
Του Θ. Γ. Σπυρόπουλου*

Με θλίψη και οδύνη παρα-
κολουθήσαμε για μία ακόμη
φορά σε ζωντανές συνδέσεις
από  τηλεοπτικά δίκτυα και τις
δικτυακές εκδόσεις των αμερι-
κανικών Μ.Μ.Ε. εφιαλτικές σκη-
νές βίας και έντασης να εκτυλίσ-
σονται στους δρόμους της
Αθήνας. Η είδηση του θανάτου
των τριών συμπατριωτών μας
στη διάρκεια της απεργιακής
διαδήλωσης την Τετάρτη, οι
πυρκαγιές και οι ζημιές που υπέ-

Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Οι τρεις εργαζόμενοι στο
υποκατάστημα της Τράπεζας
Marfin, μπορεί να έχασαν τη
ζωή τους από ασφυξία, αλλά
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι
ήταν θύματα της δολοφονικής
επίθεσης κάποιων νεαρών που
πέταξαν βόμβες μολότοφ στο
κτίριο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε
κόσμος μέσα. Τους έβλεπαν από
τα παράθυρα και τις πόρτες.
Ούτε και αναιρεί το γεγονός ότι
οι εκατοντάδες διαδηλωτές δεν
στάθηκαν ικανοί να τους απο-
τρέψουν.

Ο τόπος της δολοφονίας τους
έγινε από χθες μνημείο με χι-
λιάδες λουλούδια και λούτρινα
παιχνίδια που τοποθετούν εκεί
Αθηναίοι. Εκεί αναμενόντουσαν
να συγκεντρωθούν χθες το
βράδυ εκατοντάδες άτομα με
αναμμένα κεριά για να τιμήσουν
τη μνήμη των νεκρών, αλλά και
να καταδικάσουν τη βία που

προέρχεται από κάθε πλευρά
και οδηγεί τυφλά σε δολοφο-
νίες.

Η τυπική αιτία θανάτου και
των τριών νέων υπαλλήλων
ήταν η ασφυξία, δήλωσε ο προ-
ϊστάμενος της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας, Φίλιππος Κουτσά-
φτης, αμέσως μετά τη νεκροτο-
μία.

Ο άνδρας μόνο φέρει και
ελαφρά εγκαύματα, γεγονός
που σημαίνει ότι προσπάθησε
να περάσει μέσα από τις φλόγες,
κατεβαίνοντας το κλιμακοστά-
σιο, όπου και βρέθηκε νεκρός
ανάμεσα στον πρώτο και δεύ-
τερο όροφο.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσά-
φτη, διαπιστώθηκε και μακρο-
σκοπικά ότι και οι τρεις έχουν
εισπνεύσει τεράστιες ποσότητες
καπνού και τοξικών αερίων,
αλλά θα γίνουν τοξικολογικές
εξετάσεις που θα είναι και πιο
λεπτομερείς πάνω στο συγκεκρι-
μένο θέμα.
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αμεση ήταν η αντίδραση
του Αντώνη Σαμαρά στην κί-
νηση της Ντόρας Μπακογιάννη
να κινηθεί εκτός κομματικής
γραμμής και να ψηφίσει «ναι»
επί της αρχής στο νομοσχέδιο
με τα έκτακτα μέτρα που συμ-
φωνήθηκαν με την ΕΕ και το
ΔΝΤ.

Τη διαγραφή της πρώην
Υπουργού ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος της Βουλής που ανέγνωσε
τη γραπτή ανακοίνωση του κ.
Σαμαρά.

Αμέσως μετά, σε γραπτή δή-
λωσή της η κ. Μπακογιάννη, με-
ταξύ άλλων, αναφέρει ότι
«υπάρχουν στιγμές που ένας πο-
λιτικός πρέπει να διαλέξει με-
ταξύ του δρόμου της σιωπής και
τον δύσκολο δρόμο της ευθύ-
νης. Θα έπρεπε όλοι να είχαμε
σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων», ενώ κατηγορεί το κ. Σα-
μαρά ότι δεν πρότεινε άλλη
εναλλακτική λύση.

Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και άλλοι βουλευ-
τές που είχαν εκδηλωθεί υπέρ
του νομοσχεδίου, αποφάσισαν
τελικά να ακολουθήσουν τη
γραμμή του κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι
η ίδια η κ. Μπακογιάννη ζήτησε
από τους βουλευτές που την
ακολουθούν να πειθαρχήσουν
στη γραμμή Σαμαρά και πως η
ίδια «θα σηκώσει μόνη το
σταυρό».

Ολόκληρη η δήλωση της κ.
Μπακογιάννη έχει ως εξής:

«Στη ζωή τού κάθε ανθρώπου
έρχονται στιγμές που πρέπει να
επιλέξει ανάμεσα στον βολικό
δρόμο της σιωπής, του συμβιβα-
σμού και των σκοπιμοτήτων ή
να ακολουθήσει τον δύσκολο
δρόμο της ευθύνης.

Η πατρίδα μας, βρίσκεται σή-
μερα στα πρόθυρα της οικονο-
μικής χρεοκοπίας και συνταράσ-
σεται από πρωτόγνωρη
κοινωνική αναταραχή. Τριάντα
χρόνια διαφθοράς, σπατάλης,
ανευθυνότητας και κρατισμού,
μας οδήγησαν εδώ που βρισκό-
μαστε. Τα σοβαρά λάθη, η αδρά-

Διέγραψε
την Ντόρα
ο αρχηγός

της ΝΔ
Γιατί ψήφισε υπέρ
του νομοσχεδίου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με 172 «ναι», 121 «όχι»
και 3 «παρών» ψηφίστηκε χθες
επί της αρχής το νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών «Μέ-
τρα για την εφαρμογή του μη-
χανισμού στήριξης της ελληνι-
κής οικονομίας από κράτη-μέλη
της ευρωζώνης και του ΔΝΤ»
από την Ολομέλεια της Βουλής.
Της ψηφοφορίας, που επέφερε
άμεσα πολιτικές εξελίξεις, προ-
ηγήθηκε έντονη συζήτηση, με-
ταξύ των πολιτικών με τους τό-
νους να ανεβαίνουν επικίνδυνα
ορισμένες φορές, ενώ για πρώτη
φορά ο Πρωθυπουργός ζήτησε
θυμωμένος από την αξιωματική
αντιπολίτευση σεβασμό στο γε-
γονός ότι είναι «Ελληνας της
Διασποράς».

Mε την ψήφιση του νόμου
επί της ουσίας, το ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, επικυρώνει τη συμ-
φωνία για την ενεργοποίηση
του πακέτου βοήθειας των 110
δισ. ευρώ από ΕΕ και ΔΝΤ, που
θα αποτρέψει τη χώρα από τη
χρεοκοπία, όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός, Γιώργος Παπανδρέου,
ζητώντας συναίνεση από όλα τα
κόμματα.

Κατά την ονομαστική ψηφο-
φορία ωστόσο -στην οποία με-
τείχαν 296 βουλευτές- σημει-
ώθηκαν «διαρροές» βουλευτών
τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου που έφερε η κυβέρνηση στη
Βουλή τάχθηκε η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ακολου-

θώντας όπως είπε, το δύσκολο δρόμο της ευθύνης. Η κίνησή της
προκάλεσε τη διαγραφή της με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. 

Σε μνημείο μετατράπηκε
ο τόπος της δολοφονίας

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ιστορική
συνεδρίαση

Ηχθεσινή συνεδρίαση της
Βουλής ήταν ιστορική.
Και ήταν ιστορική, γιατί

η ελληνική Βουλή ψήφισε χθες
το ξήλωμα του λεγόμενου κοι-
νωνικού συστήματος των τελευ-
ταίων 35 ετών και το οποίο,
όπως αποδεικνύεται, δεν το αν-
τέχει ούτε η Ελλάδα, αλλά ούτε
και μερικές άλλες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή είναι η
πραγματική διάσταση τού τι διε-
ξήχθη χθες στη Βουλή.

Εχει όμως και μια άλλη ιστο-
ρικότητα: Ηταν η στιγμή της
υπέρτατης υπηρεσίας στην πα-
τρίδα. Η στιγμή να δείξει ο πο-
λιτικός κόσμος της χώρας ότι
συμμετέχει στο πρόβλημα του
λαού, ότι επιτέλους άλλαξε, ότι
προέχει το συμφέρον της χώρας
και του λαού, ότι αφήνει στην
άκρη  την μικροπολιτική, το πο-
λιτικό κόστος, την ευθυνοφοβία.

Κι όμως, μια μέρα μετά την
εκδήλωση της οργής του λαού

Νέα μεγάλα συλλαλητήρια
Δύο νέα μεγάλα συλλαλητήρια έγιναν και χθες στην Αθήνα μπροστά στη Βουλή,αν και σαφώς μι-
κρότερα από τα προχθεσινά. Μέλη και εργαζόμενοι του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ συγκεντρώθηκαν στην
Ομόνοια και διαλύθηκαν ήσυχα νωρίς το βράδυ, ενώ η αντίστοιχη διαδήλωση μπροστά στη Βουλή
μετά από κάλεσμα ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ είχε αρχίσει να διαλύεται την ώρα που έκλεινε ο «Ε.Κ.». 

NEΑ ΥΟΡΚΗ («Νιου Γιορκ
Τάιμς», «ΑΡ»). Ολο και πληθαί-
νουν τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από τις καταθέσεις του
ατόμου που αποπειράθηκε να
ανατινάξει ένα αυτοκίνητο γε-
μάτο εκρηκτικά στην πλατεία
Τάιμς ότι πίσω από την πράξη
του κρύβονται οι Ταλιμπάν του
Πακιστάν.

Αυτό αναφέρει σε χθεσινό
της πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η
εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς»,
επικαλούμενη αξιωματούχους
των αρμοδίων Αρχών που χειρί-
ζονται την υπόθεση του Φεϊζάλ
Σαχζάντ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με το εν λόγω δημοσίευμα, οι
Ταλιμπάν του Πακιστάν είναι

αυτοί που ενέπνευσαν αλλά και
εκπαίδευσαν τον 30χρονο άν-
δρα, προκειμένου αυτός να απο-
πειραθεί να ανατινάξει το Nis-
san Pathfinder που ήταν
φορτωμένο με εκρηκτικά στην
πλατεία Τάιμς.

Οι αξιωματούχοι που μίλη-
σαν υπό το καθεστώς της ανω-
νυμίας, τόνισαν ότι ο Σαχζάντ
στις καταθέσεις του ανέφερε τις
επαφές που είχε με τα μέλη των
Ταλιμπάν του Πακιστάν και προ-
σέφερε σημαντικά στοιχεία, τα
οποία ωστόσο δεν μπορούν να
δημοσιοποιήσουν.

Χθες, εξάλλου, ανακριτές από
τις Ηνωμένες Πολιτείες και το
Πακιστάν ανέκριναν τέσσερα
μέλη της παραστρατιωτικής ορ-

γάνωσης «Τζάις-ε-Μουχόμεντ»
στην πρωτεύουσα του Πακιστάν,
Ισλαμαμπάντ, σε σχέση με την
αποτραπείσα επίθεση στην πλα-
τεία Τάιμς της Νέας Υόρκης. Την
αποκάλυψε αυτή έκανε υπό το
καθεστώς της ανωνυμίας των
μυστικών πακιστανικών Αρχών.

Την ίδια στιγμή, εξάλλου,
που οι επιθεωρητές συνέχιζαν
να λαμβάνουν καταθέσεις από
τον 30χρονο Φεϊζάλ Σαχζάντ, οι
αρμόδιες Αρχές ζητούσαν να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε
όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια
ώστε αυτά να έχουν άμεση πρό-
σβαση στις λίστες ατόμων που
θεωρούνται ύποπτα για τρομο-
κρατία.

Το ενδεχόμενο, πάντως, ο

Σαχζάντ να μην ενήργησε μόνος
του αλλά να σχετίζεται με διά-
φορες τρομοκρατικές ενέργειες,
υποστηρίζουν και άλλες πλευ-
ρές.

«Είναι απίθανο ο Αμερικανός
πακιστανικής καταγωγής που
συνελήφθη για την αποτυχη-
μένη βομβιστική επίθεση στην
πλατεία Τάιμς της Νέας Υόρκης
να ενήργησε μεμονωμένα» δή-
λωσε ο Πακιστανός υπουργός
Εσωτερικών Ρέμαν Μάλικ.

«Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που έχουμε στη διάθεσή
μας, λέει ότι πρόκειται για μια
ατομική ενέργεια. Δεν θα έτεινα
να το πιστέψω αυτό», σημείωσε

Oι Ταλιμπάν πίσω από τον τρομοκράτη
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Μάχη μεταξύ
Παπανδρέου
και Σαμαρά

Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα

Βαρύ κλίμα στην Ομογένεια από τα γεγονότα στην Αθήνα

Του ανταποκριτή μας Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Κλίμα αγωνίας, θλίψης και έντονου προ-
βληματισμού επικρατεί ανάμεσα στους ομογενείς της
Νέας Αγγλίας, όπως προκύπτει από δηλώσεις τους στον
«Εθνικό Κήρυκα» στα πλαίσια της εκδήλωσης που έγινε,
το βράδυ της Τετάρτης, στο ελληνικής ιδιοκτησίας εστια-
τόριο «Dolphin» στην πόλη Νέιτικ της Μασαχουσέτης
για την οικονομική στήριξη της προεκλογικής εκστρα-
τείας του πολιτειακού γερουσιαστή του Ροντ Αϊλαντ,
Λεωνίδα Ραπτάκη, για τη θέση του υπουργού Εσωτερι-
κών. (Λεπτομέρειες για την εκδήλωση στην έκδοσή μας
του Σαββατοκύριακου).

Ο δικηγόρος Λευτέρης Τραβαγιάκης είπε πως νομίζει

Συνέχεια στη σελίδα 7

Του Σταύρου Μαρμαρινού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Φόβους, απογοήτευση και οργή, εκφρά-
ζουν με δηλώσεις τους στον «Εθνικό Κήρυκα» οι πρό-
εδροι μεγάλων οργανώσεων της Ομογένειας των ΗΠΑ
για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα, ενώ εκφράζουν
ανησυχίες ότι πιθανόν να χειροτερέψει η κατάσταση
και συνιστούν αποφυγή από έκτροπα που παρουσιάζουν
μια μαύρη εικόνα της γενέτειρας στο εξωτερικό με δυ-
σάρεστες προεκτάσεις.

O συντονιστής του ΣΑΕ, για τις ΗΠΑ, Θεόδωρος Σπυ-
ρόπουλος, τόνισε ότι η Ομογένεια παρακολουθεί με
ανησυχία τα γεγονότα στη γενέτειρα και εύχεται με
συνεργασία και ελπίδα να ξεπεραστεί η κρίση. «Η Ελ-

Συνέχεια στη σελίδα 6

Αγωνιούν�οι�ομογενείς�της�Νέας�ΑγγλίαςΦόβος,�απογοήτευση�και�οργή

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι ομογενείς που παρέστησαν στη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων εξέφρασαν την θλίψη τους για τα προχ-
θεσινά γεγονότα στην Αθήνα, τα χαρακτήρισαν τραγικά.
Τόσο αυτοί που μίλησαν on record, όσο και αυτοί που
απέφυγαν κάτι τέτοιο εξέφρασαν την θλίψη τους και
κάλεσαν τον πολιτικό κόσμο να συναινέσει και να δει
την κρίση ως μια μεγάλη ευκαιρία για ένα νέο ξεκί-
νημα.

Ο κ. Γιάννης Μήλας επεσήμανε: «Τα γεγονότα στην
Ελλάδα είναι λυπητερά. Περπατώ στον δρόμο και πολ-
λοί φίλοι Ευρωπαίοι με ρωτάνε: Τι κάνετε εσείς εκεί
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Ζητούν�συναίνεση�από�τους�πολιτικούς

«Ιδανικοί
αυτόχειρες»;
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κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του, μια μέρα μετά που χιλιάδες
άνθρωποι τους αποκαλούσαν «κλέφτες», η συζήτηση στη Βουλή έδει-
χνε μια εμμονή στο παρελθόν, μια επικίνδυνη αδιαφορία για την
τραγική κατάσταση της χώρας.

Η εφημερίδα αυτή έχει πλήρη επίγνωση του τι σημαίνουν τα
μέτρα που ψήφισε χθες η Βουλή. Γνωρίζει άριστα ότι εκατομμύρια
αδελφών μας θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στο κατώφλι της φτώ-
χειας. Μια φτώχεια που θα γίνει ακόμα πιο σκληρή γιατί ο λαός συ-
νήθισε στην καλοπέραση των κονδυλίων της ΕΕ και του δανεισμού
και θα του κακοφανεί η νέα κατάσταση.

Ομως δεν υπάρχει άλλη λύση εδώ που έφτασαν τα πράγματα. Η
χώρα κάλπαζε προς την χρεοκοπία. Τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει;

Ηταν ανάγκη να ψηφιστούν τα μέτρα. Για να γίνει η πρώτη εί-
σπραξη της βοήθειας για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις.

Ηταν αδήριτη ανάγκη να δείξει ενότητα ο πολιτικός κόσμος, τόσο
στον ελληνικό λαό, όσο και το εξωτερικό που παρακολουθούσε σε
ζωντανή μετάδοση τα γενόμενα στη Βουλή.

Αντί αυτού, η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόμο της
δημαγωγίας. «Κλείνετε το ένα μάτι στους πιστωτές και το άλλο μι-
κροκομματικά στους ψηφοφόρους. Αλλά, με κλειστά και τα δύο μάτια
πηγαίνετε στα τυφλά», κατά την μνημειώδη έκφραση του Πρωθυ-
πουργού. Υπήρξαν όμως και δυο άλλα αξιομνημόνευτα γεγονότα
κατά τη χθεσινή ιστορική συνεδρίαση της Βουλής.

Πρώτον, ο κ. Σαμαράς υπέκυψε σε ένα μοιραίο λάθος: διέγραψε
την Ντόρα Μπακογιάννη σε λάθος θέμα και στιγμή. Την διέγραψε σε
ένα θέμα μείζονος εθνικής σημασίας. Την διέγραψε παρά το γεγονός
ότι τον επισκέφθηκε προχθές και του έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου. Η μικροπολιτική στο μεγαλείο της.

Δεύτερον, συγχαίρουμε ολόψυχα τον κ. Παπανδρέου που, όχι
μόνο υπεραμύνθηκε του εαυτού του, αλλά και ολόκληρου του από-
δημου Ελληνισμού όταν οργισμένος δήλωσε:

«Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να μου αξιολογήσετε τη γλωσσική
μου ικανότητα, κάντε το. Αλλά δεν ακούτε όμως την ουσία.

Είμαι όμως Ελληνας της Διασποράς, ναι, είμαι. Και είμαι περήφανος
που είμαι Ελληνας της Διασποράς. Είμαι, ναι. Ναι, κύριοι. Επιτέλους!
Επιτέλους, αυτό το αστείο, επιτέλους! Σεβασμό, σεβασμό!

Και είμαι Ελληνας της Διασποράς, όχι επειδή το επέλεξα, αλλά
επειδή 2 φορές ο πατέρας μου βρέθηκε στην εξορία. Και ο παππούς
μου 6 φορές βρέθηκε στη φυλακή και στην εξορία, από περιστάσεις
έκνομες στη χώρα μας».

Να αγιάσει το στόμα του.

a b

Ιστορική συνεδρίαση
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το μήνυμα της προέδρου του
Συλλόγου Αθηναίων, Χριστίνας
Κωστάκη, σχετικά με την επι-
κείμενη γενική συνέλευση, το
οποίο εστάλη μέσω του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στα
μέλη καθώς επίσης και στον
«Ε.Κ.», μου έδωσε το έναυσμα
να αφιερώσω την στήλη μου
στην δραστηριότητα των φορέων
κατά τη διάρκεια της θερινής
ραστώνης.

Η κ. Κωστάκη στο μήνυμά
της, μεταξύ άλλων, υπενθυμίζει
στα μέλη ότι η παρουσία τους
είναι περισσότερο από απαραί-
τητη, λόγω των πολλών προ-
γραμματισμένων εκδηλώσεων
και της σοβαρότητάς τους.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
ο Σύλλογος Αθηναίων, ο οποίος
στο παρελθόν έχει αναλάβει
πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση
της Πλατείας Αθηνών στην Αστό-
ρια θα δώσει το έναυσμα και σε
άλλους οργανωμένους φορείς να
διοργανώσουν εκδηλώσεις καθ’
όλη την διάρκεια του καλοκαι-
ριού.

Οι προσκλήσεις για τις τελε-
τές αποφοιτήσεων των σχολείων
και των Κέντρων Ελληνικών
Σπουδών και των κοινοτικών
σχολείων, καθώς επίσης και τα
φεστιβάλ των κοινοτήτων που
ξεκίνησαν την προηγούμενη
εβδομάδα με εκείνο της κοινό-
τητας του Αγίου Γεωργίου στο
Μίντια Πενσυλβάνιας,  έρχονται
να μας υπενθυμίσουν ότι η άνοι-
ξη οδεύει προς το τέλος, ότι θα
έρθει και ο θέρος και ότι συν
τοις άλλοις πρέπει να προετοι-
μαστούμε και για τις θερινές
διακοπές.

Παρακολουθώντας κανείς
προσεκτικά το ημερολόγιο των
ομογενειακών εκδηλώσεων  θα
διαπιστώσει ότι μετά από τρεις
το πολύ τέσσερις εβδομάδες οι
εκδηλώσεις αραιώνουν, ενώ για
την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου
σπανίζουν και απομένουν μόνο
οι θρησκευτικές γιορτές, οι τε-
λετές και τα πανηγύρια.

Την περίοδο αυτή η πλειο-
ψηφία των εθνικοτοπικών συλ-
λόγων δεν διοργανώνει εκδη-
λώσεις και δημιουργείται η εντύ-
πωση ότι διανύουν περίοδο λή-
θαργου.

Επειδή η περίοδος αυτή δεν
διαφέρει σε τίποτε από τις άλλες
περιόδους του έτους πιστεύουμε
ότι δεν δικαιολογείται η απραξία
και ο λήθαργος. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
το θέμα των θερινών εκδηλώ-
σεων θα τεθεί επί τάπητος στις
προσεχείς συσκέψεις των διοι-
κητικών συμβουλίων και των συ-
νελεύσεων των συλλόγων και
των ομοσπονδιών και θα προ-
γραμματίσουν τουλάχιστον δύο
με τρεις εκδηλώσεις πολιτιστικού
ή ακόμη και ψυχαγωγικού χα-
ρακτήρα.

Tου Δημήτρη Τσάκα

Ετοιμάζονται
για το θέρος

Εικόνα εφιαλτική που δεν τιμά την Ελλάδα
Μία ζητιάνα μπροστά από το Νομισματικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ πίσω της είναι ένα
χαρακτηριστικό σύνθημα. Μία εικόνα που δεν εκπροσωπεί ασφαλώς την Ελλάδα στο σύνολό της
αλλά δεν παύει να προκαλεί ανησυχία μέσα και έξω από την χώρα. Ας είναι απατηλή η εικόνα…

Προβοκατόρικα ή όχι κάποιοι
αποπειράθηκαν προχθές να μπου-
κάρουν στη Βουλή. Μέσα, οι βου-
λευτές του ΚΚΕ ψαχνόντουσαν
δυνατά πως αυτή τη φορά -η μο-
ναδική είναι αλήθεια- δεν λει-
τούργησε η περιφρούρηση του
κόμματος. Επειδή εκείνη την ώρα
το Σύνταγμα είχε κατακλυσθεί
από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Επί-
σημα το κόμμα έκανε λόγο για
προβοκάτορες. Τους πιστεύω. Και
πάλι, όμως, ήταν ευθύνη τους
ότι κάποιοι προσπάθησαν να ει-
σβάλουν στη Βουλή.

Κατά τον ίδιο, αλλά μόνιμα
αναποτελεσματικό τρόπο, η ΓΣΕΕ
και η ΑΔΕΔΥ αναρωτιέται από
πού ξεπηδούν οι κουκουλοφόροι
με τις μολότοφ. Μα, από τους
διαδηλωτές που βλέπουν τα πα-
λιόπαιδα και τα αφήνουν ανενό-
χλητα αντί να τα αρχίσουν στις
φάπες.

Κατά τον ίδιο θρασύ του τρόπο
ο ΣΥΡΙΖΑ χθες καταδίκασε την
εισβολή της Αστυνομίας σε παλιό
κτίριο που αναρχοαυτόνομοι (;)
είχαν κάνει κατάληψη.

Ακούσαμε επίσης πολλά μέσα
στη Βουλή χθες κατά τη συζήτηση
των υπερβολικά σκληρών μέτρων.
Προσωπικά γέλασα πικρά! Οταν
16 ευρωπαϊκά Κοινοβούλια ψη-
φίζουν αυτές τις ημέρες υπέρ του
δανεισμού στην Ελλάδα, το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο ερίζει γι’
αυτό.

Το «όχι» του κ. Σαμαρά είναι
εθνική επιλογή ή κομματική υπο-
κρισία; Το συγνώμη του κ. Σα-
μαρά για τα λάθη της προηγού-
μενης κυβέρνησης είναι χαρτί
λευκό; Η μήπως βρήκε τη στιγμή

να κάνει την πάπια με ρητορικές
δικαιολογίες;

Πολύ φοβούμαι ότι πολύ σύ-
ντομα θα κληθεί να απαντήσει.

Το ΚΚΕ μέσω του βουλευτή
του Παφίλη δήλωσε χθες στη
Βουλή ότι το ΚΚΕ είναι πιο ώριμο
τώρα, ότι ο λαός έχει καταλάβει
την εναλλακτική πρόταση «και
εμείς δουλεύουμε ήδη την σο-
σιαλιστική (εννοεί βεβαίως κο-
μουνιστική) λύση... (;).

Παράλληλα ας σημειωθεί ότι
το ΚΚΕ ζήτησε χθες ψηφοφορία
για τα 3/5 της Βουλής σχετικά
με το νομοσχέδιο που συζητιόταν,
επικαλούμενο άρθρο του Συντάγ-
ματος που αμφισβητεί το ίδιο,
πολλάκις κινούμενο στα στενά
όρια νομιμότητας και παρανο-
μίας.

Ακούσαμε επίσης από βου-
λευτές όλων των κομμάτων επι-
χειρήματα περί άλλων ν’ αγα-
πιόμαστε. Ορισμένοι μιλούσαν
σαν να διάβαζαν κάποιο μανιφέ-
στο αλλά σε ρυθμούς υπνοπαι-
δείας.

Αναρωτιέμαι αν έχουν μάθει
τα κόμματα. Αν έστω και λίγο
ανησύχησαν που κάποιοι ανε-
γκέφαλοι προσπάθησαν να μπουν
στη Βουλή. Και μπορεί το ερώ-
τημα να είναι εφιαλτικό «καλά
ενάντια στη Βουλή μικροσκοπικοί
διαμαρτυρόμενοι; Κατά της Δη-
μοκρατίας και των βουλευτών
που εσείς ψηφίζετε;», αλλά δυ-
στυχώς σε επικίνδυνους καιρούς
οι ανεγκέφαλοι (ή οι βαλτοί)
προπορεύονται. Κι αυτό με τρο-
μάζει πλέον... Καιρός να αντι-
δράσει η μεγάλη σιωπηλή δημο-
κρατική παράταξη της χώρας.

Ανάλυση < Του  Aρη Παπαδόπουλου

Δεν θα μάθουμε ποτέ;

ΑΘΗΝΑ. Τελικά η τυφλή (;) βία
έκανε τη δουλειά της. Δολοφό-
νησε ανθρώπους, εξευτέλισε πα-
γκόσμια την Ελλάδα και δημι-
ούργησε οργή, απόγνωση και
άφατη θλίψη σε κάθε Ελληνα.

Ευτυχώς η Βουλή πρόλαβε
να δώσει μια άμεση ομόφωνη
καταδίκη στους φόνους τριών
αθώων από αδίστακτους κου-
κουλοφόρους που μένουν ασύλ-
ληπτοι στο πείσμα κάθε λογι-
κής.

Οι πολιτικοί αρχηγοί λίγες
ώρες μετά τη δολοφονία έσπευ-
σαν να σώσουν την τιμή της χώ-
ρας καταδικάζοντας ομόφωνα

εκείνους που μετέτρεψαν μια
μεγάλη, νόμιμη, λαϊκή αντίδραση
σε φονική ενέργεια. Κάθε Ελ-
ληνας καταδικάζει τη δολοφονία
με οργή και αγανάκτηση και ζη-
τεί την τιμωρία των ενόχων.

Κάθε Ελληνας, ταυτόχρονα,
ζητάει από την πολιτική ηγεσία
και κατ’ εξοχήν από την κυβέρ-
νηση να ξανασκεφτεί σοβαρά
τα μέτρα που λαμβάνονται για
το ξεπέρασμα της οικονομικής
κρίσης.

Θα ήταν άδικο και για την
Ελλάδα και για τους πολίτες της
να πληρώσει ο κοινωνικός ιστός
με διάλυση, αποφάσεις που προ-

κλήθηκαν από άστοχες αποφά-
σεις και επικοινωνιακά τεχνά-
σματα για τη μείωση του πολιτι-
κού κόστους από την προσφυγή
στο «μηχανισμό στήριξης».

Η ένταση είναι απλωμένη σε
όλη τη χώρα και δεν είναι κυρίως
η Αστυνομία που πρέπει να ανα-
λάβει την επίλυση του προβλή-
ματος. Η διέξοδος, αν βρεθεί,
θα είναι πολιτική και μόνον οι
πολιτικοί μπορεί να την επιβά-
λουν.

Αυτή την τραγική στιγμή κρί-
νονται όλοι. Η «Α» φωνάζει με
όλη τη δύναμή της: Οχι άλλοι
νεκροί. Οχι άλλη βία.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ < Αποψη

Ντροπή και οργή για τους νεκρούς

Επιστολή διαμαρτυρίας
Με την σημερινή μου επιστολή

διαμαρτύρομαι προς τον εκδότη του «Εθνικού
Κήρυκα», κ. Αντώνιο Διαματάρη, που
επέτρεψε να δημοσιευθεί το Σαββατοκύριακο
του Πάσχα, 3-4 Απριλίου 2010, η παγανιστική
επιστολή συνδρομητού σας.

Δεν είμαι υπέρ της λογοκρισίας. Ο καθένας
έχει το δικαίωμα να πιστεύει και να γράψει
ό,τι θέλει. Θα μπορούσε η διεύθυνση της
εφημερίδας να δημοσιεύσει την επιστολή
άλλη ημέρα και όχι την ημέρα της Αναστάσεως
του Κυρίου. Ηταν μια προκλητική ύβρις της
πίστεως του Ορθοδόξου Ελληνισμού της
Αμερικής ο οποίος κατέκλυσε τις Εκκλησίες
για να εορτάσει την Εορτή των Εορτών.

Αναφέρει μεταξύ άλλων: « Η αρχαία
ελληνική μυθολογία προετοίμασε την οδόν
του Κυρίου,  οι επίσκοποι και αυτοκράτορες
των πρώτων χριστιανικών χρόνων ηθέλησαν,
συν τοις άλλοις, να αντικαταστήσουν τη
μυθολογία μας με τις χριστιανικές «αλήθειες».

Ας εξετάσουμε τι λέγουν σοβαροί
μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης επάνω σε
αυτό το θέμα. Υπάρχουν 333 μεσσιανικές
προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίες
περιέχουν 456 ειδικές λεπτομέρειες
αναφερόμενες στην ζωή του Ιησού Χριστού,

γραμμένες μεταξύ 1400 και 400 προ Χριστού,
οι οποίες επαληθεύθηκαν. Καλούνται οι νεο-
ειδωλολάτρες της εποχής μας να απαντήσουν
στο ερώτημα. Πώς συνέβη να επαληθευθούν
όλες οι προφητείες για τον Ιησού; Ηταν
τυχαίο;

Επιπλέον οι αρχαίοι πρόγονοί μας
κατάλαβαν την πλάνη των και πάνω στον
λόφον της Πνύκας, απέναντι από την
Ακρόπολη, αφιέρωσαν στήλη στον Αγνωστο
θεό. Γι’ αυτόν τον Αγνωστο θεό μίλησε ο
Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Σε
παλαιά επιστολή μου είχα αναφέρει ότι σε
κάποιο μοναστήρι, δεν ενθυμούμαι σε ποιο,
στον νάρθηκα του μοναστηρίου υπάρχουν
πορτραίτα αρχαίων φιλοσόφων με την εξής
επιγραφή «Οι προ Χριστού εν Χριστώ
ζήσαντες».

Η ανυπέρβλητος υμνολογία της Εκκλησίας
μας είναι θεόπνευστη και δεν έχει τίποτα το
κοινό με τους ειδωλολατρικούς ύμνους.
Βιβλικώς ακατατόπιστοι μερικοί εκφράζουν
απόψεις για την χριστιανική θρησκεία την
οποία ούτε καν γνωρίζουν.

Μετά τιμής
John Athans

Troy, MI 

Δεν υπάρχει Ελληνας 
που αισθάνεται ντροπή

Στο κύριο άρθρο της Δευτέρας, 26 Απριλίου
2010, μας τα λέτε λίγο τραγικά.

Γράφετε: «Η Ομογένεια αισθάνεται ντροπή
με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, θα έχει δε
επιπτώσεις και στα παιδιά μας».

Γράφετε: «Γινόμαστε περίγελο των
Αμερικανών».

Καταρχήν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί
τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν έχουν χρόνο
να σκεφτούν ή να ακολουθήσουν το δικό
τους οικονομικό κατήφορο

Εκτός αυτού είναι «κύριοι». Ποτέ δεν θα
τους ακούσεις να κατηγορήσουν ή να
κοροϊδέψουν. Ετσι τουλάχιστον τους έχω
χαρακτηρίσει.

Οι Ελληνες δε, όλου του Κόσμου, μόνον
υπερηφάνεια αισθάνονται για την Ελλάδα.
Γνωρίζουν πολύ καλά τη μεγάλη προσφορά
σε όλους τους λαούς.

Επίσης, πόσες φορές έσωσε τον δυτικό
πολιτισμό από τους βαρβάρους.

Ντροπή πρέπει να αισθάνονται οι Ρώσοι,
οι Γερμανοί, οι Αγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί.
Για τη μεγάλη καταστροφή που έχουν φέρει
σε όλο τον Κόσμο.

Ντροπή πρέπει να αισθάνονται οι πολιτικοί
της Ελλάδας που έχουν γίνει ένα με τα ξένα
συμφέροντα για να φέρνουν τον Ελληνα
πίσω κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.
Ξέρετε γιατί; Τον φοβούνται.

Η δε Ομογένεια όπως γνωρίζετε έχει
προοδεύσει πολύ, σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ξέρετε γιατί;

Κουβαλάμε όλοι μας την περήφανη μικρή
Ελλάδα που μόνο γίγαντες έχει γεννήσει.

Κουβαλάμε τα ιδανικά, τα ήθη, τα έθιμα,
την εντιμότητα, τη σκληρή δουλειά, τη δίψα
για μάθηση και προκοπή.

Σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Δεν υπάρχει
Ελληνας που αισθάνεται ντροπή.

Μόνον αγάπη και σεβασμό.
Μανώλης Μεϊδάνης

Nέα Υόρκη, N.Y.

Ο «Ε.Κ.» ευχαρίστως δηµοσιεύει τις επι-
στολές των αναγνωστών του. Παρα κα λού -
µε, όµως, να στέλνετε τα πρωτότυπα χειρό-
γραφα και να µην υπερβαίνουν τις 400
λέξεις. Η δηµοσίευση των επιστολών επαφί -
εται στην κρίση της σύνταξης. Χειρόγραφα
δεν επιστρέφονται.

Ελάτε να

περπατήσουμε

μαζί

ως ένδειξη

στοργής 

και αγάπης

για τα ασθενή

παιδιά μας

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(212) 717-6608 24 ώρες-7 μέρες ή (917) 432-1753

Ολοι, μικροί και μεγάλοι στο Walk-A-Thon του Green Division

του Ronald Mc Donald House of New York City

ΣΣάάββββααττοο
1155 ΜΜααϊϊοουυ  22001100  

σσττιι ςς  1111  ππ..μμ..   αακκρριιββώώςς
ΕΕγγγγρρααφφήή  99--1111   ππ ..μμ..
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Ελάτε να ενισχύσουμε το Φιλανθρωπικό Ιδρυμα 
που στεγάζει και φροντίζει

παιδιά ελληνικής, κυπριακής 
και ελληνοαμερικανικής καταγωγής.

Παιδιά απ’ όλο τον Κόσμο.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
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Π Κ ΚΤΟ ΑΡΙΡΑ

Οι ομογενείς παρακολουθούν με αγωνία και φόβους τα έκτροπα, με το
θάνατο και τριών αθώων συμπατριωτών μας στην Αθήνα, η οποία συγ-
κλονίζεται από διαδηλώσεις και ακραία επεισόδια και σε αρκετές περι-
πτώσεις αφήνει την εντύπωση αναρχούμενης πόλης. Μην ξεχνάμε ότι
ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας,
έκανε λόγο για χώρα που έφθασε στο χείλος της αβύσσου.
Σε άλλες στήλες θα διαβάσετε τι είπαν στον «Εθνικό Κήρυκα» οι
πρόεδροι μεγάλων οργανώσεων της Ομογένειας. Η αγωνία και ο φόβος,
πολλές φορές μετατρέπεται σε οργή, για το πρωτοφανές χάλι στο οποίο
άφησαν κάποιοι να φθάσει η γενέτειρα που και πάλι χθες έγινε πρώτο
και μεγάλο θέμα με ειδήσεις, αναλύσεις και φωτογραφίες στις πρώτες
σελίδες των μεγαλυτέρων ξένων εφημερίδων με κυκλοφορίες εκατομ-
μυρίων φύλλων την ημέρα σε ολόκληρο τον Κόσμο. Δεν είναι αυτή η Ελ-
λάδα που αφήσαμε πίσω μας και, ασφαλώς, δεν είναι η Ελλάδα που θέ-
λουμε να ξέρουμε και να βλέπουμε. Η Ομογένεια πονά, ανησυχεί,
φοβάται, αλλά κι οργίζεται, και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η μαύρη
εικόνα της γενέτειρας, έχει επιπτώσεις και στην ίδια.
Προχθές είχαμε μια αναρχούμενη Αθήνα και τρεις νεκρούς, έναν άνδρα
και δύο γυναίκες, από τις οποίες η μία ήταν έγκυος. Αύριο, τι θα έχουμε
άραγε;

Σ.Μ.

Θλιβερό θέαμα
Δεν υπήρχε πιο θλιβερό θέαμα, από αυτό της Βουλής των Ελλήνων και
των πολιτικών αρχηγών ειδικότερα να τσακώνονται μεταξύ τους στο ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο πετώντας ο ένας στον άλλο το μπαλάκι των ευθυνών
για όσα συνέβησαν στη διάρκεια της πανελλαδικής απεργίας. Με τις
σορούς των τριών εργαζομένων της Marfin Bank να βρίσκονται ακόμα
στο χώρο που υπήρξε το «θυσιαστήριό» τους, εκεί όπου επιτελούσαν το
ιερό δικαίωμα της εργασίας τους (εξίσου ιερό με αυτό της απεργίας, μην
το ξεχνάμε...) οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είχαν λόγια συμπόνιας, λόγια συ-
γνώμης για τα τρία (τέσσερα ουσιαστικά αν σκεφτεί κανείς ότι η μία από
τις δύο κοπέλες κυοφορούσε) αυτά αθώα θύματα, αλλά το πρωταρχικό
τους μέλημα ήταν το πώς θα κερδίσουν τις εντυπώσεις και πώς θα απο-
σείσουν από πάνω τους τις ευθύνες για το τραγικό συμβάν. 

E.Λ

Αδιόρθωτος ο Ντάουνερ
Παραλίγο να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο ο Αλεξάντερ Ντάου -
νερ με τις δηλώσεις του μετά την προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο
Χριστόφια. Ο Αυστραλός διπλωμάτης τουΟΗΕ σε μια προφανή προσπά -
θεια να ωραιοποιήσει την εικόνα του Ερογλου και να δημιουργήσει
κλίμα ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών ανέφερε πως «εκπλά -
γηκε ευχάριστα» από το νέο ηγέτη των Τ/κ. Οταν ρωτήθηκε ποια είναι
η θέση του στο θέμα της κυριαρχίας ανέφερε πως ασπάζεται τη θέση του
ΟΗΕ που είναι «μία διεθνής προσωπικότητα, και μία Κύπρος, με την
έννοια του ενός διαβατηρίου, μίας Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον
ΟΗΕ»... Μόλις έμαθαν εντός του Προεδρικού τι ακριβώς είπε ο
Ντάουνερ άρχισαν αμέσως τα τηλέφωνα με αποτέλεσμα λίγη ώρα
αργότερα να αναγκαστεί να προβεί σε «συμπληρωματική» γραπτή
δήλωση που στην ουσία αποτελούσε τη διόρθωση που του ζήτησε η κυ-
βέρνηση και η οποία έλεγε ότι «σε πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, περιλαμβανομένου και
του ψηφίσματος 1251(1999) και σε επόμενα ψηφίσματα, υπάρχει μια
ξεκάθαρη αναφορά σε μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια».
Μας «δουλεύει» διπλωματικά πλην συνειδητά ο κ. Ντάουνερ...

Ν.Κ.

Τελικά τι θέλει;
Κατά του νομοσχεδίου για τα μέτρα, μετά τη συμφωνία με ΕΕ και
ΔΝΤ, τάχθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς. Δήλωσε επίσης
κάθετα αντίθετος και με πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους. Εντάξει!
Ας μας δείξει το μαγικό ραβδί του Μέρλιν για έξοδο από την κρίση...

Α.Π.

Τα έκτροπα και η Ομογένεια

στησαν πολλά κτίρια στην Αθήνα,
τα επεισόδια και οι ταραχές που
σημειώθηκαν προκαλούν ανησυ-
χία και προβληματισμό.

Την αρνητική κάλυψη της πο-
ρείας της ελληνικής οικονομίας,
διαδέχεται η κάλυψη της κοινω-
νικής αναταραχής που εκδηλώ-
νεται με αλόγιστο τρόπο. Την πε-
ρασμένη Τρίτη αισθανθήκαμε τα-
πείνωση και προσβολή όταν τα
αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα
έδειχναν τα μέλη του Κομμουνι-
στικού Κόμματος Ελλάδας να με-
τατρέπουν το σύμβολο της εθνικής
μας αξιοπρέπειας και παγκόσμιου
πολιτισμού, τον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης,  σε βήμα προτροπής
για την εξέγερση των Ευρωπαίων.
Ηταν και αυτή μία ενέργεια πα-
ράνομη και έκφραση έλλειψης
αυτοσεβασμού για τον Ελληνα.

Είναι γεγονός ότι η χώρα διέρ-
χεται πρωτοφανή οικονομική κρί-
ση από συστάσεως Ελληνικού
κράτους. Είναι επίσης γεγονός ότι
ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται, χά-
νει κεκτημένα δεκαετιών και ζει
σε κλίμα έντονης ανασφάλειας,
αβεβαιότητας, φόβου και απελ-
πισίας καθώς δεν είναι άμεσα
ορατή η ανάκαμψη.

Τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης και της πρόσφατης αρνη-
τικής προβολής της από τα διεθνή
Μ.Μ.Ε. τις δέχεται και ο Ελληνι-
σμός του Εξωτερικού, καθώς πολ-
λοί ομογενείς που συνδέονταν με
ελληνικές επιχειρήσεις  χάνουν
τις εργασίες τους, πιστωτική κά-

λυψη, ενώ καταργούνται πολλά
ελληνικά γραφεία (Greek desks)
σε ξένες επιχειρήσεις.

Συμμεριζόμεθα την αγωνία του
ελληνικού λαού, την βιώνουμε
και οι ίδιοι και συμπάσχουμε.
Είναι όμως λυπηρό μία πορεία χι-
λιάδων συμπολιτών μας, που με
ειρηνικό τρόπο εξέφραζαν τη δυ-
σαρέσκειά τους στα επιβαλλόμενα
οικονομικά μέτρα, να αμαυρώνεται
από ενέργειες ομάδων γνωστών-
αγνώστων που στρέφονται εναν-
τίον συνανθρώπων μας. Αυτές οι
ενέργειες επιδεινώνουν την υφι-
στάμενη κατάσταση της Ελλάδας,
του λαού της, των επερχόμενων
γενεών και επισκιάζουν και ακυ-
ρώνουν κάθε προσπάθεια για ανά-
καμψη. Εάν αποδώσουμε την αρ-
νητική κάλυψη της ελληνικής οι-
κονομίας σε σκοπιμότητες άλλων
κρατών δεν έχουμε να προσφέ-
ρουμε καμία δικαιολογία για τη
δολοφονική πράξη εναντίον συμ-
πατριωτών μας στην τράπεζα της
Σταδίου και για την πολιορκία
της Ακρόπολης από Ελληνες πο-
λίτες. Και τα δύο περιστατικά δεν
είναι μόνον ατυχή και απαράδε-
κτα, αλλά και εθνικά επιζήμια.
Ακυρώνουν τις συλλογικές και
ατομικές προσπάθειες  για τη διε-
θνή προβολή και στήριξη της Ελ-
λάδας. Αποθαρρύνουν όχι μόνον
τους ξένους αλλά και τους ομογε-
νείς να επιλέξουν την Ελλάδα ως
τουριστικό προορισμό εφέτος,
πλήττοντας τον τουρισμό και κατά
συνέπεια χιλιάδες εργαζόμενους
στον τομέα αυτόν. Ακυρώνουν τις
ενέργειες της ελληνικής κυβέρ-

νησης και των ομογενών για την
ενημέρωση της διεθνούς κοινό-
τητας  για τις προσπάθειες που
καταβάλλει η ελληνική πολιτεία
να αντιστρέψει το κλίμα ώστε να
διευκολυνθεί το άνοιγμα της χώρας
στον επενδυτικό, αναπτυξιακό και
εμπορικό τομέα. Ακυρώνουν τις
θετικές εντυπώσεις από την προ-
βολή του νέου Μουσείου της
Ακρόπολης αλλά και τη νέα διεθνή
εκστρατεία για την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα που
στηρίχθηκε στη δημιουργία του.

Ενας λαός είναι ισχυρός όταν
προστατεύει το εθνικό συμφέρον,
δίνει μάχη συλλογικά για να ξε-
περαστούν τα προβλήματα και
σέβεται την πολιτιστική και ιστο-
ρική του κληρονομιά. 

Αμαυρώνοντας το παρελθόν,
στέλνοντας λάθος μηνύματα στη
διεθνή κοινότητα διακυβεύει το
μέλλον των επερχόμενων γενεών.
Πράξεις σαν κι αυτές που σημει-
ώθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες
δεν συνάδουν με το πνεύμα, τον
ανθρωποκεντρικό πολιτισμό και
τα δημοκρατικά ιδεώδη που εκ-
φράζει ο Ελληνισμός.

Σήμερα, όσο ποτέ,  με τη στάση
που ο καθένας μας ατομικά και
όλοι μαζί συλλογικά κρατούμε,
συμβάλουμε στη διαμόρφωση του
μέλλοντος. Απαιτείται σύνεση,
ενίσχυση κοινωνικής ομοψυχίας
και συνοχής και ανάληψη ευθυνών
από όλους μας.

• Ο Θεόδωρος. Γ. Σπυρόπουλος
είναι συντονιστής Σ.Α.Ε. Η.Π.Α.
και πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύ-
τεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα.

Του Θεόδωρου Σπυρόπουλου ειδικά για τον «Εθνικό Κήρυκα»

«Ιδανικοί αυτόχειρες»;

ΑΘΗΝΑ. Η οργή των εργαζομέ-
νων για τα υπό ψήφιση οικονο-
μικά μέτρα εκδηλώθηκε χθες.
Στις μεγάλες συγκεντρώσεις της
Αθήνας και πολλών άλλων πό-
λεων. Κι έστειλε παντού το μή-
νυμα ότι τα μέτρα αυτά είναι
άδικα και αντικοινωνικά. 

Η κυβέρνηση πρέπει να το
λάβει σοβαρά υπόψη της και να
κάνει, έστω την τελευταία στιγ-
μή, στη Βουλή διορθώσεις που
μετριάζουν τη σκληρότητά τους.

Η χθεσινή αντίδραση των ερ-
γαζομένων ήταν αναμενόμενη
και αναπόφευκτη. 

Γι’ αυτό πρέπει να αναμένον-
ται κι άλλες, καθώς εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με μια πρωτοφανή
επίθεση στο εισόδημα και στα
δικαιώματά τους. Η κυβέρνηση
δηλώνει σε όλους τους τόνους
αποφασισμένη να επιμείνει στην
ψήφιση των μέτρων επικαλού-
μενη τον υπαρκτό κίνδυνο χρε-
οκοπίας της χώρας. 

Ομως, η αδικία προκαλεί την
οργή. Και είναι άδικος και μο-
νομερής ο χαρακτήρας αυτών
των μέτρων. Τα θύματα είναι
ξανά τα ίδια, κυρίως μισθωτοί
και συνταξιούχοι. Οι μόνοι που
δεν έχουν καμία ευθύνη για την
κατάσταση. Ενώ είναι στο απυ-
ρόβλητο οι υπεύθυνοι. 

Η γενικευμένη αυτή οργή
στρέφεται εναντίον του συνόλου
του πολιτικού συστήματος. Και
αυτή τη φορά δεν πρέπει να πε-
ράσει απαρατήρητο από κανέναν
ότι ακραία αντικοινοβουλευτικά
συνθήματα ακούστηκαν από πολ-
λά στόματα, πολύ περισσότερα
από κάθε άλλη φορά. 

Ο πολιτικός κόσμος καλείται
να βγάλει τα συμπεράσματά του
και να πάρει τα μέτρα του. Ο
κίνδυνος ισοπεδωτικών ξεσπα-
σμάτων ελλοχεύει.

Η οργισμένη διαδήλωση της
Αθήνας σκιάστηκε από τον φρι-
κτό θάνατο τριών ανθρώπων. Η
ρίψη βομβών μολότοφ μέσα σε
κτίριο, και μάλιστα την ώρα που
εργάζονταν εκεί υπάλληλοι, απο-
τελεί εγκληματική ενέργεια. Εί-
ναι πράξη τυφλής βίας, που δεν
έχει καμιά σχέση με το μεγάλο
πλήθος των ειρηνικών διαδηλω-
τών, που κατέκλυσε τους δρό-
μους της πρωτεύουσας.

Η εγκληματική αυτή ενέργεια
εκ των πραγμάτων μετέθεσε το
κέντρο του ενδιαφέροντος από
την ειρηνική διαμαρτυρία χιλιά-
δων εργαζομένων σε ένα τραγικό
περιστατικό με θύματα τρεις αν-
θρώπους. 

Η καταδίκη τέτοιων φασιστι-
κών ενεργειών είναι αυτονόητη.
Πρώτον, διότι στρέφεται εναν-
τίον της ανθρώπινης ζωής. Και,
δεύτερον, διότι έρχεται ακριβώς
τη στιγμή που οι εργαζόμενοι
μάχονται να αποτρέψουν την
υποβάθμιση των δικαιωμάτων
τους. Τέτοιες εγκληματικές ενέρ-
γειες δεν συνιστούν πράξεις «αν-
τίστασης». 

Είναι ιστορικά διαπιστωμένο
ότι η τυφλή βία αντιστρατεύεται
τους κοινωνικούς αγώνες. Προ-
καλεί φόβο στην κοινωνία. Και
δίνει άλλοθι για την ένταση της
κρατικής καταστολής.

Η χώρα βρίσκεται, αναντίρ-
ρητα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή
της μεταπολιτευτικής ιστορίας
της. Η οικονομική κρίση θα αφή-
σει πίσω της πολλά θύματα.

Οι αγώνες των εργαζομένων
για να προστατέψουν το εισό-
δημα και την εργασία τους είναι
αναπότρεπτοι και δικαιολογη-
μένοι. 

Η κυβέρνηση και όλες οι πο-
λιτικές δυνάμεις έχουν την κύρια
ευθύνη για όσα γίνονται και όσα
θα ακολουθήσουν.

ΑΘΗΝΑ. Η διαπίστωση του
Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρ-
ξε σαφής: «Η χώρα είναι στο χεί-
λος της αβύσσου». Και εξίσου σα-
φής υπήρξε και η υπόδειξή του:
«Να μη γίνει το βήμα προς το
κενό». Το ζητούμενο είναι αν και
κατά πόσο υπάρχει περίσσευμα
σωφροσύνης, σοβαρότητας και
υπευθυνότητας στους αποδέκτες
της προεδρικής έκκλησης, ώστε
να αντιληφθούν την ανάγκη συμ-
μόρφωσής τους με αυτήν και να
ενεργήσουν ανάλογα.

Και φυσικά αποδέκτες είναι
τα κόμματα και όλοι εκείνοι που
έμμεσα ή άμεσα συναποτελούν
το πολιτικό σύστημα και με τις
πράξεις και τις δηλώσεις τους δια-
μορφώνουν σε μικρότερο ή με-
γαλύτερο βαθμό το πολιτικό κλίμα,
σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη
βρίσκεται ουσιαστικά παγιδευμένη

μέσα στην ανασφάλεια και την
αβεβαιότητα για το μέλλον της.
Αγανακτούν -και δικαιολογημέ-
να- συνταξιούχοι και εργαζόμενοι
για τα σκληρά και άδικα μέτρα
που καλούνται να επωμιστούν με
την επικύρωση της συμφωνίας
για τη δανειοδότηση της χώρας
από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης
και το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο. Ταυτόχρονα, όμως, διαπι-
στώνουν ότι δεν υπάρχει και αξιό-
πιστη εναλλακτική πρόταση, που
να εγγυάται την αντιμετώπιση
των οικονομικών αδιεξόδων της
χώρας στην περίπτωση που θα
ακυρωνόταν η προσφυγή στον
μηχανισμό στήριξης.

Σε όλα αυτά προστέθηκε χθες
και το νέο πλήγμα που δέχτηκε
η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό,
με τα επεισόδια και το τραγικό
γεγονός του θανάτου των τριών

νέων μέσα στην πυρπολημένη
τράπεζα. Ηδη προεξοφλείται ότι
οι συνέπειες στην τουριστική κί-
νηση θα είναι σημαντικές και
ανάλογες και οι απώλειες για την
ελληνική οικονομία. Μπροστά σε
αυτήν την πραγματικότητα, αυ-
τονόητο είναι ότι τελικά ελάχιστη
σημασία έχουν οι δηλώσεις για
το ένα ή το άλλο πρόβλημα, αν
αυτές δεν συνοδεύονται και από
συγκεκριμένες πράξεις, με τις
οποίες οι μετέχοντες στο πολιτικό
σύστημα θα αποδείξουν έμπρακτα
αν και κατά πόσο διακατέχονται
από το αίσθημα ευθύνης που επι-
καλούνται. Γιατί, όπως κατέληξε
και ο Κ. Παπούλιας, «η ιστορία
θα μας κρίνει όλους».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
< Αποψη

Ξεσηκωμός
και έγκλημα

ΕΘΝΟΣ < Γνώμη

Ωρα ευθύνης για όλους

ΑΘΗΝΑ. Το ελληνικό δράμα εξε-
λίσσεται με τον χειρότερο δυνατό
τρόπο. 

Τα χρέη μάς πνίγουν, οι εγ-
χώριοι πόροι σώθηκαν και η σω-
τηρία μας εξαρτάται πλέον από
την υπεσχημένη εξωτερική βοή-
θεια, η οποία προσφέρεται με
επαχθέστατους όρους για τον λαό
και εξευτελιστικούς για την πο-
λιτική. Την ίδια στιγμή το εσωτε-
ρικό μέτωπο είναι κλονισμένο, ο
λαός είναι οργισμένος, η πολιτική
φοβισμένη, η εμπιστοσύνη σε
κάθε μορφή εξουσίας τείνει να
χαθεί και ο υφέρπων κοινωνικός
φασισμός που στοχοποιεί τους
πάντες και τα πάντα βρίσκει πρό-
σφορο έδαφος.

Χθες το ελληνικό πρόβλημα

αποκαλύφθηκε σε όλο του το
«μεγαλείο». Την ώρα που τα ευ-
ρωπαϊκά Κοινοβούλια ψήφιζαν
τη βοήθεια, ο οργισμένος λαός
βγήκε στους δρόμους και μαζί
του κινήθηκαν οι ανεξέλεγκτες
δυνάμεις της τυφλής βίας.

Η πολιτική έμεινε ταμπουρω-
μένη στο πολιορκούμενο Κοινο-
βούλιο, οι αστυνομικές αρχές έχα-
σαν τον έλεγχο και τα γεγονότα
βίας πολλαπλασιάστηκαν στο κέν-
τρο της Αθήνας.

Σε ένα από αυτά συνέβη το
μοιραίο. Τρεις νέοι εργαζόμενοι
χάθηκαν μπροστά στα μάτια χι-
λιάδων διαδηλωτών, που ζούσαν
τον πυρετό της υποτιθέμενης σύγ-
κρουσης με το σύστημα.

Η σύγχρονη ελληνική τραγω-

δία είχε χθες τα πρώτα αθώα θύ-
ματά της. Η επίθεση στο υποκα-
τάστημα της Μarfin υποτίθεται
ότι συμβόλιζε την αντίθεση στο
έτσι κι αλλιώς στοχοποιημένο
τραπεζικό σύστημα και πιθανώς
στρεφόταν, επαναστατικώ δικαίω,
κατά «απεργοσπαστών» που «τόλ-
μησαν»- αν είναι δυνατόν- να ερ-
γασθούν ημέρα γενικής απεργίας. 

Ο θάνατος των τριών τραπε-
ζοϋπαλλήλων μοιάζει με ακατα-
νόητη θυσία. 

Ωστόσο το περιστατικό είναι
τόσο σοκαριστικό και τόσο βαρύ
που δεν μπορεί παρά να επιδράσει
καταλυτικά στη συνέχεια.

Απαντες οφείλουν να ξανα-
σκεφθούν τη χώρα και το μέλλον
της. Και βεβαίως να απαλλαγούν
από τις Σειρήνες του φασίζοντος
λαϊκισμού που διεισδύει παντού
και είναι ικανός να ξεθεμελιώσει
τα πάντα. Αυτή η ευκολία κατα-
δίκης που ικανοποιεί τα αρχέγονα
ένστικτα δεν έχει θέση στην πο-
λιτική, ούτε στις δημοκρατικές
κοινωνίες. Κακά τα ψέματα, η
χώρα δεν σώζεται με παραστάσεις
ψευδούς ενότητας. 

Εχει ανάγκη από την ανάληψη
μιας γιγαντιαίας προσπάθειας
εξόδου από την κρίση, η οποία
θα στηριχθεί σε σχέδιο ολοκλη-
ρωμένο και σε νέο κοινωνικό
συμβόλαιο, που θα ορίζει σαφώς
δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΤΟ ΒΗΜΑ < Του Αντώνη Καρακούση

Ακατανόητη θυσία των τριών νέων

Τα δημοφιλέστερα θέματα στη www.thenationalherald.com

1.  Archbishop Demetrios rebuts report, says he’s staying
2. Got Greek? Ask the Next Generation
3. Parliament besieged as protests in Athens turn violent, three

dead in bank fire, Papandreou vows justice
4. Deacon/state official from Texas fights abuse allegation
5. Greek wealth is everywhere, just not on tax forms
6. Acropolis stormed as Greek austerity anger grows
7. DeMa dances off the cliffs of time, back into history
8. Show us the money! Greece gets EU, IMF deal but no loans yet
9. Greek Protesters Decry Cutbacks as Aid Deal Nears

10. Florida's Greek American gov dumps GOP, runs for Senate as
independent

ΑΘΗΝΑ. Ο πρόεδρος της Ε.Ε.
έσπευσε να διακηρύξει ότι οι σκέ-
ψεις των Ευρωπαίων είναι στα
θύματα της Αθήνας, οι υφυπουρ-
γοί Εξωτερικών της Γαλλίας και
της Γερμανίας διαμήνυσαν ότι θα
μας επισκεφθούν προς ένδειξη
αλληλεγγύης, ο ανταποκριτής του
«ΒCC» έκρινε ότι η χθεσινή μέρα
ήταν κατάλληλη να μιλήσει για
την «αγωνιστική» παράδοση των
Ελλήνων, ενώ ο «κόκκινος Ντάνι»
(Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ) αποκά-
λεσε τους Ευρωπαίους «τρελούς»
για τις συνθήκες βοήθειας προς
την Ελλάδα...
Κροκοδείλια δάκρυα; ‘Η, αφού
έστησαν την Ελλάδα στη γωνία,
κάποιοι στην Ευρώπη έχουν αρ-
χίσει να συνειδητοποιούν ότι δεν
μπορούν να ζητούν από μια κυ-

βέρνηση να πετύχει το αδύνατο;
Οτι η συναίνεση και η κοινω-

νική συνοχή είναι απαραίτητες
και για την πολιτική της επιβίωση
και για την εφαρμογή των μέτρων;
Οτι λίγη ακόμη πίεση και η έκρηξη
θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις; 

Αν η χθεσινή μέρα ήταν μαύρη
για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα,
για την Ευρώπη θα πρέπει να
είναι το αφούγκρασμα της «μυ-
στικής βοής των πλησιαζόντων
γεγονότων». Μόνο που δεν είναι
πια μυστική. 

Η βοή είναι εδώ, είναι ηχηρή
και φτάνει στ’ αυτιά ολόκληρης
της Ευρώπης και των «αδύναμων
κρίκων» της ευρωζώνης. Λίγο ακό-
μα και η Μέρκελ θ’ αναφωνήσει
πως «είμαστε όλοι Ελληνες». Αλλά
είναι αργά για δάκρυα...

TA NEA < Της Αριστοτελίας Πελώνη

Είναι αργά για δάκρυα
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ONASSIS CULTURAL CENTER Presents

VOICE VERSES
An Evening of Poetry Set to Music

Irini Karaianni, mezzo-soprano
Nikolaos Laaris, piano

Tuesday, May 11, 2010

Enjoy the words and music of world-renowned poets and composers. Irini Karaianni and
Nikolaos Laaris will present the poetry of Giorgos Seferis, Nobel Laureate of 1963;
Odysseas Elytis, Nobel Laureate of 1979; and “the Alexandrian” Constantine Cavafy,
set to music by major Greek composers Manos Hadjidakis, Savvas Kassotis, Mikis
Theodorakis, and Dimitris Papadimitriou.  The evening will continue with poetry set
to music by Periklis Koukos and the Five Greek Folk Songs by Maurice Ravel.

Astronomical Computers in Antiquity?
The Antikythera Mechanism   

John Hugh Seiradakis, Professor of Astronomy, Aristotle University of Thessaloniki
Tom Malzbender, Senior Research Scientist, Hewlett-Packard (HP) Laboratories

Tuesday, May 25, 2010 

In 1900, a shipwreck (dated between 86 and 67 B.C.) was found near the island of An-
tikythera, between Crete and mainland Greece. It contained numerous ancient Greek
treasures, including a mysterious lump of calcified bronze, which experts determined to
be the earliest known manufactured gears. Known since as the Antikythera Mechanism,
it is one of the most enigmatic artifacts ever discovered and reveals the surprisingly ad-
vanced state of ancient Greek science and technology of that era.

Onassis Cultural Center, 645 Fifth Avenue – entrances on 51st or 52nd Street
Between Fifth and Madison Avenues

In collaboration with The Smithsonian Institution
Under the auspices of the Ambassador of Greece to the U.S.

