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Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την ενεργοποίηση του μηχανισμού
Στην Αθήνα ΕΕ,
ΕΚΤ και ΔΝΤ για
διαβουλεύσεις

Λίγες προσδοκίες
για ομόλογο
σε δολάρια
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η Ελλάδα έχει χαμηλώσει
τις προσδοκίες, όσον αφορά στο
ποσό που ελπίζει ότι θα συγκεντρώσει από την επικείμενη ομολογιακή έκδοση σε δολάρια μέχρι
τα τέλη του μήνα και μπορεί να
εγκαταλείψει τελείως το σχέδιο
αυτό, ανέφερε χθες στην ιστοσελίδα της η «Wall Street Journal»,
επικαλούμενη 2 Ελληνες αξιωματούχους της κυβέρνησης, οι
οποίοι μάλιστα, αναφέρονταν σε
αυξημένη πιθανότητα προσφυγής
στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ
με το ΔΝΤ.
Ωστόσο, όπως δήλωσε ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος
στο «Reuters»: «Δεν υπάρχει καμία
απολύτως αλλαγή στα σχέδια για
το roadshow στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Ακόμη το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι η Morgan
Stanley θα είναι ο κύριος ανάδοχος της πώλησης του ομολόγου
σε δολάρια. Συγκεκριμένα, η
«WSJ» δημοσίευσε πως ο ένας
από τους δύο αξιωματούχους δεν κατονομάζονται- ότι η Αθήνα
πλέον ελπίζει να αντλήσει «από
1 έως 4 δισ. δολάρια» σε σχέση
με τα 5 ως 10 δισ. δολάρια, που
είχαν αναφερθεί.
«Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει
ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ για το
ελληνικό χρέος», επισήμανε ο
δεύτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Αθήνα μπορεί να
ακυρώσει την έκδοση σε δολάρια
«αν το ελάχιστο ποσό που είναι
απαραίτητο δεν συγκεντρωθεί».
Σημειώνεται πως η Pimco (μεγάλο επενδυτικό fund), είπε πως
είναι νωρίς να επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα, πριν δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για το μηχανισμό στήριξης.
«Αν η Pimco είναι εκτός, υπάρχουν λίγες ελπίδες πως θα συγκεντρώσουμε το αρχικό ζητούμενο
ποσό», σχολίασε ο αξιωματούχος
στη «WSJ».
«Πολλοί ακόμη μεγάλοι επενδυτές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της και θα μείνουν
εκτός», πρόσθεσε.
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Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού

WR/κωστασ Μπεη

Mαθητές και μαθήτριες του Σχολείου «Πλάτων», χορεύουν το
«γαϊτανάκι», κατά την εορταστική εκδήλωση την Τετάρτη στο

Brooklyn Borough Hall για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
με την ευκαιρία της μεθαυριανής παρέλασης στο Μανχάταν.
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Επίσημη επέτειος της Εθνεγερσίας στο Μπρούκλιν
Του Σταύρου Μαρμαρινού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την ελπίδα του
ότι θα έλθουν και πάλι καλύτερες
μέρες για την Οικονομία της Ελλάδος, εξέφρασε ο πρόεδρος του
Μπρούκλιν, Μάρτι Μάρκοβιτς,
μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης,
κατά την τελετή για τον εορτασμό της Ελληνικής Κληρονομιάς,
με την ευκαιρία της επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821 και της
Παρέλασης που θα γίνει αυτή
την Κυριακή στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Κατά την εκδήλωση αυτή που
έγινε στο Brooklyn Borough Hall
τιμήθηκαν οι ομογενείς Στιβ Γουνάρδης, οδοντίατρος, Ανδρέας
Κούτρας, ιατρός, Ιωάννης Ψαράς,

επιχειρηματίας, Βασίλειος Θεοδοσάκης, ιδρυτής και πρόεδρος
του οργανισμού Μνήμης των Γενοκτονιών εις βάρος Ελλήνων,
Αρμενίων, Χριστιανών στη Μικρά
Ασία, Κατερίνα Βλήτα, με πολύχρονη προσφορά στην κοινότητα
των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και Κάθριν Γιατράκη, καθηγήτρια. Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση επιδόθηκε στον δικηγόρο
Τσαρλς Καπετανάκη, ιδρυτικό
στέλεχος και τσέρμαν του ελληνικού σχολείου «τσάρτερ» του
Μπρούκλιν. Την εκδήλωση παρουσίασε ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας των Τριών
Ιεραρχών, αρχιμανδρίτης Ευγένιος Πάπας.
Κατά την ομιλία του, ο κ.

Μάρκοβιτς καλωσόρισε τις γενικές προξένους της Ελλάδος και
της Κύπρου, πρέσβειρα Αγη
Μπαλτά και Κούλα Σοφιανού,
ενώ ευχαρίστησε τα μέλη της
οργανωτικής επιτροπής που είχαν ετοιμάσει την εκδήλωση.
Πρόκειται για τους: π. Ευγένιο
Πάπα, Βασίλη Καπετανάκη, Στέλλα Κοκόλη, Ζωή Κουτσουπάκη,
Τζιμ Ταμπάκη και Σάντυ Βάλλα.
Ο κ. Μάρκοβιτς συνεχάρη
όλους όσοι είχαν επιλεγεί για
να τιμηθούν το ίδιο βράδυ.
«Ενώ γιορτάζουμε τα επιτεύγματα της ελληνικής παροικίας
του Μπρούκλιν, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ελλάδα
διέρχεται μια σοβαρή οικονομική
αναταραχή», τόνισε. Και συνέ-

χισε: «Στην εποχή μας που είναι
εποχή της παγκοσμιοποίησης,
όλοι είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και μια δύσκολη οικονομία επηρεάζει κάθε χώρα.
Αλλά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό
πλήττει ιδιαίτερα σκληρά την
Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια από
τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο και το λίκνο του Δυτικού
Πολιτισμού και γι’ αυτό ειλικρινά
ελπίζουμε ότι μια καλύτερη εποχή είναι στον ορίζοντα».
Ο κ. Μάρκοβιτς τόνισε ότι οι
Αμερικανοί οφείλουν ασφαλώς
πολλά στους Ελληνες και αναφέρθηκε στους πρώτους Ελληνες
μετανάστες που έφθασαν στην
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Τον κώδωνα
Οι συλλήψεις
κινδύνου
των έξι υπόπτων
κρούει
ο Κληρίδης
Η
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

υπόθεση των έξι ατόμων
που συνελήφθησαν το
βράδυ του Σαββάτου και
προφυλακίστηκαν για βαριά κακουργήματα, επειδή φέρονται
να αποτελούν τον πυρήνα της
πιο σκληρής τρομοκρατικής οργάνωσης μετά τη «17 Νοέμβρη»,
του «Επαναστατικού Αγώνα»,
έχει δύο όψεις ανάγνωσης.
Από τη μία, οι διωκτικές Αρχές
χαρακτηρίζουν την υπόθεση εν
εξελίξει μεν, αλλά ως το πιο καίριο χτύπημα στον πυρήνα της
ένοπλης βίας στην Ελλάδα, μετά
την εξάρθρωση της 17Ν.
Από την άλλη, οι δημοσιογράφοι που ψάχνουν τα πράγματα, θέτουν σειρά ερωτημάτων,
όχι για την αθωότητα των συλληφθέντων, αλλά για το αν το
χτύπημα κατά της εγχώριας τρομοκρατίας μπορεί να θεωρηθεί
αποφασιστικό. Εντονη είναι μάλιστα η εντύπωση που επικρατεί
στην Ελλάδα ότι οι συλλήψεις
έγιναν τη δεδομένη στιγμή για
να αποτρέψει τη σκέψη των Ελλήνων από τη δυσχερή οικονοΣυνέχεια στη σελίδα 2

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Πέμπτη 15 Απριλίου 2010
€1
$ Καναδά

$1.35
$1.00
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: νεφελώδης 47-61
αυριO: νεφελώδης 41-54
ΑΘΗΝΑ: 57-77
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 53-76

1-888-547-9527
1-718-784-5255

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Την ανάγκη για χάραξη
στρατηγικής που θα διαχειρίζεται
το ενδεχόμενο αποτυχίας των
συνομιλιών, υπέδειξε ο πρώην
πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Γλαύκος Κληρίδης, κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου ότι
σε περίπτωση μη λύσης, τα πράγματα θα οδηγηθούν στην αναγνώριση μιας νομικής οντότητας
στα κατεχόμενα.
«Αισθάνομαι ότι δεν έχουμε
προβλέψει το πώς θα αντιμετωπίσουμε εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, το πώς θα δράσουμε,
το ποιες θα είναι οι συνέπειες
μιας αποτυχίας και ποιο θα είναι
το μέλλον της Κύπρου», ανέφερε
ο κ. Κληρίδης, σε ομιλία σε δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν
του η Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων, η οποία και
τον βράβευσε.
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε αυτούς που πιστεύουν ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών
τα πράγματα θα μείνουν ως
έχουν, τονίζοντας, ωστόσο, ότι
τα πράγματα δεν θα μείνουν ως
έχουν και ότι δεν θα υπάρξει
νέα προσπάθεια από τα Ηνωμένα
Εθνη για λύση του κυπριακού
προβλήματος.
«Προβλέπω ότι εκείνο που
θα συμβεί, και μακάρι η πρόβλεψή μου να μην επιβεβαιωθεί,
είναι ότι οδηγούμεθα προς μία
κατάσταση αναγνώρισης όχι κυριαρχίας, αλλά νομικής οντότητας
στην ούτω καλούμενη ΤΔΒΚ»,
είπε.
Οπως είπε, «αυτό είναι το τελευταίο σκαλί. Μετά από ορισμένα χρόνια, έρχεται και η αναγνώριση. Είναι λοιπόν εντελώς
αναγκαίο να υπάρξει μία νέα
προσπάθεια για να βρούμε μια
λύση που θα βασίζεται στα ψηφίσματα των Η.Ε. για μία
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info@ekirikas.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ενα βήμα πιο κοντά στην
ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ, φαίνεται πως βρίσκεται από χθες η
Ελλάδα, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου -σε αντίδραση για τις
πιέσεις που δέχονταν και χθες
τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων- με επιστολή του στην
Κομισιόν, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ
ζήτησε διαβουλεύσεις «πάνω σε
ένα πολυετές πρόγραμμα οικονομικών πολιτικών».
To υπουργείο Οικονομικών
διευκρίνισε ότι η επιστολή ήταν
«τυπική» και δεν αφορά ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, ωστόσο, οι αγορές -καθώς
υπήρξε και άμεση απάντηση από
ΔΝΤ και ΕΕ για αποστολή τεχνικού κλιμακίου τη Δευτέρα
στην Αθήνα- εξέλαβαν την επιστολή του Υπουργού, ως ένα
βήμα προς την πρώτη διάσωση
στην ιστορία της ευρωζώνης.
Στον απόηχο και της νέας
διαβεβαίωσης του αρμόδιου επιτρόπου Ολι Ρεν, πως δεν «δεν
τίθεται ζήτημα χρεοκοπίας» για
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Ετοιμοι για
Παρέλαση
Βοστώνης
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Εγινε το βράδυ της
Τετάρτης η τελευταία ομογενειακή
συγκέντρωση της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Νέας Αγγλίας στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό
Κέντρο, για την 16η Παρέλαση
του Ελληνισμού της Νέας Αγγλίας,
η οποία θα γίνει την Κυριακή 25
Απριλίου στη 1 το απόγευμα. Στη
διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε
η κλήρωση για τη σειρά με την
οποία θα παρελάσουν τα τμήματα.
Παρόντες στη συγκέντρωση ήταν
35 άτομα.
Το Γενικό Προξενείο εκπροσώπησε η υποπρόξενος Κατερίνα
Οικονόμου - Ντιμίτερ και τη Μητρόπολη ο ιερέας Γεώργιος Δράγας από την κοινότητα του Αγίου
Ιωάννη Βοστώνης. Ελέχθη ότι
έχουν δηλώσει συμμετοχή 13
σύλλογοι και σωματεία, 18 εκκλησίες συμπεριλαμβανομένης
και της Ελληνικής Ευαγγελικής
Εκκλησίας, 2 σχολεία, 11 άρματα
και 6 φιλαρμονικές. Σημειώνεται
ότι η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας συγκροτείται από 40 συλλόγους και σωματεία. Σύμφωνα
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ευρωκινηση

Κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα από διαμαρτυρίες
Μετ' εμποδίων έγιναν χθες οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων από
εργαζομένους πολλών κλάδων που αντιδρούν στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ενώ απεργούσαν έως το απόγευμα όλα τα μέσα μαζικής μετακίνησης. Ανάμεσα σε αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν για το νέο Φορολογικό ήταν και οι νοσοκομειακοί γιατροί, μπροστά στη Βουλή.

την ύφεση.
Από την πλευρά του, ο Γουίλιαμ Ντάντλεϊ, πρόεδρος της Fed
της Νέας Υόρκης, είπε ότι η εθνική ανάκαμψη ήταν «πιθανό να
είναι υποτονική σε σχέση με τα
αρχικά στάδια των προηγούμενων ανακάμψεων.
Ξεχωριστά, η Federal Reserve
ανέφερε την Τετάρτη ότι η Οικονομία στην περιοχή της Νέας
Υόρκης «ενισχύθηκε σημαντικά»
αν και οι προσλήψεις δεν ακολούθησαν ανάλογη δυναμική
πορεία.
Από τότε που ξεκίνησε η εθνική ύφεση, στα τέλη του 2007, ο
αριθμός των θέσεων εργασίας
στην πόλη έχει μειωθεί κατά περίπου 5% (ή περίπου το ήμισυ
της απώλεια κατά την ύφεσης
που ακολούθησε την κατάρρευση
του Χρηματιστηρίου το 1987).

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Η αντίθεση των πολιτών
στη νομοθεσία του Αμερικανού
προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για
την Υγεία εκτινάχθηκε σε υψηλά
επίπεδα από τότε που ο τελευταίος έβαλε την υπογραφή του
σε αυτή, σύμφωνα με τα όσα
προκύπτουν από δημοσκόπηση
που πραγματοποίησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο «Ασοσιέιτεντ Πρες».
Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι Δημοκρατικοί θα
έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό εμπόδιο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς
Νοεμβρίου.Η εν λόγω δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι οι Αμερικανοί πολίτες αντιτίθενται στις
μεταρρυθμίσεις για την Υγεία σε
ποσοστό 50%. Το ποσοστό πάντως, αυτών που τάσσονται υπέρ
των αλλαγών ανέρχεται στο 39%.
Επίσης, ένα ποσοστό της τάξεως
του 10% δήλωσε ουδέτερο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
προτού ο Αμερικανός Πρόεδρος
υπογράψει το επίμαχο νομοσχέδιο, το ποσοστό των Αμερικανών
που τάσσονταν κατά αυτού ανέρ-
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«Ατμομηχανή» της ΝΥ η Γουόλ Στριτ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («Νιου Γιορκ
Τάιμς»). Η ύφεση μπορεί να τελειώνει στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, αλλά,
αν η ιστορία είναι οδηγός, καμία
αξιόλογη ανάκαμψη δεν μπορεί
να ξεκινήσει έως ότου η Γουόλ
Στριτ σταματήσει να χάνει θέσεις
εργασίας και αρχίσει να προσλαμβάνει και πάλι.
Αυτό ήταν το μήνυμα που
διατυπώθηκε την Τετάρτη από
ομάδα οικονομολόγων στην Federal Reserve Bank της Νέας
Υόρκης.
Με εξαίρεση τη συνεχιζόμενη
απώλεια θέσεων εργασίας στον
τομέα των κινητών αξιών, τα περισσότερα μέτρα της περιφερειακής οικονομίας δείχνουν ότι η
απότομη πτώση που ξεκίνησε
στα μέσα του 2008 έχει πάρει
το δρόμο της, σύμφωνα με τα
όσα εκτιμούν οι οικονομολόγοι
της τράπεζας.

Παρά την εκπληκτικά ισχυρή
ανάκαμψη της χρηματιστηριακής
αγοράς και τα κέρδη των εταιρειών της Γουόλ Στριτ, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ήταν
ακόμη πολύ νωρίς για να πει
κανείς ότι η ύφεση τελείωσε.
Αλλά αν τελικά τελείωσε, έχει
κοστίσει σημαντικά λιγότερες
θέσεις εργασίας στην περιοχή
σε σχέση με τις δύο προηγούμενες υφέσεις.
«Αν έχουμε δει το χειρότερο
(το οποίο δεν είναι 100% ξεκάθαρο) αυτό ήταν αρκετά πιο
ήπιο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες υφέσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Τζέισον Μπραμ,
που είναι οικονομολόγος στην
τράπεζα.
Ωστόσο, πρόσθεσε, η Οικονομία της Νέας Υόρκης έχει παράδοση στο να κάνει ένα χρόνο
περισσότερο σε σχέση με την
υπόλοιπη χώρα για να βγει από

Αντίθετοι με
τις αλλαγές
στην Υγεία
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

Ο «Κολοκοτρώνης»
και o Βουκέφαλος Β’
Στην παρέλαση του έτους 2008 ο Παναγιώτης είχε καινούργιο άλογο. Ως θεατής
είδα ότι αυτό το άλογο είχε ένα υπερήφανο
βήμα και μεγάλη άνεση. Το είπα στον Παναγιώτη μια που ήμασταν φίλοι για πολλά
χρόνια. Του είπα πως αυτό το άλογο έχει
άλλο αέρα. Το 2009 στην παρέλαση πάλι
πήρε το ίδιο άλογο. Εκείνη τη χρονιά και
εγώ ήμουν στην παρέλαση. Ημουν στην ίδια
σειρά με τον Παναγιώτη και έτσι πιάσαμε
κουβέντα. Εβλεπα και τον Βουκέφαλο Β’ με
τι υπερηφάνεια και χαρούμενο βλέμμα περίμενε. Μου είπε ο Παναγιώτης ότι όταν πήγε
την προηγούμενη ημέρα να τον πάρει, ο
Βουκέφαλος Β’ μόλις τον είδε κάλπασε αμέσως
προς αυτόν. Η κοπέλα που φρόντιζε τα άλογα
είπε στον Παναγιώτη πως είναι η πρώτη
φορά που έβλεπε το άλογο να κάνει κάτι
τέτοιο και να είναι τόσο χαρούμενο. Ο Βουκέφαλος Β’ ήξερε ότι θα βρισκόταν και πάλι
στη δική του παρέλαση.
Πράγματι το 2009 ο Βουκέφαλος Β’ με
τον Κολοκοτρώνη παρέλασαν σαν ένα, ενωμένοι με την υπερηφάνεια που τιμούν τους

ήρωες κάθε εποχή του Ελληνισμού αλλά
ειδικά του 1821.
Μετά από την παρέλαση μίλησα στον Παναγιώτη και του είπα για το άλογο. Αυτό το
άλογο είναι ελληνικό. Εχει μέσα του την ελληνική ψυχή. Το βάπτισα Βουκέφαλος Β’.
Φέτος εάν συμμετέχει πάλι ο Βουκέφαλος Β’
και δείτε ένα δάκρυ στα μάτια του, να ξέρετε
ότι έχει τον «Κολοκοτρώνη» του στη σκέψη.
Εάν δείτε ένα χαμόγελο στα χείλη του, ο Κολοκοτρώνης του είναι καβαλάρης πάνω του.
Εύχομαι κάθε χρόνο να μπορεί να συμμετέχει ο Βουκέφαλος Β’ της Πέμπτης Λεωφόρου
στην παρέλαση διότι όλοι μαζί θα μπορούμε
να τιμήσουμε την ιστορία μας.
Χαράλαμπος Ανθόπουλος
Γιόνκερς, NY

Μια άλλη Ελλάδα
Εκανα πρόσφατα ένα ταξίδι στην Ελλάδα
και χρειάστηκε να μείνω για μεγάλο διάστημα.
Το πρώτο που με συμβούλεψαν όταν θέλησα
να επισκεφτώ την αγορά στο κέντρο της
Αθήνας ήταν ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγω. Η Σοφοκλέους στο ύψος της Πλατείας
Θεάτρου είναι πια μέρος απαγορευμένο για

τους Ελληνες πολίτες. Πήγα μια βόλτα στη
Βαρβάκειο αγορά και μου είπαν να προσέχω
την τσάντα μου και τα χρήματά μου γιατί
στο συνωστισμό πάντα βρίσκονται οι επιτήδειοι
έτοιμοι να εκμεταλλευτούν μια στιγμή αφηρημάδας. Η οδός Μενάνδρου που με έβγαζε
καθημερινά η διαδρομή μου, είναι πια μέρος
επικίνδυνο. Θαύμασα το ανακαινισμένο Εθνικό
Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου και έσπευσαν να με πληροφορήσουν πως το βράδυ
δεν μπορώ εύκολα να κυκλοφορήσω εκεί.
Δεν τρέφω αυταπάτες, η ζωή αλλάζει, η
εγκληματικότητα αυξάνεται, τέτοιες σκηνές
δεν είναι άγνωστες για μας που ζούμε πια
στις μεγαλουπόλεις, αλλά την Ελλάδα την
είχα στο μυαλό μου ακόμα όπως ήταν παλιά.
Μια πατρίδα ανοιχτή, με ανθρώπους γελαστούς
που έβγαζαν την καρέκλα στο πεζοδρόμιο τα
απογεύματα και κάθονταν παρέα με τον γείτονα. Και βρήκα μια χώρα κλειστή, ανθρώπους
σκυθρωπούς και κλεισμένους στον εαυτό
τους, εγκλωβισμένους στην ίδια τους τη χώρα
και το κυριότερο χωρίς ελπίδα για καλύτερο
μέλλον, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις ειδήσεις
για την οικονομική της κατάσταση...
Ζωή Μποτοπούλου
Νέα Υόρκη, ΝΥ
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Οι συλλήψεις των έξι υπόπτων

Του Δημήτρη Τσάκα

Σκέψεις πριν
την Παρέλαση

Συνέχεια από τη σελίδα 1
μική κατάσταση.
Αυτή η εντύπωση βέβαια κυοφορείται πολύ συχνά στην Ελλάδα
σε ανάλογες περιόδους και για να μη μηδενίζουμε τα πάντα,
θεωρούμε ότι οι συλλήψεις είναι μία πολύ θετική εξέλιξη. Με τίποτα
δεν θέλουμε να μειώσουμε το έργο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας
στη συγκεκριμένη απόφαση. Η συνέχειά της και το αν θα ολοκληρωθεί
το χτύπημα κατά της εγχώριας τρομοκρατίας εξαρτάται από τους
χειρισμούς των ίδιων των διωκτικών Αρχών.
Από τις διαρροές όμως των διωκτικών Αρχών συνάγουμε το συμπέρασμα ότι μάλλον δικαιώνονται όσοι έλεγαν πως υπάρχει σύνδεση
της παλιάς εγχώριας τρομοκρατίας με τη νέα γενιά των τρομοκρατών.
Σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε ότι η εσωτερική
τρομοκρατία δεν εξαρθρώθηκε ποτέ και η πολυδιαφημισμένη «εξάρθρωση» της 17Ν ήταν απλά ένας μύθος που μας βόλευε όλους.
Μένει επομένως να αποδειχθεί αν οι τρομοκράτες του σήμερα
είναι άνθρωποι του χθες, με κάποια αναζωογόνηση νέου αίματος.
Θεωρούμε, επίσης, ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα
πρέπει να είναι προσεκτικότερο. Γιατί πριν βεβαιωθεί για τους συλληφθέντες, έκπληκτοι οι Ελληνες είδαν τηλεοπτικά συνεργεία να
τους επιτρέπεται να εξορμούν μέσα σε «γιάφκες» και να αναδεικνύονται
σε τηλεοπτικοί Σέρλοκ Χολμς.
Ολα αυτά με την άδεια της Αστυνομίας. Μήπως, επομένως, είχε
εντολή να προσφέρει θέαμα στο λαό για να μην σκέφτεται την οικονομική δυσπραγία;
Οταν μία σοβαρή αστυνομική επιχείρηση μετατρέπεται σε τηλεοπτικό θέαμα, δεν προσφέρεται υπηρεσία σε κανέναν, ούτε στους
ίδιους τους δημοσιογράφους που κάθε τόσο δέχονται επιθέσεις από
«αγανακτισμένους αντιεξουσιαστές».
Υπάρχουν, όμως και άλλα ερωτήματα. Οπως το ότι όλοι οι συλληφθέντες ήταν τόσο γνωστοί στις Αρχές που φάνηκε σαν να περίμεναν
την επίσκεψη της Αντιτρομοκρατικής.
Η υπόθεση της τρομοκρατίας είναι όντως πολυσύνθετη και εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ο χειρισμός όμως των πρόσφατων εξελίξεων
παρά την ικανοποίηση που πρόσφερε στον Ελληνισμό, αφήνει
υπόνοιες ότι ίσως να μην έχει τελικά σοβαρό αποτέλεσμα στην
εξάρθρωση της τρομοκρατίας.
Ευχόμαστε για το αντίθετο ώστε να λείψει αυτό το φαινόμενο
από την Ελλάδα οριστικά.

ευρωκινηση

Μετά από έξι χρόνια το Καλλιμάρμαρο ανοικτό σε επισκέπτες
Το Παναθηναϊκό Στάδιο άνοιξε από χθες τις πύλες του στο κοινό, ύστερα από έξι χρόνια επισκευών!
Οι πρώτοι του επισκέπτες ήταν οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. που είχαν την ευκαιρία μέσω του συστήματος ατομικής ξενάγησης να ταξιδέψουν στον χρόνο και να γνωρίσουν την ιστορία του Καλλιμάρμαρου από τον πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο.

Ανάλυση < Του Aρη Παπαδόπουλου

Πονάει η αλήθεια για τον Λεχ Καζίνσκι
Είναι σοκαριστικό να σκοτώνεται ο Πρόεδρος μίας χώρας.
Πιο σοκαριστικό όμως είναι να

σκοτώνεται από βλακεία! Δυστυχώς, αυτό δείχνουν όλες οι
πληροφορίες για το θάνατο του
Πολωνού προέδρου Λεχ Καζίνσκι. Και ο συχωρεμένος δικαίωσε
τη φήμη του ως αντιφατικού
ηγέτη μέχρι την τελευταία στιγμή
της ζωής του.
Σαφώς κανείς μας δεν έχει
δικαίωμα να κρίνει μετά θάνατο
κάποιον άνθρωπο. Αυτό δεν ισχύει πάντως για έναν πολιτικό ηγέτη γιατί ενίοτε οι συνέπειες του
θανάτου του έχουν επιπτώσεις
στη χώρα του, άσχετα αν αυτό
δεν συμβαίνει στην προκειμένη
περίπτωση, που όμως διδάσκει
πολλά. Πέρα από το γεγονός ότι
η συμπεριφορά του φαίνεται να
ήταν -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- αυτή που παρέσυρε στο
θάνατο και τους άλλους 96 συνεπιβάτες της μοιραίας πτήσης.
Δεν είναι εύκολο να γράφει
κανείς γι’ αυτά τα πράγματα
όταν ένας λαός θρηνεί τον ηγέτη
του. Και έχω μεγάλο σεβασμό
για τους Πολωνούς που έχουν
υποφέρει όσο κανείς άλλος κάτω
από το σοβιετικό παρελθόν.
Και για να μη φαίνομαι υπερβολικός, να τι έγραψε η βρετανική «Independent»: «Στην Πολωνία υπήρχε φημολογία ότι ο
πρόεδρος Καζίνσκι ήταν τόσο
αποφασισμένος να μην πατήσει
ποτέ το πόδι του στη Μόσχα
πριν αποσπάσει απολογία του
Πούτιν (για τη σφαγή στο Κατίν),
(σ.σ. εκεί μετέβαινε για εκδήλωση τιμής των χιλιάδων σφαγιασθέντων Πολωνών στρατιωτών από Σοβιετικούς), ώστε μπορεί να παρενέβη προσωπικά και

να διέταξε τον πιλότο να μην
παρεκκλίνει προς τη ρωσική
πρωτεύουσα...».
Να υπενθυμίσουμε ότι οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν προσγείωση στο Σμολένσκ που επιχείρησε ο πιλότος...
Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ότι το πιλοτήριο του
μοιραίου αεροπλάνου αγνόησε
τις οδηγίες των ρώσων ελεγκτών
εναέριου χώρου που συμβούλευσαν να προσγειωθεί στη Μόσχα ή στο Μινσκ.
Υπάρχει και προηγούμενο. Ο
ίδιος ο Καζίνσκι όταν πέταξε
στην Τυφλίδα να συμπαρασταθεί
στο Σαακασβίλι που δεχόταν
επίθεση από τη ρωσία διέταξε
τον πιλότο του να προσγειωθεί
στο αεροδρόμιο της Τυφλίδας
εν μέσω ρωσικών πυρών. Τότε
όμως ο πιλότος αρνήθηκε να
υπακούσει. Τώρα;
Ο Καζίνσκι -θεός σχωρέστονήταν αμφιλεγόμενος και έτρεφε
έχθρα προς τη σημερινή ρωσία,
στην οποία απέδιδε όλα τα κακά
του παρελθόντος. Οπως και ο
δίδυμος αδερφός του, που ως
Πρωθυπουργός είχαν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην
ΕΕ με τις εμμονές τους κατά
Γερμανίας και ρωσίας.
Βεβαίως το αν διέταξε ο ίδιος
τον πιλότο να προσγειωθεί στο
Σμολένσκ δεν θα το μάθουμε
ποτέ.
Η περίπτωσή του όμως διδάσκει ότι κανείς ηγέτης δεν πρέπει
να έχει εμμονές. Γιατί αν δεν
πληρώνει τις συνέπειες ο ίδιος,
τις πληρώνει ο λαός του.

Στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας του «Ε.Κ.» των τελευταίων
εβδομάδων, όπως κάθε χρόνο
βρέθηκαν τα θέματα που αφορούν
τις παρελάσεις της Ομογένειας
της Νέας Υόρκης, του Ντιτρόιτ,
της Βοστώνης και του Σικάγου.
Στην πρώτη σελίδα καθημερινά
επαναλαμβάνεται η έκκληση να
μη λείψει κανείς από τις παρελάσεις της Νέας Υόρκης και του Ντιτρόιτ που θα πραγματοποιηθούν
ταυτόχρονα, ενώ στο χθεσινό φύλλο, στη σελίδα 8 δημοσιεύτηκε η
σειρά με την οποία θα παρελάσουν
οι ομογενείς την Κυριακή στην
5η Λεωφόρο. Πρόκειται για μια
ανεκτίμητη προσφορά του «Ε.Κ.»
στην Παρέλαση, καθώς παρέχει
τη δυνατότητα στους ομογενείς
να μάθουν τη σειρά με την οποία
θα παρελάσει ο σύλλογος, είτε η
κοινότητα στην οποία ανήκουν.
Οι ημέρες που διανύουμε μας
παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία
για να εκφράσουμε τα πιστεύω
μας πάνω σ’ αυτό το μείζον θέμα,
να προβάλλουμε τα επιτεύγματά
μας και να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για το μέλλον.
Το λέμε και το υπογραμμίζουμε
αυτό, καθώς μεθαύριο, την Κυριακή, θα βρεθούμε και πάλι όλοι
μαζί στην 5η Λεωφόρο για να
διατρανώσουμε την αφοσίωσή
μας στα ιδεώδη της ελευθερίας,
της δημοκρατίας, της ισονομίας
και της ισοπολιτείας και να αποτίσουμε φόρο τιμής στους εμπνευστές, στους ήρωες και στους αγωνιστές της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η φετινή παρέλαση έχει
τις δικές της ιδιαιτερότητες, καθώς
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη
για τη γενέτειρα συγκυρία. Το
γεγονός αυτό καθ’ εαυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να εκφράζουμε την αλληλεγγύη προς τη
γενέτειρα και συνάμα την ετοιμότητά μας να καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως
ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο
δυνατό οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να επανέλθει
και πάλι σε μια ανοδική τροχιά.
Η Παρέλαση παρέχει τη δυνατότητα στους ομογενειακούς
φορείς που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή του αγώνα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και την καλλιέργεια της
ελληνικής συνειδήσεως στις νεότερες γενιές Ελληνοαμερικανών
να προβάλλουν αυτό το μείζον
εθνικό θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αφιερώνοντας τη δέουσα
σημασία και προβολή σ’ αυτό
θέμα θα δώσουμε το έναυσμα
στους εκπροσώπους της Ομογένειας και της ελληνικής πολιτείας
να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματά μας, να ενσκήψουν σ’
αυτά και να προβούν στις ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες για την
προώθηση του μείζονος αυτού
εθνικού θέματος.

Daniel Beyda, M.D., DABR
Victoria Beyda, M.D., DABR
Matthew Diamant, M.D., DABR
Myrna Nussbaum, M.D., DABR

Dennis Rossi, M.D., DABR
James McCleavey, M.D., DABR
Howard Gelber, M.D., DABR
Glenn Schwartz, M.D., DABR

Central Diagnostic Imaging
37-08 28th Ave., Astoria, NY 11103
Tel: 718-545-1400 - Fax: 718-728-1386

εξετάσεις MRI, CT, υπέρηχοι, Ακτινογραφίες
Πυρηνική ιατρική και καρδιολογία στο ιατρείο
Τώρα δεχόμαστε και την ασφάλεια
OXFORD HEALTH PLANS
Επίσης δεχόμαστε: All Oxford • Aetna PPO • Empire Blue Cross Blue Shields • Health Plus • Multiplan • Magnacare
• HIP (Only RR/GG/RH) • PHCS (Except Open Access) • Select Pro • Medicare • United Healthcare • GHI
• Local 1199 • Cigna • Great West • Humana • Touchstone-Medicare • Americhoice • Affinity • Neighborhood
• Metro Plus • Elder Plan • Fidelis • Health First • Medicaid

ωρες Λειτουργίας:
Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. • Τρίτη 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.
Τετάρτη 8:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ. • σάββατο 8:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

Oμιλούμε ελληνικά
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Aπαιτείται συναίνεση για δημιουργία κλίματος αξιοπιστίας Τι απαντάει η Βουλή στις φήμες
ΑΘΗΝΑ. Απευθυνόμενος προχθές στους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός τούς
συνέστησε να μη συμπεριφέρονται ως σχολιαστές, ιδίως σε
θέματα της οικονομίας, και υπογράμμισε ότι «η ανακύκλωση
φημολογιών είναι εργαλείο στα
χέρια των κερδοσκόπων».
Την πρωθυπουργική θέση υιοθέτησε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνης
Σαμαράς, ο οποίος, μετά τη συνάντησή του χθες με τον Γιώργο
Παπανδρέου, δήλωσε ότι «όσο
λιγότερο μιλάμε, τόσο το καλύτερο για την οικονομία».
Είναι, λοιπόν, γεγονός, ότι η
φλυαρία προκάλεσε ζημίες στην
οικονομία αυτήν την περίοδο
της κρίσης, την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες της αγοράς
για να κερδοσκοπήσουν, ανεβάζοντας τα επιτόκια του δανεισμού.

Επομένως, σ’ αυτήν την περίπτωση η σιωπή είναι χρυσός.
Το ζητούμενο, ωστόσο, από τους
πολίτες, που άμεσα τούς αφορά
η κατάσταση της οικονομίας, είναι να έχουν υπεύθυνη ενημέρωση.
Αυτοί πληρώνουν με τις θυσίες τους και δικαιούνται να
γνωρίζουν την αλήθεια.

Χρειάζεται προσπάθεια για
ανάπτυξη, ώστε να βγει η χώρα
από την κρίση χωρίς πρόσθετα
μέτρα και άλλες θυσίες
Με την απόλυτη σιωπή δεν
κρύβεται η αλήθεια για την κατάσταση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, διότι καλύτερα από κάθε άλλον τη γνωρίζουν οι αγορές, οι οποίες περνούν
από κόσκινο όλα τα στοιχεία και

δεν αρκούνται στις διάφορες δηλώσεις, και μάλιστα τις ανεύθυνες, για να κάνουν το παιχνίδι
τους. Τροφοδοτούν, όμως, οι δηλώσεις και οι φημολογίες τα κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Το άλλο θετικό στοιχείο της
χθεσινής συνάντησης Πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η
αναγνώριση από τον κ. Σαμαρά,
ότι «με το κατάλληλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, μπορούμε
να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας»,
όπως δήλωσε.
Αυτή η δήλωση σημαίνει, πως
Παπανδρέου και Σαμαράς συμφωνούν στη θέση, ότι θα πρέπει
η χώρα να αποφύγει την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης
της Ε.Ε., στον οποίο εμπλέκεται
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να δώσει τη μάχη της
αξιοπιστίας μόνη της και να κάμψει τις αγορές.

Το στοίχημα, λοιπόν, είναι
να πετύχει η Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη της, χωρίς να
υποχρεωθεί από τον μηχανισμό
στήριξης να ψάξει πρόσθετα μέτρα και μάλιστα οδυνηρά, όπως
αυτά για τον αποπληθωρισμό,
με μείωση των αποδοχών και
των εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα, που προτείνει ως μόνο
αποτελεσματικό φάρμακο για
την Ελλάδα ο επικεφαλής του
ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, πράγμα, όμως, που αντενδείκνυται
σε περίοδο ύφεσης με χαμηλό
πληθωρισμό, όπως υποστηρίζει
ο Πολ Κρούγκμαν.
Χρειάζεται συναίνεση για τη
δημιουργία κλίματος αξιοπιστίας,
παράλληλα με μια προσπάθεια
για την ανάπτυξη, ώστε να βγει
η χώρα από την κρίση χωρίς
πρόσθετα μέτρα και άλλες θυσίες, που δεν μπορούν να αντέξουν οι πολίτες.

ΤΟ ΒΗΜΑ < Του Αντώνη Καρακούση

Ο μπαμπούλας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
ΑΘΗΝΑ. Η κακοπιστία των ξένων οίκων και των αγορών απέναντι στην Ελλάδα δεν έχει προηγούμενο. Εδώ και έξι μήνες
συμπεριφέρονται με τον αυτό
τρόπο, σαν να μην έχει αλλάξει
το παραμικρό.
Είτε παίρνει μέτρα η χώρα
μας είτε δεν παίρνει, η αντιμετώπιση παραμένει ίδια και απαράλλακτη. Από τον περασμένο
Οκτώβριο δεν υπάρχει περίοδος
αξιολόγησης, δεν υπάρχει κρίσιμος σταθμός λήψης αποφάσεων
και διασωστικών μέτρων όπου
να μην ηγέρθησαν διαβρωτικές
αμφισβητήσεις.
Σε όλα τα κρίσιμα στάδια η
ελληνική κυβέρνηση δεν είχε
ούτε το περιθώριο της μιας ανάσας.
Ακόμη και τώρα, μετά την
οριστικοποίηση του κοινού μη-

χανισμού χρηματοδότησης από
την Ευρωπαϊκή Ενωση και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο
ευρύς κύκλος των αγορών και
των διασυνδεδεμένων οίκων δεν
δίστασε να εγείρει και πάλι αμφισβητήσεις.
Μία μόλις ημέρα κράτησε ο
αιφνιδιασμός τους από την οριστικοποίηση της χρηματοδοτικής
βοήθειας.
Την επομένη οι αμφισβητήσεις επανήλθαν και χθες επικράτησαν απειλές για νέες υποβαθμίσεις, οι οποίες έστειλαν τα
διαφορικά επιτόκια και πάλι στα
ύψη. Η πίεση είναι σαφής και η
στόχευση σταθερή.
Για τους ξένους οίκους, για
τις αγορές, αλλά και για τους
περισσοτέρους των εταίρων μας
η Ελλάδα είναι μια ζώνη απειθαρχίας που πρέπει να τιμωρηθεί

για να τιθασευτεί.
Και αυτό πιστεύουν ότι μπορεί
να εξασφαλισθεί μόνο με την
εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις οικονομικές
υποθέσεις μας.
Με άλλα λόγια, δεν πρέπει
να υπάρχουν αυταπάτες στην
κυβέρνηση και στα κόμματα.
Οι κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη θέλουν το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην
Ελλάδα για να νιώσουν ασφαλείς
και βέβαιες ότι τα δημόσια οικονομικά θα ελεγχθούν και θα
καταστεί δυνατή η αποπληρωμή
του χρέους.
Αδιαφορούν για τις πολιτικές
ενστάσεις, δεν νοιάζονται για
τις κοινωνικές εντάσεις που πιθανώς θα επικρατήσουν, θέλουν
σώνει και καλά έναν μπαμπούλα
εγκατεστημένο εδώ, να θυμίζει

κάθε τόσο στους Ελληνες ότι
χρωστάνε πολλά και πρέπει να
ξεχρεώσουν.
Λογικώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για αυτή την εμπειρία. Κατά τα φαινόμενα το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα
εγκατασταθεί λίαν συντόμως
στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα επί
της οθόνης...

Καλά πληροφορημένες πηγές από τη Βουλή διαβεβαίωσαν τον «Ε.Κ.»
ότι πληρώνει μόνο τα έξοδα των επτά βουλευτών (μειώθηκαν από 11
που ήταν πέρυσι) που έρχονται στη Νέα Υόρκη για την Παρέλαση. Τα
έξοδά τους είναι ακριβώς 37.000 ευρώ για 5 ημέρες και αν κάποιος συνοδεύεται από μέλη της οικογένειάς του ή κάποιον συνεργάτη τα έξοδα
πληρώνονται από την τσέπη τους και όχι από τη Βουλή.
Επίσης, οι ίδιες πηγές μας πληροφόρησαν ότι στο Ταμείο για το Χρέος
έχουν συγκεντρωθεί 2,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα περίπου 900.000
προέρχονται από συνεισφορές των βουλευτών, κάθε ένας από τους
οποίους πρόσφερε 2.800 ευρώ. Τα υπόλοιπα προέρχονται από το υστέρημα απλών πολιτών, καθώς κανείς επώνυμος ή πλούσιος δεν έχει
ακόμη προσφέρει.
Δυστυχώς μάθαμε ότι ούτε οι ομογενείς έχουν ακόμη τοποθετηθεί... Να
το ξανασκεφτούμε αδέρφια; Αυτή τη φορά όντως κινδυνεύει η Ελλάδα.
Η Οικονομία είναι κινητήριος δύναμη για την κυριαρχία μιας χώρας.
Υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση είναι διασφαλισμένη από τα χέρια πολιτικών και άλλων και τα χρήματα πάνε κατευθείαν στην απόσβεση του
χρέους!
Α.Π.

Στιγμές που καμαρώνουμε
Πολύ καλές οι εμφανίσεις με χορευτικά του ελληνικού σχολείου
«τσάρτερ» και του ιδιωτικού σχολείου «Πλάτων» του Μπρούκλιν, κατά
την προχθεσινή εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε για να τιμήσει
την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας ο πρόεδρος του Μπρούκλιν,
Μάρτι Μάρκοβιτς.
Ενθουσιάστηκαν όλοι με τα παιδιά των δύο αυτών σχολείων, τα οποία
φορώντας παραδοσιακές στολές, χόρεψαν ελληνικούς χορούς. Οι χορευτικές εμφανίσεις έγιναν στο ισόγειο, αμέσως μετά την είσοδο στο
επιβλητικό Brooklyn Borough Hall. Ο κόσμος στεκόταν παντού
ολόγυρα, αλλά και στις δύο σκάλες που οδηγούν στον επάνω όροφο. Σ’
αυτές τις σκάλες, στάθηκαν και χάρηκαν τα παιδιά της Ομογένειας και
οι δύο γενικές πρόξενοι της Ελλάδος και της Κύπρου, πρέσβειρα Αγη
Μπαλτά και Κούλα Σοφιανού. Και οι δύο δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό
τους και χειροκροτούσαν συνεχώς τα παιδιά για τις εμφανίσεις τους.
Μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πολλά από τα οποία
με φανταχτερές εθνικές ενδυμασίες, χόρευαν με πάθος και μεράκι, δείχνοντας ότι η Νεολαία της Ομογένειας είναι δεμένη με τις ρίζες της, με
την ελληνική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα.
Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους γονείς τους, μπράβο στους
δασκάλους τους.
Σ.Μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ < Του Θανάση Παπαδή

Η Ελλάδα στους ρυθμούς των Spreads
ΑΘΗΝΑ. Η Ελλάδα ζει εδώ και
μερικούς μήνες στους ρυθμούς
των spreads. Η κυβέρνηση, αλλά
και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, εγκλωβίστηκαν σε μία
κατάσταση από την οποία πλέον
θα βγουν με μεγάλη δυσκολία.
Οι αγορές, που δεν έχουν συναισθήματα και ευαισθησίες, μας
σπρώχνουν με ξεκάθαρο τρόπο
στη χρήση μου μηχανισμού στήριξης.
Ενας μηχανισμός που παραμένει ωστόσο ασαφής, τόσο ως
προς τον τρόπο που θα λειτουργήσει όσο και ως προς τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει η Ελλάδα, όταν και εφόσον κάνει
χρήση αυτού.
Στην Ε.Ε. λένε ότι όλα είναι
έτοιμα να λειτουργήσει με το
«πάτημα ενός κουμπιού», ωστόσο
πολλοί είναι εκείνοι που δεν
έχουν πεισθεί ότι ο μηχανισμός
μπορεί να λειτουργήσει με τόση
μεγάλη ευκολία.
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά
σε ένα μεγάλο δίλημμα: Να κάνει
χρήση του μηχανισμού ή όχι;
Η απάντηση σε αυτό δεν είναι
ούτε απλή και καθόλου σίγουρη,
για το ποια είναι η ορθή επιλογή.
Αν η Ελλάδα έβγαινε στην αγορά

χθες για να πάρει χρήματα θα
πλήρωνε επιτόκιο κοντά στο
7,1% - 7,3%.
Αν τα χρήματα αυτά τα έπαιρνε μέσα από τον μηχανισμό, το
επιτόκιο θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο και οι τόκοι σημαντικά
λιγότεροι.
Τα spreads δεν αποκλιμακώνονται, η Γερμανία επιμένει να
είναι «ήξεις αφήξεις» και οι αγορές μας σφυροκοπούν.

Οσο πιο γρήγορα φτάσουμε
στο ναδίρ, τόσο πιο
γρήγορα θα μπορέσουμε
να σηκωθούμε
Τα περιθώρια έχουν στενέψει
και η ώρα που θα ληφθεί η μεγάλη απόφαση δεν φαίνεται να
είναι μακριά.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν
θέλει να κάνει χρήση και αυτό
διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως
η εγκατάσταση του ΔΝΤ στην
Αθήνα δεν θα έχει... τουριστικό
χαρακτήρα. Θα ζητηθούν μέτρα
και μέτρα σκληρά. Η «συνταγή
του ΔΝΤ» είναι συγκεκριμένη
για όλες τις χώρες. Είναι ο «κακός

λύκος» που φοβίζει τους πάντες.
Υπάρχουν όμως περιθώρια αποφυγής του μηχανισμού;
Η απάντηση είναι πως πλέον
είναι πολύ δύσκολο.
Η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να λάβει τις αποφάσεις
της μέσα στον μήνα. Δεν έχει
περιθώρια. Πρέπει να φύγει άμεσα από αυτή τη μιζέρια και από
μία αντιπαραγωγική διαδικασία,
αφού η «ενασχόληση» με το
spread θυμίζει την ιστορία του
1999 που όλοι ασχολούνταν με
το Χ.Α. Πρέπει η κυβέρνηση να
μπορέσει να παράγει πολιτική.
Να λύσει προβλήματα και όχι
να έχει ως πρώτο ζήτημα στην
ατζέντα το... spread. Μακάρι να
μπορούσαμε να μην πάμε στο
ΔΝΤ, αλλά το ερώτημα δεν είναι
αυτό.
Το ερώτημα είναι: Μπορούμε
να το αποφύγουμε; Αν η απάντηση είναι όχι, τότε είναι απείρως
προτιμότερο να το κάνουμε μία
ώρα νωρίτερα. Η αναμονή κάνει
κακό και ρίχνει σε ένα «βαρέλι
χωρίς πάτο» τις θυσίες των πολιτών. Οσο πιο γρήγορα φτάσουμε στο ναδίρ, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να σηκωθούμε.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ < Του Κ. Σ. Παπανικολάου

Τις πταίει; Επίκαιρο το ερώτημα
ΑΘΗΝΑ. Ας προσέξουμε την είδηση για να καταλάβουμε τι
ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα
και δυστυχώς τι συμβαίνει ακόμα, επειδή όποιος νομίζει ότι η
κρίση ξεπερνιέται σχετικά ανώδυνα κοιμάται βαθιά.
Για επίδειξη «βαριάς αμέλειας» κατηγορεί πρώην πρωθυπουργούς και μεγαλοτραπεζίτες
ειδική επιτροπή της Ισλανδίας
(διάβαζε και «Ελλάδας»), η
οποία επί πολλούς μήνες έψαξε
να βρει τι έφταιξε και η οικονομία της Ισλανδίας, που κάποτε
θεωρείτο από τις πιο ισχυρές,
οδηγήθηκε στην κατάρρευση
πριν από ενάμιση χρόνο.
Η 2.300 σελίδων έκθεση
αναφέρει λεπτομερώς τα λάθη
και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση των
τριών μεγαλύτερων τραπεζών
της χώρας τον Οκτώβριο του
2008.

Οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών αυτών είχαν δανειστεί
τεράστια χρηματικά ποσά για
άλλες δραστηριότητές τους, αποκρύπτοντας πόσο ευάλωτα ήταν
πραγματικά τα συγκεκριμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Επιτροπή Αλήθειας, όπως
ονομάστηκε, επικεφαλής της
οποίας είναι ανώτατος δικαστής
της Ισλανδίας, αναφέρει ονομαστικά επτά πρώην αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων
τους πρώην πρωθυπουργούς.
«Αυτοί οι επτά επέδειξαν βαριά αμέλεια στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους» αναφέρεται.
«Είχαν τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά δεν έδρασαν
όπως έπρεπε και ο ένας έδειχνε
με το δάχτυλο το διπλανό του».
Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα
πορίσματα είναι ότι ο τραπεζικός
τομέας ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Κύρια ευθύνη γι’ αυτό φέρεται

Τα δημοφιλέστερα θέματα στη www.thenationalherald.com
1. Church: House of Worship, or House of Fashion?
2. Church Scandals Call for Concrete & Symbolic Actions
3. Greek Orthodox Metropolis moves to Westfield, NJ
4. Don’t Worry, Be Happy: ‘Komboloi’ Meet ‘Eudaimonia’
5. In the Spotlight: Katerina Dimitratos
6. NYC Mayor Hosts Reception Honoring Greek Independence
7. Only question left is whether Merkel wanted Greek failure
8. Greece pressured to accept aid
9. Greece's financial headache turns to migraine as Fitch downgrades rating to BBB10. Saint Luke Greek Orthodox undergoes makeover

να έχει ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας την περίοδο της
κατάρρευσης, ο οποίος ως πρωθυπουργός της χώρας την περίοδο 1991 και 2004 είχε προωθήσει την ταχύτατη ιδιωτικοποίηση των τραπεζών.
Καθώς δεν υπήρχαν περιορισμοί οι ιδιοκτήτες και στελέχη
των τριών μεγάλων τραπεζών
της χώρας τους οποίους ο Τύπος
είχε χαρακτηρίσει «καταδρομείς
Βίκινγκς», «είχαν υπερβολικά
εύκολη πρόσβαση σε δάνεια
από τις τράπεζές τους» προκειμένου να χρηματοδοτήσουν άλλες επενδύσεις τους, όπως την
ομάδα ποδοσφαίρου της Γουέστ
Χαμ.
Επίσης, μεγάλο μέρος των
δανείων χρησιμοποίησαν για να
αγοράσουν μετοχές στις τράπεζές τους, γεγονός που οδήγησε
στη διόγκωση των μετοχών.
Σύμφωνα με την επιτροπή,
σχεδόν το 1/4 του συνολικού
κεφαλαίου των τριών τραπεζών
είχε χρηματοδοτηθεί από ίδια
δάνεια.
Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας δήλωσε ότι «η οδυνηρή
αλήθεια» θα βοηθήσει να τεθεί
τέλος στο θέμα αυτό. «Σίγουρα
έγιναν σφάλματα», είπε.
«Οι ιδιωτικές τράπεζες απέτυχαν, το σύστημα επίβλεψης
απέτυχε, οι πολιτικοί απέτυχαν,
η κυβέρνηση απέτυχε, τα ΜΜΕ
απέτυχαν και κυρίως απέτυχε
η ιδεολογία μιας ελεύθερης αγοράς χωρίς κανόνες».

At Terrace on the Park, you will find that every
detail of your wedding has been meticulously
planned to the last detail with an uncommon
sophistication. From our extensive selection
of culinary masterpieces, to the exquisitely
appointed ballrooms, the unsurpassable ambiance
of our breathtaking views, the attention to detail
is the hallmark of Terrace on the Park.

