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Καταστράφηκαν περιουσίες ομογενών στο Στάτεν Αϊλαντ
Οδοιπορικό του «Ε.Κ.» στις
πληγείσες από τον τυφώνα περιοχές
Του Δημήτρη Τσάκα

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕη

Στο στιγμιότυπο από το πρατήριο υγρών καυσίμων «Mobil»
στην Β/Α πλευρά της Utopia Parkway και Long Island Express-

Ζημιές σε
ομογενείς του
Τομς Ρίβερ
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Τα σπίτια τουλάχιστον έντεκα ομογενών στην πόλη Τομς Ρίβερ της Νέας Ιερσέης
«έχουν σχεδόν καταστραφεί»,
ενώ υπήρχε κι ένας αγνοούμενος, ο οποίος «ευτυχώς εντοπίστηκε χτες (την Πέμπτη)», είπε
σε τηλεφωνική του συνέντευξη
στον «Εθνικό Κήρυκα» ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας της Αγίας Βαρβάρας π. Απόστολος Πάππας. Είπε ακόμα, ότι
«η γραμματέας της κοινότητάς
μας η Εβελιν Ντιάνθονι έχασε
ολοσχερώς το σπίτι της και το
Συνέχεια στη σελίδα 5

way στο Φλάσινγκ διακρίνεται η μεγάλη ουρά των αυτοκινήτων
που ανέμεναν υπομονετικά για να προμηθευτούν καύσιμα.

Χωρίς βενζίνη η μητροπολιτική ΝΥ
NEA YOΡΚΗ. Σημαντικές ελλείψεις υγρών καυσίμων παρατηρήθηκαν χθες στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης,
εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα «Σάντι», δοκιμάζοντας
ακόμα περισσότερο τα νεύρα
των κατοίκων, που προσπαθούν
να επανέλθουν στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς.
Οι ελλείψεις άρχισαν να γίνονται αισθητές ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης, τόσο λόγω
των προβλημάτων στις παραδόσεις των παραγγελιών, όσο και
εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλά πρατήρια δεν είχαν ρεύμα
για να θέσουν σε λειτουργία τις
αντλίες τους. Χθες, πάντως, το
πρωί, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά.
Στα ελάχιστα πρατήρια που
διέθεταν ακόμα καύσιμα τα αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές εκατοντάδων μέτρων με τους οδη-

γούς πολλές φορές να διαπληκτίζονται μεταξύ τους. Σε μια περίπτωση μάλιστα, στο Κουίνς,
ένας οδηγός φέρεται να έβγαλε
όπλο απειλώντας έναν άλλο
οδηγό που θεώρησε ότι πήγε να
του πάρει τη θέση. Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία και ο οδηγός
συνελήφθη.
Πολλοί είναι οι οδηγοί που
διαμαρτύρονταν ότι περίμεναν
για τρεις και τέσσερις ώρες στην
ουρά έως ότου έρθει η σειρά
τους. Ωστόσο, αρκετοί, όταν
έφταναν μπροστά στην αντλία
ενημερώνονταν από τους υπαλλήλους ότι τα καύσιμα είχαν τελειώσει.
Σε αρκετά πρατήρια βενζίνης
είχαν σταλεί αστυνομικοί με
σκοπό να τηρείται η τάξη και να
αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, αφού, όπως ήταν
αναμενόμενο, τα νεύρα των
οδηγών ήταν τεντωμένα και οι

διαπληκτισμοί ήταν συχνοί.
Χθες το πρωί, σε πρατήριο
καυσίμων στο Μπρούκλιν, η ουρά που σχημάτιζαν τα αυτοκίνητα ξεπερνούσε τα δέκα οικοδομικά τετράγωνα προκαλώντας
κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή. Στην ουρά για το πρατήριο
βρέθηκαν συμπτωματικά και
οδηγοί που απλά έτυχε να περνάνε από τον δρόμο για να πάνε
στις δουλειές τους. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει εκνευρισμός και αρκετοί να βγουν από
τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητά
τους φωνάζοντας ο ένας στον
άλλον.
Επιπλέον, άλλα 60 άτομα,
σχημάτιζαν τη δική τους ουρά
προκειμένου να πάρουν βενζίνη
στα μπιτόνια τους για τις γεννήτριές τους.
Ο Βινς Λέβιν μπήκε με το μιΣυνέχεια στη σελίδα 12

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Δεκαεννέα αθώες
ψυχές παρέσυρε στο θάνατο ο
τυφώνας «Σάντι» κατά την έλευσή του από το Στάτεν Αϊλαντ και
όπως επεσήμαναν στον «Ε.Κ.» οι
άνδρες των σωστικών συνεργείων, της Πυροσβεστικής και της
FEMA, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Κι αυτό για τρεις
βασικούς λόγους: ο πρώτος, διότι οι παράκτιες περιοχές εκκενώθηκαν πριν την έλευση του
τυφώνα «Σάντι», ο δεύτερος,
διότι οι άνδρες των σωστικών
συνεργείων δεν μπόρεσαν ακόμη να ολοκληρώσουν τον έλεγχο τόσο στα κατεστραμμένα σπίτια όσο και σε μέρη που έχουν
μετατραπεί σε λίμνες και ο τρίτος διότι παραμένει άγνωστος ο
αριθμός των αγνοουμένων.
Από την έρευνα του «Ε.Κ.»
στα μέχρι στιγμής δεδομένα που
δόθηκαν στη δημοσιότητα προκύπτει ότι στον κατάλογο τόσο
των θυμάτων όσο και των αγνοουμένων δεν συμπεριλαμβάνονται ομογενείς. Σύμφωνα με την
ίδια έρευνα, δύο ελληνικά
εστιατόρια το «Collonade Diner»
στη διεύθυνση 2001 Hylan Boulevard και το «Mike’s Souvlaki
Express» στη διεύθυνση 1995
Hylan Boulevard παραμένουν
πλημμυρισμένα και μοιάζουν με
ένα νησί επί της Λεωφόρου Χάιλαν. Επίσης, τα σπίτια δέκα τουλάχιστον ομογενών υπέστησαν
τεράστιες υλικές ζημιές και τουλάχιστον δύο από αυτά ενδέχεται να κριθούν κατεδαφιστέα.
Ο φονικός τυφώνας «Σάντι»,
όπως έγραψε ο «Ε.Κ.», έπληξε
τις Βορειοανατολικές πολιτείες
των ΗΠΑ από το βράδυ της Κυριακής μέχρι και το πρωινό της
Τρίτης, ενώ οι παράκτιες περιοχές της Νέας Ιερσέης και της Νέας Υόρκης υπέστησαν βιβλική
καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών μόνο στην πολιτεία της
Νέας Υόρκης άγγιξε τους 40 και
το ήμισυ σχεδόν των θυμάτων
προέρχονται από το Στάτεν Αϊλαντ.
Τις πρώτες ώρες μετά τον τυφώνα τα βλέμματα των δημοσιογράφων στράφηκαν στο Νότιο
Μανχάταν λόγω των εκτεταμένων ζημιών (βλέπε οδοιπορικό
στον «Ε.Κ.» της 1ης Νοεμβρίου),
καθώς επίσης και στο Κουίνς λόγω κυρίως της πυρκαγιάς στον

Απεργίες και κρίσιμες
ψηφοφορίες για τα μέτρα
Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η Ελλάδα εισέρχεται σε
μία εβδομάδα τόσο κρίσιμη, που
ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν να συμβεί και το απευκταίο «ατύχημα» που θα σπρώξει τη χώρα στη χρεοκοπία και
στο χάος. Είναι μία εβδομάδα
γεμάτη απεργίες που θα παραλύσουν τη χώρα, ενώ στη Βουλή
θα συζητούνται τα μέτρα της
συμφωνίας με την τρόικα, για
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την ψήφιση των οποίων έχει αρχίσει πλέον η κυβέρνηση να μετρά τα «κουκιά».
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
μέτρα πρέπει να ψηφιστούν το
βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης
7 Νοεμβρίου, ώστε στο Eurogroup της επόμενης Δευτέρας να
δοθεί η πολυπόθητη έγκριση της
εκταμίευσης της δόσης των 31,5
δισ. ευρώ.
Αυτό όμως δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, καθώς οι
πολιτικές εξελίξεις είναι τέτοιες
που κανείς δεν γνωρίζει αν τα
μέτρα θα ψηφιστούν με μία
πλειοψηφία τέτοια που να μην
στερήσουν από την κυβέρνηση
την πολιτική νομιμοποίηση που
χρειάζεται για να τα εφαρμόσει
μετά.
Η ΔΗΜΑΡ παραμένει αρνητική στην ψήφιση των εργασιακών αλλαγών και επειδή αυτά
εντάσσονται σε ένα μόνο άρθρο,
μαζί με τα δημοσιονομικά μέΣυνέχεια στη σελίδα 10
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συνοικισμό του Μπρίζι Πόιντ,
ενώ το Στάτεν Αϊλαντ ήρθε έντονα χτες στο προσκήνιο μόλις
προχτές με τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του «Εθνικού Κήρυκα»
Συνέχεια στη σελίδα 6

Aύξηση
προσλήψεων
στις ΗΠΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι προσλήψεις
τον Οκτώβριο στις Ηνωμένες
Πολιτείες, με τα μισθολόγια να
ενισχύονται κατά 171.000 τον
περασμένο μήνα, σύμφωνα με
τα όσα ανακοίνωσε χθες το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας.
Ωστόσο, το πανεθνικό ποσοστό
ανεργίας (που προκύπτει από
ξεχωριστή έρευνα) αυξήθηκε
κατά 0,1%, φτάνοντας στο 7,9%
από το 7,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο, καθώς αυξήθηκε ο
αριθμός των ανέργων που επέστρεψαν δυναμικά στην αναζήτηση εργασίας. Στο ποσοστό
ανεργίας προσμετρώνται αποκλειστικά όσοι αναζητούσαν εργασία μέχρι πολύ πρόσφατα.
Πρόκειται για την τελευταία
έκθεση που εκδίδει το υπουργείο Εργασίας για την ανεργία
πριν από τις εκλογές της Τρίτης
και τα στοιχεία της δεν δείχνουν
ικανά να αλλάξουν την κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί
μέχρι σήμερα με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν τους
Μπαράκ Ομπάμα και Μιτ Ρόμνεϊ
να δίνουν μάχη στήθος με στήΣυνέχεια στη σελίδα 13

Οικονομία: «WSJ»: Η απατηλή μείωση του ελληνικού χρέους. Σελίδα 8.
Κοινωνία: Ο Ελληνας με τον
υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης
στον Κόσμο. Σελίδα 9.
Πολιτισμός: Τιμή στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη
από την Google. Σελίδα 9.

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Πυρετώδεις ρυθμοί και πάλι μετά το διάλειμμα λόγω «Σάντι»
Ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Μιτ Ρόμνεϊ, μιλά σε υποστηρικτές του χθες
στο Γουέστ Εϊλις του Ουισκόνσιν. Καθώς απομένουν λίγα εικοσιτετράωρα προτού ανοίξουν οι
κάλπες για τις προεδρικές εκλογές, οι υποψήφιοι επέστρεψαν εκ νέου στους πλήρεις ρυθμούς
των προεκλογικών τους εκστρατειών, τους οποίους είχε διακόψει ο τυφώνας «Σάντι».

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Καβάφη στο Ιδρυμα Ωνάση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Ιδρυμα Ωνάση, στο
πλαίσιο της κοινωφελούς του
δράσης, ανακοίνωσε την απόκτηση του αρχείου του μεγάλου
Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Π. Καβάφη.

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕη

Το κύμα παρέσυρε αυτοκίνητα
και όταν υποχώρησε το νερό
έμειναν εκεί για να υπενθυμίζουν τη μανία της φύσης.

Οπως αναφέρει το Ιδρυμα,
«πρόκειται για μια ενέργεια
εθνικής σημασίας σε ιδιαίτερα
δύσκολους καιρούς. Στόχοι του
Ιδρύματος είναι να αποτελέσει
το αρχείο σημείο αναφοράς και
ανοιχτής πρόσβασης για το ευρύ

κοινό και να υποστηρίξει τον
διεθνή χαρακτήρα της ποίησης
και της προσωπικότητας του Καβάφη. Οι στόχοι αυτοί πρόκειται
να πραγματωθούν στο πλαίσιο
μιας σύγχρονης προσέγγισης
του έργου του Καβάφη που θα

επιτρέψει την περαιτέρω πρόκληση του ενδιαφέροντος των
νεότερων γενεών, την αξιοποίηση των νέων μέσων και την εκπαίδευση των μη μυημένων».

Αλλαγή ώρας σε ΗΠΑ
Ξημερώματα Κυριακής, 4
Νοεμβρίου 2012, λήγει η
εφαρμογή της θερινής
ώρας για τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, στις 02:00 το πρωί
της Κυριακής, οι δείκτες
των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, στη
01:00 π.μ.

Συνέχεια στη σελίδα 16

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
GREEK CULTURAL CENTER

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012, στις 7.00 μ.μ.
Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο (25-51 29th Street Astoria, NY 11105)

Ποτέ πια Φασισμός. H Ιστορία προειδοποιεί
Ομιλήτριες: Dr. Lidia Santarelli, History Professor at New York University
Dr. Liana Theodoratou, Director of the A.S. Onassis Hellenic Studies Program at New York University
Η εκδήλωση περιλαμβάνει: Αφηγήσεις, Ντοκιμαντέρ, Μουσική • Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 718-726-7329 • 26-80 30th Street, Astoria, NY 11102 • Είσοδος Ελεύθερη
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«Ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος»
Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρω
τη μεγαλώνυμη κοινότητα του Αγίου Δημητρίου
Αστόριας για τον λαμπρόν εορτασμόν 85 χρόνων
της ιδρύσεώς του.
Μαζί με τις καθιερωμένες παραδόσεις λατρείας
και τον σεβασμό των πνευματικών τελετών, λαμπρύνομε των εορτών και με άλλα θεάρεστα έργα,
όπως π.χ. υιοθετήσαμε την παρουσίαση όπερας,
μοναδικό γεγονός σ’ όλη την Ομογένεια.
Φέτος η συναυλία ήταν πολύ καλύτερη από τις
προηγούμενες και η ανταπόκριση των πιστών

ήταν καταπληκτική.
Το Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας «Πέτρος
Πατρίδης» ήταν ασφυκτικά γεμάτο που, όπως λέμε, μήλο να έριχνες δεν έπεφτε.
Οι πιστοί ενθουσιάζονται, εκτιμούν τις προσπάθειες του συμβουλίου, εκτιμούν την πολιτιστική προσφορά της κοινότητας και περιμένουν
με λαχτάρα και του χρόνου. Είναι μια πολιτιστική
εκδήλωση που τονώνει το ηθικό και δίνει την ευκαιρία στους πιστούς να ζήσουν μια βραδιά ανενόχλητοι από τον κόπον της ζωής.
Χρήστος Κοσοβίτσας
Αστόρια, ΝΥ

Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα
Μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες με κύρια άρθρα τους και
επανειλημμένα ρεπορτάζ από
την Αθήνα καταφέρονται εναντίον της κυβέρνησης για τη
σύλληψη του δημοσιογράφου
Κώστα Βαξεβάνη όσον αφορά τη
δημοσίευση του καταλόγου
2.000 Ελλήνων με λογαριασμό
στην Ελβετία.
Πρόκειται για προσπάθεια
περιορισμού της ελευθερίας του
Τύπου ή μια προσπάθεια να μπει
και ο Τύπος σε μια σειρά;
Δεν νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει αυταρχικές προθέσεις.
Ούτε πιστεύουμε ότι η προσπάθεια ηρωοποίησης του δημοσιογράφου δικαιολογείται.
Υπάρχει μια παλιά συνταγή
που λέει: Μην τα βάζεις με ανθρώπους που αγοράζουν το μελάνι με το βαρέλι.
Σε λίγες χώρες ισχύει αυτό
καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα.
Οι άνθρωποι που αγοράζουν
το μελάνι με το βαρέλι στην Ελ-

λάδα εξασκούν τις τελευταίες
δεκαετίες μια σαρωτική επιρροή
στα πολιτικο-οικονομικά γεγονότα της χώρας.
Λίγοι πολιτικοί ή επιχειρηματίες άντεξαν τον δυσφημιστικό
βομβαρδισμό του Τύπου.
Ετσι, ενώ ο Τύπος πληρώνει
ένα βαρύ τίμημα αξιοπιστίας
στην Ελλάδα, εν τούτοις δεν
έχει ερευνηθεί ο ρόλος του στη
διαμόρφωση της κρίσης.
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ο
Τύπος απέτυχε στην αποστολή
του, στον έλεγχο της Εξουσίας.
Αντίθετα, συνεργάστηκε, συγκάλυψε, κοίταξε με το αζημίωτο στην αντίθετη κατεύθυνση.
Επίσης, ένα από τα σοβαρά
προβλήματα με τα ΜΜΕ στην
Ελλάδα είναι η νομοθεσία η
οποία είτε δεν εφαρμόζεται, είτε
δεν υπάρχει.
Το αποτέλεσμα είναι κάθε
ένας που πουλά μερικά φύλλα να
κατασκευάζει δημοσιεύματα, με
στόχο τον εκβιασμό των πολιτικών, των επιχειρηματιών, κ.τ.λ..

Στην προκειμένη περίπτωση
πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι
παράνομο για τον Ελληνα πολίτη να διαθέτει λογαριασμό στο
εξωτερικό, όσο μεγάλος κι αν είναι, με την προϋπόθεση ότι ο
κάτοχός του έχει πληρώσει τους
απαιτούμενους φόρους.
Ετσι, ενώ η προσεκτική ανάγνωση - έρευνα που επιβεβαιώνει την ύπαρξη μεγάλων λογαριασμών που ανήκουν σε πολιτικούς ή επιχειρηματίες -π.χ. εκδότες- αποτελεί λαυράκι, η δημοσίευση όλων των ονομάτων
δημιουργεί προβλήματα.
Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να
είναι υπεράνω του νόμου. Ούτε
οι δημοσιογράφοι.
* Mπορείτε να με παρακολουθείτε και στα

ΧΙΑΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
44-01 Broadway, Astoria, NΥ 11103 • (718) 204-2550
www.chianfed.org

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Εκατοστή επέτειος των «Ελευθερίων» Θεία Λειτουργία στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας
(319 East 74th Street, New York, NY 10021). Τελείται από την Χιακή Ομοσπονδία και τον Παγχιακό Σύλλογο «Κοραής».
Θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπισκόπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Θα ακολουθήσει εκδήλωση και γεύμα
The Eleftheria Centential Celebration στο Ελληναμερικανικό Πολιτιστικό Κέντρο της Χιακής Ομοσπονδίας
(44-01 Broadway, Astoria, NY 11103). Λεωφορείo θα μεταφέρει τους παρευρισκόμενους από και προς το Πολιτιστικό
Κέντρο της Χιακής Ομοσπονδίας στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας .
ΔΙΑγωΝΙΣΜOΣ EΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚO ΕΠIΠΕΔΟ
γΙΑ ΤΗΝ 100η ΕΠEΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘEΡωΣΗΣ ΤΗΣ ΧIΟΥ
Η Χιακή Ομοσπονδία με ευχαρίστηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της έκθεσης:
ΛΥΚΕΙΟ (HIgH SCHOOl)
Πρώτο βραβείο: Αγγελική Νικολέτα Τσουμπεριώτη - Herricks High School
Δεύτερο βραβείο: Δημήτριος Κυργιάννης - Manjasset High School
Τρίτο Βραβείο:
Κύρα Τσουγαράκη- Dwight Englewood High School
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (UNDERgRADUATE)
Πρώτο βραβείο: Eric (Kafantaras) Hand - University of Rochester
Δεύτερο βραβείο: Δάφνη Καρύδα - Adelphi University
Τρίτο βραβείο:
Σοφία Σκουφάρα - Saint John University
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (gRADUATE)
Πρώτο βραβείο: Ειρήνη Μυλωνά Μάρη - Ferkauf Graduate School of Psychology, Yeshiva University
Δεύτερο βραβείο: Δήμος Καρύδας - MBA Zickland School of Business – Baruch College
Τρίτο βραβείο:
Χριστίνα Κοσμίδη - Queens College

ΣΥγΧΑΙΡΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
KAI ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑγωΝΙΣΜΟ
Η καλύτερη έκθεση κάθε κατηγορίας (3 εκθέσεις συνολικά) θα δημοσιευθεί στο αναμνηστικό λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει επ’
ευκαιρία των εορτασμών και θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 11 Νοεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του εορτασμού για τα Ελευθέρια της Χίου στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Χιακήs Ομοσπονδίαs (44-01 Broadway, Astoria, ΝΥ 11103).

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Χίος 1822-1912: Από την Σφαγή στην Ελευθερία».
Επιλογή άρθρων από τον διεθνή Τύπο, από την απελευθέρωση, που επιμελήθηκε
ο Νίκος Παπαγιαννάκης και χρηματοδότησε η Χιακή Ομοσπονδία.

FacebookAntonis Diamataris

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

TwitterAHDiamataris

All proceeds will go to:

New York Presbyterian Concert Hall
43-23 37th Avenue • Long Island City • NY 11101

Tickets: Mediterranean Food Store | 2318 31 St. Astoria NY | 718-721-0221
Titan Foods | 2556 31 St. Astoria NY | 718-626-7771
ALMA BANK Branches | www.almabankconcert.com | COSMOS FM | 718-204-8900
The National Herald ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

718 - 267 - ALMA (2562)

Media Sponsor:

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Γιατί υποστηρίζουμε την επανεκλογή του Ομπάμα

Π

ριν τέσσερα χρόνια, η επιλογή μεταξύ
των δυο υποψηφίων για την προεδρία
των ΗΠΑ, των Μπαράκ Ομπάμα και
Τζον Μακέιν ήταν, σχετικά, εύκολη. ‘Η έτσι
τουλάχιστον φαινόταν.
Ο Ομπάμα εκπροσωπούσε το όνειρο μιας
νέας ελπιδοφόρας εποχής για την Αμερική,
τον λαό της και την ανθρωπότητα.
Είχε φτάσει η ώρα για μια νέα ηγεσία, για
μια νέα αρχή. Μια ηγεσία που θα ενέπνεε
ξανά τον λαό της και θα κέρδιζε τον (χαμένο)
διεθνή σεβασμό. Μια έξυπνη ηγεσία που θα
οδηγούσε τη χώρα σε νέα επιτεύγματα και σε
νέα ύψη.
Ναι, η Αμερική δεν είχε (ούτε έχει) τίποτα
να φοβηθεί. Ασχετα πόσο μεγάλα ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ή ποιους αντιπάλους είχε. Αυτή, άλλωστε, ήταν και είναι η γη
όπου τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, όπου ο άνθρωπος μπορεί, αν θέλει,
να ανοίξει τα φτερά του και να αναδείξει τα
ταλέντα και τις ικανότητές του, φτάνοντας
τόσο ψηλά όσο του το επιτρέψουν.
Αυτή είναι η γη που ξεχωρίζει χάρη στη
σοφία των δημιουργών της, την καλοσύνη και
εργατικότητα των κατοίκων της. Αυτή είναι η
γη που ήταν και εξακολουθεί να αποτελεί μαγνήτη για τους φτωχούς, τους εργατικούς, τους
φιλόδοξους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ομπάμα πέτυχε αρκετά από αυτά που υποσχόταν
και μερικά όχι.
Η επιλογή τούτη τη φορά μεταξύ Μπαράκ
Ομπάμα και Μιτ Ρόμνεϊ δεν είναι εύκολη υπόθεση, ίσως γιατί και οι δυο τους είναι εξαιρετικά ευφυείς και ταλαντούχοι άνθρωποι.
Ποιον λοιπόν από τους δυο υποστηρίζουμε
στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2012;
Για να φτάσουμε μέχρι το συμπέρασμα
αυτό θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τα βασικά, τουλάχιστον, στοιχεία και θέσεις των δύο
υποψηφίων:
Ο Ομπάμα, είναι αλήθεια, έχασε πολλές
ευκαιρίες και κατασπατάλησε τα ταλέντα του.
Οχι γιατί δεν μπορούσε να πετύχει περισσότερα από ό,τι πέτυχε, αλλά γιατί (και το
χειρότερο) δεν προσπάθησε αρκετά. Κάτι που
φάνηκε ξεκάθαρα στην πρώτη τηλεοπτική
αναμέτρηση των προεδρικών υποψηφίων στο
Ντένβερ. Αν ο Ομπάμα έδινε τότε τη μάχη, αν
συμμετείχε στον διάλογο αντί να ενεργεί ως
παρατηρητής, αν ο αντίπαλός του δεν ήταν
τόσο καλός ώστε να αστράψει και να διαπεράσει το αόρατο αλλά πολύ συγκεκριμένο ψυχολογικό τείχος, που μετατρέπει έναν κοινό
υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ σε αυριανό Πρόεδρο, τότε οι εκλογές θα είχαν αποφασιστεί εκεί και τότε.
Αλλά δεν το έκανε.
Χρειάστηκε να συμβεί αυτό το περιστατικό
και πολλά άλλα για να εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση από αναμενόμενη νίκη του
Ομπάμα σε μια δύσκολη, ακόμα, να προβλεφθεί εκλογική αναμέτρηση.
Κι όμως ό,τι και να συμβεί στις 6 Νοεμβρίου
η Αμερική έχει βγει κατά πολύ κερδισμένη
από την εκλογή του στην προεδρία της χώρας.
Λάμπει ακόμα πιο πολύ μεταξύ των λαών για
τον λόγο ότι έσπασε το φυλετικό τείχος και
εξέλεξε ένα Αφροαμερικανό στην προεδρία
της χώρας.
Η Αμερική εκλέγοντας ένα Αφροαμερικανό
έκανε ένα καθαρτικό βήμα από τις παλιές μεγάλες φυλετικές αδικίες, που καθιστά την υπόσχεσή της να είναι ένα «έθνος υπό την σκέπη
του Θεού με ελευθερία και δικαιοσύνη για
όλους» πολύ πιο αληθινή από ποτέ άλλοτε.
Τώρα όμως που επιτεύχθηκε κι αυτό την
περιμένουν νέες βουνοκορφές, νέα επιτεύγ-

ματα να κατακτήσει στην ασταμάτητη, ανικανοποίητη πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης για
όλο και περισσότερη εξέλιξη.
Ο Ομπάμα, από την άλλη μεριά, βρέθηκε
αντιμέτωπος με μια ιστορικής σημασίας κρίση
από την πρώτη στιγμή που πέρασε την πόρτα
του Λευκού Οίκου.
Τον Ιανουάριο του 2009, όταν ορκίστηκε,
το οικονομικό σύστημα της χώρας, όχι απλά η
Οικονομία της, βρισκόταν υπό κατάρρευση.
Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Αμερικής έχαναν τις εργασίες τους κάθε μήνα. Η
αγορά των ακινήτων βυθιζόταν με ανεξέλεγκτη
ταχύτητα. Ο δείκτης αξιών του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης ήταν ο μισός από ό,τι είναι
σήμερα.

Του Γ. Σαράφογλου για τον «Ε.Κ.»
Ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν ευθύνεται ο Ομπάμα για την οικονομική συμφορά αλλά ότι
την κληρονόμησε. Επίσης αισθάνεται ότι η πολιτική του έσωσε την οικονομία και την έβαλε
σε μια αργή μεν αλλά ανοδική πορεία.
Αν επιπλέον υπολογισθεί η αποσύνθεση
της Οικονομίας της Ευρωζώνης με τις επιπτώσεις που αυτό είχε στις διεθνείς αγορές τότε η
επίδοση του Ομπάμα στον τομέα της Οικονομίας ΔΕΝ ήταν άσχημη.
Δυστυχώς ο Ομπάμα διέπραξε το σοβαρό
σφάλμα που διαπράττουν πολλοί δημαγωγοί
να προβεί σε διχαστικές, ταξικές, δηλώσεις οικονομικής φύσεως. Αναμφίβολα αυτό αποτελεί
ένα από τα μελανά του σημεία.
Στο θέμα της Εθνικής Ασφάλειας, ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν σαφέστατα επιτυχής. Οχι
μόνο η Αμερική απέφυγε να γίνει αντικείμενο
τρομοκρατικής ενέργειας σ’ αυτά τα τέσσερα
χρόνια, αλλά επιπλέον εξουδετέρωσε τον
Οσάμα Μπιν Λαντεν και τους βασικούς του
συνεργάτες.
Τερμάτισε, ακόμα, τον πόλεμο στο Ιράκ και
τερματίζει τον πόλεμο και στο Αφγανιστάν,
αν και με πιο αργά βήματα από ό,τι εμείς θα
προτιμούσαμε.
Τέλος, αντιμετωπίζει το Ιράν με περίσκεψη
και ευφυία και σε συνεργασία με τη Διεθνή
Κοινότητα, όπως και πρέπει.
Ο Ρόμνεϊ, από την άλλη πλευρά, είναι
αναμφισβήτητα ένας άνθρωπος με μεγάλες
ικανότητες και σιδερένια αποφασιστικότητα
και πειθαρχία στον μακροχρόνιο μαραθώνιό
του να κατακτήσει την προεδρία της Αμερικής.
Σε αντίθεση με τον Ομπάμα, που πριν μπει
στην πολιτική ήταν ένας Κοινωνικός Διοργανωτής, ο Ρόμνεϊ ήταν ένας εξαιρετικά πετυχημένος επιχειρηματίας που γνωρίζει πώς διοικείται ένας οργανισμός.
Παρ’ όλα αυτά, ο Ρόμνεϊ παραμένει ασταθής στα οικονομικά του σχέδια και η οικονομική του φιλοσοφία φαίνεται να ευνοεί τους
πολύ εύπορους, το 1% του πληθυσμού, σε βάρος της μεσαίας και των κατώτερων οικονομικά

τάξεων.
Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ο Ρόμνεϊ είναι νεοφερμένος. Ισως γι’ αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης
της πολιτικής του, ίσως για αυτό να κάνει βεβιασμένες δηλώσεις σε ευαίσθητα θέματα.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποιον λοιπόν
υποστηρίζουμε για Πρόεδρο της χώρας;
Θα μπορούσαμε να μην υποστηρίξουμε κανένα και να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας.
Γιατί και οι δυο είναι ικανοί να ηγηθούν αυτής
της χώρας και του Κόσμου όλου.
Η εφημερίδα αυτή, όμως, έχει την υποχρέωση απέναντι στον αναγνώστη της να εκφράζει με παρρησία την άποψή της στα θέματα
που απασχολούν την Κοινότητά μας.
Και σίγουρα η επιλογή του Προέδρου της
χώρας που ζούμε αποτελεί μια κορυφαία τέτοια περίπτωση.
Αποφασίσαμε λοιπόν, μετά μακράς και εναγώνιας σκέψης, τον υποψήφιο που θα υποστηρίξουμε, βασιζόμενοι κυρίως σε δυο μεγάλα
θέματα:
Το πρώτο είναι το θέμα της Ελλάδας:
Εδώ και τρία χρόνια, ο ελληνικός λαός ζει
μια εκτός ελέγχου οικονομική κρίση όμοια, αν
όχι χειρότερη, με εκείνη που έζησε ο αμερικανικός λαός στη δεκαετία του ‘30.
Ο πρόεδρος Ομπάμα βοήθησε, κάπως, παρασκηνιακά, τόσο προς την πλευρά της καγκελαρίου Αγγελα Μέρκελ, όσο (κυρίως) προς
την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο η Αμερική επηρεάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Επίσης, ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφτηκε την Ελλάδα, καθ’ οδόν προς την
Πόλη, όπου εξέφρασε, έστω, την αλληλεγγύη
του προς τον ελληνικό λαό.
Η κυβέρνηση του Ομπάμα υποστηρίζει ότι
η οικονομική κατάσταση στην Αμερική δεν
επέτρεπε, από πολιτικής πλευράς, την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα. Πρόκειται
για μια θέση που δεν μας πείθει, όπως κατά
επανάληψη έχουμε σημειώσει.
Αντίθετα, ο Μιτ Ρόμνεϊ σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μπροστά σε τεράστιο ακροατήριο προέβη σε απαξιωτικές, εξευτελιστικές
παρατηρήσεις για την Ελλάδα.
Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τι ήθελε να
πει. Αντιλαμβανόμαστε, όσο και να μας πονά,
ότι η Ελλάδα έγινε συνώνυμη με χώρα που
έχει αποτύχει οικονομικά.
Αυτό όμως που έκανε σε βάρος της Ελλάδας
και του Ελληνισμού δεν ήταν απαραίτητο για
την επιτυχία του προεκλογικού του αγώνα.
Αρα έθιξε τον ελληνικό λαό, αλλά και εμάς
τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ελληνικής καταγωγής, χωρίς λόγο.
Το δεύτερο θέμα που έγειρε την πλάστιγγα
της επιλογής μας είναι το θέμα του χαρακτήρα
του υποψηφίου και ο ρόλος που αυτός, ο χαρακτήρας, παίζει στη λήψη των αποφάσεων.
Στο τέλος της ημέρας, τα θέματα που φτάνουν
στο Οβάλ Γραφείο αλλάζουν, όχι όμως ο χαρακτήρας.
Ο Ρόμνεϊ ξάφνιασε με την εκπληκτική ευκολία με την οποία αλλάζει τις θέσεις του σε
θέματα που δεν έχουν απήχηση στον κόσμο.
Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά κατά τη διάρκεια
των τηλεμαχιών.
Για εμάς, το θέμα του χαρακτήρα παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο.
Για αυτούς, λοιπόν, τους λόγους αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε τον Μπαράκ Ομπάμα
για επανεκλογή, έστω κι αν το κάνουμε με
κρύα καρδιά.
Aντώνης Η. Διαματάρης
Εκδότης/Διευθυντής

Tel.: (718) 238-3771 • Fax (718) 492-6318
www.argopackingandshipping.com
Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΜOΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΜΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΥΠΡΟ,
ΚΑΡΠΑΘΟ,
ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Μπαούλα, ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια
για Ελλάδα και Κύπρο 110 & 220 Volt
σε τιμές αποθήκης. Συσκευασία σε ξύλινα
και σιδερένια containers.
Διαθέτουμε και στρώματα
Ειδικές τιμές για φοιτητές και συνταξιούχους
Δωρεάν εκτιμήσεις
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια εδώ στον «Εθνικό Κήρυκα»
(«Ε.Κ.») αυτές τις μέρες να εντοπίσουμε ομογενείς που πλήγηκαν
από τον τυφώνα.
Ανθρώπους που χρειάζονται κάποια μικρή ενίσχυση για να τα
βγάλουν πέρα.
Δεν έχουμε βρει τέτοιες περιπτώσεις μέχρι τώρα με εξαίρεση τις
μεγάλες ζημιές που έχουν υποστεί diners στο Στάτεν Αϊλαντ,
όπως αποκαλύπτει ο Δημήτρης Τσάκας (δείτε πρώτο θέμα).
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
Και ζητάμε να τους εντοπίσουμε για δυο λόγους:
Πρώτον, διότι ο «Ε.Κ.» διαθέτει το Ταμείο των Δεινοπαθούντων,
το ταμείο που εσείς συνδράμετε, και διά μέσου του οποίου θα
μπορούσε να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες μερικών ομογενών.
Αν λοιπόν είστε σ’ αυτές τις κατηγορίες τηλεφωνήστε μας στο
(718) 784-5255.
Και δεύτερον, γιατί έτσι θα αναδειχθεί για μια ακόμη φορά η
αδήριτη ανάγκη για να αποκτήσει κάποτε ο Ελληνισμός ένα καλά
οργανωμένο Ταμείο, για ανάλογες περιπτώσεις.
Τηλεφωνήστε μας.
***
Από Αρχείο «Εθνικού Κήρυκα», Τρίτη 2 Μαϊου 1916: «Ο θρίαμβος
των Βενιζελικών εις τας εκλογάς» - κατά την επαναληπτικήν εκλογήν προς πλήρωσιν μιας χηρευούσης θέσεως βουλευτού * «Οι
Βούλγαροι ετουφέκισαν 50 προκρίτους Ελληνας - συνελήφθησαν
και απήχθησαν υπό των Βουλγάρων, κατά την τελευταίαν επιδρομήν των εις ελληνικόν έδαφος».
www.ekirikas.com
Α.Η.Δ.