  
Thursday, May 27 at 6:45 pm Smithsonian Institution, Washington, D.C. 
For tickets you may go on-line: www.residentassociates.org or call (202) 633-3030

Friday, May 28, Goddard Scientific Colloquium, Goddard Space Flight Center, NASA

Images courtesy of: National Archaeological Museum, Greece; and Antikythera Research Project

To receive invitations, please provide us with an electronic address. 
You may send an email with your contact information to contactocc@onassisusa.org

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA)
Olympic Tower

645 Fifth Avenue, New York, NY 10022
Tel: (212) 486-4448, Fax: (212) 486-4744

www.onassisusa.org
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με αναφορά στην προ-
χθεσινή τραγωδία με τα τρία θύ-
ματα, ξεκίνησε την ομιλία του
στη Βουλή ο πρωθυπουργός Γιώρ-
γος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι
αυτή θέτει τους πάντες ενώπιον
των ευθυνών τους. «Ούτε η βία,
ούτε οι πέτρες θα μας βγάλουν
από την επιτήρηση. Αντίθετα, θα
μας βάλουν πιο βαθιά στην
ύφεση και την ανυποληψία. Η
πορεία της χώρας κρίνεται... Κρί-
νεται η εικόνα μας, αλλά και ο
ίδιος ο Ελληνισμός...».

Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε να
τεθεί τέλος στη βία. «Δεν αντέ-
χουμε άλλες πληγές. Κατανοώ
και κατανοούμε την οργή, τη
συμμερίζομαι, συμπάσχω. Και η
δική μου οργή είναι τεράστια,
όταν καθημερινά και συνέχεια
βλέπω να αναδύονται από τα
υπουργεία, από τη διαχείριση του
πλούτου του ελληνικού λαού, η
τραγωδία της ανευθυνότητας, η
αντίληψη του πλιάτσικου που
επικρατούσε, η απόλυτη ασυδο-
σία και αναισθησία.

...Κάθε μέρα, καινούργια πα-
ραδείγματα. Θα πάνε στον εισαγ-
γελέα και μετά μιλήστε, κύριοι
της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ντρέ-
πεστε; Δεν ντρέπεστε; Πληρώνει
ο ελληνικός λαός κι εσείς γελάτε;
Πληρώνει ο ελληνικός λαός! Νο-
μίζετε ότι δεν είναι προβλήματα
αυτά; Οτι είναι μικρά τα ζητή-
ματα; Είναι προβλήματα, διότι
αυτή η αντίληψη διαπερνούσε
όλα τα υπουργεία. Διότι όταν
αυτά, τα κάνει ο Υπουργός, δίνει
το σύνθημα της διάλυσης και της
ασυδοσίας σε όλους. Ακόμα χει-
ρότερα, δίνει το σύνθημα στον
Ελληνα πολίτη, ότι όλα είναι ανε-
κτά. Πόσο μάλλον με τα μεγάλα
σκάνδαλα: Βατοπέδι, ομόλογα,
‘Siemens’. Ετσι κατέρρευσε η Oι-
κονομία μας, κύριοι της Νέας Δη-
μοκρατίας.

Και σήμερα, είναι πια απλά τα
πράγματα: ή ψηφίζουμε και
εφαρμόζουμε τη συμφωνία, ή κα-

ταδικάζουμε την Ελλάδα στη χρε-
οκοπία. Και κάποιοι το θέλουν,
κάποιοι κερδοσκοπούν, κάποιοι
το ελπίζουν διεθνώς, με κερδο-
σκοπικά συμφέροντα. Εμείς, εγώ,
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κί-
νημα, δεν θα το επιτρέψουμε...
Και δεν άκουσα και δεν έχει
ακούσει κανένας εναλλακτική
λύση - πολύ θα το θέλαμε. Πέστε,
εξηγήστε τι θα συμβεί, αν χρεο-
κοπήσει η χώρα, αν κηρύξει
στάση πληρωμών. Τι θα γίνει με
τους μισθούς και τις συντάξεις,
που όλοι κοπτόμαστε κατά τα
άλλα; Τι θα γίνει, κύριοι της Νέας
Δημοκρατίας, με ένα κράτος, που
δεν μπορεί να δώσει τίποτα; Τι
θα γίνει με τις καταθέσεις των κό-
πων του ελληνικού λαού, σε μια
Οικονομία που θα καταρρεύσει;

Ενα πράγμα θέλω να πω:
πραγματικός πατριωτισμός σή-
μερα, είναι να κάνουμε το παν
για να μη χρεοκοπήσει η Ελλάδα,
να μην κάνουμε τη χάρη στη διε-
θνή κερδοσκοπία. Πατριωτισμός
σήμερα, σημαίνει να βάλουμε τέ-
λος στην Ελλάδα που μας πλη-
γώνει, στα λάθη, ναι, δεκαετιών,
αλλά ιδιαίτερα στα εγκλήματα
των τελευταίων ετών. Γιατί αυτό
που συνέβη τα προηγούμενα
χρόνια, αυτό που αντικρίσαμε
μετά από τις εκλογές, δεν έχει
προηγούμενο στα χρονικά της
χώρας μας, ίσως οποιασδήποτε
χώρας. Ηταν έγκλημα...».

Συνεχίζοντας είπε ότι από το
2004 και μέσα σε μία πενταετία,
διορίστηκαν 60 χιλιάδες επιπλέον
νέοι υπάλληλοι στο Δημόσιο, κι
ας ήμασταν σε επιτήρηση, κι ας
είχαμε ειδοποιήσει και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, κι ας νοικο-
κύρευε η νέα διακυβέρνηση τότε
το κράτος. Σαν να μην έφτανε
αυτό, ξεπέρασαν τις 100 χιλιάδες
οι νέοι συμβασιούχοι έργου, και
σαν να μην έφτανε ούτε αυτό, 50
χιλιάδες παιδιά προστέθηκαν με
ψευδεπίγραφα, δήθεν Stage,
υποτίθεται για την εκπαίδευσή
τους. Ενα δεύτερο Δημόσιο φτιά-

χτηκε μέσα σε πέντε χρόνια.
Εγινε καλύτερη η Υγεία; Εγινε
καλύτερη η Παιδεία; Είχαμε πε-
ρισσότερη ανάπτυξη; Να πού πή-
γαν τα λεφτά, κύριοι. Δεν έχουμε
προηγούμενο στη χώρα μας.
Αυτά κληροδότησε η προηγού-
μενη κυβέρνηση σε μας, αυτά κα-
λούμαστε να αλλάξουμε....».

Συνεχίζοντας είπε: «Ξέρετε τι
μου έλεγαν για τις αλλαγές όλες
αυτές τις μέρες, και ιδιαίτερα
στην αρχή της θητείας μας, όταν
πηγαίναμε στο εξωτερικό με ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα, και εταί-

ροι, και πιστωτές; ‘Τα έχουμε ξα-
νακούσει. Δεν σας πιστεύουμε,
ως Ελλάδα. Ωσπου να βάλετε
τάξη στη διαφθορά, θα έχετε χρε-
οκοπήσει. Αν βάλετε τάξη στη
διαφθορά!’.

Τα έκτακτα μέτρα είναι οι όροι
και για να κερδίσουμε αξιοπιστία,
και για να κερδίσουμε χρόνο - το
χαμένο χρόνο, για τις μεγάλες αλ-
λαγές που άργησαν δεκαετίες...».

Επεσήμανε τα συνεχή ψέματα
της ΝΔ. «Μόλις δύο μέρες πριν
τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία
δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, έλλειμμα 6% του ΑΕΠ για
το 2009. Γιατί είμαστε σε επιτή-
ρηση; Για το 2009, το ξέρετε...».

Καταλόγισε στον Σαμαρά ότι
«παρά τις συγνώμες σας, αισθαν-
θήκατε πλήρως αλληλέγγυος σε
όσα συνέβησαν τα προηγούμενα
χρόνια. Και πάλι δεν ακούσαμε
μία έστω αποδοχή, από την
πλευρά σας...».

«Αλλά δεν φταίει ο εργαζόμε-
νος. Δεν φταίει κάποια επαγγελ-
ματική ομάδα... Αυτό που φταίει,
κυρίες και κύριοι, είναι ότι αφή-
σαμε να καταληφθεί το δημοκρα-
τικό μας σύστημα, να αιχμαλωτι-
στεί το δημοκρατικό μας
σύστημα, οι θεσμοί της Δημοκρα-
τίας μας, από αυτά τα συμφέρο-
ντα και τις αντιλήψεις. Γι’ αυτό
είναι θέμα Δημοκρατίας η αλ-
λαγή...».

Κάλεσε την αξιωματική αντι-
πολίτευση να τολμήσει. «Τολμή-
στε για δύο λόγους: τα Κοινοβού-
λια των άλλων χωρών
αποφασίζουν, οι λαοί των άλλων
κρατών-μελών αποφασίζουν να
στηρίξουν την Ελλάδα. Αποφασί-
ζουν να δώσουν δάνεια στην Ελ-
λάδα... 

Εμείς, απέναντι σε αυτούς, τι
λέμε; Και αυτός είναι ένας δεύ-
τερος λόγος. Διότι αν δεν αναλά-
βετε τις ευθύνες σας, το συμπέ-
ρασμα θα είναι απλό: ανεύθυνοι
ως κυβέρνηση, ανεύθυνοι και ως
αντιπολίτευση. Λιποτακτήσατε ως
κυβέρνηση, λιποτακτείτε και ως
αντιπολίτευση».

Ανταπάντηση
Ανταπαντώντας στην ομιλία

Σαμαρά που ακολούθησε, ο κ.
Παπανδρέου είπε:

«Μιλήσατε για υποβαθμίσεις
και, πράγματι, ήρθαν οι υποβαθ-
μίσεις. Αλλά ήρθαν οι υποβαθμί-
σεις της χώρας μας, λόγω των 6
μηνών του ΠΑΣΟΚ; Ηρθαν οι
υποβαθμίσεις της χώρας μας,
επειδή το χρέος διπλασιάστηκε
στους 6 μήνες του ΠΑΣΟΚ;
...Hρθε η υποβάθμιση, λόγω της
έλλειψης αξιοπιστίας του ΠΑΣΟΚ,

όταν εμείς καταφέραμε, με μα-
ραθώνιο τρόπο, με συναντήσεις,
με διαπραγματεύσεις, να δημι-
ουργήσουμε έστω αυτό τον μη-
χανισμό στήριξης;...

Η υποβάθμιση ήταν, δυστυ-
χώς, τα πολλά χρόνια τα δικά σας.
Και θα έπρεπε -δεν ξέρω, δεν τον
βλέπω καν, τον κρύβετε τον κ.
Καραμανλή- κάποια στιγμή, να
μας μιλήσει. Κάποια στιγμή, να
μας μιλήσει, να απολογηθεί».

Ακούγονται στο σημείο αυτό
φωνές από βουλευτές της ΝΔ,
προς τους οποίους απευθύνεται
με οργισμένο ύφος ο Πρωθυ-
πουργός:

«Κύριοι συνάδελφοι, αν θέ-
λετε να μου αξιολογήσετε τη
γλωσσική μου ικανότητα, κάντε
το. Αλλά δεν ακούτε όμως την
ουσία. Eίμαι όμως Ελληνας της
Διασποράς, ναι, είμαι. Και είμαι
περήφανος που είμαι Ελληνας
της Διασποράς. Είμαι, ναι. Ναι,
κύριοι. Επιτέλους! Επιτέλους,
αυτό το αστείο, επιτέλους! Σεβα-
σμό, σεβασμό! Και είμαι Ελληνας
της Διασποράς, όχι επειδή το επέ-
λεξα, αλλά επειδή 2 φορές ο πα-
τέρας μου βρέθηκε στην εξορία.
Και ο παππούς μου 6 φορές βρέ-
θηκε στη φυλακή και στην εξο-
ρία, από περιστάσεις έκνομες στη
χώρα μας.

Μιλήσατε και μας καταθέ-
σατε, κατά τα άλλα, χρήσιμες
σκέψεις κ. Σαμαρά, για το Σύ-
νταγμα, για την αξιοποίηση της
περιουσίας του Ελληνικού Δημο-
σίου. Αυτά θα ήταν αξιόπιστα,
πρώτα απ’ όλα, αν 6 χρόνια εί-
χατε κάνει κάτι. Θα ήταν αξιόπι-
στα, αν εσείς είχατε διαχειριστεί
την ακίνητη περιουσία του Ελλη-
νικού λαού με διαφάνεια, και όχι
όπως το κάνατε, με το Βατοπέδι.

Και αν ο τόνος μου, κ. Σα-
μαρά, σήμερα είναι οξύς, η ουσία
είναι η ίδια. Αλλά είναι οξύς, γιατί
και εγώ έχω οργή. Εχω οργή,
γιατί τολμάτε εσείς να λέτε ότι
δεν έχετε ευθύνη... Περιμέναμε
τη συγνώμη στην πράξη...».

στη ΝΔ, που οδήγησαν σε δια-
γραφές από τα κόμματά τους. Ει-
δικότερα, «ναι» στα μέτρα ψή-
φισε η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα
Μπακογιάννη, παρά την αντί-
θετη γραμμή που είχε επιβάλλει
ο πρόεδρος του κόμματος, Αντώ-
νης Σαμαράς. Κάτι που οδήγησε
και στη διαγραφή της (διπλανή
στήλη). Υπέρ των μέτρων τάχθη-
καν οι 15 βουλευτές του ΛΑΟΣ
και κατά οι 21 βουλευτές του
ΚΚΕ και οι 13 του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παρών» (σ.σ. ουδέτεροι) ψή-
φισαν τρεις βουλευτές του ΠΑ-
ΣΟΚ. Πρόκειται για τους Γιάννη
Δημαρά, Βασίλη Οικονόμου και
Σοφία Σακοράφα, οι οποίοι διε-
γράφησαν άμεσα από τον κ. Πα-
πανδρέου από την Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η

γενική διευθύντρια του ΠΑΣΟΚ,
Ρεγγίνα Βάρτζελη, ζήτησε τηλε-
φωνικώς από τους βουλευτές να
παραδώσουν και την έδρα τους.

Η συζήτηση που προηγήθηκε
της ψηφοφορίας μετατράπηκε σε
πεδίο οξείας πολιτικής αντιπαρά-
θεσης, ανάμεσα στον Πρωθυ-
πουργό και τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. Ο κ.
Παπανδρέου επέκρινε με σφο-
δρότητα την κυβέρνηση Καρα-
μανλή. Εκανε λόγο για «τραγω-
δία της ανευθυνότητας» και
«αντίληψη πλιάτσικου» από την
προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ
κατά τη δευτερολογία του, ανέ-
φερε ότι ο πρώην Πρωθυπουρ-
γός, κάποια στιγμή πρέπει να έλ-
θει στη Βουλή για να απολογηθεί.

Ο κ. Σαμαράς, είπε πως η κυ-
βέρνηση ζητά «συνενόχους» στην
πολιτική που ακολουθεί. Βατο-

πέδι, Χρηματιστήριο, Οικονομία,
βρέθηκαν -ανάμεσα σε άλλα- στο
πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο πρό-
εδρος της ΝΔ, μάλιστα άφησε
αιχμές για κρυφό σχέδιο ανα-
διάρθρωσης του χρέους. Κάτι που
αρνήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Ουκ ολίγες φορές ο πρόεδρος
της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνι-
κος, χρειάστηκε να παρέμβει
εγκαλώντας στην τάξη βουλευτές
που έκαναν σχόλια χωρίς να
έχουν λάβει το λόγο.

Ο κ. Παπανδρέου μάλιστα,
απαντώντας σε κάποια σχόλια
για την γλωσσική του ικανότητα
από βουλευτή της ΝΔ, είπε: «Αν
θέλετε να μου αξιολογήσετε τη
γλωσσική μου ικανότητα, κάντε
το. Αλλά δεν ακούτε όμως την
ουσία. Είμαι όμως Ελληνας της
Διασποράς, ναι, είμαι. Και είμαι
περήφανος που είμαι Ελληνας

της Διασποράς. Είμαι, ναι. Ναι,
κύριοι. Επιτέλους!  Επιτέλους,
αυτό το αστείο, επιτέλους! Σεβα-
σμό, σεβασμό!» (περισσότερες
πληροφορίες σε παραπάνω
θέμα).

Ο κ. Σαμαράς, κατηγόρησε το
ΠΑΣΟΚ για παιχνίδι λαϊκισμού
λέγοντας ότι «η αμηχανία σάς γυ-
ρίζει πίσω στο παλιό ΠΑΣΟΚ» και
ότι από το «δώστα όλα» του
1989, στο «υπάρχουν λεφτά» του
2009 δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι ο
πρόεδρος της ΝΔ, είπε «ναι» σε
Βουλή 200 βουλευτών, στην αλ-
λαγή του νόμου περί ευθύνης
Υπουργών, καθώς και σε αναθε-
ωρητική Βουλή.

Το κλίμα ήταν από νωρίς τε-
ταμένο έξω από τη Βουλή καθώς
υπήρξε νέα διαδήλωση εργαζο-
μένων κατά των μέτρων που προ-

βλέπονται στο νομοσχέδιο. Αστυ-
νομικές δυνάμεις υπήρχαν σε
κάθε γωνία του κτιρίου που στε-
γάζεται το ελληνικού Κοινοβού-
λιο, επιτρέποντας την είσοδο
μόνο στους έχοντες εργασία.

Ανάμεσα σε αυτούς και μία
Ισπανίδα δημοσιογράφος με τον
εικονολήπτη της, η οποία φάνηκε
αγανακτισμένη από το ότι
έπρεπε να περάσει από αυστηρό
έλεγχο. Στο καφενείο της Βου-
λής, όσο συνεχίζονταν οι ομιλίες
των εισηγητών και των κοινοβου-
λευτικών εκπροσώπων, στα διά-
φορα πηγαδάκια ξεχώριζε η υφυ-
πουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού, Αντζελα Γκερέκου,
που ανέλυε πώς οι εικόνες από
τις νέες ταραχές στην Αθήνα θα
επηρεάσουν την τουριστική κί-
νηση.

Αξιοσημείωτο, είναι δε, όπως

είναι σε θέση να γνωρίζει ο
«Ε.Κ.», πως κάποιοι βουλευτές
καθυστέρησαν να πάνε στη
Βουλή, παρά την κρισιμότητα της
χθεσινής συνεδρίασης, καθώς
προτίμησαν να απολαύσουν τον
καφέ τους στο πολυσύχναστο Κο-
λωνάκι.

Στον απόηχο των τελευταίων
εξελίξεων, και εν αναμονή νέων
αντιδράσεων από τα συνδικάτα
για τα οικονομικά μέτρα, το με-
σημέρι της Δευτέρας αναμένεται
να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη
των πολιτικών αρχηγών, υπό τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κά-
ρολο Παπούλια, την οποία ζή-
τησε ο Πρωθυπουργός μετά τα
τραγικά γεγονότα στις κινητοποι-
ήσεις της Τετάρτης. Ο κ. Παπού-
λιας, μάλιστα, όπως έγινε γνω-
στό, ανέβαλε επίσκεψή του στη
Μόσχα.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με μεγάλες εντάσεις και
συζήτηση επί της συνταγματικό-
τητας ως προς τη ψήφιση του νο-
μοσχεδίου που επιβάλλει πρωτο-
φανή μέτρα λιτότητας, διεξήχθη
χθες η συζήτηση στη Βουλή με
τους αρμόδιους υπουργούς Οικο-
νομικών και Απασχόλησης να το-
νίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει
άλλη επιλογή από το να εφαρ-
μόσει το δυσκολότερο από ποτέ
πρόγραμμα ανασυγκρότησης της
Οικονομίας.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Οι-
κονομικών Γιώργος Παπακωστα-
ντίνου δήλωσε ότι «η κυβέρνηση
παίρνει την ευθύνη και το πολι-
τικό κόστος να εφαρμόσει το δυ-
σκολότερο πρόγραμμα ανασυ-
γκρότησης της οικονομίας με
απόλυτη συναίσθηση της ευθύ-
νης και δεσμευόμαστε να πετύ-
χουμε, ακόμη κι αν δεν έχουμε
συμμάχους από όλο τα πολιτικό

φάσμα. Αναλαμβάνουμε την ευ-
θύνη για το τελευταίο χαρτί της
χώρας για να γίνουν στην επό-
μενη τριετία όσα δεν έγιναν εδώ
και δεκαετίες. Επιλέξαμε τις με-
γάλες διαρθρωτικές αλλαγές και
θα κριθούμε από τις προσπά-
θειες».

Ο Υπουργός αντίκρουσε τις
κατηγορίες για καθυστέρηση,
όταν δεν ήξερε η νέα κυβέρνηση
καν ποιο ήταν τα πραγματικό έλ-
λειμμα για να συνταχθεί ο προϋ-
πολογισμός: «Κυβερνάμε επτά
μήνες κι έχουμε ανοίξει μέτωπα
με την αξιοπιστία, την φορολο-
γική μεταρρύθμιση, το ασφαλι-
στικό, τομείς που είχαν βαλτώ-
σει».

Είπε ακόμη ότι ζητούνται δα-
νεικά από χώρες που επίσης
έχουν ελλείμματα και δέχονται
κερδοσκοπικές επιθέσεις. «Δεν
ήταν εύκολη η διαπραγμάτευση
και κατεβλήθη τεράστια προσπά-

θεια να περισωθεί ό,τι μπορούσε
για τη στήριξη χαμηλόμισθων και
χαμηλοσυνταξιούχων».

Από την πλευρά του ο υπουρ-
γός Απασχόλησης Ανδρέας Λο-
βέρδος δήλωσε πως «τα πολιτικά
διλήμματα της πολυτέλειας του
παρελθόντος δεν υπάρχουν σή-
μερα. Σήμερα, το πολιτικό δί-
λημμα δεν είναι αυξήσεις ή μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων, δεν
είναι πλήρης εργασία με όλα τα
ασφαλιστικά δικαιώματα. Το πο-
λιτικό δίλημμα σήμερα είναι διά-
σωση της χώρας...».

Κάλεσε επίσης όλες τις πολι-
τικές δυνάμεις να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και πρόσθεσε ότι
«κανείς δεν μπορεί να βγάλει την
ουρά του απ’ έξω σε μια “κάλ-
πικη” μεταπολιτευτική περίοδο».

Νωρίτερα είχαν μιλήσει οι ει-
σηγητές των κομμάτων. Ο ειση-
γητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλω-
ρίδης υπεραμύνθηκε των

«αναγκαίων μέτρων».
Από την πλευρά του ο ειση-

γητής της ΝΔ Κώστας Τασούλας
κατηγόρησε την κυβέρνηση για
στρουθοκαμηλισμό και ότι «θέλει
συνένοχους και όχι συμμαχητές
στο πόλεμο».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ
Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε
λόγο για βάρβαρη και διαρκή επί-
θεση σε βάρος του δικαιώματος
της ζωής, της αξιοπρέπειας και
της εργασίας. 

Ο εισηγητής του ΛΑΟΣ Μάκης
Βορίδης κατηγόρησε τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης ότι
δεν απαντούν ξεκάθαρα στον ελ-
ληνικό λαό ποια άλλη λύση
έχουν.

Τέλος, ο εισηγητής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης
που μίλησε για διαδικασίες-εξ-
πρές και για άγρια νεοφιλελεύ-
θερη πολιτική. 

Στο μεταξύ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ

κατέθεσαν πρόταση να ακολου-
θηθεί για το νομοσχέδιο η διαδι-
κασία του άρθρου 28 παρ. 2 του
Συντάγματος για αυξημένη πλει-
οψηφία των 3/5 του όλου αριθ-
μού των βουλευτών, δηλαδή να
εγκριθεί με 180 ψήφους, δεδο-
μένου ότι εκχωρούνται πλήρως
και απολύτως κυριαρχικά δικαι-
ώματα στην άσκηση οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής σε ξέ-
νους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς.

Τους αντίκρουσε εκ μέρους
της ΝΔ ο Κ. Τασούλας, ο οποίος
τόνισε ότι «αν η ΝΔ πίστευε πως
τίθεται ζήτημα εκχώρησης εθνι-
κής κυριαρχίας, θα έκανε εκείνη
την πρόταση». Οπως είπε, η ΝΔ
«πιστεύει μεν ότι είναι ένα πολύ
σημαντικό νομοσχέδιο, δεν πι-
στεύει όμως ότι συνιστά αυτό που
θεωρεί η Αριστερά». Το ίδιο δή-
λωσε και ο εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ.

Απαντώντας πάντως ο υπουρ-
γός Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος,
και υπό την ιδιότητα του συνταγ-
ματολόγου, διευκρίνισε ότι δεν
τίθεται ζήτημα αντισυνταγματι-
κότητας, αλλά «παρεμπίπτον
θέμα», δεν είναι τεχνικά τα ζη-
τήματα που πρέπει να απαντη-
θούν, «αλλά θεμελιώδη και ου-
σιαστικά». 

Παίρνοντας τον λόγο η γενική
γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Πα-
παρήγα, ζήτησε από τον Υπουργό
να τοποθετηθεί επακριβώς «αν
στέκει νομικά, ή όχι, η πρόταση»
γιατί «αυτά που είπε ο Υπουργός,
ήταν από την πόλη έρχομαι και
στην κορφή κανέλλα».

«Η κυρία Παπαρήγα μας λέει
“απαντήστε στο όνομα της τυπι-
κής δημοκρατίας”. Οχι κυρία Πα-
παρήγα, θα απαντήσουμε στο
όνομα της ουσιαστικής δημοκρα-
τίας», ανταπάντησε ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας. 

Πρωθυπουργός: Δεν θα επιτρέψουμε τη χρεοκοπία της χώρας

Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα - Μάχη Γιώργου-Σαμαρά

Οργισμένος όπως δεν είχε φανεί ποτέ ήταν χθες ο
Πρωθυπουργός λόγω της άρνησης της ΝΔ να πει «ναι» στα μέτρα.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σκληρή κριτική στον
Πρωθυπουργό άσκησε από το
βήμα της Βουλής ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρθηκε
στους χειρισμούς της κυβέρνη-
σης λέγοντας πως «μας βάζετε
πιο βαθιά στον κύκλο της ύφε-
σης και γι’ αυτόν τον λόγο δεν
θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο».

Οπως είπε ο κ. Σαμαράς, «σή-
μερα καλούμαστε να συζητή-
σουμε την ουσιαστική εξάρτηση
της χώρας, από ξένους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς. Για το χθες,
δεν θα ήθελα να μπω πάλι στη
συζήτηση για το ποιος φταίει.
Αλλά είμαι υποχρεωμένος, κύριε
Παπανδρέου, να μην αφήσω
αναπάντητες, ορισμένες από τις
κατηγορίες που εκτοξεύσατε μό-
λις τώρα. Γιατί μην κάνετε λά-
θος: επί είκοσι λεπτά, τη Νέα
Δημοκρατία βρίζατε. Δεν ανα-
φερθήκατε στο θέμα που
έχουμε. Λυπάμαι που το λέω
αλλά οι αλλεπάλληλες υποβαθ-

μίσεις της πιστοληπτικής ικανό-
τητας, επί των ημερών σας έγι-
ναν και φτάσατε βέβαια να μι-
λήσετε μέχρι και για δώρα».

Καταλόγισε τεράστιες ευθύ-
νες στην κυβέρνηση, λέγοντας
πως «φωνάζατε ότι λεφτά υπάρ-
χουν, και σήμερα έρχεστε να
μας κάνετε μάθημα υπευθυνό-
τητας» και ότι «η ελληνική οι-
κονομία παρομοιάστηκε με τον
‘Τιτανικό’ επί των ημερών σας
από τον Υπουργό Οικονομικών,
που καλό θα ήταν τόσο καιρό
να μη μίλαγε στο εξωτερικό...
Συζητάμε την εξάρτηση της χώ-
ρας από ξένους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς... Ζούμε σε εποχές
σύγχυσης, ιστορικών μεταβο-
λών, σε τέτοιους σκοτεινούς και-
ρούς οφείλουμε να προσφέ-
ρουμε στο λαό πειστικότερη
εναλλακτική πρόταση».

Απευθυνόμενος προς τον
Πρωθυπουργό, ο κ. Σαμαράς τό-
νισε: «Είναι η αμηχανία που σας
γυρίζει πίσω στο παλιό ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος της ΝΔ, είπε πως

«πρώτον, το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε
ένα πρόβλημα χρέους, κοινό για
όλη την Ευρωζώνη και το μετέ-
τρεψε σε κρίση δανεισμού, μο-
ναδική στην Ευρώπη. Αυτό το
γνωρίζουν οι πάντες.

Δεύτερον, ότι η πολιτική που
εφαρμόζετε, πριν ακόμα εντα-
χτείτε στο Μηχανισμό Στήριξης,
και πολύ περισσότερο τώρα που
ενταχθήκατε, οδηγεί σ’ ένα
φαύλο κύκλο, καταστρεπτικό
για την Οικονομία. Φαύλο κύ-
κλο ύφεσης, επίμονων ελλειμ-
μάτων, που καθιστούν απαραί-
τητα νέα σκληρά μέτρα,
σκληρότερα κάθε φορά, περικο-
πών που θα οδηγήσουν σε
ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, σε
ελλείμματα που θα επιμένουν
και που θα οδηγούν και πάλι,
ξανά, σε νέα σκληρά μέτρα και
σε ακόμα βαθύτερη ύφεση. Και
υποστήριξα ότι αυτός ο φαύλος
κύκλος πρέπει, επιτέλους, να
σπάσει. Και για να σπάσει χρει-
άζονται μέτρα τόνωσης της Οι-
κονομίας, μηδενικού ή ελάχι-

στου έστω δημοσιονομικού κό-
στους. Αυτά που ονομάσαμε μέ-
τρα ‘ανάσες’, που φρενάρουν
την ύφεση, που περιορίζουν τα
‘λουκέτα’ και συγκρατούν την
εξάπλωση της ανεργίας και κα-
θιστούν τουλάχιστον, αυτά τα
μέτρα περιστολής, τα συσταλ-

τικά μέτρα, πιο αποτελεσματικά,
ώστε οι θυσίες να πιάσουν τόπο
νωρίτερα και να οδηγηθούμε σε
κάποια ανάκαμψη γρηγορό-
τερα...».

Καταλήγοντας, κατηγόρησε
τον Πρωθυπουργό ότι «την ώρα
που συνταράσσεται έξω η κοι-
νωνία, ήρθε εδώ πέρα να πυρο-
δοτήσει ένα κλίμα οξύτητας,
απαράδεκτο για τις στιγμές που
περνάει ο ελληνικός λαός. Εμείς,

θέλω να ξέρετε -και επαναλαμ-
βάνω, αυτό με το οποίο τελεί-
ωσα χθες την παρέμβασή μου-
η Νέα Δημοκρατία θα πρωταγω-
νιστήσει, θέλει δεν θέλει το ΠΑ-
ΣΟΚ, για να δώσουμε στον κό-
σμο ελπίδα, αυτήν που έχει
ανάγκη κυρίως ο νέος Ελληνας».

Από την πλευρά της, η γγ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, ξεκαθά-
ρισε πως «εμείς δεν πρόκειται
να σας συνδράμουμε για να βγει
το κεφάλαιο από τα αδιέξοδά
του. Για μας, εγγύηση Δημοκρα-
τίας είναι ο λαός, οργανωμένος
με πρόγραμμα πάλης, με κατεύ-
θυνση, με αντοχή».

Οπως είπε, τώρα πια το ζή-
τημα της αλλαγής τάξης στην
εξουσία είναι ένα κυρίαρχο ζή-
τημα ανεξάρτητα αν υποκειμε-
νικά αυτή τη στιγμή έχουν ωρι-
μάσει όλες οι προϋποθέσεις.

«Ο λαός, με την πλειοψηφία
του, μπορεί να αλλάζει τους νό-
μους. Και πρώτα αλλάζουν οι νό-
μοι στην κοινωνία και μετά γί-
νονται νόμοι. Και μην μας

φοβίσετε γι’ αυτό», είπε και τό-
νισε πως «η κρίση είναι ζήτημα
πολιτικό δεν είναι λογιστικό».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώρ-
γος Καρατζαφέρης εξαπέλυσε
φραστική επίθεση στα δύο με-
γάλα κόμματα, κατηγορώντας τα
ότι με τη διακυβέρνησή τους αύ-
ξησαν το δημόσιο έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος, ενώ κάλεσε
τον Πρωθυπουργό να διαβεβαι-
ώσει ότι «θα βρεθούν και θα
πληρώσουν οι υπεύθυνοι, που
οδήγησαν τη χώρα στη λαιμη-
τόμο».

Είπε ότι θα υπερψηφίσει τα
μέτρα, γιατί, όπως τόνισε, η
απόφαση που πρέπει να πάρουν
τα κόμματα σήμερα είναι «αν θα
εκτελεστεί η χώρα, ή αν θα την
αφήσουμε να πέσει σε κώμα».

Τέλος, ο πρόεδρος της Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,
επισήμανε ότι «ο κ. Παπανδρέου
προτάσσει την κοινωνική σιωπή
και ο κ. Σαμαράς ενοχλείται από
την οργή του κόσμου και σπεύ-
δει να εγγυηθεί το μηχανισμό».

«Οχι» στο νομοσχέδιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην του ΛΑΟΣ

Σκληρή κριτική
στον Πρωθυπουργό
από τον Αντώνη
Σαμαρά
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Χρόνια Πολλά
σε όλες τις Μητέρες

με λουλούδια από το

Alexander
Florals LTD

Ανθη για όλες 
τις περιπτώσεις

1186 Madison Ave., New York, NY 10028  • Τel.: (212) 744-0100

Ο ιατροδικαστής επιβεβαί-
ωσε επίσης ότι η μία από τις γυ-
ναίκες ήταν έγκυος στον τρίτο
ή τέταρτο μήνα. Πρόκειται για
την Αγγελική Παπαθανασοπού-
λου που βρέθηκε νεκρή στο
μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου
στην προσπάθειά της να σωθεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι
έρευνες από την Κρατική Ασφά-
λεια για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των δραστών της
εμπρηστικής επίθεσης, οι οποίοι
έσπασαν το τζάμι της τράπεζας
με σφυριά και στη συνέχεια έρι-
ξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο
υγρό και μολότοφ, εγκλωβίζο-
ντας τους εργαζόμενους και προ-
καλώντας τον τραγικό θάνατο
τριών από αυτούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πη-
γές, το βίντεο της τράπεζας έχει
καταστραφεί από την πυρκαγιά,
αλλά οι αστυνομικοί συγκέντρω-
σαν οπτικό υλικό από γύρω και
απέναντι καταστήματα, όπου
φαίνεται η επίθεση όχι όμως και
χαρακτηριστικά των δραστών,
λόγω του ότι είχαν καλυμμένα
τα πρόσωπά τους. Για το λόγο
αυτό καταθέτουν από προχθές
μάρτυρες που ενδεχομένως
έχουν δει τους δράστες πριν από
την επίθεση, καθώς δεν απο-
κλείεται, τότε να είχαν ακάλυ-
πτα τα πρόσωπα.

Τα θύματα
Η 32χρονη Αγγελική εργαζό-

ταν ως credit officer στο τμήμα
συναλλαγών επιχειρήσεων, το
οποίο στεγαζόταν στον 3ο
όροφο του υποκαταστήματος
της Marfin στην οδό Σταδίου.
Ηταν παντρεμένη και η μοίρα
τα έφερε να είναι και έγκυος
τεσσάρων μηνών, στο πρώτο
τους παιδί.

Η Αγγελική Παπαθανασο-
πούλου καταγόταν από το Αίγιο
της Αχαΐας και ήταν πτυχιούχος
της Μαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συ-
νέχεια, είχε προχωρήσει σε με-
ταπτυχιακές σπουδές τόσο στην
Αθήνα στη Λογιστική, όσο και
στο City University στο Λονδίνο.

Η κοπέλα είχε παντρευτεί πέ-
ρυσι και η χαρά του ζευγαριού
που περίμεναν το πρώτο τους
παιδί ήταν μεγάλη. Με τον Κρη-
τικό σύζυγό της ζούσαν στην
Αθήνα και η Αγγελική εργαζό-
ταν στην τράπεζα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.

Η είδηση του τραγικού θα-
νάτου της προκάλεσε σοκ στην
κοινωνία του Αιγίου απ’ όπου
καταγόταν. Η οικογένεια της
άτυχης κοπέλας ζει μόνιμα εκεί.

Ο πατέρας της, Χάρης Παπα-
θανασόπουλος, είναι συνταξιού-
χος δικηγόρος, γνωστός στην το-
πική κοινωνία, ενώ η μητέρα
της, Παναγιώτα, είναι εργαζό-
μενη στο Υποθηκοφυλακείο της
πόλης και ζουν με τη μεγαλύ-
τερη κόρη τους.

Το δεύτερο θύμα ήταν η
34χρονη Παρασκευή Ζούλια,
που είχε διανύσει μεγάλη δια-
δρομή από το χωριό της, το
Πέρα Τριοβάσαλο της Μήλου,
έως το γραφείο της στην τρά-
πεζα, τη θέση που της άξιζε και
την είχε κερδίσει με χρόνια κο-
πιαστικών σπουδών.

Πτυχιούχος του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Παντείου Πανεπιστη-

μίου, είχε πάρει το μεταπτυ-
χιακό της από το University of
Greenwich της Βρετανίας στα
Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματο-
οικονομικά. Στη Μarfin Egnatia
εργαζόταν στο τμήμα συναλλα-
γών επιχειρήσεων και η θέση
της ήταν αυτή της Senior Credit
Officer.

Η Παρασκευή βρέθηκε νεκρή
δίπλα στον συνάδελφό της Επα-
μεινώνδα Τσάκαλη, στη σκάλα
που οδηγούσε στην ταράτσα του
κτιρίου. Είχε έναν αδελφό και
ήταν ανύπαντρη.

Το τρίτο θύμα ήταν ο 36χρο-
νος Επαμεινώνδας Τσάκαλης.
Εργαζόταν στον τρίτο όροφο του
υποκαταστήματος στο τμήμα
συναλλαγών επιχειρήσεων ως
Credit Manager. 

Ο Επαμεινώνδας είχε λάβει
το πτυχίο του από το Τμήμα Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου της
Αθήνας, ενώ είχε και Master of
Science από το Πανεπιστήμιο
του Stirling.

Βρέθηκε νεκρός δίπλα στη
συνάδελφό του Παρασκευή
Ζούλια στη σκάλα που οδηγούσε
στην ταράτσα του κτιρίου. Ηταν
ανύπαντρος. Καταγόταν από την
Πάλαιρο της Αιτωλοακαρνανίας
και από δέκα χρόνων ήταν ορ-
φανός από πατέρα. Μεγάλωσε
με τη μητέρα του και τον πρό-
σεχε ο αδελφός της, ο Κώστας
Πολίτης που χθες ήταν ένα ρά-
κος. Το έμαθε αργά το από-
γευμα, καθώς δεν είχε ανοίξει
τηλεόραση γνωρίζοντας ότι
απεργούν και οι δημοσιογράφοι.
Τον ειδοποίησαν γνωστοί και
άρχισε τα τηλέφωνα.

Ετρεξε στο νοσοκομείο που
είχαν μεταφερθεί οι συνάδελφοι
του θύματος που είχαν διασωθεί
αλλά ο ανιψιός του δεν ήταν
εκεί. Τελικά έμαθε την τραγική

αλήθεια. Η 80χρονη αδερφή του
και μητέρα του θύματος κατέρ-
ρευσε και φώναξαν γιατρό.

Στο μεταξύ, με τις μαρτυρίες
όσων παραβρέθηκαν στην τρα-
γωδία, ξετυλίγεται το φρικια-
στικό σενάριο των όσων έγιναν
και κατέληξαν στην τραγωδία,
ενώ αποδεικνύει ότι έγινε μπού-
μερανγκ σε αυτούς που διέδιδαν
ότι στο συλλαλητήριο θα κά-
ψουν την Αθήνα.

Σκηνές φρίκης
Σκηνές φρίκης έζησαν οι ερ-

γαζόμενοι στο υποκατάστημα
της Marfin, οι οποίοι πήδαγαν
από τα μπαλκόνια στο κενό για
να σωθούν, ή σκαρφάλωναν στα
μπαλκόνια του διπλανού κτιρίου
προκειμένου να ξεφύγουν από
τον καπνό. 

Η ώρα ήταν περίπου 2 μετά
το μεσημέρι όταν άγνωστοι
έσπασαν την τζαμαρία και έρι-
ξαν μολότοφ στην τράπεζα, σύμ-
φωνα με την «Καθημερινή» και
το «Εθνος», τα δημοσιεύματα
των οποίων βασίστηκαν σε μαρ-
τυρίες. Η φωτιά εξαπλώθηκε
αμέσως.

Μία υπάλληλος βγήκε στο
μπαλκόνι και άρχισε να καλεί

σε βοήθεια. Οι διαδηλωτές της
έδιναν κουράγιο και της φώνα-
ζαν ότι έχουν καλέσει την Πυ-
ροσβεστική, ενώ την προέτρε-
παν να μην κάνει καμία κίνηση
απόγνωσης. Τελικά, λίγο αργό-
τερα, η νεαρή γυναίκα απεγκλω-
βίστηκε από άνδρες της Πυρο-
σβεστικής, οι οποίοι αρχικά τη
μετέφεραν σε διπλανό μπαλκόνι
και στη συνέχεια την κατέβασαν
με ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ακόμη τρεις
γυναίκες και ένας άνδρας (όλοι
νεαρής ηλικίας), οι οποίοι βρί-
σκονταν σε άλλο μπαλκόνι του
κτιρίου της τράπεζας, προσπά-
θησαν και κατάφεραν να περά-
σουν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι
στο διπλανό κτίριο (όπου στε-
γάζεται και το κατάστημα
«Στρογγυλός»). Οι εργαζόμενοι
του καταστήματος τους βοήθη-
σαν να μπουν στο δικό τους κτί-
ριο και στη συνέχεια τους κατέ-
βασαν στο ισόγειο, όπου τους
παρέλαβαν τα ασθενοφόρα, τα
οποία έφταναν το ένα πίσω από
το άλλο.

«Τρεις γυναίκες και ένας νε-
αρός άνδρας πέρασαν από τα
μπαλκόνια της τράπεζας και

μπήκαν στο δικό μας κτίριο.
Ετρεμαν ολόκληροι και το μόνο
που έλεγαν ήταν ‘υπάρχουν
εγκλωβισμένοι, υπάρχουν
εγκλωβισμένοι, βοηθήστε
τους’», δήλωσε στο «Εθνος» γυ-
ναίκα εργαζόμενη στο κατά-
στημα «Στρογγυλός», η οποία
έδωσε κατάθεση και στους αστυ-
νομικούς.

Υπογράμμισε επίσης ότι τα
οχήματα της Πυροσβεστικής δεν
έφτασαν έγκαιρα διότι δεν μπο-
ρούσαν να διασχίσουν τον
δρόμο. Δεχόντουσαν πετροπό-
λεμο, μέχρι που επενέβησαν τα
ΜΑΤ και μπόρεσε να πλησιάσει
η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλ-
λήλων της τράπεζας, τα άγνωστα
άτομα πρώτα περιέλουσαν την
τράπεζα με βενζίνη και μετά έρι-
ξαν μολότοφ. «Ηθελαν θύματα»,
δήλωσε σύζυγος τραυματισμέ-
νης υπαλλήλου στον τηλεοπτικό
σταθμό «Mega».

Από την άλλη, η Ομοσπονδία
Τραπεζοϋπαλλήλων κατήγγειλε
ότι το κατάστημα της συγκεκρι-
μένης τράπεζας δεν διέθετε όλα
τα απαραίτητα μέτρα ασφα-
λείας.

Τα θύματα της πρωτόγνωρης δολοφονικής βίας στη διάρκεια των εκτρόπων

Λουλούδια στη μνήμη των δολοφονηθέντων θυμάτων αφήνουν Αθηναίοι πολίτες στο κτίριο της
τράπεζας Marfin  στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το βράδυ αναμενόταν να συγκε-

ντρωθούν με αναμμένα κεριά πολίτες για να τιμήσουν τη μνήμη των τριών θυμάτων από την
εμπρηστική επίθεση. Δεξιά, σοκαρισμένη μία υπάλληλος της τράπεζας την ώρα της διάσωσής της.

Εxecutive Chef ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αυθεντική ελληνική κουζίνα

20-01 Steinway Street, Astoria, NY 11105
VALET PARKING

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
(718)-274-9800

HAPPY MOTHER’S DAY

Από το πρωί Αθηναίοι πολίτες περνούν από τον τόπο της τραγωδίας και αφήνουν ένα λουλούδι
στη μνήμη των τριών νέων ανθρώπων, που δολοφονήθηκαν από κάποιους που γνώριζαν ότι με
τις βόμβες μολότοφ που έριξαν θα τυλιγόταν στις φλόγες το παραδοσιακό κτίριο της τράπεζας.
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Συνεχίζονται 
οι έρευνες για 
τη σύλληψη 
των δραστών
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Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο οικονομικός
ελεγκτής της Νέας Υόρκης, Τζον
Λιου, το βράδυ της Τετάρτης πα-
ρέστη στη γενική συνέλευση του
Συλλόγου Ελληνοαμερικανών
Ακινήτων στην Αστόρια και εξέ-
φρασε το θαυμασμό του για την
προσφορά της Ομογένειας. 

Δήλωσε ευχαριστημένος για
την πρόσκληση και τη
συμμετοχή του στην Παρέλαση
της Ομογένειας στην 5η Λεωφό-
ρο, καθώς επίσης και για την κα-
θιερωμένη εκδήλωση που διορ-
γάνωσε ο ίδιος για την 25η Μαρ-
τίου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν για την αξιοποίηση κάθε
δολαρίου που εισπράττουν από
τους φορολογούμενους πολίτες
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
θα έρθουν καλύτερες μέρες για
τον Δήμο της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου,
Γεώργιος Κίτσιος, ο οποίος διη-
ύθυνε την γενική συνέλευση
ευχαρίστησε τον κ. Λιου για το
ενδιαφέρον του για την κοινό-

τητά μας.
Κεντρικός ομιλητής της συ-

νελεύσεως ήταν ο δικηγόρος,
Γιώργος Μιχαλιός, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στα δικαιώματα των
ιδιοκτητών ακινήτων και των

ενοικιαστών και εξήγησε στους
ομογενείς το νομικό πλαίσιο που
διέπει τα ακίνητα, καθώς επίσης
και τον τρόπο με τον οποίο μπο-
ρεί να γίνει η έξωση ενός ενοι-
κιαστή που δεν ανταποκρίνεται

στις υποχρεώσεις του.
Στη συνέλευση μίλησαν ο πο-

λιτειακός βουλευτής της Αστό-
ριας, Μιχάλης Γιάνναρης, ο οποί-
ος στις επικείμενες εκλογές θα
διεκδικήσει το αξίωμα του πο-

λιτειακού γερουσιαστή της Αστό-
ριας, καθώς επίσης και η Αρα-
βέλλα Σιμωτά, που είναι υπο-
ψήφια πολιτειακός βουλευτής
και η οποία αν εκλεγεί θα είναι
η πρώτη εκλεγμένη Ελληνοα-

μερικανίδα στην πολιτειακή Βου-
λή.

Ο κ. Ηλίας Νεοφώτιστος ενη-
μέρωσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων
για τη νέα στέγη του ΚΕΠ και
τις πρώτες παραγωγές.

λάδα βρίσκεται όχι μόνο φυσικά,
αλλά και ηθικά, στο χείλος της
αβύσσου», υπογράμμισε. Ευχή-
θηκε, επίσης, να επικρατήσουν
σύνεση, ψυχραιμία και υπομονή
για να αποφευχθούν οι ακρότη-
τες και να υπάρξει συνεργασία
μεταξύ των πολιτικών. «Είναι μια
ευκαιρία για αναδιοργάνωση της
Ελλάδος, πράγμα το οποίο είναι
πάρα πολύ σοβαρό», υποστήριξε.
«Πιστεύουμε ότι ο κάθε Ελληνας
μπορεί να προσφέρει και να δη-
μιουργηθεί μια καινούργια Ελ-
λάδα στην οποία να έχουν μέλ-
λον αυτοί και τα παιδιά τους και
μαζί  μ’ αυτούς και η Ομογέ-
νεια».

Ο πρόεδρος του Ελληνοαμε-
ρικανικού Εθνικού Συμβουλίου,
Παύλος Κοτρότσιος, είπε ότι
κατά τη γενική συνέλευση της
οργάνωσης την περασμένη εβδο-
μάδα, εκφράστηκε η ανησυχία
της Ομογένειας για τα συμβαί-
νοντα στην Ελλάδα. «Με τις τε-
λευταίες αναστατώσεις, ανησυ-
χούμε ακόμα περισσότερο για το
μέλλον της γενέτειρας», τόνισε.
«Μας τρομάζει να βλέπουμε
αδέλφια, συγγενείς και φίλους
να είναι μέσα σ’ αυτή την ανα-
στάτωση. Πρέπει σύντομα να
βγει η Ελλάδα απ’ αυτόν τον κυ-
κεώνα στον οποίο έχει μπει. Νο-
μίζω, ότι από πλευράς της επί-
σημης Ελλάδος πρέπει να
ενημερωθεί η Ομογένεια, για το
εάν μπορεί να βοηθήσει και με
ποιο τρόπο τη γενέτειρα, ώστε

να επέλθει και πάλι η ηρεμία και
η κανονική ζωή εκεί».

Ο πρόεδρος της Παγκρητικής
Ενωσης Αμερικής, Θεόδωρος
Μανουσάκης, είπε ότι επί δύο
γενιές οι Ελληνες ζουν με δα-
νεικά, πράγμα που δημιούργησε
μια νοοτροπία που οδήγησε στη
σημερινή κατάσταση. «Πρέπει
να αλλάξουμε ριζικά τη νοοτρο-
πία μας», τόνισε. «Εν τω μεταξύ
πρέπει να δείξουμε αλληλοσε-
βασμό στα δικαιώματα του κα-
θενός. Η κατάσταση στην Ελ-
λάδα είναι ανυπόφορη για τους
εκεί, αλλά και για εμάς τους
ομογενείς που αγανακτούμε με
όσα συμβαίνουν. Οπωσδήποτε
με τρομάζει αυτή η αναταραχή
στην Ελλάδα. Η αγανάκτηση
που υπάρχει στον κόσμο, τον
φέρνει στις πλατείες και στις
διάφορες εκδηλώσεις. Ελπίζω
ότι θα σταματήσουν αυτά τα
έκτροπα και η Ελλάδα θα βγει
από την κρίση στην οποία έχει
μπει».

Ο πρόεδρος της Πανηπειρω-
τικής Ομοσπονδίας Αμερικής,
Φώτης Γκαλίτσης, τόνισε ότι «εί-
ναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα
αυτά που συμβαίνουν στη μη-
τέρα μας πατρίδα. Λυπάμαι, στε-
νοχωριέμαι και δεν ξέρω πού θα
οδηγήσει αυτή η κατάσταση». Ο
κ. Γκαλίτσης πρόσθεσε ότι είναι
ανάγκη να επικρατήσει ηρεμία
και αυτοσυγκράτηση. «Τα οικο-
νομικά μέτρα που έχουν ληφθεί
είναι σκληρά, επώδυνα και απα-
ράδεκτα», είπε. «Αλλά, δεν
βλέπω, δυστυχώς, άλλη λύση επί

του παρόντος. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να αντιδράσουν ειρηνικά,
πολιτισμένα, για να εκφράσουν
τις απόψεις και τη θέλησή τους.
Τα έκτροπα που δημιουργού-
νται, αμαυρώνουν την εικόνα
της Ελλάδος στο εξωτερικό. Φο-
βάμαι, μήπως η κατάσταση χει-
ροτερέψει και γίνει εκτός ελέγ-
χου».

Η πρόεδρος της Παμμακεδο-
νικής, Νίνα Γκατζούλη, τόνισε
ότι «πρέπει να πάρουν πίσω τα
χρήματα από εκείνους που κα-
ταχράστηκαν τα χρήματα του
λαού και να τους οδηγήσουν στη
Δικαιοσύνη, γιατί το μαχαίρι

έφθασε στο κόκαλο». Είπε, επί-
σης, ότι η Ομογένεια εκφράζει
τη λύπη της για το χαμό τριών
ανθρώπων. «Είναι οδυνηρό να
πληρώνουν τρεις αθώοι άνθρω-
ποι γι’ αυτή την κατάσταση»,
υπογράμμισε. «Είναι τρομακτική
η κατάσταση στην Ελλάδα και
μας φοβίζει το ενδεχόμενο για
χειρότερα στην γενέτειρα. Πρέ-
πει να προσέξουν όλοι, ώστε να
προσπεράσουμε τις κρίσιμες αυ-
τές στιγμές. Ο ελληνικός λαός
πέρασε και άλλες φορές κρίσιμες
περιστάσεις».

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Δωδεκανησιακών Σωματείων,

Ματίνα Κουτσού, είπε ότι οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να πολιτεύο-
νται έτσι, «ώστε να μην ξεσηκώ-
νεται ο κόσμος». Πρόσθεσε δε,
ότι πάντα τα προβλήματα είναι
σε βάρος των εργαζομένων και
του λαού. Τόνισε, επίσης, ότι η
Ομογένεια παρακολουθεί με ανη-
συχία τα όσα συμβαίνουν στην
πατρίδα, λυπάται και φοβάται
για το μέλλον. Η κ. Κουτσού
καταδίκασε τα έκτροπα, με θα-
νάτους αθώων ανθρώπων και
καταστροφές περιουσίας. «Υπάρ-
χουν νόμοι και υπάρχουν τρόποι
για να διαμαρτυρηθεί όποιος θέ-
λει, αλλά όχι σκοτώνοντας και
καταστρέφοντας αθώους συναν-
θρώπους τους». Είπε ακόμα ότι
επιβάλλεται σ’ αυτές τις κρίσιμες
στιγμές να υπάρξει αυτοσυγκρά-
τηση, και συνένωση των δυνά-
μεων του Ελληνισμού, ώστε η
γενέτειρα να μπει σε ένα δρόμο
ανάκαμψης μέχρις ότου μπορέσει
να εξαλειφθεί ο μεγάλος κίνδυ-
νος που απειλεί τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης, Δημήτρης Καλα-
μαράς, εξέφρασε τα συλλυπητή-
ριά του στις οικογένειες των
τριών αθώων που βρήκαν το θά-
νατο κατά τα γεγονότα στην
Αθήνα. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν
βρήκαν απλώς το θάνατο, αλλά
δολοφονήθηκαν», τόνισε. «Οι
υπαίτιοι πρέπει να βρεθούν και
να δικαστούν σκληρά και παρα-
δειγματικά».  Ο κ. Καλαμαράς
είπε, ακόμα, ότι στην κρίσιμη οι-
κονομική θέση που βρέθηκε η

Ελλάδα, η κυβέρνηση αναζή-
τησε διάφορα μέτρα για να βγει
από το αδιέξοδο. «Ετσι, όπως
έφτασαν τα πράγματα, πιστεύω
ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύ-
τερο αυτή τη στιγμή», υποστή-
ριξε, προσθέτοντας ότι ασφαλώς
και τα μέτρα που ελήφθησαν εί-
ναι σκληρά για τους εργαζόμε-
νους. «Η Ομογένεια παρακολου-
θεί και αγωνιά», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Οργανώσεων Νέας
Ιερσέης, Τάσος Ευστρατιάδης,
δήλωσε ότι «τέτοιου είδους ανα-
ταραχές δεν είναι σωστές για ένα
πολιτισμένο λαό». Και πρόσθεσε:
«Πρέπει να αλλάξει η υπάρ-
χουσα νοοτροπία σε ορισμένους
και να καταλάβουν ότι οι δια-
μαρτυρίες είναι κάτι για το οποίο
έχουμε δικαίωμα, αλλά τα πάντα
πρέπει να γίνονται με ειρηνικό
τρόπο».  Ο κ. Ευστρατιάδης,
υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να
σκεφθούν πως υπάρχουν στην
Ελλάδα οικονομικά προβλήματα
που «πρέπει να λυθούν με θυσίες
όλων και να αποφευχθούν οι
ακρότητες οι οποίες ούτε έφεραν
ποτέ, ούτε θα φέρουν αποτέλε-
σμα». Και ακόμα: «Εάν υπάρ-
χουν άνθρωποι που έκαναν πα-
ρανομίες που οδήγησαν σε
μερικά, ή σε όλα τα σημερινά
προβλήματα, οπωσδήποτε πρέ-
πει να οδηγηθούν ενώπιον του
Νόμου».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνοαμερικανικών Οργανώ-
σεων Ιλινόις «Η Ενωση», Δημή-
τριος Γεωργακόπουλος, δήλωσε:
«Η Ομογένεια παρακολουθεί με
θλίψη, απογοήτευση και ανάμει-
κτα συναισθήματα τις τραγικές
στιγμές που περνά η πατρίδα και
αισιοδοξούμε ότι θα πρυτανεύ-
σει η λογική, αλλά και οι πολιτι-
κοί θα πρέπει να λάβουν σοβαρά
υπόψιν τις διαμαρτυρίες του
λαού». Ο κ. Γεωργακόπουλος τό-
νισε ότι τον τρομάζει η κατά-
σταση στη γενέτειρα. «Οι καιροί
είναι πολύ δύσκολοι και για τους
αδελφούς μας στην Ελλάδα,
αλλά και για εμάς τους ομογε-
νείς», συνέχισε. «Οι συμπατριώ-
τες μας στη γενέτειρα, δεν
φταινε για το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Οι
πολιτικοί που κατασπατάλησαν
το δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να
λογοδοτήσουν».

Ο πρώην συντονιστής του
ΣΑΕ Αμερικής και πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιδρύματος Υποτρο-
φιών, που εδρεύει στο Σικάγο,
Χρήστος Τομαράς, δήλωσε ότι «η
όλη εικόνα της σημερινής Ελλά-
δος, δείχνει μια αναπάντεχη κα-
τάσταση που αφορά και όλους
εμάς». Και πρόσθεσε: «Αισθανό-
μαστε ιδιαίτερη θλίψη και απο-
γοήτευση για τα συμβαίνοντα.
Θα μπορούσαμε να είχαμε μια
καλύτερη τύχη μετά από μια τέ-
τοια ιστορία και ένα τέτοιο πα-
ρελθόν».

Ο πρώην πρόεδρος της Πα-
ναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερι-
κής, Δρ. Παναγιώτης Ευαγγέλου,
υποστήριξε ότι τέτοιες κοινωνικές
αναταραχές ήταν αναμενόμενες
στην Ελλάδα, μετά τα οικονομικά
μέτρα που έχουν ληφθεί. «Προ-
βλέπω ότι θα γίνουν και πολιτικές
αλλαγές», πρόσθεσε. «Τα αποτε-
λέσματα των μέτρων θα φανούν
μετά από 1-2 χρόνια. Η κατά-
σταση είναι τρομακτική και οι
ιθύνοντες είναι δύσκολο να προ-
γραμματίσουν για το μέλλον.
Πρέπει να συντονιστούν οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδος.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να
οδηγηθεί η γενέτειρα σ’ έναν
αδυσώπητο κύκλο που μπορεί να
φθάσει στη χρεοκοπία. Τα
έκτροπα, μπορεί να χειροτερέ-
ψουν την όλη κατάσταση. Οσο
για τα περί τιμωρίας ενόχων,
θέλω να ρωτήσω, ποιοί είναι αυ-
τοί που θα βρουν αυτούς που πα-
ρανόμησαν και θα τους δικά-
σουν; Ολοι τους είναι αίτιοι της
σημερινής κατάστασης. «Η Ελ-
λάδα μπαίνει σε έναν ανεμοστρό-
βιλο διεκδικήσεων και αλλαγών.
Ολοι οι θεσμικοί παράγοντες και
το σύστημα στην γενέτειρα, δεν
είναι φερέγγυα, ώστε να ηρεμή-
σουν την κατάσταση και να κα-
θοδηγήσουν τη χώρα».

Ο οικονομικός ελεγκτής της ΝΥ στη συνέλευση των Ιδιοκτητών Ακινήτων

Πάνω από αριστερά:Γιώργος Μιχαλιός, Γεώργιος Κίτσιος, Μιχάλης
Γιάνναρης, Αραβέλλα Σιμωτά και Γεώργιος Αλεξίου, δεξιά οι: κ.κ.
Τιμολέων Κόκκινος, Χάρης Κάλλας, Δημήτριος Παπαϊώαννου,
Γιώργος Γεωργιάδης, Τζον Λιου και Φώτης Παπαγερμανός.

MANHATTAN

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

Αυθεντική 
ελληνική κουζίνα

Εxecutive Chef ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

από τις 8 μ.μ. - 12

με τους ΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 
και ΤΑΣΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΙΘΑΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ

VALET PARKING
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (718)-274-9800

• Βιβλιοπωλείο 

• Μικρές Αγγελίες

• Συνδρομές • Διαφημίσεις

• Κατ’οίκον διανομή

ΤΗΛ: (718) 784-5255

ΦΑΞ: (718) 472-0510

34-01 30th Avenue 
Astoria, NY 11103

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

Day & Night
“Fit For The gods” Daily News

η αίθουσα διατίθεται 
για τις κοινωνικές σας 

εκδηλώσεις. 
Catering available. 

ανΟΙκτα καθηΜΕρΙνα
γΙα ΜΕσηΜΕρΙανΟ 

καΙ ΒραΔυνΟ

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

Τel.: (718) 357 6596

ANOIKTA: 11:00 π.μ. - 11:00 μ.μ.
Η αίθουσά μας διατίθεται 

για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

τ ρ ω τ Ε  υ γ Ι Ε Ι ν α  σ τ Ο  Ε σ τ Ι α τ Ο ρ Ι Ο  M Y T H O S

Σπεσιαλιτέ μας: Ψητό ψάρι στα κάρβουνα

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.

Οδηγός Εστιατορίων

QUEENS

W
R

W
R

NICOS
NICOLAIDES

Η ορχήστρα για όλες 
τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις

Διαθέτουμε D.J.
Tel.: (201) 385-8217

The Cosmopolitans

www.nicosnicolaides.com

Φόβοι, απογοήτευση και οργή της Ομογένειας για την κρίσιμη κατάσταση

Οι διαδηλώσεις με συνθήματα εναντίον των οικονομικών μέτρων,
που προσπαθεί η Αστυνομία να μην καταλήξουν σε ακρότητες,
είναι καθημερινό πλέον θέαμα στην Αθήνα και όχι μόνο. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΦωτΟγραΦΙΕσ: WR/κωστασ ΜΠΕη

θανασησ σταυρακησ/ασΟσΙΕΪTΕνT ΠρΕσ



«ότι φταίει και το κράτος, διότι
δεν μπορεί να ελέγξει αυτά που
γίνονται. Οι τρεις θάνατοι είναι
έσχατο σημάδι ακρότητας και
ανησυχούμε» και συμπλήρωσε
πως «οι φίλοι μου Αμερικανοί
αλλά και συνάδελφοί μου μού
λένε ότι είναι τριτοκοσμική αυτή
η κατάσταση».

Ο κ. Τραβαγιάκης, ο οποίος
επέστρεψε πριν λίγες μέρες από
την Ελλάδα, σχολίασε ακόμη
πως «όλοι κλαίγονται για λεφτά
και ανεργία, αλλά τα καφενεία
και τα μπαράκια είναι γεμάτα».

