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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι εκδηλώσεις
της Ομογένειας

Υπάρχει πρόβλημα σε πολ-
λές από τις ομογενειακές
εκδηλώσεις, όταν από

άγνοια, συνήθως, δεν αξιοποι-
είται, όσο θα μπορούσε, το εν-
διαφέρον που θα έπρεπε να
έχουν.

Ολοι μας, άλλος λιγότερο και
άλλος περισσότερο, έχουμε πα-
ραβρεθεί σε εκδηλώσεις, οι
οποίες ενώ δεν έχουν να παρου-
σιάσουν τίποτε το σπουδαίο, ή
το ιδιαίτερο, μας ευχαριστούν
και έχουμε φύγει ικανοποιημέ-
νοι από αυτές, ενώ τις επόμενες
μέρες λέμε επαινετικά λόγια σε
φίλους και γνωστούς.

Αντίθετα, κάποιες άλλες οι
οποίες έχουν διάφορα ενδιαφέ-
ροντα, δεν έχουν αξιοποιηθεί,
με αποτέλεσμα να κοιτάμε συ-
νεχώς το ρολόι, για να φύγουμε.
Δεν είναι υπερβολικά αυτά,
αφού, ας το ξαναπούμε, λίγο, ή
πολύ, τα έχουμε ζήσει.

Οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις
που οργανώνουν οι διάφοροι ελ-
ληνοαμερικανικοί φορείς είναι
ένα κομμάτι της ζωής μας, ως

To παρασκήνιο για το κυνηγητό κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Το φιλικό της Εθνικής Ελ-
λάδας, με την Ιταλία τον Ιούνιο
στη Νέα Υόρκη, μπορεί να μα-
ταιώθηκε, όμως οι ομογενείς των
ΗΠΑ, θα έχουν τελικά την δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν
από κοντά την «γαλανόλευκη»
ομάδα. 

Κι αυτό γιατί όπως ανακοίνω-
σε χθες η ΕΠΟ, η Εθνική Ελλάδας
θα βρεθεί τελικά στην Αμερική
για να δώσει φιλικό παιχνίδι με
το Εκουαντόρ. Η αναμέτρηση θα
γίνει στις 7 Ιουνίου και θα διε-
ξαχθεί στο City Field Stadium της
Νέας Υόρκης και θα είναι η τε-
λευταία της Εθνικής μας για την
τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η
Εθνική που θα αγωνιστεί στο φι-
λικό με το Εκουαδόρ με όλα της
τα αστέρια θα φύγει για τη Νέα
Υόρκη στις 5 Ιουνίου, τρεις μέρες
μετά τον εντός έδρας αγώνα με
την Μάλτα για τα προκριματικά
του «Euro 2012».

Να τονίσουμε ότι το πρόγραμ-
μα της αποστολής της Εθνικής
ομάδας πριν και μετά τον φιλικό
αγώνα δεν έχει ανακοινωθεί,
όμως σύμφωνα με πληροφορίες
μετά το τέλος του αγώνα θα πα-
ραμείνει στην Νέα Υόρκη μία
ακόμα μέρα και θα φύγει την
επομένη. Το οριστικό πρόγραμμα
θα ανακοινωθεί εντός των προ-
σεχών ημερών.

Να θυμίσουμε ότι στα μέσα
Μαρτίου η ΕΠΟ είχε έρθει σε
αρχική συμφωνία με την Ιταλική
Ομοσπονδία για φιλικό Ελλάδας
- Ιταλίας στο Τορόντο του Κα-
ναδά. Τελικά όμως οι Ιταλοί ενη-
μέρωσαν ότι η ημερομηνία δεν
βόλευε τις ομάδες τους κι έτσι
το φιλικό αναβλήθηκε. Η ΕΠΟ
όμως δεν το έβαλε κάτω και πι-
στή στην αρχική της δέσμευση
για αγώνα κοντά στους Ελληνες
ομογενείς της Αμερικής, έκλεισε
το φιλικό με το Εκουαδόρ και
μάλιστα σε έδαφος όπου η Ελ-
ληνική Ομογένεια δίνει βροντε-
ρό παρών.

Στη Ν.Υ.
τον Ιούνιο
η Εθνική
Ελλάδας

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Νιου Γιορκ
Τάιμς», «ΑΡ»).  Εκμεταλλευόμε-
νες μια τηλεφωνική συνομιλία
που είχαν υποκλέψει από τον
αγγελιοφόρο του Οσάμα μπιν
Λάντεν, οι αμερικανικές μυστι-
κές υπηρεσίες κατάφεραν να
φτάσουν στα ίχνη και τελικά να
θανατώσουν την Κυριακή τον
αρχιτρομοκράτη, σε μια επιχεί-
ρηση την οποία παρακολουθού-
σαν ζωντανά μέσω βίντεο στε-
λέχη της αμερικανικής κυβέρνη-
σης.

Πιο συγκεκριμένα, όταν το
άτομο αυτό της απολύτου εμπι-
στοσύνης του Οσάμα μπιν Λάν-
τεν απαντούσε πέρυσι σε ένα τη-
λεφώνημα που δέχθηκε δεν
γνώριζε ότι η κίνησή του αυτή
θα αποτελούσε την αρχή του τέ-
λους του αφεντικού του.

Το άτομο το οποίο κάλεσε
στο τηλέφωνο τον αγγελιοφόρο
του Οσάμα μπιν Λάντεν παρα-
κολουθούνταν ήδη από τις μυ-
στικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και
από τη συνομιλία των δύο αν-
δρών προέκυψαν σημαντικά
στοιχεία που οδηγούσαν στα
ίχνη του επικεφαλής της Αλ
Κάιντα.

Ενα τηλεφώνημα
οδήγησε στα ίχνη
του τρομοκράτη
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση των Ηνωμένων Πολιτειών
έχει στην κατοχή της φωτογρα-
φίες, αλλά και βίντεο από τη θα-
νάτωση του αρχιτρομοκράτη
Οσάμα Μπιν Λάντεν και εξετά-
ζει αν θα προχωρήσει στη δη-
μοσιοποίηση ή όχι του υλικού
αυτού.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οί-
κου σε θέματα αντιτρομοκρα-
τίας, Τζον Μπρέναν, κατά τη
διάρκεια εμφάνισής του, χθες,
σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομ-
πές είπε ότι «η όποια απόφαση
σχετικά με το υλικό αυτό θα
πρέπει να ληφθεί ύστερα από
ώριμη σκέψη, καθώς είναι απρό-
βλεπτες οι αντιδράσεις που μπο-
ρεί να προκαλέσουν οι εικόνες

αυτές».
Μέχρι χθες, πάντως, και έως

την ώρα έκδοσης του «Ε.Κ.», δεν
είχε ληφθεί κάποια απόφαση
σχετικά με το θέμα αυτό.

Οι αρμόδιες αμερικανικές
υπηρεσίες έχουν στα χέρια τους
φωτογραφίες και βίντεο τόσο
από την επιχείρηση στην οικία
όπου διέμενε ο Μπιν Λάντεν,
όσο και από το «θάψιμό» του
στη θάλασσα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι
δείχνουν να είναι διστακτικοί να
προχωρήσουν στη δημοσιοποί-
ηση αυτών των φωτογραφιών
φοβούμενοι τις αντιδράσεις που
μπορεί να προκληθούν στους
υποστηρικτές και τους οπαδούς
του Μπιν Λάντεν σε όλο τον Κό-
σμο.

Από την άλλη, όμως, η δημο-
σιοποίηση του υλικού αυτού θα
διέλυε τη φημολογία που έχει
αρχίσει, ήδη, να χτίζεται στο
Πακιστάν αλλά και αλλού ότι ο
Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι κατά
κάποιο τρόπο ζωντανός και ότι
δεν έχει σκοτωθεί από τις αμε-
ρικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι φωτογρα-
φία που είχε προβληθεί ευρέως
από τηλεοράσεις και δικτυακούς
τόπους σε ολόκληρο τον Κόσμο,
η οποία είχε παρουσιαστεί ότι
εμφάνιζε το πτώμα του Μπιν
Λάντεν, ήταν τελικά πλαστή.

Η φωτογραφία αυτή ήταν
μοντάζ δύο παλαιότερων φωτο-
γραφιών, μίας ενός νεκρού άν-
δρα που κυκλοφορεί στο Διαδί-
κτυο από το 2009 και μιας εικό-

νας του Μπιν Λάντεν. Τελικά
αποσύρθηκε, αφού πρώτα έκανε
τον γύρο του Κόσμου.

Ο Τζον Μπρέναν, εξάλλου,
κατά τις χθεσινές του εμφανίσεις
σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα
δεν παρέλειψε να πει στους δη-
μοσιογράφους ότι οι αμερικανι-
κές υπηρεσίες έχουν, εξάλλου,
κατασχέσει από την οικία στην
οποία διέμενε ο καταζητούμενος
αρχιτρομοκράτης διάφορα αντι-
κείμενα.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν
σκληροί δίσκοι υπολογιστών,
DVDs και διάφορα έγγραφα, η
προσεκτική μελέτη των οποίων
ίσως προσφέρει στις μυστικές
υπηρεσίες πολύτιμα στοιχεία για

Σκέφτονται δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Λάντεν

Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Υστατη έκκληση στην κυ-
βέρνηση να πάρει πρωτοβουλία
για εθνική συνεννόηση των πο-
λιτικών δυνάμεων, ώστε να απο-
φευχθεί η χρεοκοπία της Ελλά-
δας, απηύθυνε χθες η πρόεδρος
της Δημοκρατικής Συμμαχίας,
Ντόρα Μπακογιάννη.

Ωστόσο, η ίδια, κατά τη συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρη-
σε για τις τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις, δεν εμφανίστηκε ιδι-
αίτερα αισιόδοξη ότι μπορεί να
υπάρξει συνεργασία των πολι-
κών κομμάτων. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, είπε, ο λαός θα πρέπει
να πάρει την κατάσταση στα χέ-
ρια του με πρόωρες εκλογές.

«Απλώς διαπιστώνω ότι το
‘όλοι μαζί’ δεν έχει πιθανότητες
επιτυχίας και προχωρώ ένα βή-
μα παραπέρα», είπε η κ. Μπα-
κογιάννη ερωτηθείσα για τη
σχετική πρόταση του πρώην
πρωθυπουργού και επίτιμου
προέδρου της ΝΔ, Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη (περισσότερες πλη-
ροφορίες στη σελ. 4).

Η πρόεδρος της ΔΗ.ΣΥ., κα-
τηγόρησε άλλωστε την κυβέρ-
νηση για ατολμία και τόνισε πως
αν «δεν διαθέτει τις δυνάμεις να
κυβερνήσει, δεν τολμάει μετά

Υστατη
έκκληση από

Ντόρα για
συνεννόηση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Πέθανε χθες, σε ηλικία
84 ετών, ο «καλός μας άνθρω-
πος» στον ελληνικό κινηματο-
γράφο, όπως χαρακτηριζόταν ο
Θανάσης Βέγγος, ο οποίος το τε-
λευταίο διάστημα νοσηλευόταν
στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυ-
ρός».

Ο αγαπημένος ηθοποιός
όλων των Ελλήνων έφυγε από
τη ζωή διακριτικά, έτσι όπως
έζησε, παρά τη φήμη του και το
γεγονός ότι δημοσιογράφοι και
κάμερες τον πολιορκούσαν στε-
νά τα τελευταία χρόνια. Με τη
σύζυγό του Ασημίνα, τη γυναίκα
της ζωής του από τα νειάτα του,
απέκτησαν δύο γιους.

Αθόρυβος, ο Θανάσης Βέγ-
γος ανήκει στους τελευταίους
της γενιάς που χάρισε στη με-
ταπολεμική Ελλάδα άφθονο γέ-
λιο αλλά και δίδαξε την αξιο-
πρέπεια. Απέφευγε τις συνεν-
τεύξεις και στις λιγοστές δημό-
σιες εμφανίσεις του οι δημοσιο-
γράφοι κρέμονταν από τα χείλη
του κυριολεκτικά.

Καλός οικογενειάρχης, καλός
επαγγελματίας, καλός συνάδελ-
φος αφοσιώθηκε με λατρεία
στον κινηματογράφο αγνοώντας
σχεδόν την μικρή οθόνη, την
οποία τίμησε με την παρουσία
του ελάχιστες φορές.

Eπεσε η
αυλαία για
τον Βέγγο
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, η υπουργός Κλίντον
και μέλη της Oμάδας Eθνικής Ασφαλείας παρακολουθούν μέσω

βίντεο από το Λευκό Οίκο την εξέλιξη της επιχείρησης κατά
του Μπιν Λάντεν. Η αγωνία είναι έκδηλη στα πρόσωπα όλων.

Υποστηρικτές του θρησκευτικού κόμματος του Πακιστάν Τζαματούτ Ντάου, προσεύχονται για
τον Μπιν Λάντεν, χθες στο Καράτσι. Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση στους οπαδούς του.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΠΕ», «ΝΕΤ»). Κατηγο-
ρηματικά διέψευσε ο υπουργός
Οικονομικών, Γιώργος Παπα-
κωνσταντίνου, το πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας «Ελευθεροτυ-
πία» που αναφερόταν σε ματαί-
ωση της αξιοποίησης του πρώην
αεροδρομίου στο Ελληνικό από
το Κατάρ, λόγω γερμανικών πα-
ρεμβάσεων.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, μι-
λώντας σε πρωινή τηλεοπτική
εκπομπή της κρατικής «ΝΕΤ»,
σε έντονο ύφος, έκανε λόγο για
μυθεύματα, τονίζοντας χαρακτη-
ριστικά πως «όλη αυτή η ιστορία
από την αρχή ώς το τέλος είναι
ένα μύθευμα».

Οπως είπε, η διαδικασία συ-
νεχίζεται κανονικά και υπάρ-
χουν, με πρώτο το Κατάρ, πολ-
λοί ενδιαφερόμενοι για την
επένδυση, αφού είναι ο μεγα-
λύτερος αστικός χώρος αξιοποί-

ησης στην Ευρώπη.
Συνεχίζοντας μάλιστα σε έν-

τονο ύφος, ο Υπουργός αναρω-
τήθηκε «τι είναι αυτά τα πράγ-
ματα, προβληματίζομαι για την
‘Ελευθεροτυπία’, μία τόσο μεγά-
λη εφημερίδα!».

Να σημειωθεί ότι στο πρωτο-
σέλιδο δημοσίευμα της αθηναϊ-
κής εφημερίδας, αναφέρεται ότι
ο διάσημος αρχιτέκτονας της
Βαρκελώνης Χοσέ Αθεμπίγιο και
σύμβουλος του Πρωθυπουργού
για το Ελληνικό, έβαλε βέτο για
την επένδυση του Κατάρ. Ως
αποτέλεσμα, ισχυρίστηκε η εφη-
μερίδα, ο εκτελεστικός διευθυν-
τής της «Qatar Invenstment Au-
thority (QIA)», Αχμάντ αλ Σα-
γέντ, ειδοποίησε πριν από δέκα
ημέρες τον Υπουργό Επικρατεί-
ας ότι αποσύρει το ενδιαφέρον
του για την επένδυση στο Ελ-
ληνικό.

«Το νέο πλήγμα στην αξιοπι-

στία της κυβέρνησης Παπανδρέ-
ου έρχεται επτά μήνες μετά το
πρώτο φιάσκο της ματαίωσης
της επένδυσης στον Αστακό -και
πάλι από το Κατάρ- για την κα-
τασκευή τερματικού σταθμού
υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου» αναφέρει η «Ελευθεροτυ-
πία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
ο Χοσέ Αθεμπίγιο, που ναι μεν
ανέλαβε αμισθί τη μελέτη για το
χώρο του πρώην αεροδρομίου,
είναι όμως και ένας από τους
ιδιοκτήτες της εταιρείας «Barce-
lona Strategic Urban Systems»,
που είναι μια από τις εταιρείες
συμβούλων για τις αποκρατικο-
ποιήσεις.

Ετσι οι Γερμανοί, πάντα σύμ-
φωνα με την αθηναϊκή εφημε-
ρίδα, αλλά και οι Βρυξέλλες έβα-
λαν βέτο και τα σχέδια των Κα-

Διάψευση δημοσιεύματος για Ελληνικό
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Οικονομία: «Στον αφρό» της
κρίσης αναδύθηκαν τα ενεχυρο-
δανειστήρια. Σελίδα 4.

Ομογένεια: Απεσταλμένοι στο
Λιν - Η πρόεδρος Φιλοπτώχου
για Μεθόδιο.  Σελίδα 6.

Κοινωνία: Με μορφή χιονοστι-
βάδας οι αυτοκτονίες στην Κρή-
τη. Σελίδα 11.

Του Σταύρου Μαρμαρινού

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Ερνεστ Κολλη-
τίδης γεννήθηκε στο Κερατσίνι,
περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα,
στη θάλασσα της οποίας είχε γί-
νει η μεγαλύτερη ναυμαχία της
αρχαιότητας, κατά την οποία οι
Ελληνες νίκησαν το 480 π.Χ.
τους Πέρσες. Στα νερά εκείνα
συνήθιζε να κολυμπά όταν ήταν
μικρός και ο πατέρας του, που
του διηγείτο για τη Ναυμαχία,
που είχε κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον και τη φαντασία του. Μαζί
με έναν φίλο του, όταν ήταν μα-
θητής, είχε ανέβει μερικές φορές
στο διπλανό βουνό του Αιγάλεω
ψάχνοντας να βρει κάποια ίχνη
από το θρόνο του Πέρση βασι-
λιά Ξέρξη, ο οποίος από εκεί
επάνω, λέγεται ότι παρακολου-
θούσε τη Ναυμαχία.

Την περασμένη Κυριακή, ο κ.
Κολλητίδης, που είναι επιστή-
μων μηχανολόγος στο επάγγελ-
μα και για πολλά χρόνια ασχο-
λείται με ιστορικές έρευνες που
έφθασαν μέχρι την Περσέπολη,
έδωσε διάλεξη για τη Ναυμαχία
της Σαλαμίνας, την οποία οργά-
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Δωρεά
ομογενή για

αρχαίο τύμβο

ΠΙΤ ΣΟΟΥΖΑ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ
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Εμφανίσεις αγίων
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης,

ένας από τους πιο σημαντικούς
ήρωες του 1821, έγραψε δύο
σπουδαία συγγράμματα: «Απο-
μνημονεύματα» και «Οράματα
και θάματα». Στα Απομνημονεύ-
ματα γράφει για τους αγώνες του
υπέρ της λευτεριάς της πατρίδας.
Στα Οράματα και Θάματα γράφει
για εμφανίσεις και οπτασίες
αγίων. Μιλούσε με αγίους, έκανε
πολλές γονυκλισίες την ημέρα.

Στις σελίδες 148-152 αναφέ-
ρει ένα γεγονός πολύ μυστηριώ-
δες. Γράφει: «Μια αυγή έκανα την
προσευχή μου και ήμουν κρυγιω-
μένος και πονεμένος, ανοίγω την
πόρτα, βλέπω έναν με γένια σαν
καλόγερον, τον καλημερώ, του
λέγω: ‘Γέροντα, κόπιασε μέσα...’.
Μου λέγει: ‘σου φέρνω ευχές και
ευλογίες από τον αφέντη μας
(Χριστόν), εσένα και όλης της συ-
ντροφιάς σου’.... Μου είπε ‘με λέ-
νε Γιάννη’. Πήγαμε στις εικόνες
και κάναμε μετάνοιες. Πήρα να

του φιλήσω το χέρι, δεν μου το’
δωσε, μου είπε ότι δεν είναι γιε-
ρωμένος. 

Του λέγω, ‘ποιος είσαι και πώς
ήρθες εδώ’. Μου λέγει: Εγώ
ήμουν εις τον Αγιον Τάφο αρκε-
τόν καιρό και μία βραδιά είδα τον
Παντοκράτορα και μου λέγει:
‘Γιάννη, εσύ ‘σαι ο πρόεδρος της
επιτροπής της βασιλείας μου,
όταν θα ‘ρθεί η ώρα μου η διορι-
σμένη. Ο αφέντης μας μου είπε
να ‘ρθώ εδώ διά σένα και όταν
είναι η ώρα θα είσαι σημαιοφό-
ρος και θα σε ακολουθήσουν πολ-
λοί και ο σταυρός εμπρός... και
θα βγούνε και πολλά κεκρυμμένα
άγια κορμιά έξω...’. Καθίσαμε πε-
ρίπου 5 ώρες... Του λέγω: ‘Δά-
σκαλε, δεν κάθεσαι εδώ απόψε;’.
‘Δεν μπορώ τέκνον μου’, μου λέ-
γει... Η ηλικία του ήταν ως 65,
70, μέτριο μπόγι και όλο χαρού-
μενος, πολύ γλυκός άνθρωπος,
και έφυγε και μου είπε: ‘Πρώτα
ο Θεός, θα σμίξουμε εκεί όπου
βλογήσει ο αφέντης μας...’».

Εδώ βλέπουμε να κρύβεται
κάποιο μυστήριο, κάποιο όραμα
και θαύμα. Αυτός ο επισκέπτης
με το όνομα Γιάννης, φαίνεται ότι
ήταν ένα όραμα και θαύμα. Ηταν
μια εμφάνιση κάποιου αγίου ο
οποίος θα εμφανιστεί στο μέλλον
«όταν θα ‘ρθει η ώρα η διορισμέ-
νη». Εμφανίσεις αγίων, οράματα
και θαύματα, είναι σύμφωνα με
την παράδοση της Εκκλησίας
μας. Εχουμε τις ζωντανές εμφα-
νίσεις του Κυρίου μετά την Ανά-
στασή Του και άλλων αγίων δια-
μέσου των αιώνων.

Καταπληκτικές εμφανίσεις
αγίων έγιναν κατά τα μέσα του
περασμένου αιώνα από τους Αγί-
ους μάρτυρας, Ραφαήλ, Νικολάου

και Ειρήνης στη Μυτιλήνη και
του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μά-
κρη Αττικής. Ησαν άγνωστοι για
500 χρόνια. Εμαρτύρησαν από
τους Τούρκους όταν κυρίευσαν
την Ελλάδα. Τους επέτρεψε ο Θε-
ός να εμφανιστούν στους καιρούς
μας για να στηρίξουν οι χριστια-
νοί την πίστη που πολεμείται από
τις δυνάμεις του σκότους.

Η επίσκεψη, λοιπόν, του
«Γιάννη» στον Μακρυγιάννη
ήταν μια ζωντανή εμφάνιση κά-
ποιου Αγ. Ιωάννη, που φαίνεται
καθαρά από τη συζήτηση που εί-
χαν, θα εμφανιστεί στο μέλλον
σε μία άνευ προηγουμένου κρί-
σιμη καμπή του κόσμου για να
κυβερνήσει την ταλαίπωρη αν-
θρωπότητα. Υπάρχουν προφητεί-
ες (Αγ. Μεθοδίου, Λέοντος του
Σοφού κ.ά.), που μιλάνε για κά-
ποιον Αγ. Βασιλέα Ιωάννη που
θα βασιλεύσει στην Κων/πολη
μετά τον «Γενικόν Πόλεμον».

Ο Ιωάννης, λοιπόν, που εμφα-
νίστηκε στον Μακρυγιάννη φαί-
νεται ότι είναι αυτός ο ίδιος, τον
οποίον ο Κύριος όχι απλώς θα εμ-
φανίσει, αλλά θα αναστήσει για
να οδηγήσει την πάσχοντα αν-
θρωπότητα στην κατά Χριστόν ει-
ρήνη. Ο «Γιάννης» είπε στον Μα-
κρυγιάννη: «Τότε θα βγούνε και
πολλά κεκρυμμένα άγια κορμιά».
Αυτό φανερώνει ότι θα γίνει με-
ρική ανάσταση νεκρών μεταξύ
των οποίων θα είναι και ο Στρα-
τηγός Μακρυγιάννης, που θα
χρηματίσει «σημαιοφόρος» του
Αγ. Βασιλεία Ιωάννη.

Τέτοια μερική ανάστασις νε-
κρών έγινε κατά τη Σταύρωση και
Ανάσταση του Ιησού Χριστού: «Ο
Ιησούς κράξας φωτή μεγάλη αφή-
κε το πνεύμα, και η γη εσείσθη,

και τα μνημεία άνοιξαν και πολλά
νεκρά σώματα αγίων ανεστήθη-
καν και επήγαν στην αγίαν πόλη
και εφανερώθηκαν εις πολλούς»
(Ματθ. 27:51-53).

Αυτός ο μυστηριώδης «Γιάν-
νης» όπως τον περιγράφει ο Μα-
κρυγιάννης, μοιάζει με την περι-
γραφή του Αγ. Αυτοκράτορα Ιω-
άννου Βατάτση που εορτάζει στις
4 Νοεμβρίου και βασίλεψε το
1222-1254 στη Νίκαια της Βιθυ-
νίας, διότι την Κωνσταντινούπολη
την είχαν κυριεύσει οι Λατίνοι
στην 4η Σταυροφορία το 1204.

Ο Συναξαριστής γράφει για
τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατά-
τση: «... ήθος έχων σεμνόν, ζωήν
σώφρονα, όμμα ιλαρόν, ήταν
πράος, άκακος, γαληνιαίος...».
Ακριβώς όπως τον περιγράφει και
ο Μακρυγιάννης. Αυτός θα ανα-
στηθεί την «διορισμένην ώρα» για
να αναλάβει έργον αναδιοργανώ-
σεως της καταστραμμένης από
τον πόλεμον ανθρωπότητας. Με
θαύματα ετακτοποιήθηκαν πολλά
γεγονότα στο παρελθόν. Με θαύ-
μα εσταμάτησαν οι διωγμοί των
χριστιανών από τον Μ. Κων/νον.
Με θαύμα ελύθη το ζήτημα της
Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Με
θαύμα συνεχίζει η Ορθόδοξος Εκ-
κλησία να υπάρχει. Με θαύμα θα
σωθεί η ανθρωπότης από τον πυ-
ρηνικό πόλεμο. Ο κόσμος όπως
πορεύεται σήμερα μόνον με θαύ-
μα θα μπορέσει να σωθεί.

Και τέλος, με θαύμα ένδοξον
και υπερένδοξον θα έλθει ο Κύ-
ριος κατά την Δευτέραν Του Πα-
ρουσίαν να κρίνει τον κόσμον.

Χριστός Ανέστη!
Ο ελάχιστος των Πρεσβυτέρων

Φώτης Τομαράκος
New Castle, PA

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «EθΝΙΚΟΥ ΚΗρΥΚα» 

Ομογένεια. Ζούμε μέσα σ’ αυτό
τον κόσμο, μέσα σ’ αυτό το πε-
ριβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν, οι
παράγοντες που είναι επιφορτι-
σμένοι με τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων αυτών, να προσέ-
ξουν μερικά πράγματα που
έχουν να κάνουν με την παρου-
σίασή τους.

Φαίνεται απλό το θέμα, αλλά
είναι στην πραγματικότητα πρό-
βλημα ουσίας, πρόβλημα που
μπορεί να οδηγήσει σε αποτυ-
χία την οποιαδήποτε εκδήλωση.
Το «κλειδί» στην περίπτωση αυ-
τή, είναι η παρουσίαση της εκ-
δήλωσης μέσα στην αίθουσα. Ο
παρουσιαστής της εκδήλωσης
μπορεί να ζωντανέψει μια μέ-
τρια σε ενδιαφέρον εκδήλωση
και να την κάνει πολύ ενδιαφέ-
ρουσα, έτσι ώστε να τη χαρεί
από κάθε πλευρά ο θεατής, ή ο
ακροατής και να μη θέλει να
φύγει από την αίθουσα. Μπορεί
να παρουσιάζει το κάθε τμήμα
της εκδήλωσης με σοβαρότητα,
όπου χρειάζεται, αλλά και με χι-
ούμορ, όταν αυτό θα κάνει πιο
ευχάριστη την ατμόσφαιρα.

Από την άλλη πλευρά, η
απουσία παρουσίασης, ή μια κα-
κή παρουσίαση, μπορεί να μει-
ώσει το ενδιαφέρον, ή και να
καταστρέψει εντελώς μια εκδή-

λωση που στην πραγματικότητα
έχει πολλά ενδιαφέροντα. Αλλά,
ο κόσμος είτε τα αντιπαρέρχε-
ται, ή δεν τα προσέχει και, κατά
συνέπεια, δεν τα εκτιμά.

Ας το προσέξουμε αυτό το
θέμα των ομογενειακών εκδη-
λώσεων. Είναι μεγάλο, και είναι
συνηθισμένο. Στο χέρι μας είναι
να ζωντανέψουμε αυτές τις εκ-
δηλώσεις, να τις αξιοποιήσουμε,
να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρου-
σες, πιο απαραίτητες, πιο ευχά-
ριστες και πιο διδακτικές ακό-
μα.

Είναι πολλές οι φορές που
έχουμε παρακολουθήσει κάποι-
ες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τα
τραγούδια είναι και καλά και
γνωστά. 

Αλλά, υπάρχει μια συσσώ-
ρευση από αυτά, ερμηνεύονται
χωρίς διακοπή το ένα μετά το
άλλο, ενώ θα μπορούσαν να πα-
ρουσιάζονται χωριστά με δυο
λόγια προηγουμένως, πράγμα
που θα δώσει άλλο ενδιαφέρον.
Καταντάει στο τέλος να υπάρχει
μια μονοτονία.

Εχουμε και τις διαλέξεις, που

οργανώνουν από καιρό σε καιρό
οι διάφοροι ομογενειακοί φο-
ρείς. 

Πολλές φορές οι εκδηλώσεις
αυτές γίνονται μονότονες και
κουραστικές, όταν δεν υπάρχει
μια σωστή παρουσίαση.

Χρειάζεται προσοχή. Ας δού-
με από οργανωτικής πλευράς,
κάπως διαφορετικά τις εκδηλώ-
σεις μας. Είναι ένα μέρος του
ελληνικού περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο ζούμε. Στο χέρι μας
είναι να το κάνουμε πιο ενδια-
φέρον, πιο ελκυστικό. Και για
τους μεγαλύτερους, αλλά, κυ-
ρίως, για τους νεότερους οι
οποίοι αναρωτιούνται αν αξίζει
τον κόπο να μείνουν κοντά στην
οργανωμένη Ομογένεια, ή να
φύγουν αλλού.

Οι οργανωτές των πάσης φύ-
σεως εκδηλώσεων της Ομογέ-
νειας, πρέπει να προσέξουν το
θέμα αυτό, που αφορά όλους
μας. Οταν μάλιστα, παραπονιό-
μαστε, πως ο κόσμος δεν πολυ-
πηγαίνει στις διάφορες εκδηλώ-
σεις, ότι δεν παρουσιάζουν εν-
διαφέρον αυτές, ότι δεν έρχο-
νται μαζί μας τα παιδιά μας και
άλλα.

Ούτε μικρό, ούτε απλό είναι
το θέμα της παρουσίασης των
ομογενειακών εκδηλώσεων. Εί-
ναι ανάγκη να τις ξαναζωντανέ-
ψουμε.

a b

Οι εκδηλώσεις της Ομογένειας

Οι πάσης φύσεως
εκδηλώσεις είναι ένα 
κομμάτι της ζωής μας, 
ως Ομογένεια

Οι εικόνες από τη συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας που διοργανώ-
θηκε το απόγευμα της Παρα-
σκευής στην είσοδο του Λυκείου
«Francis Lewis High School» στο
Φλάσινγκ, όπως αναφέραμε και
στο σχετικό ρεπορτάζ προβλη-
μάτισαν όχι μόνο τους ομογενείς
που έχουν παιδιά σ’ αυτό το σχο-
λείο, αλλά και την ευρύτερη
Ομογένεια της Νέας Υόρκης. Η
διαμαρτυρία αυτή διοργανώθηκε
έναν περίπου μήνα μετά τη δια-
μαρτυρία που διοργανώθηκε στο
Λύκειο Μπράιαν της Αστόριας,
όπου και σε αυτό έπαιξαν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο οι ομογενείς
δάσκαλοι και μαθητές.

Και τα δύο αυτά σχολεία βρί-
σκονται σε περιοχές όπου κατοι-
κούν πολλοί ομογενείς και το πιο
σημαντικό έχουν τα καλύτερα
προγράμματα ελληνικής γλώσ-
σας. Αν και πέρασαν πέντε περί-
που ημέρες από τη διαμαρτυρία
του Φλάσινγκ, εν τούτοις επα-
νέρχεται συχνά στο νου μου η
φωτογραφία του εκπαιδευτικού
Γιώργου Κανελλόπουλου με το
πανό στο οποίο αναγράφονταν
με γαλανά γράμματα η έκκληση
«Σώστε το Σχολείο μας». Ηταν το
μοναδικό πανό στην Ελληνική
και το οποίο ήθελε να μας υπεν-
θυμίσει την αγωνία του για το
μέλλον του ελληνικού προγράμ-
ματος.

Οι περικοπές του προϋπολο-
γισμού για την παιδεία που πρό-
κειται να αναγγείλει αυτές τις
ημέρες ο δήμαρχος Μάικλ
Μπλούμπεργκ θα έχουν άμεσες
επιπτώσεις στους αδύναμους κρί-
κους της αλυσίδας και στα προ-
γράμματα ξένων γλωσσών, συ-
μπεριλαμβανομένης και της Ελ-
ληνικής. Θέλω να πιστεύω ότι
αυτός ήταν και ο βασικός λόγος
που ο κ. Κανελλόπουλος πρωτο-
στάτησε στη συγκέντρωση αυτή
και με το πανό του ήρθε να υπεν-
θυμίσει στην Ομογένεια ότι επι-
μένουν ελληνικά και ότι την
ύστατη στιγμή η Ομογένεια πρέ-
πει να κάνει το χρέος της.

Ο κ. Κανελλόπουλος δεν είναι
μόνον ο στυλοβάτης και ο
εμπνευστής του προγράμματος
ελληνικών σπουδών, αλλά και ο
μέντορας των Ελληνοαμερικα-
νών εφήβων που σπουδάζουν σ’

αυτό το σχολείο.
Είναι πάντα εκεί και χαίρεται

κάθε φορά που τα παιδιά μας
διαπρέπουν και επιβραβεύονται.
Περιβάλλει με αγάπη τους γονείς
των και τους κάνει να αισθάνο-
νται ότι τα παιδιά τους είναι σε
καλά χέρια και ότι υπάρχει κά-
ποιος που νοιάζεται ειλικρινά γι’
αυτά. Οφείλουμε λοιπόν να
ανταποκριθούμε στην έκκληση

του κ. Κανελλόπουλου και να σώ-
σουμε το πρόγραμμα ελληνικών
σπουδών. Πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας ότι τίποτε δεν είναι
δεδομένο για πάντα και ότι αν
δεν ποτίσεις τις ρίζες το δέντρο
που έχεις φυτέψει με αγώνα και
θυσίες θα μαραθεί και δεν θα αρ-
γήσει να ξεραθεί.

Ας κάνουμε κάτι, πριν να εί-
ναι αργά.

Ανάλυση < Του  Δημήτρη Τσάκα

Σώστε το σχολείο μας....

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής
με ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
προσκαλεί την Ομογένεια

στην παρουσίαση του βιβλίου

«Cyprus Diplomacy»
του πρέσβη Σώτου Ζακχαίου

Τρίτη 10 Μαϊου 2011 στις 6 μ.μ.

Συντονίστρια:
Dody Tsiantar

Δημοσιογράφος/Βοηθός καθηγητή, 
CUNY Graduate School of Journalism

Ομιλητές:
Η Αυτού Εξοχότης ο πρέσβης της μόνιμης 

αντιπροσωπείας του Κατάρ στα Ηνωμένα Εθνη
Nassir Abdulaziz Αl-Nasser

Η Αυτού Εξοχότης ο πρέσβης της μόνιμης 
αντιπροσωπείας της Κύπρου 

στα Ηνωμένα Εθνη
Μηνάς Χατζημιχαήλ

Ο Δρ. Χρήστος Ιωαννίδης
Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών 

και Νεοελληνικών Σπουδών στο Queens College

O πρέσβης Σώτος Ζακχαίος

Θα ακολουθήσει δεξίωση

The Archdiocesan Cahedral Ballroom
337 East 74 Street
New York, New York

R.S.V.P. at: 201.444.8237
Email: cyprusfederation@aol.com
Admission: Complimentary

Εχει και τις χάρες της η Ελλάδα
Με ήπια ζεστό κλίμα την Άνοιξη και με τα χαμομήλια και τις μαργαρίτες να ανθίζουν ακόμη
και στο μικρότερο ανοικοδόμητο κομμάτι γης, ακόμη και η Αθήνα ευωδιάζει αυτή την εποχή.
Και μπορεί να άργησε φέτος να εμφανιστεί η Ανοιξη στην Ελλάδα, με τόσες βροχές, αλλά
ήρθε η ώρα να αποζημιώσει τους πάντες με τα χρώματα και τις μυρωδιές της.

Αύριο θα συναχθούν στη Θε-
ολογική Σχολή τα μέλη της
Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιε-
πισκοπής για να δουν επιτοπίως
τα θέματά της. Βέβαια το ερώ-
τημα είναι ποιο θα είναι το απο-
τέλεσμα αυτής της σύναξης; Αλ-
λωστε, δεν υπάρχει κάποιο
προηγούμενο που να δίνει ελπί-
δες για κάτι σοβαρό.

Επειδή φωνάζει το Πατριαρ-
χείο ότι η κατάσταση της Σχολής
και της πλειονότητας των απο-
φοιτούντων είναι αποκαρδιωτι-
κή, συγκαλείται αυτή η σύσκεψη
για λόγους περισσότερο προσχη-
ματικούς. Μακάρι να υπάρξουν
κάποιες συγκεκριμένες σοβαρές
και ουσιώδεις αποφάσεις για
πρόσωπα και πράγματα. Οπως
συμβαίνει και με άλλους θε-
σμούς ή οργανισμούς και η Σχο-
λή βαδίζει μέσα στο χρόνο και
την ιστορία με τα βήματα προ-
σώπων.

Είναι πλέον πασιφανές έπειτα
από ένδεκα χρόνια Αρχιεπισκο-
πίας του Δημητρίου, πως προ-
σπαθεί να περάσει τον καιρό του
όσο πιο ανώδυνα γίνεται προ-
βάλλοντας μία επίπλαστη θριαμ-
βολογία του είδους όλα καλά κι
όλα ωραία σε όλους τους τομείς
του εκκλησιαστικού μας βίου,
ενώ στην πραγματικότητα τα
προβλήματα συσσωρεύονται και
οι καταστάσεις σαπίζουν.

Το έχομε τονίσει πολλές φο-
ρές πως στη Σχολή μαζεύονται
προσήλυτοι κάθε καρυδιάς κα-
ρύδι οι οποίοι αλλάζουν την Ελ-
ληνορθόδοξη φυσιογνωμία της

και στη συνέχεια τη φυσιογνω-
μία των κοινοτήτων. Ερχονται
στην Αρχιεπισκοπή διότι το χρυ-
σόψαρο της Ορθοδοξίας, δηλαδή
οι κοινότητές μας πληρώνουν
αδρά τους παπάδες. Ψήνονται οι
ενορίτες στα φεστιβάλ ψήνοντας
αρνάκια και γουρουνάκια για
δύο βασικά έξοδα, το μισθό του
ιερέα και την οικονομική συν-
δρομή στην Αρχιεπισκοπή.

Θα έλθει εποχή και νομίζω
πως βρισκόμαστε στα πρόθυρα
που πολλές κοινότητες δεν θα
μπορούν να αντέξουν την συντή-
ρηση των ιερέων, ούτε την διαρ-
κώς αυξανόμενη συνδρομή τους
προς την Αρχιεπισκοπή για να
διαιωνίζεται «ο μύθος» που ονο-
μάζεται Διακονίες ή Ministries
οπότε πολλοί παπάδες θα ανα-
γκαστούν να κάνουν κι άλλα
επαγγέλματα και δεύτερον η Αρ-
χιεπισκοπή θα αναγκαστεί να κό-
ψει τον υδροκεφαλισμό των τμη-
μάτων, τομεαρχών και υπαλλή-
λων της. Η Ομογένεια δεν αντέ-
χει άλλο το δώστε και δώστε.

Και κάτι άλλο, είναι προτιμό-
τερο να βγάζει η Σχολή πέντε
παπάδες, αλλά σωστούς, ελλη-
νοπρεπείς, με εκκλησιαστικότη-
τα, κατάρτιση και ιερατικό ήθος,
παρά δέκα προβληματικούς, λει-
ψούς, και ημιμαθείς.

Η Σχολή πρέπει να αλλάξει
νοοτροπία και ρότα. Το κομπλε-
ξικό μύθευμα της αμερικανοποί-
ησης και της πανορθοδοξίας, ό,τι
κι αν σημαίνει αυτό, δεν έβγαλε
πουθενά, παρά μονάχα σε πνι-
γηρά αδιέξοδα.

Του Θεοδώρου Καλμούκου

Για τη Σχολή

eyρωκινηση
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Π Κ ΚΤΟ ΑΡΙΡΑ

Επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κλεάνθους, λίγο
πιο κάτω από το «Χίλτον», είναι ένας όμορφα διαμορφωμένος χώρος
όπου στέκεται το επιβλητικό άγαλμα του Χαρρυ Τρούμαν.
Την καλαισθησία του χώρου συμπληρώνει μια μεγάλη σειρά από
πανύψηλα, λαμπαδένια κυπαρίσσια και δυο μικρά σιντριβάνια, στις
πλευρές του αγάλματος.
Ηταν αργά το βράδυ όταν βρέθηκα, τυχαία, εκεί, πρόσφατα. Το
πλησίασα.
Μια μικρή ταμπέλα έδινε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται:
Πρόκειται για δωρεά της ΑΧΕΠΑ στον «Κυβερνήτη, ανθρωπιστή
και φιλέλληνα Τρούμαν». Φιλοτεχνήθηκε στις 29 Μαϊου του 1963.
Πίσω από το άγαλμα, σε δυο τοιχία από μάρμαρο έχει χαραχτεί
ένα μακροσκελές κείμενο από το οποίο διέκρινα ότι αφιερώνεται
«με ευγνωμοσύνη» κ.τ.λ. Το υπόλοιπο, το έχουν σβήσει, δεν δια-
βάζεται.
Στις 12 Μαρτίου του 1947, ο Τρούμαν ζήτησε από το Κογκρέσο
την έγκριση βοήθειας ύψους 400 εκατ. για την Ελλάδα (και Τουρ-
κία) και διακήρυξε: «είναι η πολιτική της Αμερικής να υποστηρίζει
ελεύθερους λαούς που αντιστέκονται στην υποδούλωση από ένο-
πλες μειονότητες».
Ηταν στο μέσον του Εμφυλίου πόλεμου 1946-1949.
Το 1985, ο τότε πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Γιάννης Πλουμίδης μου ζή-
τησε να συνοδεύσω την αντιπροσωπεία της οργάνωσης στο ταξίδι
τους στην Αθήνα.
Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μάς δέχτηκε στο γραφείο
του, σε ένα σπιτάκι, μέσα στην αυλή του σπιτιού του, στο Καστρί.
Το θέμα που «έκαιγε» την ΑΧΕΠΑ τότε ήταν ότι οι αρχές αρνιόν-
τουσαν να τοποθετήσουν στη θέση του το άγαλμα του Τρούμαν,
που είχε γκρεμιστεί για πολλοστή φορά.
Γιάννη μου, του απάντησε ο Ανδρέας, με εκείνη τη σαγηνευτική
φωνή του, κανένα πρόβλημα. Σε μια-δυο εβδομάδες, όσο χρειαστεί
να επιδιορθωθεί, θα είναι στη θέση του.
Πέρασαν μήνες και χρειάστηκαν πολλά διαβήματα της ΑΧΕΠΑ
μέχρι να αποκατασταθεί το άγαλμα στη θέση του. Αλλά και πάλι το
γκρέμισαν.
Οι καιροί άλλαξαν. Τώρα πια, το άφησαν ήσυχο, δεν το ενοχλεί κα-
νένας.
Μου μένει όμως η απορία. Γιατί κάναμε τόσα λάθη, σαν λαός, τις
τελευταίες δεκαετίες; Στην προκειμένη περίπτωση το λάθος δεν
αντανακλά στη μνήμη του Τρούμαν αυτός δικαιώθηκε στη χώρα
του- αλλά σε εμάς που δείξαμε έλλειψη κρίσης και ευγνωμοσύνης.

Α.Η.Δ.

Σοφά λόγια του Ισοκράτη
Συζητούσα χθες με κάποιον φίλο που παρακολουθεί τα ομογενειακά
κοινά και μάλιστα προβληματίζεται με τα δρώμενα. Η κουβέντα το
έφερε και σε ανθρώπους που κινούνται στο χώρο των οργανώσεών
μας. Και γνωρίζουμε αρκετές αδυναμίες σε πολλές από αυτές, οι
οποίες μάλιστα οφείλονται μερικές φορές στις συμβουλές... παρα-
τρεχάμενων.
Η κολακεία... πάει σύννεφο, που λέει και ο λαός. Και υπάρχουν
στελέχη τα οποία δεν καταλαβαίνουν αυτές τις κολακείες. Αυτό
που καταλαβαίνουν είναι ότι αναγνωρίζονται οι μοναδικές ικανό-
τητές τους. Η αυταπάτη σε αποθέωση! Αδυνατούν να καταλάβουν
ότι οι άνθρωποι που συνεχώς συμφωνούν με κάποιον, που δεν αρ-
νούνται ποτέ, που θυσιάζουν την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνειά
τους, για να δείχνουν συμφωνούντες με κάποιον τον οποίο κατά
τα άλλα, δουλεύουν «ψιλό γαζί», αφού οι κολακείες τους περνούν,
είναι και αναξιοπρεπείς και καιροσκόποι και επικίνδυνοι. Από την
άλλη, πάλι, οι έχοντες την εξουσία, αδυνατούν με την όλη στάση
τους να αποκτήσουν και να έχουν πραγματικούς φίλους και συνερ-
γάτες. Ας το προσέξουν καλά αυτό, διάφοροι παράγοντες των ορ-
γανώσεών μας.
Για την περίπτωση αυτή, ταιριάζει ακριβώς, το απόφθεγμα του Ισο-
κράτη της ελληνικής αρχαιότητας: «Ο ισχυρός έχει σκλάβους, ο
πλούσιος κόλακες και ο σοφός φίλους».

Σ.Μ.

Ηρθε να απαλύνει τις πληγές
Παρακολουθώντας το βράδυ της Κυριακής το διάγγελμα του προ-
έδρου Μπαράκ Ομπάμα για την εκτέλεση του Μπιν Λάντεν, άθελα
ο νους μου πήγε στις τραγικές ημέρες της 11ης Σεπτεμβρίου του
2011, στον πόνο και στη θλίψη που είχαν προκαλέσει οι τρομοκρά-
τες, και στις δύσκολες, αλλά ηρωικές ημέρες που ακολούθησαν.
Δέκα περίπου ημέρες μετά την επίθεση είχαμε δημοσιεύσει ένα
στιγμιότυπο με το άδειο φέρετρο του Μπιν Λάντεν, το οποίο είχαν
τοποθετήσει σε ένα φορτηγάκι και το οποίο περιφερόταν σχεδόν
όλη την ημέρα γύρω από τον τόπο της τραγωδίας. Και στις δύο
πλευρές αναγραφόταν «ζωντανός ή νεκρός». Δέκα χρόνια μετά
πραγματοποιήθηκε ο πόθος, ανακουφίστηκαν οι οικογένειες των
θυμάτων και των ηρωικών πυροσβεστών και αστυνομικών. Παρά
ταύτα, ο προβληματισμός παραμένει και μάλιστα γίνεται πιο έντο-
νος, γιατί η τρομοκρατία αποτελεί ένα καρκίνωμα της ανθρωπότητας
το οποίο είναι δύσκολο να εξαλειφθεί γιατί κάνει μεταστάσεις.

Δ.Τ.

To άγαλμα του Τρούμαν
ΑΘΗΝΑ. Με την άφιξη του πρώ-
του κλιμακίου της τρόικας ξεκινά
ο μαραθώνιος ελέγχων και επα-
φών που θα ολοκληρωθούν στις
18 Μαΐου και από το αποτέλεσμά
της θα εξαρτηθεί η επόμενη δόση
του δανείου. Ενώ μέχρι πριν από
το Πάσχα οι διαρροές ανέφεραν
ότι ο κρίσιμος μήνας για την Ελ-
λάδα είναι ο Σεπτέμβριος και όχι
ο Μάιος, τις τελευταίες 2-3 μέρες
κυκλοφορεί ευρύτατα στην Ουά-
σιγκτον ότι οι ελεγκτές φτάνουν
στην Αθήνα «για να φέρουν τα
πάνω-κάτω», καθώς έχουν λάβει
σοβαρότατες πληροφορίες ότι τα
έσοδα είναι μέτρια και οι δαπά-
νες παραμένουν υψηλές. Ο,τι και
να συμβαίνει θα το πληροφορη-
θούμε, όπως πάντα, στο τέλος
των ελέγχων και όταν πραγμα-
τοποιηθεί η ενημέρωση των ανω-
τάτων στελεχών του Ταμείου και
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εκλεισε ένας χρόνος από την
επίσημη έναρξη του Προγράμμα-
τος Σταθερότητας, αν και η ελ-
ληνική κυβέρνηση είχε καλέσει
την τεχνική επιτροπή του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου
από τις αρχές Ιανουαρίου του
2010 για να βοηθήσει υποτίθεται
τους αρμοδίους «να νοικοκυρέ-
ψουν το κράτος»! Η χρονιά ήταν
γεμάτη πόνο για τους Ελληνες
πολίτες που είδαν το εισόδημά
τους να μειώνεται και τη χώρα
τους να βρίσκεται στα όρια της
χρεοκοπίας. Την ίδια στιγμή έγι-
ναν μάρτυρες ενός φαινόμενου,
που είναι μόνο ελληνικό: να επη-
ρεάζονται από την κρίση οι πάν-
τες εκτός των πολιτικών που απο-
δεδειγμένα ευθύνονται για την
τραγική κατάσταση στην οποία
περιήλθε η ελληνική οικονομία
και κατ’ επέκταση η Ελλάδα. Η
νοοτροπία τους δεν έχει αλλάξει
και συνεχίζουν να πολιτεύονται
ως η χώρα μας να είναι... Εμιρά-
το.

Πηγές του Ταμείου έλεγαν ότι
δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα
έξοδα των υπουργείων, που αφο-
ρούν τις μετακινήσεις των υπουρ-
γών και των συνεργατών τους,
αλλά και τα καθημερινά έξοδα.
Οι περισσότεροι δρουν και αντι-

δρούν με την προ Μνημονίου
σκέψη ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει» και με το γνωστό ωχα-
δερφισμό που οδήγησε τη χώρα
και τους πολίτες της στην από-
γνωση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαρ-
διώνεται όποιος συζητά με τους
ανθρώπους που ανέλαβαν να
υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Στα-
θερότητας. Μου έλεγε ένας εξ
αυτών ότι στις άλλες χώρες που
οδηγήθηκαν στο ΔΝΤ οι πολιτι-
κοί έδιναν πρώτοι το παράδειγ-
μα. Στην περίπτωση της Ελλάδας
έχουμε ένα λαό γονατισμένο από
τα βάρβαρα μέτρα ο οποίος την
ίδια στιγμή, ακόμα και σήμερα,
δείχνει ανοχή ελπίζοντας ότι θα
δει άσπρη μέρα.

Δεν είναι υπερβολικό να υπο-
στηρίξει κανείς ότι σε αντίθεση
με τον ελληνικό λαό, η κυβέρ-
νηση αποδεικνύεται κατώτερη
των περιστάσεων. Ναι μεν παίρ-
νει το πολιτικό ρίσκο να επιβάλει
τα μέτρα, αλλά την ίδια στιγμή
δείχνει ανικανότητα κυρίως από
την κορυφή, για να φέρει την πο-

λυπόθητη ανάπτυξη και να κινή-
σει την αγορά. Πληροφορούμαι
ότι στο Ταμείο διαπιστώνουν με
τρόμο ότι νεκρώνεται η αγορά σε
όλα τα επίπεδα και ότι δεν υπάρ-
χει σχεδιασμός και η αναγκαία
συνεννόηση μεταξύ του πρωθυ-
πουργού και των αρμοδίων
υπουργών για να υλοποιηθούν
μερικές καλές ιδέες που ισχυρί-
ζονται ότι πρόσφεραν οι δανει-
στές μας.

Μου έλεγαν π.χ. ότι ενόψει
του καλοκαιριού η Ελλάδα θα
μπορούσε να έχει σημαντικά ει-
σοδήματα που δεν υπολόγιζε.
Αλλά οι τιμές στα ξενοδοχεία
εκτοξεύθηκαν από τώρα στα
ύψη. Πιστεύουν ότι μία απλή συ-
νεννόηση των αρμοδίων με τους
μεγάλους ξενοδόχους θα διευθε-
τούσε το πρόβλημα... Γιατί δεν
τον πράττουν οι αρμόδιοι; Μα
δεν έχουν κουκούτσι μυαλό να
εκμεταλλευθούν τα πολλά θετικά
δημοσιεύματα για τη χώρα μας,
που πολύ σωστά αναφέρουν ότι
η Ελλάδα είναι ο καλύτερος προ-
ορισμός αυτό το καλοκαίρι;

ΗΜΕΡΗΣΙΑ < Του Μιχάλη Ιγνατίου

Μέτρα για την ανάπτυξη ζητά το ΔΝΤ από την Αθήνα

ΑΘΗΝΑ. «Επιτέλους, ας τους πει
κάποιος ότι το ποδόσφαιρο δεν
είναι ‘μπου...δελο’!». Η εκπλήσ-
σουσας σφοδρότητας, αλλά και
ακρίβειας φράση, μετά την οι-
κτρή κατάληξη του σαββατιάτι-
κου τελικού Κυπέλλου Ελλάδος,
δεν προέρχεται από αθυρόστομο
αθλητικογράφο ή καφενόβιο σχο-
λιαστή. Η φράση περιέχεται σε
οργισμένη ανακοίνωση της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων και της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματι-
κών Αστυνομίας. Και παρ’ όλη
την εκφραστική σφοδρότητα, πε-
ριγράφει επακριβώς τα αισθήμα-
τα όχι μόνον των αστυνομικών
που είναι επιφορτισμένοι να τη-
ρούν την τάξη στα γήπεδα, αλλά
και όλων των φιλάθλων που πα-
ρακολουθούν το ποδόσφαιρο
από τους καναπέδες, όσο παρα-
κολουθούν πια, φοβούμενοι να
πλησιάσουν σε γήπεδο.

Η σαββατιάτικη σύρραξη,
απρόκλητη, βίαιη, χαοτική, τυπι-
κή και αναμενόμενη εκδήλωση
της δομικής γηπεδικής βίας και
της γενικευμένης ανομίας στο
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν
αφορά πλέον μόνο το ποδόσφαι-
ρο. Δεν αφορά τους περίφημους
«τυφλούς» παράγοντες των ΠΑΕ,
που δίνουν το ιταμό τους παρά-
δειγμα συμπλεκόμενοι στις κερ-
κίδες και τα αποδυτήρια. Αφορά
πρωτίστως την Πολιτεία, που
υποκρίνεται ότι δεν βλέπει και
δεν ακούει, που υποκρίνεται ότι
το πρόβλημα εντοπίζεται σε με-
ρικές εκατοντάδες χούλιγκαν,
που εξακολουθεί να χρηματοδο-
τεί και να διευκολύνει τις ΠΑΕ,
που εξακολουθεί να ανέχεται μα-
φιόζους και μαφιόζικες μεθόδους
να δεσπόζουν σε μια μπίζνα εξα-
πάτησης, στημένων στοιχημάτων
και ξεπλύματος χρήματος. Η γη-
πεδική βία των αφιονισμένων

ιδιωτικών στρατών δεν αφορά
καν την Αστυνομία, η οποία ομο-
λογεί ήδη την αδυναμία της να
δράσει. Και όχι μόνο: οι αστυνο-
μικοί καταγγέλλουν την ύπαρξη
μπράβων και νονών, την ατιμω-
ρησία των αυτουργών, τους ανύ-
παρκτους ελέγχους, και προειδο-
ποιούν ότι από τύχη δεν υπάρ-
χουν νεκροί ακόμη. Οι αστυνο-
μικοί, τέλος, επισημαίνουν το
προφανές, αυτό που κανονικά
πρώτη η πολιτική ηγεσία θα
έπρεπε να επισημαίνει για να
δράσει: «το κοινωνικό φαινόμενο
της βίας δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί αποτελεσματικά μόνο με
αστυνομικά μέτρα».

Η γηπεδική βία είναι το απεχ-
θές πρόσωπο μιας κοινωνίας υπο-
κρισίας και ψεύδους, μιας κοινω-
νίας που υπονομεύεται καθημε-
ρινά από την οργή και την περι-
θωριοποίηση άνεργων εξαθλιω-
μένων νέων, υπό τη σιωπηρή κα-

θοδήγησή τους από τυχάρπα-
στους παράγοντες. Και είναι η έμ-
πρακτη απόδειξη της ακούμενης
πολιτικής από μια πολιτεία δειλή
και άβουλη: δηλαδή, η μη πολι-
τική, η μη ρύθμιση, η μη τήρηση
κανόνων. Η ασυδοσία.