TERRACE ON THE PARK
52-11 111th St., Flushing Meadows Park, NY 11368

Please contact Banquet Department at 718-592-5000

www.terraceonthepark.com
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Γ. Παπανδρέου: Σταθερότητα, ανεξάρτητα από τα επιτόκια
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Εμείς, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα κλίμα σταθερότητας,
ανεξάρτητα από την πορεία των
επιτοκίων», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου,
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, διευκρίνισε πως «πέρα από
τον άμεσο δανειακό μας προγραμματισμό, η σταθερότητα είναι
επίσης ένα στοιχείο αξιολόγησης
για το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουμε ή όχι το μηχανισμό».
«Πρέπει να διαμορφώσουμε
ένα κλίμα σταθερότητας(...). Ακόμη και στην περίπτωση που είναι
ευνοϊκά τα επιτόκια, πρόβλημα
μπορεί να παραμένει ότι, κάθε
βδομάδα ή κάθε μήνα, που θα
πρέπει να βγαίνουμε στην αγορά,
το ερώτημα θα είναι, τι θα γίνει,
θα είναι ψηλά, χαμηλά, τι λένε
οι οίκοι αξιολόγησης(...). Αυτό
έχει δημιουργήσει μία ψυχολογική
τρομοκρατία στην Οικονομία μας,
αλλά και στον Ελληνα πολίτη,
που εμείς πρέπει να αντιμετωπί-

σουμε. Να εγγυηθούμε ασφάλεια
και σιγουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου.
«Είτε αξιοποιήσουμε, είτε δεν
αξιοποιήσουμε τον μηχανισμό θα το δούμε στην πορεία- (σ.σ.
ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) θα παρακολουθούν και θα έχουν σημαντικό
λόγο για την περαιτέρω πορεία
μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος
στην επιτήρηση.
«Αυτή ήταν η τελική απόφαση
και της ΕΕ. Δείχνει μία ΕΕ που
δεν έχει πάντα πίστη μόνο στις
δικές της δυνάμεις. Γι’ αυτό υπάρχει και το ΔΝΤ», είπε, αφήνοντας
αιχμές για την αποφασιστικότητα
των Ευρωπαίων εταίρων, την
οποία αντιπαράθεσε με την αξιοπιστία που πρέπει να δείξει η Ελλάδα στην υλοποίηση των στόχων
της.
Γι’ αυτό άλλωστε, μία σειρά
νομοσχεδίων και ρυθμίσεων συζητήθηκαν στο χθεσινό άτυπο
Υπουργικό, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Ειδικότερα, στο τραπέζι τέ-
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Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι στη Βουλή.

θηκαν, το ασφαλιστικό, η εξίσωση
των ορίων ηλικίας ανδρών και η
απλοποίηση των διαδικασιών
ίδρυσης των επιχειρήσεων.
«Εκ των πραγμάτων παραμένει
θέμα συζητήσεων, το θέμα των
spreads, αν και εμείς πρέπει σιγάσιγά να στρέψουμε την προσοχή
μας και την προσοχή και των πολιτών σε άλλα θέματα», ανέφερε
ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι
«σε κάθε περίπτωση, είτε με, είτε
χωρίς τον νέο μηχανισμό που
υπάρχει, θα αντιμετωπίσουμε
αυτό το πρόβλημα».
«Οι αγορές δοκιμάζουν κάθε
λεπτομέρεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας τη σημασία της στενότερης συνεργασίας και συντονισμού τόσο στην υλοποίηση του
προγράμματος Σταθερότητας, όσο
και δεσμεύσεων, που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Μίλησε για
παρακολούθηση και αξιολόγηση
του έργου και εξήγησε:
«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει
ένα ξεκάθαρο πεδίο μέσα στο
οποίο κινούμαστε. Από εκεί και

πέρα, όλη αυτή η συζήτηση επαναβεβαιώνει την ανάγκη των μεγάλων τομών που κάνουμε στη
χώρα μας. Διότι δεν είναι το βασικό πρόβλημά μας αν θα πάρουμε το α’ ή β’ δάνειο. Βεβαίως
είναι και αυτό, διότι είναι το
άμεσο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ομως, η μεσοπρόθεσμη
και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
της Οικονομίας, της κοινωνικής
συνοχής και της πορείας της χώρας
μας, θα κριθεί από τις μεγάλες
αλλαγές, τις τομές που κάνουμε
σε όλους τους τομείς».
«Είναι σημαντικό, η από δω
και πέρα πορεία μας να αναδεικνύει αυτές τις προτεραιότητες
και βεβαίως, στο μέτρο που εμείς
θα μπορέσουμε να πετύχουμε
αυτούς τους στόχους (...), θα μειωθούν και οι έξωθεν πιέσεις, από
τις αγορές και από τους διάφορους
σχολιαστές και αναλυτές, οποιεσδήποτε προθέσεις, σκοπιμότητες ή και συμφέροντα κι αν αυτοί
εξυπηρετούν», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Εντονη επίκριση Κ. Μητσοτάκη στον Υπουργό Δικαιοσύνης για δήλωσή του
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Υβριστική» χαρακτηρίζει
ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης
Χάρη Καστανίδη για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου, να μην τεθεί σε προσωρινή αργία ο πρωτοδίκης και
4ος ειδικός ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός.
Να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια
του Αρείου Πάγου αρνήθηκε με
ψήφους 48 προς 20 να θέσει σε
προσωρινή αργία τον τέως ανα-

κριτή της «Ζίμενς» Νίκο Ζαγοριανό, όπως είχε αιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Ο κ. Ζαγοριανός είχε κριθεί
υπεύθυνος για σειρά παραβάσεων στην υπόθεση «Ζίμενς»
από τον αντιπρόεδρο Αρείου
Πάγου Ιωάννη Παπανικολάου
και τον αντεισαγγελέα ΑΠ Αν.
Κανελλόπουλο, ενώ ο ίδιος στην
«κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση του ΑΠ δήλωσε ότι
εκτέλεσε νόμιμα τα καθήκοντά
του και ότι δεν έστειλε αμέσως
ένταλμα για δωροδοκία, γιατί

Ο πρόεδρος της Fed
για την Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο πρόεδρος της Fed,
Μπεν Μπερνάνκι, κατά την
ακρόαση της Τετάρτης στην κοινή επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, ερωτήθηκε από την προεδρεύουσα,
βουλευτή της Νέας Υόρκης, Κάρολιν Μαλόνι, να σχολιάσει την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση
στην Ελλάδα.
Ο κ. Μπερνάνκι, αφού επισήμανε πως στην περίπτωση της
Goldman Sachs, δεν διαπιστώθηκε καμία παρανομία σε σχέση
με την εμπλοκή της με τα παράγωγα της Ελλάδας -όπως δημοσίευσε ο «Ε.Κ.» στο χθεσινό του
φύλλο- κλήθηκε από την κ. Μαλόνι, να σχολιάσει τον μηχανισμό
στήριξης Ευρωπαϊκής ΕνωσηςΔιεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
που αποφασίστηκε για τη γενέτειρα, αλλά και το ενδεχόμενο
διάδοσης των οικονομικών προβλημάτων της χώρας σε άλλες.
«Λοιπόν, είναι μία διαδικασία
σε εξέλιξη. Εκαναν πιστεύω καλή
πρόοδο. Αλλά υπάρχει μία πολιτική δυσκολία, καθώς από τη

μία, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν
να βοηθήσουν την Ελλάδα, εκτός
και αν πειστούν ότι οι Ελληνες
έχουν κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να μειώσουν το έλλειμμα και να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed.
«Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να συμφωνήσουν
πώς θα μοιράσουν τις επιβαρύνσεις (σ.σ. που θα προκύψουν
από τα διμερή δάνεια) και πώς
θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις»,
πρόσθεσε.
«Πιστεύω, ότι υπάρχει ευρεία
κατανόηση πως πρέπει να βρουν
μία λύση και έχουν κάνει πρόοδο
σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, πιστεύω πως περαιτέρω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη»,
είπε ακόμη.
Διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν
εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται,
αλλά, όπως συμπλήρωσε, «έχουμε πληροφορηθεί ότι κάνουν
καλή πρόοδο και είναι αρκετά
πεπεισμένοι πως η λύση πλησιάζει».

Αυτό το Σαββατοκύριακο
ΔΩΡΕΑΝ
μαζί με τον Εθνικό Κήρυκα

δεν είχε ολοκληρώσει και αυτό
το σκέλος της ανάκρισης, λόγω
του μεγάλου όγκου της.
Στην απόφαση αυτή αντέδρασε έντονα ο Υπουργός, λέγοντας: «Κανέναν δεν μπορώ να
υποχρεώσω σε αυτοσεβασμό,
όπως και κανέναν δεν μπορώ
να υποχρεώσω να διεκδικεί τον
σεβασμό της κοινωνίας. Εκαστος
εφ’ ω ετάχθη».
Ετσι, χθες με γραπτή δήλωσή
του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
αναφέρει: «Δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη Ελλάδα η

χυδαία, υβριστική επίθεση του
υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Χ.
Καστανίδη εναντίον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, διότι
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έλαβε απόφαση που
δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Ο
Υπουργός της Δικαιοσύνης κατηγορεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Αρεοπαγιτών ότι ‘στερούνται αυτοσεβασμού και δεν
διεκδικούν το σεβασμό της κοινωνίας’.
Η διάκριση των εξουσιών και
ο σεβασμός της ανεξαρτησίας

της Δικαιοσύνης -της οποίας ο
Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο
φυσικός προστάτης- αποτελούν
θεμέλια της Δημοκρατίας.
Ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος
Παπανδρέου έχει χρέος να αποκαταστήσει τη συνταγματική
τάξη. Αλλωστε η Δικαιοσύνη
όπως εύστοχα είχε πει ο παππούς
Γεώργιος Παπανδρέου -και η
φράση του δυστυχώς αποδεικνύεται και πάλι επίκαιρη- ‘είναι
το τελευταίο οχυρό της Δημοκρατίας’».
Ο κ. Καστανίδης ανταπάντησε

πως «είναι λυπηρό που ανέλαβε
την υπεράσπιση της ολομέλειας
του Αρείου Πάγου ο κ. Κ. Μητσοτάκης».
Πάντως, σε ανακοίνωσή της
η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας
τονίζει πως τοποθετήσεις όπως
αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης
πέραν της έντονης προσωπικής
χροιάς και αποδοκιμασίας της
Δικαιοσύνης δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις των δύο
συντεταγμένων λειτουργιών με
περαιτέρω διακινδύνευση του
κύρους τους.

Αλλος ένας προφυλακίστηκε από τους έξι υπόπτους
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Προφυλακιστέος κρίθηκε
ο Κωνσταντίνος Γουρνάς, ο οποίος
οδηγήθηκε χθες ενώπιον της 19ης
τακτικής ανακρίτριας, κατηγορούμενος για την υπόθεση του
«Επαναστατικού Αγώνα».
Ειδικότερα, ενώπιον της ανακρίτριας προσήχθησαν το πρωί,
προκειμένου να απολογηθούν,
οι άλλοι τρεις από τους έξι κατηγορούμενους για συμμετοχή στην
τρομοκρατική οργάνωση. Ο Κωνσταντίνος Γουρνάς αρνήθηκε να
απολογηθεί, αναφέροντας ότι δεν
αναγνωρίζει τη διαδικασία. Οι
άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί
του, Χριστόφορος Κορτέσης και
Ευάγγελος Σταθόπουλος, ζήτησαν
και έλαβαν προθεσμία για να
απολογηθούν αύριο.
Υπενθυμίζεται ότι προχθές είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά
την απολογία τους, οι Νίκος Μαζιώτης, Παναγιώτα Ρούπα και Σαράντος Νικητόπουλος. Και οι έξι
κατηγορούμενοι βαρύνονται με
τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό
κακουργήματος και τέσσερις σε
βαθμό πλημμελήματος.
Στο κατηγορητήριο που έχει
εκδοθεί σε βάρος τους αναφέρεται
ότι την τρομοκρατική οργάνωση
διηύθυναν από κοινού οι Μαζιώτης και Ρούπα, καθώς και
άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση πρόσωπα.
Στο μεταξύ, χθες, δύο όπλα
τύπου «zastava» εντόπισαν οι
Αρχές στο Ι.Χ. του Κωνσταντίνου
Γουρνά, που όμως σύμφωνα με
πληροφορίες, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε επίθεση της οργάνωσης.
Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη οδό Ανακούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Παράλληλα, έρευνες διεξή-
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Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η δεύτερη ομάδα των υπόπτων που κατηγορούνται για
συμμετοχή στην οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας». Διακρίνονται οι Κωνσταντίνος Γούρνας
(αριστερά), Χριστόφορος Κορτέσης (κέντρο) και Βαγγέλης Σταθόπουλος.
χθησαν σε σπίτι κοντά στο σημείο
που βρέθηκε το Ι.Χ. στη Φιλαδέλφεια μετά από μαρτυρία κατοίκου της περιοχής της Νέας
Φιλαδέλφειας. Εκεί όμως οι αστυνομικοί εντόπισαν μόνο ρούχα
αμφίεσης, αλλά και το ποσό των
250 χιλιάδων ευρώ που θεωρείται
ότι προέρχεται από ληστείες και
όχι από υπόθεση απαγωγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας,
εκτιμάται ότι πρόκειται για τη
λεία της ληστείας στο Μετρό της
Εθνικής Αμυνας.
Να σημειωθεί πάντως ότι αναμένονται από το αρχηγείο της
Αστυνομίας ανακοινώσεις για σοβαρά ευρήματα.
Οι ανακοινώσεις αφορούν

εκτός των άλλων στα ευρήματα
και σε σπίτι της οδού Μηδείας 5,
στην Κυψέλη, στο οποίο ήταν
ώς αργά χθες σε εξέλιξη η έρευνα.
Στο διαμέρισμα αυτό, το οποίο
όπως λένε οι αστυνομικοί, χρησιμοποιούνταν ως γιάφκα για τα
όπλα μέχρι πριν από λίγο καιρό,
αλλά άγνωστο πότε τα μέλη της
οργάνωσης το άδειασαν και μετέφεραν τον οπλισμό αλλού. Κι
αυτό επειδή έχουν βρεθεί ίχνη
πυρίτιδας.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν
αστυνομικές πηγές, έχουν προκύψει πολύ σημαντικά στοιχεία
από την ολοκλήρωση της έρευνας
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή
που βρέθηκε στο σπίτι του Νίκου

Μαζιώτη.
Στο μεταξύ, εύσημα για τους
χειρισμούς και τα αποτελέσματα
της κυβέρνησης στο μέτωπο της
τρομοκρατίας, απένειμε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα,
Ντάνιελ Σπέκχαρντ, τονίζοντας
ότι έτσι δίνεται στο εξωτερικό το
μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια
ασφαλής χώρα, για επενδύσεις
και τουρισμό.
Τέλος, ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τρομοκρατία ζήτησε
από τον αρμόδιο Υπουργό, ο
υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη
της ΝΔ, Νίκος Δένδιας, σε χρόνο
που θα προσδιορίσει ο Υπουργός.

Σημαντικές διαβουλεύσεις σε άτυπο Eurogroup
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ατυπο, αλλά με σημαντικές
διαβουλεύσεις για το μέλλον της
Ελλάδας και της ευρωζώνης, αναμένεται να είναι το Συμβούλιο
των Υπουργών Οικονομικών των
χωρών που χρησιμοποιούν το
ευρώ (Eurogroup) που συνέρχεται
σήμερα, Παρασκευή, στη Μαδρίτη
υπό την προεδρία του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ.
Επίσημα, σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε στους ομολόγους της η οικοδέσποινα, υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας,
Ελενα Σαλγκάδο, η εξειδίκευση
του μηχανισμού στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ
δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα
του Eurogroup, ούτε του άτυπου
Εcofin που θα ακολουθήσει.
Ωστόσο, με τις αποφάσεις της
ΕΕ για βοήθεια στην Ελλάδα και
τις αντιδράσεις της Γερμανίας να
βρίσκονται στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων, κανείς δεν
αποκλείει ότι θα γίνουν τουλάχιστον «ανεπίσημες» συζητήσεις επί
του ζητήματος.
Παράλληλα, τους Υπουργούς
Οικονομικών αναμένεται να απασχολήσουν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες της Eurostat
ώστε να αποφευχθούν «αναξιόπιστες περιπτώσεις στοιχείων»,
όπως στο παρελθόν με την Ελλάδα, αλλά και ο αποπληθωρισμός.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο αρμόδιος επίτροπος, Ολι Ρεν, μιλώ-

/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Οικονομικές Υποθέσεις, Oλι Ρεν,
κατά την έναρξη ακρόασης στην Ευρωβουλή για την Ελλάδα.
ντας σε συνέδριο του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, δεν αρκεί
χώρες, όπως η Ελλάδα, να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα, χωρίς να κάνουν μεταρρυθμίσεις στην ευρύτερη οικονομία, όπως το άνοιγμα της
αγοράς εργασίας, ο μεγαλύτερος
ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και η κατάρτιση για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
Εάν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις,
ενδέχεται να υπάρξουν αποπληθωριστικές πιέσεις, ή αλλιώς, μειώσεις τιμών για μεγάλο χρονικό
διάστημα, είπε, επισημαίνοντας
την ανάγκη μείωσης των μισθών
και στον ιδιωτικό τομέα της Ελ-

λάδας.
Νωπή είναι άλλωστε και η
προειδοποίηση της ΕΚΤ, πως οι
στρεβλώσεις στην παγκόσμια οικονομία που οδήγησαν σε μεγάλο
βαθμό στην κρίση απειλούν να
διευρυνθούν εκ νέου και να διαταράξουν την παγκόσμια ανάκαμψη.
Η ΕΚΤ εκφράζει τους φόβους
της ότι οι κυβερνήσεις δεν πράττουν αρκετά για να ξαναβάλουν
την παγκόσμια οικονομία σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, παρά
τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν
την περασμένη χρονιά, υποστηρίζει η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης.

«Στην παρούσα φάση, οι παγκόσμιες ανισορροπίες συνεχίζουν
να αποτελούν τον βασικό κίνδυνο
για τη μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα...
πρέπει να αποφευχθεί μια ανώμαλη προσαρμογή στο μέλλον,
καθώς θα έχει μεγάλο κόστος για
όλες τις οικονομίες», συμπεραίνει.
Εκείνο πάντως που φαίνεται
να διαφεύγει από τους Ευρωπαίους, προς το παρόν, όπως έγραψε
η «WSJ», είναι η περίπτωση της
Πορτογαλίας. «Το σχέδιο διάσωσης
της Ελλάδας, δεν κάνει τίποτε για
να λύσει πολλά υπάρχοντα προβλήματα», ανέφερε σχετικό δημοσίευμα, υποστηρίζοντας μάλιστα
πως πιθανώς κάνει την ευρωζώνη
«ακόμη πιο επικίνδυνο έδαφος
τα επόμενα χρόνια».
Και αυτό γιατί επόμενη είναι
η Πορτογαλία, που δεν είναι στο
επίκεντρο, μόνο εξαιτίας της προσοχής που είναι στραμμένη στην
Ελλάδα. Εχοντας επίσης μεγάλα
δημοσιονομικά προβλήματα, το
κύριο πρόβλημα της χώρας, έγραψε η «WSJ», είναι πως έχει «κολλήσει» με ένα υπερτιμημένο νόμισμα, ενώ χρειάζεται μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή.
«Οι Πορτογάλοι πολιτικοί, δεν
μπορούν να κάνουν τίποτε εκτός
από να περιμένουν να χειροτερεύσει η κατάσταση και τότε να
ζητήσουν πακέτο διάσωσης επίσης», σημείωσε η εφημερίδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑρΑσκευη 16 ΑΠριΛιΟυ 2010

5

Αρθρο της «FT»: Μόνο η Αθήνα έχει τη δύναμη να σώσει την Ελλάδα
ΛΟΝΔΙΝΟ. («Financial Times»).
Μόνο η Ελλάδα έχει τη δύναμη
να σώσει την Ελλάδα, αναφέρει
σε άρθρο του στην εφημερίδα
«Financial Times» ο διευθυντής
του Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, Ντάνιελ Γκρος.
Δύο μήνες μετά τη θερμή
αναμέτρηση μεταξύ των πολιτικών και έντονης κερδοσκοπίας
των αγορών, οι βασικές παράμετροι για την κοινή επιχείρηση
σωτηρίας της Ελλάδας από την
ΕΕ και το ΔΝΤ έχουν αποφασιστεί. Ωστόσο, αυτό το πακέτο
θα είναι ικανοποιητικό; Μία κοντινή ματιά δείχνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αποτελέσει έναν κυματοθραύστη για
την Ελλάδα, αλλά τα έντονα
προβλήματα θα παραμείνουν.
Το μέγεθος του πακέτου σωτηρίας ανέρχεται στα 45 δισ.
ευρώ ($61 δισ. ή 40 δισ. βρετανικές λίρες) με το λιγότερο από
ένα τρίτο να προέρχεται από το
ΔΝΤ. Η εκτενής συζήτηση στο
εάν θα εμπλακεί το ΔΝΤ στα
εσωτερικά προβλήματα της ΕΕ
αποτελούσε πάντα ένα κόκκινο
πανί.
Η συνεισφορά του στο πρόγραμμα πρέπει να παραμείνει
ποσοτικό και ειδικότερα στην
περίπτωση της Ελλάδας στα 900
εκατ. ευρώ. Ακόμη και στην περίπτωση της Ισλανδίας που αντιμετώπισε απόλυτη κατάρρευση
εξαιτίας του τραπεζικού της συστήματος, το ΔΝΤ αρνήθηκε να
συνεισφέρει πάνω από το 13πλάσιο του μεριδίου της χώρας.

Το επιτόκιο που θα χρεωθεί
η Ελλάδα υπήρξε στο επίκεντρο
της προσοχής για μεγάλη περίοδο. Συμφωνήθηκε στο 5% ή
στις περίπου 200 μονάδες βάσης
κάτω από το αντίστοιχο που καλείται η Ελλάδα να πληρώσει
τώρα στις αγορές.
Ωστόσο, το όφελος είναι η
αποφασισθείσα ενεργοποίηση
του πακέτου. Η επίσημη απόφαση αναφέρει ότι ο μηχανισμός
πρέπει να γίνει με το πιο πρόσφατο επιτόκιο, που σημαίνει
ότι η χρηματοδότηση των αγορών είναι ανεπαρκής.
Για την Ελλάδα, η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα στείλει επίσημα μήνυμα στις αγορές
ότι η χώρα είναι χρεοκοπημένη.
Ετσι το πακέτο σωτηρίας είναι
από μόνο του μία παγίδα.
Συμπαγείς επίσημοι χρηματοδοτικοί δεσμοί τείνουν να αυξάνουν τα ασφάλιστρα από τις
αγορές γιατί μειώνουν τα κονδύλια του ιδιωτικού τομέα που
είναι διαθέσιμα στους επενδυτές
σε περίπτωση χρεοκοπίας ή αναδιάρθρωσης του χρέους.
Επιπλέον, το πακέτο σωτηρίας, ενώ είναι συμπαγές, σχεδιάστηκε να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας για
το υπόλοιπο του έτους. Τουλάχιστον ένα παρόμοιο ποσό ίσως
χρειαστεί για τον επόμενο χρόνο.
Γιατί λοιπόν τόσος θόρυβος
για ένα πακέτο που δίνει μόνο
μία ανάσα στην Αθήνα μόνο για
δύο τετράμηνα;

ευρωκινηση

Οι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν χθες έξω από το υπουργείο Παιδείας τόσο
για το πολυνομοσχέδιο που τους αφορά, όσο και για τα μέτρα της κυβέρνησης.
Το σύνηθες επιχείρημα είναι
ότι η Ελλάδα χρειάζεται κοινοτική χρηματοδότηση για να μειώσει το επιτόκιο των αγορών.
Αλλά λίγοι απλοί υπολογισμοί
δείχνουν ότι αυτό δεν είναι σίγουρο.
Με την ευρωπαϊκή προσφορά
που συμφωνήθηκε η Ελλάδα

ίσως γλυτώσει 900 εκατ. ευρώ
το χρόνο, που αντιπροσωπεύει
ένα ελάχιστο τμήμα του ελλείμματος της κυβέρνησης που ανήλθε πέρυσι στα 40 δισ. ευρώ.
Αυτό το στοιχείο συχνά υποτιμάται. Το επιτόκιο με το οποίο
χρεώνεται η Ελλάδα είναι ένα
παράπλευρο θέμα. Ακόμη και

εάν οι Γερμανοί ήταν πολύ γενναιόδωροι και είχαν δεχτεί κάτω
ένα ποσοστό επιτοκίου 4 για
κάθε λεπτό (σεντ) δηλαδή χαμηλότερα και από το επιτόκιο
που πληρώνει η Πορτογαλία, η
Ελλάδα θα γλύτωνε μόνο 450
εκατ. ευρώ ανά έτος, ίσο με λιγότερο από το 0,2 ανά λεπτό

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Η εξοικονόμηση από τα επιτόκια μέσω κοινοτικών χρηματοδοτήσεων δεν κάνει τη διαφορά. Η προσπάθεια προσαρμογής πρέπει να προέλθει από
την ίδια την Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει χρηματοδοτήσει το χρέος της κυρίως με
μακροπρόθεσμα ομόλογα έτσι
επαναχρηματοδοτεί ετησίως
μόνο 30 δισ. ευρώ.
Υποθέτοντας ότι το έλλειμμα
μπορεί να μειωθεί με ποσοστό
8 ανά λεπτό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, αυτό θα
σημαίνει ότι χρειάζεται χρηματοδότηση 50 δισ. ευρώ ετησίως.
Το πραγματικό πρόβλημα για
την Ελλάδα δεν είναι η ρευστότητα αλλά τα αξιόχρεα.
Επιπλέον, χρηματοδότηση
από την ΕΕ θα πρέπει για να
κάνει τη διαφορά να καλύψει
όλες τις δανειακές ανάγκες της
Ελλάδας για μακρύ χρονικό διάστημα και με επιτόκιο σαφώς
χαμηλότερο των αγορών. Αυτό
δεν πρόκειται να συμβεί.
Το κλειδί παραμένει για τα
επόμενα χρόνια εάν η Ελλάδα
είναι πρόθυμη να πάρει γιγάντια
εσωτερικά μέτρα. Γιατί όσο παραμένουν οι αμφιβολίες τα
spreads θα ανεβοκατεβαίνουν
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
πακέτα σωτηρίας.
Η τύχη της Ελλάδας θα αποφασιστεί στην Αθήνα και όχι
στις Βρυξέλλες ή την Ουάσιγκτον.

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης
Συνέχεια από τη σελίδα 1
την Ελλάδα, το Χρηματιστήριο
στην Αθήνα έκλεισε με σημαντική άνοδο, πάνω από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων, στις
2.028,55 μονάδες έναντι
1.987,36 μονάδων της προηγουμένης (+2,07%).
Πριν τη δημοσιοποίηση της
επιστολής Παπακωνσταντίνου,
υποχωρούσε έως και στις
1.958,20 μονάδες καταγράφοντας πτώση έως και 1,47%. Στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος
βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές
που τελικά κατέγραψαν άνοδο
4,35%. Η Εθνική ενισχύθηκε
κατά 3,40%, η Alpha +5,60%,
η Eurobank +5,75%, η Τράπεζα
Πειραιώς +4,96%, η Τράπεζα
Κύπρου +2,95%, η Marfin
Popular +5,70% και το ΤΤ
+6,54%.
Επίσης, το spread των 10ετών
ομολόγων, ενώ ενισχυόταν μέχρι
τις 426 μ.β. στη συνέχεια υποχώρησε στις 398, ελαφρώς αυξημένο πάντως σε σχέση με την
Τετάρτη. Ανάλογα κινήθηκε και
το ασφάλιστρο κινδύνου (CDS),
που παρότι υποχώρησε από τις
450 μ.β., παρέμενε μέχρι το απόγευμα σε επίπεδα πάνω από τις
400.
Παράλληλα, το ευρωπαϊκό
νόμισμα διαπραγματευόταν στα
1,3543 δολ. από το επίπεδο των
1,3653 δολ. που έκλεισε στην
αγορά της Νέας Υόρκης την Τετάρτη. Η ενδεικτική ισοτιμία
ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
διαμορφώθηκε στα 1,3544 δολάρια.
Σε νέα υψηλά 19 μηνών έκλεισαν οι κυριότεροι δείκτες στις
ευρωπαϊκές αγορές, ενώ -τουλάχιστον μέχρι την ώρα που ο
«Ε.Κ.» όδευε στο πιεστήριο- μεταξύ θετικού και αρνητικού πρόσημου κινούνταν η Wall Street
μετά τα μεικτά μακροοικονομικά
στοιχεία στις ΗΠΑ. Η αναπάντεχη
άνοδος των νέων αιτήσεων ανεργίας (περισσότερες πληροφορίες
στη σελ. 9), ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,09% στις
11.113,51 μονάδες.
Την ίδια ώρα πάντως, από το
Μέγαρο Μαξίμου, πηγές ανέφεραν πως «δεν ενεργοποιούμε σήμερα το μηχανισμό, αλλά δεν
αποκλείεται να ληφθεί στο μέλλον απόφαση ενεργοποίησής
του». Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
μιλώντας χθες στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε πως το
θέμα παραμένει προς αξιολόγηση
(περισσότερες πληροφορίες στη
σελίδα 4) και επισήμανε ότι η
Ελλάδα ζητά ένα ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά στο μηχανισμό
αν ζητηθεί τελικά η ενεργοποίησή του.
Ενα ενδεχόμενο το οποίο φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα
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Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, που δέχθηκε χθες νέες αλλαγές στο Φορολογικό, με επιστολή του σε Κομισιόν, ΔΝΤ και ΕΚΤ ζήτησε διαβουλεύσεις για το μηχανισμό.
υπό τη συνεχή πίεση των αγορών.
Σημαντικό ρόλο άλλωστε στη
διαμόρφωση των υψηλών επιτοκίων δανεισμού, είχαν οι ανακοινώσεις οίκων αξιολόγησης, οι
οποίοι επεσήμαναν τις ανησυχίες
τους για την ικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Σταθερότητας.
Σημειώνεται πως η απάντηση
κυβερνητικών στελεχών, στην
ερώτηση «αν κάποιοι μάς σπρώχνουν στο μηχανισμό», πάντως,
ήταν με τη διευκρίνιση, όμως,
ότι «δεν είμαστε παίχτες σε αυτό
και δεν διαμορφώνουμε την κατάσταση».
Επίσης, οι επενδυτές ήταν
«νευρικοί», καθώς ΕΕ, ΔΝΤ και
ΕΚΤ δεν έχουν καταλήξει στις
τελικές λεπτομέρειες -ελέω αντιδράσεων από τη Γερμανία- του
δανεισμού, αν αυτός τελικά ζητηθεί από την Ελλάδα.
Ο πρόεδρος του Eurogroup,
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μάλιστα
εξέφρασε προσωπικά την ανησυχία του για τις «σοβαρές επιφυλάξεις», όπως είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Financial Times Deutschland»
της Γερμανίας ως προς τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το γεγονός
ότι «αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα με θεώρηση εσωτερικής πολιτικής οι ευρωπαϊκές
υποθέσεις, αντί να αντιμετωπίζονται με ευρωπαϊκή θεώρηση
οι υποθέσεις της εσωτερικής πολιτικής, αυτό με ανησυχεί», είπε.
Για την ανάγκη υλοποίησης
του ΠΣΑ μίλησε και χθες ο Πρωθυπουργός στο άτυπο Υπουργικό,
ενώ ως προ της περαιτέρω εξει-

δίκευση του μηχανισμού στήριξης, φαίνεται πως κινείται η επιστολή του κ. Παπακωνσταντίνου,
ο οποίος σήμερα, Παρασκευή,
μεταβαίνει και στη Μαδρίτη για
άτυπο Eurogroup και Ecofin (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 4).
Επιστολή Υπουργού
και απαντήσεις
Ο κ. Παπακωνσταντίνου,
έγραψε προς τον αρμόδιο επίτροπο, Ολι Ρεν, τον επικεφαλής
του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος Καν
και τον διοικητή της ΕΚΤ, Ζαν
Κλοντ Τρισέ:
«Σύμφωνα με τη δήλωση της
11ης Απριλίου 2010 για τη στήριξη της Ελλάδας από τις χώρεςμέλη της Ευρωζώνης, οι ελληνικές
αρχές ζητούν διαβουλεύσεις με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
ΕΚΤ και το ΔΝΤ πάνω σε ένα
πολυετές πρόγραμμα οικονομικών πολιτικών, που θα στηρίζεται
στα συμπεράσματα του Ecofin
του Φεβρουαρίου και το οποίο
θα μπορεί να υποστηριχθεί με
οικονομική βοήθεια από τις χώρες
μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ
στην περίπτωση που οι ελληνικές
αρχές αποφασίσουν να αιτηθούν
μία τέτοια βοήθεια».
Ο Υπουργός, συνομιλώντας
με δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού
χθες, ανέφερε ότι η επιστολή
που έστειλε, εντάσσεται στη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων
και στην πράξη σημαίνει ότι προετοιμάζει «κάτι», αποσαφηνίζοντας τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε
να είναι έτοιμο, αν χρειαστεί,
να χρησιμοποιηθεί.

Χαμηλές προσδοκίες για ομόλογο σε ΗΠΑ
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Οπως είπε, οι τελικές αποφάσεις για το αν θα γίνει η έκδοση σε δολάρια μετά το
«roadshow» που θα ξεκινήσει
την επόμενη εβδομάδα σε Νέα
Υόρκη, Βοστόνη και Καλιφόρνια.
«Ελπίζουμε να εκπλαγούμε ευχάριστα, καθώς οι συνθήκες για
την ελληνική αγορά, αλλάζουν
ώρα με την ώρα», σχολίασε.
Η Ελλάδα, ήλπιζε πως θα
αντλήσει σε δολάρια ένα ικανό
ποσό ώστε να έχει «μαξιλάρι»
ενόψει των δανειακών αναγκών
8,8 δις ευρώ που ωριμάζουν τον
Μάιο, έγραψε η «WSJ». Πρό-

σθετε δε, πως το roadshow στην
Ασία ακυρώθηκε μετά το χαμηλό
ενδιαφέρον τον επενδυτών εκεί
για την αγορά ελληνικού χρέους.
«Ανάμεσα σε άλλους και οι επενδυτές στις ΗΠΑ δείχνουν μικρό
ενδιαφέρον για να αγοράσουν
ελληνικά ομολόγα», ανέφερε
ακόμη το δημοσίευμα, συμπληρώνοντας ότι αν η έκδοση σε
δολάρια αποτύχει θα στείλει «αρνητικό» μήνυμα στις αγορές, πως
μπορεί να συγκεντρώσει χρήματα.
Κάτι που θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού και
ως αποτέλεσμα η Ελλάδα θα
αναγκαστεί να καταφύγει στο

ΔΝΤ και την ΕΕ, παρά τις αντιδράσεις που αναμένεται να
υπάρξουν στο εσωτερικό της
χώρας.
Παρατηρητές της αγοράς,
όπως η KBC Bank, εκτιμούν πως
τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων δεν θα αποκλιμακωθούν
σύντομα, η χώρα δεν θα μπορεί
να δανειστεί από τις αγορές και
τελικά θα ζητήσει οικονομική
στήριξη.
«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα,
έχει κάθε λόγο να ζητήσει άμεσα
βοήθεια, χωρίς να περιμένει αποτυχία της έκδοσης», ανέφερε η
KBC Bank σε σημείωμα στους
πελάτες της.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι τη
Δευτέρα θα είναι στην Αθήνα
κλιμάκια από την ΕΚΤ, την Επιτροπή και το ΔΝΤ με τα οποία
θα συζητηθεί το πολιτικό και
δανειακό πλαίσιο, ώστε να διαμορφωθεί ένα τελικό πλαίσιο,
καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν μπορεί να δουλέψεις
με μία σελίδα απόφασης του
Ecofin».
Επεσήμανε πως «άγκυρα» για
την Ελλάδα αποτελεί το ΠΣΑ,
ενώ υπογράμμισε ότι «πιλότος»
σε οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί
θα είναι η ΕΕ. Είπε ακόμη ότι το
ΔΝΤ δεν δεσμεύεται από το
Eurogroup, προσθέτοντας ωστόσο, ότι αποκλείουμε ότι είναι
εκτός της απόφασης του Ecofin.
Σε ανακοίνωσή του ο κ. Καν,
άλλωστε, υπογράμμιζε:

«Μετά από αίτημα των ελληνικών Αρχών αποφάσισα να στείλω τη Δευτέρα στην Αθήνα ομάδα του ΔΝΤ για να ξεκινήσει
διαβουλεύσεις με τις ελληνικές
Αρχές για τις πολιτικές που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη
βάση για οικονομική βοήθεια
από το Ταμείο, στο πλαίσιο ενός
πολυετούς προγράμματος σε περίπτωση που οι Αρχές αποφασίσουν να ζητήσουν τέτοια βοήθεια. Η ελληνική απόφαση να
αναλάβει την πρωτοβουλία για
ανάμειξη σε πρόγραμμα του Ταμείου συνάδει με τη συμφωνία
των Ευρωπαίων ηγετών το περασμένο Σαββατοκύριακο, ότι η
οικονομική υποστήριξη από μέλη
της ευρωζώνης πρέπει να δοθεί
ταυτόχρονα με την εμπλοκή του
Ταμείου και τη δική του οικονομική βοήθεια».
Η αποστολή αξιωματούχων
του ΔΝΤ στην Αθήνα έχει στόχο
να αποσαφηνίσει το ύψος του
δανείου που πιθανώς να χρειασθεί η Ελλάδα, αλλά και να εξετάσει τις πολιτικές που ενδεχομένως να εφαρμοσθούν για την
αντιμετώπιση της οικονομικής
κατάστασης, διευκρίνισε η διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων του
ΔΝΤ, Καρολίν Ατκινσον.
Τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά
που οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν
να υπάρξουν τέτοιες διαβουλεύσεις οι οποίες, όπως είπε, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη
βάση για τον καθορισμό των πτυχών ενός πολυετούς προγράμματος δανεισμού, ενώ στην πορεία θα εξετασθεί τι ποσά είναι
διαθέσιμα και το ακριβές χρονοδιάγραμμα παροχής ενός δανείου.
Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε,
ότι με βάση τη συνεισφορά της
στο ΔΝΤ, η Ελλάδα μπορεί να
αντλήσει το 300% της συνεισφοράς της, δηλαδή περίπου 3
δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,26%,
ενώ το όποιο επιπλέον ποσό που
θα δικαιούται θα το λάβει με
επιτόκιο 3,26%.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η
όποια απόφαση του ΔΝΤ λαμβάνεται με βάση τις τεχνικές
προϋποθέσεις και τις Αρχές που
διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου και τόνισε ότι θα υπάρξει
συντονισμός με την Επιτροπή
και την ΕΚΤ. Ωστόσο, είπε ότι
«θα πρέπει να έχουμε πεισθεί
ότι το πρόγραμμα αναπροσαρμογής είναι εφαρμόσιμο και έχει
εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή
του». Δήλωσε όμως «ότι τα μέτρα
που έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει και εφαρμόζει η ελληνική
κυβέρνηση για το 2010 δείχνουν
να είναι σωστά».
Από την πλευρά του, ο κ. Ρεν
ανακοίνωσε επίσης πως αποστολή
της Επιτροπής θα βρίσκεται στην
Αθήνα τη Δευτέρα, ενώ τόνισε
ότι «η Επιτροπή εξακολουθεί να
εργάζεται στενά με την ΕΚΤ και
το ΔΝΤ σε αυτή τη διαδικασία».
Η επιστολή του κ. Παπακωνσταντίνου έχει τυπικό και τεχνικό
χαρακτήρα και δεν συνιστά αίτημα ενεργοποίησης από την Ελλάδα του μηχανισμού στήριξης,
εξήγησε ο εκπρόσωπος του κ.
Ρεν, Αμαντέου Αλταφάζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιστολή
αυτή θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου να συμμετάσχει το ΔΝΤ
στις διαβουλεύσεις.
Εκδοση 3μηνου ΕΓΔ
Στην έκδοση τρίμηνου εντόκου γραμματίου αναμένεται να
προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο
την ερχόμενη Τρίτη 20 Απριλίου.
Οι ανακοινώσεις για το ποσό
αναμένονταν σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έκδοση τρίμηνου εντόκου είχε γίνει
στις 19 Ιανουαρίου και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,67%.
Τότε, το Δημόσιο ζητούσε από
τις αγορές 1,2 δισ. ευρώ, είχε
δεχθεί προσφορές για 3,87 δισ.
ευρώ κι έκανε αποδεκτό ποσό
1,585 δισ. ευρώ.
Χθες, οι τίτλοι τρίμηνης διάρκειας διαπραγματεύονται στα
επίπεδα του 3,5% - 4%.

Αυτό το Σαββατοκύριακο
ΔΩΡΕΑΝ
μαζί με τον Εθνικό Κήρυκα

6

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ παραΣΚεΥη 16 απριΛιοΥ 2010

Οι προετοιμασίες Παρέλασης Βοστώνης - Χαμηλή συμμετοχή συλλόγων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
με την ταμία της Ομοσπονδίας,
Μαρία Μπινιέρη, για το έτος 2010
είναι τακτοποιημένοι οικονομικώς
έναντι της Ομοσπονδίας, 11 σύλλογοι, το έτος 2009 ήταν 17 και
το 2008 είχαν πληρώσει 31 σύλλογοι.
Επίσης, η Μητρόπολη Βοστώνης, η οποία επεκτείνεται στις
πολιτείες της Νέας Αγγλίας αποτελείται από 63 κοινότητες. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατά το
τρέχον έτος είναι η κ. Ελένη Βιδάλη και Μητροπολίτης Βοστώνης
επί 25 έτη είναι ο κ. Μεθόδιος.
Τελετάρχης θα είναι ο κ. Δημήτρης Παντερμαλής, διευθυντής
του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ενώ θα έλθουν από την Ελλάδα οι βουλευτές: Ιωάννης Βλατής του ΠΑΣΟΚ (νομού Κοζάνης),
Ευάγγελος Αντώναρος της Νέας
Δημοκρατίας ο οποίος είναι βουλευτής Επικρατείας και ο κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών επί Νέας
Δημοκρατίας, ο οποίος, ωστόσο,
δεν εξελέγη βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές.
Η Παρέλαση θα εκκινήσει
μπροστά από την Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βοστώνης στη 1
ακριβώς και θα τερματίσει στη
διασταύρωση με την οδό Τσαρλς
στο ξενοδοχείο «Φορ Σίζονς». Το
τμήμα των ομογενών ευζώνων
θα δώσει και φέτος παλμό και
χρώμα.
Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 8.300 για την παρέλαση
και 1.650 δολάρια για το τμήμα
των ομογενών ευζώνων.
Επειτα από την ανακοίνωση
των συμμετοχών ο κ. Δημήτρης
Τσούμπανος, πρώην πρόεδρος
της Ομοσπονδίας επί θητείας του
οποίου ξεκίνησε η παρέλαση πριν
από 16 χρόνια, είπε ότι «πρέπει
να μας προβληματίσει η χαμηλή
συμμετοχή. Προσωπικώς πιστεύω
ότι έχουμε γύρω στους 25 ή 26
ταμειακώς εντάξει συλλόγους στην
Ομοσπονδία και δυστυχώς πάλι
βλέπουμε φέτος ότι ο αριθμός
μειώθηκε και μονάχα 13 συμμετέχουν κι αυτό είναι κάτι το οποίο

τζάς, ο οποίος μαζί με τον Β’ αντιπρόεδρο Δημήτρη Μπίτσικα είναι
θεσμικά υπεύθυνοι για τη διοργάνωση και συντονισμό της Παρέλασης είπε πως «εργαζόμαστε
σκληρά και με ευσυνειδησία, είμαστε έτοιμοι για όλες τις εκδηλώσεις και πιο πολύ για την Παρέλαση». Και τόνισε: «Να κάνουμε
να είναι η φετινή Παρέλαση καλύτερη από τις προηγούμενες,
βοηθείστε όσο μπορείτε».
Στα δημόσια λεωφορεία της
Βοστώνης θα τοποθετηθούν επιγραφές οι οποίες θα διαφημίζουν
την Παρέλαση, ενώ καταβάλλεται
προσπάθεια πληροφόρησης των
Μέσων Ενημέρωσης.
Υπάρχουν 15 υποψήφιοι για
τις 3 υποτροφίες, της Ομοσπονδίας, του κ. Χάρη Κατή και αείμνηστου γιατρού Κωνσταντίνου
Χιονίδη. Ελέχθη ότι οι συντονιστές
της Παρέλασης είναι έτοιμοι, τα
άρματα να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς της Πολιτείας και
να βρίσκονται στο χώρο τους στις
10:30 το πρωί.
Εγινε αναφορά στις εκδηλώσεις που αρχίζουν μεθαύριο Κυριακή 18 Απριλίου με την πολιτιστική βραδιά στην κοινοτική αίθουσα της Αγίας Αικατερίνης του
Μπρέιντρι όπου θα γίνει και η
επιλογή της «Μις Ελληνική Ανεξαρτησία». Την Παρασκευή 23
Απριλίου θα γίνει η εκδήλωση
στο κυβερνείο στις 2 το απόγευμα,
ενώ στις 12:30 θα προηγηθεί δεξίωση. Θα παραστεί ο πρώην κυβερνήτης Μιχάλης Δουκάκης και
ενδεχομένως ο τωρινός κυβερνήτης Ντουβόλ Πάτρικ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 η
ώρα ο κ. Παντερμαλής θα δώσει
διάλεξη στο «Χάρβαρντ». Το δείπνο θα παρατεθεί το Σάββατο 24
Απριλίου στο ξενοδοχείο «Ράντισον», με τιμή εισιτηρίου 65 δολάρια, τιμώμενο πρόσωπο τον κ.
Αθανάσιο Βουλγαρόπουλο πρώην
πρόεδρο της Παμμακεδονικής και
συμποσιάρχη την κ. Κατερίνα Σακελλάρη. Μετά την Παρέλαση θα
ακολουθήσει εκδήλωση στον Δημοτικό Κήπο με ελληνικά φαγητά,
μουσική και χορευτικά συγκροτήματα.
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Αριστερά, η υποπρόξενος κ. Κατερίνα Οικονόμου - Ντιμίτερ η
οποία αντιπροσώπευσε το Γενικό Προξενείο της Βοστώνης στη
συγκέντρωση για την 16η παρέλαση Βοστώνης και η οποία επισήμανε ότι «σιγά-σιγά φθίνει η συμμετοχή». Στη μέση, ο κ.

Χάρης Κατής από τους ένθερμους σποστηρικτές της παρέλασης,
ο οποίος έχει θεσπίσει και ετήσια υποτροφία, τραβά το λαχνό
για την σειρά παρέλασης. Το κουτί κρατά η κ. Ελένη Γλαροπούλου.
Δεξιά, ο κ. Δημήτρης Τσούμπανος ενώ τραβά το λαχνό.

πράγματι πρέπει να μας προβληματίσει», ενώ προέτρεψε την πρόεδρο να κάνει προσπάθεια επικοινωνίας και προσέγγισης με
τους συλλόγους που δεν συμμετέχουν.
Η πρόεδρος Ελένη Βιδάλη είπε
ότι «το θέμα αυτό μας έχει προβληματίσει και τις τελευταίες τρεις
μέρες έχουμε στείλει τουλάχιστον
7 ή 8 ηλεκτρονικά μηνύματα (email). Από τηλεφωνήματα που
έγιναν σε συλλόγους που δεν
έχουν δηλώσει συμμετοχή από
τον γενικό γραμματέα κι εμένα
πήραμε 3 συμμετοχές» και συμπλήρωσε πως «η Ομοσπονδία
απαρτίζεται από συλλόγους κι
όταν βλέπω ότι έχουν δηλώσει
συμμετοχή 13 σύλλογοι και 18
εκκλησίες είναι πρόβλημα αυτό
και δεν θα κρυφτώ ούτε εγώ,
ούτε κανένας, είναι πρόβλημα».
Στο χαιρετισμό της, η υποπρόξενος Κατερίνα Οικονόμου
Ντιμίτερ, ανάμεσα στα άλλα είπε
ότι «είναι μεγάλο το έργο αυτό
και πρέπει να βρούμε ένα τρόπο
να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά
διότι βλέπουμε ότι σιγά-σιγά φθίνει η συμμετοχή» και συμπλήρωσε
ότι «τότε που ήλθα είχε πολύ περισσότερη συμμετοχή από ό,τι
έχει σήμερα».
Η κ. Οικονόμου πρόσθεσε ακόμα, πως «η Ελλάδα διανύει μία

συμπλήρωσε πως «ο γενικός πρόξενος και το Προξενείο είναι πάντα στο πλευρό σας».
Η κ. Βιδάλη ανακοίνωσε ότι
«την ημέρα της Παρελάσεως η
Δοξολογία θα γίνει στον ιερό ναό
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
Βοστώνης στις 10 και η Παρέλαση
θα ξεκινήσει στη 1 η ώρα». Σημειώνεται ότι φέτος γίνεται για
πρώτη φορά η απόκλιση αυτή
από τη μέχρι τώρα παράδοση και
τα κρατούντα θέσμια, που η Δο-

δύσκολη οικονομική περίοδο, δεν
είναι η μόνη και η Ισπανία και η
Πορτογαλία έχουν το ίδιο πρόβλημα αλλά δυστυχώς εδόθη μεγαλύτερη έμφαση σε μας. Είμαστε
ικανοί, έχουμε αντιμετωπίσει
πάρα πολλά πράγματα, θα βγούμε
πάλι στην επιφάνεια». Υποστήριξε
δε, πως «παρόλη τη δύσκολη κατάσταση η Ελλάδα στέλνει εκπροσώπους δίνοντας το μήνυμα
στην Ομογένεια ότι είναι δίπλα
της, ότι θέλει τα παιδιά της» και

ξολογία γινόταν στον Καθεδρικό
Ναό του Ευαγγελισμού της Βοστώνης. Οι λόγοι μέχρι στιγμής
παραμένουν άγνωστοι.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας
έκανε έκκληση για συμμετοχή
στην Παρέλαση, λέγοντας ανάμεσα στα άλλα, πως «δεν υπάρχει
χειρότερο πράγμα να περπατάς
στο δρόμο της Παρελάσεως και
να βλέπεις κενά» και συμπλήρωσε
πως πρέπει «να είμαστε όλοι εκεί».
Ο Α’ αντιπρόεδρος Θέμης Καρα-

Στιγμιότυπο από την τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο
Μαλιώτειο Πολιτιστικό της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας για την παρέλαση της Βοστώνης, στην
οποία παρευρέθηκαν συνολικά 35 άτομα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.
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Γιορτή της
Ζωοδόχου Πηγής
Η Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής
του Μπρονξ, γιόρτασε προ ημερών τα ονομαστήριά της. Την
παραμονή τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία
χοροστατήσαντος του αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου βοηθούμενου από ιερείς της περιοχής.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος του επισκόπου
Μελόης κ. Φιλοθέου. Και τις
δύο ημέρες έψαλαν καλλίφωνοι
ιεροψάλτες. Αριστερά, στιγμιότυπο από τον Εσπερινό και την
Αρτοκλασία την παραμονή. Στο
βάθος, ο αρχ/ος κ. Δημήτριος.
Δεξιά, ένα μέρος από το εσωτερικό του ναού με τους πιστούς κατά τον Εσπερινό.

Ανέλαβε τα καθήκοντα η νέα ηγεσία των Οθωναίων Αμερικής
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η νέα ηγεσία που
ανέδειξε η γενική συνέλευση
τού Συλλόγου Οθωναίων Αμερικής, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά
της, ενώ το βράδυ της Τρίτης
συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριο,
που τις τελευταίες ημέρες επι-

σκέφθηκε διάφορες πόλεις των
ΗΠΑ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ομογενειακό εστιατόριο «Εlias Corner» στην Αστόρια και παρείχε τη δυνατότητα
στον πρόεδρο και τα στελέχη
να συνομιλήσουν με τον Μητροπολίτη τους.
Ο γενικός γραμματέας του
Συλλόγου Κώστας Α. Κατέχης

NICOS
NICOLAIDES
The Cosmopolitans

Η ορχήστρα για όλες
τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις
Διαθέτουμε D.J.

