπουλου-Ταλάτ της 8ης
Ιουλίου 2006 ή όχι; Προέχει η λύση
ή το άνοιγµα λιµανιών και η διπλωµατική αναγνώριση από την Τουρκία; Μπορούµε να αφήσουµε πίσω
µας µια για πάντα τα ιδεολογικά συµπλέγµατα του παρελθόντος ή όχι;
Μπορούµε να αναλάβουµε κοινή
δράση αλλά και το µερίδιο της ευθύνης που µας αναλογεί ή όχι; Μπορούµε επιτέλους όλοι έµπρακτα να
θέσουµε την εθνική µας υπόθεση
πάνω από κοµµατικές και προσωπικές σκοπιµότητες ή όχι;».
Ο Ν. Αναστασιάδης υπογραµµίζει
πως για το κόµµα του αυτό που έχει
σηµασία είναι η διαµόρφωση των
προτάσεων να γίνεται µε τη συνεργασία όλων, έτσι που όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους «γιατί οι ώµοι
κανενός δεν είναι τόσο ισχυροί ώστε
να σηκώσουν το βάρος µιας λύσης».
Εντονα κριτικός είναι και στο θέµα των συµµαχιών. Απορρίπτει ότι
οι υψηλοί τόνοι έχουν σχέση µε
προσωπικούς σχεδιασµούς ενόψει
προεδρικών εκλογών το 2013 και
τονίζει ότι ο ∆ΗΣΥ συνεχίζει µια πολιτική συνέπειας και συνέχειας.

Αισιοδοξία για λύση εξέφρασαν οι απόδηµοι στο 16ο Παγκόσµιο Συνέδριο
Φίλιπ Κρίστοφερ: Σηµαντική η απολογία των ΗΠΑ για το σχέδιο Ανάν - Ανάγκη ακόµα πιο µεγάλης εκστρατείας ενηµέρωσης στο εξωτερικό για το Κυπριακό
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τικό σχέδιο είναι σηµαντικό διότι
όλοι ξέρουµε πως το Σχέδιο Ανάν
είχε τα προβλήµατά του. Αυτή τη
στιγµή µιλάµε ότι η λύση θα βασίζεται πάνω στη δικοινοτική, διζωνική
οµοσπονδία. Αυτό που πρέπει να
κοιτάξουµε είναι αυτή η διζωνική,
δικοινοτική οµοσπονδία να είναι
µια λύση που να δίνει ίσα δικαιώµατα σε όλους τους πολίτες της Κυ-

πριακής ∆ηµοκρατίας», ανέφερε.
Από την πλευρά του ο κ. Σοφοκλείδης αναφέρθηκε στις διαφορετικές εκτιµήσεις των κοµµάτων σε
σχέση µε την επιδιωκόµενη λύση.
«Οι διαφορές που έχουν τα διάφορα κόµµατα είναι στον τρόπο επίλυσης του Κυπριακού. Συµφωνούν
µεν ότι θα πάµε από το Α στο Β αλλά αν θα πάµε µέσω Κώµας του Γιαλού ή µέσω Πύργου της Πάφου είναι κάτι το οποίο διαφέρουν. Πραγ-

µατικά διαφέρουν στον τρόπο µε
τον οποίο θα ήθελαν να φτάσουν
στο αποτέλεσµα, το οποίο είναι κοινό και είναι η λύση του προβλήµατος», είπε.
Σε ερώτηση προς τον κ. Κρίστοφερ για τη νέα κυβέρνηση των
ΗΠΑ, και την πολιτική τους σε σχέση µε το Κυπριακό, είπε πως το πιο
σηµαντικό που έχει γίνει στις επαφές που είχε η ΠΣΕΚΑ µε τον πρόεδρο Οµπάµα, τον αντιπρόεδρο και

πρόεδρο της Γερουσίας Τζο Μπάιντεν, και την υπουργό Εξωτερικών
Χίλαρι Κλίντον, είναι η απολογία
τους για το Σχέδιο Ανάν.
«Εξέφρασαν την άποψη ότι χειρίστηκαν το θέµα τελείως λανθασµένα, ο τρόπος µε τον οποίο πιέσανε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να
δεχθεί το Σχέδιο Ανάν, ο τρόπος µε
τον οποίο η αµερικανική κυβέρνηση και η πρεσβεία εργάστηκαν στο
δηµοψήφισµα», είπε.

Σοβαρή εµπλοκή για τη διάνοιξη του Λιµνίτη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Εκδηλη είναι πλέον η ανησυχία της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου για τα τεκταινόµενα στο θέµα
της διάνοιξης του οδοφράγµατος
του Λιµνίτη.
Οι ανησυχίες πηγάζουν από δηµοσιογραφικές πληροφορίες που
φέρουν την τουρκική πλευρά να
διεκδικεί από τα Ηνωµένα Εθνη
την ευθύνη προώθησης του έργου
της αναβάθµισης του δρόµου που
οδηγεί από τον Κάτω Πύργο προς
το Λιµνίτη και τη Μόρφου, µε το αιτιολογικό ότι αυτός διέρχεται από
την περιοχή που ελέγχεται από το
ψευδοκράτος.
Με βάση τη συµφωνία Χριστόφια-Ταλάτ, το έργο της αναβάθµισης του δρόµου του Λιµνίτη αναλήφθηκε από τα Ηνωµένα Εθνη, τα
οποία θα πρέπει να έχουν και την
ευθύνη προκήρυξης των προσφορών αλλά και της διαχείρισης των
κονδυλίων, τα οποία θα προέλθουν
από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι
εξόφθαλµο ότι οι νέες τουρκικές
προσπάθειες στοχεύουν σε αναβάθµισης του ψευδοκράτους, πράγµα που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος
Στο θέµα του Λιµνίτη αναφέρθηκε µε χθεσινές δηλώσεις του και ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος, ο
οποίος διατύπωσε την άποψη ότι το
κατοχικό καθεστώς δεν είχε πρόθε-

ση να ανοίξει το οδόφραγµα του Λιµνίτη και αφού χαρακτήρισε προφάσεις εν αµαρτίαις τα προσκόµµατα που παρεµβάλλει, είπε ότι είναι
υπέρτατου βαθµού αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι θα ανοίξει το οδόφραγµα.
Σε δηλώσεις µετά το ετήσιο µνηµόσυνο του ήρωα της ∆ηµοκρατίας
∆ώρου Λοϊζου στη Λευκωσία και
αναφερόµενος στις εξελίξεις αναφορικά µε το οδόφραγµα του Λιµνίτη, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι
«εµείς ποτέ δεν πιστέψαµε ότι θα
άνοιγε το οδόφραγµα του Λιµνίτη
για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι
της περιοχής Πύργου».
«Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι, για
35 ολόκληρα χρόνια δεν έχουν κάνει πίσω ούτε πόντο», είπε.
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε επίσης
πως παρατήρησε την αγωνία του
κοινοτάρχη Κάτω Πύργου που έλεγε να επιτρέψουν τη διέλευση και
από τον παλιό δρόµο και όταν θα
ολοκληρωθούν τα οδικά έργα να διευκολυνθεί περαιτέρω η διακίνηση.
«Το έλεγε, γιατί και ο ίδιος πίστευε πως αν δεν άνοιγε αµέσως
µετά τη συµφωνία, ποτέ δεν θα
ανοίξει» πρόσθεσε.
Ο Αρχιεπίσκοπος συνέχισε λέγοντας πως «έρχεται η ώρα που το ψέµα βγαίνει στην επιφάνεια και δεν
µπορούν πλέον να κρυφθούν».
Πρόσθεσε πως «αν οι Τούρκοι
θέλουν πράγµατι να ανοίξουν το

οδόφραγµα ας το ανοίξουν τώρα
έστω και µε τον παλιό δρόµο, που
ικανοποιεί τους κατοίκους του Κάτω Πύργου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και
πήδηµα».
«∆εν πρόκειται να το ανοίξουν,
µας κοροϊδεύουν και τουλάχιστον
όσοι πιστεύουν ότι το οδόφραγµα
θα ανοίξει, έχουν υπέρτατου βαθµού αφέλεια», συνέχισε.
Απαντώντας σε ερώτηση ο Κύπρου Χρυσόστοµος Β’ είπε ότι από
εθνικής άποψης «δεν µας συµφέρει
η διάνοιξη και κακώς το ζητήσαµε»,
προσθέτοντας ότι «για 35 χρόνια
περάσαµε».
«Χωρίς αγώνα δεν µπορούµε να
επιτύχουµε τίποτε. Πρέπει να είµεθα έτοιµοι για τον µακροχρόνιο
αγώνα τον οποίο δυστυχώς µας
επέβαλαν οι Τούρκοι», είπε, επισηµαίνοντας ότι «οι Τούρκοι µας τον
επέβαλαν και πρέπει να το αντιληφθούµε και να ετοιµάσουµε κατάλληλα το λαό, που φαίνεται ταλαιπωρηµένος και κουρασµένος».
«Η ηγεσία του λαού οφείλει να
σχεδιάσει το δρόµο της δικαίωσης
και να τραβήξει το λαό στο δρόµο
αυτό ώστε να έρθει και η µέρα της
δικαίωσης του λαού», πρόσθεσε.
Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις
των κατοίκων του Πύργου στο µήνυµα που εστάλη µέσω Ηνωµένων
Εθνών για τη διενέργεια ελέγχων
από το κατοχικό καθεστώς στα λεωφορεία που διέρχονται του οδο-

φράγµατος Λιµνίτη και τις σκέψεις
που γίνονται από τους κατοίκους
για ακύρωση του προγραµµατισθέντος προσκυνήµατος, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι δεν είναι αυτοί
οι λόγοι που δεν θέλουν να ανοίξουν το οδόφραγµα, επαναλαµβάνοντας ότι είναι προφάσεις και µπορούν να βρουν όσες άλλες επιθυµούν ώστε να µην ανοίξει. «Νοµίζω
είναι καιρός να µην παίζουµε τα
παιγνίδια τους» ανέφερε.
Για τον Μίλετ
Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά µε τον Υπατο Αρµοστή της
Βρετανίας στην Κύπρο Πίτερ Μίλετ,
ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως ο Υπατος
Αρµοστής επικοινώνησε µαζί του
και εναπόκειται στον ίδιο να τον
καλέσει στην Αρχιεπισκοπή.
«Θα µαζέψω όλες τις δηλώσεις
που έχει κάνει και όλες τις ενέργειες και θα τον καλέσω για να του
αποδείξω ότι δεν ήταν αποκύηµα
φαντασίας όταν είπα ότι συµπεριφέρεται σαν αποικιακός κυβερνήτης», είπε ο Κύπρου Χρυσόστοµος
Β’.
«Το βιβλίο ‘Η αιµατηρή αλήθεια’
εκδόθηκε για να καταδείξει τις µανούβρες που έκανε η Μεγάλη Βρετανία µε την Τουρκία για να φθάσουµε στο 1974», συνέχισε και
πρόσθεσε ότι «η αποικιακή πολιτική της Βρετανίας έναντι της Κύπρου δυστυχώς συνεχίζεται µέχρι
σήµερα».

∆ιήµερη επίσκεψη Χριστόφια στη Συρία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Κυπριακό και οι τρόποι
εµβάθυνσης των διµερών σχέσεων
είναι στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει στη ∆αµασκό ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας µε τον Σύρο οµόλογό του.
Ο πρόεδρος Χριστόφιας αναχώρησε για τη ∆αµασκό, όπου θα
πραγµατοποιήσει διήµερη επίσηµη

επίσκεψη, ύστερα από πρόσκληση
του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλ
Ασαντ.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα
ενηµερώσει τον Πρόεδρο Ασαντ για
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και θα συζητήσει µαζί του τρόπους περαιτέρω εµβάθυνσης των
διµερών σχέσεων Κύπρου- Συρίας,
καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Συρίας και
περιφερειακά θέµατα.

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,
∆ηµήτρης Χριστόφιας, θα έχει, επίσης, συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό Μοχάµαντ Οτρι, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Συρίας και τον
Πατριάρχη Αντιόχειας και πάσης
Ανατολής Ιγνάτιο τον ∆’.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,
θα υπογραφούν συµφωνίες, µεταξύ
άλλων, στους τοµείς του Πολιτι-

σµού και του Αθλητισµού, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος, των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των
Τηλεπικοινωνιών.
Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
συνοδεύουν η σύζυγός του Ελση
Χριστόφια, ο υπουργός Εξωτερικών
Μάρκος Κυπριανού, ο υπουργός
Συγκοινωνιών και Εργων Νίκος Νικολαΐδης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

δου στις σχέσεις ΕΕ- ΝΑΤΟ λόγω της
διαφοράς Κύπρου - Τουρκίας, όπως
άφησε να εννοηθεί στις δηλώσεις
του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Φογκ Ρασµούσεν, οφείλεται στην ίδια την Αγκυρα.

νει για τον Υπουργό Οικονοµικών η
είσπραξη καθυστερηµένων ή και αµφισβητούµενων φόρων, µε στόχο
την ενίσχυση του κρατικού κορβανά.
Αλλού, γράφει για το Κυπριακό ενόψει της έναρξης της δεύτερης φάσης
των διαπραγµατεύσεων και σηµειώνει πως η Τουρκία έχει σχέδιο βήτα,
σύµφωνα µε το οποίο η προσπάθεια
συµφωνηµένης λύσης οµοσπονδίας
στο Κυπριακό έχει ηµεροµηνία λήξης.

Παράλληλα, ο κ. Κρίστοφερ
υπογράµµισε πως σε επαφές που είχαν µε άλλους Αµερικανούς αξιωµατούχους, τους διαβεβαίωσαν ότι
θα στηρίξουν µια λύση η οποία θα
προέλθει από τις δύο κοινότητες
στην Κύπρο, χωρίς ξένες παρεµβάσεις και ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα.
Είναι σηµαντικό, είπε, πως σε
κάθε ανακοίνωση της Υπουργού
Εξωτερικών αναγνωρίζεται πλέον η

Η Κοµισιόν ξαλαφρώνει
την Τουρκία από πιέσεις
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο ∆εκέµβριος είναι το τέλος
της διαδροµής για την Τουρκία σε
σχέση µε την εφαρµογή του επιπρόσθετου πρωτοκόλλου. Σύµφωνα µε
δηµοσιογραφικές πληροφορίες από
τη Λευκωσία, αξιωµατούχοι της Κοµισιόν στις επαφές που έχουν, αλλά
και στις συζητήσεις στα όργανα του
Οργανισµού, τονίζουν ότι το 2009
δεν συνιστά προθεσµία για την
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου, «όπως
επιµένουν κάποια κράτη-µέλη», εννοώντας κυρίως την Κύπρο και την
Ελλάδα.
Η άποψη του Επιτρόπου για τη
∆ιεύρυνση, Ολι Ρεν, είναι πως η στάση της Τουρκίας «θα αξιολογηθεί τώρα αλλά και στη συνέχεια...», δίνοντας ουσιαστικά ανάσες αλλά και
χρόνο στην Αγκυρα για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της έναντι της
Ε.Ε., πρωτίστως τις κυπρογενείς. Αυτή η προσέγγιση, που έρχεται σε
αντίθεση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006, αποµακρύνει πιέσεις από την Τουρκία.
Ουσιαστικά εξουδετερώνει την απόφαση του Συµβουλίου και διευκολύνει την Αγκυρα ώστε να µην εφαρµόσει το Πρωτόκολλο. Παράλληλα
ακυρώνει και την τακτική Αθήνας
και Λευκωσίας, οι οποίες επένδυαν
στο ∆εκέµβριο, ώστε η Αγκυρα είτε
να συµµορφωθεί είτε να έχει κόστος.
Αυτή η λογική αποµακρύνει και το
ενδεχόµενο, η Τουρκία κάτω από
πιέσεις να συνεργασθεί στο Κυπριακό στα πλαίσια της διαδικασίας. Είναι δε προφανές πως το σκηνικό που
διαµορφώνεται κατευθύνει τις πιέσεις προς την ελληνοκυπριακή πλευρά( σχετικό ρεπορτάζ στη διπλανή
στήλη).
Η ∆ιεύθυνση ∆ιεύρυνσης υποστηρίζει, όπως αναφέρουν συναφείς
πληροφορίες, ότι η Τουρκία θα αξιολογείται για την πορεία των µεταρρυθµίσεων συνεχώς και οι Βρυξέλλες
«θα υποδεικνύουν στην Αγκυρα πως
πρέπει να εφαρµόσει το Πρωτόκολ-

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το µέλλον της συνεργασίας
ΑΚΕΛ-∆ΗΚΟ ως εταίροι της κυβέρνησης µετά και την τελευταία συνάντηση του προέδρου της ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρη Χριστόφια και του ∆ΗΚΟ Μάριου Καρογιάν, η προσπάθεια
του υπουργείου Οικονοµικών για είσπραξη των καθυστερηµένων φόρων, το Κυπριακό υπό το φως της
επικείµενης έναρξης της δεύτερης
φάσης των απευθείας διαπραγµατεύσεων και η έναρξη µιας διπλωµατικής εκστρατείας ενηµέρωσης του
προέδρου Χριστόφια στο εξωτερικό,
είναι τα κυριότερα θέµατα τα οποία
προβάλλει ο Τύπος της Κυριακής, 30
Αυγούστου.

φέρει πως το κόµµα του κατανοεί
πλήρως το ρόλο του ∆ΗΣΥ ως αντιπολίτευση αλλά όχι το ρόλο των εταίρων της κυβέρνησης.

Η «Αλήθεια»
υπό τον τίτλο «∆εν κατανοούµε τους
εταίρους µας» φιλοξενεί στο κύριο
της θέµα συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ Σταύρου Ευαγόρου, ο οποίος µεταξύ άλλων ανα-

Η «Μάχη»
κάτω από τον τίτλο «Ενοχοποιεί την
Τουρκία η Κύπρος», γράφει στο κύριο της θέµα ότι η Κυβέρνηση, δια
του εκπροσώπου Στέφανου Στεφάνου διαµηνύει πως η έλλειψη προό-

Η «Χαραυγή»
κάτω από τον τίτλο «Με τη βαλίτσα
στο χέρι», γράφει στο κύριο της θέµα
πως ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
αρχίζει µια σειρά σηµαντικών επαφών σε Συρία, Γαλλία, Ιταλία, Νέα
Υόρκη και Κούβα, στο πλαίσιο µιας
πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής
µε στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και συγκυριών που βρίσκονται ενώπιον της και επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της
Τουρκίας.

Η «Σηµερινή»
στο κύριο της θέµα µε τίτλο «Ανέλαβαν δράση οι illuminati στο ∆ΗΚΟ»
γράφει πως «έχει συσταθεί στο ∆ΗΚΟ µια οµάδα έντονα προβληµατισµένων - αγανακτισµένων στελεχών,
µε ένα και µοναδικό στόχο: Να οδηγήσουν το κόµµα εκτός Κυβέρνησης». Αλλού γράφει πως στα 5,3 εκατοµµύρια ευρώ εκτοξεύθηκε το ποσό
που εκδόθηκε σε ακάλυπτες επιταγές κατά το πρώτο εξάµηνο του
2009.
Ο «Πολίτης»
γράφει στο κύριο του θέµα µε τίτλο
«Μεγάλα ψάρια στο αγκίστρι του Χαρίλαου» ότι προσωπικό στοίχηµα το
οποίο φαίνεται να κερδίζει, παραµέ-

Η εβδοµαδιαία εφηµερίδα
«Η Καθηµερινή»
γράφει στο κύριο της θέµα µε τίτλο
«Ρόλος και λόγος σε Αναστασιάδη»
ότι ο Πρόεδρος θα αναθέσει στον
ηγέτη του ∆ΗΣΥ συγκεκριµένο ρόλο
ως προεδρικός απεσταλµένος στην
Ευρώπη, µε ρόλο να ενηµερώνει
τους Ευρωπαίους εταίρους και όχι
µόνο, για τις θέσεις της κυβέρνησης
στο Κυπριακό. Αλλού, γράφει για το
θάνατο του Αµερικανού Γερουσια-

σηµασία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε κάθε ανακοίνωση που
αφορά την Κύπρο υπάρχει η αναφορά σε κρίσιµες και ευαίσθητες
θέσεις της ∆ηµοκρατίας. «Για εµάς
αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό διότι
πιστεύω η Κυπριακή ∆ηµοκρατία
µπορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο για τις ΗΠΑ, και οι ΗΠΑ
να αναγκαστούν να βάλουν πίεση
στην Τουρκία για απόσυρση των
στρατευµάτων», συµπλήρωσε.

στή Εντουαρντ Κέννεντι, ο οποίος
υπήρξε σύµµαχος του Ελληνισµού,
σθεναρός πολέµιος της χούντας, ενώ
πρωτοστάτησε στην επιβολή εµπάργκο όπλων στην Τουρκία το ‘74.
Ο «Φιλελεύθερος»
δηµοσιεύει συνέντευξη µε πρώην τοξικοµανή. Ο 31χρονος Μιχάλης εξηγεί πώς άρχισε µε χρήση «χόρτου»,
για να ακολουθήσουν η κοκαΐνη, τα
έκσταση και να καταλήξει µε την
ηρωίνη. Σήµερα προσπαθεί να ξεφύγει λέγοντας: «Εχω όνειρα, θέλω να
κάνω παιδιά...».
Η αγγλόφωνη «Sunday Mail»
γράφει στο κύριο της θέµα για τις
σχέσεις στη συγκυβέρνηση µεταξύ
των κοµµάτων ΑΚΕΛ και ∆ΗΚΟ, και
σηµειώνει πως το ρήγµα στις σχέσεις
των δύο πλαταίνει παρά τη συνάντηση του προέδρου Χριστόφια µε τον
πρόεδρο του ∆ΗΚΟ Μάριο Καρογιάν.