Οι χουλιγκανικές συμμορίες,
επίσημες, ημιεπίσημες και παρά-
νομες, είναι η κορυφή του παγό-
βουνου. Στην Ελλάδα της ύφεσης
και της ανασφάλειας εμφανίζον-
ται όλο και περισσότερες συμμο-
ρίες, όλο και περισσότερες βίαιες
φυλές: στο ΟΑΚΑ και στο Καραϊ-
σκάκη, αλλά και στις χωματερές
της Φυλής, όπου τα πτώματα του
πολέμου ρακοσυλλεκτών, και σι-
γά σιγά σε κάθε γειτονιά, όπου
βγαίνουν πιστόλια και μαχαίρια
από εθνοτικές φυλές, α λα Λος
Αντζελες. Και όπως λένε οι αστυ-
νομικοί: αυτή η βία δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί μόνο με αστυ-
νομικά μέτρα.

ΑΘΗΝΑ. Ο θάνατος του Οσάμα
Μπιν Λάντεν μπορεί να οδηγή-
σει σε δυο εξίσου λάθος αντι-
δράσεις.

Να νομίσουν μερικοί ότι
επειδή ξεμπερδέψαμε με τον
Μπιν Λάντεν ξεμπερδέψαμε με
την τρομοκρατία. Λάθος! Η τρο-
μοκρατία θα επιζήσει του Μπιν
Λάντεν, όπως επέζησε του Κάρ-
λος, του Μαριγκέλα, του Μπά-
αντερ και του Μορέτι, του Αμ-
πού Νιντάλ, του Γιωτόπουλου
και του Κουφοντίνα... Δυστυχώς,
πάντα θα υπάρχουν αρρωστη-
μένα μυαλά έτοιμα να εξαργυ-
ρώσουν τα συμπλέγματά τους με
ένα πιστόλι ή να διαφημίσουν
τις ιδέες τους με έναν φόνο.

Να πιστέψουν κάποιοι άλλοι
ότι δεν έχει νόημα που ξεμπερ-
δέψαμε με τον Μπιν Λάντεν
αφού η τρομοκρατία θα συνεχι-
στεί. Λάθος και αυτό! Διότι είναι
σημαντικό να γνωρίζουν οι τρο-
μοκράτες ότι ο δρόμος του αί-
ματος που επέλεξαν δεν έχει ού-
τε διέξοδο ούτε προοπτική. Κι
ότι αργά ή γρήγορα θα πληρώ-
σουν για τις ζωές που αφαίρεσαν
με τη δική τους ζωή ή ελευθε-
ρία.

Η δημοκρατία δεν εκδικείται.
Φωνάζουν διάφοροι επιτήδειοι
κάθε φορά που ένας τρομοκρά-
της καλείται να πληρώσει τον

λογαριασμό των εγκλημάτων
του.

Ναι, αλλά η δημοκρατία τι-
μωρεί. Κι αυτό είναι χρήσιμο να
το θυμούνται όσοι επιχειρούν
να την κλονίσουν με το όπλο
στο χέρι. Ομπάμα - Οσάμα: άσος
ξερός!..

Ο Μπιν Λάντεν, είναι αλή-
θεια, σκοτώθηκε με καμιά δεκα-
ριά χρόνια καθυστέρηση. Αν τον
είχε πετύχει ο Κλίντον όταν τον
κυνηγούσε τη δεκαετία του ‘90,
δεν θα είχαμε τους Δίδυμους
Πύργους, ούτε το Αφγανιστάν,
ούτε το Ιράκ, ούτε τις επιθέσεις
στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη και το
Μαρακές... 

Τόσες δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι δεν θα είχαν χάσει τη
ζωή τους, τόσες οικογένειες δεν
θα είχαν καταστραφεί, τόσες
υπάρξεις δεν θα είχαν πάει
στράφι.

Και γι’ αυτό, τη στιγμή που ο
δρόμος του αίματος πέρασε πά-
νω από τον ίδιο τον Μπιν Λάν-
τεν, θα είχε ίσως ενδιαφέρον να
τον ρωτήσει κανείς: τι από όλα
αυτά άξιζε, ρε μεγάλε; Ποια
θρησκευτική παράνοια και ποια
ιδεολογική ψυχοπάθεια μπορεί
να δικαιολογήσουν τόσο πόνο
και τόση δυστυχία;

Ο Μπιν Λάντεν, βεβαίως, δεν
μπορεί να απαντήσει πια. Δεν

πειράζει. Είμαι τόσο σίγουρος
για την απάντηση: το αίμα δεν
έχει Θεό.

Ακούς, βεβαίως, διάφορες ερ-
μηνείες. Το Παλαιστινιακό, η
αμερικανική πολιτική, ο δυτικός
ιμπεριαλισμός, το Ισλάμ, οι κοι-
νωνικές ανισότητες ή δεν ξέρω
τι άλλο.

Προφανώς όλα αυτά υπάρ-
χουν και θα συνεχίσουν να
υπάρχουν. Αλλά αρνούμαι να τα
συζητήσω στην ίδια κουβέντα
με τον Μπιν Λάντεν. Διότι τότε
οι ερμηνείες καταντούν φτηνές
δικαιολογίες, η παραφροσύνη
αναβαθμίζεται σε φαινόμενο.

ΑΘΗΝΑ. Ολες οι κινήσεις της κυ-
βέρνησης Παπανδρέου στο μέ-
τωπο της οικονομίας δείχνουν
ένα πολιτικό σχήμα που όχι μόνο
αδυνατεί να διαχειριστεί αποτε-
λεσματικά την κρίση, αλλά λει-
τουργεί χωρίς συντονισμό και
δεν έχει καμία εσωτερική συνο-
χή, απαραίτητη προϋπόθεση για
να προχωρήσει στο έργο του. Η
οικονομία βρίσκεται στα πρόθυ-
ρα της κατάρρευσης, η κοινωνία
σε απόγνωση και ο πρωθυπουρ-
γός περιορίζεται να παρακολου-
θεί ως θεατής την εφαρμογή των
μέτρων, που λαμβάνονται κατ’
εντολή της Τρόικας και χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη ούτε των υπό-
λοιπων μελών της κυβέρνησης.
Οι διαμάχες στο εσωτερικό του
ΠΑΣΟΚ έχουν προσλάβει ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις, τα στελέχη
έχουν «απασφαλίσει» και η σκλη-
ρή κριτική που γίνεται δεν πε-
ριορίζεται πλέον στο πρόσωπο
του Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά
αφορά γενικότερα το πρωθυ-
πουργικό περιβάλλον και αγγίζει
ευθέως τον ίδιο τον Γ. Παπαν-
δρέου.

Είναι χαρακτηριστική η απο-
στροφή των δηλώσεων του Μ.

Ανδρουλάκη ότι «τα προβλήματα
τα δημιουργούν οι άνθρωποι του
Παπανδρέου στην κυβέρνηση»,
την ώρα που ο πρωθυπουργός
«κάνει brain storming». Η κυβέρ-
νηση Παπανδρέου μοιάζει να πο-
ρεύεται σαν ακυβέρνητο καράβι.
Με αδύναμο καπετάνιο και χωρίς
πυξίδα. 

Είναι προφανές ότι δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει την καται-
γίδα της κρίσης και να την οδη-
γήσει με ασφάλεια στα απάνεμα
νερά της ανάπτυξης και της ανά-
καμψης. 

Με την πολιτική του Μνημο-
νίου και την ύφεση που επιμένει
να δημιουργεί, στέλνει με μαθη-
ματική ακρίβεια την ελληνική οι-
κονομία στο ναυάγιο. Από σήμε-
ρα ξεκινά ένα ιδιαίτερα θερμό
15νθήμερο με την έλευση του
τεχνικού κλιμακίου και των επι-
κεφαλής της Τρόικας, ενώ επίκει-
ται και η εξειδίκευση του νέου
πακέτου μέτρων, για τα οποία οι
Γ. Παπανδρέου και Γ. Παπακων-
σταντίνου δεν είναι σε θέση να
πείσουν ούτε τους βουλευτές του
κόμματός τους. Η ετυμηγορία
προοιωνίζεται αρνητική, όπως
και αυτή του ελληνικού λαού.

ΑΘΗΝΑ. Το στοίχημα είναι με-
γάλο. Αξίας 11,8 δισ. ευρώ ακρι-
βώς. Και όπως φάνηκε δεν αφορά
πλέον ένα υπουργό αλλά σχεδόν
ολόκληρη την κυβέρνηση αφού
χθες επιστρατεύτηκαν τέσσερις
από τους κορυφαίους υπουργούς
της για να το παρουσιάσουν και
να το υποστηρίξουν σε μια υπο-
δειγματική επίδειξη κυβερνητι-
κής σύμπνοιας. Το Εθνικό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα για την αν-
τιμετώπιση της φοροδιαφυγής
μετά από πολύμηνη -για την πα-
ρούσα κυβέρνηση- και πολύχρο-
νη για τις ελληνικές κυβερνήσεις
πολλών δεκαετιών καθυστέρηση
πήρε χθες συγκεκριμένη μορφή.
Το σχέδιο είναι πράγματι σύνθετο
και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σε
πολλά επίπεδα: από τη διάρθρω-
ση του ελεγκτικού και εισπρακτι-
κού μηχανισμού έως τη μεθοδο-
λογία των ελέγχων. Και στόχους
επίσης σε διάφορους τομείς: από
τα έσοδα που αναζητούνται έως
τη σύλληψη επίορκων λειτουρ-
γών!

Εμείς δεν θα κινηθούμε με τον
τρόπο που το έκαναν οι αγορές
οι οποίες βιάστηκαν να βγάλουν
αρνητικά συμπεράσματα ανεβά-
ζοντας και πάλι τα spreds των ελ-
ληνικών ομολόγων λίγο μετά την
ανακοίνωση του φιλόδοξου προ-
γράμματος. Το αν άξιζε ή όχι η
αναμονή των είκοσι μηνών για το
εθνικό σχέδιο κατά της φοροδια-
φυγής δεν μπορεί κανείς να το
αξιολογήσει τώρα. Χρειάζεται
χρόνος, για να δούμε αν υλοποι-
ούνται οι αρχικοί σχεδιασμοί -εκεί
ελλοχεύει ο πρώτος κίνδυνος- και
ακόμη περισσότερο αφού τεθεί
το θεσμικό πλαίσιο και γίνουν οι
κατάλληλες προσαρμογές, να δια-
πιστώσουμε αν στην πράξη οι
δράσεις που περιλαμβάνονται εί-
ναι σωστά τοποθετημένες και επι-
λεγμένες, πετυχαίνοντας τους
στόχους τους. 

Χρειάζεται χρόνος λοιπόν ο
οποίος όμως δεν είναι πολύς και
μετρά ήδη αντίστροφα για το σχέ-
διο και τους εμπνευστές του οι
οποίοι με αρκετή ειλικρίνεια -ή
έλλειψη πρόνοιας και σύνεσης
κατά μια άλλη εκδοχή- έδωσαν
ποσοτικούς στόχους με πολλή
ακρίβεια προσδιορισμένους. 

Ετσι ήδη από το τέλος του
έτους θα γνωρίζουμε αν το 1,5
δισ. ευρώ που προβλέπεται για
φέτος θα έχει εισρεύσει στα κρα-
τικά ταμεία ή θα αποτελέσει μια
ακόμη υπό αναθεώρηση εκτίμη-
ση. Και η εξέλιξη αυτή θα μας δώ-
σει σαφή εικόνα για το αν τα πε-
ρισσότερα από 10 δισ. ευρώ που
προβλέπονται ως οφέλη της επό-
μενης διετίας έχουν κάποια σχέση
με την πραγματικότητα ή ήταν
απλώς οράματα και σχέδια για
μαζική κατανάλωση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ < Tου Νίκου Γ. Ξυδάκη

Αυτή η βία δεν είναι μόνο γηπεδική

ΤΑ ΝΕΑ < Του Ι. Κ. Πρετεντέρη

Ομπάμα - Οσάμα: άσος ξερός!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ < Η θέση μας

Xωρίς πυξίδα...

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
< Γνώμη
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Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα»). Μετά και την προχθεσινή
σύσκεψη του Πρωθυπουργού για
την Οικονομία, αναμένεται να
φτάσουν στα άκρα οι σχέσεις
της κυβέρνησης με τους συνδι-
καλιστές της ΔΕΗ. Με λίγα λόγια
αναμένεται μία μετωπική σύ-
γκρουση, αφού προχθές το βράδυ
και παρά τις αντιρρήσεις κάποιων
Υπουργών ο Πρωθυπουργός έδω-
σε εντολή να προχωρήσουν κα-
νονικά οι αποκρατικοποιήσεις.

Αγνοώντας πλέον και ουσια-
στικά το πολιτικό κόστος, εκεί
που έφτασαν τα πράγματα, ο
Γιώργος Παπανδρέου δίνει προ-
τεραιότητα στο μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα που μεγάλο του μέ-

ρος αφιερώνεται στις αποκρατι-
κοποιήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι
στην προχθεσινή σύσκεψη για
την Οικονομία η εντολή του ήταν
ξεκάθαρη: Αποκρατικοποίηση
χωρίς καμιά καθυστέρηση και
σύμφωνα με σχέδιο που έχει κα-
ταρτισθεί.

Δεν έλειψαν και οι σχετικές
εισηγήσεις να το δουν το θέμα
σε μεταγενέστερο χρόνο από
Υπουργούς που φοβούνται τη
σύγκρουση με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,
αφού οι συνδικαλιστές της είναι
σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ. 

Ο Παπανδρέου ήταν κατηγο-
ρηματικός: Προχωράμε κανονικά,
δεν έχουμε περιθώρια για καθυ-
στερήσεις.

Στη διάρκεια της σύσκεψης
υποστηρίχθηκε ότι η κυβέρνηση

οφείλει να προχωρήσει με γορ-
γούς ρυθμούς στην κατάρτιση
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμ-
ματος και να μη δώσει την εντύ-
πωση ότι οι αποφάσεις της κα-
θυστερούν λόγω του σοβαρού
πολιτικού κόστους που έχουν.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα
ότι σύμφωνα με τον αρθρογράφο
του «Βήματος» Αντώνη Καρα-
κούση, στην προχθεσινή σύσκε-
ψη, εκλήθη εκτάκτως και ο πρό-
εδρος της Εθνικής Τράπεζας Βα-
σίλης Ράπανος. «Οι στόχοι κρί-
νονταν άπιαστοι και τα μέτρα
αβάσταχτα. Κάπως έτσι εκλήθη
ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας
κ. Βασ. Ράπανος, ως ανεξάρτητος
παρατηρητής με την ιδιότητα
του οικονομολόγου και όχι του
τραπεζίτη, ως το έμπειρο πρό-
σωπο που κατήρτισε στις αρχές

της προπερασμένης δεκαετίας
το πρώτο πρόγραμμα σύγκλισης
και άλλα τρία - τέσσερα στη συ-
νέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Καρακούσης, για τη σύσκε-
ψη, για το αποτέλεσμα της οποίας
δεν ανακοινώθηκε τίποτα επι-
σήμως.

Ολες οι πληροφορίες πάντως
ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός
ζήτησε να ολοκληρωθεί η κα-
τάρτιση του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Σταθερότητας με
γοργούς ρυθμούς, ενώ επισημάν-
θηκε ότι όταν ψηφιστεί από τη
Βουλή, θα αποτελεί και ένα σο-
βαρό επιχείρημα του Πρωθυ-
πουργού στην Σύνοδο Κορυφής
του Ιουνίου.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», οι
πληροφορίες για τη στάση των
βουλευτών δεν δημιουργούν ιδι-

αίτερη ανησυχία, καθώς με εξαί-
ρεση τον βουλευτή Κοζάνης Αλέ-
ξανδρο Αθανασιάδη που έχει δη-
λώσει ότι δεν θα ψηφίσει το
Πρόγραμμα λόγω της ΔΕΗ, δεν
φαίνεται να υπάρχουν άλλες
αντίστοιχες περιπτώσεις.

Εξέπληξε ο Ανδρουλάκης
Στο μεταξύ, εξέπληξε χθες ο

Μίμης Ανδρουλάκης, ο βουλευτής
που πάντα στηρίζει τον Πρωθυ-
πουργό και πάντα εκφράζει τις
διαφωνίες του με έναν λογοτε-
χνικό τρόπο, που κανείς δεν μπο-
ρεί να τον επιπλήξει. Ωστόσο,
αυτή τη φορά εξέφρασε ζωηρές
αντιρρήσεις για τον τρόπο λει-
τουργίας της κυβέρνησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας
στο «Βήμα FM», έθεσε θέμα συ-
ντονισμού του κυβερνητικού σχή-
ματος και σημείωσε: «δεν μπορεί

να προχωρήσει έτσι η κυβέρνηση.
Ο ανασχηματισμός απέτυχε, ήταν
για τα πανηγύρια». Για τα προ-
βλήματα είπε πως «δεν είδα εγώ
να τα δημιουργούν ούτε ο Βενι-
ζέλος ούτε ο Λοβέρδος, ούτε άλ-
λος κανείς. Τα δημιουργούν αυτοί
που είναι γενικά του περιβάλ-
λοντος και μέσα σε ένα βράδυ
αναδείχθηκαν από τον Παπαν-
δρέου από του μηδενός». Πρό-
σθεσε, όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι
η μόνη πολιτική δύναμη που
μπορεί να κάνει τη δουλειά που
χρειάζεται η χώρα στην κρίση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανα-
φέρθηκε και στις σχέσεις Πα-
πανδρέου - Σημίτη: «Στενοχω-
ριέμαι να μην μπορούν σ’ αυτήν
την κρίση να καθίσουν σ’ ένα
τραπέζι και να ανταλλάξουν από-
ψεις».

Αναμένεται μετωπική κυβέρνησης με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

από 12 μήνες (από την υπογρα-
φή του Μνημονίου) να υλοποι-
ήσει τις αναγκαίες αλλαγές που
χρειάζονται στο κράτος -επειδή
είμαστε στο κόκκινο και χρόνος
δεν υπάρχει- η μόνη διέξοδος
είναι οι εκλογές».
Ηταν καυστική κατά του Πρω-
θυπουργού, αλλά και την στάση
της αντιπολίτευσης, θέτοντας
στο επίκεντρο τη ΝΔ, ενώ κατα-
λόγισε στον Αντώνη Σαμαρά, πο-
λιτικό οπορτουνισμό.
Οπως υπογράμμισε, εξάλλου, η
κ. Μπακογιάννη, το διακύβευμα

για τη χώρα είναι μεγάλο. «Αν
χρεοκοπήσουμε και αν βυθιστεί
η χώρα θα βυθιστούν όλοι. Οι
συνέπειες θα είναι καταστροφι-
κές για το παρόν και κυρίως για
το μέλλον της χώρας», δήλωσε.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα
του «Ε.Κ.», επισήμανε ότι η χρε-
οκοπία δεν θα έχει «μόνο οικο-
νομικές επιπτώσεις, αλλά θα ση-
μάνει και την απώλεια της θέσης
που είχαμε κατακτήσει στη διε-
θνή σκηνή. Η Ελλάδα θα κατέ-
βει κατηγορία».
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
για τι μιλάμε(...). Αρνούμαστε
να δούμε την πραγματικότητα

στα μάτια και γι’ αυτό και αρ-
νούμαστε τις ευθύνες μας. Η
ΔΗ.ΣΥ. από την πρώτη στιγμή
που ιδρύθηκε, ως ένα προϊόν
αυτής της ευρύτερης κρίσης,
υποσχέθηκε ένα πράγμα, να λέ-
ει τα πράγματα με το όνομά τους
και να προτείνει συγκεκριμένες
λύσεις. Αναζητήσαμε την εθνική
συνεννόηση, όπως ξέρετε, εδώ
και 3 μήνες, σε όλους τους τό-
νους. Λυπούμαι πάρα πολύ που
αυτό σήμερα, ούτε από τη μεριά
του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι
είναι εφικτό, ούτε από την πλευ-
ρά του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Να ξεκαθαρίσω
όμως ότι είναι υποχρέωση του
Πρωθυπουργού να πάρει πρω-
τοβουλίες για εθνική συνεννόη-
ση», απάντησε στην εφημερίδα
μας η πρόεδρος της ΔΗ.ΣΥ.
Διευκρινιστικά για την αλλαγή
«κατηγορίας» στα εθνικά, είπε:
«Δεν θέλω να μιλήσω, για απώ-
λεια κυριαρχικών δικαιωμάτων
και έχω υπηρετήσει, όπως ξέρε-
τε, 3 χρόνια αυτό το υπουργείο
(Εξωτερικών) και με κανέναν
τρόπο δεν θέλω να υπάρξουν
παρερμηνείες του λόγου μου.
Λέω απλώς ότι η Ελλάδα είναι
εκ των πραγμάτων σε μία πολύ
δυσκολότερη διεθνή θέση. Εάν,
δε, ω μη γένοιτο, συμβεί και η
χρεοκοπία, τότε θα κατέβει κα-
τηγορία. Σκεφτείτε ότι σήμερα
γύρω μας αλλάζουν τα πάντα.
Στη Μεσόγειο δημιουργείται
ένας νέος αραβικός κόσμος. Δη-
μιουργούνται νέα δεδομένα. Η
Ελλάδα είναι παντελώς απούσα
και είναι απούσα, διότι δεν θέλω
να πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να
είναι παρούσα, απλώς δεν μπο-
ρεί να παίξει το ρόλο που κάπο-
τε μπορούσαμε να παίξουμε».
Κυριότερα αποσπάσματα
Για την τρέχουσα κατάσταση, η
κ. Μπακογιάννη είπε: «Θέλω, ως
πρόεδρος της ΔΗ.ΣΥ. να κάνω
μιαν ύστατη προειδοποίηση και

μιαν έκκληση, ώστε να αναλά-
βουν όλοι τις ευθύνες τους(...):
Οπως πολιτεύονται κυβέρνηση
και αντιπολίτευση, η χώρα μας
βαδίζει ολοταχώς προς την χρε-
οκοπία(...). Διάφοροι καλοθελη-
τές, ραντιέρηδες και δήθεν ειδι-
κοί παρουσιάζουν στο λαό την
χρεοκοπία ως λύση(...). Τροφο-
δοτούν το λαϊκισμό και δια-
σπούν την συνοχή της κοινω-
νίας(...). Η ΔΗ.ΣΥ. είναι έτοιμη
για εκλογές. Αλλά πέραν αυτού,

το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή
δεν είναι η ΔΗ.ΣΥ., δεν είναι κα-
νένας από μας(...). Κάθε μέρα
που περνάει, βαθαίνει το πρό-
βλημα της χώρας».
Και πρόσθεσε ότι: «Οι Ελληνες
εδώ και ένα χρόνο υποχρεώνο-
νται σε μεγάλες θυσίες. Και όσο
περνάει ο καιρός, αντί οι θυσίες
αυτές να πιάνουν τόπο, δεί-
χνουν ότι κινδυνεύουν να πάνε
χαμένες. Κινδυνεύουν να πάνε
χαμένες γιατί ο κ. Παπανδρέου

και οι υπουργοί του έμειναν εκεί
που ήταν τον περασμένο Μάιο».
Επισήμανε δε πως «είναι βέβαι-
ον ότι δεν εφαρμόστηκαν οι πο-
λιτικές, οι οποίες θα επέτρεπαν
τη μείωση ουσιαστικά των ελ-
λειμμάτων. Παράδειγμα, το έχω
πει πολλές φορές, εγώ πριν κό-
ψω συντάξεις κυρίως από τους
παππούδες και τις γιαγιάδες, θα
έκοβα τον ΟΣΕ».
Γι’ αυτό, τόνισε: «Οι πολίτες
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους (...). Ο λαός θα επιβάλ-
λει δια της ψήφου του τις απα-
ραίτητες λύσεις και τις απαραί-
τητες συνεργασίες, συμμαχίες οι
οποίες είναι απαραίτητες (...).
Εάν συνεχίσουμε έτσι, πρέπει
να αντιληφθούμε ότι πηγαίνου-
με για έναν αργό θάνατο, με κίν-
δυνο να υπάρξει και ξαφνικός
ανά πάσα στιγμή».
Για τη δική της στάση, ανέφερε:
«Με ξέρετε αρκετά χρόνια, ξέ-
ρετε ότι δεν είμαι το είδος το
οποίο κινδυνολογώ. Η εικόνα
και στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό, είναι πάρα πολύ άσχημη.
Οι εξελίξεις στην Ευρώπη δεν
βοηθούν αυτή τη στιγμή. Είμα-
στε μόνοι μας(...). Εάν η Ελλάδα
δεν έχει να πληρώσει μισθούς
και συντάξεις, ναι, θα το ξανα-
ψήφιζα. Το Μνημόνιο ήταν ένας
δρόμος εξόδου από την κρίση
και πάνω απ’ όλα μία ταμειακή
διευκόλυνση της χώρας(...). Με
ρωτάτε αν έγιναν λάθη στο πα-
ρελθόν; Σωρεία λαθών. Νομίζω
ότι ανήκω στους ελάχιστους πο-
λιτικούς, οι οποίοι βγήκαν και
έκαναν και την αυτοκριτική δυ-
νατά και χωρίς μισόλογα».
Για τον πρόεδρο της ΝΔ, είπε:
«Ο κ. Σαμαράς ακολουθεί το
δρόμο της σιωπής στο εξωτερικό
και της άρνησης στο εσωτερικό.
Επαναλαμβάνει πλήρως όλες
εκείνες τις τακτικές που οδήγη-
σαν το πολιτικό σύστημα στη
σημερινή του απαξία».

Υστατη έκκληση από Ντόρα στην κυβέρνηση για εθνική συνεννόηση

Του ανταποκριτή μας 
Αντώνη Κράτση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Μπορεί τα «λουκέτα»
στην αγορά να αποτελούν κα-
θημερινό φαινόμενο εν μέσω
βαθιάς ύφεσης, ωστόσο τα ενε-
χυροδανειστήρια στην Ελλάδα
αποτελούν έναν από τους λιγο-
στούς ευνοημένους κλάδους.

Η τιμή -ρεκόρ του χρυσού
και του ασημιού, η οικονομική
ανέχεια που αναγκάζει πολλούς
να ενεχυριάσουν «τα ασημικά
τους», καθώς και η έλλειψη ρευ-
στότητας για τη χρηματοδότηση
επιχειρηματικών κινήσεων, είναι
οι παράγοντες που έχουν δώσει
ζωτικό χώρο ανάπτυξης στα κα-
ταστήματα του είδους. 

Ο «Ε.Κ.» μίλησε με επιχειρη-
ματίες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο και περιγράφουν ανά-
γλυφα πώς οι επικρατούσες συν-
θήκες λειτουργούν προς όφελός
τους.

«Σε μερικές ακραίες περιπτώ-
σεις μάς έχουν φέρει για ενέχυ-
ρο ακόμη και χρυσά δόντια», εί-

πε ο Κάρμινε Φούσκο, Ιταλός
υπήκοος και ιδιοκτήτης δύο κα-
ταστημάτων ενεχυροδανεισμού
στην Ελλάδα, ενός στη Θεσσα-
λονίκη και ενός στην Αθήνα,
στην Οδό Ακαδημίας 32. Το
«Οrobello» βρίσκεται σε σημείο
όπου κάποτε μεγαλουργούσαν
επιχειρήσεις εμπορίας ειδών έν-
δυσης. Πλέον, γύρω από το πο-
λυτελές κατάστημα βρίσκονται
πολλά ξενοίκιαστα μαγαζιά, σε
μία ανάγλυφη εικόνα των δρα-
στικών αλλαγών που έχει επιφέ-
ρει η ύφεση.

«Δεν είναι μόνο η τιμή του
χρυσού. Η οικονομική κρίση
έχει σταματήσει τη διακίνηση
του χρήματος, ενώ οι τράπεζες
δεν παρέχουν ρευστό στην αγο-
ρά, με αποτέλεσμα τα αντικεί-
μενα αξίας να έρχονται στην επι-
φάνεια», συνέχισε ο ίδιος, τονί-
ζοντας πως τα κοσμήματα κυ-
ριαρχούν στον ενεχυροδανει-
σμό. 

«Τις περισσότερες φορές μας
φέρνουν κοσμήματα που έχουν
μαζευτεί με το πέρασμα του
χρόνου, είτε σπασμένα είτε

αχρησιμοποίητα, καθώς δεν
συμφέρει να τα πάει κανείς σε
χρυσοχόο. Ακόμη έχουν κίνηση
και τα χρυσά νομίσματα μαζί με

άλλα παρόμοια είδη», κατέληξε.
Ο κ. Γιώργος Παπαγιάννης,

ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρί-
ου στα Βόρεια Προάστια της

Αθήνας, τόνισε στον «Ε.Κ.» πως
«όντως παρουσιάζεται μία αύξη-
ση στην πελατεία μας, όμως δεν
είναι ανάλογα μεγάλη και η αύ-
ξηση της αξίας των συναλλαγών.
Γενικότερα η δουλειά πάει κα-
λύτερα, ωστόσο βλέπουμε ότι τα
περισσότερα αντικείμενα δεν εί-
ναι μεγάλης αξίας. Φαίνεται ότι
‘το μπαούλο έχει αδειάσει’».

Ο ίδιος τόνισε πως «πολλοί
θυμούνται τώρα το χρυσό και σε
συνδυασμό με την οικονομική
ανέχεια, σπεύδουν να αξιοποι-
ήσουν τα αντικείμενά τους, ενώ
φυσικά υπάρχουν και περιπτώ-
σεις ατόμων που είναι σε σοβα-
ρή ανάγκη και χρειάζονται επει-
γόντως ρευστό».

Αντίθετα ο κ. Γιάννης, υπάλ-
ληλος σε ενεχυροδανειστήριο
της Γλυφάδας, δεν θεωρεί ότι η
κίνηση στην επιχείρησή του έχει
αυξηθεί δραματικά. 

«Η κρίση υπάρχει εδώ και
χρόνια γι’ αυτό και σιγα-σιγά
στερεύουν τα πολυτελή αντικεί-
μενα», υπογράμμισε, τονίζοντας
παράλληλα ότι τα κοσμήματα
έχουν την πρωτοκαθεδρία στις

συναλλαγές. «Ολοι έχουν κάτι
αξίας που μπορούν να αξιοποι-
ήσουν», ανέφερε.

Aπό την άλλη, οι ιδιοκτήτες
κοσμηματοπωλείων φαίνεται
πως παρασύρονται από το γενι-
κότερο καθοδικό ρεύμα της αγο-
ράς. 

«Δεν προκύπτει κάποιο όφε-
λος για μας, το αντίθετο μάλι-
στα. Ο κόσμος αγοράζει λιγότε-
ρα κοσμήματα και πιο οικονο-
μικά. Τα τελευταία χρόνια βρι-
σκόμαστε σε ύφεση ενώ η άνο-
δος της τιμής του χρυσού και
του ασημιού έχει αρνητικό αντί-
κτυπο», τόνισε στον «Ε.Κ.» η κ.
Σταματία Μακαροπούλου, ιδιο-
κτήτρια κοσμηματοπωλείου στο
Γαλάτσι, η οποία πρόσθεσε πως
«είναι φυσιολογικό αφού δεν
υπάρχει ρευστό στην αγορά».

Αξίζει να σημειωθεί πως πλέ-
ον, πολλά ενεχυροδανειστήρια
αγοράζουν απευθείας πράγματα
αξίας, αντί να προχωρούν σε
ενεχυρίαση, ενώ ζήτηση έχουν
και οι συσκευές υψηλής τεχνο-
λογίας όπως λ.χ. οι φορητοί υπο-
λογιστές.

«Στον αφρό» της κρίσης αναδύθηκαν τα ενεχυροδανειστήρια

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα  «Εθνος»). Με στόχο να
οδηγηθεί η χώρα εκτός της κρί-
σης, ο πρώην πρωθυπουργός και
επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης, ζητάει
από την αντιπολίτευση να βοη-
θήσει την κυβέρνηση. Πρόκειται
για την τελευταία παρέμβαση
μετά από αρκετό καιρό- καθώς
με την πολιτική του σοφία ο κ.
Μητσοτάκης διαβλέπει τους τε-
ράστιους κινδύνους στην Οικο-
νομία.

Ειδικότερα, με την αποκλει-
στική δήλωσή του προς το
«Εθνος», ο επίτιμος πρόεδρος
της ΝΔ δεν κρύβει την ανησυχία
του για τις οικονομικές και πο-
λιτικές εξελίξεις και ουσιαστικά
κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου στην πολιτική ηγεσία της
χώρας.

«Οταν μιλώ για στήριξη, δεν
εννοώ τον σχηματισμό μιας κυ-
βέρνησης συνεργασίας, αλλά τη

συνεννόηση των πολιτικών δυ-
νάμεων, πάνω στη βάση μιας
σωστής και αποτελεσματικής
πολιτικής», τονίζει ο πρώην
Πρωθυπουργός.

Ζητεί, έτσι, από τις δυνάμεις
της αντιπολίτευσης να στηρί-
ξουν την κυβέρνηση, με στόχο
την έξοδο της χώρας από την
πολύπλευρη κρίση και σημειώ-
νει ότι οι εκλογές δεν αποτελούν
λύση. Απευθυνόμενος δε στον
Πρωθυπουργό, του επισημαίνει
την ανάγκη να προχωρήσει αμέ-
σως στη σύσταση υπουργείου
Οικονομικών.

Ολόκληρη η βαρυσήμαντη
δήλωση του κ. Μητσοτάκη στην
εφημερίδα «Εθνος» έχει ως εξής:

«Πρέπει όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις του τόπου να βοηθήσουν
την κυβέρνηση αυτή, παρά τα
λάθη και τις αδυναμίες που εμ-
φανίζει, προκειμένου να βγούμε
από την κρίση. Δεν υπάρχει κα-
νένα περιθώριο αντιπολίτευσης.

«Οι εκλογές δεν αποτελούν
λύση σε καμία περίπτωση. Οταν
μιλώ για στήριξη δεν εννοώ τον
σχηματισμό μιας κυβέρνησης
συνεργασίας, αλλά τη συνεννόη-
ση των πολιτικών δυνάμεων πά-
νω στη βάση μιας σωστής και
αποτελεσματικής πολιτικής. Στο
πλαίσιο αυτής ακριβώς της πο-
λιτικής είναι αναγκαία η σύστα-
ση αμέσως, τώρα, του υπουργεί-
ου Οικονομικών με επικεφαλής
στελέχη, όπως είναι ο κ. Αλ. Πα-
παδόπουλος ή ο κ. Γ. Φλωρίδης».

Ο πρώην πρωθυπουργός επι-
λέγει συνειδητά να εμφανίζεται
πέρα και πάνω από κόμματα,
εξηγώντας ότι αυτή την ώρα
πρέπει όλοι να προσπαθήσουν,
κινούμενοι μακριά από τον φό-
βο του πολιτικού κόστους, διότι
τα προβλήματα είναι πολλά και
ποικίλα...

Θεωρεί ότι εάν τώρα δεν γί-
νουν οι αναγκαίες κινήσεις, η
κρίση θα παραταθεί επί μακρόν

και θα επιβαρύνει ακόμη περισ-
σότερο τους Ελληνες.

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις
του δε, επισημαίνει την ανάγκη
σοβαρών μεταρρυθμίσεων στη
δημόσια διοίκηση, μιλά ανοιχτά
για τη μείωση του κράτους και
θυμίζει ότι επί των ημερών της
οικουμενικής κυβέρνησης ο
ίδιος είχε δώσει το «πράσινο
φως» στον τότε υπουργό Γ. Γεν-
νηματά και είχαν προχωρήσει
στο «κλείσιμο» πολλών προβλη-
ματικών επιχειρήσεων.

Θεωρεί ότι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ πρέπει να συγκρουστεί
με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες
που προέρχονται από τον ίδιο
πολιτικό και ιδεολογικό χώρο
και να μην υπολογίσει το πολι-
τικό κόστος. Είναι, ωστόσο, εξαι-
ρετικά επιφυλακτικός για το εάν
ο κ. Παπανδρέου θα τολμήσει
μια τέτοια σύγκρουση.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη
αποκτά ιδιαίτερη πολιτική ση-

μασία, καθώς γίνεται λίγες ημέ-
ρες πριν από την επίσκεψη της
«τρόικας» στην Αθήνα, αλλά και
πριν από την παρουσίαση του
επικαιροποιημένου οικονομικού
προγράμματος της ΝΔ.

Σύμφωνα με το «Εθνος», ο
επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ δεν
επέλεξε τυχαία τον χρόνο, κα-
θώς θεωρεί ότι το επόμενο διά-
στημα και ειδικότερα μέχρι το
φθινόπωρο του τρέχοντος έτους,
η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει
προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις
για τις οποίες έχει δεσμευθεί και
είναι αναγκαίες για να ξεπερα-
στεί η κρίση. 

Εκτιμά ότι ο χρόνος είναι πο-
λύ λίγος πλέον και γι’ αυτό επι-
χειρεί να παρακινήσει και την
αντιπολίτευση, προς την κατεύ-
θυνση της στήριξης της κυβέρ-
νησης, παρά το γεγονός ότι θε-
ωρεί ότι ο κ. Παπανδρέου κάνει
λάθη και έχει χάσει πολύτιμο
χρόνο.

Ο Μητσοτάκης ζητάει από την αντιπολίτευση να βοηθήσει την κυβέρνηση

O επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

«Κανένα σχόλιο» η απάντηση
της ΝΔ σε Ντόρα και Μητσοτάκη
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με τη στερεότυπη φράση
«κανένα σχόλιο», απάντησε ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιάννης
Μιχελάκης, χθες, σε ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις της
προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρας Μπακογιάννη,
και τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος
της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Ειδικά δε για το ενδεχόμενο συνεννόησης των πολιτικών
δυνάμεων της χώρας, ανέφερε πως «τα αρραβωνιάσματα, πότε
με τον ένα και πότε με τον άλλο, πηγάζουν από όσους
φοβούνται αυτοδύναμη ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά».

Σχολιάζοντας το αν οι εκλογές θα μπορέσουν να
αποτελέσουν λύση απέναντι στον κίνδυνο χρεοκοπίας της
χώρας, μίλησε για «σενάρια καταστροφολογίας που ξεκινούν
μέσα από την κυβέρνηση».

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε δηλώσεις του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, για την αναδιάρθρωση και
πρόσθεσε ότι «οι δηλώσεις αμφισβήτησης της αξιοπιστίας και
της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης από υπουργούς και
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παίρνουν πλέον μορφή χιονοστιβάδας».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 12 Μαΐου, ο πρόεδρος της
ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, θα παρουσιάσει στο Ζάππειο το
επικαιροποιημένο πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για την έξοδο από την κρίση.

Ο κ. Μιχελάκης, είπε ακόμη πως ο κ. Σαμαράς, την επόμενη,
στις 13 του μήνα, θα συναντηθεί και με τους επικεφαλής της
τρόικας, μετά από σχετικό αίτημά της.

H Nτόρα Μπακογιάννη κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

eyρωκινηση

Το «Orobello» στην Οδο Ακαδημίας όπου κάποτε ανθούσαν
τα καταστήματα ειδών ένδυσης, αλλά έχουν πλέον κλείσει.
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΠΕ»). Στα ποσοστά επι-
στροφών σε διαφημιστικές εται-
ρείες και τη χειραγώγηση Μέσων
Ενημέρωσης από διαφημιστές,
αναφέρεται ερώτηση που απευ-
θύνει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
Γιώργος Καρατζαφέρης, προς
τους υπουργούς Οικονομικών,
Πολιτισμού και Δικαιοσύνης.

Ο κ. Καρατζαφέρης, επικαλού-
μενος στοιχεία-καταγγελίες που
δημοσιοποιήθηκαν, σημειώνει
ότι ορισμένες διαφημιστικές εται-
ρείες, αντί του προβλεπόμενου
από το νόμο ποσοστό 9,9% επι-
στροφής κατ’ ανώτατο όριο (σε
χρήμα ή δωρεάν τηλεοπτικό χρό-
νο) επί των διαφημιστικών πακέ-
των που λαμβάνουν τα μέσα ενη-
μέρωσης, εκβιάζουν και παίρνουν
επιστροφές της τάξης του 20% ή
και μεγαλύτερες, εκμεταλλευό-
μενες τη δεινή οικονομική κατά-
σταση πολλών ΜΜΕ.

Αναφέρει δε, ότι δημοσιοποι-
ήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία
για διοχέτευση κρατικών διαφη-
μιστικών πακέτων, μέσω του δια-
φημιστικού πακέτου 170 εκατ.
ευρώ του ομίλου ΟΤΕ, «με σκοπό
να χειραγωγούνται ΜΜΕ και να
διακινείται ‘μαύρο’ αφορολόγητο
χρήμα λόγω των επιστροφών κά-
τω από το τραπέζι».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ερωτά
τους υπουργούς, ποιες διαφημι-
στικές εταιρείες διαχειρίζονται το
πακέτο του ομίλου ΟΤΕ και ποια
είναι τα αποτελέσματα της έρευ-
νας του ΣΔΟΕ στις εμπλεκόμενες
διαφημιστικές εταιρείες σχετικά
με το «μαύρο χρήμα» που φαίνε-
ται να διακινείται μέσω επιστρο-
φών διαφημιστικών πακέτων.

Ερώτηση στη
Βουλή για

Διαφημιστικές

Και όπως είπε σε μία από τις
βραβεύσεις του τα τελευταία
χρόνια «στη ζωή μου έκαναν
σπουδαία πράγματα, αλλά στη
γαλέρα της ζωής τράβηξα άγριο
κουπί».

Οι δύο μεγάλοι σκηνοθέτες,
Θόδωρος Αγγελόπουλος και Πα-
ντελής Βούλγαρης, συνεργάστη-
καν μαζί του, καθώς στο πρόσω-
πό του βρήκαν τον αρχέτυπο άν-
θρωπο του λαού που σε μεγάλη
ηλικία πια και έχοντας ταλαιπω-
ρηθεί στον νεανικό του βίο γί-
νεται σοφός.

Ο Θανάσης Βέγγος δεν σπού-
δασε ηθοποιός. Υπήρξε αυτοδί-
δακτος. Στα ταραγμένα χρόνια
του Εμφυλίου υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία στη Μα-
κρόνησο. Οταν απολύθηκε έκα-
νε διάφορες δουλειές για τα
προς τα ζην.

Από τις γνωριμίες του στο
Μακρονήσι, εκείνη με τον Νίκο
Κούνδουρο είναι που του χαρίζει
τον πρώτο του κινηματογραφικό
ρόλο στη «Μαγική Πόλη».

Αφού πήρε την άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος, μαθαίνο-
ντας τον κινηματογράφο ως παι-
δί για όλες τις δουλειές στα συ-
νεργεία, συμμετείχε σε ταινίες-
σταθμούς για το ελληνικό σινε-
μά: «Δράκος», «Ποτέ την Κυρια-
κή», «Κορίτσι με τα μαύρα»,
«Διακοπές στην Αίγινα», «Ηλίας
του 16ου», «Μανταλένα».

Λίγα χρόνια αργότερα, ο
«Πράκτωρ Θου βου» μετατρέπει
τον Βέγγο σε λαϊκό ήρωα μέσα
από πολλές ταινίες με μεγάλη
εισπρακτική επιτυχία, την εποχή

που ο κινηματογράφος αποτε-
λούσε την μόνη φθηνή ψυχαγω-
γία για τον ευρύ κοινό.

Λαϊκό παιδί του Πειραιά
Ο Θανάσης Βέγγος γεννήθη-

κε στον Πειραιά, στο Νέο Φά-
ληρο, στις 29 Μαϊου του 1927
από τον Βασίλη και την Ευδοκία
Βέγγου, των οποίων ήταν και το
μοναδικό παιδί. Ο πατέρας του
ήταν δημόσιος υπάλληλος, ερ-
γαζόταν στην Εταιρεία Ηλεκτρι-
σμού και ήταν ήρωας της Αντί-
στασης. Μετά τον πόλεμο εκ-
διώχθηκε από τη δουλειά του,
εξαιτίας των πολιτικών του φρο-
νημάτων.

Η απόλυση του πατέρα προ-
κάλεσε σοβαρό οικονομικό πρό-
βλημα στην οικογένεια του Θα-
νάση. 

Για πολλά χρόνια, ο μικρός
Θανάσης ασχολείται με επεξερ-
γασίες δερμάτων, και παράλλη-
λα κάνει διάφορα μικροθελήμα-
τα στη γειτονιά του.

Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος
-μετά τις ιστορικές ταινίες που
προαναφέρθηκαν- είναι στην
ταινία «Οι δοσατζήδες» του
1960, με τον Νίκο Σταυρίδη.

Ενα χρόνο πριν, το 1959 πή-
ρε άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ηθοποιού ως εξαιρετικό τα-
λέντο με εξετάσεις σε ειδική επι-
τροπή, χωρίς να έχει αποφοιτή-
σει από δραματική σχολή. Η
πρώτη του θεατρική παράσταση
ήταν στην επιθεώρηση «Ομό-
νοια πλατς πλουτς» δίπλα στους
Νίκο Ρίζο και Γιάννη Γκιωνάκη,
επίσης το 1959.

Τα επόμενα χρόνια, συνερ-
γαζόμενος κυρίως με τον σκη-
νοθέτη Πάνο Γλυκοφρύδη, ανα-

πτύσσει τον τύπο του νευρικού,
αεικίνητου ανθρώπου, που τον
καθιέρωσε, και αρχίζει να γίνε-
ται δημοφιλής.

Η στενή συνεργασία του με
τον σκηνοθέτη Ντίνο Κατσουρί-
δη τον οδηγεί στον θρίαμβο στο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το
1971 με την ταινία «Τι έκανες
στον πόλεμο, Θανάση;». Κοινό

και κριτική τον αποθεώνουν και
αποσπά το βραβείο Α’ ανδρικού
ρόλου. 

Εναν χρόνο μετά, ο ρόλος
του στην ταινία «Θανάση, πάρε
το όπλο σου!» του χαρίζει ένα
ακόμη βραβείο Α’ ανδρικού ρό-
λου. Είναι οι χρονιές που οι φοι-
τητές, συνήθως στη «γαλαρία»
του φεστιβάλ, εκτονώνονται
αποθεώνοντας τον Βέγγο για τις
αντιπολεμικές του ταινίες.

Τη δεκαετία του ‘80 αποσύ-
ρεται από το σινεμά, κάνει λίγες
βιντεοταινίες και εμφανίζεται
στην τηλεοπτική σειρά «Τα Βεγ-
γαλικά». Το 1990, πρωταγωνι-
στεί στη σειρά «Αστυνόμος Θα-
νάσης Παπαθανάσης» στον
ΑΝΤ1.

Ο Παντελής Βούλγαρης φέρ-
νει ξανά τον ηθοποιό στη μεγά-
λη οθόνη με το «Ησυχες μέρες
του Αυγούστου» και το «Ολα εί-
ναι δρόμος».

Αποθεώθηκε και στην Επί-

δαυρο, όπου το 1997 ερμηνεύει
τον Δικαιόπολι στους «Αχαρνής»
και το 2001 στην «Ειρήνη» του
Αριστοφάνη, με εξαιρετικές κρι-
τικές που κάνουν λόγο για τον
αριστοφανικό Βέγγο.

Το 2002 πρωταγωνιστεί στην
τηλεοπτική σειρά «Περί Ανέμων
και Υδάτων» στην κρατική τη-
λεόραση.

Την ίδια χρονιά, ο Δήμος Κο-
ρυδαλλού τίμησε τον ηθοποιό
δίνοντας το όνομά του στο
1.900 θέσεων δημοτικό αμφιθέ-
ατρο. 

Τον Οκτώβριο του 2008 ο Δή-
μος Πειραιά μετονόμασε την
πλατεία Ευαγγελισμού στο Νέο
Φάληρο, γενέτειρα του Θανάση,
σε πλατεία Θανάση Βέγγου.
Ηταν μέλος του Σωματείου Ελ-
λήνων Ηθοποιών και του Σωμα-
τείου Παραγωγών.

Σωρεία συλλυπητηρίων
Με την είδηση του θανάτου

του, που προκάλεσε θλίψη σε
όλο τον Ελληνισμό και ήταν η
πρώτη είδηση όλη την ημέρα, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κά-
ρολος Παπούλιας, ανέφερε ότι
«ήταν σπουδαίος, χαρισματικός,
γεμάτος σπάνια καλοσύνη για
τους ανθρώπους. Οι ταινίες του
θα συνεχίσουν να ψυχαγωγούν
πολλές γενιές ακόμη, αφήνοντας
πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο
κενό».

Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Α.
Παπανδρέου, δήλωσε, μεταξύ
άλλων, ότι «σήμερα έφυγε από
τη ζωή ένας δικός μας άνθρω-
πος, ένα μέλος της μεγάλης μας
οικογένειας... Εβγαλε στην επι-
φάνεια, με τους ρόλους του, με
την ίδια του την στάση, την ου-
σία της ανθρώπινης ζωής. Τον
καθημερινό αγώνα που δίνουμε
όλοι μας, τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουμε, αυτό που μας κά-
νει ανθρώπους - αυτό που τελι-
κά μας ενώνει...».

Ο πρόεδρος της Βουλής
έστειλε θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους του, όπως και ο
υπουργός Πολιτισμού, ενώ ο
πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σα-
μαράς, δήλωσε μεταξύ άλλων
πως «σήμερα, ο κόσμος του Πο-
λιτισμού, της καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας και του ελληνικού κι-
νηματογράφου, έχασε τον ‘καλό

του άνθρωπο’, τον Θανάση Βέγ-
γο. Εναν από τους δημοφιλέστε-
ρους κωμικούς και συνάμα βα-
θύτατα τραγικούς ηθοποιούς.
Ενα πρότυπο ήθους, απλότητας
και αστείρευτου ταλέντου...».

Το ΚΚΕ τόνισε ότι «ο Θανά-
σης Βέγγος ήταν ένας γνήσιος
λαϊκός καλλιτέχνης» και πως «τα
βιώματά του ο Βέγγος τα μετέ-
τρεψε σε τέχνη. Αν και η αυλαία
έπεσε, οι αξέχαστοι ρόλοι του

θα τον κρατούν ζωντανό ανάμε-
σά μας».

«Σήμερα χάσαμε ένα κομμάτι
της δικής μας ζωής» ανέφερε το
ΛΑΟΣ και ο Αλέξης Τσίπρας ότι
«όλοι και όλες μας είμαστε τυ-
χεροί που υπήρξε και περπάτη-
σε δίπλα μας».

Ο βουλευτής και υπεύθυνος
Πολιτισμού της Δημοκρατικής
Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάν-
νης, ανέφερε ότι η «η απώλεια
του Θανάση Βέγγου κάνει φτω-
χότερη την Ελλάδα..».

Ανάλογα μηνύματα εξέδωσαν
η Δημοκρατική Αριστερά, και
επώνυμοι και ανώνυμοι καλλι-
τέχνες.

Eπεσε η αυλαία για τον Θανάση Βέγγο, τον «καλό μας άνθρωπο»

Στις 26 Μαϊου 2008 ο Θανάσης Βέγγος τιμήθηκε από τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια για το έργο του.

Από την παράσταση «Αχαρ-
νής» στην Επίδαυρο.
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ταριανών πάγωσαν. Το έργο δεν
προχωράει... όπως γράφει η
«Ελευθεροτυπία», που ουσιαστι-
κά θεωρεί ότι πρόκειται για τρι-
κλοποδιά των Γερμανών που πο-
λύ θα ήθελαν το έργο δικό τους.
Σε διάψευση προέβη πάντως και
ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης
Παμπούκης. 

Οπως είπε μιλώντας στο
«Real FM», οι Καταριανοί έχουν
επιβεβαιώσει πρόσφατα, προ 15
ημερών, εγγράφως το ενδιαφέ-
ρον τους για το Ελληνικό.

Ο κ. Παμπούκης πρόσθεσε
ότι ουδέποτε η Γερμανία έθεσε
οποιοδήποτε θέμα προς την ελ-
ληνική κυβέρνηση και σημείωσε
πως η διαδικασία που θα εφαρ-
μοστεί, θα δώσει τη δυνατότητα
σε όποιον έχει τις ουσιαστικές
και τυπικές προϋποθέσεις, να
συμμετάσχει. «Σιγά, μην ασχο-
ληθεί η Γερμανία με το ποιες
εταιρείες θα αναλάβουν το Ελ-
ληνικό», είπε ο Υπουργός και
πρόσθεσε ότι ουδέποτε υπήρξε
όχληση, γραπτή ή προφορική,
προς οποιοδήποτε μέλος της κυ-
βέρνησης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Ακόμη, ο κ. Παμπούκης ανέ-
φερε ότι ο Ισπανός αρχιτέκτο-
νας Χοσέ Αθεμπίγιο επελέγη ως
σύμβουλος της κυβέρνησης για
το Ελληνικό, λόγω της εμπει-
ρίας που διαθέτει από τη Βαρ-
κελώνη και σημείωσε ότι συμ-
βαλλόμενος με την κυβέρνηση
δεν θα είναι ο κ. Αθεμπίγιο, αλ-
λά η «Barcelona Strategic

Urban Systems», που είναι ένας
δημόσιος οργανισμός, στον
οποίο ο Ισπανός αρχιτέκτονας
δεν είναι μέτοχος, αλλά εργα-
ζόμενος.

Ωστόσο και παρά τις διαψεύ-
σεις, ο εκπρόσωπος Τύπου της
ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης, επα-
νήλθε αργότερα στο θέμα, λέ-

γοντας: 
«Μετά το φιάσκο της επέν-

δυσης στον Αστακό, η δεύτερη
μεγάλη επενδυτική εξαγγελία
της κυβέρνησης βρίσκεται στον
αέρα. Οφείλει η κυβέρνηση να
απαντήσει συγκεκριμένα στα
ερωτήματα που θέτει η εφημε-
ρίδα...».

Διάψευση  δημοσιεύματος για το Ελληνικό
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Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο νομικός σύμβου-
λος της Μητρόπολης Βοστώνης
Τσαρλς Μόσχος και ο εκπρόσω-
πος της οικονομικής επιτροπής
Αντζελο Σταμούλης, αναμένεται
να συναντηθούν σήμερα, Τετάρ-
τη, το βράδυ με το κοινοτικό
συμβούλιο της κοινότητας Αγίου
Γεωργίου του Λιν, απεσταλμένοι
του Μητροπολίτη Μεθόδιου.
Σκοπός της συνάντησης είναι να
συζητήσουν τη διαμορφωθείσα
κατάσταση με την αύξηση της
συνεισφοράς της κοινότητας
από 68.000 σε 88.000 δολάρια,
την οποία η ολομέλεια της κοι-
νότητας ψήφισε τον περασμένο
Φεβρουάριο να μην καταβάλλει.

Οπως δήλωσε στη συνέντευ-
ξή του στην έκδοση του «Ε.Κ.»
του Σαββατοκύριακου, ο πρόε-
δρος του κοινοτικού συμβουλίου
Ιωάννης Μεκλής, για να διεξα-
χθεί οποιαδήποτε συζήτηση θα
πρέπει πρώτα ο κ. Μεθόδιος να
άρει τις κυρώσεις εναντίον της
κοινότητας, όπως απαγόρευση
μυστηρίων, και του ιερέα της π.
Γεωργίου Τσουκαλά.

Ο κ. Σταμούλης δεν είχε
ανταποκριθεί σε τηλεφωνικό
μήνυμα του «Ε.Κ.» μέχρι την
ώρα που ολοκληρώθηκε η πα-
ρούσα έκδοση.

Εν τω μεταξύ, οι ενορίτες του
Αγίου Γεωργίου Λιν ζητούν την
απομάκρυνση του Μητροπολίτη
Μεθοδίου από τη Βοστώνη. Ο
τελευταίος έχει γίνει παραλή-
πτης δεκάδων επιστολών από
αξιωματούχους της κοινότητας,
αλλά και απλούς ενορίτες.

Πληροφορίες του «Ε.Κ.» ανα-
φέρουν ότι δεν αποκλείεται το
ενδεχόμενο μέλη της κοινότητας
του Λιν, αλλά και τριών ακόμα
κοινοτήτων να κατεβούν σε δια-
μαρτυρία την Παρασκευή έξω
από το ξενοδοχείο «Park Plaza»
της Βοστώνης όπου θα συνε-
δριάσει το Αρχιεπισκοπικό Συμ-
βούλιο υπό την προεδρία του
Αρχιεπισκόπου Δημητρίου. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
ότι το ίδιο ενδέχεται να γίνει και
την Κυριακή σε ενορία που θα
ιερουργήσει ο κ. Μεθόδιος.

Εξάλλου, με επιστολή της με
ημερομηνία 20 Απριλίου 2011,
η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του
Λιν, Στέισι Αραμπατζή, προς τον

Μητροπολίτη Μεθόδιο αναφέ-
ρει πόσο η κοινότητα βοήθησε
τη Μητρόπολη οικονομικώς.

Η κ. Αραμπατζή έγραψε στην
επιστολή της πως «δεν μπορώ
να πιστέψω ότι αφιερώνω χρόνο
στις 10:30 το βράδυ για να γρά-
ψω σ’ έναν άνθρωπο ο οποίος
ούτε καταλαβαίνει, αλλά ούτε
έχει κανέναν σεβασμό για τους
άλλους, ειλικρινά δεν αξίζει να
αφιερώσω χρόνο να σου γράψω,
αλλά το κάνω για την κοινότητά
μου του Αγίου Γεωργίου και τον
εξαιρετικό ιερέα μου, τον π. Γε-
ώργιο Τσουκαλά».

Αφού αναφέρεται στις πολ-
λές εκδηλώσεις εξοικονόμησης
χρημάτων για τη Μητρόπολη,

τονίζει πως «αισθάνομαι ότι τα
χρήματα που σου δώσαμε χαρα-
μίστηκαν για τη δική σου δόξα.
Μιλούμε για εκατοντάδες χιλιά-
δες δολάρια, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να είχαν διατεθεί για τις
τόσο αναγκαίες επιδιορθώσεις
του Αγίου Γεωργίου ή στις τοπι-
κές φιλανθρωπικές οργανώσεις,
αλλά πήγαν σ’ εσένα για να φαί-
νεσαι καλός στην Αρχιεπισκο-
πή».