Ο επιχειρηματίας και συγ-
γραφέας Γιώργος Χρύσης, δή-
λωσε πως «είναι τραγικό, λυ-
πηρό και για μας ειδικά τους
μετανάστες εξαιρετικά επώδυνο.
Ναι η Ελλάδα έχει οικονομικά
προβλήματα, όπως και η Αμε-
ρική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν
μπορούν να επιλυθούν σ’ ένα
καλό και πολιτισμένο κλίμα. Το
να κατεβαίνει όμως μία ομάδα
ατόμων να καίνε τράπεζα, να
σκοτώνουν ανθρώπους, αυτό εί-
ναι έγκλημα». Και συμπλήρωσε:
«Η ανάρτηση αυτής της επιγρα-
φής στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης ήταν φοβερό πράγμα.
Εχει μεγάλη ευθύνη το ελληνικό
κράτος που δεν τους συλλαμβά-
νει να τους φυλακίσει τη στιγμή

που είναι σε απόσταση χειρός,
κι όμως δεν το κάνουν και το
ερώτημα είναι γιατί;».

«Εκείνο που με ανησυχεί πε-
ρισσότερο είναι η αναρχία, κα-
νένα πολιτικό κόμμα δεν έχει
ούτε το σθένος, ούτε τη δύναμη
να τους πειθαρχήσει», είπε
ακόμη. Ενώ πιστεύει ότι «η Ομο-
γένεια μπορεί να βοηθήσει,
αλλά με τα μυαλά της, δεν νο-
μίζω ότι πρέπει να δώσει χρή-
ματα. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι
που γνωρίζουν πώς κυβερνάται
ένα κράτος, υπάρχουν πολλοί
στην ανώτατη εκπαίδευση που
έχουν γνώση και γνώμη της κοι-
νωνικής και πολιτικής ζωής».

«Ντρέπομαι, έρχονται Αμερι-
κανοί από τον κοινωνικό μου
κύκλο και με ρωτούν τι γίνεται
στην Ελλάδα και τους λέγω ότι
έχει προβλήματα όπως και η
Αμερική, προσπαθώ να δικαιο-
λογήσω την κατάσταση γιατί τι
άλλο να πεις;», συμπλήρωσε.

Ο Πάνος Σπηλιάκος, πρώην
πρόεδρος της Παμμακεδονικής
και τωρινός πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Ελλάδα, είπε: «Αισθάνομαι
μεγάλη απογοήτευση, πονά η
καρδιά μου δεν μπορώ να δια-
νοηθώ πόσο χαμηλά έχουμε
φτάσει. Πρέπει να γυρίσουμε
πίσω στις πατροπαράδοτες αξίες
για να βγούμε νικητές, αλλά

αυτό θέλει ομόνοια την οποία
αυτή τη στιγμή δεν την έχομε»,
τόνισε. Ενώ συμπλήρωσε ότι «οι
θάνατοι ήταν το επιστέγασμα
της τραγικότητας».

Είπε επίσης πως «είναι απο-
γοήτευση η στάση των Ευρω-
παίων μ’ όλη αυτή την εγκλη-
ματική καθυστέρηση».

Στην ερώτηση ποιοι ευθύνο-
νται, μας απάντησε ότι «όλοι ευ-
θυνόμαστε διότι εμείς ψηφί-
ζουμε αυτούς που κυβερνούν».

Για την Ομογένεια είπε ότι
«είναι διχασμένη, μου άρεσαν
αυτά που είπε ο κ. Βεληβασάκης
στο Εθνικό Συμβούλιο στη Νέα
Ιερσέη», ενώ για το αν θα μπο-

ρούσε να βοηθήσει η Ομογέ-
νεια, δήλωσε: «Ναι με την πρό-
ταση του Θεόδωρου Σπυρόπου-
λου, με τα ομόλογα και πρέπει
να το δουν σοβαρά διότι πά-
ντοτε οι Ελληνες του εξωτερικού
ήμασταν παρόντες όταν η μη-
τέρα πατρίδα μας χρειαζόταν».

Ο επιχειρηματίας Ανδρέας
Καρπούζης είπε πως «από τη μια
μεριά ντρέπομαι κι από την
άλλη λυπούμαι γιατί είναι πα-
τρίδα μας και την πατρίδα μας
την καταστρέφουν πατριώτες
μας». Στην ερώτηση ποιος
φταίει, απαντά: «ολοι μας
φταίμε, όχι μόνο οι πολιτικοί, οι
πολιτικοί δεν πάνε να βάλουν
φωτιές, αλλά οι αναρχικοί κι αυ-
τοί που δεν είναι πατριώτες».

Ο γερουσιαστής, Λεωνίδας
Ραπτάκης, είπε πως «αισθάνομαι
πολύ άσχημα ιδιαίτερα με την
απώλεια της ζωής τριών ανθρώ-
πων μέσα στην τράπεζα» και συ-
μπλήρωσε: «Η κατάσταση είναι
πολύ άσχημη, μου ματώνει την
ψυχή μου. Με ρωτούν οι συνά-
δελφοί μου στη Γερουσία τι συμ-
βαίνει στην Ελλάδα, δίνει
άσχημη εικόνα για τον τουρι-
σμό».

Η Δέσποινα Δημητροπούλου,
χημικός και πρώην πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας,
είπε: «Είναι μία τραγική κατά-
σταση από τις πρόσφατες εξελί-
ξεις, ο θάνατος των τριών είναι
το πικρό αποτέλεσμα της βίας.
Λυπάμαι για τον άδικο χαμό των
τριών αυτών ατόμων και εύχο-
μαι να είναι ένα δυνατό μήνυμα

τερματισμού της βίας. Να μην
επιτρέπεται η χρήση μολότοφ
και εκρηκτικών υλών σε ειρηνι-
κές πορείες».

Η Αιμιλία Γαρταγάνη σημεί-
ωσε πως «η κυβέρνηση προσπα-
θεί να κάνει ό,τι μπορεί να δια-
σώσει κάποια πράγματα για να
επανέλθει η Οικονομία σε μία
ισορροπία, είναι πολύ δύσκολο
διότι είναι ένα χάος που η Ελ-
λάδα είναι μία μικρή χώρα, εδώ
η Αμερική κι είναι ένα χάος».
Και συμπλήρωσε: «Οι Αμερικα-
νοί φίλοι μας μάς ρωτούν τι γί-
νεται στην Ελλάδα και τους απα-
ντώ τι γίνεται στην Αμερική».

Ο Γιώργος Γαρταγάνης παρα-
τηρεί πως «παρόλα τα μέχρι σή-
μερα προβλήματα και τα λεφτά
που έχουν χαθεί δεν έχει μπει
κανένας ακόμα στη φυλακή κι

αυτό έχει αγανακτήσει τον κό-
σμο. Ο αμερικανικός Τύπος την
καταστρέφει την Ελλάδα».

Ο Βασίλης Πάτσιος, εκφράζει
τη μεγάλη λύπη του για τα συμ-
βάντα «χρειάζεται πειθαρχία
διότι το παράκαναν, σήμερα
ντρεπόμαστε γι’ αυτά που συμ-
βαίνουν», ενώ για τον θάνατο
των τριών παρατήρησε πως
«αυτό είναι έγκλημα, είναι φό-
νος».

Ο Θωμάς Τσικρικάς μίλησε
για «δραματικά πράγματα, αλλά
είμαι σίγουρος ότι θα τα κατα-
φέρουν οι Ελληνες και θα μπει
η Ελλάδα πάλι σε καλό δρόμο»,
ενώ για τον θάνατο των τριών,
είπε πως «αυτό ήταν έγκλημα».

Και επεσήμανε ακόμα πως οι
Ελληνες «πρέπει να μάθουν να
πληρώνουν φόρους».

Αγωνία, πίκρα και προβληματισμός διακατέχει ομογενείς της Ν. Αγγλίας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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κάτω. Προσπαθώ να δικαιολο-
γήσω αλλά... Είναι λυπητερό το
γεγονός ότι χτες στερήθηκαν
τρεις αθώες ψυχές. Εύχομαι να
βελτιωθεί η κατάσταση γιατί σε
δύο περίπου εβδομάδες θα ταξι-
δέψω για τη γενέτειρα».

«Εύχομαι οι πολιτικοί να συ-
ναινέσουν ούτως ώστε να υπάρξει
ηρεμία τουλάχιστον τη θερινή πε-
ρίοδο γιατί πολλοί ετοιμάζονται
για διακοπές. Αν συνεχιστεί και
μάλιστα επιδεινωθεί η κατάσταση
πολύ φοβάμαι ότι ακόμη και εκεί-
νοι που είναι αποφασισμένοι να
πάνε Ελλάδα για διακοπές μπορεί
να αναζητήσουν άλλον πιο ασφα-
λή προορισμό. Είναι άδικο να δυ-
σφημίζεται η χώρα. Τα μέτρα είναι
σκληρά, αλλά αναγκαία», κατέ-
ληξε. «Αισθάνομαι θλίψη και στε-
νοχώρια για την Ελλάδα. Η κρίση
πλήττει όλον τον Κόσμο, αλλά εί-
ναι κρίμα μια μικρούλα Ελλάδα
να υποφέρει τόσο. Βέβαια έχουν
γίνει λάθη, διαφορετικά δεν μπο-
ρεί να δικαιολογηθεί αυτή η κα-
τάντια. Λάθος χειρισμοί, εκμετάλ-
λευση, διαφθορά, ρουσφέτι, γρα-
φειοκρατία και πολλά άλλα αρ-
νητικά τα οποία μας οδήγησαν
στην παρούσα κατάσταση», επε-
σήμανε ο κ. Μάικ Αράπης, ο οποί-
ος διατηρεί το δικό του εστιατόριο
στο Λονγκ Αϊλαντ Σίτι.

«Μόλις μπαίνουν οι πελάτες
στο εστιατόριο το πρώτο πράγμα
που ρωτάνε είναι: ‘Mike what is
going on in Greece?’». Εγώ ντρέ-
πομαι και στενοχωριέμαι και τους
λέω ότι αυτά δεν συμβαίνουν
μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλον

τον Κόσμο. Προσπαθώ να δικαιο-
λογήσω τα αδικαιολόγητα», συ-
μπλήρωσε.

Ο εστιάτορας, Ηλίας Νεοφώ-
τιστος, επεσήμανε: «Η κατάσταση
είναι άσχημη και δύσκολη. Μι-
λούσα σήμερα με φιλαράκια μου
στην Ελλάδα οι οποίοι είναι φο-
βερά απελπισμένοι. Τα μέτρα τα
οποία παίρνει η σημερινή κυβέρ-
νηση -αναγνωρίζεται από όλους-
είναι τα αναγκαία μέτρα. Από την
άλλη τους κόβονται οι μισθοί, η
γενιά των 700 έχει γίνει των 560
με 580 ευρώ. Εχουν αυξηθεί τα
πάντα. Είναι αναγκαία τα μέτρα
και γι’ αυτό τα έχουν βάλει και
με τον εαυτόν τους γιατί τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια οι ίδιοι
ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημο-
κρατία και αισθάνονται την ευ-
θύνη. Υπάρχει ένας μεγάλος φό-

βος γιατί με τους νεκρούς που
θρηνήσαμε γίναμε το πρώτο θέμα
σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο κ. Γιάννης Αλεξίου, ασφαλι-
στής, μας είπε: «Είναι δυστυχώς
καταχρεωμένη η γενέτειρα. Ολες
οι κυβερνήσεις τα τελευταία εί-
κοσι τουλάχιστον χρόνια τούς έδι-
ναν επιδόματα, καταχρεώθηκαν,
έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αλί-
μονο στις οικογένειες που θα χά-
σουν τον 13ο και τον 14ο μισθό.
Δεν βλέπω διέξοδο και πιστεύω
ότι τουλάχιστον για μια δεκαετία
θα υποφέρουν». Αναφερόμενος
στα προχθεσινά γεγονότα τα χα-
ρακτήρισε τραγωδία.

Ο διευθυντής του Απογευμα-
τινού Σχολείου του Αγίου Δημη-
τρίου Αστόριας, Τιμολέων Κόκκι-
νος, επεσήμανε: «Με λύπησαν
τρομερά τα γεγονότα στην

Αθήνα, γιατί αυτοί που τα προ-
κάλεσαν έχουν κάνει κατάχρηση
των δικαιωμάτων τους. Βεβαίως
ως ελεύθεροι πολίτες έχουμε το
δικαίωμα να εκφράζουμε τη δια-
μαρτυρία μας, αλλά είναι άλλο η
διαμαρτυρία και άλλο η κατα-
στροφή. Οι συμπατριώτες μας
έχουν κάνει κατάχρηση των αγα-
θών της Δημοκρατίας. Είναι λυ-
πηρά και εύχομαι να μην υπάρξει
συνέχεια. Η κυβέρνηση καταβά-
λει προσπάθειες για να βρεθεί μια
λύση για την Οικονομία. Πρέπει
να καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια να αλλάξουμε σελίδα και να
δούμε την κρίση ως ευκαιρία».

Ο κ. Δημήτρης Δράλιος, πρό-
σθεσε: «Τα γεγονότα στην Ελλάδα
είναι δυσάρεστα και πιστεύω πως
φταίνε όλοι οι πολιτικοί. Σήμερα
αισθάνθηκα λύπη και ντροπή
όταν είδα ότι στον Παρθενώνα
έχουν βάλει πανό που μας εκθέ-
τουν στο εξωτερικό. Εύχομαι οι
πολιτικοί να συναινέσουν για το
καλό της Ελλάδας. Να βρουν μια
λογική λύση».

Ο κ. Γιώργος Αλεξίου τόνισε:
«Η κατάσταση είναι κάτι παρα-
πάνω από δράμα, είναι τραγωδία.
Η πολιτική και οικονομική ανω-
μαλία δεν είναι σημερινό φαινό-
μενο. Οταν βλέπει ότι οι δηλωμέ-
νες πισίνες είναι 350 και στην
πράξη είναι 17.000 σημαίνει ότι
τις πισίνες τις έχουν οι ίδιοι οι πο-
λιτικοί γι’ αυτό και δεν κυνηγάνε
κανέναν φοροφυγά. Είναι αλα-
λούμ και πιστεύω ότι κάτι πρέπει
να γίνει. Στην Ελλάδα κανένας
δεν πληρώνει φόρους και η Ελ-
λάδα μοιάζει με μια οικογένεια
με πολλά παιδιά που δεν δουλεύ-

ουν. Ο πατέρας και η μάνα δου-
λεύουν και τα παιδιά έρχονται να
φάνε, να πιούνε, να κοιμηθούν
και θέλουν και χαρτζιλίκι. Αυτά
μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν».

«Φοβάμαι πάρα πολύ γιατί ο
κόσμος είναι εξαγριωμένος.  Επι-
πλέον να υπενθυμίσω ότι η από-

φαση του προέδρου της Νέας Δη-
μοκρατίας να καταψηφίσει το νέο
πακέτο μέτρων ήταν μεγάλο λά-
θος γιατί δεν φταίει μόνο το ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά και η ίδια η Νέα Δη-
μοκρατία για την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η γενέ-
τειρα», κατέληξε.

Προτρέπουν τον πολιτικό κόσμο να συναινέσει για το καλό της γενέτειρας
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Συνδρομές

Λευτέρης Τραβαγιάκης Γιώργος Χρύσης Δέσποινα Δημητροπούλου Ανδρέας Καρπούζης

Το ζεύγος Βασίλη και Ελένης Πάτσιου είπε «χρειάζεται πειθαρχία
διότι το παράκαναν, σήμερα ντρεπόμαστε γι’ αυτά που συμ βαί -
νουν». Δίπλα το ζεύγος Θωμά και Μαρίας Τσικρικάς λέει πως, «είναι
δραματικά τα πράγματα, αλλά θα τα καταφέρουν οι Eλληνες».

Πάνος Σπηλιάκος Λεωνίδας Ραπτάκης

Tο ζεύγος Γεωργίου και Αιμι -
λίας Γαρταγάνη εκφράζει την
απορία ότι «παρόλα τα μέχρι
σήμερα προβλήματα και τα λε-
φτά που έχουν χαθεί δεν έχει
μπει κανένας στη φυλακή».

Στιγμιότυπο από τα δραματικά επεισόδια που σημειώθηκαν
προχθές μπροστά στη Βουλή από το εξαγριωμένο πλήθος.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Επίσκεψη Ευγένιου Ρωσσίδη στον «Ε.Κ.»
Ο ιδρυτής του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου και πρώην υφυ-
πουργός Οικονομίας των ΗΠΑ, Ευγένιος Ρωσσίδης, το μεσημέρι
της Τετάρτης επισκέφθηκε τα γραφεία του «Ε.Κ.» όπου έγινε
δεκτός και συνομίλησε με τον εκδότη-διευθυντή της εφημερίδας,
Αντώνη Η. Διαματάρη. Ο κ. Ρωσσίδης, ο οποίος για σύντομο
χρονικό διάστημα και πριν τον κ. Αντώνη Η. Διαματάρη ήταν
εκδότης του «Ε.Κ.», συνεχάρη τον οικοδεσπότη για την πρόοδο και
την ανοδική πορεία των δύο εφημερίδων και των ιστοσελίδων. Ο
κ. Αντώνης Η. Διαματάρης (αριστερά) και ο κ. Ευγένιος Ρωσσίδης.

θανασησ σταυραΚησ/ασΟσΙΕΪTΕνT πρΕσ

WR/ΚΩστασ ΜπΕη



8 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 MAΪΟΥ 2010

εξάλλου, ο Μάλικ σε συνέντευξη
που παραχώρησε στη διάρκεια
επίσκεψής του στο Πεκίνο.

Ο Μάλικ σημείωσε ότι το Πα-
κιστάν δεν έχει ακόμη λάβει επί-
σημο αίτημα για βοήθεια από
τους Αμερικανούς ανακριτές.
Ωστόσο το Ισλαμαμπάντ είναι
πρόθυμο να προσφέρει «κάθε
βοήθεια και την πλήρη υποστή-
ριξή» του για να έρθουν οι ένοχοι
ενώπιον της δικαιοσύνης.

Την ίδια στιγμή ο κύριος εκ-
πρόσωπος του Κινήματος των Τα-
λιμπάν του Πακιστάν (TTP) διέ-
ψευσε οποιαδήποτε σχέση
ανάμεσα στο κίνημα αυτό και
τον άνδρα που κατηγορείται για
την αποτυχημένη βομβιστική
επίθεση στη Νέα Υόρκη.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος
ανακοίνωσε ότι το τρομοκρατικό
δίκτυο της Αλ Κάιντα προσφεύγει
σε επιθέσεις «λιγότερο εξελιγμέ-
νες» αφού τα μέσα του έχουν
αποδυναμωθεί κατά πολύ από τις
ΗΠΑ αφότου έγιναν οι επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

Πολλές επιθέσεις που έγιναν
προσφάτως, όπως ο νεαρός Νι-
γηριανός που επιχείρησε να ανα-
τινάξει ένα αμερικανικό αερο-
πλάνο την ημέρα των
Χριστουγέννων και η προσπά-
θεια βομβιστικής επίθεσης στην
πλατεία Τάιμς αποδείχνουν ότι
οι επιχειρήσεις του δικτύου είναι
χαμηλού επιπέδου.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού
Οίκου, Ρόμπερτ Γκιμπς επισή-

μανε ότι η κυβέρνηση Ομπάμα
έχει εντείνει τις προσπάθειες
κατά της τρομοκρατίας στη νο-
τιοανατολική Ασία, στην Αφρική
και στον υπόλοιπο κόσμο πέρυσι.

Είναι σαφές ότι η Αλ Κάιντα
«έχει πλέον μειωμένη ικανότητα
να σχεδιάζει και να εκτελεί ση-
μαντικές επιθέσεις όπως αυτές
της 11ης Σεπτεμβρίου» ανέφερε
ο  Γκιμπς.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί νο-
μοθέτες επρόκειτο να παρουσιά-
σουν χθες, στη σκιά της απόπει-
ρας βομβιστικής επίθεσης στην
πλατεία Τάιμς, ένα σχέδιο νόμου
που προβλέπει στην αφαίρεση
της εθνικότητας σε Αμερικανούς
που βοηθούν ή μετέχουν σε ξέ-
νες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Το κείμενο που κρίθηκε από
ορισμένους αντισυνταγματικό,

στοχεύει και τους Αμερικανούς
που έχουν δεσμευτεί «ενεργά σε
εχθρικές πράξεις κατά των ΗΠΑ
ή των συμμάχων τους».

Το κείμενο επρόκειτο να πα-
ρουσιαστεί από τον ανεξάρτητο
γερουσιαστή Τζο Λίμπερμαν, τον
Ρεπουμπλικάνο Σκοτ Μπράουν
και τους εκπροσώπους των Δη-
μοκρατικών Τζέισον Αλτμάιρ και
των Ρεπουμπλικάνων Τσάρλι

Ντεντ.
Στο κείμενο που συντάχθηκε

με αφορμή την επίθεση στην κε-
ντρική πλατεία της Νέας Υόρκης
το Σάββατο δεν αναφέρεται εάν
θα εφαρμοστεί στον κύριο ύπο-
πτο της απόπειρας αυτής Φεϊζάλ
Σαχζάντ.

Υπενθυμίζεται ότι η βόμβα
δεν εξερράγη λόγω λάθους στη
συνδεσμολογία της και επομένως
το παγιδευμένο αυτοκίνητο
έμεινε άθικτο. Από τον αριθμό
πλαισίου της μηχανής, η αστυ-
νομία διαπίστωσε ότι ο Σαχζάντ
ήταν ο αγοραστής του και άρχισε
να τον παρακολουθεί. Ωστόσο,
εκείνος όχι μόνο κατάφερε να
διαφύγει την παρακολούθηση,
αλλά αγόρασε και ανενόχλητος
εισιτήριο με προορισμό το Ντου-
μπάι, από την εταιρεία
«Emirates».

Καθώς χρησιμοποίησε με-
τρητά για την αγορά του, οι Αρ-
χές δεν ειδοποιήθηκαν. Στο με-
ταξύ, το FBI κατέληξε με σχετική
βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι
επρόκειτο για τον επίδοξο δρά-
στη. Οπως ήταν αναμενόμενο,
τον συμπεριέλαβε στη λίστα απα-
γόρευσης πτήσεων, ειδοποιώντας
σχετικά όλες τις αερογραμμές για
τη νέα προσθήκη.

Εν τούτοις, σύμφωνα με την
εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς» οι
υπάλληλοι της «Emirates» δεν
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην
ειδοποίηση και επέτρεψαν στον
Σαχζάντ να επιβιβαστεί στο αε-
ροσκάφος.

Πριν από την απογείωση

όμως, έστειλαν την τελική λίστα
με τους επιβάτες στις τελωνεια-
κές αρχές, όπως υποχρεούνται
από τον νόμο. Τότε μόνο διαπι-
στώθηκε ότι ο ύποπτος ήταν
έτοιμος να εγκαταλείψει τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Μάλιστα, το αε-
ροσκάφος τροχοδρομούσε για να
απογειωθεί με προορισμό το
Ντουμπάι, πριν ειδοποιηθεί από
τον πύργο ελέγχου του αεροδρο-
μίου JFK να επιστρέψει στην
πύλη του.

Εκεί εισέβαλαν πράκτορες του
FBI και τον συνέλαβαν, πραγμα-
τοποιώντας παράλληλα ενδελεχή
έλεγχο και σε όλους τους άλλους
επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία
«Emirates» αρνείται ότι υπέπεσε
σε οποιαδήποτε παράλειψη και
σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η
ενημέρωσή της προς τις Αρχές
είχε αποτέλεσμα να συλληφθεί
ο κατηγορούμενος. Εν τούτοις εί-
ναι βέβαιο πλέον ότι ο Σαχζάντ
αγόρασε το εισιτήριό του αφότου
είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλ-
ληψης εναντίον του.

Επιπλέον, προκαλεί ερωτή-
ματα το γεγονός ότι η απόπειρα
του περασμένου Σαββάτου ήταν
η δεύτερη «ερασιτεχνικά» σχε-
διασμένη επίθεση σε αμερικα-
νικό έδαφος μέσα σε λίγους μή-
νες, η οποία απέτυχε από
καθαρή τύχη. Η προηγούμενη
είχε γίνει τα περασμένα Χριστού-
γεννα, όταν 23χρονος Νιγηρια-
νός επιχείρησε να ανατινάξει αε-
ροσκάφος εν πτήσει, λίγο πριν
προσγειωθεί στο Ντιτρόιτ.

Το κατάστημα όπλων στο Σέλτον του Κονέκτικατ από όπου ο 30χρονος φέρεται να αγόρασε το όπλο.

Πληθαίνουν τα στοιχεία ότι οι Ταλιμπάν είχαν ρόλο στην απόπειρα της Τάιμς

NEA ΥΟΡΚΗ. («Νιου Γιορκ
Τάιμς»).  Για γενιές ολόκληρες
τα περιοδικό «Time» και
«Newsweek» έδιναν μάχη για να
μπορέσουν να καθορίσουν την
ατζέντα των ειδήσεων κάθε Δευ-
τέρα, όταν και έβγαιναν στην
κυκλοφορία.

Πριν την εποχή του Διαδι-
κτύου, πριν την εμφάνιση των
καλωδιακών τηλεοπτικών δι-
κτύων, πριν την έλευση του πε-
ριοδικού People, αυτό που είχαν
στην πρώτη τους σελίδα (κυρίως)
τα περιοδικά «Time» και
«Newsweek» ήταν αυτό που κυ-
ριαρχούσε στην επικαιρότητα όχι
μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών
αλλά πολλές και εκτός της χώ-
ρας.

Καθώς, όμως, η συζήτηση των
Αμερικανών είναι δύσκολο να
συμπυκνωθεί σε ένα και μόνο
πρωτοσέλιδο, αυτή η εποχή δεί-
χνει να φτάνει στο τέλος της. 

Ετσι, η εταιρεία «Washington
Post», που έχει στην κατοχή του

το «Newsweek» ανακοίνωσε χθες
ότι προτίθεται να πουλήσει το
εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό πε-
ριοδικό.

Ο Ντόναλντ Γκρέιαμ, πρόε-
δρος αλλά και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας «Washington

Post» σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε τόνισε ότι η απόφαση
ήταν καθαρά οικονομική.

«Δεν θα ήθελα να το κάνω
αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε
με επιχείρηση» είπε χαρακτηρι-
στικά ο ίδιος.

Για τον Τζον Μίχαν, τον δι-
ευθυντή του «Newsweek» από
το 2006 και μετά η ανακοίνωση
δεν αποτέλεσε έκπληξη. 

«Υπό την έννοια ότι βρισκό-
μαστε σε υπαρξιακή κρίση, θα

έλεγα ότι η απόφαση αυτή δεν
προκαλεί έκπληξη» είναι χαρα-
κτηριστικά τα λόγια του.

«Λόγω της απωλειών που
έχουν τα διαφημιστικά έσοδα
του Newsweek, το περιοδικό
ίσως ταίριαζε καλύτερα αλλού»,
δήλωσε εξάλλου ο πρόεδρος της
εταιρείας. Η εταιρεία αναγκά-
στηκε να απολύσει το ένα τέταρτο
του προσωπικού το 2009.

Το περιοδικό, που κυκλοφορεί
από το 1933 και αγοράστηκε
από την «Washington Post» τo
1961, κάτω από τον ανταγωνισμό
του Διαδικτύου έχει χάσει μέρος
της κυκλοφορίας του.

Για το 2009 η κυκλοφορία
ήταν 2,3 εκατομμύρια αντίτυπα
στις ΗΠΑ ενώ το 2010 ίσως μει-
ωθεί ακόμα περισσότερο, υπο-
λείπεται όμως σημαντικά από
αυτή του βασικού ανταγωνιστή,
του Time.

Μέχρι χθες πάντως δεν έγινε
σαφές το ποιοι μπορεί να κάνουν
προσπάθεια να εξαγοράσουν το

περιοδικό.
Η «Bloomberg L.P.» η οποία

μόλις αγόρασε το «Bussinessweek»
με σχετική ανακοίνωσή της ανέ-
φερε ότι δεν ενδιαφέρεται να
αγοράσει το περιοδικό. Οπως προ-
αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια,
η κυκλοφορία του περιοδικού
ακολουθούσε φθίνουσα πορεία,
κυρίως λόγω του ανταγωνισμού
που γνώριζε από το Διαδίκτυο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2000 η
κυκλοφορία του περιοδικού ήταν
3,14 εκατομμύρια, ενώ κατά το
δεύτερο τρίμηνο της προηγού-
μενης χρονιάς η κυκλοφορία του
έπεσε στο 1,97 εκατομμύρια. 

Πτώση, εξάλλου, κατά την
ίδια χρονική περίοδο γνώρισε
και το ανταγωνιστικό «Time». Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι το «Time»
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000
πουλούσε 4,07 εκατομμύρια ενώ
κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2009 η κυκλοφορία του είχε
πέσει στα 3,33 εκατομμύρια. Θα αλλάξει χέρια στο προσεχές διάστημα το «Newsweek».

Προς πώληση το περιοδικό «Newsweek» λόγω πτώσης στην κυκλοφορία του

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. («Ασοσιέι-
τεντ Πρες»). Νέες επικρίσεις
για ελλιπή προστασία του ιδιω-
τικού απορρήτου δέχεται το
Facebook, έπειτα από τεχνικό
πρόβλημα που έκανε για λίγο
ορατές τις προσωπικές συζητή-
σεις (chat) ορισμένων συνδρο-
μητών του.

Για ένα «περιορισμένο χρο-
νικό διάστημα» την Τετάρτη, οι
χρήστες της υπηρεσίας μπορού-
σαν με λίγη προσπάθεια να δια-
βάσουν προσωπικές συζητήσεις
των φίλων τους και να δουν τα
εκκρεμή αιτήματα στη λίστα των
επαφών τους.

«Oταν λάβαμε τις αναφορές
για το πρόβλημα, οι μηχανικοί
μας προχώρησαν άμεσα στη διά-
γνωσή του και απενεργοποίησαν
προσωρινά τη λειτουργία συζη-
τήσεων» δήλωσε εκπρόσωπος
του Facebook.

Η γκάφα αποκαλύφθηκε από
το μεγάλο ιστολόγιο τεχνολογίας
Techcrunch, το οποίο διαπίστωσε
ότι ευαίσθητα chat άλλων χρη-
στών ήταν ορατά μέσω του ερ-
γαλείου «Preview my Profile»
(προεπισκόπηση προφίλ), το
οποίο κανονικά επιτρέπει στα
μέλη του Facebook να ελέγχουν
πώς το προφίλ τους εμφανίζεται
σε άλλους χρήστες. 

Το θέμα κλήθηκε να σχολιά-
σει ο Αντριου Μπραντ της εται-
ρείας ασφάλειας υπολογιστών
Webroot, ο οποίος εκτιμά ότι το
Facebook οφείλει να προστατεύει
τα προσωπικά δεδομένα των
χρηστών του με την ίδια προσοχή
που δείχνουν και οι τράπεζες
όταν ασφαλίζουν τις θυρίδες των
πελατών τους.

«Δεν θα έπρεπε να αφήνουν

το χρηματοκιβώτιο ξεκλείδωτο
ούτε για λίγες ώρες» δήλωσε.

Η Electronic Frontier
Foundation, μια οργάνωση που
προασπίζεται την ιδιωτικότητα
και τα πολιτικά δικαιώματα στο
Διαδίκτυο, επανέλαβε το αίτημά
της για παρέμβαση της αμερι-
κανικής Ομοσπονδιακής Επιτρο-
πής Εμπορίου (FTC). 

O εκτελεστικός διευθυντής
της οργάνωσης Μαρκ Ρότεν-
μπεργκ έκανε λόγο για «τσαπα-
τσούλικες πρακτικές ασφάλειας
ιδιωτικότητας και ασφάλειας».

Το τελευταίο περιστατικό έρ-

χεται λίγες εβδομάδες μετά την
παρουσίαση μιας σειράς νέων
υπηρεσιών του Facebook, οι οποί-
ες επιτρέπουν σε οποιονδήποτε
συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο
να ενσωματώνει εργαλεία και
δεδομένα χρηστών του κοινω-
νικού δικτύου. 

Στην κίνηση αυτή αντέδρα-
σαν μεταξύ άλλων τέσσερις Αμε-
ρικανοί γερουσιαστές, οι οποίoi
ζήτησαν από την FTC να πα-
ρέμβει ώστε να εμποδίσει τη
διαρροή προσωπικών δεδομένων
από το Facebook σε όλο το Δια-
δίκτυο.

Διαρροή προσωπικών συζητήσεων λόγω γκάφας

Oρατές έγιναν προσωπικές συζητήσεις (chat) ορισμένων συν-
δρομητών του facebook έπειτα από τεχνικό πρόβλημα .

Εντονος
ο ανταγωνισμός τα
τελευταία χρόνια
από το διαδίκτυο
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Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Πέμπτη 6
Mαΐου:

«Boston Globe»
Εν μέσω περικοπών, μεγάλες εί-
ναι οι πληρωμές στην Αστυνο-
μία.

«Chicago Tribune»
Στις νίκες επέστρεψαν οι
Μπλάκχοκς.

«L. A. Times»
Ευρύτεροι θα είναι οι στόχοι
των μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών των Ηνωμένων Πολι-
τειών στο Πακιστάν.

«New York Daily News»
Το κρησφύγετο του επίδοξου
βομβιστή.

«New York Post» 
Η απόπειρα του Σαχζάντ στη
πλατεία Τάιμς έσωσε τις
δουλειές 900 αστυνομικών της
Νέας Υόρκης. Ο Μπλούμπεργκ
προγραμμάτιζε τις απολύσεις
τους.

«New York Times»
Πληθαίνουν τα στοιχεία για
συμμετοχή των Ταλιμπάν στην
απόπειρα της πλατείας Τάιμς.
Στις κάλπες οι Βρετανοί.

«USAToday»
Στο Νάσβιλ του Τενεσί, χιλιάδες
ζωές μέσα στα νερά από τις
πλημμύρες.

«Wall Street Journal»
Η οικονομική κρίση στην
Ευρώπη συνεχίζει να βαθαίνει
καθώς η Ελλάδα βυθίζεται στο
χάος.

«Washington Post»
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζητή-
σουν τη βοήθεια του Πακιστάν
στην έρευνα για την απόπειρα
στην πλατεία Τάιμς.
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Στην κλήρωση της Teτάρτης
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

NEA ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 082 
WIN 4: 0469 
PICK 10: 01, 05, 06, 08, 14, 19,
20, 21, 23, 24, 47, 58, 60, 63,
66, 67, 70, 72, 73, 78
TAKE-5: 09, 12, 21, 35, 38

PICK 3: 062 
PICK 4: 4131 
CASH 5: 08, 22, 27, 29, 38
PICK 6: 16, 19, 33, 40, 41, 49

NEA ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 524 
PLAY 4: 9528 
CASH 5: 03, 13, 15, 27, 33

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
τύπος

ΑΣΜΠΕΡΝ. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ. («Νιου
Γιορκ Τάιμς»). Ολο και περισ-
σότεροι ηλικιωμένοι στις Ηνω-
μένες Πολιτείες που πάσχουν
από άνοια φεύγουν από το σπίτι
τους και λόγω της σύγχυσης του
μυαλού τους δεν επιστρέφουν
σε αυτό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η ασθενής Φρέντα Μάχετ,
από τη Βιρτζίνια.

Η 60χρονη Μάχετ πάσχει
από ένα είδος άνοιας που επιτί-
θεται στον εγκέφαλο όπως το
Αλτσχάιμερ και ωθεί τους ασθε-
νείς να βγουν από την πόρτα
του σπιτιού τους. 

Οι βόλτες τους, που περιβάλ-
λονται από ένα σύννεφο σύγ-
χυσης και κατεστραμμένης μνή-
μης, είναι πολλές φορές επικίν-
δυνες έως και θανατηφόρες. 

Από τα στατιστικά στοιχεία
που υπάρχουν προκύπτει ότι οι
6 στους 10 περίπου ασθενείς
με άνοια θα περιφερθούν του-
λάχιστον μια φορά στη ζωή τους
στους δρόμους χωρίς να μπορούν
να γυρίσουν στο σπίτι τους. Το
ποσοστό αυτό συνεχώς μεγα-
λώνει τα τελευταία χρόνια, κυ-
ρίως λόγω του Αλτσχάιμερ, για
το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία
και επηρεάζει σχεδόν όλους
τους ανθρώπους άνω των 85
ετών.

«Ξεκίνησε με πέντε λέξεις
- “θέλω να πάω σπίτι”  παρά
το γεγονός ότι αυτό ήταν το
σπίτι της» είναι τα λόγια του
συζύγου της Μάχετ, Τζον, ο
οποίος είναι συνταξιούχος μη-
χανικός και ο οποίος πλέον περ-
νάει το χρόνο του κοντά στο Ρί-
τσμοντ της Βιρτζίνια, βοηθώντας
τη σύζυγό του.

«Είναι μια σκληρή ασθένεια»
λέει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι
από τότε που έγινε η διάγνωση
της ασθένειας η σύζυγός του
έχει φύγει αρκετές φορές από
το σπίτι και έχει περιπλανηθεί
για ώρες τα τέσσερα τελευταία
χρόνια (από τότε που έγινε η
διάγνωση).

Ο αυξανόμενος αριθμός των
κρουσμάτων τέτοιου είδους έχει
καταστήσει επιτακτική την ανά-
γκη να εκπαιδευτούν εκ νέου
οι εργαζόμενοι στον τομέα των
αναζητήσεων αλλά και οι αστυ-

νομικοί. 
«Σε τέτοιες περιπτώσεις θα

πρέπει να σταματάς να σκέφτε-
σαι λογικά, διότι τα άτομα που
αναζητάς δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να σκέφτονται λογικά» εί-
ναι τα λόγια του Ρόμπερτ Σάφερ,
ο οποίος είναι συνταξιούχος του
Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευ-
νών (FBI), ο οποίος για 15 χρό-
νια φρόντιζε τη σύζυγό του,
Σάρα, η οποία είχε Αλτσχάιμερ.
Ο ίδιος, πλέον, παραδίδει μα-
θήματα στο τμήμα Υπηρεσιών
Εγκληματικής Δικαιοσύνης της
Βιρτζίνια.

Ο Σάφερ πρόσφατα είπε στην
τάξη του, στην οποία βρίσκονται
κυρίως αστυνομικοί, ότι σε αντί-
θεση με το χαμένο παιδί ή τον
οδοιπόρο, ο ασθενής με άνοια
σε αρκετές περιπτώσεις
παίρνει τα μέτρα
του για να μην
εντοπιστεί,
κυρίως
όταν

μ έ σ α
στο μυαλό
του το οποίο
τελεί σε σύγχυση,
οι ένστολοι θεωρούνται
εχθροί του.

«Εχουμε βρει αυτά τα άτομα
σε σοφίτες, σε ψευδοροφές αλλά
και όπου αλλού μπορείτε να
φανταστείτε» είναι τα λόγια της
Τζιν Σόντερς, η οποία είναι συ-
νταξιούχος αστυνομικός και έχει
συμμετάσχει σε αναζητήσεις
ασθενών με άνοια.

Αστυνομικοί της Βιρτζίνια

που μίλησαν στην εφημερίδα
«Νιου Γιορκ Τάιμς» είπαν ότι τα
άτομα αυτά έχουν την τάση να
ακολουθούν τις κολώνες του
ηλεκτρικού ρεύματος ή φράχτες
ενώ παράλληλα καταλήγουν σε
μέρη που έχουν νερό, όπως θά-
λασσα λίμνες και ποτάμια.

Οταν οι αστυνομικοί ή οι

εθε-
λοντές

ψάχνουν
τα άτομα αυτά

συνήθως ενημερώ-
νονται για την ιστορία

της ζωής τους, όπως για το τι
είδους εργασίας έκαναν, αν είχαν
πάει στο σχολείο ή αν είχαν λά-
βει μέρος σε πόλεμο.

Λόγω του γεγονότος ότι η
ασθένεια του Αλτσχάιμερ κατα-
στρέφει τις πιο πρόσφατες μνή-
μες, οι ασθενείς συνήθως κάνουν
μακρινά ταξίδια πίσω στο χρό-
νο.

Είναι χαρακτηριστική η πε-
ρίπτωση αρκετών βετεράνων
του Β” Παγκοσμίου Πολέμου,
επί παραδείγματι, οι οποίοι εί-

χαν διασχίσει μεγάλες αποστά-
σεις πιστεύοντας ότι έπρεπε να
δώσουν αναφορά για τις πράξεις
τους στο αρχηγείο, ή ότι έπρεπε
να φτάσουν στις πρώτες γραμμές
του πυρός.

Οσο πιο μεγάλοι είναι, πά-
ντως, οι ασθενείς σε ηλικία,
τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν
ακόμα και να χάσουν τη ζωή
τους μέσα σε λίγες ώρες από
την εξαφάνισή τους.

«Εχει υπάρξει περίπτωση
κατά την οποία ο ασθενής έχασε
τη ζωή του μόλις επτά ώρες
μετά την εξαφάνισή του» είναι
τα λόγια του Τζέιμς Λάνγκστον,
ο οποίος είναι στέλεχος του τμή-
ματος Διαχείρισης Εκτάκτων
Αναγκών  της πολιτείας της Αρι-
ζόνα.

Πολλές είναι πάντως οι αμε-
ρικανικές πολιτείες που δεν συ-
γκεντρώνουν ή δεν κατηγοριο-
ποιούν τα στοιχεία τους για τις
περιπτώσεις των ατόμων με
άνοια που εξαφανίζονται από
το σπίτι τους. Ετσι, όμως, είναι
δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το
πόσο επηρεάζουν οι υποθέσεις
αυτές τη λειτουργία των κατά
τόπους αστυνομικών τμημάτων.

Από τα στοιχεία, πάντως, που
είναι διαθέσιμα προκύπτει ότι
στο Ορεγκον, επί παραδείγματι,
ο αριθμός των αναζητήσεων για
άνδρες ασθενείς με Αλτσχάιμερ
σχεδόν διπλασιάστηκε πέρυσι
(από τις 14 στις 26). Από το
2006, εξάλλου, ο περυσινός
αριθμός είναι σχεδόν τριπλά-
σιος.

Οσοι ζουν από κοντά τα άτο-
μα αυτά, έρχονται αντιμέτωπα
με πρωτόγνωρα πράγματα. Χα-
ρακτηριστική είναι η μαρτυρία
του Σάφερ, ο οποίος συχνά πυ-
κνά θυμάται πως ήταν τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής της γυ-
ναίκας του. 

Σε εκείνη είχε γίνει η διά-
γνωση του Αλτσχάιμερ σε ηλικία
50 χρόνων. Πέθανε 17 χρόνια
αργότερα, αφού πρώτα είχε ξε-
χάσει πώς να καταπίνει και στο
τέλος ακόμα και πώς να ανα-
πνέει.

Ο Σάφερ μάλιστα θυμάται
την ημέρα που τη ρώτησε αν
τον θυμάται. «Οχι» μου απά-
ντησε. «Αλλά με φροντίζεις πολύ
καλά».

Μεγαλώνει το τελευταίο διά-
στημα ο αριθμός των ηλικιωμέ-
νων που πάσχουν από άνοια
που εξαφανίζονται από το
σπίτι τους.

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Η κυβέρνηση Ομπάμα
ανακοίνωσε ότι τάσσεται υπέρ
μιας σημαντικής αύξησης του
ανώτατου ορίου των αποζημιώ-
σεων που πρέπει να καταβάλλουν
οι πετρελαϊκές εταιρίες, όταν ρυ-
παίνουν το περιβάλλον, την ώρα
που το στρώμα πετρελαίου εξα-
πλώνεται στον Κόλπο του Μεξι-
κού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία, η οποία ψηφίστηκε μετά
την προσάραξη του δεξαμενό-
πλοιου Exxon Valdez στην Αλάσκα
το 1989, οι πετρελαϊκές εταιρίες
οφείλουν να πληρώνουν για τις
επιχειρήσεις καθαρισμού ύστερα
από ατύχημα που προκαλούν,
ποσό μέχρι 75 εκατομμύρια δο-
λάρια. Αμερικανοί γερουσιαστές
έφεραν νομοσχέδιο προς συζή-
τηση για την αύξηση του ανώτα-
του ορίου των αποζημιώσεων από
75 εκατομμύρια σε 10 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

«Είμαστε υπέρ μιας σημαντικής
αύξησης του πλαφόν αυτού» δή-
λωσε ο Ρόμπερτ Γκιμπς, ο εκ-
πρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Δεν έχω συγκεκριμένο ποσό
κατά νου. Οπως το είπε ο πρόε-
δρος, η ΒΡ θα λάβει ένα τιμολόγιο
για τις επιχειρήσεις, τον καθαρι-
σμό και τις ζημιές που προκλή-
θηκαν».

Η βρετανική πετρελαϊκή εται-
ρία που είχε την εκμετάλλευση
της πλατφόρμας Deepwater
Horizon, η οποία βυθίστηκε στον
Κόλπο του Μεξικού ύστερα από

έκρηξη, διαβεβαίωσε ότι θα πλη-
ρώσει όλες τις δαπάνες για τις
επιχειρήσεις καθαρισμού της πε-
τρελαιοκηλίδας που πρέπει να
γίνουν. Η ΒΡ έχει ήδη πληρώσει
25 εκατομμύρια δολάρια στις αμε-
ρικανικές Πολιτείες που επλήγη-
σαν από την πετρελαιοκηλίδα για
τις επιχειρήσεις καθαρισμού. 

Εξάλλου ομάδα έξι κοινοβου-
λευτικών κατέθεσε στη Βουλή

των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο
που προβλέπει την αύξηση σε
10 δισεκατομμύρια δολάρια του
ανώτατου ορίου των αποζημιώ-
σεων.

Το κείμενο φέρεται να έχει
αναδρομική ισχύ ώστε να μπορεί
να εφαρμοστεί στην περίπτωση
της ΒΡ για την πετρελαιοκηλίδα
στον Κόλπο του Μεξικού, διευ-
κρινίζουν οι κοινοβουλευτικοί σε
ανακοίνωσή τους.

«Σε έναν κόσμο δίκαιο, οι εται-
ρίες όπως η British Ρetroleum θα
πρέπει να πληρώνουν μέχρι και
το τελευταίο λεπτό για τη ζημιά
που προκάλεσαν, όχι ο φορολο-
γούμενος, ούτε η βιομηχανία του
τουρισμού, ούτε οι αλιείς» ανα-
κοίνωσε ο εκπρόσωπος των Δη-
μοκρατικών Ρας Χολτ, ένας από
τους συντάκτες του νομοσχεδίου. 

Εν τω μεταξύ, σε διάστημα
μιας εβδομάδας εκτιμά η BP ότι
θα είναι έτοιμος ο πρώτος από
τους τρεις γιγάντιους μεταλλικούς
θόλους που θα ποντιστούν στον
Κόλπο του Μεξικού, με στόχο να
περιοριστεί η διαρροή των
800.000 λίτρων πετρελαίου την

ημέρα. Στο μεταξύ, η βελτίωση
των καιρικών συνθηκών επέτρεψε
την επανέναρξη των επιχειρήσεων
απορρύπανσης.

Η υπεράκτια πλατφόρμα Deep
Horizon επέπλεε 80 χλμ από τις
ακτές και συνδεόταν με έναν κα-
τακόρυφο αγωγό που έφτανε μέ-
χρι τη γεώτρηση στον πυθμένα,
σε βάθος 1.500 μέτρων. Οταν η
εξέδρα βυθίστηκε στις 22 Απρι-
λίου, παρέσυρε μαζί της τον με-
ταλλικό αγωγό, ο οποίος ισοπε-
δώθηκε και έσπασε σε τρία ση-
μεία. 

Στο σημείο της γεώτρησης
υπήρχε μια κεφαλή με ένα γιγά-
ντιο σύστημα βαλβίδων, ωστόσο
τα υποβρύχια ρομπότ της BP δεν
κατάφεραν να το κλείσουν. Για
να αντιμετωπίσει οριστικά το πρό-
βλημα η εταιρεία έχει ήδη ξεκι-
νήσει τις εργασίες για μια νέα
γεώτρηση εκτόνωσης, δίπλα στην
παλιά, στην οποία θα διοχετευ-
τούν τσιμέντο και άλλα υλικά,
προκειμένου να σφραγίζουν μό-
νιμα το κοίτασμα. Αυτό όμως δεν
αναμένεται να συμβεί σε λιγότερο
από τρεις μήνες.

Θα αυξηθούν οι αποζημιώσεις για τις πετρελαϊκές εταιρείες που ρυπαίνουν 

Ολο και περισσότεροι με άνοια εξαφανίζονται από τα σπίτια τους

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Η CIA έλαβε την έγκρι-
ση του Λευκού Οίκου να επιτί-
θεται σε ευρύτερο φάσμα στό-
χων στις ημιαυτόνομες περιοχές
των φυλών στο Πακιστάν, κα-
ταδιώκοντας και απλούς ισλα-
μιστές μαχητές τις ταυτότητες
των οποίων μπορεί να μη γνω-
ρίζει, δήλωσαν Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι. 

Οι επιθέσεις με τη χρήση μη
επανδρωμένων αεροσκαφών άρ-
χισαν κατά τη διάρκεια της προ-
εδρίας του Τζορτζ Μπους και
συνεχίζονται από τον πρόεδρο
Μπαράκ Ομπάμα, παρά τις αντι-
δράσεις του Πακιστάν, αλλά κυ-
ρίως της κοινής γνώμης στη
χώρα λόγω των εκατοντάδων
θανάτων αθώων πολιτών από
τις επιθέσεις.

Οι υποστηρικτές του μυστι-
κού αυτού σχεδίου δολοφονιών
δηλώνουν ότι καταφέρνει ση-
μαντικά πλήγματα στην τρομο-
κρατική οργάνωση της αλ Κάι-
ντα και στους Ταλιμπάν ωφε-
λώντας τις ένοπλες δυνάμεις
των Ηνωμένων Πολιτειών στο
γειτονικό Αφγανιστάν.

Ωστόσο, επικριτές του σχε-
δίου υποστηρίζουν πως οι βομ-
βαρδισμοί της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών (CIA) εγεί-
ρουν νομικά ζητήματα και εν-
δέχεται να αποτελούν εγκλή-
ματα πολέμου. 

Σημειώνουν ακόμη ότι εντεί-
νουν τις ανησυχίες για την
ασφάλεια των Ηνωμένων Πολι-
τειών, μερικές ημέρες μετά την
αποτυχημένη απόπειρα στην

πλατεία Τάιμς στη Νέα Υόρκη
που πιθανόν συνδέεται με το
κίνημα των Πακιστανών Ταλι-
μπάν.

Τα μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών
(UAVs) από το 2008 έχουν στο-
χοποιήσει και εξοντώσει πολλά
στελέχη εξτρεμιστικών ομάδων
που δρουν στα σύνορα του Πα-
κιστάν με το Αφγανιστάν.

Εν ενεργεία και πρώην αξιω-
ματούχοι είπαν ότι νομικοί σύμ-

βουλοι της κυβέρνησης τάχθη-
καν υπέρ της επέκτασης του
«συνόλου των στόχων» των τη-
λεκατευθυνόμενων αεροσκαφών
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών (CIA) με το επιχεί-
ρημα ότι πρόκειται για αυτοά-
μυνα των Ηνωμένων Πολιτειών,
λόγω των κινδύνων που θέτουν
οι μαχητές των Πακιστανών Τα-
λιμπάν για τις αμερικανικές δυ-
νάμεις στο Αφγανιστάν και στις
Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά.

Από το καλοκαίρι του 2008
και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες
πιστεύουν πως σκοτώθηκαν εκα-
τοντάδες κορυφαία στελέχη δια-
φόρων τρομοκρατικών οργανώ-
σεων. 

Στελέχη των υπηρεσιών πλη-
ροφοριών των Ηνωμένων Πο-
λιτειών διέψευσαν ότι τα πλήγ-
ματα είναι τυχαία.

Περισσότεροι οι στόχοι για τα
μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

Αυτό το Σαββατοκύριακο 
ΔΩΡΕΑΝ 

μαζί με τον Εθνικό Κήρυκα

Συνεχίζουν οι αρμόδιες Αρχές την καύση του πετρελαίου, σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την καταστροφή.

Η CIA έλαβε 
τη σχετική 
έγκριση του
Λευκού Οίκου

ΤΖΑΣΤΙΝ ΣΤΑΜΠΕΡΓΚ

Το Αλτσχάιμερ πλήττει άτομα
άνω των 85 ετών.



y

YΔPAΥΛIKOI πεπειραμένοι, BOHΘOI
που να γνωρίζουν από υδραυλικά, MHXA-
NIKOI που να  μπορούν να εκτιμούν τις
εργασίες που παίρνουν και ΚΟΠΕΛΛΑ
για ΒΟΗΘΟΣ  , να απαντά στα τηλέφωνα,
να κάνει filing κ.λπ. στο γραφείο.
Πλήρη απασχόληση σε μεγάλη YΔ-
PAYΛIKH ETAIPEIA στην ASTORIA.
Πολύ καλός μισθός για τους κατάλ-
ληλους. Για πληρ.  τηλ. (718) 956-
7433 ή αποστείλατε το βιογραφικό
σας, στο φαξ (718) 721-9448.

116180/542/05-06

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ και ΑΤΟΜΟ με
πείρα στην ελληνική κουζίνα για
πλήρη απασχόληση σε ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
στην ΑSTORIA. Τηλ. (917) 952-
3183.

116247/16244/05-11

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

116242/2221/05-10

PASTRY BAKER/BAGEL BAKER πε-
πειραμένος για υψηλής ποιότητας
καιν. BAKERY CAFE. Το λιγότερο 3
χρ. πείρα σε doughs (croissant, pain
au chocolat, pain au raisin, κλπ.).
Πρέπει να γνωρίζει να φτιάχνει πά-
στες, cakes, cookies, συμπεριλ. δια-
κόσμησης και fondant work, muf-
fins, danish, scones, ποικιλία ψωμιών
να ακολουθεί  συνταγές κ.λπ. Πρέπει
να είναι σοβαρός, ανεξάρτητος και
γρήγορος.Ικανοποιητικός μισθός και
μεγάλες δυνατότητες αύξησης. Στεί-
λατε βιογραφικό σας με προτεινό-
μενο μισθό στο: Alykes07@yahoo.com
ή αποταθείτε προσωπικά:1279 First
Ave., γωνία 69th St., Manhattan, με-
ταξύ 12 - 4 μ.μ. Δευτ.-Πέμπτη. Ζητ.
manager/ιδιοκτήτη.

116243/17181/05-11 

Ο “Εθνικός Κήρυκας” ζητά ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για τα περίπτερα
και κατ’οίκον διανομή. Πρέπει να
έχει το λιγότερο 2 χρόνια πείρα, να
είναι υπεύθυνος και δραστήριος. Ερ-
γασία 6 μέρες την εβδομάδα. Καλός
μισθός και ιατρική κάλυψη. Αποστεί-
λατε το βιογραφικό σας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: controller@
ekirikas.com

116228/01/05-31

ANTAΠΟΚΡΙΤΕΣ για τις πολιτείες
της Νέας Ιερσέης, της Πενσιλβάνιας
και του Μέριλαντ για πλήρη ή και με-
ρική απασχόληση στο ομογενειακό
τμήμα του «Εθνικού Κήρυκα».   Η καλή
γνώση τηςελληνικής και γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας στοιχειώδες προσόν.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση omo-
genia@ekirikas.com 

116195/01/05-31

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 ερ-
γασία που θέλετε.

709676/17008/06-23  

ASTORIA:

EYKAIPIEΣ!!!
•DINER, NEW JERSEY: Εβδομ.
εισπρ. $45,000, λίστα 30 χρ.
Τ.$500,000, προκατ. $1,600,000.
•DINER, LONG ISLAND: Eβδομ.
εισπρ. $22,000, λίστα 20 χρ., ενοίκιο
$6,000 με τους φόρους. Τ. $550,000.
•SOUVLAKI PLACE,  QUEENS: 9 χρ.
λίστα, ενοίκιο $3,200 με τους
φόρους. Τ. $125,000.
•DELI, QUEENS:Eβδομ. εισπρ., $8,500
ενοίκιο $2,300, 10 χρ. λίστα.
Τ.$95,000, προκατ. $50,000.
•Ελληνικό RESTAURANT, BROO-
KLYN: Eβδομ. $15,000-16,000. Τ.
$250,000.
•DINER, LONG ISLAND: Eνοίκιο
$6,000, 20 χρ. λίστα. T. $500,000,
προκατ. $200,000.
•ΦημισμένοRESTAURANT, BROOKLYN:
Είναι κλειστό, 20 χρ. λίστα, 250 καθ.
Μόνο security $50,000.
•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. $38-
40,000, 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.

PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166

201278/847/12-31

CATSKILLS, NY καθιερωμένο για
χρόνια μικρό ΙTALIAN RESTAURANT,
ανοιχτό 5 ή 6 μέρες εβδ. αλές εισπρ.,
χαμηλό ενοίκιο. Ιδανικό για νέο ζευ-
γάρι. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί. Τ.
$170,000, προκαταβολή $70.000.
QUEENS μικρό DINER, καθιερω-
μένο πολλά χρόνια, 75 καθ., καλές
εισπρ. με προοπτική για περισσότε-
ρα.T. $280,000. 
LONG ISLAND DINER με 200 καθ., 19
χρόνια λίστα. Τ.$785,000, προκαταβολή
$285,000.
SOUTH, NJ, DINERπρόσφατα ανακαινι-
σμένο, με άδεια ποτού, 300+καθ.  Kαλές
εισπρ. με εξαιρ. προοπτικές. Ζητούν για
επιχείρηση και ακίνητο $4,250,000.
ΟRANGE COUNTY, Stewart Airport
DINER 175 καθ., εξαιρ. κατάσταση,
καλές εισπρ. Πωλ. επιχείρηση και
ακίνητο $2,400,000. Διαθέσιμη χρη-
ματοδότηση και πιθανός συνεταιρι-
σμός με άτομο να εργάζεται.
PA, ΒUCKS COUNTY DINER με άδεια
ποτού, πολύ καλές εισπρ. Τ. $2,875,000
firm. Διαθέσιμη μερική χρηματοδό-
τηση.
DINER with SPORTS BAR, μακρά λί-
στα, χαμηλόενοίκιο. Παραδίδεται τέ-
λος του χρόνου. Εισπρ. $40’s. Ζητούν
$1,400,000.

Zητείστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY

(718)981-5800 ή (718)619-7985
200142/16167/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIA
DINER   3,000 τ.π. σε κεντρικό δρόμο,
134 καθ. Πωλ. επιχείρηση, εξοπλισμός
και ακίνητο+ ενοικιαζόμενη οικία.
Επίσης πωλ. 2 οικόπεδα με εισόδημα
σύνολο 1.51acres.
RESTAURANT PAD SITE, ENOIKIAZE-
TAI δίπλα σε καιν. Marriott Courtyard
Hotel, σε δρόμο υψηλής κυκλοφορίας,
1/2 μίλι από PA Turnpke και ορατό από
μακριά. Εγκριση να χτιστεί 5,600τ.π.
Διαθέσιμη άδεια ποτού. 
RESTAURANT, πολύ δημοφιλές καθιε-
ρωμένο πάνω από 50 χρ. με τον ίδιο
ιδιοκτήτη. Πάνω από 300 καθ. με ban-
quet rms, outdoor deck & CATERING.
16,000+τ.π. Πωλ. επιχείρηση, εξοπλι-
σμός, ακίνητο και άδεια ποτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ DEVELOPERS! Πω-
λούνται 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, 15,500+ τ.π. σε 1,11
acres. Ανακαινισμένο το 2008. Εξαιρ.
Πωλ. επιχείρηση, εξοπλισμός και ακίνητο.
SUPERMARKET/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
10,881 τ.π. plaza ανακαινισμένο το
2002. Πωλούνται το supemarket που
κάνει πολύ καλές πωλήσεις, ένα laun-
dromat και ένα ακόμη ακίνητο.
Mεγάλα κέρδη!!!
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.