Tel.: (201) 385-8217

Συνδρομές

(Κατροκίος) εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση
με τον Μητροπολίτη και τη χαρακτήρισε εγκάρδια και κάτι παραπάνω από φιλική.
Αναφερόμενος στη νέα ηγεσία, είπε ότι πλαισιώνεται από
καταξιωμένα στελέχη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για
το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί
νέοι και ο μέσος όρος ηλικίας
του συμβουλίου κυμαίνεται μεταξύ 40-45 ετών.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
απαρτίζεται από τους κ.κ. Βασίλη
Σ. Κατέχη (Μανιαβίνη), πρόεδρο,
Αναστάσιο Κ. Κατέχη (Κατροκίο),
αντιπρόεδρο, Κώστα Α. Κατέχη
(Κατροκίο) γραμματέα και Αλέξανδρο Μαυρομάτη (Τσερέτο)
ταμία. Σύμβουλοι εκλέχτηκαν οι
κ.κ. Δημήτρης Σ. Κατέχης

ενός έτους

ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
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$

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
n
n
n
n
n
n
n

1 ΧΡΟΝΟΣ ............................$208.00
6 ΜΗΝΕΣ ..............................$120.00
3 ΜΗΝΕΣ ................................$83.00
1 ΜΗΝAΣ ................................$33.00
ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ ..$82.00
ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ..$47.00
ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 3 ΜΗΝΕΣ..$26.00

n
n
n
n
n

Χώρες εκτός Η.Π.Α.
1 ΧΡΟΝΟ ..............................$322.00
6 ΜΗΝΕΣ ..............................$189.00
3 ΜΗΝΕΣ ..............................$125.00
ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ $274.00
ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ$165.00

(Ντίος), Χρήστος Σ. Κατέχης
(Μανιαβίνης) Γεώργιος Α. Κατέχης (Αμπάτες), Γεώργιος Α.
Κατέχης (Τατσίνας) και Γεώργιος
Χ. Κατέχης (Μανιαβίνης).
Ο γραμματέας των Οθωναίων
επεσήμανε επίσης ότι το επώνυμο Κατέχης είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων
του δυτικότερου νησιού της Ελλάδας και ότι χρησιμοποιούν το
παρατσούκλι.
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Πάνω από αριστερά οι: Βασίλης Ν. Αργύρος (Κληρονόμος),
Γεώργιος Χ. Κατέχης (Μανιαβίνης), Βασίλης Σ. Κατέχης (Μανιαβίνης) πρόεδρος, Κώστας Α. Κατέχης (Κατροκίος), Χρήστος
Σ. Κατέχης (Μανιαβίνης), Τζέισον Δ. Αντωνόπουλος, Διονύσης
Χ. Πάππας, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος, π. Θεμιστοκλής
Μουρτζανός, Κώστας Χρηστόφας. Kάτω, οι κ.κ. Γεώργιος Α.
Μαυρομάτης (Τσερέτος), ο Μητροπολίτης Νεκτάριος και ο
πρόεδρος Βασίλης Σ. Κατέχης (Μανιαβίνης).

Χρήσιμες Επιχειρήσεις

αΣφαΛειεΣ

EΣτιατορια
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗ:

www.ekirikas.com

Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

NATIONAL HERALD, Inc.

ΗΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
n 1 ΧΡΟΝΟ ....................................................$39.00
n 1 ΜΗΝΑ......................................................$14.95

n American Express n Master Card n Visa n Discover

MH ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
n 1 ΧΡΟΝΟ ....................................................$89.00
n 1 ΜΗΝΑ......................................................$19.95

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

www.thenationalherald.com
ΗΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
n 1 ΧΡΟΝΟ ....................................................$34.95
n 6 MHNEΣ ....................................................$23.95
n 3 ΜΗΝΕΣ....................................................$14.95
MH ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
n 1 ΧΡΟΝΟ ....................................................$45.95
n 6 ΜΗΝΕΣ ....................................................$29.95
n 3 ΜΗΝΕΣ ..................................................$18.95

STAMATIS RESTAURANT

37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614
ή με χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα:

29-09 23rd Ave., Astoria, NY 11105

(718) 932-8596, (718) 278-9795
(718) 721-4507

WR
Ετος ίδρυσης 1915

ΟΝΟΜΑ............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....................................................................
ΠΟΛΗ...............................................................................
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ....................................ZIP CODE....................
TΗΛΕΦΩΝΟ ....................................................................
ΦΑΞ ................................................................................
CELL..............................................E-MAIL ......................

Τηλ.: (718) 784-5255
Φαξ:(718) 472-0510
Toll Free: 1-888-KHRYKAS ext. 108
(547-9527)

subscriptions@ekrikas.com

για τοΝ εΛΛηΝα
ΚαταΝαΛωτη

ALEXIOU
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

KATERINA
ΤΗΕODOROU
INSURANCE
BROKERAGE

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKO
αΝοιΧτα ΚαΘηΜεριΝα
για ΜεΣηΜεριαΝο Και ΒραΔιΝο
η αιΘοΥΣα ΔιατιΘεται για οΛεΣ
τιΣ ΚοιΝωΝιΚεΣ εΚΔηΛωΣειΣ

31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105

(718) 274-5757

γενικές ασφάλειες αυτοκινήτων
Oικιών, επιχειρήσεων
Υγείας και Ζωής

(718) 956-5046

Διαφημιστείτε στον «Ε.Κ.»: (718) 784-5255

32-05 31st Ave., Astoria, NY 11106

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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φωτογραφιεΣ: WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Στην πρώτη φωτογραφία, οι τιμηθέντες oμογενείς και στελέχη της οργανωτικής επιτροπής. Από
αριστερά, καθήμενοι, οι: π. Ευγένιος Πάπας, Κατερίνα Βλήτα, Κάθριν Γιατράκη και Βασίλειος Καπετανάκης. Ορθιοι, οι: Σάντυ Βάλλας, Βασίλειος Καπετανάκης, Στιβ Γουνάρδης, Ανδρέας Κούτρας,

Μάρτι Μάρκοβιτς, Στέλλα Κοκόλη, Αγη Μπαλτά, Κούλα Σοφιανού, Ζωή Κουτσουπάκη, Ιωάννης
Ψαράς και Τσαρλς Καπετανάκης. Στη δεξιά φωτογραφία, ο κ. Μάρκοβιτς διακρίνεται αριστερά στο
βήμα, κατά την ομιλία του στην οποία αναφέρθηκε σε Ελληνοαμερικανούς του Μπρούκλιν.

Ο πρόεδρος του Μπρούκλιν γιόρτασε επίσημα την επέτειο της Εθνεγερσίας
Τιμήθηκαν επτά ομογενείς της περιοχής, ενώ ο Μάρτι Μάρκοβιτς μίλησε εγκωμιαστικά για την Ομογένεια και εξέφρασε την ελπίδα του για την Οικονομία της Ελλάδος
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Αμερική και μετέδωσαν πολλά
στοιχεία της σωστής ζωής. «Οι
Ελληνοαμερικανοί έθεσαν στις
προτεραιότητές τους, την πίστη,
την οικογένεια και τη γνώση»,
υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος του Μπρούκλιν
είπε, επίσης, ότι κάθε χρόνο
προσπαθεί να δίνει το παρών
του στις εκδηλώσεις των ελληνικών κοινοτήτων και άλλων φορέων της περιοχής. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στο ελληνικό
σχολείο «τσάρτερ» (Hellenic
Classical Charter School), ενώ
αναφέρθηκε με χιούμορ και στα
ελληνικά φαγητά. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι τα φαγητά είναι
ένας από τους πολλούς τρόπους
με τον οποίο οι Ελληνοαμερικανοί συνετέλεσαν στο σημερινό
χαρακτήρα του Μπρούκλιν.

Ο κ. Μάρκοβιτς μίλησε ακόμα
για τη μεγάλη παρουσία Ελληνοαμερικανών στη Νέα Υόρκη.
Σύντομα, πρόσθεσε, η ελληνική
παροικία θα πάρει την πρώτη
θέση στο Μπρούκλιν, εφόσον
πολλοί νέοι που μεγάλωσαν στην
Αστόρια, μετακινούνται σε περιοχές του Μπρούκλιν, όπως το
Γουίλιαμσμπουργκ και το Γκρίνπορτ. Υπογράμμισε επίσης ότι
σε περιοχές του Μπρούκλιν,
όπως το Μπέιριτζ, το Παρκ
Σλοπκ, το Ντάικερ Χάιτς και το
Μπένσονχερστ, οι ελληνικές κοινότητες αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και στις άλλες
εθνικές ομάδες.
Ο κ. Μάρκοβιτς εξέφρασε την
υπερηφάνειά του γιατί το
Hellenic Classical Charter School
βρίσκεται και λειτουργεί με τόση
επιτυχία στο Μπρούκλιν. Είπε
επίσης ότι είχε πολύ όμορφη

Ο Μάρτι Μάρκοβιτς (δεξιά) συγχαίρει τον τιμηθέντα Τσαρλς Καπετανάκη, δίπλα στον οποίο στέκεται ο γιός του, Βασίλης.

εμπειρία, όταν επισκεπτόμενος
σχολεία του Μπρούκλιν, άκουσε
παιδιά άλλων εθνικοτήτων να
μιλάνε Ελληνικά, να χορεύουν
ελληνικούς χορούς και να μαθαίνουν για τον ελληνικό πολιτισμό. Στο σημείο αυτό ο κ.
Μάρκοβιτς εξέφρασε τα συγχαρητήριά του.
Ακολούθως, ο κ. Μάρκοβιτς
αναφέρθηκε σε Ελληνοαμερικανούς του Μπρούκλιν οι οποίοι
διακρίθηκαν κατά το παρελθόν
στους διάφορους τομείς της κοινωνίας.
Καταλήγοντας ευχαρίστησε
τις ελληνικές επιχειρήσεις της
περιοχής που πρόσφεραν τα διάφορα φαγητά και ποτά για την
εκδήλωση και ιδιαίτερα τη
Marathon Bank που ήταν μέγας
χορηγός.
Χαιρετισμούς κατά την εκδήλωση απηύθυναν, μεταξύ άλλων,

οι γενικές πρόξενοι Ελλάδος και
Κύπρου, πρέσβειρα Αγη Μπαλτά
και Κούλα Σοφιανού, ο δημοτικός
σύμβουλος Νέας Υόρκης, Βίνσεντ
Τζεντίλε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Νέας Υόρκης, Δημήτρης Καλαμαράς και ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ομοσπονδίας, Πανίκος Παπανικολάου. Οι ίδιοι οι τιμηθέντες,
επίσης, ευχαρίστησαν και αναφέρθηκαν στην Ομογένεια του
Μπρούκλιν. Η γνωστή ομογενειακή παράγων, Στέλλα Κοκόλη,
επέδωσε το «Βραβείο Φιλέλληνος
2010» στον κ. Μάρκοβιτς.
Στο τέλος, στο ισόγειο του
κτιρίου, μαθητές και μαθήτριες
του ελληνικού σχολείου «τσάρτερ», καθώς και του ιδιωτικού
σχολείου «Πλάτων» παρουσίασαν
ελληνικούς χορούς, ενώ προσφέρθηκαν σε όλους διάφορα
φαγητά και αναψυκτικά.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το 38ο Συνέδριο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Αντιπρόσωποι των
κυπριακών συλλόγων και οργανώσεων από όλη την αμερικανική επικράτεια, αύριο, Σάββατο,
θα συγκεντρωθούν στο «Terrace
on the Park» στο Φλάσινγκ, προκειμένου να παρακολουθήσουν
τις εργασίες του 38ου Συνεδρίου
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής και να συζητήσουν για το
Κυπριακό, καθώς επίσης και μια
σειρά θεμάτων που σχετίζονται
με την παιδεία, τον πολιτισμό,
την φιλανθρωπία και τη νεολαία.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας
θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου των
Αθανασίου Ελλις και Μιχάλη
Ιγνατίου «Ιμια τα απόρρητα τηλεγραφήματα των Αμερικανών»,
την οποία διοργανώνουν από
κοινού ο Εκδοτικός Οίκος «Λιβάνης» και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Τα
απόρρητα
τηλεγραφήματα
των Αμερικανών».

Χαιρετισμό θα απευθύνει και
ο πρόεδρος του τμήματος Νεολαίας της ΚΟΑ, Σπύρος Ξενοφώντος.
Το απόγευμα του Σαββάτου
θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τα πολιτιστικά και την
προσέκλυση και αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της νέας γενιάς
των Κυπρίων.
Στις 2:30 θα ξεκινήσουν οι
χαιρετισμοί των εκπροσώπων

της Κυπριακής και Ελληνικής
Δημοκρατίας και αμέσως μετά
θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε
ότι «το Κυπριακό και η προώθησή του στην Ουάσιγκτον, μέσω
επαφών με την αμερικανική κυβέρνηση και μέλη του Κογκρέσου, κυριάρχησε και φέτος στις
δραστηριότητες της Κυπριακής
Ομοσπονδίας».
«Η Κυπριακή Ομοσπονδία
έδωσε το ‘παρών’ σε πολλά συνέδρια οργανισμών της Ελληνο-

aρχειο «ε.Κ.»

Στο στιγμιότυπο από παλαιότερη εκδήλωση απονομής των
«Βραβείων Δικαιοσύνης για την Κύπρο», από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Πανίκος Παπανικολάου, Κάρολιν Μαλόνι, Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος και Αλέξης Γιαννούλιας.
ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ
Κρίστοφερ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής,
Πανίκος Παπανικολάου, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής Δημήτρης
Φίλιος και ο δημοσιογράφος του
«Ε.Κ.» Δημήτρης Τσάκας. Αμέσως
μετά θα ακολουθήσει συζήτηση,
ενώ οι συγγραφείς θα υπογράψουν τα βιβλία.
Στο συνέδριο, όπως επεσήμανε στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος
της ΚΟΑ Πανίκος Παπανικολάου,
αναμένεται να παραστούν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος,
ο υπουργός Υγείας της Κύπρου,
Χρήστος Πατσαλίδης, ο γενικός
διευθυντής του ΥΠΕΞ Κύπρου,
Νικόλαος Αιμιλίου, οι πρέσβεις
Ελλάδας και Κύπρου στην Ουάσιγκτον και ΟΗΕ, οι γενικές πρόξενοι Ελλάδας και Κύπρου στη
Νέα Υόρκη, ο πολιτειακός

βουºλευτής της Αστόριας, Μιχάλης Γιάνναρης, καθώς επίσης
ο υφυπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας Σπύρος Κουβέλης και
η πολυμελής αντιπροσωπεία της
Βουλής των Ελλήνων η οποία
αναμενόταν να αφιχθεί χτες Πέμπτη το απόγευμα, προκειμένου
να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις
για την 25η Μαρτίου και την
Παρέλαση της Κυριακής στην
5η Λεωφόρο.
Οι εργασίες του συνεδρίου
περιλαμβάνουν, τις αναφορές
του προέδρου της Ομοσπονδίας
και των επιτροπών του οργανισμού, χαιρετισμό του προέδρου
της ΠΣΕΚΑ καθώς και τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των σωματείων μελών και των κυβερνείων.
Παράλληλα, θα γίνει και ο οικονομικός απολογισμός από τον
ταμία και την εξελεγκτική επιτροπή.

WR/ΚωΣταΣ Μπεη

Η αντιπροσωπεία της Κεφαλονιάς στα γραφεία του «Ε.Κ.»
Ο π. Φώτιος Γεβριελάτος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Μητροπολίτη Κεφαλληνίας στις εκδηλώσεις
της Oμογένειας για τον Αγιο Γεράσιμο, καθώς επίσης και ο Γεράσιμος Γαλανός το απόγευμα της
Τετάρτης, συνοδευόμενοι από τον ιερατικώς προϊστάμενο των Αγίων Αναργύρων και Ταξιαρχών στο
Γκρινπόιντ του Λονγκ Αϊλαντ, π. Γεράσιμο Μπάλα, και τον πρόεδρο του Συλλόγου Κεφαλονιτών «Κέφαλος» Νίκο Αλυσανδράτο, το απόγευμα της Τετάρτης επισκέφθηκαν τα γραφεία του «Ε.Κ.»
προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή της Oμογένειας. Από αριστερά
οι: π. Γεράσιμος Μπάλας, Γεράσιμος Γαλανός, π. Φώτιος Γαβριελάτος και Νίκος Αλυσανδράτος.

1903

1481 York Ave., New York
NY 10021 • (212) 327-0950
Μεταξύ 78 και 79 δρόμους
εκει που ήταν «η Ραφήνα».
οι ιδιοκτήτες, Κυριάκος και
Νίκος Σμυρνιωτόπουλος

σας προσκαλούν
μετά την παρέλαση
για καλό ελληνικό φαγητό, όμορφη
ζεστή ατμόσφαιρα και τη γνωστή
σε όλους άψογη εξυπηρέτηση.
αΝοιΚτα ΚαΘηΜεριΝα
για ΜεΣηΜεριαΝο, ΔειπΝο Και
BRUNCH τα ΣαΒΒατοΚΥριαΚα.
η αιΘοΥΣα ΜαΣ ΔιατιΘεται
για οΛεΣ τιΣ ΚοιΝωΝιΚεΣ ΣαΣ
εΚΔηΛωΣειΣ

αμερικανικής Κοινότητας, ενώ
δώσαμε το παρών στις εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση
φιλελλήνων Αμερικανών πολιτικών.
Σημαντική ήταν και η δραστηριότητα που παρουσίασε τη
χρονιά που πέρασε η φιλανθρωπική μας επιτροπή, που ενίσχυσε
οικονομικά αρκετούς συμπατριώτες μας οι οποίοι ήλθαν από την
Κύπρο και την Ελλάδα για θεραπεία στην Αμερική», κατέληξε.

2010

NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK Ltd.
Ο Νισυριακός

Σύλλογος Νέας Υόρκης

προσκαλεί τα μέλη του και όλους τους Νισύριους με τις οικογένειες τους
να λάβουν μέρος

στην Εθνική

μας Παρέλαση
την Κυριακή 18 Απριλίου

Φέτος θα παρελάσουμε με το πρώτο Battalion, 3ο άρμα, Τμήμα 5
Μετά τό τέλος της Παρέλασης σας περιμένουμε όλους
στό Νισυριακό Σπίτι γιά ένα σύντομο πατριωτικό πρόγραμμα.
Θά προσφερθεί φαγητό προσφορά τού Συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στον αντιπρόεδρο Γιάννη Κωνσταντινίδη στο (347) 683-5068
Σας περιμένουμε όλους
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Αντίθετοι με τις αλλαγές στην Υγεία οι περισσότεροι Αμερικανοί
Συνέχεια από τη σελίδα 1
χονταν στο 46%.
Στα αξιοσημείωτα της εν λόγω
δημοσκόπησης είναι και το γεγονός ότι μόνο το 28% αυτών
που συμμετείχαν σε αυτή απάντησαν ότι θεωρούν τη μεταρρύθμιση πολύ καλή.
Οι Δημοκρατικοί πάντως ελπίζουν ότι μέχρι και τις εκλογές
του προσεχούς Νοεμβρίου θα
καταφέρουν να αλλάξουν τη
γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών. Σε διαφορετική περίπτωση
γνωρίζουν ότι θα βρεθούν σε
ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
«Υπάρχουν κάποια σημεία της
μεταρρύθμισης που μου αρέσουν
διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν
άνθρωποι που χρειάζονται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη»,
είναι μεταξύ άλλων τα λόγια του
73χρονου Τζιμ Φολ, από το
Γκρίνγουντ της Καλιφόρνια.
«Ωστόσο, δεν μου αρέσει η ιδέα
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να
υπαγορεύει το πώς πρέπει να
είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», συνέχισε εξάλλου ο
ίδιος.
Οι ηλικιωμένοι (οι οποίοι παραδοσιακά προσέρχονται στις
κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές)
φαίνεται να είναι αυτοί που τάσσονται μαζικά κατά της μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα,
από την εν λόγω δημοσκόπηση

προέκυψε ότι το 49% των ηλικιωμένων τάσσονται κατά των
μεταρρυθμίσεων. Την ίδια στιγμή, κατά των αλλαγών τάσσεται
και το 37% των Αμερικανών που
είναι ηλικίας κάτω των 64 ετών.
Οι ηλικιωμένοι ανησυχούν
ότι οι περικοπές στις οποίες θα
προχωρήσει το Medicare προς
τις ασφαλιστικές εταιρείες και
τους γιατρούς θα υπονομεύσει
την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς αυτούς.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η
προσοχή και η ανησυχία με την
οποία αντιμετωπίζει η κοινή γνώμη το όλο ζήτημα είναι ασυνήθιστη.
«Η έκπληξη με την εν λόγω
δημοσκόπηση είναι πως θα περίμενε κανείς να δει ότι οι πολίτες
θα εξέφραζαν τη στήριξή τους
προς τις μεταρρυθμίσεις από τη
στιγμή που αυτές έχουν γίνει
πλέον νόμος του κράτους», είναι
μεταξύ άλλων τα λόγια του Ρόμπερτ Μπλέντον, ο οποίος είναι
καθηγητής δημόσιας Υγείας στο
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. «Η
εκλογική αναμέτρηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως σκληρή.
Και βεβαίως, οι μεταρρυθμίσεις
στον τομέα της Υγείας αναμένεται
να παίξουν το ρόλο τους», συνέχισε εξάλλου ο ίδιος μιλώντας
προς το «Ασοσιέιτεντ Πρες».
Οπως είναι ήδη γνωστό, ο
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Aν και ο πρόεδρος Ομπάμα μετέτρεψε με την υπογραφή του σε νόμο τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία
μεγάλο ποσοστό Αμερικανών τάσσονται κατά αυτών, όπως δείχνει σχετική δημοσκόπιση.
νέος νόμος, το κόστος του οποίου
ανέρχεται συνολικά σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε βάθος
δέκα χρόνων, φιλοδοξεί να προσφέρει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε εκατομμύρια Αμερικανών οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν
έχουν τέτοια δυνατότητα.
Παρά το γεγονός, πάντως,

ότι πλέον οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, και παρά το γεγονός
ότι και ο ίδιος ο Αμερικανός
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε
κάνει αλλεπάλληλες δημόσιες
εμφανίσεις προκειμένου να προωθήσει τις αλλαγές, οι Αμερικανοί πολίτες δεν φαίνονται να

συμφωνούν με τα όσα προβλέπει
η νομοθεσία.
Ετσι από την έρευνα προκύπτει ότι το 47% των συμμετεχόντων αναμένει να πληρώσει περισσότερα για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Ενα ποσοστό του 7% πάντως αναμένει
να πληρώσει λιγότερα με βάση

τις αλλαγές που θα γίνουν.
«Σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που έχουμε στα χέρια
μας, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει για όλες αυτές τις αλλαγές.
Ετσι είναι λογικό να περιμένουμε
να δούμε τους φόρους να αυξάνουν» λέει, μεταξύ άλλων, ο
48χρονος Λανγκ Φου, ο οποίος
είναι μηχανικός και διαμένει στο
Χιούστον.
Πολιτικά, οι Αμερικανοί εμφανίζονται ιδιαίτερα πολωμένοι
με αφορμή το όλο θέμα. Οι Δημοκρατικοί στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις σε ποσοστό 68% (έναντι 18% που τάσσονται κατά),
ενώ οι Ρεπουμπλικανοί που είναι
υπέρ των αλλαγών είναι μόλις
9%. Αντίθετα, το ποσοστό των
οπαδών του κόμματος που δηλώνει την αντίθεσή του στις αλλαγές φτάνει στο 85%.
Την ίδια στιγμή, οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι εμφανίζονται
διχασμένοι: το 44% τάσσεται
κατά των αλλαγών, ενώ ένα ποσοστό του 40% είναι υπέρ αυτών.
Η Ντόνα Κρίστιαν, από το
Κίνγκσπορτ του Τενεσί, δηλώνει
ανεξάρτητη και λέει στο «Ασοσιέιτεντ Πρες» ότι τάσσεται υπέρ
των μεταρρυθμίσεων.
«Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα
οι αλλαγές θα κάνουν καλό στους
Αμερικανούς», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

O υποδιευθυντής της CIA Στιβ Κάπις θα αποχωρήσει από τη θέση το Μάιο
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Ο υποδιευθυντής της
CIA, Στίβε Κάπις, ο οποίος φέρεται να είχε παίξει ρόλο στη
βάρβαρη ανάκριση υπόπτων για
συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, θα αποχωρήσει από
τη θέση τον Μάιο, ανακοίνωσε
ο επικεφαλής της.
Τον Στιβ Κάπις, ο οποίος είχε
συμβάλλει στην διεύθυνση των
αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων
υπό τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ
Ου. Μπους και συντόνιζε επί
χρόνια μυστικές επιχειρήσεις,
θα διαδεχθεί ο Μάικλ Μορέλ,
αναλυτής καριέρας της CIA, ανακοίνωσε ο διευθυντής της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών
των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίον
Πανέτα.
Ο Πανέτα εξήρε τον Κάπις
για την «εμπειρία» του και το
«συμβουλευτικό του ρόλο», και
είπε ότι εξέφραζε την επιθυμία
του να αποσυρθεί εδώ και καιρό.
«Ετσι όταν μου είπε πριν λίγους ότι ήταν καιρός να προχωρήσει, κατάλαβα. Ο Στιβ έχει,
για να το πούμε απλά, εκπλη-

ρώσει με το παραπάνω το καθήκον του προς το έθνος», ανέφερε.
Ο διευθυντής της CIA παρουσίασε την αλλαγή στο δεύτερο
τη τάξει αξίωμα της υπηρεσίας
ως μια ομαλή διαδικασία μετάβασης. Ωστόσο έχουν υπάρξει
διαδοχικές απότομες αλλαγές
στα χρόνια που ακολούθησαν
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Oπως ανακοίνωσε
ο επικεφαλής
της υπηρεσίας
Λίον Πανέτα
Ο Κάπις έχαιρε εκτίμησης για
την διορατικότητα και την ευφυΐα του εντός κι εκτός CIA.
Είχε συμμετάσχει σε μια λεπτή
αποστολή το 2003 για να πειστεί
ο Λίβυος ηγέτης Μοαμάρ Καντάφι να απεμπολήσει το πρόγραμμα κατασκευής χημικών και
βιολογικών όπλων της χώρας
του.
Ωστόσο δέχθηκε επίσης επικρίσεις σχετικά με το ρόλο του

όσον αφορά τη χρήση τουλάχιστον αμφιλεγόμενων τακτικών
ανάκρισης που εφαρμόστηκαν
σε βάρος υπόπτων για συμμετοχή
σε τρομοκρατικές οργανώσεις
από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ορισμένα μέλη της βουλής
των αντιπροσώπων και της γερουσίας των ΗΠΑ είχαν προτείνει
να ανατεθεί σε εκείνον ο θώκος
του επικεφαλής της CIA και πίεσαν να μείνει ως υποδιευθυντής
όταν ο Μπαράκ Ομπάμα είχε
ανακοινώσει ότι επέλεξε τον
Λίον Πανέτα.
Ο Κάπις χαρακτηριζόταν ο
εμπειρότερος, ενώ ο Πανέτα δεν
είχε καμιά εμπειρία στον κόσμο
της κατασκοπείας.
Μετά τις επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου ο Κάπις υπηρέτησε
ως ανώτατος αξιωματούχος στην
διεύθυνση επιχειρήσεων της CIA,
η οποία επέβλεπε το μυστικό
πρόγραμμα ανακρίσεων με σκληρές μεθόδους.
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει
την χρήση των μεθόδων αυτών,
που τονίζουν ότι αποτελούν βα-

σανιστήρια.
Ο Κάπις έχει διαψεύσει ότι
είχε ρόλο στο πρόγραμμα.
Ο απόφοιτος του πανεπιστημίου Οχάιο Στέιτ και πρώην πεζοναύτης, που μιλά άψογα Φαρσί
και Ρωσικά, εντάχθηκε στην κεντρική υπηρεσία πληροφοριών
των Ηνωμένων Πολιτειών το
1981 και είχε εργαστεί ως σταθμάρχης της CIA σε Φρανκφούρτη,
Μόσχα και Νέο Δελχί και διηύθυνε πολυάριθμες μυστικές επιχειρήσεις. Παραιτήθηκε το 2004,
μετά από διένεξή του με στελέχη
που βρίσκονταν κοντά στον τότε
διευθυντή της CIA, Πόρτερ Γκος.
Επέστρεψε το 2006 και διορίστηκε DDCIA.
Οταν ο Ομπάμα είχε επισκεφθεί το αρχηγείο της CIA, στο
Λάνγκλεϊ, στη Βιρτζίνια, είχε κάνει ειδική αναφορά στον Κάπις,
χαρακτηρίζοντάς τον «βετεράνο»
στην υπηρεσία, το έργο του οποίου χαρακτήρισε «εξαιρετικό».
Ο διάδοχος του Κάπις, Μορέλ,
συνόδευε τον πρώην πρόεδρο
Μπους στη Φλόριδα όταν είχαν
σημειωθεί οι επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου.
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Ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Πανέτα.

Η κατάθλιψη συνδέεται συχνά με το κάπνισμα
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Ποσοστό μεγαλύτερο του
40% των αμερικανών ενηλίκων
που πάσχουν από κατάθλιψη είναι επίσης καπνιστές, κάτι που
σύμφωνα με αμερικανική κυβερνητική έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, δείχνει ότι
αν κάποιος θέλει να κόψει το
κάπνισμα θα πρέπει να ζητήσει
βοήθεια και για τα δύο.
Η έρευνα επισημαίνει ότι οι
περισσότεροι από τους μισούς
μεσήλικες άνδρες που πάσχουν
από κατάθλιψη καπνίζουν, ενώ
οι μισές γυναίκες με κατάθλιψη
κάτω των 40 ετών είναι επίσης
καπνίστριες. Οι πάσχοντες από
κατάθλιψη που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα μπορούν να
βοηθηθούν, αλλά είναι δύσκολο,
δήλωσαν η Λόρα Πρατ και η Ντέμπρα Μπρόντι του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής της Υγείας που
πραγματοποίησαν την έρευνα.
«Οι ελάχιστες μελέτες που
έχουν εξετάσει τη δυνατότητα να
κόψει το κάπνισμα κάποιος που
πάσχει από κατάθλιψη, έχουν
δείξει ότι με εντατική θεραπεία,
ένας καταθλιπτικός μπορεί να κόψει το κάπνισμα και να συνεχίσει
να απέχει (από τη συνήθεια)»,
γράφουν οι συντάκτες της έρευνας. «Αυτές οι εντατικές θεραπείες
διακοπής του καπνίσματος συχνά
χρησιμοποιούν τεχνικές που χρησιμοποιούνται και για την κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένης της
Γνωστικής και Συμπεριφορικής
θεραπείας ή της χορήγησης αντι-

καταθλιπτικών σκευασμάτων».
Οι Πρατ και Μπρόντι χρησιμοποίησαν μία εθνική έρευνα
που διεξήχθη σε δείγμα 5.000
εθελοντών για να επιχειρήσουν
συσχετισμούς μεταξύ του ποσοστού των καπνιστών και εκείνου
των πασχόντων από κατάθλιψη.
Διαπίστωσαν ότι το 43% των
ενηλίκων άνω των 20 ετών, που
έπασχαν από κατάθλιψη, κάπνιζαν, σε αντίθεση με 22% που
δεν κάπνιζαν.
«Περισσότεροι από τους μισούς άνδρες με κατάθλιψη, ηλικίας 40 με 54 ετών, ήταν καπνιστές σε σύγκριση με το 26% των
ανδρών χωρίς κατάθλιψη της
ίδιας ηλικιακής ομάδας» αναφέ-

ρουν οι επιστήμονες.
«Μεταξύ των γυναικών ηλικίας
40 με 54, από τις πάσχουσες από
κατάθλιψη το 43% ήταν καπνίστριες σε αντίθεση με 22% εκείνων που δεν είχαν κατάθλιψη».
Το 50% των γυναικών με κατάθλιψη ηλικίας 20 με 39 κάπνιζαν. Οι Πρατ και Μπρόντι διαπίστωσαν ακόμα ότι οι ασθενείς
με κατάθλιψη είναι πιθανότερο
να είναι συστηματικοί καπνιστές
και όσο βαρύτερη η μορφή της
κατάθλιψης τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να καπνίζουν.
Περίπου το 7% των αμερικανών ενηλίκων εμφάνισαν κατάθλιψη στο διάστημα 2005-2008,
αναφέρουν οι επιστήμονες.

Επιστήμονες συνδέουν το κάπνισμα με την κατάθλιψη.

Ανέστειλαν χρηματοδότηση στην Κολομβία
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ («ΑΠΕ»). Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε την
παροχή βοήθειας προς την DAS,
την υπηρεσία πληροφοριών της
Κολομβίας, πράκτορες της οποίας
κατηγορούνται για παράνομες
παρακολουθήσεις αντιπάλων του
προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε, περιλαμβανομένων πολιτικών, δημοσιογράφων, καθώς και κορυφαίων δικαστικών λειτουργών.
Το σκάνδαλο προστίθεται σε
μια σειρά υποθέσεων που έπληξαν
την κυβέρνηση του συντηρητικού
προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε, συμμάχου των ΗΠΑ ο οποίος αποχωρεί από το θώκο εφέτος μετά
από δύο θητείες.
Ο Ουρίμπε χαίρει, σύμφωνα

με εταιρίες δημοσκοπήσεων, υψηλής δημοτικότητας στα αστικά
κέντρα λόγω της «σκληρής στάσης» του έναντι των ανταρτών.
Επικρατέστερος διάδοχός του είναι ο Χουάν Μανουέλ Σάντος,
πρώην υπουργός Αμυνας της κυβέρνησής του που κατά τις δημοσκοπήσεις αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές του Μαΐου,
αλλά αντιμετωπίζει αμφισβήτηση
από τον πρώην δήμαρχο της Μπογοτά Αντάνας Μόκους, ο οποίος
υπόσχεται «καθαρότερη» διακυβέρνηση.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
Κολομβία Ουίλιαμ Μπράουνφιλντ
δήλωσε ότι η βοήθεια που δινόταν

στην DAS θα κατανεμηθεί στην
αστυνομία και το τμήμα ερευνών
της εισαγγελίας, CIT.
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μετέφερε τη συνεργασία της με την
DAS σε άλλους θεσμούς, κυρίως
την αστυνομία και τη CIT» είπε ο
Μπράουνφιλντ σε δηλώσεις του
που μεταδόθηκαν από εγχώριο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ποσό
της βοήθειας που δινόταν στην
DAS. Αξιωματούχοι είπαν ότι η
συνεργασία εκτεινόταν σε κοινές
επιχειρήσεις καταπολέμησης «του
λαθρεμπορίου ναρκωτικών» σε
«εθνικό και περιφερειακό» επίπεδο.
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Πόσο νόστιμα γεύματα μπορούν να προσφέρουν τα κουπόνια φαγητού;
NEA YOΡΚΗ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Πόσο καλά μπορεί να
φάει μια οικογένεια τεσσάρων
ατόμων με μόλις 68.88 δολάρια
την εβδομάδα; Για περισσότερα
από 38 εκατομμύρια Αμερικανών
αυτό είναι κάτι παραπάνω από
φαντασία.
Με την οικονομική κρίση να
έχει αφήσει στη χώρα έντονα
τα σημάδια της και με τις αμερικανικές επιχειρήσεις να μην προχωρούν ακόμα, όπως θα αναμενόταν, σε μαζικές προσλήψεις
εργαζομένων, ένας τεράστιος
αριθμός Αμερικανών έχουν στρα-

μια οικογένεια ανά εβδομάδα
είναι κάτι που καθορίζεται από
μια σειρά παραγόντων. Σε γενικές γραμμές πάντως οι αμερικανικές οικογένειες λαμβάνουν
κουπόνια αξίας από 100 έως 500
δολάρια. Κατά μέσο όρο μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων είχε
λάβει μέσα στο 2009 275.53 δολάρια το μήνα, ή αλλιώς 68.88
δολάρια την εβδομάδα.
Παρά το γεγονός ότι όλο και
περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται στα κουπόνια φαγητού,
η γενική αίσθηση που υπάρχει
είναι ότι με τα χρήματα αυτά τα

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΤΡΙΟΥ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Ο Μπιλ Τέλεπαν, ενώ κάνει τα ψώνια του (αριστερά) στο τμήμα
κρεάτων του Fairway και (πάνω) στο τμήμα με τα λαχανικά

φεί στο Πρόγραμμα Επικουρικής
Βοήθειας Διατροφής, που είναι
και ο επίσημος τίτλος των γνωστών ομοσπονδιακών κουπονιών
φαγητού.
Προς τα τέλη του περασμένου
έτους περίπου ο ένας στους 8
Αμερικανούς λάμβανε κουπόνια
φαγητού, που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την
Λίζα Πίνο που είναι στέλεχος
του εν λόγω προγράμματος. Κατά
τη διάρκεια των δύο τελευταίων
χρόνων μόνο, άλλα δώδεκα εκατομμύρια Αμερικανών ενεγράφησαν στο εν λόγω πρόγραμμα.
Το πόσα κουπόνια λαμβάνει

γεύματα που μπορεί να φτιάξει
μια οικογένεια δεν είναι και
τόσο καλά.
Προκειμένου να διαπιστωθεί
το πόσο καλά μπορεί να φάει
μια οικογένεια, το ειδησεογραφικό πρακτορείο «Ασοσιέιτεντ
Πρες» ζήτησε από δύο σεφς και
την εκδότη ενός περιοδικού μαγειρικής να σχεδιάσουν γεύματα
μιας εβδομάδας για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, κάνοντας
χρήση του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού: μόλις 68.88
δολάρια την εβδομάδα.
Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι αξιωματούχοι του
προγράμματος των κουπονιών

υποστηρίζουν ότι τα κουπόνια
αυτά θα πρέπει να λειτουργούν
συμπληρωματικά και να μην
αποτελούν αυτά το μόνο έσοδο
της οικογένειας.
Προκειμένου, ωστόσο, να
αποτυπωθεί το τι είναι δυνατό
να γίνει, το «Ασοσιέιτεντ Πρες»
ζήτησε από τους σεφς να σχεδιάσουν τα γεύματά τους μόνο
με τα χρήματα από τα κουπόνια.
«Ηταν κάτι το δύσκολο» είπε
χαρακτηριστικά ο Χοσέ Γκάρσις,
ο οποίος είναι σεφ από τη Φιλαδέλφεια. «Οταν είσαι συνηθισμένος να φτιάχνεις φαγητό με
τον τρόπο που το κάνουμε εμείς,

τότε ένα πλαίσιο σαν και αυτό
σε πάει πίσω» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Παρά το γεγονός ότι μόνο ο
ένας από τους τρεις τους κατάφερε να περιοριστεί μέσα στα
πλαίσια του προϋπολογισμού,
τα μαθήματα που προκύπτουν
έχουν γενικότερη εφαρμογή. Και
οι τρεις τους είπαν ότι ο σχεδιασμός και η προσεκτική αγορά
των προϊόντων ήταν το πιο σημαντικό σημείο της όλης διαδικασίας. Και οι τρεις εξάλλου,
πρότειναν στα γεύματά τους το
κοτόπουλο ως φθηνή αλλά ταυτόχρονα πλούσια σε πρωτεϊνες
τροφή.
Για τον Μπιλ Τέλεπαν που
είναι σεφ σε εστιατόριο της Νέας
Υόρκης, «το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα άτομα τα οποία
κάνουν χρήση των κουπονιών
φαγητού είναι ότι επιλέγουν επεξεργασμένες τροφές».
Οι τροφές αυτές μπορεί πολλές φορές να είναι πιο φθηνές
αλλά δεν είναι και τόσο υγιεινές.
Στην προσπάθειά του να δη-

μιουργήσει το δικό του μενού,
ο Τέλεπαν ξεκίνησε επιλέγοντας
πρωτεϊνες. Ουσιαστικά εκεί βάσισε το μενού της εβδομάδας.
Παρά την προσπάθεια που
κατέβαλε, ο Τέλεπαν βγήκε εκτός
προϋπολογισμού κατά 20 περίπου δολάρια. Πιο συγκεκριμένα
ξόδεψε συνολικά 87.76 δολάρια.
Από την πλευρά της, η Αννα
Λαστ, η οποία είναι εκδότης του
περιοδικού Everyday Food, έδωσε μεγάλη προσοχή όχι μόνο
στο πως θα κατανείμει τα χρήματα που είχε στη διάθεσή της
αλλά και στο πως θα διένειμε
το χρόνο της.
Οπως και ο Τέλεπαν απέφυγε
τις επεξεργασμένες τροφές.
«Αυτού του είδους οι τροφές
δεν προσφέρουν τόσα πολλά
θρεπτικά στοιχεία» είπε χαρακτηριστικά η ίδια.
Το πώς εξάλλου αγόρασε τα
υλικά της ήταν άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας.
«Αν είναι δυνατόν μην αγοράζετε τρόφιμα όταν πεινάτε ή

μαζί με τα παιδιά της, διότι είτε
ο ένας από τους δύο παράγοντες
είτε και οι δύο μαζί είναι πολύ
πιθανό να σας οδηγήσουν σε
λανθασμένες αγορές. Και πάντα
χρησιμοποιήστε λίστα όταν κάνετε τα ψώνια σας. Τα ψώνια με
αυτό τον τρόπο γίνονται πιο
γρήγορα καθώς εστιάζεται την
προσοχή σας μόνο σε αυτά που
σας ενδιαφέρουν» επεσήμανε
χαρακτηριστικά.
Η Λαστ κατάφερε να μην βγει
εκτός προϋπολογισμού καθώς
ξόδεψε 68.49 δολάρια. Περίπου
τα 22 από αυτά τα ξόδεψε σε
14 πάουντς κρέας (κυρίως κοτόπουλο).
Για τον σεφ Χοσέ Γκάρσις η
διαδικασία δεν ήταν επίσης εύκολη.
Ο ίδιος βάσισε το μενού του
σε ζυμαρικά, φασόλια και πατάτες.
«Είναι σημαντικό να αγοράσεις και να χρησιμοποιείς τις
κατάλληλες ποσότητες» επεσήμανε εξάλλου ο ίδιος.
Ο Γκάρσις, ο οποίος κατάγεται
από το Μεξικό και χρησιμοποίησε αρκετές συνταγές από την
ιδιαίτερη πατρίδα του, ξόδεψε
συνολικά 69.54 δολάρια. Περίπου τα 23 από αυτά πήγαν στην
αγορά κρέατος.

ΚΟΝ ΠΟΥΛΟΣ /ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Η εκδότης του περιοδικού
«Everyday Food» Αννα Λαστ.

Αύξηση των Ο Πάπας καλεί τους Καθολικούς να «μετανιώσουν» για τα λάθη τους
αιτήσεων
για ανεργία

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ’.

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Περίπου το ένα έκτο της τρέχουσας μείωσης έχει προέλθει
από τη βιομηχανία των κινητών
αξιών, σε σύγκριση με περίπου
το ένα πέμπτο των ζημιών στις
δύο προηγούμενες υφέσεις, είπε
χαρακτηριστικά ο Μπραμ.
Οι περικοπές θέσεων εργασίας
στη Γουόλ Στριτ ήταν μικρότερες
από ό,τι οι περισσότεροι οικονομολόγοι φοβούνταν όταν η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε και
ανέτρεψε μεγάλες τράπεζες όπως
η Lehman Brothers.

Οι εν λόγω απολύσεις έχουν
μεγάλο αντίκτυπο, επειδή οι τυπικές θέσεις εργασίας στον τομέα
των κινητών αξιών πληρώνουν
έξι φορές περισσότερο σε σχέση
με τις τυπικές θέσεις απασχόλησης εκτός του οικονομικού τομέα,
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η
Ρόζεν Ρέι, περιφερειακή οικονομολόγος της Fed. Το πρόβλημα
τώρα είπε η Ρόζεν είναι ότι η
Γουόλ Στριτ εξακολουθεί να δείχνει ότι συρρικνώνεται. Τα τελευταία στοιχεία από το πολιτειακό υπουργείο Εργασίας έδειξαν
ότι ο αριθμός των θέσεων εργα-

Στην κλήρωση της Teτάρτης
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:
NEA ΥΟΡΚΗ

NEA ΙΕΡΣΕΗ
PICK 3: 470
PICK 4: 6001
CASH 5: 03, 18, 21, 24, 25
PICK 6: 08, 32, 34, 36, 39, 40
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
PLAY 3: 634
PLAY 4: 0314
CASH 5: 01, 15, 18, 30, 33

να ζητούν μέχρι και τη σύλληψη
του Πάπα.
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι
ο διάσημος εξελικτικός βιολόγος
Ρίτσαρντ Ντόκινς και ο συγγραφέας Κρίστοφερ Χίτσενς τέθηκαν επικεφαλής μιας ομάδας
Βρετανών που ζητούν την σύλληψη του Πάπα για «εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας», όταν
ο ποντίφικας επισκεφθεί τη Βρετανία το Σεπτέμβριο.
Στο πλευρό των δύο γνωστών
Βρετανών τάσσονται και ορισμένοι δικηγόροι σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίοι ζητούν να απαγγελθούν κατηγορίες στον πάπα Βενέδικτο
ΙΣΤ’ για συγκάλυψη κρουσμάτων
παιδεραστίας μεταξύ κληρικών.
Ο καθηγητής Ντόκινς, περισσότερο γνωστός από το βιβλίο «Το Εγωιστικό Γονίδιο»,

H Γουόλ Στριτ παραμένει ατμομηχανή της Οικονομίας για τη ΝΥ.

γράφει τώρα στο ιστολόγιό του
ότι υποστηρίζει «ολόψυχα» το
αίτημα του Χίτσενς για έκδοση
εντάλματος.
«Αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε
τον κόσμο μέχρι το σημείο που
η βρετανική κυβέρνηση θα αισθανθεί αμηχανία να προχωρήσει στην επίσκεψη του Πάπα«
εκτιμά ο Ντόκινς.
Τις απόψεις των άθεων επικριτών του ποντίφικα φαίνεται
να συμμερίζεται και ο αρθρογράφος Τζορτζ Μονμπιό της
εφημερίδας The Guardian: «Φανταστείτε τον Πάπα να περιμένει
τη δίκη του στη Βρετανία, και
θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε
τις συνέπειες της ριζοσπαστικής
ιδέας που ουδέποτε εφαρμόστηκε: την ισότητα απέναντι
στο νόμο» γράφει.

Οδηγός Εστιατορίων

Σημαντικό για τη Γουόλ Στριτ να ανακάμψει

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

DAILY No.: 839
WIN 4: 5073
PICK 10: 03, 08, 09, 17, 22, 26,
32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 56, 57, 59, 66, 71
TAKE-5: 19, 23, 25, 36, 38

αμαρτίες μας καταλαβαίνουμε
πόσο αναγκαίο είναι να δείξουμε
μεταμέλεια και έτσι να αναγνωρίσουμε τι πηγαίνει στραβά στις
ζωές μας» είπε ο Ποντίφικας
στη διάρκεια λειτουργίας στο
Βατικανό.
Είναι η πρώτη φορά που ο
Πάπας κάνει δημόσια αναφορά
για το θέμα της παιδεραστίας
από καθολικούς ιερείς από τις
12 Μαρτίου, όταν διάφορα δημοσιεύματα τον κατηγόρησαν
προσωπικά ότι -ως Καρδινάλιος
Ράτσινγκερ- κάλυψε παιδεραστές ιερωμένους όταν ήταν αρχιεπίσκοπος Μονάχου και επικεφαλής εκκλησιαστικής επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα σκάνδαλα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με
διανοούμενους και δικηγόρους

MANHATTAN

σίας στη βιομηχανία κινητών
αξιών της πόλης μειώθηκε κατά
2.000, περίπου ή 1%, το Φεβρουάριο, ενώ οι περισσότεροι
άλλοι κλάδοι πρόσθεταν θέσεις
εργασίας.
«Το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των κινητών
αξιών εξακολουθούν να μειώνονται προκαλεί ανησυχία διότι αυτός ο δείκτης αποτελεί βαρόμετρο», συνέχισε η Ρόζεν. «Σε κάθε
άλλη ύφεση, ο τομέας αυτός άρχιζε να προσλαμβάνει πρώτος»,
επεσήμανε εξάλλου. Το ποσοστό
ανεργίας της πόλης έπεσε τον
Φεβρουάριο στο 10,2%, αφού
είχε φτάσει πρώτα στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 16 χρόνων (στο 10,5% τον Δεκέμβριο).
Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας αναμενόταν να ανακοινώσει χθες την έκθεση του για
το ποσοστό ανεργίας του μηνός
Μαρτίου.
Η Ρόζεν εντόπισε την αύξηση
της εξάρτησης της πόλης από τη
Γουόλ Στριτ, δείχνοντας πώς οι
θέσεις εργασίας του οικονομικού
τομέα παρείχαν το ένα όγδοο
όλων των μισθών που προσφέρονταν στην πόλη το 1972. Μέχρι
το 2007, περισσότερο από το
ένα τρίτο όλων μισθών προέρχονταν από τον οικονομικό τομέα.

QUEENS

308 East 86th Street
New York, NY 10028

(212)628-9100
Καθημερινά 2 μ.μ. - 11 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή 12 Μ. - 11 μ.μ.

20-01 Steinway Street
Astoria, NY 11105

W
R

Αυθεντική
ελληνική κουζίνα

• Βιβλιοπωλείο

Εxecutive Chef ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

• Μικρές Αγγελίες
• Συνδρομές • Διαφημίσεις

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
από τις 8 μ.μ. - 12

• Κατ’οίκον διανομή

με τους ΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
και ΤΑΣΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΙΘΑΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΗΛ: (718) 784-5255
ΦΑΞ: (718) 472-0510

VALET PARKING
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (718)-274-9800

Η αίθουσα διατίθεται
για τις κοινωνικές σας
εκδηλώσεις.
Catering available.
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ

Day & Night

34-01 30th Avenue
Astoria, NY 11103

“Fit For The gods” Daily News

(718) 721-7217
www.ovelia-ny.com

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος
Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Πέμπτη
15 Aπρίλίου:

«L. A. Times»
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δυνάμεις μάχονται τους
Ταλιμπάν.

«Boston Globe»
«Ναι» από τη Βουλή για τα καζίνο.

«New York Daily News»
Η απειλή του δασκάλου.

«Chicago Tribune»
Τρόμος και θλίψη: τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν από την Αστυνομία δολοφονημένοι μέσα σε
ένα διαμέρισμα.

«New York Post»
Πέσε κούκλα.
«New York Times»
Ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν το Tea Party.

«USAToday»
Μέτρια παραμένει η ανάπτυξη
υποστηρίζει ο επικεφαλής της
Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας.
«Wall Street Journal»
Στο μικροσκόπιο ο διευθυντής
της Goldman.

Mythos Restaurant

WR

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Μεγάλη άνοδο σημείωσε ο αριθμός των νέων ανέργων στις Ηνωμένες Πολιτείες,
για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας ότι η εύρεση εργασίας συνεχίζει να είναι
δύσκολη για τους ανέργους της
χώρας, παρά την ενίσχυση της
πορείας της οικονομικής ανάκαμψης.
Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας, τα επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν
την περασμένη εβδομάδα κατά
24.000, στο εποχικά προσαρμοσμένο νούμερο των 484.000,
το υψηλότερο επίπεδο από τον
Φεβρουάριο.
Οι οικονομολόγοι εκτιμούσαν
ότι θα υπήρχε μείωση της ανεργίας, ενώ κυβερνητικός αναλυτής προειδοποίησε ότι τα στοιχεία ενδέχεται να μην παρουσιάζουν την ακριβή εικόνα της
αγοράς εργασίας, καθώς υπήρχαν δυσκολίες εποχικής προσαρμογής λόγω των εορτών του
Πάσχα.
Eν τω μεταξύ, ελαφρώς ανοδικά, κατά 0,1%, αλλά χαμηλότερα από τις προσδοκίες και
τις εκτιμήσεις των ειδικών κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες
τον Μάρτιο, παρά την ανάπτυξη
που καταγράφει ο μεταποιητικός
κλάδος της χώρας.
Σύμφωνα με την έκθεση της
Fed, η μεταποίηση, που αποτελεί
το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανικής παραγωγής, βελτιώθηκε κατά 0,9%, με αιχμή την
ενίσχυση του κλάδου διαρκών
καταναλωτικών αγαθών.
Ωστόσο, σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε στον κλάδο
ειδών πρώτης ανάγκης, κατά
6,4%.

ΒΑΤΙΚΑΝΟ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Ο Πάπας Βενέδικτος
ΙΣτ’ δήλωσε ότι σήμερα που ο
κόσμος μιλά για τις «αμαρτίες»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, της
Καθολικής Εκκλησίας, είναι σημαντικό αυτή να μεταμεληθεί
για αυτές.
Πρόκειται για την πρώτη
φορά που ο Πάπας κάνει δημοσίως αναφορά στο θέμα της
παιδεραστίας από καθολικούς
ιερείς.
«Πρέπει να ομολογήσω, ότι
εμείς οι χριστιανοί, ακόμα και
στη σύγχρονη εποχή, αποφεύγουμε τον όρο “μετάνοια” συχνά
που μας φαίνεται πολύ σκληρός.
Δεχόμενοι σήμερα επίθεση
από τον κόσμο που μας μιλάει
για τις αμαρτίες μας, καταλαβαίνουμε ότι το να είμαστε ικανοί να μεταμεληθούμε για τις

196-29 Northern Blvd. Flushing, NY 11358
(Across from St. Nicholas Church)

Τel.: (718) 357 6596

Για όσους αγαπούν την Αυθεντική Ελληνική
Κουζίνα και το καλό, υγιεινό φαγητό
Διαλέξτε από τη μεγάλη ποικιλία μας από τα εξαιρετικά
φαγητά μας, γνωστά για τις πλούσιες μεσογειακές γεύσεις
και την παράδοση στην άριστη ελληνική γαστρονομία με
άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

ANOIKTA: 11:00 π.μ. - 11:00 μ.μ.