Σε άλλο σημείο της επιστο-
λής της, έγραψε στον κ. Μεθό-
διο: «διερωτώμαι πολλές φορές
πώς πήρες τη θέση που κατέχεις
σήμερα. Σ’ έχω δει κατά τα 20
και πλέον περασμένα χρόνια να
συμπεριφέρεσαι τόσο ασεβέστα-

τα και με τόσο αντιχριστιανικό
τρόπο. Διερωτώμαι πώς ο Πανα-
γιότατος (Πατριάρχης) δεν μπο-
ρεί να δει αυτός που πραγματι-
κά είσαι... Αντί να είσαι ένας
αληθινός ηγέτης και ποιμένας,
είσαι ένας θρασύδειλος. Ντροπή
σου κύριε. Δεν είσαι άξιος του
τίτλου που φέρεις, ούτε του ποι-
μνίου που ο Θεός σε εμπιστεύ-
θηκε».

Η κ. Αραμπατζή, η οποία έχει
μακρόχρονη παρουσία και προ-
σφορά στην κοινότητα, έγραψε
πως «ως γυναίκα επιχειρημα-
τίας, πιστεύω ότι θέτεις σε υψη-
λή διακινδύνευση και τη Μη-
τρόπολη και την Αρχιεπισκοπή.
Ισως να νομίζεις ότι μπορείς να
αναγκάσεις τους κληρικούς σου
να σε υποστηρίξουν για τώρα,
ωστόσο βαθμηδόν οι εκκλησίες
στη Μητρόπολη δεν θα μπορούν
να πληρώσουν τα υψηλά λύτρα
για τις επιπόλαιες σπατάλες της
διοίκησής σου και της διοίκησης
της Αρχιεπισκοπής. Αραγε τότε
θα τις επιπλήξεις και θα τις τι-
μωρήσεις όλες; Ποιος θα είναι ο
επόμενος έπειτα από τον π. Γε-
ώργιο; Ποιος θα γλυτώσει από
τα χτυπήματά σου; Θα βαδίσου-
με στα βήματα των καθολικών
αδελφών μας και θα αρχίσουμε
να κλείνουμε Ελληνικές Ορθό-
δοξες εκκλησίες;».

Σε άλλο σημείο της επιστο-
λής της, η κ. Αραμπατζή ερωτά
τον Μητροπολίτη Μεθόδιο:
«έχουν μειωθεί οι δωρεές από
τότε που άρχισε τούτο το πρό-
βλημα; Πώς θα μπορέσεις ποτέ
να αναπληρώσεις αυτά τα χαμέ-
να δολάρια αφού ανταγωνίζεσαι
πολλούς από τους μεγάλους σου
δωρητές; Διερωτώμαι, έχεις κά-
ποιο εφεδρικό σχέδιο ή θα προ-
σπαθήσεις να στριμώξεις τις κοι-
νότητες να σου δώσουν περισ-
σότερα χρήματα για να αναπλη-
ρώσεις αυτά που έχασες;».

Τον διαβεβαιώνει ότι η κοι-
νότητα είναι και παραμένει ενω-
μένη «ως μία οικογένεια και θα
πολεμήσουμε αυτά τα κακά»
(που επέφερες)» και τονίζει πως
«τα νέα θα διαδοθούν σε εθνικό
επίπεδο, θα αποκτήσουν ορμή
(momentum) και θα ακολουθή-
σουν κι άλλοι. Εχεις ξεκινήσει
κάτι πολύ τρομακτικό. Εάν αυτό
μπορεί να γίνει στον Αγιο Γεώρ-
γιο, ποιος θα είναι ο επόμε-
νος...».

Απεσταλμενοι στο Λιν-Γράμμα για Μεθόδιο

Τα μέλη της χορωδίας του Αγίου Γεωργίου του Λιν πλαισιώνουν
τον π. Γεώργιο Τσουκαλά. Διακρίνεται η πρόεδρος της Φιλο-
πτώχου Στέισι Αραμπατζή (πρώτη αριστερά). Κάτω ενορίτες
της κοινότητας του Λιν αποφασισμένοι για όλα.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Νενίκηκα
Σε έκσταση ο φίλος
μιλούσε σταθερά κι αργά
η φωνή του έμοιαζε ηχώ
κάποιας ψυχής
κι έλεγε με έμφαση
«χρειάζεται προσπάθεια
και χρόνος απροσδιόριστος
σκοπό για να πετύχεις.
Μάθε να ιδρώνεις
να σκέπτεσαι επίσης
μικρές επιθυμίες
άφοβα να πνίγεις
προτού σε υποτάξουν.
Να νοιώθεις ηδονή
που παρέχει η επιμονή
να τρως μηχανικά
Και η κρισάρα του μυαλού
σιτάρι ξεχωρίζει.
Τον στόχο μην αφήνεις
ποτέ να σε πλησιάσει.
Σπρώξε τον στόχο σου 
μπροστά
να τρέχει κι εσύ
να τον ακολουθείς
σαν μαραθωνοδρόμος.
Ενας ‘ιδεοδρόμος’
πάντα να ποθείς
κραυγάζοντας να πεις
εκείνο το σπουδαίο
Νενικήκαμεν
στο τέλος της ζωής
για σύντροφο στο διηνεκές
στο άγνωστο θα έχεις
και γοητευτικό ταξίδι σου
αυτό που είχες τάξει
για τη ζωή σκοπό».

Νίκος Ζύμαρης
Ελμχερστ, ΝΥ

Ματωμένη Κύπρος

Ενα απόβραδο σε είδα
πικραμένη και χλωμή
να ορθώνεις το κορμί σου
μπρος στου Τούρκου την ορμή.

Κι άλλο απόβραδο σε βλέπω
μες στις χίλιες συμφορές σου
και θωρώ να στάζει αίμα
απ’ τις ανοιχτές πληγές σου.

Μοναχή το δρόμο πήρες
στου πολέμου τη φωτιά
και παντού παρακαλούσες
και ζητούσες λευτεριά.

Μα σε ‘δέσαν οι μεγάλοι
με αλυσίδες στη σκλαβιά
και όμως εσύ τους τραγουδού-
σες
χαίρε ω χαίρε ελευθεριά.

Δημήτρης Ζαφειρίδης
Αστόρια, ΝΥ

Δουλέψτε τίμια

Για κοίτα την Ελλάδα μας
πώς έχει καταντήσει
και όλοι τους γι’ αυτήν
μιλούν σ’ ανατολή και Δύση.

Εστω και εάν κατάντησες
πεντάφτωχη με χρέη
να μη γινότανε αυτοί
να σ’ έχουνε στο χέρι.

Από τη μια οι Γερμανοί
από την άλλη οι Γάλλοι
γιατί αυτοί σας διοικούν
είναι οι πιο μεγάλοι.

Δεν φταίνε οι πολίτες μας
στη μάνα μας Ελλάδα
μα φταίει η κυβέρνηση
που τα ‘κανε σαλάτα.

Μα το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό
είτε η δημοκρατία
ας λάβαιναν τα μέτρα τους
πριν μια δεκαετία.

Η Ευρωπαϊκή η Ενωση
εάν σας βοηθήσει
θα σας στριμώξει γρήγορα
και δεν θα τα χαρίσει.

Υπάρχει χρήμα μπόλικο
στη χώρα μας Ελλάδα
ο πλούτος της είναι τρανός
και έχει νοστιμάδα.

Γι’ αυτό καλή κυβέρνηση
μην ανεβάζεις τόκους
μην κάνεις πιο φτωχούς
τους Ελληνες ανθρώπους.

Χρεώθηκες πάρα πολύ αργά
σου ήρθε ο πόνος
τώρα κυβέρνησε καλά

και να υπάρχει νόμος.

Ο κόσμος σάς εψήφισε
σας πίστεψε με μία
γι’ αυτό δουλέψτε τίμια
γεμίστε τα ταμεία.

Σπύρος Ρέππας
Βοστώνη, ΜΑ

Λευτεριά ή Θάνατος
Για την επέτειο της εφημερίδας
σας, εύχομαι να ζήσετε χίλια χρό-
νια

Πριν είναι αργά
θα πάρω μια ανηφοριά
να πάρω μονοπάτι
που πάει στη λευτεριά.

Θ’ αφήσω αδέλφια, συγγενείς
τη μάνα, τον πατέρα
μεσ’ τα λαγκάδια πέρα
και τις βουνοπλαγιές.

Ψάχνοντας για τη λευτεριά
θα ‘χω παρέα μόνο
κατάλευκο το χιόνι.

Βουνά και ρεματιές
τώρα κι αν είναι χειμωνιά
θα ‘ρθεί το καλοκαίρι
τη λευτεριά να φέρει
σε πόλεις και χωριά.

Μα δεν μπορώ να περιμένω
37 χρόνια σκλαβιά.
Θα πάρω μια ανηφοριά
σ’ ένα παλάτι θα γυρνώ
ώσπου να βρω το θρόνο.

Βασιλιά θα βρω μόνο
να κάθεται σ’ αυτό
αγόρι πανώριο θα του πω
άνοιξε τα φτερά σου
Και πάρε με κοντά σου.

Μονάχα αυτό ζητώ
Λευτεριά ή Θάνατος.

Κούλα Κρητικού
Μπρούκλιν, ΝΥ

Ο Ευαγγελισμός
της Θεοτόκου

Η Παρθένος η Μαρία
με ευλάβεια πολύ,
είχε πάει στην εκκλησία
για να κάνει προσευχή.

Ξαφνικά μπροστά της βλέπει,
έναν άγγελο λαμπρό
που κρατούσε ολάσπρο κρίνο
και της έλεγε αυτό:

«Χαίρε κεχαριτωμένη
κόρη καλή ευγενική,
απ’ τον Θεό ευλογημένη
είσαι εσύ σ’ όλη τη Γη».

«Τον Κύριόν μας θα γεννήσεις
τον Σωτήρα μας Χριστό,
που θα φέρει την αγάπη
απ’ τον πατέρα μας Θεό».

Απορεί η Παναγία,
και μ’ αγάπη στην καρδιά,
«ας γενεί το θέλημά σου»
Λέγει μόνο και σιωπά.

Αμφιτρίτη 
Κωνσταντέλου Εμμανουήλ

Fayetteville, NC

Η ευρωπαϊκή τραγωδία

Η «ισχύς εν τη ενώσει»
λέει το αρχαίο ρητό
όμως οι μεγάλοι της Ευρώπης
το ξέχασαν αυτό.
Με τόσες διαφορετικές σημαίες
και συμφέροντα
βαδίζουμε όλοι γεμάτοι
τρόμο στη λίμνη του Αχέροντα!

Γι’ αυτό πρέπει ν’ αρχίσουν όλα
από καινούργια αρχή
να ενωθούν
τα μέλη κράτη,
να γίνουν μια ψυχή.
Χωρίς διάκριση
και ύπουλες κινήσεις απληστίας
να κάνουμε κοινή ευθύνη
όλα τα μέλη της κοινωνίας!

Μια ευρωπαϊκή κοινωνία
συμπαγούς νοοτροπίας
να δώσουμε και να πάρουμε
ιδέες ανθρώπινης αξίας
μ’ ένα κοινό «ταμείο»
έναν «στρατό» κι ένα «σχολείο»
για να μπορέσει η ζωή
να φτάσει στο πρέπον
μεγαλείο!

Δεν πρέπει να αποτύχει
το μεγάλο πείραμα αυτό
η παγκοσμιοποίηση
δεν είναι πράγμα μικρό
θέλει απέραντη θέληση,
θυσία και πίστη στην ελπίδα
για να γίνει μια ημέρα
η ανθρωπότητα όλων η πα-
τρίδα!

Ο πλανήτης Γη υποφέρει,
μικραίνει, κουράστηκε
ο άνθρωπός της γονάτισε,
σε «ζωντανά» δίχτυα πιάστηκε.
Για πρώτη φορά
στη γραπτή ιστορία της ζωής
δεν έχεις τίποτα να χάσεις,
τον εχθρό σου να ιδείς!

Τ’ αστέρια περιμένουν
να μας αναστήσουν όλους
ας αφήσουμε πίσω μας
όλους τους διαβόλους
σαν ένας άνθρωπος,
σαν μια ψυχή
να φύγουμε μακριά,
ν’ αρχίσουμε νέα ζωή.
Αρκετά! Αρκετά
δεν αντέχουμε πια,
φθάνει, φθάνει,
κουραστήκαμε!

Ευθύμιος Πιστιόλας
Φέρφιλντ, CA

a
 b

GREEK AMERICAN HOME OWNERS ASSOCIATION
23-49 31st Street, Astoria, NY 11105 • (718) 932-4097

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

καλεί τα μέλη του στην καθιερωμένη μηνιαία

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Τετάρτη 4 Μαϊου 2011 και ώρα 8:00 μ.μ.

στα ιδιόκτητα γραφεία του.

Σας περιμένουμε όλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θα παραστούν και θα μιλήσουν:
1) Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αστόριας PETER VALONE JR. 

ο οποίος θα μιλήσει για θέματα που αφορούν την περιοχή μας.
2) Ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της "Cοn Edison", ΑRT CRONSON

ο οποίος θα μιλήσει για την επιδότηση ύψους $3,000 
αν αλλάξουμε σύστημα θέρμανσης από πετρέλαιο (Boiler) σε gas.

3) O αντιπρόσωπος της "Rite-A Way Pest Control", STEVEN CARUSO
ο οποίος θα μιλήσει για τους κοριούς και τη  λύση του προβλήματος.

4) Ο αντιπρόσωπος της "Solar Design Installations", 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ με θέμα την ηλιακή ενέργεια.

5) Ο αστυνόμος του τμήματος 114, EDWIN NEGRON
ο οποίος θα τιμηθεί για τις υπηρεσίες του στην περιοχή μας.

Θα ακολουθήσει διάλογος.

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

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

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΥΘENTIKO
ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘηΜΕΡΙΝΑ 

ΓΙΑ ΜΕΣηΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ
η ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ

ALEXIOU
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105

(718) 274-5757

Χρήσιμες Επιχειρήσεις
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛηΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤη

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

PHILLIPS
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Astoria
37-19 Broadway, 2nd Floor

(718) 545-4700
JOANNA PHILLIPS

•

Bayside
42-27 Bell Blvd.

(718) 229-8900
JOHN PAPAPORFIRIOU

•

W. Hempstead
488 Hempstead Tpke.

(516) 489-9800
CHRIS DRITSAS

Μικρές Αγγελίες
Τηλ. (718) 784-5255

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εξήντα περίπου
μαθητές της 7ης και της 8ης τά-
ξης του Ημερήσιου Σχολείου
«Βασίλειος Σπυρόπουλος» της
κοινότητας του Αγίου Νικολάου
στο Φλάσινγκ το βράδυ της Πα-
ρασκευής κατά τη διάρκεια του
ετήσιου χορού του Συλλόγου Γο-
νέων και Δασκάλων ερμήνευσαν
παραδοσιακούς χορούς και χω-
ρίς υπερβολή έκλεψαν την πα-
ράσταση.

Οι εκπρόσωποι της κοινότη-
τας, ο ύπατος πρόεδρος της
ΑΧΕΠΑ Νικόλαος Καρακώστας,
ο διευθυντής του Ελληνικού
Απογευματινού Σχολείου «Στέ-
φανος και Αρετή Τσερπέλη»,
Γιώργος Κανελλόπουλος και οι
γονείς που είχαν κατακλύσει την
μεγάλη αίθουσα του «Terrace on
the Park» δέχτηκαν με επευφη-
μίες τα παιδιά και συγχάρηκαν
τις δασκάλες Κυριακή Χέρα και
Χαρούλα Κουτσόφτα για την
άψογη συνεργασία και την αφο-
σίωσή τους στη διατήρηση των
παραδόσεων.

Ο Σύλλογος Γονέων και Δα-
σκάλων του εν λόγω σχολείου,
όπως επεσήμαναν τόσο ο ιερα-
τικώς προϊστάμενος π. Παύλος
Παλαιστίδης, η διευθύντρια του
Σχολείου Αθηνά Κρομμύδα, η
πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-
πής Ουρανία Νάνου-Πετράκη εί-
ναι ένας από τους πιο δυναμι-
κούς συλλόγους και στυλοβάτης
του σχολείου.

Τα έσοδα τόσο από το χορό,

όσο και από την πλούσια λαχει-
οφόρο αγορά, όπως και τα έσο-
δα από κάθε άλλη εκδήλωση
που διοργανώνουν διατίθενται
αποκλειστικά και μόνο για την
ενίσχυση του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του δεί-
πνου, όπως και τα προηγούμε-
να χρόνια, βραβεύτηκαν οι γο-
νείς Τόνι και Μαρία Μπαρσά-
μιαν, Ολγα Καραντώνη, Λούση
(Λουκία) Σιάκαλη και Νικόλαος
Κόκης, οι οποίοι έχουν υπηρε-
τήσει για δέκα και πλέον χρό-
νια τον Σύλλογο και με το πέ-
ρας του σχολικού έτους και την
αποφοίτηση των παιδιών τους
θα αποχωριστούν από τον Σύλ-

λογο.
Η διευθύντρια του σχολείου,

Αθηνά Κρομμύδα, τόσο κατά τη
διάρκεια της ομιλίας της όσο και
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
με τον «Ε.Κ.» αναφέρθηκε με
ιδιαίτερη υπερηφάνεια στο έργο
του Συλλόγου Γονέων και Δα-
σκάλων και στο ενδιαφέρον
όλων των φορέων της κοινότη-
τας για την πρόοδο τόσο του
Ημερησίου Σχολείου του οποίου
ηγείται, όσο και του Απογευμα-
τινού «Στέφανος και Αρετή
Τσερπέλη».

«Οφείλουμε από τα βάθη της
καρδιάς μας να συγχαρούμε τις
υπεύθυνες του χορού Ολγα Κα-

ραντώνη, Ελένη Παπαγεωργίου,
Λούση Σιάκαλη, την υπεύθυνη
του λαχείου Ρίτα Σταθοπούλου,
τις εθελόντριες και όλους τους
χορηγούς.

Το εν λόγω σχολείο συνεχίζει
την ανοδική πορεία. Οι επιδό-
σεις των μαθητών στις πολιτεια-
κές εξετάσεις και σε διάφορους
διαγωνισμούς αναγνωρίζονται
από τα καλύτερα δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία.

Εφέτος θα αποφοιτήσουν 48
μαθητές της 8ης τάξης, ενώ η
τελετή αποφοίτησης και απονο-
μής των βραβείων έχει προγραμ-
ματιστεί για την Παρασκευή 10
Ιουνίου 2011.

Βραβεία Συλλόγου Γονέων «Β. Σπυρόπουλος»

Αριστερά η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων Ολγα Καραντώνη, ενώ δεξιά στιγ-
μιότυπο από την παράσταση των μαθητών της εβδόμης και της ογδόης τάξης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜπΕη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»



νωσε ο επιστημονικός και πολι-
τιστικός σύλλογος «Κρίκος» στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Καθεδρι-
κού της Αγίας Τριάδος στο Μαν-
χάταν.

Ο κ. Κολλητίδης είναι πρόθυ-
μος να δωρίσει 200.000 δολάρια
για την αναβάθμιση του ιστορι-
κού χώρου των πεσόντων Αθη-
ναίων στη Ναυμαχία της Σαλα-
μίνας, εφόσον υπάρξει ενδιαφέ-
ρον της Πολιτείας. Και επίσης εί-
ναι διατεθειμένος να αρχίσει μα-
ζί με φίλους του έρανο προς συ-
γκέντρωση χρημάτων για τον
ίδιο σκοπό. Οι αρμόδιοι στην
Αθήνα τον ευχαρίστησαν για την
προσφορά του και του είπαν ότι
η Ευρωπαϊκή Ενωση θα φροντί-
σει με κονδύλια για το θέμα αυ-
τό «Ηταν μόνο ωραία και κούφια

λόγια, αλλά στο τέλος δεν έκα-
ναν απολύτως τίποτα», είπε στον
«Ε.Κ.». «Πρέπει να ντρέπονται οι
εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις
που άφησαν εγκαταλελειμμένα
αυτά τα ιερά μνημεία», τόνισε
κατά την ομιλία του. «Είναι προ-
σβολή της μνήμης των προγόνων
μας εκείνων που ανέπτυξαν την
Αθήνα, την Ελλάδα και τον Δυ-
τικό Πολιτισμό και στους οποί-
ους όλος ο κόσμος σήμερα οφεί-
λει ένα μεγάλο ‘Ευχαριστώ’. Εκεί
στη Σαλαμίνα, ο ιερός τόπος των
Σαλαμινομάχων, παραμελείται
από το ελληνικό κράτος, χωρίς
δικαιολογία».

Ο κ. Κολλητίδης υποστήριξε
την ανάγκη να δημιουργηθεί και
ένα μικρό μουσείο με ευρήματα,
κοντά στο χώρο του τάφου και
του τύμβου των Σαλαμινομάχων.
«Πρέπει να γίνει ένας τόπος προ-

σκυνήματος, όχι μόνο για τους
Ελληνες, αλλά για ολόκληρη την
Ευρώπη, αφού η Ναυμαχία εκεί-
νη ήταν αποφασιστική για την
ιδέα της Ευρώπης», υπογράμμι-
σε. «Εχω γράψει επανειλημμέ-
νως επιστολές στους εκάστοτε
υπουργούς Πολιτισμού της Ελ-
λάδος, αλλά το αποτέλεσμα μη-
δέν», είπε.

Η ομιλία του κ. Κολλητίδη
συνοδευόταν από προβολή φω-
τογραφιών που είχαν παρθεί από
τον ίδιο σε διάστημα 35 χρόνων.
Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονταν
και φωτογραφίες από την Περ-
σέπολη όπου είχε πάει επί επο-
χής του Σάχη, στα πλαίσια ιστο-
ρικής του έρευνας.

Από μικρό παιδί που ήταν του
άρεσε να διαβάζει βιβλία για την
Ναυμαχία αυτή και γενικότερα
για τους Ελληνοπερσικούς πολέ-
μους.

O κ. Κολλητίδης τόνισε την
επίπτωση που είχε η νίκη των
Σαλαμινομάχων στο Δυτικό Πο-
λιτισμό. «Χωρίς αυτή τη νίκη,
δεν θα υπήρχε ο ‘Χρυσούς Αιών’
των Αθηναίων, αφού οι τελευ-
ταίοι θα είχαν υποταχθεί και
πολλοί από αυτούς θα είχαν στα-
λεί στα βάθη της Ασίας, ως υπη-
ρέτες και δούλοι των Περσών»,
είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι οι Ελληνες
παρόλο που δεν ήταν όλοι μαζί
ως κράτος, είχαν την ελληνική
συνείδηση, είχαν την ίδια γλώσ-
σα, πίστευαν στους ίδιους θεούς
και είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα.
Επομένως, αισθανόντουσαν μια
συγγένεια ο ένας προς τον άλλο,
παρόλο που τακτικά πολεμού-
σαν μεταξύ τους, όπως η Αθήνα
και η Σπάρτη.

«Ετσι, για πρώτη φορά στη
γραπτή ιστορία της Ελλάδος, με-
τά τον Τρωικό Πόλεμο, ενώθη-
καν 31 πόλεις, με επικεφαλής
την Αθήνα, τη Σπάρτη και την
Κόρινθο και σταμάτησαν μια από

τις μεγαλύτερες δυνάμεις του τό-
τε κόσμου, την Περσική Αυτο-
κρατορία, η οποία απειλούσε να
κατακτήσει την Ελλάδα και την
υπόλοιπη Ευρώπη και θα στραγ-
γάλιζε τη Δημοκρατία», συνέχισε
ο κ. Κολλητίδης.

Αναφερόμενος στο σήμερα, ο
ομιλητής τόνισε ότι δεν υπάρχει
σεβασμός στα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα για τη Ναυμαχία της Σα-
λαμίνας, αφού παραμένουν αφύ-

λακτα και στην περιοχή υπάρ-
χουν διάφορα απορρίμματα, ενώ
δίπλα υπάρχουν εγκαταστάσεις
για τη διάλυση παλαιών πλοίων.

Οπως είπε ο κ. Κολλητίδης,
γύρω στη δεκαετία του ’60 Γερ-
μανοί και Ελληνες αρχαιολόγοι
ανακάλυψαν ακριβώς το χώρο
στον οποίο είχαν ταφεί οι πεσό-
ντες Αθηναίοι, εκεί δε υπάρχουν
και τα υπολείμματα του τύμβου
που είχε στηθεί. Στο τέλος, απά-

ντησε σε ερωτήσεις από το ακρο-
ατήριο.

Ο κ. Κολλητίδης έχει γράψει
αρκετά άρθρα για τη Ναυμαχία
της Σαλαμίνας, σκέπτεται δε να
γράψει και σχετικό βιβλίο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρό-
εδρος του «Κρίκου», Φίλιπ Βό-
γκης, ο οποίος αναφέρθηκε και
στους σκοπούς του εν λόγω ορ-
γανισμού, ενώ τον ομιλητή πα-
ρουσίασε ο κ. Νικ Βούρκας.

Ομογενής δίνει 200.000 δολ. για να προστατευθεί ο τάφος Σαλαμινομάχων
Ο Ερνεστ Κολλητίδης που ασχολείται με την ιστορική έρευνα μίλησε σε εκδήλωση του «Κρίκου» για τη Ναυμαχία που άλλαξε την Ιστορία
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H Κεφαλληνιακή Αδελφότης 
Νέας Υόρκης

a
 b

προσκαλεί τα μέλη
όλους τους Kεφαλλονίτες και φίλους

στη 15η ετήσια 

Χοροεσπερίδα της
αφιερωμένη στις μητέρες

Σάββατο 7 Μαΐου 
Terrace on the Park

52-11 111 Street, Flushing, NY 11368

Cocktails 8 μ.μ.      Δείπνο 9 μ.μ.

Σας περιμένουμε όλους

Είσοδος: $90 για ενήλικες. Νεολαία $65. Παιδιά 4-12 ετών $50.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ειρήνη Βασιλάτου - Σταθάκου στο (516) 297-2221

ή στον Τζέρι Στεφανίτση στο (914) 309-5233 • e-mail: brotherhood@cephalonia.com

Θα τιμηθούν
τέσσερις ξεχωριστές Κεφαλονίτισσες

για την πολύτιμη προσφορά τους 
στην Κοινωνία και στην Αδελφότητα, 
Αραβέλα Σιμωτά, Ελένη Βουτσινά 

και ως Γυναίκες της Χρονιάς 
Μαρία Φουρνιώτη και Μαρία Βαγγελάτου.

Μουσική από τη Ρένα Τσάπελα.
Εκτακτη συμμετοχή Βικέντιος Ρουχωτάς.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εκλέχτηκε πανηγυ-
ρικά στη θέση του βουλευτή στις
εκλογές της Δευτέρας στον Κα-
ναδά με το συντηρητικό κυβερ-
νών κόμμα ο ελληνικής καταγω-
γής Κώστας Μενεγάκης, καταρ-
ρίπτοντας το άτρωτο 83 ετών της
συγκεκριμένης εκλογικής περι-
φέρειας στην οποία εκλεγόταν
πάντοτε από το φιλελεύθερο
κόμμα.

Μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυ-
κα», ο κ. Μενεγάκης είπε: «αι-
σθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος
βέβαια που ανταποκρίθηκαν οι
πολίτες εδώ στην περιοχή του Ρί-
τμοντ Χιλ και μου έδωσαν την
εμπιστοσύνη τους με την ψήφο
τους» και συμπλήρωσε «εύχομαι
να φανώ άξιος αυτής της εμπι-
στοσύνης, πάντως υπόσχομαι και
δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά
καθημερινώς να ανταποκριθώ
στις ανάγκες όλων των πολιτών
που κατοικούν στην περιοχή του
Ρίτμοντ Χιλ».

Ο κ. Μενεγάκης τόνισε πως
«είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που
είμαι από την ελληνική παροικία
βουλευτής στο κυβερνητικό κόμ-
μα, ένα κόμμα το οποίο έχει την
καλύτερη πολιτική πλατφόρμα
αλλά έχει αποδείξει ότι είναι το
πιο ικανό για τα επόμενα χρόνια
εδώ στον Καναδά».

Στην ερώτηση αν υπάρχει
προοπτική να του ανατεθεί κυ-
βερνητική θέση, είπε ότι «δεν πι-
στεύω για πρώτη φορά εκλεγμέ-
νος βουλευτής και δεν περιμένω
κάτι τέτοιο» και συμπλήρωσε
«πάντως όπου μου ζητήσει ο
Πρωθυπουργός της χώρας να
βοηθήσω θα είμαι στο πλευρό
του».

Αναφορικά με το τον ψήφισαν
οι Ελληνες, είπε «οι Ελληνες με
ψήφισαν στη μεγαλύτερη πλειο-
ψηφία μπορώ να πω, από τον Ελ-
ληνισμό εδώ το 99% με ψήφισαν
κι αυτό δεν το αμφισβητώ καθό-
λου».

Ο κ. Μενεγάκης νίκησε τον
αντίπαλο του, του φιλελεύθερου
κόμματος Βράιον Γουίλφρετ, ο

οποίος είχε εκλεγεί στη θέση επί
πέντε διαρκείς φορές. Ο κ. Μενε-
γάκης έλαβε πάνω από 22 χιλιά-
δες ψήφους έναντι του αντιπάλου
του ο οποίος έλαβε 17.700. Οι
κάλπες έκλεισαν στις 9:30 η ώρα
το βράδυ και δύο ώρες αργότερα,
στις 11 η ώρα ο κ. Γουίλφερτ πα-
ραδέχθηκε επίσημα την ήττα του,
λέγοντας στους ψηφοφόρους του
πως «πάντοτε είσαι έτοιμος να χά-
σεις», αλλά αμέσως συμπλήρωσε
«εγώ ουσιαστικά δεν ήμουν έτοι-
μος, είχα ετοιμάσει διαφορετική
ομιλία για απόψε».

Ο κ. Μενεγάκης είπε ότι «είναι
η πρώτη φορά στα 83 χρόνια που
η περιοχή άλλαξε κόμμα» και
πρόσθεσε «οφείλω να ευχαριστή-
σω θερμά τους εκατοντάδες εθε-
λοντές της προεκλογικής ομάδας
οι οποίοι εργάσθηκαν τόσο σκλη-
ρά στο πλάι μου για να περάσου-
με το μήνυμα σ’ όλους τους πολί-
τες».

Το επόμενο βήμα του κ. Με-
νεγάκη είναι, όπως είπε, «να ανοί-
ξω το γραφείο του βουλευτή στην
περιοχή εδώ και βεβαίως το γρα-

φείο στη Βουλή του Καναδά στην
Οτάβα».

Η οικογένειά του αισθάνεται
ιδιαίτερα χαρούμενη, αλλά όπως
είπε «ήταν για μένα ιδιαίτερα λυ-
πηρό που δεν ήταν η μητέρα μου
μαζί μας, την έχασα στις 2 Νοεμ-
βρίου 2010, πριν έξι μήνες, αλλά
είμαι σίγουρος από εκεί ψηλά που
βρίσκεται είχα τις ευχές και τις ευ-
λογίες της».

Ο κ. Μενεγάκης έχει μία πο-
λύχρονη διαδρομή και προσφορά
στα κοινά συμπεριλαμβανομένων
και των πραγμάτων της ελληνικής
Ομογένειας, καθότι υπήρξε πρό-
εδρος της ελληνικής κοινότητας
του Τορόντο, αλλά και υψηλόβαθ-
μο στέλεχος του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού.

Ο κ. Μενεγάκης έχει γεννηθεί
και μεγαλώσει στον Καναδά. Οι
γονείς του κατάγονται από τη
Σπάρτη Λακωνίας. Η μητέρα του
καταγόταν από την Πλατάνα και
ο πατέρας του κατάγεται από τη
Σκούρα. Ομιλεί άπταιστα την ελ-
ληνική γλώσσα σε βαθμό μάλιστα
που δεν το καταλαβαίνει κάποιος

που δεν γνωρίζει ότι δεν έχει γεν-
νηθεί στην Ελλάδα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του
στον «Ε.Κ.» μιλώντας για τον Ελ-
ληνισμό του Καναδά ο κ. Μενε-
γάκης είχε τονίσει ότι, «πηγαίνει
πάρα πολύ καλά ο Ελληνισμός
εδώ, είμαστε περίπου τετρακόσιες
χιλιάδες στον Καναδά» και υπο-
γράμμισε πως «ο Ελληνισμός έχει
πετύχει σε όλους τους τομείς,
στον ακαδημαϊκό, στον επιχειρη-
ματικό, στον πολιτικό, παντού κι
αυτό οφείλεται στους γονείς και
στο σκληρό αγώνα που έδωσαν
οι Ελληνες μετανάστες εδώ να με-
γαλώσουν τα παιδιά τους με τον
καλύτερο τρόπο σ’ αυτή την τόσο
φιλόξενη και αγαπητή χώρα που
έχομε την τιμή και χαρά να ζού-
με».

Ο κ. Μενεγάκης έχει σπουδά-
σει Οικονομικές Επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο Κονκόρντια του
Μόντρεαλ.

Εκτός από τον κ. Μενεγάκη
κέρδισε κι ο παλαίμαχος βουλευ-
τής Δημήτρης Καρύγιαννης με το
φιλελεύθερο κόμμα.

Εκλέχτηκε πανηγυρικά ο Κώστας Μενεγάκης στον Καναδά

Ο νικητής των εκλογών στη
θέση του βουλευτή στον Κα-
ναδά Κώστας Μενεγάκης.

Ενδιαφέρον για την ομιλία. Στην πρώτη σειρά, από αριστερά, οι: Στέφανος Τσερπέλης, Κούλα
Σοφιανού, γενική πρόξενος της Κύπρου, που απηύθυνε χαιρετισμό και Φίλιπ Βόγκης.

Ο Ερνεστ Κολλητίδης, που μίλησε, δίπλα στο βήμα και χωρίς
να διαβάζει, για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας για την οποία
έχει κάνει πολύχρονες έρευνες και μελέτες.

Θρησκευτική Πανήγυρις επί τη Μνήμη 
του Οσίου Εφραίμ του Θαυματουργού

(της Νέας Μάκρης)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Μαΐου
7:00 το εσπέρας. Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία.
Κατόπιν η Εκκλησιαστική Επιτροπή θα παραθέσει ΔΕΙΠΝΟ
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Εκκλησίας μας.

ΠΕΜΠΤΗ 5 Μαΐου του Οσίου Εφραίμ του Θαυματουργού
8:00 - 10:30 το πρωί: Ορθρος και Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία, με Αρτοκλασία.

Εκ του Γραφείου του Ι. Ναού

Φέρεται εις γνώσιν των ομογενών 
ότι την Πέμπτη 5 Μαΐου

θα εορτασθεί Πανηγυρικά η Μνήμη 
του Οσίου Εφραίμ του Θαυματουργού 

στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Νεκταρίου 

στο Brooklyn. 

Το πρόγραμμα της Εορτής έχει ως εξής:

φωτογραφιεΣ: WR/ΚωΣταΣ Μπεη
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OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Λος Αντζελες
Τάιμς»). Ο θάνατος του καταζη-
τούμενου αρχιτρομοκράτη, Οσάμα
μπιν Λάντεν είναι πολύ πιθανό
να επιφέρει αλλαγές στην στρα-
τηγική των Ηνωμένων Πολιτειών
στο Αφγανιστάν.

Μετά την εξέλιξη αυτή ενι-
σχύεται πλέον η άποψη εκείνων
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει
να στηριχθούν σε αεροπορικές
επιδρομές κατά στόχων όπου κρύ-
βονται παραστρατιωτικοί και όχι
σε χερσαίες επιχειρήσεις που θα
πραγματοποιούν Αμερικανοί
στρατιώτες.

Ο θάνατος, εξάλλου, του Μπιν
Λάντεν θα δώσει το δυνατότητα
σε πολλούς στην Ουάσιγκτον να
αναθεωρήσουν τη στάση τους
απέναντι σε έναν πόλεμο, που
πλησιάζει πλέον τα δέκα χρόνια,
και ο οποίος κοστίζει δισεκατομ-
μύρια δολάρια το χρόνο.

Από την πλευρά του, ο Ρε-
πουμπλικανός βουλευτής από το
Αρκάνσας, Τιμ Γκρίφιν, ο οποίος
είναι και μέλος της επιτροπής
Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής,
μιλώντας στους δημοσιογράφους
είπε ότι παρά το γεγονός ότι εξα-
κολουθεί να στηρίζει τον πόλεμο
στο Αφγανιστάν, είναι «εντυπω-
σιασμένος από την επιχείρηση
που οδήγησε στο θάνατο του
Μπιν Λάντεν».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

υποστηρίζει ότι η σταθεροποίηση
της κατάστασης στο Αφγανιστάν
αποτελεί το κλειδί για να υποστεί
ήττα η τρομοκρατική οργάνωση
της Αλ Κάιντα. Το Αφγανιστάν,
το οποίο ελεγχόταν από τους Τα-
λιμπάν αποτελούσε τον παράδει-
σο από τον οποίο ο νεκρός, πλέον,
Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε σχε-
διάσει τα τρομοκρατικά χτυπή-
ματα της 11ης Σεπτεμβρίου του
2001 με τους χιλιάδες νεκρούς.

Και παρά το γεγονός ότι μετά
τις επιθέσεις αυτές τα μέλη της
Αλ Κάιντα έχουν βρει καταφύγιο
στο γειτονικό Πακιστάν, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση των Ηνω-
μένων Πολιτειών παραμένει προ-
σηλωμένη στο στόχο του να δη-
μιουργήσει ένα αφγανικό κράτος
τέτοιου που θα κρατά τους τρο-
μοκράτες μακριά. Η όλη συζήτηση
πλέον στην Ουάσιγκτον αναμέ-
νεται να επικεντρωθεί στο πως

είναι δυνατό να επιτευχθεί πλέον
καλύτερα ο στόχος του να μείνουν
μακριά από το Αφγανιστάν οι
τρομοκράτες. 

Θα πρέπει, εξάλλου, να ση-
μειωθεί ότι ο θάνατος του Μπιν
Λάντεν έρχεται σε μια χρονική
συγκυρία κατά την οποία όλο και
περισσότερα μέλη της ομοσπον-
διακής κυβέρνησης τάσσονται
υπέρ μιας νέας, διαφορετικής
προσέγγισης στο Αφγανιστάν.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Aσοσιέιτεντ
Πρες»). Προσοχή σε όσους εκ-
μεταλλεύονται τον θάνατο του
Οσάμα Μπιν Λάντεν για να δια-
σπείρουν κακόβουλο λογισμικό
συστήνουν ειδικοί σε θέματα
πληροφορικής ενώ προειδοποι-
ούν και για αυξημένη πιθανότη-
τα κυβερνοεπιθέσεων.

«Δώστε μεγάλη προσοχή σε
αυτά που θα βρείτε είτε στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο σας είτε
σε κοινωνικά δίκτυα» όπως το
Facebook και το Twitter υπο-
γράμμισε ο ειδικός της εταιρείας
πληροφορικής Sophos, Πολ
Ντάκλιν στο μπλογκ του. 

«Πολλοί σύνδεσμοι που θα
βρείτε θα είναι σίγουρα χρήσι-
μοι. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο
ότι κάποιοι θα είναι ύποπτοι, θα
έχουν τοποθετηθεί σκοπίμως για
να σας κατευθύνουν χωρίς να το
ξέρετε, σε εχθρικές τοποθεσίες
στο διαδίκτυο» πρόσθεσε.

«Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν
ήδη εξαπλωθεί στο Facebook,

όπως ακριβώς συνέβη με το σει-
σμό στην Ιαπωνία» δήλωσε από
την πλευρά του ο Μάικ Λένον
της εταιρείας SecurityWeek.

Ελάχιστες ώρες μετά την
ανακοίνωση του θανάτου του
Οσάμα μπιν Λάντεν και ενώ το
Internet έβραζε με ειδήσεις,
πληροφορίες και σχόλια στα
κοινωνικά δίκτυα, άρχισε να
κυκλοφορεί κακόβουλο λογι-
σμικό.

Σε διάφορες ιστοσελίδες άρ-
χισαν να εμφανίζονται σύνδε-
σμοι προς λογισμικό δήθεν για
να δουν βίντεο ή άλλο υλικό για
τη υπόθεση Μπιν Λάντεν αν και
στη πραγματικότητα ήταν κακό-
βουλο λογισμικό (rogueware)
που μάζευε προσωπικές πληρο-
φορίες των χρηστών.

Αυτές οι τακτικές δεν είναι
ασυνήθιστες εκτιμούν ειδικοί
της ασφάλειας των υπολογιστών
αφού εμφανίστηκα και σε άλλες
περιπτώσεις θανάτων διασήμων
όπως του Μάικλ Τζάκσον ή της

Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Οπως ακόμη εκτιμούν, ένα

δεύτερο κύμα σπαμ πάλι με
αφορμή το θάνατο του Μπιν Λά-
ντεν θα ακολουθήσει τις επόμε-

νες ημέρες. Συστήνουν δε σε
όλους τους χρήστες να είναι
προσεκτικοί σε τι βλέπουν και
να ελέγχουν τις σελίδες πριν τις
επισκεφτούν.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Καμπούλ μετά το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Οι αμερικανικές δυνάμεις
χρησιμοποίησαν «πολλαπλές με-
θόδους» για να ταυτοποιήσουν
πέραν πάσης αμφιβολίας τη σορό
του Οσάμα Μπιν Λάντεν, δήλω-
σαν το απόγευμα της Δευτέρας
Αμερικανοί αξιωματούχοι που
διατηρούν την ανωνυμία τους. Τα
τεστ DNA, είπαν, δείχνουν ότι
πρόκειται για τον τρομοκράτη
«με ακρίβεια 99,9%».

Σύμφωνα με διαφορετική πη-
γή στο αμερικανικό υπουργείο
Αμυνας, η σορός του Μπιν Λά-
ντεν ερρίφθη στην Αραβική Θά-
λασσα, έπειτα από «παραδοσιακή
μουσουλμανική τελετή» που
πραγματοποιήθηκε στο κατά-
στρωμα αεροπλανοφόρου.

Οπως μετέδωσε το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο «Ασοσιέιτεντ
Πρες», η αμερικανική κυβέρνηση
έχει στη διάθεσή της φωτογρα-
φίες του πτώματος, δεν έχει απο-
φασίσει όμως αν είναι πρέπον να
τις δημοσιοποιήσει. Ο Μπιν Λά-
ντεν πυροβολήθηκε στο κεφάλι,
είπαν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, η CIA βεβαιώ-
θηκε ότι επρόκειτο για τον
εμπνευστή των επιθέσεων της
11ης Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώ-

ντας λογισμικό αναγνώρισης προ-
σώπων και εξετάζοντας σωματικά
χαρακτηριστικά όπως το ανάστη-
μα. «Κανείς δεν πρέπει να αμφι-
βάλλει ότι πρόκειται για τον Οσά-
μα Μπιν Λάντεν» δήλωσε μια από
τις πηγές του «Ασοσιέιτεντ Πρες».

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρί-
νισαν πάντως πώς και πού πραγ-
ματοποιήθηκε το τεστ DNA και
οι υπόλοιπες εξετάσεις.

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί
ένα δείγμα βιολογικού υλικού μέ-
σω γενετικών εξετάσεων, οι Αρχές
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
δείγμα DNA που επιβεβαιωμένα
προέρχεται από τον ύποπτο.
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν γενετικό υλικό από
συγγενικά πρόσωπα. Οι αμερικα-
νικές Αρχές πιστεύεται ότι έχουν
λάβει δείγματα γενετικού υλικού
από την οικογένεια Μπιν Λάντεν
μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο
που ανακοίνωσε ότι η σορός του
Οσάμα Μπιν Λάντεν ποντίστηκε
στη θάλασσα, οι ΗΠΑ θα δυσκο-
λεύονταν να βρουν μια χώρα που
θα δεχόταν να γίνει η ταφή στο
έδαφός της. Η ισλαμική παράδο-
ση, είπε η ίδια πηγή, απαιτεί να
ταφεί η σορός το συντομότερο.

O θάνατος του Μπιν Λάντεν
επιβεβαιώθηκε με DNA
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Το αποτέλεσμα ήταν να στηθεί
την Κυριακή από τις αμερικανικές
ειδικές δυνάμεις μια επιχείρηση
υψηλού ρίσκου την οποία, όπως
προαναφέρθηκε, παρακολουθού-
σαν ζωντανά μέσω βίντεο από
την Ουάσιγκτον στελέχη της
αμερικανικής κυβέρνησης, και
ο ίδιος ο πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα.

«Ο Τζερόνιμο ΕΚΙΑ». Ηταν η
φράση ενός από τους στρατιώτες
στο τέλος της ανταλλαγής πυ-
ροβολισμών, που κράτησε περί-
που 40 λεπτά, όπως αναφέρουν
Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Τζερόνιμο» ήταν η κωδική
ονομασία του Μπιν Λάντεν και
ΕΚΙΑ είναι τα αρχικά στα αγγλικά
της φράσης «εχθρός σκοτώθηκε
εν ώρα δράσης» (Enemy Killed
In Action».

O σύμβουλος του Μπαράκ
Ομπάμα επί θεμάτων αντιτρο-
μοκρατίας Τζον Μπρέναν δήλω-
σε ότι η επιχείρηση ήταν απο-
τέλεσμα «μίας από τις πλέον
τολμηρές αποφάσεις που έχει
πάρει τα τελευταία χρόνια Αμε-
ρικανός πρόεδρος».

Αξιωματούχοι ανέφεραν μι-
λώντας στους δημοσιογράφους
ότι ο Ομπάμα απέρριψε προσω-
πικά την επιλογή αεροπορικής
επιδρομής στο συγκρότημα όπου
διέμενε ο Μπιν Λάντεν, με το
επιχείρημα ότι μπορεί να κατα-

στρέφονταν οι αποδείξεις του
θανάτου του ηγέτη της Αλ Κάιντα
και άλλα πολύτιμα στοιχεία, ενώ
θα υπήρχε σοβαρό διπλωματικό
θέμα αν ο Μπιν Λάντεν τελικά
δεν βρισκόταν εκεί. Αντ’ αυτού,
οι κομάντος εκπαιδεύτηκαν για
την επιχείρηση σε απομίμηση

της έπαυλης στο Αφγανιστάν.
Η επιχείρηση έλαβε χώρα στα

περίχωρα του Αμποταμπάντ, στο
βορειοδυτικό Πακιστάν, κάποια
στιγμή μεταξύ 00.00 και 01.30
τοπική ώρα τα ξημερώματα της
Δευτέρας. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες κα-

τοίκων, δύο με τέσσερα ελικό-
πτερα εθεάθησαν να πετούν
πάνω από την περιοχή. Αναφέ-
ρουν ότι άκουσαν τρεις εκρήξεις
ακολουθούμενες από μία τερά-
στια έκρηξη που ταρακούνησε
τα σπίτια τους. Αναφέρουν επί-
σης ότι άκουσαν πυροβολισμούς. 

Πιστεύεται ότι οι αντάρτες
εντός της έπαυλης άνοιξαν πυρ
εναντίον των ελικοπτέρων που
μετέφεραν τους 15 με 25 Αμε-
ρικανούς κομάντος, αλλά οι άν-
δρες κατάφεραν να βγουν από
τα ελικόπτερα. Ενα από αυτά
συνετρίβη, είτε από τα πυρά
των ανταρτών είτε από τεχνικό
πρόβλημα, ωστόσο κανένας Αμε-
ρικανός στρατιώτης δεν φέρεται
να τραυματίστηκε. 

Ο στόχος της επιχείρησης
ήταν το σύμπλεγμα, στο κέντρο
του οποίου βρισκόταν ένα τριώ-
ροφο κτήριο που περιστοιχιζόταν
από ψηλούς τοίχους, συρματό-
πλεγμα και κάμερες ασφαλείας. 

Το σύμπλεγμα, η αξία του
οποίου υπολογίζεται σε 1 εκατ.
δολάρια, είχε δύο πύλες ασφα-
λείας, ωστόσο δεν είχε τηλέφωνο
ή ίντερνετ. 

Οι ένοικοι ήταν τόσο προσε-
κτικοί με την ασφάλεια που έκαι-
γαν τα σκουπίδια τους αντί να
τα βγάζουν έξω από το κτήριο. 

Ο Μπρέναν ανέφερε ότι οι
κομάντος ήταν «ικανοί και προ-
ετοιμασμένοι» να αιχμαλωτίσουν
τον Μπιν Λάντεν ζωντανό «εφό-
σον δεν παρουσίαζε απειλή».

«Η ανησυχία ήταν ότι ο Μπιν
Λάντεν θα αντιστεκόταν σε οποι-
αδήποτε απόπειρα επιχείρησης
αιχμαλωσίας του. Και έτσι συ-
νέβη. Ηταν ανταλλαγή πυροβο-
λισμών. Οπότε σκοτώθηκε στην
ανταλλαγή πυροβολισμών και η

σορός του απομακρύνθηκε» όπως
είπε ο ίδιος. Ωστόσο, άλλοι αξιω-
ματούχοι έχουν αναφέρει ότι ο
Μπιν Λάντεν δεν άνοιξε πυρ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα βρι-
σκόταν στο υπνοδωμάτιό του
όταν δέχτηκε δύο πυροβολι-
σμούς, μία στο κεφάλι και μία
στο στήθος. Αλλοι τρεις ενήλικοι
άνδρες -πιθανώς ο αγγελιοφόρος
του Μπιν Λάντεν, ο αδελφός
του και ένας μεγάλος γιος του-
φέρονται επίσης να σκοτώθηκαν,
καθώς και μία γυναίκα. 

Αρχικά μεταδόθηκαν πληρο-
φορίες ότι επρόκειτο για μία
από τις γυναίκες του Μπιν Λά-
ντεν, ωστόσο στη συνέχεια προ-
έκυψε ότι η σύζυγός του απλώς
τραυματίστηκε. Υπάρχουν αντι-
κρουόμενες πληροφορίες σχετικά
με το αν η γυναίκα που σκοτώ-
θηκε είχε χρησιμοποιηθεί ως αν-
θρώπινη ασπίδα, ακόμα και από
τον ίδιο τον Μπιν Λάντεν.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο
αξιωματούχο, η ταυτότητα του
Μπιν Λάντεν αρχικά είχε πιστο-
ποιηθεί οπτικά στο σημείο της
επιχείρησης, ονομαστικά από
μία από τις γυναίκες που βρί-
σκονταν εκεί, από ειδικούς της
CIA μέσω φωτογραφιών και αρ-
γότερα από τα αποτελέσματα
τεστ από δείγματα DNA τα οποία
διαπιστώθηκε ότι ταίριαζαν σχε-
δόν 100% με αυτά μελών της
οικογένειας του Μπιν Λάντεν. 

Πώς έφτασαν οι αμερικανικές υπηρεσίες στα ίχνη του Μπιν Λάντεν

Ενδέχεται να αλλάξει η στρατηγική στο Αφγανιστάν

Προειδοποιούν για κυβερνοεπιθέσεις οι ειδικοί 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα συνομιλεί με μέλη της ομάδας εθνικής Ασφαλείας σε
μια από τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα με αφορμή την επιχείρηση κατά του Μπιν Λάντεν.

Του Ρότζερ Κοέν
«Νιου Γιορκ Τάιμς»

Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι
νεκρός. Οπως νεκρή είναι και
η παλιά Μέση Ανατολή. Το γε-
γονός ότι πέθαναν μαζί είναι
κάτι το ταιριαστό.

Ο Μπιν Λάντεν έζησε για να
κινήσει την ιστορία προς τα πί-
σω, προς την επανίδρυση ενός
μουσουλμανικού χαλιφάτου.
Προερχόταν από μια εποχή κα-
τά την οποία ο αραβικός κόσμος
μετακινούνταν από τον εθνικι-
σμό του Νάσερ προς την ανα-
κάλυψη της ταυτότητας του πο-
λιτικού ισλαμισμού. 

Ο θάνατός του έρχεται σε
μια χρονική περίοδο κατά την
οποία οι εξεγέρσεις από την Τύ-
νιδα έως το Κάιρο ανατρέπουν

το δεσποτισμό στο όνομα των
αξιών της Δημοκρατίας, με τους
Αραβες να αναζητούν μια λογι-
κή ισορροπία μεταξύ της σύγ-
χρονης εποχής και της πίστης
τους.

Δεν είναι μόνο η χρονική συ-
γκυρία του θανάτου που είναι
η αρμόζουσα, αλλά και επίσης
και ο τόπος του θανάτου του:
μακριά από τη Μέση Ανατολή
με την οποία είχε χάσει την
επαφή του. 

Με το θάνατό του, μια ολό-
κληρη εποχή περνάει στο πα-
ρελθόν. Ηταν μια δύσκολη δε-
καετία αποπροσανατολισμού
που συνοψίζεται στη μαζική δο-
λοφονία χιλιάδων ανθρώπων
την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Ημουν στη Νέα Υόρκη εκεί-
νη την ημέρα, στην λεωφόρο
Ατλάντικ, δίπλα στον ποταμό

Ιστ, όταν ένας τύπος δίπλα μου
μού είπε: «Εϊ, κοίτα, το Παγκό-
σμιο Κέντρο Εμπορίου έχει πιά-
σει φωτιά».

Ετσι άρχισε να ξετυλίγεται ο
τρόμος ο οποίος μετέτρεψε αν-
θρώπους σε σκόνη και σοκάρισε
τους Αμερικανούς.

Σήμερα είμαι στη Βεγγάζη,
όπου γενναίοι Λίβυοι, αποφα-
σισμένοι να δημιουργήσουν μια
αξιοπρεπή κοινωνία πολεμούν
τον Μουαμάρ Καντάφι.

Στην περίπτωσή του, μάλι-
στα, ο ίδιος έχει εκθρέψει τον
εξτρεμισμό τον οποίο είχε υπο-
σχεθεί να πολεμήσει. Ο Λάντεν
κατάφερε να αναδειχθεί από
τον αραβικό δεσποτισμό και
από την αμερικανική υποκρισία
που είχε να κάνει με τη στήριξη
αυτών των καθεστώτων.

Ο Μπιν Λάντεν πέθανε τη

στιγμή που ο Αμερικανός πρό-
εδρος Μπαράκ Ομπάμα άρχισε
να βλέπει για πρώτη φορά λίγο
πιο σοβαρά τον εκδημοκρατι-
σμό του αραβικού κόσμου.

Εχει μείνει ακόμα πολύς
δρόμος για να διανυθεί. Η Αλ
Κάιντα δεν είναι νεκρή, αλλά
το πρώτο βήμα έγινε και ήταν
το πιο δύσκολο. 

Η Αμερική αρχικά είχε εκ-
θρέψει την ιδεολογία του Μπιν
Λάντεν, ως ένα τρόπο να νική-
σει τη σοβιετική αυτοκρατορία.
Στη συνέχεια ο Μπιν Λάντεν
έγινε ο στόχος της. Από την
ημέρα των χτυπημάτων της
11ης Σεπτεμβρίου πέρασαν δέ-
κα ολόκληρα χρόνια κατά τα
οποία έλαβαν χώρα δύο πόλε-
μοι τιμωρίας και μια λανθασμέ-
νη πολιτική.

Ο θάνατος λοιπόν του Οσά-

μα Μπιν Λάντεν αποτελεί έναν
θρίαμβο ενός νεαρού Αμερικα-
νού προέδρου, ο οποίος άλλαξε
την πολιτική της χώρας στο θέ-
μα αυτό και απέσυρε το ακα-
τάλληλο σύνθημα που χρησιμο-
ποιούσε ο προκάτοχός του
(«Πόλεμος κατά της Τρομοκρα-
τίας») προκειμένου να εστιάσει
την προσοχή του στους τρομο-
κράτες οι οποίοι είναι αποφα-
σισμένοι να προκαλέσουν κακό
στις ΗΠΑ και στους συμμάχους
τους.

Πως όμως θα ολοκληρωθεί
η προσπάθεια ώστε να καταστεί
νεκρό και το ίδιο το κίνημα του
Οσάμα Μπιν Λάντεν;

Θα πρέπει να απομακρυνθεί
ο Καντάφι από την εξουσία  και
να στηριχθούν πολιτικά και οι-
κονομικά οι αραβικές εξεγέρ-
σεις. Οι αραβικές Δημοκρατίες

θα πρέπει παράλληλα να σημαί-
νουν και αραβικές ευκαιρίες.

Παράλληλα θα πρέπει να
τερματιστεί ο πόλεμος στο Αφ-
γανιστάν, από τη στιγμή βέβαια
που πληρούνται βασικές προϋ-
ποθέσεις ασφαλείας. Επίσης, ο
στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ
στην περιοχή, το Ισραήλ, θα
πρέπει να κατανοήσει οι αλλα-
γές στη Μέση Ανατολή δεν μπο-
ρούν να γίνουν χωρίς αλλαγές
στην πολιτική της χώρας αυτής.

Η προεκλογική εκστρατεία
για τις εκλογές του 2012 μόλις
έγινε λιγότερο ενδιαφέρουσα.
Ο Ομπάμα, όπως το έγραψε και
παλαιότερα, είναι ένας τυχερός
άνθρωπος. Υποπτεύομαι πως
ένας τυχερός άνθρωπος που
λειτουργεί με αποφασιστικότη-
τα κάνουν γίνεται ένας πρόε-
δρος δύο θητειών.

Σχολιαστές

Ο κόσμος μετά το θάνατο του Οσάμα Mπιν Λάντεν

Προσοχή σε όσους εκμεταλλεύονται τον θάνατο του Λάντεν
για να διασπείρουν κακόβουλο λογισμικό συστήνουν ειδικοί.