λο καθώς αυτό θα επηρεάζει την
ενταξιακή της πορεία και τη διαδικασία στο Κυπριακό». Την ίδια ώρα θα
ενηµερώνουν την Αγκυρα για τους
κινδύνους που υπάρχουν από τη µη
εφαρµογή του πρωτοκόλλου.
Σε ό,τι αφορά την Προεδρία, οι
Σουηδοί τονίζουν σε συνοµιλητές
τους ότι «προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η λύση του Κυπριακού».
Υποδεικνύουν ότι η λύση εξυπηρετεί
τα συµφέροντα της Ε.Ε. και πως θα
επιδράσει θετικά και στην ενταξιακή
πορεία της Τουρκίας. ∆εν έχουν,
ωστόσο, αποφασίσει πότε θα παρέµβουν στο Κυπριακό, είναι όµως προφανές ότι αυτό θα γίνει πριν την
αξιολόγηση της Τουρκίας. Αλλωστε,
οι σχεδιασµοί για διευκόλυνση της
Αγκυρας προϋποθέτουν και κινητικότητα στο Κυπριακό.

Πέτερινγκ µε
συνοδεία
Κασουλίδη στα
κατεχόµενα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Επίσκεψη στα κατεχόµενα
µαρωνίτικα χωριά θα πραγµατοποιήσει σήµερα ο ευρωβουλευτής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος και
τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Χανς-Γκερτ Πέτερινγκ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο
για ιδιωτική επίσκεψη.
Σε ανακοίνωση του ∆ΗΣΥ αναφέρεται ότι κατά την επίσκεψή του
στα κατεχόµενα µαρωνίτικα χωριά,
ο κ. Πέτερινγκ θα συνοδεύεται από
τον ευρωβουλευτή Ιωάννη Κασουλίδη, τον βουλευτή Τάσο Μητσόπουλο καθώς και τον αρµόδιο Επίτροπο του ∆ΗΣΥ για τις Θρησκευτικές Οµάδες Φραγκίσκο Φράγκου.
Σύµφωνα µε τον ∆ΗΣΥ, ο κ. Πέτερινγκ θα κάνει σταθµό στην
Σκυλλούρα όπου θα δει το µαρωνίτικο χωριό της Αγίας Μαρίνας, το
οποίο κατέχει ο τουρκικός κατοχικός στρατός από το 1974. Θα επισκεφθεί την κατεχόµενη µονή Προφήτη Ηλία και θα συναντηθεί µε
τον ηγούµενο της Μονής. Μετά, θα
κάνει σταθµό στην Μύρτου (Μονή
Αγ. Παντελαιήµονα) και στο κατεχόµενο χωριό Καρπάσια. Το µεσηµέρι θα αφιχθεί στο κατεχόµενο
χωριό Κορµακίτης και θα συναντηθεί µε εγκλωβισµένους Μαρωνίτες.
Θα επισκεφθεί την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου καθώς και τις καλογριές που διαµένουν εκεί.
Ο Γερµανός ευρωβουλευτής θα
παρακαθίσει σε γεύµα στην οικία
του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών
στην Βουλή Αντώνη Χατζηρούσου,
στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Μαρωνιτών Κύπρου. Θα κάνει επίσης σταθµό στον Ασώµατο.
Το απόγευµα θα µεταβεί στα κεντρικά γραφεία ∆ΗΣΥ στη Λευκωσία.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Πρώτη ήττα για τον Λι
Eπιµέλεια:
∆ιονύσης Ρούφος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την πικρή γεύση της ήττας και µάλιστα
µε εµφατικό τρόπο γνώρισε ο Κλιφ Λι. Ο
Γκάρετ Αντερσον ανέλαβε να ...συστήσει τον pitcher των πρωταθλητών µε την
ήττα, καθώς είχε three run homer, απέναντι στον πρώην άσο του Κλίβελαντ,
που µετρούσε πέντε σερί νίκες από τις
29 Ιουλίου όταν πήρε τον δρόµο για την
Φιλαδέλφεια. «Είδα κάθε hit που έδωσε
και βασικά όλη την νύχτα ήµουν κάτω
του µετρίου. Ηµασταν µπροστά και
ήµουν σε θέση να βγάλω εκτός τους παίκτες τους αλλά δεν τα κατάφερα. Είναι
µια οµάδα µε καλούς hitters και δεν
έχασαν τις ευκαιρίες που τους έδωσα»
ανέφερε στις δηλώσεις του µετά το 9-1
ο Λι ενώ ο Τσάρλι Μάνιουελ επιβεβαίωσε ότι ήταν µια κακή µέρα για τον
starter του που έδωσε επίσης homers
στους Ντίαζ, Εσκοµπάρ και Γιόνας. Την
ίδια ώρα στο Σαν Φραντσίσκο κορυφώνεται η αγωνία στην µάχη της wild card
αφού οι µέχρι πρότινος φουριόζοι Ρόκις
που απειλούσαν ακόµη και τους Ντότζερς, για την πρωτιά της West στην NL,
υπέστησαν δύο σερί ήττες από τους
Τζάιαντς που µείωσαν την µεταξύ τους
διαφορά στην µία νίκη. Την Παρασκευή
αρχικά ήταν ο Τιµ Λίνκεκαµ που κράτησε δίχως run το Κολοράντο και χάρισε
την νίκη στους γηπεδούχους µε 2-0,
ενώ µία ηµέρα αργότερα ήταν ο Μπάρι
Ζίτο που δεν επέτρεψε στους Ρόκις να
σκοράρουν έως το 9o inning και οδήγησε τους Τζάιαντς στο 5-3. Ο starter των
γηπεδούχων παραχώρησε µόνο ένα run
και οχτώ hits σε 8 1/3 innings ενώ επιθετικά ο Πέντρο Σαντοβάλ είχε homer
και οι Γουίν, Γιούριµπ, Σκιέλχολτζ, Γουάιτσαϊντ πέτυχαν τα υπόλοιπα runs.
Τα µατς του Σαββάτου: Γουάιτ Σοξ
- Γιάνκις 0-10, Ντότζερς - Σινσινάτι 114, Τάµπα - Ντιτρόιτ 3-1, Μετς - Καµπς 411, Σαν Ντιέγκο - Φλόριντα 7-4, Ατλάντα - Φιλαδέλφεια 9-1, Πίτσµπουργκ Μιλγουόκι 3-7, Κλίβελαντ - Βαλτιµόρη
5-3, Τέξας - Μινεσότα 3-0, Τορόντο Βοστόνη 2-3, Ουάσιγκτον - Σαν Λιούις
4-9, Χιούστον - Αριζόνα 0-9, Οκλαντ Εϊντζελς 4-3, Κολοράντο Σαν Φραντσίσκο 3-5, Κάνσας - Σιάτλ 4-8, ενώ την
Παρασκευή: Μετς - Καµπς 2-5, Γουάιτ
Σοξ - Γιάνκις 2-5, Κλίβελαντ - Βαλτιµόρη 4-13, Ατλάντα - Φιλαδέλφεια 2-4,

Τάµπα - Ντιτρόιτ 2-6, Σαν Ντιέγκο Φλόριντα 9-5, Τορόντο - Βοστόνη 5-6,
Πίτσµπουργκ - Μιλγουόκι 6-8, Τέξας Μινεσότα 2-3, Ουάσιγκτον - Σαν Λιούις
2-3, Χιούστον - Αριζόνα 7-14, Οκλαντ Εϊντζελς 7-11, Κάνσας - Σιάτλ 3-6, Κολοράντο - Σαν Φραντσίσκο 0-2.
NFL: Αυτό τους έλειπε
Αποµένουν δέκα µέρες για την έναρξη του πρωταθλήµατος και το µόνο που
δεν θα ήθελαν οι Πάτριοτς είναι να
έχουν ένα σοβαρό τραυµατισµό. Ειδικά
για τον Τοµ Μπράντι που πέρυσι τους
έλειψε πολύ στην διάρκεια της σεζόν. Ο
quarterback του Νιου Ιγκλαντ αντικαταστάθηκε πριν το τέλος του αγώνα προετοιµασίας µε τους Ρέντσκινς, µετά από
µία σύγκρουση µε τον Αλµπερτ Χέινισγουορθ και ήταν λογικό να προκαλέσει ανησυχία στο στρατόπεδο των Πάτριοτς. Πάντως από την µεριά του ο τεχνικός ηγέτης της οµάδας Μπιλ Μπέλιτσικ ισχυρίστηκε πως η αλλαγή έγινε
για λόγους τακτικής: «Σας είπα ότι είχα
σκοπό να χρησιµοποιήσω και τους άλλους quarterbacks επειδή ήθελα να τους
δοκιµάσω. Ο Τοµ ήθελε να παίξει αλλά
είχε προαποφασίσει να βάλω κι άλλους
για να δω σε ποια κατάσταση βρίσκονται», σχολίασε ο Μπέλιτσικ που είδε
τον σούπερ σταρ της οµάδας του να έχει
12/19 πάσες, δύο ασίστ και 150 γιάρδες
συνολικά, στην νίκη των Πάτριοτς µε
27-24 στην Ουάσιγκτον. Αντιθέτως,
άσχηµα είναι τα πράγµατα για τους
Τσιφς που έχασαν δύο βασικότατα στελέχη τους στο τελευταίο αγώνα µε τους
Σίχοκς. Η ήττα µε 14-10 από την οµάδα
του Σιάτλ ήταν τελικά το λιγότερο κακό
για την οµάδα του Κάνσας που έχασε
τον βασικό quarterback της Ματ Κάσελ
µε πρόβληµα στο πόδι και τον βασικό
cornerback Μπράντον Φλάουερς, µε
τραυµατισµό στον ώµο. Από εκεί και πέρα τέλος έλαβε το ...ντέρµπι των
quarterbacks στο στρατόπεδο της Τάµπα, καθώς ο Ραχίµ Μόρις αποφάσισε
να δώσει φανέλα βασικού στον Μπάιρον Λέφτγουιτς αφήνοντας στο πάγκο
τον Λιουκ ΜακΚόουν. «Είµαι ενθουσιασµένος. Οταν πάω σπίτι θα ουρλιάξω
από χαρά και θα αφήσω τα συναισθήµατα µου ελεύθερα. Η θέση του βασικού
ήταν αυτό που ήθελα και θα κοιτάξω να
αρπάξω την ευκαιρία», ανέφερε από
την µεριά του ο Λέφτγουιτς που θα ηγηθεί της οµάδας στο δύσκολο παιχνίδι
κόντρα στους Καουµπόις στην πρώτη
αγωνιστική.

 ΣΤΙΒΟΣ - ΙΣΙΝΜΠΑΓΕΒΑ

Απάντησε µε παγκόσµιο ρεκόρ
ΖΥΡΙΧΗ. Η αποτυχία της στο παγκόσµιο πρωτάθληµα του Βερολίνου πείσµωσε τη Ελένα Ισινµπάγεβα. Η «τσαρίνα των αιθέρων» απάντησε στους επικριτές της µε ένα νέο παγκόσµιο ρεκόρ
στο Γκόλντεν Λιγκ της Ζυρίχης. Λίγες
µόνο ηµέρες πριν, η Ρωσίδα αθλήτρια
του άλµατος επί κοντώ δεν είχε περάσει
καν στον τελικό του αγωνίσµατος, αλλά
αυτή τη φορά δεν λάθεψε. Εβαλε τον
πήχη στο 5µ.06 και στην πρώτη της
προσπάθεια στο συγκεκριµένο ύψος και
τρίτη της σε όλο το µίτινγκ κατέρριψε
το δικό της παγκόσµιο ρεκόρ κατά έναν
πόντο.

Αυτό ήταν το 27ο παγκόσµιο ρεκόρ
στην καριέρα της 27χρονης Ρωσίδας, τα
15 εκ των οποίων είναι σε ανοιχτό και
τα 12 σε κλειστό.
Παράλληλα, έµεινε στο κόλπο για το
τζακ ποτ του 1.000.000 δολαρίων που
έχει θεσπίσει η IAAF. Μαζί της θα το
διεκδικήσουν ο Κενενίσα Μπέκελε, ο
οποίος επικράτησε και πάλι στα 5.000
µέτρα και η Σάνια Ρίτσαρντς που τερµάτισε πρώτη στα 400µ. Εκτός της σχετικής «µάχης» τέθηκε η Κέρον Στιούαρτ.
Τα Golden League Gran Prix ολοκληρώνονται την άλλη εβδοµάδα στο
Βέλγιο.

 ΠΟΛΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Για το χρυσό η Εθνική Εφήβων
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τον δρόµο προς την κορυφή του κόσµου, στην οποία είχε βρεθεί το 2001
στην Κωνσταντινούπολη, έχει πάρει στο
Σίµπενικ της Κροατίας η Εθνική µας
οµάδα εφήβων. Το Σάββατο ξεπέρασε
και το εµπόδιο της Σερβίας, επικρατώντας µε 6-5 και προκρίθηκε στον τελικό
του 15ου Παγκοσµίου πρωταθλήµατος.
Αντίπαλος της στην µεγάλη µάχη για το
χρυσό µετάλλιο που επρόκειτο να διεξαχθεί αργά χθες το βράδυ, θα είναι ο
νικητής του αγώνα Μαυροβούνιο - Κροατία.

Να σηµειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη
φορά στην ιστορία του θεσµού που η
Ελλάδα θα είναι παρούσα στον µεγάλο
τελικό, καθώς εκτός από την προ οκταετίας διοργάνωση στην Πόλη, το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα είχε
διεκδικήσει το χρυσό και το 1995 στη
∆ουνκέρκη, όπου τελικά πήρε το ασηµένιο.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 1-1, 1-2, 3-1.
ΕΛΛΑ∆Α: Καπότσης 4, Γεννηδουνιάς 1, Γουβής 1.
ΣΕΡΒΙΑ: Ντέντοβιτς 2, Ράσοβιτς 1,
Βουκασίνοβιτς 1, Ούµποβιτς 1.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
2003: Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συµπληρώνει 300 συµµετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ
στην αναµέτρηση µε τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής µε τη µακροβιότερη θητεία.
1984: Αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μίµη ∆οµάζου µε τον Παναθηναϊκό εναντίον
της Μπόκα Τζούνιορς 2-3 στο ΟΑΚΑ µπροστά σε 50.000 θεατές, ο οποίος στο
78’ ζήτησε από τον προπονητή να αντικατασταθεί από τον Σπύρο Λιβαθηνό.
1983: Ο Εντουϊν Μόουζες καταρρίπτει το παγκόσµιο ρεκόρ στα 400µ. εµπόδια µε
47.02 στο Κόµπλεντς και δηλώνει ότι το προηγούµενο βράδυ είχε δει όνειρο,
στο οποίο νικούσε µε επίδοση 47.03.
1979: Η 16χρονη Tracy Austin κερδίζει την Andrea Jaeger στον ιστορικό «αγώνα
των κοριτσιών» για το US Open.
1973: Πεθαίνει στις ΗΠΑ σε ηλικία 80 ετών ο Χρήστος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιµ
Λόντος, παγκόσµιος πρωταθλητής στην πάλη το 1930.
1972: Ο Μαρκ Σπιτς κερδίζει το τέταρτο χρυσό µετάλλιο στα 100µ. πεταλούδα και
το πέµπτο στη σκυταλοδροµία των 800µ. ελεύθερο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μονάχου.
1970: Ξεκινάει το πρώτο πρωτάθληµα σκακιού µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην
Ιντιανάπολη.
1969: Παραµονή των 46ων γενεθλίων του, σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχηµα
στο Des Moines της Αϊόβα ο Ρόκι Μαρτσιάνο, ο µοναδικός παγκόσµιος πρωταθλητής βαρέων βαρών που απεσύρθη αήττητος στα 32 του χρόνια µε 49-0
νίκες, από τις οποίες οι 43 ήταν µε νοκ άουτ.
1913: Ιδρύεται η PSV Αϊντχόβεν στην οµώνυµη πόλη της Ολλανδίας.
1895: ∆ιεξάγεται ο πρώτος επαγγελµατικός αγώνας αµερικάνικου φούτµπολ στο
Latrobe µεταξύ Latrobe YMCA και Jeanette AC 12-0. Η αµοιβή του John
Brallier από την Latrobe είναι 10 δολάρια.
1881: ∆ιεξάγεται το πρώτο US tennis men’s single Championship στο Newport.
Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ...ΧΘΕΣ
1997: O Greg Rudaski γίνεται ο πρώτος τενίστας που σερβίρει 2 σερβίς µε ταχύτητα 141 µίλια την ώρα σε έναν αγώνα (US Open).
1992: Αλλάζει η βαθµολογία στο ποδόσφαιρο (από 2-1-0 γίνεται 3-1-0). Το σύστηµα έχει δοκιµαστεί στην Αγγλία µε επιτυχία για µια ολόκληρη δεκαετία όταν
γίνεται δεκτή το 1981 η επαναστατική αυτή πρόταση του Jimmy Hill, του
γνωστού σχολιαστή της αγγλικής τηλεόρασης που υπήρξε παίκτης αλλά και
πρόεδρος της Κόβεντρι.
1987: Ο Καναδός Μπεν Τζόνσον σηµειώνει το εκπληκτικό ρεκόρ των 9.83 στα
100µ. στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα της Ρώµης, ρεκόρ που θα του αφαιρεθεί
αργότερα µαζί µε το µετάλλιο όταν θα βρεθεί ντοπαρισµένος στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Σεούλ. Ως εκ τούτου πρώτη επίδοση αναγνωρίζεται ο χρόνος
του Καρλ Λιούις µε 9.93 που ισοφαρίζει το µέχρι τότε ρεκόρ του Κάλβιν Σµιθ.
1979: Η Kathy Horvath γίνεται η νεότερη παίκτρια (14 ετών και 25 ηµερών) που
αγωνίζεται στο US Open.
1968: Ο Μαρκ Σπιτς κάνει παγκόσµιο ρεκόρ στα 100µ. πεταλούδα µε 55.6 στο
Long Beach της Καλιφόρνια.
1966: Ξεκινά το 8ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Αθλητισµού (ΕΠΑ) στο Νεπ Στάντιον
της Βουδαπέστης και για πρώτη φορά αγωνίζονται 8 φιναλίστ αντί για 6. Για
τελευταία φορά τελούνται τα 80µ. εµπόδια και ξεκινά η καριέρα της µεγάλης
σφαιροβόλου Ναντέζντα Τσίζοβα που θα κερδίσει σε τέσσερις διαδοχικούς
Πανευρωπαϊκούς αγώνες (1966-69-71-74) κυριαρχώντας την δεκαετία 6474 και θα είναι αυτή που θα σπάσει τα φράγµατα των 20µ. (20.09 στις
13/7/69) και 21µ.00 (21µ.03 το 1972 στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μονάχου) ενώ θα καταρρίψει το παγκόσµιο ρεκόρ 10 φορές (18µ.67 έως 21µ.45).
Πηγή: Galanis Sports Data
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«Μπαµ» Οµόνοιας µε Μακρίδη
Με ποσά ρεκόρ οι «πράσινοι» απέκτησαν τον διεθνή άσο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείo Εθνικού Κήρυκα). Το καλύτερο το φύλαγε για το τέλος η Οµόνοια στις µετεγγραφές. Η διοίκηση Μιλτιάδη Νεοφύτου µε αποφασιστικές κινήσεις απέκτησε από την Μέταλουργκ τον Κωνσταντίνο Μακρίδη, ο
οποίος ήλθε στην Κύπρο και συµφώνησε σε όλα µε τους «πράσινους». Πρόκειται για µετεγγραφή - βόµβα που ήλθε
δυο 24ωτα πριν τελειώσει η µεταγραφική περίοδος. Με το νέο του συµβόλαιο
πρώην παίκτης της Μέταλουργκ Ντόνετσκ, του ΑΠΟΕΛ, του Εθνικού Ασσιας
και του Απόλλωνα, έγινε ο πιο ακριβοπληρωµένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος
Μακρίδης έχει υπογράψει συµβόλαιο
για τέσσερα χρόνια µε την Οµόνοια και
θα έχει ετήσιες απολαβές που αγγίζουν
τις 700.000 ευρώ.
Μάλιστα, οι «πράσινοι» για να τον
πάρουν πλήρωσαν και στην Μέταλουργκ Ντόνετσκ ποσό κοντά στις 900.000
ευρώ για να ελευθερώσει τον ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντίνος Μακρίδης
θα έχει δικαίωµα συµµετοχής µε την
Οµόνοια από την 2η αγωνιστική του
πρωταθλήµατος. Την µετεγγραφή ανακοίνωσε η Οµόνοια µέσω της επίσηµης
ιστοσελίδας της: «Η ΟΜΟΝΟΙΑ ανακοινώνει πως ο Κωνσταντίνος Μακρίδης
υπέγραψε από λίγο συµβόλαιο συνεργασίας µε το σωµατείο και θα αγωνίζεται από τούδε και στο εξής µε τη φανέλα
Nο 13. Η ΟΜΟΝΟΙΑ καλωσορίζει το
διεθνή Κύπριο µέσο στην οικογένειά
της».
Κέρδισε η Οµόνοια,
αλλά τα «χάλασε» στο τέλος...
Με το ...δεξί ξεκίνησε το πρωτάθληµα η Οµόνοια που κέρδισε στο ΓΣΠ 3-2
την Πάφο σε ένα αγώνα όπου προηγήθηκε 3-0 και στο τέλος δέχθηκε δυο
γκολ για να αφήσει µια γλυκόπικρη γεύση στους 11.000 περίπου οπαδούς της.
Οι «πράσινοι» κατάφεραν να προηγηθούν µε 3-0 έχοντας εκρηκτικό 20λεπτο στο β’ ηµίχρονο, όµως «κατέστρεψαν» οι ίδιοι την εικόνα τους µε την
απαράδεκτη εικόνα που έβγαλαν στα
τελευταία 15 λεπτά. Ο εξαιρετικός Γιώργος Εφραίµ σέρβιρε τα δύο πρώτα γκολ,
µε τους Αλωνεύτη (23’) και Αγκουιάρ
(48’) να σκοράρουν, ενώ το τρίτο γκολ
ήρθε και πάλι από τον Αλωνεύτη (67’).
Οι γηπεδούχοι µείωσαν µε δύο πρώην
Οµονοιάτες, τους Μπα (76’) και Χαϊλή
(90+3’), χωρίς ωστόσο να καταφέρουν
να πάρουν κάτι από το παιχνίδι.
Η οµάδα του Τάκη Λεµονή έστειλε
ελπιδοφόρα µηνύµατα µε την παρουσία
της στο διάστηµα 46’-67’, όµως προβληµάτισε τόσο µε την αγωνιστικότητά της
στα τελευταία λεπτά όσο και µε την
«χλωµή» εµφάνιση του α’ ηµιχρόνου.
Από την πλευρά της η Πάφος έφτιαξε
καλές ευκαιρίες, όµως στο τέλος πλήρωσε τα ατοµικά λάθη των παικτών της, το