«Washington Post»
Εντείνεται η μάχη για τη ρύθμιση του οικονομικού συστήματος.

Η αίθουσά μας διατίθεται
για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.

ΤΡΩΤΕ

ΥΓΙΕΙΝΑ

Σπεσιαλιτέ μας: Ψητό ψάρι στα κάρβουνα
ΣΤΟ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

MYTHOS

Μικρές Αγγελίες

10
Zητούνται Υπάλληλοι
BOHΘOΣ για το KOMMΩTHPIO
“23RD AVE. UNISEX HAIRCUT”,
31-12 23rd Ave., ASTORIA, NY. Tηλ.
(718) 728-9426.
11234/2221/04-20

INSTALLER-DELIVERY MAN και
CABINET MAKER, μόνο πεπεριαμένοι. Μισθός αναλόγως προσόντων
και benefits. Αποστείλατε βιογραφικό σας στο φαξ (718) 937-1691ή
τηλ. (718) 937-4780 ζητήστε τον
Μιχάλη.
116233/1698/04-19

Looking for a PERSON with excellent computer skills to work for a
MEAT & PROVISIONS DISTRIBUTOR
in ASTORIA. Knowledge of entrees
and take orders by the phone. Hours:
6am - 4 pm, Mon-Fri. Please call
(718)361-9070 or (917) 577-6660.
116235/17132/04-21

ΒABY SITTER σοβαρή και υπεύθυνη μη
καπνίστρια για άμεση πρόσληψη, να
βοηθά στην ανατροφή ενός παιδιού, 5
μέρες την εβδομάδα, 1μμ.- 7μμ. Περιοχή PORT WASHINGTON, L.I. Tηλ. (516)
365-1061, ζητήστε τη Μαρία ή αφήστε
μήνυμα.
116231/16589/04-16

ΤΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ για το ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤHΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Η Master Call Communications αποτελεί
μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία
τηλεπικοινωνιών (που βρίσκεται
στην επιχειρηματική ζώνη!) . Η εταιρεία μας προσφέρει διεθνείς, υπεραστικές, VoIP και τοπικές τηλεφωνικές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε
προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές.
(www.choosemcc.com). Περιγραφή
Εργασίας: Aξιόπιστες/ους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών για
πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης. Προυπηρεσια μη απαραίτητη. ΠΛΗΡΩΜΗ:Σταθερή ωριαία
αμοιβή. Μπόνους στις επιδόσεις.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Ικανός/ή να επικοινωνεί στα αγγλικά και απταίστως στα
ελληνικά. Γνώσεις Η/Υ (MS Office,
Internet κλπ.). Με εξαιρετική επικοινωνία και δεξιότητες στήν διαχείρηση χρόνου. Στείλτε το βιογραφικό
σας στο tmichalski@mcctelco.com
ή στο 212-324-2390 φαξ
116230/17140/04-22

Experienced BOILER BURNER
TECHNICIAN to become owner of
business without spending any of
your funds. Work at the 5 boroughs
of New York City. Your annual
income will be at least $200$250,000. Please call (516) 9222911 or cell.(516) 946-0618.
116232/2829/04-16

Eλληνική TABEPNA στο LONG
BRANCH, NJ (exit 105 στο Garden
State Pkwy), ζητά ΣEPBITOPOYΣ πεπειραμένους για πλήρη απασχόληση.
Tηλ. (732)222-4600 ή αποστείλατε
Email στο: Xenosllc@verizon.net
116226/16617-04-30

Ο “Εθνικός Κήρυκας” ζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για τα περίπτερα
και κατ’οίκον διανομή. Πρέπει να
έχει το λιγότερο 2 χρόνια πείρα, να
είναι υπεύθυνος και δραστήριος. Εργασία 6 μέρες την εβδομάδα. Καλός
μισθός και ιατρική κάλυψη. Αποστείλατε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: controller@
ekirikas.com
116228/01/04-30

ANTAΠΟΚΡΙΤΕΣ για τις πολιτείες
της Νέας Ιερσέης, της Πενσιλβάνιας
και του Μέριλαντ για πλήρη ή και μερική απασχόληση στο ομογενειακό
τμήμα του «Εθνικού Κήρυκα». Η καλή
γνώση της ελληνικής και γνώση της αγγλικής γλώσσας στοιχειώδες προσόν.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση omogenia@ekirikas.com
116195/01/04-30

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
COSTAS EMPLOYMENT
AGENCY
30-16 31st Street, ASTORIA
πλησίον 30th Ave.

Τηλ.(718) 274-1712
Διαθέτουμε όλων των ειδών εργασίες
για: RESTAURANTS, DELIS, PIZZAS
ROOMS & BOARD NY, CT, NJ & PA
Ζητήστε τον Γιώργο
Ωρες γραφείου:
Δευτέρα-Παρασκευή 7π.μ.-5μ.μ.
Σάββατο 8 π.μ-12 μεσημέρι
709623/7486/05-27

MY FRIEND EMPLOYMENT
AGENCY
(FILARAKI AGENCY)
45-55 47th St., Woodside,NY 11377
Παίρνετε το τρένο #7 και κατεβαίνετε
στο 46 Bliss St.

Tηλ.: (718)784-7602
ή (718)784-7361
Φαξ: (718)784-7396.
Ε-mail:
myfriendemployment@live.com
Aνοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα
7:00 π.μ - 7:00 μ.μ.

Zητ. τον Παναγιώτη ή τη Βάνια
Θα έχετε άμεση εξυπηρέτηση με
υπευθυνότητα για να βρείτε την εργασία που θέλετε.
709676/17008/06-23

Eνοικιάσεις Δωματίων
ASTORIA:ΔΩΜΑΤΙΟ επιπλωμένο με
χρήση μπάνιου, κατάλληλο για σοβαρό, εργαζόμενο κύριο, μη
καπνιστή. Oχι μαγειρική. Tηλ. (718)
932-2572.
437353/7182/04-20

ASTORIA: ΔΩMATIO επιπλωμένο,
με ξεχωριστή είσοδο, ψυγείο και
μπάνιο, τελείως ανεξάρτητο. Προτιμάται εργαζόμενο άτομο. Aποταθείτε
προσωπικά: 35-30 28th Street, Astoria, NY.
437352/15450/04-20

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων
HADDAM, CT
PIZZA/RESTAURANT, κεντρικός δρόμο, 5,000 τ.π., πρόσφατα ανακαινισμένο, καθιερωμένο για 15 χρόνια,
120 καθ.+bar, καλές εισπρ, μεγάλες
προοπτικές, πάρκιν για 60 αυτοκ.
Στον πάνω όροφο υπάρχουν 2 νοικιασμένα διαμ. που πάνε μαζί. Πωλείται
μόνο η επιχείρηση. Για πληρ. τηλ.
(860)345-4472 ή (860)368-8853, ζητ.
Mr. Naim.
200879/15833/04-21

LONG ISLAND -ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
DINER σε ωραιότατη περιοχή, τα
πάντα καινούργια, 150 καθ., 20 χρ.
λίστα και 14 option. Κατάλληλο για 2
συνέταιρους. Απαιτούνται $350,000
μετρητά. Μόνο σοβαροί αγοραστές
ζητ. τον Μπίλ (718) 614-1574 ή
(718) 423-1941.
200861/1812/05-06

EYKAIPIEΣ!!!
•DINER, MANHATTAN: Εβδομ.
εισπρ. $32,000, λίστα 10 χρ.
Τ.$600,000, προακτ. $300,000.
•DINER, LONG ISLAND: Eβδομ.
εισπρ. $22,000, λίστα 20 χρ., ενοίκιο
$6,000 με τους φόρους. Τ. $550,000.
•COFFEE SHOP, QUEENS: 10 χρ. λίστα, ενοίκιο $2,800 με τους φόρους,
εβδομ. εισπρ. $13,000+. Τ.
$350,000, προκατ. $150,000.
•COFFEE SHOP, BROOKLYN: 10 χρ.
λίστα, ενοίκιο $3,500 με τους
φόρους, εβδομ. $9,500-10,000. Τ.
$165,000, προκατ. $75,000.
•SOUVLAKI PLACE, MANHATTAN:
Eνοίκιο $4,000, 9 χρ. λίστα. Καλή περίπτωση για το κατάλληλο άτομο.
•COFFEE SHOP, MIDTOWN ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ: Eβδομ. εισπρ. $17-18,000,
12 χρ. λίστα. Τ. $375,000.
•DINER, LONG ISLAND: Eβδομ.
εισπρ. $35-38,000, λίστα 19 χρ.,
ενοίκιο $4,900. Τ. $1,000,000, προκατ.
$300,000.
•COFFEE SHOP, QUEENS: Εβδομ.
εισπρ.$15,000, λίστα 15 χρ.,
Τ.$245,000.
•COFFEE
SHOP/RESTAURANT,
LONG ISLAND: Eβδομ. εισπρ. $3840,000, λίστα 15 χρόνια.
•COFFEE SHOP, ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ:
Eβδομ. εισπρ. $17,000, 6 μέρες, 13
χρ. λίστα. Τ. $510,000, προκατ.
$175,000.
•COFFEE SHOP, QUEENS: Μέσα σε
κτίριο, ανοιχτό 5 μέρες. Eβδομ.
εισπρ. $9,500-$10,000. Τ.$150,000 με
$100,000 προκαταβολή.
•DINER, YONKERS: 14 χρόνια
λίστα, Τ.$100,000 με $60,000 προκαταβολή.
•COFFEE SHOP, QUEENS:Eβδομ.
εισπρ. $12-13,000, 10 χρ. λίστα.
κλείνει νωρίς. Τ.$250,000, προκατ.
$125,000.
•FAST FOOD, BROOKLYN: Εβδομ.
εισπρ. $10,000-11,000,
ενοίκιο
$3,200 με τους φόρους, λίστα 12 χρ.,
ενοίκιο $3,000. Τ. $300,000, προκατ.
$100,000.

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

PA προάστεια PHILADELPHIA, δίπλα
στο καζίνο DINER 350 καθ., άδεια
ποτού, εβδομ. εισπρ. $75.000+ με 20
χρ. λίστα. Τιμή $2,9Μ και DINER με
άδεια ποτού, οικόπεδο 2 acres, εβδομ.
εισπρ. $60,000+. Τιμή $5.6Μ. Πωλούνται μαζί σε λογική τιμή ή χωριστά.
ΡΑ καινούργιο DINER+SPORTS BAR,
καλό ενοίκιο, μακρά λίστα.
Προοπτική αγοράς ακινήτου. Μεγάλες δυνατότητες για ένα δυναμικό
αγοραστή. Η ΤΙΜΗ ΜΕΙΩΘΗΚΕ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Tώρα $1,050,000 με
$250,0000 προκαταβολή εάν βιαστείτε και υπογράψετε contract μέχι
τη 1η εβδομάδα του Aπριλίου.
SOUTH, NJ , DINER πρόσφατα ανακαινισμένο, με άδεια ποτού, 300+καθ.
Εβδομ. περίπου $60,000 με προοπτική
για περισσότερα. Πωλ. επιχείρηση και
ακίνητο $4,000,000.
LONG ISLAND DINER με 200 καθ.. Χρειάζεται καινούργιο ιδιοκτήτη. 19 χρόνια
λίστα. Τ. $800,000, προκατ.$300,000.
STATEN ISLAND, DINER καθιερωμένο για χρόνια, χαμηλό ενοίκιο,
καλή λίστα. Τηλ. για λεπτομέρειες.
SOUTH NEW JERSEY: DINER με
άδεια ποτού, 175 καθ., οικόπεδο 1
1/2 acre. Τιμή $2,400,000.
QUEENS μικρό DINER, καθιερωμένο πολλά χρόνια, 75 καθ., καλές
εισπρ. με προοπτική για περισσότερα. Πωλείται λόγω διαφωνίας
$280,000 για γρήγορη πώληση.
Zητείστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY
(718)981-5800 ή (718)619-7985
200142/16167/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIA
BAR/RESTAURANT: Πολύ γνωστό,
καθιερ. με εξαιρ. πελατεία. Πωλ.
επιχ., 11εξοπλισμός, άδεια ποτού
και ακίνητο (2nd & 3rd flrs, γραφεία
ή διαμ.), κοντά σε κυβερνητικά γραφεία, ξενοδοχεία, μαγαζιά κ.λπ.
RESTAURANT/BAR πολύ φημισμένο, καθιερωμένο και με σταθερή πελατεία. Προνομιούχα τοποθεσία.
Yψηλές εισπράξεις. Κτίριο 6,800
τ.π., 260 καθ. Bar/dining, αίθουσα
για εκδηλώσεις. Πωλ. επιχείρηση,
εξοπλισμός, άδεια ποτού και ακίνητο.
RESTAURANT, πολύ δημοφιλές καθιερωμένο πάνω από 50 χρ. με τον ίδιο
ιδιοκτήτη. Πάνω από 300 καθ. με banquet rms, outdoor deck & CATERING.
16,000+τ.π. Πωλ. επιχείρηση, εξοπλισμός, ακίνητο και άδεια ποτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ DEVELOPERS! Πωλούνται 22.07 acres δίπλα σε μεγάλη
εθνική οδό με πρόσοψη 1,342 π. και
1.5 μίλια από 150,000 τπ. Wal-Mart
και πλησίον εμπορ. κέντρου 43,200
τπ. φτιαγμένο πρόσφατα.
SUPERMARKET/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
10,881 τ.π. plaza ανακαινισμένο το
2002. Πωλούνται το supemarket που
κάνει πολύ καλές πωλήσεις, ένα laundromat και ένα ακόμη ακίνητο.
Mεγάλα κέρδη!!!
RESTAURANT/SPORTS BAR, εξαιρ.
κατάσταση (5 χρ.), πολυσύχναστη,
καλή περιοχή, 7,191 τ.π. σε 2.81
acres με χωριστό bar. Πωλoύνται επιχείρηση, εξοπλισμός και άδεια ποτού.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ!
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.

EYKAIPIEΣ!!!
1)PIZZA/SUBS, North of BOSTON: μόνο
Eβδομ. εισπρ. $35,000, 30% delivery.
50 καθ., 20 χρ.λίστα, ενοίκιο $2.800.
Tιμή $800,000 με 1/2 προκαταβολή.
2)BREAKFAST/LUNCH, ΗILLSBORO
CTY, NH: Πωλ.με το ακίνητο, εβδομ.
εισπρ.$9,000, 85% breakfast, λίγες
ώρες. Πάρκιν 40 αυτοκ. Τ.$425,000,
προκατ.$200,000 ή μόνο η επιχείρηση
$200,000. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
3)RESTAURANT με PUB. Σύνορα
MA/CT. Ετήσιες εισπρ. $1.5 εκατ. Μεγάλο πάρκιν, 220 καθ. Ζητούν
$300,000 προκατ. Πωλ. επιχείρηση και
ακίνητο. Ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται.
4)PIZZA/RESTAURANT, πλησίον WEBSTER, MA: Eβδομ. εισπρ. $1112,000, ανοιχτό 6 μέρες, χωρίς delivery, 70 καθ., 15 χρόνια λίστα.
T.$245,000 με $125,000 προκαταβολή.
5)PIZZA/SUBS, πλησίον MANCHESTER,
NH:Eβδoμ. εισπρ. $13,000, άδεια
ποτού, 99 καθ. + 25 στο patio. Ανεξάρτητο κτίριο, πάρκιν 100 αυτοκινήτων. T.$275,000,προκατ. $125,000.
με
5)BREAKFAST/LUNCH/DINER
άδεια ποτού, Πλησίον HARTFORD,
CT: Ανοιχτό μόνο 5 1/2 μέρες, εβδομ.
εισπρ. $10,000, 125 καθ., λίστα 50 χρ.
προοπτική αγοράς ακινήτου, πάρκιν
για 20 αυτοκίνητα. T.$225,000 με
1/2 προκαταβολή.
7)PIZZA SHOP, NORTHERN, CT: Πλησίον
MA. Εβδομ. εισπρ. $20,000 χωρίς delivery, 70 καθ., Β+W. Iδιος ιδιοκτήτης
40 χρ. Τ.$485,000, προκατ. $200,000.
Διατίθεται και το ακίνητο για
$225,000. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
Listings wanted, New England area
We have buyers
JIM PAPPAS R.E. (617) 325-4647
207860/438/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS
1)PIZZERIA/RESTAURANT + επάνω
ΔΙΑΜ. 3 υπνοδ., CAPE COD
FALMOUTH, κεντρ. δρόμος, 3,200 τ.π.,
36 καθ. Πάρκιν για 30 αυτοκίνητα.
Εξαιρετική τοποθεσία, μπροστά από
εμπορικό κέντρο. Πωλούνται επιχείρηση και ακίνητο $675,000. Μερική
χρηματοδότηση από ιδιοκτήτη.
2)PIZZERIA/FAST FOOD, MA: No
Delivery, ανοιχτό 6 μέρες, καιν.
μαγαζί με κουζίνα σε άριστη κατά
σταση, 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 προκατ.
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: MEDWAY,
MA, σε Shoping Center, 2,150 τπ.,
ενοίκιο $4,500 ΝΝΝ δρόμο.Ωραία
διαμορφωμένο, καλή τραπεζαρία,
σύγχρονα εξοπλ. κουζίνα. Ετήσιες
εισπρ. $930,000, 30% delivery.
Πωλ. η επιχείρηση $395,000, προκαταβολή $200,000.
5)SEAFOOD/FAST FOOD, DENNIS,
CAPE COD, MA, 85 καθ., dining rm.
Ιδιος ιδιοκτήτης για 30 χρ. Ανοίγει 10
μήνες το χρόνο. Ενοίκιο $2,500ΝΝΝ.
Πωλ. η επιχείρηση $250,000 , προκατ.
$150,000.μεγάλο παρκιν. Εξαιρετική
ευκαιρία!
6)PIZZERIA: GREENLAND, NH.
Αδεια ποτού, ίδιος ιδιοκτήτης για15
χρ., 65 καθ., ενοίκιο $1,650 το μήνα,
μακροχρόνιος λίστα.
OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 / (508) 495-0015

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

Legal Notice/Notice of Sale
NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS-WELLS FARGO
BANK, N.A., Plaintiff, AGAINST PREMLALL NANDKISHUR, ET AL., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 3/17/2009, I, the
undersigned Referee will sell at public
auction at the Queens County Courthouse, 88-11 Sutphin Boulevard,
Jamaica, New York, in Courtroom #25,
New York, on 5/7/2010 at 11:00 AM,
premises known as 91-04 175TH
STREET, JAMAICA, NY 11432. All that
certain plot piece or parcel of land,
with the buildings and improvements
thereon erected, situate, lying and
being in the New York City, Borough of
QUEENS, County of Queens and State
of New York, Section, Block and Lot:
Block: 9809 Lot: 64. Approximate
amount of judgment $168,218.86 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #20796/08. Gary Darche, Referee,
Steven J. Baum PC, Attorneys for
Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291 Dated: 3/3/2010
270771/15236

Legal Notice/Notice of Sale
NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - HSBC BANK USA,
NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE
FOR WELLS FARGO ASSET SECURITIES
CORPORATION, MORTGAGE PASSTHROUGH CERTIFICATES, SERIES 200713 , Plaintiff, AGAINST RHONA DUNCAN,
ET AL., Defendant(s). Pursuant to a judgment
of foreclosure and sale duly dated 1/6/2010,
I, the undersigned Referee will sell at
public auction at the Queens County Courthouse in Courtroom # 25, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, New York, on
4/23/2010 at 11:00 AM, premises known
as 158-05 134TH AVENUE, JAMAICA, NY
11434. All that certain plot piece or parcel
of land, with the buildings and improvements thereon erected, situate, lying and
being in the New York City, Borough of
QUEENS, County of Queens and State of
New York, Section, Block and Lot: Block:
12283 Lot: 41. Approximate amount of
judgment $562,662.88 plus interest and
costs. Premises will be sold subject
to provisions of filed Judgment Index
#11675/09. Alexander Herman, Referee,
Steven J. Baum PC, Attorneys for Plaintiff,
P.O. Box 1291, Buffalo, NY 14240-1291
Dated: 3/11/2010
270786/15236

Legal Notice/Notice of Sale

Zητήστε τον TOM MAΛΛIOΣ, Broker

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - PRECISION FINANCIAL, INC. C/O CHASE HOME FINANCE, LLC,
Plaintiff, AGAINST MICHAEL FRANCIS, ET AL.,
Defendant(s). Pursuant to a judgment of foreclosure and sale duly dated 1/22/2009, I, the
undersigned Referee will sell at public auction
at the Queens County Courthouse, 88-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, New York, in Courtroom #25, New York, on 4/30/2010 at 11:00
AM, premises known as 136-26 220TH PLACE,
LAURELTON, NY 11413. All that certain plot
piece or parcel of land, with the buildings and
improvements thereon erected, situate, lying
and being in the New York City Borough of
QUEENS, County of Queens and State of New
York, Section, Block and Lot: Block: 13112
Lot: 48. Approximate amount of judgment
$361,174.28 plus interest and costs. Premises
will be sold subject to provisions of filed Judgment Index #2064/07. Wyatt Gibbons, Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys for
Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY 142401291 Dated: 3/29/2010

2040RE/321/12-31

270848/15236

(717) 761-8106

Legal Notice/Notice of Sale
NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - HOUSEHOLD FINANCE REALTY CORP OF NY A/K/A
HHLD FINANCE REALTY CORP. OF NY ,
Plaintiff, AGAINST LOUIS COOK, ET
AL., Defendant(s). Pursuant to a judgment
of foreclosure and sale duly dated
6/19/2009, I, the undersigned Referee
will sell at public auction at the Queens
County Courthouse, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, in Courtroom #25, New York, on 4/23/2010 at
11:00 AM, premises known as 141-38
224TH STREET, SPRINGFIELD GARDENS,
NY 11413. All that certain plot piece or
parcel of land, with the buildings and
improvements thereon erected, situate,
lying and being in the New York City, Borough of QUEENS, County of Queens and
State of New York, Section, Block and
Lot: Block: 13066 Lot: 24. Approximate
amount of judgment $36,395.31 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #30611/08. Christina Cline,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291 Dated: 3/23/2010
270826/15236

Legal Notice/Notice of Sale
NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - HSBC BANK
USA, NATIONAL ASSOCIATION, AS
TRUSTEE UNDER THE POOLING AND
SERVICING AGREEMENT DATED AS
OF NOVEMBER 1, 2006, FREMONT
HOME LOAN TRUST 2006-D, Plaintiff,
AGAINST DEOLALL ITWARU, ET AL.,
Defendant(s). Pursuant to a judgment
of foreclosure and sale duly dated
4/30/2009, I, the undersigned Referee
will sell at public auction at the Queens
County Courthouse in Courtroom # 25,
88-11 Sutphin Boulevard, Jamaica,
New York, on 5/14/2010 at 11:00 AM,
premises known as 9729 130TH
STREET, SOUTH RICHMOND HILL, NY
11419. All that certain plot piece or
parcel of land, with the buildings and
improvements thereon erected, situate,
lying and being in the New York City
Borough of QUEENS, County of Queens
and State of New York, Section, Block
and Lot: Block: 9476 Lot: 35. Approximate
amount of judgment $869,064.41 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #28457/08. Guy R. Vitacco, Jr.,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291 Dated: 4/8/2010
270871/15236

Legal Notice/Notice of Sale
NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - HSBC BANK USA,
NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE
FOR NOMURA ASSET ACCEPTANCE
CORPORATION
MORTGAGE
PASSTHROUGH CERTIFICATES SERIES 2006AF1, Plaintiff, AGAINST HECTOR
CARABALLO, ET AL., Defendant(s). Pursuant
to a judgment of foreclosure and sale duly
dated 2/2/2009, I, the undersigned
Referee will sell at public auction at the
Queens County Supreme Court, 88-11
Sutphin Boulevard, in Court Room #25,
Jamaica, New York, on 5/14/2010 at
11:00 AM, premises known as 145-59
224TH STREET, ROSEDALE, NY 11422.
All that certain plot piece or parcel of land,
with the buildings and improvements
thereon erected, situate, lying and being
in the New York City, Borough of
QUEENS, County of Queens and State of
New York, Section, Block and Lot: Block:
13472 Lot: 24. Approximate amount of
judgment $468,848.54 plus interest and
costs. Premises will be sold subject to
provisions of filed Judgment Index
#4811/08. Thomas J. Graham, Referee,
Steven J. Baum PC, Attorneys for Plaintiff,
P.O. Box 1291, Buffalo, NY 14240-1291
Dated: 4/13/2010
270877/15236

Legal Notice/Auction Notice
John McLees, Auctioneer DCA# 0963893
sells on 04/26/10 9am 2740 Webster Ave,
Bx 04 Hyundai Vin#KMHWF35H8
4A989461 Re:Brooks,R,B, Toyota Motor
Credit Corp, 01 Lincoln Vin#1LNHM82
W61Y717816 Re:JR59 Corp,Carpio,O,M,
07 Toyota Vin#4T1BE46K77U617257
Re:Perez,S,A, Toyota Motor Credit Corp,
Cordero,M, 96 Nissan Vin#4N2DN11W
7TD830898 Re:Bourne,D,S,Eseh,K 9:30
am 601 Bergen Ave, Bx 07 Mazda Vin#
JM1BK344071634723 Re:Ruben-Diaz,D
10am 2175 Lacombe Ave, Bx 94 GDAN
Vin#1GRAA9620RW075330 Re:Adames, V,
Sons A Division of Case Credit Corp,
Rivera,J 10:30am 1373 Ogden Ave, Bx 98
Kawasaki Vin#JKAZX2C17WA0034 93
Re:Love,M 11am 1366 Montauk Hwy,
East Patchogue 97 Ford Vin#1FM DU24
E5VUA60049 Re:Pinto,A 11:30am 18
Brightside Ave, East Northport 02 Chevrolet Vin#2G1WH55K229111323 Re:
Cassar,C,J, GMAC. Publ. 4/09 & 4/16/10
270853/8598

Legal Notice/Auction Notice
GARAGEMAN’S LIEN SALE:S WITTENBERG DCA
#0942218 SELLS 4/24/10 10 Jerusalem Av
Hempstead 06 Bentley SCBBR53W46C0364
56 Re:Elegante Lsg Ltd; 4pm 3976 10th Av Nyc
96 Mercury 2MELM75W7TX619464 Re:Ric
hards,M,C. Publ. 4/09/10 & 4/16/10
270847/636

Legal Notice/Auction Notice
GARAGEMAN’S LIEN SALE:S WITTENBERG DCA
#0942218 SELLS 4/24/10 9am 3442 Baily Av
Bx 01 Audi TRUWT28NX11005088 Re:Jime
nez,R,A;10am 25 Elm Av Tmkns Cve 74 Datsu
HLB210023884 Re:Mueller,J,H; Publ:4/9/10
& 4/16/10
270854/11385
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Legal Notice/Auction Notice
GARAGEMAN’S LIEN SALE:S WITTENBERG DCA
#0942218 SELLS 5/01/10 9am 303 Maple Av
Smithtown 02 Gmc 1GKDT13S622512773 Re:
HERL1HY,W,P; 10:30am 263 Pacific Av Law
rence 70 Chevr 1368711525150 Re:Senft,G,P;
11am 123-10 So Conduit Bl Qns 00 Mercury
4M2DU66P4YUJ46882 Re:Hudson,M,D; 00
Bmw WBAGH8341YDP16413 Re:Horowitz,R,
G;12pm 114-06 159 St Qns 06 TR/MA 4KNF
C182X6L161600 Re: Blanchard Machinery Co.
Publ. 4/16/10 & 4/23/10
270860/636

ASTORIA/DITMARS
ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τούβλινη, Α’ & Β’
όροφος ένα διαμ. ντούμπλεξ 3 υπνοδ.
+νοικιασμένο διαμέρισμα ενός
υπνοδ. Χώρος πάρκιν. Απέναντι από
την Αγία Ειρήνη. Ησυχος δρόμος,
κοντά σε συγκοινωνία.

Δικηγόροι
ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATES
PETER J. KOULIKOURDIS
Member of NY, NJ, CT & DC Bars.
Αναλαμβάνουμε:
•ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ
•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ
•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(Criminal / Municipal)
•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)
Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644
Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555
707313/1949/12-31

Ζητούνται οικίες πρός πώληση
και διαμερίσματα προς ενοικίαση.
Διαθέτουμε και άλλα ακίνητα προς
πώληση. Αποταθείτε στο γραφείο
μας για άμεση εξυπηρέτηση.
www.zikosrealty.com
Ζητήστε τον Peter.
220864/14857/05-02

Πωλήσεις Οικιών
•ASTORIA-DITMARS area: Μεγάλο
γωνιακό οικόπεδο 125Χ100, υπάρχει
μέσα ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ και ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,
ιδανικό για κατασκευαστή. Μπορεί
να χτίσει μαγαζιά και διαμερίσματα.
Ζητούν $2,700,000.
•LONG ISLAND CITY: Διπλό γωνιακό
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 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 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 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:
ΔIAM. 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:ΔIAMEPIΣMA/CONDO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κατάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο, κοινόχρηστα $328/μήνα. T. $460,000.
•ASTORIA/SHORE TOWER: ΔIAMEPIΣMA CONDO ενός υπνoδ. με
μπαλκόνι και ξύλινα πατώματα, πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. T.$440,000.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ!
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ CREDIT ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ!
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔANEIO & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗTOY ΣΑΣ!

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,3 λουτρά, 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 αυτοκινήτων, εξαιρετική κατάσταση. Τ.$654,000.
Διαθέτουμε πολλές άλλες οικίες

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

Αρχιτέκτονες

GLOBAL CITY REALTY, INC.,
35-10 Broadway, Suite 207
Astoria, NY 11106

LABROS ARCHITECT

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

•ΑSTORIA/DITMARS, 37th STR.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τούβλ. 7 δωμ., 3
υπνοδ., υπόγειο, γκαράζ. Χρειάζεται
δουλειά. Είναι κληρονομιά! Τ. $575,000.
•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO με 3 δωμάτια, ένα
υπνοδωμάτιο, ευρίσκεται σε καλή κατάσταση. T. $ 249,000.
•FLUSHING, ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, τούβλινη, γωνιακή, 6+5 δωμ., τελειωμένο
υπόγειο. Ειναι κληρονομιά! Τ.
$719,000.
•ΑSTORIA/DITMARS, OIKIA 2
οικογ., τούβλ. 6+5+υπόγειο, σε
καλή κατάσταση, πάρκιν για 2 αυτοκίνητα. Κληρονομιά! Τ. $899,000.
•ASTORIA/23rd AVE & 35th ST, MONOKATOIKIA τούβλινη, γωνιακή με 4
δωμάτια, τελειωμένο υπόγειο, σε άριστη κατάσταση. T. $449,000.
•ASTORIA/DITMARS, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τούβλινη, ανακαινισμένη των
6 δωματίων, 3 υπνοδωμάτια, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. T. $699,000.
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO 4 δωματίων, 2 υπνοδωμάτια σε πολυκατοικία 6 οικογενειών με
χρήση υπογείου, πλυντηρίου και κήπου.
Τ. $ 439,000.
*****************
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

Legal Notice/Auction Notice
Lien Sale 5/1/10 9am @279 10 Ave Nyc
1984 Honda #JHMAB5226EC015889
Re:C Feldman J Bruner. Pub. 4/16 &
4/23/10
270878/11397

22221RE/45/12-31

0ΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
<FLUSHING: MONOKATOIKIA, τούβλινη, ανεξ, τύπου English Tudor, καιν.
κουζίνα, καθιστικό, 3 υπνοδ., σαλόνι με
τζάκι, τελειωμ. υπόγειο, γκαράζ. Τ. $699,000.
<BAYSIDE:MONOKATOIKIA τούβλ.,
ανεξάρτητη, επί οικοπέδου 60Χ100,
καινούργια, custom made, μεγάλη κουζίνα, 4 υπνοδ., 4 λουτρά, τελειωμένο
υπόγειο, radiant heat, γκαράζ 2 αυτοκινήτων. T. $1,375,000.
<WHITESTONE: ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
τούβλ. με 2 διαμ. των 6 δωμ., έκαστο
3 υπνοδ. και 2 λουτρά, walk-in και
τελειωμ. υπόγειο με ξεχωρ. είσοδο,
γκαράζ. Τ.$1,085,000.
<AUBURNDALE: MONOKATOIKIA
ανεξάρτητη, επί οικοπέδου 50X100,
πλησίον Αγίου Νικολάου, καινούργια
κουζίνα και μπάνιο, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ, Zoned R32. Τ. $649,000.
<FLUSHING: ΔIΠΛOKATOIKIA, ημιανεξ.,
σε άριστη κατάσταση με 2 διαμερίσματατων 5 και 5 δωμ., 2 υπνοδ. έκαστο διαμέρισμα, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. T.
$775,000.

32-14 Astoria Blvd, Astoria, NY 11102
Tel. 718.777.5700 Fax: 718.204.5464

<BEECHHURST, WATER FRONT: MONOKATOIKIA, τούβλινη, με ιδιωτική
μαρίνα μπροστά, οικόπεδο 110Χ108, 5
υπνοδ., 3 λουτρά, μπαλκόνια, κεντρικός
κλιματισμός, γκαράζ. T.$1,675.000.
<BAYSIDE: MONOKATOIKIA, ημιανεξάρτητη, σαλόνι, τραπεζαρία, 3 υπνοδ., 2
λουτρά, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. Τ.
$529,000.
<FRESH MEADOWS: MONOKATOIKIA
τούβλ., ανεξ., οικόπεδο 50Χ100, 3 υπνοδωμ. ,
3 λουτρά, τελειωμ. υπόγειο. T. $699,000.
<FLUSHING NORTH: Center Hall Colonial MONOKATOIKIA, ανεξάρτητη, τούβλινη,
σαλόνι με τζάκι, μεγάλη τραπεζαρία, custom
made κουζίνα, 5 υπνοδ., 3 1/2 λουτρά, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ 2 αυτοκινήτων,
χτιστή πισίνα. T.$980,000.
***********
< FLUSHING/BAYSIDE CO-OPS
του ενός και 2 υπνοδ., πλησίον όλων των
ευκολιών. Τιμές, από $129,000 για 1
υπνοδ. και από $199,000 για 2 υπνοδ.
Eπίσης ENOIKIAZONTAI ΓPAΦEIA
κατάλληλα για ιατρούς, professionals
και community facilities με πάρκιν.
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CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-21 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY

(718) 357-4800

ΔεχόμαστεAMERICANEXPRESS,VISA,MASTERCARDκαιDISCOVERγιααγγελίες,διαφημίσειςκαισυνδρομές(718)784-5255

ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ,
N.Y. STATE
• 20 χρόνια πείρα με το Bldg Dept.
• Εκδόσεις αδειών, Permits, Cof O
• RENOVATIONS l VIOLATIONS
• ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ: CAFES, DELIS,
RESTAURANTS, BARS, DINERS
(πάνω από 120 restaurants)
• Νομιμοποιήσεις υπογείων
• APPROVALS σε 3-4 ημέρες
• RESIDENTIAL • COMMERCIAL
• ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

(718) 357-1600
787048/2415/12-31

Πωλήσεις στην Eλλάδα
ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – όπισθεν Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, εμπορική
και αναπτυσσόμενη περιοχή, πωλείται αυτοτελές 6όροφο νεόδμητο εμπορικό κτίριο, καταστήματα και γραφεία, κατάλληλο για ιδία χρήση ή για
επένδυση. Για ανάλυση – φωτό –
σχέδια γράψτε μας: Loizos Alex,
Loizos Group International Real
Estate, 59 Panepistimiou Avenue,
10564, Athens Greece. Tel: 011-30-2103213213- Fax:011-30-210-3214305.
E-mail:info@loizosgroup.com
Web: www.LoizosGroup.com
A/A30/04-16

ΠΩΛHΣEIΣ EMΠOΡΙΚΩΝ AKINHTΩN
ΑΘΗΝΑ – εγγύς οδού Πειραιώς, πωλείται εμπορικό κτίριο, αυτοτελές,
κατάστημα & όροφοι γραφείων & οικία ρετιρέ, με θέα Ακρόπολη, σε οικόπεδο 243 μ2, έξτρα κατασκευές,
Ιδανικό για ιδία χρήση ή και για
επένδυση. Για ανάλυση – φωτό –
σχέδια γράψτε μας: Loizos Alex,
Loizos Group International Real
Estate, 59 Panepistimiou Avenue,
10564, Athens Greece. Tel: 011-30210-3213213- Fax:011-30-210-3214305.
E-mail:info@loizosgroup.com
- Web: www.LoizosGroup.com
A/A31/04-16

[
\
ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΟΡΑΒΙΒΛΙΩΝ
(718) 784-5255

37-1030thStreet,
L.I.C.,N.Y.11101

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
9:00π.μ.-5:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10π.μ.-3μ.μ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Ομιλία Νταβούτογλου
στην Ουάσιγκτον
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και γαμπρού

Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας
γιού, αδελφού, εγγονού, ανιψιού και εξάδελφου

ΠΑNAΓΙΩΤΗ ΤΑΡΧΑΝΙΔΗ

MIΛTOY ΛEBENTH

από τη Σπάρτη Λακωνίας

από το Bronx, NY

τελούμε μνημόσυνο στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου,
224 18th St., Brooklyn, NY 11215, το Σάββατο 17 Απριλίου 2010
και ώρα 9:30 π.μ., για την ανάπαυση της ψυχής του.

τελούμε μνημόσυνο στον ιερό ναό της Zωοδόχου Πηγής,
3573 Bruckner Blvd., Bronx, NY 10461, τηλ. (718) 823-2030,
τη Kυριακή 18 Απριλίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ.,
για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Η σύζυγος
ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΧΑΝΙΔΗ
Τα παιδιά
ΣΟΦΙΑ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ και ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΟΛΙΣΟΣ
Τα εγγόνια
ΗΛΙΑΣ και ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΡΗ
Τα αδέλφια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΡΧΑΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝTZΑBΡΑΚΟΣ
Οι κουνιάδοι
ΠΕΤΡΟΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΙΩΤΑΚΟΥ

Oι γονείς
AΘANAΣIOΣ και AΓΓEΛIKH ΛEBENTH
H αδελφή
KATEPINA ΛEBENTH
H γιαγιά
AIKATEPINH MIΛTIAΔH ΛEBENTH
O παππούς και η γιαγιά
ΣΩKPATHΣ και ΔHMHTPA MΠENTEBH
Oι θείοι εδώ
BEΛOYΔΩ (και νονά) και NATHANIEL SILVER
Οι θείοι στην Ελλάδα
Tα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.
900377/17150

Πωλήσεις στην Eλλάδα
ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN

Μέντιουμ/Αστρολόγοι
Δωρεάν η πρώτη πρόβλεψη

MENTIOYM JULIANΝE
Οι άνθρωποι πολλές φορές αποζητούν καθοδήγηση.
Η Julianne έχει βοηθήσει εκατοντάδες σε όλο τον Κόσμο.
Είναι προικισμένη και δίνει λύσεις
σε πολλά προβλήματα.

Ζητήστε τη βοήθεια της σήμερα

(718) 606-2046 • (347) 339-3850
Μιλήστε Αγγλικά

6973838325.

ΕΛΕΝΑ

ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ (Ελληνικό). Πωλείται
ΔΙΑΜEΡΙΣΜΑ ολοκαίνουργιο, πολυτελές, 3 υπνοδ. μεγάλο σαλόνι, 3
λουτρά, 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/A75/04-30

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
στην Ελλάδα

ΧΕΙΡΟΜΑNΤΕΙΑ
ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ
ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡOΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΒΟΗΘΑ ΣΕ
ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΙΚΑ, ΓΑΜΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ
ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΤΥΧΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ

(718) 522-3495
371 Court Street
Brooklyn, NY 11231
A/A109/04-19

Στους 617 οι νεκροί από
το σεισμό στην Κίνα
ΠΕΚΙΝΟ. («ΑΠΕ»). Τουλάχιστον
67 άνθρωποι, ανάμεσά τους 66
μαθητές, έχασαν τη ζωή τους
στο σεισμό που έπληξε την Τετάρτη τη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν χθες τα επίσημα Μέσα
Ενημέρωσης, υπενθυμίζοντας
την τραγωδία του προηγούμενου σεισμού στο Σετσουάν το
2008.
Τουλάχιστον άλλοι 10.000
άνθρωποι τραυματίστηκαν από
τη σεισμική δόνηση των 6,9 Ρίχτερ και τις μετασεισμικές δονήσεις στην ορεινή περιοχή,
σύμφωνα με κρατικά κινεζικά
ΜΜΕ.
Πολλοί τραυματίες στην κομητεία Γιουσού έχουν «απελπιστική ανάγκη ιατρικής βοήθειας»,
καθώς
υπάρχουν
μεγάλες ελλείψεις σε βασικές
προμήθειες -ιατρικό οινόπνευμα, γάζες, αντιφλεγμονώδη
κ.ά.-, δήλωσε αστυνομικός αξιωματούχος.
Ο σεισμός, που το γεωλογικό
ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS)
ανέφερε ότι είχε μέγεθος 6,9
βαθμών και η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Σεισμών της Κίνας εκτίμησε ότι είχε μέγεθος 7,1 βαθμών, σημειώθηκε τις πρώτες
πρωινές ώρες της Τετάρτης, όταν
οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής που επλήγη βρίσκονταν
ακόμα στα σπίτια τους.
Ο πρόεδρος Χου Ζιντάο κάλεσε να γίνει κάθε προσπάθεια

να σωθούν όσοι περισσότεροι
άνθρωποι είναι δυνατόν και
στην περιοχή έσπευσαν 5.000
διασώστες, περιλαμβανομένων
700 στρατιωτικών.
Ο άσχημος χειμωνιάτικος
καιρός, το μεγάλο υψόμετρο κι
οι ζημιές στο οδικό δίκτυο, τα
δίκτυα τηλεπικοινωνιών και άλλες υποδομές προκάλεσαν
πολλά προβλήματα στις προσπάθειες διάσωσης έως τώρα.
Ο Ουάνγκ Γιούμπο, υπεύθυνος του τομέα Παιδείας της
επαρχίας Τσινγκάι διευκρίνισε
πως από τον σεισμό κατέρρευσαν τουλάχιστον 11 σχολεία,
ενώ δεκάδες γονείς περιμένουν
με αγωνία νέα για τα παιδιά
τους.
«Την ώρα του σεισμού, οι μαθητές είχαν τελειώσει το μάθημα της γυμναστικής και οι περισσότεροι έπαιρναν το πρωινό
τους στην καντίνα του σχολείου
ή καθάριζαν τις αίθουσες διδασκαλίας», δήλωσε ο λυκειάρχης
ενός σχολείου.
«Ορισμένοι
βρίσκονταν
ακόμα στους κοιτώνες τους»,
συμπλήρωσε.
Να σημειωθεί ότι μέχρι χθες
είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από
τα ερείπια πάνω από χίλιοι άνθρωποι.
Από το σεισμό ισοπεδώθηκαν
15.000 κατοικίες με αποτέλεσμα
να μείνουν άστεγοι περίπου
εκατό χιλιάδες άνθρωποι.

********************

Ο Mίλτος μας δεν είναι νεκρός
Δεν μπορώ να πω, και δεν θα πω ότι ο Μίλτος μας είναι νεκρός.
απλά, θα πώ ότι έφυγε για λίγο μακριά μας.
Θυμάσαι; Οπως τότε που πήγε στην έρημο του Μοχάβι.
Με το χαρωπό χαμόγελο του και ένα γνέψιμο του χεριού του.
Το “παιδί μας” εξερευνεί μι’ άγνωστη γή, εν’άγνωστο κόσμο.
Ενώ εσύ και εγώ αναρωτιόμαστε πόσο σωστό άραγε νάναι,
που ο Μίλτος παρατείνει τον γυρισμό του.
Aχ, ξέρω και συ όπως και εγώ λαχταράς ν’ακούσεις
το περπάτημα του, τον ήχο της φωνής του
και να νοιώσεις το γλυκό αγκάλιασμα του γυρισμού του.
Σκέψου, όμως, ότι ο Μίλτος μας είναι εδώ, δίπλα μας
το ίδιο όπως πριν ένα χρόνο.
Γιατί σου λέω, ότι ο Μίλτος μας δεν είναι νεκρός
απλά, έφυγε για λίγο μακριά μας.
Μεταφρασμένο από την Dr. Κατερίνα Λεβέντη
(αδελφή του Μίλτου) του ποιήματος
“He is Not Dead” by James Witcomb Riley
909274/16716

Συνεχίζουν οι Ελληνες να
στηρίζουν την κυβέρνηση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΠΕ»). Αν και η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε
ποσοστό 46%, πιστεύει ότι τα
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την οικονομική
κρίση, ο Γιώργος Παπανδρέου
και το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να
έχουν την ευρεία αποδοχή των
πολιτών, σύμφωνα με πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση
της «Alco» για το περιοδικό «Φαντομάς», που πραγματοποιήθηκε
από τις 8 έως τις 13 Απριλίου, σε
δείγμα 1.000 ατόμων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες
(49,9%) δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που κάνει τη
δουλειά του ο Γ. Παπανδρέου
ως πρωθυπουργός, ενώ το 42%
εμπιστεύεται περισσότερο μια
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, για να βγάλει τη χώρα από την οικονομική
κρίση.
Σε άλλη ερώτηση αν «είστε

ικανοποιημένος ή όχι από την
απόδοση της κυβέρνησης», το
58,5% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά («όχι»), έναντι
34,7% που απάντησαν θετικά
(«ναι»). Αντίστοιχα για τη ΝΔ,
το 67,8% των πολιτών δηλώνουν
ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από
την παρουσία και τη δράση του
κόμματος ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, έναντι 23,7% που
δήλωσαν «ικανοποιημένοι».
Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο
της ΝΔ, Αντ. Σαμαρά, φαίνεται
πως εδραιώνει τη θέση στο κόμμα του, καθώς το 68,4% των
Νεοδημοκρατών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δράση του
ως αρχηγού της ΝΔ.
Οι υπουργοί Ανδρ. Λοβέρδος
(52%), Ευ. Βενιζέλος (49%), Γ.
Παπακωνσταντίνου (49%), Μ.
Χρυσοχοϊδης (43%), Αν. Διαμαντοπούλου (42%) και Μ. Ξενογιαννακοπούλου (39%) κρίνονται θετικά για το έργο και
την παρουσία τους.

Υστατο «χαίρε» στον
τραγουδοποιό Μάνο Ξυδού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το ύστατο «χαίρε» με ένα
ζεστό χειροκρότημα είπαν χθες
φίλοι και θαυμαστές του Μάνου
Ξυδούς, ο οποίος «έφυγε» αιφνιδίως το βράδυ της Τρίτης σε
ηλικία 57 ετών.
Ο Μάνος Ξυδούς αισθάνθηκε
αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας στο Νέο Φάληρο. Αφησε την
τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο Τζάνειο, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός του, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς.
Ο Μάνος Ξυδούς έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικά

τραγούδια της ελληνικής ροκ
σκηνής της τελευταίας 20ετίας.
Με τους Dreamer and the
fool moon και το τραγούδι Sandrina, σε αγγλικό στίχο, είχε
ανέβει στις πρώτες θέσεις των
καταλόγων πολλών ευρωπαϊκών
χωρών.
Συμμετείχε στην παραγωγή
του πρώτου και του τρίτου δίσκου των Πυξ Λαξ και έγινε μέλος του συγκροτήματος γράφοντας στίχους, μουσική και
κάνοντας φωνητικά, ενώ συνεργάστηκε με πολλούς Ελληνες
τραγουδιστές.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΠΕ»). Για ξεχωριστή στρατηγική σχέση που
συνδέει τις ΗΠΑ και την Τουρκία έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ
Νταβούτογλου, σε ομιλία του
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της Ουάσιγκτον, όπου κλήθηκε από τον συντονιστή,
πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ
στην Αγκυρα, και μετέπειτα
υφυπουργό Εξωτερικών Μαρκ
Γκρόσμαν, να αποσαφηνίσει τη
θέση της χώρας του στο ζήτημα
του πυρηνικού προγράμματος
του Ιράν.
Ο κ. Νταβούτογλου, ο οποίος
θα συναντιόταν με την Χίλαρι
Κλίντον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
περιέγραψε την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη η οποία έχει
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στην Ευρώπη, την Ασία,
τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο,
αλλά και στην Κασπία και τη
Μαύρη Θάλασσα. Αφού τόνισε
ότι η χώρα του είναι αντίθετη
στην κατασκευή πυρηνικών
όπλων από το Ιράν, συμπλήρωσε ότι ταυτόχρονα θεωρεί
πως κανένα κράτος δεν πρέπει
να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο
στη Μέση Ανατολή αναφερόμενος ευθέως στο Ισραήλ. Με αυτό
το σκεπτικό επέμεινε ότι η καλύτερη προσέγγιση στο θέμα
του Ιράν είναι η διπλωματική
προσπάθεια και όχι οι κυρώσεις,
και προς αυτή την κατεύθυνση
θα κινηθεί η Αγκυρα.
Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε
ότι στο πρόσφατο παρελθόν η
Τουρκία υπέστη σοβαρή οικονομική ζημία από τις κυρώσεις που
είχαν επιβληθεί στο επίσης γειτονικό της Ιράκ.
Στο πλαίσιο της προβολής της
γνωστής θέσης περί μηδενικών
προβλημάτων με τα γειτονικά
κράτη, ο Υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας επικαλέσθηκε και
την πρόοδο που σημειώνεται
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
την πρόσφατη συνάντησή του
με τον Δημήτρη Δρούτσα στην
Αγκυρα και τη σχεδιαζόμενη
επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

στην Αθήνα όπου θα τον συνοδεύσουν δέκα υπουργοί.
Ερωτηθείς από τον πρώην
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην
Αθήνα, και πρώην συντονιστή
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το
Κυπριακό, Τομ Μίλερ, για την
προοπτική λύσης στην Κύπρο, ο
επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι χάθηκε
μια μεγάλη ευκαιρία με την
απόρριψη του σχεδίου Ανάν το
2004, και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν η διεθνής κοινότητα να εξακολουθεί να στηρίζει
την ελληνοκυπριακή πλευρά η
οποία το καταψήφισε, και να
διατηρεί σε απομόνωση την
τουρκοκυπριακή κοινότητα παρότι αυτή το υπερψήφισε.
Ο κ. Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι αποδέχθηκαν το σχέδιο στις διαπραγματεύσεις του
Μπούργκενστοκ, αλλά δεν τάχθηκαν υπέρ της υπερψήφισής
του όταν ήρθε η ώρα της κρίσης,
δηλαδή τα δημοψηφίσματα. Και
χαρακτήρισε την εξέλιξη εκείνης
της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ ως
άδικη.
Ολοκλήρωσε, δε, την αναφορά του στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι η Αγκυρα έχει ενθαρρύνει τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
να αναζητήσει ειλικρινά λύση,
και στο πλαίσιο αυτό ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κατέθεσε τον Ιανουάριο συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά εκτίμησε ότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά δεν
έχει κίνητρο να πράξει το ίδιο
και επιμένει σε ανοιχτές συνομιλίες χωρίς χρονοδιάγραμμα.
Τέλος, ερωτηθείς για την
ελεύθερη λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόνισε
ότι αποτελεί υποχρέωση της
τουρκικής πολιτείας να διασφαλίσει τη θρησκευτική ελευθερία,
υποσχέθηκε να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν αποδέχθηκε
την οικουμενικότητα του θεσμού, λέγοντας ότι με βάση τη
συνθήκη της Λωζάννης ο Πατριάρχης πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης.