ΜΟΥΣΑΝΤΕΚ ΣΑΝΤΕΚ / ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

ΠΙΤΕΡ ΣΟΟΥΖΑ / ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
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Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
εφημερίδων, όπως δημοσιεύθη-
καν χθες, Τρίτη 3 Μαϊου:

«Boston Globe»
Η επιχείρηση σε βάρος του Μπιν
Λάντεν έγινε ύστερα από παρα-

κολούθηση δύο χρόνων.

«Chicago Tribune»
Νέα στρατηγική έναντι του Πα-
κιστάν μετά τη δολοφονία του
Λάντεν.

«L. A. Times»
H δολοφονία του μπιν Λάντεν
μπορεί να αλλάξει τη στρατηγι-
κή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

«New York Daily News»
Πως τον πιάσαμε. 

«New York Post» 
Πως τα καταφέραμε να σκοτώ-
σουμε τον Μπιν Λάντεν.

«New York Times»
Στο κυνήγι του Μπιν Λάντεν. 

«USAToday»
Για τους Αμερικανούς, η δολο-
φονία του Μπιν Λάντεν αποτε-
λεί μεγάλη ώθηση.

«Wall Street Journal»
Οι ΗΠΑ έριξαν ζαριά στην υπό-
θεση του Μπιν Λάντεν.

«Washington Post»
Οι τελευταίες στιγμές ενός τρο-
μοκράτη.
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Στην κλήρωση της Δευτέρας
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

Nea ΙΕΡΣΕΗ

DAILY No.: 046 
WIN 4: 7206 
PICK 10: 01, 03, 07, 12, 14, 15,
21, 24, 27, 32, 41, 44, 47, 51,
56, 59, 60, 64, 70, 71
TAKE-5: 04, 07, 09, 10, 21

PICK 3: 434 
PICK 4: 2554 
CASH 5: 01, 14, 16, 24, 26
PICK 6: 02, 10, 11, 12, 35, 40

Nea ΥΟΡΚΗ

PLAY 3: 939 
PLAY 4: 8958 
CASH 5: 02, 09, 10, 15, 30

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Ασοσιέιτεντ
Πρες»). Το αμερικανικό υπουρ-
γείο Οικονομικών επιβεβαίωσε
προχθές πως το ανώτατο όριο
για το δημόσιο χρέος που έθεσε
το Κογκρέσο θα επιτευχθεί στις
16 Μαϊου και εκτίμησε πως θα
κατορθώσει να επιβραδύνει για
ακόμα περισσότερο, έως τις 2
Αυγούστου, την ημερομηνία που
το κράτος δεν θα μπορεί να ικα-
νοποιήσει ορισμένες από τις
υποχρεώσεις του, εάν δεν επε-
κταθεί η «οροφή» του ελλείμ-
ματος.

«Καθώς όπως όλα μαρτυρούν
το Κογκρέσο δεν πρόκειται να
δράσει έως τις 16 Μαΐου, το
υπουργείο Οικονομικών θα πρέ-
πει να αρχίσει να θέτει σε εφαρ-
μογή τα έκτακτα μέτρα από αυ-
τήν την εβδομάδα προκειμένου
να κερδίσει χρόνο» τόνισε ο αρ-
μόδιος υπουργός Τίμοθι Γκάιτνερ,
σε επιστολή του που απευθύνει
στα σημαντικότερα πολιτικά στε-
λέχη στο Καπιτώλιο.

Συνεπώς, το υπουργείο πρό-
κειται να αναστείλει από την
Παρασκευή την έκδοση ορισμέ-
νων από τους τίτλους που φιλο-
δοξούν να ανακουφίσουν τα δη-
μόσια οικονομικά των Ομόσπον-
δων Πολιτειών και τις τοπικές
κοινότητες. 

Το υπουργείο Οικονομικών
είχε ανακοινώσει στις αρχές
Απριλίου πως το απώτατο όριο
του δημοσίου χρέους που είχε
υποβληθεί για έγκριση στο Κο-
γκρέσο (14,29 τρισ. δολάρια)
θα έχει επιτευχθεί στις 16 Μαϊου
και πως θα του ήταν δυνατό να
ικανοποιήσει τις κρατικές υπο-
χρεώσεις έως τις 8 Ιουλίου, χάρις
σε ορισμένο αριθμό από έκτακτα
μέτρα. 

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των
αυστηρότερων, από το προβλε-
πόμενο, φορολογικών μέτρων,
η κυβέρνηση εκτιμά πως πλέον
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανά-
γκες της έως τις 2 Αυγούστου,
αλλά όχι όμως πέραν αυτής της
ημερομηνίας, τόνισε ο Γκάιτνερ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
36-11 DITMARS BLVD., ASTORIA, NY 11105

(718) 274-0008 - (718) 204-1024

TOLL FREE: (800) 221-5371a
 b

Stork travelStork travel

ΕΛΛΑΔΑ

• ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ • ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

$519519ΑΠΟ

• $140 επιβάρυνση για καύσιμα 
+ $25 Παρασκευή-Κυριακή σε κάθε διαδρομή

• Υπάρχουν περιορισμοί

$579579ΑΠΟ

ONE WAY

ROUND TRIP

+TAX

+TAX

τη δράση της «Αλ Κάιντα» και
ενδεχομένως πληροφορίες για το
πού μπορεί να κρύβεται ο φερό-
μενος ως υπαρχηγός της οργά-
νωσης, Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι.

Για το ζήτημα της κατάσχεσης
των αντικειμένων από την οικία
όπου διέμενε ο Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν, ο Μπρέναν δεν θέλησε να
αναφερθεί με περισσότερες λε-
πτομέρειες.

Πάντως ως προς το θέμα των
φωτογραφιών του νεκρού Μπιν
Λάντεν, αρκετοί Αμερικανοί νο-
μοθέτες με σχετικές τους δηλώ-
σεις τάχθηκαν υπέρ της δημο-
σιοποίησής τους.

«Φρονώ πως σε μία δεδομένη
στιγμή, οι φωτογραφίες με την
σορό του θα πρέπει να δημοσι-

ευθούν, δεν γνωρίζω πότε, αλλά
πιστεύω πως αυτό θα γίνει και
ότι θα πρέπει να το κάνουμε»,
τόνισε στους δημοσιογράφους ο
γερουσιαστής Καρλ Λεβίν, που
προεδρεύει στην επιτροπή Αμύ-
νης.

Ο Λεβίν πρόσθεσε, υπαινισ-
σόμενος πιθανά αντιαμερικανικά
αντίποινα, ότι «άποψή του είναι
πως» η δημοσίευση των φωτο-
γραφιών «θα πρέπει να καθυστε-
ρήσει έως ότου κατευνασθούν οι
αντιδράσεις».

Από την πλευρά του, ο ανε-
ξάρτητος συνάδελφός του Τζο
Λίμπερμαν, επικεφαλής της επι-
τροπής Εσωτερικής Ασφάλειας,
τόνισε πως «θα ήταν απαραίτητο
να δημοσιευθούν οι φωτογραφίες
-όσο αποτρόπαιες και εάν είναι,
γιατί αυτός επλήγη στο κεφάλι

από τις σφαίρες - προκειμένου
να διαψευσθεί κάθε υποψία ότι
αυτό αποτελεί έναν δόλο της
αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Λίμπερμαν δηλώνει πλήρως
πεπεισμένος ότι ο νεκρός άνδρας
είναι όντως ο Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν.

Οπως τονίζει ο Ρεπουμπλικα-
νός πρόεδρος της επιτροπής Πλη-
ροφοριών της Βουλής των Αντι-
προσώπων Μάικ Ρότζερς, «εμείς
επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε
πώς θα κρατηθεί η αξιοπρέπεια -
εάν υπάρχει κάποια- του Οσάμα
Μπιν Λάντεν ώστε να μην εκτρα-
χυνθούν τα προβλήματα σε άλλα
σημεία του Κόσμου και πώς θα
προσφέρουμε επαρκείς αποδεί-
ξεις, προκειμένου ο κόσμος να
γνωρίζει πως επρόκειτο όντως
για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν».

Σκέφτονται να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες του Λάντεν

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («Το Βήμα»). Eί-
ναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά
θαύματα της φύσης. Παράλληλα
όμως αποτελεί ένα από τα μεγα-
λύτερα μυστήρια για τους γεω-
λόγους. Κανείς ως τώρα δεν έχει
μπορέσει να εξηγήσει πώς δημι-
ουργήθηκε το Γκραντ Κάνιον,
πώς σχηματίστηκαν οι ιδιόμορ-
φες στρώσεις των πετρωμάτων
του και πώς απέκτησε τη θεαμα-
τική του ομορφιά. Τώρα μια νέα
θεωρία έρχεται να δώσει τη δική
της ερμηνεία. Ερευνητές του Πα-
νεπιστημίου Ράις με επικεφαλής
τον καθηγητή Γεωλογίας Αλαν
Λεβάντερ εξέτασαν νέα, αναλυ-
τικότερα και πιο αξιόπιστα δεδο-
μένα από το υπέδαφος της πε-
ριοχής και κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι το σύμπλεγμα των
βράχων που υψώνονται στην Πε-
διάδα του Κολοράντο προήλθε
από ένα βούλιαγμα.

Οπως υποστηρίζουν, μάγμα
που ανέβηκε από τα κατώτερα
στρώματα της Γης ανάγκασε την
επιφάνεια του φλοιού να κατέβει
προς τα κάτω παίρνοντας τη θέση
της. Οι γεωλογικές ανακατατάξεις
που ακολούθησαν οδήγησαν
στον σχηματισμό των μοναδικών
στρώσεων των πετρωμάτων που
αποκάλυψε τελικά ο ποταμός Κο-
λοράντο χαράζοντας τους βρά-
χους στο πέρασμα των χρόνων.

Οι περισσότερες θεωρίες που
έχουν προταθεί ως τώρα για την
ερμηνεία του σχηματισμού του
Γκραντ Κάνιον επικεντρώνονται

στα ανώτερα στρώματα της Γης -
δηλαδή στον φλοιό και στα δυο
τμήματα του άνω μανδύα: τη λι-
θόσφαιρα, η οποία αποτελείται
από τις στερεές λιθοσφαιρικές
πλάκες που βρίσκονται σε μόνιμη
κίνηση, και την ασθενόσφαιρα, η
οποία αποτελείται από ρευστό
μάγμα. Η ομάδα του Λεβάντερ
εξέτασε δεδομένα από το
«USArray», ένα δεκαετές πρό-
γραμμα για την εξερεύνηση ολό-
κληρου του αμερικανικού υπεδά-
φους που ξεκίνησε πριν από με-
ρικά χρόνια από το δυτικό τμήμα
των ΗΠΑ κατευθυνόμενο προς τα
ανατολικά. Οι νέες πληροφορίες
από τους υψηλής ακριβείας σει-
σμογράφους έδειξαν στα βόρεια
του Γκραντ Κάνιον μια ψυχρή και

ασυνήθιστα πυκνή δομή σε βά-
θος περίπου 200χλμ. Σε αυτό το
σημείο οι ειδικοί θεωρούν ότι
εντόπισαν την αιτία του σχημα-
τισμού του φαραγγιού.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε
στην επιθεώρηση «Nature» ο κα-
θηγητής Λεβάντερ υποστηρίζει
ότι η ανώμαλη αυτή δομή δεν εί-
ναι τίποτε άλλο από ένα κομμάτι
του φλοιού και του λιθοσφαιρικού
μανδύα το οποίο αποκόπηκε και

βούλιαξε εξαιτίας μιας ξαφνικής
ανόδου μάγματος από την ασθε-
νόσφαιρα προς την επιφάνεια. Η
ασθενόσφαιρα, η οποία βρίσκεται
σε ρευστή κατάσταση, συνηθίζει
τέτοιου είδους ανόδους προς την
επιφάνεια, όταν φυσικά της δίνε-
ται διέξοδος. Καθώς οι ρευστές
μάζες της φθάνουν στα ψυχρότε-
ρα στερεά ανώτερα στρώματα ψύ-
χονται, με αποτέλεσμα να προ-
καλούν «σκασίματα» και φθορές.

Ο Λεβάντερ θεωρεί ότι όταν
το καυτό μάγμα ανέβηκε προς τη
λιθόσφαιρα στο σημείο όπου σή-
μερα βρίσκεται το Γκραντ Κάνιον
-αρχικά εξαπλώθηκε και στη συ-
νέχεια άρχισε να ψύχεται ώσπου
στερεοποιήθηκε.  

Ο όγκος που δημιουργήθηκε
ήταν όμως τόσο βαρύς ώστε υπο-
χώρησε προς τα κάτω, αφήνοντας
ένα κενό. Αυτό γέμισε και πάλι
από τη ρευστή ασθενόσφαιρα, η
οποία απλώθηκε ξανά και έκανε
ολόκληρη τη γεωλογική επιφά-
νεια του φλοιού να υψωθεί προς
τα πάνω. Οπως υπολογίζει ο κα-
θηγητής, αυτό το «βούλιαγμα»
του μανδύα έλαβε χώρα περίπου
πριν από έξι εκατομμύρια χρόνια
και αποτελεί την πιο πρόσφατη
γεωλογική ανωμαλία στην Πεδιά-
δα του Κολοράντο.  Η χρονολό-
γηση αυτή έρχεται να προστεθεί
στις άλλες που συνηγορούν υπέρ
του «νεαρού» της ηλικίας του
Γκραντ Κάνιον το οποίο πρόσφα-
τα αμφισβητήθηκε από μια μελέ-
τη που υποστήριξε ότι το φαράγγι
έχει παρελθόν όχι έξι, όπως θεω-
ρείτο ως τότε, αλλά 17 εκατομ-
μυρίων ετών.

Η θεωρία του «βουλιάγματος»
έχει προταθεί στο παρελθόν και
από άλλους ερευνητές, κανείς
όμως ως τώρα δεν είχε εντοπίσει
γεωλογικά στοιχεία που να τη
στηρίζουν.  Ορισμένοι ειδικοί
ωστόσο θεωρούν ότι η ανακάλυ-
ψη του Λεβάντερ χρήζει περαι-
τέρω στήριξης. 

Νέα θεωρία εξηγεί τη γέννηση του Γκραντ Κάνιον

Πακιστανοί στρατιώτες φυλάσσουν τον περιβάλλοντα χώρο της
οικίας όπου διέμενε ο Οσάμα μπιν Λάντεν.

Κανείς ως τώρα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει δεν
έχει μπορέσει να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το Γκραντ Κά-
νιον, πώς σχηματίστηκαν οι ιδιόμορφες στρώσεις των πετρω-
μάτων του και πώς απέκτησε τη θεαματική του ομορφιά.

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ.
(«Ασοσιέιτεντ Πρες»). Ο Σουχαΐμπ
Ατάρ, συντάκτης των πιο διάση-
μων μηνυμάτων στο Twitter τις
τελευταίες ημέρες, θέλει μόνο να
τον αφήσουν να κοιμηθεί, αφού
μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση,
χωρίς να το γνωρίζει, ένα γεγονός
παγκόσμιας εμβέλειας: την αμε-
ρικανική στρατιωτική επιχείρηση
κατά του Οσάμα μπιν Λάντεν στο
Πακιστάν.

«Ο μπιν Λάντεν είναι νεκρός.
Δεν τον σκότωσα εγώ. Σας παρα-
καλώ, τώρα αφήστε με να κοιμη-
θώ» γράφει, καθώς η ιστορία του
μηνύματός του στο Twitter έχει
κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο σύμβουλος σε εταιρεία Πλη-
ροφορικής, εγκαταστάθηκε στο
Αμποταμπάντ αναζητώντας την
ησυχία. Μέχρι να ακούσει τον
ήχο του ελικοπτέρου τη νύκτα
της Κυριακής προς τη Δευτέρα
δίπλα στο σπίτι του και να το
γράψει σε μήνυμά του στο Twitter.

Εκτοτε έχει γίνει σταρ στο
Ιντερνετ και τον «ακολουθούν»
90.000 άνθρωποι. Ο 33χρονος
έχει λάβει τεράστια ποσότητα
email και αιτήσεις για συνεντεύ-
ξεις από τα διεθνή μέσα ενημέ-
ρωσης και το μπλογκ του δέχθηκε
επίθεση από πειρατές του κυβερ-

νοχώρου. Oμως ο Σοχαϊμπ Ατάρ,
«με 18χρονη πείρα στον προ-
γραμματισμό και επτάχρονη γο-
νεϊκή πείρα», δεν έχει καμία όρεξη
να παραμείνει στο προσκήνιο και
έχει αγνοήσει τις περισσότερες
αιτήσεις για συνεντεύξεις.

«Είμαι καθισμένος και έχω
συνδεθεί. Η ηλεκτροδότηση δεν
έχει αποκατασταθεί και οι πόλεμοι
δεν εξαφανίσθηκαν. Ο κόσμος
δεν άλλαξε» έγραψε σε χθεσινό
μήνυμά του.

Ολα άρχισαν με λίγες λέξεις

που γράφτηκαν στον υπολογιστή
του τη νύκτα της Κυριακής προς
τη Δευτέρα από το σπίτι του στο
Αμποταμπάντ, στους λόφους, σε
απόσταση μίας ώρας από το Ισλα-
μαμπάντ: «Ενα ελικόπτερο πετάει
επάνω από το Αμποταμπάντ στη
μία το πρωί» (γεγονός σπάνιο),
και στη συνέχεια «Φύγε ελικό-
πτερο πριν βγάλω τη γιγάντια
μυγοσκοτώστρα μου».

Σύμφωνα με την παρουσίαση
του προφίλ του στο Twitter o Σο-
χαϊμπ Ατάρ αποφάσισε «να κάνει

ένα διάλειμμα και να φύγει από
την πόλη και το συνεχές τρέξιμο
και να καταφύγει στα όρη» με
τον υπολογιστή του.

«Ενα τεράστιο παράθυρο εκρή-
γνυται εδώ κοντά, στο στρατιωτικό
τετράγωνο του Αμποταμπάντ. Ελ-
πίζω ότι δεν είναι η αρχή για
κάτι που θα πάει στραβά», γράφει
στο Twitter υπογράφοντας
«ReallyVirtual».

«Ολα είναι σιωπηλά μετά τη
έκρηξη, αλλά ένας φίλος την
άκουσε σε απόσταση 6 χιλιομέ-
τρων. Το ελικόπτερο έφυγε. Θα
έλεγε κανείς ότι η γιγάντια μυ-
γοσκοτώστρα μου δούλεψε» έγρα-
ψε κάνοντας link με ένα δημοσί-
ευμα για ένα ατύχημα με ελικό-
πτερο.

Στη συνέχεια αρχίζει να έχει
ερωτηματικά για το περιστατικό:
«Κάποιοι που βρίσκονται στο Δί-
κτυο αυτή τη στιγμή λένε ότι το
ένα ελικόπτερο δεν ήταν πακι-
στανικό».

«Είναι περίεργο, διότι η μετε-
γκατάστασή μου στο Αμποταμπά-
ντ εντασσόταν στη στρατηγική
μου για ησυχία και ασφάλεια

αφού οι Ταλιμπάν δεν διαθέτουν
πιθανότατα ελικόπτερα και αφού
μού λένε ότι δεν είναι δικά μας,
η κατάσταση είναι πραγματικά
περίεργη».

Λίγη ώρα αργότερα ένας από
τους αναγνώστες του Σοχαΐμπ
Ατάρ κάνει τη σύνδεση ανάμεσα
στα γεγονότα στο Αμποταμπάντ
και το επικείμενο διάγγελμα του
Μπαράκ Ομπάμα. «Νομίζω ότι η
συντριβή του ελικοπτέρου στο
Αμποταμπάντ στο Πακιστάν και
η ανακοίνωση του Μπαράκ Ομπά-
μα έχουν κάποια σχέση».

Τότε είναι που ο Σοχαΐμπ Ατάρ
συνειδητοποιεί ότι ήταν ο πρώτος
που μετέδωσε αυτό το παγκό-
σμιου ενδιαφέροντος γεγονός,
χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα
της σημασίας του. 

«Ο Οσάμα μπιν Λάντεν σκο-
τώθηκε στο Αμποταμπάντ, Πακι-
στάν. Οι ISI (οι μυστικές υπηρε-
σίες του Πακιστάν) το επιβεβαί-
ωσαν. Πως, πω και μετά μού μι-
λάτε για γείτονες!», γράφει. «Ουπς,
τώρα είμαι ο τύπος που μετέδωσε
τα της επιδρομής κατά του Οσάμα
χωρίς να το ξέρει».

H σελίδα του Ατάρ στο twitter.

Σταρ του Διαδικτύου ο άνδρας που μετέδωσε την επέμβαση

Στο ανώτατο
σημείο του
πλησιάζει 
το χρέος

/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ
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GRYRO/GRILLMAN μόνο πεπειρα-
μένος για το ΙΟΝΙΑΝ GRILL CAFE
που ανοίγει σύντομα στο NEW
ROCHELLE, NY. Ζητήστε τον Χρή-
στο (914) 403-1357.

116520/10569/05-10

ΜΑΓΕΙΡΑΣ πεπειραμένος να εργα-
στεί, Δευτέρα-Παρασκευή, σε CAFE-
TERIA/RESTAURANT στο LONG IS-
LAND, 20 λεπτά από Brooklyn 1/2
ώρα από Αstoria. Ζητήστε τον Δη-
μήτρη (914) 602-2589.

116519/8775/05-10

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α πεπειραμένοι για
πλήρη απασχόληση στο “MYKONOS
RESTAURANT”, 172 Plandome Rd, 
Manhasset, NY 11030. Tηλ. (516)
365-0113, ζητήστε την Μαρία ή τον
Οδυσσέα. 

116513/13517/05-09

Experienced COOK GRILLMAN for
SOUVLAKI/GYRO RESTAURANT in
PORTLAND, MAINE. Please call
(917) 848-7907, ask for Costas.

116518/17569/05-12

Μεγάλο ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ με πολύ
καλή πελατεία ζητά ΜΟΔΙΣΤΡΑ με
πείρα σε επιδιορθώσεις γυναικείων
ρούχων. Πρέπει να μιλά λίγα αγ-
γλικά. Ποσοστά 60/40, εργασία 5 ή
6 μέρες την εβδομάδα. Καλή ευκαι-
ρία να κάνετε καλά χρήματα! Πε-
ριοχή HICKSVILLE, L.I. (exit #44
off Long Island Expressway). Tηλ.
(516) 931 -9287.

116517/7132/05-04

FlatRate Moving is seeking experie-
nced HANDYMAN/MOVERS. Must
be reliable and have flexible work
schedule. Moving experience a plus.
Basic knowledge of carpentry, as-
sembly/disassembly. Attractive com-
pensation and benefits. Work in and
around Manhattan. Must be authori-
zed to work in U.S.  To apply visit
27 Bruckner Blvd., Bronx NY 10454
Monday-Friday 9am-5pm. One stop
from Manhattan.

116505/13928/05-10

FlatRate Moving is seeking experi-
enced FOREMEN and DRIVERS
(CDL, C,D,E). Must be reliable and
have flexible work schedule. Moving
experience a plus. Attractive com-
pensation and benefits. Work in and
around Manhattan. Must be authori-zed
to work in U.S.  To apply visit 27
Bruckner Blvd, Bronx, NY 10454
Mon-Friday 9am-5pm. One stop
from Manhattan.

116506/13928/05-10

WATERPROFING CONSTRUCTION
COMPANY located in LONG ISLAND
CITY is currently looking to hire the
following: JOB SITE SUPERVISOR,
FOREMAN and SCAFFOLD MECHA-
NICS.  Please call: (646) 208-3184
to set up an appointment.

116495/14689/05-05

DINER COOK-AMERICAN CUISINE
/GRIDDLE/COUNTER/PACKER/SAN-
DWICHMAN. Top experience only.
Excellent Salary. Day/night shifts.
Must be legal American Citizen and
speak English. Call (718) 891-5239,
bet. 6:30 - 8:00pm.

116498/14821/05-06

DRIVERS WANTED
Zητούνται OΔHΓOI πεπειραμένοι.
Πρέπει να έχουν TLC, καθαρή άδεια
οδηγήσεως και να μιλούν Aγγλικά.
Iατρική περίθαλψη. Tηλ. (212) 355-
1936.

116444/13357/05-09

COSTAS 
EMPLOYMENT AGENCY

32-10 30th Ave., 2nd Floor
ASTORIA, NY

Τηλ.(718) 274-1712
ή

(718) 274-1825
Διαθέτουμε όλων των ειδών εργα-
σίες 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
709623/7486/05-31

WHITESTONE, QUEENS
Πολυάσχολο GROCERY/DELI με ελ-
ληνικά/μεσογειακά προϊόντα. Καλή
λίστα. Τιμή $169,000 plus inventory.
Τηλ. (347) 368-6516, ζητ, τον John.

201008/167802/05-13

NORTH CAROLINA
PIZZA/FAST FOOD, εβδομ. εισπρά-
ξεις $18,000, λίστα 16 χρόνια, ενοί-
κιο $2,200, 80 καθ., 70% take out,
ανεξάρτητο κτίριο με drive-in win-
dow.  Πωλείται λόγω συνταξιοδότη-
σης του ιδιοκτήτη. Η τιμή μειώθηκε
στα $339,000 με προκαταβολή
$139,000. Τηλ. (910) 736-8484.

201018/16254/06-03

ATLANTA, GA
DINER, εβδομ. εισπρ. πάνω από
$40,000 με απουσία ιδιοκτήτη, 15
χρ. λίστα, ενοίκιο με τους φόρους
$8,000, 160 καθ. Τιμή $1,100,000.
Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί. Ζητ. τον
Gus (770) 374-6351 και
SEAFOOD/REST., μόνο dinner. Ετή-
σιες εισπρ. πάνω από $2,000,000,
kai και με απουσία ιδιοκτήτη, 300
καθ.+room for catering, 16 χρ. λί-
στα. Ενοίκιο με τους φόρους $9,500.
Τιμή $1,200,000. Ιδιοκτήτης χρη-
ματοδοτεί. Ζητ. τον Γιάννη (770)
865-1406.

200988/13378/05-07

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ!
•ALBANY:DINER σε οικόπεδο 2
acres, 260 καθ., εξαιρ. περιοχή. Ζη-
τούν $2.600,000.
•CATSKILLS: ITALIAN RESTAURANT
με BAR, 135 καθ. Πωλείται η επι-
χείρηση. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
Διαθέτουμε άλλα diners στην περιοχή
Ζητ. τη Σωτηρία (518)330-5661

ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ DEVELOPERS!
•NORTH NEW JERSEY: DINER με
άδεια ποτού, σε οικόπεδο 3 acres.
Prime land. Δεχτές μόνο σοβαρές
προτάσεις.
•NORTH NEW JERSEY: DINER με
άδεια ποτού+μεγάλες εισπρ. Ζητούν
$3,400,000 με προκατ. $1,200,000.
•CENTRAL NEW JERSEY: DINER
230 καθ., πολύ μεγάλη λίστα, λο-
γικό ενοίκιο. Τ. $1.200,000. Ιδιο-
κτήτης χρηματοδοτεί.
•SOUTH NEW JERSEY: DINER με
άδεια ποτού, υψηλές εισπρ., τελείως
ανακαινισμένο. Ζητούν $4,400.000.
•SOUTH NEW JERSEY:RESTAURANT/
SPORTS BAR/CATERING με άδεια
ποτού. Πωλούνται επιχείρηση ακί-
νητο $3,200.000.
•PENNSYLVANIA, κοντά στο Se-
same St.: DINER σε οικόπεδο 1 3/4
acres, 260 καθ. Τ.$2,575,000, με
30% προκατ. Balance at 5%, 12 χρό-
νια χρηματοδοτεί ο ιδιοκτήτης.
Υπάρχουν διαθέσιμα 3 ακόμη Diners
στην ίδια περιοχή.

Zητήστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY

(718) 981-5800 ή στό κινητό
(718)619-7985

200142/16167/12-31

EYKAIPIEΣ!!!
•CΑFΕΤΕRΙΑ μέσα σε κτίριο, εβδομ.
εισπρ. $8,000, ανοιχτό 5 μέρες. Τ. 135,000
με προκαταβολή $65,000.
•LUNCHEONETTE, NJ: Gold Mine! 10
χρόνια λίστα, ενοίκιο $2,200 με όλα τα
utilities. Εβδομ. εισπρ. $4,500-$5,000.
Τ.$45,000 με προκαταβολή $25,000.
•DINER, L.I., 34 χρόνια λίστα, $35,000
εβδομ. εισπρ., κλείνει 11μ.μ. Ολική τιμή
ευκαιρίας $1,050,000 με $250,00 προκα-
ταβολή.
•Eλληνοαμερικάνικο RESTAURANT:
Eβδομ. εισπρ. $17,000, λίστα 10
χρόνια. Eνοίκιο $2,950 μαζί με τους
φόρους. Τ.$360,000 με $160,000
προκατβολή.
•PIZZA/FAST FOOD, QUEENS: Eβδομ.
εισπρ. $11-12,000, λίστα 10 χρόνια.
T.$180,000,προκαταβολή $80,000.
•COFFEE SHOP: 12 χρόνια λίστα, ενοίκιο
$8,000 με τους φόρους, εβδομ. εισπρ.
$25,000. Τ.$650,000 με προκαταβολή
$250,000.
•COFFEE SHOP: 9 χρόνια λίστα, εβδομ.
εισπρ. $10,000,  κλείνει νωρίς. Τ.$220,000,
προκαταβολή $100,000.
•COFFEE SHOP: Εβδομ. εισπρ. $13,000-
14,000, ενοίκιο $3,000. Τ.$275,000 με
προκαταβολή $125,000.
•COFFEE SHOP: 10 χρόνια λίστα,
εβδομ. εισπρ. $9,500-10,000, ενοίκιο
$2,900. Τ.$150,000 με προκαταβολή
$65,000.
•COFFEE SHOP: 12 χρόνια λίστα, ενοί-
κιο $5,000 με όλα τα utilities, εβδομ.
εισπρ.$14-15,000. Τ.$375,000 με προ-
καταβολή $150,000. 
•Ελληνικό RESTAURANT, L.I.:Εβδομ.
$13,000. Τ.$220,000 με προκαταβολή
$80,000.
•DELI, MANHATTAN:Εβδομ. εισπρ.
$38-40,000. Κλείνει νωρίς. Λίστα 14
χρόνια. Τ.$1,100,000.
•Το ξακουστό CARAVEL στο BROOK-
LYN: No key money., 25 χρόνια λίστα.
Ιδανικό για καλό diner.

PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166

201278/847/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS 
1)PIZZERIA, ΜΑΙΝΕ (South of Portland,
στο κέντρο της πόλης, Καθιερωμένη επι-
χείρηση 2,200 τπ., ετήσιες εισπρ. περί-
που $475,000. Ωραίο dining rm, ανετη
κουζίνα, μεγάλη λίστα, ενοίκιο $2,700.
Πωλ. η επιχείρηση $225,000 με 1/2
προκαταβολή.
2)PIZZERIA/FAST FOOD, MA: No
Delivery, ανοιχτό 6 μέρες, καινούρ-
γιο μαγαζί με κουζίνα σε άριστη κα-
τάσταση, ωραίο dining rοοm, 49
καθ. Full liquor license. Eτήσιες
εισπρ. πάνω από $450,000. Eνοίκιο
$2,000/μήνα NNN με 15 χρόνια λί-
στα. Πωλ. επιχείρηση για $249,000
με το 1/2 προκαταβολή.
3)PIZZERIA: Εξαιρετική περιοχή
GILFORD, NH, ωραίο dining room
και κουζίνα. Ετήσιες εισπράξεις
πάνω από $500,000. Μακροχρόνια
λίστα, ενοίκιο $2,600 τον μήνα.
Πωλ. επιχείρηση $275,000 με
$125,000 προκαταβολή. Κερδοφόρα
επιχείρηση.
4)PIZZERIA/FAST FOOD: Main St.
loc, 20 λεπτά από ΒΟSTON, ΜΑ,
Εβδομ. εισπρ. $8,500, delivery, 20
καθ., καλά εξοπλισμένη κουζίνα.
Ενοίκιο $1,900 με μακροχρόνια λί-
στα. Πωλ. η επιχείρηση για $160,000
με προκαταβολή $100,000.
5)SEAFOOD/FAST FOOD, DENNIS,
CAPE COD, MA, 85 καθ., D/R. Ιδιος
ιδιοκτήτης για 30 χρόνια. Aνοιχτό 10
μήνες τον χρόνο. Ενοίκιο $2,500ΝΝΝ.
Μεγάλο παρκιν. Πωλ. η επιχείρηση
$250,000 με προκαταβολή $150,000.
Εξαιρετική ευκαιρία!
6)PIZZA/FAST FOOD: FRANMIN-
HAM, MA, Rte 9. Καθιερωμένη επι-
χείρηση για 40 χρ.(center pizza).
Νo delivery. Κτίριο 1,500τπ. με με-
γάλο υπόγειο. Πωλ. επιχείρηση
και ακίνητο $599,000. Μερική
χρηματοδότηση από ιδιοκτήτη.

OLYMPIC  GROUP  REALTY
(508) 274-1916 / (508) 495-0015

Nassos G.  Prapas  
Owner/ Broker

207496/623/12-31

EYKAIPIEΣ!!!
1)PIZZA/ROAST BEEF SHOP,
NORTH of BOSTON, MA: Eβδομ.
εισπρ. $23,000, ωραιότ. με καινούρ-
γιο εξοπλισμό, 15 χρ. λίστα. μεγάλο
πάρκιν. Πολύ καλή περιοχή. Tιμή
$650,000 με $400,000 προκατ.
2)PIZZA/RESTAURANT,NORTHERN
CT, near ENFIELD: Eβδομ. εισπρ.
$13,000, καλές ώρες. Μόνο 10% de-
livery, 67 καθ. Μεγάλο πάρκιν, 10
χρ. λίστα, ενοίκιο $2,300. Ιδανικό
για οικογένεια. Ζητούν $259,000 με
προκαταβολή $125,000. 
3)PIZZA/SUBS, πλησίον FRAMI-
NHAM,MA:Εβδομ. εισπρ. $14-15,000,
20 χρ. λίστα, 50 καθ., B+W. πάρκιν
με 3,600τπ. Τιμή $350,000 με
$150,000 προκατ.
4)BREAKFAST/LUNCH, CAPE COD,
ΜΑ: Eποχιακό, ανοιχτό μόνο 9 μή-
νες. Εισπρ. μεικτά $450,000, με 90
καθ., μεγάλο πάρκιν. Ιδιος ιδιοκτή-
της για 30 χρόνια. Ζητούν $225,000
με προκαταβολή $100,000.
5)DONUT SHOP με το ΑΚΙΝΗΤΟ,
καλή περ. στο BROCKTON AREA,
MA: 6 μέρες,  πάρκιν για 15 αυτο-
κίνητα. Ιδιος ιδιοκτήτης για 25 χρ.
Ζητούν $375,000, προκατ. $125,000.
Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
6)GAS STATION με το ΑΚΙΝΗΤΟ,
ΒΟSTON,MA, 2 Bays, 14,000 τπ.
Εχει άδεια να πουλά μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, 55,000 γαλλόνια/μήνα
+επιδιορθώσεις. Tιμή για επιχείρηση
& ακίνητο $675,000 με $175,000
προκατ. Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί. 
7)PIZZA/SUBS, LYNN/SWAMP-
SCOTT, MA: Εβδομ. εισπρ. $8,000,
13 χρ. λίστα, πάρκιν. Ζητούν μόνο
$150,000 με $70,000 προκαταβολή.
Listings wanted, New England area

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

207860/438/12-31

CENTRAL PENNSYLVANIA 

•DINER-ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!
Ανοιχτό 24 ώρες, σε οικόπεδο 1.50
acres. Κτίριο 6,000τπ.  με 28 καθ.
•DINER-ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!
Εξαιρετική περιοχή, δίπλα σε εθνική
οδό, ξενοδοχεία/μοτέλς. Kτίριο 6,700
τπ. με 210 καθ. Πωλ. επιχείρηση και
εξοπλισμός.
•RESTAURANT- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ! Κτίριο 8,400τπ., σε οικόπεδο
5+acres, 300τπ. με πρόσοψη σε γω-
νία και σε μεγάλο κεντρικό δρόμο.
Πωλούνται επιχείρηση, εξοπλισμός
και ακίνητο. Επιπρόσθετο οικόπεδο
για επένδυση.
•RESTAURANT- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ! 5 acres οικόπεδο, γωνία,
200 καθ. στο dining & 200 καθ. στο
banquet & baking facilities on pre-
mises. Κοντά σε μεγάλη τουριστική
περιοχή.
•FORMER RESTAURANT/BANQ.
FAC. - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!
Κτίριο 12,200τπ., 4,63 acres, Zoning
allows medical use, financial insti-
tution, office, motel κ.λπ.
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.

(717) 761-8106
THOMAS MALLIOS, BROKER

www.commercialrealtygroupinc.com
2040RE/321/12-31

Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA#
0794803 Sells 5/18/11 7:15am 1 West End
Ave Nyc 1997Chev 1G1JF5245V7199943
re:Lewis, R; 1991Dodge 1B3XA46K4MF5
53282 re:Moran,M; 1995Pontiac 1G2HX
52K0S4259310 re:Scott,R: 8:00am 401 E
74 St Nyc 2006Vespa ZAPM319K665006
656 re:Ford,R: 9:00am 2801 Jeorme Ave
Bx 2003Kia KNDUP131936456488 re:Ro-
driguez-Jimenez,N: 9:30am 4327 3 Ave
Bx 2007Me/Be WDBUF56X57B034448
re:Pena,M; 1994Toyota JT3VN39W6R013
2553 re:Toure,F: 10:00am 55 W 169 St Bx
1998Toyota 2T1BR18E4WC060625 re:Shi
llingford,S; 2004Lincoln 1LNHM83W34Y
649896 re:Rafandy Car,Inc: 10:30am 260
E 143 St Bx 2004Ford 2FMDA57634BA79
413 re:Family Support Systems: 11:00am
691 E 137 St Bx 2003Lincoln 5LMFU28R
73LJ32519 re:Hill,K: 11:30am 950 West
chester Ave Bx 2006Chrysler 2C3KA53G2
6H123254 re:Ramsey,R: 12:00pm 800 Bra
dy Ave Bx 2003Me/Be 4JGAB75E03A377
787 re:DCFS Trust:12:30pm 1027 E Gun-
hill Rd Bx 2005Chev 1G1ZT52835F1783
18 re:Rosa,T; 1996Dodge 1B4GP44R7TB
281598 re:Carberry,Jr.R-Daston; 1998Do
dge 1B4HS28Y1WF118841 re:Harrison,
D:1:00pm 3700 Boston Rd Bx 2005Nissan
1N6AA07B95N547087 re:Daniel,Everly:
1:45pm 111 West Sanford Blvd Mt Vernon
2009Ford 1FTZR14E39PA69374 re:Kmaps
Corp: 2:30pm 281 Tarrytown Rd White
Plains 2001BMW WBAFB33511LH23711
re:Wagner,M: Publ 4/27/11 & 5/4/11  

270996/9336

Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA#
0794803 Sells 5/16/11 10:30am 2699 Rich-
mond Terrace SI 2001GMC 1GTHG35F811
186766 re:Reliable Electric of SI,Inc: 11:15
am 2018 Hylan Blvd SI 2002Chrysler 2C3H
D56GX2H150175 re:Rollins,V:  2:15pm 9
Canoe Pl Rd Hampton Bays 2000Kawasaki
KAW54505F000 re:Zarin,R; 2006Seadoo YD
V27167D606 re:Hason,U; 2001Kawasaki KA
W11252L001 re:Coates,P; 2002Kawasaki
KAW51629D202 re:Wolff,K; 1997Kawasaki
KAW96267F797 re:Wolff,K; 2004Bombardier
ZZN46029C404 re:Botticelli,G; 2005Yamaha
YAMCM220B505 re:Trimarco,J; 2003Bom-
bardier ZZN70593D303 re:Bracken,B; 2004
Yamaha YAMA2096I304 re:Bracken,B; 2009
Seadoo YDV32046C909 re:Borja-Delgado,A;
2005Karavan 5KTWS17185F208330 re: Bra
cken,B; 2001Yamaha YAMA4499A101 re:
Macaulay,W; 2001 Yamaha YAMA4003B101
re:Macaulay,W; 2007Yamaha YAMC4595E7
07 re:Strough,S; 2008Yamaha YAMC1529B8
08 re:Hayden,M; 2004Yamaha YAMCP814E
404 re:Giuliano,M:Publ 4/27/11 & 5/4/11

270996/9336

All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia,
Auctioneer #1130254 Sells 5/20/11 at
8:30AM at 49 Crown St, Bklyn 2007 SU
ZUK MCY #JS1GN7DA872102151 Re:F.
C. CHONG;10:30AM 13166B 40th Rd.,
Qns 2004 ME/BE 2D #WDBTJ65J04F07
0405 Re:XIAO TIAN. WANG;12:30PM 4360
Bronx Blvd, Bx 2007 FORD 4D #1FAFP5
3U77A168259 Re:C.L. STEVENSON/JLM
ENTERPRISES INC; 2001 FORD SUBN
#1FMYU02161KA71718 Re:L.D. CURRY
/ALL BRAND MOTORS INC; 2007 CHEVY
4D #2G1WB58N679337525 Re:A.U. DIC
KSON/ALL BRAND MOTORS INC; 2007
TOYOTA COROLLA #2T1BR32E37C744
863 Re:S.A. DEMIRCI/JLM ENTERPRISES
INC;3PM 324 Uniondale Ave., Uniondale,
NY 1999 ISUZU RODEO #4S2CM58W8X
4341094 Re:F. GARCIA-ROSARIO;3:30
PM 305 Babylon Tpke, Roosevelt, NY 2004
NISSA 4D #3N1AB51D54L734870 Re:C.
A. MARTINEZ;4PM 661 Burnside Ave,
Lawrence, NY 2007 HYUNDAI SONATA
#5NPET46C47H194244 Re:ADAMSON,
TRISTAN JAY/ADAMSON, KENISHA JU-
DITH/HARVEY WEISMAN;4:30PM 216-
20 Hempstead Ave, Qns 2004 NISSAN 4D
#1N4AL11D04C144838 Re:C.C. ZENNY
/M.B. ZENNY.  Publ.05/4 & 05/11/2011.

271014/1975

Garageman’s Lien Sale B. Sperber DCA#
0794803 Sells 5/25/11 8:00am 555 11 St
Bklyn 2000Mazda JM1BJ2227Y0225494
re:Corradini,N: 9:45am 3333 Broadway
Nyc 1993Ford 1FDEE14N3PHA63393 re:
Jimenez,S; 2002Dodge 2B4GP44392R72
8914 re:Clark,P: 10:00am 3270 Broadway
Nyc 2006Wuxi Hy LFETCK20867000253
re:Lewis,A; 1998Honda 1HGEJ7126WL0
68260 re:Cepeda,N: 10:30am 141 Dyck-
man St Nyc 2000Nissan JN1CA31D3YT7
23075 re:Mora,S: 10:45am 409 W 218 St
Nyc 2001Chev 3GNFK16T51G271720 re:
Lugo,R: 11:15am 55 Richman Plz Bx 1996
Plymouth 2P4GP4432TR693584 re:Hila
rio,R: 11:45am 1414-24 Cromwell Ave Bx
2000Ford 2FAFP74W2YX149882 re:Cor-
torreal,M: 12:00pm 1600 Sedgwick Ave
Bx 1998Toyota 2T1BR18E2WC037859 re:
Duckett,D: 12:30pm 615 Jackson Ave Bx
1994Acura JH4DB7554RS002567 re:Gon
zalez,J: 1:00pm 691 E 137 St Bx 2004
Lincoln 1LNHM81W34Y606470 re:Peral
ta,M: 1:30pm 1660 E 233 St Bx 1999Ford
1FDAF57F6XEA07666 re:Esmine Robin-
son Corp: 2:15pm 212 Main St New Ro
chelle 2005Nissan 1N4BA41E95C874611
re:Noisette,J: 3:00pm 49-1 Fullerton Ave
Yonkers 2006Intl 1HTMMAAL66H204576
re:Lougassi,K: Sells 5/27/11 11:00am 688
Main St Nyc 2000Audi WAULH24B0YN0
65603 re:Sun,K: 12:30pm 696 So Main St
Freeport 1986Tiara SSUF0221D686 re:
Kuehnast,H: Publ 5/4/11 & 5/11/11

271017/9336

ΑUC 0935861 sells on 5/16/11 at 9:00am at
593 Christopher Ave., Bklyn NY 2009 Kawas
JKAZX4R139A010545 Re:A T Espinal/D Lewis
/HSBC Bank Nevada NA. 9:30am at 50 Sheri-
dan Blvd, Inwd, NY 1996 Infini JNKCP01D6T
T530873 Re:R B Wynn/Capital One FSB. 10:30
am at 90 Colonial Dr, E Ptchog, NY 1981 Silve
STN09012M81A DOC 630438 Re:J & S Levan-
tino/M J Levantino. 11:00am at 598 Mid Cntry
Rd, St Jas NY 2005 Kia KNDUP132856656418
Re:J G Joseph. Publ. 4/27/11 & 5/4/11.

270974/10550

All N.Y. Auctioneers, Edward J. Norcia,
Auctioneer #1130254 Sells 5/13/11 at
8:30 AM at 2716 Morton Av, Oceanside,
NY 2005 CADIL 4D #1G6KD54Y55U214
446 Re:EVOLVE DELIVERY INC;10AM
192-12 47th Ave., Qns 2008 FORD SUBN
#1FTSX21R48EC33536 Re:CAB EAST
LLC/M.R. POTASH; 10:30AM 118-02 14
Rd, Qns 2006 TOYOTA 4D #4T1BE32K16
U155471 Re:J.A. BRITO;11AM 40-19 23rd
St, Qns 2002 BMW 4D #WBAGN63412
DR08001 Re:SANTOS, KENNY, ARNOLD/
B.B. CHERIF;11:30AM 71-05 64th St, Qns
2002 FORD EXPEDITION #1FMPU16L22
LA95247 Re:A. GERLAK/D. LAPISKI;2PM
PO BX 912 Rte 6, Mahopac, NY 1967 PON
TIAC FIREBIRD #223377U123683 Re:P.
SILVESTRO/T. SILVERSTRO. Publ.04/27
& 05/4/2011.

270991/1975

GARAGEMAN’S LIEN SALE: S WITTEN-
BERG DCA #0942218 SELLS 5/19/11 9am
127A Pineaway Av Suf 07 Yamaha JYARN2
0E37A003734 Re:James,D; 9:30am 284
Wicks Rd Suf 96 SE/DO ZZNM0199E696
Re:Dorf,C,P; 10:30am 364 Siegel St Nas 97
SE/DO ZZND3936K697 Re:Cortez,J,P; 11
am 64 Mount Joy Av Nas 00 BMW WBAAM
3345YFP744629 Re:Hubbard,M,C; 11:30am
188 Nssau Rd Nas 84 BMW WBAAK7404
E8707822 Re:Durden,D,C; 12pm 138-14 Lin
den Bl Qns 97 Ford 1FMDU34X4VZA75829
Re:McClow Jr,C; 2pm 204 Rockland Av Ma-
maroneck 99 Dodge 1B7KF23WXJ585578
Re:Diberardino,A. Publ. 05/04 & 05/11/11

270994/636

•ASTORIA/ 42nd St., ΟΙΚΙΑ 2 οι-
κογ. τούβλινη 4 + 3 δωματίων, τε-
λειωμένο υπόγειο, ωραία αυλή και
μπαλκόνι, γκαράζ και πάρκιν. Τιμή
$719,000.
•ASTORIA/21st AVE.& 28th ST. γωνία
ΟΙΚΙΑ 2 οικογενειών, τούβλινη, 5+5+3
δωμάτια, γκαράζ. Ευρίσκεται σε εξαιρε-
τική κατάσταση. Τιμή $875,000.
•ASTORIA/35th AVE & 33rd ST.,
ΟΙΚΙΑ 2 οικογενειών με διαμ. των
5+6 δωματίων. Τιμή $695,000.
•ASTORIA/27th AVE., Astoria Blvd.,
OIKIA 3 οικογενειών, 5+4+4 δω-
ματίων, υπόγειο. Τιμή $679,000.
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ CONDO 3 1/2 δωματίων,
ενός υπνοδ. Τιμή $249,000.
• ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ CONDO 4 δωματίων, 2
υπνοδωμάτια+1 δωμ. για αποθήκη,
laundry στο υπόγειο. Τιμή $369,000.
•ASTORIA/30 Ave., CONDO 3 1/2
δωμ. με μπαλκόνι και πάρκιν, σε
εξαιρετική κατάσταση. Καινούργιο
κτίριο. Τιμή $395,000.
•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ CONDO με 3 1/2 δωμά-
τια, ένα υπνοδωμάτιο. Ευρίσκεται
σε εξαιρετική κατάσταση. Tιμή
$249,000.
•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ CONDO με 4 δωμάτια, 2
υπνοδωμάτια. Eυρίσκεται σε εξαιρε-
τική κατάσταση. Tιμή $349,000.

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

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

22221RE/45/12-31

•ASTORIA/BROADWAY RESTAU-
RANT με καλή λίστα, 170 καθ.,
εβδομ. εισπρ. $30-40,000. Πωλείται
λόγω συνταξιοδοτήσεως.
•ASTORIA/UPPER DITMARS: ΔIAM.
CONDO, B’όροφος με θέα στο πάρκο.
γων., ευρύχωρο, φωτεινό, 1 υπν.,
ξύλινα (δρύινα) πατώματα, πλυντή-
ριο/στεγνωτήριο ρούχων και πλυντή-
ριο πιάτων. Tιμή $310,000. Tηλ. έχου-
με το κλειδί!
•LONG ISLAND CITY: Διπλό γωνιακό
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 18Χ200, (200 π. πάνω
στη 35η λεωφ.). Υπάρχει μέσα διό-
ροφο κτίριο που περιλ. στο ισόγειο
μαγαζί και στο 2ο όροφο διαμέρι-
σμα. Επίσης υπάρχει χώρος για
πάρκιν 15 αυτοκινήτων. Τιμή
$950,000.
•LONG ISLAND CITY: Mεγάλο ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ 50Χ150, πάνω σε κεντρική
λεωφόρο. Στο οικόπεδο υπάρχουν
2 ΟΙΚΙΕΣ των 2 οικογ. εκάστη. Εξαι-
ρετική ευκαιρία για πεπειραμένο κα-
τασκευαστή. Τιμή $2,800.000.
•ASTORIA, 30th Ave area: EΠAΓΓEΛ-
MATIKOΣ XΩPOΣ με έγκριση για ια-
τρικό ή κοινοτικό κέντρο ή γραφεία
συλλόγου, 3,750 τ.π. Eνοίκιο $6,250
τον μήνα. 
•ASTORIA/UPPER DITMARS, BAR-
CLAY GARDENS: ΔIAMEPIΣMA/
CONDO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κα-
τάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο,
κοινόχρηστα $328/μήνα. T. $460,000. 
•ASTORIA/SHORE TOWER: ΔIA-
MEPI ΣMA CONDO ενός υπνoδ. με
μπαλκόνι και ξύλινα πατώματα,
πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. Tιμή
$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

UPPER DITMARS, ΔΙΠΛΟKATOIKIA
τούβλ., ανεξ., 2+2 υπνοδ. και ημιτε-
λειωμένο υπόγειο. Οικόπεδο 60Χ76. 
ASTORIA/31th Ave, MONΟΚΑΤΟΙ-
ΚΙΑ, τα πάντα καινούργια, 2 υπνοδ.
και μεγάλο τελειωμένο υπόγειο.
ΑSTORIA/DITMARS, STRIP MALL,
αποτελούμενο από 4 ΜΑΓΑΖΙΑ με
πάρκιν και υπόγειο.
ASTORIA/31th Ave, ΟΙΚΙΑ 3 οικογ.
τούβλ. 2+1+1  υπνοδ., γκαράζ, driveway.
ΑSTORIA/UPPER DITMARS, MONO-
KATOIKIA τούβλ., σε εξαιρ. κατάστα-
ση, γκαράζ, driveway, μεγάλη αυλή.
ΑSTORIA, στην ιστορική περιοχή
MANSION/ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ανε-
ξάρτητη, τελείως ανακαινισμένη σε
οικόπεδο 45Χ122 με 5 υπνοδ., 5
τζάκια, πάρκιν για 6 αυτοκίνητα.
UPPER DITMARS, ΟΙΚΙΑ 2 οικογ.
τούβλ. 5+5 δωμ., τελειωμένο υπό-
γειο, σε εξαιρετική κατάσταση.

CARMELA VLACICH
Licensed real estate Associate
Realty Executives Today

32-56 Steinway St., Astoria, NY
Γραφείο:(718) 932-3800
Κινητό (917) 882-4238

220390/15870/05-31

LONG  ISLAND
•HICKSVILLE: Oικία split level
ranch expanding, σαλόνι, τραπεζα-
ρία, καθιστικό, 4 υπν., 2 λουτρά, τε-
λειωμένο μεγάλο υπό γειο, 1 1/2
γκαράζ. Μπορεί να μετατραπεί σε
Μ/D. Tιμή $457.500.
•HICKSVILLE:OIKIA Ranch, σαλόνι,
τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα, 3
υπνοδωμ., 1 1/2 λουτρά, μεγάλο τε-
λειωμένο υπόγειο, C/AC, γκαράζ 2
αυτοκ. Πολλά έξτρα. Tιμή $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. Tιμή
$565.000.
•BETHPAGE: Oικία Colonial, με-
γάλο σαλόνι, τραπεζαρία, 4 υπνο-
δωμ., μεγάλη κουζίνα, καθιστικό με
τζάκι,3 λουτρά, μεγάλο τελειωμ.
υπόγειο, γκαράζ, 2 αυτοκινήτων.
Tιμή $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. Tιμή
$525.000.
WOODBURY: OIKIA split level, με-
γάλη κουζίνα με τζάκι, C/AC,
3 υπνοδ. 2 λουτρά, τελειωμένο υπό-
γειο, γκαράζ 2 αυτοκινήτων, εξαι-
ρετική κατάσταση. Τιμή $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

ΓΛΥΦΑΔΑ, εξαιρετικό ΟΡΟΦΟΔΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ τελευταίου ορόφου 128
τ.μ. με πανοραμική θέα Υμηττό και
Θάλασσα, μεγάλες βεράντες, θέση
πάρκιν πυλωτής, αποθήκη, τζάκι,
αυτόνομη θέρμανση. Μοναδική θέα.
Τιμή 750.000 ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας,Αθήνα 01130-210-9680756 ή
εδώ (917)3199235.

260963/14279/05-10

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΛΕΣΒΟΣ). Πωλούνται
3 παραλιακά ΚΤΗΜΑΤΑ, όμορα, άρ-
τια και οικοδομήσιμα, συνολικού εμ-
βαδού 14,500τμ. Με καταπληκτική
θέα θάλασσα. Κατάλληλα για άμεση
εμπορική ή τουριστική εκμετάλ-
λευση. Τιμή 730,000€. Για ανάλυση
– φωτό – σχέδια γράψτε μας: Loizos
Alex, Loizos Group International
Real Estate, 59 Panepistimiou Avenue,
10564, Athens Greece. 
Tel: 011-30-210-3213213 
Fax: 011-30-210-3214305 
E-mail:info@loizosgroup.com
Web: www.loizosinvgroup.com

AA41/05-04

PRINCIPAL CONSTRUCTION CORP. 
14-31 Αstoria 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!

License by NY State!
Τηλ. (718) 278-3843 

Email: Principalcorp@earthlink.net
ή στο website:principalgc.com

779719/2279/05-10

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 
1088
• 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

Zητούνται Υπάλληλοι 

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

EMPLOYMENT
AGENCIES
TIMES SQUARE
license #0250270
224 West 35th St.,) 

(Rm 1405A), Manhattan
(212) 255-6620/1

QUEENS PLAZA
license #0906297

42-15 Crescent St. (Rm 706B)
L.I.C., NY 11101

(718) 392-3253/4
Fax: (718) 392-3256

Δύο γραφεία που ειδικεύονται στα:
RESTAURANTS, CONSTRUCTIONS, 
FACTORIES, OFFICES, HOTELS,

CAMPS, CLUBS, κλπ.
Εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

Πωλήσεις Οικιών

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Legal Notice/Auction Notice

Πωλήσεις στην Ελλάδα

Εργολάβοι

Αρχιτέκτονες

Δικηγόροι

Μικρές Αγγελίες10

[ 
\

ΜΙ�ΚΡΕΣ�ΑΓ�ΓΕ�ΛΙΕΣ
ΔΙΑ�ΦΗ�ΜΙ�ΣΕΙΣ
ΣΥΝ�ΔΡΟ�ΜΕΣ
ΑΓΟΡΑ�ΒΙ�ΒΛΙΩΝ

(718) 784-5255

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

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
9:00π.μ.-5:30μ.μ.

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ: 10π.μ.-3μ.μ.