Πώς δεν μπορεί;
Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στη Βοστώνη αν και κατά πόσο
μπορεί να χτυπήσει τυφώνας στη Βοστώνη, όπως χτύπησε στη
Νέα Υόρκη και Νέα Ιερσέη, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι
το μέγεθος της ζημιάς που θα μπορούσε να επιφέρει.
Κατ’ αρχήν, σ’ αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι αναλυτές
και ειδήμονες είναι πως και βέβαια μπορεί να χτυπήσει κάποια
«Σάντι» ή κάποια «Κατρίνα» αφού και η Βοστώνη παραθαλάσσια
πόλη είναι με θέα τον ωκεανό, αλλά και μεγάλη θαλάσσια ακτή
έχει.
Εκεί που υπάρχει διχογνωμία είναι το μέγεθος της καταστροφής
που θα μπορούσε να επιφέρει. Αλλοι λένε ότι η γεωφυσική δομή
της Μασαχουσέτης είναι τέτοια που η χερσόνησος του Κέιπ –
Κοτ θα αναχαιτίσει τη δύναμη του τυφώνα και θα πάρει εκείνο
την καταστροφική του μανία.
Αλλοι πάλι υποστηρίζουν πως ο βασικός παράγοντας είναι ο αέρας
κι αυτόν δεν μπορεί να τον προβλέψει κανείς με ακρίβεια πώς
και πού θα κινηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει
εκτροπή την τελευταία στιγμή να αποφύγει το Κέιπ και να χτυπήσει κατά πρόσωπο τη Βοστώνη, οπότε εκεί μπαίνει το θέμα
της παραμόρφωσής της, όπως συνέβη στη Νέα Υόρκη και Νέα
Ιερσέη.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του γιατί κάθε μέρα και ώρα ζούμε παντού και πάντοτε με το νόμο των πιθανοτήτων.
Θ.Κ.

Ο καθείς για το τομάρι του!
Κομματικά εγκάθετοι φοιτητές πήγαν χθες παραβιάζοντας κάθε
πόρτα να νεκρώσουν τον Server του κεντρικού υπολογιστή στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επειδή ήθελαν, και το κατάφεραν, να ματαιώσουν τη διεξαγωγή εκλογών για το Συμβούλιο Διοίκησης με
το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Λυπηρό; Οχι!
Εξοργιστικό.
Είναι αυτοί οι νέοι που απαρτίζουν κομματικούς στρατούς και
μπαίνουν εμπόδιο σε κάθε πρόοδο.
Νισάφι πια με αυτούς και με τη λανθασμένη Αριστερά που αντιπροσωπεύουν.
Νισάφι και με την κυβέρνηση που όλο θα κόψει τα ποδάρια στα
τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και αυτοί εξακολουθούν να
τρέχουν.
Η Ελλάδα του σήμερα που καταρρέει αλλά ο καθείς κοιτάει το
τομάρι του.
Α.Π.

CROWN PETERS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η πολυετής πείρα μας εγγυάται τη σωστή
και καλή δουλειά μέχρι τον τελικό προορισμό
της περιουσίας σας. Προσωπική εξυπηρέτηση.
Συναγωνιζόμαστε τις χαμηλότερες τιμές
της αγοράς. Εμπιστευθείτε μας!

Για ομογενείς που έπαθαν ζημιά

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ME EΠIΣTΡOΦH

ΨΥΓΕΙΟ
TFG25 JRWW

266 54th Street, Brooklyn, NY 11220
ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ

(718) 238-3988

ΦΥΛΑΞΕ ΜΕ ΘΑ ΜΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ!!! ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ ΟΥ Μ E
ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (718) 238-3988

$

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΠΟ

950

MAVROMIHALIS PARDALIS & NOHAVICKA, LLP
34-03 Broadway, Astoria, NY 11106

718.777.0400
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$30 επιπλέον για όσους ταξιδεύουν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Το δικηγορικό γραφείο MAVROMIHALIS PARDALIS & NOHAVICKA, LLP διαθέτει έμπειρους και ειδικευμένους δικηγόρους για να σας εκπροσωπήσει σε υποθέσεις σοβαρών τραυματισμών και θανάτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας έχει τραυματιστεί σοβαρά, τότε χρειάζεστε δικηγόρους με
φήμη οι οποίοι θα διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο και με την δέουσα προσοχή και προσπάθεια θα πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς.
Ορισμένες δικηγορικές εταιρείες δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα για να επιτύχουν τα μέγιστα οφέλη για τους πελάτες τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζουν ότι το δικηγορικό
γραφείο MAVROMIHALIS PARDALIS & NOHAVICKA, LLP είναι πάντα έτοιμο να προσέλθει
σε δίκη και να αγωνιστεί για το καλύτερο δυνατό συμφέρον των πελατών του. Οταν επιλέγετε το δικηγορικό γραφείο MAVROMIHALIS PARDALIS & NOHAVICKA, LLP, αναλαμβάνουν την υπόθεσή σας δικηγόροι οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι να προσέλθουν σε δίκη εάν
προηγουμένως δεν έχει επιτευχθεί ένας δίκαιος και ευνοϊκός συμβιβασμός για εσάς.
Μην κάνετε το λάθος να επιλέξετε κάποιον δικηγόρο ο οποίος θα προσπαθήσει να κλείσει
βιαστικά την υπόθεσή σας. Κάντε την σωστή επιλογή για το οικονομικό συμφέρον της οικογένειάς σας.
Τηλεφωνήστε στο δικηγορικό γραφείο (718) 777-0400 για δωρεάν συμβουλές.
Για όλες τις υποθέσεις τραυματισμών δεν πληρωνόμαστε εάν δεν κερδίσουμε την υπόθεσή
σας, ή φτάσουμε σε έναν ευνοϊκό συμβιβασμό για εσάς

WWW.MPNFIRM.COM

ab

Ατυχήματα / Σοβαροί τραυματισμοί / Αμέλεια / Ιατρικά σφάλματα
Εργατικά (οικοδομές) / Θάνατοι

Τ O Γ ΡΑΦ Ε Ι O Τ Η Σ Σ ΤΑΘ Ε Ρ O Τ Η ΤΑ Σ

ASTORIA OFFICE:
34-10 Broadway, Astoria, NY 11106 • (718) 932-7800 • 1-800-321-1199

BROOKLYN OFFICE:
8125 Fifth Avenue, Brooklyn, NY 11209 • (718) 680-9200 • 1-800-445-8550

crownpeters.com
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Ιερείς από Νέα Ιερσέη μιλούν στον «Ε.Κ.» για τον τυφώνα «Σάντι»
Ο ιερέας Χρίστος Πάππας από την κοινότητα Αναλήψεως του Φέρβιου πήγε την ώρα της καταιγίδας να δει αν ο ναός είχε υποστεί ζημιές
Συνέχεια από τη σελίδα 1
αυτοκίνητό της, δεν έχει τίποτε».
Τονίζεται ότι η συνομιλία έγινε
από το κινητό τηλέφωνο του π.
Αποστόλου διότι οι κανονικές τηλεφωνικές γραμμές έχουν τεθεί
εκτός λειτουργίας, ενώ διευκρίνισε ότι «τα στοιχεία αυτά είναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε
(Παρασκευή πρωί) διότι συνεχώς
λαμβάνω τηλεφωνήματα, αλλά κι
εγώ επικοινωνώ με όσο πιο πολλούς μπορώ».
Συγκεκριμένα, ο π. Απόστολος
είπε πως «μέχρι στιγμής έχουμε
11 ενορίτες των οποίων τα σπίτια
δεν καταστράφηκαν τελείως αλλά
το μεγαλύτερο μέρος τους. Μία
από αυτές τις οικογένειες είναι
του Γεωργίου Γαβαλά της οποίας
το σπίτι το είχε σκεπάσει το νερό.
Βασικά εκκένωσαν το σπίτι και
μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος
με βάρκα. Αλλη μία οικογένεια
είναι του Παρασκευά Κέλι που
ήταν στο Seaside Park, οι οποίοι
δεν μπόρεσαν ούτε τη γέφυρα να
περάσουν».
Ο π. Απόστολος εξήγησε πως
«υπάρχουν δύο καταλύματα έκτακτης ανάγκης στο Τομς Ρίβερ τα
οποία τα λειτουργεί ο Ερυθρός
Σταυρός και όταν οι ενορίτες μου
τηλεφωνούν και με ρωτούν τι
μπορούμε να κάνουμε τους λέγω
να πάτε στα καταλύματα αυτά και
να προσφέρετε τις εθελοντικές

Ο π. Χρίστος Πάππας από το Φέρβιου ο οποίος εν μέσω της
καταιγίδας πήγε στο ναό να δει αν είχε υποστεί ζημιές.
σας υπηρεσίες. Βασικά ήμουν εκεί
μέχρι αργά χτες το βράδυ, μιλώντας στους ανθρώπους, οι οποίοι
βρίσκονται σε κατάσταση συγκλονισμού διότι από τη μια μέρα στην
άλλη έχασαν τα πάντα».
Αναφορικά με το αν συνάντησε κάποιον Ελληνορθόδοξο εκεί,
είπε «όχι, αλλά είδα πάνω στον
μεγάλο πίνακα που αναγράφονται τα ονόματα των αγνοουμένων ανθρώπων ένα ελληνικό όνομα αν δεν με απατά η μνήμη μου
Μάικ Βογιατζάκης και δίπλα στο
όνομά του υπήρχε μία σημείωση

που έγραφε ‘αν γνωρίζετε οτιδήποτε γι’ αυτόν τον άνθρωπο τηλεφωνήστε στον τάδε αριθμό’. Τηλεφώνησα, συστήθηκα και η κυρία που απάντησε το τηλέφωνο
μου είπε πως τον εντοπίσαμε και
είναι ασφαλής».
Μιλώντας για το ναό της Αγίας
Βαρβάρας στον οποίον ιερατεύει
από το 2006 είπε «δόξα τω Θεώ
δεν έπαθε τίποτε, μόνο λίγα κλαδιά από τα δέντρα έπεσαν, δεν
υπήρξε καμία διαρροή ύδατος,
ούτε χάσαμε ηλεκτρισμό, αλλά η
κατάσταση της περιοχής γύρω

Ο περικαλλής ναός της Αγίας Βαρβάρας στο Τομς Ρίβερ ο οποίος δεν υπέστη ζημιές, μόνο διακοπή του ηλεκτρισμού.
από το ναό είναι απελπιστική».
Λειτούργησε την Πέμπτη, εορτή
των Αγίων Αναργύρων. «Είχαμε
30 πιστούς στο εκκλησίασμα και
θα λειτουργήσει κανονικά και αύριο, Κυριακή» και τόνισε πως «οι
άνθρωποι επιθυμούν να έλθουν
στην εκκλησία».
Ανέφερε ακόμη, πως «πολλοί
ενορίτες μου έχουν εστιατόρια και
ντάινερς κι από όσο γνωρίζω δεν
έχουν υποστεί υλικές ζημίες στα
κτίριά τους, αλλά λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος
πολλοί αναγκάστηκαν να πετά-

Ομογενής θα συμμετάσχει στον Μαραθώνιο
Θα τρέξει με την φανέλα του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Πηνελόπη Κουκλάκη - Χωμενίδη αύριο Κυριακή θα συμμετάσχει στο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης με τη
φανέλα του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης. Η απόφασή της, όπως επεσήμανε κατά
τη διάρκεια της επικοινωνίας
που είχε με τον «Ε.Κ.», ελήφθη
αρκετές εβδομάδες πριν διότι
ήθελε να στείλει σε όλο τον Κόσμο το μήνυμα, ότι η Ομογένεια
είναι αλληλέγγυη με την Ελλάδα.
Προσπαθούσε για αρκετό
καιρό να βρει έναν χορηγό και
η επιλογή της όπως επεσήμανε
ήταν εύκολη, διότι το Hellenic
Relief Foundation (Ιδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης) είναι
ένας ομογενειακός κοινωφελής
οργανισμός που δημιουργήθηκε
πριν δέκα περίπου μήνες με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη
αυτών που υποφέρουν από την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει τον
Μαραθώνα με τις ευχές του συζύγου της, Χρήστου Χωμενίδη
και των τριών της τέκνων του
8χρονου Σωτήρη της 9χρονης
Αναστασίας και της 10χρονης
Εφης. Ολοι τους θα φορέσουν
τις φανέλες του Ιδρύματος και
θα συγκεντρώσουν χρήματα για
την ενίσχυση του Ιδρύματος. Η
Πηνελόπη Κουκλάκη- Χωμενίδη
γεννήθηκε στο Κουίνς και έλκει
την καταγωγή της από την Κρή-

Η Πηνελόπη Κουκλάκη –Χωμενίδη με τα τρία της παιδιά τον
8χρονο Σωτήρη, την 9χρονη Αναστασία και την 10χρονη Εφη.
τη. Είναι κοινωνικός λειτουργός
στο νοσοκομείο Σεντ Κάθριν στο
Σμίθτάουν του Λονγκ Αϊλαντ και
στο παρελθόν έχει συμμετάσχει
στο τρίαθλο και σε άλλες εκδηλώσεις για την ενίσχυση καρκινοπαθών παιδιών και όχι μόνο.

Τις τελευταίες ημέρες αγωνιούσε
διότι λόγω του τυφώνα «Σάντι»
υπήρχαν τάσεις αναβολής του
Μαραθώνα, αλλά η απόφαση
του δημάρχου Μάικλ Μπλούμπεργκ για την διεξαγωγή του
την ανακούφισε. Ερωτηθείσα τι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ WHITESTONE
11-05 150 Street, Whitestone, NY 11357
Tel.: (718) 767-2955, (718) 767-2943 • Fax: (718) 767-5855

την ώθησε να τρέξει για την Ελλάδα επεσήμανε: «Επισκέπτομαι
συχνά την Κρήτη και άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και στενοχωρούμαι όταν
ακούω τους νέους να λένε: «Θέλουμε να φύγουμε από την Ελλάδα, δεν τα καταφέρνουμε
πλέον και δεν υπάρχει μέλλον
εδώ. Πείτε στον κόσμο ότι δεν
είμαστε τεμπέληδες, δουλεύουμε σκληρά και κάνουμε περισσότερες θυσίες από κάθε άλλον
λαό». Αυτό με ώθησε να συμμετάσχω στον Μαραθώνιο και να
μεταφέρω σε όλους το μήνυμα
τι εστί Ελληνας, φιλότιμο, φιλοξενία και δημιουργικό πνεύμα».
«Ερχόμενη εδώ ερεύνησα και
βρήκα το ‘Hellenic Relief
Foundation’, ο οποίος είναι ο ενδεδειγμένος οργανισμός. Χωρίς
εξάρτηση από άλλες οργανώσεις, πολιτικές η θρησκευτικές,
μια ομάδα ομογενών που ενδιαφέρονται και φροντίζουν για τη
διανομή τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης αγορασμένα
στην Ελλάδα με χρήματα που
συγκεντρώνονται από δωρεές
στις Ηνωμένες Πολιτείες», επεσήμανε.
Στο ανακοινωθέν του Ιδρύματος υπογραμμίζεται ότι «Ο
Φειδιππίδης έτρεξε από τον Μαραθώνα στην Αθήνα φέροντας
μήνυμα νίκης ‘Νενικήκαμεν’.
2.502 χρόνια αργότερα η Πηνελόπη θα διανύσει την ίδια απόσταση φέροντας μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης».

ξουν τα υλικά και τα τρόφιμα» και
τόνισε πως «το μεγαλύτερο μέρος
της πόλης μας εδώ εξακολουθεί
να είναι χωρίς ηλεκτρισμό και χωρίς πρακτορεία καυσίμων κι αυτό
είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο
θέμα, οι γραμμές είναι απίστευτες».
Στη διάρκεια της καταιγίδας ο
π. Απόστολος με την πρεσβυτέρα
του και το 11χρονο αγοράκι τους
είχαν κατεβεί και διέμεναν στο
υπόγειο του σπιτιού. Είπε πως
«προσευχόμαστε να περάσει η
καταιγίδα, είχαμε μέχρις ενός σημείου ηλεκτρισμό αλλά στη συνέχεια τον χάσαμε και επανήλθε
πάλι χτες το βράδυ» και συμπλήρωσε πως «δεν ήταν διαρκής ο
δυνατός άνεμος αλλά κατά περιόδους ακούγαμε εκρήξεις και βλέπαμε φως που εξέπεμπαν. Ηταν
από τις γεννήτριες του ηλεκτρισμού, κομμάτια από διπλανά σπίτια ξεκολλούσαν και χτυπούσαν
άλλα σπίτια, τρομακτική εμπειρία».
Ο π. Χρίστος Πάππας, προϊστάμενος της κοινότητας της Αναλήψεως στην πόλη Φέρβιου της

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο π. Απόστολος Πάππας.
Νέας Ιερσέης, ξεκίνησε μέσα στην
καρδιά της καταιγίδας από το σπίτι του και πήγε στην εκκλησία για
να δει μήπως έχει γίνει ζημιά. Είπε στον «Εθνικό Κήρυκα» πως
«ευτυχώς δεν πάθαμε ζημιά
απλώς έφυγαν μερικά κεραμίδια
αλλά αυτό δεν είναι τίποτε, η εκκλησία μας είναι σε ύψωμα, εκτός
από τον ηλεκτρισμό που χάσαμε
για δύο μέρες» και τόνισε «με τον
τυφώνα Irene ήταν χειρότερα εδώ
σ’ εμάς».
Στην ερώτηση πώς πήγατε μέσα στην καταιγίδα, είπε «πήγα
στις 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας να δω τι γίνεται». Είπε ότι
«οι ενορίτες μου είναι καλά απλώς
μερικοί ακόμα δεν έχουν ρεύμα».
Ο π. Ανδρέας Ευγενής από την
κοινότητα του Αγίου Νικολάου
στο Asbury Park με μήνυμά του
στον αυτόματο τηλεφωνητή μας,
είπε ότι «δόξα τω Θεώ ευτυχώς
δεν είχαμε θύματα, αμφότεροι οι
ναοί ο παλιός και ο νέος είναι
εντάξει αλλά δεν έχουμε ηλεκτρισμό, έγιναν κάποιες ζημιές σε σπίτια ενοριτών, αλλά γενικά είμαστε
εντάξει».

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Στέρεψαν τα βενζινάδικα στην Αστόρια
Στέρεψαν τα βενζινάδικα της Αστόριας και των υπολοίπων περιοχών της Μητροπολιτικής Νέας Υόρκης. Στο στιγμιότυπο του
βενζινάδικου «Getty» στην διεύθυνση 43-10 της 31ης Οδού στην
Αστόρια διακρίνονται ο Πολ Μιταράς και ο Νικ Γραμμενίδης.

ΠΑΜΕ

ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Mε επιστροφή

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας πληροφορούμε
ότι εφέτος η κοινότητά μας

εορτάζει 37 χρόνια

$
Από

από την ίδρυση της
και σας προσκαλούμε σε επίσημο δείπνο με χορό

860

*

Δεν υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις

το Σάββατο 10 Nοεμβρίου 2012
στο κέντρο εκδηλώσεων της Κοινότητάς μας
«Βασίλειος και Αθανασία Καρτσώνης»

*Η τιμή συμπεριλαμβάνει επιβάρυνση καυσίμων, φόρους αεροδρομίων
και ασφαλείας 11ης Σεπτεμβρίου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

11-05 150 Street, Whitestone, NY 11357

Σας πάμε στην Ελλάδα
από όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α.

Cocktails 7:30 μ.μ. • Δείπνο 8:30 μ.μ.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ «OLYMPIC» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΪΚΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
TA ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Είσοδος $70

Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο κοινοτικό γραφείο
στο τηλέφωνο (718) 767-2955

MAIN OFFICE

OTHER OFFICES

55 EAST 59TH STREET, NEW YORK, NY 10022
Tel: (212) 753-1100
e-mail: info@homerictours.com

• ASTORIA • HICKSVILLE, LONG ISLAND
• STAMFORD, CONNECTICUT
• ATHENS, GREECE

NATIONWIDE TOLL FREE 1-800-223-5570
www.HomericTours.com
www.facebook.com/HomericTours
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Καταστροφικές οι συνέπειες του τυφώνα και για ομογενείς του Στάτεν Αϊλαντ
Οδοιπορικό του «Εθνικού Κήρυκα» στις κατεστραμμένες περιοχές όπου πνίγηκαν 19 άτομα, ενώ άλλοι αγνοούνται
Συνέχεια από τη σελίδα 1
(νωρίς την Πέμπτη στην ιστοσελίδα και στη σημερινή έκδοση)
και της τοπικής εφημερίδας
«Staten Island Advance», η οποία
έπραξε στο ακέραιο το χρέος της.
Το δημοσιογραφικό επιτελείο
του «Εθνικού Κήρυκα» και της
αγγλόφωνης έκδοσης «The National Herald» το μεσημέρι της
Πέμπτης περιόδευσε τις πληγείσες περιοχές συνοδευόμενο από
τον πρόεδρο της ΑΗΕΠΑ του
Στάτεν Αϊλαντ Δρ. Ιωάννη Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Καραβίτη και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας
στην
ιστοσελίδα
www.ekirikas.com είναι συγκλονιστικές. Ακόμη πιο συγκλονιστικές ήταν οι συνομιλίες μας με
τους ομογενείς και άλλους συμπολίτες τους που με πολύ πόνο
και θλίψη πετούσαν στα σκουπίδια τα συντρίμμια, τους κόπους,
τις θυσίες και τα όνειρα μιας ζωής.
Την ίδια χρονική στιγμή επισκέπτονταν τις πληγείσες περιοχές βουλευτές και γερουσιαστές.
Τις μεγαλύτερες ζημιές υπέστησαν τα σπίτια επί της παραλιακής
Λεωφόρου
«Fr.
Capedano». H είσοδος ήταν απαγορευμένη για τους πολίτες διότι
οι Αρχές φοβούνταν το πλιάτσικο
και διότι ήθελαν να δώσουν τη
δυνατότητα στα σωστικά συνεργεία να συνεχίσουν ανεμπόδιστα
το έργο για τον εντοπισμό των
θυμάτων. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
το πρωί της Πέμπτης οι Αρχές
έκαναν λόγω για 14 νεκρούς,
ενώ το βράδυ ο αριθμός ανήλθε
στους 19.

Ολα τα σπίτια, ακόμη και τα
καινούργια και τα τούβλινα υπέστησαν ολική καταστροφή. Οι
ιδιοκτήτες τους με πολύ πόνο
έβγαζαν τα υπάρχοντά τους και
τους κόπους μιας ζωής στον δρόμο και περνούσαν τα απορριμματοφόρα οχήματα και η φόρτωσή του γίνονταν με ειδικά μηχανήματα.
Στα σπίτια που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος τοποθετούνταν
ανάλογα με την περίσταση κόκκινες, κίτρινες και πράσινες πινακίδες.
Η μανία του παλιρροιακού
κύματος κατέστρεψε την άσφαλτο, ενώ το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής το είχε μετατρέψει σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Αλλού υπήρχαν λι-

Καταστράφηκαν
σπίτια
και περιουσίες
μιας ζωής
μνούλες με νερό θαλάσσης ανάμεικτο με τα ύδατα του υπονόμου, αλλού λάσπη και αλλού άμμος. Ολα αυτά καθιστούσαν αποπνικτική την ατμόσφαιρα.
Στη διαδρομή συναντήσαμε
δεκάδες στραπατσαρισμένα ή και
πλήρως κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ενώ άλλα κρέμονταν στα
κάγκελα και στους φράκτες λες
και τα είχε στήσει εκεί κάποιος
με γερανό.
Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών συνοφρυωμένοι συνέχιζαν το έργο
της συλλογής των συντριμμιών,
ενώ άλλοι ενοχλούνταν από την
παρουσία του τηλεοπτικού και
του φωτογραφικού φακού και
σου έδιναν την εντύπωση ότι

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, LMHTh
Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α
Παρέχουμε κλινικές αξιολογήσεις και θεραπεία για:
Κατάθλιψη • Κοινωνική Απομόνωση • Αγχος • Φοβίες
• Τάσεις Φυγής - Πανικού • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση • Εκρήξεις Θυμού
• Χρήση Ναρκωτικών ουσιών - Αλκοόλ
• Διαταραχές Ελέγχου Παρορμήσεων (OCD) • Προβλήματα Σχέσεων
• Ελλειψη Επικοινωνίας • Διατροφικές Διαταραχές
Μπορούμε να βοηθήσουμε! Κάντε το πρώτο και σημαντικό βήμα.

Τηλεφωνήστε σήμερα (718) 747-1530
42-21 Francis Lewis Blvd., Suite 201 • Bayside, NY 11361
e-mail: therapy.hrisikos@gmail.com

ήθελαν να πιούν μόνοι τους το
πικρό ποτήρι.
Στο διώροφο σπίτι στον αριθμό 12-37 της Λεωφόρου Fr.
Capedano, συναντήσαμε την
Αντωνία Μπέσα, η οποία με τα
δύο της παιδιά την Ευδοκία και
τον Κώστα, καθώς επίσης και τον
Νίκο Μπολοβίνα πέταγαν στα
σκουπίδια ένα ολοκαίνουργο ψυγείο και άλλες πανάκριβες οικοσκευές. Ο Κώστας, ο οποίος πρόσφατα είχε ανακαινίσει πλήρως
το διώροφο σπίτι του, μας δέχτηκε και μας σύστησε στην μητέρα
του, αλλά ο πόνος δεν τον άφηνε
να μας μιλήσει και να εκφράσει
τα συναισθήματά του.
«Καταστραφήκαμε. Καταστράφηκαν οι κόποι μιας ζωής.
Φύγαμε την Κυριακή για το Κονέκτικατ χωρίς να πάρουμε τίποτε μαζί μας και δείτε τώρα τι έχει
απομείνει», επεσήμανε η κ. Μπέσα η οποία εργάζεται στο «Richmond University Medical Center».
Ερωτηθείσα εάν υπάρχουν
άλλοι ομογενείς στην περιοχή, η
κ. Μπέσα επεσήμανε ότι υπάρχουν αρκετοί και ότι άλλους τους
γνωρίζει και άλλους όχι.
Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε
το σπίτι του Λευτέρη Θεοδωράκη, το οποίο είχε υποστεί τεράστιες ζημιές.
Η κίνηση στους δρόμους της
πληγείσας περιοχής γινόταν μετ’
εμποδίων αφενός μεν διότι αρκετοί δρόμοι είχαν μετατραπεί
σε λίμνες και διότι σε άλλες συνέχισαν το δύσκολο έργο τα σωστικά συνεργεία.
Η μετάβαση στην Λεωφόρο
Hylan ήταν εξίσου συγκλονιστική. Τα ελληνικά εστιατόρια «Collonade Diner» στην διεύθυνση
2001 Hylan Boulevard και
«Mike’s Souvlaki Express» ήταν
περιτριγυρισμένα από νερό και
η πρόσβαση ήταν αδύνατη.
Οι γαλανόλευκες και οι αστερόεσσες ήταν όπως παλιά στους
ιστούς του «Collonade Diner»,
αλλά δεν κυμάτιζαν υπερήφανα
όπως πριν, λες και θρηνούσαν
μαζί με τους ιδιοκτήτες τους
Μάικ Πλατή και Μάκη Μουδάτσο, αντίστοιχα.
«Ολική καταστροφή. Ο εξοπλισμός ακόμη και οι τοίχοι
έχουν καταστραφεί και πρέπει
να ξεκινήσουμε και πάλι από το
μηδέν. Οι απώλειες από τον τυφώνα ‘Σάντι’ είναι ανυπολόγιστες», τόνισε ο κ. Μάκης Μουδάτσος, ο οποίος διατηρεί έξι
εστιατόρια στο Μανχάταν.
Λόγω έλλειψης ρεύματος τις
πρώτες μέρες λειτουργούσε μόνο

Οι ομογενείς και οι άλλες ιδιοκτήτες των σπιτιών στην Aνατολική Aκτή του Στάτεν Αϊλαντ όταν
επέστρεψαν στα σπίτια τους δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς τα πάντα είχαν καταστραφεί.

Το παλιρροιακό κύμα παρέσυρε αυτοκίνητα και καράβια, που έπλεαν αδέσποτα δεξιά και αριστερά,
αλλά όταν υποχώρησε η θάλασσα έμειναν εκεί για να υπενθυμίσουν την μανία της φύσης.
το ένα από τα έξι εστιατόρια και
ήταν το μοναδικό στην περιοχή,
ενώ μόλις χτες επανήλθε το ρεύμα στο δεύτερο και άρχισε και
αυτό να λειτουργεί.
Προχωρώντας επί της Λεωφόρου «Hylan» είδαμε τα συνεργεία
των ομογενών τα οποία λόγω έλλειψης ρεύματος ήταν κλειστά,
καθώς επίσης και το εστιατόριο
του Γιώργου Πλαϊτη «Andrews

Diner».
Η επικοινωνία τόσο με τον Γεώργιο Πλαϊτη, όσο και με τον
Μάικ Πλατή κατέστη αδύνατη,
διότι δεν λειτουργούσαν ούτε τα
κινητά τους και το χειρότερο η
μνήμη του τηλεφωνητή τους
ήταν πλήρης και δεν έπαιρνε άλλα μηνύματα.
Στις πληγείσες από τον τυφώνα περιοχές, όπως αναφέραμε

και στο Οδοιπορικό για το Μναχάταν, δεν λειτουργούν τα κινητά διότι δεν λειτουργούν οι πύργοι αναμετάδοσης του σήματος
κινητής τηλεφωνίας που έχουν
τοποθετηθεί στα υψηλότερα κτίρια της περιοχής.
Σε όλη την περιοχή η στάθμη
του νερού κυμαινόταν από 8-12
πόδια ανάλογα με το υψόμετρο
του εδάφους και τα σημάδια της

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1913

Η Ελληνορθόδοξος Κοινότης
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρoς στην Κορώνα
σας καλεί

σε εορταστική εκδήλωση
για την 100η επέτειο
από της απελευθερώσεως
των Νέων Χωρών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ
BROOKLYN
Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε
στον

99ο Ετήσιο Χορό μας με Δείπνο
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, στις 8:00 μ.μ.
•
Θα τιμηθούν:
The Federation of Associated Laconian Societies Ltd
Αδελφότητα Λιτοχωρίου «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»
Σύλλογος Μεσηνίων «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ»

Ελλάδα και Βαλκανικοί Πόλεμοι:
Μια ματιά στη συνεισφορά
του ελληνισμού της Αμερικής
με κύριο ομιλητή
τον Παναγιώτη Γιακουμή

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012, 12 μεσημέρι
Πολιτιστική Αίθουσα του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως
38-05 98 Street, Corona, NY 11368
www.transfigurationcorona.com
718-458-5251

•
The Rex Manor
1100 60th Street, Brooklyn, New York, NY 11219
•
Μουσική και χορός από
την ορχήστρα “Power Station”
Εισφορά: Ενήλικες $100, νέοι και παιδιά $50
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο (718) 624-0595
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Το εστιατόριο «Mike's Souvlaki Express» μέχρι χτες παρέμενε περιτριγυρισμένο από νερό και η
πρόσβαση ήταν αδύνατη. Ο ιδιοκτήτης του Μάκης Μουδάτσος έκανε λόγω για ολική καταστροφή.