Χάος στις πτήσεις της ΕΕ
λόγω ηφαιστειακής τέφρας
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «in.gr»). Διακόπηκαν οι
πτήσεις από και προς πολλές
χώρες της Βόρειας και Δυτικής
Ευρώπης εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από την Ισλανδία.
Καθηλωμένα τα αεροπλάνα σε
Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Δανία,
Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία,
Γερμανία και Νορβηγία, ενώ ακυρώθηκαν και οι πτήσεις από
Αθήνα σε Βρετανία και αντίστροφα.
Το πρωτοφανές για την ιστορία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών «μπλακ-άουτ» μπορεί να
διαρκέσει και πέραν της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με το
περιφερειακό κέντρο ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol, το οποίο εισηγήθηκε την
απαγόρευση της πρόσβασης σε
εναέριους χώρους πολλών χωρών
της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης
εξαιτίας της ηφαιστειακής σκόνης
από την Ισλανδία, που αποτελεί
τεράστιο κίνδυνο για τις πτήσεις.
Τα δύο μεγάλα αεροδρόμια
στην πρωτεύουσα της Γαλλίας,
το «Σαρλ ντε Γκολ» και το Ορλί,
παρέμεναν κλειστά ενώ η «Air
France» ακύρωσε εκατοντάδες
πτήσεις από τις 1.700 που εκτελούνται κατά μέσο όρο την ημέρα.
Η εναέρια κυκλοφορία διαταράχθηκε σοβαρά στη Γερμανία.
Περίπου 140 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το πρώτο της χώρας
και το τρίτο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της
διαχείρισης του αερολιμένα, Fraport. Πρόκειται για πάνω από
το 10% της ημερήσιας κυκλοφορίας.
Στην ακύρωση 635 πτήσεων

λόγω του κλεισίματος διαφόρων
ευρωπαϊκών αεροδρομίων προχώρησε και η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS.
Η Δανία απαγορεύει τις πτήσεις στον εναέριο χώρο της. Στη
Νορβηγία, οι Αρχές του αεροδρομίου του Οσλο ανακοίνωσαν
τη ματαίωση όλων των πτήσεων
από και προς τη νορβηγική πρωτεύουσα.
Οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν
να καθηλώσουν τα αεροπλάνα
στο Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και δυτικά τμήματα της
Γερμανίας μετά το μεσημέρι.
Η Βρετανία αποφάσισε καμία
πτήση να μην αναχωρεί και να
μην προσγειώνεται στο έδαφός
της -εκτός εάν πρόκειται για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης-, μέχρι τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής.
«Το σύννεφο ηφαιστειακής
τέφρας έχει επεκταθεί στη Βρετανία και συνεχίζει να ταξιδεύει
νότια», ανακοίνωσε η Υπηρεσία
Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας, λέγοντας ότι η ηφαιστειακή στάχτη αποτελεί «σημαντικό
κίνδυνο για την αεροπλοΐα».
Τουλάχιστον 4.000 πτήσεις
έχουν ακυρωθεί, εξαιτίας φόβων
ότι το σύννεφο ηφαιστειακής
τέφρας που έχει ήδη κάνει την
εμφάνισή του σε πολλές χώρες
της Ευρώπης, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στους κινητήρες
των αεροσκαφών, ενώ μειώνει
την ορατότητα.
Η «British Airways» ματαίωσε
όλες τις εσωτερικές πτήσεις, που
είχαν προγραμματιστεί για την
Πέμπτη, ενώ ανακοίνωσε ότι το
αεροδρόμιο του Λονδίνου παραμένει κλειστό.

Η Στέλλα από τη Σμύρνη
από Σπίλμπεργκ και Χανκς
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΠΕ»). Πρεμιέρα με εντυπωσιακά ποσοστά
τηλεθέασης, έκανε την Τρίτη
στην Αυστραλία η καινούργια πολεμική «μίνι» τηλεοπτική σειρά
με τίτλο «Ρacific», των Στίβεν
Σπίλμπεργκ-Τομ Χανκς.
Το δεύτερο επεισόδιο, που θα
προβληθεί την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, γιατί είναι γυρισμένο στη Μελβούρνη, έχει ελληνικό χρώμα και τολμηρές σκηνές! Αναμένεται δε, να κάνει
ρεκόρ τηλεθέασης.
Η Ομογένεια της Μελβούρνης
πρωταγωνιστεί στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, του οποίου το σενάριο έχει γράψει ο Γιώργος Πελεκάνος: Ενας Αμερικανός
στρατιώτης ερωτεύεται μια νεαρή
Ελληνίδα, της οποίας η οικογένεια μετανάστευσε στην Αυστρα-

λία μετά την καταστροφή της
Σμύρνης το 1922. Συγκεκριμένα,
το 1943 μεγάλη μεραρχία αμερικανικών δυνάμεων, εξαιτίας της
επικείμενης ιαπωνικής εισβολής,
που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, στάθμευσε στη Μελβούρνη. Ενας από αυτούς τους
στρατιώτες θα γνωρίσει και θα
ερωτευτεί τη Στέλλα, μια Ελληνίδα της Ομογένειας που ζει με
την οικογένειά της στην ελληνική
παροικία της Μελβούρνης.
Η ηθοποιός Κλερ Βαν Ντερ
Μπουμ που ενσαρκώνει την
Στέλλα, δήλωσε: «Οι Ελληνες βρίσκονται στην Αυστραλία από το
1827 και εγώ προσπάθησα να ερμηνεύσω όσο πιο αυθεντικά γίνεται μια Ελληνίδα».
Στο επεισόδιο αυτό σημαντικό
ρόλο έχει η ομογενής ηθοποιός
Ζωή Καρύδη.
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Αγιος Νικόλαος Υποθαλάσσιο πάρκο δημιουργεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
στον Αγιο Νικόλαο με στόχο την
προώθηση του καταδυτικού τουρισμού. Το έργο θα είναι το πρώτο
που γίνεται με τη συγκεκριμένη
τεχνική και με στόχο τις καταδύσεις σε ολόκληρη τη Μεσόγειο
και έχει μελετηθεί και θα υλοποιηθεί με δαπάνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.
Η παρουσίαση του έργου έγινε
στο Επιμελητήριο Λασιθίου από
τον διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ Κώστα Ντούνα που είχε
την ευθύνη εκπόνησης της μελέτης και ωρίμανσης του έργου. Η
πρωτοβουλία στηρίζεται από τον
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μιχάλη Καρχιμάκη,
ο οποίος σε γραπτή δήλωσή του
τονίζει πως η συγκεκριμένη υποδομή είναι πρωτοποριακή και θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη της
περιοχής. Η ιδέα ξεκίνησε πριν
από τέσσερα περίπου χρόνια,
όπως εξήγησε εισαγωγικά ο νομάρχης Λασιθίου Σήφης Αναστασάκης, όταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Νίκος Τζανόπουλος κατέθεσε την ιδέα στον
πρώην νομάρχη Λασιθίου, Αντώνη
Στρατάκη.
Δράμα Με τη ματιά ενός παιδιού και το χέρι ενός μικρού καλλιτέχνη, μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, στον
νομό Δράμας, δημιούργησαν μια
πρωτότυπη συλλογή των εθίμων
του τόπου τους. Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, τα παιδιά κατέγραψαν τα ήθη και τα
έθιμα της περιοχής τους, φτιάχνοντας ένα λεύκωμα με ζωγραφιές, παιχνίδια και ποιήματα.
«Στο χωριό μου το μικρό έχουμε
χορευτικό, μωμόγερους τους λένε
κι είναι έθιμο παλιό». Ετσι, αρχίζει
το ποίημα των μαθητών της γ’
τάξης του Δημοτικού Καλλιφύτου,
οι οποίοι καλούνται να μιλήσουν
για το πανάρχαιο αυτό έθιμο των
Δραμινών. Τουλάχιστον 21 έθιμα
περιγράφονται στο λεύκωμα, με
χιούμορ και με την τρυφερή θεώρηση του κόσμου από την παιδική ματιά. για τα αναστενάρια
της Μαυρολέυκης μιλούν τα παιδιά του νηπιαγωγείου: «...Χορεύουν στα κάρβουνα χωρίς παπούτσια και χωρίς κάλτσες. Δεν καίγονται. Ενας χοντρός ανέβηκε
μια ώρα στα κάρβουνα με νταούλια, ήπιε και ένα ούζο και δεν
κάηκε. Είναι ευλογημένοι από
την Αγία Ελένη και τον Αγιο Κωνσταντίνο...».
Ηράκλειο Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στις
γκαγκάλες του Ηρακλείου, όταν
παρασύρθηκε από φορτωτή. Το
δυστύχημα συνέβη έξω από την
αυλόπορτα του σπιτιού της ηλικιωμένης. Ο 34χρονος οδηγός
του φορτωτή σταμάτησε προς
στιγμή για να περάσει αυτοκίνητο
και στη συνέχεια έκανε όπισθεν
για να περάσει ένα άλλο, χωρίς
να προσέξει την παρουσία της
80χρονης, της οποίας προκάλεσε
το θανάσιμο τραυματισμό.
<Μηχανική βλάβη παρουσίασε
χθες το κρουαζιερόπλοιο «Aqua
Marine», την ώρα που αυτό έπλεε
ανοικτά του Ηρακλείου. Η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου ενημερώθηκε από τον πλοίαρχό του, ότι
ενώ έπλεε περίπου 8 ν.μ. ΒΑ του
Ηρακλείου, προερχόμενο από
Ρόδο με 998 επιβάτες, παρουσιάστηκε βλάβη στη δεξιά κύρια
μηχανή. Το πλοίο κατέπλευσε
αυτοδύναμα και προσέδεσε με
ασφάλεια στις 06:15 στον προβλήτα Ηρακλείου, όπου του απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να
αποκατασταθεί η βλάβη.
<Ομάδα αντεξουσιαστών κατέλαβε το βράδυ της Τετάρτης τις
εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού
σταθμού TV Creta, θέλοντας να
διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη
των έξι κατηγορουμένων για συμμετοχή στον «Επαναστατικό Αγώνα», αλλά και για την οικονομική
κατάσταση που υπάρχει. Οι αντεξουσιαστές, κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις του σταθμού την ώρα
του δελτίου ειδήσεων και μετέδωσαν ένα dvd με τις απόψεις
τους, ενώ στη συνέχεια, μια από
τις καταληψίες διάβασε ένα σχετικό κείμενο που είχαν συντάξει.
Επίσης κρέμασαν και πανό με
αντεξουσιαστικά συνθήματα. Λίγο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Εκτός των Αθηνών

της χώρας. Σε δηλώσεις του στο
«ΑΠΕ» ο δήμαρχος Ειρηνούπολης
Αθανάσιος Σπαθόπουλος επισήμανε ότι η δημοτική αρχή τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός
πεδινού Δήμου, στον οποίο θα
συμμετέχουν ακόμη οι Δήμοι Ανθεμίων και Δοβρά. Δηλώνει εξάλλου αντίθετος στο ενδεχόμενο
συνένωσης του Δήμου Ειρηνούπολης με τον Δήμο Νάουσας.
Σύμφωνα με τον κ. Σπαθόπουλο,
και ο Δήμος Ανθεμίων εμφανίζεται
θετικός στη συνένωση των τριών
Δήμων ενώ το θέμα εξετάζει και
ο Δήμος Δοβρά.

Πάτρα Τραγικό θάνατο βρήκε

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Κρατώντας χαρτιά με συνθήματα γραμμένα με σύστημα
Μπράιγ, δεκάδες τυφλοί με τους συνοδούς τους πραγματοποίησαν χθες το πρωί πορεία προς τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης,
την οποία κατέλαβαν συμβολικά για μισή ώρα, με αίτημα τη
δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή.
αργότερα αποχώρησαν ειρηνικά,
χωρίς να προκαλέσουν φθορές
στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Θεσσαλονίκη Εξιχνιάστηκε
η δολοφονία της 24χρονης, την
οποία είχε βρει νεκρή ο πατέρας
της, τη Δευτέρα (12 Απριλίου),
σε διαμέρισμα στην περιοχή της
Καλαμαριάς. Οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν
έναν 28χρονο από το φιλικό της
περιβάλλον, ο οποίος ομολόγησε
την πράξη του και αναμένεται
να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
<Κρατώντας χαρτιά με συνθήματα γραμμένα με σύστημα
Μπράιγ, δεκάδες τυφλοί με τους
συνοδούς τους πραγματοποίησαν
χθες το πρωί πορεία προς τη Νομαρχία, την οποία κατέλαβαν
συμβολικά για μισή ώρα, με αίτημα τη δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή. Μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, της Ενωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο
Λουδοβίκος Μπράιγ» και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών και μαθητριών της Σχολής
Τυφλών Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν στη Σχολή Τυφλών
και κατευθύνθηκαν στη νομαρχία,
φωνάζοντας συνθήματα και με
κεντρικό πανό «Εδώ και τώρα
δημόσια σχολή, εκπαίδευση και
πρόνοια να διατηρηθεί». Συγκεκριμένα, ζητούν από τον νομάρχη
Θεσσαλονίκης, με απόφαση του
νομαρχιακού συμβουλίου, να εκχωρήσει την αρμοδιότητα που
αφορά τη Σχολή Τυφλών, στο
υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και καλούν τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Βασίλειο Τουλίκα, να ανακαλέσει
άμεσα την απόφαση για λήψη
Κεφαλαίου Κίνησης.

Καρδίτσα Σοβαρές καταστροφές σε πλατεία, που βρίσκεται
στη διασταύρωση των οδών Ιθάκης και Περιβίου, στην Καρδίτσα,
προκάλεσαν άγνωστοι. Κατέστρεψαν την πέτρινη βρύση, τα παγκάκια, καθώς και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού. Συνεργείο του Δήμου Καρδίτσας
έκανε αυτοψία και κατέγραψε τις
ζημιές, οι οποίες θα αποκατασταθούν άμεσα.

κυραίων. Την ώρα του τραγικού
συμβάντος, τα δύο παιδιά της οικογένειας, που είναι κορίτσια, 12
και 9 ετών, βρίσκονταν στο σχολείο. Οι γείτονες, ακούγοντας
τους πυροβολισμούς, ειδοποίησαν
την Αστυνομία για να επέμβει.
Ηταν όμως αργά και για τους
δύο. Σύμφωνα με τους γείτονες,
η οικογένεια της γυναίκας του
48χρονου δράστη και αυτόχειρα
είχε επικοινωνήσει με την Αστυνομία και είχε ζητήσει να του
αφαιρεθεί το όπλο, καθώς φοβόταν για τη ζωή του παιδιού της.
Οι τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι
λέγεται ότι ήταν πολύ συχνοί και
ο δράστης αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Κόρινθος Εκθεση βιβλίου με
θέμα «Κορίνθιοι Συγγραφείς»λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00
ώς τις 13:00 και έως τις 23 Απριλίου, στην αίθουσα της σχολικής
βιβλιοθήκης του γενικού Λυκείου
Βραχατίου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη σχολική βιβλιοθήκη του γενικού Λυκείου Βραχατίου, και είναι μέρος των εκδηλώσεων που υλοποιήθηκαν
κατά την εφαρμογή πολιτιστικού
προγράμματος με γενικό τίτλο
«Κορίνθιοι Συγγραφείς».

Λάρισα Τα χρυσά τάματα από
την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής
που βρίσκεται στον φερώνυμο
ιερό ναό στη συνοικία των Αμπελοκήπων στη Λάρισα, έκλεψε
προχθές άγνωστος άνδρας. Ο δράστης, οι κινήσεις του οποίου έχουν
καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα
που λειτουργεί στο ναό, εισήλθε
στο χώρο γύρω στις 10:30 το
πρωί και αφού παραβίασε την
κορνίζα της εικόνας άρπαξε τα
χρυσά τάματα. Υπολογίζεται ότι
τα τάματα είναι αξίας περίπου 2
χιλιάδων ευρώ.

πισμό του 59χρονου αγνοούμενου
στον ποταμό Αξιό, συνεχίστηκαν
και χθες, καθώς τις προηγούμενες
ημέρες δεν σημειώθηκε αποτέλεσμα. Ο 59χρονος βρέθηκε στα
νερά του ποταμού όταν αναποδογύρισε η βάρκα στην οποία
επέβαινε μαζί με τον 40χρονο
συνεργάτη του, στο ύψος του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Πέτρου, στο νομό Κιλκίς. Ο 40χρονος
κατάφερε και βγήκε στην όχθη,
ενώ ο 59χρονος παρασύρθηκε
από το ποτάμι και αγνοείται.

Λυγουριό Το κατάστημα της
Αγροτικής Τράπεζας στο Λυγουριό
λήστεψαν λίγο πριν τις 10 χθες
το πρωί τέσσερις ένοπλοι κουκουλοφόροι και ακολούθως, μπήκαν στο Ταχυδρομείο της περιοχής, που βρίσκεται δίπλα από την
Τράπεζα. Και από τα δύο καταστήματα απέσπασαν άγνωστα
χρηματικά ποσά. Μετά τις δύο
ληστείες, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο, που είχαν
σταθμεύσει απέξω, και διέφυγαν.
Λίγο έξω από το Λυγουριό βρέθηκε εγκαταλειμμένο το αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι οι άγνωστοι
επιβιβάσθηκαν σε άλλο ΙΧ. Η
Αστυνομία έχει αναπτύξει περιπολίες και μπλόκα στην ευρύτερη
περιοχή, προκειμένου να εντοπίσει τους ληστές, χωρίς ως ώρας
αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι τόσο
η ΑΤΕ, όσο και τα ΕΛΤΑ, στο Λυγουριό, έχουν γίνει στόχος ληστών
και πριν λίγους μήνες.

Κέρκυρα Εν ενεργεία αστυ-

Νάουσα Ενα άτυπο δημοψή-

νομικός στην Κέρκυρα, στις 2 το
μεσημέρι χθες, σκότωσε την
36χρονη σύζυγο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες το υπηρεσιακό του
όπλο. Το φονικό έγινε στο σπίτι
του ζεύγους, στην περιοχή Αλεπού, προάστιο του Δήμου Κερ-

φισμα θα πραγματοποιηθεί τη
μεθεπόμενη Κυριακή στο Δήμο
Ειρηνούπολης του νομού Ημαθίας
προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να προσδιορίσουν τη στάση
τους ενόψει των συνενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο
του σχεδίου «Καλλικράτης», για
τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση

Κιλκίς Οι έρευνες για τον εντο-

προχθές το απόγευμα, ένας
57χρονος Βορειοηπειρώτης, ο
οποίος είχε πάει να μαζέψει σπαράγγια, στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Ο άτυχος άνδρας, κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες,
έπεσε σε γκρεμό και τραυματίσθηκε θανάσιμα. Το πτώμα του
57χρονου, ανασύρθηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας.
<Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται
φέτος, από τη βομβιστική επίθεση
στην οδό Βότση της Πάτρας, όπου
έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα,
αθώοι πολίτες. Τη Δευτέρα 19
Απριλίου, στις 11 το πρωί, θα τελεσθεί μνημόσυνο για τα θύματα
της βομβιστικής επίθεσης, στο
μνημείο που βρίσκεται απέναντι
από το κτίριο του Βρετανικού
Υποπροξενείου, στη διασταύρωση
των δρόμων Βότση και ΟθωνοςΑμαλίας.

Πολύγυρος Κλειστές παρέμειναν χθες οι υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)
από τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι της χώρας. «Το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Πολυγύρου έλαβε την απόφαση
να κλείσει σήμερα (χθες) για μια
μέρα ο Δήμος, καθώς οι ΚΑΠ μειώθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
από αυτό που είχε συμφωνηθεί
μεταξύ της ΚΕΔΚΕ και του υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ είχε συμφωνηθεί μείωση κατά 10%, τον
περασμένο Φεβρουάριο η μείωση
έφτασε το 28% και τον Μάρτιο
το 33%» αναφέρει στο «ΑΠΕ» ο
δήμαρχος Πολυγύρου, Θωμάς Καπλάνης. Η μείωση αυτή έχει συνέπειες στις δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί σε βασικές
του υποχρεώσεις όπως η κάλυψη
της μισθοδοσίας, των βασικών
λειτουργιών αναγκών του και των
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
«Αν δεν επανέλθουμε σε όσα συμφωνήθηκαν θα προχωρήσουμε
το επόμενο διάστημα σε επ’ αόριστον κλείσιμο του Δήμου» πρόσθεσε ο δήμαρχος.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
ΑΘΗΝΑ. (γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η κατάσταση στην ελληνική οικονομία με το ενδεχόμενο
άμεσης ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης προς την Ελλάδα, αλλά και οι αποφάσεις που
ελήφθησαν στην Ευρωζώνη για
σκληρές ποινές σε χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέη, η κόντρα
στην Ολομέλεια της Βουλής για
το φορολογικό νομοσχέδιο και
οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό υπό
τις πιέσεις των αγορών, είναι τα
θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα της Πέμπτης 15 Απριλίου.
«Αυγή»
Υπό διωγμόν υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Μέτρα υποδοχής του
ΔΝΤ βάζει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
«Λόγος»
Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Σκληρή
κόντρα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του φορολογικού.

προς τιμήν της Ομογένειας • Παραμένουν νευρικές οι αγορές για
την Ελλάδα. Ανοδος επιτοκίου.
Πτώση του ΧΑΑ • Εντονη αντιπαράθεση για το Φορολογικό •
Παπανδρέου - Σαμαράς συζήτησαν για Οικονομία • Κεφαλλήνες
και Αγιος γεράσιμος • Σώα βρέθηκε 11χρονη μετά από 4 ημέρες
• Εκανε κοπάνα για 17 χρόνια •
Κύριο άρθρο: Οι εκλογές στα κατεχόμενα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Ημερησία»
Στο κατώφλι ΕΕ- ΔΝΤ. Οι αγορές
πιέζουν για άμεση προσφυγή.
«Κέρδος»
Συναγερμός στις εφορίες. Μόνο
τρεις από τους 67 εφόρους κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους.
«Ναυτεμπορική»
Σκληρές ποινές για χώρες με υψη-

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
«Η Καθημερινή»
Ολα δείχνουν προσφυγή σε ΔΝΤΕΕ. Το σχέδιο διάσωσης κυριάρχησε στη συνάντηση Παπανδρέου
και Σαμαρά - Νέα εκτόξευση των
spreads.
«Ριζοσπάστης»
Ξαναγράψιμο της Ιστορίας και
επιχείρηση θεσμοθέτησης του
αντικομμουνισμού.
«Αδέσμευτος Τύπος»
Συντάξεις: Ποιες μειώνονται και
για ποιους ασφαλισμένους. Στο
Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα το
Προσχέδιο.
«Απογευματινή»
Μέσω ΑΣΕΠ οι διορισμοί και στα
ιδιωτικά σχολεία. Θα εφαρμοστεί
σύστημα αντίστοιχο με αυτό του
δημόσιου τομέα.
«Αυριανή»
Σε δίνη θανάτου βυθίζεται η χώρα.
Βρείτε λεφτά ή... φωνάξτε τώρα
το ΔΝΤ.

λά ελλείμματα-χρέη.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Αγγελιοφόρος»
«Στο σφυρί» 100 σπίτια το μήνα,
σύμφωνα με στοιχεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
«Αιχμή»
(Αιτωλοακαρνανίας)
Ούτε βήμα πίσω από Καστανίδη
για Εφετείο.
«Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Σφοδρή κόντρα κορυφής.
«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Σκληρή κόντρα για το Φορολογικό!
«Ελευθερία» (Καλαμάτας)
Πιθανόν την Κυριακή τα όρια
των νέων Δήμων.
«Ημέρα τση Ζάκυθος»
Στυγνή δολοφονία με θύμα
39χρονο στη Λιθακιά.

Χανιά Βαθιά το χέρι στην τσέπη
είναι αναγκασμένοι να βάζουν οι
Ελληνες καταναλωτές, προκειμένου να απολαύσουν το... χρυσάφι
της Κρήτης, το έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, την ώρα που το αντίστοιχο προϊόν στις χώρες του
εξωτερικού πωλείται ακόμη και
στη μισή τιμή! Πάνω από 70.000
τόνοι παρθένου ελαιολάδου καταλήγουν από τους κρητικούς
ελαιώνες στα ιταλικά τυποποιητήρια, όπου έπειτα από προσμίξεις
με ελαιόλαδα πολύ κατώτερης
ποιότητας επιστρέφουν στην Ελλάδα και πωλούνται ως έξτρα
παρθένα ελαιόλαδα. Το περίεργο
και πολλές φορές παράνομο ταξίδι
του κρητικού ελαιολάδου έχει συστηματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα πλέον να
αποτελεί ουραγό και υποχείριο
στις ορέξεις των μεγάλων «παικτών», της Ιταλίας και της Ισπανίας, που κινούν τα νήματα στην
παγκόσμια αγορά και φυσικά τα
καρτέλ ελαιολάδου. Την ίδια ώρα,
η παραγωγή της Κρήτης παρουσιάζει μια πτωτική τάση, καθώς
από το 2002 και μετά, από τους
100.000 τόνους ελαιολάδου, η
σοδειά παρουσιάζει κάποιες χρονιές ακόμη και πτώση της τάξης
του 35%, φτάνοντας μόλις στις
65 -70.000 χιλιάδες. Το κρητικό
λάδι πωλείται από τον παραγωγό
στον έμπορο με τιμή που δεν ξεπερνάει τα τελευταία χρόνια το
πολύ τα 2.20 ευρώ το κιλό (για
λάδι οξύτητας ως 3 γραμμές), με
το ποσό να πέφτει κατά πολύ,
ανάλογα την ποιότητά του.

«Το Βήμα»
Αρον άρον περικοπές σε συντάξεις
και όρια. Πιο σκληρό Ασφαλιστικό
κάτω υπό την πίεση των spreads.
«Η Βραδυνή»
Ανάπτυξη ή στην άβυσσο του
ΔΝΤ; Σε 15 ημέρες θα καταφύγουμε στο μηχανισμό στήριξης,
σύμφωνα με τον οίκο FITCH.
«Εθνος»
Συναγερμός για ζεστό χρήμα στις
εφορίες. «Εφοδος» τον Απρίλιο
με εντολή του υπ. Οικονομικών.
«Ελευθεροτυπία»
Μη μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς...
Παπανδρέου - Σαμαράς απεύχονται ΔΝΤ και ζητούν χαμηλούς
τόνους.
«Ελεύθερος Τύπος»
Οχι στο ΔΝΤ. Μπορούμε να τα
καταφέρουμε μόνοι μας. Ξεκάθαρη θέση Σαμαρά για την οικονομία.
«Εστία»
Ετσι αποκλίναμε από την Ευρώπη.
Το κοινό νόμισμα και η αδυναμία
υποτιμήσεως.
«Τα Νέα»
Ασφαλιστικό: 20%-30% θα μειωθούν οι συντάξεις από το 2018.
«Εθνικός Κήρυκας»
Αισιοδοξία Μπλούμπεργκ για ελληνική οικονομία. Στη δεξίωση

«Μακεδονία»
γερουλάνος κατά Παπαγεωργόπουλου. Ο Υπουργός Πολιτισμού
στη «Μ» για τον ανδριάντα Καραμανλή.
«Νέος Κήρυκας»
(Χανίων)
Ανατροπές στην εργασία.
«Πατρίς» (Κρήτης)
Καταγγελία για σκάνδαλο στο
ΠΑΣΟΚ!
«Πατρίς» (Πύργου)
Διαρρήξεις στο σκοτάδι...
«Πρωινός Λόγος»
«Ιωαννίνων»
Παρασκήνιο ΠΑΣΟΚ για «Καλλικράτη».
«Τύπος» (Θεσσαλονίκης)
«Guns n’ roses». γκαζοκρατία και
ανθοπόλεμος «τάραξαν» χθες τη
Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήμερα είναι Παρασκευή 16 Απριλίου. Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας.

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Φίλος μεν ο Πλάτων, αλλά φιλτέρα η αλήθεια.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Παρασκευή 16 Απριλίου 2010
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Εχετε πληθώρα ευκαιριών. Παλαιότερες προσπάθειές σας που
είχαν παγώσει ή καθυστερούσαν
σε κάθε τομέα, τώρα ενεργοποιούνται ξανά. Παρόλα αυτά, φανείτε επιφυλακτικοί όσον αφορά
την εγκυρότητα των ευκαιριών
που σας παρουσιάζονται.
ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Καινούργιες συζητήσεις και επαφές κινητοποιούν τον επαγγελματικό, οικονομικό αλλά και προσωπικό τομέα. Οι γεννημένοι το
πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου
αποφύγετε να φορτίσετε με ένταση συζητήσεις και επαφές με τους
συνεργάτες σας και βρείτε με ήρεμο τρόπο λύσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Η κατάσταση στον τομέα των
σχέσεων και των συνεργασιών
χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλές
υποθέσεις σας περνούν από κλυδωνισμούς, δημιουργώντας σας
ανασφάλεια, ειδικά σε όσους έχετε
γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο του
ζωδίου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Προσοχή σε συγκρούσεις, τόσο
με πρόσωπα εξουσίας όσο και με
τον σύντροφό σας, οικείους και
φίλους. Αποφύγετε τις συναισθηματικές εντάσεις και φυλάξτε τα
νώτα σας από μπερδέματα σε
σχέσεις και συνεργασίες σας.
ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Υπάρχει αρκετή κινητικότητα στον
επαγγελματικό σας τομέα, μέσα
από επαφές και αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις που προωθούν
την αξιοποίηση ευκαιριών. Συναντήσεις με πρόσωπα της οικογένειας, σας δίνουν την ευκαιρία
να δείξετε τα συναισθήματά σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Εντονη κινητοποίηση περιέχει η
σημερινή μέρα, αφενός στον επαγγελματικό και προσωπικό σας τομέα και αφετέρου σε τομείς που
σχετίζονται με διευθετήσεις νομικών, οικονομικών και ζητημάτων που αφορούν συμβόλαια ή
συμφωνίες. Κινηθείτε δυναμικά
και υπεύθυνα, διεκδικώντας ήρεμα όσα σας αναλογούν.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Καινούργια ελπιδοφόρα ξεκινήματα αλλά και παλιές προσπάθειες
που είχαν παγώσει ή καθυστερούσαν στον τομέα των σχέσεων
και συνεργασιών ενεργοποιούνται,
καθώς παρουσιάζονται ευκαιρίες
για θετικές εξελίξεις υποθέσεων
του παρελθόντος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Χειριστείτε με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για εσάς αλλά και
αρκετή προσοχή σχέσεις του περιβάλλοντος που μπορούν να σας
στηρίξουν επαγγελματικά όσο και
σε προσωπικά ζητήματα, όπου η
επικοινωνία ευνοείται. Βάλτε όρια
στη νευρικότητα και τον θυμό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Επαγγελματικά ζητήματα και οι
σχέσεις σας με τους συνεργάτες
σας θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Αν κινηθείτε με μεθοδικότητα και αξιοποιήσετε την υποστήριξη φίλων και γνωστών, μπορείτε να οδηγήσετε τα πράγματα
εκεί που έχετε σχεδιάσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Μείνετε ψύχραιμοι και μακριά
από καβγάδες στον επαγγελματικό αλλά και στον φιλικό τομέα.
Δώστε προσοχή σε δάνεια, νομικές
υποθέσεις αλλά και εκκρεμότητες
του παρελθόντος που ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο. Αποφύγετε
παρορμητικές κινήσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Οι επαφές σας με φίλους και πρόσωπα που σας γνωρίζουν καλά
διαφωτίζει την τάση σας να επιλέγετε αδιέξοδες καταστάσεις,
που είναι καιρός να αφήσετε πίσω
σας. Οσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο
δεκαήμερο του ζωδίου, κάντε
νέες επιλογές.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Σας δίνεται η δυνατότητα να σταθεροποιήσετε, με τη βοήθεια κοντινών σας προσώπων, προσωπικές και επαγγελματικές καταστάσεις που παρέπαιαν το τελευταίο
διάστημα. Οι γεννημένοι το τρίτο
δεκαήμερο μην αφήνετε τα πράγματα να αιωρούνται.

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

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕωΝ (ΝΕΤ)
ΨΥΧΑγωγΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ALTER)
ΨΥΧΑγωγΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ NGTV & NET
ΕΝΗΜΕΡωΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΖωΝΤΑΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
06:25 LOVE BITES
07:10 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
09:50 ΝΟΝ-STOP MUSIC
10:00 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:20 ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ
13:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
14:00 ΑΚΡωΣ ΟΙΚΟγΕΝΕΙΑΚΟΝ
14:50 ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕγΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
15:35 ΝΟΝ-STOP MUSIC
15:50 ΕΡωΤΑΣ
16:40 ΦΙΛΑ ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΟ ΣΟΥ
17:25 ΝΟΝ-STOP MUSIC
17:45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ
18:50 ΜΕ ΑγΑΠΗ

19:00 LOVE BITES
20:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
ΣΤΙΣ 20.00
21:00 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ
22:45 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ
01:00 ΑΚΡωΣ ΟΙΚΟγΕΝΕΙΑΚΟΝ
01:45 ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ
ERT SAT
06:00 ΠΡωΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡωΣΗ
10:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤωΡΑ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
14:30 ΦωΤΟΣΦΑΙΡΑ (ΕΤ-1 10/4)
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
16:00 ΕΧΕΙ γΟΥΣΤΟ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
19:00 INFO «ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ»
20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙγΜΗ» (Ε)
20:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ 20ο ΑΙωΝΑ
21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
22:00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
24:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
02:00 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ 20ο ΑΙωΝΑ
02:15 ΝEWS PLUS

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα.
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Ενα βήμα πριν από την αναγνώριση του ψευδοκράτους
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική
και μία ομοσπονδία, που θα έχει
όχι αριθμητική ισότητα των δύο
κοινοτήτων αλλά πολιτική ισότητα», συμπλήρωσε.
Μιλώντας για τις αντιδράσεις
που εκδηλώνονται αναφορικά
με την πολιτική ισότητα του 82%
με το 18%, ο κ. Κληρίδης υπέδειξε πως «σήμερα η ιδέα της
πολιτικής ισότητας έχει εδραιωθεί
διεθνώς».
Οπως ανέφερε ο κ. Κληρίδης,
η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων ήταν το κύριο θέμα των
συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου.
Υπενθύμισε ότι οι εξουσίες που
έδιναν οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον
Αντιπρόεδρο ήσαν ταυτόσημες,
καθώς, όπως είπε, τίποτα δεν
μπορούσε ο Πρόεδρος να κάνει
μόνος του χωρίς τη συμφωνία
και του Αντιπροέδρου.
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνταγματικών συνο-

Συνάντηση
Αρχιεπισκόπου
με τον Σουλτς
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας
Μάρτιν Σουλτς, είχε χθες στην
έδρα της Ευρωβουλής στις Βρυξέλλες, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος Β’.
Ο Αρχιεπίσκοπος πληροφόρησε τον κ. Σουλτς για το σκοπό
της επίσκεψής του, καθώς και
για το σεμινάριο που έγινε στην
Ευρωβουλή. Ειδικότερα, του έθεσε
το θέμα της προστασίας των μνημείων στα κατεχόμενα και ζήτησε
τη βοήθειά του. Οι Βρυξέλλες
πρέπει να επέμβουν γιατί εάν
καταστραφούν τα μνημεία δεν
μπορούν να αποκατασταθούν,
ανέφερε. Συζητήθηκε, επίσης, το
θέμα του απευθείας εμπορίου,
όπου του επισήμανε ότι στόχος
των Τ/κ δεν είναι εμπόριο, αλλά
η αναγνώριση τους. Του ανέφερε
επίσης ότι το εμπόριο μπορεί να
γίνει μέσω της κατεχόμενης Αμμοχώστου, αλλά με σφραγίδες
των εγγράφων από την Κυπριακή
Δημοκρατίας, αλλά οι Τούρκοι
δεν το αποδέχονται.
Για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι γίνεται μετά
πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. «Πιστεύω ότι θα συναντηθώ με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, του έστειλα επιστολή, η
στάση του ήταν θετική στο θέμα
της συντήρησης των μνημείων,
ενώ θα μου δοθεί η ευκαιρία να
θίξω με λεπτομέρειες όλα τα προβλήματα σχετικά με το εθνικό
μας θέμα», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος.
Από την πλευρά του, ο κ.
Σουλτς αναφέρθηκε στις «εκλογές»
στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας
ότι είναι δύσκολη οποιαδήποτε
πρόβλεψη, αν και όπως είπε, ο
ίδιος έχει την αίσθηση ότι ο κ.
Ταλάτ θα επικρατήσει. Εχουμε
εργασθεί από κοινού πολύ και
για μένα επιτυχώς, ο κ. Ταλάτ
απέδειξε ότι είναι ικανός και έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς που
είναι και το πιο δύσκολο, τόνισε.
Αυτό που λυπάμαι είναι ότι λόγω
των εκλογών βρισκόμαστε σε μια
φάση στασιμότητας, είπε.
Για το θέμα της προστασίας
των μνημείων στα κατεχόμενα,
τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα,
ενώ χαρακτήρισε καθοριστικό το
ρόλο της Τουρκίας και του τουρκικού στρατού στο θέμα αυτό.
Πληροφορήθηκα ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα πάει στην Τουρκία,
ελπίζω ότι θα συναντήσει τον κ.
Ερντογάν, κατέληξε ο κ. Σουλτς.

μιλιών, η ε/κ πλευρά πάλεψε
και πέτυχε για το άρθρο του
Συντάγματος σε σχέση με την
εκτελεστική εξουσία να χρησιμοποιηθεί η γαλλική διατύπωση
που έλεγε ότι η εκτελεστική
εξουσία διασφαλίζεται από τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο,
αντί του αγγλικού κειμένου, που
έλεγε ότι η εκτελεστική εξουσία
θα εξασκείται από τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι προς
το σκοπό αυτό θα είχαν και
Υπουργικό Συμβούλιο εκ δέκα
Υπουργών, εκ των οποίων οι
δέκα θα ήσαν Ελληνες και οι
τρεις Τούρκοι. Και αυτό, όπως
είπε, παρά την επιμονή της τουρκικής πλευράς όπως χρησιμοποιηθεί το βρετανικό κείμενο.
Λάθη και χαμένες ευκαιρίες
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε
λάθη που κάναμε όταν μετά την
ανεξαρτησία τέθηκε το πρώτο
φορολογικό νομοσχέδιο, για το
οποίο το Σύνταγμα προέβλεπε
ότι τα θέματα τα οποία αποτε-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης.
λούντο από τα θέματα των Δήμων, θέματα της εσωτερικής
ασφάλειας και τα φορολογικά
χρειάζονταν χωριστές πλειοψηφίες.
Οπως είπε, στις χωριστές πλειοψηφίες για το πρώτο νομοσχέδιο
τα ε/κ μέλη της Βουλής το ψήφισαν, ενώ τα τ/κ μέλη το κατα-

ψήφισαν, με αποτέλεσμα το νομοσχέδιο να μην εγκριθεί.
Στη συνέχεια, όπως πρόσθεσε,
σχηματίστηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου και
του Αντιπροέδρου, μια Επιτροπή
για συζήτηση του θέματος των
φορολογιών της οποίας Πρόεδρος
ήταν ο ίδιος. «Καταλήξαμε σε
μια συμφωνία με τον Ντενκτάς.
Οτι θα αναλάβει η κυβέρνηση
τα έξοδα για την τουρκική παιδεία
όπως και για την ελληνική παιδεία
και αντ’ αυτού εφόσον θα το
αναλάβουμε εμείς, η τ/κ πλευρά
δεν θα χρησιμοποιούσε το δικαίωμα χωριστών πλειοψηφιών.
Ετέθη το θέμα, ήμουν Πρόεδρος
αυτής της Επιτροπής, και πήγαμε
στο Υπουργικό Συμβούλιο», είπε,
προσθέτοντας ότι «το Υπουργικό
Συμβούλιο δέχθηκε το σχέδιο
υπό τον όρο ότι θα γίνει τροποποίηση του βασικού άρθρου του
Συντάγματος, το οποίο δυνάμει
του Συντάγματος, δεν επιτρεπόταν να τροποποιηθεί».
Οπως τόνισε ο κ. Κληρίδης, η
τουρκική πλευρά είχε δεχθεί και

Την πλήρη εξάρτησή του από την Τουρκία ομολογεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
παραδέχθηκε χωρίς ενδοιασμούς
ότι ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος
διαπραγματευτής εκτελεί οδηγίες
της Aγκυρας. Μάλιστα, ο Ταλάτ
προχώρησε ακόμη περισσότερο
και αποκάλυψε ότι σε περίπτωση
που δεν εκτελεσθούν οι οδηγίες
της Αγκυρας, υπάρχουν τιμωρητικά μέτρα.
Σε συνέντευξή του στη «Χουριέτ», ο Ταλάτ είπε: «Είμαι υποχρεωμένος να προειδοποιήσω το
λαό. Ας πούμε ότι έρχεται μια
εντολή από την Τουρκία, με την
οποία ζητείται να κάνει ο Ερογλου,
ό,τι έκανα εγώ μέχρι τώρα. Στην
περίπτωση που δεν συμμορφωθείς,
δεν μπορείς να πληρώσεις τους
μισθούς, δεν μπορείς να κάνεις
δρόμους, δεν μπορείς να κάνεις
τίποτε. Ο Ερογλου τι θα συζητήσει;
Τη στιγμή που θα πει ‘αναγνώρισε
την κυριαρχία μου’, η υπόθεση
θα έχει τελειώσει».
Απαντώντας σε ερώτηση, εάν
ο Ερογλου πείθει όταν λέει ότι
θα συνεχίσει τις συνομιλίες, ο
Ταλάτ απάντησε: «Δηλώνει ότι
δεν θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες και ότι ο πρώτος που θα
φύγει είναι ο Χριστόφιας. Είναι
φυσικό. Με αυτά που θα πει στον
Χριστόφια, ο τελευταίος δεν θα

αντέξει στις συνομιλίες πάνω από
τρεις ημέρες». Κατηγόρησε, επίσης, τον Ερογλου ότι δεν έχει
πολιτική, δεν συζητά πολιτικά
και δεν εμφανίζεται σε καμιά πολιτική συζήτηση μαζί του.
«Απλώς», πρόσθεσε, «με κατηγορεί
ότι έκανα παραχωρήσεις».
Ακόμη, επέκρινε τον Ερογλου
επειδή υποστηρίζει ότι το περιουσιακό θα λυθεί στη βάση των
αποζημιώσεων. «Αυτή», είπε, «είναι μια πολιτική που οδήγησε
στην καταβολή αποζημιώσεων σε
Ελληνοκυπρίους από την Τουρκία». Και εξηγώντας, στη συνέχεια,
πώς λειτουργεί η παράνομη επιτροπή αποζημιώσεων, ανέφερε:
«Οταν ένας Ελληνοκύπριος προσφύγει στην επιτροπή, κατ’ αρχάς
αναλαμβάνει το ‘Κτηματολόγιο’
να διαπιστώσει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Στη συνέχεια, η αρμόδια
διεύθυνση ετοιμάζει έκθεση σχετικά με τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες δόθηκε η ακίνητη περιουσία σε κάποιο χρήστη. Ακολούθως, ο Στρατός αποφαίνεται
για τη στρατιωτική και στρατηγική
σημασία που έχει η περιοχή στην
οποία βρίσκεται η περιουσία.
Τέλος, η Εισαγγελία μελετά
τις νομικές πτυχές. Εάν δεν υπάρχει μια από τις εκθέσεις αυτών
των υπηρεσιών, η προσφυγή δεν

Ο Ταλάτ προειδοποίησε ότι αν
«εκλεγεί» ο Ερογλου, « οι Τ/κ
δεν θα μπορούν να ανασάνουν.
εξετάζεται από την επιτροπή. Εάν
εκλεγεί ο Ερογλου, μπορεί να
πληγεί η επιτροπή».
Εξάλλου, σε δηλώσεις του στη
«Μιλιέτ», ο Ταλάτ τόνισε ότι η
λύση είναι προς όφελος των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας και
κατηγόρησε τον Ερογλου ότι το
όραμά του είναι η μη λύση. «Δίνει
βαρύτητα όχι στη λύση, αλλά
στην αναγνώριση της Τ.Δ.Β.Κ.,
για την οποία έγινε προσπάθεια
τα τελευταία 35 χρόνια και απέτυχε. Αυτό δείχνει ότι επιμένει
σε ξεπερασμένες πολιτικές. Γι’
αυτό αν εκλεγεί, θα μας γυρίσει

Η «Αλήθεια»
με τίτλο «Περιουσίες έναντι Κηδεμόνα», πως σήμερα ξανά στην

στα παλιά. Ο Ντενκτάς και ο Ερογλου δεν ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις και το επίπεδο των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε.
Ο Ταλάτ προειδοποίησε ότι
αν «εκλεγεί» ο Ερογλου, «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα μπορεί
να ανασάνει. Θα ξεχαστεί η λύση
και η ευθύνη της μη λύσης θα
επιρριφθεί στους Τουρκοκυπρίους.
Από την άλλη, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει προβλήματα στις διεθνείς της σχέσεις. Οι Τουρκοκύπριοι θα χάσουν ό,τι κέρδισαν
μέχρι σήμερα». Σε μια άλλη παραδοχή της εξάρτησής του από
την Τουρκία, ο Ταλάτ, διέψευσε
τους ισχυρισμούς του Ερογλου,
ότι έκανε παραχωρήσεις, τονίζοντας ότι «δεν είναι δυνατό να γίνουν παραχωρήσεις χωρίς να το
γνωρίζει η Τουρκία».
Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Κερύνεια, ο Ταλάτ τόνισε ότι ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης πρέπει να ακολουθεί πολιτική υπέρ της λύσης, διότι αυτή
η πολιτική στηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία.
Εξάλλου, ο Ερογλου, σε ομιλία
του, δήλωσε ότι θα παρακάθεται
στις συνομιλίες «ως εκπρόσωπος
του κυρίαρχου λαού» και θα αγωνιστεί ώστε οι Τ/κ να έχουν τα

ίδια δικαιώματα με τους Ελληνοκυπρίους. Απέρριψε την επιστροφή της Μόρφου στους Ε/κ, καθώς
και την εγκατάλειψη των εγγυήσεων. Κατηγόρησε τον Ταλάτ ότι
έκλαψε την ημέρα που ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος και είπε
ότι «ο Ταλάτ θα ξανακλάψει στις
18 Απριλίου». Εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα είναι ο νικητής των
«εκλογών» και μάλιστα με μεγάλη
διαφορά από τον Ταλάτ, και δήλωσε ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι
πιο κυρίαρχοι από τους Ελληνοκυπρίους».
Διασπάστηκαν οι έποικοι
Στήριξη στην «υποψηφιότητα»
Ταλάτ έδωσε χθες ο πρόεδρος
του Συνδέσμου των Τούρκων εποίκων Ενβέρ Ντίντζογλου.
Μιλώντας σε δημοσιογραφική
διάσκεψη, επέκρινε τον Ντερβίς
Ερογλου και ανέφερε ότι ο Ταλάτ
θα πρέπει να «επανεκλεγεί» στο
τιμόνι της τουρκοκυπριακής κοινότητας για άλλη μια θητεία, «για
να ολοκληρώσει το επιτυχημένο
έργο που έχει ξεκινήσει».
Χαρακτήρισε «ζωτικές» για
τους Τούρκους της Κύπρου τις
«εκλογές» της Κυριακής και ανέφερε ότι οι «μετανάστες», όπως
αποκάλεσε τους εποίκους, επιθυμούν λύση διότι θα τερματίσει
την αγωνία τους.

Πυρ και μανία ο Μάρκος Κυπριανού για το απευθείας εμπόριο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ο κανονισμός για το
απευθείας εμπόριο είναι νομικά
λανθασμένος και πολιτικά απαράδεκτος και δεν συνάδει και με
τα συμπεράσματα του Απρίλη του
2004, τα οποία επικαλείται, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών
Μάρκος Κυπριανού. Είπε, επίσης,
πως προς αποτροπή της προώθησης αυτού του κανονισμού η
Κυπριακή Δημοκρατία θα κινηθεί
σε επίπεδο των τριών θεσμών της
ΕΕ, του Ευρωκοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για να εξηγήσει ξανά
τις αδυναμίες και τα προβλήματα
που έχει αυτός ο κανονισμός και
πως δεν πρέπει να συζητηθεί.
Πέρα από την ουσία του περιεχομένου του κανονισμού, πρόσθεσε ο κ. Κυπριανού, η Κύπρος
θεωρεί ότι ήταν και τελείως ατυχής η περίοδος στην οποία επιλέχθηκε να προωθηθεί αυτός ο
κανονισμός, ότι υποσκάπτει, δυναμιτίζει τις συνομιλίες και μόνο
αρνητικές επιπτώσεις θα έχει σε

αυτές η προώθηση αυτού του κανονισμού.
Απαντώντας σε ερώτηση επεσήμανε πως η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά
με το θέμα της Αμμοχώστου δεν
έφυγε ποτέ από το τραπέζι.
«Εμείς θεωρούμε ότι ήταν μια
καλή πρόταση η οποία άρχισε
από την προηγούμενη κυβέρνηση
επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας,
ακολουθήθηκε από την Φινλανδική και τη Γερμανική Προεδρία
οι οποίες προσπάθησαν να την
προωθήσουν -είναι η τουρκική
πλευρά που ήταν αρνητική- αλλά
εμείς στις συνομιλίες ειδικά όποτε
εγείρεται το λεγόμενο θέμα απομόνωσης παρουσιάζαμε αυτή τη
λύση, δηλαδή επιστροφή της Αμμοχώστου και άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου αλλά κάτω
από ευρωπαϊκή διαχείριση και
χωρίς οποιαδήποτε βεβαίως αναβάθμιση ή πολιτική ενίσχυση του
ψευδοκράτους. Αυτό πάντα παρέμενε στο τραπέζι και είναι ένα
επιχείρημα και μια πρόταση η

οποία ισχύει», είπε ο ΥΠΕΞ.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της
ενημέρωσης της Δημοκρατίας από
πλευράς ΕΕ αναφορικά με τις
εξελίξεις γύρω από την προώθηση
του κανονισμού για το απευθείας
εμπόριο, ο ΥΠΕΞ είπε πως «εμείς
δεν θεωρούμε ότι η κοινοποίηση

«Είναι νομικά
λανθασμένος
και πολιτικά
απαράδεκτος»
εγγράφων και αποφάσεων με
αυτή την ηλεκτρονική μορφή που
είναι η καθιερωμένη φαίνεται
μορφή ήταν η αναμενόμενη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα θέμα που αφορά
ένα κράτος μέλος για το οποίο
έχουν εκφραστεί επανειλημμένα
από την προηγούμενη και την
νυν κυβέρνηση έντονες ενστάσεις
και επιφυλάξεις ότι η προώθηση
αυτού του θέματος δεν θα έπρεπε
να ακολουθήσει μια προηγούμενη

Επιτροπής, Κωστάκη Κωνσταντίνου, ένας στους τρεις Κύπριους
θα εκδηλώσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του και από αυτούς
ένας στους τέσσερις θα χάσει τη
ζωή του.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Στέλλα

Μισσιαούλη, είπε ότι αμφισβητούνται στα στοιχεία που κατατίθενται για τα κρούσματα στην
Κύπρο επειδή δεν λειτουργεί σωστά αρχείο για τον καρκίνο.
Ο εκπρόσωπος του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, Αδάμος Αδά-

μου, τόνισε ότι πέραν από το μέγιστο έργο που επιτελεί το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου,
υπάρχει άμεση ανάγκη για δημιουργία και λειτουργία των Ογκολογικών Τμημάτων στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού.

οποία συζητήθηκε και στο παρελθόν, σκέπτεται να απαντήσει
στις προσπάθειες επαναφοράς
του απευθείας εμπορίου των Τουρκοκυπρίων η Λευκωσία.

δίων που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και
φοροδιαφυγής.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οι χειρισμοί από την
κυβέρνηση του θέματος για το
απευθείας εμπόριο μεταξύ της
ΕΕ και των κατεχομένων, η προώθηση νομοσχεδίων για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για
το θέμα του Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, το σεμινάριο στις Βρυξέλλες για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα και οι
καταγγελίες για παραβίαση του
νόμου περί καπνίσματος σε δημόσιους χώρους είναι μερικά από
τα θέματα που προβάλλουν οι
χθεσινές εφημερίδες της Πέμπτης
15 Απριλίου.

γό άρθρο, ενώ το άλλο θα ήταν
το νεκρό άρθρο». Συνεχίζοντας,
ο κ. Κληρίδης είπε ότι αποφασίστηκε όπως ζητηθεί γνώμη από
το εξωτερικό και επελέγη ο Σερ
Φρανκ Χότσκινς, ο οποίος, όπως
υπενθύμισε, ήταν Γενικός Εισαγγελέας της Βρετανίας στις δίκες
της Νυρεμβέργης.
Οπως ανέφερε, μετέβη ο ίδιος
στο Λονδίνο και έφερε τη γνώμη
του Βρετανού νομικού, για την
οποία κατεβλήθησαν 5.000 λίρες,
και η οποία είπε ότι «εφόσον
δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση
του Συντάγματος, εάν γίνει εφαρμογή του Πρωτοκόλλου το ζωντανό τμήμα (living part) του
Συντάγματος θα ήταν το Πρωτόκολλο και το άλλο θα ήταν
μεν εκεί και όμως θα αχρηστεύετο», όπως είπε. «Και όμως το
απορρίψαμε», δήλωσε ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και
πρόσθεσε: «Ενα βασικό λάθος
που κάναμε που θα απαλλασσόμεθα από τις χωριστές πλειοψηφίες που προέβλεπε το Σύνταγμα
για τη Βουλή».