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

2040RE/321/12-31

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 ήμόνοηεπιχείρηση
$200,000. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
3)RESTAURANT με PUB. Σύνορα
MA/CT. Ετήσιες εισπρ. $1.5 εκατ. Με-
γάλο πάρκιν, 220 καθ. Ζητούν
$300,000 προκατ. Πωλ.  επιχείρηση και
ακίνητο. Ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται.
4)PIZZA/RESTAURANT, πλησίον WEB-
STER, MA: Eβδομ. εισπρ. $11-
12,000, ανοιχτό 6 μέρες, χωρίς deli-
very, 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. Ανε-
ξάρτητο κτίριο, πάρκιν 100 αυτοκινή-
των. T.$275,000,προκατ. $125,000.
5)BREAKFAST/LUNCH/DINER με
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 deli-
very, 70 καθ., Β+W. Iδιος ιδιοκτήτης
40 χρ. Τ.$485,000, προκατ. $200,000.
Διατίθεται και το ακίνητο για
$250,000. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
Listings wanted, New England area

We have buyers
JIM PAPPAS R.E. (508) 668-6702

207860/438/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 
1)PIZZERIA/RESTAURANT + επάνω
ΔΙΑΜ. 3 υπνοδωμ., CAPE COD FALMOU-
TH, 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 χρημα-
τοδότηση 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. επιχεί-
ρηση για $275,000 με 1/2 προκατ.
3)FAST FOOD/PIZZA/SUBS/SEA-
FOOD: 45’ Bόρεια της Bοστώνης,
HAMPTON, NH, κεντρ. δρόμος (Rt
1) 45 καθ. μέσα και 35 καθ. patio. Eυ-
ρύχωρη κουζίνα και ωραίο dining
rm. Eβδομ. εισπρ. $13,000. Eνοίκιο
$3,000, λίστα 10 χρ., ανοιχτό 6
μέρες, πάρκιν 20 αυτοκ. Πωλ. η επι-
χείρηση $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, προ-
καταβολή $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

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - WELLS FARGO
BANK, N.A., AS TRUSTEE FOR THE
CERTIFICATEHOLDERS OF SOUND-
VIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT1,
ASSET-BACKED CERTIFICATES, SERIES
2007-OPT1, Plaintiff, AGAINST RUDOLPH
PERSAUD, ET AL., Defendant(s). Pursuant
to a judgment of foreclosure and sale
duly dated 12/7/2009, 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 5/28/2010 at
11:00 AM, premises known as 9063
199TH STREET, HOLLIS, NY 11423. 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
10482 Lot 5. Approximate amount of
judgment $366,139.41 plus interest
and costs. Premises will be sold subject
to provisions of filed Judgment Index
#15265/2009. Joseph Risi, Referee,
SHAPIRO, DICARO & BARAK,  LLP,
Attorney for Plaintiff 250 Mile Crossing
Boulevard, Rochester, NY 14624 Dated:
4/6/2010

270862/15236

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

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
QUEENS COUNTY.  NYCTL 2008-A
TRUST AND THE BANK OF NEW
YORK AS COLLATERAL AGENT AND
CUSTODIAN FOR NYCTL 2008-A
TRUST, Pltf. vs. PATRICIA VESELY, et
al, Defts.  Index #7697-2009.  Pur-
suant to judgment of foreclosure and
sale dated Jan. 19, 2010, I will sell at
public auction in Courtroom #25 on
Friday, June 11, 2010 at 11:00 a.m. at
the Supreme Court, 88-11 Sutphin
Blvd., Jamaica, NY prem. k/a Block
4025, Lot 60.  Sold subject to terms
and conditions of filed judgment and
terms of sale.  CATHERINE GLOVER,
Referee.  LEVY & LEVY, Attys. for Pltf.,
12 Tulip Dr., Great Neck, NY.  #77745

270890/15304

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - WASHINGTON
MUTUAL BANK F/K/A WASHINGTON
MUTUAL BANK, F.A., Plaintiff, AGAINST
ALFONSO RESTREPO, ET AL., Defendant
(s). Pursuant to a judgment of foreclo-
sure and sale duly dated 3/19/2010, I,
the undersigned Referee will sell at
public auction at the Queens County
Courthouse in Courtroom # 25, 88-11
Sutphin Boulevard, Jamaica, New York,
on 6/4/2010 at 11:00 AM, premises
known as 2528 HUMPHREY STREET,
EAST ELMHURST, NY 11369. 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 1651 - Lot 20. Approximate
amount of judgment $491,685.20 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #7277/08. Cynthia R. Baker,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291  Dated: 4/19/2010

270891/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT-
COUNTY OF QUEENS ONEWEST BANK,
F.S.B. Plaintiff, -against- CAERON MC
CLINTOCK, TYRA MCCLINTOCK A/K/A
TYRA C. MCCLINTOCK, ET AL., Defendant
(s). Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated March 11, 2010.  
I the undersigned Referee will sell at
public auction at the QUEENS
COUNTY SUPREME COURT, 88-11
SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA,
NEW YORK, IN COURTROOM #25, on
May 21, 2010 at 11:00 A.M. premises
known as 121-17 237th Street,
Rosedale,  NY 11422. ALL that certain
plot piece or parcel of land, situate,
lying and being Borough of  Queens,
City and State of New York. Block:
12864 Lot: 33.  Approximate amount
of lien $463,433.22 plus interest and
costs.  Premises will be sold subject to
provisions of filed judgment Index#:
16033/09. THOMAS C. MONAGHAN,
ESQ., REFEREE. STEIN, WIENER AND
ROTH, L.L.P., ATTORNEYS FOR THE
PLAINTIFF ONE OLD COUNTRY
ROAD, SUITE 113, CARLE PLACE, NY
11514 DATED: APRIL 19, 2010 FILE #:
FONEWEST 51798

270892/17168

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - DEUTSCHE
BANK NATIONAL TRUST COMPANY,
AS TRUSTEE OF ARGENT MORTGAGE
SECURITIES, INC. ASSET BACKED PASS
THROUGH CERTIFICATES, SERIES
2006-M2 UNDER THE POOLING AND
SERVICING AGREEMENT DATED AS OF
AUGUST 1, 2006, WITHOUT RECOURSE,
Plaintiff, AGAINST LUIS ROJAS, ET AL.,
Defendant(s). Pursuant to a judgment
of foreclosure and sale duly dated
5/20/2009, 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 5/21/2010 at 11:00 AM, premises
known as 111-27 38TH AVENUE, CORONA,
NY 11368. 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 1781 - Lot 31. Approximate
amount of judgment $743,752.97 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #19089/07. Herzl Eisenstadt,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291  Dated: 4/19/2010

270895/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - U.S. BANK
NATIONAL ASSOCIATION, AS TRUSTEE
FOR CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
CSFB 2006-4, Plaintiff, AGAINST
THERESA HARRIS, ET AL., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 3/19/2010, I, the
undersigned Referee will sell at public
auction at the Queens County Court-
house in Courtroom # 25, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, on
5/21/2010 at 11:00 AM, premises
known as 155-13 116TH AVENUE,
JAMAICA, NY 11435. 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:
12193 Lot: 91. Approximate amount of
judgment $418,490.52 plus interest
and costs. Premises will be sold subject
to provisions of filed Judgment Index
#12174/08. Thomas C. Monaghan,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291  Dated: 4/19/2010

270897/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT -
COUNTY OF QUEENS FLUSHING 
SAVINGS BANK, FSB, Plaintiff, Against   
ANGAAD SOOKNANDAN OMWANTIE
SOOKNANDAN CITY OF NEW YORK
ENVIRONMENTAL CONTROL BOARD
NEW YORK CITY DEPARTMENT OF 
FINANCE, Defendant(s) Pursuant to a
judgment of foreclosure and sale duly
entered 2/4/2010, I, the undersigned
Referee will sell at public auction at the
Queens County Supreme Court, 88-11
Sutphin Boulevard, Jamaica, NY in Court
room #25 on 5/28/2010 at 11:00am
premises known as 114-09 Liberty 
Avenue, 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 Borough and
County of Queens, City and State of New
York Block 9519 Lot 26 Approximate
amount of lien $495,233.15 plus
interest and costs.  Premises will be sold
subject to provisions of filed judgment
Index # 6201/09 Gerald Chiariello,
Esq., Referee. LYNCH & ASSOCIATES
ATTORNEYS AT LAW, 462 Seventh 
Avenue, 12th Floor, NEW YORK, NY
10018 Dated: 4/21/2010 File Number:
075.052      JP

270903/15477

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - CHASE HOME
FINANCE LLC, Plaintiff, AGAINST
FRANCES BREBNOR, 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 Court-
house in Courtroom # 25, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, on
5/21/2010 at 11:00 AM, premises known
as 131-21 226TH STREET, LAURELTON,
NY 11429. 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: 12936 LOT: 70. Approximate
amount of judgment $147,116.49 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #5913/09. Dominic L Chiariello,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291  Dated: 4/21/2010

270905/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASSOCIATION , Plaintiff,
AGAINST MELDA DESOUZA, ET AL., Defendant
(s). Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 2/9/2010, I, the under-
signed Referee will sell at public auction at
the Queens County Courthouse in Court
room # 25, 88-11 Sutphin Boulevard,
Jamaica, New York, New York, on 5/28/2010
at 11:00 AM, premises known as 115-26
132ND STREET, SOUTH OZONE PARK, NY
11420. 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: 11674 Lot: 19.
Approximate amount of judgment $569,720.62
plus interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment Index
#13256/09. Joseph Risi, Referee, Steven
J. Baum PC, Attorneys for Plaintiff, P.O. Box
1291, Buffalo, NY 14240-1291  Dated: 4/27/2010

270917/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS-US BANK NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE FOR THE
BANC OF AMERICA FUNDING 2007-6
TRUST, Plaintiff, AGAINST SEGUNDO
ORDONEZ, ET AL., Defendant(s). Pursuant
to a judgment of foreclosure and sale
duly dated 3/11/2010, I, the undersigned
Referee will sell at public auction at the
Queens County Courthouse in Court-
room # 25, 88-11 Sutphin Boulevard,
Jamaica, New York, New York, on
5/28/2010 at 11:00 AM, premises
known as 111-62 43RD AVENUE, CORONA,
NY 11368. 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 2016 lot 36.
Approximate amount of judgment
$620,536.75 plus interest and costs.
Premises will be sold subject to provi-
sions of filed Judgment Index #8429/09.
Gerald Chiariello, II, Referee, Steven J.
Baum PC, Attorneys for Plaintiff, P.O.
Box 1291, Buffalo, NY 14240-1291
Dated: 5/3/2010

270932/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - DEUTSCHE
BANK NATIONAL TRUST COMPANY,
AS TRUSTEE FOR HASCO 2007-
NC1, Plaintiff, AGAINST MICHAEL
BARTOLOTTA, ET AL., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 2/10/2009, I, the
undersigned Referee will sell at public
auction at the Queens County Court-
house in Courtroom # 25, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, on
5/28/2010 at 11:00 AM, premises
known as 46-57 189TH STREET,
FLUSHING, NY 11358. All that cer-
tain 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:5602 Lot:4. Approximate
amount of judgment $569,629.25
plus interest and costs. Premises will
be sold subject to provisions of filed
Judgment Index #17574/08. Joseph
Risi, Referee, Steven J. Baum PC, At-
torneys for Plaintiff, P.O. Box 1291,
Buffalo, NY 14240-1291  Dated: 4/22/2010

270906/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - BANK OF
AMERICA, N.A. , Plaintiff, AGAINST
HUGO VELAZCO, ET AL., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 9/8/2008, I, the 
undersigned Referee will sell at public
auction at the Queens County Court
house in Courtroom # 25, 88-11 Sutphin
Boulevard, Jamaica, New York, New York,
on 5/28/2010 at 11:00 AM, premises
known as 49-14 OVERBROOK STREET,
LITTLE NECK, NY 11362. 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: 36-
8199-221. Approximate amount of
judgment $965,297.35 plus interest
and costs. Premises will be sold subject
to provisions of filed Judgment Index
#24054/07. Dominic L Chiariello,
Referee, Steven J. Baum PC, Attorneys
for Plaintiff, P.O. Box 1291, Buffalo, NY
14240-1291  Dated: 4/26/2010

270913/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - JPMORGAN
CHASE BANK, N.A., Plaintiff, AGAINST
LINETTE I. GIBSON, ET AL., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale entered herein and dated
October 22, 2008, I, the undersigned
Referee will sell at public auction at the
Courtroom #25 of the Queens General
Courthouse, 88-11 Sutphin Blvd., 
Jamaica, County of Queens, State of
New York, on June 4, 2010 at 11:00 AM,
premises on the westerly side of Beach
119th Street, 580 feet south of
Rockaway Beach Boulevard, being a
plot 60 feet by 100 feet and known as
139 Beach 119th Street, BELLE
HARBOR, New York. Approximate
amount of lien $654,163.72 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index Number 10366/08. Dated: April
26, 2010. Zenith T. Taylor, Referee,
ZAVATSKY, MENDELSOHN & LEVY, LLP,
Attorneys for Plaintiff P.O. Box 510, 33
Queens Street, Syosset, NY 11791-0510

270914/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS - WELLS FARGO BANK,
N.A., AS TRUSTEE FOR THE CERTIFICATE-
HOLDERS OF SOUNDVIEW HOME LOAN
TRUST 2007-OPT4, ASSET-BACKED
CERTIFICATES, SERIES 2007-OPT4, Plaintiff,
AGAINST MANUEL ZEVALLOS, ET AL.,
Defendant(s). Pursuant to a judgment of
foreclosure and sale duly dated 9/9/2008, I,
the undersigned Referee will sell at public
auction at the Queens County Supreme
Court, 88-11 Sutphin Boulevard, in Court
Room #25, Jamaica, New York, New York,
on 5/28/2010 at 11:00 AM, premises known
as 139-44 87th Drive, JAMAICA, NY 11435.
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: Section 4202 Block 9698 Lot
10. Approximate amount of judgment
$576,461.54 plus interest and costs. Premises
will be sold subject to provisions of filed
Judgment Index #1696/2008. Herbert A.
Posner, Referee, SHAPIRO, DICARO & BARAK,
LLP,  Attorney for Plaintiff 250 Mile Crossing
Boulevard, Rochester, NY 14624 Dated:
4/27/2010

270918/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT -
COUNTY OF QUEENS.  Countrywide
Home Loans, Inc., Plaintiff against Maria
D. Sin Garciga, et al., Defendant(s).
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale entered herein and dated
October 16, 2009, I, the undersigned
Referee will sell at public auction at the
Courtroom #25 of the Queens General
Courthouse, 88-11 Sutphin Blvd., 
Jamaica, County of QUEENS, State of
New York, on June 4, 2010 at 11:00 AM,
premises on the easterly side of 94th
Street, 192 feet 7-5/8 inches north of
30th Avenue, being a plot 24 feet by 117
feet 3-1/2 inches and known as 26-35
94th Street, Jackson Heights, New York.
Approximate amount of lien $404,324.75
plus interest and costs.  Premises will be
sold subject to provisions of filed 
judgment Index Number 6471/08.Dated:
April 26, 2010.  Christopher A. Nicholas,
Esq., Referee. Zavatsky, Mendelsohn &
Levy, LLP, Attorneys for Plaintiff, P.O.
Box 510, 33 Queens Street, Syosset, NY
11791-0510

270939/15236

NOTICE OF SALE SUPREME COURT:
COUNTY OF QUEENS-DEUTSCHE BANK
NATIONAL TRUST COMPANY AS TRUSTEE
FOR MORGAN STANLEY ABS CAPITAL
I INC. TRUST 2006-NC5, MORTGAGE
PASS -THROUGH CERTIFICATES, SERIES
2006 -NC5, Plaintiff, AGAINST ILARIO
TENECELA, ET AL., Defendant(s). 
Pursuant to a judgment of foreclosure
and sale duly dated 7/2/2009, 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,
New York, on 6/4/2010 at 11:00 AM,
premises known as 87-77 96th STREET,
WOODHAVEN, NY 11421. 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,
BLOCK: 8937, LOT: 58. Approximate
amount of judgment $797,724.05 plus
interest and costs. Premises will be sold
subject to provisions of filed Judgment
Index #08-15888. Madeleine S. Egelfeld,
Referee, FRENKEL, LAMBERT, WEISS,
WEISMAN & GORDON, LLP,  Attorney
for Plaintiff 20 West Main Street, Bay
Shore, NY 11706 Dated: 5/3/2010

270937/15236

Schiffman Auctioneers, Inc. will sell for cash on
May 17, 2010 at various locations in New York:
8:00am 66 Peconic Ave, Medford 05 Chrys
2C3JA53G75H561732, T. Milagros; 3N1CB61
E28L646128 T. Owens; 06 Infin JNKCV51E06
M50545 H. Laplant; 03 Pontiac 1G2JB12F337
293530 R. Bactowal; 96 Olds 1GHDT13W5T27
07421 L. Snoznik, Valley Nat’ Bk; 03 Ford 1FM
ZU73K03UC52972 M. Davidson; 01 Chevr 2G
1WW12E419322843 E. Mazza; 00 Chrys 2C3H
E66G0YH294376 O. Anderson. 9:00am 200 At-
lantic Av E. Moriches 83 SE/FA 9283EX SFRDX
264M83F M. Zdanow.  10:00am 1st Street, New
Suffolk 95 Wellc 2657KF, WELFD802C595 N.
Samuels; 95 Venture trlr no Vin/Reg N. Sa
muels; 73 AQ/SP No HIN 8830FH G. Hines; 79
Renke RBMKM155M79I.  11:30am 87 Ocean Av
Bay Shore 88 Carver CDRH6289E888 L. Hape-
man, Key Bank NA; 92 CH/CR 3915UP
CCBGJ140K192 K. Sanders. 12:30pm 854 N.
Richmond Av Lindenhurst 08 Chevr 2G1WT
58N289238635 D. Finn, Vaul Trust, GMAC;   97
Lincoln 1LNLM81W8VY688451 Goal LLC, M.
Williams. 1:00pm 390 Rt 109 W. Babylon 04
Nissa 1N6AA07A74N565660 J. Linton, NCPD
FCU. 2:00pm 93 E. Bedell St, Freeport 04
Robalo 5551MB FGBRD220F404 T. Anderson,
Sovereign Bk. 4:00pm 32 NY Ave, Huntington
75 Dufour 0309FR NJZ-21351-HULL J. Wilkes;
74 CH/LE #563807 M. Nielson, J. Smith; 86 Jea
nneau 904431 IRIAT178K586 M. Armstrong.
5:00pm 47 Hawkins Av Ronkonkoma 97 Fleet-
wood trlr 1EA1A3723V1472420 A. Guidice, B.
Detore.Pub.04/30/10 &05/07/10

270924/15735

Lien Sale 5/15/10 9am @ 270 11th Ave Nyc 2004
Porsche #WP1AA29P04LA20653 Re:SJ Pincus M
Wan Wells Fargo 10am @1831 Rte 112 Medford
98 Volvo #YV1LS5574W1515929 Re:SF Cooney A
Laiching. Pub.4/30&5/7/10

270920/11397

GARAGEMAN’S LIEN SALE:S WITTENBERG DCA
#0942218 SELLS 5/15/10 9am 619 Union Rd
Sp Vly 95 Toyot 1NXAE09B8SZ312343 Re:Mur-
phy,R,V; 10am 106 Bellows Ln Nw Cty 05 Linco
1LNHM81W05Y639265 Re:Panayot,B;06 Linco
1LNHM84W76Y640359 Re:Interpred Inc; Publ.
4/30/10 & 5/7/10

270900/11385

GARAGEMAN’S LIEN SALE:S WITTENBERG DCA
#0942218 SELLS 5/23/10 9am 3545 Tiemn Av
Bx 05 Honda JH2SC57035M101916 Re:Medi-
na-Duran,R;10am 70 Edgwd Dr Orngbrg 98 Mi
tsu 4A3AX35G7WE072801 Re:Musa-Obregon,
S,M;11am 699 Cty Rt 49 Mdltwn 99 Kaufmn
15XFC3224X1001473 Re:Valle,J,A, Jr dba Valle
Twng;01 Mnt Blk Trlr 1M9BF13111S551025
Re:Wright;J,H,Sr; Publ:5/7/10&5/14/10

270922/11385

ΑSTORIA/DITMARS, 37th St., MO-
NOKATOIKIA τούβλ. 6 1/2 δωμ. με 3
υπνοδ., υπόγειο, γκαράζ, αυλή. Τ.
$575,000.
•ΑSTORIA/DITMARS, 37th STR.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τούβλ. 7 δωμ., 3
υπνοδ., υπόγειο, γκαράζ. Χρειάζεται
δουλειά. Είναι κληρονομιά! Τ. $575,000.
•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ CONDO με 3 δωμάτια, ένα
υπνοδωμάτιο, ευρίσκεται  σε καλή κα-
τάσταση. T. $ 249,000.
•FLUSHING, ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, τούβλι-
νη, 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 αυτο-
κίνητα. Κληρονομιά! Τ. $899,000.
•ASTORIA/23rd AVE & 35th ST, MO-
NOKATOIKIA τούβλινη, γωνιακή με 4
δωμάτια, τελειωμένο υπόγειο, σε άρι-
στη κατάσταση. T. $449,000.
•ASTORIA/DITMARS, ΜΟΝΟΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ τούβλινη, ανακαινισμένη των
6 δωματίων, 3 υπνοδωμάτια, τελει-
ωμένο υπόγειο, γκαράζ. T. $699,000.
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ CONDO 4 δωματίων, 2 υπνοδω-
μάτια σε πολυκατοικία 6 οικογενειών με
χρήση υπογείου, πλυντηρίου και κήπου. 
Τ. $ 439,000.

*****************
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!
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CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-21 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY

(718) 357-4800

<MALBA: Mediterranean Contemporary
Custom Made καιν. MONOKATOIKIA,
κουζίνα,  τραπεζαρία, σαλόνι, καθιστικό,
4 υπνοδ., 6 λουτρά με jacuzzis, &
saunas, μπαλκόνια, 3 τζάκια,  night club
bsmt, ασανσέρ, γκαράζ. Τ. $2,399,000.
<BAYSIDE:MONOKATOIKIA τούβλ.,
ανεξ.,επί οικοπέδου 60Χ100, καιν., cus-
tom made, μεγάλη κουζίνα, 4 υπνοδ.,
4 λουτρά, τελειωμ. υπόγειο, radiant heat,
γκαράζ 2 αυτοκινήτων. T. $1,375,000.
<BAYSIDE/Weeds Woodland, splanch
Ranch, οικόπ. 75Χ185, μεγ. κουζίνα
μεpatio, τραπεζαρία, σαλό νι, 6 υπν.,
4 λουτρά, τελ. υπόγειο με τζάκι, wine
cellar, γκαράζ 2 αυτοκ. Τ.$1,399,000.
<AUBURNDALE: MONOKATOIKIA
ανεξάρτητη, επί οικοπέδου 50X100,
πλησίον Αγίου Νικολάου, καινούργια
κουζίνα και μπάνιο, τελειωμένο υπό-
γειο, γκαράζ, Zoned R32. Τ. $649,000. 
<FLUSHING: ΔIΠΛOKATOIKIA, ημιανεξ.,
σε άριστη κατάσταση με 2 διαμερίσματα-
των 5 και 5 δωμ., 2 υπνοδ. έκαστο διαμέ-
ρισμα, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. T.
$775,000.

<MERRICK, L.I: MONOKATOIKIA High
ranch, 3 υπνοδ., 3 λουτρά, τραπεζαρία,
μεγ. κουζίνα, κεντρικός κλιματισμός,
τζάκι, γκαράζ. Καταπληκτική θέα στο
Bayview, κοντά στον Αγ. Δημήτριο,
οικόπ.60Χ100. T.$799.000.
<BAYSIDE: MONOKATOIKIA, ημιανεξ.,
σαλόνι, τραπεζαρία, 3 υπνοδ., 2 λουτρά, τε-
λειωμένο 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 Colo-
nial MONOKATOIKIA, ανεξάρτητη, τούβλινη,
σαλόνι με τζάκι, μεγάλη τραπεζαρία, custom
made κουζίνα, 5 υπνοδ., 3 1/2 λουτρά, τελει-
ωμένο υπόγειο, γκαράζ 2 αυτοκινήτων,
χτιστή πισίνα. T.$980,000.

***********
<EAST ROCKAWAY:
ENOIKIAZETAIMAΓΑZI 1,000 τπ. με
υπόγειο, κατάλληλο για λιανική πώ-
ληση η γραφεία, πάρκιν. Ενοίκιο
$1,700.
<ΟAKDALE:ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
με κα -λό εισόδημα, σε κεντρικό

0ΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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νεια και οι παραλείψεις της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης αλλά και
η εγκληματική καθυστέρηση και
οι επιπολαιότητες της παρούσας
κυβέρνησης, επιδείνωσαν ακόμα
περισσότερο το πρόβλημα.

Τη στιγμή αυτή ο ελληνικός
λαός καλείται να κάνει θυσίες
που είναι εν πολλοίς άδικες και
που ίσως δεν θα ήταν σ’ αυτόν
τον ακραίο βαθμό αναγκαίες, αν
όλοι είχαμε σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων.

Αλλά, στο σημείο που βρισκό-
μαστε, δεν υπάρχουν πλέον επι-
λογές. Σε αντάλλαγμα αυτών

των θυσιών, μας προσφέρεται
χρηματοδότηση 110 δισ. ευρώ
προκειμένου η Ελλάδα να απο-
φύγει τη χρεοκοπία. Και μας
προσφέρεται τη στιγμή που κα-
νείς πλέον άλλος δεν μας δανεί-
ζει.

Ετσι έχουν τα πράγματα και
κανείς από τον πολιτικό κόσμο
δεν δικαιούται να μην καταλα-
βαίνει και κυρίως να κάνει πως
δεν καταλαβαίνει.

Με δεδομένη την πραγμα-
τική κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται η χώρα, χωρίς την κα-
θαρή στάση της μείζονος
αντιπολίτευσης, είναι πολύ πι-
θανότερο τα μέτρα να μην

εφαρμοστούν αποτελεσματικά.
Ο λαός θα επωμιστεί τελικά και
τις θυσίες και το τεράστιο κό-
στος της χρεοκοπίας. 

Γι’ αυτό πρότεινα στον πρό-
εδρο του κόμματος, κατά την
πρόσφατη συνάντηση μας, μια
επιλογή που θα διαφοροποιούσε
τη Νέα Δημοκρατία από τη
στάση του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και
των δυνάμεων του κρατισμού
και του λαϊκισμού χωρίς ταυτό-
χρονα να ταυτίζουν τη ΝΔ με το
ΠΑΣΟΚ και τις επιλογές του.

Θέση μου ήταν η αξιωματική
αντιπολίτευση να ψηφίσει επί
της αρχής υπέρ του νομοσχε-
δίου, διότι η αποδοχή του είναι
προϋπόθεση για να πάρουμε το
«πακέτο σωτηρίας» και να κατα-
ψηφίσει κάποια άδικα, και ανα-
ποτελεσματικά άρθρα. 

Αρθρα όπως είναι αυτά της
μείωσης του εισοδήματος των
φτωχών συνταξιούχων και της
αύξησης του ΦΠΑ, τα οποία
μπορούν να υποκατασταθούν
από άλλα ισοδυνάμου δημοσιο-
νομικού αποτελέσματος.

Με προσωπική του απόφαση,
ο πρόεδρος του κόμματος, την
οποία δεν έφερε προς συζήτηση
στα συλλογικά όργανα της Νέας
Δημοκρατίας, ζητά την καταψή-
φιση του νομοσχεδίου.

Πήρε την απόφαση αυτή χω-
ρίς να έχει να προτείνει μια σο-
βαρή και αξιόπιστη εναλλακτική
λύση για το πώς θα βρούμε χρή-
ματα και θα αποφύγουμε τη
χρεοκοπία. 

Την πήρε επενδύοντας ίσως
στο ρεύμα που δημιουργεί η δι-
καιολογημένη λαϊκή αγανά-
κτηση για τις θυσίες που κα-
λούνται να κάνουν οι πολίτες. 

Οι υπεύθυνες ηγεσίες όμως,
πρέπει να βρίσκουν το θάρρος
να πηγαίνουν κάποιες φορές
κόντρα στο ρεύμα. 

Τι θα γινόταν για παράδειγμα
εάν οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών της ζώνης του ευρώ ή τα
Κοινοβούλιά τους πήγαιναν με
το ρεύμα που υποστήριζε ότι η
Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βοη-
θηθεί;

Στη Νέα Δημοκρατία δεν δεί-
χνουμε να έχουμε μάθει από τα
λάθη μας. 

Η λογική του λαϊκισμού και
των μικροπολιτικών υπολογι-
σμών που κατέστρεψε την κυ-
βέρνησή μας και μας έφερε σή-
μερα εδώ καθοδηγεί και τώρα
τις επιλογές μας. 

Λυπάμαι, αλλά αυτόν τον κα-
τήφορο δεν μπορώ να τον ακο-
λουθήσω.

Η αγανάκτηση των πολιτών
για τις θυσίες που τους επιβάλ-
λονται είναι δικαιολογημένη.

Ομως σήμερα, την ώρα που η
Ελλάδα χάνεται, δεν μπορώ να
αποφασίσω με βάση τον φόβο
του πολιτικού κόστους, ή την
προσδοκία της άντλησης ψή-
φων, που κάποιοι νομίζουν ότι
θα αποκομίσουν αν η Ελλάδα
χάσει και την τελευταία της ευ-
καιρία και οδηγηθεί στην κατα-
στροφή.

Την ώρα που το δίλημμα εί-
ναι χρεοκοπία ή θυσίες, δεν
μπορώ να πω στους Ελληνες ότι

πατριωτισμός σημαίνει κορώνες,
ανευθυνότητα και άρνηση της
πραγματικότητας. 

Την ώρα που τα μάτια του
κόσμου είναι στραμμένα εδώ,
δεν μπορώ να κάνω ότι δεν κα-
ταλαβαίνω.

Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή
θα πράξω το χρέος μου. Ψήφισα
επί της αρχής υπέρ του νομο-
σχεδίου και θα καταψηφίσω άρ-
θρα όπως είναι αυτά της μεί-
ωσης του εισοδήματος των
συνταξιούχων και της αύξησης
του ΦΠΑ.

Μοναδικός γνώμονας των
πράξεών μου είναι το συμφέρον
της πατρίδας και η συνείδησή
μου. Και αναλαμβάνω πλήρως
το βάρος της ευθύνης των επι-
λογών μου.

Λυπούμαι για την απόφαση
του κ. Σαμαρά, η οποία δείχνει
ότι η ηγεσία του κόμματος βάζει,
δυστυχώς, το στενό μικροκομ-
ματικό της συμφέρον υπεράνω
της υποχρέωσης όλων μας να
υπηρετούμε τον λαό και την
χώρα.

Τρέφω απεριόριστο σεβασμό
για τα εκατομμύρια ψηφοφό-
ρους, που τίμησαν όλα αυτά τα
χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, για
την αγωνιστικότητα, το φιλότιμο
και την αίσθηση του πατριωτι-
κού καθήκοντος που τους δια-
κρίνει. 

Η πλειοψηφία τους, αλλά και
η πλειοψηφία των υπολοίπων
πολιτών, ανεξαρτήτως κομματι-
κής προέλευσης, μας αντιμετω-
πίζουν όλους με καχυποψία,
αγανάκτηση, ακόμα και οργή
για τις ευθύνες μας για όλα όσα
έγιναν για να φτάσουμε εδώ. 

Γι’ αυτό και ελάχιστη υποχρέ-
ωσή μας σήμερα είναι να πράτ-
τουμε κατά συνείδηση ό,τι θεω-
ρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει
για να φτάσουμε με όσο γίνεται
μικρότερες απώλειες στην Ελ-
λάδα της επόμενης μέρας».
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•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 διό-
ροφο κτίριο που περιλ. στο ισόγειο
μαγαζί και στο 2ο όροφο διαμέρι-
σμα. Επίσης υπάρχει χώρος για πάρ-
κιν 15 αυτοκινήτων. Τιμή $950,000.
•LONG ISLAND CITY: Mεγάλο ΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟ 50Χ150, πάνω σε κεντρική λε-
ωφόρο. Στο οικόπεδο υπάρχουν 2
ΟΙΚΙΕΣ των 2 οικογ. εκάστη. Εξαιρε-
τική ευκαιρία για πεπειραμένο κατα-
σκευαστή. Τιμή $2,800.000.
•ASTORIA, 30th Ave area: EΠAΓΓEΛ-
MATIKOΣ 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., ξύ-
λινα (δρύινα) πατώματα, πλυντήριο
/στεγνωτήριο ρούχων και πλυντήριο
πιάτων, T.$310,000. Tηλ. έχουμε το
κλειδί!
•ASTORIA/UPPER DITMARS, BAR-
CLAY GARDENS:ΔIAMEPIΣMA/CON-
DO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κατάστα-
ση, πλυντήριο/στεγνωτήριο, κοινό-
χρηστα $328/μήνα. T. $460,000. 
•ASTORIA/SHORE TOWER: ΔIA-
MEPI ΣMA CONDO ενός υπνoδ. με
μπαλκόνι και ξύλινα πατώματα, πάρ-
κιν 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!

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

Astoria, NY 11106
(718) 932-4097

227944/1369/12-31

LONG  ISLAND
•HICKSVILLE: Oικία split level
ranch expanding, σαλόνι,
τραπεζαρία, καθιστικό, 4 υπν., 2
λουτρά, τελειωμένο μεγάλο υπό -
γειο, 1 1/2 γκαράζ. Μπορεί να μετα-
τραπεί 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 κου-
ζίνες, 5 υπνοδωμ., 3 λουτρά, τελει-
ωμένο μεγάλο υπόγειο με εξωτερική
είσοδο, γκαράζ, κοντά σε όλα. T.
$565.000.
•BETHPAGE: Oικία Colonial,
μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία, 4 υπνο-
δωμ., μεγάλη κουζίνα, καθιστικό με
τζάκι,3 λουτρά, μεγάλο τελειωμ.
υπόγειο, γκαράζ, 2 αυτοκινήτων. T.
$498.000.
•PLAINVIEW: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ high
Ranch μητέρας/κόρης, σαλόνι, τρα-
πεζαρία, 4 υπνοδ., 3 λουτρά, μεγάλη
κουζίνα, 3 γκαράζ. T. $539.000.
•SYOSSET: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ CAPE,
4 υπνοδωμ., 2 1/2 λουτρά, υπόγειο,
γκαράζ, πλησίον τρένου. T.
$525.000.
WOODBURY: OIKIA split level, με-
γάλη κουζίνα με τζάκι, C/AC, 3 υπνοδ.
2 λουτρά, τελειωμ. υπόγειο, γκαράζ
2 αυτοκινήτων, εξαιρετική κατάστα-
ση. Τ.$654,000.

Διαθέτουμε πολλές άλλες οικίες 
FULL MORTGAGE DEPARTMENT

ΚΑΙ ΤΗ ΦΩ ΚΑ
ALPHA  REALTY
(516)822-1300, 
(516)942-3321

2225Re/35/12-31

PRINCIPAL CONSTRUCTION CORP. 
14-31 Αastoria Blvd.
Astoria, NY 11102

Πολλά χρόνια πείρα
Αναλαμβάνουμε  κάθε είδους  εργασίες
εσωτερικές και εξωτερικές, σε οικίες,
διαμερίσματα και γραφεία.
Μικρή ή πλήρη ανακαίνιση ή επέ-
κταση του ακινήτου σας.

Λογικές τιμές! 
Δωρεάν εκτίμηση! 
Πλήρη ασφάλεια!

Τηλ. (718) 278-3843 
Email: Principalcorp@earthlink.net

09690/2279/07-24

KREOS CONSTRUCTION,CORP.
INTERIOR REMODELING PLUS

Tεχνικό συνεργείο 
με 20 χρόνια πείρα,

αναλαμβάνει με συνέπεια και 
ειλικρίνεια, εσωτερικές 

ή εξωτερικές εργασίες στο μαγαζί, 
στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Κάθε οικοδομική εργασία, 
μικρή ή μεγάλη. Υπόγεια, κουζίνες,

μπάνια, δωμάτια. 
Αλλαγές, επισκευές, νέες ρυθμίσεις. 

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

XAMHΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!
FREE ESTIMATES 
FULLΥ INSURED

Δωρεάν τηλέφωνο
1-800-226-6907
(718) 353-0053 

ΦΑΞ:(718) 301-5782
7094689/7125/12-31

LABROS ARCHITECT
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

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

ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN

6973838325.

ΠΩΛHΣEIΣ AKINHTΩN

ΓΛΥΦΑΔΑ (Ελληνικό). Πωλείται
ΔΙΑΜEΡΙΣΜΑ ολοκαίνουργιο, πολυ-
τελές, 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/A75/05-31

A/A109/05-19

Πωλήσεις στην Eλλάδα

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
στην Ελλάδα

Εργολάβοι

Πωλήσεις Οικιών Δικηγόροι

Αρχιτέκτονες

ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΙΣ

371 Court Street 
Brooklyn, NY 11231

ΕΛΕΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ

(718) 522-3495

ΕΡΩΤΙΚΑ, ΓΑΜΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΤΥΧΙΑ

ΒΟΗΘΑ ΣΕ 
ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΜΑNΤΕΙΑ
ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡOΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΤΖΕΛΑ προβλέψεις
Βοηθά με προβλήματα ερωτικά, γάμου, 
επαγγελματικά, υγείας και προσωπικά.

Διώχνει την κακιά τύχη και την ζήλια.
Ειδικεύεται στην χειρομαντία και στην τράπουλα ταρώ. 
Εγγυημένα αποτελέσματα. Δωρέαν η πρώτη ερώτηση 

(267) 974-1607 μιλήστε αγγλικά
West New York

Μέντιουμ/Αστρολόγοι

Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η Ελλάδα αρνητική πρω-
ταγωνίστρια στα πρωτοσέλιδα
των μεγάλων εφημερίδων παγ-
κοσμίως, και η απέχθεια για την
τραγωδία του χαμού τριών αν-
θρώπων -και μιας αγέννητης ψυ-
χής-, ανάμεικτη με ανησυχία για
το τι ακόμη μπορεί να συμβεί,
ήταν ανάμεσα στα «απομεινά-
ρια» της επόμενης μέρας των
νέων ταραχών στην Ελλάδα.

Οι τραγικές εικόνες που έζη-
σαν όσοι είχαν συγκεντρωθεί
έξω από το φλεγόμενο κτίριο
της τράπεζας Marfin στον
αριθμό 23 της οδού Σταδίου,
έκαναν τον γύρω του Κόσμου.
Και παρότι οι υπάλληλοι του Δή-
μου Αθηναίων, κατέβαλαν απο-
βραδίς κάθε δυνατή προσπάθεια
να μαζέψουν τα απομεινάρια
των καταστροφών, οι μνήμες
του τι προηγήθηκε ήταν νωπές.

Οι οδοκαθαριστές μάζεψαν
από ακίνδυνα άδεια πλαστικά
μπουκάλια νερού, τα οποία πέ-
ταξαν οι διαδηλωτές ή κάποια
φυλλάδια, μέχρι τα υπολείμματα
από τις βόμβες μολότοφ των αν-
τιεξουασιαστών ή τα κάθε είδους
περιβλήματα των χημικών που
εξαπέλυσαν οι αστυνομικές Αρ-
χές.

Κάποιοι σκούπιζαν, μέχρι
αργά τη νύχτα ό,τι είχε απομεί-
νει και από τις μικροεστίες φω-
τιάς σε κάδους, αλλά και τις
φθορές σε καταστήματα και τρά-
πεζες. Αλλοι με μεγάλες μάνικες
έπλεναν τους δρόμους, αλλά και
τα μαρμάρινα δάπεδα, κυρίως
γύρω από την περιοχή της πλα-
τείας Συντάγματος, αλλά και το
μνημείο του Αγνωστου Στρα-
τιώτη.

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν η
αστυνομική παρουσία στο κέν-
τρο της Αθήνας. Αντρες των μη-
χανοκίνητων ομάδων «Ζήτα» και
«Δίας», όντας πιο ευκίνητες όρ-
γωναν κυριολεκτικά τις οδικές
αρτηρίες, από το Πολυτεχνείο,
τα Εξάρχεια, μέχρι τις αρχές της
οδού Συγγρού.

Τροχονόμοι, που νωρίτερα εί-
χαν αποκλείσει την κυκλοφορία,
προσπαθούσαν τώρα να κατευ-
θύνουν τα ελάχιστα οχήματα
που έκαναν πλέον την εμφάνισή
τους στην περιοχή όπου σημει-
ώθηκαν επεισόδια, χωρίς να εμ-
ποδίσουν το έργο των καθαρι-
στών του Δήμου. Εντονη και η
παρουσία των ειδικών δυνάμεων
καταστολής εγκλήματος ή των
ΜΑΤ που βρίσκονταν σχεδόν σε
κάθε διασταύρωση.

Ενα αίσθημα ασφυκτικής πε-
ριφρούρησης, ακολούθησε την

αποπνικτική ατμόσφαιρα των
χημικών. Υπό αυτές τις συνθή-
κες και με την είδηση για το θά-
νατο ανθρώπων κατά τις ταρα-
χές που ακολούθησαν την
εντυπωσιακή σε όγκο διαδή-
λωση, η οδός Σκουφά -300 μέ-
τρα περίπου βόρεια από την οδό
Σταδίου και το υποκατάστημα
της τράπεζας που παραδόθηκε
στις φλόγες- από πολυσύχναστη,
είχε ερημώσει.

Γύρω στις 22:00 τη νύχτα, τα
μπαράκια και οι καφετέριες που
τις προηγούμενες μέρες, ελέω
ανοιξιάτικου καιρού και διάθε-
σης έσφυζαν από ζωή, ήταν
έρημα. Κάποια άλλα κλειστά.
Ζούμε μέρες Δεκέμβρη του
2008, μας είπε ιδιοκτήτης ενός
από τα πιο γνωστά στέκια της
περιοχής. «Φθορές στην περιου-
σία μας αυτή τη φορά δεν εί-
χαμε, αλλά και μόνο ο τρόμος
που έχει δημιουργηθεί στους αν-
θρώπους ότι ανά πάσα στιγμή
κινδυνεύουν, θα προκαλέσει ζη-
μιές στις επιχειρήσεις. Εν μέσω
κρίσης, όσο πέφτουν οι πωλή-
σεις, τόσο μειώνεται το προσω-
πικό...», επισήμανε.

Οι λίγοι θαμώνες είχαν ως
πρώτο θέμα συζήτησης τους θα-
νάτους. Αμέσως μετά την οικο-
νομική κρίση. Η απορία των πε-
ρισσοτέρων. «Τι άλλο μπορεί να
συμβεί;».

Φεύγοντας από το Κολωνάκι
και από την οδό Αμαλίας, μέχρι
τη Συγγρού, τα σημάδια των τα-

ραχών ήταν εμφανή. Κατε-
στραμμένα μηχανήματα αυτό-
ματης ανάληψης, τζαμαρίες
κάθε είδους επιχειρήσεων σπα-
σμένες. Κάποια κτίρια καμένα.
41 ήταν λέει συνολικά οι τραυ-
ματίες, πόσοι άραγε από αυτούς,
ή πόσοι από τους αθώους πολί-
τες ή εργαζομένους κινδύνεψαν
να έχουν τραγική κατάληξη...

Το ηλιόλουστο της χθεσινής
μέρας στην Αθήνα, βοήθησε τη
διάθεση όλων. Ωστόσο, σαν να
υπήρχε ένα μούδιασμα ακόμη
από αυτά που είχαν προηγηθεί.
Ανηφορίζοντας την Αμαλίας
αυτή τη φορά προς το Κολωνάκι,
μπορούσε να δει κανείς τουρί-
στες να σταματάνε και αντί να
φωτογραφίζουν τους Στύλους
του Ολυμπίου Διός, να στρέφουν
την κάμερα προς τα κατεστραμ-
μένα κτίρια.

Φθάνοντας έξω από τη
Βουλή, μία ανεπαίσθητη, αλλά
γνώριμη σε όσους ζουν στην
Αθήνα μυρωδιά έφτανε μέχρι τα
ρουθούνια. Το ελαφρό αεράκι
σήκωνε από την άσφαλτο όσα
κατακάθια χημικών δεν είχε πα-
ρασύρει το νερό που έριξαν οι
οδοκαθαριστές. Κάποιοι κάλυ-
πταν ακόμη τις μύτες τους. Μό-
λις λίγα μέτρα από τις εισόδους
μεγάλων ξενοδοχείων της πλα-
τείας Συντάγματος. Ποιο να εί-
ναι το τίμημα για τον Τουρισμό
φέτος;

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην
οδό Σταδίου, έξω από το υπο-

κατάστημα της τράπεζας που
κάηκε κάποιοι κοντοστέκονταν.
Αλλοι άφηναν λουλούδια, ενώ
υπήρχαν και ορισμένα αναμ-
μένα κεριά στη μνήμη αυτών
που χάθηκαν.

Τα ρολά όλων των τραπεζών
χθες, έμειναν κατεβασμένα.
Εγινε 24ωρη πανελλαδική απερ-
γία από τους υπαλλήλους, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για το θά-
νατο των τριών συναδέλφων
τους. «Οι φυσικοί αυτουργοί
πρέπει να βρεθούν και να τιμω-
ρηθούν παραδειγματικά. Οι ηθι-
κοί αυτουργοί, όμως, πρέπει να
αναζητηθούν στην ασκούμενη
πολιτική, στην επιχειρησιακή
στάση της αστυνομίας αλλά και
στις διοικήσεις των Τραπεζών
που με την εκβιαστική τους πρα-
κτική εμποδίζουν τη συμμετοχή
των εργαζομένων στις κινητο-
ποιήσεις και με την ανευθυνό-
τητά τους δεν λαμβάνουν έγ-
καιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας», ανέφερε το σχετικό
ανακοινωθέν μεταξύ άλλων.

Η ζωή φάνηκε να επανέρχε-
ται σε φυσιολογικούς ρυθμούς
χθες στην Αθήνα. Nέες διαδη-
λώσεις έλαβαν χώρα. Η μαύρη
κορδέλα σε ένδειξη πένθους
όμως στα ρολά των υποκαταστη-
μάτων της Marfin, δείχνουν ότι
πλέον όλοι οφείλουμε να ανη-
συχούμε για το τι άλλο θα συμ-
βεί και τελικά αν κάποιος θα
πληρώσει για την κατάσταση
αυτού του τόπου.

Η επόμενη μέρα των δολοφονικών επεισοδίων

H επόμενη μέρα των επεισοδίων βρήκε και τους τουρίστες αποσβολωμένους να φωτογραφίζουν τα
αποκαϊδια. Απέναντι από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, το καμένο βαν του τουρκικού καναλιού
ήταν ελκυστικό θέαμα για τον επισκέπτη της χώρας και το μικρό γιο του που ποζάρει αμέριμνος.

WR

Διέγραψε την Ντόρα ο αρχηγός της ΝΔ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σε εφαρμογή του «σχεδίου
Β», που σημαίνει αναδιάρθρωση
του χρέους, καλεί την Ελλάδα και
την ευρωζώνη, ο καθηγητής Οι-
κονομικών στο Πανεπιστήμιο της
Νέας Υόρκης, Νουριέλ Ρουμπινί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρουμπινί,
συνυπογράφοντας στο «Forbes»
άρθρο με τους οικονομολόγους,
Αρνάμπ Ντας και Ελίζα-Παρίζι
Καπόνε, γράφει ότι παρότι ΔΝΤ
και ευρωζώνη προχωρούν στην
υλοποίηση ενός άνευ προηγού-
μενου σχεδίου διάσωσης 110 δισ.
ευρώ για την Ελλάδα, οι χρημα-
τοπιστωτικές αγορές δεν δείχνουν
εντυπωσιασμένες: «Η χλιαρή αν-
τίδραση της αγοράς στο πακέτο
χρηματοδότησης επιβεβαιώνει
την άποψή μας ότι το παραδο-
σιακό πακέτο χρηματοδότησης
(Σχέδιο Α), δεν θα καθησυχάσει
τους φόβους φερεγγυότητας,
αλλά μάλλον οδηγεί σε διατα-
ραχή και ‘μόλυνση’».

«Εχουμε, υποστηρίξει με συ-
νέπεια την προτίμησή μας στην
αναδιάρθρωση του χρέους μέσω
παράτασης των προθεσμιών απο-
πληρωμής (Σχέδιο Β) ως την προ-
τιμότερη λύση για την Ελλάδα
(...). Το κύριο ζήτημα πλέον δεν
είναι η Ελλάδα αυτή καθαυτή,
αλλά η μεταδοτικότητα της κρί-
σης στην υπόλοιπη ευρωζώνη».

Επισημαίνει ακόμη ότι τα πρό-
σθετα μέτρα που συμφωνήθηκαν
από τις ελληνικές αρχές δεν θα
επιτύχουν τους στόχους, ενώ για
τον τραπεζικό τομέα αναφέρει:
«Τα 15 δισ. ευρώ από το πακέτο
διάσωσης προορίζονται για ένα
‘Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποί-
ησης’ με στόχο τη δημιουργία
εξασφάλισης αξιοπιστίας, σε συν-
δυασμό με τα 17 δισ. ευρώ που

έχουν απομείνει από το πακέτο
των 28 δισ. ευρώ της ελληνικής
κυβέρνησης μετά το νέφος που
είχε δημιουργήσει η κατάρρευση
της Lehman. Οι μεγάλες τράπεζες
έχουν ήδη υποβαθμιστεί σε ‘junk’
από τον S&P, ενώ και άλλοι οργα-
νισμοί αξιολόγησης θα μπορού-
σαν να ακολουθήσουν».

«Αντίθετα με προηγούμενες
διαβεβαιώσεις ότι η ΕΚΤ δεν θα
διευκόλυνε τους κανόνες δανει-
σμού για μία χώρα, σε μια άνευ
προηγουμένου μεταστροφή της
αποφάσισε να αναστείλει το ελά-
χιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθ-
μισης για κάθε ελληνικό ομό-
λογο, με απώτερο στόχο να
ενθαρρύνει τους επενδυτές να
διατηρήσουν την επένδυσή τους.
Πράγματι, από τα τέλη του 2009,
οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατέχουν
ελληνικό χρέος ύψους 193 δισ.
δολαρίων και περισσότερα από 1
τρισ. δολάρια της Πορτογαλίας,
της Ιρλανδίας και της Ισπανίας.
Είναι πιθανό η ΕΚΤ να πρέπει τε-
λικά να καταφύγει σε πιο επιθε-
τικά μέτρα - όπως η αγορά κρατι-
κών ομολόγων στη δευτερογενή
αγορά - για να σταματήσει η εξά-
πλωση».

Ο γνωστός οικονομολόγος το-
νίζει επίσης ότι «ευδιάκριτη απου-
σία από το πακέτο στήριξης είναι
η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
(PSI). Ενα παράδειγμα θα ήταν
να υπάρξει επίσημο αίτημα προς
τις ευρωπαϊκές τράπεζες να συ-
νεχίσουν να παρέχουν δάνεια
στις ελληνικές τράπεζες και στην
κυβέρνηση και όχι να εκμεταλ-
λεύονται την χρηματοδότηση
από την ΕΚΤ με χαμηλά επιτόκια
για να μειώσουν τη συνολική έκ-
θεσή τους σε ελληνικούς τίτλους».

Αναφέρεται και στην περί-

πτωση της Γερμανίας όπου μετά
από πρόταση της αντιπολίτευσης,
όπως έγραψε το «Spiegel», ο πρό-
εδρος της Deutsche Bank, Τζόζεφ
Ακερμαν, είπε πως μπορεί να δώ-
σει ώς και 500 εκατ. ευρώ στην
Ελλάδα με τους ίδιους όρους δα-
νεισμού όπως στη Γερμανίας. Αν-
τίστοιχα η Allianz φέρεται έτοιμη
να δώσει 300 εκατ. ευρώ και η
Munchner Re, άλλα 200 εκατ.
ευρώ. Αλλες εταιρείες ή άλλες χώ-
ρες μπορεί να πράξουν το ίδιο
εθελοντικά.

Ο κ. Ρουμπινί, συνεχίζει γρά-
φοντας: «Το ‘σχέδιο Β’, το οποίο
εμείς υποστηρίζουμε θα δώσει
στις χώρες της περιφέρειας τη δυ-
νατότητα να θέσουν τα οικονο-
μικά του οίκου τους σε τάξη και
να προωθήσουν τις απαραίτητες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
ενώ επωφελούνται από το ενισχυ-
μένο πακέτο χρηματοδότησης. Η
ΟΝΕ επίσης χρειάζεται αναδιορ-
γάνωση του θεσμικού πλαισίου
της μέσω ενός μηχανισμού χάρα-
ξης πολιτικής για μία ομαλή ανα-
διάρθρωση του χρέους. Είναι ση-
μαντικό να είναι σαφές ότι, αν η
σχεδιαζόμενη δημοσιονομική
προσαρμογή σύμφωνα με το ‘σχέ-
διο Α’ καθυστερήσει, μπορεί να
μην υπάρχει επαρκή χρηματοδό-
τηση για να εφαρμοστεί το ‘σχέ-
διο Β’. Ετσι, είναι καλύτερο να
χρησιμοποιήσουμε επίσημους πό-
ρους για να απορροφήσουν τις
απώλειες που θα προκαλέσει η
αναδιάρθρωση του χρέους και όχι
να τους σπαταλάμε για να χρη-
ματοδοτήσουμε το κενό που έχει
δημιουργήσει η έξοδος ορισμένων
ιδιωτών επενδυτών, κάτι που τε-
λικά δεν θα εμποδίσει την ανα-
πόφευκτη αναδιάρθρωση χρέ-
ους».

Επιμένει σε αναδιάρθρωση ο Ρουμπινί

Συνέχεια από τη σελίδα 1

«Στη ΝΔ δεν
δείχνουμε να
έχουμε μάθει 
από τα λάθη μας»
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Βόλος Σε διαθεσιμότητα έθεσε,
για δύο μήνες, η εταιρεία «Νικ.
Κιολεΐδης ΑΕΒΕ», που εδρεύει
στο Βόλο, 35 εργαζομένούς της
και λίγες μόνο μέρες έπειτα από
την απόλυση τεσσάρων εργαζο-
μένων. Σύμφωνα με την εταιρεία,
που κατασκευάζει αμαξώματα,
σιδηροδρομικά βαγόνια και ρυ-
μουλκούμενα οχήματα βαρέως
τύπου, η απόφαση πάρθηκε εξαι-
τίας της μείωσης της παραγωγής.
Το Εργατικό Κέντρο του Βόλου
με επιστολή του προς την εταιρεία
ζήτησε συνάντηση με τη διοίκησή
της, ώστε να γίνουν γνωστές οι
προθέσεις της επιχείρησης, η
οποία απασχολεί περισσότερους
από 150 εργαζομένους.

Γύθειο Είκοσι επτά μετανάστες,
που στερούνταν ταξιδιωτικών εγ-
γράφων, ανάμεσά τους και οκτώ
ανήλικα παιδιά επέβαιναν στο
υπό ιταλική σημαία ιστιοφόρο
σκάφος «Utoria», το οποίο -με
πλήρωμα δύο αλλοδαπούς δια-
κινητές- εντοπίσθηκε από σκάφος
του Λιμενικού, ενώ είχε μείνει
ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής
βλάβης, ανοιχτά του όρμου Οί-
τυλου της Λακωνίας. Το δουλε-
μπορικό σκάφος, σύμφωνα με
τους συλληφθέντες αλλοδαπούς
-12 άνδρες, 7 γυναίκες και τα
παιδιά- είχε αποπλεύσει από την
Τουρκία με τελικό προορισμό
την Ιταλία. Ολοι οι παράνομοι
μετανάστες, ανάμεσά τους και
οι δύο διακινητές, μεταφέρθηκαν
στο λιμεναρχείο, όπου υποβλή-
θηκαν σε ιατρικές εξετάσεις από
γιατρούς του Κέντρου υγείας γυ-
θείου. για το συμβάν ενημερώ-
θηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο
οποίος και διέταξε τον σχηματι-
σμό δικογραφίας.

Ζάκυνθος Οι πτήσεις του
Απριλίου εγκαινίασαν, όπως κάθε
χρόνο, την τουριστική σαιζόν,
αλλά με τον αριθμό των τουρι-
στών φέτος να είναι μειωμένος
κατά 50%, σε σύγκριση με τον
περσινό Απρίλιο.  Συγκεκριμένα,
μέσα στον Απρίλιο πραγματοποι-
ήθηκαν μόνο τρεις πτήσεις, μία
από Ολλανδία και δύο από Πο-
λωνία. Στην πτήση από Ολλανδία
που έγινε στις 24 Απριλίου, ταξί-
δεψαν 138 επιβάτες ενώ με τις
δύο πτήσεις από την Πολωνία,
ήρθαν 323 επιβάτες. Συνολικά
στην Ζάκυνθο τον Απρίλιο έφτα-
σαν 461 τουρίστες.

Ζευγολατιό Στο Νοσοκομείο
Κορίνθου νοσηλεύονται εκτός
κινδύνου τρεις αστυνομικοί, οι
οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη
διάρκεια καταδίωξης τριών λη-
στών. Οι δράστες που επέβαιναν
σε Ιχ περίπου στις 10 χθες το
πρωί, προσπάθησαν να μπουν
στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος,
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, και
αφού δεν τα κατάφεραν καθώς
δεν άνοιγαν οι πόρτες της τρά-
πεζας, πιθανόν γιατί τους αντι-
λήφθηκαν από το εσωτερικό αυ-
τής, «χτύπησαν» το Ταχυδρομείο
Ζευγολατιού, λίγα μέτρα πιο
κάτω, και αφαίρεσαν άγνωστο
ποσό. Οι αστυνομικοί που είχαν
εγκαίρως ειδοποιηθεί, μπλόκαραν
δρόμους στην ευρύτερη περιοχή
και η συμπλοκή με τους ληστές
έγινε στο δρόμο Βραχατίου-Νε-
μέας στην Ορεινή Κορινθία.

Θεσσαλονίκη Ανοιχτή γενι-
κή συνέλευση διαμαρτυρίας
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στο οσοκομείο ΑχΕΠΑ της Θεσ-
σαλονίκης από τις 7:30 έως τις
9:30 χθες το πρωί, στοχεύοντας
να αναδείξουν τα χρόνια προ-
βλήματα του Εθνικού Συστήματος
υγείας και να καταγγείλουν τα
νέα μέτρα της κυβέρνησης με τα
οποία μειώνονται οι αποδοχές
τους. Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-
ΔΗΝ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσο-
κομείων) Πέτρος Κετικίδης, ανέ-
φερε ότι η προσπάθεια των ερ-
γαζομένων υπέρ του δημόσιου
και κοινωνικού χαρακτήρα της
υγείας, καθώς και για την άρση
της αδικίας σε βάρος των ήδη
πενιχρών αποδοχών τους θα συ-
νεχιστεί και αύριο στον αύλειο
χώρο του ΑχΕΠΑ με νέα ανοιχτή
γενική συνέλευση που θα πραγ-
ματοποιηθεί το πρωί 7:30-9:30.
<«Τράπεζα αγάπης» θα λειτουρ-
γήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
από τις 10 έως τις 31 Μαΐου,
όπου θα διανέμει δωρεάν τρόφιμα

και είδη πρώτης ανάγκης σε πε-
ρισσότερες από 700 άπορες οι-
κογένειες. Η «τράπεζα» θα λει-
τουργεί καθημερινά, τα πρωινά,
επί της οδού Κρυστάλλη 10, στο
Κέντρο Δημοτικής Σίτισης, και
αποτελεί μια πρωτοβουλία της
αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολι-
τικής. Οι οικογένειες που θα βοη-
θηθούν θα επιλεγούν από τον
Κοινωνικό Δικτυακό χάρτη του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Καστοριά Ζημιές 150-200
εκατομμυρίων ευρώ, από ακύ-
ρωση παραγγελιών, απότομες με-
ταβολές στην τιμή της πρώτης
ύλης και κάθετη πτώση πωλήσε-
ων, μετρούν οι γουνοποιοί της
Δυτικής Μακεδονίας τους τελευ-
ταίους έξι με επτά μήνες και
ιδίως έπειτα από το μεγάλο
«κραχ» στον κλάδο, στα τέλη Σε-
πτεμβρίου 2008, εξαιτίας της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης. Εν-
δεικτικό είναι ότι δέρματα, που
λίγους μήνες πριν πωλούνταν
στα διεθνή δημοπρατήρια προς
100 δολ. έκαστο (χωρίς να υπο-
λογίζεται το κόστος της μεταποί-
ησης), έπεσαν «σε μια νύχτα»
στα 40 δολ. με αποτέλεσμα η
αξία του εμπορεύματος να υπο-
πολλαπλασιαστεί. ωστόσο, παρά
τις μεγάλες ζημιές, δεν υπήρξαν
λουκέτα, καθώς «οι 10-20 μεγάλες
επιχειρήσεις της περιοχής προς
το παρόν αντέχουν, χάρη και
στην παράταση που δόθηκε για
την πληρωμή των χρεών τους,
αλλά ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει
μετά το τέλος της χρονιάς», τό-
νισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου γου-
νοποιών Καστοριάς, Ηρακλής
Καλλισθένης. Πρόσθεσε ότι στη
δυτική Μακεδονία, που έχει τα
μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας,
στα επόμενα δύο-τρία χρόνια
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
παραχθούν 1.500.000 γουνοφόρα
ζώα, δημιουργώντας νέα πόστα
για εργαζομένους και αποφέρο-
ντας σημαντικό καθαρό συνάλ-
λαγμα. Οπως εξήγησε, παρά την
κρίση, τα εκτρεφόμενα γουνο-
φόρα ζώα στις φάρμες της πε-
ριοχής έχουν αυξηθεί σήμερα
στα 600.000, έναντι 100.000 προ
πενταετίας, οπότε η πρόβλεψη
για παραγωγή 1.500.000 σε λίγα
χρόνια είναι ρεαλιστική. Ο κλάδος
της γούνας βρίσκεται αυτές τις
ημέρες στο επίκεντρο, με την
ευκαιρία της 35ης Διεθνούς Εκ-
θεσης γούνας Καστοριάς, που θα
διαρκέσει ως τις 9/5. Παρά την

κρίση στον κλάδο, η φετινή έκ-
θεση είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη
της ιστορίας της από πλευρά συμ-
μετοχών (130 εκθέτες από 125
πέρυσι), αλλά και η μεγαλύτερη
από άποψη εκθεσιακού χώρου
(7.700 τ.μ, έναντι 6.900 πέρυσι).
Η έκθεση αναπτύσσεται δε, και
σε νέο χώρο, που οικοδομήθηκε
με έξοδα του συνδέσμου γουνο-
ποιών.

Λάρισα Η πολύμηνη περιπέ-
τεια που προκάλεσε ο αποκλει-
σμός της κοιλάδας των Τεμπών
μετά τη φονική κατολίσθηση των
βράχων τον περασμένο Δεκέμβριο
παίρνει τέλος, καθώς ανακοινώ-
θηκε επίσημα χθες από την εται-
ρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
ΑΕ» η ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης και η οριστική
παράδοση του δρόμου στην κυ-
κλοφορία.

Λασίθι Ανδρες της Αστυνομίας
συνέλαβαν στη Νεάπολη Λασι-
θίου έναν 29χρονο αλλοδαπό
από τη Βουλγαρία, καθώς προη-
γουμένως είχε προσπαθήσει να
στραγγαλίσει τη σύντροφό του.
Η γυναίκα, που από τύχη γλίτωσε
από τα χέρια του, νοσηλεύεται
σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσο-
κομείο της περιοχής.

Λευκάδα Στις φλόγες τυλί-
χθηκε ιστιοφόρο, σημαίας Με-
γάλης Βρετανίας, στις 13:30, την
ώρα που έπλεε ανοικτά του Νυ-
δρίου, στη θαλάσσια περιοχή με-
ταξύ Μεγανησίου και Λευκάδας.
Οι δύο Αγγλοι επιβάτες παρελή-
φθησαν από παραπλέον ιστιο-
φόρο και μεταφέρθηκαν σώοι
στη στεριά. Στο σημείο βρέθηκαν
δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού
και ένα επιβατικό πλοίο, σε μία
προσπάθεια να κατασβεστεί η
φωτιά στο ιστιοφόρο.

Μυτιλήνη χωρίς τις αισθήσεις
του, ανασύρθηκε, προχθές, από
τη θαλάσσια περιοχή Φυκιότρυ-
πας Λέσβου, 77χρονος, ο οποίος
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
«Βοστάνειο», όπου διαπιστώθηκε
ο θάνατός του.

Ξάνθη Στη διάθεση των κοι-
νωνικών υπηρεσιών του Δήμου
Σταυρούπολης Ξάνθης τίθεται το
επόμενο χρονικό διάστημα ένα
λεωφορείο 16 θέσεων, το οποίο
αποτελεί χορηγία του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου. Πρόκειται

για τον πρώτο φορέα ο οποίος
ανταποκρίθηκε θετικά στο πρό-
γραμμα του Δήμου για τη συ-
γκέντρωση προσφορών και χο-
ρηγιών που θα εξυπηρετήσουν
κοινωνικούς σκοπούς και περι-
βαλλοντικές δράσεις. Το νέο λε-
ωφορείο θα αντικαταστήσει πα-
λαιότερο όχημα το οποίο εξυ-
πηρετεί καθαρά και μόνο κοι-
νωνικούς σκοπούς και ειδικότερα
δράσεις Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και υγείας. Στο με-
ταξύ, ο Δήμος έχει ήδη απευ-
θυνθεί και σε πολλές άλλες ιδιω-
τικές εταιρείες που έχουν υιοθε-
τήσει και υλοποιούν το πρόγραμ-
μα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης.

Σέρρες Τραγικό θάνατο βρήκε
80χρονος αγρότης από το Σφελινό
όταν το τρακτέρ του τον παρέ-
συρε σε γκρεμό 30 μέτρων και
τον καταπλάκωσε. Το γεγονός
συνέβη όταν ο άτυχος ηλικιωμέ-
νος άφησε το τρακτέρ του στην
πλαγιά του κτήματός του, χωρίς
να «τραβήξει χειρόφρενο» με
αποτέλεσμα το τρακτέρ να ξεκι-
νήσει μία τρελή πορεία και να
τον παρασύρει.
<Με μια φαντασμαγορική τε-
λετή έναρξης πρόκειται να ανοίξει
τις πύλες της η Θ’ Μαθητιάδα
σήμερα στις 8:00 το βράδυ στο
Δημοτικό Στάδιο της Πρώτης. Με
κεντρικό σύνθημα «Θ’ Μαθητιά-
δα, η Συνάντηση των Πολιτισμών»
η φετινή εκδήλωση θα συγκε-
ντρώσει οχτακόσια Ελληνόπουλα,
μαθητές γυμνασίου, εκ των οποί-
ων οι 240 περίπου καταφθάνουν
από τριάντα πέντε χώρες του
εξωτερικού, για να μοιραστούν
τις κοινές ανησυχίες τους για το
μέλλον, για τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, το περιβάλλον και
πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα,
μέσα από βιωματικές δράσεις.
Στην τελετή έναρξης οι Ελληνες
μαθητές από όλο τον Κόσμο, θα
ξεκινήσουν το ταξίδι τους στον
Κόσμο της Μαθητιάδας με την
παρέλαση των αποστολών τους,
στέλνοντας το μήνυμα της ζω-
ντάνιας του ελληνικού πολιτισμού
στην παγκόσμια κοινότητα σε
όλα τα πλάτη της υφηλίου, ένα
μήνυμα ελπίδας σε δύσκολους
καιρούς. Τη Φλόγα της Μαθη-
τιάδας στην Τελετή Εναρξης θα
ανάψει ο Ολυμπιονίκης Φραγκί-
σκος Αλβέρτης, ενώ την παρου-
σίαση της Tελετής θα κάνει ο
γνωστός παρουσιαστής Αλέξης
Κωστάλας. Ιδιαίτερη θα είναι και
η παρουσία μαθητών του Αρι-
στοτελείου Εκπαιδευτηρίου, όπου
με ένα εξαιρετικό τελετουργικό
δρώμενο θα υποδεχθούν τους
μαθητές που συμμετέχουν στη
Θ’ Μαθητιάδα.