Τα ελληνικό εστιατόριο «Collonade Diner» του Μάικ Πλατή στην διεύθυνση 2001 Hylan
Boulevard του Στάτεν Αϊλαντ υπέστη τεράστιες υλικές ζημιές από τον τυφώνα «Σάντι» .

Από αριστερά διακρίνονται οι Νίκος Μπολοβίνας, Ευδοκία Μπέσα, Κώστας Μπέσας και Αντωνία
Μπέσα οι οποίοι προσπαθούν να καθαρίσουν το σπίτι από τα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος της AHEPA, Δρ. Ιωάννης Αντωνόπουλος (αριστερά) και ο Γιώργος Καραβίτης, σε
μια αναμνηστική φωτογραφία με έναν άνδρα των σωστικών συνεργείων.

στάθμης ήταν ορατά σε κάθε κτίριο.
Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε στη μεγάλη Μαρίνα του Στάτεν Αϊλαντ και δεν πιστεύαμε στα
μάτια μας. Τα τεράστια σκάφη
αξίας ενός εκατομμυρίου και άνω
είχαν παρασυρθεί από το παλιρροιακό κύμα και άλλα είχαν συγκρουστεί αναμεταξύ τους και
άλλα είχαν σφηνωθεί στα σπίτια.
Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ τα σκάφη έμοιαζαν σαν τα ψάρια του ξηροπόταμου, μετά από τον σπλόνο
(φλόμο).
Το μεγαλύτερο μέρος της προβλήτας το κύμα το είχε εκτοπίσει
30 έως και 100 μέτρα μακριά.
Επί της Οδού Γκρίλι συναντή-

σαμε την Φανή Λουλουδάκη, η
οποία καθάριζε την αυλή της.
Ερωτηθείσα για τις ζημιές που
υπέστη το σπίτι της είπε ότι ήταν
τυχερή διότι το σπίτι της βρίσκεται σε υψόμετρο και υπέστη ζημιές μόνο το υπόγειο.
«Αντλήσαμε το νερό και πετάξαμε όλα τα υπάρχοντα. Ανυπολόγιστη δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά, αλλά και τα ψυχολογικά τραύματα», είπε η κ.
Φανή Λουλουδάκη, η οποία λίγες
ώρες πριν είχε επισκεφθεί το
γραφείο της FEMA για να δηλώσει τις ζημιές.
«Οσα χρήματα και να δώσουν
στους πληγέντες δεν θα μπορέσουν ποτέ να θεραπεύσουν τις
ψυχολογικές πληγές και τα τραύ-

ματα. Από την μία στιγμή στην
άλλη ήρθαν τα άνω κάτω και οι
κόποι μιας ζωής μετατράπηκαν
σε συντρίμμια», τόνισε η κ. Λουλουδάκη.
Στα περισσότερα πάρκα ο κόσμος ανέμενε υπομονετικά στην
ουρά για να πάρει ένα πιάτο φαγητό από τον Ερυθρό Σταυρό και
άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Οι απώλειες των ομογενών
του Στάτεν Αϊλαντ είναι μεγαλύτερες διότι πέραν από αυτούς
που καταφέραμε να εντοπίσουμε
εμείς υπάρχουν και άλλοι ομογενείς οι οποίοι διατηρούν τα
ακίνητα, είτε και τις επιχειρήσεις
τους στις παράκτιες περιοχές,
ενώ άλλοι υπέστησαν ζημιές στα
σκάφη πολυτελείας.

Ο πρόεδρος της AHEPA του
Στάτεν Αϊλαντ Δρ. Ιωάννης Αντωνόπουλος και ο κ. Καραβίτης
υποσχέθηκαν ότι θα ασχοληθούν
σε βάθος με το θέμα και ότι θα
προσπαθήσουν να εντοπίσουν
όλους τους ομογενείς που επλήγησαν.
«Πρέπει να τους βρούμε, όπως
κάναμε σήμερα μαζί, να τους εκφράσουμε την αγάπη μας και την
υποστήριξη και συνάμα να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την ανακούφισή τους. Εχουμε επίγνωση
ότι δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε το κράτος και τις αρχές,
αλλά όμως μπορούμε με την αγάπη μας και τον οβολό μας να
απαλύνουμε τις πληγές. Πρέπει

να αισθανθούν την αγάπη της
Ομογένειας και να μην αισθανθούν ότι τώρα που έχασαν τα
σπίτια τους είναι σαν καλαμιά
στον κάμπο», επεσήμανε ο Δρ.
Ιωάννης Αντωνόπουλος.
Ο Γεώργιος Καραβίτης, ο
οποίος είναι συνταξιούχος και
ηγείται του Λαογραφικού Κέντρου του Μπρούκλιν, κατά την
διάρκεια της συνομιλίας με τους
άνδρες της Πυροσβεστικής, της
Αστυνομίας, των σωστικών συνεργείων και της FEMA αναφέρθηκε με έμφαση στο ενδιαφέρον
της AHEPA.
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια
αναφερόταν σε κάθε συνάντηση
στο γεγονός ότι ο «Εθνικός Κήρυκας» και η «Staten Island Ad-

vance» ήταν από τα πρώτα Μέσα
Ενημέρωσης που ενέσκηψαν στα
προβλήματα που προκάλεσε ο
τυφώνας στο Στάτεν Αϊλαντ.

Αναβολή
παραστάσεων
Λόγω του τυφώνα ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο παραστάσεις της κωμωδίας «Συμπέθεροι από
τα Τίρανα», Οι παραστάσεις θα επαναληφθούν κανονικά την ερχόμενη
εβδομάδα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ «ΟΜΟΝOΙΑ»
150-28 14th Αve, Whitestone, NY 11357 • Tel: (718) 746-4505

1912-2012
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
του Ιερού Καθεδρικού Ναού
του Αγίου Δημητρίου Αστόριας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και υπερηφάνεια
ο ιστορικός Σύλλογος Καστοριέων Νέας Υόρκης «Ομόνοια»

εορτάζοντας την 85η επέτειο
από την ίδρυσή της
προσκαλεί άπασα την Oμογένεια

εις το ετήσιο γεύμα
που παραθέτει

εορτάζει εφέτος
την 100η επέτειο της απελευθέρωσης
της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό
(11 Νοεμβρίου 1912)

την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012, στις 12:30 μ.μ.

καθώς επίσης και τη μνήμη

στο TERRACE ON THE PARK

του Πολιούχου της Καστοριάς

52-11 111 STREET, FLUSHING MEADOW PARK, NY 11368

και προστάτη κάθε ξενιτεμένου Καστοριανού

Ο κύριος και η κυρία Βαλιώτη, έχουν υπηρετήσει,
όχι μόνον την Κοινότητά μας αλλά και την Ομογένεια γενικά
και το έχουν επιτελέσει με αγάπη, απαράμιλλο ήθος,
βαθιά αφοσίωση και μεγάλο ενθουσιασμό.
Για δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε στο Κοινοτικό Γραφείο

(718) 728-1718

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012
ανήμερα της εορτής θα τελεστεί
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Aρτοκλασία

Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Μελόης κ. Φιλοθέου
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(150-05 12 Ave., Whitestone, NY 11357).

ab

ab

Εφέτος θα τιμηθεί
το αξιότιμο ζεύγος
του κυρίου και της κυρίας
Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη,
σε αναγνώριση της μακροχρόνιας,
αφοσιωμένης και αξιοθαύμαστης
υπηρεσίας τους,
καθώς επίσης και
των υποδειγματικών δωρεών τους,
τόσο στην Κοινότητα,
όσο και στο Σχολείο μας.

Προσκαλούνται
όλοι οι Καστοριανοί και οι φίλοι τους.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
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Ατυπη στάση
πληρωμών
του κράτους
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΜΠΕ»). Στα 8,29 δισ. ευρώ
έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Σεπτέμβριο, έναντι 8 δισ.
ευρώ στο τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Η καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης των δανείων διάσωσης, μέρος της οποίας προορίζεται για την αποπληρωμή κρατικών οφειλών, έχει οδηγήσει σε
άτυπη στάση πληρωμών, με αποτέλεσμα τα «φέσια» που έχει βάλει το κράτος στην αγορά να αυξηθούν κατά 300 εκατ. ευρώ σε
έναν μήνα και να διαμορφώνονται για το διάστημα Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου σε 8,284 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, υπάρχει και ποσό 738
εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά εκκρεμείς επιστροφές φόρων, που
δεν αποκλείεται σύντομα να καταστούν και αυτές ληξιπρόθεσμες
αν συνεχιστεί το «θρίλερ» με την
καταβολή της δόσης.
Από το ποσό των 8,29 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο «κομμάτι»
προέρχεται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης
(4,49 δισ. ευρώ εκ των οποίων το
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων οφείλει το 1,38 δισ. ευρώ).
Ακολουθούν:
• Νοσοκομεία με 1,87 δισ. ευρώ.
• Υπουργεία με 934 εκατ. ευρώ.
• Τοπική Αυτοδιοίκηση με 756
εκατ. ευρώ.
• Λοιπά νομικά πρόσωπα με 329
εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι με βάση τον
προϋπολογισμό που κατατέθηκε
στη Βουλή η κυβέρνηση ελπίζει
να πληρώσει τα 3,5 δισ. ευρώ φέτος και αντίστοιχο ποσό το 2013.
Η κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις είχε δεσμευτεί ότι
θα αποπληρώσει φέτος τουλάχιστον τα 4 δισ. ευρώ.
Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι
θα καταβληθεί η επόμενη δόση
από το πρόγραμμα βοήθειας. Τα
κεφάλαια των δανειστών θα αξιοποιηθούν επίσης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και
για την αποπληρωμή ομολόγων
που λήγουν μέσα στο προσεχές
διάστημα. Σε ό,τι αφορά στην
εκτέλεση του προϋπολογισμού
του 2012, στο εννεάμηνο σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα
1,25 δισ. ευρώ και έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 9,7 δισ. ευρώ,
από πρωτογενές έλλειμμα 4,2 και
έλλειμμα 18,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο για το 2011.
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«Spiegel»: Οι πλούσιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Οι πλούσιοι Ελληνες συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν,
την ώρα που ο μέσος όρος των
πολιτών της χώρας υπομένει τα
αυστηρά μέτρα λιτότητας», τονίζει σε νέο του άρθρο το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel»,
σχολιάζοντας όλες τις τελευταίες
εξελίξεις επί ελληνικού εδάφους.
Οπως σημειώνει το γερμανικό
περιοδικό, η αρχή της φορολογικής συνείδησης - δικαιοσύνης
πρέπει να ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα.
«Είναι πασιφανές πως οι Ελληνες φορολογούμενοι δεν χρήζουν ίσης και ισότιμης μεταχείρισης», υποστηρίζει το «Spiegel».
«Η αρχή της φορολογικής
ισότητας μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο ελληνικό Σύνταγμα, όμως γίνεται ολοένα και πιο
προφανές ότι δεν είναι όλοι οι
Ελληνες φορολογούμενοι ίσοι»,
αρχίζει το άρθρο που υπογράφει
ο ανταποκριτής Γεώργιος Χρηστίδης, και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση των Αθηνών ετοιμάζει ακόμα έναν γύρο σκληρών μέτρων

Χαρακτηριστική η φωτογραφία που διάλεξε το «Spiegel» για
να κοσμήσει το σχετικό άρθρο περί φοροδιαφυγής πλουσίων.
λιτότητας, θέτοντας σε κίνδυνο
τη συνοχή τόσο του κυβερνητικού συνασπισμού, όσο και της
κοινωνίας. Ηδη τέτοια μέτρα σε
συνδυασμό με την αύξηση της
φορολογίας έχουν περικόψει το
μέσο εισόδημα στην Ελλάδα κατά το ήμισυ από την αρχή της

κρίσης. Την ίδια στιγμή, όμως,
μία μικρή ελίτ πλούσιων εφοπλιστών παλεύει να διατηρήσει το
αφορολόγητό της, το οποίο παραδόξως είναι κι αυτό ενσωματωμένο στο ελληνικό Σύνταγμα».
Στη συνέχεια, γίνεται αναφο-

ρά στους ελεύθερους επαγγελματίες που τακτικά φοροδιαφεύγουν, και το άρθρο επικαλείται
μία πρόσφατη έρευνα σύμφωνα
με την οποία 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν
πολύ λιγότερα έσοδα από αυτά
που έχουν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, η πρόθεση της κυβέρνησης να φορολογήσει με
50% όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ χαρακτηρίζεται «κυρίως συμβολική»,
αφού μόλις 200 Ελληνες φορολογούμενοι δηλώνουν τέτοια ποσά.
«Πλούσιοι γιατροί, δικηγόροι
και μηχανικοί στην Ελλάδα συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν»,
τονίζει επίσης το περιοδικό, επικαλούμενο μάλιστα πρόσφατη
έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία
της οποίας, 7 εκ των 10 Ελλήνων
αυτοαπασχολούμενων, συνεχίζει
να φοροδιαφεύγει.
«Μάλιστα, ακόμη και σήμερα,
αρκετοί πλούσιοι Ελληνες δεν
δέχονται καμία περισσότερη πίεση να καταβάλλουν τους φόρους
που τους αναλογούν, σε σχέση
με την πίεση που δέχονταν πριν

το ξέσπασμα της κρίσης», σημειώνεται επίσης.
Αναφορά υπάρχει για το γεγονός ότι οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρους και απειλούν ότι
αν κληθούν να το κάνουν θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους
σε άλλες χώρες, με τον αρθρογράφο να προτείνει την επιβολή
ενός μετρίου μεγέθους φόρου,
ώστε να εμπιστευθούν περισσότερο το κράτος οι Ελληνες πολίτες και να είναι πιο θετικοί στο
να πληρώσουν τους φόρους
τους.
Το περιοδικό φιλοξενεί δηλώσεις του 35χρονου Μάνθου Νεοφυτίδη που εργαζόταν σε αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης. «Δεν τους νοιάζει αν οι
άνθρωποι πεθαίνουν, θέλουν να
γεμίζουν οι δικές τους τσέπες»,
λέει χαρακτηριστικά.
Το περιοδικό κάνει εκτενή
αναφορά στα θέματα της Ναυτιλίας. Τονίζει, τέλος, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία με μεγιστάνες
της Ναυτιλίας σχετικά με την εισαγωγή ενός νέου φόρου στα
φορτία.

«WSJ»: Η απατηλή μείωση του ελληνικού χρέους
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΜΠΕ»). Ως απατηλή χαρακτήριζε η «Wall Street Journal»
την προσμονή πως οι επερχόμενες σύνοδοι των Ευρωπαίων ηγετών θα επιλύσουν στο ζήτημα του
ελληνικού χρέους, την ίδια ώρα
που «Bloomberg» και «Financial
Times» τάσσονταν υπέρ ενός νέου «κουρέματος», το οποίο ωστόσο προκαλεί αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα, η «WSJ», ανέφερε ότι: είναι σχεδόν βέβαιο
πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα
λύσουν στις συνόδους που θα
έχουν από την ερχόμενη εβδομάδα το μείζον ζήτημα της μείωσης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, το οποίο σταδιακά πνίγει
τη χώρα.
Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες,
καθώς η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει ένα τρομακτικό βάρος χρέους,
ενώ θα υποφέρει από μία ύφεση
επικών διαστάσεων.
Στην Ευρώπη, δεν υπάρχει
σχεδόν καθόλου πολιτική βούληση για μία αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μία
επιλογή που εξετάζεται είναι αυτή της επαναγοράς, αλλά αυτή θα
είχε μόνο μικρά αποτελέσματα.
Θα μπορούσε να αποφέρει,
υπό την υπόθεση ότι η επαναγο-

ρά των ομολόγων θα γίνει με τιμή
50% της ονομαστικής τους αξίας,
μία μείωση της τάξης των 30 δισ.
ευρώ που είναι μικρότερη από το
10% του ελληνικού χρέους, το
οποίο θα φθάσει το 2013 τα 346
δισ. δολάρια ή το 189% του ΑΕΠ.
Η Γερμανία, είναι μεταξύ των
πιστωτών που είναι λιγότερο διατεθειμένοι να διαγράψουν ελληνικό χρέος. Επίσης, άλλες χώρες
του Βορρά, όπως η Ολλανδία και
η Φινλανδία, επιμένουν ότι η Ελ-

λάδα πρέπει να κάνει σκληρές
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.
Η καγκελάριος, Αγγελα Μέρκελ, αντιμετωπίζει εκλογές το
φθινόπωρο του 2013 και είναι
απρόθυμη να διακινδυνεύσει μία
διάσπαση του συνασπισμού της
ή επιθέσεις από ευρωσκεπτικιστικά γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης.
Αντίθετα, το ΔΝΤ επιθυμεί να
διαγράψει η ευρωζώνη κάποιο
χρέος της Ελλάδας.
Οι Ευρωπαίοι έχουν συζητήσει τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των 53 δισ. ευρώ που δόθηκαν ως δάνεια από τις χώρες
της ευρωζώνης στην Ελλάδα, αλλά η κ. Μέρκελ και ο κ. Σόιμπλε
θεωρούν την πρόταση αυτή «παράλογη», σύμφωνα με υψηλόβαθμο Γερμανό αξιωματούχο.
Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν, όμως, ότι οι σκληρές
πολιτικές λιτότητας που απαιτεί
η Γερμανία και οι φίλοι της, θα
επιδεινώσουν το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας με τη συρρίκνωση της Οικονομίας της που προκαλούν, μειώνοντας την παραγωγική βάση από την οποία θα μπορούσε να αποπληρωθεί το χρέος.
Ανάλογη άποψη για την ανάγκη διαγραφής μέρους του χρέους εξέφρασε και το «Bloomberg»
σε κύριο άρθρο.
Επεσήμανε ότι: η ενδεχόμενη
επαναγορά του ελληνικού χρέους
που εξετάζει η ευρωζώνη δεν θα
αντιστρέψει το καθοδικό οικονομικό και πολιτικό σπιράλ της Ελλάδας.
Οι επίσημοι πιστωτές (σ.σ.
ΔΝΤ, χώρες της ευρωζώνης και
ΕΚΤ) διακρατούν το 60% του
χρέους.
Η Γερμανία και οι άλλοι δημόσιοι πιστωτές, πρέπει να αποδεχθούν μία διαγραφή στις απαιτήσεις τους και να δεσμευθούν
τουλάχιστον στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
απευθείας από τον μηχανισμό
στήριξης, ώστε να μετακινηθούν

50 δισ. ευρώ από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.
Η ιδέα της επαναγοράς χρέους
είναι ελκυστική, επειδή επιτρέπει
στη Γερμανία να συμφωνήσει σε
ένα μέτρο μείωσης του χρέους
της Ελλάδας χωρίς να περάσει τις
«κόκκινες γραμμές».
Εδώ είναι το πρόβλημα ωστόσο. Οι επαναγορές έχουν ανάποδες επιδράσεις. Οπως επισημαίνουν οι καθηγητές Jeremy Bolow
και Kenneth Rogoff, στη διάρκεια
της κρίσης στη Λατινική Αμερική
στη δεκαετία του ’80, οι επαναγορές έχουν την τάση να οδηγούν υψηλότερα τις τιμές για τα
εναπομείναντα ομόλογα.
Και η οικονομική στήλη «Lex»
της «FT», υπογράμμιζε πως: η Ελλάδα και οι πιστωτές έχουν ξεπεράσει τα χρονικά περιθώρια του
αγώνα. Προς το παρόν, η Αθήνα
έχει πετύχει πολλά γκολ, όμως
κυρίως στο δικό της τέρμα.
Ο προϋπολογισμός του 2013
δείχνει ότι η βαθιά οικονομική

ύφεση στη χώρα καθιστά κάθε
δημοσιονομικό στόχο ανέφικτο,
είτε πρόκειται για τον λόγο χρέους, είτε για το πρωτογενές πλεόνασμα, είτε για τα έσοδα από
ιδιωτικοποιήσεις.
Πολιτικοί παράγοντες στη Γερμανία και στην Ελλάδα δείχνουν
ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα
στήριξης, που έγινε με μισή καρδιά, θα παραταθεί πιθανότατα για
δύο χρόνια - με κόστος επιπλέον
χρηματοδότηση 30 δισ. ευρώ. Ας
μη γελιόμαστε όμως. Ερχεται μία
ακόμη διαγραφή ελληνικού χρέους. Το ερώτημα δεν είναι εάν,
αλλά πότε.
Ο βαθμός στον οποίο η Ελλάδα αποτυγχάνει στους στόχους
είναι πλέον απίστευτος. Επιπλέον, ίσως αποδειχθεί δύσκολο να
επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα η κοινοβουλευτική έγκριση
του προϋπολογισμού και των συνεπακόλουθων δομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι βαθιά διχασμένος ως προς τα
μέτρα.
Δύσκολα μπορεί να δει κανείς
πώς η Ελλάδα θα βγει από το βάρος του χρέους, τουλάχιστον την
επόμενη δεκαετία. Κατά συνέπεια, οι πολιτικοί παράγοντες
μπορεί τελικά να καταστήσουν
μία νέα διαγραφή χρέους όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και εφικτή.
Θα πρέπει να συμπεριλάβει
και τους επίσημους πιστωτές
όπως η ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση,
η ΕΚΤ έχει στα χέρια της τα περισσότερα ελληνικά ομόλογα. Η
Γερμανία προς το παρόν αντιδρά.
Οι αξιωματούχοι, όμως, έχουν αλλάξει αρκετές φορές τους κανόνες
για την Ελλάδα στη μέση του παιχνιδιού. Θα μπορούσαν να το κάνουν και τώρα.

Ανεργία 35% βλέπει
για το 2013 η ΓΣΕΕ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δραματικά σενάρια που
προβλέπουν την εκτίναξη του ποσοστού της ανεργίας το 2013,
εξέφρασε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ, Σάββας Ρομπόλης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ρομπόλης προέβλεψε ότι η καταγεγραμμένη ανεργία στην Ελλάδα θα «σκαρφαλώσει» την επόμενη
χρονιά στο δυσθεώρητο ποσοστό 29%, ενώ σε πραγματικούς
αριθμούς θα διαμορφωθεί στο 34% με 35%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,75 εκατομμύρια ανέργους.
Επίσης, διατύπωσε την άποψη ότι η Ελλάδα θα γνωρίσει
τον «τυφώνα εσωτερικής πολιτικής υποτίμησης» και εξέφρασε
την ανησυχία του καθώς, όπως είπε, το «παγκόσμιο σύστημα»
και οι αναπτυγμένες χώρες φαντάζουν να «πηγαίνουν σε ύφεση», ενώ η «μεσογειακή συνιστώσα» θα βρίσκεται σε «συνθήκες
μεγαλύτερης παράτασης της ύφεσης».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, MD
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος
Νευροθεραπεία xρόνιων παθήσεων αυτιών
Ο Ωτορινολαρυγγολόγος Γεώργιος Αλεξιάδης αποφοίτησε
το 1994 από το Νew York University. Εκανε την πρακτική
του εξάσκηση το 2000 στο ίδιο νοσοκομείο και το 2002 το
Fellowship όπου ειδικεύτηκε στην Νευροτολογία.
Συνεργάζεται με το ΝΥΕΕ ως Ωτολόγος/Νευροτολόγος, ειδικευμένος στην απώλεια ακοής, μολύνσεις, βόμβοι και όγκοι
αυτιών.
Δέχεται και στα δύο του ιατρεία:

1430 2nd Avenue, Suite 110, New York, NY 10021
380 Second Avenue, 9th Floor, New York, NY 10010
Tηλ.: (646)

438-7823

Ωρες ιατρείου: Δευτέρα 9 π.μ. - 12 μεσημέρι • Τρίτη 9 π.μ. - 4:30 μ.μ.
Πέμπτη 1μ.μ. - 4:30μ.μ. • Παρασκευή 8:30 π.μ. - 12 μεσημέρι
Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειεs: United, Oxford, Cigna, BC/BS, Aetna, Medicare
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Ο Ελληνας με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης στον Κόσμο
Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Την πρώτη θέση στον κατάλογο των πιο έξυπνων ανθρώπων του Κόσμου κατέχει ένας
Ελληνας. Γεννημένος στα Ιωάννινα, ο ψυχίατρος Ευάγγελος
Κατσιούλης, που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, άγγιξε το
εκπληκτικό νούμερο των 198
μονάδων στο τεστ νοημοσύνης
(IQ).
Στατιστικά το ποσοστό αυτό
καταλαμβάνει ένας στα 30 δισ.
ανθρώπους, αν υποθετικά υπήρχαν τόσοι άνθρωποι και εξετάζονταν όλοι. Στη δεύτερη θέση
πάντως στον κατάλογο του
«World Genius Directory» βρίσκεται ο Αμερικανός Rick
Rosner με 192.
Ξεκίνησε να λαμβάνει μέρος
στα διάφορα διεθνή διαγωνίσματα σε νεαρή ηλικία από το
2000. Το 2003 όμως κατάφερε
μέσα από ένα σκληρό τεστ που
γίνεται στη Γαλλία να έρθει πρώτος με επίδοση 49 στα 54 και
να ανακηρυχθεί ως ο άνθρωπος
με το υψηλότερο IQ! Και παρά
το γεγονός ότι από το 2009 δεν
λαμβάνει πια μέρος σε δοκιμασίες νοημοσύνης εν τούτοις παραμένει ως ο άνθρωπος με το
υψηλότερο καταγεγραμμένο IQ!
Οπως λέει στον «Ε.Κ.», «ουσιαστικά μιλάμε για καταγεγραμμένες και αναγνωρίσιμες
επιδόσεις νοημοσύνης. Μπορεί
να υπάρχουν άνθρωποι πιο έξυπνοι από εμένα. Αλλά είναι
ωστόσο γεγονός ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο που μιλάμε
και χωρίς καμία αλαζονεία παραμένω με την υψηλότερη επίδοση».
Η συμμετοχή στη δοκιμασία
έγινε ηλεκτρονικά με καταγραφή των ταυτοτήτων των υπολογιστών (IPs) ώστε να μην μπορεί

κάποιος να συμμετέχει διπλά ή
να παραποιεί την ταυτότητά του.
Σε σχετική ερώτηση του
«Ε.Κ.», αν αυτός ο διαγωνισμός
είναι αποδεκτός από όλους, η
απάντηση είναι «ναι» και όπως
εξηγεί ο κ. Κατσιούλης λαμβάνουν μέρος χιλιάδες άνθρωποι
από όλο τον Κόσμο.
Στην απορία μας πόσο μπορεί να είναι ο μέσος όρος IQ
στους ανθρώπους, ο κ. Κατσιούλης μας λέει ότι είναι το 100, με
απόκλιση 15 συν, πλην. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν IQ
από 85 έως 115 δηλαδή.
Τον ρωτήσαμε, επίσης, τι τον
ξεχωρίζει από τους άλλους «κανονικά ευφυείς» ανθρώπους.

Ο Ευάγγελος Κατσιούλης σε ένα ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, παραμένει ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ.

Παίρνετε δηλαδή πιο γρήγορα
στροφές, που λέμε; ’Η έχει σχέση το πώς σκέφτεστε όταν πρόκειται για δύσκολα προβλήματα;.
«Εχω μία ευαισθησία στο αν
απαντήσω σε αυτή την ερώτηση,
γιατί πρέπει να αποφύγω να
απαντήσω προκαλώντας το ενδιαφέρον των ψυχιάτρων», μας
λέει και συνεχίζει: «Είναι και η
δουλειά μου αυτή. Το σίγουρο

είναι ότι η διαφορά έγκειται στο
βάθος μίας ανάλυσης, της ποιότητας στην επεξεργασία μίας
πληροφορίας και της ταχύτητας
στην επεξεργασία της πληροφορίας, που διαπιστώνω ότι είναι
αρκετά έντονες στην περίπτωσή
μου. Και προσωπικά προσπαθώ
να τις κάνω και χρήσιμες. Γιατί,
ξέρετε, σκέψεις που δεν εκφράζονται, δεν εκδηλώνονται ως δημιουργικότητα ή παραγωγικότητα μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες».
- Αρα αυτό βοηθάει και στο
επάγγελμά σας στην κατάρτισή
σας..., επισημαίνουμε.
«Αυτό μπορεί», μας λέει, «να
είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο
μια πολύ χρήσιμη ποιότητα στη
σχέση λειτουργίας της σκέψης
και λειτουργίας του εγκεφάλου,
όπως μπορεί να επιδεινώσει και
τα πάντα αν χρησιμοποιηθεί με

εσφαλμένο τρόπο από τους ανθρώπους. Αν δεν εκφραστεί δηλαδή και δεν βρει κάποιο πρόσφορο έδαφος ώστε να πάρει
σάρκα και οστά, να αποτελέσει
κύρια παράμετρο μίας δημιουργίας, μίας έκφρασης, μίας κινητοποίησης κ.λπ. Ο πολλαπλασιασμός των ανέκφραστων σκέψεων και η επίταση αυτών μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα».
Στην ερώτηση «αν με αυτό
τον δείκτη ευφυίας τον ενδιαφέρει η ενασχόλησή του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», μας
απάντησε ότι τον ενδιαφέρει πολύ η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, ως άνθρωπο και επιστήμονα. «Κι αυτό προσπαθώ να
το εκφράζω όσο το δυνατό περισσότερο. Οστόσο οι γενικές
συνθήκες εργασίας και έρευνας
σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι αμφισβητήσιμες. Προ-

σωπικά επί του παρόντος, επειδή
ολοκληρώνω και την ειδικότητά
μου στην Ψυχιατρική και για
προσωπικούς μου λόγους, επιμένω να μένω εδώ και προσπαθώ
να κάνω τη ζωή μου και τη ζωή
των άλλων λίγο καλύτερη. Εν γένει, όμως, από την εμπειρία των
δυόμιση χρόνων στην Αγγλία ως
ειδικευόμενος γιατρός δεν θα
έλεγα ότι οι συνθήκες εδώ είναι
και οι καλύτερες».
Να σημειωθεί ότι ο κ. Κατσιούλης έκανε διδακτορικό στο εργαστήριο της Γενικής Βιολογίας
της Ιατρικής του Αριστοτελείου,
ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη
Φιλοσοφική Σχολή, ολοκλήρωσε
μεταπτυχιακό στην Ιατρική
Πληροφορική και τελειώνει την
ειδικότητά του στη Ψυχιατρική
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης.
- Φανταζόμαστε θα έχετε
πολλά να κάνετε τώρα με την
κρίση που αυξάνει τα ψυχολογικά προβλήματα, σχολιάσαμε...
Οπως μας είπε, όμως, «οι ψυχολόγοι, κυρίως, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των άμεσων απότοκων της γενικής κρίσης, αλλά είναι γεγονός ότι τα
περιστατικά που φτάνουν στον
ψυχίατρο είναι αυξημένα. Αλλά
θα έλεγα ότι είναι και λίγο χειριστικά τα πράγματα, καθώς
πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν ή
δικαιολογούν μία επαγγελματική δυστοκία, ακόμα και την
ανεργία με ψυχιατρικά θέματα
ή απαιτούν συγκεκριμένες διαγνώσεις, λίγο πιο έντονα ίσως
τελευταία. Αλλά το άγχος σίγουρα, το στρες σαν έννοια, μπορεί
να ωθήσει σε έξαρση το οποιοδήποτε υποκείμενο ψυχολογικό
θέμα».
Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, ότι ο κ. Κατσιούλης με άλλους εθελοντές δημιούργησαν
πρόσφατα μία ομάδα, με τη μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας,

με το όνομα «Ανάδειξη, Ακαδημία Ανώτερης Αξιολόγησης (ΑΑΑΑ.gr)» που στοχεύει να εντοπίζει, να ανιχνεύει και να ενημερώνει τα χαρισματικά παιδιά
και τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη. Να προσφέρει πρόσθετες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όπως
και να εμπλουτίσει το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
Οπως λέει ο κ. Κατσιούλης,
«υπάρχει επίσης η παράμετρος
της ψυχολογικής υποστήριξης
για παιδιά, που ενδεχομένως λόγω ασύγχρονης ανάπτυξης
μίας ή δύο παραμέτρων της προσωπικότητάς τους, ή της όλης
διανοητικής τους κατάστασης
μπορεί να υπολείπονται συγκριτικά σε κάποιους τομείς. Ετσι
αυτά τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν κάποια μικρά ψυχολογικά ή μεγάλα προβλήματα.
Εχουμε εθελοντές παιδοψυχολόγους που συζητούν και εκτιμούν το παιδί με τη συναίνεση
πάντα των γονέων και ενδεχομένως μπορούν να συμβάλλουν
στο μέγιστο βαθμό στην πρόοδο
των παιδιών. Οι ικανότητες των
παιδιών, η εκπαίδευση που λαμβάνουν και οι επιθυμίες των παιδιών θα αποτελέσουν τη βάση
μίας ακόμα δράσης της ομάδας,
της παροχής επαγγελματικών
συμβούλων για την καλύτερη
δυνατή μελλοντική επαγγελματική επιλογή και σταδιοδρομία
του παιδιού. Οπότε αν μπορέσουμε να δώσουμε τέτοιες οδηγίες και εφόδια στο παιδί έχουμε
πιάσει το στόχο της ομάδας. Που
είναι να γεμίσουμε μία Ελλάδα
με Ελληνες ικανούς, σε λειτουργικές θέσεις, άξιους να βοηθήσουνε αρχικά τον εαυτό τους,
τους άλλους και εν γένει την
κοινωνία. Ουσιαστικά θέλουμε
να αποκαταστήσουμε μία αξιοκρατία, ως γνήσιοι απόγονοι του
Πλάτωνα, που έχει κλυδωνιστεί
εδώ και καιρό».