Στην οµάδα της Οµόνοιας ανήκει ο Κωνσταντίνος Μακρίδης που συµφώνησε µε τη διοίκηση του Μιλτιάδη Νεοφύτου.
διάστηµα όπου «χάθηκε» στο β’ ηµίχρονο και την ατολµία που έδειξε σε µεγάλο µέρος του παιχνιδιού.
Μέτριο ποιοτικά ήταν το α’ ηµίχρονο, µε την Οµόνοια να έχει την φλύαρη
υπεροχή και την Πάφο να αµύνεται στο
δικό της µισό γήπεδο και να προσπαθεί
να «κτυπήσει» στην κόντρα. Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν τροµερές αδυναµίες στο δηµιουργικό τους παιχνίδι, καθώς σε 45 λεπτά απείλησαν µόλις µία
φορά, στην φάση του γκολ του Αλωνεύτη. Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να βγει
µε πολλούς παίκτες στην επίθεση, δεν
είχε τους αυτοµατισµούς για να σπάσει
την αντίπαλη άµυνα, µέτρια ήταν η κυκλοφορία της µπάλας, ενώ δεν πήρε
πρωτοβουλία κάποιος παίκτης για να
...λύσει τον γρίφο. Αµυντικά η Οµόνοια
στάθηκε καλά, αν και σε ορισµένες φάσεις η τετράδα άµυνας ήταν χωρίς ισορροπία.
Από την πλευρά της η Πάφος ήταν
πολύ καλά στηµένη στο γήπεδο όσο
αφορά την αµυντική της λειτουργία, µε
τους ποδοσφαιριστές της να κρατούν µε
πειθαρχία τους γηπεδούχους µακριά
από την περιοχή τους. Οι φιλοξενούµενοι, όµως, δεν κατάφεραν να κρατήσουν µπάλα, ήταν συνεχώς σε παθητικό
ρόλο, δεν πάτησαν καθόλου τη περιοχή
της Οµόνοιας, πέραν µίας περίπτωσης
µε τον ιδιαίτερα δραστήριο Λίµα. Στο
γκολ που δέχτηκαν ο Τίγκα νικήθηκε
από τον Εφραίµ.
Το γρήγορο δεύτερο γκολ της Οµόνοιας από τον Αγκουιάρ, έλυσε τα πόδια
των παικτών των «πράσινων» που για 20
λεπτά έπιασαν τρελό ρυθµό και έβγαλαν πλούσιες αρετές. Ταχύτητα, καλή
κυκλοφορία της µπάλας, πλουραλισµός
στο δηµιουργικό παιχνίδι, αυτοπεποί-

θηση, ζωντάνια και επιθετικότητα, ήταν
τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την Οµόνοια σ’ αυτό το διάστηµα. Το 3-0 που
έγινε από τον Αλωνεύτη ήταν το επιστέγασµα της καλής παρουσίας της Οµόνοιας. Οµως, στην συνέχεια κάπου η χαλάρωση, κάπου η κούραση, κάπου η αγωνιστική απειθαρχία, χάλασαν την καλή
εικόνα που δηµιούργησε. Η µάχη του
κέντρου χάθηκε, οι επιστροφές ήταν
αργές, ενώ η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης έφερε τα δύο γκολ της Πάφου.
Από την πλευρά της, η Πάφος παρουσιάστηκε φοβισµένη, δεν µπόρεσε
να αντιδράσει µετά το δεύτερο γκολ της
Οµόνοιας, «χάθηκε» στο εκρηκτικό ξέσπασµα των γηπεδούχων, ενώ το πρόβληµα στην κυκλοφορία της µπάλας
εξακολουθούσε να υπάρχει. Στα τελευταία 15 λεπτά η Πάφος «ξύπνησε», έγινε πιο απαιτητική, εκµεταλλεύτηκε την
χαλάρωση της Οµόνοιας και χωρίς να
εντυπωσιάσει έφτασε σε δύο γκολ µε
τους Μπα και Χαϊλή, χάνοντας ...τιµητικά το παιχνίδι µε 3-2.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Κοτσόλης, Εφραίµ,
Καρυπίδης, Βέτζελ, Χαραλάµπους,
Ντάβιντσον, Γραµµόζης, Αγκουιάρ
(83’ Ζλόγκαρ), Αλωνεύτης (71’ Κυριάκος), Πατσατζόγλου, Κωνσταντίνου (66’ Ζουράφσκι).
Α.Ε. ΠΑΦΟΣ: Νικολόσκι, Σιχόνε,
Τίνγκα, Μπα, Γκαλάδο ( 78’ Χατζάτριαν), Λούκµαν, Τάνιτς(87’ Γκεπερίντζε), Γεωργίου ( 59’ Χαϊλής), Κοέλιο,
Λίµα, Μπραχάµι.
Αρης - AΠEΠ
στο πέσιµο της αυλαίας
Mε τον αγώνα Αρης - AΠEΠ πέφτει
σήµερα η αυλαία της πρεµιέρας του
πρωταθλήµατος. Πρόκειται για µίνι λεµεσιανό ντέρµπι, καθώς κι η AΠEΠ φέ-

τος χρησιµοποιεί το Τσίρειο σαν έδρα.
Στον Αρη η διοίκηση Kυριάκου X’’
Kυριάκου, σε συνεργασία µε την τεχνική ηγεσία, κινήθηκε έγκαιρα και ολοκλήρωσε τον προγραµµατισµό και ιδιαίτερα το σηµαντικό κεφάλαιο της ενίσχυσης. Zητούµενο για τον Αρη είναι να
µπει µε το δεξί στις επίσηµες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
«∆εν έχουµε την πολυτέλεια να επιλέγουµε παιχνίδια. Ολα είναι δύσκολα.
Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για την
πρεµιέρα του πρωταθλήµατος, που πάντα κρύβει πολλές ιδιαιτερότητες», επισηµαίνει ο Σοφρώνης Aυγουστή, ο οποίος προσθέτει: «Aν και εφόσον πάρουµε
την νίκη κόντρα στην AΠEΠ, αυτό θα
µας γεµίσει µε περισσότερη αυτοπεποίθηση, εν όψει της δύσκολης συνέχειας.
Πιστεύω ότι η οµάδα είναι πολύ καλά
προετοιµασµένη και έτοιµη για τα δύσκολα του πρωταθλήµατος».
Mε δύο αναγκαστικές απουσίες λόγω τραυµατισµού θα παραταχθεί ο Αρης
καθώς θα απουσιάσουν οι Kορολόφσκι
και Eσελούκα. Mε στόχο το βαθµολογικό κέρδος, ώστε να µπει µε θετικές προϋποθέσεις στον φετινό µαραθώνιο του
πρωταθλήµατος, η ΑΠΕΠ παρουσιάζεται έτοιµη να αντιµετωπίσει τον Αρη. Η
οµάδα της Πιτσιλιάς, παρά τις µέτριες
εµφανίσεις στα φιλικά προετοιµασίας,
θέλει να δείξει ένα διαφοροποιηµένο,
προς το καλύτερο, αγωνιστικό πρόσωπο
και να επιζητήσει το θετικό αποτέλεσµα.
Στον καθαρά αγωνιστικό τοµέα, ο
Γουίλι Σιέπερ, ο οποίος ανέλαβε πάλι
την οµάδα µετά την αποδέσµευση του
Xόντελ, δεν αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα τραυµατισµού και θα στηριχθεί
σε ολόκληρο το δυναµικό της.

Σίφουνας ο Απόλλωνας στο Παραλίµνι
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείo Εθνικού Κήρυκα). Σαν σίφουνας πέρασε ο Απόλλωνας
από το Παραλίµνι κερδίζοντας εύκολα
3-0 την Ενωση στέλνοντας αισιόδοξα
µηνύµατα στους οπαδούς του. O Aπόλλωνας ήταν µια οµάδα που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο, µε πληρότητα και στις
τρεις γραµµές και στην σύνθεσή του
παίκτες που κάνουν την διαφορά, µε
πρώτο και καλύτερο τον Σανγκόι, που
ενώ εξελισσόταν σε µοιραίο µε χαµένες
ευκαιρίες και πέναλτι, κατάφερε µε την
κλάση και την επιµονή του ν’ ανοίξει το
δρόµο για την µεγάλη νίκη στο 25’, ενώ
ο Aβραάµ εδραίωσε την νίκη µε το δεύτερο γκολ στο 35’, για να σφραγίσει την
νίκη ο νέος της παρέας, ο Mπανγκούρα
στο 76’.
Aντίθετα, για την Ενωση δεν έχουµε
να πούµε πολλά πράγµατα θετικά. H
άµυνά της πελαγοδροµούσε και έµεινε
αρκετές φορές εκτεθειµένη από τους

αντιπάλους επιθετικούς, ενώ επιθετικά
ελάχιστες φορές µπόρεσε να δηµιουργήσει κάτι καλό.
Φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά ποιότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες και κέρδισε ο καλύτερος. O Aπόλλωνας κατάφερε να επιβληθεί στο γήπεδο. Προηγήθηκε νωρίς και εύκολα αξιοποιώντας
την ποιότητα των επιθετικών του και
στο β’ ηµίχρονο διαχειρίστηκε άριστα το
υπέρ του σκορ, αυξάνοντάς το µάλιστα,
ενώ είχε ευκαιρίες για περισσότερα
γκολ. Σε καµιά περίπτωση δεν άφησε
ελπίδες στην Ενωση να µπει µε αξιώσεις
στο παιχνίδι. H οµάδα του κ. Xέσεν πλαγιοκόπησε αρκετές φορές µε τους
ακραίους του Λόπες και Φερέιρα, έλεγχε την µεσαία γραµµή και κράτησε κλειστούς διαδρόµους. Oι επιθετικοί του
έφυγαν µε ταχύτητα πίσω από την άµυνα των γηπεδούχων και γενικά πήραν
µια µεγάλη νίκη µε ικανοποιητική από-

δοση, δείγµα θετικό, αν θέλετε, για τις
δυνατότητες του φετινού Aπόλλωνα, ο
οποίος έδειξε ότι έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθληµα.
Aν και είχε 8 νέους παίκτες στην
11άδα του, ο Aπόλλωνας έδειξε στην
πρεµιέρα αξιοθαύµαστη οµοιογένεια
και οι παίκτες του συνεργάστηκαν περίτεχνα σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ ήξεραν πότε και πώς να παγώσουν το ρυθµό του αγώνα κρατώντας µε άνεση το
προβάδισµά τους.
H Ενωση, αντίθετα, δεν µπόρεσε να
αξιοποιήσει την έδρα της. Eίχε πρόβληµα στην άµυνά της και στην οργάνωση
του παιγνιδιού της και έχανε φυσιολογικά από ανώτερο αντίπαλο. O κ. Γιανέσκι
στην διακοπή έχει πολλά πράγµατα να
διορθώσει, για να µπορέσει η Ενωση να
παρουσιαστεί στην συνέχεια µε καλύτερο πρόσωπο. O Aπόλλωνας θα πρέπει
να κτίσει σ’ αυτή την νίκη και εµφάνιση,

γιατί έδειξε ότι είναι πλήρης στις τρεις
γραµµές του και διαθέτει παίκτες ποιότητας. Kαι µε το κόσµο του να τον ακολουθεί και να τον στηρίζει, ασφαλώς
µπορεί να πρωταγωνιστήσει και να
διεκδικήσει τον τίτλο. Οι Σανγκόι,
Αβραάµ και Ντούροι ήταν οι κορυφαίοι
του Απόλλωνα, ενώ από την Ενωση διασώθηκαν οι Πίτερς και Μιλοζέφσκι.
Σκόρερς: 25’ Σανγκόι, 35’ A. Aβραάµ, 70’ Mπαγκούρα
Κίτρινες: Μιλένκοβιτς
ΕΝΩΣΗ: Μιλοζέφσκι, Γκονζάλες,
Σπύρου, Φασσότ, Μιλένκοβιτς, Φαρίας (39’ Τόρναουτ), Πίτερς, Κριβόκαπιτς (68’ Ταρούµπα), Γούµενος
(79’ Κάσιντι), Εντµάρ, Τρικόφσκι.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Πέλατς, Λόπεζ, Φερέιρα, Σφακιανάκης (83’ Μισαέλοφ),
Σάλες, Οσενί, Μπανγκούρα (85’ Μασµανίδης), Ντούρο, Ματούσοβιτς
(60’ Νούνιες), Αβραάµ, Σανγκόι.

Γέλασε στο τέλος ο Εθνικός...
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείo Εθνικού Κήρυκα). Εκεί που η Σαλαµίνα ήταν έτοιµη
να πανηγυρίσει την νίκη στην επιστροφή της στην Α’ κατηγορία, ο Εθνικός την
ισοφάρισε 1-1 παίρνοντάς της την
µπουκιά από το στόµα... Ο Σιαήλης στις
καθυστερήσεις σκόραρε για τους φιλοξενούµενους ισοφαρίζοντας το γκολ
που είχε πετύχει στο 50’ ο Μάσεκ.
Το παιχνίδι κύλησε στη µεγαλύτερη
χρονική του διάρκεια στη µετριότητα,
χωρίς τη δηµιουργία πολλών αξιόλογων
φάσεων στις αντίπαλες εστίες. Ιδιαίτερα
στο πρώτο µισό του αγώνα το θέαµα
ήταν αποκρουστικό, µε τις λανθασµένες
µεταβιβάσεις της µπάλας να βρίσκονται
στην ηµερήσια διάταξη και τις δυο οµάδες να έχουν εµφανές πρόβληµα στην
τελική πάσα.
Η Νέα Σαλαµίνα µε τον ενθουσιασµό της επανόδου στην α’ κατηγορία εί-

χε την κατοχή της µπάλας σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και τις δυο καλές
στιγµές στο δίλεπτο 10’-11’, ωστόσο δεν
κατάφερε να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο. Οι «ερυθρόλευκοι», µε σύστηµα 4-4-2 και µε τους Μάσεκ και Βοσκαρίδη επιθετικό δίδυµο, έφταναν µε ευκολία έξω από την περιοχή του αντιπάλου, όµως κάπου έµεναν ηµιτελείς οι
προσπάθειές τους, µε την τελική πάσα
να µην είναι καλή.
Ο Εθνικός, αν και παρατάχθηκε µε
σύστηµα 4-3-3, το οποίο σχηµατίστηκε
µε τρία αµυντικά χαφ (Λαρς, Λαχάι, Πιντσέλι) και µε τους Φιλανιώτη, Αλέκου
και Νόµρε τρίο στην επίθεση, δεν φάνηκε καθόλου στη διάρκεια του α’ ηµιχρόνου έχοντας παθητικό ρόλο.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι
µπήκαν πολύ δυνατά και µε την προσθήκη του Τσιταϊσβίλι έγιναν πιο διεκ-

δικητικοί και κατάφεραν στην πρώτη
καλή στιγµή του β’ µέρους να προηγηθούν στο 50’ µε το πλασέ του Μάσεκ µετά από τη λάθος µεταβίβαση του Νουρεντινόσκι. Οι του Εθνικού αντέδρασαν
στη συνέχεια και ισορρόπησαν τα δεδοµένα, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις
να φέρουν το µατς στα ίσα. Το παιχνίδι
βέβαια ήταν ανοικτό µε ευκαιρίες και
από τις δυο πλευρές. Τον τελευταίο λόγο είχε η οµάδα της Αχνας και µε το
γκολ σε χρόνους καθυστερήσεων του
Χρ. Σιαήλη κατάφερε στο παρά κάτι να
φέρει το µατς στα ίσα.
Από τη Νέα Σαλαµίνα ξεχώρισαν οι
Μάσεκ, Τζενίτο και Λίµα. Από τον Εθνικό ξεχώρισαν οι Φιλανιώτης, Χρ. Σιαήλης και Σίκοφ.
Καλή η διαιτησία του Μάριου Τσαγγάρη, που δεν συνάντησε ιδιαίτερα
προβλήµατα. Ο βοηθός διαιτητή I. Λου-

κά υπέπεσε σε σηµαντικό λάθος υποδεικνύοντας λανθασµένα τον Φιλανιώτη,
που έφευγε µόνος µπροστά στην επανάληψη, σε οφσάιντ, ενώ ο N. Γρηγοριάδης ελέγχεται για τη φάση του 51’στην
οποία η Σαλαµίνα πέτυχε γκολ που ακυρώθηκε σαν οφσάιντ.
Σκόρερς: 50’ Μάσεκ / 90’+3’ Σιαήλης
Κίτρινες: Ντε Σόουζα, Τζενίτο, Λ.
Λουκά / Κάσιο, Σίκοφ
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Γιούζικ, Ανιουέτα
(78’ Ροντρίγκεζ), Ντε Σόουζα (46’
Τσιταϊσβίλι), Αβαλος, Βίνια, Σαµ, Τζενίτο, Λίµα, Βοσκαρίδης (68’ Λ. Λουκά), Μάσεκ, Νοκουέιρα.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Νουρεντινόσκι, Τόρες,
Λίµα, Σίκοφ, Νόµρε, Λάρς (46’ Σιαήλης), Αλέκου, Λαχάι, Πιντσέλι (78’
Μπέλιτς), Κάσιο (58’ Κεµπάτζε), Φιλανιώτης.