Δεχό�μα�στε��AMERICAN��EXPRESS,���VISA,��MASTER��CARD��και�DISCOVER�για�αγγε�λίες,�δια�φη�μί�σεις��και�συν�δρο�μές�(718)�784-5255

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2011 

CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-17 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY

(718) 357-4800

< F LU S H I N G / AU B U R N DA L E :
MONOKATOIKIA τούβλ., πλησίον Αγ.
Νικολάου, συγκοινωνίας και LIRR,  σε
άριστη κατάστ. Ολα καινούργια, τρα-
πεζαρία, σαλόνι, κουζίνα,  3 υπνοδ.,
τελειωμένο υπόγειο με ξεχωριστή εί-
σοδο και 2 μπάνια με jacuzzi, γκαράζ.
Τ.$554,000. 
<BAYSIDE: MONOKATOIKIA τούβλ.
τύπου split level, τελείως ανακαιν., σα-
λόνι, τραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα,  καθι-
στικό, 5 υπνοδ., 3 λουτρά, τελειωμένο
καθιστικό στο υπόγειο, δρύϊνα πατώμα-
τα, C/AC, γκαράζ. Τ. $1,099,000.
<FRESH MEADOWS: OIKIA 5 οικογ.,
τούβλ., καιν.,  των 2 και ενός υπνοδ., 4
μπαλκόνια,  laundry rοοm. T.
$959,000.
<BAYSIDE: MONOKATOIKIA ανεξ.,
σε ωραία περιοχή, μεγάλη κουζίνα, τρα-
πεζαρία, σαλόνι, 3 υπνοδ., 2 λουτρά,
τελειωμένο υπόγειο. Τ.$509,000.
<DOUGLASTON: kαινούργια ΔΙΠΛΟ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ με 2 διαμερίσματα των  3
υπνοδ. και 2 λουτρά έκαστο,  μεγάλες
κουζίνες, μπαλκόνια, τελειωμ. . υπόγειο
υπόγειο, γκαράζ.  Τ. $1,348,888.

<FLUSHING/AUBURNDALE: ΜΟΝΟ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, τούβλ., ανεξ., τύπου Ranch,
πλησίον Αγ. Νικολάου, σε αριστη κα-
τάστ., καιν. και μεγάλη κουζίνα, τρα-
πεζαρία, σαλόνι με τζάκι,  3 υπνοδ.,
31/2 λουτρά, τελειωμένο υπόγειο, γκα-
ράζ. Τιμή $735,000.
<WHITESTONE: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ανε-
ξάρτητη, από καινούργιο stucco, ωραία
περιοχή, μεγάλη καινούργια κουζίνα,
σαλόνι, τραπεζαρία, 1 1/2  λουτρό ,
υπόγειο. Πολλά έξτρας. Τ. $725,000.
<WHITESTONE:MONOKATOIKIA
τούβλ., ανεξάρτητη, πλησίον Τιμίου
Σταυρού, οικόπεδο 38Χ150, καινούργια
κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, 3 υπνοδ.,
2 λουτρά, καθιστικό με συρόμενη πόρτα
για την αυλή, τελειωμένο υπόγειο, γκα-
ράζ. Τ.$659,900.
<ASTORIA:MONOKATOIKIA, οικόπεδο
18Χ150, σε άριστη κατάσταση, καιν.
κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, 2 υπνοδ.,
τελειωμ. υπόγειο, 3 μπάνια. Τ.$559,000.

***********
<QUEENS: RESTAURANT, εξαιρ. περιοχή,
κεντρικός δρόμος, $12,000 εβδομ.
εισπρ., πάρκιν.  Τ.$150,000.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΙΣ

760 Manhattan Ave.
Greenpoint, Brooklyn, NY 11222

ΕΛΕΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ

(718) 522-3495

ΕΡΩΤΙΚΑ, ΓΑΜΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΤΥΧΙΑ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

ΒΟΗΘΑ ΣΕ 
ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΟΜΑNΤΕΙΑ
ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡOΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Μέντιουμ/Αστρολόγοι

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μαςσύζυγο, πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΓΚΩΤΣΗ
από τον Αγιο δημήτριο Ευρυτανίας

ετών 85

που απεβίωσε την Κυριακή 1 Μαϊου 2011
κηδεύουμε την Τετάρτη 4 Μαϊου και ώρα 2:00 μ.μ., εις τον ιερό

ναό της Αγίας Αικατερίνης στο Burlington, North Carolina.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

H σύζυγος
ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΓΚΩΤΣΗ

Τα παιδιά
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ και ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ JAMES
ΛΑΜΠΡΙΝΗ και ΤΑΣΟΣ BAYNE

και τα πολυαγαπημένα εγγόνια του
Tα αδέλφια

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΩΤΣΗΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΛΑΤΣΙΑ

Τα ανίψια,  τα εξαδέλφια
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.

801102/17573

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα  «Nέα Κρήτη»). Αλλη μία
αυτοκτονία συνταράσσει την
Κρήτη και δημιουργεί ερωτημα-
τικά, καθώς δεν σχετίζονται όλες
με οικονομικά αδιέξοδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μό-
λις μία εβδομάδα σημειώθηκαν
συνολικά πέντε αυτοκτονίες στο
νομό Ηρακλείου!

Για την τελευταία αυτοκτο-
νία, όπως έγραψε η τοπική εφη-
μερίδα «Νέα Κρήτη», τον απαγ-
χονισμένο 49χρονο αντίκρισε ο
πεντάχρονος γιος του! 

Το άψυχο σώμα του αυτόχει-
ρα κρεμόταν στην κουζίνα σε
παράθυρο που οδηγεί στο φω-
ταγωγό και το δυνατό κλάμα του
μικρού παιδιού σήμανε συνα-
γερμό για το τραγικό περιστατι-
κό που σημειώθηκε αυτή τη φο-
ρά στην περιοχή των Καμινίων
Ηρακλείου και συγκεκριμένα
στην οδό Ελευθέρνης.

Την ίδια ώρα αναπάντητα
έμεναν τα ερωτήματα γιατί να
δώσει τέλος στη ζωή του ο
49χρονος και οικοδόμος στο
επάγγελμα, καθώς δεν βρέθηκε
κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα που
να εξηγεί τους λόγους. Οι πλη-
ροφορίες πάντως κάνουν λόγο

για οικογενειακά ζητήματα συ-
ναισθηματικής φύσεως που αν-
τιμετώπιζε ο αυτόχειρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για
τον Νικόλαο Μαστροπαύλο του
Δημητρίου, ο οποίος βρέθηκε
νεκρός λίγο πριν τις 5 το από-
γευμα της Δευτέρας στο σπίτι
όπου διέμενε στην οδό Ελευθέρ-
νης 6. Αρχικά τον εντόπισε ο

5χρονος γιος του, ο οποίος και
άνοιξε την πόρτα του σπιτιού
τους για να μπουν και να συν-
δράμουν οι γείτονές του και
ιδιοκτήτες του διαμερίσματος
του πρώτου ορόφου στο οποίο
διέμενε.

Σημειώνεται ότι το δυνατό
κλάμα του παιδιού ακούστηκε
μέχρι το συνεργείο αυτοκινήτων
που βρίσκεται στο ισόγειο και
ξεσήκωσε τον γιο του ιδιοκτήτη
του κτιρίου, ενώ παράλληλα στο
διαμέρισμα του πρώτου ορόφου
κατέφτανε και η αδελφή του

από το δεύτερο όροφο για να
δει τι συμβαίνει, αφού, όπως δή-
λωσε στην Αστυνομία, λίγο πριν
το κλάμα άκουσε από το φωτα-
γωγό τον επιθανάτιο «ρόγχο»
που άφηνε ο 49χρονος λίγο πριν
ξεψυχήσει. Μάλιστα, όπως είπε,
άκουσε «σαν να έκανε κάποιος
εμετό»...

Σύμφωνα με τα στοιχεία και
της Αστυνομίας, ο 49χρονος
χρησιμοποιώντας σχοινί και επι-
στρατεύοντας μια καρέκλα, την
οποία στη συνέχεια έσπρωξε με
το πόδι του, κρεμάστηκε μέσα
στην κουζίνα του σπιτιού του
από το πόμολο παραθύρου που
οδηγεί στο φωταγωγό.

Το σοκ για το 5χρονο αγόρι
που αντίκρισε τον πατέρα του
ήταν μεγάλο. Σοκαρισμένοι
όμως με αυτό που αντίκρισαν
έμειναν και οι γείτονες του
49χρονου που ειδοποίησαν την
Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι εκείνη τη
στιγμή έτυχε να περνά από την
οδό Ελευθέρνης ένα περιπολικό
και η παρουσία στο χώρο των
αστυνομικών ήταν άμεση. Στο
σημείο έφτασε και ιατροδικα-
στής, ενώ ειδοποιήθηκε και η
σύζυγος του 49χρονου, η οποία

κατάγεται από την Αρμενία. 
Τη στιγμή που έδωσε τέρμα

στη ζωή του ο 49χρονος η γυ-
ναίκα του έλειπε από το σπίτι
γιατί ήταν στη δουλειά. Εργάζε-
ται σε συνεργείο καθαρισμού.

Από την πρώτη στιγμή δεν
προέκυψαν στοιχεία που να
οδηγούν σε εγκληματική ενέρ-
γεια όσον αφορά στο θάνατο
του 49χρονου. Παράλληλα δεν
βρέθηκε κάποιο ιδιόχειρο σημεί-
ωμα που να εξηγεί ο αυτόχειρας
τους λόγους για τους οποίους
έβαλε τέρμα στη ζωή του. Αν και
οικονομικά, μιας και ήταν οικο-
δόμος, είχε πληγεί εξαιτίας και
της οικονομικής κρίσης, ασφα-
λείς πληροφορίες αναφέρουν ότι
οι κύριοι λόγοι που τον οδήγη-
σαν στον απαγχονισμό ήταν οι-
κογενειακοί και μάλιστα συναι-
σθηματικής φύσεως.

Στο ζευγάρι υπήρχαν προ-
βλήματα και τσακωμοί. Αξίζει
τέλος να αναφερθεί ότι, όταν
ρωτήθηκε από την Αστυνομία η
σύζυγος του 49χρονου αν γνώ-
ριζε ή είχε καταλάβει τίποτα,
εκείνη απάντησε ότι είχε κατα-
λάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά,
χωρίς όμως να προσδιορίζει τί-
ποτα συγκεκριμένο.

Με μορφή χιονοστιβάδας οι αυτοκτονίες σε Κρήτη

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Μικρή υποχώρηση παρου-
σίασε χθες το δολάριο έναντι του
ευρώ, καθώς η ισοτιμία διαπραγ-
ματευόταν στα 1,4779 από το
επίπεδο των 1,4874 δολαρίων
που έκλεισε τελικά στην αγορά
της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα.

Η πτώση του ευρώ εκτιμήθηκε
από αναλυτές τεχνικού χαρακτή-
ρα, ενώ ώθηση είχε το δολάριο
στον απόηχο του θανάτου του
Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Παράλληλα, κάτω από τα 125
δολ. το βαρέλι υποχωρούσε χθες
και η τιμή του Brent, ενώ πτώση
κατέγραφε και το αμερικανικό
αργό στα 112,89 δολάρια το βα-
ρέλι.

Σταθεροποιητικά κινούνταν
πάντως χθες ο χρυσός ο οποίος
διαπραγματευόταν στα 1.558,08
δολ. η ουγγιά, μετά την αναρρί-
χησή του σε επίπεδα ρεκόρ για
τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση,
φθάνοντας τα 1.575,70 δολ. η

ουγγιά τη Δευτέρα.
Τα αμερικανικά συμβόλαια

του χρυσού για παράδοση Ιουνί-
ου έκλεισαν με άνοδο 70 σεντς
φθάνοντας στα 1.557,10 δολ.
αφού κυμάνθηκε από τα
1.540,30 έως 1.577,40 δολ. η
ουγγιά.

Οσον αφορά στις αγορές, στην
Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 1.412,84 μονάδες με απώ-
λειες 1,14%, ενώ κινούμενος
πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος
της συνεδρίασης έφτασε να υπο-
χωρεί σε ποσοστό έως και 1,73%.

Στον FTSE20 ξεχώρισε η άνο-
δος της Ελλάκτωρ σε ποσοστό
2,86% στα 3,24 ευρώ. Σε αρνη-
τικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέ-
σεις δέχθηκαν οι Eurobank και
Βιοχάλκο με απώλειες 3,98% και
3,75%. Πάνω από 3% υποχώρη-
σαν και οι ΟΤΕ και Jumbo κλεί-
νοντας στα 7,75 και 5,41 ευρώ
αντίστοιχα, ακολούθησαν οι Al-
pha Bank και ΕΤΕ με απώλειες

2,84% και 1,91%, ενώ οι τίτλοι
των Τρ. Πειραιώς, Τιτάν και Mo-
tor Oil υποχώρησαν 1,83%,
1,05% και 1,01% αντίστοιχα.

Την ώρα έκδοσης του «Ε.Κ.»,
νευρικότητα επικρατούσε στη
Wall Street, υπό το φόβο αντίποι-
νων για το θάνατο του Οσάμα
Μπιν Λάντεν.

Ο Dow Jones κέρδιζε 0,17%
στις 12.828 μονάδες, ωστόσο ο
Nasdaq έχανε 0,55% στις 2.848
μονάδες, ενώ ο S&P500 είχε
απώλειες 0,12% στις 1.359 μο-
νάδες.

Από την τάση αυτή επηρεά-
στηκαν και τα ευρωπαϊκά Χρη-
ματιστήρια, με αποτέλεσμα στο
Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 να
κλείσει με άνοδο 0,21% στις
6.082 μονάδες, όμως στο Παρίσι,
ο δείκτης CAC 40 έχασε 0,29%
στις 4.096 μονάδες και στη
Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX να
έχει πτώση 0,36% στις 7.500 μο-
νάδες.

Μικρή υποχώρηση για το δολάριο 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΠΕ»). Στο περιθώριο
της συζήτησης της Επιτροπής
Εξωτερικών και Αμυνας της Βου-
λής, που προηγήθηκε της συνε-
δρίασης της επιτροπής Εξοπλι-
σμών, διημείφθη έντονο φραστι-
κό επεισόδιο μεταξύ του βουλευ-
τή της ΝΔ Ευάγγελου Μεϊμαρά-
κη και του βουλευτή του ΛΑΟΣ,
Ιωάννη Κοραντή. Υστερα από τα
έντονα φραστικά πυρά που αν-
τάλλαξε επί ημέρες ο πρώην
υπουργός της ΝΔ με τον πρόεδρο
του ΛΑΟΣ, από την ημέρα της
ψηφοφορίας στη Βουλή για τη
σύσταση προκαταρκτικής επιτρο-
πής για τα υποβρύχια, οι τόνοι
ανέβηκαν και πάλι χθες το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυ-
τήκοων βουλευτών -δεδομένου
ότι δεν κατεγράφη τίποτε στα
πρακτικά- το επεισόδιο ξεκίνησε
όταν ο βουλευτής του ΛΑΟΣ είπε
«καλημέρα» στον κ. Μεϊμαράκη.

Εκείνος φέρεται να του απάν-

τησε με απολύτως απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς ότι «δεν θέλει
‘καλημέρα’ από όσους θέλουν να
τον πάνε στην προανακριτική και
στο Ειδικό Δικαστήριο και λένε
ότι τα ‘πήρε’». Μάλιστα, τον κά-
λεσε να βγουν έξω «για να τα
βρουν».

Το επεισόδιο προς στιγμήν
εκτονώθηκε, αφού ο κ. Κοραντής
δεν απάντησε, ενώ λίγο πριν τη
λήξη και της δεύτερης συνεδρία-
σης ο κ. Μεϊμαράκης συνέχισε
στον αποχωρούντα βουλευτή του
ΛΑΟΣ λέγοντας «αυτά να τα πεις
στον αδελφό του προέδρου σου»
(σ.σ. γνωστός δημοσιογράφος),
ενώ εκείνος ανταπάντησε: «Αυτά
όχι σε μένα, αλλά στον ενδιαφε-
ρόμενο».

Οπως έγινε γνωστό, ο κ. Κο-
ραντής έστειλε επιστολή διαμαρ-
τυρίας για το επεισόδιο στον
πρόεδρο της Βουλής.

Στο μεταξύ, όπως συζητήθηκε
στην κλειστών των θυρών συνε-

δρίαση, στην οποία σημειώθηκε
και το προαναφερθέν επεισόδιο,
η διερεύνηση της υπόθεσης από
την ειδική κοινοβουλευτική επι-
τροπή αμυντικών εξοπλισμών και
συμβάσεων θα ξεκινήσει από τις
τελευταίες εξελίξεις στην υπόθε-
ση προμήθειας των γερμανικών
υποβρυχίων, δηλαδή από την πε-
ρίοδο της υπουργίας του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου και τους χειρι-
σμούς που ο ίδιος έκανε τα τε-
λευταία δύο χρόνια. 

Η έρευνα έτσι θα προχωρήσει
προς τα πίσω για να «συναντη-
θεί» με την έρευνα που θα διε-
νεργεί η προκαταρκτική επιτρο-
πή.

Η πρόταση κατατέθηκε από
τον ίδιο τον υπουργό Αμυνας στη
συνεδρίαση της Επιτροπής, για
την οποία θα πρέπει να προηγη-
θεί αλλαγή του Κανονισμού της
Βουλής, ώστε να αποκτήσει τις
οιονεί ανακριτικές αρμοδιότητες
που έχει και η Επιτροπή Θεσμών

και Διαφάνειας, δηλαδή τη με-
τατροπή σε άτυπη εξεταστική
επιτροπή.

Στην ίδια συνεδρίαση η πτέ-
ρυγα της ΝΔ και ειδικά ο πρώην
υπουργός Ευάγγελος Μεϊμαρά-
κης ζήτησε μετ’ επιτάσεως να
προσλάβει η επιτροπή χαρακτή-
ρα εξεταστικής και να εκδώσει
και πόρισμα.

Ο Υπουργός Αμυνας, γνωστο-
ποίησε, τέλος, ότι με δεδομένο
πως η γερμανική εταιρεία «Fer-
rostaal» που συμπράττει στην
κατασκευή των υποβρυχίων από
το 2000 (και έχει καταδικαστεί
ήδη στη Γερμανία) ανήκει σε με-
γάλο βαθμό σε ένα fund του Αμ-
που Ντάμπι, θα ζητηθεί από τον
εκεί Ελληνα πρέσβη να ασκηθεί
η μεγαλύτερη δυνατή πίεση,
ώστε η γερμανική εταιρεία να
καταθέσει στις ελληνικές Αρχές
και επιτροπές όσα περισσότερα
γνωρίζει για την εξεταζόμενη
υπόθεση.

Εντονο φραστικό επεισόδιο Μεϊμαράκη και Κοραντή

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΠΕ»). «Μαραθώνια»
απολογία ενώπιον της 10ης ει-
δικής ανακρίτριας έδωσε χθες ο
εφοριακός Νίκος Ανδριόπουλος,
που κατηγορείται για κατάχρηση
μεγάλων χρηματικών ποσών από
την ΚΓ’ ΔΟΥ όπου υπηρετούσε.

Ο εφοριακός, που κατηγορεί-
ται για ψευδείς βεβαιώσεις σε
συνδυασμό με τις επιβαρυντικές
διατάξεις του νόμου 1608/50
«περί καταχραστών του Δημοσί-
ου» και για νομιμοποίηση εσό-
δων από παράνομη δραστηριό-
τητα, φέρεται, σε υπόμνημα που
κατέθεσε στην ανακρίτρια, να

αποδέχεται τις κατηγορίες και
να δηλώνει ειλικρινή μεταμέλεια
για τις πράξεις του, προτιθέμενος
να επιστρέψει στο Δημόσιο ποσά
που έχει στην κατοχή του, αλλά
και περιουσιακά στοιχεία που
απέκτησε από τα καταχρασθέν-
τα ποσά.

Σύμφωνα με τον συνήγορό
του, ο κατηγορούμενος, που άρ-
χισε να απολογείται στη μία χθες
το μεσημέρι, έχει διάθεση συ-
νεργασίας με την ανακρίτρια και
πληροφορίες αναφέρουν πως
έχει κατονομάσει ιδιώτες στους
οποίους έδινε χρηματικά ποσά
από τα παράνομα «έσοδά» του. 

Μάλιστα φαίνεται να επιση-
μαίνει πως στην υπόθεση δεν εμ-
πλέκεται κανένας συνάδελφος
του.

Το κατηγορητήριο που έχει
σχηματισθεί σε βάρος του Αν-
δριόπουλου αφορά το ποσό των
499 χιλιάδων ευρώ που σύμφω-
να με την δικογραφία καταχρά-
στηκε το 2011, ενώ διενεργείται
έρευνα του ΣΔΟΕ για να εντοπι-
στούν τα ποσά που ιδιοποιήθηκε
προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται έτοιμος να
επιστρέψει ποσό 165 χιλιάδων
ευρώ που έχει στην διάθεση
του, αλλά και ένα σπίτι στον Βύ-

ρωνα, ένα εξοχικό στην Αίγινα
και ένα τζιπ που απέκτησε από
την παράνομη δραστηριότητα
του.

Ο εφοριακός φαίνεται να δέ-
χεται ότι ξεκίνησε την δράση του
πριν τρία χρόνια, χωρίς να είναι
σε θέση να υπολογίσει το συνο-
λικό ποσό που κατάφερε να απο-
κομίσει εκδίδοντας ψευδή εν-
τάλματα πληρωμών. 

Οπως προέκυψε εξέδιδε τα
εντάλματα σε ονόματα ανυπο-
ψίαστων φορολογουμένων ει-
σπράττοντας ο ίδιος τα χρήματα
μέσω τραπεζικών λογαριασμών
που άνοιγε ως συνδικαιούχος.

«Μαραθώνια» απολογία καταχραστή εφοριακού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα  «Το Βήμα»). Συμβολικό
χαρακτήρα κατά του ρατσισμού
και των κοινωνικών διακρίσεων
κάθε είδους προσδίδει ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Γ. Καμίνης, στην
επιλογή του να γίνει υπό την αι-
γίδα του Δήμου Αθηναίων το
Athens Pride 2011, η γιορτή των
ομοφυλόφιλων.

Παρά τις αντιδράσεις που
προκαλεί η απόφαση αυτή -πιο
πρόσφατες εκείνες της «Χρυσής
Αυγής» κατά την τελευταία συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου - ο κ. Καμίνης προβάλ-
λει ως προεκλογική του δέσμευ-
ση το σεβασμό στη διαφορετι-
κότητα με προμετωπίδα το «δι-
καίωμα στην αξιοπρέπεια».

Είναι χαρακτηριστικό ότι κά-

λεσε τους δημότες της Αθήνας,
αλλά και γενικότερα της ελλη-
νικής κοινωνίας, να ανοίξουν τη
συζήτηση για τη δυσμενή κοι-
νωνική διάκριση την οποία υφί-
στανται οι ομοφυλόφιλοι. «Θα
δώσουμε συμβολικά την αιγίδα
στο επόμενο Athens Pride, γιατί
θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια
στιγμή γι’ αυτό το τόσο σοβαρό
ζήτημα να μιλήσουμε και να
βγει ανοικτά στο φως», σημεί-
ωσε. 

Περιέγραψε ως θλιβερή
πραγματικότητα να υπάρχουν
ελληνικές οικογένειες οι οποίες
αισθάνονται ότι κρύβουν «έναν
σκελετό στο ντουλάπι τους», να
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
αναγκάζονται να κρύβουν τη
προτίμηση τους, ενώ όλοι οι

υπόλοιποι μπορούν να το κά-
νουν ελεύθερα. «Κι αυτό είναι
ένα θέμα ελευθερίας», τόνισε
ενώ χαρακτήρισε «χρέος» του
Δήμου, όπως παρέχει την αιγίδα
του σε δεκάδες εκδηλώσεις κάθε
χρόνο, να γίνει το ίδιο για τους
ομοφυλόφιλους που θα κάνουν
τη δική τους γιορτή.

«Τρέφω την εδραία πεποίθη-
ση ότι όσο περίεργο μας φαίνε-
ται σήμερα το γεγονός ότι οι
μαύροι στον αμερικάνικο νότο
ήταν αναγκασμένοι να δίνουν
τη θέση τους στα λεωφορεία,
στους λευκούς κι αυτό μέχρι τη
δεκαετία του ’60- άλλο τόσο θα
μας φαίνεται σε μια γενιά πα-
ράλογο, το γεγονός ότι καθόμα-
σταν να συζητάμε αυτά τα πράγ-
ματα», ανέφερε με έμφαση.

Η φετινή γιορτή των ομοφυ-
λόφιλων, Athens Pride 2011 -
Ημέρα Υπερηφάνειας, θα διε-
ξαχθεί στην Αθήνα, Πλατεία
Κλαυθμώνος, στις 4 Ιουνίου. Η
στήριξή της διοργάνωσης από το
Δήμο Αθηναίων έρχεται, πάν-
τως, μετά τις εξαγγελίες του
υπουργού Πολιτισμού Παύλου
Γερουλάνου, για το πρόγραμμα
«Athens Every Week» με το
οποίο επιχειρείται να γίνει πό-
λος έλξης η Αθήνα - έχει ανα-
πτυχθεί η συζήτηση για τη φι-
λοξενία του φεστιβάλ ομοφυλό-
φιλων «Athens Rainbow We-
ek»... Οπως διευκρινίζεται μάλι-
στα από το επιτελείο Καμίνη, ο
Δήμος δεν θα δώσει «ούτε ένα
σεντ» για το Athens Gay Pride
2011...

Υπό την αιγίδα Δήμου Αθηναίων το Athens Pride

5χρονος βρήκε
απαγχονισμένο
τον 49χρονο 
πατέρα του

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «ΑΠΕ»). Επιτέλους μεί-
ωση! Για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια, καταγράφεται ση-
μαντική μείωση των καπνιστών
στην Ελλάδα, σε ποσοστό που,
σύμφωνα με κάποιες έρευνες,
ξεπερνά το 4%, ενώ με άλλες
αγγίζει και το 9%.

Παρά το γεγονός ότι η εφαρ-
μογή του νόμου δεν θεωρείται
επιτυχημένη, φαίνεται ότι σιγά
σιγά οι καπνιστές αντιλαμβάνον-
ται από μόνοι τους την ανάγκη
να περιορίσουν και τελικώς να
κόψουν το κάπνισμα, επισήμανε
ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας, Αντώνης Δη-
μόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε
ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία
τριών μελετών φαίνεται σημαν-
τική μείωση του αριθμού των
καπνιστών, αλλά και όσων εν-
διαφέρονται να κόψουν το κά-
πνισμα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός
των καπνιστών που χρησιμοποι-
ούν τα ιατρεία διακοπής του κα-
πνίσματος, που λειτουργούν στα
νοσοκομεία.

Ενδιαφέρον έχουν και τα
στοιχεία μιας άλλης μελέτης,
που δείχνει ότι πάνω από το
65% των Ελλήνων δηλώνουν ότι
δεν καπνίζουν πλέον στην έξοδό
τους, ενώ περίπου το 70% θεω-
ρεί θετική εξέλιξη την ύπαρξη
νόμου που απαγορεύει το κά-
πνισμα.

Από την πλευρά της, η πρό-
εδρος του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων, καθηγή-
τρια Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού
έκανε λόγο για το μιμητισμό, αλ-
λά και το κακό παράδειγμα, το
οποίο μπορεί να είναι εξίσου ση-
μαντικό με μια μεγάλη καμπά-
νια υπέρ του τσιγάρου. Οπως
χαρακτηριστικά είπε, μια νοση-
λεύτρια που καπνίζει, είναι σαν
να κάνει μια διαφήμιση για το
τσιγάρο αξίας 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν σήμερα στο
υπουργείο Υγείας, τα πρόστιμα
που έχουν επιβληθεί σε όσους
δεν τηρούν το νόμο ανέρχονται
στο ένα εκατ. ευρώ, ενώ -όπως
είπε η κ. Κρεμαστινού- στη
γραμμή 1142 έχουν γίνει, μέχρι
τώρα, 23 χιλιάδες καταγγελίες
για παραβάσεις του νόμου.

Σημαντική
μείωση των

Ελλήνων
καπνιστών  

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Για τρίτη φορά μέσα σε
δύο χρόνια, το Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων καταδί-
κασε την Ελλάδα για το γεγο-
νός ότι δεν επέδειξε αμερολη-
ψία, αγνόησε το τεκμήριο της
αθωότητας και παραβίασε το δι-
καίωμα σε μία δίκαιη και σύν-
τομη δίκη στην περίπτωση του
αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Γιοσά-
κη.

Ο Γιοσάκης εκτίει μεν φυλά-
κιση για τη συμμετοχή του στην
υπόθεση του «παραδικαστικού
κυκλώματος» στην Ελλάδα,
αλλά έχει απαλλαγεί των κατη-
γοριών που τον βάρυναν για την
υπόθεση με τις εικόνες.

Το Δικαστήριο υποχρέωσε το
ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει
στον Ιάκωβο Γιοσάκη 5.000 ευ-
ρώ για ηθική βλάβη και να πλη-
ρώσει και 1.500 ευρώ για τα δι-
καστικά έξοδα.

Κι αυτό επειδή έκρινε ως βά-
σιμες όλες τις αιτιάσεις που κα-
τέθεσε ο ενάγων σχετικά με τις
διαδικασίες που ακολουθήθη-
καν στη δεύτερη υπόθεση σε
βάρος του.

Σημειώνεται ότι το Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
εκδικάζοντας δύο προσφυγές
του Ιάκωβου Γιοσάκη στις 12
Μαΐου του 2009, έχει ήδη κα-
ταδικάσει την Ελλάδα για πα-
ραβίαση του δικαιώματος σε
μία σύντομη κράτηση και για
το γεγονός ότι στην περίπτωση
του Γιοσάκη δεν λήφθηκε σο-
βαρά υπ’ όψιν το τεκμήριο της
αθωότητας.

Nέα
απόφαση
υπέρ του
Γιοσάκη

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Ορ-
γάνωση και Διοίκηση», είναι μία
νέα συνεργασία του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος και του Ελλη-
νικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών
Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και απoτελεί
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών,
χρηματοοικονομικών εταιρειών
και τραπεζών, εταιρειών ή μονά-
δων πωλήσεων που επιθυμούν να
μετεκπαιδευτούν στη διοίκηση
και οργάνωση επιχειρήσεων και
στο οικονομικό περιβάλλον της
αγοράς, προκειμένου να βελτιώ-
σουν τις επαγγελματικές τους
προοπτικές και να ενισχύσουν τις
δυνατότητες επαγγελματικής και
ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής
τους.

Συνεργασία
DEREE-Ε.Ι.Α.Σ.

Μικρές Αγγελίες

Εθνικού Κήρυκα

Τηλ. (718) 784-5255

Φαξ. (718) 472-0510
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ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Φοροτρομοκρατία 12 δισ.
ευρώ, δεκαήμερο κρίσης για την
κυβέρνηση, «οβίδες» σε Μαξίμου
και υπουργούς από Ανδρουλάκη
- Βενιζέλο - Ρέππα, η Ελλάδα
υπό επιτήρηση και για τη συν-
θήκη Σένγκεν, μηνύματα Μη-
τσοτάκη σε κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση, ο «φίλος» Αθεμπίγιο
έδιωξε την επένδυση από το Κα-
τάρ, κλοπή σε βάση υψίστης
ασφαλείας, νεκρός ο Οσάμα Μπιν
Λάντεν, η εκδίκηση της CIA, τέλος
εποχής για ΗΠΑ-Αφγανιστάν, εί-
ναι από τους τίτλους των πρωτο-
σέλιδων των εφημερίδων της Τρί-
της 3 Μαϊου.

«Αυγή»
Δεκαήμερο κρίσης για την κυ-
βέρνηση.

«Καθημερινή»
Υπό επιτήρηση η Ελλάδα και για
τη Σένγκεν.

«Ριζοσπάστης»
Χιλιάδες διαδήλωσαν την Πρω-
τομαγιά με το ΠΑΜΕ, την ΠΑ-

ΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ, την
ΟΓΕ.

«Ο Λόγος»
Ανησυχία της κυβέρνησης λόγω
νέων μέτρων.

«Αδέσμευτος Τύπος»
Νέο Μνημόνιο μας ετοιμάζει η
κυβέρνηση!..

«Αυριανή»
Εφιάλτης η κυβέρνηση ακόμα
και για τους δανειστές της.

«Δημοκρατία»
Κλοπή σε βάση υψίστης ασφα-
λείας.

«Εθνος»
Μηνύματα Μητσοτάκη σε κυβέρ-
νηση και ΝΔ.

«Ελεύθερος»
Οβίδες σε Μαξίμου-υπουργούς
από Ανδρουλάκη - Βενιζέλο - Ρέπ-
πα.

«Ελευθεροτυπία»
Ο «φίλος» Αθεμπίγιο έδιωξε το
Κατάρ.

«Ελεύθερος Τύπος»
Μπουρλότο στο ΠΑΣΟΚ βάζει ο
Ανδρουλάκης.

«Εστία»
Δεν πατάσσεται η φοροδιαφυγή.

«Η Βραδυνή»
Φοροτρομοκρατία για έσοδα 12
δισ. ευρώ.

«Τα Νέα»
Η εκδίκηση της CIA.

«Εθνικός Κήρυκας»
Νεκρός ο Μπιν Λάντεν από σφαί-
ρα των ΗΠΑ • Πώς τον εντόπισαν
οι αμερικανικές υπηρεσίες • Με
πανηγυρισμούς έγινε δεκτή στις
ΗΠΑ η είδηση • Εγκαίνια Πολι-
τιστικού Κέντρου «Ντανιέλ Κου-
σούλη» • Ανακούφιση οικογενει-
ών θυμάτων • Κύριο άρθρο:
Ομπάμα και Αμερική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Εξπρές»
Σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής
για έσοδα 11,8 δισ. στην τριετία.

«Ημερησία»
Αποφάσεις στο παρά πέντε. Σπεύ-
δουν να προλάβουν βέτο από την
τρόικα.

«Κέρδος»
Τέλος οι φοροαπαλλαγές σε όσους
χρωστούν στην εφορία.

«Ναυτεμπορική»
Σχέδιο κατά φοροδιαφυγής με
«έπαθλο» 11,8 δισ. ευρώ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Εθνικό πρόγραμμα κατά της φο-
ροδιαφυγής.

«Ελευθερία» (Λάρισας)
Κλείνουν 6 Εφορίες στο νομό Λά-
ρισας!

«Ημέρα τση Ζάκυθος»
Υποκρισία! Κατηγορούν ό,τι βο-
λεύει.

«Η Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Με μια σφαίρα στο κεφάλι, άν-
δρας της αφρόκρεμας των ειδικών

δυνάμεων του αμερικανικού Πο-
λεμικού Ναυτικού, των «Navy
Seals», έφερε σε πέρας την εντολή
της εξόντωσης του αρχηγού της
«Αλ Κάιντα» στην έπαυλη-κρη-
σφύγετο του Μπιν Λάντεν.

«Ηχώ» (Δράμας)
Δωρεάν διακοπές σε Λήμνο και
Σκόπελο προσφέρει ο Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας.

«Λαμιακός Τύπος»
ωρες αγωνίας στη ΛΑΡΚΟ. Απο-
λυμένος εργαζόμενος κρεμάστηκε
από καμινάδα και απειλούσε να
αυτοκτονήσει.

«Νέα Κρήτη»
Αρχίζουν έρευνες για πετρέλαιο!

«Νέος Τύπος» (Μαγνησίας)
Τροποποίηση του master plan.
Σημαντικές αποφάσεις για την
ενίσχυση της κρουαζιέρας.

«Μακεδονία»
Στα ύψη οι φόροι για τις μεταβι-
βάσεις.

«Πατρίς» (Ηρακλείου)
Ερευνες για πετρέλαιο στο Λιβυ-
κό.

«Πατρίς» (Πύργου)
Οι αλλαγές στο τραπέζι... Συνά-
ντηση του υφυπουργού Γ. Κου-
τσούκου με τις διοικήσεις των ΕΑΣ.

«Πρωινός Λόγος» 
Φόρους να πληρώσουν οι έχο-
ντες!

«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)
Αιμορραγούσε 5 ώρες αβοήθη-
το!

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
06:30  ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
07:00  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10:00  10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
13:00  ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
14:00   ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ
14:50   Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΣ
15:35   ΚωΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
16:25   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
17:15   ΚΑΡΜΑ
18:00   ΛΙΤΣΑ.COM
18:50   ΜΕ ΑΓΑΠΗ
19:00   DEAL
20:00  ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
21:00   ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ
22:00   STEPS
22:45   ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ

00:00   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
03:00   10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ

ERT SAT
06:00  ΠΡωΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡωΣΗ 
10:00  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤωΡΑ 
12:00  ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
13:00  ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 

BEST OF (ΣΥΝΔ. NET)
15:00  ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
16:00  ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
18:00  ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΝΕΤ)
18:15  ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ
19:00  PEDAL (14Ο/15 - ΕΣΠΑ)
19:30  ΚΙΒωΤΟΣ.GR: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΕΚΠ. 1Η/6) 
20:30  ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
21:00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕωΝ 

(ΝΕΤ 20:00)
22:00  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε):

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
(ΕΠ. 4Ο/20)

23:00  ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΔ. ΕΤ-3)
00:30  PEDAL (14Ο/15 - ΕΣΠΑ) (Ε)
01:00  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤωΡΑ (Ε)
03:00  ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ε) (NΕΤ 20:00)
04:00  ΚΙΒωΤΟΣ.GR: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΕΚΠ. 1Η/6) (Ε)
05:00  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (Ε):

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
(ΕΠ. 4Ο)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

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

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Διεκπεραιώστε με το λιγότερο
κόστος επαγγελματικές και οικο-
νομικές υποχρεώσεις και ασχο-
ληθείτε με την αναδιοργάνωση
σχέσεων που παρέχουν ασφάλεια,
αξιοποιώντας νέους δρόμους που
ανοίγονται αυτή την περίοδο.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Γενικές συζητήσεις που ξεκινούν
χωρίς κατεύθυνση και θέματα με
πρόσωπα του επαγγελματικού
και οικογενειακού σας περιβάλ-
λοντος, ενδέχεται να εξελιχθούν
με ένταση εάν δεν φροντίσετε
να κρατηθούν οι ισορροπίες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Κρατήστε σήμερα αποστάσεις από
εκρήξεις θυμού και παρορμητικές
κινήσεις που περισσότερο θα δια-
στρεβλώσουν παρά θα διευκολύ-
νουν τη θέση σας, τόσο στον
επαγγελματικό όσο και στον προ-
σωπικό τομέα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Ξεκαθαρίσματα που δρουν απο-
καλυπτικά, στον επαγγελματικό
και στον προσωπικό τομέα έρχο-
νται στο προσκήνιο. Αποφύγετε
συναισθηματικές ρήξεις που εντεί-
νουν την ανασφάλεια σας και
δράστε με ρεαλισμό.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Δώστε ενέργεια σε οικονομικές
υποθέσεις και σκέψεις που σας
απασχολούν. Eνας κύκλος πίεσης
και ανασφάλειας μπορεί τώρα να
κλείσει για σας και η εστίασή σας
πρέπει να στρέφεται σε μια νέα
πορεία ενδυναμωτικών σχέσεων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Αφήσετε οριστικά πίσω σας χαο-
τικές συμπεριφορές. Η περίοδος
αυτή άλλωστε φέρνει στη ζωή
σας νέες επιλογές σε κάθε τομέα
και, αν τις αδράξετε, άμεσα θα
αποδώσουν ασφάλεια και σταθε-
ρότητα.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Αναλάβετε ουσιαστικά τις ευθύνες
σας ώστε να παρέχετε στον εαυτό
σας επιλογές σταθερότητας και
ασφάλειας. Αυτό θα επιτευχθεί
αν κατανοήσετε το πόσο διαρρέ-
ετε σε λάθος επιλογές το τελευταίο
διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Η μέρα κινείται με αρκετές επαφές
και συναντήσεις που αφορούν
τον επαγγελματικό και οικονομικό
τομέα. Συναντήσεις με κοντινά
και αγαπημένα σας πρόσωπα από
το απόγευμα και έπειτα σας ανε-
βάζουν τη διάθεση.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Προσοχή σε ζητήματα σχέσεων
αλλά και συνεργασιών. Η συνει-
δητοποίηση ότι κουβαλάτε στην
πλάτη σας περιττά βάρη, θα οδη-
γήσει σε νέες ισορροπίες με την
προϋπόθεση ότι θα αναλάβετε
μόνο αυτά που σας αναλογούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Ερχεστε αντιμέτωποι με την πραγ-
ματικότητα των επιλογών σας και
σας αναγκάζει να κάνετε πιο σα-
φείς και κυρίως ασφαλείς επιλο-
γές. Προσοχή στον οικονομικό
τομέα και μην αντιμετωπίσετε με
λάθος τρόπο προσωπικές σχέσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Προσέξτε λίγο τις κινήσεις σας
σήμερα και βρείτε τη χρυσή τομή
ανάμεσα σε αυτά που θέλετε και
σ’ αυτά που μπορείτε να έχετε.
Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα δείξτε
σε οικονομικά ζητήματα, όπως
είναι οι επενδύσεις. 

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Δώστε ενέργεια στα επαγγελμα-
τικά και οικονομικά σας ζητήματα.
Επιλέξτε να έχετε δίπλα σας αν-
θρώπους που μπορούν να σας
στηρίξουν. Καινούργιες γνωριμίες
και φλερτ σας ανεβάζουν τη διά-
θεση.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «ΤΑ ΝΕΑ»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα είναι Τετάρτη 4 Μαΐου.
Πελαγίας μάρτυρος, Ιλαρίου οσί-
ου, Νικηφόρου Αθωνίτου. 

Οταν θέλουμε κάτι πολύ όλο το
σύμπαν συνωμοτεί για να το πε-
τύχουμε!

ΠΑΟΛΟ ΚΟΕΛΙΟ

Αίγιο Το πτώμα της 85χρονης
Στυλιανής Ρώρου ανασύρθηκε
χθες το μεσημέρι από άνδρες του
Λιμενικού Σώματος Αιγίου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η ηλικιω-
μένη είχε χαθεί από τη Δευτέρα
και την αναζητούσαν οι συγγενείς
της. Το άψυχο σώμα της, που βρέ-
θηκε γυμνό (φορούσε μόνο κάλ-
τσες), βρήκαν δύο νεαροί ψαράδες
σφηνωμένο στα βράχια και ειδο-
ποίησαν το Υπολιμεναρχείο Αιγίου.
Μάλιστα, το πτώμα έφερε πολλές
αμυχές, καθώς χθες και προχθές
είχε δυνατό μαΐστρο, που προ-
φανώς παρέσυρε τη γριούλα. Το
πτώμα της άτυχης γυναίκας με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγί-
ου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
της, και κατόπιν στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείου του Ρίου για
νεκροψία- νεκροτομή, προκειμέ-
νου να διαπιστωθούν τα ακριβή
αίτια του θανάτου της.

Βέροια Διεθνή διάκριση απέ-
σπασε η μεικτή χορωδία «Αλε-
ξανδρινές Φωνές» του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας Ημαθίας στο διαγωνισμό
«International Choir Festival Berlin
2011» (ICFB), που πραγματοποι-
ήθηκε στο Kammermusiksaal της
Φιλαρμονικής του Βερολίνου, από
27 Απριλίου έως 1 Μαΐου, με συμ-
μετοχή χορωδιών απ’ όλο τον Κό-
σμο. Η χορωδία του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας διαγωνίστηκε στην κα-
τηγορία φολκλόρ και παρουσίασε
ένα δρώμενο, μια μουσική παρά-
σταση, με θέμα τη ζωή ενός νεα-
ρού ζευγαριού: γνωριμία, γάμος,
γέννηση παιδιού, ξενιτεμός του
άνδρα για εργασία, επιστροφή
και γλέντι για το γυρισμό. Τα
έργα που ακούστηκαν από τις
«Αλεξανδρινές Φωνές» ήταν ελ-
ληνικά παραδοσιακά τραγούδια
σε εναρμονίσεις των Γ. Κωνστα-
ντινίδη, Γ. Ιωαννίδη, Ε. Φλώρου,
Α. Μπαλτά και Θ. Παπακωνστα-
ντίνου, καθώς και τραγούδια των
Μ. Θεοδωράκη, Α. Χατζηχρήστου
και Β. Τσιτσάνη σε χορωδιακές
επεξεργασίες του Β. Τενίδη. Η
μεικτή χορωδία του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας κέρδισε το βραβείο κα-
λύτερης παρουσίασης (best
presentation) και καταχειροκρο-
τήθηκε από τους θεατές της πα-
ράστασης. Στην τελετή της βρά-
βευσης ακούστηκαν από την πρό-
εδρο της Διεθνούς Κριτικής Επι-
τροπής, Edith Casteleyn, πολύ
επαινετικά σχόλια για το επίπεδο
της χορωδίας και την πολύ ωραία
εμφάνισή της.

Βόλος Σοκ υπέστησαν προχθές
διερχόμενοι από κεντρική δια-
σταύρωση του Βόλου στη θέα
ενός άντρα, ο οποίος ενώ βάδιζε
αισθάνθηκε αδιαθεσία και σωριά-
στηκε στο δρόμο. Οπως γράφει η
τοπική εφημερίδα «Ταχυδρόμος»,
πρόκειται για τον 51χρονο Γιάννη
Γεωργιάδη, γνωστό ιδιοκτήτη του-
ριστικού λεωφορείου, ο οποίος
πιθανότατα υπέστη ανακοπή καρ-
διάς την ώρα που προχωρούσε
κοντά στη διασταύρωση της οδού
Ιάσονος με Ιωλκού. Το ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε ακαριαία
στο σημείο. Οι γιατροί τέθηκαν
σε αυξημένη ετοιμότητα στο Τμή-
μα Επειγόντων Περιστατικών και
κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες
για να επαναφέρουν στη ζωή τον
άτυχο 51χρονο. Δυστυχώς όμως
ο θάνατος είχε επέλθει. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ελάχιστα δευτε-
ρόλεπτα πριν χάσει τις αισθήσεις
του άτυχος 51χρονος, πατέρας
τεσσάρων παιδιών, επικοινώνησε
με το κινητό του τηλέφωνο με
την κόρη του, λέγοντάς της ότι
δεν αισθανόταν καλά και είχε
έντονο πόνο. Κανείς όμως δεν
πρόλαβε να τον βοηθήσει. 

Ζάκυνθος Η άσκηση συντο-
νισμένων πιέσεων έφερε αποτέ-
λεσμα και η «Ολυμπιακή» άλλαξε
τις ώρες των δρομολογίων της για
Ζάκυνθο κατά τις ημέρες Παρα-
σκευή και Κυριακή. Συγκεκριμένα,
κάθε Παρασκευή και Κυριακή θα
ισχύουν τα δρομολόγια της
«Olympic Air» από Αθήνα στις
19:00 και από Ζάκυνθο στις 20:25.
Η «Ολυμπιακή» είχε προγραμμα-
τίσει τα δρομολόγια για τη Ζά-
κυνθο στις 05:30 τα ξημερώματα
και αυτό προκάλεσε τις αντιδρά-
σεις τόσο των κατοίκων όσο και
των επιχειρηματιών που δραστη-
ριοποιούνται στο νησί.

Θεσσαλονίκη Οδηγός και
επιβάτης ΙΧ επιβατικού αυτοκι-
νήτου σκοτώθηκαν, σε τροχαίο
δυστύχημα που σημειώθηκε στην

εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώ-
νων, στη διασταύρωση Προχώ-
ματος. Το επιβατικό αυτοκίνητο
συγκρούστηκε με φορτηγό, ενώ
για δύο περίπου ώρες η κυκλο-
φορία των οχημάτων διεξάγονταν
μετ’ εμποδίων.
< Δεκαέξι περιστρεφόμενες
κάμερες θα ανιχνεύουν μέσα σε
λίγες μέρες οτιδήποτε κινείται
μέσα στο περιαστικό δάσος της
Θεσσαλονίκης, Σέιχ - Σου. Η ει-
κόνα θα μεταδίδεται, μέσω της
χρήσης του γεωγραφικού συστή-
ματος πληροφοριών, στο σταθμό
δασοπροστασίας της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας που βρίσκεται στον
Αγιο Παύλο και σε περίπτωση
πυρκαγιάς θα κινητοποιούνται
άμεσα οι υπηρεσίες επέμβασης.
Πρόκειται για ένα έργο που εντά-
χθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης
και προστασίας του περιαστικού
δάσους Θεσσαλονίκης και εκτε-
λέστηκε από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία. Αυτή τη
στιγμή εκπαιδεύεται το δυναμικό
της Υπηρεσίας και μέχρι το τέλος
του μήνα το σύστημα θα τεθεί σε
λειτουργία προκειμένου να ενι-
σχύσει σημαντικά το έργο της δα-
σοπροστασίας. Εκτός όμως από
τα περιστατικά εκδήλωσης πυρ-
καγιάς το σύστημα των καμερών
«φιλοδοξεί» να αντιμετωπίσει και
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στο
Σέιχ - Σου, εκείνο της συσσώρευ-
σης σκουπιδιών και μπάζων.

Καρδίτσα Οι πρώτες εφαρμο-
γές του Εκπαιδευτικού Προγράμ-
ματος «Με μια σφραγίδα μαγική,
ταξίδι στη Νεολιθική Εποχή» έχουν
ξεκινήσει στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Καρδίτσας. Τα παιδιά της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν
τη χαρά να ταξιδέψουν νοητά
πίσω στο χρόνο, στη Νεολιθική
Εποχή. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να ακούσουν την ιστορία
δύο φίλων, της Aρνης και του
Iταμου που τα φιλοξενούν για
λίγο στην καλύβα τους και διη-
γούνται όλα όσα θα ήθελαν να
μάθουν για τη ζωή τους. Κατόπιν
έχοντας πάρει το εισιτήριο, που
είναι το σφράγισμα μ’ ένα ομοίωμα
σφραγίδας από την Αγιοπηγή,
οδηγούνται στην έκθεση του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου και βλέ-
πουν από κοντά το Νεολιθικό χω-
ριό, την καλύβα, τον φούρνο, τα
αγγεία, τα λίθινα και οστέινα ερ-
γαλεία, τις σφραγίδες και τα κο-
σμήματα που ήρθαν στο φως από
τις ανασκαφικές δραστηριότητες
της ΛΔ’ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην
περιοχή της Καρδίτσας. Το ταξίδι

ολοκληρώνεται δημιουργικά και
ευχάριστα με δραστηριότητες
όπως ζωγραφική, κεραμική, θεα-
τρικό παιχνίδι και άλλα. Οι στόχοι
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές
την οργάνωση της καθημερινής
ζωής και των δραστηριοτήτων των
κατοίκων ενός νεολιθικού χωριού,
να κατανοήσουν τον τρόπο με
τον οποίο τα προϊόντα του πολι-
τισμού αυτού εντοπίζονται και
ανασκάπτονται από τους αρχαιο-
λόγους, συντηρούνται και εκθέ-
τονται στο μουσείο. Να συνδέσουν
το παρελθόν με το παρόν μέσα
από τις προσωπικές τους εμπειρίες
που σχετίζονται με το χώρο και
τα αντικείμενα, να συμμετέχουν
ενεργά καλλιεργώντας ομαδικό-
τητα, ερευνητική διάθεση και κρι-
τική ικανότητα, εκφράζοντας ταυ-
τόχρονα τις προσωπικές τους από-
ψεις. Ακόμη να εκφραστούν δη-
μιουργικά μεταφέροντας την
εμπειρία του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος στα εργαστήρια ζω-
γραφικής και κεραμικής, καθώς
και μέσω του θεατρικού παιχνι-
διού.

ΛαμίαΛίγο πριν τις 10 το βράδυ
της Δευτέρας έληξε το θρίλερ με
τον πρώην εργαζόμενο της ΛΑΡΚΟ
που για περισσότερο από 7 ώρες
βρίσκονταν σε ύψος 70 μέτρων
στη μεγάλη καμινάδα του εργο-
στασίου στην Λάρυμνα, απειλώ-
ντας να πέσει στο κενό. Οι δια-
πραγματεύσεις που συνεχίστηκαν

για περισσότερο από 6 ώρες και
οι ειδικοί διαπραγματευτές μπό-
ρεσαν να πείσουν τον πρώην ερ-
γαζόμενο της ΛΑΡΚΟ να κατέβει,
ενημερώνοντάς τον παράλληλα
ότι το αίτημα του έχει γίνει απο-
δεκτό από την επιχείρηση και ότι
θα του καταβληθούν όσα είχαν
συμφωνηθεί. Οταν η διοίκηση της
ΛΑΡΚΟ λίγο μετά τις 9 το βράδυ
άναψε το πράσινο φως για την
καταβολή των χρημάτων, ο αστυ-
νομικός διαπραγματευτής με τη
βοήθεια καλαθοφόρου οχήματος
της Πυροσβεστικής τον πλησίασε
και άρχισε την τελική φάση των
διαπραγματεύσεων, με αποτέλε-
σμα 10 λεπτά πριν από τις 10 το
βράδυ να δεχθεί να κατέβει από
το σημείο όπου παρέμεινε, με τη
βοήθεια των πυροσβεστών.  Επρό-
κειτο για πρώην εργαζόμενο της
ΛΑΡΚΟ που είχε αποχωρήσει το
2009 από την επιχείρηση και ζη-
τούσε τα χρήματα της αποζημίω-
σής του.

Μολάοι Δύο άγνωστοι άνδρες,
στις 2:30 περίπου προχθές το με-
σημέρι φορώντας κουκούλες μπή-

καν στην Αγροτική τράπεζα στους
Μολάους Λακωνίας και με την
απειλή όπλου πήραν από τα τα-
μεία άγνωστο χρηματικό ποσό.
Στη συνέχεια οι ληστές επιβιβά-
στηκαν σε μηχανή και διέφυγαν
προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ξάνθη Ο αρχαιολογικός χώρος
των Αβδήρων Ξάνθης αλλάζει σύ-
ντομα «εικόνα» χάρη στις απα-
ραίτητες εργασίες συντήρησης
και αποκατάστασης, που αποφά-
σισε ο γενικός γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης, Θύμιος Σώκος.
Στόχος είναι η ανάδειξη του αρ-
χαιολογικού χώρου και η προσέ-
λευση περισσότερων τουριστών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται στις 650.000 ευρώ και
το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
«Μακεδονίας - Θράκης 2007 -
2013». Φορέας υλοποίησης του
έργου είναι η ΛΑ’ Εφορεία Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων. Φορέας υλοποίησης του
έργου είναι η ΛΑ’ Εφορεία Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων. Ο αρχαιολογικός χώρος
των Αβδήρων είναι από τους ση-
μαντικότερους της Θράκης και
ανασκάπτεται από το 1950. Στο
μεγαλύτερο σε έκταση ανασκαμ-
μένο τμήμα, που αποτελεί τον
κυρίως επισκέψιμο αρχαιολογικό
χώρο, έχουν γίνει κατά το πα-
ρελθόν διάφορες εργασίες συ-
ντήρησης, με σκοπό τη διάσωση
των αρχαίων από τη φθορά. Στον
αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων
ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει
τμήμα της κύριας πόλης των Αβδή-
ρων, αρχαϊκής, κλασικής, ελλη-
νιστικής και ρωμαϊκής περιόδου.
Ξεχωρίζουν οι οχυρωματικοί πε-
ρίβολοι, ενώ στα νοτιοδυτικά
υψώνεται ο λόφος της Ακρόπολης
και στα βορειοδυτικά το αρχαϊκό,
κλασικό και ελληνιστικό νεκρο-
ταφείο.

Σαντορίνη Ορκους αιώνιας
αγάπης αντάλλαξαν χθες στη Σα-
ντορίνη έντεκα ζευγάρια Κινέζων,
που επέλεξαν το μαγευτικό νησί
των Κυκλάδων για να παντρευ-
τούν. Η τελετή έγινε έξω από το
ξενοδοχείο «Ατλαντίς» με φόντο
την Καλντέρα και θύμιζε παρα-
μύθι, καθώς οι έντεκα νύφες ήταν
πανέμορφες και φάνηκε να το
διασκεδάζουν.  Οι νεόνυμφοι,
μετά την ανταλλαγή των όρκων,
χόρεψαν ελληνικά παραδοσιακά
νησιώτικα τραγούδια και ήπιαν
άφθονη σαμπάνια.

Σέρρες Προσωρινά κρατούμε-
νος κρίθηκε από τον στρατιωτικό
ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 25χρο-
νος στρατιώτης που κατηγορείται
ότι στραγγάλισε την 23χρονη
φίλη του και στη συνέχεια έριξε
το πτώμα της σε αρδευτικό κα-
νάλι, στην περιοχή της Κερκίνης
Σερρών. Οπως έγινε γνωστό, ο
κατηγορούμενος, απολογούμενος,
ομολόγησε τις πράξεις που του
αποδίδονται, τονίζοντας ότι βρι-
σκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με όσα είπε στην απο-
λογία του, προηγήθηκε έντονος
καβγάς με την άτυχη κοπέλα, με
την οποία διατηρούσε επί τρία
χρόνια ερωτική σχέση, κι ότι θό-
λωσε όταν εκείνη τον χτύπησε
στο πρόσωπο. Σε βάρος του
25χρονου ασκήθηκε ποινική δίω-
ξη για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
και για περιύβριση νεκρού, αφού
επιχείρησε να κάψει τη σορό της
23χρονης, πριν την πετάξει σε
αρδευτικό κανάλι.
< Σε τεντωμένο σχοινί ακρο-
βατούν οι εργαζόμενοι της Ελλη-
νικής Βιομηχανίας Ζαχάρης (ΕΒΖ),
αφού το μέλλον τους στις μονάδες
της βορειοελλαδικής επιχείρησης
μοιάζει περισσότερο αβέβαιο από
ποτέ. Σύμφωνα με καλά πληρο-
φορημένες πηγές του «ΑΠΕ», αρ-
χές της επόμενης εβδομάδας, συ-
γκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο
στην εταιρεία, όπου και θα ορι-
στικοποιηθεί η απόφαση για κλεί-
σιμο του εργοστασίου της ΕΒΖ
στις Σέρρες, ενώ δεν αποκλείεται
την ίδια τύχη να έχει και η μονάδα
στην Ορεστιάδα. Από την πλευρά
τους οι εργαζόμενοι, 94 στις Σέρ-
ρες και 70 στην Ορεστιάδα, εν
αναμονή των δυσοίωνων ειδήσε-
ων, προετοιμάζονται για δυναμι-
κές κινητοποιήσεις, όπως ανέφε-
ραν, μιλώντας στο «ΑΠΕ», οι πρό-
εδροι των συνδικαλιστικών τους
οργανώσεων, Χριστόδουλος Βαρ-
κάκης και Πέτρος Καστανίδης
αντίστοιχα.