Ταλάτ: «Παίρνω και εκτελώ εντολές από την Τουρκία»

«Θερίζει» ο καρκίνος, ένας στους τρεις θα υποφέρει
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ανησυχητικά στοιχεία
για την αυξητική τάση των κρουσμάτων καρκίνου στην Κύπρο κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής
Υγείας της Βουλής.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της

είχε προτείνει μάλιστα, να γίνει
ένα Πρωτόκολλο, το οποίο να
υπογράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αντιπρόεδρος, ο
πρόεδρος της Βουλής και οι δύο
Πρόεδροι των Κοινοτικών Συνελεύσεων που σημείωνε ότι, εφόσον η κυβέρνηση θα καλύπτει
πάνω σε συμφωνημένη φόρμουλα
τη δαπάνη για την τουρκική παιδεία, δεν θα χρησιμοποιείτο το
δικαίωμα των χωριστών πλειοψηφιών.
Ο κ. Κληρίδης σημείωσε πως
«το Υπουργικό Συμβούλιο επέμενε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του άρθρου, η οποία δεν
μπορούσε να γίνει διότι ήταν
από τα βασικά άρθρα, που δεν
επιτρέπετο η τροποποίηση δυνάμει των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου». «Και έτσι χάσαμε μια
λαμπρή ευκαιρία», είπε ο κ. Κληρίδης, σημειώνοντας ότι «επί του
θέματος ο Γενικός Εισαγγελέας,
(Κρίτων) Τορναρίτης, συμφωνούσαμε ότι θα έπρεπε να δεχθούμε
αυτή την πρόταση, διότι αυτό
το Πρωτόκολλο θα ήταν το ενερ-

Ολομέλεια θα τεθεί το καυτό νομοσχέδιο για τη διάσωση του Κηδεμόνα των τουρκοκυπριακών
περιουσιών από τυχόν προσφυγές
Τουρκοκυπρίων στο ΕΔΑΔ που
θα έχουν ως αποτέλεσμα την κατάργησή του.
«Η Μάχη»
με τίτλο «Οργή κομμάτων κατά
του προέδρου Χριστόφια», αναφέρει πως για πολλοστή φορά
όλα τα κόμματα επικρίνουν τον
πρόεδρο Χριστόφια για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό και
συγκεκριμένα για την αδράνεια
της κυβέρνησής του για το απευθείας εμπόριο ΕΕ - κατεχομένων.
Ο «Πολίτης»
δημοσιεύει είδηση σύμφωνα με
την οποία με τη φόρμουλα της
επιστροφής της Αμμοχώστου, η

«Η Σημερινή»
με κύριο τίτλο «Πτυχία ανεργίας
για χιλιάδες νέους επιστήμονες»,
αναφέρει πως ενώ η ανεργία για
τους νέους 16-24 χρονών ανέβηκε
στο 16,5% και ο συνολικός αριθμός των ανέργων έφθασε σχεδόν
στις 25.000, εκατοντάδες πτυχιούχοι πυκνώνουν κάθε χρόνο τη
στρατιά των ανέργων.
«Ο Φιλελεύθερος»
με τίτλο «Υπερεξουσίες στον
Φόρο», αναφέρει πως φρένο στην
απώλεια φορολογικών εσόδων θα
επιχειρήσει να βάλει η κυβέρνηση
με την ολοκλήρωση έξι νομοσχε-

Η «Χαραυγή»
με κύριο τίτλο «Απεγκλωβίζονται
100.000 αγοραστές», αναφέρει
πως απεγκλωβίζονται χιλιάδες
αγοραστές οικοδομών χωρίς τίτλο
ιδιοκτησίας, οι οποίοι με την ψήφιση των πέντε νομοσχεδίων που
κατατίθενται σήμερα στη Βουλή
θα μπορούν να πάρουν τίτλους
ιδιοκτησίας.
Η αγγλόφωνη «Cyprus Mail»
με κύριο τίτλο «Χιλιάδες νεκροί
από το σεισμό στην Κίνα», αναφέρεται στον ισχυρό σεισμό που
έπληξε την Κίνα, ισοπεδώνοντας
σπίτια και σχολεία, με τους νεκρούς να φθάνουν τα 600 άτομα
και τον τραυματισμό χιλιάδων.

διαβούλευση. Για εμάς εκείνο θα
ήταν η ενημέρωση».
Πρόσθεσε ότι το έγγραφο αυτό
αναφερόταν στη αλλαγή της διαδικασίας λήψης απόφασης, όπου
εμπλέκεται πλέον και το Ευρωκοινοβούλιο. «Δεν σημαίνει ότι
σε εκείνο το έγγραφο περιλαμβανόταν και η πρόθεση της Επιτροπής να καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο το συγκεκριμένο έγγραφο. Και ακριβώς αυτά είναι
τα ζητούμενα από την έρευνα.
Βεβαίως θα κάνουμε και εμείς τις
πολιτικές μας διαπιστώσεις βέβαια,
και θα εξεταστεί πού και κατά
πόσον απέτυχε ή υπήρξε κενό
σε αυτή τη διαδικασία πληροφόρησης και εάν υπάρχουν ευθύνες
θα εντοπιστούν αλλά και με περισσότερο και βασικό στόχο να
διορθωθούν τα κενά που μπορεί
να υπάρχουν», ανέφερε. Σε ό,τι
αφορά στην ουσία του θέματος,
ο κ. Κυπριανού είπε πως «όσοι
δηλώνουν δημόσια ότι θέλουν να
βοηθήσουν στις συνομιλίες θα
έπρεπε να το σκεφτούν δυο φορές

προτού προωθήσουν τον κανονισμό. Αυτό είναι ένα επιχείρημα
το οποίο θα εξηγήσουμε στους
εταίρους μας», ανέφερε.
Ανακοίνωση της Βουλής των
Αντιπροσώπων αναφέρει ότι «δε
στάλθηκε επίσημα (σ.σ. στη Βουλή) το έγγραφο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το απευθείας εμπόριο, ούτε και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου. Στην
ανακοίνωση αναφέρεται ότι η
Βουλή των Αντιπροσώπων είναι
αποδέκτης εγγράφων που αποστέλλονται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά κύριο
λόγο, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έγγραφα που αποστέλλονται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Βουλή των
Αντιπροσώπων είναι προφανές
ότι αφορούν νομοθετικές προτάσεις για σκοπούς ελέγχου της
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, όπως προνοείται
στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Χρησιμοποιούν Βουλγάρες...
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Σύγχρονο γυναικοπάζαρο με Βουλγάρες στήνουν αλλοδαποί σε συνεννόηση με Κύπριους, υποσχόμενοι στις νεαρές
κοπέλες μεγάλα ποσά αν τελέσουν
γάμο στην Κύπρο.

Τελικά οι γυναίκες αυτές κλείνονται σε διαμερίσματα από τα
οποία γίνεται «παρέλαση» υποψηφίων γαμπρών από τρίτες χώρες, ενώ αν αρνηθούν να τελέσουν
εικονικό γάμο, τις οδηγούν στην
πορνεία.

Μείον 0,65% ο δείκτης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε χθες στις 1.462,8 μονάδες,
παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 έτυχε διαπραγμάτευσης στις 496,12 μονάδες,
καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,58%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στο ποσό του
1,7 εκ ευρώ.
Στο κλίμα της ημέρας όλοι οι
επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν πτώση, πλην
του τομέα των Ξενοδοχείων που
δεν παρουσίασε μεταβολή. Ετσι,
απώλειες σε ποσοστό 1,19% παρουσίασε η Παράλληλη Αγορά
και ακολουθούν οι Τράπεζες (0,66%), η Κύρια Αγορά (-0,64%),

οι Επενδυτικές (-0,57%) και η
Εναλλακτική Αγορά με 0,07%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι
της Ελληνικής Τράπεζας με 1,02
εκ. ευρώ (άνοδος 2,58%), της
Τράπεζας Κύπρου με 0,33 εκ.
ευρώ (πτώση 1,49%), της Marfin
Λαϊκής Τράπεζας με 0,30 εκ. ευρώ
(άνοδος 1,03%), της CTO Public
με 0,02 εκ. ευρώ (χωρίς μεταβολή) και του ομίλου Αντης Σπύρου
με 0,02 εκ. ευρώ (άνοδος 3,70%).
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Μεγάλα περιθώρια συνεργασίας της ελλάδας με τις ΗΠΑ
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μεγάλα τα περιθώρια συνεργασίας ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων, αλλά και
οι ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ελλάδα, επισήμανε ο υφυπουργός
Εξωτερικών, Σπύρος Κουβέλης,
από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου για την
παρουσίαση της Eλληνο-Αμερικανικής Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας 2020 (Αmerican-Hellenic
Enterprise Initiative 2020, AHEI
2020).
Στόχος της AHEI 2020, όπως
ανέφερε και ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννος Γραμματίδης,
σε συνέχεια της επίσκεψης του
πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, είναι η συντονισμένη προσπάθεια όλων των εταίρων της
για την ανάπτυξη και υλοποίηση
ενεργειών και δράσεων που θα
προωθήσουν το εμπόριο, τον τουρισμό, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά
τεχνολογίας, τις οικολογικές ενεργειακές λύσεις, την έρευνα και
ανάπτυξη και τέλος τη σύνδεση
εκπαίδευσης και καινοτομίας. Η
πρωτοβουλία αυτή, εστιάζοντας
στις προκλήσεις της εποχής μας,
θα δώσει μία σημαντική ευκαιρία
στη νέα γενιά Ελλήνων και Αμερικανών επιχειρηματιών να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα νέων
Διατλαντικών συνεργασιών.
Εταίροι αυτής της πρωτοβουλίας είναι όλα τα Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας, φορείς του

σματα στους στόχους που έχουν
τεθεί», όπως είπε.
Η υπουργός Οικονομίας Λούκα
Κατσέλη, μίλησε για το σχέδιο
νόμου σχετικά με τη απλούστευση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών
στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων.
Σε ιδιαίτερη αναφορά της, η
Υπουργός τόνισε πως αρκετοί τομείς στην Οικονομία λειτουργούν
με ολιγοπώλια, προσθέτοντας πως
τα υπουργεία συντονίζονται για
να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα,
ενώ αναμορφώνεται και ο νόμος
περί ανταγωνισμού. Ως παράδειγμα κακής λειτουργίας αγορών
έφερε τα κλειστά επαγγέλματα,
υπογραμμίζοντας ότι θα ξεκινήσει
διάλογος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και των κλειστών αγορών.
«Η κρίση είναι ευκαιρία για
να προχωρήσει η Ελλάδα σε ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης πέρα
από αυτό που έχει κάνει τα τελευταία 10 χρόνια», είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Ντάνιελ Σπέκχαρντ, από το βήμα της εκδήλωσης.
Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει
δυνατότητες ανάπτυξης για επενδύσεις και στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού, ωστόσο μέχρι τώρα,
πρόσθεσε, υπήρχαν πολύ σημαντικά εμπόδια κυρίως γραφειοκρατικά. «Η κυβέρνηση πλέον εστιάζει
στην ανατροπή αυτής της κατάστασης», διευκρίνισε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την τρομοκρατία, έδωσε συγχαρητήρια
στην κυβέρνηση, λέγοντας πως
η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να
είναι ένας «ασφαλής τόπος για
επενδύσεις και τουρισμό».

ευρωκινηση

Η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, ο πρέσβης των ΗΠΑ, Ντάνιελ Σπέκχαρντ και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Σπύρος Κουβέλης στη χθεσινή εκδήλωση για το «AHEI 2020».
ελληνικού εμπορίου και των εξαγωγών και κρατικοί φορείς στους
χώρους του εμπορίου, των εξαγωγών, του τουρισμού και της
εκπαίδευσης και καινοτομίας.
Σε μήνυμά του στη χθεσινή
εκδήλωση, ο κ. Παπανδρέου, αναφερόμενος στην «Ελληνοαμερικανική Πρωτοβουλία» εξέφρασε
την ικανοποίησή του «για τη δημιουργία του πρώτου claster επιχειρηματικών και πολιτικών δράσεων για την προώθηση συνεργασιών με τις ΗΠΑ μέσα από τη
δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια, τους συνδέσμους βιομηχανιών της χώρας, των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου
τομέα για ανάπτυξη και υλοποί-

ηση ενεργειών και δράσεων που
θα προωθήσουν το εμπόριο, τις
επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά τεχνολογίας,
τις οικολογικές ενεργειακές λύσεις,
την έρευνα και ανάπτυξη αλλά
και τις πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ».
Από την πλευρά του, ο κ. Κουβέλης, που φτάνει σήμερα Παρασκευή στις ΗΠΑ (σ.σ. Νέα Υόρκη και Σικάγο, από 16 μέχρι 24
Απριλίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της
Ομογένειας για την Εθνική Εορτή
της 25ης Μαρτίου και να έχει
σημαντικές συναντήσεις και να
εκφωνήσει ομιλίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα προωθώντας τους
στόχους της οικονομικής Διπλω-

<σε

ματίας), υποστήριξε ότι οι ευκαιρίες για συνεργασία και επενδύσεις υπάρχουν ιδιαίτερα στους
τομείς της πράσινης ανάπτυξης
και στις καινοτόμες και νέες τεχνολογίες.
Οσον αφορά στην AHEI 2020,
είπε πως έρχεται να συμβάλλει
προσθετικά, σε μια περίοδο κρίσης
κατά την οποία είναι κατανοητό
από όλους ότι εξωστρέφεια προσφέρει μια λύση για την έξοδο
από το πρόβλημα.
Υπογράμμισε δε για τις ΗΠΑ,
ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ελλάδας
και αναφέρθηκε σε συναντήσεις
που θα έχει στη Νέα Υόρκη με
επιχειρηματικούς παράγοντες «για
να έχουμε τα ταχύτερα αποτελέ-

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

A.S. COMPANY (ΚΟ)
ALAPIS (ΚΟ)
ALPHA TRUST (ΚΟ)
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)
ALSINCO (KO)
ALTEC (ΚΟ)
ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ASPIS BANK (ΚΟ)
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (K
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (
AUDIOVISUAL (ΚΟ)
AUTOHELLAS (ΚΟ)
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
BETANET (ΚΟ)
BYTE COMPUTER (ΚΟ)
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙ
COMPUCON (ΚO)
CPI (ΚΟ)
CROWN HELLAS CAN (ΚO
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO)
DIONIC (ΚΟ)
ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (
ELMEC SPORT (ΚΟ)
ENVITEC (ΚΟ)
EPSILON NET (ΚΟ)
EUROBANK EFG (ΚΟ)
EUROBANK PROPERTIES
EURODRIP (ΚO)
EUROLINE AEEX (ΚΟ)
EUROMEDICA (KO)
EUROXX (ΚΟ)
F.G. EUROPE (ΚO)
FASHION BOX (ΚΟ)
FLEXOPACK (ΚΟ)
FOLLI - FOLLIE (KΟ)
FORTHNET (ΚΟ)
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (
FRIGOGLASS (KO)
HELLAS ONLINE (ΚΟ)
INFO - QUEST (ΚΟ)
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)
INFORMER (ΚΟ)
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ
INTERINVEST AEEX (KΟ
INTRACOM HOLDINGS (Κ
INTRAKAT (KO)
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)
JUMBO (ΚΟ ανευ μερίσ
JUMBO (ΚΟ)
KLEEMAN HELLAS (KO)
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ
LAVIPHARM (ΚΟ)
LOGISMOS (ΚΟ)
MARFIN INVESTMENT GR
MARFIN POPULAR BANK
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕ
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
MEDITERRA (ΚΟ)
MERMEREN KOMB. A.D.
MEVACO (ΚΟ)
MICROLAND COMPUTERS
MIG REAL ESTATE (ΚΟ)
MINERVA (ΚΑ)
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
NUTRIART (ΚΟ)
OLYMPIC CATERING (ΚΟ
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗ
PASAL Α.Ε. (ΚΟ)
PC SYSTEMS (ΚΟ)
PERFORMANCE TECHNOLO
PLIAS (ΚΑ)
PROFILE (ΚΟ)
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
QUALITY & RELIABILIT
REDS (ΚO)
RIDENCO (ΚΟ)
RILKEN (KΟ)
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ
SATO AE (ΚΟ)
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Κ
SPACE HELLAS (ΚΟ)
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.&
SPRIDER STORES (ΚΟ)
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (
UNIBIOS (ΚΟ)
UNIBIOS (ΠΟ)
VELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ)
VIDAVO (ΚΟ)
VIVARTIA (ΚΟ)
VIVERE (ΚΟ)
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΟ)
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΟ)
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (Κ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΚΟ)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90)
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96)
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ)

ΚΛΕΙΣ.

ΑΝΟΙΓ.

MAX

MIN

0,70
0,40

0,70
0,40

0,70
0,40

0,70
0,38

7,70
6,60

7,70
6,26

7,70
6,78

7,70
6,16

0,17

0,17

0,17

0,16

0,57
1,42
1,33
0,66
1,99
0,52

0,57
1,42
1,29
0,68
1,92
0,53

0,59
1,42
1,35
0,68
1,99
0,54

0,57
1,41
1,28
0,64
1,89
0,51

0,78
0,65
19,86
0,08
0,31
7,95
0,60
0,33
0,38

0,76
0,64
20,00
0,08
0,31
7,95
0,64
0,32

0,80
0,67
20,15
0,08
0,31
7,95
0,64
0,34

0,75
0,64
19,52
0,07
0,31
7,95
0,59
0,32

Διαφ.%

5,60

-1,72
-4,05
3,10
-7,04
3,11
-1,89
-1,27
0,05
-3,12
0,63
-4,76
-2,56

2,10
6,62
6,65
0,81

6,29
6,50
0,80

6,79
6,75
0,81

6,11
6,44
0,80

5,75
2,31

4,02

4,08

4,08

3,98

-0,99

1,13

1,12

1,16

1,09

2,73

7,64
17,04
0,98
8,19
10,10
1,03
1,28
1,19

7,64
17,01
0,95
8,17
9,82
1,03
1,30
1,18

7,64
17,30
0,98
8,26
10,12
1,03
1,33
1,20

7,64
16,88
0,93
8,15
9,81
1,03
1,26
1,18

0,32
0,80
0,96
0,50
2,13

0,80
0,92
0,50
2,05

0,80
0,96
0,52
2,14

0,80
0,91
0,48
2,01

6,63
2,01
5,13
0,79
0,40
1,56
2,04
1,40
3,16

6,51
1,96
5,20
0,80
0,40
1,54
1,96
1,40
3,16

6,65
2,02
5,25
0,81
0,40
1,56
2,05
1,41
3,16

6,49
1,90
5,13
0,77
0,40
1,49
1,93
1,40
3,16

1,30
5,70
-4,11
5,33

0,88

0,92

0,92

0,88

-9,28

4,01
1,32
2,22
2,50
0,35

4,00
1,21
2,20

4,06
1,32
2,24

4,00
1,21
2,20

0,34

0,35

0,34

0,18
0,66

0,17
0,64

0,19
0,67

0,17
0,61

0,33
0,83
1,36
0,18
1,15
0,22
3,82
4,73
0,30
0,53
0,42
0,26
0,74
1,11
0,17
0,56

0,79
1,33
0,18
1,04
0,21
3,79
4,73
0,30
0,53

0,83
1,37
0,18
1,15
0,23
3,82
4,78
0,30
0,54

0,79
1,31
0,18
1,04
0,21
3,79
4,73
0,29
0,51

0,26
0,73
1,04
0,17

0,26
0,74
1,11
0,18

0,26
0,72
1,04
0,17

0,57

0,59

-1,50
2,08
1,30
-3,03
0,85
-3,03
-1,23
4,35
2,90
1,84
4,69
2,60
2,60

0,25
0,91
-0,40

2,26
-10,00
4,55
4,76
0,53
-1,85
-2,33
1,37
-0,89
-5,56

0,54

20,21
0,43
0,45
1,53
1,56
0,81
3,36
0,72
2,16
0,85
0,37
0,81

20,21
0,43
0,44
1,53
1,50
0,81
3,30

20,21
0,43
0,45
1,54
1,56
0,81
3,39

20,21
0,43
0,44
1,53
1,47
0,81
3,30

-5,12
-6,52
4,65

2,10
0,76
0,37
0,79

2,18
0,87
0,38
0,81

2,10
0,76
0,36
0,79

2,86
6,25
-5,13
-1,22

1,03
1,45
0,50

1,03
1,47
0,49

1,03
1,47
0,50

1,02
1,45
0,49

1,98
-1,36
2,04

4,00
1,20

ΜΕΤΟΧΗ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)
ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ)
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ)
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ)
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ)
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA B
ΒΑΡΔΑΣ (ΚΟ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ (ΚΟ)
ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕ
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ)
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ)
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)
ΒΙΣ (ΚΟ)
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)
ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
ΓΕΚΕ (ΚΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)
ΔΕΗ (ΚΟ)
ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ)
ΔΟΛ (ΚΟ)
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ)
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)
ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (Κ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO)
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΤΟΝ (KΟ)
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ)
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)
ΕΤΕΜ (ΚΑ)
ΕΥΑΘ (ΚΟ)
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ)
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ)
ΖΗΝΩΝ (ΚΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ)
ΙΑΣΩ (ΚΟ)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ)
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙ
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙ
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ)
ΚΑΕ (ΚΟ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO)
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (Κ
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ)
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO)
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (Κ
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)
ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (Κ
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)

ΚΛΕΙΣ.

ΑΝΟΙΓ.

MAX

MIN

2,65

2,65

2,66

2,65

-0,38

0,69
0,32

0,69
0,32

0,69
0,32

0,69
0,31

1,47
-3,03

0,85
0,69
0,18
0,46
0,43
3

0,85
0,69

0,85
0,69

0,85
0,68

0,45
0,41

0,46
0,43

0,45
0,41

-2,13
2,38

0,82
0,22
3,95
1,09
1,23
3,63
0,37
5,64
8,01
0,33
0,62
0,81

0,82
0,21
3,77
1,08
1,22
3,75
0,33
5,55
8,20
0,33
0,60

0,82
0,22
4,08
1,18
1,23
3,75
0,37
5,64
8,20
0,33
0,62

0,82
0,21
3,64
1,08
1,22
3,63
0,33
5,42
8,00
0,33
0,59

1,23

13,65
0,75
1,70

14,10
0,73
1,64

14,15
0,76
1,70

13,47
0,73
1,64

-3,05
1,35
1,19

1,49
1,31
0,99
0,40

1,50
1,24
0,97
0,40

1,
1,31
1,00
0,40

1,24
0,87
0,40

3,97
3,12

0,11
13,70
0,58
0,15
0,77
0,81
0,42
1,29
1,18

0,12
13,15
0,56
0,15
0,77
0,81
0,43
1,26
1,19

0,12
13,84
0,58
0,15
0,77
0,82
0,43
1,33
1,20

0,11
12,93
0,56
0,15
0,77
0,80
0,41
1,23
1,06

-8,33
3,40
1,75

-2,33
0,78
1,72

0,69
1,37

0,72
1,36

0,72
1,38

0,65
1,35

-2,82
0,74

45,80
4,20
1,27
8,28
6,40
0,11
0,39
0,52
2,73

45,90
4,05
1,20
8,20
6,26
0,11
0,39
0,52
2,70

46,00
4,25
1,27
8,30
6,44
0,11
0,39
0,53
2,73

45,49
4,03
1,20
8,05
6,16
0,11
0,39
0,49
2,45

-0,22
5,00
-1,55
0,98
2,40

3,83

3,83

3,86

3,82

-0,78

0,33
0,58
4,98
6,54
0,57
2,85

0,32
0,58
4,98
6,55
0,58
2,83

0,33
0,
5,04
6,56
0,58
2,86

0,31

-2,94

4,90
6,46
0,56
2,80

1,43
0,77
1,79

11,00
1,38
1,79
5,50
3,15
1,15
0,54
0,99
0,42
1,00

1,40
1,82
5,50
3,12
1,12
0,54
0,97
0,43
1,00

1,40
1,82
5,50
3,
1,15
0,55
1,04
0,43
1,00

1,10
0,52
0,95
0,41
1,00

1,77
-3,57
-5,71

0,50

0,50

0,50

0,50

-9,09

0,85
3,66
1
0,23
5,80
5,00
1,69
0,74
1,26
0,26
7
3,04

1,37
1,75
5,50

Διαφ.%

ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)
ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA)
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Κ
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)
ΜΑΙΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ)
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (Κ
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Κ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ)
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
ΝΕΛ (ΚΟ)
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ)
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ
ΟΛΘ (ΚΟ)
ΟΛΠ (ΚΟ)
ΟΠΑΠ (ΚΟ)
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧ
ΟΤΕ (ΚΟ)
ΠΑΙΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (Κ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ)
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)
ΡΕΒΟΙΛ (ΚΟ)
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
ΣΑΟΣ (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥ
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO)
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (Κ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ)
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (Κ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ)
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ)
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ)
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ)
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ)
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΟ)
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟ
ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)

5,61
-9,17
1,65
-2,94
8,82
1,62
-2,32
-2,94
3,33
-3,57

1,32

2,63
1,96
1,11

-0,56

3,09

0,85
3,56

0,85
3,70

0,85
3,49

0,24
5,95
5,00
1,74
0,77
1,20
0,26

0,24
5,95
5,01
1,74
0,81
1,28
0,28

0,23
5,80
4,92
1,66
0,73
1,18
0,26

-8,00
-2,52
1,83
-0,59
-1,33

3,04

3,04

3,04

1,67

1,69
0,07

1,69
0,06

1,69
0,07

1,60
0,06

2,42
16,67

0,29
0,32
5,83
0,26
0,73
5,88

0,33
5,80
0,25
0,71

0,33
5,84
0,28
0,73

0,30
5,76
0,25
0,71

-3,33
3,23
0,52
-3,70
-2,67

0,61
4,89
0,88
0,47

0,64
4,71
0,88
0,47

0,64
4,89
0,88
0,47

0,61
4,66
0,87
0,47

-3,17
2,95
1,15
2,17

ΚΛΕΙΣ.

ΜΕΤΟΧΗ

4,57

ΑΝΟΙΓ.

MAX

MIN

Διαφ.%

19,16
0,63

19,40
0,61

19,44
0,67

18,10
0,61

-0,93
-3,08

0,58
0,52
0,46

0,56

0,58

0,56

0,49

0,49

0,46

-1,69
1,96
-2,13

0,60
0,48
0,25

0,60
0,49
0,25

0,60
0,49
0,26

0,60
0,46
0,25

0,37

-2,04
-2,63

10,31
0,87
0,70
2,51
1,48
10,20
0,38
0,18
3,48
0,71
0,22

10,21
0,87
0,69
2,46
1,44
10,22
0,37
0,17
3,48
0,70
0,21

10,40
0,87
0,71
2,60
1,48
10,34
0,38
0,19
3,48
0,71
0,22

10,15
0,83
0,69
2,37
1,44
10,10
0,37
0,17
3,48
0,68
0,21

0,98
1,16
-1,41
-7,72

5,30
1,17
0,55

5,02
1,17
0,56

5,45
1,17
0,57

4,96
1,17
0,55

6,00
-1,79

0,78
0,57
1,32

0,78
0,56

0,79
0,58

0,74
0,55

-1,27
3,64

0,50
13,29
13,39
17,51

0,53
13,16
13,00
17,50

0,53
13,48
13,39
17,59

0,49
13,05
12,96
17,16

-5,66
0,30
0,68
0,69

8,89
0,74
1,01
6,35
0,39
0,44
3,10
2,56
5,00
0,66
3,51

8,70
0,73
1,01
6,05
0,39
0,45
2,94
2,70
5,00
0,65
3,45

8,90
0,74
1,03
6,41
0,39
0,45
3,10
2,70
5,00
0,67
3,56

8,60
0,73
0,98
5,88
0,39
0,41
2,94
2,56
4,93
0,65
3,38

2,18
4,23
-0,98
4,96

0,23
0,98
0,21

0,22
1,00
0,21

0,24
1,00
0,21

0,22
0,98
0,20

4,55
1,03
-4,55

4,84

4,78

4,88

4,78

0,62

0,57
0,52
3,76
0,97
0,53
1,02
1,21
3,91
0,87
0,15
5,32
0,48
0,47
0,49
4,25
19,64
12,68
14,99

0,56
0,51
3,74
0,99
0,53
0,90
1,17
3,67
0,84
0,15
5,35
0,48
0,47

0,59
0,53
3,76
0,99
0,53
1,05
1,21
3,94
0,87
0,15
5,40
0,50
0,49

0,56
0,49
3,55
0,92
0,53
0,90
1,15
3,62
0,84
0,15
5,31
0,48
0,46

-8,06
4,00
3,58
-2,02

4,25
18,92
12,68

4,25
19,68
12,68

4,25
18,51
12,68

4,47
-0,55

1,24

1,22

1,24

1,22

1,64

0,40

0,40

0,42

0,36

2,56

1,18
1,05

1,10
1,01

1,18
1,05

1,10
1,01

1,94

0,21
3
0,45

0,22

0,22

0,21

-4,55

0,39

0,47

0,39

-6,25

-2,74
4,76

2,33
3,33
-5,19
-0,20
-4,88

5,15
3,42
6,54
7,14
-1,85
2,13
2,08

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ
Δείκτης

-7,14

ΠΗΓΗ: BROKER SYSTEM S.A. HELLAS

ΜΕΤΟΧΗ

Γενικός
International
Ασφάλειες
Εμπόριο
Κατασκευές & Υλικά
Μέσα Ενημέρωσης
Πετρέλαιο Αέριο
Οικιακά Προϊόντα
Πρώτες Υλες
Ταξίδια Αναψυχή
Τηλεπικοινωνίες
Τραπεζών
Τρόφιμα ποτά
Υγεία
Χημικά

Τιμή

2.028,55
2.655,22
1.684,23
2.622,56
3.081,20
2.548,64
3.156,71
3.578,67
2.772,12
3.090,39
2.447,03
2.169,39
7.093,05
3.524,84
6.920,20

Διαφ.

41,19
70,41
12,66
-14,53
117,34
-56,74
20,79
13,96
120,84
32,39
52,29
90,39
5,77
15,22
-85,04

%Διαφ.

2,07%
2,72%
0,76%
-0,55%
3,96%
-2,18%
0,66%
0,39%
4,56%
1,06%
2,18%
4,35%
0,08%
0,43%
-1,21%

Κατώτ.

1.958,20
2.548,13
1.671,57
2.596,03
2.930,45
2.528,88
3.092,21
3.536,78
2.636,53
3.024,37
2.367,21
2.044,39
6.974,90
3.388,66
6.910,36

Ανώτ.

2.036,09
2.665,81
1.703,19
2.646,35
3.081,53
2.633,65
3.169,45
3.589,87
2.798,00
3.105,64
2.449,79
2.186,32
7.183,51
3.527,37
7.063,96

συντομία

Συνάντηση
Παπούλια με ΞΕΕ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο Τουρισμός βρέθηκε στο
επίκεντρο της συνάντησης που
είχε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, με
το προεδρείο του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο
Τσακίρη.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, ο κ. Τσακίρης
επεσήμανε ότι ο Τουρισμός μπορεί
να βοηθήσει τη χώρα να βγει
από την κρίση. Αρκεί, όπως τόνισε, να ενισχυθεί καταλλήλως από
την Πολιτεία και να αποτελέσει
το κυρίαρχο εργαλείο ενίσχυσης
της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης,
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι
οι ξενοδόχοι θα μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν της κρίσης και
εξέφρασε την ευχή ότι εφόσον
περάσει «η πρώτη μπόρα» της οικονομικής κρίσης θα τεθούν επί
τάπητος τα θέματα ανάπτυξης,
τα οποία -ελέω της κατάστασηςέχουν μείνει λίγο πίσω.
Από την πλευρά του, ο κ. Κάρολος Παπούλιας υπογράμμισε
ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό,
ένα τέτοιο μήνυμα μέσα σε αυτό
το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων
έκανε αναφορά και στην Τουρκία
αναφέροντας ότι όποιες σκέψεις
συνεργασίας με τη γείτονα στο
κομμάτι του τουρισμού είναι πάρα
πολύ καλές.

Ανοδος εκ νέου
για τις ακάλυπτες
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μεγάλη άνοδο σημείωσαν
το Μάρτιο οι ακάλυπτες επιταγές,
ξεπερνώντας τα 150,8 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η «Τειρεσίας ΑΕ».
Μετά την υποχώρηση το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, η άνοδος
στα ποσά των ακάλυπτων επιταγών ήταν της τάξης του 285,10%.
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο τριμήνου, οι ακάλυπτες επιταγές
διαμορφώνονται στις 36.704,
ύψους 366,011 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ακάλυπτες επιταγές
το Μάρτιο, οι οποίες υπολογίζονται σε 15.001, ενισχύθηκαν
κατά 285,10% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια
βάση, υποχώρησαν 42,82%.
Επιπλέον, η συνολική αξία των
απλήρωτων συναλλαγματικών διαμορφώθηκε στα 20,108 εκατ.
ευρώ από 8,034 εκατ. ευρώ το
Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση 150,27%, ενώ σε ετήσια
βάση, ενισχύθηκαν κατά 9,56%.
Από την αρχή του χρόνου 31.584
συναλλαγματικές δεν έχουν πληρωθεί και το συνολικό ποσό φτάνει τα 55,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον 360 εκ.
ευρώ από το ΕΓΔ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «Ναυτεμπορική»). Επιπλέον 360 εκατ. ευρώ αποδέχτηκε ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από μη ανταγωνιστικές προσφορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου (ΕΓΔ) της Τρίτης, όπως
ανακοινώθηκε χθες που ήταν ημέρα διακανονισμού.
Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε από τη δημοπρασία ανήλθε
στα 1,92 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται
ότι ο όγκος των προσφορών ήταν
υψηλός πλην όμως τα προσφερόμενα επιτόκια από τους θεσμικούς επενδυτές ήταν υψηλά κινούμενα από 4,55% για τα εξάμηνα έως 4,85% για τα ετήσια
έντοκα γραμμάτια.
Την επόμενη Τρίτη, το Δημόσιο
θα εκδώσει (μέσω δημοπρασίας)
και έντοκα γραμμάτια τρίμηνης
διάρκειας, για να ανανεωθεί η
έκδοση του περασμένου Ιανουαρίου ύψους 1,585 δισ. ευρώ.

Στο +11,9%
το κινεζικό ΑΕΠ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «in.gr»). Με τον υψηλότερο
ρυθμό των τριών τελευταίων ετών,
περίπου, επεκτάθηκε η κινεζική
οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του
2010.
Συγκεκριμένα, το κινεζικό ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 11,9% σε ετήσια
βάση, ενώ οι αναλυτές, σύμφωνα
με το «Bloomberg», προέβλεπαν
ρυθμό ανάπτυξης 11,7%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του
2009, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι
5,7% υψηλότερος. Ο πληθωρισμός, το Μάρτιο, ενισχύθηκε κατά
2,4% από 2,7% το Φεβρουάριο.
Συνολικά, στο πρώτο τρίμηνο,
αυξήθηκε κατά 2,2%.
Η μικρότερη από την προβλεπόμενη (2,6%) αύξηση, περιπλέκει τη συζήτηση για το πότε το
Πεκίνο θα αυξήσει τα επιτόκια,
τα οποία είχε μειώσει το 2008
για να αντιμετωπίσει τη διεθνή
οικονομική κρίση.
Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο 18,1% το Μάρτιο,
έναντι 20,7% στους δύο προηγούμενους μήνες. Οι λιανικές
πωλήσεις, τον ίδιο μήνα, έκαναν
άλμα 18%, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο τέλος του πρώτου
τριμήνου να έχουν αυξηθεί κατά
76%.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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< Β’ εθνικη

αΠΟ μια αλλη ΣκΟΠια

ΚΥΠΡΟΣ

< Της Εφης Λιόγα

Διαγόρας: «Για μας και για την σωτηρία»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τέσσερις μήνες απλήρωτοι συμπλήρωσαν οι παίκτες του Διαγόρα, παρά
τις υποσχέσεις της διοίκησης πως
θα τους καταβάλλει μέρος των οφειλομένων μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Το Πάσχα πέρασε και οι ιθύνοντες του συλλόγου, πέρα από μία
επίσκεψη σε προπόνηση την προηγούμενη βδομάδα, παραμένουν
«εξαφανισμένοι».
Δόσεις συμβολαίων και ενοίκια
έχουν να καταβληθούν από πέρσι,
με τους παίκτες όλο αυτό το διάστημα να έχουν πάρει μόλις δύο μισθούς.
Η κατάσταση πλέον είναι δραματική και όσοι απαρτίζουν το έμψυχο δυναμικό του Διαγόρα, συζήτησαν μεταξύ τους και συμφώνησαν
πως στις υπόλοιπες αγωνιστικές που
απομένουν να παίξουν για «πάρτη
τους», με στόχο τη σωτηρία της ομάδας, ώστε το καλοκαίρι όσοι μένουν
ελεύθεροι να αποχωρήσουν με ψηλά
το κεφάλι.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Νέα απρόοπτα
επεφύλασσε η χθεσινή προπόνηση
για τον προπονητή της Δόξας Δράμας,
Στράτο Βουτσακέλη, καθώς είδε τους
Παρμαξίδη, Πινδώνη και Μουρατίδη
να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με
ενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο
πρώτος και στην γάμπα οι άλλοι
δύο και η συμμετοχή τους στο ματς
με το Αιγάλεω θα ξεκαθαρίσει στην
σημερινή προπόνηση. Ακόμα, ο Αθανασιάδης δεν γυμνάστηκε καθόλου,
λόγω ενοχλήσεων στη μέση και τους
κοιλιακούς, ενώ συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα οι Γκίκας και
Παπαθανασίου.

ΙΩΝΙΚΟΣ: Κανονικά συνεχίστηκε
και χθες η προετοιμασία του Ιωνικού
για τον αγώνα της Δευτέρας κόντρα
στον Διαγόρα. Ο Βασίλης Βούζας
είδε τον Μωραϊτη να βγάζει το πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις, ενώ στις
προπονήσεις επέστρεψε μετά από
20 ημέρες ο Χαλαουάνι που απουσίαζε λόγω του θανάτου του πατέρα
του. Επίσης, ο Γεωργίου ξεκίνησε
θεραπεία, ενώ ο Μπαγιτς ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Στην χθεσινή προπόνηση της Καλαμάτας συμμετείχε
μετά από τριήμερη αποχή λόγω ίωσης ο Ψυχογιός, ενώ ο Τσόπελας
ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Στον αντίποδα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της, αποχώρησαν με ενοχλήσεις οι Χατζής, Ηλιόπουλος και
Τάσιτς. Και οι τρεις έκαναν θεραπεία
και σήμερα θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους. Εκτός πλάνων βρίσκονται
οι μακροχρόνια τραυματίες Σκαρλάτος, Ντουγέρογλου και Καλογερόπουλος Γ. και οι τιμωρημένοι Ντε
Βινσέντι και Πουρτουλίδης.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Με το
βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά
στην εκτός έδρας αναμέτρηση της
Δευτέρας, που δίνει στην Καρδίτσα,
κόντρα στην τοπική Αναγέννηση,
συνεχίστηκε η προετοιμασία των
παικτών του Εθνικού Αστέρα. Ο τεχνικός, Νίκος Παντέλης, μιλώντας
στους παίκτες του, χαρακτήρισε τον
αγώνα αυτό πολύ σημαντικό, καθώς:
«Είναι παιχνίδι κόντρα σε ομάδα
που έχει τους ίδιους στόχους με
εμάς και πρέπει να δείξουμε προσοχή
και σοβαρότητα από το πρώτο έως
και το τελευταίο λεπτό».

Πλατανιάς: Ρήξη χιαστών και ο Τσαρτσίδης
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ατυχος στάθηκε ο 32χρονος αμυντικός του Πλατανιά, Βασίλης Τσαρτσίδης.
Ο έμπειρος αμυντικός, τραυματίστηκε την προηγούμενη Κυριακή
στον στην αναμέτρηση με τον Παναιγιάλειο και υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία την Δευτέρα. Τα
αποτελέσματα έγιναν γνωστά χθες
και ο παίκτης ενημερώθηκε από τον
γιατρό ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστών
συνδέσμων. Ως εκ τούτου, η σεζόν
για τον Ελληνα αμυντικό τελείωσε
πρόωρα, καθώς θα μείνει για μεγάλο
χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικών
χώρων.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση,
είναι το γεγονός πως ο Τσαρτσίδης
είναι το τρίτο «θύμα» τραυματισμού
στην ομάδα (σ.σ. προϋπήρξαν αυτοί
των Πότσι και Μπόλου) και αυτό
δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τεχνικό
της ομάδας, Μίκι Τσίρκοβιτς.
Ο έμπειρος προπονητής, εμφανίστηκε «σκασμένος» στην χθεσινή
καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο για μεγάλη ατυχία:
«Δυστυχώς, πριν το παιχνίδι με
την Καλλιθέα και μετά από μία μεγάλη νίκη που κάναμε με τον Παναιγιάλειο, προέκυψε και μια μεγάλη
ατυχία. Συνέβη τελικά αυτό που φοβόμασταν αφού ο πληροφορήθηκα
ότι ο Τσαρτσίδης έχει υποστεί ρήξη
στους χιαστούς. Μετά τον Πότσι και
τον Μπόλο, τώρα ο Βασίλης… Σίγουρα πρόκειται για τρεις πολύ μεγάλες απώλειες.
Ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για μας
και ελπίζω ότι θα έχει το κουράγιο

Εύθραυστες
ισορροπίες
Συνέχεια από τη σελίδα 18

Οι παίκτες του Αρη πανηγυρίζουν την «λευκή» ισοπαλία που απέσπασαν από τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο ΓΣΠ στον
πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό αγώνα για το Κύπελλο Κύπρου. Πλέον το πάνω χέρι έχει η «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Σήκωσε κεφάλι ο Αρης!
Απέσπασε 0-0 από τον ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας και ελπίζει στην έκπληξη

< γ’ εθνικη

και τη δύναμη να επανέλθει όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται γιατί
πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό παιδί και επαγγελματίας».
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Στη Φωκαία και συγκεκριμένα σε γήπεδο
που διαθέτει πλαστικό χλοοτάπητα
θα διεξαχθεί η σημερινή και αυριανή
προπόνηση του Κεραυνού Κερατέας.
Ο λόγος έγκειται στο γεγονός πως
την Κυριακή ο Κεραυνός θα αντιμετωπίσει τον Σαρωνικο στην Αίγινα
σε γήπεδο με πλαστικό χόρτο και
το τεχνικό τιμ της ομάδας των Μεσογείων θέλει οι παίκτες να προσαρμοστούν. Από κει και πέρα, εκτός
πλάνων έχουν τεθεί οι Γεωργίου και
Μπούκας, καθώς έχουν συμπληρώσει
κάρτες.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Επέστρεψε στις
προπονήσεις της Παναχαϊκής ο Στέλιος Κοζανίδης που ξεπέρασε την
ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Ακόμα,
στην χθεσινή προπόνηση χτύπησε
στο πόδι ο Βασίλης Βαλλιάνος, αλλά
δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Από κει και πέρα, η ΠΑΕ
Παναχαϊκή ανακοίνωσε πως σήμερα
θα καταβάλει τους μισθούς στους
ποδοσφαιριστές για τον μήνα Απρίλιο.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ανακοίνωσε εξέδωσε
το βράδυ της Τετάρτης η ΠΑΕ Καλλιθέα, μέσω της οποίας απαντάει
στα λεγόμενα του προέδρου της Παναχαϊκής, Αλέξη Κούγια, τονίζοντας
πως «η απάντησή μας θα δίδεται
εκεί που πρέπει: στα δικαστήρια».
Στην ίδια ανακοίνωση, η «κυανόλευκη» ΠΑΕ καλεί τους φιλάθλους
να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα.

< αλλα αθληματα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ανοιχτή έμεινε η πρόκριση
για τον ΑΠΟΕΛ και τον Αρη, μετά
την ισοπαλία χωρίς τέρματα που
έφεραν οι δύο ομάδες στο ΓΣΠ. Η
ανωτερότητα των «γαλαζοκίτρινων»
δεν έφτανε για να τους εξασφαλίσει
σκορ πρόκρισης, όπως περίμεναν,
από το πρώτο παιχνίδι, αφού η λεμεσιανή ομάδα αποδείχθηκε πολύ...
σκληρή για να πεθάνει. Εάν μάλιστα
ληφθεί υπόψη ότι ο Αρης έπαιζε
από το 40’ με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Λόμπε γίνεται αντιληπτό
ότι έχει δικαίωμα στο όνειρο.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να
αιφνιδιάσουν, καθώς δημιούργησαν
τις πρώτες καλές φάσεις.
Αρχικά ο Χιώτης εξουδετέρωσε
σχετικά εύκολα το σουτ του Θεοφάνους (6’), όμως δύο λεπτά αργότερα δυσκολεύτηκε σ’ εκείνο του
Μιχάλτσα, όμως έδιωξε την μπάλα
σε κόρνερ. Στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ
ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, εκμεταλλευόμενο και την
οπισθοχώρηση της λεμεσιανής ομάδας, που έδειξε ότι την ενδιέφερε
κυρίως να μην δεχθεί γκολ.
Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
είχαν κατοχή της μπάλας και προσπαθούσαν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη μεσοαμυντική διάταξη
του αντιπάλου, κάτι που στην πράξη
αποδείχθηκε δύσκολο. Ετσι, αφού
είχαν μια καλή ευκαιρία σε κεφαλιά
του Ζεβλάκοφ, που βρήκε τον Εντζεμά να αποκρούει με ετοιμότητα,
ακολούθως γυρόφερναν έξω από
την περιοχή χωρίς να είναι απειλητικοί. Η επόμενη καλή στιγμή για
το ΑΠΟΕΛ σημειώθηκε στο 38ο λεπτό, όταν ο Αλεξάνδρου έκανε το
σουτ, όμως ο Λόμπε έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ προ της γραμμής του
τέρματος.
Δύο λεπτά αργότερα άλλαξαν οι
αριθμητικές ισορροπίες, όταν ο Λόμπε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη

κάρτα, μετά από μια αυστηρή απόφαση του Βούλγαρου διαιτητή, Ριστόσκοφ, για μαρκάρισμα πάνω στον
Αλεξάνδρου. Το ημίχρονο έκλεισε
μ’ ένα άστοχο σουτ του Χαραλαμπίδη
(43’).
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι
πίεσαν έντονα στο πρώτο 20λεπτο
με στόχο το γκολ, όμως οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα.
Ο Εντζεμά είδε με ανακούφιση
την μπάλα να φεύγει δίπλα από το
αριστερό του δοκάρι σε κεφαλιά
του Ζεβλάκοφ (51’) και ένα σουτ
του Παουλίστα να έχει την ίδια τύχη
(62’) και ακολούθως ανέλαβε... δράση.
Συγκεκριμένα, στο 65’ έδιωξε
εντυπωσιακά σε κόρνερ μετά το
βολέ του Πίντο, στην τελευταία ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι.
Η νευρικότητα κατέλαβε τους
παίκτες της ομάδας και όσο περνούσε
ο χρόνος τόσο μεγάλωνε. Από την
άλλη, ο Αρης, ήταν καλά οργανωμένος και σταματούσε αποτελεσματικά τις επιθέσεις των αντιπάλων.
Στα τελευταία λεπτά, μάλιστα, όταν
αποχώρησε τραυματίας ο Ζόρζε και
το ΑΠΟΕΛ έμεινε από δυνάμεις, η
«Ελαφρά Ταξιαρχία» κράτησε την
μπάλα και τους κινδύνους μακριά
από την εστία του Γάλλου τερματοφύλακα, αποσπώντας στο φινάλε το
0-0, που του δίνει ελπίδες για την
έκπληξη.
ΑΠΟΕΛ: Χιώτης, Ζόρζε, Γκριντσάροφ, Χαραλαμπίδης, Κοσόφσκι
(71’ Παπαθανασίου), Ζεβλάκοφ,
Πίντο, Κόντης (69’ Ηλία), Μοράις,
Αλεξάνδρου, Κουτσόπουλος (46’
Παουλίστα).
ΑΡΗΣ: Εντζεμά, Λόμπε, Φιλίππου, Βασίλιεφ, Ιωάννου, Σάλομον,
Μάρκου (72’ Βουρεξάκης), Θεοφάνους, Μιχάλτσα (82’ Αγκίρε),
Πινέιρο (43’ Εμπερλε), Φερέιρα.
Αντίθετα συναισθήματα
στη συνέντευξη Τύπου
Οι προπονητές του ΑΠΟΕΛ και

του Αρη παρουσιάστηκαν με αντίθετα συναισθήματα στη συνέντευξη
Τύπου μετά τον αγώνα. Ο Τάσος
Κυριάκου είχε κάθε λόγο να είναι
ικανοποιημένος, κυρίως με το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον Ιβάν
Γιοβάνοβιτς. Ας δούμε τι είπαν οι
δύο τεχνικοί.
Τάσος Κυριάκου: «Δεν παίξαμε
καλό ποδόσφαιρο καθώς δεν είχαμε
ποιότητα. Είμαστε ευχαριστημένοι
με το 0-0 καθώς είχαμε απέναντί
μας ένα καλύτερο και πιο διψασμένο
αντίπαλο. Εγιναν πιο δύσκολα τα
πράγματα με 10 ποδοσφαιριστές
όμως ευτυχώς για εμάς έπαιξε και
το ΑΠΟΕΛ με λιγότερο παίκτη. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι
όμως είχαμε πειθαρχία και οι γραμμές
ήταν κοντά. Δεν ήμασταν καλοί στο
κράτημα της μπάλας και δυστυχώς
ήμασταν συνεχώς στην άμυνα. Το
0-0 δεν λέει τίποτα καθώς είναι ένα
μικρό βήμα για να περάσουμε στο
τελικό. Το ΑΠΟΕΛ θα είναι διαφορετικό στον επαναληπτικό».
Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Συγχαρητήρια στον Αρη, καθώς υπήρχε διαφορά
δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και διαφορά στους στόχους. Πάλεψε σκληρά και πήρε ένα
καλό αποτέλεσμα, αλλά καλό αποτέλεσμα είναι και για εμάς γιατί με
τέτοια απόδοση θα μπορούσαμε να
χάσουμε. Δεν είχαμε οργάνωση, κάναμε αβίαστα λάθη και δεν ήμασταν
στο παιχνίδι. Οι φάσεις για τέρμα
ήταν ανύπαρκτες και όταν κρατούσαμε την μπάλα δεν ξέραμε τι να
την κάνουμε. Φανήκαμε μια κουρασμένη ομάδα. Είμαι προβληματισμός
από αυτή την εμφάνιση. Θα πρέπει
να παλέψουμε για να περάσουμε
στον τελικό. Είναι η χειρότερη ή
ίσως μια από τις χειρότερες μας εμφανίσεις. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Ανόρθωση και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο,
καθώς είμαστε μια κουρασμένη ομάδα».