Τρίκαλα Σε τέσσερα σημεία
εστιάζεται η περαιτέρω συνερ-
γασία των πόλεων Τρικάλων και
Καρδίτσας, όπως προέκυψε κατά
τη συνάντηση που είχαν σήμερα
οι δήμαρχοι Τρικκαίων, Μιχάλης
Ταμήλος και Καρδίτσας, Δομίνικος
Βερύλης, οι οποίοι καθόρισαν
τους κοινούς στόχους τους, για
να τεθεί ο τόπος σε τροχιά ανά-
πτυξης. Στην εθνική οδό Καρδί-
τσης-Τρικάλων, στην οποία οι ερ-
γασίες διαπλάτυνσης θα πρέπει
να ολοκληρωθούν. Στην ηλεκτρο-
κίνηση του σιδηροδρομικού άξο-
να Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
με εκτιμώμενο προϋπολογισμό
40.000.000 ευρώ και χρηματο-
δότηση μέσω του τομεακού προ-
γράμματος ΕΣΠΑ. Στην ίδρυση
και ένταξη στο ΕΣΠΑ εμπορευ-
ματικών κόμβων σε Τρίκαλα και
Καρδίτσα, που θα δώσουν ώθηση
στην επιχειρηματική δραστηριό-
τητα στον δυτικοθεσσαλικό χώρο.
Στις πολιτιστικές ανταλλαγές σχη-
μάτων των δύο πόλεων κατά τη
θερινή περίοδο, στα πλαίσια της
εξοικονόμησης πόρων και στους
δύο Δήμους.

Χανιά Επιχείρηση διάσωσης
Τσέχου ορειβάτη με αίσια κατά-
ληξη, πραγματοποιήθηκε προχθές
στην Αγία Ρουμέλη. Ο 45χρονος
Τσέχος είχε ξεκινήσει την Δευτέρα
από την Παλαιόχωρα με προορι-
σμό την Αγία Ρουμέλη, έχασε
όμως τον προσανατολισμό του
και ειδοποίησε τηλεφωνικώς την
σύζυγό του. Ακολούθησε ολονύ-
κτια επιχείρηση και τελικώς ο
Τσέχος εντοπίστηκε προχθές το
πρωί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση
και μεταφέρθηκε στη Σούγια.

Εκτός των Αθηνών

Αγρια καταδίωξη ληστών με τρεις αστυνομικούς τραυματίες έγινε
λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί στην περιοχή της Νεμέας Κορινθίας
μετά από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στο Ζευγολατιό.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

ΑΘΗΝΑ. (γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ο θάνατος τριών ατόμων
από τον εμπρησμό της τράπεζας
που εργάζονταν από άτομα του
λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου κατά τη διάρκεια της μεγάλης
συγκέντρωσης-πορείας, που πραγ-
ματοποίησαν η ΑΔΕΔυ, η γΣΕΕ
και το ΠΑΜΕ την Τετάρτη κατά
των μέτρων της κυβέρνησης, ο
όγκος της συμμετοχής των πολι-
τών σε αυτή την κινητοποίηση,
τα άλλα επεισόδια που σημειώ-
θηκαν, καθώς και οι δηλώσεις-
στάση της πολιτικής ηγεσίας κυ-
ριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του
Τύπου της Πέμπτης 6 Μαϊου.

«Αυγή»
Κατακραυγή για κυβέρνηση απέ-
χθεια για τη βία.

«Λόγος»
Οργή λαού... για τα άδικα μέτρα.
Μαζική συμμετοχή στο συλλαλη-
τήριο.

«Η Καθημερινή»
Η στυγνή βία προκαλεί σοκ. Τρεις
νεκροί από μολότοφ σε τράπεζα-

Μαζική η χθεσινή κινητοποίηση
κατά των μέτρων.

«Ριζοσπάστης»
Λαοθάλασσα όλη η Ελλάδα στις
απεργιακές διαδηλώσεις με το
ΠΑΜΕ.

«Αδέσμευτος Τύπος»
Δολοφονίες εν ψυχρώ! 3 νεκροί,
47 τραυματίες, ανυπολόγιστες οι
καταστροφές περιουσιών!.. Στις
φλόγες το κέντρο της Αθήνας.

«Απογευματινή»
Πένθος για τρεις αθώους. Πανελ-
λήνιος αποτροπιασμός για την εν
ψυχρώ δολοφονία εργαζομένων
στη Marfin από κουκουλοφόρους
δράστες με μολότοφ.

«Αυριανή»
Οργισμένη λαϊκή έκρηξη αλλά
και κτηνωδία των «κουκουλοφό-
ρων» που αιματοκύλησαν τη γι-
γαντιαία συγκέντρωση δολοφο-
νώντας 3 εργαζόμενους.

«Το Βήμα»
Τώρα όλοι κρίνονται. Πάγωσε την
Ελλάδα η τριπλή τραγωδία.

«Η Βραδυνή»
Τα τραγικά επίχειρα της πολιτικής
αβελτηρίας. Τρεις νεκροί στην
ογκώδη συγκέντρωση της Αθή-
νας.

«Εθνος»
Eγκλημα στην πλάτη του ελλη-
νικού λαού. 3 αθώοι πλήρωσαν
τη μανία των κουκουλοφόρων.

«Ελευθεροτυπία»
Οργή λαού για τα μέτρα. Φονικός
εμπρησμός. Λαϊκός ξεσηκωμός με
πρωτοφανείς συγκεντρώσεις και
πορείες σε όλη τη χώρα.

«Ελεύθερος Τύπος»
Aφησαν την Αθήνα στο έλεος
των δολοφόνων. Εβαψαν με αίμα
μια μεγαλειώδη ειρηνική διαδή-
λωση.

«Τα Νέα»
Η άβυσσος και η ευθύνη. Οργή
και ανησυχία μετά το έγκλημα.

«Εθνικός Κήρυκας»
Εφιαλτικές εικόνες στην Αθήνα

από δεκάδες χιλιάδες οργισμένους

πολίτες -Νεκροί τρεις νεαροί υπάλ-
ληλοι τράπεζας - Εγκλωβίστηκαν
και πέθαναν από ασφυξία • Κατά
της συμφωνίας είναι η ΝΔ • Δη-
λώσεις Παπούλια και αρχηγών •
Τρεις δημοσιογράφοι του «Ε.Κ.»
περιγράφουν • Λάθη στο χειρισμό
του επίδοξου τρομοκράτη • Κύριο
άρθρο: Προσοχή από όλους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Εξπρές»
Επικίνδυνη φόρτιση κοινωνικού
κλίματος.

«Ημερησία»
Εγκλημα κατά της χώρας. ωρες
ευθύνης για όλα τα κόμματα.

«Κέρδος»
Ντόμινο η κρίση στον ευρωπαϊκό
Νότο. υποχώρηση του ευρώ, στα
ύψη τα spreads, στο ναδίρ οι με-
τοχές.

«Ναυτεμπορική»
Πλήγμα για την Ελλάδα η έκρηξη
«τυφλής» βίας. Τρεις ζωές χάθηκαν
στο κέντρο της Αθήνας.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Αγγελιοφόρος»
Στο χείλος της αβύσσου. Τρεις
νεκροί, τεράστιες πορείες, ώρα
μηδέν.

«Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Δολοφόνοι της Δημοκρατίας.

«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Οργή λαού - Επεισοδιακή απερ-
γιακή κινητοποίηση και στη Ρόδο.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)
Δολοφόνοι της Δημοκρατίας.

«Η Ημερησία» (Πιερίας)
Η Ελλάς αυτοκτονεί - Σε τραγωδία
κατέληξαν οι απεργιακές κινητο-
ποιήσεις.

«Μακεδονία»
Ασφυξία. Τρεις ζωές και ένα αγέν-
νητο παιδί θυσιάστηκαν στον
βωμό της τυφλής βίας. Εθνική
συνεννόηση τώρα.

«Νέα Κρήτη»
Εθνική τραγωδία.

«Νέος Κήρυκας» (Χανίων)
Βαρύ πλήγμα στη Δημοκρατία.

«Πατρίς» (Κρήτης)
Εθνική τραγωδία!

«Πελοπόννησος»
Ο πόλεμος της γενιάς μας.

«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)
Η κόλαση του ΔάΝΤη - 3 νέοι
άνθρωποι νεκροί - 30 τραυματίες,
δεκάδες συλλήψεις στην Αθήνα.

«Τύπος» (Θεσσαλονίκης)
Παλλαϊκός ξεσηκωμός. 3 αθώοι
νεκροί.

NGTV
11:00   ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕωΝ (ΝΕΤ)
12:00   ΨυχΑγωγΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
13:00   ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ALTER)
16:30   ΨυχΑγωγΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
18:30   ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
19:30   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
20:30   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
21:30   ΕΙΔΗΣΕΙΣ NGTV & NET
22:10   ΕΝΗΜΕΡωΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
00:00   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   ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
13:00   ΤΑ ΝΕΑ ΤΟυ ΑΝΤ1
14:00   ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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   ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ
23:45   ΦΙΛΑ ΤΟ ΒΑΤΡΑχΟ ΣΟυ
00:30   ΕΡωΤΑΣ
01:15   ΒΟΤΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
02:00   ΝΟΝ-STOP MUSIC
02:20   ΠΡωΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
04:20   LOVE BITES

ERT SAT
06:00   ΠΡωΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡωΣΗ 
10:00   ΣυΜΒΑΙΝΕΙ ΤωΡΑ 
12:00   ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣυΝΔ. ΝΕΤ)
13:00   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
14:30   ΜΟΝΟγΡΑΜΜΑ 

«γΙΑΝΝΗΣ γΑΙΤΗΣ» 
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 «ΣχΕΔΟΝ

ΠΟΤΕ» (Ε) (ΕΠ. 5/20) 
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
02:30   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
03:00   ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε)
04:00   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε) 

«ΣχΕΔΟΝ ΠΟΤΕ» (ΕΠ. 4/20) 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρό-
γραµµα.
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ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Δύσκολη προβλέπεται η σημερινή
ημέρα για εσάς. Ανατροπές και
έντονα ξεκαθαρίσματα με πρό-
σωπα του επαγγελματικού και
του προσωπικού περιβάλλοντος.
Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες για να
δημιουργήσετε θετικό κλίμα επι-
κοινωνίας.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Διαχειριστείτε με προσοχή και
καθαρότητα σκοτεινά σημεία και
ζητήματα που περιέχουν παρα-
σκήνιο, ανταγωνισμό και την υπο-
νόμευση προσώπων σε κάθε το-
μέα της δραστηριότητάς σας. Λει-
τουργήστε προνοητικά και αξιο-
ποιήστε υπέρ σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Αν συμμετέχετε σε νομικές δια-
δικασίες και υπογραφές συμβο-
λαίων ελέγξτε προσεκτικά κάθε
παράμετρο και συνυπολογίστε
ότι τα δεδομένα είναι πιθανό να
μην είναι όπως φαίνονται. Το ίδιο
ισχύει και για οικονομικές αλλά
και προσωπικές υποθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Οικογενειακές υποθέσεις αλλά
και θέματα που αφορούν προ-
σωπικές σχέσεις θα σας απασχο-
λήσουν έντονα σήμερα. Αποφύ-
γετε να εμπλέξετε υπέρμετρα συ-
ναισθήματα σε επαγγελματικές
και οικονομικές υποθέσεις, διότι
θα δημιουργηθούν προστριβές
και εντάσεις.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Δύσκολες όψεις δείχνουν ότι ση-
μαντικά ζητήματα σε συνεργασίες
και σχέσεις έρχονται σήμερα στο
προσκήνιο. Η έκβασή τους θα
εξαρτηθεί από τον σωστό χειρι-
σμό, την ψύχραιμη αντιμετώπιση
και τη σταθερότητά σας σε ό,τι
πρεσβεύετε ως θεμιτό και σωστό. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Προσοχή σε υποθέσεις, τόσο στον
επαγγελματικό, όσο και στον το-
μέα των σχέσεων. Αξιοποιήστε
τη βοήθεια σημαντικών προσώ-
πων που κατέχουν κύρος και δύ-
ναμη, ώστε να διευθετήσετε ορι-
στικά θέματα που σας πιέζουν.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Η ημέρα φέρνει σήμερα στο προ-
σκήνιο αρκετή κινητικότητα στον
επαγγελματικό και τον προσωπικό
τομέα. Οικογενειακές και προ-
σωπικές συζητήσεις αποδίδουν
πολλούς καρπούς. Στον επαγγελ-
ματικό τομέα, μην αναλάβετε ευ-
θύνες που δεν σας αναλογούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Aπαιτούνται μετρημένες κινήσεις,
ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες
διαρροές σε εντάσεις και ρήξεις.
Το «κλειδί» για την έξοδό σας
από την πίεση που σας δημιουργεί
ό,τι εμποδίζει τη δράση σας είναι
η κατανόηση πως τα εμπόδια
έχουν μπει με δική σας συμμετο-
χή, συνενοχή και ανοχή. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Η ημέρα σάς ζητεί να πάρετε ση-
μαντικές αποφάσεις σε θέματα
που εκκρεμούν, κυρίως στον οι-
κονομικό, αλλά και στον οικογε-
νειακό και τον συναισθηματικό
τομέα. Σε επαγγελματικό επίπεδο,
ξεπεράστε τα μπερδέματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Η δημιουργική κινητικότητα στον
επαγγελματικό και τον προσωπικό
τομέα συνεχίζεται. Συζητήσεις
που προκύπτουν αποδίδουν εξαι-
ρετικά θετικά και σας βοηθούν
να δώσετε σημαντικές λύσεις σε
θέματα που εκκρεμούν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Προσοχή σε σημαντικές συμφω-
νίες στον επαγγελματικό και τον
οικονομικό τομέα, αλλά και σε
οικογενειακές και προσωπικές
υποθέσεις που υπάρχει κίνδυνος
να παρεκτραπούν. Κρατήστε τη
θέση σας και βρείτε το μέτρο
ανάμεσα στη λογική και το συ-
ναίσθημα.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Σήμερα φροντίστε να κλείσετε
οικονομικές, επαγγελματικές αλλά
και προσωπικές εκκρεμότητες με
επιτυχία. Αξιοποιήστε θετικά τη
δυναμική της παραπάνω όψης,
αποφεύγοντας να μπερδευτείτε
μέσα από παρορμητικές συμπε-
ριφορές και αντιπαραθέσεις.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «ΤΑ ΝΕΑ»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Μαΐ -
ου. Του εν ουρανώ φανέντος σημ.
Τιμίου Σταυρού, Ακακίου οσ.

Εμπιστέψου, αλλά επαλήθευσε.
Ρόναλντ Ρίγκαν

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί στο υποκα-
τάστημα της ΑΤΕ, στην οδό Ιωνος Δραγούμη στη Λάρισα. 

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οριστικοποιήθηκε για
την Τετάρτη 26 Μαϊου η επανέ-
ναρξη της διαπραγματευτικής
διαδικασίας στο Κυπριακό. Την
ημερομηνία ανακοίνωσαν επί-
σημα τα Ηνωμένα Εθνη μετά τις
χωριστές συναντήσεις του ειδικού
συμβούλου του Γ.Γ. του ΟΗΕ,
Αλεξάντερ Ντάουνερ με τον πρό-
εδρο Χριστόφια και το νέο κα-
τοχικό ηγέτη, Ντερβίς Ερογλου.

Ο χώρος διεξαγωγής των δια-
πραγματεύσεων παραμένει ο
ίδιος, δεν έχει όμως ακόμη διευ-
κρινισθεί η ατζέντα των πρώτων
συναντήσεων. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ωστόσο ότι η αρχή θα
γίνει με διαπραγμάτευση της
ακανθώδους πτυχής του περιου-
σιακού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες
η τ/κ πλευρά δεν θέλει επί του
παρόντος να αγγίξει τις πτυχές
που έχουν συζητηθεί διεξοδικά
και ιδιαίτερα τα σημεία επί των
οποίων επιτεύχθηκαν συγκλίσεις
κατά τις απευθείας συνομιλίες
Χριστόφια - Ταλάτ.

Συγκλίσεις καταγράφηκαν κυ-
ρίως στα θέματα της Διακυβέρ-

νησης και σε αυτές περιλαμβά-
νεται και το θέμα της εκ περι-
τροπής προεδρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέρη
προσανατολίζονται όπως η αρχή
γίνει με το ακανθώδες ζήτημα
του περιουσιακού, πτυχή που οι
κ. Χριστόφιας και Ταλάτ άγγιξαν
μεν, αλλά δεν προχώρησαν σε
μεγάλο βαθμό. Οι ίδιες πληρο-
φορίες αναφέρουν πως η τ/κ
πλευρά αποφεύγει να εμπλακεί
από την αρχή κιόλας σε συζήτηση
επί των όποιων συγκλίσεων, κα-
θώς κάτι τέτοιο θα φέρει αναπό-
φευκτα στην επιφάνεια τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις που δια-
τηρεί ο νέος Τ/Κ ηγέτης Ντερβίς
Ερογλου. Και πάλι, όμως, το
ακανθώδες θέμα του περιουσια-
κού, είναι πολύ πιθανό να απο-
δειχθεί «κακή αρχή» για το νέο
γύρο των συνομιλιών.

Πάντως τα ζητήματα αυτά,
διαδικαστικά και πρακτικά, θα
ξεκαθαρίσουν στην πρώτη συ-
νάντηση του Προέδρου Χριστό-
φια με τον Ντερβίς Ερογλου, χω-
ρίς να αποκλείεται να υπάρξουν
προκαταρκτικές επαφές σε επί-
πεδο συμβούλων.

Η στάση που θα κρατήσει ο
Ντερβίς Ερογλου εξακολουθεί να
αποτελεί αίνιγμα παρά την αι-
σιοδοξία που εκφράζουν οι αξιω-
ματούχοι του ΟΗΕ μετά τις δια-
βεβαιώσεις που πήραν (θεωρη-
τικά) από τον κατοχικό ηγέτη.
Να θυμίσουμε ότι ο Ερογλου
είχε μετά την εκλογή του διατυ-
πώσει πολύ μαξιμαλιστικές θέσεις

σε επιστολή του προς τον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
Μπαν Κι Μουν, ημερομηνίας 23
Απριλίου.

Στη συνάντηση που είχε την
περασμένη Δευτέρα με τον Αλε-
ξάντερ Ντάουνερ, ο Ερογλου τον
διαβεβαίωσε ότι αποδέχεται τη
συνέχιση των διαπραγματεύσεων
από το σημείο που έχουν στα-

ματήσει στις 30 Μαρτίου, δέχεται
τις συγκλίσεις, όπως και τις δυο
κοινές δηλώσεις Χριστόφια - Τα-
λάτ, της 23ης Μαΐου και της 1ης
Ιουλίου.

Με μεταφραστή ο Ερογλου
Η τουρκική πλευρά προετοι-

μάζεται πυρετωδώς ενόψει της
επανέναρξης των διαπραγματεύ-
σεων. Ο λεγόμενος «ΥΠΕΞ» Χου-
σεΐν Οζγκιουργκιούν ανέφερε
ότι έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί
τα περισσότερα μέλη της τ/κ
διαπραγματευτικής ομάδας για
τις απευθείας συνομιλίες. Σύμ-
φωνα με τα όσα είπε, ο λεγόμενος
αντιπρόσωπος του ψευδοκράτους
στη Νέα Υόρκη Κεμάλ Γκιοκερί
θα συμμετέχει στη διαπραγμα-
τευτική ομάδα.

Η τ/κ εφημερίδα «Χαβαντίς»
γράφει ότι στη διαπραγματευτική
ομάδα του Ντερβίς Ερογλου θα
βρίσκονται οι Serdem Hoca,
Kudret Ozersay και Erhan Ercin.
Και οι τρεις ήταν μέλη της δια-
πραγματευτικής ομάδας του Μεχ-
μέτ Αλί Ταλάτ. Στη νέα σύνθεση
θα συμμετέχει και ο δικηγόρος
Oguzhan Hasipoglu, ο οποίος
είναι γιος του λεγόμενου βου-

λευτή του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος Ερτουγρούλ Χασίπογλου.

Ο Ντερβίς Ερογλου θα έχει
στις συνομιλίες και τη βοήθεια
μεταφραστή καθώς δεν κατέχει
άλλη γλώσσα εκτός από τα τουρ-
κικά. Αυτό σημαίνει πώς δεν
πρόκειται να ξαναγίνουν τετ-α-
τετ συναντήσεις σε επίπεδο ηγε-
τών των δύο κοινοτήτων όπως
τις είχαμε γνωρίσει κατά τις δια-
πραγματεύσεις Χριστόφια - Τα-
λάτ.

«Οχι» σε διασύνδεση
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν

πρόκειται να δεχθεί καμία διευ-
θέτηση, η οποία θα προκύπτει
ως αποτέλεσμα διασύνδεσης του
κανονισμού για το απευθείας
εμπόριο με την πορεία των απευ-
θείας συνομιλιών.

Τη διαβεβαίωση έδωσε χθες
ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκος
Κυπριανού, δηλώνοντας κατηγο-
ρηματικά ότι ο κανονισμός αυτός
είναι απαράδεκτος από όλες τις
απόψεις και δεν τίθεται θέμα να
γίνουν οποιεσδήποτε διευθετή-
σεις με αυτό τον τρόπο, δηλαδή
διασύνδεση με την πορεία των
συνομιλιών.

Στις 26 Μαϊου η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας
Απευθείας στα βαθιά του Κυπριακού θα πέσουν Χριστόφιας-Ερογλου, συζητώντας το περιουσιακό

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οι αιματηρές συγκρού-
σεις στην Ελλάδα και ο θάνατος
τριών ανθρώπων στις διαδηλώσεις
ενάντια στα οικονομικά μέτρα
που εξήγγειλε η ελληνική κυβέρ-
νηση, οι ανησυχίες για εξάπλωση
της δημοσιονομικής κρίσης στην
Ευρωζώνη, και οι επαφές του γε-
νικού γραμματέα του ΑΚΕΛ,
Αντρου Κυπριανού, στις Βρυξέλ-
λες, είναι τα θέματα που κυριαρ-
χούν στα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων της Πέμπτης 6 Μαϊου.

Η «Αλήθεια»
υπό τον τίτλο «Σε ασφυξία η Ελ-
λάδα», γράφει ότι κανείς δεν πί-
στευε ότι οι «μεγάλες θυσίες» για
τις οποίες μίλησε ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέ-
ου, την περασμένη Κυριακή, θα
γίνονταν στην κυριολεξία θυσίες
ανθρώπινων ζωών, και ότι σήμερα

θα κορυφωθεί ο πολιτικός πόλε-
μος για τα οικονομικά μέτρα.

Η «Μάχη»
υπό τον τίτλο «Μολότοφ η Ελλά-
δα», αναφέρεται στις διαδηλώσεις
στην Ελλάδα και παραθέτει τα
λόγια του Ισοκράτη «η Δημοκρα-
τία μας αυτοκαταστρέφεται διότι
κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευ-
θερίας και της ισότητας, διότι
έμαθε τους πολίτες να θεωρούν
την αυθάδεια ως δικαίωμα, την
παρανομία ως ελευθερία, την
αναίδεια του λόγου ως ισότητα
και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Ο «Πολίτης»
υπό τον τίτλο «Καίνε την Ελλάδα»,
γράφει ότι τρεις νεκροί είναι τα
πρώτα θύματα της κρίσης και ότι
τα αιματηρά επεισόδια και οι
απεργίες, καθώς και η προειδο-
ποίηση του οίκου Moody’s για

υποβάθμιση της Πορτογαλίας,
ενίσχυσαν τις ανησυχίες για εξά-
πλωση της δημοσιονομικής κρίσης
στην Ευρωζώνη.

Η «Σημερινή»
γράφει ότι ο αριθμός των εγγε-
γραμμένων ανέργων στην Κύπρο
τον Απρίλιο ανήλθε στα 22.654
άτομα, από 22.530 τον Μάρτιο
του 2010 και 16.940 τον Απρίλιο
του 2009, δημιουργώντας συν-
θήκες αβεβαιότητας στην αγορά
εργασίας και επιδεινώνοντας το
πρόβλημα.

Ο «Φιλελεύθερος»
με τίτλο «Στο χείλος της αβύσσου»,
γράφει ότι εξαγριωμένοι διαδη-
λωτές στο κέντρο της Αθήνας κο-
ρύφωσαν τις τραγικές στιγμές που
ζει αυτές τις ημέρες η Ελλάδα,
με το θάνατο τριών ανθρώπων,
τριών εργαζομένων στην Marfin

Egnatia Bank, που δέχθηκαν επί-
θεση μέσα στα γραφεία τους.

Η «Χαραυγή»
υπό τον τίτλο «Καρποφόρες επα-
φές ΓΓ ΑΚΕΛ», γράφει ότι με
κύριο αντικείμενο συζήτησης τον
κανονισμό για το απευθείας εμπό-
ριο, ο Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ είχε στην έδρα της ΕΕ σειρά
επαφών με ηγέτες πολιτικών ομά-
δων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και ευρωβουλευτές.

Η «Cyprus Mail»
γράφει ότι λίθος από τη Σελήνη,
που είχε χαθεί για δεκαετίες, ανα-
καλύφθηκε πρόσφατα, όταν ανώ-
νυμος το παρέδωσε στη NASA,
και ότι ο συγκεκριμένος λίθος
«καλής θέλησης» θεωρείτο ότι
είχε δοθεί στην Κύπρο το 1974,
αλλά διαπιστώθηκε ότι λόγω των
ταραχών δεν δόθηκε ποτέ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Κέρδη, για πρώτη φορά
εντός του Μαΐου, παρουσίασε
χθες το κυπριακό Χρηματιστήριο,
ύστερα από τις σημαντικές απώ-
λειες που κατέγραψε στις τελευ-
ταίες χρηματιστηριακές συναντή-
σεις, λόγω των ανησυχιών για
την εξάπλωση της ελληνικής οι-
κονομικής κρίσης σε άλλες χώρες
της Ευρωζώνης.

Ο Γενικός Δείκτης, με κινητή-
ριο μοχλό τις τραπεζικές μετοχές,
και υπό τη σκιά των εξελίξεων
στην Ελλάδα, καθώς και στην
ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα δια-
τηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια
στο 1%, σημείωσε οριακή άνοδο
σε ποσοστό 0,49% και έκλεισε
στις 1.238,41 μονάδες. 

Ο ημερήσιος όγκος συναλλα-
γών διαμορφώθηκε στα 2,9 εκατ.
ευρώ, με τη μετοχή της Τράπεζας

Κύπρου να συγκεντρώνει το
57,7% του τζίρου. Οριακή αύξηση
σε ποσοστό 0,43% παρουσίασε
και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο
οποίος ανήλθε στις 420,33 μο-
νάδες. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή
της Τράπεζας Κύπρου με 1,7 εκ.
ευρώ (πτώση 0,26% - τιμή κλει-
σίματος 3,82 ευρώ). Ακολούθησαν
οι τίτλοι της Μαρφίν Λαϊκής Τρά-
πεζας με 0,86 εκ. ευρώ (άνοδος
1,78% - τιμή κλεισίματος 1,71
ευρώ) και της Ελληνικής Τράπεζας
με 0,10 εκ. ευρώ (άνοδος 2,91%
- τιμή κλεισίματος 1,06 ευρώ).

ΧAK: Οριακά κέρδη

Ο Ντερβίς Ερογλου θα έχει στις συνομιλίες και τη βοήθεια μετα-
φραστή καθώς δεν κατέχει άλλη γλώσσα εκτός από τα τουρκικά.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Δεν έπεισε τα πολιτικά
κόμματα η διορθωτική δήλωση
του Αλεξάντερ Ντάουνερ για το
θέμα της κυριαρχίας. Αυτό προ-
κύπτει από τοποθετήσεις και σχό-
λια εκπροσώπων των κομμάτων.

Το ΔΗΚΟ, διά του εκπροσώπου
Τύπου, Φώτη Φωτίου κάνει λόγο
για εξοργιστικά απαράδεκτη συ-
μπεριφορά του κ. Ντάουνερ ση-
μειώνοντας πως «έχουμε την άπο-
ψη ότι για μια ακόμη φορά απο-
δεικνύεται ανεπαρκέστατος και
ανίκανος για το ρόλο που του
έχει ανατεθεί. Προφανώς, ανα-
φέρει το ΔΗΚΟ, ο κ. Ντάουνερ

δεν έχει επίγνωση του ρόλου και
της ευθύνης του ως Εκπροσώπου
των Ηνωμένων Εθνών σε μία ιδι-
αίτερα λεπτή και κρίσιμη διαδι-
κασία αναζήτησης λύσης σε ένα
σοβαρό διεθνές πρόβλημα.

Το ΚΣ ΕΔΕΚ, διά του Γραμμα-
τέα της Κεντρικής του Επιτροπής,
Αντώνη Κουταλιανού, καλεί την
Κυβέρνηση Χριστόφια να θέσει
τον Ειδικό Σύμβουλο του ΓΓ του
ΟΗΕ για το Κυπριακό ενώπιον
των ευθυνών του και να τον κα-
λέσει σε τάξη και απολογία για
τις δηλώσεις του, παρά το ότι ο
αξιωματούχος του Διεθνούς Ορ-
γανισμού εξέδωσε συμπληρωμα-

τική δήλωση.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΥ-

ΡΩΚΟ, Μιχάλης Γιωργάλλας ανέ-
φερε ότι «στην περίπτωση του κ.
Ντάουνερ ταιριάζει απόλυτα το
γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή
λέγει. Δεν πείθει ο κ. Ντάουνερ
πλέον για τα δήθεν λάθη του. Αν
ο κ. Ντάουνερ δεν είναι σε θέση
να ξεχωρίζει τη διαφορά μεταξύ
της κυριαρχίας και της διεθνούς
προσωπικότητας ενός κράτους
τότε αναρωτιέμαι τι ρόλο μπορεί
να παίξει στη διαμεσολάβηση του
Κυπριακού».

Το Κίνημα Οικολόγων Περι-
βαλλοντιστών θεωρεί τη δήλωση

Ντάουνερ απαράδεκτη, ανέφερε
ο εκπρόσωπος Τύπου και βου-
λευτής του Γιώργος Περδίκης.
«Τη μια ξεχνά, την άλλη συγχύ-
ζεται, την άλλη παρεξηγιέται και
κατά παράδοξο τρόπο, πάντα όλα
αυτά συμβαίνουν εις βάρος των
Ε/κ. Δεν συμβαίνει να ξεχάσει
καμία φορά εις βάρος των Τουρ-
κοκυπρίων ή να παρεξηγήσει
κάτι και να είναι εις βάρος των
Τουρκοκυπρίων. Και, δυστυχώς,
η κυπριακή Κυβέρνηση περιορί-
ζεται να κάνει συλλογή τις δήθεν
διορθωτικές δηλώσεις του κ. Ντά-
ουνερ και να τις δένει κομπολόι»,
κατέληξε.

Κόμματα: Θύελλα αντιδράσεων για δηλώσεις Ντάουνερ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Κυπριακό, μεσανατο-
λικό καθώς και οι δυνατότητες
περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων
των δύο κρατών ήταν στο επίκε-
ντρο των επαφών του προέδρου
της Βουλής, Μάριου Καρογιάν,
με την πολιτειακή ηγεσία του Ισ-
ραήλ.

Σε δηλώσεις μετά από συνά-
ντηση με τον Πρόεδρο του Ισ-
ραήλ, Σιμόν Πέρες, ο Μάριος Κα-
ρογιάν σημείωσε ότι «το Ισραήλ
στηρίζει στα Ηνωμένα Εθνη και
αλλού την Κυπριακή Δημοκρατία
και, βέβαια, υπογραμμίζει πάντοτε
ότι η λύση του Κυπριακού θα
πρέπει να στηρίζεται στα ψηφί-
σματα των Ηνωμένων Εθνών και
στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ».

Ο κ. Καρογιάν τα είπε και με
τον πρόεδρο της Κνεσέτ, Reuven
Rivlin, τον οποίο μάλιστα προ-
σκάλεσε στην Κύπρο, εξασφαλί-
ζοντας θετική απάντηση. Προ-
σφωνώντας τον κ. Καρογιάν, ο
πρόεδρος της Κνεσέτ σημείωσε
ότι Κύπρος και Ισραήλ είχαν πα-
ρόμοια μοίρα στην προσπάθειά
τους να εδραιώσουν την ειρήνη
μεταξύ διαφόρων ομάδων ή ακό-
μα μεταξύ εχθρών. Σύμφωνα με
τον Ισραηλινό αξιωματούχο, η
Κύπρος πέτυχε και βρήκε φόρ-
μουλα για κατάλληλη αντιπρο-
σώπευση στους εθνικούς της θε-
σμούς μελών των εθνικών ομάδων
μειονοτήτων, ωστόσο, συνεχίζει
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα
με το βόρειο τμήμα της χώρας,
κατά την έκφρασή του. 

Στο μεταξύ, με κατάνυξη ο
Πρόεδρος της Βουλής Μάριος
Καρογιάν ξεναγήθηκε και προ-
σκύνησε χθες το πρωί τον Πανά-
γιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Του
προσκυνήματος του στον Πανάγιο
Τάφο προηγήθηκε συνάντηση με
τον Αρμένιο Πατριάρχη Ιεροσο-
λύμων Αρχιεπίσκοπο Torkom
Manoogian.

Προοπτικές
σύσφιξης

των σχέσεων
με το Ισραήλ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Η διαρροή αποτελε-
σμάτων δημοσκόπησης που πα-
ρουσίαζε το ΔΗΚΟ να πέφτει για
πρώτη φορά τέταρτο στις προτι-
μήσεις των ψηφοφόρων, έστω
και σε απόσταση βολής, πίσω
από την τρίτη ΕΔΕΚ, προκάλεσε
αναταράξεις στο κόμμα και απο-
τέλεσε παρασκηνιακά την τέλεια
αφορμή για να επαναρχίσει εσω-
κομματικά η συζήτηση για το
κόστος που εισπράττει το ΔΗΚΟ
με την επιλογή του να παραμείνει
στην Κυβέρνηση Χριστόφια.

Η συζήτηση για την εν λόγω
δημοσκόπηση μεταφέρθηκε ακό-
μη και εντός Εθνικού Συμβουλίου,
όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Δημήτρης Χριστόφιας, απα-
ντώντας στην επιχειρηματολογία
που ανέπτυξε για τα επόμενα
βήματα στο Κυπριακό ο αναπλη-

ρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Γιώρ-
γος Κολοκασίδης, τον προκάλεσε
να απαντήσει εάν πιστεύει δη-
μοσκοπήσεις που παρουσιάζουν
τα ποσοστά του ΔΗΚΟ καθηλω-
μένα στο 10%. Ο ίδιος ο κ. Κο-
λοκασίδης μιλώντας προχθές σε
τηλεοπτική εκπομπή υποστήριξε
ότι το ΔΗΚΟ αντιμετωπίζει τη
φθορά της συμμετοχής του στην
Κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή ακό-
μη και μετριοπαθή στελέχη του
ΔΗΚΟ που τάχθηκαν υπέρ της
παραμονής στην Κυβέρνηση εμ-
φανίζονται τις τελευταίες μέρες
να ανησυχούν ιδιαίτερα για την
πτώση των ποσοστών του κόμ-
ματος, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει σε σχέση με την παρα-
μονή του κόμματος στην Κυβέρ-
νηση.

Η ηγεσία του κόμματος, πά-
ντως, υποστηρίζει ότι έχει εντε-

λώς διαφορετική εικόνα ως προς
το πού βρίσκονται σήμερα τα
ποσοστά του κόμματος. Το ΔΗΚΟ
έχει στην κατοχή του τα στοιχεία
συνδρομητικής δημοσκόπησης
που διενήργησε η εταιρεία Pulse
Market Research πριν από μερι-
κές εβδομάδες. Η έρευνα ήταν
τηλεφωνική, είχε δείγμα χιλίων
ατόμων και διενεργήθηκε μεταξύ
2 και 10 Μαρτίου. Με βάση τα
αποτελέσματα της έρευνας, ο
ΔΗΣΥ προηγείται στην πρόθεση
ψήφου με 26,2%, το ΑΚΕΛ ακο-
λουθεί με 25,6%, το ΔΗΚΟ είναι
τρίτο με 11,9%, η ΕΔΕΚ εξα-
σφαλίζει 7,8%, το ΕΥΡΩ.ΚΟ
5,7%, οι Οικολόγοι 3,3%, ενώ
το ποσοστό όσων δήλωσαν ανα-
ποφάσιστοι, δεν απάντησαν ή
δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν,
είτε θα ρίξουν λευκό ή άκυρο
ανήλθε στο 19,1%.

Αναταράξεις από δημοσκοπήσεις στο ΔΗΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα - «ΚΥΠΕ»). Ο υπουργός
Εξωτερικών της Αιγύπτου, Αχμεντ
Αμπούλ Γκχέιτ, συναντήθηκε χθες
στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Δημήτρη Χρι-
στόφια, τον οποίο ενημέρωσε
για την κατάσταση στη Μέση
Ανατολή και άκουσε τις απόψεις
του για το Κυπριακό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της
Αιγύπτου εξέφρασε τη χαρά του

για την εδώ παρουσία του, καθώς
όπως είπε, έχει ζήσει στην Κύπρο
από το 1968 μέχρι το 1972. 

«Με την επιστροφή μου σή-
μερα εδώ, βλέπω τεράστιες αλ-
λαγές και τεράστια ανάπτυξη,
για την πόλη αλλά και για τη
χώρα», είπε. «Οι διμερείς σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών είναι άρι-
στες» πρόσθεσε «και εργαζόμαστε
για να παγιώσουμε και να εμβα-
θύνουμε τις σχέσεις μας».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας δέχεται τον
υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Ahmed Aboul Gheit.

Συνάντηση Χριστόφια 
με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα - «Ο Φιλελεύθερος»).
Πάνω από μισό εκατομμύριο
ευρώ πλήρωσαν τους πρώτους
τέσσερις μήνες του 2010 Ελλη-
νοκύπριοι για αεροπορικά εισι-
τήρια μέσω του παράνομου αε-
ροδρομίου της Τύμπου.

Σύμφωνα με στοιχεία του χρη-
ματοοικονομικού οργανισμού JCC
που παρακολουθεί τις κινήσεις
των τοπικών πιστωτικών καρτών,
από την 1η του χρόνου μέχρι και
τις 30 Απριλίου 2010, έγιναν
1.434 πράξεις με πιστωτικές κάρ-
τες Ελληνοκυπρίων για το συνο-
λικό ποσό των 513.098 ευρώ για
αγορά εισιτηρίων με σκοπό τη
μετάβαση στην Τουρκία. Αν συ-
μπεριληφθεί και η Αττάλεια, τότε
το συνολικό ποσό που πληρώθηκε
τους πρώτους τέσσερις μήνες για
ταξίδια Ε/κ στην Τουρκία ανέρ-
χεται στις 660.679 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως με
βάση την τιμή του εισιτηρίου για
μετάβαση από το κατεχόμενο αε-
ροδρόμιο της Τύμπου προς την
Κωνσταντινούπολη, αυτοί που τε-

λικά χρησιμοποιούν την παρά-
νομη διαδρομή είναι εκατοντά-
δες.

Σύμφωνα με Τουρκοκύπριο
τουριστικό πράκτορα στα κατε-
χόμενα, ένα εισιτήριο μετ’ επι-
στροφής Τύμπου - Κωνσταντινού-
πολη στοιχίζει γύρω στα 180
ευρώ. Μπορεί κάποιος να το βρει
τις καθημερινές και φθηνότερα,
ενώ τις Παρασκευές και Σάββατα

που έρχονται από την Τουρκία
στα κατεχόμενα αυτοί που παί-
ζουν στα καζίνο, οι τιμές ανεβαί-
νουν, όπως και την Κυριακή που
επιστρέφουν.

Από έναν πρόχειρο υπολογι-
σμό, φαίνεται ότι τους πρώτους
μήνες του χρόνου έχουν μεταβεί
στην Τουρκία παράνομα, 3.600
άτομα και αυτοί είναι μόνο όσοι
πλήρωσαν με πιστωτικές κάρτες.

Χιλιάδες Ε/κ ταξιδεύουν Τουρκία μέσω Τύμπου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα - «ΚΥΠΕ»). Η ε/κ πλευρά
αναμένει από το νέο ηγέτη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας ότι,
παρά τις ενδείξεις μέχρι στιγμής,
θα αποσύρει τη θέση του που
διακηρύττει συχνά για δύο λαούς
και δύο χωριστά κράτη, δήλωσε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δη-
μήτρης Χριστόφιας.

Ο κ. Χριστόφιας μιλούσε κατά
τη διάρκεια ειδικής τελετής που
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρι-
κό Μέγαρο κατά την οποία δέ-
χθηκε τα διαπιστευτήρια του νέου
ύπάτου αρμοστή του Ηνωμένου
Βασιλείου, John Christopher
William Kidd.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπενθύ-
μισε τη συμφωνία ότι η διαδικασία
διαπραγμάτευσης θα είναι για
τους Κύπριους από τους Κύπριους,
χωρίς τεχνητά χρονοδιαγράμματα
και επιδιαιτησία, με στόχο μια
κοινά συμφωνημένη και αποδεκτή
λύση, η οποία θα τεθεί προς
έγκριση από τις δύο κοινότητες
σε ταυτόχρονα και χωριστά δη-
μοψηφίσματα.

Αναμένουμε από το νέο ηγέτη
της τ/κ κοινότητας κ. Ερογλου
ότι, παρά τις ενδείξεις μέχρι στιγ-
μής, θα αποσύρει τη θέση του
που διακηρύττει συχνά για δύο
λαούς και δύο χωριστά κράτη,
θέση η οποία θα δημιουργούσε
νέο συνεταιρισμό με τη μορφή
χαλαρής συνομοσπονδίας, σημεί-

ωσε ο κ. Χριστόφιας. Επισήμανε
ότι ο κ. Ερογλου κέρδισε τις εκλο-
γές με τη ψήφο των εποίκων.

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά
του, ο Kidd, αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στις ισχυρές σχέσεις Κύ-
πρου και Βρετανίας, σημειώνοντας
την παρουσία της μεγάλης κυ-
πριακής παροικίας στη Βρετανία
καθώς και τις δεσμεύσεις των δύο
χωρών που απορρέουν από τις
Συνθήκες με βάση τις οποίες δη-
μιουργήθηκε το κυπριακό κράτος.
Οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο
χωρών αντικατοπτρίζονται στο
Μνημόνιο Συναντίληψης, ανέφε-
ρε ο Βρετανός διπλωμάτης.

Ο Kidd εξέφρασε την ελπίδα
ότι κατά τη διάρκεια της θητείας
του θα συμβάλει στη διευθέτηση
του Κυπριακού.

Διαπιστευτήρια νέου Υπατου
Αρμοστή της Βρετανίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ειρηνική πορεία και
εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από
τη Βουλή πραγματοποίησαν χθες
το πρωί μέλη του Συνδέσμου
Μελισσοκόμων, εκφράζοντας την
αγανάκτησή τους για την αλόγι-
στη, όπως ανέφεραν, χρήση το-
ξικών φυτοφαρμάκων, με απο-
τέλεσμα να καταστρέφονται κάθε
χρόνο αυτή την περίοδο χιλιάδες

κυψέλες και να χάνονται εκα-
τομμύρια μέλισσες.

Προειδοποιούν ότι οι μέλισσες
στην Κύπρο απειλούνται με αφα-
νισμό με ανεπανόρθωτες ζημιές
στο περιβάλλον. Ως ένδειξη δια-
μαρτυρίας τα μέλη του Συνδέ-
σμου έριξαν στην είσοδο της
Βουλής κυψέλη με νεκρές μέ-
λισσες και επέδωσαν επιστολή
για τον Πρόεδρο της Βουλής.

Διαμαρτυρία μελισσοκόμων 

Ο John Christopher Kidd.
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Οι διαμαρτυρίες και οι
ταραχές στην Αθήνα απειλούν
τον ελληνικό Τουρισμό φέτος
και ήδη χθες η ηγεσία του αρ-
μόδιου υπουργείου, αποφάσισε
τη συγκρότηση ειδικής επιτρο-
πής διαχείρισης κρίσεων, στην
οποία θα προΐσταται ο πρόεδρος
του ΕΟΤ, Νίκος Κανελλόπουλος.

«Οι άνθρωποι θα το ξανα-
σκεφτούν πριν επισκεφτούν την
Ελλάδα», δήλωσε άλλωστε στο
«Blοomberg» ο Ian Gamse, δι-
ευθυντής της «Otus & Co.», με
έδρα στο Λονδίνο η οποία συμ-
βουλεύει την «Marriott Interna-
tional Inc.» και την «Hilton
Worldwide», μετά τα νέα επει-
σόδια στην Αθήνα, οι εικόνες
των οποίων με την τραγική εί-
δηση του χαμού τριών ανθρώ-
πων, έκαναν το γύρω του Κό-
σμου.

«Οσοι έχουν κάνει κρατήσεις
ήδη, πρόκειται να αρχίσουν να
τηλεφωνούν στους τουριστικούς
πράκτορες. Αν η Ελλάδα δεν
καταφέρει να θέσει την κατά-
σταση υπό έλεγχο θα υπάρξει
μεγάλο πρόβλημα», προειδοποί-
ησε.

Υπό αυτές τις συνθήκες να
διαμορφώνονται, σε έκτακτη συ-
νεδρίαση αποφασίστηκε να ενερ-
γοποιηθούν τα γραφεία του ΕΟΤ
Εξωτερικού, τα οποία σε συνερ-
γασία με τις ελληνικές διπλω-
ματικές Αρχές θα παρακολου-
θούν την κατάσταση αναφορικά
με τις κρατήσεις και την εικόνα
του τουριστικού προϊόντος.

Επίσης, ο ΕΟΤ θα ετοιμάσει
πρόταση προς την πολιτική ηγε-
σία για την εύρεση πόρων για
τη σταδιακή αποπληρωμή των
χρεών σε ελληνικά και διεθνή
ΜΜΕ και θα ενισχυθεί η ενερ-
γητική παρακολούθηση και ενη-
μέρωση των ελληνικών και διε-
θνών ΜΜΕ.

Στο μεταξύ, επί ώρες χθες, ο
υπουργός Πολιτισμού και Του-
ρισμού, Παύλος Γερουλάνος και
η υφυπουργός, Αντζελα Γκερέ-
κου, είχαν επαφές με τους φορείς
του Τουρισμού, με στόχο την
αναστροφή του αρνητικού κλί-
ματος για τον κλάδο που απο-
τελεί έναν από τους λίγους ανα-
πτυσσόμενους στην Ελλάδα και
«ελπίδα» όπως ανέφερε το «Βlo-
οberg» για την ανάκαμψη.

Παράλληλα, την οδύνη του
για «τον άδικο χαμό τριών νέων
ανθρώπων και τον έντονο απο-
τροπιασμό μας για την εγκλη-
ματική πράξη αγνώστων αλλά
και ‘γνωστών’, κατά σύστημα
παραβατών», εξέφρασε ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Νί-
κος Αγγελόπουλος. 

Κάλεσε δε τους «πολιτικούς
να αντιληφθούν τις πραγματικές
διαστάσεις της κρίσης για την
οποία αυτοί είναι κύρια υπεύ-
θυνοι, να σταματήσουν τους
ανούσιους μονόλογους που ακό-
μα και χθες στόχευαν σε μικρο-
πολιτικά οφέλη θεωρητικού χα-
ρακτήρα, και να συνεργαστούν
για να πράξουν αυτό που έχει
ανάγκη ο τόπος. 

Γι’ αυτή την τεράστια οικο-
νομική, κοινωνική και ηθική
κρίση έχουν βάλει όλοι το χέρι
τους και κάποιοι που φωνάζουν
δυνατότερα, το έχουν βάλει
πολύ βαθύτερα».

«Οι επιπτώσεις στην Οικο-
νομία από όλη αυτή την κατά-
σταση λίγο απέχουν από το να
αποβούν καταστρεπτικές. Οι
απερίσκεπτες ενέργειες διαφό-
ρων κομμάτων ή ομάδων και η
χαλαρή αντιμετώπισή τους συν-
θλίβουν κάθε οικονομική δρα-
στηριότητα, οδηγώντας στην
ανεργία πολλούς συμπολίτες μας
και τελικά σε γενικό μαρασμό
της κοινωνίας», τόνισε ακόμη
και κάλεσε «τους επιχειρηματίες
και επαγγελματίες του Τουρι-
σμού να δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους, να αποδείξουν ότι
υπάρχει και ‘άλλη’ Ελλάδα με
στόχους, ιδέες και όνειρα για
ένα καλύτερο μέλλον, μια Ελ-
λάδα που εξακολουθεί ασταμά-
τητα να προσπαθεί για ανάκαμ-
ψη, πρόοδο, κοινωνική δικαιο-
σύνη και καλύτερο μέλλον για
τους πολίτες αυτής της χώρας
και, περισσότερο, για το μέλλον
των επερχόμενων γενεών».

A.S. COMPANY (ΚΟ)                   0,54            0,54            0,56        0,54                    
ALAPIS (ΚΟ)                                0,26            0,28            0,29        0,26            -7,14
ALPHA TRUST (ΚΟ)                    0,95                   
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ           7,70            7,70            7,70        7,70                    
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)                      4,94            5,05            5,20        4,85            -2,18
ALSINCO (KO)                            0,88            0,88            0,88        0,88            -2,22
ALTEC (ΚΟ)                                 0,14            0,15            0,15        0,14            -6,67
ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ)                             
ASPIS BANK (ΚΟ)                        0,44            0,43            0,46        0,43             2,33
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (K         1,45            1,44            1,46        1,44             1,40
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (                 1,09            1,05            1,09        1,05             3,81
AUDIOVISUAL (ΚΟ)                     0,42            0,46            0,46        0,42            -8,70
AUTOHELLAS (ΚΟ)                     1,73            1,74            1,75        1,73                    
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)        0,38            0,37            0,39        0,37                    
BETANET (ΚΟ)                                   
BYTE COMPUTER (ΚΟ)               0,65            0,67            0,67        0,65            -2,99
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ         0,48            0,48            0,50        0,47                    
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙ             17,30          17,74          18,00      17,30            -3,89
COMPUCON (ΚO)                              
CPI (ΚΟ)                                             
CROWN HELLAS CAN (ΚO                 
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO)                  0,53            0,53            0,54        0,48             3,92
DIONIC (ΚΟ)                               0,21            0,22            0,23        0,21            -8,70
ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (                 
ELMEC SPORT (ΚΟ)                           
ENVITEC (ΚΟ)                                    
EPSILON NET (ΚΟ)                     1,19                   
EUROBANK EFG (ΚΟ)                 4,98            5,00            5,17        4,75            -0,40
EUROBANK PROPERTIES           5,14            5,23            5,37        5,10            -2,84
EURODRIP (ΚO)                          0,73            0,70            0,73        0,70             5,80
EUROLINE AEEX (ΚΟ)                        
EUROMEDICA (KO)                    3,55            3,56            3,56        3,55            -0,28
EUROXX (ΚΟ)                                     
F.G. EUROPE (ΚO)                       0,76            0,76            0,79        0,75            -7,32
FASHION BOX (ΚΟ)                     1,44            1,44            1,45        1,44            -0,69
FLEXOPACK (ΚΟ)                        7,64            7,64            7,64        7,64                    
FOLLI - FOLLIE (KΟ)                  15,60          15,85          15,92      15,60            -2,50
FORTHNET (ΚΟ)                         0,79            0,77            0,82        0,77             1,28
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (         6,80            6,50            6,98        6,50             4,62
FRIGOGLASS (KO)                    10,00          10,18          10,20        9,75             3,84
HELLAS ONLINE (ΚΟ)                 0,84            0,87            0,87        0,81            -4,55
INFO - QUEST (ΚΟ)                     1,01            1,00            1,04        1,00                    
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)             1,01            1,01            1,06        1,00            -1,94
INFORMER (ΚΟ)                                
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ                       
INTERINVEST AEEX (KΟ                    
INTRACOM HOLDINGS (Κ          0,71            0,71            0,74        0,71                    
INTRAKAT (KO)                           0,33            0,34            0,35        0,33                    
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)                       1,60            1,60            1,68        1,58                    
JUMBO (ΚΟ ανευ μερίσ                      
JUMBO (ΚΟ)                               4,84            4,64            4,90        4,64             2,76
KLEEMAN HELLAS (KO)             1,85            1,71            1,85        1,71             5,11
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ       3,80            3,90            3,90        3,70                    
LAVIPHARM (ΚΟ)                       0,67            0,67            0,68        0,62             4,69
LOGISMOS (ΚΟ)                                
MARFIN INVESTMENT GR          1,32            1,30            1,38        1,30             1,54
MARFIN POPULAR BANK            1,72            1,67            1,75        1,65             2,99
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕ           1,26            1,25            1,27        1,25             0,80
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)               2,72            2,49            2,72        2,49            -1,45
MEDITERRA (ΚΟ)                              
MERMEREN KOMB. A.D.            4,60                                                                -0,22
MEVACO (ΚΟ)                             0,74
MICROLAND COMPUTERS                
MIG REAL ESTATE (ΚΟ)              4,00            4,00            4,00        4,00                    
MINERVA (ΚΑ)                            1,40            1,27            1,40        1,27            -0,71
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)          2,20            2,19            2,20        2,18                    
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)                  2,29            2,29            2,29        2,29                    
NUTRIART (ΚΟ)                          0,28                   
OLYMPIC CATERING (ΚΟ                   
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗ          0,20                                                                  5,26
PASAL Α.Ε. (ΚΟ)                          0,49            0,49            0,49        0,48             2,08
PC SYSTEMS (ΚΟ)                              
PERFORMANCE TECHNOLO             
PLIAS (ΚΑ)                                  0,30            0,30            0,30        0,30          -11,76
PROFILE (ΚΟ)                             0,81            0,85            0,89        0,78            -2,41
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.              0,96            0,94            1,03        0,93             2,13
QUALITY & RELIABILIT               0,12            0,12            0,14        0,12          -20,00
REDS (ΚO)                                  0,94            0,95                0,
RIDENCO (ΚΟ)                            0,20            0,20            0,20        0,20                    
RILKEN (KΟ)                               3,01            2,83            3,06        2,83            -1,63
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ              4,39            4,50            4,59        4,39            -2,44
SATO AE (ΚΟ)                             0,19            0,19            0,20        0,18            -5,00
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Κ         0,46            0,46            0,48        0,43                    
SPACE HELLAS (ΚΟ)                   0,38            0,38            0,39        0,36            -2,56
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.&                      
SPRIDER STORES (ΚΟ)               0,52            0,52            0,54        0,50             4,00
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (                0,97            0,89            0,97        0,89             4,30
UNIBIOS (ΚΟ)                             0,14            0,14            0,14        0,14            -6,67
UNIBIOS (ΠΟ)                                    
VELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ)               0,71            0,67            0,72        0,64             7,58
VIDAVO (ΚΟ)                               3,60            3,60            3,60        3,60                    
VIVARTIA (ΚΟ)                          20,28          19,90          20,80      19,90             1,05
VIVERE (ΚΟ)                               0,46
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ           0,40            0,37            0,40        0,37                    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ           1,53            1,53            1,53        1,53                    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ            1,29            1,23            1,29        1,21             8,40
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)                                 0,60            0,59            0,60        0,58                    
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ              3,02            2,99            3,04        2,90             1,00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ)                               0,47            0,47            0,48        0,47            -2,08
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)                    1,76            1,70            1,76        1,70                    
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ)                             0,62            0,64            0,64        0,59             3,33
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)                      0,27            0,29            0,29        0,27            -6,90
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)                           0,73            0,70            0,74        0,68            -1,35
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΟ)                                    
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΟ)                                    
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (Κ                 0,70            0,70            0,70        0,70             1,45
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)            1,20            1,20            1,20        1,20                    
ΑΝΕΚ (ΚΟ)                                  0,38            0,36            0,38        0,34             5,56
ΑΝΕΚ (ΠΟ ̀ 90)                                  
ΑΝΕΚ (ΠΟ ̀ 96)                           1,32            1,32            1,32        1,32             0,76
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ)                       

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)                    2,39            2,30            2,46        2,30             3,46
ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ)                                  
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ)                           0,51            0,51            0,51        0,51                    
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ)                           0,30            0,30            0,30        0,28             7,14
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ                     
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)              0,68            0,68            0,69        0,66            -1,45
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ)                                 
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ)                             
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA B                     
ΒΑΡΔΑΣ (ΚΟ)                              0,34            0,37            0,37        0,34            -2,86
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ (ΚΟ)                 3
ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕ                     
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ)                        0,61            0,61            0,65        0,60            -6,15
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ)                               0,18            0,18            0,18        0,18            -5,26
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)                          3,45            3,18            3,45        3,14           12,38
ΒΙΣ (ΚΟ)                                      0,97                   
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS          1,00            1,10            1,10        0,98          -18,03
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)            2,47            2,42            2,55        2,35             0,82
ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ)                            0,33            0,32            0,33        0,32             3,12
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)                         4,10            4,19            4,19        4,07            -2,15
ΓΕΚΕ (ΚΑ)                                    7,46            7,80            7,85        7,17            -4,97
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)            0,27            0,28            0,28        0,27            -3,57
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)               0,57            0,54            0,58        0,54             5,56
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)                   
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)               7,29                                                                -2,02
ΔΕΗ (ΚΟ)                                  12,87          12,30          12,87      12,12             5,49
ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ)                          0,65            0,64            0,66        0,64             1,56
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ)                  1,30            1,35            1,36        1,26            -3,70
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ)                                       
ΔΟΛ (ΚΟ)                                    1,04            1,01            1,04        0,99             5,05
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)               1,05            1,00            1,10        1,00             0,96
ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ)                              0,81            0,94            0,94        0,80            -5,81
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)                           0,36            0,34            0,36        0,34                    
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)                             
ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ.               0,08            0,08            0,08        0,08                    
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)            11,05          10,83          11,29      10,43             3,76
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ           0,48            0,47            0,48        0,46             2,13
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ)                          
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)                                 0,62            0,67            0,67        0,58                    
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (Κ               0,57            0,56            0,57        0,56                    
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO)                         0,37            0,36            0,37        0,34                    
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)                                 1,18            1,16            1,20        1,10             8,26
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)             0,90            0,95            0,95        0,89            -3,23
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)                                 
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)                               0,58            0,62            0,62        0,58                    
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (          1,00            1,02            1,05        1,00            -6,54
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ)                             1,97            1,97            1,97        1,97             1,55
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)         37,95          38,37          38,90      37,90            -1,56
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)                         3,19            2,98            3,19        2,98             7,05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ           1,04            1,01            1,04        1,01             2,97
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (            8,05            7,65            8,09        7,55             7,05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ         5,75            5,90            5,98        5,66            -2,87
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ                0,09            0,09            0,09        0,08                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ          0,36            0,36            0,36        0,36                    
ΕΛΤΟΝ (KΟ)                                0,47            0,48            0,48        0,47                    
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)                               2,22            2,22            2,40        2,22                    
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ)                                      
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ          3,75            3,76            3,79        3,68                    
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ                
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ                
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ)                              
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟ            
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)                        0,31            0,30            0,31        0,30                    
ΕΤΕΜ (ΚΑ)                                  0,42            0,41            0,44        0,40             2,44
ΕΥΑΘ (ΚΟ)                                   4,37            4,43            4,43        4,20             2,10
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)                                5,60            5,56            5,70        5,48             0,72
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)            0,54            0,56            0,58        0,54            -1,82
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)              2,79            2,76            2,80        2,75                    
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ)                  
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ)                               8,39            7,98            8,39        7,98             4,61
ΖΗΝΩΝ (ΚΟ)                               1,35            1,34            1,36        1,34                    
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (         1,55            1,57            1,57        1,48             1,31
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ)                  5,11            5,29            5,29        5,10             2,00
ΙΑΣΩ (ΚΟ)                                   2,50            2,41            2,50        2,41             0,40
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)              0,98            0,96            0,99        0,95             1,03
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)                 0,46            0,44            0,47        0,44                    
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)                                  0,65            0,65            0,68        0,63                    
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ)                            0,36            0,39            0,39        0,36            -5,26
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)                0,84            0,90            0,90        0,81             2,44
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ)                       
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙ                
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙ                
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)                           0,70            0,65            0,70        0,65             1,45
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)                          3,04            3,10            3,10        2,97             0,33
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ                 1
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ)                                 
ΚΑΕ (ΚΟ)                                     4,57            4,55            4,57        4,50             0,66
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)                    4,99            4,90            5,00        4,90             1,84
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)                       1,57            1,60            1,60        1,53             2,61
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)                0,67            0,61            0,69        0,61             6,35
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)                            1,27            1,28            1,39        1,18            -0,78
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO)                 0,17            0,18            0,18        0,16                    
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)                            61,80          61,80          61,80      61,80            -9,78
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ)                             2,39            2,45            2,45        2,37            -4,78
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)               0,63                                                              -10,00
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (Κ                   
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (             1,25            1,25            1,33        1,17             2,46
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ)                         0,06            0,06            0,06        0,06                    
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO)                                
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (            0,31            0,30            0,31        0,30             3,33
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (Κ              0,26            0,25            0,27        0,25            -3,70
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)                              5,31            5,26            5,35        5,26             0,19
ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (       0,21            0,21            0,21        0,19                    
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)                                 0,52            0,51            0,52        0,50            -1,89
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)                             
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)                        
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)                              1,29            1,27            1,29        1,26            -3,73
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (Κ             0,58                                                                -3,33
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)              3,80            3,80            3,99        3,78                    
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L                  0,77            0,79            0,79        0,77            -2,53
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)                    0,35            0,39            0,39        0,34            -5,41

ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)                             19,14          19,41          19,41      19,00            -1,39
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)                          0,57            0,57            0,57        0,57             5,56
ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO)                                   
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA)                        
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA)                        
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (                0,39            0,39            0,39        0,39                    
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)                    1,48            1,44            1,61        1,41                    
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Κ                  
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)           0,34            0,34            0,34        0,33                    
ΜΑΙΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ)                     0,23            0,23            0,23        0,22                    
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (Κ                   
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Κ                 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ)                  
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)                                9,36            9,36            9,38        9,24             1,52
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)                        0,66            0,65            0,67        0,63             1,54
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)                        0,52            0,50            0,52        0,49             8,33
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ          2,99            3,00            3,00        2,95            -0,33
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)               1,12            1,13            1,16        1,10            -2,61
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)                        8,30            8,08            8,52        8,08             1,47
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)                         0,33            0,33            0,33        0,33            -2,94
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ)                             0,15            0,14            0,15        0,14             7,14
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ          3,48            3,48            3,48        3,48                    
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ        0,65            0,64            0,65        0,64             1,56
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ               0,15            0,15            0,15        0,14             7,14
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ                       
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)                   4,05            3,94            4,05        3,82             5,47
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)               0,93                                                                  3,33
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)                0,45            0,44            0,46        0,44             2,27
ΝΕΛ (ΚΟ)                                    0,18            0,17            0,21        0,15          -62,50
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)                            0,74            0,69            0,75        0,69            -1,33
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO)                              0,56            0,52            0,57        0,52             5,66
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)                                        
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ)                                  
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ         0,39            0,36            0,40        0,36            -2,50
ΟΛΘ (ΚΟ)                                  12,10          12,47          12,47      11,75             2,54
ΟΛΠ (ΚΟ)                                  11,66          11,40          11,80      11,30             2,19
ΟΠΑΠ (ΚΟ)                               12,77          13,60          13,60      12,63            -3,98
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧ        2,31            2,31            2,31        2,31           10,00
ΟΤΕ (ΚΟ)                                     8,30            8,05            8,32        7,92             4,27
ΠΑΙΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ           0,45            0,45            0,47        0,45                    
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)                       0,60            0,56            0,62        0,56             3,45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ             4,78            4,88            4,97        4,65            -2,05
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)                            0,28            0,30            0,30        0,28          -15,15
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ)                  0,40            0,42            0,42        0,39            -2,44
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (          3,01            2,82            3,12        2,82            -3,83
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε            2,26            2,60            2,60        2,23          -11,02
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (Κ           4,95            4,87            4,95        4,86             3,12
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)            0,51            0,52            0,52        0,50                    
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)            3,35            3,30            3,35        3,30                    
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ)                            
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ)                           
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)                   0,22            0,22            0,22        0,20                    
ΡΕΒΟΙΛ (ΚΟ)                               0,72            0,72            0,74        0,72            -4,00
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)                    0,18            0,18            0,18        0,18             5,88
ΣΑΟΣ (ΚΟ)                                          
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)                    4,59            4,30            4,59        4,30             4,32
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥ        2,92            2,92            2,92        2,92            -1,35
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO)                             0,40            0,38            0,40        0,37                    
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)                           0,48            0,48            0,50        0,48             2,13
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)                            2,66            2,68            2,78        2,66            -2,92
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ)                                0,95            0,90            0,96        0,90             6,74
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ                0,50            0,50            0,52        0,50            -9,09
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)                   0,94            0,94            0,94        0,94             4,44
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (Κ            0,94            0,89            0,99        0,89             4,44
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ         3,36            3,25            3,41        3,21             5,33
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ)              0,77            0,77            0,77        0,77                    
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)                          0,12                   
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ            4,00            3,88            4,00        3,80             3,09
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Κ                     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (Κ           0,38            0,37            0,40        0,37             2,70
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ             0,42            0,42            0,42        0,42             5,00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)                      4,20            4,20            4,20        3,83                    
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)                               19,50          18,99          19,69      18,70             5,63
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)                               11,69          11,72          11,72      11,52            -0,93
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ)                        11,92          11,93          11,93      11,70            -8,31
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ)                         5,00            5,00            5,00        5,00            -4,03
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)                                  1,06            1,06            1,08        1,03                    
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ)                                   
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)                     0,33            0,33            0,33        0,33            -5,71
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ)                       
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)                     1,16            1,06            1,19        0,96            -0,85
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)                              0,82            0,80            0,83        0,78             3,80
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ)                     
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ)                0,17            0,17            0,18        0,17            -5,56
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΟ)                     3
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟ             0,48                                                                  4,35
ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)                             

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Μέχρι και τα 1,2697 δολ.
-χαμηλά 14 μηνών- έφτασε το
ευρώ χθες, ενώ στο «κόκκινο»
βρέθηκαν οι μεγαλύτερες ευρω-
παϊκές αγορές (σ.σ. εκτός από
της Αθήνας που έκλεισε με άνοδο
0,98%), καθώς η ανησυχία για
μετάδοση της ελληνικής κρίσης
στην Πορτογαλία και την Ισπανία
εντάθηκαν μετά τις δηλώσεις
του επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζαν
Κλοντ Τρισέ, ότι η Κεντρική Τρά-
πεζα της ευρωζώνης δεν προτί-
θεται να λάβει πρόσθετα μέτρα.