Εκτός των Αθηνών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη του
Φρουρού και προστάτου της πόλης του Αργους, Αγίου Πέτρου,
Επισκόπου Αργους, του Σημειοφόρου και Θαυματουργού.

Η ιστορία των Εβραίων αθλητών της Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζεται σε έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων που εγκαι-
νιάζεται σήμερα στο Εβραϊκό Μουσείο της πόλης.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Τετρακόσιοι δώδεκα
συνολικά υποψήφιοι θα διεκδι-
κήσουν τις 56 θέσεις στη Βουλή
των Αντιπροσώπων κατά τις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές
της 22ας Μαΐου, αριθμός ο οποί-
ος προέκυψε μετά και την ολο-
κλήρωση, χθες, στις 12:30, της
διαδικασίας υποβολής υποψη-
φιοτήτων. Αλλοι εννέα υποψή-
φιοι θα διεκδικήσουν τις τρεις
θέσεις των Αντιπροσώπων των
θρησκευτικών ομάδων των Μα-
ρωνιτών, Λατίνων και Αρμενίων.

Οπως δήλωσε αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας ο Γενικός Εφορος Εκλογής
Λάζαρος Σαββίδης, η διαδικασία
κύλησε ομαλά χωρίς προβλήμα-
τα. «Η υποβολή των υποψηφιο-
τήτων έχει κλείσει σε κάθε
επαρχία, έχουν υποβληθεί συ-
νολικά 412 υποψηφιότητες, 142
στην επαρχία Λευκωσίας, 86
στην επαρχία Λεμεσού, 77 στην
επαρχία Αμμοχώστου, 50 στην
επαρχία Λά ρνακα, 34 στην
επαρχία Πάφου και 23 στην
επαρχία Κερύνειας», δήλωσε ο

Λάζαρος Σαββίδης.
Ανέφερε παράλληλα ότι ψη-

φοδέλτια με πλήρεις συνθέσεις
έχουν υποβάλει μόνο τα πρώην
κοινοβουλευτικά κόμματα, δη-
λαδή το ΑΚΕΛ, ο ΔΗΣΥ, το ΔΗ-
ΚΟ, η ΕΔΕΚ, το ΕΥΡΩΚΟ και το
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλο-
ντιστών, με εξαίρεση, όπως είπε,
μετά από δική του ειδική έγκρι-
ση, το ΔΗΚΟ, από το οποίο
έχουν υποβάλει υποψηφιότητα
στη Λευκωσία 19 υποψήφιοι
αντί για 20, με τη θέση του μα-
καριστού Ακη Κλεάνθους στο

ψηφοδέλτιο του κόμματος να
έχει παραμείνει κενή.

Σημείωσε ακόμη ότι τα νέα
κόμματα δεν έχουν υποβάλει
ψηφοδέλτια με πλήρη σύνθεση.
Συγκεκριμένα, όπως πρόσθεσε,
το ΛΑΣΟΚ έχει 17 υποψήφιους,
το ΕΛΑΜ 16, η ΚΥΠΡΟΣ 28 και
ο ΖΥΓΟΣ 10. Συμπλήρωσε ότι
υποψηφιότητα για μια εκ των
κενών θέσεων στη Βουλή έχουν
υποβάλει ακόμα 6 ανεξάρτητοι
υποψήφιοι, 2 στην επαρχία Λευ-
κωσίας, 3 στην επαρχία Λεμεσού
και 1 στην επαρχία Πάφου.

Ο Γενικός Εφορος Εκλογής
δήλωσε ακολούθως πως οι κα-
τάλογοι πλέον με τα ονόματα
των υποψηφίων Βουλευτών, θα
αναρτηθούν πλέον για 24 ώρες
στους χώρους υποβολής των
υποψηφιοτήτων και στις Επαρ-
χιακές Διοικήσεις, όπως επίσης
και στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, για τυχόν εν-
στάσεις. Πρόσθεσε πως με το πέ-
ρας των 24 ωρών και σε περί-
πτωση που δεν υποβληθούν εν-
στάσεις, όλες οι υποψηφιότητες
θα εγκριθούν και θα προχωρή-

σει η διαδικασία καταρτισμού
του ψηφοδελτίου.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την
εκλογή των Αντιπροσώπων των
θρησκευτικών ομάδων, ο κ. Σαβ-
βίδης είπε ότι υποβλήθηκαν 5
υποψηφιότητες για τη θέση του
Αντιπροσώπου της θρησκευτι-
κής ομάδας των Μαρωνιτών, 2
υποψηφιότητες για τη θέση του
Αντιπροσώπου της θρησκευτι-
κής ομάδας των Λατίνων και 2
υποψηφιότητες για τη θέση του
Αντιπροσώπου της θρησκευτι-
κής ομάδας των Αρμενίων.

412 συνολικά υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 56 θέσεις στη Βουλή
Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 22 Μαϊου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Η επιχείρηση εξόντω-
σης του Μπιν Λάντεν από τους
Αμερικανούς, είναι το θέμα που
προβάλλεται σε όλα σχεδόν τα
πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύ-
που της Τρίτης 3 Μαϊου.

Η εφημερίδα «Πολίτης»
υπό τον τίτλο «Zero point για τον
Οσάμα». Επίσης, πληροφορίες
σύμφωνα με τις οποίες ο 58χρο-
νος Τ/κ που κατηγορείται για το
φόνο της Ε/κ συμβίας του, την
κακοποιούσε και την εξέδιδε.

«Η Σημερινή»
υπό τον τίτλο «Τρόμος αντιποίνων

και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
διεθνώς», γράφει ότι οι Αμερικα-
νοί, δέκα χρόνια μετά την έναρξη
του πολέμου κατά της τρομοκρα-
τίας, κατάφεραν να εξοντώσουν
τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, κατά τη
διάρκεια καλά σχεδιασμένης επι-
χείρησης.

«Ο Φιλελεύθερος»
με τίτλο «Φοβούνται για αντίποι-
να», γράφει στο πρώτο του θέμα
ότι τα μέτρα ασφαλείας ανά την
υφήλιο είναι δρακόντεια μετά την
εκτέλεση του Μπιν Λάντεν.

Η «Χαραυγή»
υπό τον τίτλο «Πέραν του 1 δις

ευρώ οι κοινωνικές παροχές»,
γράφει ότι ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Αντρος
Κυπριανού διαμήνυσε ότι η κυ-
βέρνηση Χριστόφια έχει προσφέ-
ρει σε διάστημα 3 ετών κοινωνι-
κές παροχές ύψους 1,2 δις ευρώ,
κάτι που, όπως είπε, δεν έκαναν
άλλες Κυβερνήσεις σε μια δεκαε-
τία.

Η «Αλήθεια»
προβάλλει το κύριο θέμα της με
τον τίτλο «Νεκρός ο Μπιν Λά-
ντεν». Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι
ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέρ-
γειας του υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Σό-
λων Κασίνης αναμένεται να ενη-

μερώσει την Πέμπτη για τα κυ-
πριακά πετρέλαια συνέδριο στο
Χιούστον, όπου συμμετέχουν πέ-
ραν των 2.000 αμερικανικών επι-
χειρήσεων.

Η αγγλόγλωσση 
«Cyprus Mail»
αναφέρεται στις αντιδράσεις των
πολιτικών κομμάτων για το πε-
ριεχόμενο τηλεοπτικής συνέντευ-
ξης του Αρχιεπισκόπου Χρυσο-
στόμου Β’, όπου ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι η Κύπρος ξεγέλασε την
ΕΕ για την ένταξη στους κόλπους
της και ότι οι πολιτικοί ευθύνο-
νται για τη συνεχιζόμενη διαίρεση
του νησιού.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ζημιές παρουσίασε
στη χθεσινή χρηματιστηριακή
συνάντηση η αγορά, δεχόμενη
πιέσεις από τις τραπεζικές μετο-
χές σε συνδυασμό με το πενιχρό
αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 918,19 μονάδες, σημειώνο-
ντας απώλειες σε ποσοστό
1,38%. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα 481.375,01
ευρώ, με τη μετοχή της Μαρφίν
Λαϊκής Τράπεζας να συγκεντρώ-
νει το 31,6% του ημερήσιου τζί-
ρου. Πτώση της τάξης του
1,40% σημείωσε και ο Δείκτης
FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε
στις 312,58 μονάδες.

Ζημιές κατέγραψε το σύνολο
σχεδόν των επιμέρους δεικτών,
με εξαίρεση το δείκτη των Επεν-
δυτικών, ο οποίος έκλεισε χωρίς
μεταβολή και των Ξενοδοχείων,
ο οποίος σημείωσε κέρδη της τά-
ξης του 1,03%. Πτώση σημείω-
σαν ο δείκτης της Παράλληλης
Αγοράς σε ποσοστό 1,54%, των
Τραπεζών 1,43%, της Κύριας
Αγοράς 1,43% και της Εναλλα-
κτικής Αγοράς 0,52%.

ΧΑΚ: Πιέσεις από τις Τράπεζες

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους υποψήφιους των κομμάτων: ΔΗΚΟ (αριστερά), ΔΗΣΥ (κέντρο) και ΑΚΕΛ (δεξιά), στη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Μήνυμα νίκης στις προ-
σεχείς βουλευτικές εκλογές έστει-
λαν οι αρχηγοί και εκπρόσωποι
των κοινοβουλευτικών κομμάτων
κατά τη χθεσινή υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων ενόψει της κρίσιμης
εκλογικής αναμέτρησης της 22ας
Μαΐου.

Προέβησαν, παράλληλα, σε
κάλεσμα συσπείρωσης προς τους
φίλους και ψηφοφόρους των κομ-
μάτων τους, επισημαίνοντας την
αναγκαιότητα προσέλευσης όλων
των πολιτών που έχουν δικαίωμα
ψήφου στις κάλπες.

Το ΑΚΕΛ δίνει την εκλογική
μάχη με «πάρα πολλές προοπτι-
κές και πιθανότητες» να την κερ-
δίσει, δήλωσε ο ΓΓ του κόμματος
Αντρος Κυπριανού, στέλλοντας,
ταυτόχρονα, μήνυμα προς τους
ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ όπως συ-
σπειρωθούν γύρω από το κόμμα
τους.

Σε ερώτηση, αν θεωρεί ότι το
ΑΚΕΛ θα τερματίσει πίσω από τον
ΔΗΣΥ σε αυτή την αναμέτρηση,
λόγω μειωμένης συσπείρωσης ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής του
κόμματος στη διακυβέρνηση του
τόπου, ο κ. Κυπριανού, αφού
υπενθύμισε τις απώλειες των κομ-
μάτων που βρίσκονται στην εξου-
σία στην Ευρώπη, πρόσθεσε πως
«δεν είναι τυχαία που στην Κύπρο
έχουμε μία εξαίρεση».

Ο Αβέρωφ
Από την πλευρά του, ο ανα-

πληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε πως
κύριος αντίπαλος σ’ αυτές τις
εκλογές είναι τα προβλήματα της
κοινωνίας και όχι τα κόμματα,
προσθέτοντας ότι πρέπει «να δια-
λέξουμε τον άλλο δρόμο, το δρό-
μο που δημιουργεί ανάπτυξη,
προοπτική και ελπίδα στην ευρω-
παϊκή Κύπρο και όχι να μοιραζό-
μαστε τα μίζερα προβλήματα που

καθημερινά μαστίζουν την πλει-
οψηφία των Κυπρίων πολιτών».

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε
εκτενώς στην οικονομική κρίση,
η οποία, όπως είπε, βαθαίνει κα-
θημερινά. «Η ανεργία καλπάζει
και πλήττει κυρίως τους νέους αν-
θρώπους και τους νέους επιστή-
μονες. Το πτυχίο, από εισιτήριο
για την εργασία, καταντά, δυστυ-
χώς, διαβατήριο για τον εφιάλτη
της λίστας της ανεργίας», πρόσθε-
σε.

Καρογιάν
Το ΔΗΚΟ απευθύνεται στο

λαό σε αυτές τις βουλευτικές
εκλογές με υψηλό αίσθημα εθνι-
κής, πολιτικής και κοινωνικής ευ-
θύνης και προτείνει μια πορεία
ευθύνης και προοπτικής, μια πο-
ρεία διεκδίκησης και ελπίδας, δή-
λωσε ο πρόεδρος του κόμματος
Μάριος Καρογιάν. 

Ο κ. Καρογιάν ανέφερε περαι-
τέρω ότι «δεν είναι η ώρα για θε-

ωρητικές αναζητήσεις, είναι η
ώρα της αναζήτησης λύσεων,
πρακτικών, στα κρίσιμα προβλή-
ματα που έχουμε ενώπιόν μας.
Δεν είναι η ώρα για πολιτικές και
ιδεολογικές συγκρούσεις και αντι-
παραθέσεις τακτικής. Αλίμονο, αν
επικρατήσει η πόλωση. Διχασμός
και διχόνοια θα είναι το αποτέ-
λεσμα, με τραγικές για τον τόπο
συνέπειες», τόνισε ο Μ. Καρογιάν,
επισημαίνοντας ότι τώρα είναι «η
ώρα για παλλαϊκή εγρήγορση, συ-
στράτευση, ενότητα και κοινή
δράση. Είναι η ώρα της συλλογι-
κής ευθύνης μπροστά στις νέες
συνθήκες που διαμορφώνονται,
μπροστά στα νέα, κρίσιμα και πιε-
στικά προβλήματα».

O Ομήρου
Στις δικές του δηλώσεις, ο πρό-

εδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομή-
ρου επισήμανε ότι οι εκλογές αυ-
τές είναι «εκλογές διλημμάτων»,
καλώντας τους πολίτες να δώσουν

στις 22 Μαΐου «ισχυρά μηνύμα-
τα». «Αυτές οι εκλογές δεν είναι
συνηθισμένες εκλογές, είναι
εκλογές διλημματικές, είναι εκλο-
γές διλημμάτων και η ΕΔΕΚ καλεί
τους πολίτες να δώσουν ισχυρά
μηνύματα στις 22 Μαΐου», δήλω-
σε ο κ. Ομήρου, εξηγώντας ότι τα
διλήμματα των πολιτών αφορούν
το αν αποδέχονται ή όχι ρυθμί-
σεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο
τη φυσική και εθνική επιβίωση
του κυπριακού Ελληνισμού, αν
αποδέχονται προτάσεις οι οποίες
παραβιάζουν την αρχή της πλειο-
ψηφίας, που είναι ο πυρήνας του
νοήματος της δημοκρατίας, όπως
είναι η εκ περιτροπής προεδρία
και η σταθμισμένη ψήφος, αν
αποδέχονται ρυθμίσεις που αφο-
ρούν στο θέμα του εποικισμού,
αν αποδέχονται ρυθμίσεις στο πε-
ριουσιακό, που οδηγούν σε ακύ-
ρωση ή αναίρεση του δικαιώμα-
τος της ιδιοκτησίας, συνολικά, αν

οι Κύπριοι πολίτες αποδέχονται
μία πολιτική διαχείριση του εθνι-
κού μας θέματος, η οποία έχει
οδηγήσει σε αδιέξοδο.

O Συλλούρης
«Για το Ευρωπαϊκό Κόμμα, οι

επερχόμενες βουλευτικές εκλογές
είναι κρίσιμες και έχουν σχέση με
το μέλλον των νέων γενεών, το
μέλλον της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και το μέλλον του Ελληνι-
σμού στην Κύπρο», δήλωσε ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμ-
ματος Δημήτρης Συλλούρης.

Η Ι. Παναγιώτου
Η φωνή των Οικολόγων είναι

μια χρήσιμη φωνή στο Κοινοβού-
λιο, δήλωσε η ΓΓ του Κινήματος,
Ιωάννα Παναγιώτου, καλώντας
τους πολίτες να προσέλθουν στις
κάλπες και να ασκήσουν ένα δι-
καίωμα που λαοί στη γύρω περιο-
χή δίνουν το αίμα τους για να το
αποκτήσουν, απορρίπτοντας την
αποχή.

Αισιόδοξα μηνύματα αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Αρχισε και συνεχίζεται
η κατάθεση του κυριότερου μάρ-
τυρα κατηγορίας στη δίκη για το
φόνο του Αντη Χατζηκωστή. Ο
Φάνος Χατζηγεωργίου περιέγρα-
ψε το δολοφονικό σχέδιο και υπο-
στηρίζει ότι το έγκλημα διαπρά-
χθηκε με οδηγίες της Ελενας
Σκορδέλη και του αδελφού της,
Τάσου Κρασοπούλη.

«Εδώ και μερικές μέρες με βα-
σανίζει η συνείδηση μου και θέλω
να πω την αλήθεια για την υπό-
θεση του Αντη Χατζηκωστή. Αρ-
χές Δεκεμβρίου του 2009 με προ-
σέγγισε ο Ανδρέας Γρηγορίου -ο
οποίος είναι φίλος μου- και μου
είπε να παίξουμε ένα πλούσιο και
δεν θα έχουμε ανάγκη να δουλέ-
ψουμε ποτέ ξανά». Ετσι ξεκίνησε
την κατάθεσή του ο Θεοφάνης
Χατζηγεωργίου. Οπως είπε, ο κα-
τηγορούμενος Αντρέας Γρηγορίου,
του πρότεινε να οδηγεί εκείνος
τη μοτοσικλέτα και ο ίδιος να τον
πυροβολήσει και να τον σκοτώ-
σει.

«Εγώ», είπε, «δέχθηκα και ο

Ανδρέας κανόνισε συνάντηση με
αυτούς που ήθελαν να παίξουμε
αυτόν τον πλούσιο. Μέσα σε εκεί-
νες τις ημέρες με πήρε τηλέφωνο
ο Ανδρέας Κασάπης και με τη μο-
τοσικλέτα του συνεννοηθήκαμε
να πάμε στο κέντρο Ταμασιάνα
στα Πέρα. Εκεί, πήγαμε στο σπίτι
του Τάσου (2ος κατηγορούμενος
Τάσος Κρασοπούλης), που έχει το
Ταμασιάνα και το σπίτι του είναι
ακριβώς πάνω από το κέντρο. Κά-
ναμε μια συνάντηση εγώ, ο Αν-
δρέας και ο Τάσος. Στη συνάντη-
ση τούτη, ο Τάσος είπε ότι ήθελε
να παίξουμε τον Αντη Χατζηκω-
στή του Σίγμα, επειδή εκείνος και
η αδερφή του έδωσαν τέσσερα
εκατομμύρια, για να αγοράσουν
μετοχές και έδιωξαν την Ελενα
από το Σίγμα, που ήταν δημοσιο-
γράφος. Μέσα στο σπίτι του Τά-
σου εκείνη την ημέρα ήταν και η
γυναίκα του και ακόμη ένας άν-
θρωπος γύρω στα 55».

Ο μάρτυρας κατηγορίας συνέ-
χισε, λέγοντας: «Οταν ρώτησα τον
Τάσο ποιος είναι τούτος, ο Τάσος
μου είπε ότι ήταν ο πεθερός του.

Η γυναίκα του Τάσου και ο πεθε-
ρός του δεν έλαβαν μέρος στη συ-
νάντηση. Το μόνο που σε κάποια
στιγμή, η γυναίκα του Τάσου, μας
έφερε τυροπιτούες και κουπέπια
για να φάμε. Να αναφέρω ότι τον
Τάσο τον γνώριζα από προηγου-
μένως, αλλά εκείνη τη στιγμή
έμαθα ότι είναι αυτός που ήταν
πίσω από αυτή τη δουλειά. Μετά
από λίγη ώρα, κατεβήκαμε κάτω
στο κέντρο Ταμασιάνα και έγινε
νέα συνάντηση, στην οποία έλαβε
μέρος και η Ελενα Σκορδέλη».

«Στη συνάντηση αυτή», πρό-
σθεσε, «ο Τάσος μου επανέλαβε
τα ίδια πράγματα, και η Ελενα εί-
πε: ‘Θέλω να πεθάνει τούτος ο
άνθρωπος’. Η συμφωνία που κά-
ναμε ήταν ότι θα μας πλήρωναν
από 50 χιλιάδες ευρώ τον καθένα
και θα μας έβαζαν και δουλειά
στο ‘Σίγμα’ εφόρου ζωής και θα
παίρναμε από δύο με τρεις χιλιά-
δες ευρώ το μήνα μισθό».

Είπε ακόμα ότι ο ίδιος και ο
Ανδρέας Γρηγορίου γύρω στις 19
έως τις 23 του Δεκέμβρη ξεκίνη-
σαν να παρακολουθούν τον Αντη

Χατζηκωστή από το σταθμό «Σίγ-
μα» έως το σπίτι του και να προ-
σπαθούν να βρουν κατάλληλο ση-
μείο για να τον σκοτώσουν.

Συνέχισε λέγοντας: «Επήγαμε
και κάποιες φορές, πρωινά στο
σπίτι του μακαρίτη και είδαμε
τους τόπους. Μια νύχτα μάλιστα
είχε έναν άνθρωπο, στην είσοδο
του Σίγμα και προς στιγμήν νομί-
σαμε ότι ήταν ο μακαρίτης. Κα-
τευθυνθήκαμε κοντά του, αλλά
φύγαμε γιατί δεν ήμασταν σίγου-
ροι ότι ήταν ο Χατζηκωστής. Μετά
από τούτο, εγώ έβαλα τις φωνές
του Ανδρέα και πήγε και βρήκε
τον Τάσο και του έδωσε και μια
φωτογραφία, για να ξέρουμε τη
φάτσα του ανθρώπου και να εί-
μαστε σίγουροι». 

Επιπλέον, ανέφερε ότι «στις
25 του Δεκέμβρη έβαλαν τη βόμ-
βα στο αυτοκίνητο του Ανδρέα
και τραυματίστηκε εκείνος και ο
αδερφός του ο Χάρης, που ήταν
μέσα, και η κουβέντα σταμάτησε
για λίγες ημέρες. Μετά την Πρω-
τοχρονιά, ο Ανδρέας μου είπε ότι
ο Τάσος ήθελε να τελειώσει αυτή
η δουλειά που συμφωνήσαμε και
ο Αντρέας μου ζήτησε να βρω
έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης
μου για να προχωρήσουμε».

«Πρότεινα του Αντρέα», συ-
μπλήρωσε, «να βάλουμε το φίλο
μου τον Γληόρη τον Ξενοφώντος
(4ος κατηγορούμενος) και ο
Αντρέας επειδή τον ήξερε και
εκείνος καλά δέχτηκε. Επειδή τις
προηγούμενες μέρες που κάναμε
την παρακολούθηση εγώ ένιωσα
ότι δεν μπορούσαν να σκοτώσω
άνθρωπο, είπα του Αντρέα και
εκείνος δέχτηκε να πούμε στον
Γληόρη να το κάνει εκείνος».

Στην κατάθεσή του, ο υπό
προστασία μάρτυρας ανέφερε
ακόμα ότι τις επόμενες μέρες κα-
νόνισαν συνάντηση στο Ιπποκρά-
τειο, όπου νοσηλευόταν ο Γρηγο-
ρίου, και ο Ξενοφώντος δέχτηκε
τη «δουλειά» γιατί είχε άμεση
ανάγκη τα χρήματα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Τέσσερις αποφάσεις
που αφορούν την ικανοποίηση
μέρους των αιτημάτων των εκ μη-
τρογονίας προσφύγων, ανακοίνω-
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Στέφανος Στεφάνου, προσθέτο-
ντας παράλληλα ότι «είναι η πρώ-
τη φορά που αρχίζει η επίλυση
προβλημάτων που αφορούν τους
εκ μητρογονίας πρόσφυγες».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου,
η κυβέρνηση αποφάσισε την πα-
ραχώρηση οικιστικής μονάδας σε
οικισμό στέγασης εκτοπισθέντων
στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες,
την παραχώρηση κρατικού οικο-
πέδου αυτοστέγασης, τη συμπε-
ρίληψή τους στο πρόγραμμα επι-
δότησης ενοικίου φοιτητών και
την ισότιμη συμμετοχή τους σε
όλα τα προγράμματα του Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Οπως είπε, το συνολικό κόστος
για την υλοποίηση των μέτρων
κυμαίνεται στα 10,6 εκατομμύρια
ευρώ.

Η εξαγγελία των μέτρων έγινε
μετά τη συνάντηση που είχε χθες
το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας με μέλη της Κίνησης
Προσφύγων και Εκτοπισμένων
Μανάδων στο Προεδρικό Μέγα-
ρο. Επρόκειτο για τη δεύτερη συ-
νάντηση των δύο πλευρών, ως συ-
νέχεια της πρώτης που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου,
οπότε και είχε γίνει ανταλλαγή
απόψεων αναφορικά με τα αιτή-
ματα της Κίνησης.

Αναφορικά με την παραχώρη-
ση οικιστικής μονάδας σε οικισμό
στέγασης εκτοπισθέντων, ο κ.
Στεφάνου είπε ότι, μέχρι τώρα,
δικαιούχοι ήταν οι οικογένειες
στις οποίες ο ένας τουλάχιστον

σύζυγος ήταν κάτοχος προσφυγι-
κής ταυτότητας ή μονήρες πρό-
σωπο που ήταν κάτοχος προσφυ-
γικής ταυτότητας και είναι μόνι-
μος κάτοικος Κύπρου. Το ετήσιο
εισόδημα των δικαιούχων δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 20.500
ευρώ, με έκπτωση 1.280 ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο. Ο κ. Στεφάνου
ανέφερε ότι ο μέσος όρος των
αναμενόμενων εγκρίσεων για το
πρόγραμμα είναι 115-120 άτομα
τον χρόνο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
είπε εξάλλου ότι οι εκ μητρογο-
νίας πρόσφυγες θα έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα παραχώρησης κρατι-
κού οικοπέδου αυτοστέγασης. Το
πρόγραμμα, συμπλήρωσε, περι-
λαμβάνει και χορηγία, η οποία
κυμαίνεται στις 22.000-31.600
ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της
οικογένειας. Είπε επίσης ότι η επι-
πρόσθετη δαπάνη που θα απαι-
τηθεί για το μέτρο αυτό ανέρχεται
στα 8,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος
όρος των αναμενόμενων εγκρίσε-
ων ανέρχεται στα 352 άτομα το
χρόνο.

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα εί-
ναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα
23.360-32.100 ευρώ, αναλόγως
του αριθμού των μελών της οικο-
γένειας. Πρόσθεσε ότι για τον
υπολογισμό του ακαθάριστου
ετήσιου εισοδήματος της οικογέ-
νειας αιτητή λαμβάνεται υπόψη
ολόκληρο το εισόδημα οποιουδή-
ποτε από το ζεύγος έχει το υψη-
λότερο εισόδημα, συμπεριλαμβα-
νομένου του 1/4 του εισοδήματος
του έτερου μέρους. Σε περίπτωση
μονογονέα είπε ότι υπολογίζονται
τα 2/3 του ετήσιου εισοδήματος
του.

10,6 εκ. ευρώ για
τους εκ μητρογονίας

Ομολογία μάρτυρα για το φόνο του Αντη

Ο θάνατος του Μπιν Λάντεν στα πρωτοσέλιδα του Τύπου
Κυπριακές εφημερίδες προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους χθες τη δολοφονία του Μπιν Λάντεν,
καθώς η είδηση έκανε γρήγορα το γύρο του Κόσμου, προκαλώντας αίσθηση και στην Κύπρο.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ
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-Γαστρεντερολόγοι-

DR. ΚΟΥ ΡΟΥ ΠΟΣ ΕΜ ΜΑ ΝΟΥ ΗΛ
ΠΑ ΘΟ ΛΟ ΓΟΣ,   ΓΑ ΣΤΡ ΕΝ ΤΕ ΡΟ ΛΟ ΓΟΣ,
ΗΠΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ ( Board certified in
gastroenterology,  hepatology). Από φοι τος του
New  York  University, ει δι κευ θείς στο New  York
University  Medical  Center. Συμβεβλημένος με τα
νοσοκομεία: North Shore University Hospital στο
Manhasset και Forest Hills, New York Hospital
Medical Center of Queens & Western Queens
Hospital. Ειδικεύεται σε πα θή σεις οι σο φά γου,
στο μά χου, χο λη δό χου κύ στε ως, ήπα τος, παγ κρέ -
α τος, εντέ ρων. Τα πλέον σύγχρονα μη χα νή μα τα
(video- endoscopy). Επί σης εξε τά σεις:  endoscopy,
colono scopy, δια πρό βλε ψη καρ κί νου των εντέ-
ρων. Δέ χε ται με ρα ντε βού: AstORiA: Astoria
Medical Plaza, 27-47  Crescent  Street, Astoria,
NY, FLUsHiNG: 44-01 Francis Lewis Boulevard,
Flushing NY 11102. Tηλ.: (718) 204-1100. Δε-
κτές οι κυ ριό τε ρες ασφά λειες.

-Δερματολόγοι-
ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., MD. Ph.D., 

ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες. Κα-
θηγητής Δερματολογίας του New York University
Medical Center, διευθυντής του Δερματολογικού
τμήματος του St. Joseph’s Hospital and Medical
Center, Paterson, New Jersey. Ειδικός σε παθήσεις
του δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνου του
δέρματος και  αφροδισίων νοσημάτων. Δέχεται
κατόπιν ραντεβού: FLUsHiNG: 32-02 Union
Street (Γωνία 32nd Ave.), Flushing, NY 11354,
Tηλ.: (718) 445-1550, AstORiA: 30-10 38 Street,
2nd floor, Astoria, NY 11103. Tηλ.: (718) 445-
1550 και NEW  JERsEY: 57 Willowbrook
Boulevard, Wayne, NJ 07470. Tηλ.: (973) 754-
4060.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, MD.
ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για όλες τις ηλικίες. Ειδικός
σε παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών,  καρκίνο
του δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα,
αλλεργίες και αφροδίσια νοσήματα. AstORiA:
(Agora Plaza) 23-18 31st Street, Suite 320,
Astoria, NY 11105, Διαθέσιμο Πάρκινγκ, Τηλ.:
(718) 728-9822.

-Καρδιολόγοι-
DR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, M.D.,
Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.C., F.s.C.A.i.,

F.s.V.M., R.P.V.i.
EiΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ
Board Certified in Internal Medicine, Cardiovascular
Disease, Interventional Cardiology, Vascular Medicine
and Endovascular Medicine. Πρώην Διευθυντής Πε-
ριφερικής Αγγειακής Ιατρικής και Στεφανιαίας Μονά-
δας Εντατικής Θεραπείας Νew York Hospital Queens. 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Weill Medical College of
Cornell University. Αριστούχος Διδάκτορας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Συμβεβλημένος με
τα νοσοκομεία: Lenox Hill Hospital, New York Hospital
Queens. Ειδικός σε παθήσεις καρδιάς και αγγείων. Δε-
κτές όλες οι κύριες ασφάλειες. Δέχεται με ραντεβού:
AstORiA: 30-10 38th Street, 2nd Floor, Astoria, NY
11103. τηλ. (718) 278-7376.

DR. ΚΑΜ ΠΙ ΤΣΗΣ ΑΝ ΔΡΕ ΑΣ
(ANDREAs   CAMBitsis) 

ΚΑΡ ΔΙΟ ΛΟ ΓΟΣ  -  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  ( BOARD
CERtiFiED) - . Oλες οι εξε τά σεις συ μπε ρι λαμ -
βα νο μέ νων της ηχο καρ διο γρα φίας, του 24  hour

Holter  Monitoring και του  στρες  τεστ. Συμ βε -
βλη μέ νος με τα νο σο κο μεία:  Νew York Hospital
Queens Division, Lenox Hill Hospital, Mt. Sinai
Hospital  NYC και Mt. Sinai Hospital Queens.
Δέ χε ται με ρα ντε βού μό νο: AstORiA: 22-41
33rd Street, Astoria, NY 11105. Tηλ.: (718) 956-
4466. Ωρες ιατρείου:  Δευ τέ ρα & Τε τάρ τη 10:00
π.μ. - 6:00 μ.μ., Πέμπτη 9:00 π.μ. - 12:00 Μ. και
Πα ρα σκευή 9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. Δε κτές οι κυ -
ριό τε ρες ασφά λειες.

-Οδοντίατροι-

ΜΑΛΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ. Απόφoιτος Οδοντιατρικής
Σχολής του New York University. Αισθητική
Οδοντιατρική για όλη την οικογένεια. Porcelain
veneers, απονευρώσεις, σφραγίσματα, oδοντο -
στοιχίες, γέφυρες, εμφυτεύματα, λεύκανση, καθα -
ρισμός, εξαγωγές, invisalign clear braces, one
day crowns. Δέχεται με ή χωρίς ραντεβού: As-
tORiA: 35-10 Ditmars Boulevard, Astoria, NY
11105. Tηλ.: (718) 274-2803, Fax: (718) 274-
2879.  Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 10:00 π.μ. - 7:00
μ.μ., Τρίτη 2:00 - 7:00 μ.μ., Τετάρτη 10:00 π.μ. -
7:00 μ.μ., Πέμπτη 10:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.,
Παρασκευή 10:00 π.μ. -7:00 μ.μ., Σάββατο 10:00
π.μ. - 3:00 μ.μ.. Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες.

-Ουρολόγοι-
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D.
OΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ.

OΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διευθυντής του
Kessaris Urology Center. Board Certified by the
American Board of Ourology. Αναγνωρισμένος
ως ο πλέον πεπειραμένος ουρολόγος στην ασφαλή,
εντός του ιατρείου μη χειρουργική επέμβαση
«Θερμοθεραπεία- Microwave» για τη μεγέθυνση
του προστάτη. Προσφέρει ελάχιστα επεμβατικές
θεραπείες για μεγεθυσμένο προστάτη, καρκίνο
του προστάτη, ανικανότητας, ακράτειας, στειρό-
τητας, πέτρες των νεφρών, βλάβες ουροδόχου
κύστης, προβλήματα ουρολογικά σε γυναίκες και
παιδιά. Λιθοτριψία, θεραπεία με laser μικροχει-
ρουργική και μικρές επεμβάσεις που γίνονται
εκτός νοσοκομείου. Το κέντρο  είναι εξοπλισμένο
με τελευταίου τύπου μηχανήματα συμπεριλαμ-
βανομένου του «Dopler» ultrasound, flexible
video Cystoscopy, Urodynamics. Συμβεβλημένος
με τα νοσοκομεία: North Shore University Hospital
και Manhasset, Long Island Jewish Center, New
York Hospital Queens και  Winthrop University
Hospital. Δέχεται με ραντεβού: MANHAssEt:
315 East Shore Road, Manhasset, NY 11030.
FOREst HiLLs: 69-15 Austin St., 3rd Fl., Forest
Hills, NY 11375. Τηλ.: (718) 544-4443. Δεκτές
οι κυριότερες ασφάλειες, Μedicare/HMO’s.

DR. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,
OΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, Board certified
by the American Board of Ourology. Mέλος της
American Society of Laser Surgeons. Eιδικός σε
παθήσεις νεφρών, κύστεως και γεννητικών ορ-
γάνων με εστίαση στην ανικανότητα και σε εγ-
χειρήσεις Laser. O Dr. Παπαδάτος εφαρμόζει
υπερμοντέρνες μεθόδους για την ανικανότητα,
όπως έγχρωμο Doppler, Βiothysiometry και Viagra.
Για τον προστάτη προσφέρει τις πιο σύγχρονες

θεραπείες για την υπερτροφία προστάτη με Indigo
Laser (επέμβαση που κρατάει μόνο 6 λεπτά,
χωρίς ανικανότητα ή ακράτεια ούρων) και μι-
κροκύματα χωρίς αναισθησία και χωρίς παραμονή
στο νοσοκομείο και ραδιενεργά στοιχεία για καρ-
κίνο προστάτη. Διορθώνει ακράτεια ούρων στις
γυναίκες με τη μοντέρνα sling μέθοδο. Επίσης
λιθοτριψία για πέτρες χωρίς εγχείρηση, υπερη-
χογράφημα προστάτη, κυστεοσκοπία, περιτομή,
vasectomy και αφροδίσια νοσήματα. Οι περισσό-
τερες εγχειρήσεις γίνονται στο γραφείο ή σε κλι-
νικές σε 1-2 ώρες. Συμβεβλημένος με τα νοσοκο-
μεία: Μt. Sinai of Queens, Elmhurst NY Hospital
of Queens (πρώην Booth Memorial), Cabrini
Hospital κ.ά. Δέχεται με ραντεβού:  AstORiA:
23-40 30th Avenue,  Astoria, NY 11102 (δίπλα
στο νοσοκομείο Μt. Sinai of Queens, πρώην
Αstoria Hospital) Τηλ.: (718) 626-7500 και Φαξ:
(718) 204-7005. Ωρες ιατρείου: Δευτέρα και Πέ-
μπτη 4:00-7:00 μ.μ. και Τρίτη 10:00 π.μ.-12:00
Μ. Δεκτές όλες οι ασφάλειες.

-Οφθαλμίατροι-

DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, O.D.,  FCOVD,  FAAO,
απόφοιτος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
SUNY College of Optometry, Fellow of American
Academy of Optometry and Fellow of College of
Optometric in vision development. Ειδικευμένη
στην παιδιατρική οπτομετρική, γενική θεραπεία
οφθαλμών, vision therapy, στραβισμό, αμβλυοπία
και φακούς επαφής. Συνταγές γυαλιών και γενικές
οπτομετρικές εξετάσεις. Δέχεται κατόπιν ραντεβού:
AstORiA: 30-18 31st Street, Astoria, NY 11102.
Τηλ.: (718) 274-5575. Δεκτές οι κυριότερες
ασφάλειες και Oxford, Medicare, GHI.

ΠΙ ΛΑ ΒΑΣ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ i.
ΟΦΘΑΛ ΜΙΑ ΤΡΟΣ  -  ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΟΣ. Συμ βε -
βλη μέ νος με το νο σο κο μείο  Manhattan Eye, Ear
and  Throat. Γε νι κές οφθαλ μο λο γι κές εξε τά σεις.
Συ ντα γές γυα λιών. Θε ρα πεία γλαυ κώ μα τος. Παι -
δια τρι κή Οφθαλ μο λο γία. Φα κοί Επα φής. Εγ χει -
ρή σεις κα ταρ ρά κτη. Εν δο φθαλ μο λο γι κοί φα κοί
(implants), ακτί νες  laser, εγχειρήσεις στρα βι-
σμού. Πλα στι κές εγ χει ρή σεις οφθαλ μού. Δέ χε-
ται: AstORiA: 25-09  31 Avenue, Αstoria, NY
11106. Tηλ.: (718) 204-5100. Ασφά λειες και
Medicare δε κτά.

-Παθολόγοι-

DR. COsMAtOs  ANDREAs, M.D.,
ΠΑ ΘΟ ΛΟ ΓΟΣ (Internal Medicine). Δέ χε ται με
ρα ντε βού: AstORiA: « Astoria Medical Plaza»
27-47  Crescent Street, Astoria, NY 11102. Tηλ.:
(718) 726-0133. Δε κτές οι κυριότερες ασφά -
λειες.
DR. ΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥ ΡΗΣ ΘΩ ΜΑΣ Η., M.D.,

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Board  Certified in
Internal  Medicine). Γε νι κές και ει δι κές εξε τά σεις,
καρ διο γρα φή μα τα, εξέ τα ση φυ σιο λο γι κής λει -
τουρ γίας πνευ μό νων, ανα λύ σεις αί μα τος και ού-
ρων, εμ βό λια γρίπ πης, πα ρα κο λού θη ση ασθε νών

με προ βλή μα τα χο λη στε ρί νης, δια βή τη, άσθ μα,
βρογ χί τι δας, υπέρ τα σης και άλ λων ια τρι κών προ -
βλη μά των. Δέ χε ται με ρα ντε βού Δευτέρα έως
Σάββατο: AstORiA: 30-10 38th Street, 2nd floor,
Astoria, NY 11103. Τηλ.: (718) 545-2020. Δεκτές
οι κυριότερες ασφάλειες. 

-Ποδίατροι- 
DR ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ.Θεραπεία και εγχειρήσεις ποδιών.
Διπλωματούχος του American Board of Podiatric
Surgery. Στην Αστόρια δέχεται για 20 χρόνια,
μόνο κατόπιν ραντεβού: AstORiA: 28-06 Ditmars
Boulevard, Astoria, NY 11105. Tηλ.: (718) 721-
0441. Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 12:00-6:00 μ.μ.
Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 7:00 μ.μ., Σάββατο
9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

-Ψυχολόγοι-
DR. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ - ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ph.D.,

ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ στη πολι-
τεία της Νέας Υόρκης. Nευροθεραπεία και
Biofeedback (Neurotherapy & Biofeedback). Aτο-
μική ψυχοθεραπεία, διαγνωστικά τεστ (τεστ προ-
σωπικότητας και νοημοσύνης [IQ Test]). Προ-
βλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας, προ-
βλήματα συμπεριφοράς (conduct disorder), με-
λαγχολία - κατάθλιψη, άγχος, μαθησιακά προ-
βλήματα, panic attacks και pain management.
Δέχεται με ραντεβού: AstORiA: 31-09 37th
Street, Astoria, NY 11103, Τηλ.: (718) 721-4300,
(718) 726-0842.

-Ωτορινολαρυγγολόγοι-
DR.  ROtHFELD iRA D.. M.D., F.A.C.s., 

ΩΤΟ ΡΙ ΝΟ ΛΑ ΡΥΓ ΓΟ ΛΟ ΓΟΣ. Diplomate of the
American  Board of  Otorinolarygology. Consultant
United Nations & Con Edison Company. Assistant
Clinical Professor of Mt. Sinai Medical School.
Πα θή σεις και εγ χει ρή σεις αυ τιών, μύ της,  sinus
και λά ρυγ γα. Ακουστικά. Πλα στι κές εγ χει ρή σεις
μύ της, προ σώ που, λαι μού. Γεν νή θη κε  στην Αστό-
ρια και ει δι κεύ τη κε στο  Boston  City  Hospital και
στο  Mount  Sinai  Hospital of Queens. Συμ βε βλη -
μέ νος με τα νοσοκομεία:  Western Queens
Community Hospital, Lenox Hill Hospital και St.
Lukes-Roosevelt Hospital.  AstORiA: 31-28 29
Street, Astoria, NY 11103. Τηλ.: (718) 274-4700
και MANHAttAN: 172  East 71 Street., N.Y.C.
Tηλ.: (212) 861-6655. Ωρες ιατρείων: Δέ χε ται
Τρί τη 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ., Πέμπτη 1:00 - 6:00
μ.μ., Σάβ βα το 9:00 π.μ. - 6:00 μ.μ. Ασφά λειες
δεκτές.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, M.D. 
(ARiADNA PAPAGEORGE), 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ear, nose and
throat). Mε ειδικότητα σε μικροχειρουργική του
λάρυγγα με ακτίνες Laser, ρινική ενδοσκοπική
χειρουργική και πλαστική χειρουργική προσώπου
αυτιών, μύτης. Επίσης, εξετάσεις ακοής. Συμβε-
βλημένη με τα νοσοκομεία: Manhattan Eye, Ear
& Throat και Lenox Hill Hospital. AstORiA: 30-
16 30th Drive, Astoria, NY 11102. Tηλ.: (718)
204-7832, Ωρες ιατρείου:Τρίτη 12:30 - 7:30 μ.μ.,
Πέμπτη 10:00 π.μ. - 4 μ.μ.. ΜΑΝΗΑΤΤΑN:
Manhattan Otolaryngology, 1421 3rd Avenue,
80th Street, New York, NY 10028. Ωρες ιατρείου:
Δευτέρα 12:30 - 4:00 μ.μ., Παρασκευή 8:30 π.μ.
- 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 535-8300. Τετάρτη 9:30
π.μ. - 1:00 μ.μ. Tηλ.: (212) 605-3789.

a
 b

Γ ι α τ ρ ο ί

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. («ΑΠΕ»). Για πα-
ραβίαση του δικαιώματος στην πε-
ριουσία και των διατάξεων που
απαγορεύουν τις διακρίσεις, κατα-
δικάσθηκε η Ελλάδα από το Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στην περίπτωση του Νικολάου Νε-
γρεπόντη-Γιαννίτση, στον οποίο
απαγορεύθηκε η διαχείριση περι-
ουσίας στην Πάρο, η οποία ανήκει
στον θείο του και θετό του πατέρα,
ορθόδοξο ιερέα στις ΗΠΑ, Μιχάλη
Νεγρεπόντη-Γιαννίτση.

Συνολικά 2.066.186,97 ευρώ
αποζημίωση για ηθική βλάβη ζητά
από την Ελλάδα, ο Νικόλαος Νε-
γρεπόντη-Γιαννίτης, εξαιτίας του
ότι οι ελληνικές Αρχές του απαγό-
ρευσαν τη διαχείριση της περιου-
σίας του θείου του Μιχάλη Νεγρε-
πόντη-Γιαννίτση στην Πάρο.

Εκδικάζοντας, χθες, την προ-
σφυγή του, το Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασε
την Ελλάδα για παραβίαση του δι-
καιώματος στην περιουσία και για
παραβίαση των διατάξεων της Σύμ-
βασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που απαγορεύουν τις διακρίσεις,
επιφυλάχθηκε, όμως, να καθορίσει
το τελικό ποσό της αποζημίωσης,
με μεταγενέστερη απόφαση του.

Ο 47χρονος σήμερα Νικόλαος-
Νεγρεπόντη Γιαννίτσης, το 1984
και ενώ ήταν φοιτητής, ζούσε στο
σπίτι του θείου του, Μιχάλη Νε-
γρεπόντη Γιαννίτση, ορθόδοξου ιε-
ρέα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια χρονιά, ο ίδιος και ο
θείος του, ξεκίνησαν τη διαδικασία
υιοθεσίας του.

Ο θετός του πατέρας επέστρεψε
στην Ελλάδα το 1996 και δύο χρό-
νια αργότερα πέθανε αλλά, το
1999, το Πρωτοδικείο Αθηνών ενέ-
κρινε την πράξη υιοθεσίας ως ορι-
στική και νόμιμη.

Ο ενάγων, με δικαστική από-
φαση, απέκτησε και το επώνυμο
του θείου του, στις 4 Αυγούστου
2001, αφού μέχρι τότε λέγονταν
μόνο Γιαννίτσης.

Το 2000 και 2001 μέλη της οι-
κογένειας Νεγρεπόντη προσέφυ-
γαν στα δικαστήρια κατά της από-
φασης υιοθεσίας. Το Εφετείο τους
δικαίωσε με το αιτιολογικό ότι ο
νόμος απαγορεύει στους ιερωμέ-
νους να κάνουν νομικές πράξεις
όπως υιοθεσίες (δεν συνάδουν με
το μοναστηριακό βίο και είναι αντί-
θετες στη δημόσια ελληνική πρα-
κτική).

Ο Αρειος Πάγος το 2008 ωστό-
σο αναίρεσε την απόφαση του
Εφετείου ισχυριζόμενος ότι δεν
υπάρχει ελληνικός νόμος που να
απαγορεύει στους μοναχούς να υι-
οθετούν, παρά μόνο άγραφοι κα-
νόνες.

Το 2008 ο ενάγων προσέφυγε
στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων και η προσφυγή του εκδι-
κάσθηκε χθες, με καταδικαστική
για την Ελλάδα απόφαση.

Καταδίκη
Ελλάδας 

για διάκριση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σε υψηλά επίπεδα πα-
ρέμειναν χθες τα spreads και τα
CDS, των ελληνικών ομολόγων,
καθώς παρουσίασαν οριακή μό-
νο πτωτική μεταβολή σε σχέση
με τις τιμές-ρεκόρ που είχαν τις
προηγούμενες μέρες.

Ειδικότερα, η διαφορά από-
δοσης (spread) μεταξύ του
10ετούς ομολόγου με τον αντί-
στοιχο γερμανικό τίτλο υποχω-
ρούσε χθες μέχρι τις 1.249 μο-
νάδες βάσης, από 1.290 στο
άνοιγμα της αγοράς.

Δηλαδή το επιτόκιο του τίτ-
λου έπεφτε στο 15,23% από
15,76% (12,49% περισσότερο
από τον αντίστοιχο γερμανικό),
ενώ για το 2ετές ομόλογο, η
απόδοση διαμορφωνόταν στο
24,54%, από 25,66% τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Παράλληλα, τα πενταετή
ασφάλιστρα ελληνικών ομολό-
γων έναντι χρεοκοπίας της Ελ-
λάδας (CDS) ήταν στις 1.443
μ.β., έχοντας υποχωρήσει από
τις 1.500 μ.β. της περασμένης
εβδομάδας.

Τα επίπεδα αυτά, ωστόσο εί-
ναι πολύ κοντά στα ιστορικά
υψηλά και καταδεικνύουν, τη
δυσπιστία των επενδυτών για
τις προσπάθειες που καταβάλει
η ελληνική κυβέρνηση να «τι-
θασεύσει» την Οικονομία, απο-
φεύγοντας την αναδιάρθρωση,
εν αναμονή και των αποτελε-
σμάτων της 4ης επιθεώρησης
της τρόικας στην Αθήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Παπακωνσταντίνου,
πάντως, μιλώντας στη «ΝΕΤ»,
απέρριψε και χθες το ενδεχό-
μενο αναδιάρθρωσης του χρέ-
ους, λέγοντας ότι θα ήταν «τε-
ράστιο λάθος».

«Η αναδιάρθρωση, το κού-
ρεμα του χρέους, θα ήταν ένα
τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα
είχε τρομακτικό κόστος, χωρίς
κανένα όφελος. Η Ελλάδα θα
έμενε εκτός αγορών για 10-15
χρόνια», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.

Στο «πλευρό» της Ελλάδας,
τάσσεται η Ευρωπαϊκή Ενωση
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. Ο αντιπρόεδρος της Κε-
ντρικής Τράπεζας, Βιτόρ Κον-
στάντσιο, δήλωσε μάλιστα πως
είναι δύσκολο να μειωθούν οι
φήμες περί αναδιάρθρωσης, κα-
θώς «ορισμένες πλευρές αποκο-
μούν κέρδη από ένα τέτοιο σε-
νάριο, παρά τα πολύ θαρραλέα
μέτρα που έχουν ληφθεί».

Ο κ. Κοστάνστιο πρόσθεσε
όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να
αυξήσει τις προσπάθειές της για
τη δημοσιονομική προσαρμογή
και να προωθήσει το πρόγραμ-
μα ιδιωτικοποίησης κρατικής
περιουσίας.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η
πλειοψηφία των αναλυτών, θε-
ωρεί ότι η αναδιάρθρωση είναι
αναπόφευκτη. Ορισμένοι από
αυτούς, όμως, σύμφωνα με το
«Bloomberg», υποστηρίζουν ότι
δεν πρέπει να γίνει άμεσα. Λένε

πως θα πρέπει να καθυστερήσει
ώστε να οι απώλειες για τους
ιδιώτες επενδυτές, να μην είναι
τόσο επώδυνες.

«Οι επενδυτές που προεξο-
φλούν χρεοκοπία της Ελλάδας
ίσως πρέπει να περιμένουν έως
το 2012», επισήμανε το
«Bloomberg». Επικαλούνταν
μεταξύ άλλων τον Παβάν Βα-
ντβά, επικεφαλής αναλυτή της
JPMorgan Chase στο Λονδίνο,
ο οποίος δήλωσε ότι η ελληνική
κυβέρνηση δεν πρόκειται να
ζητήσει τους προσεχείς 6 έως
12 μήνες από τους κατόχους ελ-
ληνικών ομολόγων να ξεχάσουν

μέρος των απαιτήσεών τους, για
δύο λόγους:

Πρώτον, για να μην προκλη-
θεί ανήκεστος βλάβη στον ελ-
ληνικό τραπεζικό τομέα -είναι
γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέ-
ρος του συνολικού ελληνικού
χρέους των 340 δισ. ευρώ, πά-
νω από το 60% όπως εκτιμούν
πολλοί, κατέχουν οι ελληνικές
και οι κυπριακές τράπεζες. Δεύ-
τερον, για να αποφευχθεί το εν-
δεχόμενο μετάδοσης της κρί-
σης.

Σύμφωνα άλλωστε με ανα-
λυτές της Deutsche Bank και
της Rabobank International, η

ελληνική κυβέρνηση δεν θα
βιαστεί να προχωρήσει σε «κού-
ρεμα» του χρέους, αλλά θα επι-
λέξει πιο ήπιες μεθόδους δανει-
ακής ελάφρυνσης, όπως είναι η
επιμήκυνση του χρόνου απο-
πληρωμής, μια στρατηγική με
την οποία ο υπόχρεος μειώνει
τις οφειλόμενες δόσεις και κερ-
δίζει χρόνο.

Χαρακτηριστική είναι και η
δήλωση-εκτίμηση του Στιούαρτ
Τόμσον της Ignis Asset
Management πως «η αναδιάρ-
θρωση θα ξεκινήσει σαν ελλη-
νική κωμωδία και να καταλήξει
σαν ελληνική τραγωδία».

Ωστόσο, όπως σημείωνε η
«Wall Street Journal», όσο κα-
θυστερεί η αναπροσαρμογή των
όρων αποπληρωμής του ελλη-
νικού χρέους, τόσο αυτό «μετα-
φέρεται» προς τα κράτη που
την δανείζουν. 

Ως συνέπεια σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης, τελικά θα πλη-
γούν φορολογούμενοι των πι-
στωτριών χωρών. Κάτι που θα
μπορούσε να έχει προκαλέσει
ένα κύμα οργής προς τους Ελ-
ληνες από τους υπόλοιπους Ευ-
ρωπαίους.

Εκείνο που πρέπει να γίνει,
σύμφωνα με την ανάλυση της
αμερικανικής εφημερίδας, είναι
να γίνει αναδιάρθρωση το συ-
ντομότερο, να διορθωθεί η κε-
φαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών
τραπεζών και να μειωθεί ο ρό-
λος των πολιτικών στην επίλυση
της κρίσης.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα - «Dow Jones
Newswires»). Στην Ελλάδα βρί-
σκεται το χαμηλόβαθμο τεχνικό
κλιμάκιο της τρόικας από χθες
για τους προκαταρκτικούς ελέγ-
χους επί της πορείας του Μνη-
μονίου, στο πλαίσιο της 4ης
αξιολόγησης, που θα κρίνει την
αποδέσμευση της 5ης δόσης των
δανείων διάσωσης.

Η επίσκεψη του τεχνικού κλι-
μακίου της τρόικας, το οποίο θα
ακολουθήσουν οι ανώτεροι
αξιωματούχοι εντός των επόμε-
νων ημερών, πραγματοποιείται
λίγες εβδομάδες πριν την ανα-
κοίνωση του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Προ-
σαρμογής, στο οποίο πρέπει να
περιλαμβάνονται μέτρα ύψους
σχεδόν 26 δισ. ευρώ για τα επό-
μενα 5 χρόνια.

«Οι συναντήσεις, πρώτα σε
τεχνικό επίπεδο επρόκειτο να
ξεκινήσουν σήμερα (χθες)», δή-
λωσε αξιωματούχος της ελληνι-
κής κυβέρνησης στο «DJN». 

«Θα ακολουθήσει το κλιμά-
κιο των ανωτέρων τους γύρω
στις 10 του μήνα», διευκρίνισε,
προσθέτοντας:

«Βρίσκονται εδώ ώστε να

εκτιμήσουν την καταλληλότητα
της Ελλάδας να λάβει την 5η δό-
ση της βοήθειας, αλλά και να
ελέγξουν την μεσοπρόθεσμη οι-
κονομική στρατηγική».

Η τρόικα, επισκέπτεται για
ακόμη μία φορά την Αθήνα, σε
μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς με-
τά και την αναθεώρηση του ελ-
λείμματος για το 2010 στο
10,5% του ΑΕΠ, έχει κλιμακω-
θεί η δυσπιστία των αγορών για
την ικανότητα της ελληνικής κυ-
βέρνησης να εφαρμόσει τα μέ-
τρα του Μνημονίου και να απο-
φύγει τελικά τη χρεοκοπία.

Οι ελεγκτές, μάλιστα, σε αυ-
τή την επίσκεψη, αναμένεται να
έχουν πιο «σκληρές» διαθέσεις,
καθώς έχουν προκύψει «σημεία
τριβής» με τους Ελληνες αξιω-
ματούχους για καθυστερήσεις
και αστοχίες που παρατηρού-
νται.

Στο επίκεντρο των ελέγχων
θα τεθούν:

Το σχέδιο αποκρατικοποιή-
σεων των 50 δισ. ευρώ και η δυ-
νατότητα υλοποίησής του, χωρίς
να υπάρξουν παρεκκλίσεις εξαι-
τίας αντιδράσεων εντός και
εκτός της κυβέρνησης.

Η κατάσταση του ελληνικού

τραπεζικού συστήματος, εν ανα-
μονή και των νέων stress tests
με τις συγχωνεύσεις και τις εξα-
γορές να θεωρούνται αναγκαί-

ες.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμί-

σεις, καθώς εκτιμάται ότι παρα-
τηρούνται καθυστερήσεις ή έλ-

λειψη αποτελεσματικότητας σε
παρεμβάσεις που πρέπει να γί-
νουν στην ελληνική οικονομία,
όπως το άνοιγμα των κλειστών
επαγγελμάτων.