Βόλεϊ: Πέρασαν οι «αιώνιες»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Με συνοπτικές διαδικασίες και σοβαρότητα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την δεύτερη
νίκη που ήθελαν και πρόκριθηκαν
στα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1
βόλεϊ γυναικών. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο «Ζηρίνειο» 3-0 τον Ηρακλή
Κηφισιάς (20-25, 23-25, 27-29) και
πήρε την πρόκριση, όπως και οι
«πράσινες» που πέρασαν νικηφόρα
με 3-0 (20-25, 21-25, 14-25) από
την Κερατέα.
Κανένας υποβιβασμός
λόγω κρίσης
Μία …πρωτότυπη πρόταση - αίτηση κατέθεσε το σωματείο της Α1
βόλεϊ γυναικών στην ΕΟΠΕ. Οι ομάδες ζήτησαν να μην υποβιβαστεί
καμία ομάδα από την Α1 στην Α2
στην τρέχουσα σεζόν λόγω της οικονομικής κρίσης. Επειδή όμως μία
τέτοια πρόταση χρειάζεται περαιτέρω
συζήτηση με όλες τις ομάδες της Α1
και Α2 ανανέωσαν το …ραντεβού
τους για τις επόμενες μέρες. Την
ίδια ώρα στα γήπεδα η ΑΕ Λάρισας
έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα
για την παραμονή της. Η ομάδα του
Οικονόμου νίκησε τον Αρη με 2-3
(27-25, 20-25, 23-25, 25-15, 1215) και μέσα στα Βασιλικά και πλέον
με 2-0 νίκες βρίσκεται αγκαλιά με
την σωτηρία της. Η σειρά των πλέι
άουτ μεταφέρεται στην Λάρισα όπου
το ερχόμενο Σάββατο η Λάρισα θα
προσπαθήσει για το 3-0 και την εξασφάλιση της παραμονής.
Ισινμπάγιεβα:
«Χρειάζομαι ένα διάλειμμα»
Την απόφασή της να αποχωρήσει
για λίγο από την ενεργό δράση ανακοίνωσε η «τσαρίνα των αιθέρων»
Γελένα Ισινμπάγιεβα προκειμένου
να επανέλθει το σώμα της όπως τό-

νισε χαρακτηριστά. Αναλυτικά η
ανακοίνωσή της: «Σκέφτηκα πολύ
τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα από τους αγώνες. Μετά από πάνω από οκτώ χρόνια
σκληρής προπόνησης και υψηλού
επιπέδου αγώνων στον ανοικτό και
στον κλειστό στίβο, πρέπει να κάνω
ένα βήμα πίσω προκειμένου το σώμα
μου να επανέρθει. Αυτή τη στιγμή
δεν μπορώ να πω πότε ακριβώς θα
επιστρέψω. Τίποτα δεν έχει αλλάξει
τους αρχικούς μου στόχους, που
είναι τα Παγκόσμια του 2011 και
του 2013 και οι Ολυμπιακοί του
2012».
ΠΑΛΗ: 11ος κατετάγη ο Γρηγόρης Κριαρίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης που διεξάγεται στο
Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Ελληνας παλαιστής αρχικά νίκησε 3-2
τον Λευκορώσο Ιβάν Γιανκούσκι
αλλά μετά την ήττα του 9-0 από
τον Ρώσο Ουρίσεφ, υποβιβάστηκε
στα ρεπεσάζ όπου ηττήθηκε 4-0 από
τον Ιταλό Φασούγκμπα. Ο «χάλκινος»
Παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009,
Γιάννης Αρζουμανίδης ηττήθηκε από
τον Ουκρανό Ιστσένκο 4-1 και αποκλείστηκε.
ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Στην Ουγγαρία είναι από χθες το μεσημέρι η Εθνική
ομάδα χάντμπολ ανδρών όπου από
σήμερα μέχρι την Κυριακή θα λάβει
μέρος σε διεθνές τουρνουά με τη
συμμετοχή της Ουγγαρίας και της
Σλοβακίας.
Η συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στο συγκεκριμένο τουρνουά
είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας
εν όψει των αγώνων με τη Γερμανία
για τα πλέι οφ. Σήμερα η Ελλάδα
παίζει με την Σλοβακία, ενώ την
Κυριακή με την Ουγγαρία.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
1990: Ο Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, τηλεσκηνοθέτης, μεταξύ άλλων και
πολλών αθλητικών γεγονότων και ο Aγγελος Πυριόχος σώζονται σαν
από θαύμα όταν συντρίβεται το αεροπλάνο τους.
1986: Ο Χιλιανός ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Αλεσάντρο Ισις, πιάνεται για
δεύτερη φορά σε διάστημα τριών μηνών ντοπαρισμένος στον αγώνα με
τον ΠΑΟΚ έχοντας κάνει χρήση της αναβολικής ουσίας ναδρολόνη.
Δεν τιμωρείται μετά από παρέμβαση του διευθυντή του
εργαστηριακού κέντρου τοξικολογίας της Κολωνίας Μάνφρεντ
Ντόνικε. Ο Ισις είχε βρεθεί ντοπαρισμένος για πρώτη φορά πριν από
τρεις μήνες, στις 26/1/1986 στον αγώνα με την Παναχαϊκή, αλλά είχε
αθωωθεί επειδή είχε εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο ελέγχου.
1959: Οι Νιου Γιορκ Γιάνκις παρουσιάζουν τον πρώτο ηλεκτρονικό πίνακα
στο γήπεδό τους.
1935: Ο Μπέιμπ Ρουθ κάνει το ντεμπούτο του στο μπέιζμπολ παίζοντας για
τους Μπόστον Μπρέιβς στον αγώνα Μπρέιβς - Νιου Γιορκ 4-2.
Πηγή: Galanis Sports Data
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Μπλοκαρίστηκε το πριμ του ΑΠΟΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού επέδωσε τις επιταγές
στα σωματεία που μας εκπροσώπησαν στην Ευρώπη. Από τη λίστα
έλειπε το όνομα του ΑΠΟΠ/ Κινύρα
που έλαβε μέρος στο Γιουρόπα Λιγκ.
Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τη
διεθνή σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά
του Ντόπινγκ, η οποία υιοθετήθηκε
δια νόμου από την Κυπριακή Δημοκρατία όπου με βάση το άρθρο 11,
που αφορά οικονομικά μέτρα: «Τα
Κράτη παρακρατούν μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης ή
άλλης σχετικής με τον αθλητισμό
υποστήριξης από οποιονδήποτε
αθλητικό Οργανισμό ή Οργανισμό
Αντιντόπινγκ που δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα ή τους εφαρμοστέους κανόνες Αντιντόπινγκ που

υιοθετούνται, σύμφωνα με τον Κώδικα», αναφέρει η σχετική σύμβαση.
Ο Ερμής θα ζητήσει
εξαίρεση από το στοίχημα
Η Διοίκηση του Ερμή αποφάσισε
όπως προχωρήσει στη λήψη μέτρων
για να προστατεύσει την ομάδα και
το σωματείο, με αφορμή τους ψιθύρους περί ύπαρξης νέου φακέλου
από την ΟΥΕΦΑ που αφορά παιχνίδι
του. «Ο Ερμής, θέλοντας επίσημα
να τοποθετηθεί για το θέμα που
αναφέρεται ότι υπάρχει φάκελος
για παιχνίδι της ομάδας μας περί
στημένων παιχνιδιών και επειδή φαίνεται ότι αυτή η κωμωδία δεν λέει
να τελειώσει, ανακοινώνει τα εξής:
Ο Ερμής θα ζητήσει όπως η ομάδα
αφαιρεθεί από τα κουπόνια των
στοιχημάτων και παράλληλα θα εξετάσει όλα τα νομικά δικαιώματα που

έχει και θα κινηθεί εναντίον αυτών
που χρησιμοποιούν το σωματείο σε
τέτοιου είδους παιχνίδια», τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου. Στο μεταξύ, στην τελευταία
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάστηκαν αρκετά σοβαρά
θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό της νέας περιόδου. Κυριότερο από αυτά είναι η έδρα της
ομάδας. Στην τρέχουσα περίοδο η
ομάδα αγωνίζεται στο Δασάκι, όμως
εξετάζεται το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου γηπέδου, το οποίο
να είναι κοντά στην Αραδίππου και
να εξυπηρετεί καλύτερα τους φίλους
της. Στο τραπέζι υπάρχουν άλλες
δύο επιλογές, που είναι το «Αν. Παπαδόπουλος» και το «Αμμόχωστος»
και η απόφαση αναμένεται να ληφθεί
τις αμέσως επόμενες μέρες.

εμπιστοσύνης που απολαμβάνει
από τον κόσμο του «τριφυλλιού».
Ενδεχόμενη αποχώρηση του
Πατέρα από την προεδρία που
ως γνωστόν μπορεί να συμβεί
ακόμα κι αν ο ίδιος θέλει να παραμείνει (καθώς για την συγκεκριμένη θέση αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ),
μπορεί να φέρει την πολυμετοχικότητα σε σημείο μηδέν παρά το
γεγονός ότι όλα μοιάζουν ιδανικά
μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Και αυτό θα συμβεί όχι μόνο
επειδή μια τέτοια αποχώρηση
μπορεί να δημιουργήσει ρήξεις
σε διοικητικό επίπεδο μεταξύ των
μετόχων (δεδομένου ότι ο Ανδρέας Βγενόπουλος έχει ταχθεί
ανοιχτά υπέρ της παραμονής Πατέρα, ενώ οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα
τα «χαρτιά» τους), αλλά και επειδή
θα αποτελέσει πισωγύρισμα σε
θέματα μεταγραφικού αλλά και
γενικότερου σχεδιασμού της ομάδας.
Η παραμονή του Πατέρα συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό παραμονή και του Νίκου Νιόπλια
στον πάγκο του «τριφυλλιού» (αν
μάλιστα οι «πράσινοι» κατακτήσουν το νταμπλ οι «μετοχές» του
Κοζανίτη τεχνικού και κατά συνέπεια οι πιθανότητες παραμονής
του τη νέα σεζόν αυξάνονται…)
και πιθανότατα και του Κώστα
Αντωνίου που μπορεί να χρεώνεται τις κακές επιλογές της πρώτης
χρονιάς της πολυμετοχικότητας
(Ροντρίγκο Σόουζα, Μελίσσης,
Γκάμπριελ κ.λπ.) αλλά παράλληλα
πιστώνεται τις καλές επιλογές της
δεύτερης (Σισέ, Λέτο, Κατσουράνης αλλά και Ζιλμπέρτο Σίλβα
που αποκτήθηκε την πρώτη χρονιά αλλά «βγήκε» ουσιαστικά τη
δεύτερη).
Η αποχώρηση του Πατέρα μπορεί να σημάνει γενικότερη αλλαγή
φιλοσοφίας, αλλαγή στρατηγικής
και οικονομικής πολιτικής, «φρενάροντας» τους «πράσινους» σε
μια κομβική χρονική στιγμή, όπου
έχουν την δυνατότητα να πατήσουν γκάζι και να ξεφύγουν από
τους αντιπάλους τους, οι οποίοι
αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες. Και όχι
μόνο αυτό, αλλά σε μια τέτοια
περίπτωση είναι παραπάνω από
πιθανή (σχεδόν βέβαιη), η αντίδραση των οπαδών που δεν θα
διστάσουν να βγουν ξανά στους
δρόμους, ζητώντας από τον Γιάννη
Βαρδινογιάννη να πουλήσει τις
μετοχές του.
Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» γνωρίζει πολύ καλά τις προθέσεις του κόσμου και θα δυσκολευτεί πολύ να τον πείσει για την
αναγκαιότητα αλλαγής πλεύσης,
από τη στιγμή που το νέο μοντέλο
που δημιουργήθηκε χάρη στο
δικό του άνοιγμα στην πολυμετοχικότητα, αποδείχτηκε - έστω
και με καθυστέρηση ενός χρόνου
- επιτυχημένο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ίδιος θα είναι διατεθειμένος να αλλάξει την προσωπική του γνώμη, καθώς όπως
διαρρέει προς τα έξω το περιβάλλον του (και ποτέ ο ίδιος…) θεωρεί πως ο συγκεκριμένος στόχος
(πρωτάθλημα) θα μπορούσε να
επιτευχθεί με λιγότερα χρήματα
ή - για να το θέσουμε διαφορετικά
- πως με τα μεγάλα ποσά που ξοδεύτηκαν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν υψηλότεροι στόχοι.
Και καθώς είναι ο μέτοχος που
έχει την πλειοψηφία στην «πράσινη» ΠΑΕ, έχει τη δυναμική να
μπλοκάρει αποφάσεις. Αν μάλιστα
καταφέρει να πάρει με το μέρος
του κάποια ακόμα μέλη του 20μελούς Δ.Σ. (αυτή τη στιγμή 12 τάσσονται στο πλευρό του, ενώ με
14 αποκτά πλειοψηφία 2/3) μπορεί να περάσει και να εφαρμόσει
τις εισηγήσεις του. Γι’ αυτό και
αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος
που θα διαδραματίσουν οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι στη λήψη
των αποφάσεων. Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή με τις τόσο εύθραυστες ισορροπίες θα αφουγκραστούν το λαϊκό αίσθημα ή θα ταχθούν στο πλευρό του Τζίγγερ;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για τα αποτελέσματα των αθλητικών συναντήσεων των ελληνικών και κυπριακών ομάδων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα» στο
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Δ’ Εθνική: Το Μουζάκι «άλωσε» τη Λαμία
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Δύο αναμετρήσεις περιελάμβανε το
πρόγραμμα της Τετάρτης στον 4ο
όμιλο, όπου το Μουζάκι πήρε μια
πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της
Λαμίας με 1-0, ενώ ο Πυργετός
έμεινε στο 0-0 με τον Αγρότη Λιανοκλαδίου στην Λάρισα. Το Μουζάκι,
πήρε τη νίκη που το κρατάει «ζωντανό» στην «μάχη» για παραμονή,
χάρη σε γκολ που πέτυχε ο Αλέξης
Σιώμος στο 48ο λεπτό, ενώ στο ματς
της Λάρισας ο Πυργετός είχε πολλά
παράπονα από την διαιτησία. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι «φωνάζουν» για μια φάση στο 66’ όταν
ακυρώθηκε γκολ του Τσιρογιάννη.
1ος όμιλος: ΑΕ Πιερέων
Με τέσσερις απουσίες θα παραταχθεί η ΑΕ Πιερέων στο ντέρμπι
με τον Κεραυνό Κρηνιδών. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καραμπετάκης δεν
θα έχει στην διάθεσή του τους τιμωρημένους Δανίδη και Στ. Αγγελίδη,
καθώς και τους τραυματίες Φοργιάρη
και Γ. Αγγελίδη. Στα θετικά, η επιστροφή του Πασχαλίδη που εξέτισε
την ποινή του.
2ος όμιλος: Μουδανιά
Τα περιθώρια έχουν στενέψει για
τα Μουδανιά, τα οποίοι δίνουν
«μάχη» για την παραμονή τους στην
κατηγορία. Οι ελπίδες μπορεί να είναι λίγες, αλλά δεν έχουν χαθεί και

ο σύλλογος της Χαλκιδικής θα πρέπει
στην συνέχεια να πάρει βαθμούς κι
εκτός έδρας, αρχής γενομένης από
τον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα
με τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Στο συγκεκριμένο ματς απών λόγω καρτών θα
είναι ο Κολώνης.
3ος όμιλος: Νάουσα
Τέλος τα πανηγύρια για τους παίκτες της Νάουσας, οι οποίοι στρέφουν την προσοχή τους στο επερχόμενο εκτός έδρας ματς με την
Ενωση Αποστόλου Παύλου. Στα αγωνιστικά, ο κ. Αργυρίου δεν μπορεί
να υπολογίζει στους τιμωρημένους
Βλαχοδήμο και Αραμπατζή, ενώ αμφίβολος είναι ο Ραβούσης.
5ος όμιλος: Αποτελέσματα
29ης αγωνιστικής
Απ. Πάργας - Πρ. Περάματος 2-1
(50’ Μώκος, 53’ Ντόκος - 32’ Σύττος)
Αστέρ. Ρόκκας - Θεσπρωτός 1-1
(63’ Μακρής - 38’ Μπαλογιάννης)
Ελαιόφυτο - Λευκίμη
6-0
(9’ πεν., 43’, 67’ Τσιούνης, 57’ Νάκος,
70’ Καταπώδης)
Ανατολή - Πρέβεζα
1-5
(75’ Θανάσης - 33’, 84’ Ντέτσικας,
50’ Χολέβας, 79’ Λιάσκος, 86’ Σιδέρης)
Μεσολόγγι - Τηλυκράτης
2-1
(18’, 57’ Πλακίδας - 45’ Κτενάς)
Αραχθος Παχυκαλάμ. - Αρτα 2-0

(3’ πεν. Νταλάκας, 80’ Ευταξίας)
Σούλι Παραμυθιάς - Βολίδα 1-0
(92’ Ρίζος Α.)
Ευπάλιο - Ναυπακτιακός
0-2
(24’ Ξευγένης, 44’ Στάμος)
Οδ. Νυδρίου - Σκουφάς Κομ. 1-0
(56’ Γαζής)
6ος όμιλος:
Ολυμπιακός Καλαμάτας
Η ήττα από το Τσιλιβή έκανε τα
πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για
τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, αλλά οι
«ερυθρόλευκοι» δεν σκοπεύουν να
πετάξουν «λευκή πετσέτα». Η προσοχή τους πλέον είναι στραμμένη
στο ματς κόντρα στον Ξενοφώντα
Κρεστένων, με τους Αθανασίου και
Κοσυφολόγο να είναι αμφίβολοι
λόγω τραυματισμού.
7ος όμιλος: Πανελευσινιακός
Την ερχόμενη αγωνιστική ο Πανελευσινιακός παίζει το τελευταίο
του «χαρτί» στην υπόθεση παραμονής στην κατηγορία. Οι «σταχυοφόροι» μετά την εντός έδρας ήττα στο
τοπικό ντέρμπι με τον Αστέρα Μαγούλας έμειναν πίσω στην βαθμολογία και πρέπει στον Πόρο να πάρουν πάση θυσία το «τρίποντο» ώστε
να διατηρήσουν τις ελπίδες τους
«ζωντανές».
8ος όμιλος: Νέα Ιωνία
Αρκετά θετικά συμπεράσματα
εξήχθησαν από το τελευταίο ματς

που έδωσε η Νέα Ιωνία για το πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή.
Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη επικράτησε άνετα (4-0) στο Καρλόβασι,
ωστόσο το σημαντικότερο όλων είναι
ότι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση
αγωνίστηκαν σε όλο το ματς τρεις
παίκτες του εφηβικού, οι Ξάνθος,
Παππάς και Μπούτας, έχοντας πολύ
καλή παρουσία.
9ος όμιλος: Κερατσίνι
Στην Β’ φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών προκρίθηκε το Κερατσίνι,
που κέρδισε μέσα στη Λήμνο με 32 τον Ηρακλή Ατσικής. Μόλις στο
13ο λεπτό ο Πλατίγκος είχε προλάβει
να πετύχει δύο γκολ (6’, 13’), για
το 0-2, με τον Κρίκη να μειώνει στο
19’ σε 2-1. Στο 55’ ο Χάσκας πέτυχε
το 3-1, ενώ ο Κελάρης στο 85’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
10ος όμιλος: Γιούχτας
«Νοσοκομείο» θυμίζει ο Γιούχτας
και ο Μανώλης Πατεμτζής αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα εν όψει
του μεγάλου ντέρμπι κορυφής με
τον ΑΟ Χανίων. Συγκεκριμένα, εκτός
μάχης έχουν τεθεί οι τραυματίες
Φραγκιαδάκης και Αποστολάκης,
ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπαδιεριτάκης και Δρακούλης οι οποίοι ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα και
ο Γιακουμάκης που ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
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ΠΑΟ:
Ανέγγιχτη
η Λεωφόρος
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Συνέχεια από τη σελίδα 18
και δείχνει να έχει ξεπεράσει το
πρόβλημα στον γόνατο. Από εκεί
και πέρα εκτός θα μείνουν τα βασικά
γρανάζια, όπως για παράδειγμα ο
Λουκάς Βύντρα ο οποίος είναι από
τους πιο επιβαρημένους παίκτες του
πράσινου ρόστερ. Ο διεθνής Ελληνας
αμυντικός πήρε εχθές το βραβείο
του πολυτιμότερου παίκτη της προτελευταίας αγωνιστικής ωστόσο στις
δηλώσεις του μίλησε συνολικά για
την εικόνα του Παναθηναϊκού στο
πρωτάθλημα και τον εναπομείναντα
στόχο: «Από την αρχή της σεζόν ο
στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Το κατακτήσαμε μία αγωνιστική πριν το
φινάλε και είμαστε χαρούμενοι γι’
αυτό. Ομως η σεζόν δεν τελείωσε
εδώ, έχουμε μπροστά μας έναν τελικό που πρέπει να πάρουμε για να
κλείσει θετικά η χρονιά. Είχαμε καλή
ψυχολογία, καρδιά, θέληση και κυρίως ήμασταν η καλύτερη ομάδα
και το πήραμε δίκαια». Βραβείο έλαβε επίσης ο Σωτήρης Νίνης για τον
τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο στις
καθυστερήσεις του α’ μέρους που
διαμόρφωσε το τελικό 2-0 επί του
Ηρακλή. Ο 19χρονος επιθετικός μέσος, πρωταγωνίστησε στους πανηγυρισμούς για την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρ’
όλα αυτά επισήμανε με την σειρά
του, ότι δεν υπάρχει χαλάρωση αφού
η χρονιά δεν έχει τελειώσει: «Πήραμε
το πρωτάθλημα αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Η χρονιά τελειώνει στις
24 Απριλίου που παίζουμε τον τελικό
με τον Αρη και θέλουμε τη νίκη για
να κλείσει ιδανικά, με το νταμπλ.
Δεν θα είναι εύκολος ο τελικός. Ο
Αρης είναι πολύ καλή ομάδα, ωστόσο
εμείς είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα,
αλλά έχουμε και καλύτερο υλικό
και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Θα μπούμε μέσα να
κερδίσουμε και να πάρουμε το Κύπελλο».
Ο Δαλούκας
στο Καυταντζόγλειο
Ο Θεσσαλός διαιτητής Γιώργος
Δαλούκας ορίστηκε να διαιτητεύσει
τον πιο κρίσιμο και καθοριστικό
αγώνα, Ηρακλής - Ξάνθη, της 30ής
και τελευταίας αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας, που θα διεξαχθεί την
ερχόμενη Κυριακή με κοινή ώρα
έναρξης στις 12.00 (ώρα Νέας Υόρκης). Στον άλλο σημαντικό αγώνα
στο «Αλκαζάρ» της Λάρισας όπου η
ΑΕΛ υποδέχεται τον Λεβαδειακό διαιτητής θα είναι ο Μακεδόνας Δημήτρης Καλόπουλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές των αγώνων της 30ής και τελευταίας αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα (σε ώρες
Νέας Υόρκης):
12.00: ΠΑΟΚ - Εργοτέλης: Κων.
Παπασταμάτης (Αθήνας)
12.00: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Μ. Λαμπρόπουλος (Ηλείας)
12.00: Καβάλα - Πανιώνιος: Στ.
Τριτσώνης (Αθήνας)
12.00: Ηρακλής - Ξάνθη: Γ. Δαλούκας (Θεσσαλίας)
12.00: Λάρισα - Λεβαδειακός: Δημ.
Καλόπουλος (Μακεδονίας)
12.00: Ατρόμητος - Πανθρακικός:
Π. Κωνσταντινέας (Μεσσηνίας)
12.00: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης:
Απ. Αμπάρκιολης (Μακεδονίας)
12.00: Ολυμπιακός - Αρης: Μιχ.
Ντάκος (Ξάνθης)

και όχι τον κανόνα. Οσον αφορά τη
Βαλένθια, είναι επιτυχημένη ομάδα
και έχει μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Βαλένθια
μπορεί να έχει μεγάλο προϋπολογισμό αλλά δεν παίζουν τα χρήματα
μπάσκετ. Πάντως έχει πολύ καλή
ομάδα και παίκτες - εργαλεία. Ισως
είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου», δήλωσε ο
Γιώργος Καλαϊτζής ενώ ο Τζος Ντέιβις
υπογράμμισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πάμε στη Βιτόρια. Το
ταξίδι αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία
για την ομάδα, όποιο και να είναι
το αποτέλεσμα. Οπως και να έχει η
πορεία μας εφέτος στην Ευρώπη
κρίνεται επιτυχημένη. Δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον τελικό. Στο μυαλό
μας είναι μόνο η Βαλένθια. Είναι
πολύ δυνατή ομάδα και δεν πρέπει
να χαλαρώσουμε σε κανένα σημείο
του αγώνα».
Χωρίς Χάισλιπ ο ΠΑΟ
Το Περιστέρι είναι ο επόμενος
αντίπαλος του Παναθηναϊκού, σε
μια εκτός έδρας αναμέτρηση που
θα διεξαχθεί αύριο, για την οποία ο
Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να
υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μάρκους Χάισλιπ. Ο Δημήτρης Ιτούδης,
αναφέρθηκε στο συγκρότημα του
Θανάση Σκουρτόπουλου, αλλά και
στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή ο Παναθηναϊκός.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Η θέληση του Νάτσο Σκόκο να φύγει από την ΑΕΚ σε συνδυασμό με την δήλωση του Σταύρου Αδαμίδη
σχετικά με την πώληση του παίκτη έβαλε «φωτιά» στην «Ενωση» και βγήκαν στην επιφάνεια παλιές πληγές.

Στην ΑΕΚ γίνεται ...χαμός
τις τελευταίες μέρες
Συνέχεια από τη σελίδα 18
η ομάδα είναι 18 βαθμούς πίσω. Είδατε καμία ηχητική ατασθαλία στο
γήπεδο. Η ομάδα δεν πρέπει να
αποπροσανατολίζεται. Μας ήρθε μία
ολόχρυση ευκαιρία. Να κυνηγήσουμε
όλοι μαζί αυτή την ευκαιρία. Οποιος
αντέχει το οπτικό μαρτύριο της ΑΕΚ
είναι άξιος συγχαρητηρίων. Εάν ο
Παππάς του τη βαρέσει και πει ‘‘Αϊ
στο διάολο, με πρήξατε’’, θα πάει ο
Χατζηχρήστος, ο Καραμανλής και ο
αγανακτισμένος ΑΕΚτζής να βγάλει
το φίδι από την τρύπα. Για να μη
συντηρείται η ΑΕΚ με μηδενικά,
πρέπει να έρθει ένας Βαρδινογιάννης
ή ένας Κόκκαλης να την πάρει να
τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως δεν
υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ο πρώτος
που πιστεύει στο λαό της ΑΕΚ είμαι
εγώ, αλλά ο κόσμος δεν πιστεύει
στον εαυτό του. Ο Παππάς είναι
που στηρίζει όλο το σύστημα και να
κάνουμε το σταυρό μας να παραμείνει. Ο Νοτιάς αφού τον αρμέξανε
το μόνο που τον ...ερεθίζει είναι το
προπονητικό κέντρο. Αν πει ο Παππάς ότι βαρέθηκε, θα πει ‘‘έλα Χατζηχρήστο ιδεολόγε να βγάλεις εσύ
το φίδι από την τρύπα και να πληρώσεις τον Σκόκο’’.
Ο Αδαμίδης είναι ένας δικηγόρος,
ένα καλό παιδί, αλλά τι να κάνει.
Είπε μια μπαρούφα ο άνθρωπος.
Λες και είναι μεστός εμπειριών. Είπε
αυτό που γίνεται στην Αγγλία. Να
έρθει ένας μάγκας να πληρώσει αυτός τον Σκόκο. Η υπόθεση με τον
Σκόκο είναι πρόσχημα. Ο Σκόκο θα
πρέπει να κρατηθεί στην ομάδα και
να παίζει μπάλα σε κάθε παιχνίδι.
Για μένα ας πουλήσουμε τον Σκόκο
με 4 εκατ. ευρώ στη Χαλ. Δεν μπορούμε να τον δώσουμε εκεί να τε-

λειώνουμε; Πιστεύω πως ο Αδαμίδης
θα κάνει σωστά τη δουλειά, γιατί
δεν είναι λαμόγιο. Θα δω τη δουλειά
του και θα τον κρίνω».
Από το Λονδίνο έκανε δήλωση
και ο Πέτρος Παππάς, ο οποίος όμως
δεν παίρνει θέση για το θέμα Σκόκο,
όμως επιβεβαιώνει ότι θα βάλει κάποια χρήματα και του χρόνου:
«Δυστυχώς διαπιστώνω πως κάποιοι θεωρούν ότι περιμένω να έχω
οικονομικό όφελος από την ΑΕΚ και
ότι οι προθέσεις μου είναι ιδιοτελείς.
Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι ποτέ
δεν πέρασε από το μυαλό μου να
κερδίσω από την αγαπημένη ομάδα
μου, ποτέ δεν την είδα σαν επιχείρηση. Ποτέ δεν πίστευα πως θα
ακούσω ή θα διαβάσω κάποιους να
λένε έμμεσα ή άμεσα ότι πάω να
...κονομήσω από την ΑΕΚ. Θέλω να
διευκρινίσω ένα ακόμα πράγμα. Θα
τηρήσω όλες τις υποσχέσεις μου.
Ο,τι έχω πει δεν το παίρνω πίσω.
Θα είμαι κοντά οτην ομάδα, στον κ.
Αδαμίδη και στον Ντούσαν Μπάγιεβιτς όπως τους το υποσχέθηκα
μέχρι το τέλος της περιόδου. Την
επόμενη χρονιά θα βάλω κάποια
χρήματα ακόμα για να στηρίξω την
ομάδα. Μακάρι όποιοι εύποροι, αγνοί
και ανιδιοτελείς ΑΕΚτζήδες το επιθυμούν και το θέλουν, να κάνουν
ένα βήμα μπροστά, να βοηθήσουν
και αυτοί την ομάδα μας με έργα.
Αυτή τη στιγμή πάντως χρειάζεται
ομόνοια και ενότητα μεταξύ μας με
σκοπό να συμπαρασταθούμε στη διοίκηση, τον προπονητή και τους
παίκτες μας και να προσπαθήσουμε
να πάρουμε τη δεύτερη θέση του
πρωταθλήματος, κρατώντας την ελπίδα πρόκρισης στο Τσάμπιονς Λιγκ
ζωντανή. Οσοι ασχολούνται με το
να σπέρνουν τη διχόνοια κάνουν

τεράστιο κακό στην ομάδα και κάποτε θα πρέπει να πληρώσουν τη
ζημιά».
Και μέσα σε όλα αυτά ο μάνατζερ
του Σκόκο πριν συναντηθεί με τον
Αδαμίδη τον αδειάζει και λέει ότι:
«Δεν έχει αλλάξει τίποτε σε σχέση
με τους προηγούμενους μήνες και
ειδικότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο, οπότε και προέκυψε το θέμα
της μετεγγραφής του. Η επιθυμία
του είναι να φύγει από την ΑΕΚ, να
αλλάξει αγωνιστικό περιβάλλον και
αυτός είναι ο γνώμονας πάνω στον
οποίο θα κινηθεί η συζήτηση που
θα έχουμε με τους διοικούντες την
ομάδα. Μετά την πρόσφατη μετεγγραφική περίοδο, θα κάτσουμε για
πρώτη φορά στο τραπέζι και όπως
είναι φυσιολογικό θα κάνουμε μία
πρώτη διερευνητική κουβέντα... Περιμένουμε να ακούσουμε ποιες είναι
οι σκέψεις των ανθρώπων της ομάδας
όσον αφορά το σχεδιασμό και τους
στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου, αφού ο Νάτσο έχει έναν
ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την
ΑΕΚ...» αυτή ήταν η δήλωση του κ.
Διαγνή για να φανει πλέον ξεκάθαρα
το χάσμα που υπάρχει στις δύο
πλευρές.
Την Κυριακή στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν και σκάουτερ της Τουλούζ και
Μπόλτον για να παρακολουθήσουν
παίκτες της ΑΕΚ και του Αστέρα
Τρίπολης.
Τραυματίσθηκε ο Μανωλάς στην
προπόνηση, ο Μπάγεβιτς ζήτησε
από τον Αρτσε να τον αντικαταστήσει
ο Αργεντινός αρνήθηκε και ο παίκτης
κλήθηκε σε απλογία. Πλήρη συμφωνία είχε χθες ο μάνατζερ των
Παυλή και Γκέντσογλου με τον Αδαμίδη και τις επόμενες ημέρες θα
υπάρξει και επίσημη συμφωνία.

«Είναι ένα ακόμη παιχνίδι λίγο πριν
την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και ο στόχος για εμάς δεν
αλλάζει», τόνισε αρχικά ο Δημήτρης
Ιτούδης, για να συμπληρώσει:
«Θέλουμε τη νίκη, για να διατηρηθούμε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση της
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ενα ματς που αντιμετωπίζουμε
ως ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι,
απέναντι σε μια ομάδα που παίζει
καλό μπάσκετ και ιδιαίτερα στην
έδρα της. Το Περιστέρι στο κομμάτι
της δημιουργίας βασίζεται πολύ στον
Χάμοντς, έναν παίκτη καλό στο πικ
εντ ρολ παιχνίδι, διεισδυτικό με
καλή πάσα, υπάρχει ο Παπανικολόπουλος στο δύο με μεγάλη εμπειρία,
ο οποίος παίζει καλύτερα από κάθε
άλλη χρονιά, ο Μπράμος τον οποίο
γνωρίζω από το καλοκαίρι από τις
ΗΠΑ και ξέρουμε ότι διαθέτει καλό
σουτ από τα 6μ.25, ο Αρνολντ, πρώτος σκόρερ της ομάδας πάνω στον
οποίο στηρίζουν πολλά και διαθέτει
inside game τόσο με πρόσωπο στο
καλάθι, όσο και με πλάτη. Στο τέσσερα υπάρχουν ο Τσιάκος και ο Νέλσον, παίκτες μαχητές.
Ο Βαγγέλης και ο Αντώνης Μάντζαρης έρχονται από τον πάγκο και
προσφέρουν σημαντικές βοήθειες,
όπως και ο Μαργαρίτης, ενώ ο Αγαδάκος μπορεί να δώσει λύσεις και
ανάσες στον Αρνολντ με την εμπειρία
του» και κατέληξε: «Συνολικά το

Οι ειδικοί του μπάσκετ σημείωναν
πριν από μερικά χρόνια όταν είχαν
πρωτοδεί τον Κέβιν Ντουράντ στα
παρκέ του NBA ότι είναι παίκτης με
τεράστιες δυνατότητες. Τους επιβεβαίωσε πλήρως καθώς στην τρίτη
σεζόν του με τους Θάντερ έγινε ο
νεότερος παίκτης στην Λίγκα που
τερματίζει πρώτος στην λίστα των
σκόρερ. Γεννηθείς στις 29/9/1988
τελείωσε την κανονική περίοδο με
30,1 πόντους κατά μέσο όρο (σ.σ.
2.472 πόντους συνολικά) αφήνοντας
πίσω τον πολύ Λεμπρόν Τζέιμς αλλά
και τον Κόμπι Μπράιαντ. Ο Ντουράντ
κατέρριψε το στοιχειωμένο ρεκόρ
του Μαξ Ζασλόφσκι, ο οποίος την
περίοδο 1947/48 είχε αναδειχθεί
πρώτος σκόρερ με τους Σικάγο
Σταγκς σε ηλικία 22 ετών.
Δ.Ρ.

Με κολακευτικά λόγια για την
αξία του Γκαμστ Πέντερσεν, μίλησε
ο δεξιός μπακ-χαφ του Πανθρακικού,
Ανέστης Αργυρίου που δοκιμάστηκε
επί μια βδομάδα στην Μπλάκμπερν
και έζησε από κοντά τον Νορβηγό
μεσοεπιθετικό που βρίσκεται στο
μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. «Είναι εξαιρετικός εξτρέμ
και παίζει και σαν δεκάρι. Οπως τον
είδα και τον έζησα στις προπονήσεις
διαπίστωσα πως είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης με πολλά χρόνια εμπειρίας στην Πρέμιερ Λιγκ. Εχει όλα
τα στοιχεία για να κάνει την διαφορά
στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω αν
μπορεί να είναι άξιος αντικαταστάτης
του Τζόρτζεβιτς», τόνισε σε ραδιοφωνικό σταθμό («Sentra»), o Αργυρίου.
Τ.Γ.

πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Ετσι απαντάει το πολύ
στενό περιβάλλον του Τοροσίδη, με
αφορμή την επισήμανση ότι η ρήτρα
των 7 εκατ. ευρώ ισχύει και για ελληνική ομάδα». Σε άλλα θέματα:
«Τερίμ η ‘‘άλλη λύση’’».
«Φίλαθλος»
«Μάνατζερ του Γάλλου: ‘‘Ο Σισέ
δεν ψάχνει’’», αναφέρει στο βασικό
θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «‘‘…Να βρει ομάδα
για να φύγει από τον Παναθηναϊκό’’».
Σε άλλα θέματα: «ΟΣΦΠ - Μπάντοβιτς: ‘‘Ο ΠΑΟ πιο σοβαρός και με
λιγότερα προβλήματα’’», «Μπάσκετ:
Κατοστάρα 102-80 και θέαμα στο
Περιστέρι ο Ολυμπιακός».
«Goal»
«Είδε Ζιουλί», αναφέρει στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ανθρωπος
του Παναθηναϊκού τσέκαρε τον Γάλλο άσο της Παρί ΣΖ στο ματς με την
Μπορντό». Σε άλλα θέματα: «ΑΕΚ Παπαϊωάννου: ‘‘Οι άνθρωποι είναι…
επικίνδυνοι’’»,«ΑΕΛ - Παπακώστας:
Κέρδισε παραμονή».

O ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Μίσσας εκπροσώπησε την ΕΟΚ
στο διεθνές σεμινάριο προπονητικής
του Μανχάιμ, το οποίο οργανώθηκε
από τη Γερμανική Ομοσπονδία και
τη FIBA Europe κατά τη διάρκεια
του διεθνούς τουρνουά «Αλμπερτ
Σβάιτζερ» που διεξήχθη στη γερμανική πόλη.
Ο Κώστας Μίσσας μαζί με τον
Ντιρκ Μπάουερμαν ήταν οι βασικοί
ομιλητές του σεμιναρίου το οποίο
παρακολούθησαν 180 προπονητές
απ’ όλη την Ευρώπη.
Να σημειώσουμε ότι την 1η θέση
στο τουρνουά πήρε η ομάδα της
Αυστραλίας, η οποία στον τελικό
επικράτησε της Γερμανίας U18 με
68-51.
Στον μικρό τελικό, η Γερμανία
U17 κέρδισε τις ΗΠΑ με 79-68. Οι
Εφηβοί μας θυμίσουμε τερμάτισαν
ένατοι. MVP των αγώνων αναδείχτηκε ο Μίτσελ Κρικ (Αυστραλία),
ο οποίος συμπεριλήφθηκε και στην
καλύτερη πεντάδα μαζί με τους Ολντριτζ (Αυστραλία), Φουρνιέ (Γαλλία),
Γκρίνγουντ (Αυστραλία) και Νέουμαν
(Γερμανία U18).
Ειδικό βραβείο πήρε και ο Ντάριο
Σάριτς (Κροατία).
Β.Ζ.

Χάρις ο MVP
της αγωνιστικής
στην Α1
Ηταν ο κορυφαίος της ομάδας
του στην ανατροπή και τη μεγάλη
νίκη επί του Αμαρουσίου. Ο Λανς
Χάρις οδήγησε τον Κολοσσό στο διπλό και ένα βήμα πιο κοντά στην
κατάκτηση της 5ης θέσης στην κανονική περίοδο.
Ο Αμερικανός της ομάδας της
Ρόδου συγκέντρωσε 77 ψήφους στη
σχετική ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ και
ήταν μακράν ο κορυφαίος της 23ης
αγωνιστικής, δε δεύτερο τον Ραϊσεβιτς της Καβάλας.
«Αλήθεια; Ελα τώρα! Αστειεύεσαι…» ήταν η πρώτη αντίδραση του
Χάρις όταν ενημερώθηκε πως είναι
ο MVP της αγωνιστικής. Και όταν
το πίστεψε, συνέχισε:
«Εγώ από το Σάββατο είμαι πολύ
χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας
μου. Oλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι
γι’ αυτό. Το να κερδίζει η ομάδα
είναι προτεραιότητα και δική μου
και των συμπαικτών μου.
Σίγουρα είναι τιμή για εμένα να
με ψηφίζουν για πολυτιμότερο παίκτη της αγωνιστικής αλλά δεν έπαιξα
μόνος μου. Και για να γυρίσει ένα
παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα
όπως το Μαρούσι, χρειάζεται ομαδική δουλειά».
Β.Ζ.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΣΑΚ, με στόχο να
συζητήσει με τους παίκτες της Βορείου Ελλάδος τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Η ανακοίνωση του
ΠΣΑΚ: «Αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών αποτελούμενη από
τους Παπαδόπουλο, Παπαϊωακείμ
και Αλεξανδρίδη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με παίκτες της Βορείου Ελλάδας. Τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν
τους καλαθοσφαιριστές της ευρύτερης περιοχής συζητήθηκαν διεξοδικά
μεταξύ των μελών του Συνδέσμου
μας. Στη συνάντηση εξετάστηκαν
όλοι οι τρόποι για την αντιμετώπιση
της τραγικής κατάστασης που επικρατεί και θα βοηθήσουν να βγουν
οι καλαθοσφαιριστές από το αδιέξοδο
που έχουν περιέλθει».
Β.Ζ.

Κρατάει «Ρόνι»
Μέχρι το 2014 προτίθεται η Μίλαν να ανανεώσει το συμβόλαιο του
Ροναλντίνιο σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport». Η ιταλική εφημερίδα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές
βρίσκονται σε συζητήσεις για την
ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου άσου για τα επόμενα 3
χρόνια με απολαβές λιγότερες κατά
25%. Πάντως στο «παιχνίδι» της
απόκτησης του «Ρόνι» έχει μπει και
η Μάντσεστερ Σίτι με πρόταση αυξημένη κατά 25%, όμως σημαντικό
ρόλο για την απόφαση του Βραζιλιάνου θα παίξει και η σχέση που
έχει με τον Βραζιλιάνο τεχνικό των
«ροσονέρι», Λεονάρντο.
Β.Μ.

«Σούπερμαν»
και εκτός παρκέ
Το προσωνύμιό του Σούπερμαν
επιβεβαίωσε και εκτός αγωνιστικών
χώρων ο σέντερ των Μάτζικ Ντουάιτ
Χάουαρντ. Ο άσος του NBA προσέφερε το ποσό των 100.000 δολαρίων
για τα θύματα του καταστροφικού
σεισμού στην Αϊτή και με τη βοήθεια
του συμπαίκτη του Αντοναλ Φόιλ
άνοιξαν έναν λογαριασμό, στον οποίο
κάθε άνθρωπος θα μπορεί να καταθέτει τον δικό του οβολό: «Η Αϊτή
είναι μια φτωχή χώρα που χτυπήθηκε
από έναν σεισμό και έχει ανάγκη
τη βοήθεια όλων μας. Εχουν γίνει
πολλές προσπάθειες για να βοηθηθεί
η χώρα, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά
που πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα για
να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά»
ανέφερε σε υποσημείωση ο «Σούπερμαν».
Δ.Ρ.

< ατρομητοσ

Κοντά στα παιδιά
Επιμέλεια:
Τάσος Γιαννακόπουλος

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Οι παίκτες του Πανελληνίου βρίσκονται στην Βιτόρια όπου θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ευρώπης στο φάιναλ φορ του EuroCup.
Περιστέρι είναι μια ομάδα που μάχεται, μπορεί να μαρκάρει, έχει καλούς αθλητές και πηγαίνει πολύ στο
επιθετικό ριμπάουντ, έχει σχεδόν
10 μέσο όρο, έναν τομέα στον οποίο
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί

και συγκεντρωμένοι. Εχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο.
Εμείς είμαστε καλά, προπονούμαστε
καλά και σε καλό ρυθμό. Αυτό που
ευχόμαστε και θέλουμε, είναι να
έχουμε υγεία».

«Derby News»
«Μίδας», αναφέρει στο βασικό
θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «4 εκατ. ευρώ θα
αγγίξουν οι φετινές αποδοχές του
Τζιμπρίλ, ο οποίος αν ο ΠΑΟ κατακτήσει και το κύπελλο θα εισπράξει
όλα τα μπόνους του συμβολαίου
του».
«Sportday»
«Νέο στοίχημα», αναφέρει στο
κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Κόκκαλης συμπληρώνει 17 χρόνια στην
προεδρία του Ολυμπιακού και στην
πιο κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης
ιστορίας του συλλόγου έχει μπροστά
του…». Σε άλλα θέματα: «ΑΕΚ: Μυρίζει μπαρούτι. Σέντρα με Σκόκο».
«η πράσινη»
«Σφαίρα Ζιουλί», αναφέρει στο
βασικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Η πρώτη
από τις έξι πράσινες βόμβες. ‘‘Πράσινος’’ ειδικός απεσταλμένος τον
είδε το περασμένο Σάββατο στο
ντέρμπι Παρί - Μπορντό». Σε άλλα
θέματα: «Μπάσκετ: Ηχηρό χαστούκι

‘‘V-Span’’ στην προπαγάνδα».
«Νέα Ωρα»
«Μικραίνει την ΑΕΚ», αναφέρει
στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο
Σκόκο είναι μόνο η αρχή… Η ΑΕΚ
για να καλύψει το οικονομικό άνοιγμα και να κάνει ο μεταγραφές, θα
ξεπουλήσει πέρα από τον Αργεντινό
σταρ, βάσει σχεδίου, και του Τζιμπούρ, Μαϊστόροβιτς και ίσως Μπλάνκο». Σε άλλα θέματα: «Παπαϊωάννου:
‘‘Η ΑΕΚ δεν έχει πρόεδρο’’».
«Εξέδρα»
«Να οι επιστολές», αναφέρει στο
βασικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Η εφημερίδα αποκαλύπτει την αλληλογραφία
Πατέρα - Τζίγγερ και όσα χρεώνει ο
ένας στον άλλο».
«η Γάτα»
«Σφάζονται στα πόδια του Σκόκο», αναφέρει στο κεντρικό θέμα
της πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «ΑΕΚ, ΠΑΟ και Ολυμπιακός
τα δίνουν όλα για τον ‘‘δαίμονα’’».
Σε άλλα θέματα: «ΠΑΟ: Ο ‘‘Σάλπι’’
ετοιμάζει το αντίο του».

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η μεταγραφολογία που επικρατεί
σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και
οι υποψήφιοι στόχοι, αλλά και οι
αντιδράσεις στην ΑΕΚ μετά τις δηλώσεις του Αδαμίδη είναι τα θέματα
που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα
του αθλητικού Τύπου της 15ης Απριλίου 2010:
«Score»
«Επιτέλους έργα», αναφέρει στο
κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Η ΑΕΚ
βρίσκει λύσεις και μετά από πολλά
χρόνια χτίζει το παρόν και το μέλλον
της». Σε άλλα θέματα: «Λάκης Νικολάου: ‘‘Συμφωνώ με την ειλικρίνεια
του Αδαμίδη’’».
«πρωταθλητής»
«Ερχεται ο Καρεμπέ», αναφέρει
στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Στο
‘‘Καραϊσκάκη’’ την Κυριακή βλέπει
Ολυμπιακό…». Σε άλλα θέματα: «Πετρόφ πρότειναν και αρέσει».
«Φως των σπορ»
«‘‘Ο Βασίλης στον ΠΑΟ; Ποτέ!’’»,
αναφέρει στο κεντρικό θέμα της

Αργυρίου:
«Κάνει τη διαφορά»

Ο Μίσσας
Στη Θεσσαλονίκη
σε διεθνές σεμινάριο ο ΠΣΑΚ

Στη Βιτόρια για την «κούπα» ο Πανελλήνιος
Συνέχεια από τη σελίδα 18

Πρώτο πιστόλι
ο Ντουράντ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Επίσκεψη αγάπης στα παιδιά που
χρειάζονται την συμπαράσταση όλων
μας, πραγματοποίησε χθες αντιπροσωπεία της ομάδας του Ατρόμητου,
ολοκληρώνοντας για φέτος το πετυχημένο πρόγραμμα των επισκέψεων
στα σχολεία. Οι Εδουάρδο Μπρίτο,
Βασίλης Αποστολόπουλος και Λούκας
Φαβάλι βρέθηκαν στο Ειδικό Σχολείο
Ιλίου και συνάντησαν με πολύ μεγάλα χαρά τα παιδιά του σχολείου.
Τους μοίρασαν αυτόγραφα, φανέλες
της ομάδας και εισιτήρια για να παρακολουθήσουν μαζί με τους γονείς
τους το ματς με τον Πανθρακικό. Οι
τρεις παίκτες έζησαν με τη σειρά
τους τη ζεστασιά των παιδιών και
την άριστη φιλοξενία των δασκάλων
του Ειδικού Σχολείου.
Στα αγωνιστικά, αμφίβολη για
το παιχνίδι με τον Πανθρακικό στο
Περιστέρι, είναι η συμμετοχή του
Κώστα Νεμπεγλέρα που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πέλμα.
Πανιώνιος: Φέρνει
Αφρικανούς για δοκιμή
Αμεσα αποτελέσματα φαίνεται
πως είχε το ταξίδι που πραγματοποίησαν στην Αφρική ο αθλητικός

διευθυντής του Πανιωνίου Γιάννης
Παυλόπουλος και ο σκάουτερ Ανδρέας Λαγωνικάκης. Τα δυο στελέχη
του Πανιωνίου, επισκέφτηκαν τη
Γκάνα και τη Νιγηρία, όπου παρακολούθησαν αρκετούς αγώνες, τσεκάροντας ποδοσφαιριστές, ενώ βρέθηκαν και σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες των δύο χωρών. Κατόπιν τούτου μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η
ιστοσελίδα «AllAfrica.com», μετέδωσε
χθες ότι οι Νεοσμυρνιώτες θα δοκιμάσουν στο προσεχές διάστημα δυο
Αφρικανούς παίκτες. Πρόκειται για
τον Μοχάμεντ Αλίγιου και τον Εντάφε Εγκμπέντι, που ήταν μέλη της
ομάδας U17 της Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009, ενώ
πλέον ...ανέβηκαν στις Ελπίδες.
Ο Αλίγιου (γεννημένος στις
12/2/1993) αγωνίζεται ως αριστερό
μπακ - χαφ και ανήκει στη Niger
Tornadoes, ενώ ο Εγκμπέντι (γεννημένος στις 5/8/1993) είναι δεξιοπόδαρος μεσοεπιθετικός και αγωνίζεται στην Bisalo Babes.
Κατά τα άλλα στην διάθεση του
τεχνικού του Πανιωνίου, Γιώργου
Παράσχου τέθηκε εν όψει του Κυριακάτικου αγώνα στην Καβάλα, οι
Κούκετς και Ομο, που ξεπέρασαν
τα προβλήματα των τραυματισμών
τους.

< ολυμπιακοσ

Κυρίαρχος με 78,5% ο Κόκκαλης
Συνέχεια από τη σελίδα 18
να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό
στο μέλλον» υποστήριξε ο προπονητής των Περαιωτών.
Στη χθεσινή προπόνηση, ο Ολαφ
Μέλμπεργκ, απέδειξε για μια ακόμη
φορά πόσο σωστός επαγγελματίας
είναι, καθώς ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ έναν ακόμη τραυματισμό του
και ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα. Ο Σουηδός αμυντικός τέθηκε στην διάθεση του Μπάντοβιτς,
ο οποίος και θα αποφασίσει να θα
τον χρησιμοποιήσει κόντρα στον
Αρη. Απών από την προπόνηση λόγω
σοβαρού οικογενειακού προβλήματος
ήταν για δεύτερη συνεχή μέρες ο

Ζαϊρί. Κατά τα άλλα, ένας ακόμη
αξιόλογος ποδοσφαιριστής προτάθηκε στον Ολυμπιακό.
Πρόκειται για τον Βούλγαρο μέσο
της Μάντσεστερ Σίτι, Μάρτιν Πετρόφ. Ο 31χρονος Πετρόφ, μένει το
καλοκαίρι ελεύθερος από τον Αγγλικό σύλλογο και ενδεχομένως η
περίπτωση απόκτησής του να εξετασθεί σοβαρά από τους «ερυθρόλευκους» καθώς είναι ένας έμπειρος
και ποιοτικός παίκτης που παίζει με
μεγάλη ευχέρεια στην αριστερή
πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ο Πετρόφ είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Βουλγαρίας με τη φανέλα της
οποία έχει σημειώσει 18 γκολ σε 81
συμμετοχές.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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< θεοδωριδησ

«Που είναι
οι Ολυμπιακάρες;»
Του ανταποκριτή μας
Τάσου Γιαννακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Γενέθλια στον Ολυμπιακό είχε χθες
ο Σωκράτης Κόκκαλης που συμπλήρωσε 17 χρόνια στον προεδρικό
θώκο των «ερυθρολεύκων». Στα χρόνια αυτά ο Ολυμπιακός έκτισε την
δική του αυτοκρατορία στα ποδοσφαιρικά πράγματα της Ελλάδας με
την κατάκτηση 12 πρωταθλημάτων,
5 Κυπέλλων κι ενός Σούπερ Καπ.
Στα επιτεύγματα Κόκκαλη, συγκαταλέγονται το υπερσύγχρονο γήπεδο
Καραϊσκάκη, η ανακατασκευή του
προπονητηρίου στο Ρέντη, αλλά και
η διαρκής προσπάθεια για την ευρωπαϊκή καταξίωση της ομάδας.
«Ποιος να μιλήσει για τον Κόκκαλη; Πήρε τον Ολυμπιακό ανυπόληπτο, τον έκανε μεγάλη ομάδα,
έφτιαξε προπονητικό, το γήπεδο Καραϊσκάκη, έφερε μεγάλους παίκτες,
πήρε τίτλους. Είμαι ευχαριστημένος,
μεγαλουργήσαμε στα 17 χρόνια με
12 πρωταθλήματα. Δεν είναι δύσκολο να ξανάρθουν αυτά τα χρόνια.
Εγώ δεν θέλω να φέρνει ούτε ισοπαλία ο Ολυμπιακός. Ακόμη και φέτος - λόγω τραυματισμών, προβλημάτων και του ...κυνηγιού - στον
Παναθηναϊκό κατάφεραν να σιγουρέψουν το πρωτάθλημα μόλις την
προτελευταία Κυριακή, όταν ο Ολυμπιακός το έπαιρνε από τον Ιανουάριο», τόνισε ο αντιπρόεδρος του
Ολυμπιακού, Σάββας Θεοδωρίδης,
σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό
σταθμό («Sentra») και συμπλήρωσε,
αναφερόμενος στην επόμενη μέρα
της ομάδας:
«Πρέπει να συνενωθούν όλοι και
να βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός,
ώστε να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Αυτό είναι το πρωτεύουν θέμα. Από
κει και πέρα, θα δρομολογηθούν τα
πάντα. Βλέπετε ότι στον αντίπαλο
μας, συνενώθηκαν τέσσερις δυνάμεις
και είδατε πόσα λεφτά δαπανήθηκαν.
Στον Ολυμπιακό είναι μόνο έναν
άνθρωπος. Εχει βάλει κι ο Λαυρεντιάδης κάποια λεφτά αλλά πρέπει
να τον βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Ακούω για Ολυμπιακάρες και
κανένας δεν βοηθάει τον Κόκκαλη.
Οι άλλοι μαζευτήκανε τέσσερις και
πάλι τρομάξανε να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Ολοι να συμμετάσχουν και
να βοηθήσουν. Οποιοσδήποτε και
να έμπαινε στην ΠΑΕ, το συμφέρον
του Ολυμπιακού είναι να παραμείνει
για αρκετά χρόνια ως πρώτος ο Κόκκαλης. Μην ξεχνάτε ότι ο Κόκκαλης
έκανε 4 χρόνια περίπου να μάθει
καλά το άθλημα. Με την εμπειρία
του, θα μάθουν και οι άλλοι. Ο
Ολυμπιακός είναι δύσκολη ιστορία».
Για το ενδεχόμενο να μην μπουν
τελικά κι άλλοι επιχειρηματίες στην
ομάδα, ο κ. Θοεδωρίδης δήλωσε:
«Πιστεύω ότι ο Σωκράτης Κόκκαλης
δεν θα τον αφήσει ξεκρέμαστο τον
Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνουν σοβαρές κινήσεις. Υπάρχουν και παίκτες
αρκετά φθηνότεροι, είναι εργαλεία
και να σου κάνουν την διαφορά
στον πάγκο. Αν ο Ολυμπιακός είχε
φέτος 2 - 3 τέτοια εργαλεία, θα είχε
πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός
έχει πολλούς ακριβούς παίκτες, αν
και τους στερήθηκε φέτος»
Για το τι πήγε στραβά, και που
έγινε το λάθος, ο κ. Θεοδωρίδης,
επεσήμανε: «Ολα ξεκινήσανε από
την κακή επιλογή των προπονητών.
Αν είχε έναν Τζόρτζεβιτς και έναν
Κοβάσεβιτς θα το είχε πάρει το πρωτάθλημα. Κοιτάμε μπροστά, σφάλματα πάντα γίνονται. Το αύριο είναι
να βρούμε έναν προπονητή, δεν
φταίνε σε τίποτα ο Μπάντοβιτς και
ο Νινιάδης. Ηρθαν στρατιώτες και
βρήκαν τον Ολυμπιακό σε αυτή την
κατάσταση. Βλέπω τις κινήσεις των
άλλων. Πρέπει όλοι οι Ολυμπιακοί
να στηρίξουν τον Κόκκαλη αυτή τη
στιγμή. Πρέπει να ενωθούμε και να
βοηθήσουμε δεν πρέπει να πάρει ο
Παναθηναϊκός δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Αλλοι είναι για παρασκήνια, εγώ είμαι εχθρός των παρασκηνίων. Ο Ολυμπιακός περνάει δυσκολίες και ανασταίνεται. Ακόμη και
φέτος νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό».