Αγχωτική νίκη πέτυχε η ΑΕΛ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείo Εθνικού Κήρυκα). Υστερα από 11 χρόνια η ΑΕΛ έκανε
πρεµιέρα στο γήπεδό της και δεν άφησε
την ευκαιρία να πάει χαµένη. Εστω και
δόση αρκετού άγχους µπήκε µε το δεξί
στο πρωτάθληµα κερδίζοντας 1-0 τη ∆όξα στο Tσίρειο.
Tο γκολ του Bάργκας στο 7’ ήταν αρκετό για να δώσει τους τρεις βαθµούς
στη λεµεσιανή οµάδα, η οποία ήταν καλύτερη στο α’ µέρος, όταν έχασε ευκαιρίες, ενώ στην επανάληψη και ειδικά
στα τελευταία λεπτά απειλήθηκε µε
ισοφάριση από την ∆όξα, που καρδιοκτύπησε τους γηπεδούχους.
Στο παιχνίδι η ∆όξα έδειξε να ξεκινά
καλύτερα στα πρώτα λεπτά, καθώς κυκλοφορούσε καλά την µπάλα κι έφτιαξε
την πρώτη φάση, αλλά η AEΛ στην πρώτη της καλή προσπάθεια άνοιξε το σκορ.
Tο γκολ του Bάργκας στο 7’ άλλαξε τη
ροή του αγώνα και η AEΛ πλέον ανέλαβε τα ηνία.
Mε σύστηµα 4-3-3, «πάτησε» καλύτερα στο γήπεδο και κυνήγησε δεύτερο
τέρµα, το οποίο µπορούσε να έλθει σε

2-3 περιπτώσεις στις καθαρές ευκαιρίες
που βρήκε, αλλά δεν τα κατάφερε κι
έτσι πήγε στα αποδυτήρια µε το «στενό»
προβάδισµα του 1-0.
H ∆όξα, που παρατάχθηκε µε δυο
επιθετικούς (4-4-2), έδειχνε τελείως
ακίνδυνη µετά το ξεκίνηµα, καθώς οι
Eνρίκε και Nτο Σάντος ήταν αποκοµµένοι από την υπόλοιπη οµάδα, δεν είχαν
βοήθειες και ήταν εύκολη λεία για τους
αµυντικούς της γηπεδούχου.
Παράλληλα, ο ανασταλτικός µηχανισµός των φιλοξενούµενων έδειχνε ανήµπορος να σταµατήσει τους ποιοτικούς
παίκτες της AEΛ στη µεσοεπιθετική
γραµµή.
Στο ξεκίνηµα της επανάληψης είχαµε εναλλασσόµενη την πρωτοβουλία µε
ισοζυγισµένο παιχνίδι. H ∆όξα παρουσιάστηκε κάπως βελτιωµένη αµυντικά
και προσπάθησε περισσότερο, έφτιαξε
πάλι την πρώτη ευκαιρία, αλλά στη συνέχεια και µέχρι το 75’ ήταν χωρίς ουσία.
Kι αυτό γιατί οι επιθετικοί της εξακολουθούσαν να µην µπορούν να ξεφύ-

γουν από τον ασφυκτικό αµυντικό
κλοιό της AEΛ. H γηπεδούχος δεν είχε
τις επιθετικές εξάρσεις του α’ 45λεπτου,
ούτε και πολλές καλές στιγµές. Kάπου
έριξαν στροφές ορισµένοι παίκτες της κι
απέµειναν οι Φρέντι και Bάργκας να
προσπαθούν από τη δεξιά πλευρά.
Eνόσω το σκορ παρέµενε στο 1-0, η
∆όξα ήταν µέσα στο παιχνίδι και στα τελευταία 15 λεπτά έκανε την µεγάλη
προσπάθεια να αποφύγει την ήττα. O Π.
Xριστοδούλου ενίσχυσε την επίθεσή
του, οι Nτο Σάντος και Eνρίκε ανέβηκαν
αισθητά κι η οµάδα του βρήκε στο τελευταίο 10λεπτο 2-3 καλές ευκαιρίες να
ισοφαρίσει, την ώρα που η AEΛ έδειχνε
να «πνίγεται» από το άγχος, ίσως και
από κούραση κάποιων παικτών.
Tελικά µε κάµποση δόση άγχους η
AEΛ κράτησε τη νίκη και έδωσε την ευκαιρία στους φίλους της να πανηγυρίσουν.
Kορυφαίος της AEΛ ο Bάργκας και
τον ακολούθησαν οι Oυόν και Φρέντι.
Aπό τη ∆όξα προσπάθησαν περισσότεροι οι επιθετικοί Nτο Σάντος και Eνρίκε,

ενώ καλός ήταν και ο τερµατοφύλακας
Πάιβα.
Σκόρερ: 7’ Βάργκας
Κίτρινες: Bάργκας, Π. Kωνσταντίνου / Mάρκες, Eνρίκε, Nτουάρτε
ΑΕΛ: Κωνσταντίνου, Ντικουµάνα,
Ρ. Τζούνιορ, Ουόν, Ν. Τζούνιορ, Τοράο, Καλντέιρα (83’ Ρούγκα), Βάργκας, Κλέιτον (71’ Ρόκε), Γκονζάλες,
Φρέντι.
∆ΟΞΑ: Πάιβα, Mάρκες, Nτουάρτε,
Pιµπέιρο, Tζίλβαν (83’ Pοντρίγκες),
Mάλα (76’ Πολυκάρπου), Σααβέδρα,
Mαρκάσα (64’ Eλευθερίου), Aντρέ
Kάρλος, Nτο Σάντος, Eνρίκε.
Ενσταση κατέθεσε η ∆όξα
Mετά το τέλος του αγώνα η ∆όξα
υπέβαλε ένταση κατά του κύρους του
αγώνα για αντικανονική συµµετοχή
παικτών της AEΛ, χωρίς να τους κατονοµάζει. Οπως δήλωσε στους δηµοσιογράφους ο διαιτητής Στέλιος Tρύφωνος, η
∆όξα θα κοινοποιήσει στην KOΠ εντός
72 ωρών επιστολή, µε την οποία θα στηρίζεται η ένστασή της αναφέροντας και
τους λόγους.
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Μοίρασαν γκολ, βαθµούς και ...δηλώσεις
Tου ανταποκριτή µας
Βασίλη Μαγαλιού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τον πρώτο τους βαθµό στο πρωτάθληµα
πήραν στη Νέα Σµύρνη Πανιώνιος και
Εργοτέλης στο τελικό 1-1 στο µατς που
άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής.
Το παιχνίδι ήταν πολύ πλούσιο σε φάσεις και πολύ ζωντανό, µε τον Εργοτέλη
να αδικείται από το τελικό αποτέλεσµα,
αφού µπορούσε τη νίκη, όµως τελικά
και οι δύο οµάδες µοίρασαν τα γκολ,
τους βαθµούς και οι δύο προπονητές τα
...παράπονά τους. Ο µεν γηπεδούχος
Εµίλιο Φερέρα τα ...έβαλε µε την διοίκηση της οµάδας του λέγοντας «...έκανα
µία αλλαγή γιατί δεν ήµουν βέβαιος ότι
οι παίκτες του πάγκου µπορούσαν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
αγώνα», φράση που µπορεί να τον οδηγήσει εκτός οµάδας και ο δε φιλοξενούµενος Νίκος Καραγεωργίου τα ...έβαλε
µε την διοργανώτρια αρχή, λέγοντας ότι
«είναι απαράδεκτο να παίζουν οι παίκτες τόσο νωρίς µε τόση ζέστη».
Αγωνιστικά τώρα οι δύο οµάδες µπήκαν φουριόζες στον αγωνιστικό χώρο
και κυνήγησαν µε πάθος το γκολ, προκειµένου να πάρουν τον έλεγχο του
αγώνα και τον ...αέρα του αντιπάλου
τους. Μάλιστα, µόλις στο 15’ ο Πανιώνιος µε τον Σκούφαλη είχε δοκάρι, οριζόντιο, ενώ ο Εργοτέλης σε γενικές
γραµµές ήταν πιο οργανωµένος επιθετικά, αφού έβγαινε πότε από τα πλάγια
και πότε από τον άξονα µε κάθετες µπαλιές στους Ροµάνο, Μπουντιµίρ. Οι γηπεδούχοι, όµως, ήταν αυτοί που άνοι-

ξαν πρώτοι το σκορ στο 24’ µε τον Σκούφαλη να βρίσκει τον Κουµορτζί κι εκείνος να πλασάρει εύκολα τον Πόζα. Οι
Κρητικοί δεν αιφνιδιάστηκαν και αµέσως πήραν τα ηνία του αγώνα και στο
35’ πέτυχαν το 1-1 µε τον Ροµάνο να εκµεταλλεύεται αδράνεια των αµυντικών
του Πανιωνίου. Η γρήγορη ισοφάριση
βοήθησε πρώτιστα τον Εργοτέλη και σε
δεύτερη µοίρα το θέαµα, αφού οι Κρητικοί ανέβασαν ψυχολογία αλλά και το
παιχνίδι άνοιξε σε ρυθµό και φάσεις. Η
µπάλα πήγαινε πάνω - κάτω µε τους δύο
τερµατοφύλακες να έχουν πολύ δουλειά
και τους «κιτρινόµαυρους» να είναι πιο
απειλητικοί. Στο 52’ ο ∆ασκαλάκης απέκρουσε σωτήρια το σουτ του Μανιάτη
και στο 59’ ο Ρεκόµπα δεν µπόρεσε µε
κεφαλιά να κάνει το γκολ, ενώ η συνέχεια και µέχρι τη λήξη του µατς ανήκει
αποκλειστικά και µόνο στον Εργοτέλη
και τον Ορφανό στο 64’ να χάνει ένα µοναδικό τετ α τετ µε τον Μπέλιτς και τον
Λεάλ στο 89’ σε νέο τετ α τετ να ανοίγει
περισσότερο την µπάλα και να χάνει
την ευκαιρία.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Εµίλιο Φερέρα):
Μπέλιτς 6, Μανιάτης 6, Μπαρόνι 5
(69’ Αναστασόπουλος 6), Οµο 6,
Σκούφαλης 5, Μπάλαµπαν 5, Ρεκόµπα 6, Κουµορτζί 6, Σιόβας 6, Νικολάου 5, Τζαβέλλας 6.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκος Καραγεωργίου): Πόζα 5 (46’ ∆ασκαλάκης 5), Χίµπλινγκερ 6, Ορφανός 6, Μπούντιµιρ
5 (81’ Λεάλ), Βίσιο 6, Σασιασβίλι 5,
Τζούνιορ 6, Ροµάνο 7, Μπέτο 6 (83’
Κοιλιάρας), Κορδονούρης 5, Ρουµπάκης 5.
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Επιστροφή στην κατηγορία µε νίκη
Του απεσταλµένου µας
Νίκου Γαβαλά
ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους ΠΑΣ Γιάννενα µετά την επιστροφή του στην κορυφαία επαγγελµατική κατηγορία, συνδυάστηκε µε νίκη.
Χάρη σε δύο εξαιρετικές εκτελέσεις
στηµένων φάσεων από τον Κώστα Μενδρινό και ισάριθµες κεφαλιές των Κώτσιου (34’) και Τζάνη (66’), η οµάδα
των Ιωαννίνων επιβλήθηκε του Πανθρακικού µε 2-0 στο Στάδιο Ζωσιµάδες,
για τη δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ
Λίγκας. Η φιλοξενούµενη οµάδα του
Ζόραν Στοΐνοβιτς έµεινε µε 10 παίκτες
στο 80’, λόγω αποβολής του Μαρσέλο,
µε δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο Γιώργος Παράσχος παρέταξε την
ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησαν και στην
Ξάνθη. Σε διάταξη 4-2-3-1, µε τους
Μπαλάφα και Τζάνη αµυντικούς χαφ
και επιθετική τριάδα πίσω από τον
Μπακαγιόκο τους Μενδρινό, Σιαλµά
και Ντιµπαλά. Από την πλευρά του, ο
υπηρεσιακός τεχνικός του Πανθρακικού Ζόραν Στοΐνοβιτς επέλεξε το 4-4-11, µε τον Καπετάνο στα νώτα του Μπουβάλ και τετράδα στη µεσαία γραµµή
τους Οράκ, Κλεµάν, Φαγιάρδο και Κανωτίδη. Ωστόσο, ο δυνατός άνεµος δεν
επέτρεψε στους παίκτες των δύο οµάδων να προσφέρουν θέαµα. Ο Πανθρακικός εκµεταλλεύτηκε τις συνθήκες για
να κλειστεί στην άµυνα και να µην κινδυνεύσει στο πρώτο εικοσάλεπτο. Ακριβώς όµως µε τη συµπλήρωση 20 λεπτών

ο διαιτητής Τριτσώνης ξεσήκωσε τις διαµαρτυρίες των γηπεδούχων, ακυρώνοντας το ωραίο γκολ του Ντάσιου.
Συγκεκριµένα, ο Μενδρινός έγινε
κάτοχος της µπάλας από αριστερά, έκανε τη σέντρα για τον Ντάσιο, που µε
ωραίο σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη
µπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός Τριτσώνης
δεν υπέδειξε τίποτα αλλά ο Τριτσώνης
πήρε πάνω του τη φάση και σηµείωσε
σε θέση οφσάιντ τον Μενδρινό. Επεσαν
όλοι πάνω του και τελικά ύστερα από
πεντάλεπτη διακοπή και διαβουλεύσεις
µε τον βοηθό, ο Τριτσώνης δε µέτρησε
το γκολ. Τελικά ο ΠΑΣ άνοιξε το σκορ
στο 34’ µε κεφαλιά του Κώτσιου, ύστερα
από εκτέλεση κόρνερ του Μενδρινού.
Μετά τη συµπλήρωση µιας ώρας
αγώνα ο Κώστας Μενδρινός ανέλαβε
και πάλι τον ρόλο του. σερβιτόρου,
όπως και στο 34’. Ο νεοαποκτηθείς µέσος του ΠΑΣ εκτέλεσε φάουλ σηµαδεύοντας αυτή τη φορά τον Τζάνη, ο τελευταίος πήρε την κεφαλιά και «έγραψε» το
2-0 για την οµάδα του.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Ελευθερόπουλος
7, Ντάσιος 6, Γκαντοβέλι 6, Μαϊστόροβιτς 6, Κώτσιος 6, Μπαλάφας 6,
Τζανής 7, Μενδρινός 8, Μπακαγιόκο
5 (69’ Μιχαλόπουλος 6), Σιαλµάς 5
(46’ Βαγγελής 6), Ντιµπαλά 5 (87’
Σαϊτιώτης).
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ: Ρόκα 6, Τζόκιτς 5,
Μαρσέλο 5, Τροΐζι 5, Μπουβάλ 5,
Οράκ 5, Κλεµάν 5, Κανωτίδης 5, Φαγιάρδο 5 (87’ Κωνσταντινίδης), Καπετάνος 5 (61’ Στόικος 6), Αργυρίου
5 (46’ Μουναφό 5).
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Ενα γκολ ήταν αρκετό
ΚΑΒΑΛΑ. Σε έναν αγώνα µέτριο όσον
αφορά το θέαµα, που οι γηπεδούχοι είχαν γεµίσει το γήπεδο για να χειροκροτήσουν την οµάδα τους που µία εβδοµάδα πριν είχε πάρει σπουδαίο διπλό στη
Λιβαδειά, ο Αστέρας έσπασε την παράδοση που τον θέλει να µην κερδίζει στις
δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος και νίκησε µε 1-0 την Καβάλα,
«ακυρώνοντας» ουσιαστικά την µεγάλη
νίκη που είχαν πετύχει οι «Αργοναύτες»
στην Βοιωτία. Πρωταγωνιστής των φιλοξενούµενων δεν ήταν άλλος από τον
Τσέζαρεκ που συνέχισε την δική του παράδοση που τον θέλει για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά να επιτυγχάνει το
πρώτο γκολ της σεζόν για τον Αστέρα
Τρίπολης και για τρίτη σερί σεζόν το
πρώτο εκτός έδρας γκολ των Αρκάδων.
Το θέαµα στο πρώτο µέρος ήταν κακό, µε ελάχιστες συγκινήσεις, αφού οι
δύο οµάδες αναλώθηκαν σε µονοµαχίες
στο κέντρο του γηπέδου. Σε µια ανύποπτη φάση, ο Αστέρας Τρίπολης βγήκε
στην αντεπίθεση και ευτύχησε να φτάσει στο γκολ στο 23ο λεπτό: Ο Eντερ
πάσαρε µέσα στην περιοχή για τον Τσέζαρεκ που έµεινε για λίγο µόνος και µε
έναν κεραυνό έστειλε την µπάλα πρώτα
στο οριζόντιο δοκάρι και στην συνέχεια
στα δίχτυα. Η Καβάλα προσπάθησε µεν
να αντιδράσει όµως το έκανε µε άναρχο
τρόπο. Οι παίκτες του Αστέρα εξουδετέρωναν εύκολα τις επιθέσεις των γηπεδούχων και έδειχναν πλέον να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθµό του παιχνιδιού. Ο Ντεγκρά στο 32’ «διάβασε» την
φάση και βγήκε πριν ο Ονουάτσι βγει
µόνος απέναντί του, ενώ στο 36’ ο Τσέζαρεκ βγήκε και πάλι σε θέση βολής και
προσπάθησε να «κρεµάσει» τον Κατερ-

γιαννάκη δίχως όµως επιτυχία, µε την
µπάλα να φεύγει πάνω από το δοκάρι.
Στην επανάληψη δεν άλλαξαν πολλά στην εικόνα του αγώνα. Σταδιακά και µετά τις αλλαγές του Γιάννη Παπακώστα (Σουλτανίδης και Ιωάννου αντί
Λάκη και Ονουάτσι) - η Καβάλα πήρε
τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, µε
τον Αστέρα Τρίπολης να έχει καθαρά
παθητικό ρόλο. Οσο περνούσε η ώρα, ο
ΑΟΚ έκλεινε στο µισό γήπεδο τον Αστέρα που κρατούσε όµως το µηδέν. Ο Γκόµες είχε δώσει εντολές για man to man
σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές
του! Στο 57’ ο Μεντί έκανε την παράλληλη σέντρα προς τον Σουλτανίδη που
σούταρε στα σώµατα. Στο 76’ πάλι ο
Μεντί από τα αριστερά έκανε την σέντρα µε τον Σουλτανίδη να µην µπορεί
να πιάσει την κεφαλιά µε αποτέλεσµα
να χαθεί η µεγάλη ευκαιρία. 5 λεπτά
πριν το τέλος, ο Αστέρας έµεινε µε δέκα
ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του
Φυτανίδη, όµως αυτό το γεγονός δεν
άλλαξε ιδιαίτερα την εικόνα του µατς. Η
Καβάλα πίεζε ασφυκτικά και έχασε την
µεγαλύτερη ευκαιρία του µατς στο 80’
όταν το σουτ του Ορούµα τράνταξε το
οριζόντιο δοκάρι του Ντεγκρά.
ΚΑΒΑΛΑ: Κατεργιαννάκης 6, Πετκάκης 6, Οικονόµου 5, Παβίσεβιτς 5,
Ψωµάς 6, Ντοµπρασίνοβιτς 6, Κάλατζιτς 7 (86’ Φερέιρα), Λάκης 6 (54’
Σουλτανίδης 5), Μεντί 7, Ορούµα 5,
Ονουάτσι 5 (69’ Ιωάννου 6).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Ντεγκρά 6,
Ουριµπαρί 7, Λαζαρίδης 6, Μαρσελάο 7, Φυτανίδης 5, Μπαστιά 5, Καρντόσο 7, Καρέρα 5, Εντερ 6 (46’ Ουντότζι 6), Βίλτσες 6 (78’ Ρόκας 5),
Τσέζαρεκ 8 (86’ Μπαρτολίνι).
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«Ξέσπασε» ο «∆ικέφαλος»
Συνέχεια από τη σελίδα 16
Στο 49’ εκτέλεση κόρνερ του Βιεϊρίνια, κεφαλιά του Μπιζέρα λίγο πάνω
από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 50’ ωραία ανάπτυξη παιχνιδιού
για τον ΠΑΟΚ µε τον Κουτσιανικούλη
να φθάνει σε επίκαιρη θέση, σουτ µε το
αριστερό λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.
Στο 52’ µπροστινή µπαλιά για τον
Μουσλίµοβιτς, ο Μπλάζιτς βγαίνει και
προλαβαίνει τον Βόσνιο που ήταν µόνος
µε τον γκολκίπερ του Λεβαδειακού.
Στο 58’ κάθετη πάσα του Φωτάκη
στον Μουσλίµοβιτς που πλασάρει µε
την µπάλα να σταµατάει στο αριστερό
κάθετο δοκάρι.
Στο 61’ ο Βιεϊρίνια πασάρει στον
Κουτσιανικούλη, που βγαίνει τετ- α- τετ
µε τον Μπλάζιτς που αποκρούει το πλασέ, ο επερχόµενος Βιεϊρίνια µε σουτ
στην κίνηση στέλνει την µπάλα στα δίχτυα και 1-0.
Στο 65’ ο Κουτσιανικούλης πασάρει
στον Φιλοµένο ο οποίος στην κίνηση θα
«σκάψει» την µπάλα και θα κάνει το 2-0.

Στο 71’ µετά από αδράνειας της άµυνας του ΠΑΟΚ, ο Μπάρκογλου κάνει
την κεφαλιά στο δεξί κάθετο δοκάρι.
Στο 73’ ο Φιλοµένο πατάει την µπάλα στον Κουτσιανικούλη που αποφεύγει
τον προσωπικό του αντίπαλο και σουτάρει µέσα από την περιοχή για το 3-0.
Στο 77’ την ώρα που ο ΠΑΟΚ έκανε
αλλαγή, οι παίκτες του Λεβαδειακού
έπαιζαν µε την ανοχή του διαιτητή µε
τον Μπούσι να σουτάρει εκτός περιοχής
και τον Χαλκιά να αποκρούει σε κόρνερ.
Στο 84’ µακρινό σουτ του Βιεϊρίνια λίγο
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
ΠΑΟΚ: Χαλκιάς 7, Αµπουµπακάρι
5, Βιτόλο 6, Μαλεζάς 6, Μουσλίµοβιτς 6 (79’ Βερόν 5), Λίνο 6, Φωτάκης
6, Κουτσιανικούλης 8, Βιεϊρίνια 7,
Ιβιτς 5 (46’ Φιλοµένο 8), Μπιζέρα 6
(79’ Σαβίνι 5).
ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ: Μπλάζιτς 8, Μουλόπουλος 6, Κόλτζος 6, Μαρτορέλ 6,
Σερτζίνιο 6 (79’ Μπαλβορίν 4),
Μπράνκο 5, Ζησόπουλος 5, Ταραλίδης 5(73’ Μπούσι 5), Καψής 5,
Μπάρκογλου 5, Ναπολεόνι 6.