Τα εισπρακτικά μέτρα που
πρέπει να εφαρμοστούν, με την
τρόικα να ζητά μόνιμες παρεμ-
βάσεις στην αγορά και όχι μέτρα
προσωρινού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, «αγώνας
δρόμου» γίνεται για την εξειδί-
κευση των παρεμβάσεων ύψους
23 δισ. ευρώ (περίπου 3 δισ. ευ-
ρώ για τις αποκλίσεις που πα-
ρατηρούνται ήδη στα έσοδα και
την «τρύπα» στο έλλειμμα του
2010).

Οι εκπρόσωποι της τρόικας,
φέρονται να ζητούν πιο μεγάλες
τομές στα κοινωνικά επιδόματα,
στις ΔΕΚΟ, στο ασφαλιστικό, στο
μισθολόγιο, ακόμη και σε απο-
λύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Από την άλλη πλευρά, οι
«κόκκινες» γραμμές των αρμό-
διων Υπουργών παραμένουν
ισχυρές, καθώς υπάρχει ανησυ-
χία για τις αντιδράσεις όχι μόνο
στην κοινωνία, αλλά και στο
εσωτερικό της κυβέρνησης και
του κόμματος, όπου έχουν τις
ρίζες τους τα συνδικάτα.

Στην Ελλάδα το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας

Σε υψηλά επίπεδα παρά την υποχώρηση spreads και CDS

Ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Βιτόρ Κονστάντσιο.

O επικεφαλής της τρόικας, Πολ Τόμσεν, που αναμένεται στην
Αθήνα για την 4η αξιολόγηση για την 5η δόση δανείου.

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
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ΚΥΠΡΟΣ

στο Κύπελλο έχουν στρέψει στην
Ανόρθωση, μετά την μαθηματική
εξασφάλιση της τρίτης θέσης στο
πρωτάθλημα. Το 1-1 τους δίνει αρ-
κετές ελπίδες πρόκρισης και όσες
πιθανότητες έχουν θα τις κυνηγή-
σουν για να περάσουν στον τελικό,
που θα τους δώσει την ευκαιρία να
κατακτήσουν το κύπελλο και να
κλείσουν μια δύσκολη και μεταβα-
τική χρονιά με ένα τρόπαιο.

Ο Στάνιμιρ Στόιλοφ έχει μελε-
τήσει τον Απόλλωνα και καταστρώνει
τα πλάνα του ώστε η ομάδα του να
είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη
αγωνιστικά και ψυχολογικά για να
πετύχει τον στόχο της. Ο Βούλγαρος
δεν μπορεί να υπολογίζει τον Αγκέ-
λοφ στον κρίσιμο αγώνα, ωστόσο
λύσεις υπάρχουν καθώς επανέρχεται
ο Μαραγκός, υπάρχει ο Φοδέρινχαμ
όπως και ο Ερομοΐγκπε που αγώνα
με αγώνα ανεβάζει σταθερά την
απόδοση του. Εκτός αποστολής θα
είναι και ο Λαβόρδε που επίσης δεν
ξεπέρασε τον τραυματισμό του και
ο Μπράτσι που έχει συμπληρώσει
κάρτες. Ετσι όπως έχουν εξελιχθεί
τα πράγματα, πρόκειται για το σπου-
δαιότερο παιχνίδι, στο οποίο οι παί-
κτες καλούνται να δείξουν χαρα-
κτήρα και καρδιά, αφού όπως προ-
αισθάνονται όλοι, πιο πολύ θα με-
τρήσει το πάθος και η θέληση για
τη νίκη, παρά τα συστήματα και οι
τακτικές. Αλλωστε αυτό τονίζει συ-
νεχώς στους παίκτες του και ο Στά-
νιμιρ Στόιλοφ, θέλοντας να τους

ανεβάσει την ψυχολογία.
Οσον αφορά τον κόσμο, αναμέ-

νεται κατάμεστο το «Αντώνης Πα-
παδόπουλος» με τους οπαδούς της
Ανόρθωσης να ξεπερνούν τις 7 χι-
λιάδες. Ο κόσμος της «Κυρίας» είναι
έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια
της ομάδας και να σπρώξει τους παί-
κτες προς την πολυπόθητη πρόκρι-
ση.

Ενα ματς όλη η χρονιά 
για τον Απόλλωνα

Τα ψέματα τελειώνουν στον
Απόλλωνα, ενόψει της μεγάλης μάχης
του επαναληπτικού με την Ανόρθω-
ση, και όλοι αισθάνονται πως πλη-
σιάζει η ώρα για την υπέρβαση και
την εμφάνιση που θα χαρίσει την
πρόκριση στον τελικό.

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης προσπα-
θεί με το δικό του τρόπο να δώσει
περισσότερη αυτοπεποίθηση και πί-
στη, καθώς πλέον είναι φανερό πως
η μάχη της πρόκρισης θα έχει να
κάνει με το δείκτη αποφασιστικό-
τητας και κατάθεσης όλων των ψυ-
χικών αποθεμάτων στον αγωνιστικό
χώρο. Το ερωτηματικό που απασχο-
λεί και καλείται να δώσει απάντηση
η τεχνική ηγεσία, αφορά τον Μάρτιν
Κόλαρ που είναι εξαιρετικά αμφίβο-
λος λόγω τραυματισμού.

Αν δεν καταφέρει να συμπερι-
ληφθεί στην αποστολή, θα αποτε-
λέσει την τρίτη απώλεια μετά τους
τιμωρημένους αρχηγούς Μερκή και
Κιντέρος. Αντίθετα ο τραυματισμός
του Μόρις στον αγώνα του Σαββάτου
με την Ενωση φάνηκε ότι ήταν επι-
πόλαιος.

Σε περίπτωση που δεν προλάβει
ο Κόλαρ είναι πιθανόν να αγωνιστεί
ο Μόρις στο αριστερό άκρο της άμυ-
νας και τότε δίπλα από τον Νεβά
στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστεί
ο Κατσαβάκης. Στα θετικά για τον
Κύπριο τεχνικό είναι η επιστροφή
του Ατόρνο, στη διάθεση του.

Ομόνοια: Θέλει πολύ 
αυτό το τρόπαιο

Το θέλει αυτό το Κύπελλο η Ομό-
νοια, το έχει μεγάλη ανάγκη. Είναι
η εξιλέωση, η αφορμή για να ξε-
σπάσει και να απελευθερωθεί απ’
την πίκρα και την απογοήτευση που
ένιωσε σ’ αυτήν την σεζόν.

Ο κόσμος της Ομόνοιας θα είναι
εκεί, θα γεμίσει ασφυκτικά το «Δα-
σάκι» και θα αποτελέσει τον 12ο
παίκτη του «τριφυλλιού», στην προ-
σπάθεια για εξασφάλιση εκείνου του
αποτελέσματος που θα δίνει πρό-
κριση στον μεγάλο τελικό.

Το 1-0 με το οποίο η Ομόνοια
κέρδισε τον Εθνικό στο ΓΣΠ είναι
καλό σκορ για παιχνίδι Κυπέλλου,
ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν
εξασφαλίζει πρόκριση στον τελικό.
Περιμένει μπόλικη δουλειά τους
«πράσινους» στο γήπεδο και θεω-
ρούμε δεδομένο πως θα πρέπει να
φτύσουν αίμα για να πάρουν το ζη-
τούμενο. Ο Εθνικός είναι καλή ομάδα
με αρκετούς ποιοτικούς αλλά και
έμπειρους παίκτες. Εάν η Ομόνοια
δεν έχει στρατηγικό πλάνο στο γή-
πεδο, εάν οι παίκτες της δεν δείξουν
την διάθεση, την προσήλωση και
την αποφασιστικότητα που δείχνουν
στα τελευταία παιχνίδια, τότε τίποτα

δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.
Ο τεχνικός της Ομόνοιας, Νεό-

φυτος Λάρκου, είναι απόλυτα συ-
νειδητοποιημένος τόσο με τα δεδο-
μένα όσο αφορά τις πιθανότητες
πρόκρισης, όσο και τις διαφόρων
ειδών δυσκολίες που θα αντιμετω-
πίσει η ομάδα του κόντρα στον Εθνι-
κό. Ιδιαίτερη προσοχή ο Κύπριος
κόουτς δίνει σε δύο σημεία. Το πρώ-
το, δεν θέλει με τίποτα να αφήσει
κενούς χώρους στον Εθνικό - ειδικά
στην πλάτη της άμυνας της Ομόνοιας
- διότι γνωρίζει πως αυτό θα αποτε-
λέσει το καλύτερο δώρο για την
ομάδα του Τόζα Σάμπουριτς. Το σκορ
ευνοεί την Ομόνοια και το παιχνίδι
των κόντρα επιθέσεων της ταιριάζει
γάντι. Το δεύτερο που κτυπά… καμ-
πανάκι για το «τριφύλλι», είναι η
δυναμική που έχει ο Εθνικός στις
στατικές φάσεις. Διαθέτει ψηλούς
παίκτες - όπως οι Σίκοφ και Κάσιο -
που μπορούν να κάνουν την ζημιά
από αέρος.

Απ’ εκεί και πέρα, δεν συζητάμε
καν την διαφορά ποιότητας μεταξύ
Ομόνοιας και Εθνικού. Το «τριφύλλι»
στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει
σπουδαία πράγματα. Το θετικό για
την Ομόνοια είναι το γεγονός ότι
παίκτες - κλειδιά, δείχνουν να βρί-
σκονται σε καλή κατάσταση, όπως
οι Λούα Λούα, Αλωνεύτης, Μακρίδης,
Αβραάμ και Λεάντρο. Σταθερές δυ-
νάμεις είναι οι Κωνσταντίνου, Κα-
ρυπίδης, Βέντσελ, Σπούνγκιν και
Γιωργαλλίδης, ενώ αρκετά ανεβα-
σμένοι είναι οι Χαραλάμπους, Αγ-
κουιάρ, Εφραίμ και Ρενκίφο.

«Καυτές» ρεβάνς για το Κύπελλο 
Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού από τα ματς Ανόρθωσης - Απόλλωνα, Εθνικού - Ομόνοιας

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στη λογική του «βήμα-βήμα υλο-
ποιούμε τον προγραμματισμό για
την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο»
η διοίκηση του Πύρασου Νέας Αγ-
χιάλου προχώρησε στην ανανέωση
του συμβολαίου της με τον Γιάννη
Κοντοβά. 

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή,
που αποκτήθηκε το περασμένο κα-
λοκαίρι και καλύπτει την αριστερή
πλευρά της ομάδας του 4ου ομίλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει κερδίσει
άπαντες με το ήθος, τον χαρακτήρα
του αλλά και την αγωνιστική του
αξία. 

1ος όμιλος: Βαθμολογία
32η αγωνιστική: 1. Ορφέας

PUMA Ξάνθης 62, 2. ΑΕ Πιερέων
2004 61, 3. Εθνικός Γαζώρου 60, 4.
Ορφέας Ελευθερούπολης 52, 5.
Εβρος Σουφλίου 52, 6. Ελπίς Σαππών
50, 7. Μέγας Αλεξ. Ν. Ζίχνης 49, 8.
Προσοτσάνη 48, 9. ΑΕ Ποντίων Ευ-
μοίρου 47, 10. Δόξα Πετρούσας 46,
11. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 37,
12. Πανδραμαϊκός 35, 13. Βισαλ-
τιακός Νιγρίτας 29, 14. Κεραυνός
Κρηνιδών 22, 15. Νέστος Χρυσού-
πολης 20, 16. Εχινος Σπορ 19, 17.
Κόσμιο 17.

2ος όμιλος: Βαθμολογία
32η αγωνιστική: 1. Απόλλων

Καλαμαριάς 82, 2. Οδυσσέας Κορ-
δελιού 79, 3. Εθνικός Σοχού 57, 4.
Κιλκισιακός 52, 5. Καμπανιακός 50,
6. Νέα Καλλικράτεια 48, 7. Απόλλων
Αρναίας 46, 8. Αχιλλέας Τριανδρίας
46, 9. Δόξα Χέρσου 44, 10. Κουφα-
λίων ΠΑΟ 42, 11. Διοικητηρίου
Π.Α.Ο. 38, 12. Θερμαϊκός Θέρμης
34, 13. Ολυμπιακός Γαλατάδων 26,
14. Μέγας Αλέξανδρος Νέου Μυλό-
τοπου 24, 15. ΠΑΟΝΕ 17, 16. Νίκη
Πολύγυρου 16, 17. Μουδανιών Π.Ο.
9.

3ος όμιλος: Βαθμολογία
32η αγωνιστική: 1. Βατανιακός

78, 2. Νάουσα 74, 3. Καστοριά 67,
4. Εθνικός Βατερού 66, 5. Πυρσός
Γρεβενών 60, 6. Αλεξάνδρεια 53, 7.
Λευκάδια Ημαθίας 53, 8. Κάστωρ
ΑΟ 47, 9. Νίκη Αγκαθιάς 46, 10.
Ολυμπος Λεπτοκαρυάς 43, 11. Σβο-
ρώνος 42, 12. ΑΜΣ Γαλατινής 39,
13. Εθνικός Κατερίνης 31, 14. Μα-
κεδονικός Φούφας 30, 15. Σειρήνα
Γρεβενών 29, 16. Αρης Λόφων 24,
17. ΑΣ Πεντάβρυσου 13, 18. Σιάτιστα
6.

5ος όμιλος: Τηλυκράτης
Την Κυριακή 15 Μαϊου θα κάνει

την φιέστα ο Τηλυκράτης Λευκάδας,
για να γιορτάσει την άνοδό του στη
Γ’ Εθνική. Η διοίκηση κατάφερε να
κλείσει φιλικό αγώνα με την Πανα-

χαϊκή και το φιλικό θα δοθεί στο
δημοτικό στάδιο Λευκάδας. Μάλιστα
το Δ.Σ. του συλλόγου για το θέμα
αυτό εξέδωσε και σχετική ανακοί-
νωση, ενώ πληροφορίες για το λε-
πτομερές πρόγραμμα θα ανακοινω-
θούν τις επόμενες μέρες.

6ος όμιλος: Βαθμολογία
32η αγωνιστική: 1. Καλαμάτα

74, 2. Αστέρας Αμαλιάδας 68, 3.
Ατρόμητος Λάππα 56, 4. Αχαϊκή 54,
5. Τριταιικός 53, 6. Διαγόρας Βρα-
χνέικων 53, 7. Σπάρτη 52, 8. Πάμισος
47, 9. Εράνη Φιλιατρών 47, 10.
Αστέρας Μαχαιράδου 46, 11. Κυ-
παρισσία 41, 12. Εθνικός Σαγέικων
35, 13. Ζαβλάνι 30, 14.
Αχιλλέας/Εθνικός Αιγιάλειας 22, 15.
Ολυμπιακός Κεφαλλονιάς 21, 16.
Μεσσηνιακός 14, 17. Κροκεές 9.

7ος όμιλος: Βαθμολογία
32η αγωνιστική: 1. Αστέρας

Μαγούλας 76, 2. Ενωση Μιδέας 69,
3. Θήβα 67, 4. Λουκισίων Α.Ο. 50,
5. Παναργειακός 46, 6. Χαλκίδα 46,
7. Πόρος 45, 8. Βρασιές 43, 9. Δάφνη
Ερυθρών 43, 10. Πανναυπλιακός
39, 11. ΠΑΟ Λουτρακίου 37, 12.
Παναρκαδικός 32, 13. ΑΕΚ Ερμιο-
νίδας 27, 14. Αίας Παραλίας Ασπρο-
πύργου 27, 15. Πέλοπας Κιάτου 25,
16. Δήλεσι 20, 17. Αστέρας Δρεπά-
νου 19.

8ος όμιλος: ΠΑΟΚ Γλυφάδας
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δι-

οικούντες του ΠΑΟΚ Γλυφάδας έχουν
έρθει σε συμφωνία με τον 30άχρονο
τερματοφύλακα Γιάννη Χώνο, ο οποί-
ος θα εξακολουθήσει να υπερασπί-
ζεται την εστία της ομάδας και στο
πρωτάθλημα της Football league II.
Ασφαλώς, πρόκειται για μία δικαίωση
για τον έμπειρο γκολκίπερ, στον
οποίο αναλογεί ξεχωριστό μερίδιο
από τη φετινή καθολική επιτυχία
των νταμπλούχων Αθηνών. 

9ος όμιλος: Προοδευτική
Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικη-

τικό συμβούλιο της Προοδευτικής,
μέσω της οποίας καλεί τον κόσμο
της ομάδας να δώσει βροντερό «πα-
ρών» το Σάββατο το απόγευμα στο
Δημοτικό Στάδιο Νίκαιας στην ανα-
μέτρηση με το Μοσχάτο και να συμ-
μετάσχει στις εκδηλώσεις για τη φιέ-
στα ανόδου στη Γ’ Εθνική. 

10ος όμιλος: Επισκοπή
Στην τελική ευθεία για τον ση-

μερινό αγώνα Κυπέλλου με την Ιε-
ράπετρα έχει μπει η Επισκοπή. Η
ομάδα, προσπαθεί να κρατηθεί σε
καλό ρυθμό, μετά την αγωνιστική
διακοπή που είχε και γι’ αυτό άλ-
λωστε έδωσε και φιλικό με την Ασή
Γωνιά, στο οποίο επικράτησε με
σκορ 5-3.

Δ’: Ανανέωσε με Κοντοβά ο Πύρασος

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1999: Πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών ο πρώην πρόεδρος της Βαλένθια, Λουίς Κα-
ζανόβα. Επί των ημερών του (1940-1959), η Βαλένθια κατέκτησε 3
πρωταθλήματα και 3 Kύπελλα Ισπανίας.

1975: Η Νάντια Κομανέτσι, σε ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας.

1949: Η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού.
Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο
λόφο Σουπέργκα νεκροί 31 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 18 παίκτες της
μεγάλης «Τόρο» με τους 10 διεθνείς. Ανάμεσά τους ο Βαλεντίνο
Ματσόλα, πατέρας του Σάντρο, μετέπειτα άσου της Ιντερ και της
Εθνικής Ιταλίας.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Εξαλλα πανηγύρια από τους βολεϊμπολίστες του Ολυμπιακού για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το 3-0 επί του Ηρακλή στον 3ο τελικό

της Α1 έφερε και τον τρίτο φετινό τίτλο μετά το Σούπερ Καπ και το
Κύπελλο Ελλάδας, στους «ερυθρόλευκους» άσους.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Πέτρος Θεοδωρίδης περιμένει
στο... ακουστικό του και δεν απο-
κλείεται τις επόμενες ημέρες να επι-
σημοποιήσει το ενδιαφέρον του για
την αγορά ενός ποσοστού των με-
τοχών της ΠΑΕ ο επιχειρηματίας
Κώστας Κούτλας. Πρόκειται για προ-
μηθευτή καυσίμων και μαζί με τον
γιο του έχουν επιβεβαιώσει πως το
σκέφτονται σοβαρά να εμπλακούν
στο χώρο του ποδοσφαίρου μέσω
του Πανσερραϊκού. Από εκεί και
πέρα, πρέπει να λυθεί και το θέμα
του προπονητή γρήγορα γιατί τα
«λιοντάρια» πρέπει να κάνουν και
το «ξεσκαρτάρισμα» εν όψει της επό-
μενης χρονιάς. 

Φεύγουν οι κλήσεις 
για τα «στημένα»

Κατά δύο αυξήθηκαν - δηλαδή
41 στο σύνολο - οι ύποπτοι αγώνες
που ερευνά η Εισαγγελεία για πα-
ράνομο στοιχηματισμό. Χθες έγιναν
γνωστοί δύο ακόμα εντός του 2011
και είναι ένα ματς Κυπέλλου και
ένα ματς της Β’ Εθνικής.

Οι πρώτες κλήσεις προκειμένου
να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα
του υπόπτου και παίκτες που φέ-
ρονται ότι είχαν γνώση στημένων
παιχνιδιών της Β’ Εθνικής, του Κυ-
πέλλου και της Σούπερ Λίγκας, θα
φύγουν από το γραφείο του Εισαγ-
γελέα μέσα στην εβδομάδα. Εισαγ-
γελικές πηγές χαρακτηρίζουν την
επίμαχη δικογραφία, όχι αθλητική
δικογραφία, αλλά μια κατ’ εξοχήν
οικονομικού χαρακτήρα δικογραφία,
η οποία θα χωριστεί σε τρία μέρη
προκειμένου να καταστεί εφικτό να
λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη δι-
καιοσύνη. 

Οι εισαγγελικές πηγές, μάλιστα,
έλεγαν ότι υπάρχουν επαρκείς εν-
δείξεις για το στήσιμο των αγώνων,
γεγονός που προκύπτει τόσο από
στοιχεία, όσο και από μαρτυρικές
καταθέσεις στελεχών της UΕFΑ. Το
πρώτο μέρος αφορά παίκτες του
στοιχήματος μέσω ΟΠΑΠ, καθώς
από την έρευνα έχει προκύψει ότι

δεν δικαιολογείται από την ιδιότητά
τους το ύψος των ποσών που έπαιξαν
στο Στοίχημα. Το δεύτερο μέρος της
δικογραφίας, το οποίο κατά τις ει-
σαγγελικές εκτιμήσεις είναι και το
δυσκολότερο στην απόδειξή του, εί-
ναι το στήσιμο των αγώνων. Το τρίτο
και ίσως το δυσκολότερο κομμάτι
της δικογραφίας αφορά τους παίκτες
που έπαιξαν παράνομο στοίχημα
μέσω Ιντερνετ, με τεράστιες αποδό-
σεις. 

Στο Παγκρήτιο 
το ντέρμπι ΟΦΗ - ΠΑΣ

Το Παγκρήτιο Στάδιο πρότεινε
ο Νίκος Τζώρτζογλου για την διεξα-
γωγή του αγώνα του ΟΦΗ με τον
ΠΑΣ Γιάννινα προς αποφυγή επει-
σοδίων και μετά τα έκτροπα που
συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας, Ατρόμητος - ΑΕΚ. 

Η ανακοίνωση του κ. Τζώρτζο-
γλου, αναφέρει: 

«Mετά και την παρωδία στο ΟΑΚΑ
και τις προεκτάσεις που έχει με απο-
κορύφωμα το αίσθημα ατιμωρησίας
που δημιουργείται, η ΕΠΣ Ηρακλείου
αισθάνεται ιδιαίτερα προβληματι-
σμένη για το επόμενο παιχνίδι της
ΠΑΕ ΟΦΗ με τον ΠΑΣ Γιάννενα στο
Γεντί Κουλέ, μετά και τα όσα έχει
υποστεί η ΠΑΕ ΟΦΗ τόσο στο πρώτο
ματς των Ζωσιμάδων, αλλά και γε-
νικότερα και όσα από το χώρο του
παρασκηνίου υπομένει εδώ και 1
χρόνο περίπου. Κάνει, λοιπόν, πρό-
ταση στους υπευθύνους να εξετάσουν
την περίπτωση διεξαγωγής του πα-
ραπάνω αγώνα για λόγους ασφαλείας
στο Παγκρήτιο στάδιο. Σαν ποδο-
σφαιρική αρχή του Νομού μας, αλλά
και σαν Κρητικοί που μεγαλώσαμε
με την ιστορική αυτή ομάδα, θεω-
ρούμε την παραπάνω πρόταση και
σαν ιδανική λύση και ίσως και μο-
ναδική στο οικονομικό πρόβλημα
του ΟΦΗ (βλέπε αδειοδότηση), αφού
από το ματς αυτό στο Παγκρήτιο
στάδιο η ΠΑΕ ΟΦΗ θα έχει εισπρά-
ξεις που θα αγγίξουν και ίσως και
να ξεπεράσουν το ποσό των 400
χιλ. ευρώ».

< Football league

Περιμένει επενδυτή ο Θεοδωρίδης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ο Εθνικός δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτα και θα δώσει τα πάντα,
για να πάει στον μεγάλο τελικό. Σί-
γουρα το 1-0 γέρνει την πλάστιγγα
και τα προγνωστικά στην πλευρά
της Ομόνοιας, όμως τα τελευταία
χρόνια η ομάδα της Αχνας βρήκε τη
συνταγή για να κερδίσει την Ομό-
νοια, γεγονός που κάνει ακόμα πιο
αισιόδοξους τους ανθρώπους της
ομάδας ενόψει του επαναληπτικού.

Ο Τόζα Σάπουριτς δεν έχει ιδιαί-
τερα αγωνιστικά προβλήματα και
όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή
του εκτός από τον Εντουάρτο Πιν-
τσέλι, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο
Βάντσε Σίκοφ έχει συμπληρώσει 8
κίτρινες κάρτες και θα απουσιάζει
από το παιγνίδι πρωταθλήματος κόν-
τρα στην Αλκή.

Παίχτες πάνε 
κι έρχονται στην ΑΕΛ

Πέραν από τον Νίλσον Αντόνιο,
του οποίου η μετεγγραφή ανακοι-
νώθηκε ήδη από πλευράς διοίκησης
της ΑΕΛ, άλλοι 4 παίκτες έχουν υπο-
γράψει συμβόλαιο με τους «γαλαζο-
κίτρινους» και πολύ σύντομα θα
ανακοινωθούν. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο τεχνικός της Λεμεσιανής
ομάδας Πάμπος Χριστοδούλου έχει
συμφωνήσει προφορικά με τους συγ-
κεκριμένους παίκτες κατά την διάρ-

κεια της παραμονής του στην Πορ-
τογαλία, ενώ έπεσαν οι σχετικές
υπογραφές λίγες μέρες αργότερα.

Σε συνάντηση που είχε ο Πάμπος
Χριστοδούλου με τον πρόεδρο της
ΑΕΛ, Αντρέα Σοφοκλέους, ο ισχυρός
άντρας των «γαλαζοκιτρίνων» άναψε
«πράσινο» για τους συγκεκριμένους
τέσσερις παίκτες και έτσι ολοκλη-
ρώθηκε η διαδικασία ένταξής τους
στην ΑΕΛ. Πάντως, δεν έχουν διαρ-
ρεύσει ούτε ονόματα, αλλά ούτε και
οι θέσεις στις οποίες αγωνίζονται.
Πάντως, η τελευταία πληροφόρηση
αναφέρει ότι ο Πάμπος Χριστοδούλου
θα αναχωρήσει εκ νέου για την Πορ-
τογαλία την Πέμπτη. Στο μεταξύ,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Sport-
day», προς «ναυάγιο» οδεύουν οι
διαπραγματεύσεις της διοίκησης με
τον Κροβέτο για ανανέωση της με-
ταξύ τους συνεργασίας. Φαίνεται
πως προκύπτει διαφορά στο οικο-
νομικό, η οποία για την ώρα καθιστά
μη εφικτή την παραμονή του Κρο-
βέτο. Απ’ εκεί και πέρα, φαίνεται
πως παρελθόν θα αποτελέσουν τόσο
ο Ζε Βιτόρ όσο και ο Σίλας. Ακόμη,
το συμβόλαιο που έχει ο Σερτζιάο
με την ΑΕΛ είναι διάρκειας 2+1
χρόνια, έτσι αφού η ομάδα δεν έχει
ασκήσει το δικαίωμά της για ανανέ-
ωση της συνεργασίας, ο Βραζιλιάνος
επιθετικός θα αποτελέσει παρελθόν.

Εθνικός: Τα πάντα για την πρόκριση
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Κόντρα σε όλους και σε όλα ο Ολυμ-
πιακός έβαζε κόκκινο όλο το φετινό
βόλεϊ ανδρών. Στον τρίτο τελικό της
Α1 με τον Ηρακλή νίκησε 3-0 σετ
(Τα σετ: 25-21, 26-24, 25-19) και
κατέκτησε πανάξια και το πρωτά-
θλημα πετυχαίνοντας για τη φετινή
σεζόν το «τρεμπλ» αφού νωρίτερα
είχε κατακτήσει Σούπερ Καπ και
Κύπελλο. «Ηταν τίτλος ψυχής και
καρδιάς» είπε μετά το ματς ο προ-
πονητής Γιάννης Καλμαζίδης και δεν
έχει άδικο. Οι παίκτες έπαιζαν σχε-
δόν απλήρωτοι και κατέβαιναν στους
αγώνες για την προσωπικότητά τους
αλλά πάνω από όλα για την ιστορία
του συλλόγου και τον κόσμο της.
«Δείξαμε ότι ήμασταν ομάδα στα
δύσκολα. Τώρα είναι η ώρα να κά-
νουν και άλλοι το καθήκον τους»,
είπε ο Δημήτρης Τζούριτς στέλνοντας
το μήνυμα προς τους «έχοντες».

Σε μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες,
οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να
πάνε κόντρα στα πάντα, διατηρώντας
τα σκήπτρα τους στην Α1 για τρίτη
σερί χρονιά και 25η στην ιστορία
τους, πανηγυρίζοντας παράλληλα
με το σπαθί τους το τρεμπλ. 

Γιάννης Καλμαζίδης: «Για κά-
ποιους είναι ανατροπή. Για μένα
από την πρώτη στιγμή που ξεκινή-
σαμε προετοιμασία για τα πλέι οφ
είχα πίστη, ήμασταν καλύτεροι. Είναι
το πιο δύσκολο πρωτάθλημα των
τριών τελευταίων ετών λόγω των
προβλημάτων, του νεαρού της ηλι-
κίας των παικτών. Το χάρηκα πολύ.
Ηταν τίτλος ψυχής και καρδιάς».

Ντίμα Φιλίποφ: «Το αξίζαμε,
δεν περιμέναμε ότι θα πάρουμε τρεις
τίτλους φέτος».

Ανδρέας Φράγκος: «Συγχαρη-
τήρια σε όλους, ελπίζουμε να πά-
ρουμε όλα αυτά που μας αξίζουν».

Τζέισον Γιαμπλόνσκι: «Ημασταν
πραγματική ομάδα. Διατηρήσαμε
την ψυχραιμία μας σε όλες τις κα-
ταστάσεις και παρά τις δυσκολίες

που αντιμετωπίσαμε παίξαμε σαν
ομάδα. Αυτό πιστεύω πως ήταν το
μυστικό της επιτυχίας μας».

Μενέλαος Κοκκινάκης: «Είμαι
πολύ χαρούμενος. Καταφέραμε να
πάρουμε τρεις τίτλους σε μια χρονιά,
πρώτη φορά το πετυχαίνει αυτό ο
Ολυμπιακός. Τώρα θέλουμε να συ-
νεχίσουμε έτσι και την επόμενη σε-
ζόν. Ευχαριστούμε τον κόσμο που
είναι στο πλευρό μας και ήρθε να
πανηγυρίσουμε μαζί. Αφιερώνω τον
τίτλο στους γονείς μου και τους φι-
λάθλους μας».

Λεωνίδας Θεοδωρακάκης:
«Οσα μπράβο και να τους πεις είναι
λίγα. Είναι από τις δύο καλύτερες
ομάδες της τελευταίας 20ετίας που
είχε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να βοη-
θήσουμε τα παιδιά που είναι νεαρά
και έχουν μέλλον και θέλουμε να
τα διατηρήσουμε στην ομάδα. Αυτό
που έκαναν ήταν ηρωισμός μεγά-
λος».

< βολεϊ

«Τίτλος ψυχής 
και καρδιάς»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μπορεί στην Πάτρα όλοι να προ-
ετοιμάζονται για τον αγώνα - φιέστα
με τον Πλατανιά όμως ο μεγαλομέ-
τοχος της Παναχαϊκής, Αλέξης Κού-
γιας έστειλε το δικό του μήνυμα
κυρίως στους παίκτες λέγοντας: Μην
μας αποπροσανατολίζει η πανηγυ-
ρική ατμόσφαιρα, το παιχνίδι με
τον Πλατανιά είναι ΤΕΛΙΚΟΣ και το
μυαλό μας είναι μόνο στην νίκη
ακόμα και με ΜΙΣΟ ΜΗΔΕΝ.

Από κει και πέρα ο «ισχυρός άν-
δρας» της ΠΑΕ μοίρασε συγχαρη-
τήρια στην προϊσταμένη της Εισαγ-
γελίας Αθηνών, κ. Ράικου, και τους
εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος
με αφορμή την κλήση 40 υπόπτων
μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

ΚΟΖΑΝΗ: Σύμφωνα με πληρο-
φορίες ο Στάθης Πηλικίδης ζήτησε
να αποχωρήσει από την ομάδα της
Κοζάνης, καθώς δεν είχε τον επιθυ-
μητό χρόνο συμμετοχής στα επίσημα
ματς προκειμένου να δείξει τι μπορεί
να προσφέρει. Το αίτημα του 17χρο-
νου μέσου έγινε δεκτό από τη διοί-
κηση και τον κόουτς Βασίλη Παπα-

δόπουλο, έτσι ο νεαρός χαφ βρί-
σκεται πλέον σε αναζήτηση νέου
ποδοσφαιρικού «σταθμού» στην κα-
ριέρα του.

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ: Μετά τους Λον-
τίγκιν, Κριτσωτάκη και Μπελεβέτη,
ήρθε η σειρά του Απόστολου Τσια-
νάκα να αποχωρήσει από τον Εορ-
δαϊκό, καταθέτοντας προσφυγή κατά
του συλλόγου. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τον ίδιο δρόμο θα ακολου-
θήσει πολύ σύντομα και ο Κώστας
Μπανούσης, με τις αποχωρήσεις να
έχουν πάρει πια τη μορφή... ντόμινο
στην ομάδα της Πτολεμαΐδας, που
ταλανίζεται από σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Δευ-
τέρα ο Γιώργος Στράντζαλης με τον
γενικό αρχηγό Τάκη Σαββίδη και
τους παίκτες αντί για προπόνηση
έκαναν ...μπάρμπεκιου! Παρ’ όλα
αυτά, διοικητικοί κύκλοι του Εορ-
δαϊκού εκφράσθηκαν αισιόδοξα χθες
αναφορικά με το οικονομικό, τονί-
ζοντας ότι σύντομα θα βρεθεί διέ-
ξοδος με τη συνδρομή και τοπικών
παραγόντων.

< Football league 2

Κούγιας: Τελικός το ματς με Πλατανιά

ΜΑΤΙΑΣ ΣΡΑΪΝΤΕΡ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Τουρνουά Μαδρίτης: Με Ναδάλ ο Παγδατής
Λιγότερο από 3 ώρες χρειάστηκε ο Μάρκος Παγδατής για να
«καθαρίσει» τον Αλεχάντρο Φάγια στον α’ γύρο του τουρνουά της
Μαδρίτης με τον Ράφαελ Ναδάλ να τον περιμένει στη συνέχεια.
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«Ελέ»: Καμία επαφή

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να
ακούγεται έντονα, ότι ο Ολυμπιακός
είναι έτοιμος να ...ξαναπάρει στην
ομάδα του τον Δημήτρη Ελευθερό-
πουλο, ως δεύτερη επιλογή για την
θέση του τερματοφύλακα, όμως ο
34χρονος πορτιέρο τόνισε πως δεν
έχει κάνει προς το παρόν καμία επα-
φή με τους ανθρώπους των «ερυ-
θρολεύκων», γι’ αυτό το θέμα.

«Δεν έχω καμία επαφή. Ομως η
ομάδα της καρδιάς μου είναι ο Ολυμ-
πιακός και δεν το κρύβω. Εχω όνειρο
να κλείσω την καριέρα μου στον
Ολυμπιακό», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Ελευθερόπουλος στο περιθώριο
της εκδήλωσης για τους κορυφαίους
της χρονιάς στη Σούπερ Λίγκα. Τ.Γ.

Ρωσία, Τουρκία, 
Κατάρ και MLS

Πολλά και διάφορα ακούγονται
για το μέλλον του Τζιμπρίλ Σισέ
στην Παιανία, αλλά πρέπει να έχουμε
πάντα στο μυαλό μας ότι είναι δύ-
σκολο έτσι όπως έχει η κατάσταση
στην παγκόσμια οικονομία να βρεθεί
κάποιος μεγάλος σύλλογος, που παί-
ζει σε καλύτερο από το ελληνικό
πρωτάθλημα να καλύψει το πλου-
σιοπάροχο συμβόλαιο του Γάλλου
με το «τριφύλλι». 

Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, από
ομάδες της Ρωσίας, της Τουρκίας,
του Κατάρ αλλά και από το MLS
που ως γνωστόν προσπαθούν να δε-
λεάσουν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές
προσωπικότητες με υπέρογκα συμ-
βόλαια. Δ.Ρ.

Παρέμεινε
«Ξανθιώτης» 
ο Φλίσκας

Κάτοικος Ξάνθης για δύο ακόμη
χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Φλί-
σκας, μιας και ο έμπειρος Ελληνας
μέσος συμφώνησε σε όλα με τον
μεγαλομέτοχο Χρήστο Πανόπουλο
και υπέγραψαν την επέκταση της
συνεργασίας τους. Το συμβόλαιο του
30χρονου αμυντικού χαφ ολοκλη-
ρωνόταν τον ερχόμενο Δεκέμβριο,
αλλά μέτρησε η επιθυμία και των
δύο πλευρών, να μείνει ο Φλίσκας
στην Ξάνθη.

Στον αντίποδα, «χλωμή» φαίνεται
πλέον η παραμονή του Μίχαελ
Γκσπούρνινγκ στους «ακρίτες», μιας
και ο έμπειρος τερματοφύλακας φέ-
ρεται να απέρριψε την πρόταση που
του κατατέθηκε για ανανέωση του
συμβολαίου του και επιδιώκει να
βρει άλλη ομάδα για να συνεχίσει
την καριέρα του. Γ.Ζ.

«Καθαρός» ο Λέτο
Ησυχος μπορεί να κοιμάται πλέον

ο Σεμπάστιαν Λέτο καθώς τα νέα
από την πατρίδα του για την υπό-
θεση των πλαστών διαβατηρίων ήταν
καλά. Το αργεντινικό δικαστήριο
απέρριψε την έφεση που είχε κατα-
τεθεί εις βάρος της πρωτόδικης από-
φασης για την απαλλαγή του 24χρο-
νου μέσου από την υπόθεση των
διαβατηρίων και ο άσος του ΠΑΟ
απαλλάσσεται από τις κατηγορίες.
Σας υπενθυμίζεται πως πρωτόδικα
ο Λέτο είχε απαλλαχθεί λόγω έλλει-
ψης στοιχείων, που να αποδεικνύουν
ότι εν γνώσει του, συμμετείχε στην
απάτη πλαστογραφίας επίσημων εγ-
γράφων του κράτους της Αργεντινής,
αλλά ο εισαγγελέας είχε ασκήσει
έφεση. Δ.Ρ.

MIΚΡΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

WR/ντινοσ αυλωνιτησ

Με μεγάλη όρεξη οι μικροί και μικρές άσοι της μπάλας γέμισαν τα γήπεδα και
πρόσφεραν θέαμα και πολλές φάσεις στους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τους

αγώνες. Αγόρια και κορίτσια, μικροί και μεγάλοι έδωσαν το δικό του ρεσιτάλ στον αγω-
νιστικό χώρο κι έστειλαν το μήνυμα σε όλους για τη σημαντικότητα των αγώνων. 

Παιδικό Ομογενειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Με μια λιτή ανα-
κοίνωση η ΠΑΕ Καβάλα, ανακοίνωσε
τη λύση της συνεργασίας της με το
προπονητή, Γιάννη Μαντζουράκη.
Πιθανός αντικαταστάτης του Ελληνα
τεχνικού, ο Αλιόσα Ασάνοβιτς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καβάλας,
αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ Καβάλα,
ανακοινώνει τη λύση της συνεργα-
σίας της με τον προπονητή κ. Γιάννη
Μαντζουράκη».

Μέχρι πριν λίγους μήνες ο Ασά-
νοβιτς ήταν βοηθός του Σλάβεν Μπί-
λιτς στην εθνική Κροατίας και η Κα-
βάλα θα είναι η πρώτη του δουλειά
ως πρώτος προπονητής. Ο Κροάτης
τεχνικός, πρώην ποδοσφαιριστής
του Παναθηναϊκού, θα έρθει τις επό-
μενες ημέρες στην Ελλάδα για να
κλείσει η συμφωνία του με την Κα-
βάλα και θα έχει δίπλα του στον
πάγκο τον Ράικο Γιάνγιανιν, ο οποίος
επίσης έχει δουλέψει στον Παναθη-
ναϊκό. 

ΑΡΗΣ: Το «παρών» στην εκδή-
λωση της Nova για την ανάδειξη
των κορυφαίων προσώπων και στιγ-
μών της φετινής ποδοσφαιρικής σε-
ζόν έδωσαν Σάκης Τσιώλης και Ντάρ-
σι Νέτο, οι οποίοι ήταν και οι εκ-
πρόσωποι του Aρη. Ο Eλληνας τε-
χνικός ήταν υποψήφιος ως καλύτερος
προπονητής της χρονιάς, μια κατη-
γορία στην οποία τελικά διακρίθηκε
ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον Τάκη
Λεμονή να καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση και τον τεχνικό των «κιτρίνων»
να έρχεται τρίτος. Ο 52χρονος απο-
τέλεσε μέλος της τριμελούς επιτρο-
πής προπονητών που μετά από συ-
ζήτηση ανέδειξε τα πρόσωπα που
ξεχώρισαν σε ειδικές κατηγορίες,

όπως η καλύτερη απόκρουση και η
καλύτερη ασίστ, χωρίς ωστόσο να
έχει λόγο στον καταρτισμό της κο-
ρυφαίας 18αδας. Μετά το τέλος της
εκδήλωσης, ο 52χρονος προπονητής
δήλωσε: «Είναι πολύ καλό να γί-
νονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις
για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι
είναι και οι πρωταγωνιστές. Αξίζουν
συγχαρητήρια στους διοργανωτές».
Σχετικά με τη σύντομη φετινή θητεία
του στον Αρη, αλλά και την ερχόμενη
σεζόν ο Σάκης Τσιώλης επεσήμανε:
«Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη
προσπάθεια στα τελευταία παιχνίδια,
αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
Στην επόμενη σεζόν θα πρέπει να
ξεκινήσουμε όπως ακριβώς τελει-
ώσαμε φέτος, έτσι ώστε στο τέλος
να έχουμε πετύχει τους στόχους που
έχουμε θέσει, οι οποίοι θα είναι
υψηλοί, όπως ακριβώς αρμόζουν
στον Αρη».

Μπορεί ο Τσιώλης να μην έτυχε
διάκρισης, δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο
όμως και με τον Ντάρσι Νέτο, ο
οποίος αποτέλεσε μέλος της κορυ-
φαίας 18άδας του Πρωταθλήματος.
Οπως ήταν γνωστό εδώ και ημέρες,
ο Βραζιλιάνος συμπεριλήφθηκε στην
κατηγορία των καλύτερων μέσων
και αποτέλεσε τον μοναδικό παίκτη
του Αρη που γνώρισε τέτοια διάκρι-
ση. «Μετά την αποχώρηση του Σέρ-
χιο Κόκε νιώθω και θέλω να έχω
περισσότερη ευθύνη στην ομάδα.
Πιστεύω ότι βοήθησα φέτος την
ομάδα μου και θέλω να γίνω πιο
χρήσιμος. Ευχαριστώ γι’ αυτό το
βραβείο», επεσήμανε ο 30χρονος
μεσοαμυντικός.

Γιώργος Ζαχαριάδης

< ΚΑβΑΛΑ

Ασάνοβιτς αντί Μαντζουράκη

Του ανταποκριτή μας 
Γιώργου Ζαχαριάδη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. To διοικητικό συμ-
βούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευρύνεται.
Οπως αναμενόταν, η ΠΑΕ ενίσχυσε
με τρία νέα μέλη το συμβούλιο σε
μια προσπάθεια να βελτιώσει την
οργάνωση και τη λειτουργία της
ομάδας και πλέον αναμένεται και η
προσθήκη ενός οικονομικού διευ-
θυντή. Τα νέα πρόσωπα είναι ο
Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Πάνος Ραπτό-
πουλος και ο Θανάσης Χατζόπουλος.
Το νέο δ.σ. συνεδρίασε στην Τούμπα
και σύντομα θα ανατεθούν καθή-
κοντα σε κάθε μέλος. Αποχωρώντας
από την Τούμπα, ο Μπάνε Πρέλεβιτς
δήλωσε στρατιώτης του ΠΑΟΚ: «Για
μένα ήταν τιμή η πρόταση του Ζα-
γοράκη. Είμαι στρατιώτης του ΠΑΟΚ.
Κάναμε μία γνωριμία με τα υπόλοιπα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Το πώς θα λειτουργήσουμε θα το
δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή
προέχουν τα πλέι οφ για όλους μας.
Ειμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε
καλά, τίποτε δεν είναι δύσκολο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της

ΠΑΕ για τα νέα μέλη του δ.σ. ανα-
φέρει: «Κατά τη διάρκεια του σημε-
ρινού Δ.Σ. της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. απο-
φασίστηκε η διεύρυνση του με την
συμμετοχή, πλέον, ως μέλη και των
κ.κ. Πρέλεβιτς, Ραπτόπουλου, Χα-
τζόπουλου.

Ποια είναι τα τρία νέα μέλη του
Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Μπάνε Πρέλεβιτς, ετών 44. Ο κ.
Πρέλεβιτς είναι γνωστός παλαίμαχος
μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ και
τέως αρχηγός της ομάδας, καθώς
και προπονητής της. Το όνομά του
έχει συνδεθεί απόλυτα με τον ΠΑΟΚ
αφού αγωνίστηκε σ αυτόν επί σειρά
ετών, κάνοντας εξαιρετικές εμφανί-
σεις και εξελίχθηκε σε ηγετική φυ-
σιογνωμία της ομάδας. Με τον ΠΑΟΚ
κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων
Ευρώπης το 1991, το Κύπελλο Κό-
ρατς το 1994, το Πρωτάθλημα Ελ-
λάδας το 1992, καθώς και το Κύ-
πελλο Ελλάδας το 1995. Επίσης
αγωνίστηκε στους τελικούς του Κυ-
πέλλου Κυπελλούχων το 1992 και
1996 και στο final four της Ευρω-
λίγκα το 1993.

Πάνος Ρούτης - Ραπτόπουλος,

(Mario Routi), ετών 41. Ο κ. Ρούτης
είναι συγγραφέας λογοτεχνικών βι-
βλίων και κινηματογραφικών σενα-
ρίων. Είναι μέτοχος στην εταιρία
Εξπρές Σέρβις, στης οποίας την ανά-
πτυξη συμμετείχε προ δεκαπενταε-
τίας, λόγω της εξειδίκευσής του στο
μάρκετιγνκ, ενώ στα τέλη της δε-
καετίας του 90 υπήρξε σύμβουλος
έκδοσης της εφημερίδας Μακεδονία.
Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται
αποκλειστικά με τη συγγραφή και
για το λόγο αυτό ταξιδεύει συχνά
στο εξωτερικό. Με τα διοικητικά
του ΠΑΟΚ είχε ξανασχοληθεί την
περίοδο 2000 - 2001.

Αθανάσιος Χατζόπουλος, ετών
39. Ο κ. Χατζόπουλος είναι επιχει-
ρηματίας με ειδικότητα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και διευθύνει την ομώ-
νυμη εταιρεία που εξειδικεύεται στο
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
παραγωγή εύκαμπτων υλικών συ-
σκευασίας και η οποία εδρεύει στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Χατζό-
πουλος παρακολουθεί όλα τα παι-
χνίδια του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευ-
ρώπη και διατηρεί σουίτα στα VIP
του γηπέδου της Τούμπας».

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ,
ολοκληρώθηκε και ο Μπάνε Πρέλε-
βιτς από τα γραφεία του γηπέδου
της Τούμπας, έκανε δηλώσεις ως
νέο μέλος της διοίκησης. 

ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε μία ειρηνική πο-
ρεία (αφού οι άγνωστοι - γνωστοί
«ασπρόμαυροι» χούλιγκαν απουσία-
ζαν αυτή τη φορά) περίπου 5.000
χιλιάδες οπαδοί του Ηρακλή, το
βράδυ της Δευτέρας, ζήτησαν και
πάλι να δοθεί η άδεια στην αγαπη-
μένη τους ομάδα.

Οι οπαδοί του «Γηραιού» εξέ-
φρασαν και πάλι την απαίτηση να
δοθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής
στην ομάδα, ενώ δεν ήταν λίγες οι
φορές που καταφέρθηκαν με υβρι-
στικά συνθήματα κατά του Αντώνη
Ρέμου και του Δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης, Γιάννη Μπουτάρη. 

Για τον τελευταίο, λόγω του ότι
παρέστη σε δικαστήριο εναντίον των
οπαδών μετά από επεισόδια με την
αστυνομία, σε πορεία της περασμέ-
νης εβδομάδας. Τελικά, η συμμετοχή
του Δήμου, δια του αντιδημάρχου
καθαριότητας, για να καταγγείλει
την καταστροφή κάδων απορριμμά-

των, είχε αποκλειστεί. 
Το ραντεβού της προχθεσινοβρα-

δινής συγκέντρωσης ήταν προγραμ-
ματισμένο στις 20:00 και το μεγάλο
κύμα των οπαδών του Ηρακλή πε-
ρίμενε το τέλος του αγώνα βόλεϊ
(Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-0) για να
φτάσει στο σημείο συνάντησης. Η
παρουσία των δυνάμεων των ΜΑΤ
ήτανε διακριτική με τους φιλάθλους
του Ηρακλή για περισσότερη από
μία ώρα να φρόντισαν να στείλουνε
το δικό τους μήνυμα με αποδέκτη
την δευτεροβάθμια επιτροπή της
ΕΠΟ και πλέον να περιμένουνε μέχρι
την Παρασκευή το επιθυμητό απο-
τέλεσμα.

• Το φιλικό ματς αυτής της εβδο-
μάδας είναι για αύριο, στην Αλε-
ξάνδρεια, με την τοπική ομάδα. Ηδη
οριστικοποιήθηκαν και τα φιλικά
της επόμενης και της μεθεπόμενης
εβδομάδας, καθώς την Τετάρτη 11/5,
ο Ηρακλής υποδέχεται, στις εγκα-
ταστάσεις της ΠΑΕ στην Μίκρα, τον
Εορδαϊκό (Football League 2) και
στις 18/5, η αποστολή της ομάδας
θα ταξιδέψει στον Τύρναβο, όπου
θα αντιμετωπίσει την τοπική Α.Ε.

Πρέλεβιτς: Είμαι στρατιώτης του ΠΑΟΚ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στο αρχείο η υπόθεση με τις κασέτες,
η κατάκτηση του πρωταθλήματος
βόλεϊ ανδρών από τον Ολυμπιακό
και μεταγραφικά σενάρια, είναι τα
θέματα που κυριαρχούν στα πρω-
τοσέλιδα του αθλητικού Τύπου της
3ης Μαΐου 2011: 

«Πρωταθλητής»
«Η κούπα της ψυχής τους!», ανα-

φέρει στο βασικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Μάγκες Πειραιώτες τα σάρωσαν
όλα φέτος και στο φιλέ». Σε άλλα
θέματα: «’Φευγάτος’ ο Πιζάρο».

«Φως των Σπορ»
«ΟΛΑ!», αναφέρει στο κεντρικό

θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Πανελλήνιος θαυ-
μασμός για το έπος των απλήρωτων
παιδιών του Ολυμπιακού, που τα
πήραν...». Σε άλλα θέματα: «3-0
πάλι τον Ηρακλή», «Εκαναν τρεμπλ».

«Φίλαθλος»
«Μόνο έτσι θα πονέσουν», ανα-

φέρει στο κεντρικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Τέρμα τα πρόστιμα και οι άδειες
εξέδρες. Από αφαίρεση βαθμών μέχρι

και υποβιβασμό». Σε άλλα θέματα:
«Στο αρχείο η υπόθεση με τις κασέ-
τες», «Στις 7 Αυγούστου θα παίζει ο
Παπασταθόπουλος στον Ολυμπιακό»,
«Πράσινο σε Πανιώνιο, αγωνία για
την άδεια σε Ηρακλή».

«Goal»
«Αντε και ...στο διάολο!», ανα-

φέρει στο κεντρικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Στη σύσκεψη... σωτηρίας στο υπουρ-
γείο Τουρισμού αποφασίστηκαν μέ-
τρα που ισχύουν και σήμερα, αλλά
δεν εφαρμόζονται, στους συλλη-
φθέντες του τελικού επιβλήθηκαν
ποινές της πλάκας». Σε άλλα θέματα:
«Μπάσκετ: Απόβαση στη Βαρκελώ-
νη», «Αγκαλιά με την αδειοδότηση
ο Πανιώνιος, στην κόψη του ξυρα-
φιού ο Ηρακλής».

«Derby News»
«Περηφάνεια», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Μόνο και
μόνο που είμαστε πάλι εκεί φτάνει
αλλά... θα σηκώσουμε και το 6ο».
Σε άλλα θέματα: «Μαντέψτε: Στο
αρχείο και η υπόθεση - βρωμιά με
τις κασέτες».

«Sportday»
«Χέιχο!», αναφέρει στο κεντρικό

θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Ετοιμη λύση από
την Ισπανία για την επίθεση του
θρύλου». Σε άλλα θέματα: «Χιμένεθ:
Το ‘χα πει», «Αυτή ήταν γιορτή».

«Η Πράσινη»
«Στα ...αρχεία τους», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Την
ώρα που ο Γερουλάνος και ο Νικη-
τιάδης εξήγγειλαν (...ξανά) νέα μέτρα
κατά της βίας ο αθλητικός δικαστής
έβγαζε λάδι τον Μπέο για κασέτα -
gate, βάζοντας την υπόθεση στα
αζήτητα...». Σε άλλα θέματα: «Ομ-
πράντοβιτς: Πάμε να το απολαύ-
σουμε».

«Νέα Ωρα»
«Σας πονάει η ΑΕΚ λαμόγια!»,

αναφέρει στο κεντρικό θέμα της
πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Που ήσασταν όλοι όταν
οι παίκτες της δέχονταν δολοφονική
επίθεση στην Τούμπα;». Σε άλλα θέ-
ματα: «Αηδία. Πάνε να φορτώσουν
στην ΑΕΚ ‘εγκλήματα’ της Πολιτείας
και της ΕΠΟ».

«Εξέδρα»
«Είναι στημένο», αναφέρει στο

βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο καταρρέει, οι
αρμόδιοι φορείς κάνουν την ‘πάπια’,
οι νόμοι δεν ισχύουν και ο κατήφο-
ρος δεν έχει τέλος». Σε άλλα θέματα:
«Πράσινη ...οντισιόν», «Βλέπει και
Αγγελο η ΑΕΚ», «Στο ...αρχείο τους
η υπόθεση».

«Γαύρος»
«Τα πήραν όλα!», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Θα
τους αφήσουν να διαλυθούν;». Σε
άλλα θέματα: «Θρυλικό τρεμπλ»,
«Χλεμπ και Σωκράτης».

«Η Γάτα»
«Βγαίνουν μπροστά στον ΠΑΟ ο

Τζίγγερ και οι Γιαννακόπουλοι», ανα-
φέρει στο βασικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Διαμόρφωσαν ήδη και το ποσοστό
συμμετοχής των δύο οικογενειών».
Σε άλλα θέματα: «Η βόμβα του Σπα-
νού και η μισή αφιέρωση», «Θετικά
μηνύματα σε Ολυμπιακό από Αλ-
μούνια, Παπασταθόπουλο».

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τους πρωταγωνιστές της φετινής
Σούπερ Λίγκας βράβευσε το συν-
δρομιτικό κανάλι («NOVA»), σε εκ-
δήλωση στο «Θάλασσα», με τους
παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν
την τιμητική τους.

• ΜVP του πρωταθλήματος είναι
με 61,97% ο Αριέλ Ιμπαγάσα του
Ολυμπιακού και δεύτερος ο Τζαμέλ
Αμπντούν. 

• Οι Καλύτεροι Επιθετικοί που
συμπεριλαμβάνονται στην Best Team
είναι οι Κέβιν Μιραλάς και Ράφικ
Τζιμπούρ του Ολυμπιακού, Τζιμπρίλ
Σισέ του Παναθηναϊκού και Κώστας
Μήτρογλου του Πανιωνίου. 

• Οι Καλύτεροι Μέσοι της Best
Team είναι οι Αριέλ Ιμπαγάσα και
Νταβίντ Φουστέρ του Ολυμπιακού,
Αντελίνο Βιεϊρίνια του ΠΑΟΚ, Ντάρσι
Νέτο του Αρη, Τζαμέλ Αμπντούν
της Καβάλας και τέλος ο Βιθέντε
Μόνχε του Ολυμπιακού Βόλου. 

• Οι Καλύτεροι Αμυντικοί στην
Best Team είναι οι Γιάννης Κοντοές
του Πανιωνίου, Καλιφά Σανκαρέ του

Ολυμπιακού Βόλου, Πάμπλο Κον-
τρέρας του ΠΑΟΚ, Λουκάς Βύντρα
του Παναθηναϊκού, Τραϊανός Δέλλας
της ΑΕΚ και Αβραάμ Παπαδόπουλος
του Ολυμπιακού. 

• Ο Καλύτερος Τερμαφύλακας
στην Best Team της χρονιάς είναι ο
Δημήτρης Ελευθερόπουλος του Ηρα-
κλή. Eπίσης στην 18άδα της χρονιάς
βρίσκεται και ο Δημήτρης Κωνσταν-
τόπουλος της Κέρκυρας. 

• Ειδική μνεία γίνεται στους Πα-
ναγιώτη Μπαχράμη και Ολουμπάγιο
Αντεφέμι που έχασαν άδικα τη ζωή
τους φέτος. 