Τιμή στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από την Google
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου
απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι
κι ένα καράβι. Που σημαίνει με
άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις»!
Με σύμβολα, μια ελιά, ένα
τσαμπί σταφύλια κι ένα καράβι,
η Google αφιέρωσε χθες την
πρώτη της σελίδα στον Νομπελίστα Ελληνα ποιητή Οδυσσέα
Ελύτη, που γεννήθηκε σαν χθες,
2 Νοεμβρίου, πριν από 101 χρό-

Δικηγορικά Γραφεία

νια, το 1911.
Γιατί ο ποιητικός λόγος του
Ελύτη είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ;
«Γιατί μέσα στη σύγχρονη καταστροφολογία, ο λόγος του φέρνει ελπίδα. Γιατί η ταπείνωση
που νιώθουμε είναι άδικη και ο
ποιητής την ανατρέπει. Γιατί η
Ελλάδα, από την αρχαιότητα ώς
σήμερα, γεννοβολά στοχαστές
και ποιητές», ισχυρίζονται οι σύγχρονοι μελετητές του έργου του

ποιητή, που το 1979 τιμήθηκε
με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και
θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του τριάντα.
«Γράφει ελληνικά ποιήματα
ξέροντας ότι τοποθετείται στην
ποίηση της Ευρώπης. Κι αυτό όχι
από φιλοδοξία, αλλά από φυσική
συγγένεια», εξηγεί η σύντροφος
του ποιητή, ποιήτρια και η ίδια,
Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Και ίσως
στην απάντηση βρίσκεται η εξή-

γηση για το χθεσινό αφιέρωμα
της Google.
«Διαβάζοντας Οδυσσέα Ελύτη
είναι σαν να κοιτάς αιγαιοπελαγίτικο τοίχο το καταμεσήμερο.
Θαμπώνεσαι. Κατεβάζεις τα μά-

τια. Ποτέ δεν μπόρεσα να αντικρίσω, ώρα πολύ το φωτόδεντρο.
Αντέχω το κείμενο σε μικρές δόσεις. Κάθε λίγο αναστέλλω. Αλλάζω βλέμμα. Η συμπύκνωση της
ουσίας, η ευφορία των στιγμών
ζαλίζει σαν το πολύ οξυγόνο. Στα
πεζά αλχημεία παράξενη. Ενώ ο
λόγος είναι απλός, στρωτός, ευθύς, χωρίς ποιητικές αντιστροφές
και κοσμητικά επίθετα -ξαφνικά
όλο και μεταστοιχειώνεται σε
ποίηση. Η ανάσα σου κόβεται

από την ευτυχία της σωστής λέξης. Κάθε σκέψη γίνεται αίσθηση
σκέψης. Ελύτης, ο υπερβατικός
του εδώ και του τώρα. Ο μεταφυσικός του αισθητού», έγραψε
ο κριτικός λογοτεχνίας Νίκος Δήμου, στο περιοδικό «Εποπτεία»,
τον Οκτώβριο του 1977.
Ο Οδυσσέας Ελύτης έφυγε
από τη ζωή στις 18 Μαρτίου του
1996 από ανακοπή καρδιάς αφήνοντας πίσω του πλούσια λογοτεχνική κληρονομιά.

ΙΩΑΝΝH ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
O δικηγόρος-καθηγητής που εμπιστεύεται η Ομογένεια

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ACCIDENTS
• Oικοδομικά
• Ιατρικά Σφάλματα
• Αυτοκινητιστικά

• Πεσίματα
• Εργατικά
• Θάνατος εξ αμελείας

• Διαζύγια
• Αναλαμβάνουμε και
υποθέσεις στην Ελλάδα

340 67th Street, Brooklyn, NY 11220 • Tel. (718) 748-7667
Web:www.StNectariosChurch.org

Δωρεάν συμβουλές • Επισκέψεις κατ’ οίκον ή στο νοσοκομείο όλο το 24ωρο
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Πληρώνετε μόνο όταν κερδίσετε τη δίκη
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του
Για να ακούσουμε με προσοχή την υπόθεση σας
τα περασμένα 24 χρόνια έχουν
τηλεφωνήστε στο (212) 768-8088 ή στο (718) 204-8600
πετύχει διακανονισμούς υποθέσεων
ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1-888-SPIRIDA (774-7432)
άνω των 50 εκατομμυρίων δολλαρίων
ΓΡΑΦΕΙΑ: Manhattan, Queens (Astoria), Brooklyn, Long Island, AΔΕΙΑ: New York, New Jersey

ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου εορτάζει
και λαμπρώς πανηγυρίζει την Μνήμη του προστάτου του Αγίου.
Προσκαλείται η Ομογένεια στις εορταστικές εκδηλώσεις
στον Ιερό Ναό του Μεγάλου και Θαυματουργού Αγίου.
Των Ιερών Ακολουθιών θα προστή ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης
κ. Ιερόθεος Ζαχαρής, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

PANSAMIAN BROTHERHOOD
“PYTHAGORAS” OF NEW YORK, INC.
35-07 31 Avenue, Astoria, NY 11106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Mε την ευκαιρία της άφιξης στην πόλη μας
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας

κ.κ. Ευσεβίου,
σεπτού ποιμενάρχη της ιδιαίτερης πατρίδας μας,
το βράδυ του Σαββάτου 3 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ.,

ο Σύλλογός μας σας προσκαλεί
σε έκτακτη συγκέντρωση στο οίκημά του,
(35-07 31 Avenue, Astoria, NY 11106),

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά
τον Mητροπολίτη μας, να τον καλωσορίσουμε,
να του ευχηθούμε καλή διαμονή,
ευδοκίμηση των στόχων του ταξιδιού του
και καλή επιστροφή στην πατρίδα μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΕΛΗΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ, Πρόεδρος

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
8:30 - 11:30 τo πρωί: Ορθρος και Θεία Λειτουργία
επί τη εορτή των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.
7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νεκταρίου,
με Αρτοκλασία.
Θα ακολουθήσει κέρασμα υπό της Φιλοπτώχου Αδελφότητος
στην Αίθουσα του Ναού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
8:30 - 11:30 το πρωί: Ορθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
και Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου εντός του Ναού.
Θα ακολουθήσει κέρασμα στην Αίθουσα του Ναού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
8:30-11:30 το πρωί: Ορθρος και Θεία Λειτουργία.
1:00 μ.μ. Το επίσημο Γεύμα της 30ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ της εκκλησίας μας
στο «Bay Ridge Manor», 473 76th Street, Brooklyn, NY 11209.
Για εισιτήρια επικοινωνήστε στα:
(646) 261-1181, (718) 679-8470, (718) 748-7667.

Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Ιερά Πατριαρχική Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου την Πέμπτη
στις 5:30 το απόγευμα και την Παρασκευή το πρωί. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο (718) 626-6225.
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Αθώωση Βαξεβάνη για τη δημοσιοποίηση καταλόγου Λαγκάρντ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αθωώθηκε ο δημοσιογράφος-εκδότης Κώστας Βαξεβάνης για τη δημοσίευση του
καταλόγου Λαγκάρντ μετά από
μία ολοήμερη δίκη με τη διαδικασία αυτοφώρου, στην οποία
κατέθεσε πλήθος μαρτύρων
υπεράσπισης.
Η ανακοίνωση της αθώωσής
του έγινε δεκτή από την αίθουσα με χειροκροτήματα.
Νωρίτερα, ωστόσο, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του
Κώστα Βαξεβάνη, ενώ ο ίδιος
παρενέβη και είπε: «Πάλι καλά
που δεν είπατε ότι σκότωσα και
τον Κένεντι».
Ο εισαγγελέας μιλώντας σε
ιδιαιτέρως αυστηρό τόνο, έκανε
λόγο για διαπόμπευση και διασυρμό υπόληψης ανθρώπων,
ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο Κώστας Βαξεβάνης μας λέει
άρον-άρον ‘Σταύρωσον αυτούς’
και αυτό δεν αποτελεί λύση στο
πρόβλημα της χώρας. Σε μια κοινωνία που ζητάει αίμα και μετέτρεψε τη χώρα σε ένα Κολοσσαίο και πέταξε μέσα ανθρώπους και υπολήψεις».
«Αν εγώ είμαι υπεύθυνος για
τη δημοσιοποίηση προσωπικών

δεδομένων της λίστας, κάποιοι
άλλοι πριν από εμένα τα έχουν
χειριστεί και αυτοί που το έκαναν είναι γνωστοί. Δεν διώκονται αυτή την ώρα», ανέφερε ο
δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης στην απολογία του.
«Η Εισαγγελία κυρία πρόεδρε έχει δημοσιοποιήσει το όνομά σας σε χαρτί ανακοίνωσης
για να πάτε να πάρετε την κάρτα της Αγροτικής Τράπεζας για
να πληρώνεστε. Δεν διέπραξε
αδίκημα που δημοσιοποίησε αυτή την πληροφορία», τόνισε ο
δημοσιογράφος και συνέχισε:
«Ο λόγος που δημοσιοποιήθηκε
η λίστα είναι για να πάψει ο καθένας να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Ο κόσμος ξέρει ότι εδώ
και καιρό υπάρχει μία λίστα.
Εχουν γίνει πολιτικοί και οικονομικοί εκβιασμοί. Το θέμα της
λίστας δεν είναι νομικό, είναι
πολιτικό και κοινωνικό».
Ο Κώστας Βαξεβάνης συνελήφθη την Κυριακή με την κατηγορία για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκειά της, η δίκη
για τη δημοσιοποίηση της λίστας, διεκόπη ήδη τρεις φορές.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Κώστας Βαξεβάνης σε ένα διάλειμμα της δίκης συνομιλεί με γνωστούς και φίλους.
Η διακοπή έγινε μετά από ένσταση εγκυρότητας του κατηγορητηρίου από τους συνηγόρους
του δημοσιογράφου που ισχυρίζονται ότι το κατηγορητήριο εί-

ναι αόριστο. Μεταξύ των μαρτύρων υπεράσπισης του δημοσιογράφου είναι και η γνωστή
τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη,
ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομο-

σπονδίας Δημοσιογράφων Τζιμ
Μπουμέλα, ο πρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ Δημήτρης Τρίμης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ενωσης Δημοσιογράφων, Τζιμ
Μπουμέλα, χαρακτήρισε παράλογη τη δίωξη του δημοσιογράφου και πρόσθεσε ότι ο λόγος
της δημοσιοποίησης του εν λόγω
καταλόγου, είναι το δημόσιο
συμφέρον που αποτελεί και το
απόλυτο καθήκον του δημοσιογράφου που σέβεται και υπηρετεί τη δημόσια ενημέρωση.
Οπως τόνισε ο κ. Μπουμέλα, το
δημόσιο συμφέρον υπερτερεί
του ατομικού.
Το δικαίωμά της στην ενημέρωση υποστήριξε ότι ήρθε να
υπερασπιστεί στην κατάθεση
της στο δικαστήριο η Δήμητρα
Γαλάνη, υποστηρίζοντας ότι ο
Κώστας Βαξεβάνης το εξασφαλίζει. Παράλληλα, υπενθύμισε
και τη δημοσιοποίηση του δικού
της ονόματος πριν από λίγο καιρό σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», αναφορικά με τα
ποσά που εισέπρατταν η ίδια αλλά και άλλοι καλλιτέχνες. «Δεν
στράφηκα εναντίον της εφημερίδας αλλά στις αρχές του
υπουργείου Οικονομικών. Στη
λίστα υπήρχαν περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία όπως επεσήμανα δεν ήταν και ακριβή».

Νέα δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα τρεις μονάδες στον ΣΥΡΙΖΑ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ με 23%, έναντι 20% της ΝΔ,
δίνει η νέα δημοσκόπηση της
εταιρείας «Pulse RC» που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα
«Το Ποντίκι». Μέγεθος δείγματος: 1.210 ενήλικοι με δικαίωμα
ψήφου στη χώρα. Τρίτο κόμμα
στην πρόθεση ψήφου είναι η
Χρυσή Αυγή με 11,5%, ενώ στην
τέταρτη θέση με το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 6,5%, βρίσκονται
το ΠΑΣΟΚ και οι Ανεξάρτητοι
Eλληνες. Ακολουθεί το ΚΚΕ με
5% και η ΔΗΜΑΡ με 4%.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό
των αναποφάσιστων ανέρχεται
στο 8,5%.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση
ψήφου με αναγωγή επί των

εγκύρων, ο ΣΥΡΙΖΑ διευρύνει το
προβάδισμά του καθώς συγκεντρώνει 25,5% έναντι 22% της
ΝΔ.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων
κομμάτων στην πρόθεση ψήφου
με αναγωγή είναι τα εξής: Χρυσή Αυγή 13%, ΠΑΣΟΚ 7%, Ανε-

ξάρτητοι Ελληνες 7%, ΚΚΕ
5,5%, ΔΗΜΑΡ 4,5%.
Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδια εταιρείας, στις 4
Σεπτεμβρίου, η ΝΔ είχε 22,5%,
ο ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, η ΧΑ 9,5%, το
ΠΑΣΟΚ 7,5%, οι ΑΝΕΛ 6%, η
ΔΗΜΑΡ 4% και το ΚΚΕ 4,5%.
Οσον αφορά τη νέα δημοσκόπηση, πάντως, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία
εξακολουθεί να προηγείται ο
Αντώνης Σαμαράς.
Συντριπτικό το προβάδισμα
του ΣΥΡΙΖΑ στις παραγωγικές
ηλικίες 18-44 ετών (27%): η ΝΔ
κατακρημνίζεται στο 10%-14%,
το ΠΑΣΟΚ εξαφανίζεται (4%5%) και η ΔΗΜΑΡ παίρνει μόλις
2%-3%.
Τα κόμματα της συγκυβέρνη-

σης βελτιώνονται λίγο στις ηλικίες 45-59 και ελπίζουν μόνο
στους άνω των 60.
Το μέγεθος της δυσαρέσκειας
προς την κυβέρνηση αποτυπώνεται εναργώς και στους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων
που τη συγκροτούν: το 38% της
ΝΔ, το 60% του ΠΑΣΟΚ και το
72% (!) της ΔΗΜΑΡ δηλώνουν
μη ικανοποιημένοι από το έργο
της. Αυτοί οι αριθμοί, από ποιοτική σκοπιά, ερμηνεύουν ίσως
τις απώλειες ψήφου...
Η άσκηση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ
συγκεντρώνει την ίδια ακριβώς
δυσαρέσκεια με αυτήν που εκδηλώνεται προς την κυβέρνηση:
71%! Ικανοποιημένοι είναι οι δικοί του ψηφοφόροι του Ιουνίου

Μετρούν ψήφους στην κυβέρνηση αν θα περάσουν τα μέτρα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τρα, θα ψηφίσει «παρών».
Οπως αναφέρει η ΔΗΜΑΡ,
δεν αποσύρει την εμπιστοσύνη
της από την κυβέρνηση γι’ αυτό
και θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, καθώς η ψηφοφορία
γι’ αυτόν ενέχει και την ψήφο
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
κόμματος δεν υπήρξε κάποια
απόφαση και τη Δευτέρα, αργά
το απόγευμα, θα συνεδριάσει
για τον ίδιο λόγο η Κεντρική
Επιτροπή όπου θα αποφασιστεί
η στάση της ΔΗΜΑΡ κατά την
ψηφοφορία για τα μέτρα.
Σύμφωνα με ηγετικά στελέχη
της ΔΗΜΑΡ, θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αποχής, καθώς δεν συνάδει με την
πολιτική κουλτούρα της Αριστεράς. Τα ίδια στελέχη υπογραμμίζουν ότι «η ΔΗΜΑΡ έχει συμφωνήσει με τα δημοσιονομικά
και έχει αντιρρήσεις μόνο με τα
εργασιακά».
Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο,
κρατάει ανοικτούς τους διαύλους με τη ΔΗΜΑΡ και προχθές
το βράδυ είχε δεκάλεπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρό της Φώτη Κουβέλη.
Σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες του «ΑΜΠΕ», οι
δύο αρχηγοί έκαναν μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης,

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Καθηλωμένα χθες Μετρό και Ηλεκτρικός που μαζί με το Τραμ
από τη Δευτέρα σκέφτονται τις επαναλαμβανόμενες απεργίες.
μετά τις ψηφοφορίες στη Βουλή
για τις αποκρατικοποιήσεις και
εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών την επόμενη εβδομάδα για
το πακέτο των μέτρων και τον
προϋπολογισμό. Οπως ειπώθηκε, οι κ. Σαμαράς και Κουβέλης

θα συνομιλήσουν εκ νέου.
Την Κυριακή, επίσης, ο κ. Σαμαράς συγκαλεί συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
ΝΔ, προκειμένου να σιγουρέψει
τις δικές της ψήφους, καθώς και
εκεί υπάρχουν μεμονωμένες

φωνές αμφισβήτησης που ωστόσο δεν έχουν βγει δημόσια να
πουν ότι δεν θα ψηφίσουν τα
μέτρα. Επικρατεί πάντως κάποια
αναταραχή.
Η αγωνία όμως διευρύνεται
για την ψηφοφορία των μέτρων
εξαιτίας του παραπαίοντος ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρός του Ευάγγελος Βενιζέλος έχει αναφανδόν
ταχθεί υπέρ της ψήφισης των
μέτρων και απειλεί με διαγραφές όσους δεν το πράξουν, αλλά
δεν ελέγχει πλέον το κόμμα. Αυτό φάνηκε όταν 15 βουλευτές
του διαφοροποιήθηκαν από τη
γραμμή του κόμματος στην ψήφιση του νομοσχέδιου για τις
αποκρατικοποιήσεις.
Υπάρχει και ο παράγοντας
όμως Ευρώπη. Σύμφωνα με
έγκυρες πηγές του «Euro2day»,
οι διαφωνίες μεταξύ των συνιστωσών της συγκυβέρνησης
χρησιμοποιούνται αυτό το διάστημα από τους Ευρωπαίους ως
προκάλυψη για τη δική τους
«κακοφωνία», που διαπιστώθηκε και στο Eurogroup της Τετάρτης.
Σε αντίθετη πλεύση ο υπουργός Οικονομικών, πάντως, Γιάννης Στουρνάρας, εξέφρασε χθες
την αισιοδοξία του ότι θα ψηφιστούν τα μέτρα. Επισήμανε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για κατάθεση ξεχωριστών
νομοσχεδίων», κάτι το οποίο
έχει ζητήσει η ΔΗΜΑΡ. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «μετά το ελληνι-

κό Κοινοβούλιο ψηφίζουν και
άλλα Κοινοβούλια για την εκταμίευση» και προφανώς δεν
υπάρχει πλέον καθόλου χρόνος
για καθυστερήσεις.
Η δήλωσή του έγινε χθες
εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου όπου είχε συνεργασία με
τον Πρωθυπουργό για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων εν όψει της κατάθεσης των
κρίσιμων νομοσχεδίων τη Δευτέρα, στη Βουλή.
Η ΝΔ διαθέτει 127 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 31 (μετά την
ανεξαρτητοποίηση Κασσή και τη
δήλωση Παραστατίδη ότι θα καταψηφίσει) και η ΔΗΜΑΡ 16.
Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι
που έχουν ήδη δηλώσει ότι θα
καταψηφίσουν τα μέτρα. Περίπου 5 από αυτούς. Ετσι θεωρείται βέβαια η ψήφιση των μέτρων, εκτός απροόπτου, αλλά η
κυβέρνηση θέλει μία κατηγορηματική πλειοψηφία που δεν θα
της στερεί την πολιτική νομιμοποίηση για την εφαρμογή των
μέτρων.
Οπως και να έχουν οι εξελίξεις όμως, «τα χρονικά περιθώρια, έχουν εξαντληθεί. Ηρθε η
ώρα των αποφάσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας φτάνουν στο τέλος τους και με τη
δόση αυτή θα σταματήσει οριστικά η συζήτηση περί εξόδου
μας από την Ευρωζώνη», ανέφερε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στο «Εθνος» χθες.

Ραγδαία αύξηση των ανασφάλιστων Ελλήνων
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Την ραγδαία αύξηση του
αριθμού των ανασφάλιστων πολιτών επιβεβαιώνουν τα στοιχεία
που διαβίβασε στη Βουλή ο
υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου.
Ειδικότερα, το 2010 η δαπάνη για τους νοσηλευόμενους με
βιβλιάριο ανασφάλιστου ανήλθε
σε 72.350.012 εκατ. ευρώ για
τους Ελληνες πολίτες και σε
16.365.952,75 εκατ. ευρώ για
τους αλλοδαπούς.
Το 2011 η ίδια δαπάνη για
τους Ελληνες πολίτες ανήλθε
στο ποσό των 79.750.836 εκατ.
ευρώ και για τους αλλοδαπούς
στο ποσό των 4.969.610 εκατ.
ευρώ, ενώ το 2012 η δαπάνη
φαίνεται να προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις αφού μόνο
για το πρώτο εξάμηνο του έτους
για τους Ελληνες πολίτες η δαπάνη ανέρχεται στα 45.413.417
εκατ. ευρώ και για τους αλλοδαπούς στα 2.856.233,80 εκατ.
ευρώ.
Ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται στην απάντησή του και στην
εγκύκλιο που εκδόθηκε τον περασμένο Μάιο, με την οποία ορίστηκε ότι δεν έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγεί-

ας οι υπήκοοι τρίτων χωρών ελλείψει νομιμοποιητικών εγγράφων.
Εξαιρούνται ανήλικα παιδιά
ασυνόδευτα ή μη για τα οποία,
σε περίπτωση νοσηλείας (έκτακτης ή μη) και ανεξάρτητα από
το νομικό τους καθεστώς, πρέπει
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
καθώς και περιστατικά που προσέρχονται ως επείγοντα, αφορούν σε απειλητικές για τη ζωή
καταστάσεις και εισάγονται από
το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών κάθε Νοσοκομείου, καθώς
και σε άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV ή άλλα λοιμώδη νοσήματα και χρήζουν θεραπευτικής αγωγής.
Ο κ. Λυκουρέντζος διευκρινίζει επίσης ότι οι Ελληνες πολίτες
που περιήλθαν σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν και δεν
καλύπτονται από αυτόν, ως προς
την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και εφόσον προκύπτει ότι δεν ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα
και ότι συντρέχουν οι λοιπές
προϋποθέσεις που προβλέπονται
από το ΝΔ 57/1973, θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βι-

βλιαρίου ανασφάλιστου. Η εν
λόγω πρόβλεψη αφορά μόνο στις
περιπτώσεις που αυτοί οι πολίτες

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης ή συνε-

χούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πηγές: «ΑΜΠΕ», «in.gr»

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Την Ελλάδα θα επισκεφθεί ο Ρώσος ΥΠΕΞ
Με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Τιτόφ, συναντήθηκε
χθες στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, σε όλους του τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ,
θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις αρχές του 2013, μετά από πρόσκληση του κ. Αβραμόπουλου.

(63%), αλλά η δυσαρέσκεια του
35% της ίδιας ομάδας είναι επίσης εντυπωσιακή.
Την υψηλότερη συσπείρωση
των ψηφοφόρων της του Ιουνίου
εμφανίζει η Χρυσή Αυγή (81%)
και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ (74%)
και ΝΔ (68%). Πιστό στο ΠΑΣΟΚ μένει μόνο το 49% και στη
ΔΗΜΑΡ το 44% (η οποία χάνει
το 17% προς τον ΣΥΡΙΖΑ). Σημαντική η μετακίνηση του 16%
των Ανεξάρτητων Ελλήνων προς
τη Χρυσή Αυγή.
Τέλος, η δημοσκόπηση αποτυπώνει την απόλυτη έλλειψη
εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων
όλων των κομμάτων (μόνον 4
στους εκατό) στις κυβερνητικές
εξαγγελίες ότι τα επερχόμενα
μέτρα θα είναι τα τελευταία.

Κέρδη κατά
5,38% στο
Χρηματιστήριο
της Αθήνας
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δυναμική ανοδική αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των
μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, χθες, μετά
τη μεγάλη πίεση που δέχθηκαν
στις έξι προηγούμενες συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο
Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 14,45%.
Η αγορά, με τους αναλυτές να
εκτιμούν ότι τελικά -έστω και με
απώλειες στην κυβέρνηση- θα περάσουν τα νέα μέτρα από τη Βουλή, κάλυψε το χαμένο έδαφος της
Πέμπτης (-5,00%), κλείνοντας
πάνω από τα επίπεδα των 800
μονάδων, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανοδικής
αντίδρασης, αφού είχαν σημειώσει και τις μεγαλύτερες απώλειες
στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 802,21 μονάδες σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό
5,38%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
κατέγραψε πτώση σε ποσοστό
8,27%, ενώ από τις αρχές του
έτους σημειώνει άνοδο 17,90%.
Ανοδικά κινήθηκαν όλοι οι
επιμέρους δείκτες, ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Τραπεζών (+14,90%),
των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+10,19%) των Πρώτων
Υλών (+8,21%) και των Τηλεπικοινωνιών (+7,28%).
Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο
κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+28,37%), της Κύπρου
(+14,84%), της Alpha Bank
(+14,38%),
της
Εθνικής
(+13,29%) και της MIG
(+12,00%).
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Audiovisual
+29,55%, Πειραιώς +28,37%,
Πήγασος +19,70% και Μαθιός
Πυρίμαχα +19,60%.
Οσον αφορά στο ευρώ, λόγω
της ανησυχίας για τις εξελίξεις
στην ευρωζώνη γενικότερα, είχε
πτώση έναντι του αμερικανικού
δολαρίου, με την ισοτιμία να διολισθαίνει έως και το 1,2840 από
το επίπεδο του 1,2934 που έκλεισε την Πέμπτη στην αγορά της
Νέας Υόρκη.
Τα στοιχεία για την ανεργία
δεν «ενθουσίασαν» τη Wall Street
με τον Dow Jones να υποχωρεί
κατά 0,37% στις 13.184 μονάδες,
τον Νasdaq να χάνει 0,36% και
τον S&P 500 στο -0,23%.
Στην ΕΕ, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδιζε 0,01%, ο DAX στη
Φρανκφούρτη ήταν στο +0,32%,
ο CAC 40 στο Παρίσι στο
+0,31%, o MIB στο Μιλάνο στο
-0,44% και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη στο +0,35%.

ΚΥΠΡΟΣ
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Δεύτερη «βόμβα» Σόιμπλε για τον εταιρικό φόρο
Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Θέμα εταιρικού φόρου
φαίνεται να θέτουν τώρα κάποιοι
από τους εταίρους της Κύπρου
στην ευρωζώνη, προμηνύοντας
δύσκολες πολιτικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του
κυπριακού Μνημονίου με την
τρόικα.
Η επίσημη μετάφραση των
δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, έδειξε ότι τα όσα είπε
όχι μόνο δεν παρερμηνεύτηκαν,
όπως υποστήριξε ο Κύπριος
υπουργός Οικονομικών Βάσος
Σιαρλή, αλλά είναι και πιο ανησυχητικά από ό,τι αρχικά μεταδόθηκε.
Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών απαντούσε σε ερώτηση
ακροατή κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης στο Βερολίνο σε
σχέση με την Κύπρο. Ο ακροατής, σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση, ρώτησε εάν θα ζητηθεί να αλλάξει η Κύπρος το φορολογικό καθεστώς της έναντι

των ξένων εταιρειών για να της
δοθεί η οικονομική βοήθεια από
τον Μηχανισμό Στήριξης.
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απάντησε επί λέξει: «Με την Κύπρο
δεν έχουν αρχίσει πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Υποθέτω, σχεδόν, ότι αυτό μάλλον
θα συμβεί το ερχόμενο έτος. Γι’
αυτό και δεν είμαι σε θέση αυτή
τη στιγμή να τις αξιολογήσω (τις
διαπραγματεύσεις). Γνωρίζω
όμως ότι κράτη-μέλη της ΟΝΕ
θέτουν αυτή την απαίτηση, για
την οποία μιλήσατε, πολύ έντονα
και πιστεύω ότι η κυπριακή κυβέρνηση το γνωρίζει αυτό».
Πρόκειται για την πρώτη καταγραφή δημόσιας δήλωσης από
Ευρωπαίο αξιωματούχο ότι κάποιοι εταίροι της Κύπρου θέτουν
έντονα θέμα εταιρικού φόρου.
Η υπόδειξη του Γερμανού
αξιωματούχου έρχεται στην ουσία να υποδείξει πόσο επικίνδυνο είναι να πορευθεί η Κύπρος
μόνη της προς τα Κοινοβούλια
χωρών μελών που εποφθαλμιούν
να αλλάξει το εταιρικό φορολογικό καθεστώς στο νησί.
Να σημειωθεί πως στο προ-

aρχειο «ε.κ.»

O κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Στέφανος Στεφάνου.
σχέδιο του Μνημονίου που κατάρτισε τον περασμένο Ιούλιο η
τρόικα δεν γίνεται καμία αναφορά σε εταιρικό φόρο. Υπάρχουν
όμως περιορισμοί για τις δαπάνες
που εκπίπτουν από φορολογίες,
που επηρεάζουν το «effective tax
rate» της Κύπρου και την ευελιξία της κυβέρνησης να προσφέρει φορολογικά κίνητρα.
Οι αναφορές σε εταιρικό φόρο ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι

ο δρόμος της διαπραγμάτευσης
για το κυπριακό Μνημόνιο είναι
ακόμα μακρύς, και ότι θα περάσει από χώρες που ανταγωνίζονται την Κύπρο στην προσέλκυση ρωσικών κεφαλαίων, όπως η
Ολλανδία.
Ευρύτερο το θέμα
του εταιρικού φόρου
Το θέμα της αλλαγής του εταιρικού φόρου είναι ανοικτό στην
ευρωζώνη, όχι όμως στο τραπέζι
του διαλόγου με την τρόικα, σχολίασε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Λευκωσία Στέφανος Στεφάνου, καθώς όπως σημείωσε, το θέμα εγείρεται από
εταίρους της Κύπρου μεταξύ αυτών και η Γερμανία.
Ο κ. Στεφάνου που μιλούσε
στο κρατικό ραδιόφωνο και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές
του ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας Β. Σόιμπλε, επιβεβαίωσε ότι τίθεται θέμα στην Ευρώπη για αλλαγή του
φορολογικού συστήματος για τη
δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος.
«Δεν είναι θέμα που τίθεται
μόνο προς την Κύπρο», σημείωσε
ο κ. Στεφάνου, «αλλά είναι ζή-

τημα το οποίο βρίσκεται και ενώπιον άλλων κρατών μελών της
ΕΕ». Είπε ακόμη ότι «το επίμαχο
αυτό ζήτημα συζητείται ενώπιον
του Συμβουλίου και έγινε εκτενής αναφορά πριν από δύο συνόδους και υπήρξαν έντονες διαφωνίες, καθώς οκτώ χώρες είχαν
διαφωνήσει με την προοπτική
διαφοροποίησης και θεσμοθέτησης ενός ενιαίου φορολογικού
συστήματος που θα περιλαμβάνει και τη φορολογία των εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι
η Κύπρος, η Βρετανία, η Μάλτα,
το Λουξεμβούργο και άλλες πολλές χώρες». Οπως σημείωσε, η
Κομισιόν έχει αναλάβει να ετοιμάσει εισήγηση για συνέχιση αυτής της συζήτησης.
«Συνεπώς το θέμα αυτό», είπε, «δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή διαμάχης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και
τρόικας. Το όλο θέμα είναι ανοικτό στην Ευρώπη». Σε τεχνοκρατικό πάντως επίπεδο δεν είχε
οριστεί μέχρι αργά χθες ημερομηνία για κάθοδο των αξιωματούχων της τρόικας στην Κύπρο.
Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις του

προέδρου Χριστόφια με όλους
τους πολιτικούς αρχηγούς έφεραν στην επιφάνεια τις αποκλίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις με
την τρόικα και τη σταδιακή μετατόπιση των χρονικών στόχων
από το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου σε αυτό της 17ης Δεκεμβρίου. Η εικόνα που βγαίνει από
την προεδρική ενημέρωση προς
τους αρχηγούς των κομμάτων
εμπεριέχει το στοιχείο της αβεβαιότητας καθώς και της μεγάλης
διαφοράς σε βασικά ζητήματα
όπως είναι το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
και της ιδιωτικοποίησης ημικρατικών οργανισμών. Ο Κύπριος
Πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι τροϊκανοί επιζητούν συμφωνία κοντά
στο 99% πριν κατηφορίσουν στη
Λευκωσία, με τη δική μας πλευρά να μην το δέχεται.
Ολοι οι πολιτικοί αρχηγοί,
πλην του γ.γ. του ΑΚΕΛ, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι είναι σχεδόν ανέφικτη η ολοκλήρωση των
συζητήσεων με την Τρόικα για
να περιληφθεί η Κύπρος στην
ατζέντα της 12ης Νοεμβρίου.