Στον απόηχο και της «πιθα-
νολογίας» για αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους, το απόγευμα
το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγ-
ματευόταν στα 1,2708 δολάρια
από το επίπεδο των 1,2814 δολ.
που έκλεισε την Τετάρτη. 

Παράλληλα, ο Moody’s, προ-
ειδοποίησε ότι υπάρχει σοβαρό
ενδεχόμενο να εξαπλωθεί ο κίν-
δυνος στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Πορτογαλίας, της
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ιρλαν-
δίας, αλλά και σε αυτό της Βρε-
τανίας.

Ο οίκος αναφέρει πως υπάρ-
χουν ήδη ανησυχίες για κάποια
τραπεζικά συστήματα, με βάση
τα πιστωτικά προφίλ των χώρων
στις οποίες ανήκουν όπως το ελ-
ληνικό, το πορτογαλικό και σε

κάποιο βαθμό, το ιταλικό. Οπως
τονίζει, αν και οι τράπεζες της
Ιταλίας είναι σχετικά εύρωστες
προς το παρόν, ωστόσο ενδέχεται
να αντιμετωπίσουν κίνδυνο σε
περίπτωση που ενταθούν οι πιέ-
σεις στην αγορά.

Από την πλευρά του ο Fitch,
ανέφερε ότι η παγκόσμια οικο-
νομική κρίση θα καθυστερήσει
περαιτέρω την υιοθέτηση του
ευρώ σε επτά χώρες της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
λόγω της επιδείνωσης των δη-
μοσιονομικών τους ελλειμμάτων.

Στον απόηχο, με πτώση έκλει-
σαν τα ευρωπαϊκά Χρηματιστή-
ρια, ενώ απώλειες σημείωνε η
Wall Street, καθώς ο Dow Jones
υποχωρούσε 0,52% στις
10.811,14 μονάδες, ο S&P 500
είχε πτώση 0,69% στις 1.157,87
μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχανε
0,71% στις 2.385,25 μονάδες.
Ειδικότερα, με πτώση 4,26%
έκλεισε τη χθεσινή συνεδρία ο
Γενικός Δείκτης FTSE Mib του
Μιλάνου. Πτώση 2,93% κατέ-
γραψε ο Γενικός Δείκτης Ibex-
35 στη Μαδρίτη, ενώ στην Πορ-
τογαλία ο PSI-20 έχανε 2,37%.

Στην Αθήνα, η αγορά αντέ-
δρασε μετά από 3 πτωτικές συ-
νεδριάσεις στη διάρκεια των
οποίων είχαν καταγραφεί απώ-

λειες 11,12%. O Γενικός Δείκτης
Τιμών έκλεισε στις 1.678,42 μο-
νάδες έναντι 1.662,10 μονάδων
της προηγουμένης, σημειώνοντας
άνοδο 16,32μονάδων, ή σε πο-
σοστό 0,98%. Στο +1,35% ήταν
οι τράπεζες. Στο μεταξύ, το κό-
στος δανεισμού των χωρών της
περιφέρειας της ΕΕ κλιμακώθηκε
και χθες, ενώ ανάλογη αύξηση
είχε το κόστος ασφάλισης των
ομολόγων τους, έναντι αθέτησης
πληρωμών.

Ο κ. Τρισέ, πάντως, κατά τη
χθεσινή συνέντευξη Τύπου της
ΕΚΤ, όπως έγραψε η «WSJ» κρά-
τησε το πιο ισχυρό του όπλο
για να σταματήσει τη μετάδοση
της ελληνικής κρίσης. 

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν απο-
κλείουν το ενδεχόμενο να το
«εξαπολύσει» στο μέλλον. Πρό-
κειται για την αποκαλούμενη
«πυρηνική επιλογή» της ΕΚΤ,
μία διαδικασία που θα περιλαμ-
βάνει την απόκτηση κρατικών
τίτλων απευθείας από τη δευτε-
ρογενή αγορά ομολόγων.

Παράλληλα, στήριξε τα μέτρα
της ελληνικής κυβέρνησης και
δήλωσε ότι θα παρακολουθεί
στενά την υλοποίηση του προ-
γράμματος λιτότητας. Διαχώρισε
μάλιστα την περίπτωση της Ισπα-
νίας και της Πορτογαλίας και
χαρακτήρισε «κατάλληλα» τα
επιτόκια δανεισμού από την ΕΚΤ,
μετά την ανακοίνωση για τη δια-
τήρησή τους στο ιστορικό χαμηλό
του 1%.

Επίσης, ο κ. Τρισέ, κλήθηκε
να εξηγήσει την απόφαση να
αναστείλει τους κανονισμούς για
την καταλληλότητα των ελληνι-
κών ομολόγων. 

Οπως είπε: Το φιλόδοξο σχέ-
διο δημοσιονομικής προσαρμο-
γής που παρουσίασε η ελληνική
κυβέρνηση δικαιολογεί την αλ-
λαγή στους κανόνες για τις εγ-
γυήσεις. Η ΕΚΤ κλήθηκε ως ανε-
ξάρτητος οργανισμός, να κρίνει
την ποιότητα του προγράμματος
στήριξης της Ελλάδας που εξέ-
ταζαν από κοινού Κομισιόν και
ΔΝΤ και το Διοικητικό Συμβούλιο
έκρινε το σχέδιο ως κατάλληλο.
Ακόμη, ζητήθηκε η ανεξάρτητη
γνώμη της ΕΚΤ για το αν θεω-
ρείτο κατάλληλο να ενεργοποι-
ηθεί ο μηχανισμός στήριξης της
Ελλάδας, όπου και πάλι το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας
υπόψιν το ελληνικό σχέδιο ανά-

καμψης, αποκρίθηκε θετικά.
«Η απόφαση για την αναστο-

λή των κανονισμών ήταν σύμ-
φωνη με τη γενικότερη στάση
μας στο ελληνικό ζήτημα και
δείχνει τη συνέπεια με την οποία
αντιμετωπίσαμε το θέμα εξ αρ-
χής», ανέφερε και επανέλαβε
ότι δεν έχει συζητηθεί κανένα
ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελ-
λάδας. «Για μένα, προσωπικά,
δεν τίθεται θέμα χρεοκοπίας»,
υπογράμμισε.

Σε κοινή τους επιστολή, Μέρ-
κελ και Σαρκοζί, επίσης απέ-
κλεισαν το ενδεχόμενο, ενώ η
κ. Καρολάιν Ατκινσον, διευθύν-
τρια των εξωτερικών σχέσεων
του ΔΝΤ κατά την εβδομαδιαία
συνέντευξη Τύπου, δήλωσε:
«Μία αδυναμία πληρωμής (από
την Ελλάδα) δεν αποτελεί εναλ-
λακτική επιλογή, ουδέποτε προ-
τάθηκε ως μία επιλογή. Οι ελ-
ληνικές Αρχές το τόνισαν, ο πρό-
εδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ
το έχει επαναλάβει».

Από την πλευρά του, ο υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είπε: «Αν
είχαμε αναδιάρθρωση του χρέ-
ους, τότε θα είχαμε - και το λέμε
όλοι αυτό (...) ακριβώς το είδος
της μεγάλης πυρκαγιάς που δεν
θα μπορούσαμε πλέον να ελέγ-
ξουμε».

Νέα μεγάλη υποχώρηση για το ευρώ στα 1,2697 δολάρια Οι ταραχές
απειλούν

τον Τουρισμό

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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Δείκτης                              Τιμή              Διαφ.        %Διαφ.       Κατώτ.            Ανώτ.

Γενικός

International

Ασφάλειες

Εμπόριο

Κατασκευές & Υλικά

Μέσα Ενημέρωσης

Πετρέλαιο Αέριο

Οικιακά Προϊόντα

Πρώτες Υλες

Ταξίδια Αναψυχή

Τηλεπικοινωνίες

Τραπεζών

Τρόφιμα ποτά

Υγεία

Χημικά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ  

1.678,42        16,32       0,98%      1.651,67      1.701,74

2.173,29        26,97       1,26%      2.132,33      2.203,75

1.647,06       -11,85      -0,71%      1.647,06      1.694,44

2.064,25        29,31       1,44%      2.027,10      2.077,94

2.739,75      120,42       4,60%      2.619,33      2.740,12

1.978,83       -67,82      -3,31%      1.932,62      2.089,45

2.914,65      149,69       5,41%      2.755,54      2.943,89

2.951,24        43,94       1,51%      2.883,11      2.979,21

2.122,63        75,67       3,70%      2.046,96      2.133,92

2.294,14       -79,15      -3,34%      2.269,11      2.425,06

2.284,63        93,58       4,27%      2.180,04      2.290,14

1.706,45        22,80       1,35%      1.655,99      1.750,18

6.192,95     -238,09      -3,70%      6.192,95      6.432,96

2.482,29     -123,36      -4,73%      2.462,54      2.686,40

5.871,37      139,04       2,43%      5.631,58      5.879,85

O υπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού, Παύλος Γερουλά-
νος  είχε επαφές με τους φο-
ρείς του Τουριστικού κλάδου.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Τρισέ: «Για μένα,
προσωπικά, 
δεν τίθεται θέμα 
χρεοκοπίας»
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Ολοι οι τελικοί από το 1958
Ετος Πόλη Τελικός Σκορ
1958 Ρίγα/Σόφια ASK ΡΙΓΑ - Ακαντέμικ Σόφιας 86-81, 84-71
1959 Ρίγα/Σόφια ASK ΡΙΓΑ - Ακαντέμικ Σόφιας 79-58, 69-67
1960 Τιφλίδα/Ρίγα ASK ΡΙΓΑ - Ντιναμό Τιφλίδας 61-51, 69-62
1961 Μόσχα/Ρίγα ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ASK Ρίγα 61-66, 87-62
1962 Γενεύη ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - Ρεάλ Μαδρίτης 90-83
1963 Μαδρίτη/Μόσχα ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - Ρεάλ Μαδρ. 69-86, 71-74, 99-80
1964 Μπρνο/Μαδρίτη ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Σπάρτακ Μπρνο 99-110, 84-64
1965 Μόσχα/Μαδρίτη ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 81-88, 76-62
1966 Μπολόνια ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ - Σλάβια Πράγας 77-72
1967 Μαδρίτη ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Σίμενταλ Μιλάνο 91-83
1968 Λιόν ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Σπάρτακ Μπρνο 98-95
1969 Βαρκελώνη ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - Ρεάλ Μαδρίτης 103-99
1970 Σεράγεβο ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 79-74
1971 Αμβέρσα ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - Ινις Βαρέζε 67-53
1972 Τέλ Αβίβ ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ - Γιουγκοπλάστικα 70-69
1973 Λιέγη ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 71-66
1974 Ναντ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Ινις Βαρέζε 84-82
1975 Αμβέρσα ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ - Ρεάλ Μαδρίτης 79-66
1976 Γενεύη ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ - Ρεάλ Μαδρίτης 81-74
1977 Βελιγράδι ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Μομπιλτζίρτζι Βαρέζε 78-77
1978 Μόναχο ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Μομπιλτζίρτζι Βαρέζε 75-67
1979 Γκρενόμπλ ΜΠΟΣΝΑ ΣΕΡΑΓΕΒΟ - Εμερσον Βαρέζε 96-93
1980 Βερολίνο ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 89-85
1981 Στρασβούργο ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Σινουντίνε Μπολόνια 80-79
1982 Κολονία ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-80
1983 Γκρενόμπλ ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ - Μπίλι Μιλάνο 69-68
1984 Γενεύη ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ - Μπαρτσελόνα 79-73
1985 Αθήνα ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - Ρεάλ Μαδρίτης 87-78
1986 Βουδαπέστη ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - Ζαλγκίρις Κάουνας 94-82
1987 Λωζάνη ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 71-69
1988 Γάνδη ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-84
1989 Μόναχο ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 75-69
1990 Σαραγόσα ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ - Μπαρτσελόνα 72-67
1991 Παρίσι ΠΟΠ 84 - Μπαρτσελόνα 70-65
1992 Κων/πολη ΠΑΡΤΙΖΑΝ Βελιγραδίου - Μπανταλόνα 71-70
1993 Αθήνα ΛΙΜΟΖ - Μπένετον Τρεβίζο 59-55
1994 Τελ Αβίβ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ - Ολυμπιακός 59-57
1995 Σαραγόσα ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - Ολυμπιακός 73-61
1996 Παρίσι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Μπαρτσελόνα 67-66
1997 Ρώμη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Μπαρτσελόνα 73-58
1998 Βαρκελώνη ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΕΚ 58-44
1999 Μόναχο ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - Κίντερ Μπολόνια 82-74
2000 Θεσσαλονίκη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-67
2001 Παρίσι ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Παναθηναϊκός (Σουπρολίγκα) 81-67
2001 Μπολόνια/Βιτόρια ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - Ταού (Ευρωλίγκα) 65-78, 94-73, 80-60, 79-96, 82-74 
2002 Μπολόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Κίντερ Μπολόνια 89-83
2003 Βαρκελώνη ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - Μπενετόν Τρεβίζο 76-65
2004 Τελ Αβιβ ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Σκίπερ Μπολόνια 118-74
2005 Μόσχα ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Ταού 90-78
2006 Πράγα ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - Μακάμπι Τελ Αβιβ 73-69
2007 Αθήνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91
2008 Μαδρίτη ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-77
2009 Βερολίνο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71

Α’ Φάση («24»)
1ος όμιλος

1η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική
21/10/09    40-85    Τσιμπόνα - Σιένα                          3/12/09       64-90
22/10/09    71-52    Ζαλγκίρις - Ασβελ                         3/12/09       67-77
22/10/09    59-82    Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα     3/12/09       55-89

2η αγωνιστική                                                          7η αγωνιστική
28/10/09    76-78    Ασβελ - Φενέρμπαχτσε                 9/12/09       68-61
29/10/09    81-59    Μπαρτσελόνα - Τσιμπόνα           10/12/09       80-66
29/10/09    84-64    Σιένα - Ζαλγκίρις                        10/12/09       83-72

3η αγωνιστική                                                          8η αγωνιστική
4/11/09      65-82    Ασβελ - Σιένα                             16/12/09       74-83
4/11/09      67-62    Φενέρμπαχτσε - Τσιμπόνα          16/12/09       77-80
5/11/09      70-77    Ζαλγκίρις - Μπαρτσελόνα           17/12/09       55-89

4η αγωνιστική                                                          9η αγωνιστική
11/11/09    64-52    Τσιμπόνα - Ζαλγκίρις                      7/1/10       61-68
11/11/09    83-87    Φενέρμπαχτσε - Σιένα                    6/1/10     58-101
11/11/09    76-62    Μπαρτσελόνα - Ασβελ                    7/1/10       90-64

5η αγωνιστική                                                        10η αγωνιστική
25/11/09    78-84    Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε                  14/1       76-68
25/11/09    71-68    Ασβελ - Τσιμπόνα                               14/1       71-73
26/11/09    65-84    Σιένα - Μπαρτσελόνα                         14/1       70-85

2ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική

21/10/09    94-72    Ολυμπιακός - Ορλεάν                   2/12/09       88-84
22/10/09    64-72    Παρτιζάν - Μάλαγα                      2/12/09       72-64
22/10/09    77-70    Λιέτουβος Ρίτας - Εφές Πίλσεν      3/12/09       62-77

2η αγωνιστική                                                          7η αγωνιστική
29/10/09    62-69    Ορλεάν - Λιέτουβος Ρίτας             9/12/09       72-77
28/10/09    86-68    Μάλαγα - Ολυμπιακός                10/12/09       68-89
29/10/09    77-67    Εφές Πίλσεν - Παρτιζάν              10/12/09       92-93

3η αγωνιστική                                                          8η αγωνιστική
4/11/09      97-73    Ολυμπιακός - Λιέτουβος Ρίτας     16/12/09       89-83
5/11/09      78-71    Παρτιζάν - Ορλεάν                     17/12/09       72-75
5/11/09      93-88    Μάλαγα - Εφές Πίλσεν                17/12/09       79-77

4η αγωνιστική                                                          9η αγωνιστική
12/11/09    78-56    Λιέτουβος Ρίτας - Παρτιζάν             6/1/10       67-79
11/11/09    74-86    Ορλεάν - Μάλαγα                           7/1/10       88-72
12/11/09  105-90    Ολυμπιακός - Εφές Πίλσεν              7/1/10       93-85

5η αγωνιστική                                                        10η αγωνιστική
26/11/09    77-64    Εφές Πίλσεν - Ορλεάν                        13/1       75-60
26/11/09    91-84    Μάλαγα - Λιέτουβος Ρίτας                  13/1       73-71
26/11/09    86-80    Παρτιζάν - Ολυμπιακός                      13/1       60-81

3ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική

15/10/09    85-65    Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολίμπια Λ.     3/12/09       82-65
21/10/09    65-66    Μαρούσι - ΤΣΣΚΑ Μόσχας            2/12/09       65-78
22/10/09    77-65    Ρόμα - Κάχα Λαμποράλ                 2/12/09       60-67

2η αγωνιστική                                                          7η αγωνιστική
28/10/09    69-74    ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρόμα                10/12/09       72-57
29/10/09    86-81    Κάχα Λαμποράλ - Μακάμπι        10/12/09       91-82
29/10/09    75-81    Ολίμπια Λιουμπ. - Μαρούσι          9/12/09       62-74

3η αγωνιστική                                                          8η αγωνιστική
4/11/09      71-83    Μαρούσι - Ρόμα                          16/12/09       87-74
5/11/09      71-54    Μακάμπι Τ. Αβ. - ΤΣΣΚΑ Μόσ.     17/12/09       72-77
5/11/09      76-82    Ολίμπια Λ. - Κάχα Λαμποράλ      16/12/09       53-62

4η αγωνιστική                                                          9η αγωνιστική
11/11/09  86-103    Μαρούσι - Κάχα Λαμποράλ             6/1/10       65-73
11/11/09    79-69    ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολίμπια Λιουμ.     7/1/10       80-77
12/11/09    90-92    Ρόμα - Μακάμπι Τελ Αβίβ                7/1/10       59-79

5η αγωνιστική                                                        10η αγωνιστική
25/11/09    87-70    Ολίμπια Λιουμπλιάνας - Ρόμα             14/1       48-69
26/11/09    75-67    Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μαρούσι             14/1       75-83
26/11/09    67-71    Κάχα Λαμποράλ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας       14/1       83-84

4ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική

21/10/09    81-87    Πρόκομ - Ολντενμπουργκ            3/12/09       82-80
22/10/09    84-81    Κίμκι - Ρεάλ Μαδρίτης                  2/12/09       59-70
22/10/09    67-75    Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός   3/12/09       68-80

2η αγωνιστική                                                          7η αγωνιστική
28/10/09    70-79    Ολντενμπουργκ - Αρμάνι Μιλ.      9/12/09       51-79
28/10/09    94-72    Ρεάλ Μαδρίτης - Πρόκομ              9/12/09       76-82
29/10/09  101-66    Παναθηναϊκός - Κίμκι                   9/12/09       87-82

3η αγωνιστική                                                          8η αγωνιστική
4/11/09      77-72    Κίμκι - Ολντενμπουργκ               16/12/09       62-49
4/11/09      88-83    Πρόκομ - Αρμάνι Μιλάνο            17/12/09       69-82
5/11/09      80-70    Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός  17/12/09       76-67

4η αγωνιστική                                                          9η αγωνιστική
11/11/09    65-75    Πρόκομ - Παναθηναϊκός                 6/1/10       66-74
11/11/09  61-104    Ολντενμπουργκ - Ρεάλ Μαδρ.         6/1/10       60-73
12/11/09    68-72    Αρμάνι Μιλάνο - Κίμκι                    7/1/10       63-79

5η αγωνιστική                                                        10η αγωνιστική
25/11/09    89-67    Κίμκι - Πρόκομ                                   13/1       70-75
25/11/09    96-63    Παναθηναϊκός - Ολντενμπουργκ        13/1       67-64
26/11/09    82-69    Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο         13/1       75-66

Τελικές βαθμολογίες
        2ος όμιλος                    3ος όμιλος                   4ος όμιλος
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  8-2   1. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧ.    8-2   1. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ   8-2
2. ΜΑΛΑΓΑ             7-3   2. ΚΑΧΑ ΛΑΜΠ.     7-3   2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
3. ΠΑΡΤΙΖΑΝ         5-5   3. ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α.  6-4   3. ΚΙΜΚΙ                    6-4
4. ΕΦΕΣ ΠΙΛΣΕΝ    4-6   4. ΜΑΡΟΥΣΙ          4-6   4. ΠΡΟΚΟΜ ΤΡΕΦΛ    4-6
5. Λιέτουβος Ρίτας   4-6   5. Ρόμα                  4-6   5. Αρμάνι Μιλάνο       3-7
6. Ορλεάν               2-8   6. Ολίμπια Λ.          1-9   6. Ολντενμπουργκ     1-9

Β’ Φάση («16»)
5ος όμιλος

1η αγωνιστική                                                           5η αγωνιστική
27/1/10      59-64    Παναθηναϊκός - Παρτιζάν               4/3/10       82-66
28/1/10      79-69    Μπαρτσελόνα - Μαρούσι                3/3/10       85-58

2η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική
3/2/10        67-66    Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα             11/3/10       64-82
4/2/10        80-78    Μαρούσι - Παναθηναϊκός             11/3/10       79-82

3η αγωνιστική                                                           4η αγωνιστική
11/2/10      57-49    Μαρούσι - Παρτιζάν                     25/2/10       76-79
11/2/10      83-71    Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός     25/2/10       70-67

6ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           5η αγωνιστική

27/1/10      77-70    Ρεάλ Μαδρίτης - Εφες Πίλσεν         4/3/10       77-75
28/1/10      76-72    Σιένα - Μακάμπι Τ. Αβ.                   4/3/10       82-97

2η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική
3/2/10        88-78    Εφες Πίλσεν - Σιένα                      11/3/10       87-93
4/2/10        81-76    Μακάμπι Τ. Αβ. - Ρεάλ Μαδρίτης   11/3/10       66-64

3η αγωνιστική                                                           4η αγωνιστική
11/2/10      72-62    Μακάμπι Τ. Αβ. - Εφες Πίλσεν       25/2/10       56-63
11/2/10      83-76    Σιένα - Ρεάλ Μαδρίτης                  25/2/10       69-77

7ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           5η αγωνιστική

27/1/10      86-78    ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μάλαγα               3/3/10       76-70
28/1/10      89-65    Πρόκομ - Ζαλγκίρις Κάουνας          3/3/10       88-93

2η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική
3/2/10        68-83    Ζαλγκίρις K. - ΤΣΣΚΑ Μόσχας       11/3/10       71-84
3/2/10        50-70    Μάλαγα - Πρόκομ                        11/3/10       82-63

3η αγωνιστική                                                           4η αγωνιστική
10/2/10      84-73    ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Πρόκομ              24/2/10       81-88
10/2/10      86-68    Μάλαγα - Ζαλγκίρις                      24/2/10       84-89

8ος όμιλος
1η αγωνιστική                                                           5η αγωνιστική

28/1/10      83-70    Κίμκι - Τσιμπόνα                             3/3/10       63-82
28/1/10      85-89    Κάχα Λαμποράλ - Ολυμπιακός        4/3/10     85-102

2η αγωνιστική                                                           6η αγωνιστική
3/2/10        87-69    Ολυμπιακός - Κίμκι                       11/3/10       83-96
4/2/10        75-78    Τσιμπόνα - Κάχα Λαμποράλ          11/3/10     90-102

3η αγωνιστική                                                           4η αγωνιστική
10/2/10      78-75    Ολυμπιακός - Τσιμπόνα                24/2/10       97-94
11/2/10      71-82    Κίμκι - Κάχα Λαμποράλ                 25/2/10       94-83

Τελικές βαθμολογίες 
5ος όμιλος 6ος όμιλος 7ος όμιλος 8ος όμιλος

1. Μπαρτσελόνα 5-1  1. Μακάμπι   4-2   1. ΤΣΣΚΑ       5-1   1. ΟΣΦΠ      5-1
2. Παρτιζάν        3-3  2. Ρεάλ Μ.     3-3   2. Πρόκομ     3-3   2. Κάχα       3-3
3. ΠΑΟ               2-4  3. Σιένα        3-3   3. Μάλαγα     2-4   3. Κίμκι       3-3
4. Μαρούσι         2-4  4. Εφές         2-4   4. Ζαλγκίρις   2-4   4. Τσιμπόνα 1-5

Πλέι Οφ
23/3 25/3 30/3 1/4

Α) Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 68-61 63-70 84-73 84-78
Β) Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτιζάν 77-85 98-78 73-81 67-76
Γ) ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Κάχα Λαμποράλ 86-63 83-63 53-66 74-70
Δ) Ολυμπιακός - Πρόκομ Τρεφλ 83-79 90-73 78-81 70-86

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

30 Παναθηναϊκός
1962, 1963, 1968, 1970, 1972, 1973,

1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982,
1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1997,
1999, 2000, 20011, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

21 Ολυμπιακός
1961, 1977, 1979, 1993, 1994, 1995,

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010

14 ΑΕΚ
1959, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969,

1971, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006

12 Αρης
1980, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989,

1990, 1991, 1992, 2007, 2008, 20102
7 ΠΑΟΚ
1960, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000,

2001
2 Ηρακλής
1996, 2001
2 Πανιώνιος
1997, 2009
2 Περιστέρι
2001, 2002
1 Πανελλήνιος 1958
1 Μαρούσι 2010

Οι συμμετοχές των ελληνικών ομάδων

Οι θέσεις των ελληνικών ομάδων
Πρωταθλητής Φιναλίστ 3η θέση 4η / Ημιτελικός

Παναθηναϊκός 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 2001 1994, 1995, 2005 1972
Ολυμπιακός 1997 1994, 1995 1999 2009
ΑΕΚ - 1998 - 1966, 2001
Αρης - - 1989 1988, 1990
ΠΑΟΚ - - 1993 -

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Θοδωρής Παπαλουκάς περιέγραψε
μέσω του προσωπικού του blog στην
ιστοσελίδα της «Wind» πώς οι παίκτες
του Ολυμπιακού παρακολούθησαν
τα θλιβερά επεισόδια στην Ελλάδα
μέσω τηλεοράσεων στο Παρίσι, όπου
βρίσκονται για το φάιναλ φορ της
Euroleague. «Βρισκόμαστε από το
απόγευμα της Τρίτης στο Παρίσι,
αλλά ουσιαστικά από την Τετάρτη
ουσιαστικά ξεκινήσαμε να μετράμε
αντίστροφα για τον ημιτελικό με
την Παρτιζάν, με την πρώτο προπό-
νηση επί γαλλικού εδάφους. Δυστυ-
χώς παρακολουθήσαμε από τη γαλ-
λική τηλεόραση τα τραγικά γεγονότα
που έγιναν στην Αθήνα και είμαστε
όλοι σοκαρισμένοι», ανέφερε αρχικά
και συνέχισε: «Σε τέτοιες ώρες δεν
υπάρχουν αρκετά λόγια παρηγοριάς
και συμπόνιας για τις οικογένειες
που θρηνούν. Οι εικόνες που είδαμε
δύσκολα βγαίνουν από το μυαλό,
αλλά συνεχίζουμε να προετοιμαζό-
μαστε για την αναμέτρηση με τους
Σέρβους». 

Για τον ίδιο η συμμετοχή σε ένα
φάιναλ φορ δεν είναι κάτι πρωτό-
γνωρο. «Αυτό είναι το 8ο συνεχόμενο
φάιναλ φορ της καριέρας μου και
νιώθω ευλογημένος που είμαι υγιής
και μπορώ να μετρώ τόσες συμμε-
τοχές. Βεβαίως και δεν υπάρχει σύγ-
κριση με το πρώτο μου φάιναλ φορ,
το 2003, αλλά είναι πάντα μία ξε-
χωριστή στιγμή την οποία πλέον
προσεγγίζω σαν άλλον έναν αγώνα
για την Ευρωλίγκα, μακριά από το
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», τόνισε. 

Οσο για το φετινό Ολυμπιακό
και την Παρτιζάν είπε: «Η ομάδα
είναι πιο έμπειρη, αφού ερχόμαστε
μαζί για δεύτερη σερί φορά και συ-
νεπώς πιο συνειδητοποιημένη για
τις ανάγκες ενός φάιναλ φορ. Εχει
φτιαχτεί ένα πολύ καλό κράμα της
εμπειρίας κάποιων παλιών παικτών
με τον ενθουσιασμό των νέων. Υπάρ-
χει συνοχή και θέλω να πιστεύω ότι
θα βγάλουμε την απαιτούμενη ενέρ-
γεια στο παρκέ, παίζοντας όπως κά-
νουμε όλη τη χρονιά. Η Παρτιζάν
είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος
που γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος
πολύ απλά επειδή δεν έχει το πα-
ραμικρό άγχος. Είναι κάτι που πρέπει
να προσέξουμε ιδιαιτέρως». 

Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού,
που παρά τις οικονομικές δυσκολίες
θα δώσει μαζικά το «παρών» στο
φάιναλ φορ. «Από σήμερα καταφτά-
νει στο Παρίσι πολύς κόσμος και
αύριο το Μπερσί θα είναι κόκκινο
από τους φιλάθλους μας. Θέλω να
τους ευχαριστήσω από καρδιάς επει-
δή σε μία δύσκολη εποχή μπήκαν
στον κόπο και στα έξοδα να μας
ακολουθήσουν για να μας στηρίξουν.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και
το εκτιμούμε ιδιαιτέρως», τόνισε.

Το 7ο φάιναλ φορ 
του Γιαννάκη

Ηταν 11 Απριλίου 1996 όταν ο
Παναγιώτης Γιαννάκης πανηγύρισε
ως παίκτης το πρώτο του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών στο Παρίσι. Μια
κούπα που έλειπε από το ελληνικό
μπάσκετ. Τότε φορούσε τη φανέλα
του Παναθηναϊκού. Τώρα, δεκατέσ-
σερα χρόνια αργότερα, στην πόλη
του φωτός θα προσπαθήσει να κα-
τακτήσει την πρώτη ευρωπαϊκή κού-
πα στην καριέρα του - σε συλλογικό
επίπεδο - ως τεχνικός για λογαριασμό
του Ολυμπιακού. Ο «Δράκος» έχει
συμμετάσχει σε πέντε φάιναλ φορ
ως αθλητής, ενώ φέτος θα δώσει το
παρών για δεύτερη φορά σε αυτό
το ραντεβού των κορυφαίων της
«Γηραιάς Ηπείρου» ως προπονητής.
Πέρα από την επιτυχία του 1996 με
τον Παναθηναϊκό, έχει αγωνισθεί
με τον Αρη το 1988 στη Γάνδη (τέ-
ταρτος), το 1989 στο Μόναχο (τρί-
τος) και το 1990 στη Σαραγόσα (τέ-
ταρτος), ενώ με το «τριφύλλι» έπαιξε
και στη Σαραγόσα το 1995 (τρίτος).

Παπαλουκάς:
«Είμαστε όλοι
σοκαρισμένοι» 

πιστεύουμε στην ομάδα μας, εχουμε
εμπιστοσύνη στους παίκτες μας και
πιστεύουμε ότι τελικά θα πάρουμε
την σημαντική νίκη». 

Στον αντίποδα ο Εβγκένι Πα-
σούτιν της ΤΣΣΚΑ υποστήριξε: «Εί-
μαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε
στην μεγάλη πρόκληση και να αντι-
μετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα. Ελ-
πίζω να κερδίσουμε» ξεκίνησε ο Ρώ-
σος. 

«Ολοι λένε ότι η Μπαρτσελόνα
είναι το φαβορί. Παίζει πολύ καλό
μπάσκετ, αλλά ένας αγώνας είναι
πάντα ένας αγώνας. Προετοιμαζό-
μαστε για να φτάσουμε στον τελικό.
Κάθε χρόνο στόχος μας είναι το ευ-
ρωπαϊκό. Από το ξεκίνημά μου στην
ομάδα αισθάνθηκα πίεση και ευχα-
ριστώ τους παίκτες μου και τους αν-
θρώπους της ομάδας για την εμπι-
στοσύνη που μου έδειξαν. Το ρωσικό

μπάσκετ και η ΤΣΣΚΑ είχε μεγάλους
παίκτες στο παρελθόν, που δημι-
ούργησαν μια τεράστια παράδοση
επιτυχιών. 

Αυτή την παράδοση εμείς θέ-
λουμε να την συνεχίσουμε. Στην
ομάδα έγιναν φέτος πολλές αλλαγές,

ήρθαν αρκετοί νέοι παίκτες, όμως,
όλοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να φτάσουμε ως εδώ.
Ηταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για
εμάς η φετινή. Το φάιναλ φορ είναι
κάτι ξεχωριστό ως γεγονός και εί-
μαστε ευτυχισμένοι που θα το ζή-
σουμε και πάλι».

Τσίλντρες
Πέρυσι έφτασε ένα βήμα πριν

την πηγή. Φέτος, ο Τζος Τσίλντρες
είναι αποφασισμένος να πιει και
νερό… 

«Το πρώτο μάθημα είναι ότι πρέ-
πει να φτάνεις μέχρι τέλους. Πέρυσι
χάσαμε στον ημιτελικό, όμως, εγώ
έχω ιδιαίτερες προσδοκίες για εμένα
και την ομάδα μου. Ελπίζω να κερ-
δίσουμε». 

Ερωτηθείς για την σαφή του βελ-
τίωση σε σχέση με την περσινή χρο-
νιά, απάντησε: 

«Ηταν πιο εύκολη η φετινή χρο-
νιά για εμένα. Αιστάνθηκα πολύ
άνετα με τους συμπαίκτες μου. Ολα
αυτά επηρέασαν θετικά και την κα-
θημερινή μου ζωή. Είμαι ιδιαίτερα
χαρούμενος που ήρθα στην Ευρώπη
και τον Ολυμπιακό. Χαίρομαι για
όσα έχουμε πετύχει και ελπίζω να
συνεχίσουμε έτσι». 

Οσον αφορά στο αν υπάρχουν
εξτρά κίνητρα, είπε: «Στο μπάσκετ
πρέπει να είσαι πάντα ανταγωνιστι-
κός. Θέλεις πάντα να είσαι ο καλύ-
τερος. Το ίδιο θέλω και εγώ. Στο
φάιναλ φορ παίζεις κόντρα στους
καλύτερους και θέλεις να κερδίσεις.
Αυτό είναι το κίνητρό μου και της
ομάδας μου».

«Πάρτε το Ελληνες!»
O Γιώργος Βασιλακόπουλος βρί-

σκεται ήδη στο Παρίσι, όπου είχε
συνάντηση με τον Τζόρντι Μπερτο-
μέου και άλλα στελέχη της Ευρω-
λίγκα, για το καλεντάρι των επόμε-
νων χρόνων. 

Ο πρόεδροςε της FIBA Europe,
λίγο πριν μπει στην αίθουσα όπου
έγινε το ραντεβού τόνισε με νόημα:
«Η κατάσταση είναι δύσκολη στην

Ελλάδα... Ελπίζω να το πάρει η ελ-
ληνική ομάδα, για να καταλάβουν
οι Ευρωπαίοι ότι η Ελλάδα δεν είναι
παρίας. Να συνειδητοποιήσουν πως
έχουμε ικανότητες...».

• Ο ένας από την Αθήνα και ο
άλλος από τις ΗΠΑ. Παναγιώτης και
Γιώργος Αγγελόπουλος, έφτασαν χθες
το απόγευμα στο Παρίσι, για να
βρεθούν κοντά στους παίκτες και το
προπονητικό επιτελείο του Ολυμ-
πιακού. Οι μεγαλομέτοχοι της «ερυ-
θρόλευκης» ΚΑΕ, ελπίζουν στον γυ-
ρισμό στην Ελλάδα να έχουν παρέα
την...κούπα του πρωταθλητή Ευρώ-
πης και τη δεύτερη συνολικά στη
μέχρι τώρα θητεία τους στον Ολυμ-
πιακό... 

Καλή επιτυχία Ολυμπιακέ!
Με ανακοίνωση του ο ΠΣΑΚ, εύ-

χεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό,
στην προσπάθεια του για την κατά-
κτηση της ευρωπαϊκής κορυφής.
Αναλυτικά: 

«Ενα ακόμη μεγάλο ραντεβού
για τον ελληνικό αθλητισμό είναι
γεγονός. Ακόμη μια φορά ένας άξιος
εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ
θα δώσει τη δική του μάχη για να
δοξάσει τη χώρα μας. Ο Ολυμπιακός
θα παλέψει έτσι ώστε να κατακτήσει
την κορυφή της Ευρώπης στο final -
4 του Παρισιού και σύσσωμη η οι-
κογένεια του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών βρίσκεται στο πλευρό του, στη
μεγάλη προσπάθεια που θα κατα-
βάλλει. Η ψυχή των Ελλήνων ετοι-
μάζεται να δώσει ξανά το δικό της
αγώνα και στα μάτια μας είναι ήδη
νικητές. Καλή επιτυχία Ολυμπια-
κέ...».

Γιαννάκης: «Θέλουμε να κάνουμε 
την Ελλάδα χαρούμενη»

Ολοι οι τροπαιούχοι
1η 2η Κατακτήσεις

Ρεάλ Μαδρίτης 8 6 1964, ’65, ’67, ’68, 1974, ’78, 1980, 1995
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 6 5 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008
Μακάμπι Τελ Αβίβ 5 8 1977, 1981, 2001, 2004, 2005
Βαρέζε 5 5 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
Παναθηναϊκός 5 1 1996, 2000, 2002, 2007, 2009
Ολίμπια Μιλάνου 3 2 1966, 1987, 1988
ΑΣΚ Ρίγα 3 1 1958, 1959, 1960
Κ.Κ. Σπλιτ 3 1 1989, 1990, 1991
Βίρτους Μπολόνια 2 3 1998, 2001
Καντού 2 – 1982, 1983
Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ 2 – 1985, 1986
Μπαρτσελόνα 1 5 2003
Ολυμπιακός 1 2 1997
Ντιναμό Τιφλίδας 1 1 1962
Μπανταλόνα 1 1 1994
Ζαλγκίρις Κάουνας 1 1 1999
Μπόσνα Σαράγεβο 1 – 1979
Βίρτους Ρόμα 1 – 1984
Παρτιζάν Βελιγρ. 1 – 1992
Λιμόζ 1 – 1993

Συνέχεια από τη σελίδα 20

Επιμέλεια αφιερώματος:
Βαγγέλης Ζορμπάς
Βασίλης Μαγαλιός
Διονύσης Ρούφος
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Αναμφίβολα είναι η ομάδα που έπαι-
ξε το καλύτερο μπάσκετ στην φετινή
σεζόν και γι’ αυτόν τον λόγο θεω-
ρείται το μεγάλο φαβορί για την
κούπα. Τα αστέρια δεν έλειπαν ποτέ
από τους «μπλαουγκράνα» καθώς η
Καταλονία ήταν ανέκαθεν τόπος που
γεννούσε και προσέλκυε σούπερ
σταρ. Ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού
μπάσκετ όπως οι Σαν Επιφάνειο,
Σολοθάμπαλ, Σιμπίλιο, Χιμένεθ ξε-
κίνησαν από την Βαρκελώνη, ενώ
την φανέλα της ομάδας φόρεσαν
επίσης Μποντίρογκα και Γιασικεβί-
τσιους. Παρ’ όλα αυτά η μεγαλύτερη
διαφορά με την περσινή φουρνιά
που βγήκε τρίτη στο Βερολίνο είναι
η συνοχή που απέκτησε κρατώντας
τον ίδιο κορμό παικτών. Για να ακρι-
βολογούμε το σύνολο του Πασκουάλ
έχει δείξει πως φέτος γίνεται ομάδα
με όλη τη σημασία της λέξης. Εκτός
από τους αυτοματισμούς παίζει εξον-
τωτική άμυνα και οι Ρούμπιο και
Ναβάρο καθοδηγούν με μαεστρία
στον επιθετικό τομέα τους υπόλοι-
πους. 

«Αγκάθι» αποτελεί μόνο η ηττο-
πάθεια που χαρακτηρίζει ανέκαθεν
την συγκεκριμένη ομάδα. Ιδρύθηκε
το 1926 και μετράει 11 συμμετοχές
σε τελική φάση κυπέλλου πρωτα-
θλητριών και 5 παρουσίες σε τελι-
κούς, ωστόσο κατάφερε να πάρει
σπίτι της την κούπα μόνο μία φορά.
Κι αυτή όταν φιλοξενούσε το φάιναλ
φορ το 2003. Ηταν τότε που στην
Βαρκελώνη συνυπήρχαν παίκτες
όπως ο Μποντίρογκα, ο Γιασικεβί-
τσιους, ο Φούτσκα αλλά και ο νεαρός
τότε Ναβάρο. Από εκεί και πέρα τα
φάιναλ φορ αποτελούν πικραμένη
ιστορία για τους «μπλαουγκράνα»
των 15 πρωταθλημάτων Ισπανίας.

Το 1990 και το 1991 είχε την ατυχία
να πέσει πάνω στη μεγάλη Γιουγκο-
πλάστικα. Το 1996 και το 1997 ήταν
ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός
που αναβίωσαν τον εφιάλτη, ενώ
στην τελευταία συμμετοχή της στο
Βερολίνο πέρυσι, η ΤΣΣΚΑ την υπο-
χρέωσε να παίξει στον μικρό τελικό. 

Πάντως φέτος, πήρε την εκδίκηση
της από το ελληνικό μπάσκετ καθώς
κέρδισε μέσα έξω ΠΑΟ και Μαρούσι
στην φάση των «16». Νωρίτερα είχε
περάσει «τρένο» από την φάση των
ομίλων με 10 στα 10 στο πρώτο
γκρουπ. Οι Μοντεπάτσι Σιένα, Ζαλγ-
κίρις, Τσιμπόνα, Ασβελ και Φενέρ
προσπάθησαν να ανακόψουν την
πορεία της παρέας του Ναβάρο,
αλλά εύκολα η δύσκολα λύγισαν
μπροστά στο ταλέντο και την ποι-
ότητα του δαιμόνιου πλέι μέκερ και
των λοιπών άσων της ομάδας από
την Καταλονία. Χαρακτηριστικά να
αναφέρουμε πως η «Μπάρτσα» ολο-
κλήρωσε τους αγώνες τις κανονικής
περιόδου της Ευρωλίγκα με μέσο
όρο διαφοράς 20,8 πόντους. 

Η Παρτιζάν είναι η μοναδική
που μπορεί να καυχιέται ότι κέρδισε
το συγκρότημα του Πασκουάλ στην
πορεία για το φάιναλ φορ αλλά χρει-
άστηκε κι αυτή την παράταση μέσα
στο Βελιγράδι για να επικρατήσει
τελικά με 66-67 στην δεύτερη αγω-
νιστική του «Top16». Κατά τα άλλα
Παναθηναϊκός και Μαρούσι αναγ-
κάστηκαν να φύγουν με κατεβα-
σμένο το κεφάλι από τις μεταξύ
τους αναμετρήσεις και η Μπαρτσε-
λόνα προκρίθηκε με 5-1 νίκες στα
πλέι οφ. Εκεί έπεσε πάνω στην Ρεάλ
του Μεσίνα και το «el clasico» ξεκί-
νησε με νίκη των γηπεδούχων με
68-61 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».
Η «Βασίλισσα» κατάφερε να κάνει

το μπρέικ στο δεύτερο ματς (63-
70) με μια μεγάλη εμφάνιση του
Τόμιτς (σ.σ. 22 πόντους), ωστόσο
όταν η σειρά μεταφέρθηκε στην Μα-
δρίτη ανέλαβε δουλειά ο πιο ιθύνων
νους των Καταλανών. Ο «Λα Μπόμ-
πα» ή κατά κόσμο Χουάν Κάρλος
Ναβάρο ο οποίος με 24 και 21 πόν-
τους υπέγραψε στο 73-84 και στο
78-84 αντίστοιχα που έγειραν την
πλάστιγγα υπέρ της Μπαρτσελόνα
με 3-1 νίκες. 

Τα αστέρια 
Χουάν Κάρλος Ναβάρο: Ακόμη

και μία ομάδα με το ταλέντο και
την ποιότητα της Μπαρτσελόνα έχει

παίκτη - βαρόμετρο. 
Ο Χουάν

Κάρλος Ναβάρο αποτελεί τον φυσικό
ηγέτης των Καταλανών και στην
καλή του μέρα η ομάδα φαντάζει
πραγματικά ανίκητη. Το απέδειξε
με τις δύο εμφανίσεις του στο οχυρό
της μισητής Ρεάλ Μαδρίτης, όπου
πήρε από το χέρι την «Μπάρτσα»
και την οδήγησε στο Παρίσι. Είναι
ο σκόρερ της ομάδας αλλά πολλές
φορές αναλαμβάνει επίσης ρόλο πλέι
μέικερ βοηθώντας τον Ρούμπιο. Πάν-
τως όλοι τον προτιμούν ως σκόρερ
καθώς όταν συνδεθεί με το καλάθι
δύσκολα σταματάει. Για του λόγου
το αληθές πετυχαίνει φέτος 13,9
πόντοι, 3,2 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ
παίζοντας μόλις 25 λεπτά ανά αγώνα. 

Ρίκι Ρούμπιο: Το καμάρι των
Ισπανών έφτασε πλέον στα 18 του,

αλλά ήδη μετρά

τρία χρόνια εμπειρίας στην Ευρω-
λίγκα. Οι ειδικοί του NBA εκτίμησαν
το ταλέντο του κατατάσσοντάς τον
στο νούμερο 5 των ντραφτ, αλλά ο

Ρίκι Ρούμπιο δεν βιάζεται να μεγα-
λώσει. Θέλει πρώτα να πάρει τα
σκήπτρα της Ευρώπης και γι’ αυτόν
τον λόγο ανέβαλε το ταξίδι για την
Μινεσότα (επιλέχθηκε από τους Τίμ-
περγουλφς) και υπέγραψε στην
Μπαρτσελόνα. Ορμητικός, ταχύτατος
αλλά κυρίως θρασύς πήρε φανέλα
βασικού και πέραν της οργάνωσης
δίνει στην ομάδα 6,5 πόντους, 4
ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 1,4 κλεψί-
ματα σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο. 

Πιτ Μάικλ: Ενας παίκτης γνω-
στός στο ελληνικό κοινό από το πέ-
ρασμά του από Περιστέρι και Μα-
κεδονικό έχει πάρει την φανέλα του
βασικού σμολ φόργουορντ της Μπαρ-
τσελόνα και βάσει των εμφανίσεών
του δεν επιτρέπει να την πάρει άλ-
λος. Ο Πιτ Μάικλ φρόντισε να δου-
λέψει και να βελτιωθεί και σε άλλες
κατηγορίες πέραν από το σκοράρισμα
που αναμφισβήτητα διαθέτει και
πλέον θεωρείται ένα ισχυρό όπλο
στα χέρια του Πασκουάλ. Πέραν
από εξαιρετικός επιθετικός, βοηθά
σημαντικά σε άμυνα και ριμπάουντ
και η στατιστική του αποτελεί αδιαμ-
φισβήτητο μάρτυρα: 12,1 πόντοι
και 5,1 ριμπάουντ σε 27 λεπτά ανά
αγώνα. 

Εραζεμ Λόρμπεκ: Η φυγή του
Ντέιβιντ Αντερσεν για την Αμερική
το περασμένο καλοκαίρι έφερε ανη-
συχία στους ανθρώπους της Μπαρ-
τσελόνα, αλλά έφυγε όταν είδαν
τον τρόπο που προσαρμόστηκε στις
απαιτήσεις του συλλόγου ο Εραζεμ
Λόρμπεκ. Μαζί με τον Τέρενς Μόρις
έκαναν το ταξίδι Μόσχα – Βαρκε-
λώνη όμως ο Σλοβένος είναι που
κάνει την διαφορά κάτω από το κα-
λάθι και προσφέρει σιγουριά στον
Πασκουάλ. Τα 2.08 μ. δεν του απα-
γορεύουν να κινείται εκτός ρακέτας
αφού διαθέτει φαρμακερό σουτ και
μεγάλη μπασκετική ευφυΐα. Με 8,8
πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ
σε 24 λεπτά συμμετοχής ο Σλοβένος
σέντερ φρόντισε να ξεχαστεί γρήγορα
ο Ντέιβιντ Αντερσεν. 

Μπαρτσελόνα: Το
μεγάλο φαβορί 

Το απόλυτο φαβορί του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα που ξεκινάει σήμερα στο Παρίσι είναι η Μπαρτσελόνα.
Με παίκτες όπως ο Ναβάρο, ο Ρούμπιο, ο Μάικλ, ο Λάκοβιτς, ο Βάσκεθ, ο Λόρμπεκ, ο Μπαζίλε και ο Γκριμάου
ο Τζάβι Πασκουάλ μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του Λαπόρτα για κατάκτηση του τίτλου.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οσοι πίστεψαν ότι με το αποτυχη-
μένο τρίποντο του Ραμούνας Σι-
σκάουσκας στον περσινό τελικό με
τον Παναθηναϊκό έκλεισε μαζί ένας
κύκλος στην άκρως επιτυχημένη πα-
ρουσία της μόνιμης πρωταθλήτριας
Ρωσίας στα ευρωπαϊκά παρκέ έκαναν
λάθος. Σε πείσμα όσων την θεω-
ρούσαν αουτσάιντερ ως την πιο κο-
ρεσμένη και κουρασμένη ομάδα της
δεκαετίας, η ΤΣΣΚΑ δηλώνει πα-
ρούσα σε φάιναλ φορ Ευρωλίγκα
για όγδοη συνεχόμενη σεζόν στο-
χεύοντας στο έβδομο πρωτάθλημα
Ευρώπης της ιστορίας της. Κι όλα
αυτά σε μια σεζόν που αποχαιρέτη-
σαν την Μόσχα στυλοβάτες των σύγ-
χρονων κατορθωμάτων της, λόγω
των οικονομικών δυσκολιών που αν-
τιμετώπισε η ομάδα του στρατού.
Οι Λόρμπεκ, Μόρις, Ζεβροσένκο και
Ζήσης από πλευράς παικτών καθώς
και ο Ετορε Μεσίνα αναχώρησαν
για άλλους προορισμούς και διαφο-
ρετικές πολιτείες, ωστόσο ουδέν
πρόβλημα για τον ρούκι των πάγκων
Εβγένι Πασούτιν και τους πιστούς
στρατιώτες του Ραμούνας Σισκάου-
σκας, Τζέι Αρ Χόλντεν και Τράγιαν
Λάνγκτον. Ο βετεράνος άσος της
ομάδας έβαλε στην σωστή αναλογία
τα νιάτα με την εμπειρία με αποτέ-
λεσμα να μην γίνει αντιληπτή η μα-
κρόχρονη απουσία του Σμόντις λόγω
σοβαρού τραυματισμού. Ο Κριάπα
αποδείχθηκε λίρα εκατό και οι
Κάουν, Βορόντσεβιτς ανταπεξήλθαν
στις απαιτήσεις ενός συλλόγου με
40 εγχώρια πρωταθλήματα και έξι
ευρωπαϊκά τρόπαια. Μια ματιά στο
παλμαρέ της συγκεκριμένης ομάδας
προκαλεί θαυμασμό και δέος. Η σε-

βάσμια ΤΣΣΚΑ άρχισε να
κατακτάει τίτλους το μακρινό 1961,
συνέχισε το 1963 με τότε αστέρια
τους Αρμενάκ Αλατσάτσαν και Γκε-
νάτι Βολνόφ ενώ το 1969 και το
1971 ο χορευτής των παρκέ Σεργκέι
Μπέλοφ πρωταγωνιστούσε για χάρη
της. Μετά τον Μπέλοφ η «Αρκούδα»
έπεσε σε λήθαργο για 35 χρόνια
μέχρι ο τωρινός αντίπαλός της Θο-
δωρής Παπαλουκάς να της χαρίσει
το τρόπαιο στην Πράγα το 2006. Ο
άσος του Ολυμπιακού μαζί με τους
Σισκάουσκας, Σμόντις και Χόλντεν
επανέλαβαν το άθλο τους το 2008
ενώ σε παρόντα χρόνο η πρόκληση
είναι επίσης μεγάλη για τους ενα-
πομείναντες αστέρες της. Δεν είναι
μικρό πράγμα άλλωστε να ξεκινάς
στην κανονική περίοδο με 2 ήττες
στα τρία πρώτα παιχνίδια (σ.σ. έχασε
από Λοτομάτικα και Μακάμπι) και
τελικά να ολοκληρώνεις στην πρώτη
θέση με ρεκόρ 8-2 σε έναν όμιλο με
Μαρούσι, Κάχα Λαμποράλ, Λοτομά-
τικα, Μακάμπι και Ουνιόν. Στο Top16
τα πράγματα ήρθαν πιο εύκολα για
τον Σισκάουσκας και την παρέα του.
Οι Πρόκομ, Ουνικάχα και Ζαλγκίρις
δεν αποτέλεσαν σοβαρά εμπόδια
για τους Ρώσους που έκαναν πέντε
νίκες γνωρίζοντας μόνο μία ήττα
και προκρίθηκαν ως πρώτοι στα πλέι
οφ. Εκεί βρήκαν την γνώριμή τους
από την πρώτη φάση των ομίλων
Κάχα Λαμποράλ, αλλά είχαν όπλο
το πλεονέκτημα της έδρας. Στην
πραγματικότητα δεν τους χρειάστηκε
καθώς οι Ισπανοί δεν είχαν τα κότσια
να δουν στα μάτια τους μπαρουτο-
καπνισμένους αντιπάλους τους. Πα-
ραδόθηκαν άνευ όρων στα δύο πρώ-
τα παιχνίδια μέσα στην Μόσχα χά-

νοντας με 86-63
και 83-63 ενώ στο τρίτο στην έδρα
τους έπαιξαν για την τιμή των όπλων
κερδίζοντας με 66-53. Η «Αρκούδα»
αγρίεψε και δύο μέρες μετά, την
πρώτη του Απρίλη, έριξε τους Ισπα-
νούς στο καναβάτσο επικρατώντας
μπροστά στο κοινό τους με 70-74.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι
Χόλντεν και Καούν ήταν οι πρώτοι
σκόρερ με 19 και 18 πόντους αντί-
στοιχα στο 3-1 των Ρώσων που σφρά-
γισε το εισιτήριο τους για το Παρίσι. 

Τα αστέρια 
Ραμούνας Σισκάουσκας: Αν και

διανύει αισίως το 33 έτος του ο Ρα-
μούνας Σισκάουσκας παραμένει ένας
από τους κορυφαίους φόργουορντ
στην Ευρώπη. Παίκτης με κρύο αίμα
που παίρνει την μπάλα όταν αυτή
…καίει και είναι ικανός να αλλάξει
την εικόνα ενός αγώνα. Εχει χυθεί
πολύ μελάνι για την μπασκετική του
ευφυΐα και οι Ελληνες φίλαθλοι
είχαν την δυνατότητα να το διαπι-
στώσουν από κοντά όταν αγωνιζόταν
στον Παναθηναϊκό. Ο Λιθουανός
φόργουορντ είχε φέτος 13,2 πόντους,
4,1 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,3
κλεψίματα σε 31 λεπτά κατά μέσο
όρο, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά ότι τα αθλητικά προσόντα δεν
είναι το παν στο συγκεκριμένο σπορ. 

Βίκτορ Κριάπα: Πολλοί πίστε-
ψαν ότι με τον τραυματισμό του
Σμόντις, η ΤΣΣΚΑ θα έχανε με την
μια την δύναμή της κάτω από το
καλάθι. Ο Βίκτορ Κριάπα απέδειξε
ότι υπολόγιζαν λάθος. Ο 28χρονος
Ρώσος επωμίστηκε το μεγάλο βάρος
να καλύψει την απουσία του Σλο-
βένου άσου και αντεπεξήλθε περί-
φημα. Από το χέρι του άνοιξε η
ΤΣΣΚΑ λογαριασμό στις νίκες στις
φετινή περιήγησή της στην Ευρώπη
καθώς ήταν αυτός που σημείωσε το
νικητήριο τρίποντο επί του Αμαρου-
σίου στην πρεμιέρα των ομίλων. Κα-
ταλυτική ήταν η παρουσία του επίσης
στα προημιτελικά κόντρα στην Κάχα
Λαμποράλ, ενώ τελείωσε την σεζόν
με 10,1 πόντους και 4,2 ασίστ σε
31 λεπτά συμμετοχής. Πάντως τα
6,3 ριμπάουντ, τα 2 κλεψίματα και
η μία τάπα ήταν αυτά που του έδω-
σαν τον τίτλο του κορυφαίου αμυν-
τικού της Λίγκας. 

Τζέι Αρ Χόλντεν: Οι τόνοι εμ-
πειρίας που κουβαλάει στις πλάτες
του ο έγχρωμος ..Ρώσος τον κάνουν
άκρως σημαντικό και απαραίτητο
για την συγκεκριμένη ομάδα. Δίχως
να έχει χάσει …γραμμάριο τρέλας ο
απρόβλεπτος 34χρονος Αμερικανός
πλέι μέκερ με το ρωσικό διαβατήριο
(σ.σ. είναι μέλος της Εθνικής Ρωσίας)
θα αποτελέσει ένα από τα όπλα του
Πασούτιν για να απορυθμίσει την
άμυνα της Μπαρτσελόνα. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ήταν παρών σε όλες
τις μεγάλες επιτυχίες της ΤΣΣΚΑ τα
τελευταία χρόνια και συνεχίζει ακά-

θεκτος βά-
ζοντας φέτος 10,4 πόντοι,
με 1,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,2
κλεψίματα σε 30 λεπτά συμμετοχής. 

Τράγιαν Λάνγκτον: Το βαρύ πυ-
ροβολικό της ΤΣΣΚΑ έχει κι αυτός
ρίζες αμερικάνικες αλλά μπροστά
στα οφέλη που αποκομίζει η ομάδα
από την παρουσία του στο παρκέ
ουδείς από τους Ρώσους μπορεί να
πει κάτι. Ο Λάνγκτον είναι κλασικός
σουτέρ, για πολλούς ο κορυφαίος,
αλλά το μυστικό του συγκεκριμένου
παίκτη έγκειται στο γεγονός ότι δεν
το νοιάζει μόνο η επίθεση. Πολλές
φορές έχει αναλάβει δύσκολες αμυν-
τικές αποστολές και τα έχει πάει
περίφημα οπότε ίσως τον δούμε να
το κάνει και εναντίον της Μπαρτσε-
λόνα. Στην φετινή πορεία σε 31 λε-
πτά έχει 14,3 πόντους, 2,9 ριμπά-
ουντ, 1,3 κλεψίματα και 1,2 ασίστ
ανά αγώνα. 

Ελλείψη Παναθηναϊκού η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θέλει το βήμα παραπάνω, δηλαδή την επιστροφή της στην κορυφή
της Ευρώπης. Εκεί που ήταν πριν η «πράσινη» ομάδα του Ομπράντοβιτς κάνει το «τριπλ κράουν». Η ομάδα
του «Στρατού» μπορεί να μην είναι το μεγάλο φαβορί αλλά έχει τους παίκτες για την μεγάλη επιστροφή.

Το ρόστερ της Μπαρτσελόνα 
5. Τζιανλούκα Μπαζίλε Ιταλία 1975 Γκαρντ 1.92μ. 
8. Ζόρντι Τρίας Ισπανία 1980 Φόργουορντ 2.06μ. 
9. Ρίκι Ρούμπιο Ισπανία 1990 Γκαρντ 1.92μ. 