• Το βραβείο για τον Καλύτερο
Προπονητή το πήρε με 74,64% ο
Ερνέστο Βαλβέρδε. «Ευχαριστώ γι’
αυτό το βραβείο. Είστε πολύ γεν-
ναιόδωροι μαζί μου. Η νοοτροπία
των παικτών είναι παντού η ίδια
και υποχρέωση μας είναι να κάνουμε
ότι καλύτερο μπορούμε. Η διαφορά
με την προηγούμενη χρονιά μου
στον Ολυμπιακό είναι ότι το 2009
στον Ολυμπιακό υπήρχαν περισσό-
τεροι Ελληνες αλλά φέτος ήμασταν

καλύτερο σύνολο» επισήμανε ο προ-
πονητής των «ερυθρολεύκων». 

• Το βραβείο για το Καλύτερο
Γκολ με ποσοστό 69,48% στον Ράφικ
Τζιμπούρ, για το τέρμα που σημείωσε
στο 6-0 επί της ΑΕΚ. «Πιστεύω πως
υπήρξαν πολλά όμορφα γκολ αλλά
αποδέχομαι την γνώμη του κόσμου
που ψήφισε», σχολίασε ο Αλγερινός
επιθετικός. 

• Το βραβείο προσφοράς δόθηκε
στους Αντώνη Νικοπολίδη και Τάσο
Κατσαμπή, για τους οποίους το 2011
ήταν η τελευταία τους ποδοσφαιρική
χρονιά, συμπληρώνοντας 1116 συμ-
μετοχές και οι δύο μαζί. Ο πρώην
ποδοσφαιριστής του Ηρακλή τόνισε,
«αφιερώνω το βραβείο αυτό στην
ομάδα που είχα περισσότερες πα-
ρουσίες, στον Ηρακλή, που θα ήθελα
να πω πως πρέπει να μείνει τελικά
στην Σουπερλίγκα όπως και ο Πα-
νιώνιος». 

• Το βραβείο Fair Play της χρονιάς
απονεμήθηκε στον Ζαν Αλέν Μπουμ-
σόνγκ για την κίνησή του να προ-
σφέρει την φανέλα του σε ένα κορί-

τσι που καθόταν σε αναπηρικό κα-
ροτσάκι στο γήπεδο της Νέας Σμύρ-
νης. «Εχω την αίσθηση πως δεν έκα-
να κάτι εξαιρετικό. Απλώς ένιωσα
να δώσω την φανέλα στην κοπέλα
και το έκανα», σχολίασε ο Γάλλος
αμυντικός του Παναθηναϊκού. 

• Το βραβείο για την Καλύτερη
Απόκρουση κατέληξε στα χέρια του
Ματίας Ντεγκρά του Αστέρα Τρίπο-
λης, στο ματς με τον Ολυμπιακό Βό-
λου. 

• Το βραβείο για την Καλύτερη
Ασίστ πήρε ο Τζιμπρίλ Σισέ για την
πάσα που έδωσε για να σκοράρει ο
Λουκάς Βύντρα στο ντέρμπι με την
ΑΕΚ. 

• Το βραβείο της Καλύτερης Δή-
λωσης απονεμήθηκε στον Βίκτορα
Ιάκομπ του Ηρακλή, που είχε πει,
«κάποιοι με έχουν πει τρελλό, (στα-
μάτησε λίγο για να σκεφτεί και να...
γελάσει), κάτι το οποίο δεν απέχει
πολύ από την πραγματικότητα». 

• Απονεμήθηκε το βραβείο του
πρώτου σκόρερ στον Γάλλο στράικερ
Τζιμπρίλ Σισέ.

Η Καλύτερη Ομάδα της χρονιάς

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα
του ιταλικού Τύπου, ότι τον Αύγου-
στο, θα πάρει μεταγραφή στους
«ερυθρόλευκους» ο Παπασταθόπου-
λος, συμπλήρωσε: 

«Γράφονται διάφορα, αλλά δεν
μου έχει πει κάποιος κάτι από την
ομάδα». 

• Σύμφωνα με τον τουρκικό
τύπο, μετά τον Ολυμπιακό και η Γα-
λατάσαραϊ, ενδιαφέρεται για τον
Ισπανό γκολκίπερ της Αρσεναλ, Μα-
νουέλ Αλμούνια. 

• Με μοναδικό απόντα τον Επ-
στάιν που βρίσκεται στη Γερμανία,
δίπλα στην ετοιμόγεννη σύζυγό του,
συνεχίσθηκαν χθες οι προπονήσεις
του Ολυμπιακού. 

< ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δυναμώνει το «φλερτ» με τον Αμπντούν
Συνέχεια από τη σελίδα 18



Επιμέλεια:
Διονύσης Ρούφος

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οι Φλάιερς (Flayers) έκαναν τα πάν-
τα για να φέρουν σε ισορροπία την
σειρά απέναντι στους Μπρούινς
(Bruins), όμως ο Τιμ Τόμας δεν το
επέτρεψε. Ο πορτιέρο των φιλοξε-
νούμενων απέκρουε σουτ όλο το
βράδυ και βοήθησε την ομάδα του
να αντέξει στην αφόρητη πίεση των

γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να δώ-
σει την δυνατότητα στην ομάδα του
να κλέψει το ματς με γκολ του Κρέι-
τσι στο 14’.00’’ της παράτασης. Ο
Τόμας μοίρασε ισόποσα το μερίδιο
της επιτυχίας για το 3-2 που σήμανε
το 2-0 στην σειρά και μάλιστα μέσα
στην Φιλαδέλφεια (Philadelphia):
«Η απόδοσή του τερματοφύλακα,
εξαρτάται από την υπόλοιπη ομάδα
και αυτό κάνει την διαφορά. Οι παί-
κτες μας παίζουν εξαιρετικά» ανέφερε

ο 37χρονος πορτιέρο που τελείωσε
με 46 επεμβάσεις στην κανονική
διάρκεια και έκανε άλλες 6 στην
παράταση μέχρι ο σέντερ φορ της
Βοστόνης να δώσει την χαριστική
βολή στους γηπεδούχους. Ο Τόμας
είχε προβλήματα μόνο από τον
Ρίμσνταϊκ ο οποίος τον νίκησε δύο
φορές στην κανονική διάρκεια, ενώ
οι Μπρούινς (Bruins) βρήκαν λύσεις
και ισοφάρισαν με τους Κέλι και
Μάρσαντ. «Είναι το ιδανικό σενάριο

για εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα
τα παρατήσουν» τόνισε ο τεχνικός
των νικητών Κλοντ Ζουλιέν θέλοντας
να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αφού
η περσινή ανατροπή των Φλάιερς
(Flayers) δεν έχει ξεχαστεί. Σε κάτι
τέτοιο ελπίζει και φέτος ο ομόλογός
του Πίτερ Λαβιολέτ: «Νομίζω ότι θα
πάμε στην Βοστόνη, θα παίξουμε
δυνατά και θα κερδίσουμε». 

MLB: Σερί και ουσία 
Αυτήν την φορά η προσφορά του

Ιδερ είχε αντίκρισμα. Ο 28χρονος
outfielder από το Φοίνιξ έφτασε
τους 28 διαδοχικούς αγώνες με του-
λάχιστον ένα hit, αλλά το σερί συ-
νοδεύτηκε με νίκη για τους Ντόν-
τζερς (Dodgers) επί των Καμπς
(Cubs) στο Λος Αντζελες (Los An-
geles) με 5-2. Το χτύπημα του Ιδερ
ολοκλήρωσε το επί μέρους σερί 3-0
των γηπεδούχων επί του Σικάγο και
ουσιαστικά έγειρε την πλάστιγγα
υπέρ τους. 

Σε ότι αφορά το σερί του Ιδερ,
πάλι, έφτασε στα μισά του δρόμου
από το ανεπανάληπτο ρεκόρ των
56 παιχνιδιών από τον τεράστιο Τζο
ΝτιΜάτζιο ενώ πίσω του ακολουθούν
τα επιτεύγματα των Κέλερ (45) και
Ρόουζ (44): «Είμαι μόνο στα μισά;
Δεν υπάρχει λόγος να χαρώ για κάτι.
Εχω πολύ δρόμο να διανύσω» ανέ-
φερε ο Ιδερ στις δηλώσεις του μετά
το ματς. 

Την ίδια ώρα οι Ρεντ Σοξ (Red
Sox) άνοιγαν με την σειρά τους νι-
κηφόρα την σειρά με τους Εϊντζελς
(Angels), υποχρεώνοντας τον Γουίβερ
στην πρώτη του ήττα στην φετινή
περίοδο. Χτυπημένος από μία ίωση
στο στομάχι του ο άνθρωπος του
0,99 ERA, δεν μπόρεσε να διατηρή-
σει το επίπεδο των εμφανίσεων που
έκανε στα προηγούμενα έξι παιχνίδια
του και δέχθηκε τρία runs και τρία
hits με αποτέλεσμα η Βοστόνη (Bo-
ston) να επιβληθεί 9-5 των πρωτο-
πόρων της West. Στην υπόλοιπη
δράση, τέλος, ούτε ο Βερλάντερ
μπόρεσε να σταματήσει τον κατή-
φορο των Τάιγκερς (Tigers) που έχα-

σαν για 7ο σερί ματς, αυτήν την
φορά από τους Γιάνκις (Yankees) με
5-3 ενώ με νέα ήττα συνέχισαν οι
Τζάιαντς (Giants) που έχασαν με 2-
0 από τους Νάσιοναλς (Nationals)
και ολοκλήρωσαν την σειρά με τρεις
ήττες στα τέσσερα ματς.  

Τα ματς της Δευτέρας: Τέξας -
Οκλαντ 4-5, Γιάνκις - Ντιτρόιτ 5-3,
Σαν Φραντζίσκο - Ουάσιγκτον 0-2,
Μιλγουόκι - Ατλάντα 2-6, Εϊντζελς -
Βοστόνη 5-9, Βαλτιμόρη - Γουάιτ
Σοξ 2-6, Φλόριντα - Σαν Λιούις 6-5,
Πίτσμπουργκ - Σαν Ντιέγκο 4-3,
Καμπς - Ντόντζερς 2-5. 

NHL: Ο Τόμας έκανε την διαφορά 
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Με στόχο να τελειώσει την υπόθεση
πρόκριση ταξίδεψε στη Ρόδο ο
Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει
σήμερα (12.00 ώρα Νέας Υόρκης)
τον Κολοσσό στον δεύτερο αγώνα
για τα πλέι οφ. Με τους «ερυθρό-
λευκους» θα παίξει ο Γιώργος Πρίν-
τεζης ενώ δεν θα έχουν στη διάθεσή
τους τον Βασίλη Σπανούλη γι’ ακόμα
ένα παιχνίδι. 

Ο έμπειρος γκαρντ έχει πρόβλη-
μα στους προσαγωγούς και όλα δεί-
χνουν ότι έχουν επηρεαστεί και οι
κοιλιακοί, με αποτέλεσμα να του
χορηγούνται συνεχώς παυσίπονες
ενέσεις. Πλέον η συμμετοχή του
Σπανούλη στον τελικό του Κυπέλλου
μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη αφού ο
τραυματισμός είναι σοβαρός και αμ-
φίβολος θεωρείται ακόμα και για
τους τελικούς. 

Με αφορμή τον αγώνα κόντρα
στον Κολοσσό, ο συνεργάτης του
Ντούσαν Ιβκοβιτς, Βαγγέλης Αγγέλου
είπε: «Περιμένουμε διαφορετική αν-
τίδραση από τον Κολοσσό, αλλά
εμείς θα πρέπει αυτό το διάστημα
να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με
υψηλό ρυθμό και συγκέντρωση. Τα
δεδομένα που υπήρχαν και πριν το
πρώτο ματς συνεχίζουν να υπάρχουν
και βάσει αυτών εμείς θα πορευ-
τούμε». 

Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με
τη σειρά του σχολίασε: «Ο Κολοσσός
δεν έχει κανένα απολύτως άγχος
και σίγουρα θα θελήσει να κλέψει
την παράσταση σ’ ένα παιχνίδι μπρο-
στά στον κόσμο του. Το παιχνίδι
στην κανονική διάρκεια του πρω-
ταθλήματος δεν έχει σβήσει από τη
μνήμη μας κι αυτό πιστεύω ότι θα
μας οδηγήσει στο να είμαστε ακόμα
πιο συγκεντρωμένοι και προετοιμα-
σμένοι για το συγκεκριμένο παιχνί-
δι».

Βαγγέλης Ζορμπάς

< α1 μπασκετ

Για το 2-0 
με Κολοσσό 
ο Ολυμπιακός
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Ο Τιμ Τόμας βουτάει με αυτοθυσία και καπακώνει το πακ, στην μία από τις 52 επεμβάσεις του απέναντι
στους Φλάιερς στο 3-2 της Βοστόνης μέσα στην Φιλαδέλφεια.

παροχή οποιασδήποτε βοήθειας μας
ζητηθεί στο πλαίσιο που επιτρέπει
ο Νόμος και τις διευκολύνσεις που
θα παρέχουμε σε αυτήν στην προ-
σπάθεια καταστολής της βίας.

• 12/11/2011: σε ραδιοφωνική
συνέντευξη στο ‘NovaΣΠΟΡ FM’

‘To ελληνικό ποδόσφαιρο τελεί
υπό διάλυση. Ή προχωράμε και κα-
θαρίζουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο
ή παραμένουμε στην ίδια κατάστα-
ση’.

• 21/02/2011: σε επικοινωνία
με τον ΓΓΑ Πάνο Μπιτσαξή

Αποστολή υπομνήματος με την
πρόταση για προσωρινή αναστολή
του πρωταθλήματος μέχρι να εξο-
μαλυνθεί η κατάσταση.

• 25/02/2011: μετά από Δ.Σ.
της Σούπερ Λίγκας

‘Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα τε-
λεί υπό κρίση. Η Πολιτεία πρέπει
να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές αλ-
λαγές’.

• 26/02/2011: σε άρθρο στον
‘Κόσμο του Επενδυτή’ για το θέμα
της βίας

‘Χρόνια ακούμε για το θέμα της
βίας στα γήπεδα, προτάσεις για την
καταπολέμησή της, αλλά αποτέλεσμα
δε βλέπουμε. Υπάρχει ατιμωρησία.
Κατακρίνουμε δημόσια ακραίες συμ-
περιφορές μόνο στα λόγια και από

πράξεις τίποτα. Θα πρέπει να γίνει
μιας και δια παντός ένας σοβαρός
και συγκεκριμένος καταμερισμός ευ-
θυνών μεταξύ Πολιτείας, Αστυνομίας
και ΠΑΕ, ώστε να αποδίδονται και
οι ευθύνες εκεί που αναλογούν’.

• 11/03/2011: Επιστολή προς
τον πρωθυπουργό και τους πολιτι-
κούς αρχηγούς των κομμάτων

Με επιστολή μας προς τον πρω-
θυπουργό της χώρας αναφερθήκαμε
στα επαναλαμβανόμενα κρούσματα
βίας και διαφθοράς που ταλανίζουν
το ελληνικό ποδόσφαιρο και το
έχουν απαξιώσει πλήρως. Ζητήσαμε
την άμεση και προσωπική παρέμ-
βασή του στην κατεύθυνση της ου-
σιαστικής εμπλοκής της Πολιτείας
προκειμένου να καθαριστεί ο κόπρος
του Αυγεία. Ενας χώρος που όζει,
όπου λαθροβιούν παρασιτικά και
κακοποιά στοιχεία, υπό την πλήρη
αδυναμία των θεσμικών ποδοσφαι-
ρικών οργάνων να αντιδράσουν αφού
‘έτσι λειτουργεί το σύστημα’.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν έχει λάβει καμία
απάντηση στην επιστολή της.

• 12/03/2011: Τηλεοπτική πα-
ρέμβαση στη ΝΕΤ

‘Η θέση της ΑΕΚ είναι σταθερή.
Από την αρχή την είχαμε επικοινω-
νήσει σε όλο τον κόσμο με δημόσιες
τοποθετήσεις μας. Ο παρεμβατικός
ρόλος μας αντιμετωπιζόταν από δια-
φόρους με ειρωνικά σχόλια τότε.

Τώρα δυστυχώς έχουμε χαρακτηρι-
στεί μάντεις κακών. Εχει γίνει το
ελληνικό ποδόσφαιρο αλάνα κακο-
ποιών. Χρειάζονται βαθιές τομές και
δύσκολες αποφάσεις που φτάνουν
στα όρια της αυτοτιμωρίας για να
βγει το ποδόσφαιρο από το αδιέξο-
δο’.

• 13/03/2011 : Συνέντευξη στο
Εθνος

‘Είμαι απόλυτα έτοιμος να μεί-
νουμε εκτός Ευρώπης για 3 χρόνια
γνωρίζοντας όμως ότι όλοι μας, ομά-
δες και Πολιτεία θα είμαστε πιστοί
στον στόχο που θα βάλουμε. Πρό-
κειται για ένα μέτρο που είχε εφαρ-
μοστεί με επιτυχία στο παρελθόν
σε άλλες χώρες (Αγγλία). Αφού πέ-
τυχε εκεί μπορεί να πετύχει και
εδώ. Δεν υπάρχει ελληνικό ποδό-
σφαιρο στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Το θεωρούν τρίτης ταχύτητας’.

Για πολλοστή φορά ζητάμε τη
σύμπραξη όλων για ουσιαστικό διά-
λογο και άμεσες λύσεις, αν θέλουμε
να μιλάμε για επόμενη μέρα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο».

ΧΙΜΕΝΕΘ: Σε συνέντευξη στην
εφημερίδα «ABC», ο Μανόλο Χιμένεθ
μίλησε για το πώς έζησε την κατά-
κτηση του Κυπέλλου, αλλά και για
το ενδιαφέρον που υπήρχε στη διάρ-
κεια της σεζόν από ισπανική ομάδα.
Αναλυτικά η συνέντευξη:

Πανηγυρίζετε ακόμα;

«Οχι βέβαια. Είμαι στο σπίτι,
βλέπω μία ταινία, ήρεμος. Αυτές οι
μέρες ήταν εντυπωσιακές. Μια τρέλα!
Είχε σχεδόν μία δεκαετία να πάρει
τίτλο η ΑΕΚ και ο κόσμος της τρε-
λάθηκε».

Ποιες εικόνες σάς έχουν μείνει
από τον τελικό;

«Πολλές... Οταν είδα, στο τελικό
σφύριγμα του διαιτητή, στην εξέδρα
σχεδόν 50.000 φιλάθλους μας να
πανηγυρίζουν. Επίσης όταν ο Μπαχά
σκόραρε και ήρθε σ’ εμένα. Του
είχα πει λίγες ώρες πριν από τον τε-
λικό ότι θα σκόραρε. Οταν μου έδω-
σαν το μετάλλιο επίσης... Ηταν εν-
τυπωσιακό».

Δεν είχατε φανταστεί ότι θα
σας σηκώσουν στα χέρια οι παί-
κτες...

«Ουφ! Δεν ήταν τόσο ευχάριστο.
Σκεφτόμουν μόνο να τελειώσει το
συντομότερο δυνατόν. Αγχωνόμουν
κιόλας, γιατί μου έπεφταν τα κινητά
και οι παίκτες με πετούσαν ολοένα
και πιο ψηλά».

Ποιοι σας κάλεσαν για συγχα-
ρητήρια;

«Εφτασαν πολλά μηνύματα. Από
πολλούς παίκτες της Σεβίλλης, από
τον Ντελ Νίδο (σ.σ.: πρόεδρος Σε-
βίλλης), από τον Μόντσι (σ.σ.: τε-
χνικός διευθυντής Σεβίλλης), από
τον Βαλβέρδε».

Σας είχε κακοφανεί που δεν

μπορέσατε να μείνετε και να κα-
τευθύνετε την ομάδα στον τελικό
του Κυπέλλου πέρυσι;

«Οχι, εντάξει, δεν είναι η κα-
τάλληλη στιγμή. Προτιμώ να τα βλέ-
πω διαφορετικά, ως μάθημα. Είμαι
νέος και η παρουσία μου στη Σεβίλλη
με βοήθησε πολύ. Το σχολίαζα πρό-
σφατα με φίλο μου στην Ελλάδα.
Δεν θα ήμουν ο ίδιος αν δεν είχα
την εμπειρία της Σεβίλλης. Οταν
ήμασταν 3οι, μου ζητούσαν να πά-
ρουμε το πρωτάθλημα. Οταν ήμα-
σταν 5οι, για 2 αγωνιστικές, ότι πρέ-
πει να είμαστε στην τετράδα του
Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτές οι απαιτήσεις,
αν και κάποιες φορές δεν συμφω-
νούσα, με βοήθησαν να εξελιχθώ,
να καταλάβω ότι όσο πιο ψηλά
βάζεις τον πήχη, τόσο περισσότερες
πιθανότητες έχεις να φτάσεις». 

Θα επιστρέψετε;
«Στο ισπανικό πρωτάθλημα;».
Για παράδειγμα...
«Υπήρχε ένα ενδεχόμενο πριν

από κάποιες εβδομάδες, αλλά ήταν
ξεκάθαρο για μένα ότι δεν επρόκειτο
να αφήσω την ομάδα μου ξεκρέμα-
στη».

• Χωρίς τον Σκόκο που έχει θλά-
ση και τον τιμωρημένο Καράμπελα
θα παίξει η ΑΕΚ κατά του Βόλου.

(Ανακοίνωση εξέδωσε η Original
21. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του
«Ε.Κ.» www.ekirikas.com)

Παππάς: Αποχωρώ αλλά στηρίζω την εξυγίανση

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Σε ηλικία μόλις 22 ετών ο Ντέρικ
Ρόουζ κατάφερε να κλέψει την δόξα
των καταξιωμένων αστέρων της Λίγ-
κας και αναδείχθηκε MVP της φετι-
νής κανονικής περιόδου, ωστόσο η
είδηση δεν γιορτάστηκε αναλόγως
από τον δαιμόνιο γκαρντ και τους
Μπουλς (Bulls). Η αιτία ακούει στο
όνομα Τζο Τζόνσον. Ο 30χρονος
γκαρντ, λες και ανέλαβε να πάρει
εκδίκηση από τους υπόλοιπους με-
γάλους παίκτες της ηλικίες του και
με 34 πόντους οδήγησε τους Χοκς
(Hawks) στην άλωση του Σικάγο
(Chicago) με 103-95 και στο 1-0
στην ημιτελική φάση της ανατολικής
περιφέρειας. Ο Ρόουζ, πάλι, έβαλε
24 μοιράζοντας 10 ασίστ αλλά απο-
χώρησε με πόνους στον αστράγαλο.
«Είμαι καλά. Απλά το γύρισα λίγο
και θα χρειαστώ λίγη αποθεραπεία»
σχολίασε ο Ρόουζ που θα δώσει κα-
νονικά το παρών στο σημερινό δεύ-
τερο ματς. Σε ότι αφορά το βραβείο
του MVP, τώρα, αξίζει να γνωρίζετε
πως απονέμεται για πρώτη φορά σε
παίκτη του Σικάγο (Chicago) μετά
το 1998 όταν το είχε κατακτήσει
για πέμπτη φορά στην καριέρα του
ο ανυπέρβλητος Μάικλ Τζόρνταν,
ενώ είναι ο νεότερος που το κατορ-
θώνει στο NBA σπάζοντας το ρεκόρ
του Ουές Ανσελντ που το είχε πάρει
το 1968/69 φορώντας την φανέλα
των Μπάλτιμορ Μπούλετς (Balti-
more Bullets). «Αν το πάρω θα είναι
υπέροχο. Είναι απίστευτο, ήταν ένας
στόχος που έθεσα στο ξεκίνημα της
σεζόν. Είναι κάτι τεράστιο όχι μόνο
για μένα αλλά και για την πόλη»
σχολίασε ο Ρόουζ ο οποίος αναμέ-
νεται να ενημερωνόταν εχθές επι-
σήμως από το NBA και σήμερα θα
ακολουθούσε η απονομή πριν την
έναρξη του δεύτερου ημιτελικού.
Στην Δύση, τέλος, οι Μάβερικς (Ma-
vericks) έκαναν την έκπληξη και
«έσπασαν» την έδρα των Λέικερς
(Lakers) στο παρθενικό ματς της
σειράς. Ο Νοβίτσκι με τους 28 πόν-
τους και τα 14 ριμπάουντ, και το
εξαιρετικό τελευταίο 12λεπτο στο
οποίο το Ντάλας έκανε επιμέρους
25-16 ανατρέποντας την εις βάρος
του διαφορά. Το τελικό 96-94 δίνει
πλέον το πλεονέκτημα στους φιλο-
ξενούμενους. 

Διονύσης Ρούφος

< Νβα

Δεν το χάρηκε 
ο Ντέρικ Ρόουζ

απουσιάσει λογικά ο συνήθης αντι-
καταστάτης του Αντώνης Πετρόπου-
λος που συνέχισε να προπονείται
ατομικά λόγω προβλήματος τραυ-
ματισμού. Από εκεί και πέρα, πρέπει
να αναφερθεί πως με τον Σισέ προ-
έκυψε ένα θέμα χθες με δημοσιεύ-
ματα αθλητικών Μέσων της Ελλάδας
που ισχυρίστηκαν ότι ενδιαφέρεται
γι’ αυτόν ομάδα από την Αμερική
(MLS), όμως όπως έγραψε η σύζυγός
του Τζουντ στο «Twitter», προκάλε-
σαν γέλιο στον Γάλλο σούπερ σταρ:
«Ξεκαρδιστικό... Είχα τον σύζυγό
μου στο τηλέφωνο να μου λέει πως
ο ελληνικός Τύπος εικάζει πως είχε
κάποια πρόταση από το Σικάγο. Τι
άλλο θα ακούσουμε». Κατά τα άλλα,
με το ίδιο θέμα, δηλαδή την ενδε-
χόμενη φυγή του Σισέ από το «τρι-
φύλλι» ασχολήθηκε και ο γαλλικός
Τύπος που τον συμπεριλαμβάνει
στους πιθανούς στόχους της Μαρ-
σέιγ. Ο σύλλογος του Σαμπιονά ανα-
ζητεί ενίσχυση στην εμπροσθοφυ-
λακή της και οι ικανότητες του Σισέ
είναι γνωστές στους συμπατριώτες
του, αλλά όπως τονίζει το δημοσί-
ευμα της «omlesite.fr» δεν υπάρχουν
πολλές πιθανότητες για να επιτευχθεί
συμφωνία: «Ο Τζιμπρίλ Σισέ στα 29
του χρόνια έπαιξε 27 ματς όντας σε
όλα βασικός με τον Παναθηναϊκό
αυτή τη σεζόν. Ολοκλήρωσε το πρω-
τάθλημα ως πρώτος σκόρερ με 20
γκολ. Το απαιτούμενο ποσό για τη
μεταγραφή του βρίσκεται κοντά στα
9 εκατομμύρια ευρώ. Η θέση του
στην επίθεση είναι αδιαμφισβήτητη»
ανέφερε αρχικά το δημοσίευμα και
συνέχισε τονίζοντας στα «υπέρ» της
περίπτωσης: «Η εκτελεστική του
δεινότητα, το γεγονός ότι βρίσκεται
σε αναζήτηση ομάδας και το προσιτό
κόστος του» ενώ στα «κατά»: «Η
επιθυμία του να αγωνιστεί στην Αγ-
γλία, το υψηλό του κασέ και η δυ-
σκολία στο να τον μεταχειριστεί
ένας προπονητής». 

• Το όνομα του Σταν Φαλκς
«έπαιξε» τις τελευταίες ημέρες στον
αθλητικό Τύπο για λογαριασμό του
ΠΑΟ ωστόσο από την επίσημη ΠΑΕ
διαψεύδεται τόσο η συνάντηση όσο
και η επαφή με τον Ολλανδό τεχνικό
διευθυντή. Ο πρώην συνεργάτης
της Αϊντχόφεν που παρέχει τις υπη-
ρεσίες του στην Βίσλα Κρακοβίας
έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι
του 2012 με την πολωνική ομάδα,
ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από την Πολωνία επιβεβαίωσε,
το ταξίδι του στην Ελλάδα αλλά για
να παρακολουθήσει τον τελικό του
Κυπέλλου ανάμεσα στην ΑΕΚ. Εκτός
από τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟ «βλέ-
πει» και τερματοφύλακες με τον
Γκσμπούρνινγκ της Ξάνθης να βρί-
σκεται ψηλά στη λίστα.

< παΝαΘΗΝαΪκΟσ

Με Σισέ 
στην πρεμιέρα 
των πλέι οφ

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την ισοφάριση θα επιδιώξει σήμερα
(10.00 ώρα Νέας Υόρκης) η Κα-
βάλα η οποία φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ
που προηγείται με 1-0 στη σειρά
της πρώτης φάσης των πλέι οφ. Οι
«αργοναύτες» θέλουν να στείλουν
τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι κάτι που
τόνισε και ο συνεργάτης του Δημή-
τρη Πρίφτη, Θωμάς Νίκου. «Είναι
μία σειρά παιχνιδιών χωρίς εκπλήξεις,
μιας και η μία ομάδα ξέρει πολύ
καλά την άλλη. Ηδη έχουμε βρεθεί
τρεις φορές μέχρι σήμερα σε πρω-
τάθλημα και playoffs. Εμείς από το
πρώτο έως το τελευταίο λεπτό θα
είμαστε αγωνιστικοί και δυνατοί,
βγάζοντας στο γήπεδο όλα αυτά που
δουλεύουμε στις προπονήσεις», ανέ-
φερε ο Νίκου. Από την άλλη πλευρά
ο «δικέφαλος του Βορρά» θέλει να
τελειώσει την υπόθεση πρόκριση
κάτι που τόνισε και ο Σούλης Μαρ-
κόπουλος. «Η Καβάλα είναι πολύ
αξιόλογη ομάδα, το έχει δείξει σε
όλη την διάρκεια της φετινής σεζόν,
αλλά και στο πρώτο μας παιχνίδι,
οπότε μας περιμένει ένα πολύ δύ-
σκολο ματς. Θέλουμε τη νίκη και
την πρόκριση, αλλά γνωρίζουμε ότι

πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για
να τα καταφέρουμε», είπε ο τεχνικός
του ΠΑΟΚ.

Νίκη - πρόκριση 
θέλει το Μαρούσι

Μοναδική ευκαιρία να πάρει την
πρόκριση στην ημιτελική φάση των
πλέι οφ έχει σήμερα (10.00 ώρα
Νέας Υόρκης) το Μαρούσι καθώς
φιλοξενεί τον Αρη στο κλειστό του
Αγίου Θωμά. «Για εμάς δεν άλλαξε
τίποτα μετά την νίκη στο Αλεξάν-
δρειο. Προετοιμαζόμαστε γι αυτό
το παιχνίδι, που θα γίνει στην έδρα
μας, όπως για όλα τα άλλα. Ξέρουμε
ότι ο Αρης είναι ένας σπουδαίος αν-
τίπαλος που έρχεται αποφασισμένος
να αντιδράσει», ήταν τα λόγια του
Βαγγέλη Αλεξανδρή. Στην αντίπερα
όχθη ο Αρης δεν έχει περιθώρια για
στραβοπάτημα και ο Λευτέρης Σούμ-
ποτιτς υποστήριξε: «Ο αγώνας είναι
ο σημαντικότερος της σεζόν γι’ αυτό
πάμε στην Αθήνα αποφασισμένοι
να κερδίσουμε και να στείλουμε τη
σειρά σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει
στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε
σοβαροί και κυρίως συγκεντρωμένοι
στο ματς και να μην αφήσουμε το
Μαρούσι να επιβάλλει το ρυθμό του
όπως έγινε στο προηγούμενο παι-
χνίδι. Είμαστε Αρης και πρέπει να
παλέψουμε για την πρόκριση». 

< α1 μπασκετ

Για την ισοπαλία και για την πρόκριση 

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ακριβώς αυτό συνέβη φέτος. Ολοι
ξέρουν ότι το να έχεις ισπανικές
ομάδες στο γκρουπ σου είναι ιδιαί-
τερα επικίνδυνο καθώς στην ACB οι
ομάδες παίζουν με τον ίδιο τρόπο
είτε κερδίζουν, είτε χάνουν με 30
πόντους. Απλά συνεχίζουν να παίζουν
δυνατά! Είναι σκληρές ομάδες για
να τις αντιμετωπίσεις, αλλά ακόμα
και όταν πιστεύαμε ότι είχαμε το
πάνω χέρι για να κατακτήσουμε την
1η θέση στο Τοp 16 χάσαμε από τη
Λιέτουβος για έναν πόντο. Αυτή η
ήττα μας οδήγησε στην 2η θέση του
γκρουπ και πάνω στην περσινή πρω-
ταθλήτρια Μπαρτσελόνα στους προ-
ημιτελικούς. Βέβαια εξαιτίας της κα-
λής μας τύχης αλλά και για κάποιους
άλλους λόγους την αποκλείσαμε».

Το γεγονός πως αποκλείσατε
την κάτοχο του τίτλου Μπαρτσε-
λόνα, κάνει τον Παναθηναϊκό φα-

βορί στο Final 4; «Οι άνθρωποι
μας βλέπουν σαν φαβορί, αλλά προ-
σωπικά δεν το βλέπω καθόλου έτσι.
Ολες οι ομάδες που πηγαίνουν στη
Βαρκελώνη είναι καλές ομάδες. Η
Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία καλή ομάδα
με μεγάλη παράδοση και τους πε-
ρισσότερους τίτλους στην ιστορία
της διοργάνωσης. Το να προσθέσουν
έναν ακόμα θα είναι ο στόχος τους.
Η Μακάμπι έχει μεγάλη παράδοση
επίσης, όπως και εξαιρετικούς παί-
κτες. Θα θέλουν να κερδίσουν ένα
ακόμα. Η δε Σιένα είναι πεινασμένη
για το πρώτο της. Για μένα η Σιένα
είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα του
τουρνουά».

Τι άλλες εντυπώσεις έχεις από
την Σιένα; «Το γεγονός ότι έχουν
καρδιά, όπως σας είπα, τους κάνει
μία καλή κόντρα για μας, γιατί οι
καλές ομάδες παίζουν και καλό μπά-
σκετ. Εχουν εμπειρία. Τους είδαμε
πως επανήλθαν στην φάση του Τορ-

16 αλλά και κόντρα στον Ολυμπιακό,
που έδειξαν υπερηφάνεια, καρδιά
και επιθυμία. Είναι μία πολύ σοβαρή
ομάδα. Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι
εμείς είμαστε τα φαβορί, αλλά ακόμα
και να είναι αλήθεια, μετά ακριβώς
από εμάς σε αυτό το Final 4 είναι η
Σιένα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι
σημαντικό, θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να παίξουμε κόντρα σε μία
ομάδα που θα είναι έτοιμοι για να
μας πιέσει πολύ και να μας σπρώξει
στα όρια μας. Παίζουνε εξαιρετική
άμυνα, βοηθάνε ο ένας τον άλλο,
έχουν καλή χημεία. Την ίδια ώρα
έχουμε και εμείς σημαντικούς παίκτες
με μεγάλη εμπειρία. Θα είμαστε συ-
νεχώς ο ένας κοντά στον άλλο και
θα είναι σαν... σκυλομαχία!»

Τι είναι αυτό που κάνει τον
Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει τόσο
μεγάλη επιτυχία; «Ενα μόνο... είναι
ο προπονητής κάθε παίκτη. Πιστέψτε
με, ο Ομπράντοβιτς είναι σπουδαίος

και σημαντικός άνθρωπος και έξω
από το γήπεδο. Για αυτόν το να
είναι προπονητής είναι σαν να δένεις
τα παπούτσια σου και να πας έξω
να παίξεις. Αν έχεις έναν τέτοιο προ-
πονητή που έρχεται κάθε μέρα να
δουλέψει προσπαθώντας να σε φτά-
σει στα όρια σου, θα έχεις πάντα
επιτυχία. Θα φτάσει μέχρι την άκρη
του κόσμου για να βρει κίνητρο και
να σε ‘σπρώξει’. Αν αναγκαστεί να
σου πει πράγματα που δεν σου αρέ-
σουν ή δεν θέλεις να ακούσεις, θα
το κάνει για να πάρει από σένα το
110%. Μία καριέρα σε μία ομάδα
δεν διαρκεί πολύ. Οταν μεγαλώνεις
και συναντιέσαι με παλιούς σου συμ-
παίκτες, θυμάσαι παλιές ιστορίες.
Μας λέει να το κάνουμε συχνά αυτό
και αυτό τον κάνει σπουδαίο. Το
έκανε στην Παρτίζαν, στην Μπαν-
ταλόνα και στην Μαδρίτη επίσης.
Δεν είναι μόνο εδώ. Οπου και να
πατήσει θα έχει επιτυχία και όλοι οι

παίκτες που θα προπονήσει θα λένε
τα ίδια με μένα. Θα κάνει τα πάντα
για να βάλει τους παίκτες του να
παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Τι καινούργια κίνητρα έχεις
εσύ και οι συμπαίκτες σου τώρα
για να προσπαθήσετε να κατα-
κτήσετε τον τρίτο τίτλο της Ευ-
ρωλίγκα σε 5 χρόνια;

«Ολοι προσθέτουμε κάτι στο τρα-
πέζι. Τα παιδιά έχουν ακόμα μεγα-
λύτερο κίνητρο και εγώ το ίδιο. Ελ-
πίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλες
δύο νίκες και θα μπορέσω να κρα-
τήσω ένα ακόμα τρόπαιο στα χέρια
μου, αλλά και να γίνω κομμάτι από
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Εχω ακού-
σει ότι αν κερδίσουμε θα γίνω ο μο-
ναδικός Αμερικανός με τρεις κατα-
κτήσεις της Ευρωλίγκα. Αν αυτό
είναι αλήθεια, είναι από μόνο του
ένα τεράστιο κίνητρο για να βγω
στο γήπεδο και να φέρω εις πέρας
τη δουλειά».

Μπατίστ: Δύο νίκες ακόμα για το έκτο Ευρωπαϊκό

ΤΟΜ ΜΙΧΑΛΕΚ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Μολότοφ στο «Δωματιάκι» της ΑΕΚ
Επίθεση δέχθηκε ο πιο γνωστός σύνδεσμος της ΑΕΚ επί της Αλεξάνδρας «Δωματιάκι» από 100 αγνώστους, οι
οποίοι έριξαν μολότοφ και προκάλεσαν υλικές ζημιές τόσο στον σύνδεσμό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
Εκείνη την ώρα στον σύνδεσμο βρίσκονταν περίπου 20 φίλοι της ΑΕΚ, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε.
Αστυνομία και πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα στο σημείο με την τελευταία να σβήνει την φωτιά που δημι-
ουργήθηκε χάρη στην παρέμβαση τριών πυροσβεστικών οχημάτων και εννέα αντρών της δύναμης της.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας 
Θάνου Λιακόπουλου 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Την αποχώρησή του από την ΠΑΕ
ΑΕΚ ανακοίνωσε ο Πέτρος Παππάς.
«Αν και δεν θα λειτουργώ πλέον ως
ένας εκ των βασικών μετόχων της
ομάδας, θα στηρίξω την προσπάθεια
εξυγίανσης στο μέτρο που μπορώ»,
τονίζει μεταξύ άλλων και προαναγ-
γέλνει το πλάνο για τη συμμετοχή
του κόσμου (αναλυτικά η ανακοί-
νωσή του στο www.ekirikas.com)

Γιόρτασαν και ...χθες
Γιορτή πριν από την χθεσινή

προπόνηση έγινε στα Σπάτα για την
κατάκτηση του κυπέλλου. Ανοίχθη-
καν σαμπάνιες και ο κ. Αδαμίδης
ανέφερε ότι όποιος ποδοσφαιριστής
δεν έχει στο συμβόλαιο του όρο για
πριμ σε περίπτωση κατάκτησης κυ-
πέλλου θα πάρει. Μάλιστα ζήτησε
από τους παίκτες να κάνουν πραγ-
ματικότητα και το δεύτερο στόχο
των play-off. Το σκηνικό των επό-
μενων ημερών φθάνει στα αυτιά
των διοικούντων, ότι θα είναι πολύ
βαρύ για την ΑΕΚ. Ετσι χθες η ΠΑΕ
εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοί-
νωση σχετικά με τα όσα έγιναν το
Σάββατο στον τελικό Κυπέλλου με
τον Ατρόμητο. Μεταξύ άλλων απα-
ριθμεί τις ενέργειες (κυρίως μέσω
δηλώσεων και επιστολών) που έχει
κάνει ο πρόεδρός της, Σταύρος Αδα-
μίδης, για το θέμα της βίας, προφα-

νώς σε μία προσπάθεια να απαλύνει
τις εντυπώσεις εν όψει της ποινής
που θα της επιβληθεί, ενώ δείχνει
να είναι αντίθετη και με την διακοπή
των κρατικών επιχορηγήσεων, την
οποία προανήγγειλε η κυβέρνηση,
σε περίπτωση που δεν παρθούν άμε-
σα μέτρα. Συγκεκριμένα, η ανακοί-
νωση αναφέρει: «Μετά τα γεγονότα
του τελικού Κυπέλλου όλοι οι φορείς
που εμπλέκονται στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο επιδόθηκαν σε νέες συ-
ναντήσεις προκειμένου να παρθούν
μέτρα καταστολής της βίας. Μια θλι-
βερή πραγματικότητα που ταλανίζει
το χώρο μας και ζημιωμένοι βγαί-
νουμε όλοι ανεξαιρέτως. Συζητείται
μάλιστα το ενδεχόμενο να σταμα-
τήσουν οι επιχορηγήσεις από την
Πολιτεία. Μια απόφαση που αν ισχύ-
σει θα ευνοήσει και πάλι τις αυτό-
νομες οικονομικά ΠΑΕ, θα απαξιώσει
το ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπεν-
θυμίζει τις παρεμβάσεις που έκανε
μέσω του προέδρου της, κ. Σταύρου
Αδαμίδη, για τα θέματα βίας από
την αρχή της σεζόν. Αρκετές φορές
η Διοίκηση αντιμετωπίστηκε σαν
‘περαστική και γραφική’, οι προτάσεις
της αγνοήθηκαν, ενώ κατηγορήθηκε
ότι απαξιώνει το προϊόν.

• 02/08/2011: μετά από συνάν-
τηση με τον υφυπουργό Γ. Νικητιά-
δη: Εκφράσαμε ως ΠΑΕ ΑΕΚ τη συμ-
παράστασή μας στην Πολιτεία, την 

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προ-
ετοιμασία του Παναθηναϊκού εν
όψει του Final 4 της Ευρωλίγκας
και τον ημιτελικό κόντρα στη Σιένα.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πάντως,
προβληματίζεται για την κατάσταση
των Δημήτρη Διαμαντίδη και Ντρου
Νίκολας. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού»
ένιωσε μία αδιαθεσία και αποχώρησε
από την προπόνηση της περασμένης
Δευτέρας ενώ ο Αμερικανός γκαρντ
ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.
Αμφότεροι θα εξεταστούν από το
ιατρικό επιτελείο και το πιθανότερο
είναι να επανέλθουν άμεσα σε αγω-
νιστικούς ρυθμούς. 

Από κει και πέρα μία πολύ εν-
διαφέρουσα συνέντευξη παραχώρη-
σε ο Μάικ Μπατίστ στην ιστοσελίδα
της Ευρωλίγκας. Ο Αμερικανός φόρ-
γουορντ του Παναθηναϊκού ανα-
φέρθηκε στο Final 4 και τη δύσκολη
αποστολή που θα έχουν οι Πρωτα-
θλητές, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
και πολλά άλλα.

Γειά σου Μάικ. Ποια είναι η
διαφορά του φετινού φάιναλ φορ
σε σύγκριση με την δυσκολία των
προηγούμενων τριών Final 4 που
συμμετείχες;

«Κάθε χρόνο το να φτάσεις στο
Final 4 είναι δύσκολο. Στην πραγ-
ματικότητα κάθε χρόνο που κερδί-
ζαμε συνεχώς δεν καταφέρναμε να
υπερασπιστούμε τον τίτλο. Αυτό
αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι σί-
γουρο. Δεν παίζει κανέναν ρόλο το
πόσο καλή ομάδα διαθέτεις, καθώς
κάθε ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκας
έχει εξίσου υψηλό επίπεδο. Ακόμα
και αν στον όμιλο σου κάνεις πολλές
νίκες και κατακτήσεις μία καλή θέση
στην κατάταξη, το Τοp 16 μπορεί
να είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Παππάς: Αποχωρώ αλλά στηρίζω την εξυγίανση

«Δύο νίκες ακόμα για το έκτο Ευρωπαϊκό»
Να γίνει ο μοναδικός Αμερικανός με τρεις κατακτήσεις Ευρωλίγκα θέλει ο Μάικλ Μπατίστ

Του ανταποκριτή μας 
Διονύση Ρούφου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Το μεγαλύτερο άγχος του Φερέιρα
δεν υφίσταται πλέον καθώς είδε
χθες το βαρύ πυροβολικό της ομάδας
Τζιμπρίλ Σισέ να βγάζει δίχως πρό-
βλημα το πρόγραμμα της ομάδας
και τέθηκε στην διάθεση του για
την πρεμιέρα του ΠΑΟ στα φετινά
πλέι οφ στην Τούμπα. Τώρα, ο 64χρο-
νος Πορτογάλος προβληματίζεται
για την επάνδρωση της οπισθοφυ-
λακής και τον τρόπο που το «τρι-
φύλλι» θα αποδράσει από το οχυρό
του ΠΑΟΚ με το πολύτιμο «τρίποντο»
που θα θέσει νοκ ντάουν με το «κα-
λημέρα» τον έναν από τους δύο βα-
σικούς διεκδικητές της πρωτιάς.
Εκτός του Σισέ, με την υπόλοιπη
ομάδα κατάφερε να προπονηθεί ο
Γκοβού που επίσης αντιμετώπιζε
πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρο ότι ο
Φερέιρα θα προτιμούσε να έβλεπε
υγιή τον Σπυρόπουλο (σ.σ. έκανε
ατομικό) καθώς η λειψανδρία που
υφίσταται στην άμυνα λόγω των τι-
μωρημένων Καντέ και Μπουμσόνγκ
είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Παρά
τις απουσίες, πάντως, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι στο «πράσινο» στρατό-
πεδο επικρατεί αισιοδοξία ότι μπο-
ρούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα
στην Τούμπα, αφού τα κατάφεραν
να φύγουν νικητές από το συγκε-
κριμένο γήπεδο στο ματς της κανο-
νικής περιόδου και μάλιστα χωρίς
τον αρχηγό και πρώτο σκόρερ τους
Τζιμπρίλ Σισέ. Η παρουσία του Γάλ-
λου δίνει άλλο «αέρα» στην ομάδα
και συν τοις άλλοις πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από την Τούμπα θα

ΠΑΟ: Με
Σισέ στην
πρεμιέρα

των πλέι οφ

WR/ντινοσ αυλωνιτησ

Με Mass Premier Soccer ο Παγκύπριος στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αμερικής
Ο Παγκύπριος ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο του Danbury United για τον α’ γύρο του Κυπέλλου Αμερικής
και επόμενος αντίπαλό του στο δρόμο για την κατάκτηση του Κυπέλλου και ίσως του ...τρεμπλ θα είναι η
ομάδα Mass Premier Soccer. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Βοστόνη στις 22 Μαΐου αλλά μέχρι τότε ο
Παγκύπριος έχει αγώνα για το Κοσμοπόλιταν Λιγκ (Κυριακή 8/5, εντός έδρας) με τους Landsdown Boys, όπου
η ομάδα θέλει ένα βαθμό για να σφραγίσει και μαθηματικά την πρόκριση στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Του ανταποκριτή μας 
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Βγαίνει σήμερα το ζευγάρι
του μεγάλου τελικού στο Κύπελλο
Κύπρου, με τέσσερις ομάδες να ελ-
πίζουν ότι θα πάρουν την πολυπό-
θητη πρόκριση από τις επαναληπτι-
κές συναντήσεις που θα γίνουν το
απόγευμα. Στο «Α. Παπαδόπουλος»
η Ανόρθωση θα υποδεχθεί στις 10.00
ώρα Νέας Υόρκης τον Απόλλωνα
στη ρεβάνς του 1-1 του Τσιρείου
σταδίου και στις 12.00 ο Εθνικός
Αχνας θα αντιμετωπίσει στο Δασάκι
την Ομόνοια στον επαναληπτικό του
0-1 του σταδίου ΓΣΠ.

Με βάση τα αποτελέσματα των
πρώτων αγώνων, προβάδισμα πρό-
κρισης έχουν αποκτήσει η Ομόνοια
που νίκησε 1-0 τον Εθνικό και η
Ανόρθωση που κατάφερε και έφερε
ισοπαλία σκοράροντας στο πρώτο
εκτός έδρας ματς.
Ανόρθωση: Ολα για τον τελικό

Oλοκληρωτικά την προσοχή τους 

«Καυτές»
ρεβάνς για
το Κύπελλο

Κύπρου

Ο Ντέρικ Ρόουζ (1) προσπαθεί ανεπιτυχώς να ανακόψει τον Τζεφ
Τίγκι (0) καθώς πηγαίνει στο καλάθι των Μπουλς για ένα εύκολο λέι

απ στη νίκη έκπληξη των Χοκς μέσα στο Σικάγο, την μέρα που έγινε
γνωστό ότι ο Ρόουζ κατέκτησε τον τίτλο του MVP (σελίδα 17).

ναΜ Χου/ασοσιΕΪτΕντ ΠΡΕσ

Του ανταποκριτή μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Εν αναμονή της νέας σύσκεψης κο-
ρυφής, σήμερα ή το αργότερο αύριο,
στον Ολυμπιακό, με την συμμετοχή
του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη
και των Βαλβέρδε, Μαθία και Κοβά-
σεβιτς, οι «ερυθρόλευκοι« έχουν αρ-
χίσει και δείχνουν μέρα με την μέρα,
όλο και περισσότερο ενδιαφέρον
για τον Ντζαμέλ Αμπντούν της Κα-
βάλας. 

Ο 25χρονος ΓαλλοΑλγερινός με-
σοεπιθετικός, έκανε ένα καταπλη-
κτικό πρωτάθλημα με τους «Αργο-
ναύτες» και σύμφωνα με πληροφο-
ρίες βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις

της μεταγραφικής λίστας των Πει-
ραιωτών. Ο Αμπντούν, μπορεί να
παίξει με την ίδια ευχέρεια τόσο
στην δεξιά όσο και στην αριστερή
πτέρυγα της επίθεσης και η «κοφτή»
του ντρίμπλα σε συνδυασμό με την
ταχύτητά του, τον καθιστούν, επι-
κίνδυνο για κάθε αντίπαλη άμυνα. 

Σίγουρα ο Αμπντούν δεν μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως μεταγραφή
από το ...πάνω ράφι για μια ομάδα
σαν τον Ολυμπιακό, όμως είναι ένας
φιλόδοξος ποδοσφαιριστής που μπο-
ρεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμος,
ακόμη και σε υψηλό επίπεδο. Από
την άλλη τα χρήματα που θα χρει-
ασθεί να ξοδέψει η διοίκηση του
Ολυμπιακού για να τον φέρει στο
Ρέντη, δεν είναι πολλά, κάνοντας

μάλιστα τις σχετικές διαπραγματεύ-
σεις όχι με την Καβάλα στην οποία
έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο,
αλλά με τον μάνατζερ του, ο οποίος
διατηρεί τα δικαιώματά του Αμ-
πντούν. 

Μάλιστα για τον Αμπντούν, πολύ
λόγος έγινε στην προχθεσινοβραδινή
εκδήλωση των ποδοσφαιρικών βρα-
βείων της NOVA. Οι παρουσιαστές
της εκδήλωσης με αφορμή το εν-
διαφέρον που φέρεται να δείχνει
και ο Παναθηναϊκός για την από-
κτησή του, ρώτησαν τον Αμπντούν,
αν προτιμά το κόκκινο ή το πράσινο
χρώμα στις ενδυματολογικές του
επιλογές, με τον Γαλλοαλγερινό επι-
θετικό να μην απαντά, χαρακτηρί-
ζοντας με χαμόγελο την ερώτησή

τους ως παγίδα. Πάντως στο περι-
θώριο της εκδήλωσης της NOVA, ο
Αμπντούν είχε ολιγόλεπτη συνομιλία
με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος
όταν ρωτήθηκε λίγο αργότερα για
τον συγκεκριμένο παίκτη, τόνισε ότι
μπορεί να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε
ομάδα. Από την άλλη δυο βασικά
στελέχη του Ολυμπιακού, ο Ράφικ
Τζιμπούρ και ο Κέβιν Μιραλάς που
γνωρίζουν αρκετά καλά τον Αμ-
πντούν από το γαλλικό πρωτάθλημα
και την παρουσία του στη Ναντ, φέ-
ρονται να έχουν ταχθεί υπέρ του
ερχομού του στον Ολυμπιακό. 

Οπως λοιπόν όλα δείχνουν, ο
Αμπντούν, έχει σοβαρές πιθανότητες
να γίνει κάτοικος Πειραιά, αν και
όλα θα εξαρτηθούν από τις μετα-
γραφικές επιλογές που θα έχει τελικά
στην διάθεσή του ο Βαλβέρδε για
την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς
της ομάδας του από την διεθνή αγο-
ρά. 

Κατά τ’ άλλα, σύμφωνα με ισπα-
νικά ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός εξετάζει
την περίπτωση απόκτησης του Αλεξ
Χέιχο. Πρόκειται για τον 29χρονο
επιθετικό της Ουντινέζε που αγωνί-
ζεται με τη μορφή δανεισμού στην
ισπανική Γρανάδα, Φέτος, ο Χέιχο,
στη δεύτερη κατηγορία του ισπανι-
κού πρωταθλήματος έχει πετύχει 23
γκολ σε 32 αναμετρήσεις. 

Παπασταθόπουλος: Εχει δυνα-
μική ο Ολυμπιακός

Εν τω μεταξύ νέες δηλώσεις στον
ελληνικό τύπο έκανε ο Σωκράτης
Παπασταθόπουλος, αναφορικά με
το ζωηρό ενδιαφέρον που δείχνει ο
Ολυμπιακός για την απόκτησή του. 

«Ο κ. Γκαλιάνι μου έχει πει ότι
μπορώ να μείνω εδώ μέχρι το 2015,
όμως, επειδή θέλω να παίζω και να
είμαι πρωταγωνιστής αν δεν υπάρξει
αυτή η προοπτική, θα γίνει μια συ-
ζήτηση για να παίξω ως δανεικός
σε άλλο σύλλογο. Υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από ομάδες της Γερμανίας, της
Γαλλίας, της Αγγλίας», δήλωσε αρχικά
ο Ελληνας αμυντικός και συνέχισε:
«Ο Ολυμπιακός έχει δυναμική, επι-
στρέφει το Champions League, αλλά
δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο,
διότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Θα δούμε, δεν το αποκλείω». 

Δυναμώνει το «φλερτ» με τον Αμπντούν
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NBA: Δεν χάρηκε τον τίτλο του MVP ο Ρόουζ, ήττα από Χοκς με 95-103

WR/ντινοσ αυλωνιτησ

Ο Νίκολα Ντόκιτς υπερήφανος με τα ...καμάρια του αφού δικαίως οι
10άρηδες θεωρούνται η συνέχεια των μεγάλων στη Νέα Σαλαμίνα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το μέλλον της Σαλα-
μίνας βρίσκεται στα νιάτα τους. Η
ομάδα Κάτω των 10 κοντραρίστηκε
με την FC Vipers στο NYCSL το πε-
ρασμένο Σάββατο το απόγευμα στο
William Murray Field στο Long Island
City. 

Οι μικροί «ερυθρόλευκοι» άσοι
άνοιξαν το σκορ νωρίς με έναν ...κε-
ραυνό από τον Jesse Lemus. Οι FC
Vipers κατάφεραν να ισοφαρίσουν
το παιχνίδι πριν το ημίχρονο χάρη
σε μία έκρηξή τους. 

Στο ημίχρονο όμως ο προπονητής
των 10άρηδων της Σαλαμίνας, Νί-
κολα Ντόκιτς «μίλησε» με τον δικό
του τρόπο στα παιδιά κι εκείνα μπή-
καν μεταμορφωμένα στην επανά-
ληψη. Με πολύ καλή κυκλοφορία
και «σφικτή» άμυνα κατάφεραν να
ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και
να σκοράρουν άλλες τέσσερις φορές
στο δεύτερο ημίχρονο με τους Rav-

san Ionescu, Τόμας Lelan, Jesse Le-
mus και Edward Garcia.

Το παιχνίδι έληξε ισοπαλία 5-5
μετά από ένα διασκεδαστικό αγώνα
με τις δύο ομάδες να δίνουν πολλές
μάχες και να προσφέρουν πλούσιο
θέαμα.

«Είμαστε περήφανοι για αυτά τα
παιδιά και έκαναν πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια», σχολίασε ο Γενικός Διευ-
θυντής Ανδρέας Παρπερίδης μετά
το παιχνίδι. «Η NYCSL είναι ένα νέο
πρωτάθλημα και αυξάνεται και αυτά
τα αγόρια θα εξελιχθούν σε επιδέξιος
παίκτες», πρόσθεσε. Ο γνωστός παί-
κτης Νίκολα Ντόκιτς είναι ο προπο-
νητής της U-10 της Νέας Υόρκης
Σαλαμίνα Strikers.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: David, Θω-
μάς, Ionescu, Ryan, (Armin), Mer-
sinovic, Velovic, Γκαρσία, (Δα-
νιήλ), Lemus, Mouts, Kogalmis,
Sammy, (Jeynas). 

Στις Ακαδημίες είναι
το μέλλον της Σαλαμίνας

Παιδικό Ομογενειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Επιθετική προσπάθεια και οργάνωση για γκολ από τις «κόκκινες» στο ντέρμπι. Οι ...ποδοσφαιριστίνες
έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι γνωρίζουν τα μυστικά της μπάλας (περισσότερες φωτογραφίες στη σελ. 16). Συνέχεια στη σελίδα 16
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