Η Λευκωσία περιμένει στο ακουστικό για την άφιξη της τρόικας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Στο ακουστικό εν αναμονή της ημερομηνίας καθόδου
της τρόικας στην Κύπρο βρίσκεται
η κυβέρνηση, αφού όπως δήλωσαν χθες τόσο ο υπουργός Οικονομικών, Βάσος Σιαρλή, όσο και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, η εξ αποστάσεως διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί και οι απαντήσεις και οι διευκρινίσεις που δόθηκαν εκ μέρους της Λευκωσίας σε σειρά ζητημάτων αντικρίστηκαν θετικά.
Σύμφωνα με τον κ. Σιαρλή,
ανοικτά προς διαπραγμάτευση
παραμένουν τα θέματα της ΑΤΑ,
το ύψος του ποσού για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ιδιωτικοποίηση μεγάλων κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών και
η εποπτεία των Συνεργατικών

Ιδρυμάτων, καθώς και ορισμένα
άλλα γενικά θέματα. Για το θέμα
της ΑΤΑ, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι
με την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, θα βρεθεί η
χρυσή τομή και θα αποφευχθεί
η κατάργηση του θεσμού.
Για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, διαβεβαίωσε ότι
«για την ώρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά με την Τρόικα, καθώς το ακριβές ποσό που θα χρειαστεί θα διαφανεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Pimco,
τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου». Επιβεβαίωσε ότι
πιθανόν να ζητηθεί ενδιάμεση
εκτίμηση από τους εμπειρογνώμονες της Pimco, ωστόσο δεν
αναμένεται να είναι πλήρως αντι-

προσωπευτική στο ύψος του ποσού που θα χρειασθεί.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Σιαρλή είπε ότι επιθυμία ήταν η Κύπρος να προλάβει το ορόσημο της
12ης Νοεμβρίου. Τόνισε ωστόσο
ότι σημασία έχει να επιτευχθεί
συμφωνία με την Τρόικα, λέγοντας ότι «δεν είναι το τέλος του
κόσμου εάν δεν προλάβουμε το
ορόσημο της 12ης Νοεμβρίου».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε
από την πλευρά του, ότι με την
εξ αποστάσεως διαβούλευση
έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Η κυβέρνηση, είπε, έδωσε όσες διευκρινίσεις είχαν ζητηθεί και ότι
αυτό που αναμένεται τώρα από
την τρόικα είναι να καθορίσει την
ημερομηνία επίσκεψής της στην

Κύπρο. Πιστεύουμε, είπε, ότι τώρα υπάρχει ξεκάθαρο πεδίο για
την τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε, πρόσθεσε,
την ίδια άποψη να έχει και η
τρόικα.
Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η
κυβέρνηση κατάφερε να περάσει
στο πρόγραμμά της και «φαίνεται
να επιτυγχάνει την διατήρηση
του δέκατου τρίτου μισθού και
της ΑΤΑ, τις κλιμακωτές εισφορές
και την επιμήκυνση του χρόνου
προσαρμογής από τρία σε τέσσερα χρόνια». «Εχουμε διανύσει»,
είπε, «μεγάλη απόσταση και στα
δημοσιονομικά, στα διαρθρωτικά
και στα τραπεζικά».
Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του κράτους, ο κ. Στεφάνου είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τη Βουλή και γί-

νονται διαβουλεύσεις ώστε να
βρεθεί η καλύτερη διαδικασία για
συζήτησή του μαζί με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί με
την Τρόικα. Είπε επίσης ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε και στη συνάντηση του προέδρου Χριστόφια
με τον πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, προχθές στο Προεδρικό. Για το ρωσικό δάνειο ο
εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν
έχει υποβληθεί καινούργια πρόταση. Αυτό που υπάρχει, είπε, «είναι η πρόταση που υποβάλαμε
και την οποία ανανεώσαμε».
Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι
η προσοχή της κυβέρνησης είναι
επικεντρωμένη στις προσπάθειες
για επίτευξη συμφωνίας και εξασφάλιση δανείου από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. «Αν
προκύψει ρωσικό δάνειο, θα συ-

ζητήσουμε το πως θα αξιοποιηθεί
και προς ποιες κατευθύνσεις», κατέληξε.

«Εφυγε»
η Στέλλα
Σουλιώτη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). «Εφυγε» από τη ζωή το
βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 92
ετών η Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη από την Λεμεσό. Υπήρξε η
πρώτη γυναίκα δικηγόρος της Κύπρου, η πρώτη γυναίκα υπουργός
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
η πρώτη και μόνη γυναίκα Γενική
Εισαγγελέας της Κύπρου.

Βλέπει υπογραφή μνημονίου σύντομα ο διοικητής της Κ.Τ.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Διαβεβαιώσεις για διαφύλαξη του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της Κύπρου και σύντομη υπογραφή του Μνημονίου
για τόνωση της κυπριακής οικονομίας, έλαβε από τον διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο
Δημητριάδη, η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Τα μέλη της
Επιτροπής συναντήθηκαν με τον
κ. Δημητριάδη στα γραφεία της
Κεντρικής Τράπεζας.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής,
Λευτέρης Χριστοφόρου, χαρα-

κτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και είπε ότι ένα θέμα που
τέθηκε επιτακτικά από τους βουλευτές, είναι η ανάγκη διαφύλαξης της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του Συνεργατισμού, με
τη διατήρηση του δικού του μοντέλου και εποπτικών Αρχών που
μέχρι σήμερα προσέφερε αποτελεσματικά χρηματοπιστωτικές
και κοινωνικές υπηρεσίες στον
Κύπριο πολίτη.
Ο κ. Χριστοφόρου εξέφρασε
την πεποίθηση ότι αυτόν τον ρόλο δεν μπορεί κανένας να τον

διαπραγματευτεί και είπε ότι η
Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση
ότι θα διαφυλάξει αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη διαφορά ότι
η Κυβέρνηση και ο Διοικητής
προσανατολίζονται σε μοντέλο
Rabobank όσον αφορά τον Συνεργατισμό, κάτι που, όπως τους
αναφέρθηκε, θα αποτελεί την
πιθανή κατάληξη με την τρόικα.
Στον διοικητή τέθηκε επίσης
το θέμα της διαχείρισης των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα.
«Θεωρούμε πρόκληση και απαράδεχτη ως αρχή, λογική και
στρατηγική, να αρχίζει η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος σήμερα με πρώτα θύματα
τους εργαζόμενους και με κούρεμα μόνο τον μισθό των εργαζομένων χωρίς να γίνουν άλλες
τομές και άλλες εξοικονομήσεις
στον τραπεζικό τομέα», ανέφερε
προσθέτοντας ότι ζητήθηκε από
τον Διοικητή να διαδραματίσει
μεσολαβητικό ρόλο ώστε να αποφευχθεί η αδικία.
Μικρότερες και πιο
ανταγωνιστικές τράπεζες
Στο μεταξύ, «μικρότερες και
πιο ανταγωνιστικές», βλέπει στο
μέλλον τις δύο μεγάλες κυπρια-

aρχειο «ε.κ.»

O διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας Π. Δημητριάδης.
κές τράπεζες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκος Δημητριάδης, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι κυπριακές τράπεζες θα
είναι από τους πρώτους πελάτες
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Στήριξης για απευθείας χρηματοδότηση, όταν τεθεί σε ισχύ η
Ενιαία Τραπεζική Ενωση το
2014.
Απαντώντας σε ερωτήσεις στο
πλαίσιο ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με θέμα «Ευ-

ρώπη: ο δρόμος προς την ανάπτυξη», ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι σήμερα οι ισολογισμοί των δύο μεγάλων τραπεζών,
Κύπρου και Λαϊκής, είναι διπλάσιοι από το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν της χώρας, γεγονός που
τους προσδίδει όχι μόνο δεσπόζουσα οικονομική θέση αλλά και
πολιτική επιρροή.
Αυτές οι αναλογίες, μοναδικές
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, δημιουργούν ένα ζήτημα πολιτικής
οικονομίας, είπε ο κ. Δημητριάδης. Πρόσθεσε ότι η μείωση του
μεγέθους των δύο τραπεζών, η
ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάρθρωσή τους θα οδηγήσουν
σ’ ένα πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα.
Με την υπογραφή του Μνημονίου με την Τρόικα και την
υλοποίησή του θα εξασφαλισθεί
ικανοποιητική ρευστότητα για τις
τράπεζες, αλλά και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς το
τραπεζικό μας σύστημα, δεδομένα που θα συμβάλουν τόσο στη
μείωση των επιτοκίων όσο και
στην πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας, ανέφερε ο κ. Δημητριάδης.

Στο «πράσινο» το ΧΑΚ
Μονογραφή Αεροπορικής Συμφωνίας
μεταξύ Kύπρου και Αιγύπτου
Κατ’ ιδίαν συνάντηση της υπουργού Εξωτερικών δρος Ερατούς
Κοζάκου-Μαρκουλλή με τον υπουργό Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Mohamed Kamel Amr, πραγματοποιηθηκε χθες. «Μονογράψαμε σήμερα το κείμενο της
Συμφωνίας για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου,
καθιστώντας ακόμη πιο στενές τις σχέσεις των λαών», ανέφερε
στις δηλώσεις της η κ. Μαρκουλλή.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στο «πράσινο» επανήλθε
εντυπωσιακά το ΧΑΚ μετά τις προχθεσινές βαριές απώλειες, με το
ενδιαφέρον να στρέφεται στην κάθοδο της τρόικας στην Κύπρο που
με βάση τις πληροφορίες που διαρρέουν αναμένεται τις προσεχείς
μέρες.
Σημαντικά κέρδη σημείωσε ο
τραπεζικός κλάδος κυρίως η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του
ΧΑΚ έκλεισε στις 142,82 μονάδες
με άνοδο 9,46% και ο δείκτης των
20 επίλεκτων τίτλων FTSE ανήλθε
στις 54,29 μονάδες και στο

Η Λαϊκή (CPB) με όγκο 371,7
χιλ. σημείωσε κέρδη 5,36% στα
0,059. Η Ελληνική έκλεισε στα
0,191 και στο +3,24% καταγράφοντας όγκο 14,3 χιλιάδες ευρώ.

+8,60%.
Η ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε στα 1,238,941
ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου
(BOCY) να είναι ο τίτλος με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα της
ημέρας (783,8 χιλ.). Η Τράπεζα
Κύπρου
κατέγραψε
άνοδο
12,98%, ανεβαίνοντας στα 0,322.

Η Kontos Foods
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ για την POCKET-LESS PITA
με υπερηφάνεια ανακοινώνει την παραγωγή και πάλι
των προϊόντων που την καθιέρωσαν.

Ο «Πολίτης»
υπό τον κύριο τίτλο «Δεν τα λέει
όλα ο Μ. Σιζόπουλος» δίνει συνέχεια στις καταγγελίες του εναντίον του αντιπροέδρου της
ΕΔΕΚ. Γράφει, μεταξύ άλλων, ότι
«καθ’ όλα νόμιμη ενέργεια χαρακτήρισε ο Μαρίνος Σιζόπουλος
τη φοροαμνήστευση το 2005
κρυφών εισοδημάτων που είχε
εξασφαλίσει το 2002, αμφισβητώντας ότι εγείρεται οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα από τη φοροαμνήστευση, η οποία ρυθμίστηκε
με νόμο το 2004, κατόπιν δικής
του πρωτοβουλίας στη Βουλή».
Η «Σημερινή»
στεγάζει το κύριό της θέμα υπό
τον τίτλο «Ολα τα στοιχεία ενώπιον της τρόικας» και αναφέρει

ότι η κάθοδος των δανειστών είναι πλέον θέμα χρόνου και ότι
χθες ολοκληρώθηκε και ο γύρος
των διευκρινιστικών διαπραγματεύσεων με την Κύπρο.

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑ, ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΪΦΙ,
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ

σχέση με τη διαχείριση των
υδρογονανθράκων. Φιλοξενούνται οι αναφορές του Υπουργού
Εμπορίου και του Αναπληρωτή
Προέδρου του ΔΗΣΥ κατά τη
διάρκεια συζήτησης στη Βουλή.

Ο «Φιλελεύθερος»
υπό τον τίτλο «Δεύτερη βόμβα
Σόιμπλε», αναφέρεται στο κύριό
του θέμα στη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών
για το θέμα του εταιρικού φόρου
στην Κύπρο. Φιλοξενούνται επίσης οι τοποθετήσεις του προέδρου Χριστόφια για την κάθοδο
της τρόικας.

Η «Cyprus Mail»
στεγάζει το κύριό της θέμα υπό
τον τίτλο «Σιαρλή: Σύντομα στην
Κύπρο η τρόικα» και αναφέρεται
στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για τον χρόνο άφιξης
των δανειστών, αλλά και για την
τοποθέτηση Σόϊμπλε για τις διαπραγματεύσεις της Κύπρου.

Η «Χαραυγή»
στεγάζει το κύριο της θέμα υπό
τον τίτλο «Κρατική, όχι πολυεθνική» και αναφέρει ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να έχει το
κράτος αποφασιστικό ρόλο σε

Η «Cyprus Weekly»
με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση»
γράφει ότι άρχισε τα ρολόι να
χτυπά αντίστροφα σε σχέση με
την κάθοδο της τρόικας στην Κύπρο.

Νόστιμα, παραδοσιακά προϊόντα
φτιαγμένα με τα αγνότερα υλικά.

ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
EιΔικεΣ ΤιΜεΣ
για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς,
εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις.

ab

Η «Αλήθεια»
με πρώτο τίτλο «Πού εφτάσαμεν» φιλοξενεί τις δηλώσεις του
προέδρου Χριστόφια αναφορικά
με την κάθοδο των δανειστών.
Γίνεται επίσης αναφορά στις
αντιδράσεις για τις δηλώσεις του
Γερμανού Υπουργού Οικονομικών για την Κύπρο. Επίσης, η
εφημερίδα πρωτοσέλιδα αναφέρεται στα δύο θανατηφόρα που
σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων
μόνο ωρών με θύματα ένα

17χρονο και έναν 50χρονο.

Η αείμνηστη Στέλλα Σουλιώτη, ήταν δραστήρια και ακμαιότατη ως τις τελευταίες μέρες της
ζωής της. Πρόσφατα με κάποια
προβλήματα υγείας που παρουσίασε, είχε εισαχθεί σε κλινική
της Λεμεσού, όπου και άφησε την
τελευταία της πνοή.
Η Στέλλα Σουλιώτη, ένα από
τα τέσσερα παιδιά του Σερ Παναγιώτη Κακογιάννη, ήταν αδελφή του διεθνούς φήμης Λεμεσιανού σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μιχάλη Κακογιάννη, του
διαπρεπούς δικηγόρου Γώγου Κακογιάννη και της Γιαννούλας Κακογιάννη, προέδρου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης στην
Αθήνα. Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι η αείμνηστη Στέλλα Σουλιώτη
βρισκόταν στις ομάδες όλων των
συνομιλητών, μέχρι και την κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου, ως ειδική σύμβουλος για το
Κυπριακό. Συνέγραψε αρκετά βιβλία για την ιστορία του Κυπριακού, ενώ για σειρά πολλών ετών
ήταν η πρόεδρος του Κυπριακού
Ερυθρού Σταυρού.
Η μοναδική κόρη της Στέλλας
Σουλιώτη, γιατρός στο επάγγελμα, είναι μόνιμα εγκατεστημένη
στο Λονδίνο.

POCKET-LESS PITA BREAD

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οι πληροφορίες για
την κάθοδο της τρόικας στην Κύπρο σε συνάρτηση με τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι και πάλι το βασικό
θέμα το οποίο προβάλλουν στα
πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες
της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου.

Η πρώτη γυναίκα υπουργός
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Στέλλα Κακογιάννη-Σουλιώτη.

Kontos Foods, Inc
Box 628, Paterson, NJ 07544

(973) 278-2800 • Fax: (973) 278-7943
Kontos.com
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Ενταση και εκνευρισμός για λίγη βενζίνη στα πρατήρια της ΝΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
κρό φορτηγάκι του στις 5 το
πρωί. Μέχρι τις 8, τρεις ώρες μετά, είχε ακόμα μπροστά του άλλα 24 περίπου οχήματα. «Είχα
μισό ντεπόζιτο όταν ήρθα εδώ.
Πλέον το ντεπόζιτό μου είναι
κατά ένα τέταρτο πιο άδειο», είπε ο ίδιος μιλώντας στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο
«Αssociated Press».
Ο οδηγός ταξί, Χαρούμ
Πρινς, μπήκε σε μια ουρά για
βενζίνη στο Μανχάταν που ξεπερνούσε τα 17 τετράγωνα, κάτω από τη 10η λεωφόρο. «Δεν
μπορώ να κατηγορήσω κανέναν
γι’ αυτή την κατάσταση. Ο Θεός
μόνο ξέρει γιατί έστειλε αυτόν
τον τυφώνα στην περιοχή», είπε
ο ίδιος, ο οποίος περίμενε υπομονετικά για να ανεφοδιαστεί
με καύσιμα προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ωστόσο,
σύμφωνα με τους υπολογισμούς
των υπευθύνων, περίπου τα μισά ταξί της πόλης δεν μπορούσαν χθες, εξαιτίας της έλλειψης
των καυσίμων να εξυπηρετήσουν τους Νεοϋορκέζους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με
το ότι το μετρό της πόλης δεν
ήταν ούτε χθες σε πλήρη λειτουργία καθιστούσε ακόμα πιο
δύσκολες τις μετακινήσεις των
κατοίκων.
Ανάλογη εικόνα με τη Νέα

«νew york times»

Ουρές οχημάτων από κάθε κατεύθυνση για λίγα γαλόνια βενζίνη, χθες σε πρατήριο στο Μπρούκλιν.
Υόρκη συναντούσε κανείς και
στη Νέα Ιερσέη. Ενας 42χρονος
κάτοικος του Κλιφσάιντ Παρκ
περίμενε ώρες έξω από ένα πρατήριο καυσίμων για μερικά γαλόνια βενζίνης. «Βρίσκομαι εδώ
όλη τη νύχτα. Το χρειάζομαι για
την οικογένειά μου».
Σε ένα άλλο πρατήριο, δύο

άντρες με άδεια μπιτόνια διαπληκτίστηκαν όταν ο ένας γέμισε το φορτηγό του αφού ήδη είχε γεμίσει και το μπιτόνι του.
Αφού τελείωσε, το σύστημα που
λειτουργούσε την αντλία τέθηκε
εκτός λειτουργίας λόγω του
μπλακ άουτ με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην εξυπηρε-

τηθούν.
Ο κυβερνήτης της Νέας Ιερσέης, Κρις Κρίστι, με σκοπό την
αύξηση της βενζίνης και του
diesel ανέστειλε προσωρινά τον
νόμο διύλισης και απόκτησης
καυσίμων ώστε να επιτραπεί η
τροφοδότηση από άλλες πολιτείες.

Το πρόβλημα της έλλειψης
των καυσίμων δεν ήταν, ωστόσο, το μόνο που αντιμετώπιζαν
χθες οι Νεοϋορκέζοι, αλλά και
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας του «Σάντι».
Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι
ήταν και χθες χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα. Σε όλη τη Βορειοανατολική Ακτή το σύνολο των κατοίκων που δεν έχει ρεύμα ανέρχεται σε περίπου 3,8 εκατομμύρια. Πρόκειται για έναν αριθμό
μεγάλο, αλλά σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα 8,5 εκατομμύρια των ανθρώπων που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα την επόμενη του περάσματος του «Σάντι».
Συνολικά, 600.000 άνθρωποι
παραμένουν δίχως ηλεκτρικό
ρεύμα στη Νέα Υόρκη, οι
227.000 από αυτούς κατοικούν
στο Μανχάταν, 103.000 στο
Κουίνς, 59.000 στο Μπρούκλιν,
83.000 στο Στάτεν Αϊλαντ και
36.000 στο Μπρονξ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία
ConEdison.
Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Aντριου Κουόμο, κάλεσε
τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας να αποκαταστήσουν τις
βλάβες όσο το δυνατόν συντομότερα. Εν τούτοις μερικές γειτονιές δεν φαίνεται πως θα
έχουν ηλεκτρικό ρεύμα πριν την
παρέλευση ακόμα μιας εβδομά-

δας, καθώς σε αρκετά σημεία
δεν έχουν υποχωρήσει καν τα
νερά έτσι ώστε τα συνεργία αποκατάστασης των ζημιών να προχωρήσουν στην επιδιόρθωσή
τους.
Ο Κουόμο, εξάλλου, εξέδωσε
προειδοποίηση για τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να
επωφεληθούν από τη δραματική
κατάσταση, αυξάνοντας τις τιμές.
Η λειτουργία του μετρό έχει
αρχίσει σιγά-σιγά να αποκαθίσταται μερικώς, έπειτα από το
καταστροφικό διάβα του «Σάντι», ανακουφίζοντας έτσι εν μέρει την κυκλοφορία της Νέας
Υόρκης.
Από την πλευρά του, ο «Long
Island Rail Road» εκτελεί από
χθες το πρωί δρομολόγια ανά
μια ώρα στους τέσσερις πιο δημοφιλείς σταθμούς του. Πρόκειται για το «Port Washington», το
«Port Jefferson» από το «Huntington» έως το «Penn Station»,
το «Ronkonkoma» και το «Babylon».
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι
τα σχολεία της πόλης, ύστερα
από απόφαση του δημάρχου
Μάικλ Μπλούμπεργκ, παρέμειναν και χθες κλειστά και θα
ανοίξουν και πάλι από την Δευτέρα.
Πηγές: «New York Times»,
«AΡ»

Αναθεωρούν προς τα πάνω το κόστος των ζημιών από τον «Σάντι»
NEA YOΡΚΗ. («New York
Times»). Η οικονομική ζημιά
του τυφώνα «Σάντι» στο σύνολο
της Βορειοανατολικής Ακτής ενδέχεται να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα
με τις τελευταίες εκτιμήσεις των
ειδικών που διπλασιάζουν τις
αρχικές εκτιμήσεις. Κάποιοι, μάλιστα, οικονομολόγοι εκτιμούν
ότι ο «Σάντι» ίσως περιορίσει κατά 0,5% το ρυθμό ανάπτυξης
όλης της χώρας κατά το τρέχον
τρίμηνο.
Η εταιρεία «Eqecat», που μελετά τους τυφώνες και αναλύει
τις ζημιές που προκαλούν, υπολογίζει τις απώλειες από 30 έως
50 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τη Δευτέρα, προτού ο τυφώνας κάνει την έλευσή του στη
Βορειοανατολική Ακτή, η ίδια
εταιρεία είχε προβλέψει ότι οι
ζημιές θα κυμανθούν από 10
έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι πλημμύρες στο μετρό της

Νέας Υόρκης και στις σήραγγες,
αλλά και οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που έχουν σταθεί
εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι ο λόγος που η εν λόγω εταιρεία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς
τα πάνω τις εκτιμήσεις της.
Η «Eqecat» προβλέπει ότι
34% του συνόλου των οικονομικών απωλειών θα αφορούν τη
Νέα Υόρκη, το 30% τη Νέα Ιερσέη, το 20% την Πενσιλβάνια
και το 16% όλες τις άλλες πολιτείες.
Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει
όλου του είδους τις ζημιές, είτε
καλύπτονται από ασφάλεια είτε
όχι.
Ενώ το Χρηματιστήριο, οι
τράπεζες και άλλοι οικονομικοί
θεσμοί έχουν ήδη ανακτήσει
τους φυσιολογικούς τους ρυθμούς, κάποιοι άλλοι τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας
όπως το εμπόριο, η διασκέδαση
και τα ξενοδοχεία έχουν μπρο-

στά τους ακόμα μακρύ δρόμο
προτού επανέλθουν πλήρως
στους ρυθμούς τους.
Από την πλευρά της, η
«Moody’s Analytics» επίσης ανεβάζει το ύψος των απωλειών
από τον τυφώνα στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν τη μητροπολιτική
περιοχή της Νέας Υόρκης.
Περίπου τα 20 δισεκατομμύρια έχουν να κάνουν με την χαμένη οικονομική δραστηριότητα, όπως τα γεύματα που σερβιρίστηκαν στα εστιατόρια και οι
πτήσεις που ακυρώθηκαν.
Τα υπόλοιπα 30 δισεκατομμύρια αφορούν τις ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Η «Εqecat» εκτιμά ότι οι
ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν τις ζημιές ύψους 10 με 20
δισεκατομμυρίων δολαρίων από
το σύνολο των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«νew york times»

Αποψη της παραλίας στο Στάτεν Αϊλαντ, μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Η Ακτοφυλακή σταμάτησε την έρευνα για τον καπετάνιο του Bounty
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («Αssociated
Press»). Η Ακτοφυλακή των
ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι σταματάει τις έρευνες για να βρεθεί
ο καπετάνιος του πλοίου HMS
Bounty, το οποίο βυθίσθηκε τη
Δευτέρα στα ανοικτά της Βόρειας Καρολίνας εξαιτίας του κυκλώνα «Σάντι».
Ο Ρόμπιν Ουόλμπριτζ, 63
ετών, καπετάνιος του αντίγραφου του ιστορικού τρικάταρτου

ιστιοφόρου HMS Bounty, φέρεται αγνοούμενος από το πρωί
της Δευτέρας.
Τη στιγμή του ναυαγίου, στο
σκάφος βρίσκονταν 16 μέλη του
πληρώματος: 14 διασώθηκαν με
ελικόπτερο.
Μια 42χρονη γυναίκα, η
οποία βρέθηκε το βράδυ της
Δευτέρας χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, υπέκυψε αργότερα
στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα αυτή, η Κλοντέν
Κρίστιαν, ήταν σύμφωνα με το
καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο
CBC μια απόγονος του Φλέτσερν Κρίστιαν, ο οποίος είχε
καταλάβει το 1789 το αρχικό
πλοίο Bounty.
Τα σωστικά συνεργεία ερεύνησαν επί περισσότερο από 90
ώρες και κάλυψαν μια περιοχή
22.225 τ. χλμ. στον Ατλαντικό,
ανακοίνωσε η Ακτοφυλακή.

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας πηγαίνουν στις οικογένειες Ουόλμπριτζ και Κρίστιαν» δήλωσε ο πλοίαρχος της
Ακτοφυλακής Νταγκ Κάμερον
σε ανακοίνωση που εξέδωσε:
«Ο τερματισμός των ερευνών είναι μια από τις πιο δύσκολες
αποφάσεις που πήραμε ποτέ».
Σε ένα σύντομο βίντεο του
Ουόλμπριτζ που ανέβηκε αυτή
την εβδομάδα στη σελίδα του

Bounty στο Facebook, ο ίδιος
έλεγε πως το να είναι ο καπετάνιος του Bounty είναι «πιθανόν μία από τις καλύτερες δουλειές στον κόσμο».
Ο Ρόμπιν Ουόλμπριτζ εργαζόταν στο Bounty για 17 χρόνια,
είπε η σύζυγός του, η Κλόντια
Μακάν νωρίτερα αυτή την
εβδομάδα. «Αυτό ήταν το πάθος
του», τόνισε η Μακάν.
Το HMS Bounty, είχε ναυπη-

γηθεί για το γύρισμα της ταινίας
του 1962 «Η ανταρσία του Μπάουντι» με τον Μάρλον Μπράντο.
Αναφερόταν στην περιβόητη
ανταρσία που έγινε στο βρετανικό σκάφος το 1789 στην Ταϊτή.
Εκτοτε το πλοίο είχε κάνει
εμφανίσεις σε πολλές άλλες ταινίες και σε δεκάδες τηλεοπτικές
σειρές ή ιστορικά ντοκιμαντέρ.

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων
NEA YOΡΚΗ. («Αssociated
Press»). Επιβεβαιώνοντας τους
φόβους που είχαν εκφράσει από
την αρχή οι αρμόδιες υπηρεσίες,
ο αριθμός των νεκρών που άφησε πίσω του ο τυφώνας «Σάντι»
συνεχίζει να αυξάνει όσο περ-

νούν οι ημέρες.
Πλέον, στο σύνολο της βορειοανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών που δέχθηκε
το χτύπημα του τυφώνα, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους
90.

Τα σωστικά συνεργεία καθώς
συνεχίζουν τις προσπάθειες για
τον εντοπισμό εγκλωβισμένων
σε πλημμυρισμένα σημεία, έρχονται αντιμέτωπα με πτώματα
ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να
ξεφύγουν από τον όγκο των

Ούτε η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ξέφυγε
από την καταστροφική μανία του τυφώνα «Σάντι».

Ζημιές και στην έδρα
των Ηνωμένων Εθνών
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. («Αssociated
Press»). Ο τυφώνας «Σάντι» προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην
έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη, δήλωσαν
αξιωματούχοι του Διεθνούς Οργανισμού.
Ο τυφώνας προκάλεσε πυρκαγιά και μια μεγάλη πλημμύρα
στο υπόγειο του κτιρίου, το
οποίο άνοιξε εκ νέου προχθές
αφού παρέμεινε κλειστό επί
τρεις ημέρες.
«Αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε ζημιές χωρίς
προηγούμενο στο κτίριο των
Ηνωμένων Εθνών την Δευτέρα
και την Τρίτη», δήλωσε ο Γιούκιο Τακάσου, αναπληρωτής γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπεύθυνος για τη
διαχείριση, ο οποίος μίλησε σήμερα στη Γενική Συνέλευση.
Οι ισχυρότατοι άνεμοι του Σά-

ντι προκάλεσαν την αποκόλληση
ενός πλαστικού καλύμματος που
προστάτευε το θόλο του κτιρίου
της Γενικής Συνέλευσης, όπου θα
πρέπει να γίνουν επισκευές για
τη στεγανοποιησή του.
Ο ΟΗΕ άρχισε πριν από αρκετούς μήνες την ανακαίνιση
της έδρας του, οι εργασίες αυτές
θα κοστίσουν δύο δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.
Ο «Σάντι» ανάγκασε επίσης
το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ να «μετακομίσει».
Οι πρεσβευτές των δεκαπέντε μελών του Συμβουλίου χρειάστηκε να μετακινηθούν σε
προσωρινές εγκαταστάσεις την
Τετάρτη για να πραγματοποιήσουν έκτακτη σύνοδο αφιερωμένη στην ανανέωση της εντολής της Δύναμης της Αφρικανικής Eνωσης στη Σομαλία (AMISOM).

υδάτων.
Οι Αρχές μάλιστα εκτιμούν
ότι ο αριθμός των νεκρών θα
ανέβει ακόμα περισσότερο.
Προχθές μάλιστα τα σωστικά
συνεργεία εντόπισαν σε ένα
έλος του Στάτεν Αϊλαντ τα πτώματα δύο μικρών αγοριών που
επέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητο
το οποίο οδηγούσε η μητέρα
τους και το οποίο παρασύρθηκε
από τα κύματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
Στάτεν Αϊλαντ έχουν χάσει τη
ζωή τους από τον τυφώνα 19
άτομα, σχεδόν τα μισά από αυτά
που σκοτώθηκαν στη μητροπολιτική περιοχή.
Εν τω μεταξύ, και χθες συνεχίστηκε η διανομή τροφίμων
στις περιοχές της Νέας Υόρκης
στις οποίες δεν έχει αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και
όπου τα νερά δεν είχαν υποχωρήσει πλήρως.

ΤΟ ΛΟΤΤΟ
στην κλήρωση της Πέμπτης
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:
NEA ΥΟΡΚΗ
τζον μιντσιλο/ΑσοσιΕΪtΕνt ΠΡΕσ

Διανομή φαγητού για κατοίκους του Λόουερ Ιστ Σάιντ που ήταν και χθες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος
Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Παρασκευή
2 Noεμβρίου:
«Boston Globe»
Οι υποψήφιοι επιστρέφουν στις
προεκλογικές τους εκστρατείες.
«Chicago Tribune»
Περιμένοντας στην ουρά για

καύσιμα.
«L. A. Times»
Περιμένοντας για καύσιμα μετά
τον τυφώνα.

«Wall Street Journal»
Εκατομμύρια άνθρωποι στο σκοτάδι και στο κρύο.

«New York Post»
Κατάχρηση εξουσίας.

«Washington Post»
Δύσκολος ο δρόμος για την επιστροφή στην ομαλότητα για τη
Νέα Ιερσέη.

«New York Times»
Σοβαρές ελλείψεις βενζίνης μετά
τον «Σάντι».

«Washington Times»
Μάχη στήθος με στήθος για
Ομπάμα και Ρόμνεϊ.