10. Γιάκα Λάκοβιτς Σλοβενία 1978 Γκαρντ 1.86μ. 
11. Χουάν Κάρλος Ναβάρο Ισπανία 1980 Γκαρντ 1.91μ. 
13. Λούμπος Μπάρτον Τσεχία 1980 Φόργουορντ 2.00μ. 
17. Φραν Βάσκεθ Ισπανία 1983 Σέντερ 2.09μ. 
21. Μπονιφέις Εντόνγκ Σενεγάλη 1977 Σέντερ 2.13μ. 
22. Χαβιέρ Ραμπασέδα Ισπανία 1989 Φόργουορντ 2.01μ. 
23. Τέρενς Μόρις ΗΠΑ 1979 Φόργουορντ 2.07μ. 
24. Βίκτορ Σάδα Ισπανία 1984 Γκαρντ 1.92μ. 
25. Εραζεμ Λόρμπεκ Σλοβενία 1984 Σέντερ 2.08μ. 
33. Πιτ Μάικλ ΗΠΑ 1978 Φόργουορντ 1.97μ. 
44. Ρότζερ Γκριμάου Ισπανία 1978 Φόργουορντ 1.96μ.

Το ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
5. Νικίτα Κουρμπάνοφ Ρωσία 1986 Φόργουορντ 2.02μ. 
7. Βίκτορ Κέιρου Ρωσία 1984 Φόργουορντ 2.00μ. 
8. Ματίας Σμόντις Σλοβενία 1979 Φόργουορντ 2.05μ. 
9. Ραμούνας Σισκάουσκας Λιθουανία 1978 Φόργουορντ 1.98μ. 

10. Τζέι Αρ Χόλντεν ΗΠΑ 1976 Γκαρντ 1.85. 
13. Ποπς Μενσά Μπονσού Μ. Βρετανία 1983 Σέντερ 2.06μ. 
15. Αρτέμ Ζαμπέλιν Ρωσία 1988 Σέντερ 2.15μ. 
18. Αντον Πονκρασόφ Ρωσία 1986 Γκαρντ 2.00μ. 
20. Αντρέι Βορόντσεβιτς Ρωσία 1987 Φόργουορντ 2.04μ. 
21. Τράγιαν Λάνγκτον ΗΠΑ 1976 Γκαρντ 1.92μ. 
24. Σάσα Κάουν Ρωσία 1985 Σέντερ 2.13μ. 
30. Ντμίτρι Σοκόλοφ Ρωσία 1985 Σέντερ 2.14μ. 
31. Βίκτορ Κριάπα Ρωσία 1982 Φόργουορντ 2.03μ. 
34. Ζόραν Πλάνινιτς Κροατία 1982 Γκαρντ 1.99μ.

Τσάβι Πασκουάλ 
Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο μι-

κρότερος σε ηλικία προπονητής του
φάιναλ φορ, αλλά από εκεί και πέρα
δεν υπολείπεται σε κάτι άλλο των
συναδέλφων του. Βλέπετε μόλις στα
38 έχει καταφέρει να μπει βάσει
αποτελεσμάτων στην ελίτ των μά-
νατζερ στην Ευρώπη. Εκανε σωστές
επιλογές το καλοκαίρι ανάβοντας
«πράσινο φως» για την έλευση των
Λόρμπεκ, Εντόνγκ, Μόρις, Μάικλ
και Ρούμπιο στην Βαρκελώνη και
οδήγησε άνετα την ομάδα στο δεύ-
τερο σερί φάιναλ φορ. Ο ίδιος ανέ-
λαβε την τύχη της ομάδας το 2008
αντικαθιστώντας τον Ντούσκο Ιβά-
νοβιτς και πέρυσι κατέκτησε το πρω-
τάθλημα Ισπανίας φτάνοντας πα-
ράλληλα στο φάιναλ φορ του Βερο-
λίνου όπου έχασε στον ημιτελικό
από την ΤΣΣΚΑ του Ετόρε Μεσίνα.
Ο Ισπανός τεχνικός φρόντισε να πά-
ρει το αίμα του πίσω αποκλείοντας τον Ιταλό συνάδελφο του και την Ρεάλ
στα πλέι οφ με 3-1 νίκες ενώ τώρα σκοπεύει να κάνει το ίδιο απέναντι
στους Ρώσους για να ολοκληρώσει την ρεβάνς. 

ΤΣΣΚΑ: Κι όμως
είναι πάλι εδώ!

1 Ρίκι Ρούμπιο

2 Χουάν Κάρλος
Ναβάρο

3 Πιτ Μάικλ

4 Εραζεμ Λόρμπεκ

5 Μπονιφέις
Εντόνγκ

2 Τράγιαν Λάνγκτον

1 Τζέι Αρ Χόλντεν

3 Ραμούνας 
Σισκάουσκας

4 Βίκτορ Κριάπα

5 Σάσα Κάουν

Εβγένι Πασούτιν 
Μπορεί ο Εβγένι Πασούτιν να

μην έχει άλλες παραστάσεις από
φάιναλ φορ ως τεχνικός ωστόσο
είναι φιλόδοξος και δεν κρύβει ότι
θέλει στο ντεμπούτο του να οδηγήσει
την ομάδα του μέχρι την κορυφή.
Στα 41 του και με θητεία στο πλευρό
των Ντούσαν Ιβκοβιτς και Ετόρε
Μεσίνα απέδειξε ότι έχει τις γνώσεις
που χρειάζονται για να κουμαντάρεις
ένα υπερωκεάνιο όπως η ΤΣΣΚΑ.
Αφού μάζεψε προϋπηρεσία ως πρώ-
τος τεχνικός στην Σπαρτάκ Αγίας
Πετρούπολης πήγε φέτος στην κα-
λύτερη ομάδα της πατρίδας του και
δικαιώνει τους ανθρώπους της που
τον επέλεξαν ως αντικαταστάτη του
Μεσίνα. Η οικονομική κρίση δεν
του επέτρεψε να ενισχύσει την ομά-
δα με μεγάλους σταρ όπως γινόταν
στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά όπως φάνηκε δεν ήταν απαραίτητο. Διαχει-
ρίστηκε σωστά τις καταστάσεις έδωσε ρόλο και χρόνο σε νεαρούς ενώ δεν
άφησε την ομάδα να λυγίσει ούτε όταν έχασε τον Σμόντις για όλη την
σεζόν. Ευελπιστεί ότι θα επιστρέψει στην Ρωσία με το βαρύτιμο τρόπαιο,
κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ως παίκτης.
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Σούπερ σταρ δεν έχει αλλά έχει
βγάλει πολλούς. Παίκτες που κάνουν
τη διαφορά δεν έχει αλλά οι περισ-
σότεροι είναι περιζήτητοι. Κάθε χρό-
νο χάνει - πουλώντας ακριβά παίκτες
της - αλλά κάθε χρόνο πάει καλύτερα.
Το μπάτζετ της είναι ελάχιστο αλλά
πάντα βρίσκει τους παίκτες που σε
1-2 χρόνια θα γεμίσουν και πάλι το
ταμείο της. Αυτή είναι η Παρτιζάν
Βελιγραδίου. Η πιο ταπεινή από τις
4 του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας
του Παρισιού και το μεγαλύτερο
αουτσάιντερ μπορεί να κάνει το με-
γάλο μπαμ όπως το έκανε το 1992
και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
στον πάγκο σήκωσε την μία και μο-
ναδική «κούπα» Ευρωλίγκας που
έχει κόντρα στα φαβορί. Και τότε η
Παρτιζάν είχε «πιτσιρίκια» αμούστα-
κα αλλά θρασύτατα. Ονόματα; Ενας
Σάσα Τζόρτζεβιτς, κάποιος Πρέν-
τραγκ Ντανίλοβιτς (νυν πρόεδρος
της Παρτιζάν), ένας ονόματι Ζέλικο
Ρέμπρατσα και δύο - τρεις άλλοι
όπως Κοπρίβιτσα, Λόντσαρ και Στε-
φάνοβιτς. Με λίγα λόγια η επόμενη
δεκαετία του ευρωπαϊκού μπάσκετ
με περάσματα από το ΝΒΑ. Ισως
έτσι γίνει και τώρα αν και σαν Ελ-
ληνες το απευχόμαστε λόγω της πα-
ρουσίας του Ολυμπιακού αλλά η
αλήθεια είναι ότι η σημερινή Παρ-
τιζάν δεν έχει πολλές διαφορές από
εκείνη την Παρτιζάν.

«Ομάδα» ήταν τότε «ομάδα» είναι
και τώρα. Και αυτό είναι το μεγάλο
της ατού σ’ αυτό το φάιναλ φορ.
Είναι μία ολοκληρωμένη ομάδα με
τα υπέρ της και τα κατά της. Ο «δά-
σκαλος» Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έχει
δημιουργήσει αυτό που ξέρει καλύ-
τερα απ’ όλους, ένα σύνολο που
στηρίζεται στην ομαδικότητα. Οταν

δουλεύει σαν ομάδα δεν έχει αντί-
παλο και μπορεί να διαλύσει ομάδες
όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσα στο
«καυτό» «Νόκια Αρίνα», αλλά όταν
«σπάει» η αλυσίδα των παικτών τότε
χάνει στα σίγουρα αφού δεν έχει
τον ή τους παίκτες - προσωπικότητες
που θα την βγάλουν από τη δύσκολη
θέση. 

Αλλωστε δεν είναι τυχαία «Gro-
bari» και αυτό το έμαθαν καλά φέτος
ομάδες όπως Παναθηναϊκός, Μπαρ-
τσελόνα, Μακάμπι κατά πρώτο λόγο
και Μαρούσι κατά δεύτερο. Οι «νε-
κροθάφτες» βύθισαν στο …πένθος
τον Πρωταθλητή Ευρώπης Παναθη-
ναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ και τον απέ-
κλεισαν από τα πλέι οφ, έσπειραν
τον τρόμο στην Μακάμπι και την
απέκλεισαν από το φάιναλ φορ και
μάλιστα με νίκη στο «σπίτι της»,
υποχρέωσαν την πανίσχυρη Μπαρ-
τσελόνα στην μία και μοναδική της
ήττα στους «16», ενώ στη φάση των
«24» νίκησαν τον Ολυμπιακό στην
έδρα τους. Με λίγα λόγια η Παρτιζάν
είναι η μοναδική ομάδα που έχει
νικήσει τις δύο από τις τρεις υπό-
λοιπες ομάδες του φάιναλ φορ. 

Ιστορικά τώρα η Παρτιζάν έχει
τις ρίζες από την γιουγκοσλαβική
αντίσταση και η ίδρυσή της έρχεται
λίγο μετά τον Πόλεμο (1945) και
όπως ήταν φυσικό την ομάδα «αγ-
κάλιασαν» άνθρωποι φανατικοί και
ολίγο αντιδραστικοί. Την «μαυρόα-
σπρη» φανέλα φόρεσαν μερικά από
τα μεγαλύτερα ονόματα του σέρβικου
και ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως Κι-
τσάνοβιτς, Νταλιπάγκιτς, Γκρίμποβιτς,
Ομπράντοβιτς ως παίκτης και προ-
πονητής, Τζόρτζεβιτς, Πάσπαλιε, Ντί-
βατς, Ντανίλοβιτς, Τομάσεβιτς,
Ντρόμπνιακ και πολλοί άλλοι. 

Στην τροπαιοθήκη της εκτός από

την Ευρωλίγκα του 1992 έχει ακόμα
3 Κύπελλα Κόρατς (1978, 1979,
1989) και 27 εγχώριους τίτλους είτε
σαν ενιαία Γιουγκοσλαβία (9), είτε
σαν Σερβία (4), είτε σαν Αδριατική
Λίγκα (3). Συγκεκριμένα έχει κατα-
κτήσει 16 πρωταθλήματα και 11 Κύ-
πελλα (8 ως Γιουγκοσλαβία και 3
ως Σερβία). 

Τα αστέρια 
Μπο ΜακΚάλεμπ: Σε μια ομάδα

που δουλεύει πολύ εντός και εκτός
των γραμμών όπως είναι η Παρτιζάν
είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε
στον «1» τον σούπερ παίκτη. Τον
παίκτη - προσωπικότητα που θα κά-

νει τη διαφορά. Ειδικά σε
ρόλο ορ-

γανωτή ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
επέλεξε μία «σβούρα», όπως ο Μπο
ΜακΚάλεμπ. Ο βραχύσωμος άσος,
με βιογραφικό που καλύτερα να το
κρύβει ήρθε και «κούμπωσε» τέλεια
σε μια ομάδα με όλη τη σημασία
της λέξης. Ο ταχύτατος και …δαι-
μόνιος Μπο είναι η προσωποποίηση
της ισορροπίας αφού όσο καλά ορ-
γανώνει το ίδιο και εκτελεί με 13,1
πόντους, 3,4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και
1,9 κλεψίματα σε περίπου 30 λεπτά
ανά αγώνα.

Ντούσαν Κέτσμαν: Η απόλυτη
εξαίρεση είναι ο Ντούσαν Κέτσμαν
στην Παρτιζάν. Ούτε νέος είναι (33
ετών), ούτε ανερχόμενος, ούτε έχει
μέλλον, ούτε τίποτα. Είναι όμως ο

παίκτης που πάνω του ο Βουγιό-
σεβιτς απέδειξε

ότι εκτός από μεγάλος προπονητής
είναι και μεγάλος ψυχολόγος. Ο Κέ-

τσμαν που έφυγε από τον Παναθη-
ναϊκό χωρίς ουσιαστικά να προσφέρει
τίποτα σκέφτηκε πολύ σοβαρά να
σταματήσει το μπάσκετ το περα-
σμένο καλοκαίρι μέχρι που τον έπει-
σε ο «Ντούλε» να περιμένει μία χρο-
νιά ακόμα. Ο Κέτσμαν τον ευχαρί-
στησε με 29 πόντους και 7/9 τρί-
ποντα μέσα στο Τελ Αβίβ, με τρί-
ποντη - «βόμβα» κάτω από κέντρο
που έδωσε την Αδριατική Λίγκα στην
Παρτιζάν και με 9,3 πόντους, 3,3
ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 23 λεπτά
ανά αγώνα.

Γιαν Βέσελι: Από τα μεγαλύτερα,
αν όχι το μεγαλύτερο, ταλέντο στην
Ευρώπη. Ο 18χρονος ύψους 2μ.11
νεαρός άσος μπορεί να την ίδια άνε-
ση να «γράψει» από το τρίποντο
αλλά και να καρφώσει μπροστά σε
«θηρία». Κατεβάζει με σέρβικη άνεση
την μπάλα και παίζει εύκολα ως πά-
ουερ φόργουορντ. Το μόνο που του
λείπει είναι η εμπειρία και φυσικά
το «χτίσιμο» του κορμιού του, κάτι
που θα αναλάβουν οι Αμερικανοί
του ΝΒΑ αφού έχει επιλεγεί από
τους σκάουτερς και μάλιστα ήταν
να πάει από φέτος αλλά θέλει πρώτα
να μείνει έναν ακόμα χρόνο στα χέ-
ρια του «δασκάλου» του και μετά.

Σλάβκο Βράνιες: Είτε …Πολύ-
φημος είτε …Γκρισίνο ο Βράνιες
είναι το ίδιο. Ο ύψους 2.29 σέντερ
αποτελεί το φόβητρο στην Ευρω-
λίγκα. Μπορεί τα 4,7 ριμπάουντ και
- μόλις για το ύψος του - 1,5 τάπα
ανά αγώνα να μην τρομάζουν ούτε
περιφερειακούς όμως όταν σηκώνει
τα χέρια κρύβει τον ήλιο. Ο Βράνιες
είναι το δεύτερο στοίχημα του «Ντού-
λε» με τον εαυτό του μετά τον Κέ-
τσμαν. Στα αζήτητα ο Βράνιες ήταν
μάλλον για τα αξιοθέατα του Βελι-
γραδίου, όμως τον πήρε και τον έκα-
νε υπερπολύτιμο και στον ημιτελικό
απέναντι σε ένα άλλο «θηρίο» τον
Σχορτσιανίτη θα έχει την ευκαιρία
να το δείξει.

Παρτιζάν: 
Το αουτσάιντερ

Αν η Μπαρτσελόνα είναι το μεγάλο φαβορί, η Παρτιζάν είναι το μεγάλο αουτσάιντερ, όπως άλλωστε ήταν και
το 1992 όταν κατέκτησαν την Ευρώπη. Τα «παιδιά» του Βουγιόσεβιτς έχουν ταλέντο, έχουν μπασκετικές
γνώσεις, έχουν και το ομαδικό πνεύμα που τους διακρίνει και φυσικά την ...άγνοια κινδύνου που χρειάζεται.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οκτώ ολόκληρα χρόνια είχε να γευτεί
ο Ολυμπιακός την χαρά ενός τρο-
παίου. Φέτος το κατάφερε με την
κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
και πλέον έχει ανοίξει σε όλους η
όρεξη όχι μόνο για την Ευρωλίγκα
αλλά για το «τριπλ κράουν», σαν κι
αυτό που πέτυχαν το 1997, όταν με
τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο
είχαν κατακτήσει τα πάντα. Το ίδιο
θέλουν και φέτος, αφού και πολύ
καλή ομάδα έχουν και παίκτες -
προσωπικότητες και εμπειρίες και
ταλέντο και ομάδα και καλό προπο-
νητή και τα πάντα που χρειάζονται
για την κορυφή. Ισως το μόνο που
δεν έχει σαν ομάδα είναι …χαρα-
κτήρας, αφού μπορεί να δυσκολευτεί
ή και να χάσει από ομάδες μέτριες
που απλά παλεύουν με όλα τους τα
όπλα. Αυτό όμως το στοιχείο δεν
αγοράζεται ούτε μαθαίνεται, αλλά
φτιάχνεται σιγά - σιγά μέσα από
νίκες και τίτλους. Η φετινή χρονιά
ήταν η πιο ...ψαγμένη και η πιο
καλή του Ολυμπιακού εδώ και πολλά
- πολλά χρόνια. Οι μεταγραφές και
ειδικά του Λίνας Κλέιζα ήταν «φω-
τογραφική» για μία συγκεκριμένη
θέση (πάουερ φόργουορντ) και για
έναν συγκεκριμένο ρόλο (καλαθο-
μηχανή), ενώ σημαντική βοήθεια η
ωριμότητα του Μίλος Τεόντοσιτς
που …κατάλαβε ότι είναι Σέρβος
και στο DNA του είναι να ηγείται
μιας αθλητικής ομάδας και βέβαια
μην ξεχνάμε τους δύο προπονητές
που έχει φέτος ο Ολυμπιακός. Ο
εκτός γραμμών Παναγιώτης Γιαννά-
κης με πολλά καντάρια μπάσκετ στο
κεφάλι, στα πόδια, στα χέρια του,
με εμπειρίες από συλλόγους είτε
σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής,

με τίτλους και ψυχολογία
νικητή, αλλά και τον εντός γραμμών
Θοδωρή Παπαλουκά που μπορεί μό-
νος του να κάνει ό,τι χρειάζεται
προκειμένου η ομάδα να βαδίσει
σωστά. Είναι ο παίκτης που θα πάρει
την εντολή από τον Γιαννάκη, θα
την αναλύσει και μέσα από το παι-
χνίδι θα την βάλει στο κεφάλι του
κάθε παίκτη με τον τρόπο που πρέπει
για να την καταλάβει. Ο «Τεό» είναι
κάτι σαν κομπιούτερ ή μάλλον κάτι
σαν …μεταφραστής στον Ολυμπιακό.
Παίρνει αυτό που λέει ο Γιαννάκης
και το δίνει στον κάθε παίκτη στην
δική του μπασκετική γλώσσα. Αυτό
ουσιαστικά είναι και το μεγάλο μυ-
στικό του Ολυμπιακού στο φετινό
του παιχνίδι. Η ικανότητα του Πα-
παλουκά να «διαβάζει», να αναλύει
και να δίνει στους συμπαίκτες του
τη λύση για την άμυνα του αντιπάλου
τους. Βέβαια για να αποδοθεί καλύ-
τερα η ικανότητα του «Παπαλούκ»
στο γήπεδο χρειάζεται και μία ανά-
λογη ομάδα. Οπως ο φετινός Ολυμ-
πιακός που χωρίς αμφιβολία είναι ο
πληρέστερος Ολυμπιακός όλων των
εποχών. Με παίκτες ισάξιους σχεδόν
σε όλες τις θέσεις, με πολλές εναλ-
λακτικές λύσεις και παίκτες που μπο-
ρούν να παίξουν σε πάνω από δύο
θέσεις είναι μερικά από τα ατού του
από την αρχή της σεζόν. «Φροντ
λάιν» όπως του Ολυμπιακού (Σχορ-
τσιανίτης, Βούισιτς, Μπουρούσης,
Γλυνιαδάκης, Κλέιζα) βρίσκεις μόνο
σε ομάδες του ΝΒΑ. Μ’ αυτά και μ’
αυτούς ο Ολυμπιακός σκόρπιζε τους
αντιπάλους του είτε στην α’ φάση
είτε στη β’ φάση είτε στα πλέι οφ
και με μόλις 4 ήττες σε 20 αγώνες
μάλλον εύκολα έφτασε στο Παρίσι.

Ιστορικά τώρα ο Ολυμπιακός,

μαζί με τον Αρη,
τον ΠΑΟΚ και φυσικά τον Πανα-
θηναϊκό είναι η ιστορία του ελληνι-
κού μπάσκετ. Ομάδες με τεράστιους
μπασκετικά παίκτες έφτασε στο από-
γειό του το 1997 όταν στην Ρώμη
κατέκτησε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα και την ίδια χρονιά πήρε το
νταμπλ στην Ελλάδα. Από τότε τον
πήρε κάπως η κάτω βόλτα μέχρι
προ 5ετίας όταν ξανάρχισε την αναρ-
ρίχηση προς την κορυφή που θέλει
να κατακτήσει την Κυριακή.

Στην τροπαιοθήκη του εκτός από
το Ευρωπαϊκό του 1997, έχει ακόμα
9 πρωταθλήματα Ελλάδας (1948-
49, 1959-60, 1975-76, 1977-78,
1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-
96, 1996-97) και 8 Κύπελλα Ελλάδας
(1976, 1977, 1978, 1980, 1994,
1997, 2002, 2010).

Τα αστέρια 
Μίλος Τεόντοσιτς: Τελικά τείνει

να γίνει παράδοση κάθε ομάδα που
φτάνει σε φάιναλ φορ να έχει Σέρβο
οργανωτή. Η περίπτωση του Τεόν-
τοσιτς όμως είναι λιγάκι διαφορετική.
Ο νεαρός Σέρβος από «αλέγκρο» τύ-
πος που ήταν μέχρι και το περσινό
φάιναλ φορ όπου ήταν εύκολη λεία
για τους περιφερειακούς του Πανα-
θηναϊκού φέτος μεταμορφώθηκε σε
σοβαρό, ώριμο, πραγματικό ηγέτη
της μηχανής του Ολυμπιακού και
της Εθνικής Σερβίας. Δίπλα στον με-
γάλο Θοδωρή Παπαλουκά έχει μάθει
πάρα πολλά και με 13,3 πόντους,
5,2 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 1,7
κλεψίματα σε 30 λεπτά ανά παιχνίδι
θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμη
και για τον τίτλο του MVP της φετι-
νής διοργάνωσης.

Θοδωρής Παπαλουκάς: Τι να
πει κανείς για τον Θοδωρή Παπα-
λουκά. Ο,τιδήποτε θα είναι λίγο. Εί-
ναι Ηγέτης, είναι Προσωπικότητα,
είναι προπονητής γηπέδου, είναι
παίκτης - δάσκαλος, είναι ο μπα-
σκετμπολίστας που μπορεί να γυρίσει
και να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα
με μία πάσα. Και για να μην γεμί-
ζουμε απλά τις γραμμές, ο Παπα-
λουκάς βρίσκεται στο 8ο συνεχόμενο
φάιναλ φορ!

Τζος Τσίλντρες: Ενα καράβι λε-
φτά ξόδεψε ο Ολυμπιακός για τον
άσο του ΝΒΑ Τζος Τσίλντρες και
πέρσι σχεδόν τα κλαίγανε. Ανά δια-
στήματα έδειχνε ότι είναι πολύ με-
γάλος παίκτης αλλά πελαγοδρομούσε
ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και αμερι-
κάνικα στάνταρ. Περισσότερο πρό-
σφερε θέαμα παρά ουσία και ο πρω-
ταθλητισμός θέλει ουσία. Στους τε-
λικούς της Α1 έδειξε ότι προσαρμό-
ζεται και τη φετινή σεζόν ήταν άλλος
Τσίλντρες. Βέβαια σ’ αυτό βοήθησε
και ο Λίνας Κλέιζα που «κλείδωσε»
τη θέση «4» και του άφησε το 3άρι
όπου έκανε τα πάντα, από πάσες
μέχρι και θεαματικά καρφώματα.
Ενας ολοκληρωμένος παίκτης που

με 15,1
πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 1,9
ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 32 λεπτά
ανά αγώνα βοήθησαν τα μέγιστα
τον Ολυμπιακό στην επίθεση.

Σοφοκλής Σχορτσιανίτης: Παί-
κτης με απίστευτες δυνατότητες και
ικανότητες. Ο «Σόφο» ήταν αυτός
που έκανε την «Ντριμ Τιμ» να τρίβει
τα μάτια της στο Παγκόσμιο και αυ-
τός που μοίραζε τάπες και έπαιρνε
τα «σκουπίδια» από τους άσους του
ΝΒΑ σαν …στραγάλια. Αλλά και ο
παίκτης που λόγω …όγκου δεν μπο-
ρούσε να βγάλει ούτε 5λεπτο. Ακόμα
όμως και στο 5λεπτο καλοκουρδι-
σμένες άμυνες όπως του Παναθη-
ναϊκού έτρεμαν και γέμιζαν φάουλ.
Φέτος είναι ένας άλλος Σοφοκλής,
με λιγότερο - περιττό - όγκο, με πε-
ρισσότερο μυαλό και περισσότερο
τρόμο να μοιράζει στις αντίπαλες
άμυνες.

Οκτώ ολόκληρα χρόνια περίμεναν οι «ερυθρόλευκοι» για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση μιας «κούπας». Το
Κύπελλο Ελλάδας άνοιξε την ...όρεξη των παικτών του Γιαννάκη που με «όπλο» τους την εμπειρία του
Παπαλουκά, την ωριμότητα του Τεόντοσιτς, τον ...όγκο  του Σχορτσιανίτη θα κυνηγήσουν την «κούπα».

Το ρόστερ της Παρτιζάν
4. Λόρενς Ρόμπερτς ΗΠΑ 1982 Φόργουορντ 2.06μ. 
5. Στέφαν Σίνοβεκ Σερβία 1988 Γκαρντ 1.95μ. 
6. Μπο ΜακΚάλεμπ ΗΠΑ 1985 Γκαρντ 1.83μ. 
7. Ντούσαν Κέτσμαν Σερβία 1977 Φόργουορντ 1.97μ. 
8. Στράχινια Μιλόσεβιτς Σερβία 1985 Φόργουορντ 2.03μ. 

10. Αλεξάνταρ Ράσιτς Σερβία 1984 Γκαρντ 1.95μ. 
11. Βλάντιμιρ Λούτσιτς Σερβία 1989 Φόργουορντ 2.02μ. 
16. Σάβα Λέσιτς Σερβία 1988 Φόργουορντ 2.03μ. 
18. Νεμάνια Μπέσοβιτς Σερβία 1992 Σέντερ 2.18μ. 
19. Αλεξάνταρ Μίτροβιτς Σερβία 1990 Φόργουορντ 2.01μ. 
20. Πέταρ Μπόζιτς Σερβία 1978 Γκαρντ 1.97μ. 
21. Aλεξ Μάριτς Σερβία 1984 Σέντερ 2.11μ. 
24. Γιαν Βέσελι Τσεχία 1990 Φόργουορντ 2.10μ. 
31. Μπράνισλαβ Τζέκιτς Σερβία 1991 Φόργουορντ 2.06μ. 
33. Σλάβκο Βράνιες Μαυροβούνιο 1983 Σέντερ 2.29μ. 
55. Στέβαν Μιλόσεβιτς Μαυροβούνιο 1985 Σέντερ 2.10μ.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού
4. Θοδωρής Παπαλουκάς Ελλάδα 1977 Γκαρντ 2.00μ. 
5. Σκούνι Πεν ΗΠΑ 1977 Γκαρντ 1.80μ. 
6. Τζος Τσίλντρες ΗΠΑ 1983 Φόργουορντ 2.03μ. 
7. Νίκολα Βούιτσιτς Κροατία 1978 Σέντερ 2.11μ. 
8. Παναγιώτης Βασιλόπουλος Ελλάδα 1984 Φόργουορντ 2.02μ. 
9. Γιάννης Μπουρούσης Ελλάδα 1983 Σέντερ 2.10μ. 

10. Γιοτάμ Χαλπερίν Ισραήλ 1984 Γκαρντ 1.96μ. 
11. Λίνας Κλέιζα Λιθουανία 1985 Φόργουορντ 2.05μ. 
12. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης Ελλάδα 1984 Σέντερ 2,08μ. 
14. Ανδρέας Γλυνιαδάκης Ελλάδα 1981 Σέντερ 2.15. 
16. Κώστας Παπανικολάου Ελλάδα 1990 Φόργουορντ 2.03μ. 
17. Πατ Μπέβερλι ΗΠΑ 1988 Γκαρντ 1.85μ. 
18. Μίλος Τεόντοσιτς Σερβία 1987 Γκαρντ 1.95μ. 
19. Κώστας Σλούκας Ελλάδα 1990 Γκαρντ 1.90μ. 
21. Σοφοκλής Σχορτσανίτης Ελλάδα 1985 Σέντερ 2.06μ. 

Ντούσκο 
Βουγιόσεβιτς

Τι να πει κανείς για τον Ντούσκο
Βουγιόσεβιτς. Είναι η κλασική περί-
πτωση προπονητή που δουλεύει με
ό,τι έχει και με αυτά που έχει κάνει
«πράματα και θάματα». Θυμίζει έν-
τονα Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δηλαδή
προπονητή που μπορεί να πάρει 5
άγνωστους παίκτες και να τους κάνει
πρωταθλητές Ευρώπης και να τους
«μοσχοπουλήσει» και την επόμενη
χρονιά η νέα του ομάδα να είναι
καλύτερη και να ανέβει πιο ψηλά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δύο
τελευταία χρόνια. Εχασε Τέπιτς, Πέ-
κοβιτς, Τρίπκοβιτς, Πέροβιτς και Βε-
λίτσκοβιτς κι όμως με την σημερινή Παρτιζάν έφτασε στο φάιναλ φορ του
Παρισιού. Ο «Ντούλε» έκατσε στον πάγκο της Παρτιζάν το 1985 σε ηλικία
μόλις 26 ετών και τρία χρόνια αργότερα οδήγησε τους «Grobari» στο
φάιναλ φορ της Γάνδης όπου αντίπαλός του ήταν ο Αρη του Νίκου Γκάλη
και του νυν προπονητή του σημερινού αντιπάλου Παναγιώτη Γιαννάκη! Ο
Βουγιόσεβιτς με 30 χρόνια στο επάγγελμα και με τόσα χρόνια στην πλάτη
η εμπειρία του είναι …διπλάσια απ’ ότι των άλλων τριών προπονητών.

Ολυμπιακός:
Οπως στη Ρώμη

1 Ντούσαν Κέτσμαν

2 Μπο ΜακΚάλεμπ

3 Λόρενς Ρόμπερτς

4 Γιαν Βέσελι

5 Σλάβκο 
Βράνιες

2 Μίλος Τεόντοσιτς

1 Θοδωρής Παπαλουκάς

3 Τζος Τσίλντρες

4 Λίνας Κλέιζα

5 Σοφοκλής
Σχορτσανίτης

Παναγιώτης 
Γιαννάκης

«Δράκος» όνομα και πράμα. Ο
Παναγιώτης Γιαννάκης από τα πρώτα
του βήματα ως μπασκετμπολίστας
στον Ιωνικό Νικαίας μέχρι και τον
σημερινό του αγώνα ένα πράγμα
γνωρίζει ο 51χρονος τεχνικός: Δου-
λειά. Σκληρή δουλειά και τίποτε
άλλο. Είτε έχει βεντέτες, είτε ...άση-
μους, είτε μεγάλους σε ηλικία είτε
…μωρά ο πρώην ομοσπονδιακός τε-
χνικός δεν ζητάει τίποτε άλλο από
το να δίνουν τα πάντα οι παίκτες
του μέσα στο γήπεδο, είτε για προ-
πόνηση είτε για αγώνα. Ως πλέι μέι-
κερ του Ιωνικού, του Αρη, του Πα-
ναθηναϊκού και φυσικά της Εθνικής είχε πάντα δύσκολο έργο τόσο στο να
κατεβάζει την μπάλα και να την ετοιμάζει για τον «Killer» Νίκο Γκάλη όσο
και να αναλαμβάνει παίκτες - θρύλους της εποχής όπως ο Σαν Επιφάνειο
και να τους αφήνει απλή ανάμνηση. Ολα με δουλειά και πολλές ώρες προ-
πόνησης. Ως προπονητής έκανε το ίδιο. Ως παίκτης έχει κατακτήσει τα
πάντα, αφού ο ευρωπαϊκός τίτλος που του έλειπε από τον Αρη τον
κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό στο …Παρίσι.
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Βέλγιο: Θα κριθεί
στο τέλος

Ο πρωταθλητής στο Βέλγιο κρί-
θηκε από την 6η αγωνιστική των
πλέι οφ, όμως η ομάδα που θα ακο-
λουθήσει την Αντερλεχτ στο Τσάμ-
πιονς Λιγκ θα κριθεί στην 10η και
τελευταία αγωνιστική. 

Στην 9η η Μπριζ νίκησε στην
έδρα της με 3-0 την Ζούλτε Βάρεγκεμ
και εκμεταλλεύτηκε το 1-1 της Γάν-
δης στο Σεντ Τρούιντεν, όμως το
ποια από τις δύο θα παίξει στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ δεν
έχει κριθεί αφού η Γάνδη μπορεί να
είναι στο -3 από την Μπριζ, έχει
όμως το «πάνω χέρι» σε περίπτωση
ισοβαθμίας.

Τέλος στο Κορτράικ η πρωτα-
θλήτρια Αντερλεχτ αν και έχανε 1-
0 από το ημίχρονο «καθάρισε» τη
νίκη με 1-3 και έκοψε κάθε ελπίδα
της Κόρτραϊκ για την 4η θέση.

Βαθμολογία (9η): Αντερλεχτ
56, Μπριζ 41, Γάνδη 38, Σεντ Τρούιν-
τεν 34, Κόρτραϊκ 30, Ζούλτε Βάρεγ-
κεμ 28. Β.Μ.

Προς παραμονή
Ο Βόντιγκο Κάμινγκς αποτέλεσε

έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους
του Ηλυσιακού στην εντυπωσιακή
πορεία της ομάδας στον δεύτερο
γύρο, η οποία της εξασφάλισε και
την παραμονή στην Α1. Στα Ιλίσια
θα ήθελαν να έχουν στο ρόστερ
τους και τη νέα σεζόν τον γκαρντ
και γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ πι-
θανό να ξεκινήσουν τις διερευνητικές
επαφές μαζί του πριν φύγει από τη
χώρα μας, κάτι που είναι προγραμ-
ματισμένο να γίνει στο τέλος της
εβδομάδας. Το κλίμα είναι θετικό
ωστόσο όπως είναι φυσικό ο Αμερι-
κανός δεν βιάζεται καθώς περιμένει
προτάσεις από το εξωτερικό. Β.Ζ.

Ο επιχειρηματίας
Κλέιτον 

Μπορεί σε αγωνιστικό επίπεδο
να έχει μείνει στάσιμος, ωστόσο
στον επιχειρηματικό τομέα ο Σίλβα
Κλέιτον ευημερεί και προοδεύει.
Πρόσφατα εγκαινίασε το νέο του
Βραζιλιάνικο εστιατόριο σε μία από
της καλύτερες περιοχές της Αθήνας
και οι συνάδελφοί του φρόντισαν
να ενισχύσουν την προσπάθειά του
με την παρουσία τους την πρώτη
μέρα λειτουργίας του. Πιο συγκε-
κριμένα, εκεί βρέθηκαν οι Νίνης,
Βύντρα, Χριστοδουλόπουλος, Σιμάο,
Γκάμπριελ, Λέτο, Ρουκάβινα, Δάρλας,
Μπιέρσμιρ και Καρνέζης ενώ ο Νιό-
πλιας εκπροσώπησε το τεχνικό επι-
τελείο και ο Αντωνίου τους διοι-
κούντες. Δ.Ρ.

«Oχι» της Ιαπωνίας
για 2018

Η Ιαπωνία απέσυρε την υποψη-
φιότητά της για την διοργάνωση του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Η
απόφαση της Ιαπωνικής Ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου όμως μόνο δική
της δεν ήταν, αφού όπως αποκάλυψε
- «κάρφωσε» ο πρόεδρός της Μοτοάκι
Ινουκάι «η FIFA θέλει το Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2018 να γίνει στην
Ευρώπη. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο
Ζεπ Μπλάτερ και μας είπε ότι, το
2022 θα ήταν η πιο σοφή επιλογή
για την Ιαπωνία». Αν είναι έτσι τότε
Αγγλία και Ρωσία είναι τα φαβορί
και οι Βέλγο - Ολλανδία και Ισπανία
- Πορτογαλία τα αουτσάιντερς.Β.Μ.

Ιταλία: 
Το πρώτο της Ιντερ

Την συλλογή των φετινών τίτλων
από τα 6 που διεκδικεί η Ιντερ την
ξεκίνησε από το Κύπελλο Ιταλίας.
Η πρωταθλήτρια νίκησε στον τελικό
του «Ολίμπικο» την Ρόμα με 1-0 και
κατέκτησε το Κύπελλο, το 3ο της τα
τελευταία 6 χρόνια και 6ο συνολικά
μαζί με την Φιορεντίνα (9 έχουν Γι-
ουβέντους και Ρόμα). Οι «νερατζού-
ρι» που δεν ξεκίνησαν καλά τον τε-
λικό αφού ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε
νεύρα στην έναρξη του τελικού επει-
δή από τα μεγάφωνα έπαιξαν τον
ύμνο της Ρόμα και όχι της Ιντερ κα-
τάφεραν με τον Ντιέγκο Μιλίτο στο
40’ να φτάσουν στο γκολ που τους
χάρισε την «κούπα». Πάντως ο τελι-
κός είχε πολλά νεύρα - όπως ανα-
μενόταν άλλωστε αφού οι δυο ομά-
δες κοντράρονται πολύ συχνά τα
τελευταία χρόνια και φέτος «μονο-
μαχούν» και για το «σκουντέτο» -
ενώ τραυματίας αποχώρησε ο Σνάιν-
τερ χωρίς όμως να είναι κάτι το σο-
βαρό, όπως είπε και ο ίδιος. Β.Μ.

Το είδαμε κι αυτό
Συνέβη και αυτό στο NBA! Δι-

καστικά εναντίον του Ντουέιν Ουέιντ
και της συντρόφου του κινείται η
πρώην γυναίκα του άσου των Χιτ
υποστηρίζοντας ότι η προβολή πλη-
ροφοριών και λεπτομερειών από τον
Τύπο της χώρας δρα ενάντια στην
ψυχική υγεία των δύο απιδιών που
είχε αποκτήσει με τον πρώην σύζυγο
της. 

Από την πλευρά του ο Ουέιντ
ισχυρίζεται πως οι κατηγορίες είναι
αβάσιμες καθώς βρίσκονται σε διά-
σταση τα δύο τελευταία χρόνια. Δ.Ρ.

Ο ΚΟΑ θέτει 
θέμα εξόδων
Αστυνόμευσης

«Να μην κοροϊδευόμαστε και να
είμαστε ειλικρινείς. Το ποδόσφαιρο
είναι μία κερδοσκοπική δραστηριό-
τητα. Είναι άδικο να πληρώνει ο
κάθε πολίτης ένα τεράστιο κονδύλι
κάθε χρόνο για την αστυνόμευση
των ποδοσφαιρικών αγώνων. Μ’ αυτό
που λέμε δεν θέλουμε να βάλουμε
το ποδόσφαιρο στη γωνιά. Κάθε
άλλο. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε
την κοινωνία σε καιρούς δύσκολους.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να
πληρώνουμε για την αστυνόμευση.
Οχι, όμως, όλο αυτό το τεράστιο
ποσό».

Τα λόγια αυτά ανήκουν στον
πρόεδρο του ΚΟΑ Νίκο Καρτακούλ-
λη, ο οποίος, στην εβδομαδιαία του
συνάντηση με τα ΜΜΕ, έθεσε έντονα
όσο ποτέ το θέμα του κόστους της
αστυνόμευσης των αγώνων ποδο-
σφαίρου. 

Ο ΚΟΑ θα έχει σήμερα Παρα-
σκευή συνάντηση με τον υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
Λουκά Λουκά, για το θέμα αυτό,
ενώ έχει ήδη εκθέσει τις απόψεις
του στην ΚΟΠ. 

Τα σωματεία δεν δείχνουν δια-
τεθειμένα να πληρώνουν μέρος για
την αστυνόμευση, όμως ούτε ο ΚΟΑ
δείχνει τη διάθεση να συνεχίσει να
καταβάλλει 3.2 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως από τον προϋπολογισμό
του. 

«Με τα χρήματα που έχουμε ξο-
δέψει για την αστυνόμευση τα 10
τελευταία χρόνια θα μπορούσαμε
να έχουμε κτίσει 10 κλειστές αίθου-
σες», τόνισε σχετικά ο Γενικός Διευ-
θυντής του Οργανισμού, Κώστας Πα-
πακώστας. Ν.Κ.

MIΚΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν
την Πανελλαδική απεργία, αλλά και
η «αποβίβαση» των φιλάθλων του
Ολυμπιακού στο Παρίσι είναι τα θέ-
ματα που κυριαρχούν στα πρωτο-
σέλιδα του αθλητικού Τύπου της
6ης Μαΐου 2010: 

«Score»
«Η Ελλάδα στο δρόμο του χάους»,

αναφέρει στο κεντρικό θέμα της
πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Βαδίζουμε ολοταχώς στα
χνάρια της Αργεντινής». Σε άλλα
θέματα: «Κατά τα άλλα… στον αέρα
και ο αγώνας ΑΕΚ - Αρης».

«Πρωταθλητής»
«Γαλλική επανάσταση», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «6.000
οπαδοί του Ολυμπιακού κατέλαβαν
το Παρίσι». Σε άλλα θέματα: «Τρα-
γωδία με 3 νεκρούς σε διαδήλωση -
σταθμό».

«Φως των Σπορ»
«Ολα στον αέρα», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Αν δεν

γίνει ούτε σήμερα το ματς ΠΑΟΚ -
ΟΣΦΠ». Σε άλλα θέματα: «Μπάσκετ:
‘‘Παντού είναι Πειραιάς’’», «Τρεις νε-
κροί από επίθεση με μολότοφ σε
τράπεζα, στο κέντρο της Αθήνας».

«Φίλαθλος»
«Μια χώρα δίχως αύριο», ανα-

φέρει στο βασικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Πνιγμένος στην απελπισία του ο
κόσμος δεν έχει κάπου να πιαστεί
και δεν ξέρει τι του ξημερώνει…».
Σε άλλα θέματα: «ΠΑΟ: Ελπίδες για
τον Σισέ να πάει Αφρική». 

«Goal»
«5η Μαΐου 2010, η 11η Σεπτεμ-

βρίου της Ελλάδας μας…», αναφέρει
στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελί-
δας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Μία από τις μεγαλύτερες μεταπο-
λιτευτικές διαδηλώσεις (120.000),
βάφτηκε με το αίμα 3 αθώων εργα-
ζομένων (κυοφορούσε το ένα θύμα),
που δολοφονήθηκαν από κτήνη -
κουκουλοφόρους». Σε άλλα θέματα:
«Στον αέρα τα πλέι οφ», «Μπάσκετ
- ΟΣΦΠ: Αγωνία στο Παρίσι για τα
γεγονότα».

«Derby News»
«Δεν Νιώθουν Τύψεις», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Οργή
για το έγκλημα και αγωνία για το
μέλλον αυτής της χώρας. Και το χει-
ρότερο είναι ότι οι πραγματικά υπεύ-
θυνοι…». 

«Sportday»
«Μπαμπά, τι ακούω;», αναφέρει

στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελί-
δας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Επειδή όλοι οι πολιτικοί μιλάτε για
‘‘ώρα ευθύνης’’, απαντήστε υπεύθυνα
στα παιδιά που ρωτούν». Σε άλλα
θέματα: «Τρεις άνθρωποι δολοφο-
νήθηκαν», «Αυτό δεν το άκουσε…
150.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ει-
ρηνικά, γιατί τους στερούν την ελ-
πίδα».

«Η Πράσινη»
«Φονιάδες», αναφέρει στο βασικό

θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Θρήνος και απο-
τροπιασμός σε όλη την Ελλάδα για
τη στυγνή δολοφονία τριών νέων
ανθρώπων από τους γνωστούς -
άγνωστους». 

«νέα Ωρα»
«Προβοκάτσια», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο απελ-
πισμένος κόσμος που βλέπει να του
ρουφάνε το αίμα, έφτασε μέχρι την
πόρτα της Βουλής. Την ίδια ώρα, οι
300 που μας κυβερνούν, συνέχιζαν
τα πολιτικά τους παιχνίδια και τις
αστείες τους κόντρες». Σε άλλα θέ-
ματα: «Στον αέρα το ΑΕΚ - Αρης».

«Εξέδρα»
«95 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια»,

αναφέρει στο βασικό θέμα της πρώ-
της σελίδας και μεταξύ άλλων επε-
ξηγεί: «Η εφημερίδα αποκαλύπτει
τα πρώτα στοιχεία που παρέδωσε
στον ΠΑΟ η εταιρία που ελέγχει τα
οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ». Σε
άλλα θέματα: «Τρεις νεκροί στο κέν-
τρο της Αθήνας».

«Η Γάτα»
«Παίζεις, μένεις. Αλλαγή πλεύσης

για τον Ντάτολο», αναφέρει στο κεν-
τρικό θέμα της πρώτης σελίδα και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Κερδίζει
πόντους στον Ολυμπιακό ο Αργεν-
τινός μεσοεπιθετικός». 

την ελληνική οικονομία θα επηρεάσει
αναπόφευκτα και το ποδόσφαιρο. 

«Οι προπονήσεις μας δεν πρό-
κειται να επηρεαστούν από τα γε-
γονότα, όμως είναι σίγουρο ότι η
καθημερινότητα των ανθρώπων εδώ
θα αλλάξει από τους κλειστούς δρό-
μους, ενώ θα περιοριστεί και το εμ-
πόριο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
προωθήσει κάποια σκληρά οικονο-
μικά μέτρα, κάτι που θα επηρεάσει
και τις επενδύσεις στον χώρο του
ποδοσφαίρου, ακόμα και στις τρεις
μεγάλες ομάδες της χώρας», ήταν
οι δηλώσεις του Ντουντού. 

Από την άλλη το ζητούμενο γα
τον Μπάντοβιτς είναι να κρατήσει
προσηλωμένους τους παίκτες του
για την συνέχεια των αγώνων, αλλά
και σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
Προχθές το βράδυ οι «ερυθρόλευκοι»
κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδεια
και να κάνουν ένα χαλάρωμα στο
Καυταντζόγλειο, ενώ χθες αμέσως
μετά την επιστροφή τους στην Αθή-
να, πήγαν κατευθείαν για προπόνηση
στο Ρέντη. 

Το μόνο θετικό από την αναβολή
είναι πως δίνεται το χρονικό περι-
θώριο στον Βασίλη Τορορσίδη να
βελτιώσει ακόμη πιο πολύ μέσα από
τις προπονήσεις την αγωνιστική του
κατάσταση και να παρουσιαστεί πα-
νέτοιμος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
που θα γίνει όπως όλα δείχνουν την
ερχόμενη Κυριακή. 

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ στη Ρουμανία, η Ραπίντ Βου-
κουρεστίου δεν προτίθεται να κρα-
τήσει στις τάξεις της τον Ούρκο
Πάρντο και ως εκ τούτου είτε θα
προσπαθήσει να τον πουλήσει είτε
θα τον αφήσει ελεύθερο. Ο λόγος
είναι ότι ο Ισπανός τερματοφύλακας

που αγωνίζεται με την μορφή δα-
νεισμού για έναν χρόνο στον Ολυμ-
πιακό, έχει υψηλό (360 χιλιάδες
ευρώ) ετήσιο συμβόλαιο, το οποίο
αδυνατεί να καλύψει η ρυμανική
ομάδα. 

Από πλευράς Ολυμπιακού δεν
έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους
για το τι σκέφτονται να κάνουν με
τον Πάρντο, αν και θεωρείται απί-
θανο να καταβάλλουν οι «ερυθρό-
λευκοι» την οψιόν αγοράς του (350
χιλιάδες ευρώ) που έχουν συμφω-
νήσει με την Ραπίντ. Αν πάντως ο
Πάρντο μείνει ελεύθερος, τότε οι
πιθανότητες να παραμείνει στο Λι-
μάνι, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο
θα αυξηθούν σημαντικά. 

Εν τω μεταξύ ο Λουτσιάνο Γκαλέτι
μπορεί να ζει στην αγωνία του για
το αν θα καταφέρει να ξαναπαίξει
ποδόσφαιρο, όμως στην πατρίδα του
την Αργεντινή τον «μπλέκουν» σε
μεταγραφικά σενάρια. Συγκεκριμένα
η ιστοσελίδα, eldia.com, αναφέρει
ότι ο Γκαλέτι αποτελεί στόχο του
συλλόγου στον οποίο έκανε τα πρώτα
του βήματα, της Εστουντιάντες. Η
ομάδα του Αλεχάντρο Σαμπέλα είναι
πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα Κλα-
ουσούρα της Αργεντινής δύο αγω-
νιστικές πριν το τέλος και εκτός από
τον επί τρία χρόνια παίκτη του Ολυμ-
πιακού, θέλει να εντάξει στο δυνα-
μικό της, τους Χοακίν Μπογκοσιάν
και Λεονέλ Βανιόνι, αμφότεροι της
Νιούελς Ολντ Μπόις. 

• Στη χθεσινή προπόνηση στο
Ρέντη, ο Ντιόγο ακολούθησε πρό-
γραμμα που περιλάμβανε ατομική
προπόνηση στο γήπεδο, ενώ ο Στολ-
τίδης πρόγραμμα ατομικής προπό-
νησης στο γυμναστήριο. Από την
προπόνηση απουσίασε, με άδεια, ο
Ζαϊρί λόγω προσωπικού του προ-
βλήματος. 

< ΟΛυΜΠΙΑΚΟΣ - ντΟυντΟυ

«Η κρίση θα πλήξει το ποδόσφαιρο»

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Στο... ψυγείο μπήκε η με-
τεγγραφή του Χοσέ Σεμέδο στον
Απόλλωνα, μετά τη διαφορά που
προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές
όσον αφορά στο οικονομικό μέρος
ενδεχόμενης συνεργασίας τους. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
οι απαιτήσεις του Πορτογάλου επι-
θετικού αποτελούν τροχοπέδη στην
επίτευξη συμφωνίας, με τη Διοίκηση
της λεμεσιανής ομάδας να ενημε-
ρώνει τον ποδοσφαιριστή ότι εάν
δεν τις ρίξει τότε δεν θα γίνει η με-
τεγγραφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Απόλλωνας είχε επαφές και με τη
Διοίκηση του ΑΠΟΠ/ Κινύρα, με
τον οποίο ο Σεμέδο έχει συμβόλαιο,
στις οποίες επίσης προέκυψε οικο-
νομική διαφορά. Ωστόσο, το χάσμα
είναι μικρό και μπορεί να γεφυρωθεί
με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Με αυτά
τα δεδομένα το μέλλον του υποψή-
φιου πρώτου σκόρερ του πρωτα-
θλήματος είναι ουσιαστικά στα...
πόδια του και τις επόμενες μέρες
αναμένονται τελικές εξελίξεις.

Οι κινήσεις που αφορούν σε θέ-
ματα προγραμματισμού δεν σταμα-
τούν εδώ, καθώς σήμερα αναμένεται
στην Κύπρο 23χρονος Νιγηριανός,
αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποί-
ος θα περάσει από δοκιμαστικά. Ο
ποδοσφαιριστής συνοδεύεται από
καλές συστάσεις, όμως ο προπονητής
της ομάδας θέλει να διαμορφώσει
ιδίαν αντίληψη για την αξία του
πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση.

Στο μεταξύ, οι «γαλάζιοι» συνε-

χίζουν την προετοιμασία τους για
το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος
με τον ΑΠΟΕΛ έχοντας περισσότερο
τη σκέψη τους στον τελικό του Κυ-
πέλλου με την ίδια ομάδα. 

Προχθές έγινε πρωινή προπόνη-
ση με τους Ατόρνο και Οσενί να συ-
νεχίζουν το ειδικό πρόγραμμα θε-
ραπείας και ως εκ τούτου δεν υπο-
λογίζονται για το παιχνίδι πρωτα-
θλήματος. Αντίθετα, επανέρχονται
οι Κιντέρος και Σανγκόι, οι οποίοι
εξέτισαν την ποινή τους. Ο Μπόμπαν
Κρισμάρεβιτς επέστρεψε το βράδυ
της Τετάρτης από την Αυστρία, όπου
επιθεώρησε μερικά αθλητικά κέντρα
και καταστρώνει πλέον τα πλάνα
του για το αυριανό παιχνίδι, το
οποίο βλέπει ως μια... πρόβα τζενε-
ράλε εν όψει του τελικού. Δεν απο-
κλείεται, λοιπόν, να κάνει κάποια
«πειράματα» στο σχήμα που θα πα-
ρατάξει καθώς και να προφυλάξει
κάποιους παίκτες. Θυμίζουμε ότι ο
Σανγκόι δεν έχει δικαίωμα συμμε-
τοχής στον τελικό, λόγω καρτών και
αύριο αναμένεται να αγωνιστεί για
τελευταία φορά με τη φανέλα του
Απόλλωνα. Ο Αργεντινός άσος θα
μετακινηθεί, ως γνωστό, στην ισπα-
νική Σπόρτινγκ Χιχόν με το τέλος
της περιόδου.

Ο Απόλλωνας θα έρθει αύριο
στην πρωτεύουσα χωρίς τον κόσμο
του, αφού ισχύει απαγόρευση με-
τακίνησης φιλάθλων τους αγώνες
της ομάδας με τον ΑΠΟΕΛ.

Σε μια άλλη εξέλιξη η εταιρεία
Απόλλων Ποδόσφαιρο χαιρετίζει την

εκστρατεία της ΚΟΠ για καταπολέ-
μηση του ρατσισμού στα γήπεδα.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συν-
δράμει στην όλη προσπάθεια με
κάθε τρόπο, ενώ έχει εκδώσει ειδικό
έντυπο με τίτλο «Υπογράφουμε για
ένα καλύτερο αύριο». Αυτό περι-
λαμβάνει φωτογραφίες και υπογρα-
φές όλων των ποδοσφαιριστών της
ομάδας και της τεχνικής ηγεσίας με
δικά τους μηνύματα ενάντια στο ρα-
τσισμό, τα ναρκωτικά αλλά και τη
βία στα γήπεδα. Το βιβλιάριο θα
προσφέρεται μαζί με τα εισιτήρια
του τελικού Κυπέλλου Κύπρου.

Στο ΓΣΖ ο τελικός 
του Κυπέλλου

Στο Στάδιο ΓΣΖ, όπως καθορίζεται
από την Προκήρυξη, θα διεξαχθεί ο
τελικός της 15ης Μαΐου μεταξύ του
Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ. Στην
προχθεσινή σύσκεψη, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ
με τη συμμετοχή όλων των εμπλε-
κομένων του τελικού, συζητήθηκαν
όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν
οργανωτικά θέματα και λήφθηκαν
οι ακόλουθες αποφάσεις:

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 12.00
(ώρα Νέας Υόρκης). Η τιμή εισόδου
ορίστηκε σε 25 ευρώ και θα εκδο-
θούν μόνο κανονικά εισιτήρια. Οι
διαγωνιζόμενες ομάδες, θα διαθέ-
σουν ίσο αριθμό (5.708) εισιτηρίων.
Η δημοσιογραφική Διάσκεψη για
τον τελικό Κυπέλλου θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη, στις 12:00 το
μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο
του Σταδίου ΓΣΠ. 

Οι οικονομικές απαιτήσεις του Σεμέδο αποτελούν εμπόδιο για την μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Ισως αν
ρίξει κάπως τα χρήματα που ζητάει τελικά ο Πορτογάλος άσος να ντυθεί στα χρώματα του Απόλλωνα.

Η... μπάλα στον Σεμέδο
Οι απαιτήσεις του παίκτη «παγώνουν» την μεταγραφή

Ελληνικό Κοινοβούλιο και τον εκ-
προσωπούν, είναι αυτοί που ο
ίδιος εξέλεξε με την ψήφο του,
είναι αυτοί που ο ίδιος συνεχίζει
να τους εκλέγει ακόμα κι όταν
έχει δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή
τους σε σκάνδαλα ή κακή διαχεί-
ριση, είναι αυτοί στους οποίους
ο ίδιος τρέχει για να του κάνουν
ένα ρουσφέτι και να τον «βολέ-
ψουν» στο δημόσιο.

Και τώρα που μια ειρηνική
διαδήλωση βάφτηκε με το αίμα
αθώων, τώρα που εν μία νυκτί
ξηλώθηκαν οι σταθερές, οι βε-
βαιότητες και τα κεκτημένα μιας
ζωής, η λογική αντικαταστάθηκε
από την οργή και η τάξη κινδυ-
νεύει να αντικατασταθεί από το
χάος.

Το χειρότερο είναι πως αυτοί
οι αθώοι μπορεί να μην είναι οι
τελευταίοι. Εδώ που έχουν φτάσει
τα πράγματα κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει ποια θα είναι η εξέ-
λιξη. Οταν οι «εκπρόσωποι» του
λαού στο Κοινοβούλιο καλούνται
να ψηφίσουν ουσιαστικά την υπο-
δούλωση του μέλλοντός του, αυτή
η οργή δεν είναι δυνατόν να εκτο-
νωθεί αν αυτό το σάπιο καθεστώς
δεν αποφασίσει να τιμωρήσει κά-
ποια επίορκα μέλη του.

Ο ελληνικός λαός θα μπορούσε
να δεχθεί κάποιες θυσίες, αρκεί
να έβλεπε πως υπάρχει η διάθεση
από πλευράς κυβέρνησης να πλη-
ρώσουν για τα εγκλήματά τους
σε βάρος της χώρας, κάποιοι
πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί
και διεφθαρμένοι μεγαλοφορο-
φυγάδες.

Είναι η ατιμωρησία που ενο-
χλεί, είναι η γνώση ότι αυτοί που
είναι υπεύθυνοι για την χρεοκοπία
της χώρας θα συνεχίσουν να ζουν
καλά εις βάρος των πολλών.

Εις βάρος του συνταξιούχου
που το κράτος του ζητάει μέρος
της σύνταξής του και απαιτεί από
αυτόν τουλάχιστον τρία χρόνια
λιτότητας όταν γνωρίζει ότι βρί-
σκεται στη δύση της ζωής του
και δεν γνωρίζει αν θα καταφέρει
να επιβιώσει αυτά τα τρία χρόνια
στέρησης (που δεν αποκλείεται
να είναι και περισσότερα).

Εις βάρος του μισθωτού που
με μείωση του μισθού του ενδε-
χομένως δεν θα είναι σε θέση να
αποπληρώσει τη δόση του στε-
γαστικού του δανείου, εις βάρος
του νέου που έχει όρεξη να γίνει
μέρος της παραγωγικής διαδικα-
σίας και όμως εξακολουθεί να μέ-
νει άνεργος, εις βάρος του ζευγα-
ριού που θέλει να αποκτήσει παι-
διά αλλά βλέπει πως τα μέτρα
για την υπογεννητικότητα είναι
μόνο στα χαρτιά και αντίθετα
στην πράξη το ίδιο το σύστημα
το αποθαρρύνει να αποκτήσει οι-
κογένεια.

Αμοιρος ευθυνών δεν είναι κα-
νείς. Ούτε αυτοί που ψήφισαν
κατ’ επανάληψιν κάποιους απο-
δεδειγμένα διεφθαρμένους πολι-
τικούς, ούτε εκείνοι που ζώντας
με δανεικά είχαν την ψευδαίσθη-
ση μιας επίπλαστης ευημερίας
αδιαφορώντας για το τι θα γίνει
όταν έρθει η ώρα της αποπληρω-
μής. Ομως, κάποιοι είναι πιο «ένο-
χοι», από την στιγμή που «τζογά-
ρισαν» την εμπιστοσύνη που τους
έδειξε ο λαός και που ακόμα και
τώρα, στην ώρα της μεγάλης ανάγ-
κης, δεν είναι ικανοί να του προ-
σφέρουν όραμα και προοπτική.
Δεν μπορούν να του προσφέρουν
καν την αίσθηση δικαιοσύνης ότι
εκείνοι που έφταιξαν θα τιμωρη-
θούν.

Και αν αυτή η κατάσταση δεν
αλλάξει, θα συνεχίσουμε να πο-
ρευόμαστε προς το χάος, χύνοντας
κροκοδείλια δάκρυα κάθε φορά
που θα δολοφονούνται αθώοι πο-
λίτες, προσποιούμενοι υποκριτικά
πως είμαστε αμέτοχοι στο χαμό
τους…

ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
< Της Εφης Λιόγα

Συνυπευθυνότητα
και ατιμωρησία
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ΑΘΗΝΑ. Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία
του Αστέρα Ρόκκα (5ος όμιλος) απο-
τελεί ο Βαγγέλης Γκαρτζονίκας. Ο
54χρονος τεχνικός συναντήθηκε με
τους ιθύνοντες του συλλόγου και
υπέβαλε την παραίτησή του με αφορ-
μή τις αποδοκιμασίες από μερίδα
φιλάθλων της ομάδας, αλλά και ορι-
σμένων παραγόντων, στο πρόσφατο
ματς με τον Απόλλωνα Ευπαλίου. Ο
έμπειρος προπονητής, δήλωσε: «Λυ-
πάμαι για τις αποδοκιμασίες προς
το πρόσωπό μου, από φιλάθλους
και παράγοντες του Αστέρα. Ευχα-
ριστώ τον πρόεδρο για την συνερ-
γασία».

1ος όμιλος: 
Εβρος Σουφλίου

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχί-
ζεται η προετοιμασία του Εβρου
Σουφλίου για το μεγάλο ντέρμπι με
τον Μέγα Αλέξανδρο Ηράκλειας. Οι
πρωτοπόροι θα παραταχθούν με μία
απουσία, αυτή του Κοτζά, ο οποίος
συμπλήρωσε κάρτες και δεν έχει δι-
καίωμα συμμετοχής, ενώ αντίθετα
επανέρχονται οι Χαλιμακούδης και
Σαπάνης, καθώς ο πρώτος ξεπέρασε
τον τραυματισμό του και ο δεύτερος
εξέτισε την ποινή του.

2ος όμιλος: 
Ολυμπιακός Γαλατάδων

Ο Ολυμπιακός Γαλατάδων έχει
εξασφαλίσει την παραμονή του στην
κατηγορία εδώ και καιρό και πλέον
στις τελευταίες δύο αγωνιστικές που
απομένουν θα αγωνιστεί απλά και
μόνο για το γόητρο. Την ερχόμενη
Κυριακή οι «ερυθρόλευκοι» θα αν-
τιμετωπίσουν εκτός έδρας την Νίκη
Πολυγύρου, με τους Αντωνιάδη και
Πασχώνη να επιστρέφουν στην απο-
στολή καθώς εξέτισαν τις ποινές
τους.