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΦΗ ΛΙΟΓΑ

∆ύο στα δύο ο Παναθηναϊκός
1-0 την Ξάνθη στο ΟΑΚΑ, νίκησε η ΑΕΚ 1-0 στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ 3-0 τον Λεβαδειακό
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο
Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Ξάνθη
µε 1-0 στο Ολυµπιακό Στάδιο και πήρε
κεφάλι στη βαθµολογία της Σούπερ Λίγκα, καθώς είναι η µόνη από τις οµάδες
που έχουν δώσει δύο αγώνες που έχει
επιτύχει ισάριθµες νίκες. Υπενθυµίζεται
πως ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος και Λάρισα
έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο
Ολυµπιακός έχει δύο. Οι «ερυθρόλευκοι» έδιναν χθες βράδυ τον πρώτο τους
αγώνα στο πρωτάθληµα, στο Αλκαζάρ
µε αντίπαλο τη Λάρισα.
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις
της στο νέο πρωτάθληµα η ΑΕΚ που
κέρδισε µε 1-0 τον Ατρόµητο στο Περιστέρι, όπως και ο ΠΑΟΚ που ξεπερνώντας το σοκ του αποκλεισµού του από
την Χέρενβεν νίκησε µε το ευρύ 3-0 τον
Λεβαδειακό στην Τούµπα.
Το Σάββατο, Ηρακλής και Αρης ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο ντέρµπι της αγωνιστικής που όµως στιγµατίστηκε από
την είσοδο ανεγκέφαλου οπαδού που
χαστούκισε τον Μιχάλη Σηφάκη. Τον
πρώτο του βαθµό «τσίµπησε» ο Εργοτέλης στη Νέα Σµύρνη, όπου ήρθε ισόπαλος 1-1 µε τον Πανιώνιο. Το πρώτο του
«τρίποντο» κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης
που νίκησε µέσα στην Καβάλα την οµώνυµη οµάδα µε 1-0. Παρθενική νίκη και
για τον ΠΑΣ Γιάννενα που κέρδισε µε 20 στους Ζωσιµάδες τον Πανθρακικό.
Το πρωτάθληµα διακόπτεται την
επόµενη εβδοµάδα, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής οµάδας για τα προκριµατικά του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής και επαναρχίζει στις 12-13 Σεπτεµβρίου µε σηµαντικότερο αγώνα το ντέρµπι ΑΕΚ - Ηρακλή στο ΟΑΚΑ. Εκτός
έδρας αγωνίζονται Παναθηναϊκός και
ΠΑΟΚ µε Πανθρακικό και Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα, ενώ ο Ολυµπιακός
υποδέχεται την Καβάλα και ο Αρης τον
ΠΑΣ Γιάννενα.
NTOYMΠΛΑΡΙΣΕ τις νίκες του ο
Παναθηναϊκός που κέρδισε µε 1-0 την
Ξάνθη στο Ολυµπιακό Στάδιο και τέθηκε επικεφαλής της βαθµολογίας του
πρωταθλήµατος, ξεπερνώντας µε τον
καλύτερο τρόπο την ήττα - αποκλεισµό
στο Τσάµπιονς Λιγκ από την Ατλέτικο
και κερδίζοντας την ηρεµία του για αρκετό καιρό, καθώς το πρωτάθληµα διακόπτεται λόγω των υποχρεώσεων της
Εθνικής. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν µπροστά σε µια ασφυκτικά κλεισµένη στην
άµυνα οµάδα, κάτι που τούς ταλαιπώρησε όλη την περυσινή χρονιά, αλλά
βρήκαν τον τρόπο να την «ξεκλειδώσουν» στο 40ό λεπτό του αγώνα µε κεφαλιά του Κατσουράνη µετά από εκτέλεση κόρνερ του Χριστοδουλόπουλου.
Ηταν το πρώτο γκολ του Ελληνα παίκτη
στο ελληνικό πρωτάθληµα µετά από
τρία και πλέον χρόνια (τελευταία φορά
είχε σκοράρει στο παιχνίδι ΑΕΚ - ΟΦΗ
2-0 στις 16/4/2006). Στο δεύτερο ηµίχρονο οι «πράσινοι» είχαν αρκετά καλά
διαστήµατα στο παιχνίδι τους (βοήθησε
σ’ αυτό και η είσοδος του Σωτήρη Νίνη)
και έχασαν και άλλες ευκαιρίες για να
αυξήσουν τον δείκτη του σκορ που
όµως δεν ευοδώθηκαν, χάρη στην πολύ
καλή απόδοση του τερµατοφύλακα της
Ξάνθης, Γκσπούρνινγκ. Πολύ καλό το
ντεµπούτο του Ματίας Μπιέρσµιρ σε
θέση στόπερ.
ΧΑΘΗΚΕ η λογική στο ντέρµπι του
Καυταντζογλείου, καθώς ένα λεπτό µετά την έναρξη του αγώνα ένας ανεγκέφαλος οπαδός µπήκε ανενόχλητος στον
αγωνιστικό χώρο και χαστούκισε τον
τερµατοφύλακα του Αρη, Μιχάλη Σηφάκη που ευτυχώς διατήρησε την ψυχραιµία του. Το παιχνίδι διακόπηκε για
45 λεπτά, για να συνεχιστεί µετά µε τον
Αρη, πάντως, να έχει υποβάλλει ένσταση για αντικανονική διεξαγωγή του. Το
παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό ήταν εξαιρετικό
µε πολλές συγκινήσεις, θέαµα και γκολ
και έληξε ισόπαλο 2-2. Ο Αρης προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, αλλά ο Ηρακλής κατάφερε να ισοφαρίσει. Οι «κίτρι-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης µε δυνατό σουτ θα πετύχει το τελικό 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού στην Τούµπα.
νοι» άνοιξαν το σκορ µε τον Κάµπορα
στο 21ο λεπτό, αλλά ο «Γηραιός» ισοφάρισε τέσσερα λεπτά αργότερα (25’) µε
τον Ιάκοµπ. Ο Κάµπορα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 35’ βάζοντας ξανά τον
Αρη µπροστά στο σκορ, ενώ έχασε την
ευκαιρία να πετύχει και χατ τρικ αφού
είχε σουτ στο δοκάρι στο 39ο λεπτό. Ο
Επστάιν ισοφάρισε στο 58’ όταν ευστόχησε στο πέναλτι που έκανε ο Νάτσο
Γκαρσία (ανέτρεψε τον Μπόσνιακ), διαµορφώνοντας το τελικό 2-2.
«ΑΠΕ∆ΡΑΣΕ» µε νίκη από το Περιστέρι η ΑΕΚ που µε οδηγό τον νεοαποκτηθέντα από την Λίβερπουλ Ούγγρο
Νέµεθ πήρε τη νίκη µε 1-0 από τον
Ατρόµητο του Γιώργου ∆ώνη και ξεκίνησε µε τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθληµα (υπενθυµίζουµε πως το παιχνίδι της πρεµιέρας
µε τον Ολυµπιακό είχε αναβληθεί λόγω
των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττικής). Ο Ούγγρος παίκτης που πραγµατοποίησε το ντεµπούτο του µε τα «κιτρινόµαυρα» και αντικατέστησε στο 29ο
λεπτό τον τραυµατία Σκόκο, µετατράπηκε σε πρώτο βιολί για την «Ενωση»
και συνέβαλε σε µέγιστο βαθµό στην
κατάκτηση της νίκης και των πρώτων
τριών βαθµών. Αντίθετα, ο Ατρόµητος
έµεινε για δεύτερο σερί παιχνίδι χωρίς
βαθµούς και χωρίς γκολ στο πρωτάθληµα, παρόλο που πραγµατοποίησε πολύ
καλή εµφάνιση. Το γκολ της νίκης για
την οµάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς πέτυχε στο 58ο λεπτό ο Μπλάνκο που
αξιοποίησε την πάσα έτοιµο γκολ που
του έδωσε ο Νέµεθ.
ΞΕΣΠΑΣΕ ο ΠΑΟΚ στην Τούµπα,
όπου νίκησε µε 3-0 τον Λεβαδειακό, ξεκινώντας έτσι µε το δεξί τις υποχρεώσεις
του στο νέο πρωτάθληµα. Οι «ασπρόµαυροι» φάνηκαν επηρεασµένοι από
τον αποκλεισµό τους στο Europa
League από την Χέρενβεν, αλλά αυτό
κράτησε µόνο ένα ηµίχρονο. Στην επανάληψη, ανεβάζοντας την απόδοσή
τους και µε τους Φιλοµένο (αντικατέστησε τον τραυµατία Ιβιτς και έδωσε
νέα επιθετική πνοή στην οµάδα), Βιεϊρίνια και Κουτσιανικούλη σε µεγάλα κέφια κατέβαλαν την αντίσταση των Βοιωτών, υποχρεώνοντάς τους σε δεύτερη
σερί ήττα στο πρωτάθληµα. Το σκορ
άνοιξε στο 62ο λεπτό ο Βιεϊρίνια, τρία
λεπτά αργότερα (65’) ο Φιλοµένο ίδιος
παίκτης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
2-0 και στο 72’ ο Κουτσιανικούλης διαµόρφωσε το τελικό 3-0 για τον «∆ικέφαλο του Βορρά». Ενα λεπτό πριν (71’) ο
Λεβαδειακός είχε δοκάρι µε τον Μπάρ-

κογλου.
EΣΠΑΣΕ την παράδοση που τον θέλει να µην καταφέρνει να κερδίσει στις
δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήµατος, ο Αστέρας Τρίπολης που πέρασε
νικηφόρα από το «Ανθή Καραγιάννη»
κερδίζοντας µε 1-0 την Καβάλα. Οι «Αργοναύτες» προσγειώθηκαν απότοµα,
καθώς µετά το σπουδαίο διπλό που είχαν επιτύχει µία εβδοµάδα πριν, στην
πρεµιέρα κόντρα στον Λεβαδειακό στην
Βοιωτία, είδαν την µεγάλη εκείνη νίκη
να «ακυρώνεται» από την προχθεσινή
εντός έδρας ήττα τους. Πρωταγωνιστής
του αγώνα ήταν ο Ντάνιελ Τσέζαρεκ
που πέτυχε το «χρυσό» γκολ της νίκης
των Αρκάδων στο 23ο λεπτό, συνεχίζοντας την δική του προσωπική παράδοση
που τον θέλει για δεύτερη συνεχόµενη
σεζόν να βάζει το πρώτο γκολ της οµάδας του στο πρωτάθληµα και παράλληλα για 3η σερί χρονιά να επιτυγχάνει το
πρώτο εκτός έδρας γκολ του Αστέρα
Τρίπολης. Αξίζει να σηµειωθεί πως στο
79’ αποβλήθηκε ο τεχνικός του Αστέρα,
Μάριο Γκόµες, στο 84’ µε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Φυτανίδης και στο 88’ ένας
από τους συνεργάτες του προπονητή
της Καβάλας, Γιάννη Παπακώστα.
ΙΣΟΠΑΛΟ έληξε το παιχνίδι της Νέας Σµύρνης, ανάµεσα στον Πανιώνιο
και τον Εργοτέλη, αποτέλεσµα που σαφώς δεν µπορεί να αφήσει ικανοποιηµένους τους «κυανέρυθρους». Ωστόσο, είναι απόλυτα δίκαιο. Ο Πανιώνιος άνοιξε
το σκορ στο 24’ µε τον Κουµορτζί, και
καθώς ο Εργοτέλης ισοφάρισε γρήγορα
(µε τον Ροµάνο στο 35’) και στη συνέχεια έκλεισε τους διαδρόµους προς τα
καρέ του, παρουσιάστηκε εντελώς ακίνδυνος επιθετικά ώστε να απειλήσει τους
Κρητικούς. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον
από τον ίδιο τον αγώνα έχουν οι δηλώσεις του τεχνικού των Νεοσµυρνιωτών,
Εµίλιο Φερέρα ο οποίος ερωτώµενος
γιατί έκανε µόλις µία αλλαγή, τόνισε
πως τα νεαρά παιδιά που είχε στον πάγκο δεν µπορούσε να τα ρίξει κατευθείαν στα βαθιά. Η δήλωσή του ήταν ξεκάθαρη αιχµή για την διοίκηση και εκτιµάται πως ο Βέλγος τεχνικός µετράει µέρες, ίσως και ώρες στο τιµόνι του Πανιωνίου. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ίδιος είχε υποβάλλει ήδη την παραίτησή του από την Παρασκευή, αλλά
δεν είχε γίνει δεκτή.
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ µε νίκη στην «µεγάλη» κατηγορία ο ΠΑΣ Γιάννενα που στο
πρώτο του παιχνίδι µπροστά στο κοινό
του, στους Ζωσιµάδες, επικράτησε µε 20 του Πανθρακικού. Ο «Αγιαξ της Ηπεί-

ρου» έφτασε έτσι τους 4 βαθµούς σε δύο
αγώνες, ενώ αντίθετα ο Πανθρακικός
γνώρισε την δεύτερη σερί ήττα του στο
πρωτάθληµα και δεν τον βοήθησε ούτε
η αλλαγή προπονητή. Ο ΠΑΣ Γιάννενα
κέρδισε σχετικά εύκολα, αφού ο αντίπαλός του δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου
επιθετικά. Κορυφαίος παίκτης των
Ηπειρωτών ήταν ο Κώστας Μενδρινός
που είχε συµµετοχή και στα δύο γκολ
της οµάδας του. Στο 34’ εκτέλεσε το
κόρνερ που µετέτρεψε σε γκολ ο Κώτσιος, ενώ στο 66ο λεπτό εκτέλεσε το
φάουλ που µετέτρεψε σε γκολ ο Τζάνης.
Αξίζει να σηµειωθεί πως στο 20ό λεπτό
ο ΠΑΣ πέτυχε γκολ µε τον Ντάσιο που
όµως ακυρώθηκε καθυστερηµένα (ο
επόπτης δεν είχε σηκώσει το σηµαιάκι
του) ως οφσάιντ. Ο Πανθρακικός τελείωσε το παιχνίδι µε 10 παίκτες, λόγω
αποβολής µε δεύτερη κίτρινη κάρτα του
Μαρσέλο στο 80ό λεπτό.
2η αγωνιστική
Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης
0-1
Πανιώνιος - Εργοτέλης
1-1
Ηρακλής - Αρης
2-2
ΠΑΣ Γιάννενα - Πανθρακικός
2-0
Ατρόµητος Αθηνών - ΑΕΚ
0-1
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
3-0
Παναθηναϊκός - Ξάνθη
1-0
Λάρισα - Ολυµπιακός
χθες αργά
Βαθµολογία
(2η αγωνιστική)
1. Παναθηναϊκός
4-0
6
2. ΠΑΣ Γιάννενα
3-1
4
-. Ηρακλής
4-3
4
-. Αρης
3-2
4
-. Αστέρας Τρίπολης
1-0
4
6. ΠΑΟΚ
3-0
3
-. ΑΕΚ
1-0
3
-. Καβάλα
1-1
3
9. Λάρισα
0-0
1
-. Ξάνθη
1-2
1
-. Εργοτέλης
1-4
1
-. Πανιώνιος
1-1
1
13. Ατρόµητος
0-2
0
-. Λεβαδειακός
0-4
0
-. Πανθρακικός
1-4
0
. Oλυµπιακός
• ΑΕΚ, Λάρισα, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ
έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
Επόµενη - 3η - αγωνιστική
(12-13/9)
Εργοτέλης - Ξάνθη
Λεβαδειακός - Πανιώνιος
Πανθρακικός - Παναθηναϊκός
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
Αρης - ΠΑΣ Γιάννενα
Ολυµπιακός - Καβάλα
ΑΕΚ - Ηρακλής
Λάρισα - Ατρόµητος Αθηνών

Ποδαρικό µε το δεξί η ΑΕΚ 1-0 στο Περιστέρι
Συνέχεια από τη σελίδα 16
από τον Πόποβιτς, µια µεγάλη απώλεια
για τους γηπεδούχους. Στο 70 συνδυασµός Νέµεθ - Μπλάνκο χαµένη από τον
Αργεντίνο και το ίδιο στο 74’.
Ο Ατρόµητος µε πολλά λάθη δεν
µπόρεσε να απειλήσει την ΑΕΚ εκτός
από τα τελευταία λεπτά και ενώ είχε
προηγηθεί χαµένη ευκαιρία του
Μπλάνκο στο 84’.
Καλή η διαιτησία του Κύρκου µε κίτρινες στους Ολιβέιρα, Νέµεθ, Μαϊστό-

ροβιτς, Σάχα.
ΜVP o Νέµεθ
Ηρθε από τον πάγκο και έκανε τους
πάντες να τρίβουν τα µάτια τους. Ο Νέµεθ στο ντεµπούτο του ήταν εκπληκτικός, δηµιούργησε µε µαγική ενέργεια
το γκολ της ΑΕΚ και έδωσε δύο ακόµα
έτοιµα γκολ στον Μπλάνκο, ο οποίος
ωστόσο κατάφερε να µη τα βάλει.
Αλλά κανείς δεν µπορεί να αφήσει
έξω από τους διακριθέντες τους Σάχα
και Ζεράλντο. Από τον Ατρόµητο Μαρίνος και Νεµπεγλέρας διεκδικούν το κα-

λύτερο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Μιχαηλίδης 6, Ολιβέιρα 6, Νάστος 6, Μαρίνος 8 (76’
Πόποβιτς), Κουτσόπουλος 6, Φαβάλι
6, Μαρτσέλο Σαρµιέντο 6, Τάτος 5
(59’ Σφακιανάκης 5), Νεµπεγλέρας
7, Μπρίτο 6, Περόνε 6 (66’ Καλαντζής 6).
ΑΕΚ: Σάχα 8, Χουανφράν 4, Ζεράλντο Αλβες 8, Μαϊστόροβιτς 7,
Αραούχο 7, Λεονάρντο 6 (79’ Γιαχάγια 4), Μάκος 7, Καφές 7, Σκόκο (29’
Κρίστιαν Νέµεθ 9), Μαντούκα 5 (46’

Καράµπελας 6), Μπλάνκο 7.
Συµφώνησε ο Χέρσι
Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι από
χθες ο Γιουσούφ Χέρσι, αφού η «κιτρινόµαυρη» ΠΑΕ συµφώνησε µε την Τβέντε για την παραχώρησή του. Ο 27χρονος δεξιός χαφ βρέθηκε στα γραφεία της
«Ενωσης» και σήµερα θα υπογράψει
συµβόλαιο 1+2 χρόνια. Πρώτα βέβαια
θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και από εκεί και πέρα θα
τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ντούσαν Μπάγεβιτς.

«Χ» στο ντέρµπι, «άσος» στην ηλιθιότητα
Συνέχεια από τη σελίδα 16
αγώνος ο Βολιώτης διαιτητής, έπειτα
από διαβουλεύσεις που έγιναν στα αποδυτήρια παρουσία ενός εκπροσώπου
κάθε οµάδας (Ρέµος - Κόντης) και αφού
έλαβε διαβεβαιώσεις από την πλευρά
του Ηρακλή πως θα περιφρουρήσει την
τάξη και θα αποτρέψει την είσοδο άλλου οπαδού από τις κερκίδες στον αγωνιστικό χώρο και έπειτα από την σύµφωνη γνώµη της Αστυνοµίας και της Εισαγγελίας πήρε την απόφαση να αρχίσει το παιχνίδι.
Κόντης: «Αντικανονική
η διεξαγωγή του αγώνα»
Για τα όσα συνέβησαν κατά την
διάρκεια της διακοπής του παιχνιδιού
αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Γιάννης Κόντης: «Ο αγώνας άρχισε παράνοµα µε καθυστέρηση 55 λεπτών, κάτι
που είναι ανεπίτρεπτο και αναφέρεται
ρητά στον κανονισµό. Ο διαιτητής ∆αλούκας ήταν αυτός που επέµενε να γίνει
το παιχνίδι. Εµείς, από την πλευρά µας,
εκφράσαµε τις αντιρρήσεις µας, αφού
θεωρήσαµε ότι δεν πληρούνται οι αυτονόητες συνθήκες ασφαλείας για να διεξαχθεί. ∆υστυχώς, οι θέσεις µας δεν εισακούστηκαν. Ο διαιτητής ήταν κάθετος και απαίτησε να αρχίσει πάλι ο αγώνας, εποµένως εµείς δεν µπορούσαµε να
κάνουµε τίποτα άλλο, παρά να βγούµε
και να αγωνιστούµε. Ο Σηφάκης δέχθηκε χτυπήµατα από τον οπαδό και δεν
έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι. Είναι
κρίµα για την νέα τάξη πραγµάτων που
ευαγγελίζεται η Σούπερ Λίγκα να συµβαίνουν τέτοια πράγµατα µέσα στα γή-

πεδα. Πείτε µου πού γράφει στον ΚΑΠ
ότι µπορούν να διεξάγονται αγώνες κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εµείς καταθέσαµε ένσταση για αντικανονική διεξαγωγή της αναµέτρησης και υπογράψαµε
µε επιφύλαξη το φύλλο αγώνος».
Σε ερώτηση για το τι ακριβώς συνέβη και αν όντως ο Σηφάκης δέχθηκε
χτύπηµα από τον οπαδό, ο εκτελεστικός
διευθυντής της ΠΑΕ Αρης ήταν καταπέλτης: «Φυσικά και δέχθηκε χτύπηµα.
Παρόλα αυτά αγωνίστηκε κανονικά. Ο
Σηφάκης δεν είναι καραγκιόζης και παρότι χτυπήθηκε µπόρεσε να παίξει κανονικά το παιχνίδι. Είναι απαράδεκτο,
πάντως, να αρχίζει ένα παιχνίδι κάτω
από αυτές τις συνθήκες».
Μαζί µε την κόρη του
στο γήπεδο ο δράστης!
Μετά το τέλος του αγώνα ο χούλιγκαν που επιτέθηκε στον Μιχάλη Σηφάκη συνελήφθη από άνδρες της Αστυνοµίας. Ο δράστης, που το ανατριχιαστικό
είναι πως συνοδεύονταν στο γήπεδο
από την ανήλικη κόρη του, η οποία βρίσκονταν δίπλα του τη στιγµή της προσαγωγής του (!), θα οδηγηθεί ενώπιον της
δικαιοσύνης, η οποία θα επιληφθεί της
ποινής που θα του επιβληθεί. Το αδίκηµα που διέπραξε χαρακτηρίζεται ως
ιδιώνυµο, βάσει του αθλητικού νόµου,
και η σύλληψη του έγινε αυτεπάγγελτα,
µιας και ο Σηφάκης δεν υπέβαλλε µήνυση εναντίον του, ούτε και κατέθεσε
στους αστυνοµικούς για το συµβάν.
Προπηλακίστηκαν
παράγοντες του Αρη
Η επίθεση στον Μιχάλη Σηφάκη
ήταν η κορυφή στο παγόβουνο των