DAiLy No.: 1, 4, 1
wiN 4: 4, 6, 5, 8
PiCk 10: 1, 5, 13, 22, 33, 39,
41, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 61,
66, 71, 72, 73, 75, 80
tAke-5: 1, 6, 18, 19, 23
NEA ΙΕΡΣΕΗ
PiCk 3: 4, 2, 0
PiCk 4: 9, 4, 1, 9
CAsH 5: 1, 8, 14, 16, 32
PiCk 6: 3, 20, 28, 36, 37, 39
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ
PLAy 3: 8, 5, 3
PLAy 4: 0, 0, 0, 5
CAsH 5: 5, 15, 16, 24, 34
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Σημαντική αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
Συνέχεια από τη σελίδα 1
θος. Οπως προαναφέρθηκε, τον
Οκτώβριο οι νέες θέσεις εργασίας
στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά
171.000, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν 125.000 νέες θέσεις. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν ανοδικά τα στοιχεία για τους δύο προηγούμενους μήνες, προσθέτοντας
συνολικά 84.000 θέσεις εργασίας.
Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη στις
ΗΠΑ, στο θέμα της δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, αρχίζει να
πατάει σε στέρεο έδαφος. Υπό αυτό το πρίσμα, τα στοιχεία δείχνουν να ευνοούν τον πρόεδρο
Ομπάμα και την προσπάθεια που
κάνει αυτός να επανεκλεγεί.
«Εχουμε κάνει αληθινή πρόοδο, αλλά απομένουν πολλά ακόμα
να κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ομπάμα κατά τη
διάρκεια προεκλογικής του εκδήλωσης στο Οχάιο αναφερόμενος
στην έκθεση για την ανεργία.
Οι επενδυτές δεν έδειξαν, πάντως, να ενθουσιάζονται. Η πρώτη αντίδραση της Wall Street ήταν
ελαφρώς ανοδική, αλλά στη συνέχεια τα κέρδη εξανεμίστηκαν
και οι δείκτες βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος. Ισως επειδή τα θετικά στοιχεία είχαν ήδη προεξο-

αλαν ντιαζ/αΣΟΣιΕΪTΕνT ΠΡΕΣ

Τα στοιχεία του μηνός Οκτωβρίου έδειξαν σημαντική αύξηση των προσλήψεων. Ωστόσο το πανεθνικό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο.
φληθεί από την Πέμπτη.
Ωστόσο, η αύξηση κατά 0,1%
στο 7,9% του πανεθνικού δείκτη
ανεργίας (που όπως προαναφέρθηκε, βγαίνει από άλλη έρευνα)
δίνει τροφή και στους επικριτές
του Αμερικανού Προέδρου, καθώς το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό

και το ενδεχόμενο πλήρους ανάκαμψης, όπως υποστηρίζουν οι
πολιτικοί του αντίπαλοι, παραμένει μακρινό.
Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, Μιτ Ρόμνεϊ, εξέφρασε την εκτίμηση πως τα μηνιαία στοιχεία για την ανεργία απο-

τελούν μία «θλιβερή υπενθύμιση
του γεγονότος ότι η Οικονομία
της χώρας βρίσκεται σχεδόν σε
νεκρό σημείο».
«Ο δείκτης της ανεργίας βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο αφότου ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα
ανέλαβε τα καθήκοντά του και
υπάρχουν ακόμη 23 εκατ. Αμερι-

κανοί οι οποίοι πασχίζουν να
βρουν μία δουλειά», δήλωσε ο Ρόμνεϊ, μόλις τέσσερις ημέρες πριν
από την εκλογική αναμέτρηση,
κατά την οποία θα διεκδικήσει
τον Λευκό Οίκο από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του.
«Την Τρίτη, οι ΗΠΑ πρόκειται
να κάνουν μία επιλογή ανάμεσα
στο τέλμα και στην ευημερία. Επί
τέσσερα χρόνια, η πολιτική του
προέδρου Ομπάμα σύνθλιψε την
μεσαία τάξη της Αμερικής. Επί
τέσσερα χρόνια, ο πρόεδρος
Ομπάμα μας έλεγε πως κάνουμε
προόδους και πως τα πράγματα
θα βελτιωθούν», προσθέτει στη
σχετική ανακοίνωσή του ο Ρόμνεϊ.
«Για πολλούς Αμερικανούς, οι
υποσχέσεις αυτές είναι κενές.
Μπορούμε καλύτερα. Μπορούμε
να επιτύχουμε πραγματική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε εκατομμύρια καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», συνέχισε ο πρώην
κυβερνήτης της Μασαχουσέτης.
«Οταν θα είμαι πρόεδρος, θα
κάνω πραγματικές αλλαγές, οι
οποίες θα επιφέρουν μία πραγματική ανάκαμψη, έτσι ώστε τα
τέσσερα επόμενα χρόνια να είναι
καλλίτερα από τα τέσσερα τελευταία», υποσχέθηκε ο υποψήφιος,
ο οποίος εντός της χθεσινής ημέρας επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στο Ουισκόνσιν με θέμα την

Οικονομία.
Από την πλευρά του, ο Λευκός
Οίκος με ανακοίνωσή του επιμένει ότι τα στοιχεία για την ανεργία
αποτελούν μία αδιάσειστη απόδειξη πως η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει και
υπογραμμίζει πως το έθνος χρειάζεται να εμπιστευθεί την πολιτική του Μπαράκ Ομπάμα προκειμένου να ξεφύγει η χώρα από τη
δίνη της ύφεσης.
«Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) έκθεση για την ανεργία προσφέρει
ακόμη περισσότερα τεκμήρια για
το ότι η αμερικανική οικονομία
συνεχίζει να γιατρεύει τις πληγές
που της προκάλεσε η μεγαλύτερη
ύφεση που έχει σημειωθεί από
την εποχή της Μεγάλης Υφεσης»,
υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο
Αλαν Κρούγκερ, πρόεδρος του
Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου.
Εν τω μεταξύ, καλύτερα των
προβλέψεων ήταν και τα στοιχεία
για τις νέες παραγγελίες προς τις
αμερικανικές βιομηχανίες, οι
οποίες αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο 4,8%. Σε μεγάλο βαθμό,
όμως, η αύξηση αποδόθηκε σε
παραγγελίες αεροσκαφών, χωρίς
τις οποίες η μεταβολή περιορίζεται στο 1,4%.
Πηγές: «New York Times»,
«AΡ»

Ο Mπλούμπεργκ στηρίζει τον Ομπάμα
λιγότερο όμως ενθουσιασμό από
ότι το 2008, ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Το φιλελεύθερο περιοδικό, που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή, εκτιμά
σε κύριο άρθρο που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ότι η αντίπαλος του Μπαράκ Ομπάμα, ο
Ρεπουμπλικάνος Μιτ Ρόμνεϊ «δεν
κάνει για τη δουλειά αυτή».
«Η επιλογή πρέπει να γίνει με
βάση τις απαντήσεις σε δύο ερωτήματα: Ο πρόεδρος Ομπάμα
ήταν καλός, ιδιαίτερα στα βασικά
θέματα, όπως είναι η οικονομία
και η εξωτερική πολιτική; Η Αμερική μπορεί πραγματικά να εμπι-

στευτεί τον Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος
αλλάζει συνεχώς άποψη, ότι θα
τα πάει καλύτερα;» γράφει το
εβδομαδιαίο περιoδικό. «Σε αυτή
τη βάση, ο Δημοκρατικός αξίζει,
με ένα μικρό πλεονέκτημα, να
επανεκλεγεί». Το «Economist»
υπενθυμίζει ότι υποστήριξε την
υποψηφιότητα του Ομπάμα «με
ενθουσιασμό» το 2008, προέβλεψε όμως ότι οι Αμερικανοί θα
«πάνε στις κάλπες με πολύ λιγότερη ελπίδα». «Η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, πρέπει τώρα να
λάβει μιαν απόφαση πολύ πιο δύσκολη από ότι πριν από 4 χρόνια», σημειώνει το περιοδικό.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («Αssociated
Press»). Τη στήριξή του στον
Μπαράκ Ομπάμα για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ εξέφρασε
ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ.
Οπως είπε ο ίδιος ο δήμαρχος,
ο οποίος είναι ανεξάρτητος εδώ
και μερικά χρόνια, ο τυφώνας
«Σάντι» τον έκανε να «αναδιαμορφώσει» τη σκέψη του σχετικά
με την προεκλογική εκστρατεία
και να υποστηρίξει τον Ομπάμα,
ο οποίος κατά τη γνώμη του είναι
ο καλύτερος υποψήφιος για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, επισήμανε ότι άλ-

λοι τρεις λόγοι που υποστηρίζει
τον Ομπάμα είναι: το δικαίωμα
της άμβλωσης, ο έλεγχος των
όπλων και οι γάμοι ομοφυλόφιλων. Στο πρόσφατο παρελθόν ο
δήμαρχος της Νέας Υόρκης ήταν
έντονα επικριτικός τόσο απέναντι
στον Ομπάμα, όσο και στον Μιτ
Ρόμνεϊ, λέγοντας ότι δεν έχουν
καταφέρει να αντιμετωπίσουν με
ειλικρίνεια τα προβλήματα των
Αμερικανών.
Εν τω μεταξύ, το «Economist»,
το βρετανικό εβδομαδιαίο περιοδικό που ασκεί σημαντική επιρροή στον κόσμο των επιχειρήσεων, κάλεσε χθες να ψηφιστεί, με

Σαν σήμερα
3 Νοεμβρίου

Eνα περίπλοκο εκλογικό σύστημα που κανείς δεν θέλει να αλλάξει

1507: Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, πλούσιος έμπορος από τη
Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι για να ζωγραφίσει το πορτρέτο της γυναίκας
του. Ο Ιταλός μετρ θα δημιουργήσει το αριστούργημά του, που έμεινε στην ιστορία ως Μόνα Λίζα.
1905: Ο Δήμος Αθηναίων συνάπτει σύμβαση με ελβετική εταιρεία για την ασφαλτόστρωση της
Πλατείας Ομονοίας και των οδών
Πανεπιστημίου και Αθηνάς.
1935: Δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την «επαναφορά» της
Μοναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το
97,8% και ο Γεώργιος Β' επανέρχεται στο θρόνο.
1944: Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό
χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του διοικητή
της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα.
1953: Βγαίνει στον αέρα στις
ΗΠΑ, σε πανεθνική μετάδοση, η
πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική εκπομπή.
1954: Πεθαίνει ο Γάλλος ζωγράφος Ανρί Ματίς.
1955: Στο Μπρόντγουεϊ ανεβαίνει το κλασικό μιούζικαλ «Μάγκες και Κούκλες» (Guys and
Dolls), στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Μάρλον Μπράντο και ο
Φρανκ Σινάτρα. Αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με
τεράστια επιτυχία.
1979: Στη Βόρειο Καρολίνα
των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της Κου-ΚλουξΚλαν ομάδα της ρατσιστικής οργάνωσης σκοτώνει πέντε άτομα
και τραυματίζει άλλα επτά.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΜΠΕ»). Οι
προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγονται με
έμμεση καθολική ψηφοφορία:
οι Αμερικανοί στην ουσία εκλέγουν στις 6 Νοεμβρίου μια ομάδα
μεγάλων εκλεκτόρων, οι οποίοι
αποτελούν το «Κολέγιο Εκλεκτόρων».
Το Κολέγιο αυτό δημιουργήθηκε με την 12η τροπολογία του
Συντάγματος το 1804 και αποτελείται από 538 μέλη που θα
εκλέξουν τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο. Νικητές των εκλογών, οι Δημοκρατικοί Μπαράκ
Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν ή οι
Ρεπουμπλικάνοι Μιτ Ρόμνεϊ και
Πολ Ράιαν, θα είναι αυτοί που
θα κερδίσουν την απόλυτη πλειοψηφία των 270 ψήφων.
Κάθε πολιτεία εκπροσωπείται
από τους μεγάλους εκλέκτορες
σε αριθμό ίσο με αυτόν των γερουσιαστών και των εκπροσώπων της στο Κογκρέσο. Η Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον) δεν έχει εκπρόσωπο με
δικαίωμα ψήφου στο Κογκρέσο,

Μπαράκ Ομπάμα και Μιτ Ρόμνεϊ θα διεκδικήσουν την εκλογή
τους μέσα από ένα πολύπλοκο εκλογικό σύστημα.
αλλά αριθμεί τρεις εκλέκτορες.
Η πολιτεία με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, η Καλιφόρνια έχει
55 μεγάλους εκλέκτορες. Ακο-

λουθούν το Τέξας με 38 και η
Φλόριδα με 29. Οι πιο αραιοκατοικημένες πολιτείες έχουν τουλάχιστον τρεις μεγάλους εκλέ-

Την στήριξή του στον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα πρόσφερε ο
δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ.

κτορες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
νέα Βουλή των Αντιπροσώπων,
που θα εκλεγεί την ίδια ημέρα
με τις προεδρικές, θα επιλέξει
τον μελλοντικό πρόεδρο, κάτι
που συνέβη το 1800 και το 1824.
Η Γερουσία σε αυτήν την περίπτωση εκλέγει τον αντιπρόεδρο.
Με το σύστημα αυτό, είναι
πολύ πιθανόν ένας υποψήφιος
να εκλεγεί πρόεδρος χωρίς να
κερδίζει το μεγαλύτερο ποσοστό
των ψήφων. Αυτό συνέβη το
2000, αλλά και σε τρεις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Αυτό συμβαίνει γιατί σχεδόν
σε όλες τις πολιτείες, με εξαίρεση
το Μέιν και τη Νεμπράσκα που
εφαρμόζουν αναλογικό σύστημα, ο υποψήφιος που θα καταφέρει να κερδίσει ακόμα και με
μια ψήφο διαφορά κερδίζει
όλους τους εκλέκτορες.
Εξαιτίας του συστήματος αυτού, ο Ομπάμα και ο Ρόμνεϊ επικεντρώνουν τις προσπάθειές
τους σε περίπου δέκα από τις πε-

νήντα πολιτείες, όπως το Οχάιο,
η Φλόριντα, η Αϊόβα και το Κολοράντο, που θεωρούνται πολιτείες κλειδιά και θα χαρίσουν τη
νίκη στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο.
Οι μεγάλοι εκλέκτορες συναντώνται στην πρωτεύουσα κάθε
πολιτείας για να εκλέξουν τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
την πρώτη Δευτέρα μετά την
δεύτερη Τετάρτη του Δεκεμβρίου, που αυτήν την χρονιά είναι
η 17η Δεκεμβρίου. Παραδόξως,
τίποτε δεν υποχρεώνει του μεγάλους εκλέκτορες να σεβαστούν την ψήφο του αμερικανικού λαού. Περισσότερες από 700
προτάσεις για τροπολογίες που
αλλάζουν ή καταργούν το Κολέγιο των Εκλεκτόρων και τάσσονται υπέρ του συστήματος άμεσης καθολικής ψηφοφορίας
έχουν υποβληθεί, χωρίς καμιά
τύχη, στο Κογκρέσο τα τελευταία 200 χρόνια.
Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα ορκιστεί
στις 20 Ιανουαρίου.

Αυτοκτόνησε σωματοφύλακας του Μπαράκ Ομπάμα
NEA ΥΟΡΚΗ. («in.gr»). Πράκτορας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος
ασκούσε καθήκοντα σωματοφύλακα του προέδρου Μπαράκ
Ομπάμα αυτοκτόνησε, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εσωτερική
έρευνα σχετικά με φερόμενη
ερωτική σχέση του με αλλοδαπή.

Ο πράκτορας, ο οποίος σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο
CNN ονομαζόταν Ραφαέλ Πριέτο
και βρέθηκε νεκρός το Σάββατο,
δεν είχε αναφέρει στην υπηρεσία του -όπως υποχρεούται- ότι
διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση
με μία Μεξικανή.
Ολες οι σχέσεις πρέπει να ανα-

ΜΑΘΕΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στην υπηρεσία των ξένων φοιτητών από το 1955

Spanish-American Institute
215 West 43 Street
Times Square, NY 10036
212.840.7111 Fax: 212.719.5922
info@sai2000.org www.sai2000.org
SKYPE: StudentClub
www.FaceBook/com/StudentClub
www.YouTube.com/StudentClub
Apple iMac Computers / PhotoShop

“English through the Arts”
Special Events Center
This school is authorized under Federal Law
to enroll non-immigrant alien students
Registered by the Department of Education of the State of New York

φέρονται στην υπηρεσία για να
είναι σίγουρο ότι δεν έχει υπάρξει
καμία παραβίαση της εθνικής
ασφάλειας, αν και ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στο
CNN ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι συνέβη κάτι τέτοιο στην
περίπτωση του Πριέτο.
Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι

για τον Πριέτο δεν γίνεται έρευνα από το Γραφείο της Μυστικής
Υπηρεσίας για την Επαγγελματική Ευθύνη, αλλά μάλλον
εμπλέκεται σε μια «διοικητική
διαδικασία».
Είχε εργαστεί για την υπηρεσία επί 20 χρόνια. Ο θάνατός του
ερευνάται από την αστυνομία

στην Ουάσιγκτον.
Η Μυστική Υπηρεσία είχε
βρεθεί στα πρωτοσέλιδα νωρίτερα το 2012, όταν πράκτορες διαπιστώθηκε ότι είχαν προσλάβει
πόρνες κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδιού του Μπαράκ Ομπάμα στην Κολομβία για μια διεθνή
σύνοδο.

AUTONAUTICS
INTERNATIONAL DRIVING SCOOL
6727 5th Ave., Brooklyn, NY 11220
Tel.: (718) 745-4435, Fax: (718) 680-1798

Επιστρέφετε στις Η.Π.Α.;
H άδεια οδήγησής σας έχει λήξει;
Σας ενημερώνουμε και σας βοηθούμε με μεταφραστή,
να περάσετε τις εξετάσεις (Permit Test).
Επίσης σας βοηθούμε σε όλη τη διαδικασία
για να πάρετε την άδειά σας.
Μάθετε να οδηγείτε
• Μαθήματα διαρκείας 5 ωρών
• Plates / Registrations Secured • Moving Violations Cleared
• Aσφάλειες όλων των ειδών

• Ενημέρωση νέων οδηγών ηλικίας 16 και 17 ετών

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας

Μικρές Αγγελίες

14
Zητούνται Υπάλληλοι
Δημοσιογράφοι, γυναίκες και άνδρες
για Part time εργασία στον «Εθνικό
Κήρυκα». Στείλετε το βιογραφικό
σας στο: publisher@ekirikas.com
117037/2/11-17

Zikos Realty Services Inc, located
31- 21 Ditmars Blvd, ASTORIA, is
looking for AGENTS. The office is
specializing in residential and commercial, rentals and sales. The possibilities for new agents are endless.
Must have good communication
skills, be patient and provide good
customer service. If you are interested in discussing this opportunity
with me, please call Peter (646)
479-7184
117025/14857/11-10

Wholesale Food Distributor currently located in Long Island City,
and moving to the Bronx in approximately 18 months seeks a conscientious self starter to support sales.
Job duties include but are not limited to: dealing directly with customers and sales reps either by telephone, electronically or face to face,
process orders via order entry, file,
answer telephones, communicate
and coordinate with sales. Work
hours are from 8am to 5pm with
one hour lunch. The successful candidate will have knowledge of customer service, be detail oriented,
proficient with computers and order
entry, must be adaptable and take
initiative. Must read, write and
speak English. CANDIDATES MUST
HAVE PRIOR CUSTOMER SERVICE
EXPERIENCE WITH A WHOLESALE
DISTRIBUTOR
Education: High School Diploma.
Salary: up to $15.00 per hour. Send
resume with salary requirements
to:mmatjani@verizon.net: EOE
117048/7708/11-24

Alma Bank needs TELLERS to float
between ASTORIA & BRONX
branches. Submit resume via company website at http://www.almabank.com/careers or via e-mail to
humanresources@almabank.com.
Reference this ad.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πτυχείο στο Early
Childhood Education (NY State Certification) για σχολείο στην ΑΣΤΟΡΙΑ. Τηλ.: (718) 626-6225 (Δευτ.Παρ.) 10-5 μ.μ.
117041/7942/11-06

Building Supplies Company in ASTORIA seeks: ADMINISTRATIVE
ASSISTANT reliable, organized,
computer literate with excellent
telephone manners. Outside/Inside
– COUNTER SALESPERSON, must
have some knowledge of building
supplies. Both positions are full
time. Speak Greek language a plus.
Please fax resumes to (718) 9560274 or e-mail:internationalgeo
@gmail.com
117035/7053/11-15

Construction company is looking for
FOREMEN with 32-HR Rigging/
Foreman Suspended Scaffold License, 10-ΗR OSHA and 4-HR Supported Scaffold Certifications. Call
(646) 208-3184 ask for Markos.
117032/14689/11-14

ΤΑΜΙΑΣ, (γυναίκα άνω των 21
ετών) για Liquor Store.Τηλ. (347)
582-7213 από τις 2 μέχρι τις 9μ.μ.
ζητήστε Γιάννη.
117004/18258/11-22

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
COSTAS
EMPLOYMENT AGENCY
32-10 30th Ave., 2nd Floor
ASTORIA, NY

Τηλ.(718) 274-1712
ή
(718) 274-1825
Διαθέτουμε όλων των ειδών
εργασίες για: RESTAURANTS,
DELIS, PIZZAS
ROOMS & BOARD NY, CT,
NJ & PA

Ζητήστε τον Γιώργο
Ωρες γραφείου:
Δευτέρα-Παρασκευή 7π.μ.-5μ.μ.
Σάββατο 8 π.μ -12 μεσημέρι
709623/7486/12-31

117050/18327/11-16

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ κατά προτίμηση
ελληνίδα για να εργασθεί , ως εσωτερική στην ΑΣΤΟΡΙΑ. Καθήκοντα:
Γενικές οικιακές εργασίες και να μαγειρεύει για ηλικιωμένο υγιή κύριο.
Αποταθείτε προσωπικά:32-57 Steinway Street, Astoria, NY 11103.
117049/9017/11-9

GRILLMAN and or SAUTEMAN πεπειραμένος σε όλη την διαδικασία
για Diner στο FLORAL PARK, NY.
Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: (718)
279-1472, ζητήστε τον Χάρη.
117047/624/11-15

Exclusive Distributor of DeLorenzo
Novafusion Colour Care and Enzo
Holistic Shampoo products seeks
DISTRICT SALES MANAGERS to
grow existing business, develop new
accounts, and enhance brand
awareness. Job locations: MANHATTAN,
QUEENS,
BROOKLYN,
STATEN ISLAND, BRONX, L.I. Call
(347) 975-3231, email resume to
sales@ebbm.net.

EMPLOYMENT
AGENCIES

117017/16264/11-29

CERTIFIED PHYSICIAN ASSISTANT,
CERTIFIED SONOGRAPHER/ MEDICAL ASSISTANT and FRONT DESK
RECEPTIONIST positions are available at Progressive Urology. The
main office is located in MANHASSET with multiple satellites, including FOREST HILLS and ASTORIA.
Full-time or part-time positions with
great salary and benefits. Please
email resume to progressiveurology@gmail.com or fax (516) 4872947
117044/8632/11-08

Το NK Studio στο GREENVALE, NY,
ζητά για άμεση πρόσληψη ΜΟΔΙΣΤΡΑ, για μεταποιήσεις και επιδιορθώσεις. Ζητήστε την Νένα. Τηλ.:
(516) 801-4444 ή (917) 821-7615
117043/13618/11-6

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ή ΡΑΦΤΗΣ για πλήρη
απασχόληση σε καθαριστήριο στο
MANHATTAN. Τηλ.:(212) 5814477 ζητήστε τον Billy.
117042/175/11-6

Αν είσαι μόνος/η, μην ξεχνάς ποτέ,
μα ποτέ πόσο σημαντική είναι η συντροφικότητα, ο έρωτας, ή Αγάπη, η
ελπίδα, το όνειρο, κάποιος/α να σου
κρατήσει το χέρι να νοιαστεί για
σένα. Στο γραφείο μας μπορείς άμεσα
χωρίς άγχος και ταλαιπωρία, να γνωρίσεις τον άνθρωπο της δικής σου
ζωής, από ολη την Ελλάδα, Κύπρο,
Ευρώπη, Αμερική. Diamantin Κορυφαίοι 26 χρόνια στο χώρο των συνοικεσίων. Αγίου Κωνσταντίνου 7,
Πειραιάς. Tηλέφωνα επικοινωνίας:
011 30 210 4120916, 011 30
2104123776. Δεκτοί γονείς που ενδιαφέρονται για το μέλλον των παιδιών τους. www.diamantin.com.
509896/2/CK

Διαχειριστές Ακινήτων
Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των
ακινήτων σας σε όλη την πολιτεία
της Νέας Υόρκης. Εξειδικευμένο
προσωπικό με πλήρη νομική και λογιστική κάλυψη. Εισπράττουμε τα
ενοίκια, πληρώνουμε όλα τα έξοδα
(εφορία, ηλεκτρικό, νερό, εργατικό
προσωπικό, κ.λπ.). Σκοπός μας η
αύξηση των εσόδων σας, με τα μεγαλύτερα ενοίκια της αγοράς, εγγυημένους και καλοπληρωτές ενοικιαστές και η μείωση των εξόδων
σας. Σας εκπροσωπούμε παντού!!!
Εγγύηση η πολυετής πείρα μας. Η
αμοιβή μας είναι 1% για επαγγελματικά κτήρια και 2% για κτήρια με
διαμερίσματα σε μακροχρόνια συνεργασία. Επισκεφθείτε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες
πληροφορίες
Meridian
Management Real Estate Service
218 W 37th Street, 6th Floor, New
York, NY, 10018. Tηλ. (212) 6293000 ή (212) 213-1514 Εmail: antisantikis1@gmail.com
709914/18306/11-15

Ενοικιάσεις Διαμερισμάτων
DITMARS/μεγάλο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
κοντά σε όλα, στο πρώτο όροφο οικίας, των 5 δωματίων με 2 υπνοδωμάτια. Ολα είναι καινούργια. Δεν
μένει μέσα ο ιδιοκτήτης. Προς ενοικίαση κατά προτίμηση σε ελληνική
οικογένεια με καλές συστάσεις .
Ενοίκιο $1,600/μήνα. Για πληροφορίες τηλ.:(646) 606-9814 ή (718)
278-1810 ζητήστε τον Τομ.
417513/76/11-9

TIMES SQUARE

Ενοικιάσεις Eπιχειρήσεων

license #0250270
224 West 35th St., (Rm 1405A),
Manhattan, NYC 10001

(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, DELIS, PIZZARIES
FACTORIES, CAMPS, κλπ.
εντός και εκτός Νέας Υόρκης.

Τηλεφωνήστε: ΝΙΚΟ, ΜΑΡΙΑ,
ΚΡΗΤΗ ή ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
AA89

117046/18322/11-09

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, να εργασθεί
κατά προτίμηση ώς εσωτερική σε
καλή οικογένεια στην πόλη TOTOWA, NJ, και να φροντίζει τα παιδιά. Τηλ. (917) 836-8621.

Προσωπικά/Γνωριμίες

Ζητείται Συνέταιρος
Ζητείται ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ για επιχείρηση DINER στο LONG ISLAND.
Συστάσεις απαραίτητες.Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.:(718) 6141574 πρωϊνές ώρες και (718) 4231941 μετά τις 7:00 μ.μ., ζητήστε τον
Bill.
129917/1812/11-07

Διάφορα
Answers
on Greek Issues => Solutions
By AGIS Consultans Corporation
Συνταξιούχος του Υπουργείου Οικονομικών (οικονομολόγος, πρώην διευθυντής Εφορίας στην Αθήνα, με
συστάσεις και μακροχρόνια εμπειρία
στα χρηματοοικονομικά και στους
ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων),
εγκατεστημένος μόνιμα στη Νέα
Υόρκη, παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, κατευθύνσεις και υποδείξεις
σε θέματα οικονομικά, επενδυτικά,
φορολογικά, φοροτεχνικά, κληρονομικά, κλπ. Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ειδικούς στην Ελλάδα. Εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, εχεμύθεια,
αποτελεσματικότητα. Συνάντηση
μετά από ραντεβού. Τηλ. (718) 6008117 στην Νέα Υόρκη και (01130)
210-961-2329 στην Αθήνα. E mail:
agislef@gmail.com.

Ευκαιρία!
RICHMOND, VIRGINIA/RESTAURANT φημισμένο,από τα αρχαιότερα εστιατόρια της πόλης. Ιδρύθηκε το 1938, ανακαινισμένο και
πλήρως εξοπλισμένο, ετοιμοπαράδοτο με το κλειδί στο χέρι, κοντά
στο VCU (Virginia University), στα
μουσεία και ξενοδοχεία πάνω σε
κεντρικό δρόμο, 140 καθίσματα, 2
Banquets, parking και Studio. Ενοικιάζεται με προοπτική αγοράς. Ενοίκιο συζητήσιμο. Τηλ. (804) 6587737 ή (804) 754-3299 ζητήστε
Κώστα Νικηφόρο
457509/613/11-3

UPSTATE, NY/GREEK RESTAURANT
for lease by owner. Recently renovated and fully equipped, with
turnkey operation, next to the mall,
with140 seats and parking. Rent negotiable. Only serious inquiries. Call
(607) 761-0192 ask for Ish.
457512/18319/11-7

Πωλήσεις Επαγγελματικού
Εξοπλισμού
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, motorized
και με μπαταρίες. Τηλεφωνήστε στο
(201) 575-1554 ζητήστε τον κύριο
Βασίλη.
292266/18308/11-03

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων
MILFORD, DELAWARE, φημισμένο
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, καθιερωμένο πάνω
από 25 χρόνια με την ίδια οικογένεια, 75 καθ., μακρά λίστα και καλές
εισπράξεις. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
(302) 245-2914, ζητ. κο. Βαγγέλη
Παππά.
202260/17301/11-10

CENTRAL PENNSYLVANIA
BAR & RESTAURANT – JUST
LISTED πάνω σε 2,5 acres, κτίριο
3,700 τ.π., με χώρο για επέκταση.
Εξαιρετική τοποθεσία, μεγάλη κίνηση, κοντά στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, συγκροτήματα γραφείων και
κατοικιών. 200 θέσεις στάθμευσης.
Η τιμή περιλαμβάνει την επιχείρηση, τον εξοπλισμό και άδεια ποτού. Σε εξαιρετικά καλή τιμή πώλησης, ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται.
PRICE:
$125,000
with
$3,000/Month Rent.
DINER – 24-ωρη επιχείρηση σε 1,50
acres. 6.000 τ.π. κτίριο με 280 καθίσματα. PRICE: $1,800,000
Owner financing with $400,000
down payment.
RESTAURANT – γωνιακό σε 6+
acres. Θέση μεγάλης κυκλοφορίας.
8,100 τ.π., κτίριο με 300 καθίσματα.
Καλή επιχείρηση! Η τιμή περιλαμβάνει την επιχείρηση, τον εξοπλισμό
και το ακίνητο. PRICE: $2,100,000
Owner financing with $450,000
down payment.
RESTAURANT/BAR - Πολύ δημοφιλές! Εξαιρετική τοποθεσία, στην
επιχειρηματική περιοχή downtown.
Υψηλός όγκος πωλήσεων. Private
bar/ dining area for parties. Πωλείται η επιχείρηση, ο εξοπλισμός, η
άδεια ποτού και το ακίνητο. PRICE:
$1,500,000 Owner financing with
$350,000 down payment.
FORMER
RESTAURANT/BANQUET FACILITY 17,500 τ.π. κτίριο,
σε 4.63 acres, με 225 καθίσματα στο
χώρο του dining and 280 καθίσματα
για τη χρήση banquet και με ξεχωριστό κατάστημα δώρων. Πωλείται
το ακίνητο και ο εξοπλισμός.PRICE:
$1,750,000 – Owner financing
with $400,000 down payment.
COMMERCIAL REALTY GROUP, INC.
1300 Market Street, Suite 305
Lemoyne, PA 17043
(717) 761-8106 EXT. 104
THOMAS MALLIOS, BROKER
www.commercialrealtygroupinc.com
2040RE/321/12-31

ΝΕW ENGLAND LOCATIONS
1)
PIZZERIA/FAST
FOOD,
CHELMSFORD, MA, 1200 τ.π., σε
εμπορικό δρόμο. Εβδομαδιαίες εισπράξεις
$7-8,000.
Ενοίκιο
$1,900/μήνα.15 χρόνια λίστα. Εξοπλισμός σε πολύ καλή κατάσταση.
Πωλείται η επιχείρηση $99,000 με
τα μισά προκαταβολή.
2) PIZZERIA/FAST FOOD, NEW
HAMPSHIRE. Κεντρικός δρόμος,
parking. Επιχείρηση καθιερωμένη
για 10τίες. Delivery, εισπράξεις
$18,000
/εβδομ.
Eνοίκιο
$3,250/μήνα ΝΝΝ, μεγάλη λίστα.
Πωλ. η επιχείρηση $360,000 με το
1/2 προκαταβολή.
3) RESTAURANT/BAR/PIZZERIA: S.
NEW HAMPSHIRE πάνω απο 4,000
τ.π., με patio. Ετήσιες εισπράξεις
πάνω από $1,000.000 Ενοίκιο
$4,200/μήνα, λίστα 13 χρόνια.
Όμορφο dining room, μεγάλο parking. Πωλ. επιχείρηση $475,000 με
τα 1/2 προκαταβολή. Κερδοφόρα
επιχείρηση.
4) BREAKFAST/HYANNIS CAPE
COD MA: Εποχιακό, ιδανικό για 6
μήνες. Εισπράξεις το καλοκαίρι 3μήνες $25-30,000/εβδομ. 240 καθίσματα μέσα & patio. Ωράριο 6 π.μ.2μ.μ. Ενοίκιο $3,500/μήνα, λίστα
19 χρόνια. Πωλ. η επιχείρηση για
$600,000
με
προκαταβολή
$250,000.
5) PIZZERIA/RESTAURANT: BRISTOL RHODE ISLAND. Σε κεντρική
περιοχή. Εισπρ. $25,000/ εβδομ.
Ενοίκιο $4,100/μήνα. Ωραίο μεγάλο
dining room, 100 καθισμ., λίστα 19
χρόνια. Πωλ. η επιχείρηση
Τ.$375,000 με $150,000 προκαταβολή.
6) PIZZERIA/RESTAURANT: SOUTH
NEW HAMPSHIRE, 1ώρα απο το
BOSTON, 3,100 τ.π., μεγάλη λίστα,
ενοίκιο 5,500 με όλα included.
Εισπρ. $25-28,000/εβδομ., 93 καθίσμ., μεγάλο parking, όμορφο dining room, μοντέρνα κουζίνα. Πωλ.
επιχείρηση $650,000. με $250,000
προκαταβολή. Πολύ κερδοφόρο!!!
OLYMPIC GROUP REALTY
(508) 274-1916 • (781) 297-2000
207496/623/12-31