< λαρισα

Παπακώστας για
το μέλλον της ΑΕΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Την δημιουργία
μιας ομάδας που θα παίζει ποδόσφαιρο αντάξιο της ιστορίας της Λάρισας... προανήγγειλε ο Γιάννης Παπακώστας στην συνέντευξη Τύπου
της Πέμπτης. Ο τεχνικός ηγέτης της
ΑΕΛ, αναφέρθηκε στην ανανέωση
της συνεργασίας του με τον Κώστα
Πηλαδάκη και τους στόχους της επόμενης χρονιάς. Αρχικά, ο Ελληνας
προπονητής, δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα γίνει
την επόμενη εβδομάδα, σε συνέντευξη Τύπου, αφού πρώτα θα έχει
προηγηθεί ραντεβού με τον Κώστα
Πηλαδάκη και συζήτηση επί των
θεμάτων της ΑΕΛ για τη νέα χρονιά.
Στην συνέχεια, ο Γιάννης Παπακώστας, μίλησε: Για την ανανέωση
της συνεργασίας του με την Λάρισα:
«Φυσικά και με τιμά το γεγονός της
πρότασης του κου Πηλαδάκη. Είναι
ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισα
πρόσφατα, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ.
Η συνεργασία μας είναι άριστη και
φυσικά από τη στιγμή που η διάθεση
των δύο πλευρών ήταν να συνεχιστεί
η συνεργασία, προχωράμε μαζί για
τα δύο επόμενα χρόνια, για τη δημιουργία μιας ομάδας όπως την ονειρεύονται όλοι».
Για τη νέα χρονιά: «Πλέον θα
ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον
σχεδιασμό. Οι επιλογές θα είναι εύστοχες και οι στόχοι υψηλοί. Μιλάμε
για μια ομάδα που θα απαρτίζεται
από ανθρώπους με κίνητρο και φιλοδοξίες. Στο μυαλό μας, όμως, και το δικό μου και του προέδρου είναι μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει τον πήχη ψηλά
και θα παίζει ποδόσφαιρο μεγάλων
απαιτήσεων, που αρμόζει στο μέγεθος της ΑΕΛ, αλλά και στον κόσμο
της και - πάνω απ’ όλα - θα είναι
μια ομάδα την οποία θα σέβονται
όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
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Ευάλωτες έδρες στην πρεμιέρα των πλέι οφ
Επιμέλεια:
Διονύσης Ρούφος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Δεν χρειάστηκε περισσότερο από
ένα παιχνίδι στα πλέι οφ, για να
διαπιστώσουν οι Πίνγκουϊνς τις δυσκολίες που έχει η υπεράσπιση ενός
τίτλου. Με δύο τέρματα των Κάρλσον
και Κέλι στον παίκτη παραπάνω
στην δεύτερη περίοδο, οι Σένατορς
επικράτησαν με 5-4 μέσα στο Πίτσμπουργκ και ανέτρεψαν με το καλημέρα στην σειρά το πλεονέκτημα
έδρας των αντιπάλων τους: «Κανείς
δεν θα επέλεγε εμάς ως νικητές της
σειράς, αλλά νομίζω ότι μπορούμε
να συνεχίσουμε βάσει της συγκεκριμένης νίκης. Πρέπει να θέσουμε
βραχυπρόθεσμους στόχους και να
μην κοιτάμε μακριά» σχολίασε ο
φόργουορντ των φιλοξενούμενων
Τζέισον Σπέζα ο οποίος δεν σκόραρε
αλλά έδωσε την ασίστ στον Ρέτζιν
για να ισοφαρίσει σε 1-1. Οι Ρέτζιν
και Κάρλσον σκόραραν στο ντεμπούτο τους στα πλέι οφ, ενώ Νέιλ
και Ρούτου πέτυχαν τα υπόλοιπα
τέρματα της Οτάβας που καλείται
πλέον να δείξει την αντοχή της στην
πίεση που θα δεχθεί από τους πρωταθλητές: «Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και να πάρουμε
τα υπόλοιπα ματς» ανέφερε ο επιθετικός του Πίτσμπουργκ Αλεξέι Πονικαρόφκσι ενώ ο τεχνικός του Νταν
Μπάιλσμα επισήμανε από την μεριά
του: «Μας το έκαναν δύσκολο καθώς
οι επιθετικοί τους βοηθούσαν πολύ
αμυντικά. Είχαν πέντε παίκτες γύρω
από το τέρμα και ήταν δύσκολο να
βρούμε δίχτυα». Ομοίως με την Οτάβα και οι Φλάιερς σόκαραν το Νιου
Τζέρσεϊ. «Ζεστοί» από την νίκη επί
τους Ρεϊντζερς, στην τελευταία αγω-

τζιν ΠΟυσκαρ/ασΟσιΕΪτΕντ ΠρΕσ

Ο Κάρλσον νικάει τον Φλέρι σκοράροντας ένα από τα πέντε τέρματα της ομάδας του στην νίκη επί των πρωταθλητών στην πρεμιέρα της φετινής ποστ σίζον, ανάμεσα στους Πίνγκουϊνς και τους Σένατορς.
νιστική της κανονικής περιόδου, που
τους έδωσε το εισιτήριο για την
πόστ σίζον, οι Φλάιερς έπιασαν στο
ύπνο τους Ντέβιλς και με δύο τέρματα των Πρόνγκερ και Ρίτσαρντς
στην β’ περίοδο, επικράτησαν μέσα
στο Νιου Τζέρσεϊ με 2-1 ανατρέποντας τα δεδομένα. Η μοναδική
έδρα που άντεξε στην πρεμιέρα των
πλέι οφ ήταν του Φοίνιξ. Τρία γκολ

των Γιαντλ, Βόλσκι, Μορις στο «power play» έδωσαν στα Κογιότ την
νίκη επί των Ρεντ Γουίνγκς με 3-2
ενώ το Κολοράντο πέρασε νικηφόρα
από το Σαν Ζοσέ επικρατώντας με
2-1 και έχει πλέον τον πρώτο λόγο
στην σειρά.
MLB: Ξέσπασε
στους Νάσιοναλς ο Βικτορίνο
Ο Τζίμι Ρόλινς καθόταν στον

πάγκο της ομάδας ανήμπορος να
βοηθήσει όντας τραυματίας. Κανένα
πρόβλημα για τους Φίλις.
Ο Βικτορίνο ...ντύθηκε Ρόλινς
και με την βοήθεια του Γιούτλεϊ
οδήγησαν την Φιλαδέλφεια στο 147 επί των Νάσιοναλς και στο 7-1
που αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα
τους τα τελευταία 17 χρόνια.
«Του είπα αστειευόμενος ότι

‘‘Πρόσεξε σου πάρω την δουλειά’’.
Με βοήθησε πολύ με τις κρίσεις του
από τον πάγκο» ανέφερε ο Βικτορίνο
που χτύπησε 4/5 και έκανε ρεκόρ
καριέρας με 5 RBIs. Από κοντά σε
απόδοση και ο Γιούτλεϊ που είχε
δύο homers ωστόσο η νύκτα άνηκε
στον Βικτορίνο που πριν λίγο καιρό
ήταν ο νούμερο δύο hitter για τον
Μάνιουελ, μέχρι ο τελευταίος να
δώσει την θέση του στον Πλασίντο
Πολάνκο.
Ο Βικτορίνο ξεκίνησε την σεζόν
με 5/31, πριν ξεσπάσει στην Ουάσιγκτον: «Ηταν σε καλή μέρα. Ηταν
θέμα χρόνου μέχρι να συμβεί. Αν
είσαι καλός hitter μπορείς να χτυπάς
από παντού» ανέφερε από την μεριά
του τεχνικός ηγέτης των Φίλις. Την
ίδια ώρα η τελευταία καθοριστική
αγωνιστική στο ΝΒΑ, έσωσαν τον
Μόροου και τους Μπλου Τζέις. Η
ομάδα μπάσκετ της πόλης μάχονταν
για μια θέση στα πλέι οφ κι έτσι η
προσοχή του κόσμου δεν ήταν στο
«Rogers Center». Καλύτερα για τους
γηπεδούχους, αφού έγιναν έρμαιο
στις διαθέσεις των Γουάιτ Σοξ. Ο
Κουεντίν χτύπησε grand slam δίνοντας 6 RBIs συνολικά στους φιλοξενούμενους που ισοπέδωσαν το
Τορόντο με 11-1 και πήραν κεφάλι
στις νίκες με 2-1.
Τα ματς της Τετάρτης: Κάνσας
- Ντιτρόιτ 7-3, Εϊντζελς - Γιάνκις 53, Βοστόνη - Μινεσότα 6-3, Τάμπα Βαλτιμόρη 9-1, Μιλγουόκι - Καμπς
6-7, Πίτσμπουργκ - Σαν Φραντζίσκο
0-6, Τέξας - Κλίβελαντ 6-2, Ουάσιγκτον - Φιλαδέλφεια 7-14, Γουάιτ Σοξ
- Τορόντο 11-1, Σινσινάτι - Φλόριντα
3-5, Χιούστον - Σαν Λιούις 1-2, Μετς
- Κολοράντο 5-6, Ατλάντα - Σαν
Ντιέγκο 6-1, Οκλαντ - Σιάτλ 2-4,
Αριζόνα - Ντόντζερς 9-7.

Μπουμπένκο: «Θέλω καλύτερη οργάνωση και σταθερότητα»
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Για μια ακόμη
φορά, ο Γιόζεφ Μπουμπένκο αναφέρθηκε σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και σε ομάδα με προοπτικές
προκειμένου να παραμείνει στο τιμόνι του Ηρακλή. Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Σλοβάκος τεχνικός
ξεκίνησε από τον αγώνα της Κυριακής με την Ξάνθη: «Πρέπει να κρατήσουμε την απόδοση του πρώτου
ημιχρόνου που είχαμε στο παιχνίδι
με τον ΠΑΟ, θα είμαστε ευχαριστημένοι αν διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Για το παιχνίδι με την Ξάνθη
μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσουν
τέτοια παιχνίδια εμείς πάντως θέλουμε να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στον βαθμολογικό
πίνακα. Στον αγώνα αυτό θα παίξουμε με τα παιδιά που είναι φορμαρισμένα και σε καλύτερη κατάσταση αυτή την στιγμή. Θεωρώ ότι
το πιο σημαντικό παιχνίδι ότι αυτό
της Λάρισας. Αν οι παίκτες της Λάρισας παίξουν όσο το δυνατόν καλύτερα για να κερδίσουν τον Λεβα-

δειακό τότε κι εμείς με τη σειρά μας
θα παίξουμε για τη δική μας θέση».
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων
να εξηγήσει γιατί δεν του αρέσουν
τέτοια παιχνίδια, όπως είπε ο ίδιος,
εξήγησε: «Δεν το λέω για την Ξάνθη
ή για το ελληνικό πρωτάθλημα ειδικά, σε όλα τα πρωταθλήματα, στα
τελευταία παιχνίδια υπάρχουν μεγάλη πίεση και πολλές αμφιβολίες
για τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε
να παίξουμε καλά και θα ξεκινήσουμε
με την καλύτερη ενδεκάδα που μπορούμε».
Για την επιλογή του να μείνει
στον πάγκο ο Ντάνι Φερνάντες, στο
παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο Γιόζεφ Μπουμπένκο ανέφερε: «Ο Ντάνι έκανε
πολύ καλή δουλειά στον Ηρακλή,
στο ποδόσφαιρο όμως πάντοτε κάτι
αρχίζει και κάτι τελειώνει. Για όλους
είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μείνει
στον Ηρακλή και έτσι αποφάσισα
να μην ξεκινήσω το Ντάνι ώστε να
δούμε και τον Γιώργο Μπαντή. Ηθελα να δω πως λειτουργεί σε ένα δυνατό ματς, έδειξε καλά στοιχεία και
θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο για
το μέλλον της ομάδας».

Για την παραμονή του ή όχι στην
ομάδα: «Συνεχίζω τις συνομιλίες με
τον πρόεδρο για την επόμενη σεζόν,
δεν μιλήσαμε μόνο μία φορά αλλά
αρκετές φορές. Αυτή την στιγμή δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ
μας για την συμφωνία για το καινούριο συμβόλαιο, έχει μιλήσει και
ο μάνατζέρ μου με τον κ. Παντελή.
Ξέρουμε όμως όλοι ότι ο Ηρακλής
δεν έχει ακολουθήσει καλό δρόμο
τα τελευταία χρόνια, τώρα λοιπόν
πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα
στον Ηρακλή. Θέλω την επόμενη
χρονιά να υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση και να είμαστε πιο σταθερή
ομάδα, να υπάρχει ο σεβασμός και
να είναι όλοι πληρωμένοι στην ώρα
τους. Αυτό ισχύει για τους παίκτες,
τους προπονητές, τους γιατρούς,
τους φροντιστές, όλοι πρέπει να
είναι ευχαριστημένοι. Ετσι μπορεί
ο προπονητής να πιέσει τους παίκτες
παραπάνω και να τους δείξουμε ότι
η αποκλειστική τους δουλειά είναι
το ποδόσφαιρο. Με τον κ. Παντελή
συζητήσαμε και για το ρόστερ όπου
είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
Βεβαίως πρέπει να έχουμε μία καλή

συνεργασία, εκεί στεκόμαστε για
την ώρα, κάνουμε πολλές συζητήσεις
και αναλύουμε πολλά πράγματα. Το
βασικό θέμα είναι να μην έχουμε
την επόμενη χρονιά απεργίες και
τέτοιου είδους οικονομικά προβλήματα».
ΠΑΣ Γιάννινα:
Νίκη με ΠΑΟ για το «αντίο»
Μπορεί ο υποβιβασμός του ΠΑΣ
στη Β’ Εθνική να οριστικοποιήθηκε
μετά την ήττα από τον Εργοτέλη
στην Κρήτη, ωστόσο η ομάδα της
Ηπείρου θέλει να αποχαιρετήσει την
Σούπερ Λιγκ με ψηλά το κεφάλι.
Συνεπώς η τελευταία αναμέτρηση
του πρωταθλήματος με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό στους Ζωσιμάδες αποτελεί ιδανική ευκαιρία για
τους παίκτες του Νίκου Αναστόπουλου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια καλή εμφάνιση να αποδείξουν ότι άξιζαν κάτι παραπάνω
τη φετινή χρονιά.
Στα αγωνιστικά με μια απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η
προετοιμασία του συλλόγου των
Ιωαννίνων, εν όψει της κυριακάτικης
αναμέτρησης με τους «πράσινους».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις
τακτικής και σπριντ περιλάμβανε.
Το ατομικό πρόγραμμα συνέχισε ο
Γιώργος Σαιτιώτης ο οποίος σιγάσιγά ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Τρέξιμο
έκαναν οι Ρόβας, Αράς και Σίσιτς.
ΚΑΒΑΛΑ: Στην πατρίδα του, τη
Βραζιλία, βρίσκεται ο Ντενίλσον,
προκειμένου να τον εξετάσει γνωστός
εργοφυσιολόγος και να του δώσει
συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης. Στη συνέχεια ο 33χρονος άσος
θα μεταβεί στην Ιταλία για να δει κι
άλλους εξειδικευμένους γιατρούς,
ώστε από την αρχή της νέας περιόδου να είναι απόλυτα έτοιμος να
βοηθήσει τους «Αργοναύτες». Αν μέχρι τότε δεν έχει λύσει το συμβόλαιό
του με την ομάδα...
Τροφή... για προπονητικά σενάρια έδωσε το ταξίδι του προέδρου
της Καβάλας, Σταύρου Ψωμιάδη
στην Ιταλία. Ηδη ακούστηκαν τα
πρώτα υποψήφια ονόματα από τη
γειτονική χώρα για την τεχνική ηγεσία των «Αργοναυτών» και που είναι
αυτά των Μάριο Μπερέτα και Ζντένεκ Ζέμαν.

Ημιτελικός με πυροβολισμούς στο Βελιγράδι
Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Παραλίγο τραγωδία στο Βελιγράδι
και στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα
με την ΟΦΚ Βελιγραδίου για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Σερβίας. Στην
εξέδρα των οπαδών του Ερυθρού
Αστέρα και στα μέσα του δευτέρου
ημιχρόνου ο 21χρονος Ιγκόρ Βέλιτς
έπεσε χτυπημένος από …σφαίρα
στην κοιλιακή χώρα, ενώ δύο ακόμα
οπαδοί τραυματίστηκαν ελαφρά από
πυροβολισμούς. Ο άτυχος οπαδός
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση η κατάσταση
της υγείας του είναι σταθερή.
Το θέμα απασχόλησε και τον
Υπουργό εσωτερικών της Σερβίας,
Ιβιτσα Ντάσιτς ο οποίος τόνισε ότι
η αστυνομία έχει πληροφορίες για
το ποιος μπορεί να είναι αυτός που
πυροβόλησε τον Βέλιτς και ότι οι
έρευνες συνεχίζονται.
Νωρίτερα από τον αγώνα, και
όπως - δυστυχώς - συνηθίζεται ανάμεσα σε ομάδες του Βελιγραδίου
χούλιγκανς των δύο ομάδων (και
ίσως και της Παρτιζάν) δημιούργησαν
επεισόδια με αποτέλεσμα να καταστρέψουν, μεταξύ άλλων και δύο
αστικά λεωφορεία.
«Καρφώνει» την Ιντερ ο Μότζι
Νέα δεδομένα στην υπόθεση
«calciopoli» στην Ιταλία. Ο βασικός
κατηγορούμενος, Λουτσιάνο Μότζι
παρουσίασε στην πρόεδρο του Δικαστηρίου της Νάπολι, Τερέζα Καζόρια 74 τηλεφωνικές συνομιλίες
που αποδεικνύουν ότι στο σκάνδαλο
είχαν εμπλοκή κι άλλες ομάδες και
όχι μόνο η Γιουβέντους, από την
οποία αφαιρέθηκαν πρωταθλήματα
και υποβιβάστηκε κατηγορία. Ο Μότζι αποκαλύπτει ότι η Ιντερ είχε μεγάλη εμπλοκή στο σκάνδαλο και
μάλιστα οι 41 από τις 74 συνομιλίες
έγιναν με τον τότε πρόεδρο της
Ιντερ, Τζιακίντο Φακέτι, ο οποίος -

μαρκ ατκινσ/ασΟσιΕΪτΕντ ΠρΕσ

O Μπέιλ στο 47ο λεπτό πλασάρει τον πορτιέρο της Αρσεναλ και πετυχαίνει το 2-0 της Τότεναμ στο ντέρμπι
του Λονδίνου. Οι «πετεινοί» επικράτησαν τελικά με 2-1 και βρίσκονται μία ανάσα από την 4η θέση.
σύμφωνα με τις συνομιλίες - φέρεται
να προσέφερε δώρα στους υπεύθυνους της διαιτησίας, στον γενικό
γραμματέα της ομοσπονδίας και σε
διαιτητές, εκπροσωπώντας τον ιδιοκτήτη των «νερατζούρι» Μάσιμο Μοράτι.
Εκτός της Ιντερ στις συνομιλίες
υπάρχουν κι άλλες ομάδες, όπως
Μίλαν, Ουντινέζε, Παλέρμο, Ρετζίνα
και Κάλιαρι.
Αγγλία: Οι «πετεινοί»
το ντέρμπι
Δύο κερδισμένους είχε το ντέρμπι
του Λονδίνου στην 34η αγωνιστικής
της Πρέμιερ Λιγκ, ανάμεσα στην Τότεναμ και την Αρσεναλ. Από την

μια τους «πετεινούς» που κέρδισαν
2-1 και από την άλλη την πρωτοπόρο
Τσέλσι που παρέμεινε στο +4 από
τη δεύτερη θέση, αφού αν κέρδιζε
η Αρσεναλ θα μειωνόταν στους 3.
Ρόουζ (10’) και Μπέιλ (47’) πέτυχαν
τα γκολ στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» για
την Τότεναμ που πλησίασε στον
έναν βαθμό την 4άδα του Τσάμπιονς
Λιγκ, ενώ για τους «κανονιέρηδες»
που παρέμειναν τρίτοι μείωσε ο
Μπέντνερ στο 85’.
Στο «Βίλα Παρκ» η Αστον Βίλα
σώθηκε στο +1 και μάλιστα με αυτογκόλ. Ο Κάχιλ είχε δώσει δύο φορές το προβάδισμα στο σκορ στην
Εβερτον (23’, 74’), ενώ ο Αγκμπον-

λαχόρ είχε ισοφαρίσει στο 72’ και
τελικό ο Τζαγκιέλκα με αυτογκόλ
στο 91’ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Τέλος Γουίγκαν και Πόρτσμουθ έμειναν στο στείρο από γκολ 0-0.
Μπορεί και χωρίς Μέσι
Εύκολα και απλά «καθάρισε» η
Μπαρτσελόνα την Λα Κορούνια για
την 32η αγωνιστική έστω και χωρίς
να σκοράρει ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε διάλλειμα κι έτσι οι Μπόγιαν (16’),
Πέδρο (69’), Τουρέ (72’) ανέλαβαν
δράση και με 3-0 οδήγησαν την
«Μπάρτσα» στη νίκη και στο +6
επί της Ρεάλ έχοντας όμως ένα ματς
περισσότερο.

Σοκ στο «Βιθέντε Καλδερόν»
όπου η Ατλέτικο μπορεί να ισοφάρισε
γρήγορα το γκολ του Βερμέχο (9’)
με τον Φορλάν στο 12’ αλλά το 1-2
της Χερέθ με τον Αρμεντέρος στο
72’ έμεινε αναπάντητο κι οι «ροχιμπλάνκος» έχασαν κι άλλο έδαφος
για την έξοδό τους στο UEFA. Εδαφος
έχασε και η Μαγιόρκα που προηγήθηκε μεν στο 13’ με τον Ρότσα, ισοφαρίστηκε όμως στο 21’ από τον
Σουαζό στο 1-1 μέσα στη Σαραγόσα,
ενώ η Σανταντέρ με δύο πέναλτι
του Τσιτέ νίκησε 3-1 την Εσπανιόλ.
Τέλος γκολ και θέαμα στην Παμπλόνα και στο Οσασούνα - Μάλαγα
που έληξε 2-2.
ΚΥΠΕΛΛΟ: Στο «Καμπ Νου» στις
19 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός
του Κυπέλλου Ισπανίας όπως επικύρωσε η Ισπανική Ομοσπονδίας
μετά και τη σύμφωνη γνώμη της
Μπαρτσελόνα να παραχωρήσει το
γήπεδό της. Στον τελικό θα αγωνιστούν η Ατλέτικο Μαδρίτης και η
Σεβίλλη.
ΓΑΛΛΙΑ: Το αναμενόμενο έγινε
στο «Μισέλ ντ’ Ορνανό» ανάμεσα
στην Κεβιγί και την Παρί Σεν Ζερμέν
στον δεύτερο, χρονικά, ημιτελικό
αγώνα του Κυπέλλου Γαλλίας. Η
Παρί με γκολ του Τούρκου Μελβούτ
Ερντίνγκ στο 51’ νίκησε τους ερασιτέχνες της Κεβιγί (δ’ κατηγορία) και
πήρε την πρόκριση για τον τελικό
όπου θα αντιμετωπίσει την Μονακό
(1-0 την Λανς).
ΣΑΜΠΙΟΝΑ: Η μία ξεφεύγει, η
άλλη καταποντίζεται. Η πρωτοπόρος
Μαρσέιγ μετά τη νίκη της με 1-0
χάρη στο γκολ του Μπια (88’) επί
της Νις αύξησε τη διαφορά της από
την δεύτερη Οσέρ στους 5 βαθμούς
(65 έναντι 60), ενώ η πρωταθλήτρια
Μπορντό που έχασε από την καταδικασμένη Λε Μαν με 2-1 ουσιαστικά
αποχαιρετά τον τίτλο. Οι «Γιρονδίνοι»
άνοιξα το σκορ στο «Λεόν Μπολέ»
με τον Ενρίκε (8’) αλλά οι Λε Ταλέκ
(17’) και Ντοσεβί (45’) γύρισαν το
ματς στο τελικό 2-1.

Λίνο: «Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την ανανέωση»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πιο κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται ο Λίνο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός του «δικεφάλου»
δήλωσε: «Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο
λόγο. Το θέμα το χειρίζεται ο μάνατζέρ μου. Βρισκόμαστε στο τελικό
στάδιο των διαπραγματεύσεων».
Ο Λίνο και ο εκπρόσωπός του
έχουν συζητήσει με τους υπεύθυνους
του «δικεφάλου» που αναφέρονται
σε διετή συμφωνία. Το οικονομικό
ήταν πάντα το σημαντικότερο εμπόδιο.
Ο Βραζιλιάνος, που είναι ο πρώτος παίκτης σε χρόνο συμμετοχής
της ομάδας του, δηλώνει πως δίνει
προτεραιότητα στους «ασπρόμαυρους» σε ό,τι αφορά την ανανέωση

του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.
Ο Αλβες Λίνο έχει συμπληρώσει
2.493 λεπτά συμμετοχής φέτος στο
πρωτάθλημα και είναι ο παίκτης
που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα
περισσότερο από κάθε άλλον στον
ΠΑΟΚ σε αυτήν την αγωνιστική περίοδο. Ακόμα περισσότερο και από
τον Χαλκιά που έχει παίξει 11 λεπτά
λιγότερο από τον Βραζιλιάνο μπακ.
Για το πόσο σημαντικό κομμάτι
της ομάδας του Φερνάντο Σάντος
είναι ο Βραζιλιάνος αποδεικνύεται
σίγουρα και από το γεγονός ότι είναι
πρώτος σε συμμετοχές. «Σίγουρα θα
είναι τιμητικό για μένα αν τελειώσω
τη φετινή σεζόν με τα περισσότερα
λεπτά συμμετοχής στην ομάδα», λέει
ο Βραζιλιάνος.

Ο Λίνο έχει αγωνιστεί σε 28 αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, σε
όλες βασικός και μόνο μία φορά δεν
αγωνίστηκε για ολόκληρο το 90λεπτο, όταν στο Περιστέρι έγινε αλλαγή
μετά από 60 λεπτά αγώνα.
Ο Λίνο έχει πετύχει φέτος τρία
τέρματα στο πρωτάθλημα για χάρη
του ΠΑΟΚ ενώ σημαντικό στατιστικό
στοιχείο είναι επίσης και οι τέσσερις
ασίστ που έχει δώσει που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση του σχετικού
πίνακα στον «Δικέφαλο» μετά τον
Βλάνταν Ιβιτς που μετράει έξι ασίστ.
Ο Ζόρζε Κόστα και οι άλλοι
Μετά τον Ζόρζε Κόστα και την
υπόθεση προπονητή για τον ΠΑΟΚ
με την ενδεχόμενη αποχώρηση του
Φερνάντο Σάντος, όπως τουλάχιστο

την παρουσιάζουνμοι συμπατριώτες
του, υπάρχει ένας ακόμη Πορτογάλος
που έρχεται να προστεθεί σε σενάρια
για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά αφορά
σε ποδοσφαιριστή και πρόταση από
μάνατζερ για να αποκτηθεί εν όψει
της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Ο λόγος για τον Σέρχιο Πίντο,
τον Πορτογάλο μέσο που αγωνίζεται
στο Ανόβερο. Ο Πίντο αποτελεί πρόταση ανάμεσα σε άλλους από τους
μάνατζερ που έχουν σπεύσει να
φορτώσουν με ονόματα υποψηφίων
τον ΠΑΟΚ και τους υπεύθυνους της
ομάδας. Οπως είναι ευδιάκριτο, ο
μεταγραφικός κύκλος έχει ανοίξει
από τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται για
σημαντικές μεταγραφές, με αφετηρία
τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Επίσης, άλλος ένας Πορτογάλος
προστέθηκε στη λίστα των υποψηφίων να διαδεχτούν τον Φερνάντο
Σάντος στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Ντομίνγκος Πασιένσια
της Μπράγκα με την οποία κάνει
φέτος καταπληκτική πορεία στο πρωτάθλημα.
Είναι 41 ετών και έχει παίξει ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Πόρτο
(12 χρόνια) και της Τενερίφης (2
χρόνια). Τα τελευταία έξι χρόνια
ασχολείται με την προπονητική. Τον
Ιούνιο του 2009 παραιτείται από
την τεχνική ηγεσία της Ακαντέμικα,
αφού δέχεται την πρόταση που του
κάνει η Μπράγκα όπου βρίσκεται
ακόμα και σήμερα.
Γιώργος Ζαχαριάδης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στην ΑΕΚ
γίνεται
...χαμός

Κυρίαρχος με 78,5% ο Σωκράτης Κόκκαλης
Με 10 εκ. ευρώ, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κάλυψε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ
Του ανταποκριτή μας
Τάσου Γιαννακόπουλου

Του ανταποκριτή μας
Θάνου Λιακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ενα απέραντο φρενοκομείο η ΑΕΚ
για μια ακόμη φορά. Μια ομάδα
που έχει μάθει να βγάζει μόνη της
τα μάτια της. Τη Δευτέρα ως γνωστόν
ο Αδαμίδης δημιούργησε θέμα με
Σκόκο και Μπάγεβιτς.
Αποτέλεσμα μια αναταραχή από
το πουθενά.
Οι οργανωμένοι οπαδοί (GETTO
CLUB, ΠΑΤΗΣΙΑ CLUB, AEK FANS,
ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ, DEFENDERS, Σ.Φ. ΑΘΗΝΩΝ, Σ.Φ. AEK
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Σ.Φ. ΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Φ. ΑΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ Σ.Φ. ΑΕΚ ΛΑΜΙΑΣ) διοργανώνουν την Κυριακή συλλαλητήριο
στη Νεα Φιλαδέλφεια για τη διοίκηση
και το ξεπούλημα του καλύτερου ως λένε - παίκτη της ΑΕΚ.
Από την άλλη η «Original» βλέποντας την αποδοχή που έχει ο
Μπάγεβιτς, στο επίσημο site καθυβρίζει τον προπονητή της ΑΕΚ.
Την ίδια στιγμή ο ηγέτης της οργάνωσης και πρόεδρος της ερασιτεχνικής Δ. Χατζηχρήστος δηλώνει:
Για την κατάσταση στην ΑΕΚ:
«Λέω καθημερινά ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε μία τραγική κατάσταση και ο
κόσμος δεν θέλει να το καταλάβει.
Το μόνο που έχει απομείνει είναι τα
εμβλήματα, η ιστορία και η φανέλα.
Και κάποιοι λίγοι άνθρωποι που τρέχουν όσο μπορούν και όταν μπορούν.
Δεν υπάρχει θέμα Μπάγεβιτς. Δεν
υπάρχει ανακοίνωση, υπάρχει ένα
σάιτ στο οποίο υπάρχει πολυφωνία.
Είδατε να βγει κανείς με το όνομα
και το πρόσωπό του και να βρίσει
τον Μπάγεβιτς; Να τον ρωτήσει γιατί
Συνέχεια στη σελίδα 16

ΕυρΩκινΗσΗ

Τελικά ο Σωκράτης Κόκκαλης πήρε πάνω του την υπόθεση «αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» και πλέον με
ποσοστό 78,5% είναι ο κυρίαρχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός με δεύτερο (10%) τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Κάτοικος Χαριλάου
ο Κάμπορα για δύο χρόνια
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αν κρίνει κανείς
από τη μέχρι τώρα κίνηση για τα εισιτήρια του τελικού, οι φίλοι του
Αρη θα ...χωνέψουν και τα 23.480
εισιτήρια που αναλογούν στους «κίτρινους». Τα τηλέφωνα δεν έχουν
σταματήσει να κτυπούν στην ΠΑΕ
και τους συνδέσμους και τα εμπορικά
καταστήματα της από φίλους της
ομάδας που επιθυμούν να βρεθούν,
τη βραδιά του τελικού της 24ης
Απριλίου, στο ΟΑΚΑ. Εισιτήρια τα
οποία θα παραληφθούν από την
ΠΑΕ σύντομα, ώστε να δοθούν σε
όσους έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος ρεζερβέ ενώ πολλά θα
βγουν σε ελεύθερη πώληση την Τετάρτη. Η ζήτηση είναι τεράστια και
είναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο... Είναι απαραίτητο
λοιπόν, να υπάρχουν διευκρινίσεις
από την ΠΑΕ Αρης για τους ενδιαφερόμενους.
Στο μεταξύ, ο Χαβιέ Κάμπορα
θα μείνει στον Αρη για δύο ακόμη

χρόνια. Πέρα από τις δηλώσεις του
ίδιου και τη διάθεση της ΠΑΕ Αρης
να του ανανεώσει το συμβόλαιο και
να παραμείνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης», υπάρχει και έμπρακτα προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με
σκοπό την ανανέωση του συμβολαίου
του Κάμπορα. Ο Αργεντινός επιθετικός με δήλωσή του πριν την έναρξη
της εκδήλωσης για τους χορηγούς
της ΠΑΕ Αρης, αποκάλυψε πως είναι
μια ...ανάσα από την υπογραφή του
νέου συμβολαίου του. Φαίνεται ότι
τα έχει βρει με τη διοίκηση και αυτό
που απομένει είναι η έλευση σήμερα
στη Θεσσαλονίκη του εκπροσώπου
του, για να γίνει το τελικό ραντεβού
με τη διοίκηση και να επιβεβαιωθούν
τα όσα έχουν προσυμφωνηθεί.
«Πιστεύω πως η υπόθεση θα κλείσει θετικά. Είμαστε πολύ κοντά σε
συμφωνία. Τόσο εγώ όσο και ο Αρης
θέλουμε να συνεχιστεί η συνεργασία
μας και θεωρώ πως αυτό θα γίνει
πολύ σύντομα», είπε ακόμη ο Κάμπορα.

ΕυρΩκινΗσΗ

Ο Χαβιέ Κάμπορα δείχνει το Χαριλάου όπου - εκτός πολύ σοβαρού
απροόπτου - θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δύο ακόμα χρόνια.

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
< Της Εφης Λιόγα

Εύθραυστες
ισορροπίες
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Πριν καλά - καλά σταματήσουν οι
χαρές και τα επινίκια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήρθαν οι δηλώσεις του
Νικόλα Πατέρα σε ραδιοφωνικό
σταθμό να προσγειώσουν τους οπαδούς του «τριφυλλιού» σε μια πραγματικότητα που μοιάζει πολύ διαφορετική από αυτή που είχαν στο
μυαλό τους ως «επόμενη μέρα» του
τίτλου. O πρόεδρος του πρωταθλητή
επιβεβαίωσε αυτό που λίγο - πολύ
όλοι γνώριζαν: ότι δηλαδή οι σχέσεις
του με το μεγαλομέτοχο του «τριφυλλιού», Γιάννη Βαρδινογιάννη,
βρίσκονται σε οριακό σημείο και oι
δύο άνδρες διατηρούν μόνο γραπτή
επικοινωνία που κι αυτή δεν είναι
αρκετά συχνή.
Εξήγησε έτσι ουσιαστικά, χωρίς
καν να χρειαστεί να το πει με λέξεις,
έναν από τους λόγους που τον έκαναν να σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει με το τέλος της θητείας
του από την προεδρία του Παναθηναϊκού, παρόλο που η τελευταία εκδήλωση στήριξης προς το πρόσωπό
του μέσω πανό που αναρτήθηκε από
τους οπαδούς, στο παιχνίδι κόντρα
στον Ηρακλή, είναι ενδεικτική της
Συνέχεια στη σελίδα 15

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Σωκράτης Κόκκαλης μπορεί να
μην πέρασε χθες, ανήμερα της 17ης
επετείου από την άνοδό του στην
προεδρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, από
τα γραφεία της Πλατείας Αλεξάνδρας,
όμως φρόντισε, όπως άλλωστε είχε
δεσμευτεί μετά το «πάγωμα» των
συζητήσεων που είχε με τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, να καλύψει ο
ίδιος την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο
Σωκράτης Κόκκαλης ισχυροποίησε
ακόμη πιο πολύ την μετοχική του
παρουσία στον Ολυμπιακό, ανεβάζοντας το ποσοστό του στο 78,5%,
ενώ ο Λαυρεντιάδης παρέμεινε στο
10%, ενώ το ίδιο ποσοστό κατέχει
βάση του νόμου και ο Ερασιτέχνης.
Για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο Ολυμπιακός
έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι καλύφθηκε η αύξηση του
μετοχικού
κεφαλαίου
των
26.000.000 ευρώ, από τους παρακάτω:
Σωκράτης Κόκκαλης 14.970.375
REDLAND AE (Λαυρεντιάδης)
10.004.895
Κα Μαρμαρά 994.580
Λοιποί 30.150
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η μετοχική σύνθεση της
ΠΑΕ, θα είναι η ακόλουθη:
Σωκράτης Κόκκαλης 78,50%
REDLAND AE (Λαυρεντιάδης)
10,00%
Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
10,00%
Κα Μαρμαρά 1,00%
Λοιποί μέτοχοι 0,50%»
Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για να
ξεκινήσει από πλευράς διοίκησης, ο
σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, με
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Παναθηναϊκός: Ανέγγιχτη η Λεωφόρος
Του ανταποκριτή μας
Διονύση Ρούφου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η προγραμματισμένη για εχθές συνεδρίαση της ΓΗΠΕΛ αναβλήθηκε
λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεων κάποιων μελών της και πήγε
για την ερχόμενη Δευτέρα, όταν
δεν αποκλείεται να υπάρχει ένα
θέμα λιγότερο στην ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν.
Βλέπετε όλες οι ενδείξεις συμφωνούν
πως το ΥΠΕΚΑ θα κάνει τελικά αποδεκτό το αίτημα του ΠΑΟ να μην
γκρεμισθεί η Λεωφόρος Αλεξάνδρας
μέχρι να αναγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις της ομάδας στον Βοτανικό.
Κάτι τέτοιο προκύπτει από την τοποθέτηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Θάνου Μωραϊτη σε χθεσινή σχετική ερώτηση του βουλευτή
του ΛΑΟΣ, Αδωνι Γεωργιάδη στο
πλαίσιο της συνεδρίασης του ελληνικού κοινοβουλίου: «Πρόθεσή μας
είναι να γίνει το γήπεδο, αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε πως ο
Eρασιτέχνης Παναθηναϊκός και οι
εκατοντάδες νέοι που στεγάζονται
σήμερα στο γήπεδο της Λεωφόρου
δεν θα μείνουν ούτε μία μέρα άστεγοι» ανέφερε ο κ. Μωραϊτης ο οποίος
τόνισε παράλληλα ότι «μετά την ψήφιση της ρύθμισης και την υπογραφή
του Προεδρικού Διατάγματος, οι εργασίες έναρξης του έργου εξαρτώνται
από τους φορείς και την ωριμότητα
των μελετών του έργου».
Στον Παναθηναϊκό υποστηρίζουν
ότι έχουν έναν πλήρη φάκελο, ωστόσο ανησυχούν ότι οι διαδικασίες θα
κολλήσουν εκ νέου στην ελληνική
γραφειοκρατία. Γι’ αυτόν τον λόγο,
ζητούν επιμόνως από το ΥΠΕΚΑ χρονοδιάγραμμα για το κάθε βήμα, ώστε
να εξασφαλίσουν ότι δεν θα χρειαστεί μία νέα 5ετία, ώστε να φτάσουν
στην έναρξη των έργων. Πάντως,
όπως τους έχουν διαβεβαιώσει από
το Υπουργείο θα δοθεί προτεραιότητα στην αθλητική στέγη του ΠΑΟ
έναντι των άλλων κτισμάτων που
προβλέπονται στο πολύπλοκο έργο.
Ο κ. Μωραϊτης δεν είχε πρόβλημα
να το καταθέσει δημοσίως, τονίζοντας
μεταξύ άλλων: «Υπογραμμίζω και
πάλι το γεγονός ότι, σύμφωνα με
την ρύθμιση που έχουμε ετοιμάσει,

απόλυτη χρονική προτεραιότητα δίνεται στην έκδοση της οικοδομικής
άδειας για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό».
Την ίδια ώρα στην Παιανία, οι
ιθύνοντες του Παναθηναϊκού κατέθεταν αίτημα στην ΕΠΟ, για συμμετοχή του Γιόσου Σαριέγκι στον τελικό
της 24ης Απριλίου. Ο Βάσκος αμυντικός συμπλήρωσε επτά κάρτες στο
ματς με τον Ατρόμητο και τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών,
παρ’ όλα αυτά αποβλήθηκε με δύο
κάρτες στο εκτός έδρας ματς κυπέλλου με τα Γιάννενα και αναγκαστικά έπρεπε να εκτίσει άμεσα την

τιμωρία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ετσι κι έγινε κόντρα στον
Ηρακλή, αλλά πλέον ο Σαριέγκι
είναι καθαρός για τα ματς κυπέλλου
και από τον Παναθηναϊκό ρωτούν
την ΕΠΟ αν οι δύο αγωνιστικές για
τις 7 κίτρινες κάρτες μπορεί να τις
εκτίσει την μία στο τελευταίο παιχνίδι με τα Γιάννινα και την άλλη
στο ματς της πρεμιέρας. Πέραν του
Βάσκου όμως αγώνας δρόμου γίνεται
με τον Καντέ ο οποίος ταλαιπωρείται
από ένα χτύπημα στον δικέφαλο
του δεξιού ποδιού του, «σουβενίρ»
από τον αγώνα με τον Ηρακλή. Ο
κεντρικός αμυντικός από το Μάλι
κάνει θεραπείες και δεν θα ακολου-
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τζιν πουσκαρ/ασοσιΕΪτΕντ πρΕσ

Το εντυπωσιακό «Mellon Arena» άνοιξε τις πύλες του για το πρώτο παιχνίδι των πρωταθλητών Πίνγκουϊνς
στην φετινή ποστ σίζον, ωστόσο οι Σένατορς από την Οτάβα χάλασαν την γιορτή των φιλάθλων και των
παικτών του Πίτσμπουργκ επικρατώντας με σκορ 5-4 (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 17).

Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ,
Ντάλας Μάβερικς - Σαν Αντόνιο
Σπερς, Φίνιξ Σανς - Πόρτλαντ Τρέιλ
Μπλέιζερς και Ντένβερ Νάγκετς Γιούτα Τζαζ.
Η αυλαία της ποστ σίζον ανοίγει
αύριο με τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις μεταξύ:
Σικάγο - Κλίβελαντ, Μιλγουόκι Ατλάντα, Μαϊάμι - Βοστόνη και Γιούτα - Ντένβερ.
Τα ματς της Τετάρτης: Κλίβελαντ - Ατλάντα 83-99, Νέα Υόρκη Τορόντο 113- 131, Φιλαδέλφεια Ορλάντο 111-125, Νέα Ορλεάνη Χιούστον 123-115, Μιλγουόκι - Βοστόνη 106-95, Σικάγο - Σάρλοτ 9889, Σαν Αντόνιο - Ντάλας 89-96,
Νιου Τζέρσεϊ - Μαϊάμι 86-94, Μέμφις
- Οκλαχόμα 105-114, Ντιτρόιτ - Μινεσότα 103-98, Ιντιάνα - Ουάσιγκτον
97-98, Γκόλντεν Στέιτ - Πόρτλαντ
122-116, Φοίνιξ - Γιούτα 100-86,
Λέικερς - Κλίπερς 91-107.
• MLB: Ξέσπασε στους Νάσιοναλς ο Βικτορίνο (σελίδα 17).
Διονύσης Ρούφος

Στη Βιτόρια
για την
«κούπα» ο
Πανελλήνιος
Του ανταποκριτή μας
Βαγγέλη Ζορμπά

ΠΑΟΚ - Λίνο
Στη διοίκηση του ΠΑΟΚ έριξε
το ...μπαλάκι για την ανανέωση
του συμβολαίου του ο Βραζιλιάνος
Αλβες Λίνο (σελίδα 17).

θήσει την αποστολή της ομάδας στα
Γιάννενα για το μεθαυριανό ματς.
Εκεί όπου ο Νιόπλιας θα παρατάξει
την ομάδα με πειραματική 11άδα
καθώς φοβάται ενδεχόμενες απώλειες της τελευταίας στιγμής από
τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του
δημοτικού γηπέδου.
Ο Ελληνας τεχνικός βλέπει το
συγκεκριμένο παιχνίδι περισσότερο
ως μια ευκαιρία για να ζεστάνει τις
ρεζέρβες του, ενώ επίσης θα τσεκάρει
τα ποσοστά ετοιμότητας του Σπυρόπουλου που και εχθές έκανε το
κανονικό πρόγραμμα της ομάδας

NHL: Ευάλωτες έδρες στην πρεμιέρα των πλέι οφ

NBA: Τσέκαραν το εισιτήριο οι Μπουλς
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
«Ας εκπλήξουμε τον κόσμο» φώναξε
προς όλους ο άσος των Μπουλς Γιοακίμ Νόα καθώς κατευθυνόταν στα
αποδυτήρια, μετά την νίκη της ομάδας του στην Σάρλοτ με 98-89. Νίκη
με την οποία οι «Ταύροι» τσέκαραν
το εισιτήριο για τα πλέι οφ.
Οι 21 πόντοι του και τα 13 ριμπαόυντ του Νόα μέτρησαν σημαντικά
για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ της
ομάδας του:
«Ξέρετε τι μ’ αρέσει σ’ αυτήν
την ομάδα; Οτι ακόμη και όταν
υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις δεν
τα παρατάει. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Νιώθουμε υπέροχα για
την πρόκριση, την αξίζαμε» προσέθεσε στις δηλώσεις του ο Νόα ο
οποίος αποτέλεσε την πέτρα του
σκανδάλου για να διαταραχθούν οι
σχέσεις Πάξον και Ντελ Νέγκρο.
Στα πλέι οφ οι Μπουλς θα βρουν
απέναντι τους, τους Καβαλίερς που
έχουν πλέον ετοιμοπόλεμο τον Σακίλ
Ο’Νιλ.
Ο σέντερ των πρωτοπόρων της
Ανατολής δεν έπαιξε, όπως και ο
ΛεΜπρον, στην ήττα από την Ατλάντα, αφού προτιμήθηκε να μείνουν
εκτός προκειμένου να γεμίσουν μπαταρίες.
Τα υπόλοιπα ζευγάρια της Ανατολής είναι: Ορλάντο Μάτζικ - Σάρλοτ Μπόμπκατς, Ατλάντα Χοκς Μιλγουόκι Μπακς και Σέλτικς - Μαϊάμι Χιτ, ενώ στην Δύση: Λος Αντζελες

βασική προτεραιότητα την εξεύρεση
νέου προπονητή. Φαβορί παραμένει
ο Ερνέστο Βαλβέρδε, όμως σιγά σιγά
ακούγονται και άλλα ονόματα, όπως
του Τούρκου Φατίχ Τερίμ.
Στήριξη σε Ντιόγο
Εν τω μεταξύ, έστω και στο φινάλε της περιόδου, αναθερμάνθηκαν
οι ελπίδες των ανθρώπων του Ολυμπιακού για αγωνιστική ανάκαμψη
του Λουίς Ντιόγο. Ο Βραζιλιάνος
επιθετικός, ελλείψει των Ντάρμπισαϊρ και Μήτρογλου, θα ξεκινήσει
στην κορυφή της επίθεσης στο Κυριακάτικο αγώνα με τον Αρη στο
Φάληρο, γεγονός που του δίνει την
δυνατότητα να δείξει κάποια δείγματα του καλού του εαυτού. Αλλωστε
και στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό,
όπου αγωνίστηκε σαν αλλαγή, ο
Ντιόγο ήταν κινητικός, ήταν μέσα
σε αρκετές φάσεις και γενικά προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία του.
Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται εν όψει πλέι οφ,
όπως και ο Ντιόγο χρειάζεται κάποιες
πολύ καλές εμφανίσεις σε μια περίοδο όπου πυκνώνουν τα σενάρια
είτε για πώλησή του, είτε για παραχώρησή του με την μορφή δανεισμού! Ο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς έχει
όλη την διάθεση να στηρίξει τον νεαρό Βραζιλιάνο, κάτι που φαίνεται
και από τις δηλώσεις του.
«Ο Ντιόγο θα παίξει με τον Αρη
και έδειξε στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό ότι μπορεί να βοηθήσει τον
Ολυμπιακό. Πρέπει να ανακτήσει
την αυτοπεποίθησή του και στη συνέχεια θα μπορέσει να δείξει και
πάλι τις πραγματικές του δυνατότητες. Στάθηκε άτυχος φέτος, αλλά είναι παίκτης που δεν εγκαταλείπει
την προσπάθεια. Αυτό φαίνεται μέσα
στις προπονήσεις και το σίγουρο
είναι πως πρέπει όλοι στην ομάδα
να τον στηρίξουμε. Ο Ντιόγο έχει

νιλ ρΕντμοντ/ασοσιΕΪτΕντ πρΕσ

Μπορεί οι Μπουλς να είχαν πολλές μεταπτώσεις στην φετινή σεζόν, παρόλα αυτά ο Ρόουζ και οι συμπαίκτες του ανέβασαν στροφές την κατάλληλη στιγμή και εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στα πλέι οφ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στη Βιτόρια βρίσκονται τα μέλη της
αποστολής του Πανελληνίου με την
ευχή όλης της Ελλάδας να επιστρέψει
με την κούπα του Eurocup στις αποσκευές της. Το ταξίδι ξεκίνησε νωρίς
το πρωί και στην πτήση τσάρτερ
για την Βιτόρια βρέθηκαν περίπου
75 φίλαθλοι του Πανελληνίου μαζί
με μέλη των οικογενειών των παικτών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
μία κλειστή προπόνηση χθες το απόγευμα και άλλη μία σήμερα το πρωί.
Λίγο πριν από την αναχώρηση του
Πανελληνίου για τη Βιτόρια ο Γιώργος Καλαϊτζής μίλησε για το φάιναλ
φορ και τον στόχο του Πανελληνίου… «Πάμε να ζήσουμε μία ωραία
εμπειρία το Σαββατοκύριακο στη
Βιτόρια και νομίζω ότι αν διαχειριστούμε την κατάσταση καλά, μόνο
κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε.
Παρότι δεν θεωρώ ότι είμαστε φαβορί, έχουμε σαν οδηγό τις εξαιρέσεις
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