επεισοδίων που έλαβαν χώρα στο Καυταντζόγλειο. Κατά την άφιξη των πρώτων συνοδών της αποστολής του Αρη,
που κατευθύνονταν στην σουίτα όπου
θα φιλοξενούνταν, οπαδοί του Ηρακλή
που ήταν συγκεντρωµένοι έξω από τα
κάγκελα της θύρας άρχισαν να εκτοξεύουν µπουκάλια και άλλα αντικείµενα
µπροστά στα µάτια των Αστυνοµικών
(που απλά έλαβαν µέτρα ατοµικής προστασίας!), από τα οποία από θαύµα δεν
προκλήθηκε κάποιος τραυµατισµός.
Θύµατα επίθεσης µε µπουκάλια και
αντικείµενα δέχθηκαν όµως και οι υπόλοιποι συνοδοί της οµάδας, που φιλοξενήθηκαν στα επίσηµα του Καυταντζογλείου. Ανάµεσά τους και σύσσωµη η διοίκηση του Αρη, που έκανε το ...λάθος
να χειροκροτήσει την είσοδο της οµάδας στο γήπεδο και να πανηγυρίσει τα
γκολ που σηµείωσε, µε αποτέλεσµα να
δεχθεί ύβρεις και αντικείµενα, πάντα
κάτω από την ανοχή της αστυνοµικής
δύναµης που βρίσκονταν στον χώρο.
Αξίζει να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε
καταγγελίες, οπαδοί του Ηρακλή είχαν
στήσει καρτέρι σε σηµεία που οδηγούν
στο Καυταντζόγλειο, περιµένοντας ενδεχόµενη παρουσία φίλων του Αρη σε
αυτό.
Προτάσοφ: «Επηρεαστήκαµε
από τη διακοπή»
Μετά το τέλος του αγώνα στο Καυταντζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης και
το 2-2 ανάµεσα στον Ηρακλή και τον
Αρη ο Ολεγκ Προτάσοφ δήλωσε πως η
οµάδα του επηρρεάστηκε από την διακοπή, ενώ από την πλευρά του ο Ιοµάρ
Μαζίνιο τόνισε πως το αποτέλεσµα αδι-

κεί τον Αρη.
Ολεγκ Προτάσοφ: «Αν µπαίνεις στο
γήπεδο και είσαι έτοιµος να παίξεις µετά την τόσο µεγάλη διακοπή ασφαλώς
και επηρεάζεσαι. Χάλασε την εικόνα
του αγώνα. Κρίµα. Είδαµε ένα παιχνίδι
που είχε πάθος, φάσεις και ταχύτητα.
Είδαµε επίσης δύο καλές οµάδες στο γήπεδο. Καµία δεν ήθελε να χάσει. Εµείς
µπορούσαµε και να κερδίσουµε και να
ανατρέψουµε το σκορ, αλλά και ο Aρης
είχε κάποιες ευκαιρίες και µπορούσε να
τελειώσει το παιχνίδι, εκεί που κάναµε
πολλά λάθη. Είµαι αισιόδοξος, είδα καλά στοιχεία καθώς επίσης και ότι η οµάδα έχει ψυχολογία. Παλέψαµε το παιχνίδι µέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».
Ιοµάρ Μαζίνιο: «Είµαι πραγµατικά
έκπληκτος µε αυτό που έγινε µε τον Σηφάκη. ∆εν έχω ξαναδεί τέτοιες εικόνες
επιθετικότητας. Οφείλω να πω ότι ο Μιχάλης έδειξε χαρακτήρα, έκανε µια καλή εµφάνιση και πιστεύω ότι ταρακούνησε κάποιους. Εγινε ένα επιθετικό και
καλό παιχνίδι. Το αποτέλεσµα αδικεί
την οµάδα µου. Χάσαµε πολλές και καλές ευκαιρίες στο πρώτο ηµίχρονο, ενώ
ο Ηρακλής στο δεύτερο µέρος έχοντας
καλή κυκλοφορία της µπάλας έκανε το
γκολ και µία ακόµη ευκαιρία. Το αποτέλεσµα µάς αδικεί. Η οµάδα πρέπει να
δουλέψει τόσο επιθετικά, όσο και αµυντικά, καθώς επίσης και στον τοµέα της
συγκέντρωσης. Προηγηθήκαµε δύο φορές κι ενώ µπορούσαµε να πάρουµε µια
σηµαντική εκτός έδρας νίκη, επειδή δεν
είχαµε συγκέντρωση για 90 λεπτά, πήραµε µόνο την ισοπαλία».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Περίπατος 100-73 επί της Βουλγαρίας
Του ανταποκριτή µας
Βαγγέλη Ζορµπά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η
Εθνική έκανε το καλύτερό της παιχνίδι
στα φιλικά προετοιµασία και συνέτριψε
µε 100-73 την Βουλγαρία, στο τουρνουά του Μάριµπορ. Η Ελλάδα εντυπωσίασε µετά το δεύτερο δεκάλεπτο και
νίκησε διά περιπάτου, µία οµάδα που
ένα 24ωρο πριν, είχε διεκδικήσει τη νίκη επί της Σλοβενίας. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Βουλγαρία αιφνιδίασε. Η άµυνα της ελληνικής οµάδας ήταν χαλαρή
κι έτσι το συγκρότηµα του Πίνι Γκέρσον
ήταν µπροστά από την αρχή και στο 10’
προηγήθηκε µε 25-20. Βιντένοφ, Στόικοφ και Ρόουλαντ έκαναν καλή δουλειά,
τη στιγµή που η Ελλάδα είχε δυσκολίες
απέναντι στη ζώνη του Πίνχας. Οµως,
το σύνθηµα της αντεπίθεσης έδωσε ο
Σοφοκλής Σχορτσιανίτης. Μπήκε µέσα
και αµέσως η Ελλάδα έκανε σερί 7-0.
Πέρασε µε 27-25 κι από εκεί και πέρα,
µαζί µε Μπουρούση και Σπανούλη, βοήθησαν την Εθνική να φτάσει στο +5
(45-40) στο ηµίχρονο.
Στην επανάληψη, η ελληνική οµάδα
πάτησε το γκάζι, µε τον Γιόνας Καζλάουσκας να χρησιµοποιεί σχήµα µε τρεις

κοντούς (Ζήσης, Σπανούλης, Καλαµπόκης). Η Εθνική έφτασε τη διαφορά ακόµα και στους 16 πόντους (72-56) στο
29’, για να τελειώσει το δεκάλεπτο µε
σκορ 72-60. Ο Καλαµπόκης ήταν εξαιρετικός σε αυτό το διάστηµα, ο Πρίντεζης (σε θέση «4») έκανε το καλύτερό
του παιχνίδι, ο Μπουρούσης ήταν σταθερός και κάπως έτσι διαµορφώθηκε το
σκηνικό. Ο Μπουρούσης ξεκίνησε δυνατά και το τέταρτο δεκάλεπτο και η
Εθνική έκανε το 78-60, για να πάρει τη
σκυτάλη ο Παπανικολάου και να γράψει
το 80-60 στο 22’. Ο Παπανικολάου έβαλε και το 100ό πόντο της Εθνικής και
κάπως έτσι διαµορφώθηκε ο τελικό
100-73 υπέρ της Ελλάδας.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 40-45, 5872,73-100.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ιβάνοφ Ντ. 13 (6ρ.),
Ιβάνοφ Κ. 11 (2), Κοσλόφ, Βιντένοφ
17 (2), Σλαβέικοφ 2, Γκεοργκίεφ 2,
Ανγκέλοφ 1, Εφτίµοφ 5, Μλαντένοφ
3, Στόικοφ 11 (2), Ρόουλαντ 8, Αβράµοφ.
ΕΛΛΑ∆Α: Καλαµπόκης 12, Μπουρούσης 17, Ζήσης 9, Σπανούλης 11,
Φώτσης 12, Πρίντεζης 10, Γλυνιαδάκης, Κουφός 6, Περπέρογλου 2,
Σχορτσιανίτης 12, Καλάθης 4, Παπανικολάου 5.

 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Κούνησε µαντήλι ο Μάτος, «όχι» από «Σάλπι»
Toυ ανταποκριτή µας
∆ιονύση Ρούφου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το
µατς µε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην
Αθήνα ήταν η τελευταία ευκαιρία των
φίλων του Παναθηναϊκού - τουλάχιστον
για φέτος - να δουν µε την πράσινη φανέλα τον Μαρσέλο Μάτος, καθώς το
«τριφύλλι» τα βρήκε σε όλα µε την Κορίνθιανς για δανεισµό του 25χρονου
Βραζιλιάνου για ένα έτος και ο τελευταίος αναχώρησε εσπευσµένα για την
πατρίδα του. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να κατέχει τα δικαιώµατά του και
σε συνδυασµό ότι ο Μάτος έφυγε µε τις
καλύτερες εντυπώσεις για τον κόσµο
της οµάδας και τον τρόπο ζωής στην χώρα µας, δεν είναι απίθανο να επιστρέψει
στο µέλλον. Παρ’ όλα αυτά, ο Μάτος
που την πρώτη του χρονιά ήταν βασικός
κ αναντικατάστατος, δεν έκρυψε την πικρία του για τις δύο τελευταίες σεζόν
και τον τρόπο που γράφηκε ο - προσωρινός - επίλογος. «Γι’ αυτόν τον λόγο
φεύγω θλιµµένος. Γι’ αυτούς που πιστεύουν σε µένα. Και για όλους αυτούς
που µε αγαπούν και θεωρούν ότι δεν
έπρεπε να φύγω. Νοµίζω ότι θα µπορούσα να προσφέρω περισσότερα. Εγιναν πολλά που µε κάνουν να αισθάνοµαι θλιµµένος», είπε κατά την αναχώρησή του ο Βραζιλιάνος χαφ που δεν έδειξε να κρατάει κακία σε κανέναν, χρίζοντας τον Παναθηναϊκό φαβορί για τον
φετινό τίτλο: «Για µένα είναι η καλύτερη οµάδα της Ελλάδας και έχει τους καλύτερους παίκτες. ∆εν υπάρχει καλύτερη οµάδα. Είναι το φαβορί για τον τίτλο».
Στο µεταξύ, η διαφορά που υπάρχει
µε τον Σαλπιγγίδη στο οικονοµικό, δεν
επιτρέπει σε κανέναν να θεωρήσει δεδοµένη την συνεργασία των δύο πλευρών µετά το 2010. Ο 28χρονος Ελληνας
επιθετικός δεν έµεινε ευχαριστηµένος
µε τα 800.000 ευρώ που τού πρότεινε ο
Παναθηναϊκός ετησίως για συµβόλαιο
έως το 2013 και απάντησε αρνητικά
στον Αντωνίου, όµως το πιθανότερο είναι να γίνει νέα επαφή εντός της τρέχουσας σεζόν και µε την καλή θέληση

των δύο πλευρών να γεφυρωθεί η διαφορά. Από εκεί και πέρα, εντός των επόµενων ωρών θα γνωρίζουµε το τι µέλλει
γενέσθαι µε τους Μελίσση, Μάντζιο,
Τζιόλη και Κλέιτον που µέχρι χθες το
απόγευµα δεν είχαν βρει οµάδα. Αυτήν
την στιγµή, η Λάρισα φαντάζει ο πιθανότερος σταθµός για τον Μελίσση, ενώ
η ισπανική Χερέθ και η ιταλική Κιέβο
µονοµαχούν για την υπογραφή του Μάντζιου που δεν βλέπει όµως θερµά κάποιο από τα δύο ενδεχόµενα. Οπως κι
αν έχει, η διορία για τους τέσσερις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές λήγει
σήµερα το βράδυ. Σε περίπτωση που
δεν βρουν οµάδα θα παραµείνουν στην
Παιανία και θα κάνουν προπονήσεις µε
τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά είναι
εξαιρετικά αµφίβολο αν θα τους δοθεί
κάποια ευκαιρία κατά την διάρκεια της
σεζόν.
Κρίσιµος Σεπτέµβρης
Για τον Παναθηναϊκό ο µήνας Σεπτέµβρης θα είναι κρίσιµος σε ότι αφορά τις εξελίξεις για το γήπεδο. Η αρχή
θα γίνει µε την έκδοση της τελεσίδικης
απόφασης από το ΣτΕ, η οποία θα ξεκαθαρίσει µια και για πάντα το τοπίο αναφορικά µε το γήπεδο από νοµικής πλευράς.
Στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει,
στον Παναθηναϊκό, έχουν επεξεργαστεί
εναλλακτικά σενάρια σε ενδεχόµενες
αποφάσεις του ΣτΕ, ώστε να είναι έτοιµοι για κάθε απόφαση και όπως τονίζουν από την Παιανία ελπίζουν να έχει
κάνει ανάλογη προεργασία ο ∆ήµος,
ώστε να µην υπάρξει περαιτέρω κόλληµα στην γραφειοκρατία. Την ίδια στιγµή, αναµένεται η έκδοση της οικοδοµικής άδειας από την ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
(∆ΟΚΚ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι πρόσφατες
υπογραφές από όλους τους συναρµόδιους υπουργούς έχουν ολοκληρώσει την
τυπική διαδικασία όµως οι εξελίξεις των
τελευταίων ηµερών µε τις καταστροφικές πυρκαγιές προφανώς έχουν αλλάξει
τις προτεραιότητες του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργου Σουφλιά. Οπως κι αν
έχει στον Παναθηναϊκό περιµένουν το
θέµα να επιλυθεί µέσα στις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη.

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τρέχουν για παίκτη µετά το «ναυάγιο»
Συνέχεια από τη σελίδα 16
µάνατζέρ του παίκτη απείλησε να ...πάει την Ιράτι στα δικαστήρια για καταχρηστική διατήρηση των δικαιωµάτων
του πελάτη του ως το 2013 και µπλόκαρε τη µεταγραφή.
Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί
πλέον το στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων» είναι πάρα πολύ δύσκολη αφού
δεν υπάρχουν στο διάστηµα της µιας
µόλις µέρας που αποµένει για να ολοκληρωθεί η µεταγραφική περίοδος,
εναλλακτικές επιλογές για την θέση του
αριστερού µεσοεπιθετικού. Οπως τουλάχιστον αποδεικνύεται από τα γεγονότα, το ταξίδι που έκανε τη προηγούµενη
εβδοµάδα επί τρεις µέρες στο εξωτερικό
ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Γιάννης
Χρυσικόπουλος ήταν για άλλους παίκτες και φυσικά οι επαφές που έγιναν
δεν έφεραν θετικό αποτέλεσµα. Αν ο
Ολυµπιακός δεν καταφέρει να «κλείσει»
στο ελάχιστο διάστηµα που αποµένει
έναν αξιόλογο παίκτη για την αριστερή
του πλευρά το ρίσκο γα διοίκηση και τε-

χνική ηγεσία στον Πειραιά θα είναι τεράστιο, αφού το κενό που έχει η οµάδα
τους στην συγκεκριµένη πτέρυγα είναι
πολύ µεγάλο. Από την άλλη, είναι απορίας άξιον πως οι άνθρωποι του Ολυµπιακού δεν κατάφεραν όλο το καλοκαίρι και ειδικά από την στιγµή που
εγκατέλειψαν την περίπτωση του Σεµπαστιάν Λέτο, να βρουν έναν ποδοσφαιριστή που θα καλύψει, όσο το αυτό
είναι δυνατόν, το τεράστιο κενό που
άφησε µε την αποχώρηση του ο µεγάλος Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Πάντως άνθρωπος από το περιβάλλον του Ολυµπιακού έλεγε λίγες ώρες πριν χαλάσει
η µεταγραφή του Φερναντίνιο, πως αν
δεν αποκτηθεί ο Βραζιλιάνος, δεν θα γίνει τελικά άλλη µεταγραφή!
Κατά µια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ο Γιάννης Χρυσικόπουλος ταξίδεψε
εσπευσµένα χθες το µεσηµέρι για την
Ιταλία προκειµένου έστω και την ύστατη ώρα να βρει κάποιον παίκτη και να
...σώσει την κατάσταση. Οπως και να
έχει, πάντως, µέχρι σήµερα το βράδυ
όλα θα έχουν ...ξεκαθαρίσει.

Τρία µετάλλια στο παγκόσµιο κωπηλασίας
ΠΟΖΝΑΝ. Τρία µετάλλια, ένα χρυσό,
ένα αργυρό και ένα χάλκινο, κατέκτησαν στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Κωπηλασίας που ολοκληρώθηκαν στο Πόζναν της Πολωνίας. «Χρυσές» παγκόσµιες πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν οι
Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.
Οι δύο κοπέλες διεκδίκησαν και κατέκτησαν εύκολα όπως αποδείχθηκε από
τον αγώνα το χρυσό µετάλλιο. Η απόδοσή τους από τα προκριµατικά φαινόταν
ότι θα έφθανε σε υψηλά επίπεδα και το
απέδειξαν στον τελικό.
Η Αλεξάνδρα Τσιάβου τόνισε µετά
την επιτυχία της: «∆εν µπορώ να πω ότι
το περιµέναµε. Το ονειρευόµασταν. Ερχόµενες εδώ διαπιστώσαµε ότι όλα είναι
πιθανά. Η βάρκα κούρσα µε την κούρσα
γινόταν καλύτερη. Ηταν η 3η κούρσα
µας».
H Χριστίνα Γιατζιτζίδου τόνισε ότι το
µετάλλιο ήταν κάτι το ανέλπιστο γι’ αυτήν: «∆εν περίµενα µε τίποτα µια τέτοια
εξέλιξη. Απλά ήθελα τελικό και ήρθε το

χρυσό µετάλλιο. Είµαστε χαρούµενες».
Την δεύτερη θέση στο παγκόσµιο
πρωτάθληµα κωπηλασίας κατέλαβε ο
Βασίλης Πολύµερος στο Πόζναν, στο
µονό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Ελληνας
αθλητής προσθέτει ακόµα µία επιτυχία
στην καριέρα του, καθώς το 2005 είχε
κατακτήσει το χρυσό στην αντίστοιχη
διοργάνωση.
O Βασίλης Πολύµερος µε δηλώσεις
του τόνισε την ικανοποίησή του για την
επιτυχία, παρότι θα µπορούσε να στεφθεί και παγκόσµιος πρωταθλητής,
όπως αναφέρει σχετικά: «Είµαι ευχαριστηµένος από το µετάλλιο, αλλά όχι
από την προσωπική µου επίδοση. Ισως
να ακολούθησα λάθος τακτική. Είχα συνηθίσει να είµαι πιο κοντά στον πρώτο
και προσπάθησα πολύ στα τελευταία
µέτρα. Εντέλει ήρθε το ασηµένιο µετάλλιο. Τώρα στο µυαλό µου βρίσκεται το
πανευρωπαϊκό. ∆εν θα αγωνιστώ στο
απλό σκιφ αλλά αυτό θα το αποφασίσω
µε τον προπονητή µου. Πιστεύω ότι είµαι σε πολύ καλό επίπεδο».

Παγκόσµιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Νεοζηλανδός Ντάνκαν Γκραντ.
Εξάλλου, το πρώτο µετάλλιο για την
Ελλάδα στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα
κωπηλασίας του Πόζναν κατέκτησαν το
Σάββατο οι Νίκος και Αποστόλης Γκουντούλας.
Τα δύο αδέρφια πήραν το χάλκινο
στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου, τερµατίζοντας σε 6:23.01. Το χρυσό πήγε
στους Νεοζηλανδούς Ερικ Μάρεϊ - Χάµις
Μποντ µε 6:15.93 και το ασηµένιο
στους «χρυσούς» Ολυµπιονίκες του Πεκίνου, τους Βρετανούς Πίτερ Ριντ Αντριου Τριγκς µε 6:17.45.
«Ξέροντας ότι οι αντίπαλοί µας είναι
15-20 κιλά βαρύτεροι άρα και πολύ πιο
δυνατοί, θέλαµε να κάνουµε µια γρήγοροι εκκίνηση και να πάρουµε προβάδισµα και κάποια απόσταση και να είµαστε µέσα στα µετάλλια. Στη συνέχεια,
κάναµε κάποια ανεβάσµατα και διατηρηθήκαµε. Μας βοήθησε και ο άνεµος»,
δήλωσε ο Αποστόλης Γκουντούλας.
Ο αδερφός του, Νίκος, επεσήµανε:

Προς Κολονία ο Γιούρκας
Eπιµέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Πέτυχε, όπως φαίνεται, τον στόχο του ο
Γιούρκας Σεϊταρίδης. Ο Ελληνας αµυντικός µετά την ελευθερία του από την
Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ως πρώτη επιλογή του οµάδα του εξωτερικού και ως
δεύτερη οµάδα από την Ελλάδα. Τελικά, σύµφωνα µε πληροφορίες, συµφώνησε µε την Κολονία έναντι 850.000 ευρώ το χρόνο για τριετές συµβόλαιο. Ο
Σεϊταρίδης που αναµένεται εντός των
ηµερών να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συµβόλαιό του
θα έχει ως συµπαίκτη του τον πρώην συµπαίκτη του στην Πόρτο, Μανίς. Σε περίπτωση που κλείσει θετικά η µεταγραφή ο Σεϊταρίδης θα κάνει ντεµπούτο κόντρα στην Σάλκε του Βασίλη Πλιάτσικα
αµέσως µετά τους αγώνες της Εθνικής
Ελλάδας µε Ελβετία και Μολδαβία για
τα προκριµατικά του Μουντιάλ 2010.
Αγγλία:
Οι «µπέµπηδες» το ντέρµπι
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η
µεγάλη νικήτρια του ντέρµπι της 4ης
αγωνιστικής της Πρέµιερ Λιγκ στο «Ολντ Τράφορντ». Οι «µπέµπηδες» του Φέργκιουσον νίκησαν την Αρσεναλ µε 2-1
και την υποχρέωσαν στην πρώτη της ήττα. Το σκορ άνοιξαν πρώτοι οι Λονδρέζοι µε τον Ρώσο Αρσάβιν στο 40’ όµως ο
Ρούνεϊ στο 59’ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε από τον Αλµούνια κι
έκανε το 1-1, ενώ στο 64’ ο Αµπου Ντιαµπί µε αυτογκόλ έδωσε τη νίκη στους
«µπέµπηδες».
Με τον Σωτήρη Κυργιάκο να ξεκινά
στο «Ρίµποκ» και να αγωνίζεται σε όλο
τον αγώνα µε την Μπόλτον και τον προπονητή του Ράφα Μπενίτεθ να παραδέχεται ότι «ο Κυργιάκος ήταν πραγµατικά
καλός» η Λίβερπουλ στις νίκες µε 3-2 επί
των «τρότερς». Οι Ντέιβις (33’) και Κοέν
(47’) έδωσαν δύο φορές προβάδισµα
στους γηπεδούχους αλλά οι Τζόνσον
(41’) και Τόρες (56’) ισοφάρισαν ισάριθµες φορές και ο αρχηγός Τζέραρντ
στο 83’ έδωσε τη νίκη στους «κόκκινους» του Μπενίτεθ.
Στην κορυφή της βαθµολογίας παραµένουν οι «απόλυτες» Τσέλσι και Τότεναµ. Οι «µπλε» µε τους Ανελκά, Μπάλακ και Ασλεϊ Κόουλ να ξεσπούν µέσα
σε ένα 8λεπτο (45’, 47’, 52’) νίκησαν 30 την Μπέρνλι στο «Στάµφορντ Μπριτζ», ενώ στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» ο Κράουτς άνοιξε το σκορ για τους «πετεινούς» στο 72’ αλλά στο 75’ ο Μπόγερ
ισοφάρισε για την Μπέρµιγχαµ. Τον τελευταίο λόγο όµως είπε στο 90’ ο Λένον
και η Τότεναµ παρέµεινε αήττητη. Το «3
στα 3» πέτυχε και η Μάντσεστερ Σίτι
που χάρη στο γκολ του Αντεµπαγιόρ
στο 30’ έφυγε νικήτρια από την έδρα
της Πόρτσµουθ.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
4ης αγωνιστικής: Τσέλσι - Μπάρνλεϊ 30, Μπλάκµπερν - Γουέστ Χαµ 0-0,
Μπόλτον - Λίβερπουλ 2-3, Στόουκ Σίτι Σάντερλαντ 1-0, Τότεναµ - Μπέρµιγχαµ
2-1, Γουλβς - Χαλ 1-1, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αρσεναλ 2-1, Πόρτσµουθ Μάντσεστερ Σίτι 0-1. Χθες αργά: Εβερτον - Γουίγκαν, Αστον Βίλα - Φούλαµ.
Βαθµολογία (4η): Τσέλσι 12, Τότεναµ 12, Μάντσεστερ Σίτι 9 (3), Μάντσεστερ Γ. 9, Στόουκ Σίτι 7, Αρσεναλ 6 (3),
Λίβερπουλ 6, Σάντερλαντ 6, Μπέρνλι 6
κ.λπ.
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Μετά από 10
χρόνια «βοµβαρδισµών» στα αγγλικά
και ιταλικά γήπεδα µε τις Τσέλσι και Μίλαν ο Αντρέι Σεβτσένκο επέστρεψε
στην Ουκρανία και την Ντιναµό Κιέβου.
Ο «Σέβα» που άκουσε τον ίδιο τον
Αντσελότι να του λέει ότι δεν τον υπολογίζει στην Τσέλσι και τον αφήνει
ελεύθερο συµφώνησε µε τον πρόεδρο

¶·È‰ÈÎ¤˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ¤˜ √Ì¿‰Â˜
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Φέρεται εις γνώσιν όλων των ενδιαφεροµένων ότι οι εγγραφές και οι προπονήσεις
για τις παιδικές και εφηβικές οµάδες ηλικίες 6-17 ετών, για την

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2009-2010 έχουν αρχίσει
Γονείς φέρτε τα παιδιά σας στις παιδικές µας οµάδες.
Το ποδόσφαιρο γυµνάζει το σώµα, διαπλάθει
το χαρακτήρα και ψυχαγωγεί
© îï ôö
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της Ντιναµό, Ιγκόρ Σούρκις και τον προπονητή της, Βαλερί Χαζάεβα να συνεχίσει την καριέρα εκεί όπου την ξεκίνησε.
Ιταλία:
Σταµάτησε στα ...4
Το µίσος της Ιντερ προς την Μίλαν και το ανάποδο - είναι δεδοµένο και οι
δύο οµάδες χαίρονται να ...ταπεινώνουν η µία την άλλη. Αυτό έγινε και το
Σάββατο στο «Σαν Σίρο» για την 2η
αγωνιστική του Καµπιονάτο. Η φιλοξενούµενη Ιντερ από το 29’ µέχρι την λήξη του ηµιχρόνου ...σεληνιάστηκε και
µε «βοηθό» τον Γκατούζο έφτασε στο
άνετο 4-0 επί της γηπεδούχου Μίλαν.
Μέχρι το 29’ όλα κυλούσαν ήσυχα µε
την Μίλαν να έχει την υπεροχή, όµως
στο λεπτό εκείνο οι «νερατζούρι» µε µαγικό τρόπο έκρυψαν την µπάλα και ο
Μότα την έδειξε στα δίχτυα της Μίλαν.
Στο 35’ ο Γκατούζο χωρίς ψυχραιµία
ανέτρεψε τον Ετό και ο Μιλίτο έκανε το
0-2, ενώ στις καθυστερήσεις του ηµιχρόνου ο Μαϊκόν εκµεταλλεύτηκε άριστα το κενό που άφησε στον µεσοαµυντικό χώρο η αποβολή του Γκατούζο
(από το 39’) κι έγραψε το 0-3. Στην επανάληψη η Ιντερ συνέχισε ακόµα πιο
επιθετικά για να ταπεινώσει την Μίλαν
κι αφού της ακυρώθηκε ένα γκολ µε τον
Ετό της µέτρησε ένα ακόµα µε τον Στάνκοβιτς (67’) στο τελικό 0-4.
Χωρίς φάσεις, ουσία και φυσικά
γκολ έληξε το άλλο µατς του Σαββάτου
ανάµεσα στην Μπάρι και την Μπολόνια.
• Στο παιχνίδι του Μιλάνο αγωνίστηκε και ο Γουέσλι Σνάιντερ που συµφώνησε την Παρασκευή µε την Ιντερ
και το Σάββατο το πρωί παρουσιάστηκε
επίσηµα από τους «νερατζούρι».
Ισπανία:
∆ύσκολη νίκη αλλά νίκη
«Εδώ είναι Πριµέρα Ντιβιζιόν και όχι
φιλικά» θα µπορούσε να έλεγε η Λα Κορούνια στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης,
στο µατς που άνοιξε την αυλαία του φετινού πρωταθλήµατος. Η «Βασίλισσα»
µε τους Κακά, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ραούλ, Μπενζεµά και Αλόνσο µοίραζε
...σακούλες στην επίθεση και πολύ εύ-

κολα µε τους Ραούλ (26’) και Κριστιάνο
(35’ πέναλτι) έφταναν στο γκολ αλλά
στην άµυνα τα κενά ήταν εξίσου µεγάλα
και οι Ρίκι (30’), Βαλερόν (46’) έφερναν
επίσης εύκολα το µατς στα ίσια. Τελικά
το γκολ του Ντιαρά στο 60’ (3-2) έσωσε
την πανάκριβη οµάδα της Ρεάλ Μαδρίτης από την «γκέλα» και µάλιστα µέσα
στο «Σαντιάγκο Μπερναµπέου».
Στο άλλο µατς η Σαραγόσα µε γκολ
του Αριθµέντι στο 74’ νίκησε στο «Ροµαρέδα» 1-0 την Τενερίφη.
Σούπερ Καπ:
Το δεύτερο η Μπαρτσελόνα
Το δεύτερο φετινό της τρόπαιο κατέκτησε την Παρασκευή το βράδυ η
Μπαρτσελόνα. Μετά το Σούπερ Καπ
Ισπανίας κατέκτησε και το Σούπερ Καπ
Ευρώπης νικώντας 1-0 την Σαχτιόρ του
Ντόνετσκ στο «Λουί ΙΙ» του Μονακό. Το
Κύπελλο αυτό ήταν το 2ο της φετινής
σεζόν 2009-2010 της «Μπάρτσα» από
τα 6 που κυνηγά, ενώ έγινε η πρώτη
οµάδα στην Ευρώπη που κατακτά 5 σερί τίτλους, αφού µετά το πρωτάθληµα
Ισπανίας, το Κύπελλο Ισπανίας και το
Τσάµπιονς Λιγκ ακολούθησαν τα δύο
Σούπερ Καπ. Επόµενος χρονικά στόχος
των «µπλαουγκράνα» είναι το Παγκόσµιο Κύπελλο Συλλόγων τον ερχόµενο
∆εκέµβριο.
Στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ τώρα οι
δύο οµάδες εξουδετέρωσαν τα ατού
τους κι έτσι το µατς οδηγήθηκαν στην
παράταση. Εκεί και συγκεκριµένα στο
115’ ο Μέσι έπαιξε ταχύτατα το 1-2 µε
τον Ροντρίγκεζ και ο νεαρός πέτυχε το
γκολ που έκρινε τον αγώνα και το τρόπαιο για την Μπαρτσελόνα, που ήταν το
τρίτο Σούπερ Καπ που κατακτά στην
ιστορία της µετά από αυτά του 1972 και
1997.
• Σύµφωνα µε την «Εl Mundo
Deportivo» ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Πέπε Γκουαρντιόλα ζήτησε από
τον αθλητικό διευθυντή της οµάδας
του, Τσίκι Μπεγκιριστάιν να πλησιάσει
την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση
του Ροµπίνιο, προκειµένου η «Μπάρτσα» να έχει µία ακόµα εναλλακτική λύση στα αριστερά της επίθεσής της.

«Εµείς ήµασταν η έκπληξη. Αν και µάς
περίµεναν, αφού µάς είχαν δει και στο
Παγκόσµιο Κύπελλο της Λουκέρνης, τώρα µάς κοιτάζουν περίεργα... Είναι δύσκολο να καταφέρνεις κάτι τέτοιο φεύγοντας από µια ελαφριά κατηγορία
όπως το διπλό σκιφ και να πρέπει να
αντιµετωπίσεις πολύ πιο δυνατούς
αθλητές. Είναι φανταστικό που µε την
πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία σε
Παγκόσµιο παίρνουµε µετάλλιο. Από
τον ηµιτελικό το πιστεύαµε ότι θα είµαστε µέσα στα µετάλλια. Στη Λουκέρνη
µάς είχαν περάσει οι Αµερικανοί και
ήµασταν τέταρτοι. Ξέραµε, όµως, ότι είχαµε αρκετό καιρό να προετοιµαστούµε
κατάλληλα. Ξέραµε ότι ήµασταν κοντά
στα µετάλλια και η εξέλιξη αυτή ήρθε
βήµα - βήµα, αφού είχαµε πάρει την πέµπτη θέση στις Μπανιόλες και την τέταρτη θέση στη Λουκέρνη. Το καλό είναι ότι µπορούµε να δουλέψουµε όπως
θέλουµε χωρίς να έχουµε τον περιορισµό του βάρους και να πάµε καλύτερα
στη συνέχεια».

F1: Παρθενική
νίκη για
τον Κίµι
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την παρθενική του νίκη στην σεζόν κατέκτησε χθες στο Γκραν Πρι του Σπα ο
Κίµι Ραϊκόνεν, που ανέβηκε στο πρώτο
σκαλί του βάθρου µετά από ενάµισι
χρόνο. Ο poleman Τζιανκάρλο Φιζικέλα
µπορεί να µην κατάφερε να πάρει τη νίκη, ωστόσο πραγµατοποίησε εξαιρετική
εµφάνιση, πίεσε τον Φινλανδό σε όλη
τη διάρκεια του αγώνα και τερµάτισε τελικά στην 2η θέση, δίνοντας στην Force
India τους πρώτους βαθµούς της ιστορίας της σε αγώνα της Φόρµουλα Ενα.
Στην τρίτη θέση τερµάτισε ο Σεµπάστιαν Φέτελ µε Red Bull και αυτή η επιτυχία τον έφερε στην Τρίτη θέση της παγκόσµιας κατάταξης, 19 βαθµούς πίσω
από τον πρωτοπόρο Τζένσον Μπάτον.
Ο Βρετανός πιλότος έκανε µία καταστροφική κούρσα, καθώς είχε ατύχηµα
στην εκκίνηση και εγκατέλειψε αµέσως
µετά. Τον Μπάτον χτύπησε από πίσω
στην ευθεία για την Eau Rouge, ο Ροµέν
Γκροζάν και εκείνος µε τη σειρά του
έβγαλε εκτός τον Λιούις Χάµιλτον και
κάπου εκεί µπλέχτηκε και ο Χάιµε Αλγκουερσουάρι. Και οι 4 εγκατέλειψαν
επί τόπου. Το γεγονός αυτό έδωσε την
δυνατότητα στον team mate του Μπάτον, Ρούµπενς Μπαρικέλο να µειώσει κι
άλλο την διαφορά που τον χωρίζει από
την κορυφή του πρωταθλήµατος, τερµατίζοντας 7ος στο βελγικό GP. Πλέον,
ο Βραζιλιάνος απέχει 16 βαθµούς από
τον team mate του, µε 5 αγώνες να αποµένουν για την ολοκλήρωση της χρονιάς. 5ος τερµάτισε ο Νικ Χάιντφελντ,
ενώ στην 6η θέση βρέθηκε ο Χέικι Κοβαλάινεν. Την 8η θέση πίσω από τον Μπαρικέλο κατέκτησε ο Νίκο Ρόσµπεργκ.
Βαθµολογία οδηγών: 1. Τζένσον
Μπάτον (Brawn GP) 72, 2. Ρούµπενς
Μπαρικέλο (Brawn GP) 56, 3. Σεµπάστιαν Φέτελ (Red Bull) 53, 4. Μαρκ Ουέµπερ (Red Bull) 51,5, 5. Κίµι Ραϊκόνεν
(Φεράρι) 34, 6. Νίκο Ρόσµπεργκ (Ουίλιαµς) 30,5 κ.λπ.

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 οperations) 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

$2,400

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.

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

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο
(917) 392-7397 ΝΕΟΦΥΤΟΥ και (917) 509-0221 ή (718) 267-2000 ΤΖΙΑΖΑΣ
ή επισκεφθείτε το γήπεδο 'Con Edisson' (20 Ave. και 33 ∆ρόµοι, Αστόρια) .
Οι προπονήσεις για όλες τις ηλικίες γίνονται καθηµερινά από τις 6:00 έως τις 7:30 µ.µ

Την προπόνηση των οµάδων έχουν αναλάβει επαγγελµατίες προπονητές

EMAIL: TGEORGITON@QMBROKERAGE.COM • WWW.QMBROKERAGE.COM

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τρέχουν για
παίκτη µετά το
«ναυάγιο» µε
Φερναντίνιο

Μπορούσε και πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός
Mε γκολ του Κατσουράνη οι «πράσινοι» νίκησαν 1-0 την Ξάνθη στο ΟΑΚΑ και έκαναν το «2 στα 2»
Του ανταποκριτή µας
∆ιονύση Ρούφου

Του ανταποκριτή µας
Τάσου Γιαννακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Χωρίς µεταγραφή αριστερού µεσοεπιθετικού, θα µείνει όπως όλα δείχνουν ο
Ολυµπιακός, αφού οι προσπάθειες που
κατέβαλαν µέσα στο Σαββατοκύριακο
οι υπεύθυνοι της οµάδας του προκειµένου να «κλείσουν» τον 24χρονο Φερναντίνιο της Βραζιλιάνικης Μπαρουερί,
έπεσαν στο κενό. Το ενδιαφέρον των
«ερυθρολεύκων» για τον Φερναντίνιο
που χωρίς να είναι το µεγάλο όνοµα, θεωρείται ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αποκαλύφθηκε από δηµοσιεύµατα του Τύπου της Βραζιλίας, δεδοµένου ότι στον Ολυµπιακό κράτησαν µυστικές όλες τις διαπραγµατεύσεις.
Κάποια στιγµή το απόγευµα του
Σαββάτου φάνηκε ότι η µεταγραφή του
Φερναντίνιο ήταν σε διαδικασία ολοκλήρωση, όµως στην συνέχεια τα πράγµατα πήραν αρνητική τροπή, για να έρθει το οριστικό ναυάγιο. Υπεύθυνος
ήταν ο ίδιος ο Φερναντίνιο που αρνήθηκε να έρθει στον Ολυµπιακό, αφού όπως
ανέφεραν οι πληροφορίες από την Βραζιλία, έχει συµφωνήσει µε την γερµανική Χέρτα. Οι «ερυθρόλευκοι» τα είχαν
βρει στο οικονοµικό τόσο µε την Μπαρουερί, όσο και µε την πρώην οµάδα
του, την Ιράτι που διατηρεί το 25% των
δικαιωµάτων του Φερναντίνιο, όµως
παρά τις πιέσεις που άσκησαν δεν κατάφεραν να πείσουν τον παίκτη να πάρει
το αεροπλάνο και να ταξιδέψει για την
Ελλάδα.
Σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες
από την Βραζιλία, ο πρόεδρος της Ιράτι,
Σέρτζιο Μαλουσέρι, απειλούσε τον
Φερναντίνιο πως θα του «κρεµάσει» το
δελτίο και δεν θα τον αφήσει να παίξει
µέχρι το ∆εκέµβριο πουθενά, αν δεν πει
το «ναι» στον Ολυµπιακό που είχε καταθέσει καλύτερη προσφορά σε σχέση µε
την Χέρτα. Η συνολική πρόταση των
«ερυθρόλευκων» άγγιζε τα τέσσερα
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ της γερµανικής
οµάδας δεν ξεπερνά τα 2,4 εκατοµµύρια..
Ωστόσο, σύµφωνα πάντα µε τους
Βραζιλιάνους, τα πάντα άλλαξαν όταν ο
Συνέχεια στη σελίδα 15

«Ξέσπασε» ο
ΠΑΟΚ 3-0 τον
Λεβαδειακό
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο ΠΑΟΚ µετά τον
αποκλεισµό του από τους οµίλους του
Europa League βρήκε την ευκαιρία να
ξεσπάσει κόντρα στον Λεβαδειακό στη
δική του πρεµιέρα στην Super League.
Ο δικέφαλος µε τα πολλά του αγωνιστικά προβλήµατα έδειχνε µπλοκαρισµένος στο πρώτο ηµίχρονο. Με ελάχιστες
καλές φάσεις και µε φλύαρη υπεροχή
δεν µπορούσε να απειλήσει την εστία
του Μπλάζιτς. Η είσοδος του Λούσιο Φιλοµένο στο δεύτερο µέρος ανέβασε τον
ΠΑΟΚ που είχε σε πολύ καλή µέρα και
τους Κουτσιανικούλη - Βιεϊρίνια και Φωτάκη. Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» µέσα σε ένα
τρίλεπτο ουσιαστικά το παιχνίδι µε τον
Βιεϊρίνια και τον Φιλοµένο να σκοράρουν µε τον Αργεντίνο µάλιστα να πετυχαίνει εκπληκτικό γκολ. Το κερασάκι
στην τούρτα ήρθε από τον Κουτσιανικούλη που πέτυχε το 3-0. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε έτσι τους πρώτους του τρεις βαθµούς και σίγουρα επιστρέφει ανεβαίνει
και ψυχολογικά.
Η εξέλιξη του αγώνα:
Στο 12’εκτέλεση κόρνερ του Βιεϊρίνια, κεφαλιά του Μαλεζά ελάχιστα έξω
από το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Στο 16’ ο Βιεϊρίνια πατάει για τον
Ιβιτς που σουτάρει µε το αριστερό πάνω
από το δοκάρι.
Στο 30’ ο Ναπολεόνι σουτάρει µέσα
από την περιοχή, µε δεύτερη προσπάθεια µπλοκάρει ο Χαλκιάς.
Στο 37’ σουτ του Βιεϊρίνια εκτός περιοχής η µπάλα έξω από το δεξί κάθετο
δοκάρι.
Στο 47’ σέντρα του Ναπολεόνι, ο
Μπάρκογλου κλωτσάει αέρα στην κίνηση και χάνει την ευκαιρία.
Συνέχεια στη σελίδα 14
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Ο Κώστας Κατσουράνης νικά τον Κουκιέλκα και µε κεφαλιά στέλνει τη µπάλα στα δίχτυα της Ξάνθης και δίνει τη δεύτερη νίκη στον Παναθηναϊκό (1-0).