EYKAIPIEΣ!!!
• PIZZA/BROOKLYN: Εβδομ. εισπρ.
$6,5-7,000, λίστα 10 χρ.
Ενοίκιο
$1,600. Ολική T. $75,000.
• COFFEE SHOP/MANHATTAN:
Εβδομ. εισπρ. $39-40,000, λίστα 10
χρ. Κλείνει νωρίς. T. $875,000.
• LUNCHEONETTE/BROOKLYN:
Εβδομ. εισπρ. $4,000, λίστα 10 χρ.
Ολική T. $25,000.
• COFFEE SHOP/BRONX: Εβδομ.
εισπρ. $8,500, λίστα 10 χρ. Ενοίκιο
$2,500. T. $175,000.Προκ. $75,000
• COFFEE SHOP/BROOKLYN:
Εβδομ. εισπρ. $12,000, λίστα 10 χρ.
T. $235,000.
• DELI/BROOKLYN: Εβδομ. εισπρ.
$7-8,000, λίστα 10 χρ. T. $100,000.
Προκ. $50,000.
• HUBURGER PLACE-COFFEE
SHOP/BROOKLYN: Eβδομ. εισπρ.
$24,000. Ολική T. $400,000. Προκ.
$200,000.
• DINER QUEENS. Eβδομ. εισπρ.
$22-23,000, λίστα 17 χρόνια. Ενοίκιο $4,000. T. $525,000. Προκ.
$250,000.
• COFFEE SHOP/lunchonette /NJ:
Εβδομ. εισπρ. $30-32,000, λίστα 17
χρ. Ενοίκιο $6,000 Ολική T.
$825,000. Προκ. $250,000.
• COFFEE SHOP/MANHATTAN:
Εβδομ. εισπρ. $40-42,000, λίστα 12
χρ. Ενοίκιο $15,000 με τους φόρους.
T. $800,000
• COFFEE SHOP/MANHATTAN:
Εβδομ. εισπρ. $18,000, λίστα 10 χρ.
Ενοίκιο $8,000 Ολική T. $300,000.
• DINER/LI: Eβδομ. εισπρ. $3235,000, λίστα 35 χρόνια. Ενοίκιο
$7,500 T. $900,000. Προκ.
$250,000.
PETER BUSINESS BROKER
(646) 725-6166
201278/847/12-31

Πωλήσεις
Eμπορικών Aκινήτων
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΣ.
•MANHATTAN, Landmark Building139 Units with River side views &
Park views Above- $100 M
•MANHATTAN, 24 Units & 2 retail
stores Above- $ 20 M
•MANHATTAN, 5 Star Hotel-Prime
Location Above- $200 M
•MANHATTAN, Little Italy-21 Units
& 1 Commercial -$22 M
•MANHATTAN, 8 Units & 2 Retail
$ 10 M
•MANHATTAN, Near Grand Central
Terminal- Mix Use $4.350 M
•BRONX, 60 Units & 2 Retail $6.25 M
•BRONX, 35 Units $2.650 M
•BRONX, Mix Use- 22 Units & 2 Retail $ 1.175M
•BRONX, 8 Units $975,000
•LONG ISLAND, OCEANSIDE,
PATCHOGUE, LINDENHURST,
AMITYVILLE, Strip Centers and
Medical Office Building for sale.
Call for info.
We also offer
Property Management Services
www.precise-propertymanagement.com

Expertise Realty
Precise-Property
Management
646-235-9625
tiffany@expertiserealty.com
Tiffany Papazafiropoulos-Broker
202059/10925/11-25

Πωλήσεις Οικιών
REALTY EXECUTIVES TODAY

ROULA ANGELIDIS, GRI,CRS

200142/16167/12-31

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

SENIOR VICE PRESIDENT
ASSOCIATE BROKER
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
• ASTORIA/ 30 Ave., ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ, κοντά στο τρένο, ΚΤΙΡΙΟ 20
Οικογενειών με 61 δωμάτια.
• ASTORIA/ L.I.C. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ,
ΚΤΙΡΙΟ 8 Οικογενειών με 7 διαμερίσματα των 2 υπνοδωματίων και 1
διαμέρισμα του ενός υπνοδωματίου.Εισόδημα $125,000.
• ΑSTORIA/30 Ave., ΟΙΚΙΑ 2 οικογ.,
τούβλινη, ημιανεξάρητη, των 2
υπνοδ. και 3 υπνοδ., τελειωμένο
υπόγειο, 2 γκαράζ και driveway. Τ.
$845,000.

ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΕ

ΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
Tel: (718) 956-3333
Cell: (347) 249-8072
Angelidis.roula@gmail.com
221793/2430/11-30

0ΙΚΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

KEYSTONE REALTY USA
Office: (631) 261-2800
SERVING THE NORTH FORK OF LONG ISLAND
Riverhead, Mattituck, Cutchogue, Southold, Greeport, Orient

If you are Buying or Selling
a home…
for professional advice,
honesty and service
Call:

222014/16236/06-22-13

• STATEN ISLAND: PIZZA/CAFÉ,
εξαιρετική τοποθεσία, εβδομαδιαίες
εισπράξεις
$16-18,000.
Τιμή
$550,000. Προκαταβολή 250,000.
• STATEN ISLAND: GYRO/SOUVLAKI ανοιχτό για lunch, dinner και
delivery. Η τιμή μειώθηκε δραστικά.
Ιδιοκτήτης βιάζεται λόγω υγείας. Δεκτές όλες οι προσφορές τοις μετρητοίς.
• BROOKLYN: PIZZA/GRILL ανοιχτό
6 μέρες, ενοίκιο $1,700. Πρέπει
επειγόντως να πουληθεί. Δεχόμαστε
προσφορές.
• ROCHESTER, NY/DINER, επιχείρηση έτοιμη προς ενοικίαση με option to buy the property. Ευκαιρία.!
Τηλεφωνήστε για πληροφορίες.
• P.A: DINER, 4 χρόνων επιχείρηση,
καλή για 2 συνεταίρους, με 250+
καθισμ., θυσιάζεται για το κόστος
του liquor license Ευκαιρία. Τηλεφωνήστε για περισ.πληροφορίες.
• CENTRAL NEW JERSEY: DINER
230 καθ., πολύ μεγάλη λίστα, λογικό ενοίκιο. Εβδομ. εισπρ. $40’s. Τ.
$1,150,000 με προκατ. $ 400,000.
Ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί.
• PENNSYLVANIA, BUCKS COUNTY,
κοντά στα καζίνα. DINER 300+
καθ., με άδεια ποτού, εβδομ. εισπρ.
$70’s. Καλή επιχείρηση. Η τιμή μειώθηκε δραστικά. Ο ιδιοκτήτης βιάζεται να πουλήσει.
•DINER 260 καθ., με άδεια ποτού,
σε 2 acres prime land .Εβδομ. εισπρ.
$60’s. Πωλείται η επιχείρηση και το
ακίνητο.
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ DINERS
ΚΑΙ RESTAURANTS ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πέστε μας τι επιθυμείτε και τι
διαθέτετε και εμείς θα σας το βρούμε.
Zητήστε τον κ. Πάρη
ACT NOW REALTY
(718) 981-5800
ή στό κινητό (718)619-7985

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

www.villaekali.com

Licensed Realtor CBR
Direct: (631) 466-7649
E-mail:vouladiakovasilis@yahoo.com

207860/438/12-31

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

Εκάλη, στο πιο "exclusive"
προάστειο της Αθήνας,
πωλείται υπέροχη ΒΙΛΑ
2.200τμ (περίπου 24.000sf).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως έχει ή ως 4 ανεξάρτητα
σπίτια ανάλογα με τις ανάγκες
του ιδιοκτήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ.: (011-30) 6984-100-977
e-mail: info@villaekali.com

VOULA DIAKOVASILIS

EYKAIPIEΣ!!!
1) RESTAURANT/PUB-near PUTNAM,CT. Ετήσιες Ακαθάριστες εισπράξεις $750,000. Λίστα 20 χρόνια, 80 καθίσματα, απλό μενού
50/50 Food & Liquor, ενοίκιο $3,400
συμπεριλαμβάνει ΝΝΝ. Πολύ κερδοφόρο. Τ.$375,000 προκαταταβολή $150,000.
2) PIZZA/RESTAURANT-CENTRAL
CT. 40min απο το Hartford. Μεγαλύτερη λίστα διαθεσ, καθιερωμένη 25
χρ. επιχ/ση. Εβδομ. Εισπρ $15,000
χωρίς DELIVERY. 54 καθισμ., B+W,
parking. Ενοίκιο μόνο $ 2,000/μήνα
για 10 χρόνια. Τ. $375,000, προκαταταβολή $150,000.
3) PIZZA/SUBS - MANCHESTER,
N.H. Εβδομ. εισπρ. $11,000. Ενοίκιο
μόνο $1,374 incl. NNN, Parking. Τ.
$225,000, με προκαταβολή $100,000.
4)
ROAST
BEEF/SUBS
–
PORTSMOUNTH, N.H. Εβδομ. εισπρ.
$9,500. Parking, Busy RT1, Put Pizza
and do much more. Τ. $185,000, με
προκαταβολή $90,000.
5) PIZZA/SHOP, near DARTMOUTH
College, VERMONT. 15-20 χρόνια
λίστα.Καινούργιος εξοπλισμός. 52
καθίσματα,18 θέσεις parking.
Εβδομ. εισπρ. $13,000 χωρίς delivery και πολύ απλό μενού. Ενοίκιο $
2,200/μήνα +ΝΝΝ, RE +Bldg.Πολύ
κερδοφόρο. Τ. $350,000 προκαταταβολή $175,000.
6) PIZZA/SUBS-BRAINTREE/RANDOLPH, MA, Εβδομ. εισπρ. $7,000,
44 καθισμ., 3,000τ.π. Ανοικτά 6 μέρες. Ολα καινούργια. Τ. $150,000,
προκαταταβολή $60,000.
7) PIZZA/SHOP-QUINCY, MA.
Εβδομ. εισπρ. $10,000, 10-15% delivery.Ενοίκιο $ 3,000/μήνα, 15 χρόνια λίστα. 32 καθίσματα και parking.
Τ. $265,000, προκαταταβολή
$100,000.
Listings wanted New England area
We have buyers
JIM PAPPAS R.E. (508) 668-6702

Nassos G. Prapas Owner/Broker

149886/18182/11-08
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Getinformed
www.thenationalherald.com

< BAYSIDE WEEKSWOODLAND:
Contemporary Mediterranean VILLA κουζίνα διακοσμημένη με γρανίτη,
σαλόνι με τζάκι, τραπεζαρία, 4 υπνοδ.,
3½ λουτρά με 2 jacuzzis, τελειωμένο
υπόγειο, 3 μπαλκόνια, spa στην αυλή,
γκαράζ. Τ. $1,788.000
< ASTORIA: COMMERCIAL BUILDING 75x80 τ.π. σε R6 zone, σε κεντρικό δρόμο κατάλληλο για μαγαζιά
και διαμερίσματα. Τ. $5,5Μ.
< BAYSIDE: MONOKATOIKIA ανεξάρτητη, τούβλινη μεγάλη κουζίνα,
σαλόνι, τραπεζαρία, 3 υπνοδ., 2½
λουτρό, τελειωμένο υπόγειο. Τ.
$785,000.
< BEECHHURST: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
custom made, water view, ανεξάρτητη, μεγάλη κουζίνα, σαλόνι με τζάκι,
τραπεζαρία, family room, 3 υπνοδ., 2
½ λουτρά, τελειωμ. υπόγειο, γκαράζ
2 αυτοκ., κεντρικός κλιματισμός,
μπαλκόνια. Τ. $1,299,000.
< BAYSIDE HILLS: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,
τούβλινη, τύπου Tudor, καινούργια
κουζίνα και μπάνια, σαλόνι με τζάκι,
τραπεζαρία, 3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια,

γκαράζ, τελειωμένο υπόγειο. Τ.
$739,000.
< FLUSHING NORTH: ΜΟΝΟKATOIKIA, ανεξάρτητη, επί οικοπέδου
40Χ110, σαλόνι με τζάκι, τραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, τούβλινη, 4 υπνοδωμάτια, 1 ½ μπάνιο, τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ. Τ. $639,000
< FLUSHING: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τούβλινη πλησίον αγοράς και συγκοινωνίας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 3
υπνοδωμάτια, 1 ½ μπάνιο, υπόγειο,
γκαράζ. Τ. $539,900
< RENTALS: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ προς
ενοικίαση του 1-2 ή 3 υπνοδ., list your
apartments with us.
< FLUSHING: ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ανεξάρτητη, πλησίον της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου. 1ος όροφος είναι
Medical Office. 2os όροφος είναι διαμέρισμα 5 δωματίων. Τελειωμένο υπόγειο, γκαράζ 2 αυτοκινήτων. Τ.
$849,000
< FLUSHING: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 1
υπνοδ., σε ωραία περιοχή και καλή
κατάσταση. Χαμηλά κοινόχρηστα. Τ
$139,000
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CENTURY 21 PAPALAS REALTY
194-17 NORTHERN BLVD., FLUSHING, NY

(718) 357-4800

ΔεχόμαστεAMERICANEXPRESS,VISA,MASTERCARDκαιDISCOVERγιααγγελίες,διαφημίσειςκαισυνδρομές(718)784-5255
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• ASTORIA/UPPER DITMARS ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ανεξάρτητη, 4 υπνοδωμάτια, υπόγειο, ωραίος κήπος. T.
$549,000. Χρειάζεται δουλειά.
•ASTORIA/DITMARS, 37 St., ΟΙΚΙΑ
2 οικογενειών, τούβλινη, των 4 + 3
δωματίων, υπόγειο, γκαράζ χρειάζεται δουλειά. ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Τ. $639,000
•ASTORIA/ 24 AVE., ΟΙΚΙΑ 2 οικογενειών, τούβλινη με ΜΑΓΑΖΙ και 2
διαμερίσματα των 4+4 δωματίων. Τ
$875,000.
• ASTORIA /CONDO, 1 όροφος, 2
υπνοδ., ανακαινισμένο με πλυντήρια ρούχων και πιάτων εντός. Χαμηλά κοινόχρηστα
•ASTORIA/35th Ave & 33rd St., ΟΙΚΙΑ 2 οικογ., 5+6 δωμ.
Τ $695,000.
•ASTORIA/UPPER DITMARS, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO, 3 1/2 δωμάτια,
ένα υπνόδ. και υπόγειο. Σε εξαιρετική κατάσταση. Τ $239,000.
• ASTORIA /UPPER DITMARS ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ CONDO, 3 1/2 δωματίων
με υπόγειο. Εξαιρετική κατάσταση.
Τ. $259,000.
*****************
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!!!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με την συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού, γαμπρού, θείου, ανιψιού, εξαδέλφου, νονού και φίλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΔΗΜΑΤΗ
22221RE/45/12-31

• ASTORIA/BROADWAY RESTAURANT 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,
πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων και
πλυντήριο πιάτων. T. $310,000. Tηλ.
έχουμε το κλειδί!
• LONG ISLAND CITY: Διπλό γωνιακό ΟΙΚΟΠΕΔΟ 18Χ200, (200 π.
πάνω στη 35η λεωφ.). Υπάρχει μέσα
διόροφο κτίριο που περιλ. στο ισόγειο
μαγαζί και στο 2ο όροφο διαμέρισμα.
Επίσης υπάρχει χώρος για πάρκινγκ
15 αυτοκινήτων. Τ. $950,000.
• LONG ISLAND CITY: Mεγάλο ΟΙΚΟΠΕΔΟ 50Χ150, πάνω σε κεντρική
λεωφόρο. Στο οικόπεδο υπάρχουν
2 ΟΙΚΙΕΣ των 2 οικογ. εκάστη. Εξαιρετική ευκαιρία για πεπειραμένο κατασκευαστή. Τ. $2,800,000.
• ASTORIA, 30th Ave area: EΠAΓΓEΛMATIKOΣ XΩPOΣ με έγκριση για ιατρικό ή κοινοτικό κέντρο ή γραφεία
συλλόγου, 3,750 τ.π. Eνοίκιο $6,250
τον μήνα.
• ASTORIA/UPPER DITMARS, BARCLAY GARDENS: ΔIAMEPIΣMA/
CONDO 820τπ., 2 υπνοδ., εξαιρ. κατάσταση, πλυντήριο/στεγνωτήριο,
κοινόχρηστα $328/μήνα. T. $460,000.
• ASTORIA/SHORE TOWER: ΔIAMEPIΣMA CONDO ενός υπνoδ. με
μπαλκόνι και ξύλινα πατώματα, πάρκιν για 1 αυτοκίνητο. T. $440,000.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ!
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ CREDIT ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ!
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔANEIO & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗTOY ΣΑΣ!

GLOBAL CITY REALTY, INC.,

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

Εργολάβοι
KREOS DECORATORS, CO. INC
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, NY LICENSE. Δωρεαν
τηλεφωνο 1-800-226-6907 (718)
777-1445 ΦΑΞ: (718) 301-5782
709817/7125/11-30

από τους Οθωνούς Κερκύρας

τελούμε μνημόσυνο στον ιερό ναό των Αγίων Αικατερίνης
και Γεωργίου, 22-30 33rd St., Astoria, NY 11105,
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.,
για την ανάπαυση της ψυχής του.

τελούμε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, 3573 Bruckner Blvd., Bronx, NY 10461
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάπαυση της ψυχής του.
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Η σύζυγος
AΓΑΘΗ ΚΑΤΕΧΗ
Τα παιδιά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΗ ΑΒΒΕ ΚΑΤΕΧΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΝΕΣHΣ
Τα εγγόνια
ΙΩΣΗΦ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΕΣΗ
Τα αδέλφια
ΙΩΑΝΝΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ
ΑΓΑΘΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΑΣ
Οι κουνιάδοι
ΣΠΥΡΟΣ και ΑΝΑΣΤΑΣIA ΜΗΤΣΙΑΛΗ
Οι αναδεκτοί
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ και ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΧΗ
ΣΟΦΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΔΑΜΗΣ
Οι θείες
ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΚΙΟΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΤΕΧΗ

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Η σύζυγος
ΣΟΥΖΗ ΠΟΔΗΜΑΤΗ
Τα παιδιά
ΜΟΡΦΙΑ SOKOLIC
ΦΩΤΕΙΝΗ και KIRK STEPHEN
Tα εγγόνια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΜΑΡΙΟΣ SOKOLIC
ΛΟΥΚΑΣ και GRACE (ΧΑΡΙΣ) STEPHEN
Τα αδέλφια
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και ΕΦΗ ΠΟΔΗΜΑΤΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΗ
Οι κουνιάδοι
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΓΚΑΡΗ
ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς εδώ
και στην Ελλάδα.
9013189/16979

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

Μέντιουμ/Αστρολόγοι

Ιστολόγιο Εθνικού Κήρυκα

9013191/1862

w w w. e k i r i k a s . c o m

Γραφεία Τελετών

(718) 932-4097

Δικηγόροι

ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΤΕΧΗ (ΛΟΥΜΠΗΣ)

από τη Λέσβο

33-01 Broadway, 2nd floor
Astoria, NY 11106
227944/1369/12-31
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ΜΑΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Φέρνω πίσω την αγάπη. Νοιώθετε χαμένοι, έχετε
κατάθλιψη, είστε μόνοι; Υποφέρετε από το κακό μάτι;
Διώχνω όλα τα αρνητικά και φέρνω καλή τύχη.
Φέρνω πίσω τον αγαπημένο σας, τα παιδιά σας, χρήματα, υγεία.
Σας καθοδηγώ και σας προστατεύω.
1527 York Ave., Apt. 1F, New York, NY 10028

LITRAS
FUNERAL HOME

(646) 236-0082 • ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Καθιερωμένο από την Οικογένεια LITRAS

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Για την πιό δύσκολη στιγμή της Ζωής.
Οταν φεύγουν για το αιώνιο ταξίδι τα αγαπημένα πρόσωπα, αποταθείτε στο

Με την συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του πολυαγαπημένoυ
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και και εξαδέλφου

Litras Funeral Home,

ΕΛΕΝΑ
Σας βοηθάω σε όλα τα προβλήματα
όπως οικογενειακά, ερωτικά, γάμου.
Φέρνω καλή τύχη.
Μην αφήνετε την απόσταση
ή το χρόνο να γίνει εμπόδιο
στην ευτυχία σας.
Mια επίσκεψη θα σας πείσει
πως είμαι ανώτερη από όλους τους άλλους.
Για ραντεβού τηλεφωνήστε τώρα

που για 75 χρόνια εξυπηρετεί τον Ελληνισμό, με πιστότητα και αξιοπρέπεια,
ακολουθώντας με κάθε λεπτομέρεια τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις.

MAIN OFFICE 24 Hour

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

1-800-BGLITRA
83-15 Parsons Blvd, Jamaica, NY 11432
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(718) 522-3495
Στην Astoria για 30 χρόνια

Τώρα στο Greenpoint Brooklyn,

Η πίστη είναι απαραίτητη τόσο για σας...

10 λεπτά από την Astoria

760 Manhattan Ave.
Greenpoint, Brooklyn, NY 11222

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ
από το Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας
τελούμε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου, 84-35 152nd Street, Jamaica, NY 11432
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 2012 και ώρα 10:00 π.μ.,
γαι την ανάπαυση της ψυχής του.
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

όσο και για μας.
Γνωρίζουμε ότι με το να ακολουθούμε
τα πιστεύω μας σας βοηθούμε να
δυναμώσετε την δική σας πίστη.
Οποια κι αν είναι η επιθυμία σας
πιστέψτε μας την καταλαβαίνουμε.

Η σύζυγος
ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τα παιδιά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΙΟΥΡΑΣ
Τα εγγόνια
ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η αδελφή
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΙΕΝΤΗ
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.
9013185/18291

Το γραφείο που έχει κερδίσει την προτίμηση σας

Ελληνική επιχείρηση, οικογενειακής ιδιοκτησίας

ab
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τηλ.: (718) 784-5255 • Φαξ: (718) 472-0510
E-mail: subscriptions2@ekirikas.com
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Το Χρώμα της Αγοράς

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ
Του Θεοδώρου Καλμούκου

Του Αριστοτέλη Οικονόμου
Ενα πράγμα είναι σίγουρο: οι τελευταίες εβδομάδες δεν
έχουν υπάρξει βαρετές. Μετά από ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο για τον Μιτ Ρόμνεϊ, ο τυφώνας «Σάντι» πάγωσε τη ζωή
της βορειοανατολικής Αμερικής και κατάφερε να κλείσει για
δύο μέρες το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το ότι ο Ρόμνεϊ
κέρδισε την υποστήριξη της μεγαλύτερης εφημερίδας της Αϊόβας
- πρώτη φορά σε 40 χρόνια που η «Des Moines Register» υποστηρίζει Ρεπουμπλικανό υποψήφιο - πλέον έχει ξεχαστεί. Αυτό
που θυμάται τώρα ο κόσμος είναι το πώς διαχειρίστηκε ο πρόεδρος Ομπάμα τον τυφώνα «Σάντι».
Εννοείται πως ο Πρόεδρος της χώρας σε τέτοιες καταστάσεις
πρέπει να είναι πρώτα Πρόεδρος και μετά υποψήφιος. Οι εικόνες του Μπαράκ Ομπάμα στο ελικόπτερό του με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Νέας Ιερσέης, Κρις Κρίστι, δίνουν μια
εντύπωση ενότητας, μια εντύπωση που χρειάζεται η χώρα όχι
μόνο αυτή τη στιγμή αλλά και γενικότερα. Ο κόσμος δικαιολογημένα θα αξιολογήσει θετικά το ρόλο του προέδρου Ομπάμα
τις τελευταίες μέρες. Συγχρόνως θα έπρεπε να κάνει μια πιο
ολοκληρωμένη ανάλυση της θητείας του. Οι εικόνες στο ελικόπτερο είναι πολύ διαφορετικές από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο πρόεδρος Ομπάμα το άλλο κόμμα σχετικά με το
νόμο υγείας που προώθησε. Η τελευταία εντύπωση όμως ίσως
να μετράει παραπάνω από την πρώτη εντύπωση.
Είναι σχεδόν απίστευτο ότι η φύση αποφάσισε να φέρει τέτοιο τυφώνα στην Αμερική μόλις λίγες μέρες πριν τις εκλογές.
Είναι επίσης απίστευτο ότι οι εκλογές έχουν επιτέλους φτάσει.
Το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως ανέφερα σε προηγούμενη
στήλη, θα έχει άμεση οικονομική επιρροή, καθώς θα καθορίσει
με ποιον τρόπο θα λυθεί ο αναμενόμενος «δημοσιονομικός
γκρεμός». Ανεξάρτητα από την έκβαση των εκλογών, τα δύο
κόμματα θα εργαστούν μαζί για μια λύση σε αυτό το επικείμενο
σενάριο. Το τοξικό πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων δύο
ετών θα πάρει επιτέλους μια ανάσα.
Συγχρόνως το αποτέλεσμα θα φανερώσει σε τι βαθμό ο πληθυσμός της χώρας είναι διχασμένος. Πολλές δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι ο Μιτ Ρόμνεϊ κερδίζει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους κατά 15%. Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι στο ιδεολογικό
κέντρο έχουν ιστορικά καθορίσει την έκβαση των εκλογών. Αν
όντως ο Ρόμνεϊ τους κερδίσει τη μέρα των εκλογών με τέτοια
διαφορά αλλά χάσει την εκλογική μάχη, αυτό θα είναι ενδεικτικό της πόλωσης που υπάρχει. Στην ουσία δεν θα υπάρχουν
αρκετοί ανεξάρτητοι ψηφοφόροι για να υπερκεράσουν τον
αριθμό των κομματικών ψηφοφόρων. Θα είναι μια πρωτοφανής
κατάσταση για την Αμερική.
Οπως έχουμε αναφέρει πρόσφατα, οι μετοχές έχουν βρει
μια διακύμανση κοντά στις 1.450 μονάδες από την οποία δύσκολα θα ξεφύγουν. Αν υπάρχει κάποια δυναμική θα είναι μάλλον αρνητική, καθώς μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες έχουν αρχίσει να απολύουν υπαλλήλους και να κόβουν μονάδες παραγωγής. Οι κινήσεις τους είναι χαρακτηριστικές της μειωμένης
ζήτησης που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως, η οποία κάνει την
αύξηση των εσόδων δύσκολη. Πέρα από τις μετοχές, και ο χρυσός παρουσιάζει αρνητική δυναμική. Εχει χάσει περίπου 100
δολάρια την ουγγιά από την ανακοίνωση της Fed για το τρίτο
πακέτο εξαγοράς μετοχών. Βρίσκεται τώρα σε πιο φυσιολογικά
επίπεδα σχετικά με τη ζήτηση για ράβδους από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Αυτή την Παρασκευή είχαμε και την τελευταία έρευνα του
υπουργείου Εργασίας πριν τις εκλογές. Το ποσοστό ανεργίας
επισήμως αυξήθηκε από το 7,8% στο 7,9%, αλλά σε μεγάλο
βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι παραπάνω άτομα προσπαθούν
να βρουν εργασία ξανά. Η δημιουργία 171.000 θέσεων εργασίας
ήταν ένα ακόμα θετικό βήμα. Οι προσδοκίες των αναλυτών
ήταν αρκετά χαμηλότερες, κοντά στις 125.000 θέσεις. Επίσης.
μειώθηκε και το ποσοστό ανεργίας που συμπεριλαμβάνει άτομα
με μερική απασχόληση. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική εικόνα
από όλες τις πλευρές.
Η αμερικανική οικονομία φαίνεται να βελτιώνεται από αρκετές απόψεις αν και υπάρχουν ακόμα αδυναμίες. Ας μην ξεχνάμε π.χ. ότι το ποσοστό ανεργίας έχει πέσει αλλά συγχρόνως
έχει πέσει και το μέσο εισόδημα. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη
της Οικονομίας υστερείται προς το παρόν ποιοτικά. Παρ’ όλα
αυτά οι θετικές εξελίξεις είναι σίγουρα θετικές και από μόνες
τους μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ανάπτυξη. Το μεγάλο
ερώτημα για τους επενδυτές τώρα είναι σε ποιο σημείο η Fed
θα σταματήσει την επ’ αόριστον αγορά ομολόγων που ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο. Ισως να μάθουμε παραπάνω πληροφορίες
στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Γραφεία Τελετών
H οικογένεια που συμπαραστάθηκε και θα εξακολουθήσει να συμπαραστέκεται
για πολλά ακόμα χρόνια στην Ομογένεια
Σαν καλοί γείτονες έχουμε βρεθεί στο πλευρό οικογενειών σε δύσκολες
στιγμές και ευελπιστούμε ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε
τις υπηρεσίες μας στην κοινότητα για πολλά ακόμα χρόνια

Τι εβδομάδα καταιγίδων, πλημμυρών
και αγέρηδων, πυρκαγιών και ισοπεδώσεων δρόμων, σπιτιών, γεφυρών, πόλεων και
συγκοινωνιών, των πάντων δηλαδή ήταν
τούτη που μας πέρασε, Αδέλφια μου Ελληνες, από το τρομακτικό χτύπημα της
«Σάντι» η οποία παρέλυσε την καρδιά του
κόσμου, τη Νέα Υόρκη. Στη φιλτάτη ημών
γενέτειρα υπάρχει η απειλή της μόνιμης
καταιγίδας που την λένε οικονομική κρίση,
η οποία με τη βοήθεια του Φώτη του σοβαροφανούς λίγο έλλειψε να στείλει τον
Αντώνη στην πτώση για να δει τη γλύκα.
Το ΧΑΣΟΚ τετέλεσται, Αδέλφια μου Ελληνες, κι ως μάρτυρα επικαλούμαι τον Λοβέρδο τον αείποτε με ύφος οργισμένο ο
οποίος το διακήρυξε με στεντόρεια φωνή
πως το ΧΑΣΟΚ «έκλεισε τον κύκλο του»
δηλαδή τέλειωσε, δεν είναι σαν τη Νέα
Δημοπρασία που εξακολουθεί να βρυχάται
πάνω στην επιθανάτια κλίνη.
Εχει όραμα ο άνθρωπος και το είπε, πως
είναι «αποφασισμένος να αγωνιστεί για να
ξαναγίνει ισχυρή (η δημοκρατική παράταξη) με πρόσωπα και δίκτυα που θα βρουν
κοινή πορεία και θα αποτελέσουν τον νέο
πλειοψηφικό κεντροαριστερό πόλο που θα
νικήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, πιάσε το αυγό και κούρεψέ το, εδώ η Ελλάδα χάνεται
κι ο Λοβέρδος ονειρεύεται καινούργιες
κομματοκρατίες.
Κι ενώ ο κόσμος χάνεται συνέλαβαν τον
εκδότη του περιοδικού Hot Doc, Κώστα
Βαξεβάνη, με διαταγή εισαγγελική για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αλλά και
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, λόγω

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος υπουργός επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζεται για την
ίδρυση καινούργιου κόμματος.
της δημοσιοποίησης του θρυλικού καταλόγου Λαγκάρντ με ονοματάκια πολλών που
έχουν τα ευρώ τους στο εξωτερικό. Προσοχή, δεν είναι παράνομο, ούτε κολάσιμο
να έχει ένας Ελληνας επιχειρηματίας ή
οποιοσδήποτε πολίτης χρήματα σε τράπεζα
του εξωτερικού αρκεί να είναι καθαρά όχι μαύρα εννοώ - και φορολογημένα. Κι
επειδή το θέμα μ’ αυτόν τον κατάλογο της
Χριστίνας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις
με τον Βαγγέλη, τον Παπακωνσταντίνου
και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, τον ξεφούρνισε ο δημοσιογράφος καλώς πράξας

και βρήκε τον μπελά του. Μη χειρότερα
Αγιε μου Φανούριε που φανερώνεις στους
δημοσιογράφους ξεχασμένους και χαμένους καταλόγους.
Ακουσα τον Κάρολο και συγκινήθηκα
βαθύτατα όταν είπε μετά την παρέλαση το
σοφό, πως, «δεν μπορεί να ζητάς περισσότερα από αυτόν τον λαό» και πρόσθεσε «οι
επόμενοι μήνες να είναι μήνες που θα εμπνεύσουν την ελπίδα στο λαό μας ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση». Εκείνος όμως και
οι λοιποί κρατικοδίαιτοι καλά τρώνε και
καλά πίνουν με τα όλα τους πληρωμένα,
αλίμονο στον δύσμοιρο ελληνικό λαό που
σφίγγει το ζωνάρι σε σημείο που κινδυνεύουν να κοπούν το έντερά του.
Αλήθεια τι έχουν να πουν ο Κάρολος, ο
Αντώνης, ο Βαγγέλης, ο Φώτης, και οι λοιποί της εξουσίας στην κοπέλα και μάλιστα
σημαιοφόρο, η οποία παρήλασε χωρίς παπούτσια κατά τη διάρκεια της μαθητικής
παρέλασης στο Σύνταγμα, θέλουσα να δηλώσει με την κίνησή της αυτή την αγανάκτησή της για τα σκληρά μέτρα λιτότητας;
Τι;
Κάποιος πρέπει να βρεθεί, Αδέλφια μου
Ελληνες, και να στείλει στα νώτα του έξω
απ’ εδώ τον Σόιμπλε, ο οποίος μια και δυο
ταπεινώνει την Ελλάδα μ’ αυτό το βλοσυρό
του ύφος. Προχτές ακόμα είπε ότι «δεν
έχει κριθεί ακόμα το μέλλον της Ελλάδας
στο ευρώ». Δύσμοιρη Ελλάδα πού σε κατάντησε ο Γιώργος ο ανελλήνιστος, ο οποίος ως γνωστό πέτυχε «μηδέν στο πηλήκιο»
και σήμερα είναι ινστρούχτορας στο «Χάρβαρντ». Αν είναι δυνατόν!