3ος όμιλος: Κύπελλο
Στην διαδικασία των πέναλτι

έμελλε να βγει ο νικητής, στην ανα-
μέτρηση της Νάουσας με την ΑΕ
Πιερέων, όπου η δεύτερη πήρε την
πρόκριση για την επόμενη φάση
του κυπέλλου ερασιτεχνών, με 4-3
στην «ρώσικη ρουλέτα». Η κανονική
διάρκεια και η παράταση ολοκλη-
ρώθηκαν χωρίς να έχει σημειωθεί
κάποιο τέρμα.

4ος όμιλος: Απόλλων Λάρισας
Στα δύο παιχνίδια που απομέ-

νουν για την ολοκλήρωση του πρω-
ταθλήματος θα παίξει ολόκληρη την
κατηγορία ο Απόλλων Λάρισας. Η
ιστορική ομάδα υποδέχεται τα Με-
τέωρα την ερχόμενη αγωνιστική,
ενώ στο φινάλε αντιμετωπίζει εκτός
έδρας τον Πύρασο Νέας Αγχίαλου,
με το τεχνικό επιτελείο του Απόλ-
λωνα να προσπαθεί να τονώσει το
ηθικό των ποδοσφαιριστών λίγο πριν
την κρισιμότερη στροφή της σεζόν.

6ος όμιλος: Πανηλειακός
Συνεχίζονται οι προσπάθειες των

ανθρώπων του Πανηλειακού για την
εύρεση οικονομικών πόρων εν όψει
της νέας σεζόν. Με δεδομένο πως ο
Σάκης Σταυρόπουλος δεν θα βοη-
θήσει οικονομικά όπως πολλοί πε-
ρίμεναν, στον Πύργο βρίσκονται σε
αναζήτηση επιχειρηματιών, οι οποίοι
θα θελήσουν να βοηθήσουν την
ιστορική ομάδα.

7ος όμιλος: Θήβα
Ατυχος στάθηκε ο μέσος της Θή-

βας, Φαρούκ Ακμπού Ελ Ελά, ο οποί-
ος υπέστη ρήξη μηνίσκου και την
ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να
χειρουργηθεί και όπως είναι λογικό,
ο παίκτης είναι σε άσχημη ψυχολο-
γική κατάσταση μιας και θα χάσει
τα τελευταία δύο ματς της σεζόν.
Από κει και πέρα, σε φιλικό ματς με

την ομάδα Νέων του Ατρομήτου, η
Θήβα αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ
1-1.

8ος όμιλος: Ελπιδοφόρος
Η διοίκηση του Ελπιδοφόρου

έχει μείνει άκρως ικανοποιημένη
από το έργο του Δημήτρη Παπα-
σπύρου, ο οποίος εμφάνισε ένα κα-
λοδουλεμένο σύνολο που κατά γε-
νική ομολογία απέδωσε όμορφο πο-
δόσφαιρο. Ετσι, ήρθε σε καταρχήν
συμφωνία μαζί του εν όψει της νέας
χρονιάς, με την οριστικοποίηση της
ανανέωσης να λαμβάνει χώρα μετά
το τέλος του πρωταθλήματος.

9ος όμιλος: Ελλάς Ποντίων
Η Κυριακάτικη αναμέτρηση της

Ελλάς Ποντίων κόντρα στον Αρη
Αμφιάλης, κατά πάσα πιθανότητα
θα κρίνει πολλά. Στο στρατόπεδο
της Ελλάς το έχουν συνειδητοποιήσει
πλήρως και η ιστορική ομάδα θέλει
μόνο νίκη, ώστε να «κρατάει» την
παραμονή στο χέρι της. Αυτό σχο-
λίασε και ο Νίκος Λημνιάτης, λίγες
ώρες πριν από το ντέρμπι παραμονής.
«Την Κυριακή θα παίξουμε μια κα-
τηγορία. Θέλουμε τον κόσμο στο
πλευρό μας, προκειμένου να πά-
ρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και
να φτάσουμε στον στόχο», υπογράμ-
μισε ο 19άχρονος αμυντικός.

10ος όμιλος: Μοχός
Μπορεί ο Μοχός να έχει υποβι-

βαστεί εδώ και καιρό στο περιφε-
ρειακό πρωτάθλημα, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει πως οι εξελίξεις δεν
τρέχουν για την ομάδα του Ζαχαρία
Νοικοκυράκη. Μάλιστα, μέχρι το
τέλος του πρωταθλήματος οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου θα έχουν συ-
νάντηση με τον τεχνικό της ομάδας,
για να του προτείνουν την ανανέωση
της συνεργασίας τους και να πάρουν
σειρά και τα υπόλοιπα θέματα.

Δ’: Παρελθόν ο Γκαρτζονίκας

ΞΑΝΘΗ. Παρελθόν αποτελεί και
επίσημα από την ομάδα της Ξάνθης,
ο Σταύρος Τζιωρτζόπουλος. Με ανα-
κοίνωση της η ακριτική ομάδα ανα-
φέρει τα εξής: «Σήμερα ολοκληρώ-
θηκε η συνεργασία με τον επαγγελ-
ματία ποδοσφαιριστή Τζιωρτζιόπουλο
Σταύρο. Η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ του
εύχεται καλή συνέχεια στην ποδο-
σφαιρική του σταδιοδρομία».

Σε σίριαλ τείνει να εξελιχθεί το
θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου
του Μάουρο Πόι με τη SKODA Ξάνθη.
Ο Αργεντίνος επιθετικός, μετά από
μια αρκετά καλή χρονιά στους «ακρί-
τες», περιμένει να δει αν θα μπορέσει
να κερδίσει ένα καλύτερο συμβόλαιο
είτε στην Ξάνθη, είτε σε άλλη ελλη-
νική ομάδα. 

Ξάνθη: Τέλος ο
Τζιωρτζόπουλος
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

2006: Μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνορωμαϊκής πάλης και
στη συνέχεια του κατς, ο Δημήτρης Καρυστινός, αφήνει την τελευταία
του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Καρυστινός ήταν αθλητής του
Ηρακλή Πειραιά την δεκαετία του ’50 και το 1960 μεταπήδησε στο
κατς.

1989: Ο Αϊρτον Σένα ξεκινά ένα σερί νικών στα Γκραν Πρι του Μονακό και
στις 23/5/93 γίνεται ο πρώτος οδηγός της Φόρμουλα 1 που γράφει
πέντε συνεχόμενες νίκες στο Πριγκιπάτο.

 
Πηγή: Galanis Sports Data
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Επιμέλεια: 
Διονύσης Ρούφος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ενα βήμα απέχει πλέον το όνειρο
της συμμετοχής σε έναν τελικό Ανα-
τολής για τους Μπρόυινς για πρώτη
φορά μετά το 1992. Η ομάδα της
Βοστόνης συνέχισε τις καλές εμφα-
νίσεις στην Φιλαδέλφεια όπου με
τέρματα των Γουίλερ, Σάταν, Ρίτσι
και Μπέργκερον επιβλήθηκε με 4-1
των Φλάιερς και έκαναν το τρία στα
τρία στην σειρά. «Είμαστε σε καλή
φόρμα όμως πρέπει να το τελει-
ώσουμε» ανέφερε ο πορτιέρο Τούκα
Ρασκ που είχε σημαντικό μερίδιο
στην επιτυχία με τις 34 επεμβάσεις
του: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες
που δεν νιώθεις άνετα, δεν χρειάζεται
να κάνεις επιπλέον κινήσεις, απλά
κάθεσαι στην θέση σου και το πακ
έρχεται πάνω σου» σχολίασε ο πρω-
ταγωνιστής του ματς που έχασε μόνο
από τον Ασαμ στο ξεκίνημα της ανα-
μέτρησης, αλλά από εκεί και πέρα
κατέβασε τα ρολά. Το 3-0 δίνει στην
ομάδα του ισχυρό πλεονέκτημα κα-
θώς ιστορικά μόνο δύο ομάδες έχουν
γυρίσει τέτοιο σκορ. Η Φιλαδέλφεια
δεν ανήκει σ’ αυτές. «Κυριαρχήσαμε
στις δύο πρώτες περιόδους. Η αυτο-
πεποίθηση μας ήταν καλή απλά δεν
μπορέσαμε να περάσουμε το πακ
από τον Τούκα. Εκανε μερικές με-
γάλες επεμβάσεις και απέκρουσε
πολλά σουτ. Νομίζω αν κάνουμε
την ίδια εμφάνιση την Παρασκευή
(σ.σ. σήμερα), όλα θα είναι καλά»
επισήμανε από την μεριά του ο μο-
ναδικός σκόρερ των Φλάιερς. Την
ίδια ώρα ο Μπαϊφάλιεν περνούσε
τους Χοκς από το Βανκούβερ και
τους έδινε προβάδισμα στις νίκες
με 2-1. Τα τρία τέρματα του 28χρο-
νου δεξιού κυνηγού αποτέλεσαν την
βάση για το 5-2 του Σικάγο που
πήρε σκοράρισμα επίσης από τους
Βέρστεγκ και Χόσα. Οι Χάνσεν και
Μπάροους πέτυχαν τα γκολ των γη-

πεδούχων που έχουν χάσει δύο σερί.  
NFL: Εδεσαν 

τον Εβανς οι Σάιντς
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει

και οι Σάιντς έβαλαν βαθιά το χέρι
στην τσέπη για να διατηρήσουν την
συνταγή με την οποία έφτασαν φέτος
στην κορυφή της Λίγκας. Η διοίκηση
της Νέας Ορλεάνης εκταμίευσε 57
εκατομμύρια δολάρια για να κρα-
τήσει κάτοικο της πόλης τον Ζάιρ
Εβανς για τα επόμενα επτά χρόνια.
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, θα λά-
βει μπόνους υπογραφής 19 εκατομ-
μύρια δολάρια και γίνεται αυτομάτως

ο πιο ακριβοπληρωμένος offensive
guard του NFL. Για τον προπονητή
της ομάδας Σον Πέιτον, ο νεαρός
άσος αξίζει το κάθε σεντ της νέας
συμφωνίας: «Βάσει των ικανοτήτων
του στο running και στο passing
game της ομάδας, το αξίζει. Οταν
έχεις έναν νέο και ταλαντούχο πο-
δοσφαιριστή τον επιβραβεύεις για
την σκληρή δουλειά και την συνεχή
προσφορά του. Του ανήκει μεγάλος
μέρος της επιτυχίας» ανέφερε ο τε-
χνικός ηγέτης των Σάιντς που οδή-
γησε φέτος την ομάδα της πιο βα-
σανισμένης πολιτείας στις ΗΠΑ, στο

υψηλότερο σκαλί του βάθρου. 
MLB: Δεν έδειξε οίκτο ο Λάκεϊ

Με ίχνος συναισθηματισμού και
φιλικής διάθεσης για την πρώην του
ομάδα ο Τζον Λάκεϊ έβαλε τα δυνατά
τους και με two-hit ball στα 7 innings
που αγωνίστηκε οδήγησε τους Ρεντ
Σοξ στο 3-1 επί των Εϊντζελς. Ηταν
η πρώτη εμφάνιση του ικανότατου
starter απέναντι στο Λος Αντζελες
που υπηρέτησε για μία επταετία πε-
τυχαίνοντας σπουδαία πράγματα.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι ήταν ο
πρώτος ρούκι που κερδίσει 7ο παι-
χνίδι σε σειρά ποστ σίζον μετά το

1909 επικρατώντας το 2002 του Σαν
Φραντζίσκο, ενώ το ρεκόρ του ως
pitcher στα χρόνια που φορούσε
την φανέλα των Εϊντζελς είναι το
καλύτερο για την ομάδα του Λος
Αντζελες (σ.σ. 102-71). Ολα αυτά,
πάντως, μπήκαν στην άκρη καθώς
πήρε την εντολή να αγωνιστεί στο
τρίτο παιχνίδι της σειράς στην Βο-
στόνη, όπου παίζει από φέτος με
συμβόλαιο αξίας 82,5 εκατομμυρίων
δολαρίων. 

Το τίμησε με το παραπάνω επι-
τρέποντας μόνο ένα homer στον
Γουντ: «Θα σας πω ειλικρινά ότι
είναι διαφορετικό να βρίσκεσαι αν-
τιμέτωπος με την φανέλα, αλλά δεν
υπήρχαν και πολλοί παίκτες που να
έχω αγωνιστεί μαζί τους για μεγάλο
διάστημα. Ξέρουν πως είμαι στον
αγωνιστικό χώρο. Είναι η δουλειά
μου. Μπορούμε να είμαστε φίλοι
εκτός γηπέδου» ανέφερε ο Λάκεϊ
που είχε μεγάλη συμπαράσταση από
τους Ορτίθ και Μπέλτρε καθώς αμ-
φότεροι είχαν homer. Από εκεί και
πέρα ο Ματ Γκάρζα έγινε ο πρώτος
pitcher στην AL που φτάνει στις
πέντε νίκες καθώς οι Ρέις πέρασαν
και από το Σιάτλ με 5-2. Τα δύο
runs και τα πέντε hits που επέτρεψε
συνολικά ο 27χρονος pitcher στα 8
inning που αγωνίστηκε, δεν έφτασαν
στους Μάρινερς καθώς δέχθηκαν
πέντε runs και οι Ρέις ισοφάρισαν
το καλύτερο σερί σε αγώνες εκτός
έδρας στο ξεκίνημα περιόδου μετά
τους Γιάνκις του 2003 με 11-1.    

Τα ματς της Τετάρτης: Τορόντο
- Κλίβελαντ 5-6, Μετς - Σινσινάτι 4-
5, Βαλτιμόρη - Γιάνκις 5-7, Ντιτρόιτ
- Μινεσότα 4-5, Τέξας - Οκλαντ 1-4,
Ατλάντα - Ουάσιγκτον 7-6, Σαν Λιούις
- Φιλαδέλφεια 0-4, Καμπς - Πί-
τσμπουργκ 2-4, Σαν Φραντζίσκο -
Φλόριντα 3-2, Εϊντζελς - Βοστόνη
1-3, Αριζόνα - Χιούστον 2-4, Κάνσας
- Γουάιτ Σοξ 2-9, Κολοράντο - Σαν
Ντιέγκο 6-5, Μιλγουόκι - Ντόντζερς
11-3, Τάμπα - Σιάτλ 8-3.

Με το ένα πόδι στον τελικό οι Μπρούινς

Ο Τούκα Ρασκ είχε ...μαγνήτη και δεν επέτρεψε πολλά πράγματα στους Φλάιερς οδηγώντας τους Μπρούινς
στην νίκη μέσα στην Φιλαδέλφεια με 4-1 που σήμανε το 3-0 στην σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

Του ανταποκριτή μας 
Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Ολιβιέ Σορλέν
τόνισε οτι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε
καλή κατάσταση, παρά την κούραση
των πλέι οφ. Αναλυτικά τα όσα
τόνισε ο 31χρονος μέσος:

«Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι
αποδεδειγμένα η ομάδα βρίσκεται
σε καλή κατάσταση. Από την άλλη
πλευρά βέβαια, υπάρχει και η κού-
ραση από τα δύο προηγούμενα παι-
χνίδια, ειλικρινά όμως δεν την νιώ-
θουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να
αισθανόμαστε κουρασμένοι στο σπίτι
μας, αυτό είναι μία πραγματικότητα,
αλλά την αφήνουμε εκεί και δεν
την μεταφέρουμε μέσα στο γήπε-
δο».

Για τη σημασία του ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό, που είναι αλληλέν-
δετο με αυτό που ακολουθεί μεταξύ
των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη,
ο Σορλέν εξήγησε: «Αυτό που είναι
βασικό είναι να κερδίσουμε μέσα
στην Τούμπα. Αυτόματα, γινόμαστε
εμείς το φαβορί για την κατάκτηση
της πρώτης θέσης και το κυριότερο
μεταφέρουμε το άγχος στον Ολυμ-
πιακό για το ματς της Κυριακής. Σε

μία τέτοια περίπτωση, ο Ολυμπιακός
θα θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπί-
δες κατάκτησης της πρώτης θέσης».

Σχετικά με τη συζήτηση που ανα-
πτύχθηκε για την αγωνιστική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμ-
πιακός, ο Γάλλος έδωσε τη δική του
απάντηση: «Θεωρώ πως όλα εξαρ-
τώνται από εμάς. Δεν εξετάζουμε
την κατάσταση του αντιπάλου και
δεν μας ενδιαφέρει αν είναι σε καλή
κατάσταση ή όχι. Αν κάνουμε το
παιχνίδι μας όπως στις άλλες δύο
αναμετρήσεις με την ΑΕΚ και τον
Αρη πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.
Γιατί έχουμε την ποιότητα να το
καταφέρουμε. Ο,τι κατακτήσαμε και
ό,τι θα κατακτήσουμε, το παίρνουμε
με τις δικές μας δυνάμεις και δεν
κλέβουμε χαμένους βαθμούς από
τους άλλους. Το κατακτήσαμε με
τον ιδρώτα μας. Η ομάδα είναι ενω-
μένη και σε καλή κατάσταση. Από
εκεί και πέρα μακάρι αυτό να μας
βγει και στο γήπεδο».

Πρόβλημα με τον Κοντρέρας και
τη συμμετοχή του στα πλέι οφ έχει
προκύψει από τη στιγμή που θα
πρέπει να μείνει τρεις μέρες περισ-
σότερο στην Ελλάδα. 

Ηταν να αναχωρήσει για τη Χιλή

στις 17 Μαΐου, την επομένη του τέ-
λους των πλέι οφ, αλλά, μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις και την αναβολή
της αγωνιστικής που μεταφέρεται
τρεις μέρες αργότερα, θα πρέπει να
εξασφαλίσει άδεια από την ομο-
σπονδία της πατρίδας. 

Κάτι τέτοιο δείχνει σε πρώτη
φάση ιδιαίτερα δύσκολο, ωστόσο,
από την πλευρά του «δικεφάλου»
ήδη γίνονται προσπάθειες για να
εγκριθεί άδεια παραμονής του για
2-3 ακόμη μέρες ώστε να αγωνιστεί
στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ,
στο Χαριλάου, με τον Αρη.

Αρης: Στην Αργεντινή 
ο Κόντης για Νασούτι

Αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει το
τοπίο για τον Κριστιάν Νασούτι και
την παραμονή του στον Αρη. Μπορεί
να μην υπάρχουν ακόμη οριστικές
εξελίξεις, ωστόσο, έγιναν τα πρώτα
βήματα και στον Αρη γνωρίζουν
πολύ καλά που μπορούν να κινη-
θούν, σε ποιο ύψος θα πρέπει να
κυμανθούν οι οικονομικές τους προ-
τάσεις, προκειμένου να τον αποκτή-
σουν ή να ανανεώσουν τον δανεισμό
του από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Η παρουσία Κόντη στην Αργεν-
τινή, το Σαββατοκύριακο, προκει-

μένου να προχωρήσει σε διαπραγ-
ματεύσεις με τη διοίκηση της Ρίβερ
Πλέιτ για την απόκτηση των δικαιω-
μάτων του έμπειρου αμυντικού, φαί-
νεται πως ανακίνησε το θέμα στα
αργεντίνικα Μ.Μ.Ε. 

• Η αποστολή του Αρη ταξίδεψε
χθες το πρωί στην Αθήνα και. επι-
σκέφτηκε το αεροδρόμιο Βενιζέλο.
Η αναβολή του αγώνα αποφασίστηκε
την ώρα που οι «κίτρινοι» βρίσκονταν
εν πτήση. Παρέμειναν, λοιπόν, για
μερικές ώρες, το μεσημέρι επέστρεψε
και το απόγευμα, οι ποδοσφαιριστές
δίνουν το παρών στην προπόνηση. 

Αυτό ήταν το χρονικό της ανα-
βολής της αναμέτρησης με την ΑΕΚ,
που αφορούσε στην αποστολή του
Αρη. Να σημειωθεί ότι ο Νασούτι
που είναι τραυματίας και δεν συμ-
περιλήφθηκε στην αποστολή του
αγώνα που αναβλήθηκε, αναμένεται
να επανέλθει την Κυριακή, στην
ίδια αναμέτρηση.

Ηρακλής: Μεγάλη 
η ανταπόκριση του κόσμου

Αν κρίνει κανείς από την αντα-
πόκριση του κόσμου, στις πρώτες
ώρες της νέας διοίκησης που προ-
έκυψε από το Πρωτοδικείο, τότε τα
πρώτα μηνύματα είναι ευχάριστα.

Ωστόσο, τα χρήματα που χρειάζονται
είναι πολλά περισσότερα από αυτά
που έχουν ήδη εξασφαλιστεί, μέσα
από τις εγγραφές των «διαρκείας».

Τα τηλέφωνα στα γραφεία της
Μίκρας «έσπασαν» και ο κόσμος δεί-
χνει πως θα είναι ο μοναδικός αρωγός
αυτής της προσπάθειας. Θετικό είναι
ότι δόθηκαν αρκετά και από τα ακρι-
βά διαρκείας, παρότι οι εποχές δεν
ευνοούν.

Από την Τρίτη, όπου και άρχισε
η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας
εν όψει της νέας σεζόν η ζήτηση
είναι τεράστια. Οπως δήλωσε και ο
πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Τάκης
μέχρι χθες το απόγευμα είχε συγ-
κεντρωθεί ένα αξιοσέβαστο ποσό
για τις πρώτες ανάγκες της εταιρίας. 

Ο Χαβιέ Μαλαγκένιο επανήλθε
στο προσκήνιο για τον Ηρακλή.
Χθες, μέσα στο συρφετό των οικο-
νομικών προβλημάτων, ο Αργεντίνος
αμυντικός που αγωνίστηκε πέρσι
στον Ηρακλή, διατηρούσε μια οικο-
νομική διαφορά και όπως διευκρι-
νίστηκε, διευθετήθηκε. 

Μάλιστα, μέσα σε όλα, αναφέρ-
θηκε ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται
για την επιστροφή του στο Καυταν-
τζόγλειο. 

Σορλέν: «Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα»

τομ μΙχαλεκ/ασοσΙεΪτεντ Πρεσ

τέλος της προπόνησης τον επισκέ-
φθηκαν για να μάθουν την κατά-
σταση της υγείας τους αλλά και να
τον στηρίξουν ψυχολογικά.

• Ο Μπερνς σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην ηλεκτρονική έκ-
δοση του αυστραλιανού, «FourFo-
urTwo» μίλησε για την εμπειρία του
στην Κέρκυρα και την επιθυμία του
να αγωνιστεί και πάλι στην Εθνική
ομάδα της χώρας του.

«Κάθε παιχνίδι με βοηθάει στον
στόχο μου να παίξω στην Εθνική.
Γι’ αυτό ήρθα στην Κέρκυρα, επειδή
θέλω να παίξω. Ο Πιμ Βέρμπικ (ομο-
σπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας)
μου κατέστησε σαφές ότι αν δεν
παίζω είναι πολύ δύσκολο να με
καλέσει στην Εθνική. Είναι προφανές
ότι πήρα χρόνο συμμετοχής στην
Κέρκυρα και τώρα είμαι έτοιμος για
να κάνω το επόμενο βήμα, να πάω
στο επόμενο στάδιο. Η γενιά η δική
μου πρέπει να αποτελέσει την επό-
μενη γενιά της Εθνικής. Το πρόβλημα
για εμάς είναι ότι η τελευταία γενιά
ήταν η καλύτερη της ιστορίας μας.
Είναι μεγάλη η ευθύνη που πρέπει
να αναλάβουμε. Μετά το Μουντιάλ
θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές, πολλοί
παίκτες θα αποσυρθούν. Στην Ευ-
ρώπη δεν είναι πολλοί οι παίκτες
μας που παίζουν συχνά, είναι δύ-
σκολο να βρούμε χρόνο συμμετοχής.
Για να πάει καλά το ποδόσφαιρο
στη χώρα μας πρέπει να πάει καλά
η Εθνική και αυτή βασίζεται κυρίως
σε παίκτες που αγωνίζομαι στην Ευ-
ρώπη. Είναι φανερό πως τώρα δεν
υπολογίζονται αλλά φιλοδοξώ να
αλλάξει αυτό στα επόμενα χρόνια.
Δουλεύω σκληρά. Eχω στόχο τα δύο
επόμενα χρόνια να είμαι ένας πολύ
καλύτερος ποδοσφαιριστής. Ελπίζω
ότι θα έχω τις ευκαιρίες μου και θα
μπορέσω να επιστρέψω στη... σκηνή.
Θέλω να επιστρέψω στην Εθνική,
στο φως του προβολέα».

Τα σημαντικά γεγονότα στο κέν-
τρο της Αθήνας έχουν προβληματίσει
τους πάντες. Ο Κρίστιαν Νέμεθ γρά-
φοντας στο προσωπικό του blog
αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν και
εξέφρασε την ελπίδα η κατάσταση
να ομαλοποιηθεί. «Υπάρχει ένταση
στην Αθήνα. Είμαι μακριά από τα
επεισόδια, αλλά παρακολούθησα με
ενδιαφέρον όσα έδειξε η τηλεόραση.
Ελπίζω να αποκατασταθεί σύντομα
η τάξη, και στο ποδόσφαιρο και στη
χώρα. Οι Eλληνες είναι πολύ ωραίοι
άνθρωποι, πολύ φιλικοί και αυτή
την εικόνα θα πρέπει να συγκρατή-
σουν οι ξένοι από αυτούς» έγραψε
ο Νέμεθ.

< αεκ

Προετοιμασία 
για την Κυριακή

Επιμέλεια: 
Τάσος Γιαννακόπουλος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Παρελθόν και τυπικά αποτελούν
από τον Ατρόμητο, δυο Αργεντινοί
ποδοσφαιριστές, ο Κάρλος Μπλένχιο
και ο Κάρλος Μασάρα οι οποίοι ει-
δοποιήθηκαν από τον γενικό διευ-
θυντή της ομάδας του Περιστερίου,
Γιάννη Αγγελόπουλο να βρουν ομάδα
για να συνεχίσουν την καριέρα τους.
Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη,
καθώς τόσο ο Μασάρα, όσο και ο
Μπλένχιο βοήθησαν ελάχιστα τον
Ατρόμητο το φετινό πρωτάθλημα.
Ειδικά ο Μπλένχιο που ήρθε με τις
καλύτερες συστάσεις το περασμένο
καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν δικαίω-
σε σε καμία περίπτωση τις προσδο-
κίες των ανθρώπων του Ατρόμητου
που αποφάσισαν ως εκ τούτου να
μην ενεργοποιήσουν την οψιόν αγο-
ράς ύψους 600 χιλιάδων ευρώ για
να αποκτήσουν τα δικαιώματά του
από την Τίγκρε. 

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ευχαριστεί
τους δύο ποδοσφαιριστές για τη συ-
νεργασία που είχαν και εύχεται καλή
συνέχεια στην καριέρα τους», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της για τους
Μπλένχιο και Μασάρα, η ομάδα
του Περιστερίου. 

Κατά τα άλλα, οι μεταγραφικές
κινήσεις του Ατρόμητου θα ξεκινή-
σουν μετά την επιστροφή του Γιώρ-
γου Δώνη από την Αγγλία, όπου με-
τέχει σε σεμινάριο προπονητικής.
Ο Δώνης, ο οποίος παρακολούθησε
προχθές το βράδυ τον αγώνα της
Φούλαμ με την Στόουκ για την Πρέ-
μιερ Λιγκ αναμένεται αύριο στην
Αθήνα. 

< αΤΡΟΜΗΤΟΣ

Τέλος οι Μπλένχιο
και Μασάρα

Επιμέλεια: 
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πε-
τυχαίνει χατ τρικ η Ρεάλ Μαδρίτης
πέρασε ευχάριστο βράδυ στις Βαλε-
αρίδες Νήσους, στο μεγάλο ντέρμπι
κορυφής της 36ης αγωνιστικής της
Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ο Πορτογάλος
πήρε την «Βασίλισσα» από το 1-0
από το γκολ του Αντούριθ στο 16’
και την έφερε στο 1-3 με δικό του
χατ τρικ (26’, 57’, 72’), ενώ το «κε-
ρασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Χιγ-
κουαΐν στο 82’. Αξίζει να σημειωθεί
όμως ότι στο 6’ ο Κάστρο πέτυχε
κανονικότατο γκολ για τους νησιώτες
αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε ως
οφσάιντ. Μ’ αυτή τη νίκη η Ρεάλ
παρέμεινε στο -1 από την Μπαρ-
τσελόνα, δύο αγωνιστικές πριν την
λήξη του πρωταθλήματος.

Στην Καντάμπρια η Σεβίλλη έπια-
σε εκπληκτική απόδοση διέλυσε την
Σανταντέρ και ξεπέρασε την Μα-
γιόρκα στη βαθμολογία. Οι Ανδα-
λουσιάνοι από το 1ο λεπτό με τον
Νεγρέδο …σφυροκοπούσαν τους γη-
πεδούχους και έφτασαν με τους Κα-
νουτέ (21’ πέν.), Νάβας (46’), Καπέλ
(48’), Νεγρέδο (89’) στο χορταστικό
1-5. Στο «Βιθέντε Κελδερόν» η Ατ-
λέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε με
την Βαγιαδολίδ αλλά μόνο στο πρώτο
ημίχρονο όπου προηγήθηκε με τον
Χουανίτο (43’). Στην επανάληψη οι
Χουράδο (66’) και Φορλάν (73’)
«καθάρισαν» με 3-0, ενώ στο 78’ ο
Σέσμα διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 36ης αγωνιστικής: Αλμερία -
Βιγιαρεάλ 4-2, Μπαρτσελόνα - Τε-
νερίφη, 4-1, Χετάφε - Χιχόν 1-1,
Βαλένθια - Χερέθ 3-1, Σαραγόσα -
Εσπανιόλ 1-0, Σανταντέρ - Σεβίλλη

1-5, Οσασούνα - Λα Κορούνια, Ατ-
λέτικο Μαδρ. - Βαγιαδολίδ 3-1,
Μπιλμπάο - Μάλαγα 1-1, Μαγιόρκα
- Ρεάλ Μαδρ. 1-4.

Βαθμολογία (36η): Μπαρτσε-
λόνα 93, Ρεάλ Μαδρ. 92, Βαλένθια
67, Σεβίλλη 60, Μαγιόρκα 59, Χε-
τάφε 52, Βιγιαρεάλ 52 κ.λπ.

Αγγλία: «Πετεινοί» 
στο Τσάμπιονς Λιγκ

Οι «πετεινοί» της Τότεναμ θα …
λαλήσουν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οι

Λονδρέζοι στον έναν από τους δύο
εξ αναβολής αγώνες της 29ης αγω-
νιστικής της Πρέμιερ Λιγκ νίκησαν
στο ντέρμπι για την 4η θέση την
Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 και εξασφά-
λισαν την συμμετοχή τους στα προ-
κριματικά της κορυφαίας διοργάνω-
σης για πρώτη φορά στην ιστορία
τους. Το γκολ της …πρόκρισης πέ-
τυχε ο Πίτερ Κράουτς στο 82’ και
πλέον ο μοναδικός στόχος των «πε-
τεινών» στην τελευταία (38η) αγω-

νιστική είναι η 3η θέση από την Αρ-
σεναλ.

Στο άλλο ματς η Φούλαμ με το
μυαλό και το …σώμα στον τελικό
του UEFA Europa League (12/5) ητ-
τήθηκε από την Στόουκ Σίτι με 0-1
από το γκολ του Εθέρινγκτον στο
83’.

Γαλλία: Πρωταθλήτρια 
η Μαρσέιγ

Το 1992 η Μαρσέιγ με ηγέτη
τον Ντιντιέ Ντεσάμπ κατέκτησε το

πρωτάθλημα Γαλλίας (αφού το 1993
που το επανέλαβε της αφαιρέθηκε
λόγω δωροδοκίας). 

18 χρόνια αργότερα με τον Ντιν-
τιέ Ντεσάμπ ως προπονητή της η
Μαρσέιγ πανηγύρισε την κατάκτηση
του πρωταθλήματος Γαλλίας, δύο
αγωνιστικές πριν την λήξη του «Σαμ-
πιονά». Οι Μασσαλοί με τους Χάιντσε
(5’), Νιανγκ (76’) και Γκονζάλες
(78’) νίκησαν στο «Βελοντρόμ» την
Ρεν με 3-1 και σε συνδυασμό με
την ήττα της Οσέρ από την Λιόν
εξασφάλισαν και μαθηματικά το 9ο
πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ένα
μόλις πίσω από την Σεντ Ετιέν. Στο
«Ζερλάν» η Λιόν με τους Λόπεζ (45’
πέν.) και Πιάνιτς (85’) ανέτρεψε το
γκολ του Γιέλεν (15’) και νίκησε 2-
1 την Οσέρ, την «γκέλα» της οποίας
εκμεταλλεύτηκε και η Λιλ. Οι «λι-
λουά» με τους Κομπάιγ (34’) και
Ομπράνιακ (48’) νίκησαν 2-0 στην
Τουλούζ και έπιασαν την Οσέρ στη
2η θέση.

Μαζί με τον πρωταθλητή στην
36η αγωνιστική κρίθηκαν και οι
ομάδες που υποβιβάσθηκαν. Εκτός
της ουραγού Γκρενόμπλ υποβιβά-
στηκε τόσο η Μπουλόν που έχασε
στην έδρα της από την Σεντ Ετιέν
με 0-1 (88’ Ριβιέρ) όσο και η Λε
Μαν που ηττήθηκε 3-2 στο Νανσί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 36ης αγωνιστικής: Μπουλόν -
Σεντ Ετιέν 0-1, Λανς - Γκρενόμπλ 1-
1, Λοριάν - Μονακό 2-2, Λιόν - Οσέρ
2-1, Νανσί - Λε Μαν 3-2, Νις -
Μπορντό 1-1, Παρί Σεν Ζερμέν -
Βαλενσιέν 2-2, Σοσό - Μονπελιέ 0-
1, Τουλούζ - Λιλ 0-2, Μαρσέιγ - Ρεν
3-1.

Βαθμολογία (36η): Μαρσέιγ 75,
Λιλ 67, Οσέρ 67, Λιόν 65 (35), Μον-
πελιέ 63, Μπορντό 61, Λοριάν 55,
Ρεν 52 κ.λπ.

Στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα ο Κριστιάνο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέπει την μπάλα να κατευθύνεται στα δίχτυα της Μαγιόρκα πετυχαίνοντας το ένα από
τα τρία τέρματά του στο «Ονο» της Πάλμα ντε Μαγιόρκα όπου η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα με 1-4. 

μανου φερναντεσ/ασοσΙεΪτεντ Πρεσ

πολυμετοχικής διοίκησης, αλλά πρέ-
πει να θεωρείται βέβαιο ότι φέτος
τα πράγματα θα είναι πιο συγκρα-
τημένα. Αλλωστε το «τριφύλλι» έχει
καλύψει τις περισσότερες ανάγκες
του σε έμψυχο υλικό και θέλει κά-
ποιες λίγες προσθήκες στο ρόστερ
του για να υπερασπίσει τα σκήπτρα
του. 

Οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού»
αναμένεται να δώσουν προτεραι-
ότητα στην άμυνα και σενάρια όπως
αυτά για τον 20χρονο επιθετικό Αρ-
τούρ Σόμπιεχ της Ρουχ Χορζόφ και
του 25χρονου δεξιού χαφ της Λεχ

Πόζναν, Σλάβομιρ Πέτσκο δεν είναι
να τα παίρνει κανείς στα σοβαρά.
Φημολογία υπάρχει και γύρω από
το όνομα του στόπερ της Λάτσιο
Μομπιντό Ντιακιτέ, καθώς ο μάνα-
τζέρ του σε δηλώσεις του σε ιταλικό
Μέσο ότι «...οι Γαλατάσαραϊ, Σέλτικ
και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται
για τον πελάτη μου...». 

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις ο
πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λο-
τίτο, απέρριψε τον περασμένο Ια-
νουάριο πρόταση της Κατάνια για
τον 23χρονο υψηλόσωμο Γάλλο στό-
περ που φέτος έχει 17 συμμετοχές
στο Καμπιονάτο. Ολα αυτά δεν επι-
βεβαιώνονται από την πράσινη ΠΑΕ,

όμως συνεχίζουν να αξιολογούν πε-
ριπτώσεις στόπερ για να είναι έτοιμοι
για κρούσεις όταν η διοίκηση ανάψει
πράσινο φως. 
Πάντως ακόμη δεν είναι γνωστή η
ημερομηνία του ΔΣ, αφού ο Πατέρας
και οι υπόλοιποι μέτοχοι εκτιμούν
ότι δεν είναι σωστό να βιαστούν
την ώρα που γύρω τους υπάρχουν
κοινωνικές αναταραχές. Από εκεί
και πέρα στην Παιανία η ζωή κυλάει
σε κανονικούς ρυθμούς και η προ-
πόνηση διεξήχθη για άλλη μια φορά
δίχως τους Ζιλμπέρτο, Σισέ, Σπυρό-
πουλος, Καραγκούνης, Κατσουράνης,
Σαλπιγγίδης, Τζόρβας και Σεϊταρίδης
που απουσιάζουν με άδεια. 

Αντιθέτως κανονικά το παρών έδωσε
ο Σωτήρης Νίνης που θέλει να είναι
σε καλή κατάσταση εν όψει Μουν-
τιάλ ενώ το πρόγραμμα ακολούθησαν
τα φυντάνια της Γκόλντεν Τιμ Λιό-
λιος, Ταχμαζίδης, Φέτσης, Σταμπολ-
ζίεφ, Ραντοβάνοβιτς, και Ταμπάκης.
Ατομικά γυμνάστηκαν οι Δάρλας και
Καντέ. 

• Γραπτή δήλωση με την οποία
κάνει σαφές ότι υπάρχει ψεύτικος
λογαριασμός με το όνομά του στο
«facebook» και ξεκαθαρίζει παράλ-
ληλα ότι είναι διατεθειμένος να κι-
νηθεί νομικά προκειμένου να προ-
στατευτεί έκανε ο Κώστας Κατσου-
ράνης: 

«Αναφορικά με τη λειτουργία λο-
γαριασμού στο facebook, στον οποίο
ψευδεπίγραφα χρησιμοποιείται το
όνομά μου, αλλά και αυτό της συ-
ζύγου μου (με το όνομα Εφη Κα-
τσουράνη), θα ήθελα να διευκρινίσω
ότι όχι μόνο δεν έχω καμία απολύτως
σχέση με το συγκεκριμένο προφίλ,
αλλά και ότι δεν διατηρώ καν (και
ούτε ποτέ διατηρούσα) λογαριασμό
στο συγκεκριμένο social network.
Πρόθεσή μου μάλιστα είναι να προβώ
στις απαραίτητες νομικές ενέργειες
αν δεν διακοπεί η λειτουργία του
εν λόγω λογαριασμού» ανέφερε ο
διεθνής Ελληνας μέσος στην ιστο-
σελίδα της ΠΑΕ. 

Αγαπάς τον Παναθηναϊκό; Απόδειξη!

Συνέχεια από τη σελίδα 20

Συνέχεια από τη σελίδα 20

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο,τι και αν έκανε ο Τιμ Ντάνκαν
δεν θα μπορούσε να τα βγάλει μόνος
του πέρα απέναντι στον Αμάρε
Στούνταμαϊρ και την παρέα του. 

Ο φόργουορντ των Σανς τέλειωσε
το ματς με 23 πόντους και 11 ριμ-
πάουντ, την ώρα που οι Νας και Ρί-
τσαρντσον είχαν από 19, ενώ ο Τσά-
νινγκ Φρέι πέτυχε 5/6 τρίποντα στο
110-102. 

Οι Σανς έκαναν το 2-0 και πη-
γαίνουν στο Σαν Αντόνιο με άλλο
αέρα: «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο
στη νίκη μας ήταν η ομαδική προ-
σπάθεια. Πολλοί παίκτες πρόσφεραν
για την ομάδα και δεν θυμάμαι ξανά
να έχουμε ομάδα που έχει τόσους
παίκτες έτοιμους να βοηθήσουν»
σχολίασε ο Στιβ Νας που μαζί με
τους υπόλοιπους συμπαίκτες του τί-
μησαν τις πορτοκαλί φανέλες και
το νέο τους παρατσούκλι (σ.σ. Λος
Σανς) που είναι προϊόν της διαμαρ-
τυρίας για τον νέο νόμο της Αριζόνα
σχετικά με τους μετανάστες. 

Με το «Λος Σανς» το Φοίνιξ εκ-
φράζει την συμπαράστασή του στο
κοινό τους από τη Λατινική Αμερική.
Σε ότι αφορά τους ηττημένους ο Τιμ
Ντάνκαν πάλευε μόνος του να αντι-
στρέψει την κατάσταση με 29 πόν-
τους και 10 ριμπάουντ. 

Διονύσης Ρούφος

< νβα

Ενας Ντάνκαν δεν
φέρνει την άνοιξη...



ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Υστερα από δυο μέρες, άσκοπης
όπως αποδείχτηκε παραμονής στη
Θεσσαλονίκη, η αποστολή του Ολυμ-
πιακού επέστρεψε χθες το μεσημέρι
στην Αθήνα, μετά την αναβολή του
προγραμματισμένου για χθες το βρά-
δυ αγώνα της με τον ΠΑΟΚ για τη
τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ. Πάν-
τως οι «ερυθρόλευκοι» παρά την τα-
λαιπωρία που υπέστησαν, έκριναν
απόλυτα δικαιολογημένη την από-
φαση να μην γίνει το παιχνίδι, καθώς
αντιλαμβάνονται πλήρως την κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί μετά
τα τελευταία θλιβερά γεγονότα.
«Μετά τα όσα θλιβερά έγιναν και
τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν
δεν είναι ώρα να ασχοληθούμε με
ποδόσφαιρο...», σχολίαζαν οι Πει-
ραιώτες που παρακολούθησαν προ-
βληματισμένοι όλα όσα θλιβερά δια-
δραματίστηκαν στην Αθήνα από την
τηλεόραση στο ξενοδοχείο όπου εί-
χαν καταλύσει στη Θεσσαλονίκη. Οι
ξένοι παίκτες παρακολουθήσουν συ-
νεχώς τα όσα μετέδιδαν τα ξένα ει-
δησιογραφικά πρακτορεία, προσπα-
θώντας να μάθουν τι είχε συμβεί,
αλλά και για ποιο λόγο. Ο Ντουντού
μίλησε στον βραζιλιάνικο Τύπο και
συγκεκριμένα στην «Ο’ Globo», λέ-
γοντας ότι η κρίση που μαστίζει

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στο Παρίσι η Ελλάδα χαμογελά,
ανασταίνεται, ξαναζεί τις μεγάλες
της στιγμές... Εκεί στην πόλη του
Φωτός, θέλει να ξεχάσει, ν’ αφήσει
πίσω της όλα όσα την τρομάζουν,
την απαξιώνουν, την ταλανίζουν,
την προβληματίζουν, την απελπίζουν.
Εκεί μακριά από αδόκητους θανάτους
κι επεισόδια στους δρόμους, διαδη-
λώσεις και πορείες, μακριά από την
φτώχια, απο τα spreads, απο την
Μέρκελ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, η Ελλάδα μπορεί και θέλει
να ξανασταθεί στα πόδια της. Ν’
αναστηθεί, να ξανακάνει περήφανο
τον λαό της, μέσω του μπάσκετ. Του
μεγάλου, του παντοτινού και καλύ-
τερου πρέσβυ της χώρας μας σε όλο
τον κόσμο. Σε όλο τον πλανήτη.

Κι αυτή την φορά, ο κλήρος της
εθνικής ανάτασης έλαχε στον Ολυμ-
πιακό. Την ομάδα του Παναγιώτη
Γιαννάκη που καλείται να σηκώσει
ψηλά την σημαία της χώρας μας στο
φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα, ελπί-
ζοντας ότι θα προσφέρει ένα χαμό-
γελο στους συμπατριώτες μας αυτές
τις δύσκολες, τις «ύπουλες», τις επι-
κίνδυνες μέρες που ζούμε.

Παρτιζάν - Ολυμπιακός, λοιπόν,
απόψε (15.00 ώρα Νέας Υόρκης)
στο «παλέ ντε Μπερσί» των Παρισίων
για μια θέση στον μεγάλο τελικό
της Κυριακής κι όλη η Ελλάδα ζει κι
αναπνέει για την μεγάλη αναμέτρηση
που μπορεί ν’ αποτελέσει προπομπό
γι’ ακόμα σημαντικότερες στιγμές.
Κι η αλήθεια είναι ότι ο φετινός
Ολυμπιακός των 40 εκατομμυρίων
ευρώ κι ακόμα περισσότερων ελπί-
δων για την κατάκτηση του κορυ-
φαίου ευρωπαϊκού τίτλου, έχει κάθε
δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα στην
κορυφή. Αφενός μεν για να διατη-
ρήσει τα κεκτημένα από τον Πανα-
θηναϊκό, για χάρη της Ελλάδας αλλά
και για να θυμηθεί παλιές δόξες
απο το 1997 στην Ρώμη, όταν ο Ρί-
βερς, ο Φασούλας κι η παρέα τους
σήκωνε το ευρωπαϊκό. Μια χρονιά,
από τότε που ο Παναθηναϊκός του
Μάλκοβιτς και του Ουίλκινς «άλωνε»
το Παρίσι, παίρνοντας την πρώτη
ελληνική κούπα της Ευρωλίγκα «απο-
γειώνοντας» στα ουράνια όλο το
έθνος.

Μεγάλη μέρα η σημερινή, λοιπόν,
για την Ελλάδα που περιμένει καρ-
τερικά μια ευκαιρία ν’ αναγεννηθεί,
να ξεσπάσει, να χαμογελάσει κι όλα
δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» μπο-
ρούν να της προσφέρουν αυτή την
πολυτέλεια. Εγγύηση γι’ αυτό απο-
τελεί η παρουσία του μεγάλου Πα-
ναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της
πειραϊκής ομάδας, αλλά και μιας
πλειάδας τεράστιων προσωπικοτήτων
του μπάσκετ, παγκόσμιας εμβέλειας
κι επιπέδου. Μπασκετμπολίστες σαν
τον Θοδωρή Παπαλουκά που χρόνια
τώρα, σαρώνει όποιον τίτλο βρίσκει
στο διάβα του, σαν τον Τσίλντρες,
τον Κλέιζα, τον Τέοντοσιτς που άγγιξε
πέρσι την κορυφή της Ευρώπης με
τα χρώματα της Σερβίας, τον Μπου-
ρούση, τον Σχορτσιανίτη, τον Βούι-
σιτς και τ’ άλλα παιδιά, δικαιολο-
γούνται να οραματίζονται την κα-
τάκτηση του τροπαίου στην «πόλη
του φωτός». 

Αλλωστε, αυτός είναι κι ο μεγά-
λος, ο υψηλός στόχος της οικογένειας
Αγγελόπουλου που βάζει βαθιά το
χέρι στην τσέπη εδώ και χρόνια για
να δεί τον Ολυμπιακό, πρώτο σε
όλη την Ευρώπη. Το περσινό πάθημα
στο Βερολίνο έχει γίνει μάθημα για
τον «δράκο» και τα παιδιά του κι
όλοι μαζί δείχνουν διατεθειμένοι να
καταθέσουν στο παρκέ τον καλύτερό
τους εαυτό για να φθάσουν στην
πρόκριση στον μεγάλο τελικό της
Κυριακής. Πρώτα γι’ αυτούς, έπειτα
για τους φίλους του Ολυμπιακού σε
όλο τον κόσμο αλλά και για τους
Ελληνες που ψάχνουν με αγωνία
την ευκαιρία να νιώσουν όρθιοι, δυ-
νατοί, περήφανοι! Κι ο Ολυμπιακός
θέλει και μπορεί...

Παναγιώτης Γιαννάκης και Ντούσαν Βουγιόσεβιτς δίνουν τα χέρια
μπροστά από το τρόπαιο της Ευρωλίγκα, ενώ οι Τσίλντρες και Κέτσμαν

περσινοί γνώριμοι από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι έτοιμοι να
ριχθούν σήμερα στη μάχη για το εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Ντουντού: «Η κρίση θα πλήξει το ποδόσφαιρο»

Του ανταποκριτή μας 
Διονύση Ρούφου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ηταν μαθηματικά βέβαιο ότι οι δύ-
σκολες μέρες που διανύουμε δεν θα
άφηναν ανεπηρέαστο το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Κατ’ επέκταση, τον
Παναθηναϊκό. Τα στοιχεία που διέρ-
ρευσαν από το προσχέδιο της έκθεση
της «Deloitte» για την αποτίμηση
της ΠΑΕ και τις οικονομικές υπο-
χρεώσεις της διοίκησης σε βάθος
τριετίας, μιλούν για γενναία αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου αρκετά
πάνω απ’ ότι περίμενε ο Νίκος Πα-
τέρας και είχε προβλέψει στις εκτι-
μήσεις του μετά το τελευταίο ΔΣ.
Αν και ακόμη δεν υπάρχει η τελική
έκθεση της εταιρείας που έχει ανα-
λάβει να αναλύσει και να παρου-
σιάσει τα οικονομικά μεγέθη στο
προσεχές ΔΣ, οι εκτιμήσεις των αν-
θρώπων της υποστηρίζουν ότι το
έλλειμμα για την επόμενη τριετία
μπορεί να πλησιάσει μέχρι και τα
95 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά εξε-
τάζεται το κακό σέναριο, δηλαδή ο
Παναθηναϊκός να μην συμμετάσχει
στο Τσάμπιονς Λιγκ τα άλλα δύο
χρόνια, ενώ στα έσοδα δεν συμπε-
ριλαμβάνονται εισιτήρια και χρήματα
από τους βαθμούς που θα πάρει
στον όμιλο η ομάδα τον επόμενο
χρόνο. Στην αρχική εκτίμηση της
«Deloitte» απουσιάζουν επίσης από
τα έσοδα ενδεχόμενες πωλήσεις πο-
δοσφαιριστών, όπως επίσης γίνεται
παρακινδυνευμένη πρόβλεψη για
τα συμβόλαια των παικτών και το
ποσό που θα διατεθεί για την μετα-
γραφική ενίσχυση. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα είναι βάσει των χρη-
μάτων που εκταμιεύθηκαν τα δύο
προηγούμενα καλοκαίρια της

Αγαπάς 
τον ΠΑΟ;
Απόδειξη!

Για την «κούπα» και την εθνική περηφάνεια
Ο Ολυμπιακός θέλει την κορυφή της Ευρώπης για την ιστορία του και την Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Με την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει
στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της
Ευρώπης, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Hotel de Ville, του παρι-
σινού δημαρχείου πραγματοποιήθη-
κε η συνέντευξη Τύπου για το FINAL
4 της Ευρωλίγκα. 

Το παρών έδωσαν οι τέσσερις
προπονητές και τέσσερις παίκτες
αλλά και ο Εκτελεστικός Διευθυντής
της Ευρωλίγκα, Τζόρντι Μπερτομέου
που υποσχέθηκε: 

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από
το χέρι μας για να σας προσφέρουμε
ένα εξαιρετικό event». 

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αφού
σχολίασε τα γεγονότα στην Αθήνα
λέγοντας: «Είναι αλήθεια ότι αυτά
που συμβαίνουν στην πατρίδα, μας
δημιουργούν στεναχώρια. Στόχος
μας, λοιπόν, είναι να δείξουμε πως
οι Ελληνες μπορούν. Με σκληρή,
δουλειά, καθαρό μυαλό και πίστη,
μπορούμε να πετύχουμε. Είμαστε
μια χώρα που χρειάζεται στόχους,
για να γίνουμε υπομονετικοί και εν-
θουσιώδεις. Το μπάσκετ ήταν πάντα
ένας τρόπος για να παρακινήσει την
ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να τους
πούμε πως υπάρχουν πολλά περι-
θώρια ικανοτήτων και υπομονής και
μέσα από τη δουλειά μπορούμε να
πετύχουμε τους στόχους μας. Καθ’
όλη τη χρονιά παίξαμε καλά, χρησι-
μοποιήσαμε τις δυσκολίες που βρή-
καμε μπροστά μας και φτάσαμε ως
εδώ. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε
τον κόσμο στην Ελλάδα χαρούμενο»,
στη συνέχεια τόνισε πως: «Ηταν μια
πολύ συναρπαστική χρονιά. Εγιναν
παιχνίδια και ήρθαν αποτελέσματα
που προκάλεσαν εντύπωση. Για εμάς
είναι μεγάλη υπόθεση που μέσα από
δυσκολίες και διάφορες καταστάσεις,
μέσα από νίκες και ήττες, καταφέ-
ραμε για δεύτερη χρονιά να φτά-
σουμε στο φάιναλ φορ. Ξέρουμε ότι
ήρθαν οι καλύτερες ομάδες που μπο-
ρούν να έχουν πραγματικά καλή
απόδοση και σε δύσκολες στιγμές.
Αυτό μας βοήθησε κι εμάς να προ-
ετοιμαστούμε καλύτερα, ώστε σε
όποιες δυσκολίες μας παρουσιαστούν
στο φάιναλ φορ, αλλά και στο μέλ-

λον, να έχουμε απαντήσεις. Θεωρώ
ότι έχουμε την ποιότητα αλλά και
τη σωστή διαχείριση δύσκολων κα-
ταστάσεων που θα μας βοηθήσουν
να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέ-
λουμε στο παιχνίδι με την Παρτιζάν». 

Από την πλευρά του ο τεχνικός
της Παρτιζάν, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς,
βλέποντας πλάι του τον «δράκο»,
ξύπνησαν μέσα του αναμνήσεις από
την παρουσία του στο FINAL 4 του
’88 στη Γάνδη: «Είχαμε αναμετρηθεί
για την 3η θέση. Θυμάμαι τον Γιαν-
νάκη, ο οποίος ήταν υπέροχος χα-
ρακτήρας, παίκτης και αμυντικός.
Από τότε έχουν περάσει χρόνια και
το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ. Υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές του τότε
με το σήμερα. Αλλά παίκτες όπως οι
Πάσπαλι, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης
ήταν τόσο μεγάλοι αστέρες που δεν
μπορούν να συγκριθούν με κανέναν
άλλον. Ηταν φανταστικοί». 

Οσο για τον σημερινό ημιτελι-
κό...: «Το Παρίσι σίγουρα είναι η
καλύτερη πόλη για τέτοιους τελικούς.
Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το ματς
της Παρασκευής. Είναι δύσκολο να
προβλέψει κανείς τι θα γίνει, γιατί
ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σί-
γουρος. Θα παίξουμε όσο καλύτερα
μπορούμε για να περάσουμε στον
τελικό. Ο,τι κι αν γίνει πάντως, εί-
μαστε περήφανοι για την ομάδα
μας», ήταν τα λόγια του Σέρβου
κόουτς. Αναφορικά στους τεχνικούς
του δεύτερου ημιτελικού (12.00
ώρα Νέας Υόρκης) μεταξύ της
Μπαρτσελόνα και της ΤΣΣΚΑ, οι
δύο τεχνικοί κράτησαν επίσης χα-
μηλούς τόνους. 

Ο Τσάβι Πασκουάλ της Μπαρ-
τσελόνα δήλωσε πως: «Χαιρόμαστε
που βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη
συνεχή χρονιά και που η Μπαρτσε-
λόνα είναι και φέτος ανάμεσα στις

τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευ-
ρώπης σε μια τόσο όμορφη πόλη
όπως το Παρίσι. Ελπίζουμε ότι και
μετά τις 9 του μήνα να μας φαίνεται
και πάλι όμορφη η πόλη!!! Εχουμε
κάνει πολύ καλά παιχνίδια φέτος
έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς
μας και πάνω από όλα έχουμε όρεξη
να κάνουμε ένα ακόμη βήμα παρα-
πάνω. Ξέρουμε πώς παίζει η ΤΣΣΚΑ.
Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη δια-
φορά στο παιχνίδι της σε σχέση με
πέρυσι. Πρέπει να επιβάλουμε ρυθμό
μας και να ελέγξουμε συγκίνηση
μας και στρες μας. Σίγουρα, εμείς
δεν έχουμε την πείρα της ΤΣΣΚΑ.
Είναι η πιο έμπειρη ομάδα και από
τις τέσσερις που βρίσκονται εδώ. Η
αντίπαλός μας έχει παίκτες που
έχουν δώσει πολλές φορές το παρών
σε τελική φάση. Και εμείς, όμως,

«Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα χαρούμενη»
Διπλό μήνυμα πέρασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το φάιναλ φορ

Πασκουάλ, Ρούμπιο, Πασούτιν, Λάνγκτον, Μπερτομέου, Γιαννάκης, Τσίλντρες, Κέτσμαν και Βουγιόσεβιτς
πίσω από το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου εν όψει του φάιναλ φορ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Υπάρχει, αλήθεια, κανείς που πέφτει
από τα σύννεφα με την τραγωδία
που διαδραματίστηκε το απόγευμα
της Τετάρτης στη διάρκεια της πα-
νελλαδικής απεργίας; Υπάρχει κανείς
που δεν διανοήθηκε ποτέ ότι κάποια
στιγμή θα θρηνούσαμε νεκρούς από
την ανεξέλεγκτη δράση αυτών των
«γνωστών - αγνώστων» που παρει-
σφρύουν στις πορείες και τα κάνουν
όλα γυαλιά - καρφιά; Υπάρχει κανείς
που να μην αισθάνθηκε στο άκουσμα
της θλιβερής είδησης συνυπεύθυνος
για τον θάνατο των τριών αθώων
ψυχών που βρέθηκαν την ακατάλ-
ληλη στιγμή στο ακατάλληλο μέρος
και που έπρεπε να «πληρώσουν» με
τη ζωή τους το ιερό τους δικαίωμα
στην εργασία (εξίσου ιερό με αυτό
της απεργίας...).

Γιατί μόνο αν είναι κάποιος υπο-
κριτής δεν θα ένοιωσε μερίδιο ευ-
θύνης για το γεγονός ότι τα πράγ-
ματα έχουν φτάσει σε αυτό το οριακό
σημείο. Μόνο αν είναι κάποιος υπο-
κριτής δεν θα αισθάνθηκε πως με
την συμπεριφορά, τις ενέργειες ή
την ανοχή του, διαιωνίζει χρόνια
τώρα αυτή την κατάσταση, αφού
όλοι αυτοί που βρίσκονται μέσα στο
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Επιβεβαιώθηκαν οι προχθεσινές πλη-
ροφορίες που ήθελαν τους αγώνες
της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ
της Σούπερ Λίγκα, ΠΑΟΚ - Ολυμ-
πιακός και ΑΕΚ - Αρης να τους ανα-
βάλλει η διοργανώτρια αρχή του
πρωταθλήματος. Ετσι χθες το πρωί
η Σούπερ Λίγκα ανακοίνωσε την
αναβολή των αγώνων, μετά τα τε-
λευταία θλιβερά γεγονότα στην Αθή-
να και υπό το φόβο νέων επεισοδίων.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Super
League, σε συνέχεια σχετικού αιτή-
ματος της ΕΛ.ΑΣ., αποφάσισε την
αναβολή των αγώνων της 3ης αγω-
νιστικής ημέρας των play off. Η ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των αγώνων θα
οριστεί εκ νέου από τη διοργανώτρια
αρχή».

Μέχρι χθες αργά το βράδυ συνε-
χίζονταν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα
στους ανθρώπους της Σούπερ Λίγκα.
Πληροφορίες θέλουν τις ομάδες να
μην συμφωνούν για την ερχόμενη
Κυριακή με τους Ολυμπιακό και Αρη
να θέλουν την Κυριακή (9/5) να
διεξαχθούν οι αγώνες της 4ης αγω-
νιστικής και αυτοί της αναβληθείσας
3ης αγωνιστικής μετά την 6η αγω-
νιστική.

• Εκτός των αγώνων της Σούπερ
Λίγκα αναβλήθηκε και ο χθεσινός
2ος τελικός των πλέι οφ της Α1
βόλεϊ ανδρών ανάμεσα στον Ολυμ-
πιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σούπερ Λίγκα:
Αναβλήθηκε 

η 3η αγωνιστική
των πλέι οφ

Του ανταποκριτή μας 
Θάνου Λιακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Αναμενόμενη ήταν για τους ανθρώ-
πους της ΑΕΚ η αναβολή του αγώνα,
άλλωστε η μελαγχολική κατάσταση
που επικρατεί στην χώρα δεν τους
άφησε ανεπηρέαστους.

Η αναβολή του αγώνα με τον
Αρη, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα,
ανάγκασε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς
και τους παίκτες του να ανέβουν
στους Θρακομακεδόνες και να προ-
πονηθούν κανονικά, συνεχίζοντας
έτσι την προετοιμασία για το ματς
με τους Θεσσαλονικείς που θα γίνει
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυ-
ριακή. Οσοι ποδοσφαιριστές βρι-
σκόντουσαν στην αποστολή για το
χθεσινό παιχνίδι, έκαναν στην αρχή
τρέξιμο και εν συνεχεία χωρίστηκαν
σε δύο ομάδες και έπαιξαν δίτερμα.

Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς δεν επέ-
λεξε να δείξει κάτι εν όψει του
αγώνα με τον Aρη και προτίμησε να
χωρίσει τους παίκτες σε Eλληνες και
ξένους, με τους πρώτους να είναι
τελικά αυτοί που επικράτησαν στην
διαδικασία των πέναλτι (2-2 η κα-
νονική διάρκεια). Αντίθετα όσοι δεν
βρίσκονταν στην αποστολή για το
χθεσινό ματς, δούλεψαν υπό τις οδη-
γίες του Αντώνη Κέζου. 

Πρόβλημα υγείας υπήρξε για τον
Παυλή.Ο νεαρός επιθετικός εισήλθε
προχθές το βράδυ εσπευσμένα στο
Ιατρικό Κέντρο και όπως ενημέρωσε
η ΠΑΕ, το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει είναι «εμμένουσα οσφυοϊσχιαλ-
γία». Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες δεν είναι κάτι απλό και η
ανησυχία είναι έντονη, ωστόσο ακό-
μα αναμένονται οι εξετάσεις για να
διαπιστωθεί το μέγεθος του προ-
βλήματος. Ο Παυλής θα υποβληθεί
σε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο
και μετά θα υπάρξει ιατρικό ανα-
κοινωθέν. Μάλιστα αρκετοί ήταν οι
συμπαίκτες του αμέσως μετά το

Προετοιμασία
για την

Κυριακή

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ρομπ ΣοΥμαχΕΡ/αΣοΣΙΕΪΤΕΝΤ πΡΕΣ
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ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ 
< Της Εφης Λιόγα

Συνυπευθυνότητα
και ατιμωρησία

NBA: Ενας Ντάνκαν δεν φέρνει την άνοιξη...
Ο Αμάρε Στούνταμαϊρ πήρε παραμάζωμα τον ΜακΝτάις και τους Σπερς με αποτέλεσμα οι Σανς να κάνουν το
2-0 επί των αντιπάλων τους στην ημτελική φάση στη Δυτική Περιφέρεια. Τα «σπιρούνια» ελπίζουν σε
καλύτερη τύχη στους προσεχείς αγώνες στο Σαν Αντόνιο (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 19).

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Συνέχεια στη σελίδα 19

Συνέχεια στη σελίδα 19

Συνέχεια στη σελίδα 18

Ευρωλίγκα
Το αφιέρωμα του Εθνικού Κή-

ρυκα στο φάιναλ φορ της Ευρω-
λίγκα στις σελίδες 15, 16, 17.
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