«Χ» στο ντέρµπι, «άσος» στην ηλιθιότητα
Οπαδός του Ηρακλή χαστούκισε τον Σηφάκη και στιγµάτισε το µατς Ηρακλή - Αρη (2-2)
Toυ ανταποκριτή µας
Γιώργου Ζαχαριάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το πρώτο τοπικό
ντέρµπι της Θεσσαλονίκης σηµαδεύτηκε από επεισόδια που προκάλεσε χούλιγκαν του Ηρακλή, λίγα δευτερόλεπτα
µετά την σέντρα του παιχνιδιού, η
οποία καθυστέρησε για περίπου 50 λεπτά. Η επίθεση που δέχθηκε ο Μιχάλης
Σηφάκης από οπαδό σηµάδεψε το παιχνίδι. Προτού καν συµπληρωθεί το
πρώτο λεπτό του αγώνα, ένας οπαδός
του Ηρακλή κατέβηκε από την κερκίδα
και ανενόχλητος έφτασε µέχρι την
εστία του Μιχάλη Σηφάκη.
Κινήθηκε εναντίον του, προσπαθώντας να τον προπηλακίσει, προκαλώντας την αντίδραση του Κρητικού πορτιέρο, που σε µια κίνηση αυτοάµυνας
τον απώθησε. Οι άνδρες της εταιρίας
σεκιούριτι παρατηρούσαν τον χούλιγκαν στο ...έργο του, όπως και οι άνδρες
της αστυνοµίας, που είχαν χαρακτηριστικά αργή αντίδραση, µε αποτέλεσµα
ένα συµβάν που θα έπρεπε να προληφθεί, να στιγµατίσει τον αγώνα. Η επίθεση στον Σηφάκη, που έφερε σηµάδια
στο λαιµό του από την επίθεση του οπαδού του Ηρακλή, είχε ως αποτέλεσµα ο
Κρητικός τερµατοφύλακας, να αναστατωθεί και να πάει κατευθείαν προς τα
αποδυτήρια, όπου τον ακολούθησαν ο
∆αλούκας και οι βοηθοί του κι εκεί άρχισαν διαβουλεύσεις σχετικά µε την τύχη
του µατς.
Οι άνθρωποι του Ηρακλή µπροστά
στον διαφαινόµενο κίνδυνο να µην αρχίσει ποτέ το παιχνίδι, αφού τον χούλιγκαν που προκάλεσε όλη την αναστάτωση πήγαν να τον µιµηθούν και άλλοι
οµοϊδεάτες του που άρχισαν να κάνουν
...βόλτα στο ταρτάν του σταδίου, επιχείρησαν να πείσουν τον ∆αλούκα να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. ∆εσµεύτηκαν πως θα περιφρουρήσουν
την τάξη, κάτι που ήταν απαρέγκλιτη
προϋπόθεση που έθεσε ο Βολιώτης ρέφερι, ο οποίος µε 45λεπτη καθυστέρηση και αφού έγιναν συστάσεις ακόµη
και από τον Αντώνη Ρέµο από τα µεγάφωνα και αυξήθηκε η αστυνοµική δύναµη µπροστά από το πέταλο των οργανωµένων του Ηρακλή, σφύριξε για να αρχίσει ο αγώνας.
Οταν µετά κόπων και βασάνων περιορίστηκε η «δράση» µόνο εντός αγωνιστικού χώρου, ο Ηρακλής ήταν αυτός
που είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώ-
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ρα βρέθηκε µόνος µέσα στη µικρή περιοχή του Ηρακλή, όµως η κεφαλιά που
επιχείρησε, πέρασε απελπιστικά άουτ.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν, πάντως, να
ξεπεράσουν άµεσα την ψυχρολουσία
και στο 25’ ισοφάρισαν, όταν ο Τουµά
γύρισε σέντρα από τα δεξιά µέσα στην
περιοχή και ο Γιάκοµπ µε κεφαλιά εκτέλεσε τον Σηφάκη (1-1).
Ο Αρης πήρε όµως και πάλι κεφάλι
στο σκορ στο 37’, µε τον Κόκε να βγάζει
σέντρα στον Κάµπορα στο πέναλτι και
εκείνον να πιάνει φοβερή κεφαλιά και
να στέλνει την µπάλα στο αριστερό «γάµα» του Κοβαλέφσκι (1-2). ∆ύο λεπτά
έπειτα, ο Αργεντίνος σκόρερ έχασε µοναδική ευκαιρία να «καθαρίσει» το παιχνίδι, όταν από σέντρα του Νέτο έπιασε
αφύλακτος σκαστή κεφαλιά, που σταµάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κοβαλέφσκι.
Κι ενώ όλα έµοιαζαν να διαµορφώνονται υπέρ του Αρη, η οµάδα του Μαζί-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο οπαδός του Ηρακλή σπρώχνει τον πορτιέρο του Αρη, Μ. Σηφάκη και λίγα
δευτερόλεπτα αργότερα θα τον πιάσει από το λαιµό και θα τον χαστουκίσει.

νιο παρουσιάστηκε αγνώριστη και αρκετά κουρασµένη στο δεύτερο 45λεπτο,
δίνοντας την ευκαιρία στον Ηρακλή να
ισοφαρίσει και να «κλέψει» τον βαθµό.
Στο 58’ ο Μπόσνιακ, που βοήθησε καταλυτικά στην ανατροπή του σκηνικού,
όταν πέρασε ως αλλαγή στην ανάπαυλα,
ανατράπηκε µέσα στην περιοχή του
Αρη από ένα άτσαλο µαρκάρισµα του
Νάτσο Γκαρσία και ο ∆αλούκας έδειξε
την «εσχάτη των ποινών», που µετέτρεψε σε γκολ ο Επστάιν (2-2). Στο 61’ ο
Γιάκοµπ λίγο έλειψε να πετύχει την
απόλυτη ανατροπή, όταν από παράλληλη πάσα του Επστάιν ο Γιάκοµπ αστόχησε µόνος απέναντι στον Σηφάκη. Στο
τελευταίο ηµίωρο του αγώνα, δεν σηµειώθηκε κάποια άλλη µεγάλη ευκαιρία, µε τον Αρη να εµφανίζει αδυναµία
να φτάσει σε ένα ακόµη γκολ που θα
του έδινε την νίκη, κυρίως λόγω της
κούρασης που εµφάνισαν οι παίκτες
του, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε ένα παρατεταµένο ζέσταµα 45 λεπτών. Κάτι
που ενδεχοµένως τους αποσυντόνισε
και να τούς επιβάρυνε καταλυτικά.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Κοβαλέφσκι 5, Μάρτος
7, Κατσαµπής 5, Λέκι 5, Γιαννούλης
6, Τούµα 7 (46’ Μπόσνιακ 6), Παπαστεριανός 6, Ντιέ 7, Επστάιν 6, Ντίκα
6 (88’ Μιλάνο), Γιάκοµπ 7 (78’ Κονέ
4).
ΑΡΗΣ: Σηφάκης 8, Νέτο 5, Ρονάλντο 5, Νασούτι 6, Αράνο 6, Κάλβο 5
(77’ Φλάβιο 5), Ναφτί 6, Γκαρσία 6
(61’ Φερνάντεζ 5), Κόκε 7, Κάµπορα
9, Γκρασιάν 5 (88’ Λαµπριάκος).
Ενσταση υπέβαλε
ο Αρης
Η διοίκηση του Αρη, αµέσως µετά τη
λήξη του αγώνα υπέβαλε ένσταση για
αντικανονική διεξαγωγή της αναµέτρησης. Ο Αρης θα περιµένει την απόφαση
του αθλητικού δικαστή, που θα κληθεί
να αποφανθεί αν οι «κίτρινοι» θα δικαιωθούν στο αίτηµά τους και θα πάρουν
τους βαθµούς της νίκης. Μάλιστα, βάσει
των όσων καταγράφηκαν στο φύλλο
αγώνος, το οποίο ο Αρης υπέγραψε µε
επιφύλαξη, ο ∆αλούκας εµµέσως δικαιώνει τον Αρη σε αυτά που υποστηρίζει,
αφού αναφέρει πως αµέσως µετά την
έναρξη του αγώνα, οπαδός του Ηρακλή
εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και χαστούκισε τον ποδοσφαιριστή του Αρη,
Μιχάλη Σηφάκη, µε αποτέλεσµα την
διακοπή του αγώνα για 45 λεπτά. Οπως
αναφέρει στην συνέχεια στο φύλλο

Η ανασκόπηση και οι αγώνες της 2ης
αγωνιστικής στη σελίδα 14.
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Του ανταποκριτή µας
Θάνου Λιακόπουλου
R E PA I R S

210-10 Jamaica Avenue
Queens Village, NY 11428
Τel.: (718) 464-5200, Fax: (718) 468-3911
www.starautobodyny.com

ΤΡΑΚΑΡΑΤΕ;
Προσφέρουµε υπηρεσίες ποιότητας µε πείρα
45 ετών σε καλές τιµές

Kαλέστε
µας
σήµερα!
Ζητήστε τον
Ξενοφώντα Ράπτη

Συνεργαζόµαστε µε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για την
καλύτερη εξυπηρέτησή σας. ∆ιαθέτουµε 10 ειδικούς στα
τρακαρίσµατα και 3 εκτιµητές ζηµιών πλήρους απασχόλησης
• Επαναφορά σασί - 4 καλίµπρες • Unibody Laser Chassi Frame Machines για την επαναφορά
του αυτοκινήτου στην αρχική του µορφή
• Pinstriping • Color Matching - Xρησιµοποιούµε γερµανικά χρώµατα SPIES HECKER, τα καλύτερα
στην αγορά για τέλειο βάψιµο, σε δύο φούρνους, µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
• Domestic & Foreign • Welding • Eγκατάσταση κρυστάλλων / παρµπρίζ / παραθύρων αυτοκινήτων
• Εξειδικευµένο πλαίσιο µε τη χρήση του Unibody Bench Systems
• Αutomobile Towing Service - ∆ιαθέτουµε γερανούς 24 ώρες το 24ωρο σε όλη τη µητροπολιτική
περιοχή για τη µεταφορά του τρακαρισµένου σας αυτοκινήτου.
• Είµαστε ανοιχτά ∆ευτέρα-Παρασκευή 7 π.µ.-5 µ.µ., Σάββατο 8 π.µ.-12 µεσηµέρι

∆εκτές οι κυριότερες πιστωτικές κάρτες

Απόηχος
της Κυριακής

Ποδαρικό µε το δεξί η ΑΕΚ 1-0 στο Περιστέρι

Auto Body

FA C T O R Y

το τέταρτο και δηµιούργησε την πρώτη
καλή ευκαιρία στο 8’ µε τον Ντίκα να
αναγκάζει µε κοντινή κεφαλιά τον Σηφάκη σε δύσκολη επέµβαση. Ενα λεπτό
µετά, ο Παπαστεριανός αφύλακτος µέσα στην περιοχή του Αρη από διαγώνια
θέση νικήθηκε και πάλι από τον Σηφάκη. Και εκεί που οι φιλοξενούµενοι έδειχναν να δυσκολεύονται να ελέγξουν το
παιχνίδι και να επιβάλλουν τον δικό
τους ρυθµό, ήρθε µια στιγµιαία έµπνευση του Γκρασιάν για να ανατρέψει την
ροή του.
Ο Αργεντίνος έβγαλε µε εκπληκτική
ασίστ τετ-α-τετ τον Κάµπορα, που πλάσαρε κάτω από τα πόδια τον Κοβαλέφσκι και έκανε το 0-1 στο 21’. Το γκολ
«πάγωσε» το Καυταντζόγλειο και µαζί
τους παίκτες του Ηρακλή, που γλίτωσαν
τα χειρότερα λίγο µετά, όταν στο 23’ ο
Αράνο µε σουτ ανάγκασε τον Κοβαλέφσκι σε δύσκολη επέµβαση σε κόρνερ,
από την εκτέλεση του οποίου ο Κάµπο-

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Χάρη στην µαζική άµυνα της η Ξάνθη
άντεξε για 39 λεπτά, αγχώνοντας κατά
κάποιο τρόπο το «τριφύλλι», ωστόσο
όλα έγιναν πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό, ώστε να κάνει το δύο στα δύο στο
πρωτάθληµα, από την στιγµή που ο κορυφαίος του γηπέδου, Κώστας Κατσουράνης, άνοιξε το σκορ, εκµεταλλευόµενος ένα από τα πολλά καλά στηµένα της
οµάδας του. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι µε κινητήριους µοχλούς τον σκόρερ, τον Λέτο και αργότερα τον Νίνη
προσέφεραν κατά διαστήµατα καλό ποδόσφαιρο, δηµιουργώντας φάσεις για
περισσότερα τέρµατα, αλλά βρήκαν
µπροστά τους έναν εξαιρετικό Γκσπούρνινγκ που φρόντισε προσωπικά να διαφυλάξει το 1-0 και να κρατήσει την αγωνία στο µατς έως τέλους.
Από τα πρώτα λεπτά του µατς φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα συναντούσε
πολλές δυσκολίες προκειµένου να παρακάµψει τον έντονο συνωστισµό και
να µπει στα καρέ της Ξάνθης στην εξέλιξη του κανονικού αγώνα, οπότε έπρεπε
να βρει άλλους τρόπους για να απειλήσει. Ο Γκάµπριελ στο 15’ έδειξε έναν άλλον δρόµο που όπως αποδείχθηκε στην
συνέχεια ήταν ο ενδεδειγµένος. Ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε ένα καλό κόρνερ από
δεξιά και µετά από µια κεφαλιά του
Σαλπιγγίδη, η µπάλα έφτασε στον Λέτο
που από πλάγια αριστερά εξαπέλυσε
ένα δυνατό σουτ, αλλά αστόχησε για λίγο. Η φάση πέρασε για την Ξάνθη που
συνέχισε να αµύνεται µαζικά µε επιτυχία και µόνο όταν η µπάλα έφτανε στα
πόδια του Λέτο, οι ακρίτες αντιµετώπιζαν πρόβληµα. Ο Αργεντίνος είχε πολλές όµορφες ατοµικές προσπάθειες και
πολλές εντυπωσιακές ντρίµπλες, αλλά
ούτε µ’ αυτόν τον τρόπο το «τριφύλλι»
µπορούσε να φτάσει σε απόσταση βολής από την εστία των φιλοξενούµενων.
Αντιθέτως, όταν το «τριφύλλι» έστηνε
την µπάλα κάπου κοντά στα καρέ, κάτι
καλό προέκυπτε. Η Ξάνθη είχε την δική
της καλή στιγµή στο 38’ σε µια παράξενη φάση που ξεκίνησε από την ντρίµπλα του Πόι στον Γκάµπριελ και µετά
από αλλεπάλληλες κόντρες η µπάλα
έφτασε στον Σουάνη αλλά ο βραχύσωµος επιθετικός δεν πρόλαβε να βάλει
την προβολή πριν τον Γκαλίνοβιτς. Στο
επόµενο λεπτό, ο Χριστοδουλόπουλος
εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά για τον Κατσουράνη που πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και µε γυριστή κεφαλιά έδωσε την
λύση στον γόρδιο δεσµό της πολυπρόσωπης άµυνας των φιλοξενούµενων
γράφοντας το 1-0.
Από ένα νέο καλό στηµένο στο 52’
προήλθε η πρώτη καλή φάση του «τριφυλλιού» στην επανάληψη. Πιο συγκεκριµένα ο Λέτο εκτέλεσε το κόρνερ από
δεξιά, χαµηλά στο πρώτο δοκάρι για τον
Κατσουράνη που λίγο έλειψε να πετύχει το δεύτερο τέρµα του. Απαλλαγµένος από το άγχος του γκολ και µε την
Ξάνθη αναγκασµένη να παίξει πιο ανοικτά, ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές
πιέζοντας τους φιλοξενούµενους. Ο
Γκσπούρνινγκ ήταν σε εκπληκτική µέρα
και το πιστοποίησε στο 69’ όταν είπε όχι
στην βολίδα του Σισέ ενώ στο 71’ είχε
νέα εντυπωσιακή επέµβαση σε ένα πολύ δύσκολο χαµηλό σουτ του Νίνη λίγο
έξω από την περιοχή του. Πριν τις δύο
διαδοχικές φάσεις των γηπεδούχων η
Ξάνθη άγγιξε την ισοφάριση, µε παρ’
ολίγο αυτογκόλ του ∆άρλα, εντούτοις ο
Γκαλίνοβιτς ήταν σε ετοιµότητα και
έσωσε την εστία του. Με την συµπλήρωση των 90’ ο Νίνης µετά από ασίστ
του Ρουκάβινα βρέθηκε σε θέση βολής
απέναντι από τον Γκσπούρνινγκ αλλά
το σουτ του έγλειψε το δεξί κάθετο δοκάρι του Αυστριακού.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γκαλίνοβιτς 7,
Γκάµπριελ 7, Σαριέγκι 7, Μπίερσµιρ
7, ∆άρλας 7, Κατσουράνης 9, Ζιλµπέρτο 8, Σαλπιγγίδης 6 (81’ Ρουκάβινα), Χριστοδουλόπουλος 6 (67’ Νίνης 8), Λέτο 8 (90’+ Σπυρόπουλος),
Σισέ 6.
ΞΑΝΘΗ: Γκσπούρνινγκ 8, Παπαδηµητρίου 6, Πόι 5, Κιντάνα 7, Γιάγκι
7, Σουάνης 5 (57’ Στούβαρ 6), Βάλλας
6, Ζιέντσουκ 6 (57’ Μαρσέλο 6), Κωστούλας 7, Στρµπα 6, Κουκιέλκα 5
(73’ Ταϊντέρ 6).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ποδαρικό για την ΑΕΚ και τη νέα χρονιά µε νίκη 1-0 επί του Ατροµήτου του
Γιώργου ∆ώνη σε µια εµφάνιση , όπου η
ΑΕΚ σπατάλησε το πρώτο ηµίχρονο και
πήρε τη νίκη δια πυρός και σιδήρου,
αφού χρειάσθηκε στο 92’ και στο 93’ο
Σάχα να διώξει σουτ του Καλατζή και
του Πόποβιτς για να κρατήσει αυτό το
αποτέλεσµα. Κέρδος για την ΑΕΚ η παρουσία του Ούγγρου Νέµεθ που στο β’
µέρος έδειξε απλότητα, ταχύτητα, φαντασία, τεχνική δείχνοντας ότι θα είναι
µια σηµαντική παρουσία για την ΑΕΚ.
Κέρδισε τον κόσµο, όπως και ο Αραούχο
που για δεύτερο συνεχές παιγνίδι έδειξε καλά στοιχεία.
Μαρτυρικά ξεκίνησε το πρώτο ηµίχρονο για την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ο
Μπάγεβιτς ξεκίνησε το παιχνίδι µε τους
έντεκα που έπαιξαν την Πέµπτη στην
Ευρώπη. Φαίνεται οι παίκτες της είχαν
µείνει σε εκείνον τον αγώνα. Πέρασαν
τριάντα ένα λεπτά για να φθάσει η ΑΕΚ
στην άµυνα του Ατροµήτου. Τα λάθη
από πλευράς κιτρινόµαυρων διαδέχονταν το ένα µε το άλλο. Μέσα σε όλα
αυτά η ΑΕΚ έχασε ένα βασικό της παίχτη το Σκόκο εξαιτίας ενός τραυµατισµού. Από την άλλη πλευρά ο Ατρόµη-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Μπλάνκο πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε επί του Μιχαηλίδη και τη νίκη
της ΑΕΚ επί του Ατροµήτου στην πρεµιέρα της «Ενωσης» στο πρωτάθληµα.

τος πίεζε από την αρχή ψηλά την ΑΕΚ
και έχοντας εύκολη λεία την αριστερή
πλευρά µε τον Χουανφράν να κάνει
τραγικά λάθη και το νεαρό Μαρίνο από
δεξιά να κάνει ότι θέλει. Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Σαρµιέντο από καλή θέση
έστειλε τη µπάλα άουτ. Στο 14”. ο Κουτσόπουλος απείλησε τον Σάχα, ενώ ένα
λεπτό µετά ο Φαβάλι είχε σηµαντική
χαµένη ευκαιρία, όπως και στο 17’. Από
τα χαρακτηριστικά του πρώτου ηµιχρόνου η παρουσία του νεοαποκτηθέντα
Νέµεθ που µπήκε σαν αλλαγή.
Το β’ ηµίχρονο ξεκίνησε υπό την
επήρεια της ζέστης που επικρατούσε
στην Αθήνα. Με την ΑΕΚ να ξεκινάει µε
µία ακόµη αναγκαστική αλλαγή τραυµατισµός του Μαντούκα και αντικατάσταση από τον Καράµπελα. Από το 55’ η
ΑΕΚ πήρε πάνω της. Στο 57’ ο Λεονάρντο εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση χωρίς αποτέλεσµα. Ενα λεπτό µετά ο Νέµετε έκανε µαγική αντεπίθεση µε ταχύτητα και εξυπνάδα, σέντρα ακριβείας
και ο Μπλάνκο να πετυχαίνει το µοναδικό γκολ Αµέσως ο Μπάγεβιτς γύρισε
το σύστηµα σε 4-4-2 µε επιθετικό δίδυµο τους Νέµεθ - Μπλάνκο να κάνει ό,τι
θέλει. Και φυσικά µε την ΑΕΚ να έχει
άλλο αέρα. Στο 66’ σουτ του κορυφαίου
Μαρίνου άουτ µε τον παίκτη αργότερα
να τραυµατίζεται και να αντικαθίσταται
Συνέχεια στη σελίδα 14