Ιδιοχείρως...

Ο σκοταδισμός στην ενημέρωση και η δίωξη της ελευθεροτυπίας

Ο

λοένα και θλιβερότερο
γίνεται το τοπίο της κυβερνητικής πολιτικής
εναντίον των Μέσων Ενημέρωσης και των έγκριτων δημοσιογράφων στην Ελλάδα της αποσύνθεσης και του μαρασμού. Θα
πίστευε κανείς ότι υπό τη συγκυρία, δηλαδή τη συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων, δεν θα
υπήρχαν διώξεις και προπηλακισμοί των δημοσιογράφων.
Ωστόσο, στην ολιγόμηνη πορεία
της τρισυπόστατης κυβέρνησης,
γίναμε μάρτυρες ακραίας κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους των
κυβερνώντων.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από την αρχή με την
άσκηση πίεσης στον πρώην διευθυντή του «ΑΜΠΕ» κ. Ηλία
Μάτσικα να παραιτηθεί από τη
θέση του στο κρατικό πρακτορείο. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν
προτίθετο να υποβάλει παραίτηση γιατί δεν είχε διορισθεί ως
εγκάθετος κάποιου κόμματος
αλλά ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και θα αποχωρούσε
μετά τη λήξη του συμβολαίου
του εντός διετίας. Αφού ασκήθηκαν πολλαπλές πιέσεις πανταχόθεν και ο Ηλίας Μάτσικας
δεν αποχωρούσε, τον απέλυσαν
εν μία νυκτί με τη δικαιολογία
πως δεν είχε προλογοκρίνει κάποιες ειδήσεις και μάλιστα πηγάζουσες από την κυβέρνηση.
Υστερα ήρθε η περίπτωση
του Κώστα Βαξεβάνη. Ο καλός
συνάδελφος (ο οποίος -ειρήσθω
εν παρόδω- θεωρώ ότι κάνει
τρομερό φάουλ με την αναγωγή
της διαφωνίας του με τον Ευάγ-

υπουργού Οικονογελο Βενιζέλο σε
μικών Παπακωνπροσωπική κόντρα)
σταντίνου, στράυπήρξε ένας παραφηκε εναντίον του
γωγικός δημοσιοδ η μ ο σ ι ογρ ά φ ου
γράφος της ΕΡΤ, ο
Βαξεβάνη για να
οποίος πάντοτε έκαφιμώσει την ελεύνε επισταμένη και
θερη δημοσιογραμοναχική έρευνα
φία στην Ελλάδα
για τις εκπομπές
και να προκαλέσει
του στο Κουτί της
φοβική προκατάΠανδώρας.
ληψη σε όσους δηΣτο πλαίσιο της
Της Ιουστίνης
μοσιογράφους τολαποκαλυπτικής δηΦραγκοYλη-αργYρη
μούν να ασκούν
μοσιογραφίας ο Κώστας Βαξεβάνης δη- από το Μόντρεαλ, Καναδά αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
μοσίευσε την περίΠρέπει να πω ότι τρίτωσε το
φημη λίστα Λαγκάρ, η οποία περιήλθε στα χέρια του. Ηταν υπο- κακό με το κόψιμο της εκπομχρέωση και δημοσιογραφικό κα- πής στον αέρα των έγκριτων δηθήκον του να δημοσιοποιήσει τη μοσιογράφων της ΕΡΤ, Κώστα
λίστα των μεγαλοκαταθετών Αρβανίτη και Μαριλένα Κατσίστην τράπεζα HSBC στην Ελβε- μη.
Αιτία της απόφασης είναι διάτία. Δεν ήταν ο Βαξεβάνης που
παραβίασε την αρχή των προ- λογος που είχαν οι δύο παρουσωπικών δεδομένων, αλλά η σιαστές σχετικά με το θέμα που
ίδια η ελβετική τράπεζα που είχε είχε αποκαλύψει ο «Guardian»
παραδώσει τότε στην υπουργό για κακοποιήσεις 15 διαδηλωΟικονομικών της Γαλλίας Κρι- τών μέσα στη ΓΑΔΑ, καθώς και
στίν Λαγκάρντ την επίμαχη λί- το επακόλουθο πόρισμα της
υπόθεσης. «Η αναφορά των δηστα.
Αν κάποιος θα πρέπει να κα- μοσιογράφων στην υπόθεση του
τηγορηθεί για διαρροή πληρο- ξυλοδαρμού συλληφθέντων διαφοριών σε προσωπικά δεδομένα δηλωτών που αποκάλυψε η εφηείναι το ελβετικό παράρτημα της μερίδα ‘Guardian’ και καλύπτει
τράπεζας και η... πολλή μαντάμ μέχρι σήμερα ο αρμόδιος
Λαγκάρντ (μαντάμ ΔΝΤ σήμε- υπουργός κ. Δένδιας, φαίνεται
ρα), η οποία παρέδωσε με πρω- να είναι η αφορμή για αυτήν την
τόκολλο επισήμως τη λίστα στον απόφαση, που ανασύρει μνήμες
τότε υπουργό Οικονομικών κ. Γ. άλλων σκοτεινών εποχών. Η δηΠαπακωνσταντίνου. Ο οποίος μόσια ραδιοφωνία και τηλεόρατην έκανε γαργάρα και την ση, όμως, δεν αποτελεί μαγαζάκι
καμίας κυβέρνησης και κανενός
έκρυψε στα συρτάρια του.
Κι αντί η Δικαιοσύνη να υπουργού, αλλά ανήκει στον ελστραφεί εναντίον του πρώην ληνικό λαό», καταλήγει το κόμ-

μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ζητεί την ανάκληση της
απόφασης.
Το πάγωμα της εκπομπής
στηλιτεύει και το ΚΚΕ, κάνοντας
λόγο για «πολιτική δίωξη» και
«ωμή λογοκρισία». Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Το κόψιμο της εκπομπής
‘Πρωινή Ενημέρωση’ της ΝΕΤ,
με τους δημοσιογράφους Κ. Αρβανίτη και Μ. Κατσίμη, αποτελεί
πράξη ωμής λογοκρισίας και πολιτικής δίωξης. Η ευθύνη βαρύνει τη συγκυβέρνηση και τους
εντεταλμένους της στην ΕΡΤ. Η
απαράδεκτη αυτή απόφαση
πρέπει να ανακληθεί τώρα.
Στο μεταξύ, κόπηκε και από
το ρεπορτάζ συνάδελφος της
ΕΡΤ 3, ο οποίος τόλμησε να πει
ότι η Θεσσαλονίκη ήταν αστυνομοκρατούμενη εν όψει της
παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.
Μιλάμε για διωγμό της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα εν έτει
2012. Πραγματικά έχω να ακούσω για τέτοιες αγριότητες από
την εποχή της χούντας. Μήπως
η κυβέρνηση των τριών πρέπει
να ξαναδεί την πολιτική της σχετικά με τα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης; Μήπως, η ΔΗΜΑΡ και
το ΠΑΣΟΚ, αντί να αποτελούν
τον φερετζέ των αυθαιρεσιών θα
πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση
τους από την πρωτοφανή λαίλαπα της λογοκρισίας;
Αν δεν το πράξουν, θα θεωρήσουμε ότι τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα φέρνουν το σκότος στην Ελλάδα του σήμερα εφ
‘ολης της ύλης!

Χειρόγραφο ποίημα Καβάφη με τίτλο «Φωνές»

Το πιο δημοφιλές Γραφείο Τελετών της περιοχής
IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Η «Σάντι», ο Κάρολος, ο Λοβέρδος, ο Βαγγέλης, ο Φώτης

ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

John G. Litras
FUNERAL DIRECTOR CORP.
MAIN OFFICE

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

24 HOUR PHONE

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

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
SERVICES AVAILABLE IN ALL COMMUNITIES

Τοll free 1-877-324-4551

2454

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
APOSTLE FAMILY FUNERAL DIRECTORS OF
Funeral Home Inc.
5044 Broadway, New York, N.Y. 10034

(212) 942-4000

TOLL FREE 1-888-GAPOSTLE

Funeral Parlor Co.

(718) 745-1010
SERVICES IN ALL LOCALITIES - LOW COST SHIPPING TO
GREECE
Το αρχαιότερο ελληνικό νεκροπομπείο στην υπηρεσία
της Ομογένειας με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια από το 1921.
GREGORY, NICHOLAS & ANDREW Directors

83

Το αρχείο, το οποίο αποτελεί
μια μοναδική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, περιλαμβάνει
ανυπολόγιστης αξίας χειρόγραφα,
καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Κωνσταντίνου Καβάφη.
Πιο συγκεκριμένα: α) ποιήματα (πρωτότυπα, μεταφράσεις,
σχόλια σε ποιήματα κ.λπ.), β)
πεζά λογοτεχνικά και φιλολογικά, γ) ιδιωτικά (αλληλογραφία,
ημερολόγια, δημόσιος και κοινωνικός βίος κ.λπ.), δ) Αρχείο
Αλεξανδρινής Τέχνης (του περιοδικού που εξέδιδε ο ποιητής)
και ε) αρχείο Σεγκόπουλου (αρχειακά κατάλοιπα σχετικά με
τον Καβάφη του κληρονόμου
του Αλέκου Σεγκόπουλου και
της συζύγου του Ρίκας Σεγκοπούλου, πρώτης επιμελήτριας
του αρχείου).
Στην κατοχή του Ιδρύματος
Ωνάση περνά όλος ο πλούτος
του αρχείου του ποιητή, το οποίο
συνιστά το μεγαλύτερο κλειστό
σύνολο αρχειακών τεκμηρίων
για τον βίο και το έργο του. Το
αρχείο, που οργάνωσε ο ίδιος ο
Καβάφης, αποτελεί έργο ακριβολογίας και συνιστά κύριο μέσο
αυτοπροσδιορισμού του. Το αρχείο Καβάφη σήμερα περιλαμβάνει έντυπο και ψηφιοποιημένο
υλικό, καθώς και ιστότοπους (url).
Να σημειωθεί ότι το Αρχείο
Καβάφη, πρωτοποριακό στα γράμματα όπως και ο ίδιος ο ποιητής,
τακτοποιήθηκε από τον ίδιο ο
οποίος οργάνωσε τα κατάλοιπά
του, λογοτεχνικά και προσωπικά,
για να καθοδηγήσει τη μελλοντική
έρευνα του έργου του και να διασφαλίσει την επαφή του με όλο
τον Κόσμο. Το 1963, είκοσι χρόνια
μετά τον θάνατο του Κ. Π. Καβάφη, ο κληρονόμος του ποιητή,
Αλέκος Σεγκόπουλος, εμπιστεύ-

Αριστερά: Φωτογραφία του Αλεξανδρινού ποιητή. Δεξιά: Το χειρόγραφο ποίημα του «Φωνές».
τηκε την επιμέλεια και την έκδοση
όλου του Αρχείου Καβάφη στον
Γ. Π. Σαββίδη.
Ο Γ. Π. Σαββίδης επιμελήθηκε
με υποδειγματικό τρόπο την έκδοση των «Ανέκδοτων» ποιημάτων
από το Αρχείο Καβάφη το 1968,
και στη συνέχεια έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς φιλόλογους
να δημοσιεύσουν ανέκδοτο υλικό,
με αποκορύφωμα την έκδοση των
«Ατελών» ποιημάτων του Κ. Π.
Καβάφη από την Renata Lavagnini
το 1994. Ο κληρονόμος του Γ. Π.
Σαββίδη, Μανόλης Σαββίδης, συνέχισε αυτή την πρακτική, με
αποκορύφωμα την έκδοση του
πρώτου τόμου των «Πεζών» του
Κ. Π. Καβάφη από τον Μιχάλη
Πιερή και της «Βιβλιοθήκης Κ.
Π. Καβάφη» από την Μιχαήλα
Καραμπίνη-Ιατρού το 2003.
Ο Γ. Π. Σαββίδης και ο Μανόλης Σαββίδης όχι μόνο διαφύλαξαν

την ενότητα του Αρχείου Καβάφη
που παρέλαβαν, αλλά σε μεγάλο
βαθμό το αποκατέστησαν, ανακτώντας χειρόγραφα και άλλο
υλικό που είχε αποσπαστεί, και
το προίκισαν με αντικείμενα όπως
το αυθεντικό γραφείο του ποιητή,
με έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, ιστοσελίδες κ.λπ. Ετσι το
Αρχείο Καβάφη μάς παραδίδεται
σήμερα πιο άρτιο και πλήρες
παρά ποτέ.
Με την απόκτηση του αρχείου
το Ιδρυμα Ωνάση έχει στόχο να
το καταστήσει σημείο αναφοράς
για κάθε ενδιαφερόμενο. Επενδύοντας στην ψηφιακή του ανάπτυξη στοχεύει στην προσβασιμότητά του σε όλους και όχι μόνο
στον χώρο της επιστημονικής κοινότητας. Επίσης θα δώσει έμφαση
στη διεθνή διάσταση του έργου
του Κ. Π. Καβάφη.
Σε χώρο της Στέγης Γραμμάτων

και Τεχνών θα εκτίθενται επί μονίμου βάσεως προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του Αλεξανδρινού ποιητή. Τα εκθέματα
θα εναλλάσσονται και η μελέτη
του τρόπου παρουσίασής τους θα
απαντά στις σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές και προσεγγίσεις.
Η Στέγη, δίνοντας όπως πάντα
βάση στην εκπαιδευτική της αποστολή, θα αξιοποιήσει το αρχείο
Καβάφη περαιτέρω, σχεδιάζοντας
προγράμματα για το κοινό όλων
των ηλικιών. Το 2013, επετειακό
έτος για τον μεγάλο μας ποιητή,
η Στέγη θα πραγματοποιήσει σειρά δράσεων, πάντα στο πλαίσιο
της ευρύτερης αποστολής της,
τιμώντας το έργο του και υπογραμμίζοντας την διεθνή του εμβέλεια, φιλοσοφική και ποιητική
και την σχέση του έργου του με
την εποχή μας.

ΕΛΛΑ∆Α
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Δύο αυτοκτονίες
σε μία μέρα στα Χανιά
ΧΑΝΙΑ. Σοκ στην κοινωνία της
Κρήτης προκαλούν δύο νέες
αυτοκτονίες που σημειώθηκαν
χθες, αυτή τη φορά στα Χανιά.
Ειδικότερα, χθες, στις 14:00
το μεσημέρι στη συνοικία των
Λενταριανών της πόλης των
Χανίων, ένας νέος άνθρωπος
πήδηξε από το μπαλκόνι του
σπιτιού του. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστες του
οποίου έσπευσαν στο σημείο
όπου διαπίστωσαν πως ο αυτόχειρας τραυματίστηκε θανά-

σιμα, καθώς είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Νωρίτερα, σύμφωνα με το
«flashnews», εντοπίστηκε νεκρός από την σύζυγό του ένας
70χρονος σε χωράφι στην περιοχή του Αλικιανού Χανίων.
Πιθανώς αυτοκτόνησε πίνοντας
φυτοφάρμακο.
O 70χρονος διεκομίσθη από
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
Νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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Αγρια συμπλοκή πίσω από το μαχαίρωμα στον Πλάτανο
ΧΑΝΙΑ. Σοβαρά τραυματισμένος
νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων ένας 24χρονος από τον Πλάτανο Κισσάμου, ο οποίος δέχτηκε
τη νύχτα επίθεση από ομάδα
ατόμων, πιθανότατα Ρωσοπόντιων.
Πρόκειται για εργαζόμενο ενός
σουβλατζίδικου, ο οποίος προσπάθησε να καθησυχάσει μια παρέα «εξαγριωμένων» και πιθανότατα μεθυσμένων ατόμων που
δεν ήξεραν καν τι ζητούσαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι
Ρωσοπόντιοι πέρασαν στις 03:30
χθες τα ξημερώματα από το κατάστημα του 55χρονου ζητώντας
τσιγάρα και... άλλου είδους υπηρεσίες.
Μεσολάβησε έντονος διαπληκτισμός και όταν 24χρονος και ο
54χρονος ιδιοκτήτης τους εκδίωξαν, δυο από τα άτομα επέστρε-

«ΝΕα ΚρΗτΗ»

ψαν στο κατάστημα και μαχαίρωσαν τον υπάλληλο στο θώρακα
και την κοιλιακή χώρα.
Σύμφωνα με νεότερες πλη-

ροφορίες, από την έρευνα της
Αστυνομίας προκύπτουν στοιχεία
που δείχνουν ότι το επεισόδιο
ήταν γενικευμένο.

Στο πλευρό των δυο Ελλήνων
φαίνεται πως έσπευσαν πολλοί
συγχωριανοί του που ξυλοφόρτωσαν τους Ρωσοπόντιους πριν
την αιματηρή κατάληξη.
Στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου
νοσηλεύεται φρουρούμενος ένας
αλλοδαπός χτυπημένος στα άκρα
και τα πλευρά και όπως εκτιμάται,
είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά
πρόσωπα του επεισοδίου, το
οποίο έχει σηκώσει στο πόδι την
περιοχή ενώ προβληματίζει και
την ΕΛΑΣ η οποία ερευνά όλες
τις πτυχές της υπόθεσης.
Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του
οβελιστηρίου νοσηλεύεται στο
Νοσοκομείο Χανίων, με δύο μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και
στον θώρακα, εκτός κινδύνου
καθώς διαπιστώθηκε πως από τα
χτυπήματα δεν είχαν πληγεί ζωτικά του όργανα.

Ιστορικό ντοκουμέντο για την Ενωση της Κρήτης

«ΠατρΙς» ΠΥργοΥ

Απέβαλαν την μαθήτρια που
ύψωσε τη γροθιά της
ΠΥΡΓΟΣ. («Πατρίς»). Αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις στην
τοπική κοινωνία προκαλεί η
απόφαση της διευθύντριας του
2ου Λυκείου Πύργου, να αποβάλει μια 17χρονη μαθήτρια η
οποία ύψωσε τη γροθιά της σε
ένδειξη διαμαρτυρίας κατά την
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Στην παρέλαση της 25ης
Μαρτίου είχε παρελάσει υψώνοντας το χέρι και κάνοντας το
σήμα της νίκης. Τότε είχε δεχθεί
παρατηρήσει.
Τώρα αποβλήθηκε και η μα-

θήτρια προχώρησε σε δηλώσεις...
Η Λυκειάρχης δεν είναι δικαστής να μοιράζει ποινές. Είναι
εκπαιδευτικός, πρέπει να παρέχει γνώσεις και να παιδαγωγεί. Να δημιουργεί αυριανούς
ενεργούς ελεύθερους πολίτες
που θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.
Τιμωρήθηκα γιατί υπερασπίστηκα τη ζωή και την αξιοπρέπεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων,
σε δήλωσή της η μαθήτρια δείχνοντας ότι η κίνησή της έγινε
συνειδητά.

Θεσσαλονίκη. Ενας 45χρονος εξαπάτησε έντεκα ανυποψίαστους επιχειρηματίες και ιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες
πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, από τους οποίους απέσπασε πάνω από 83.000
ευρώ, πουλώντας τους «μαϊμού»
ασφαλιστικά συμβόλαια που υποτίθεται ότι θα τους απέφεραν ελκυστικά επιτόκια. Οι αστυνομικές
Αρχές της Βορείου Ελλάδος έγιναν
τους τελευταίους μήνες αποδέκτες
αλλεπάλληλων καταγγελιών για
τη δράση του 45χρονου απατεώνα, ο οποίος συνελήφθη τελικά,
προχθές το μεσημέρι, στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με
την Αστυνομία, από το Δεκέμβριο
του 2010 έως τον περασμένο Αύγουστο απέσπασε από τα θύματά
του 83.267 ευρώ, ενώ επιχείρησε
να εξαπατήσει άλλα τέσσερα άτομα. Το δε προσδοκώμενο κέρδος
από την παράνομη δράση του

υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τις
200.000 ευρώ.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις σε
θέματα που αφορούν το σπίτι και
την οικογένειά γιατί θα αποδειχθούν λανθασμένες. Ομορφύνετε
το χώρο που περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Φροντίστε να βρεθείτε δίπλα στα
κατάλληλα άτομα. Τολμήστε να
κάνετε νέες κινήσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες που ζείτε
και εργάζεστε. Θα πρέπει να μάθετε να δέχεστε τα ελαττώματα
των άλλων.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Σταματήστε να είστε δοτικοί σε
ανθρώπους που δεν αξίζουν να
τους δώσετε πράγματα που έτσι
κι αλλιώς σας χρειάζονται. Διεκδικήστε με τον τρόπο σας τους
ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν.
ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Ξεκινήστε αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες με περισσότερη
άσκηση, για να ελέγχετε τα νεύρα
σας. Με τη πείρα σας σε διπλωματικά θέματα πλησιάστε κάποιους
που μπορούν να σας στηρίξουν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Απολαύστε ό,τι καλό σας δίνεται
από τη ζωή και μην κολλάτε σε
υλικά θέματα που δεν σταματάτε
να ζητάτε, αλλά ούτε και να έχετε
ανάγκη, ποτέ.

ραγωγή πριν από περίπου 30
χρόνια, σε κείμενα και σκηνοθεσία του Φώτου Λαμπρινού, με
την αφήγηση του Γιάννη Βόγλη.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν κατά την παράδοσή
του, το πλούσιο οπτικοαουστικό
υλικό έχει διάρκεια 48:30 λεπτών
και περιλαμβάνει παλιά κινηματογραφικά επίκαιρα που γυρίστηκαν στην Κρήτη στις γιορτές
που έγιναν για την ένωση, μαρτυρίες από γέροντες Κρητικούς
που αναφέρουν πώς διατηρήθηκε στην προφορική παράδοση
ο αγώνας της Κρήτης για την
ελευθερία, σπάνια σειρά από
φωτογραφίες και καρτποστάλ
της εποχής που αποτυπώνουν

γύρω στις 09:30 χθες το πρωί σε
επαρχιακή οδό και στο χωριό
Σερμπάνι της Βάρδας Ηλείας.
Θύμα της ληστείας ένας διανομέας ΕΛΤΑ ο οποίος πάγωσε στη
θέα των δύο ληστών που του
έκλεισαν το δρόμο. Οι ληστές
τον απείλησαν ο ένας με δίκαννο
όπλο ενώ πληροφορίες θέλουν ο
άλλος να είχε σπρέι πιπεριού.
Και οι δύο φορούσαν κράνη.
Αφαίρεσαν 7.000 ευρώ από τον
διανομέα και εξαφανίστηκαν. Η
Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που διέφυγαν
με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Ρόδος. Για εκβιασμό ανήλικης
κατηγορείται 23χρονος κάτοικος
Ρόδου ο οποίος συνελήφθη από

κορυφαίους αγωνιστές παρουσία
στρατευμάτων κατοχής και εικόνες από την καθημερινή ζωή
της Κρήτης.
Ακόμη, προβάλλονται κινηματογραφημένοι χώροι στους
οποίους διαδραματίστηκαν σημαντικοί σταθμοί της κρητικής
επανάστασης, υπό το σύνθημα
«Ενωσης ή θάνατος», όπως το
Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και
οι επαναστάσεις του Βάμμου και
του Θέρισου.
Το DVD θα δοθεί και στο
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
κάτω από συγκεκριμένους όρους
για τη χρήση του, ενώ δόθηκε
και στη Βικελαία Δημοτική Βι-

βλιοθήκη.
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ευχαρίστησε τη
διευθύντρια της ΕΡΑ Ηρακλείου
για την πρωτοβουλία της, αλλά
και την ΕΡΤ για την πολύτιμη
παραχώρηση από το αρχείο της,
τονίζοντας ότι «πρόκειται για
ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο που
αφορά στην ιστορία της Κρήτης».
Σκοπός μας είναι η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση του οπτικοαουστικού υλικού στο πρόγραμμα
των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την
ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, επισήμανε ο κ. Πιτσούλης.

Πρόστιμο σε 10χρονο γιατί οδηγούσε ποδήλατο χωρίς κουδούνι
ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Ενα απίστευτο γεγονός έφερε στο φως χθες η ημερήσια τοπική εφημερίδα «Εμπρός»:
σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρχιφύλακας της Τροχαίας Μυτιλήνης
βεβαίωσε παράβαση και επέβαλε
πρόστιμο 80 ευρώ σε δεκάχρονο
ποδηλάτη, επειδή οδηγούσε ποδήλατο χωρίς... κουδούνι!

Το περιστατικό, που επιβεβαιώθηκε εκ μέρους της Ελληνικής
Αστυνομίας, συνέβη πριν από περίπου 15 μέρες στην περιοχή του
Συνοικισμού της Μυτιλήνης, όταν
ποδήλατο με οδηγό ένα δεκάχρονο παιδάκι, αλβανικής καταγωγής, συμμετείχε σε τροχαίο
ατύχημα με ένα δίκυκλο μοτοπο-

Εκτός των Αθηνών

Πύργος. Ληστεία σημειώθηκε

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Νέα εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο
σας, με στόχο να σας καθυστερήσουν και μόνο. Δεν αρκεί να βάζετε
συνεχώς νέους στόχους και να κάνετε καινούργια όνειρα. Πρέπει
και να τα πραγματοποιήσετε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. («ΑΜΠΕ»). Ενα DVD
με τίτλο «Κρήτη. Η ένωση με
την Ελλάδα» από το Αρχείο της
ΕΡΤ που αποτελεί ένα ιστορικό
ντοκουμέντο για τους αγώνες
της Κρήτης μέχρι και την ένωσή
της με την Ελλάδα, παραδόθηκε
χθες από τη διευθύντρια της
ΕΡΑ Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη,
στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργο Πιτσούλη, με σκοπό να το αξιοποιήσει
κατάλληλα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που προετοιμάζει η Περιφέρεια Κρήτης
για τα 100 χρόνια από την ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα.
Το DVD που παραδόθηκε με
ειδικό πρωτόκολλο είναι μια πα-

αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας, ύστερα από καταγγελία που έγινε. Ειδικότερα, ο
23χρονος κατηγορείται ότι απειλούσε 16χρονη ανήλικη πως θα
αναρτήσει στο «Facebook», ημίγυμνες φωτογραφίες της, τις οποίες είχε αποκτήσει εν αγνοία της.
Σε αντάλλαγμα ο δράστης απαιτούσε εκβιαστικά να του δώσει
χρήματα.
Υστερα από την καταγγελία οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία προσημειώθηκε το χρηματικό πόσο των 200
ευρώ και ορίστηκε ραντεβού, μεταξύ του 23χρονου και της ανήλικης, έκτος πόλεως Ρόδου. Ο
δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω χθες το απόγευμα, μετά

την παραλαβή του χρηματικού
ποσού και την παράδοση των
φωτογραφιών. Κατασχέθηκαν
τρεις κάρτες ψηφιακής μνήμης
που περιείχαν φωτογραφικό υλικό. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Σάμος. Συνάντηση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (αντιπεριφερειάρχη, δημάρχου, επιμελητηρίου, επαγγελματικών συλλόγων κ.ά.) με σκοπό τη συζήτηση του μείζονος προβλήματος
που έχει προκύψει με τις συγκοινωνίες του νομού Σάμου, θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή

δήλατο που οδηγούσε ενήλικος.
Αποτέλεσμα του τροχαίου, μια
απλή εκδορά στο γόνατο του δεκάχρονου.
Κάποιος, όμως, ειδοποίησε την
Τροχαία, η οποία έσπευσε επιτόπου, προκειμένου να επιληφθεί
του ατυχήματος! Αποτέλεσμα: Αρχιφύλακας της Τροχαίας βεβαίωσε

πρόστιμο 80 ευρώ στον δεκάχρονο
δικυκλιστή, επειδή στο ποδήλατό
του δεν είχε κουδούνι!
Το γεγονός προκάλεσε διαμαρτυρίες συγγενικών προσώπων
του παιδιού, με αποτέλεσμα την
παρέμβαση ανώτερων αξιωματικών οι οποίοι «έσβησαν» την παράβαση.

στις 10:00 σε γνωστό ξενοδοχείο
της πόλης. Η βουλευτής του νομού Αγνή Καλογερή με τον εμπορικό σύλλογο Σάμου, ανέλαβαν
την πρωτοβουλία να «ανοίξουν»
για άλλη μια φορά το θέμα αφού
η κατάσταση έχει φτάσει στο
απροχώρητο και ολόκληρος ο νομός έχει μείνει επί μια εβδομάδα
χωρίς πλοίο, ενώ κανείς ακόμη
δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι
τα δρομολόγια για την επόμενη
εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά,
οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν φτάσει στα ύψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για ένα
εισιτήριο Αθήνα- Σάμος μπορεί
κάποιος να χρειαστεί να πληρώσει
180 ευρώ!

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος. «Η ανάγκη των καιρών και
το πνεύμα της συνεργασίας που
προστάζει, γέννησαν μια ιδέα
που με πολλή προσπάθεια έγινε
σημείο αναφοράς της αλληλεγγύης, της ευαισθησίας και της
Ανθρωπιάς των συνδημοτών μας.
Ολοι μας προβληματιζόμαστε και
συλλογικά δρούμε, γιατί μαζί ‘Χτίζουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου μας’, μαζί παραμένουμε Ανθρωποι σε μια εποχή
που περισσότερο από ποτέ έχει
ανάγκη την προσπάθεια για το
κοινό καλό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργήσει στην Πλατεία Βαλτετσίου
και στα πλαίσια της Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Τρίπολης
θα υποστηρίξει τις κοινωνικά και
οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Τρίπολη. Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 12:0 το μεσημέρι θα
γίνει ο αγιασμός και θα ξεκινήσει
η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Τρίπολης.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Η ανεξήγητη στάση κάποιων κοντινών σας προσώπων, δεν θα
πρέπει αυτήν την εβδομάδα να
σας χαλάσει τη διάθεση. Απομακρυνθείτε από κοντά τους.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Ακούστε τη φωνή της καρδιάς σας
και σίγουρα θα περάσετε καλύτερα
μέσα σε όλες σας τις σχέσεις. Σύντομες ή και σταθερές. Η σκληρή
συμπεριφορά δεν σας βοηθάει να
εκφραστείτε σωστά.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οι ρωγμές στην κυβέρνηση
συνεργασίας και το θρίλερ για
την ψήφιση των μέτρων στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του
Τύπου της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου.

«Πατρίς» (Κρήτης)
Ρευστό πολιτικό σκηνικό.
«Πατρίς» (Πύργου)
Εισφορά μέσω ΟΣΔΕ για τους
ΤΟΕΒ. Νέα μέθοδος από το
υπουργείο για την είσπραξη χρημάτων.

«Λόγος»
Αντισυνταγματικές οι περικοπές
στις συντάξεις.
«Η Καθημερινή»
Αγωνία για τη μάχη στη Βουλή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Εντοπίσετε τι ακριβώς είναι αυτό
που πραγματικά σας εκνευρίζει
και σας προκαλεί ένταση και προσπαθήστε να το αποφύγετε. Αρχίστε να βγαίνετε πιο συχνά.

«Δημοκρατία»
Καταρρέει το «σύστημα».

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Μπορείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις με καλή συμπεριφορά και
τυπικές διαδικασίες. Φροντίστε να
είστε πιο οργανωτικοί. Η επιμονή
και η υπομονή σας σε ένα φλέγον
ζήτημα θα αποδειχθούν ιδιαίτερα
καθοριστικοί παράγοντες.

«Νέα Κρήτη»
Στον δρόμο για την υλοποίηση
το αεροδρόμιο Καστελίου.

«Αυγή»
Καταρρέουν υπό το βάρος των
μέτρων.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Υπουλες κινήσεις κάτω από δύσκολες συνθήκες μπορεί να σας
κάνουν να καταλάβετε τι και ποιοι
κρύβονται πίσω από καταστάσεις
που είχατε πάντα μία απορία. Επιχειρήστε να ψάξετε βαθιά μέσα
σας γιατί σας βγαίνει τόση επιθετικότητα με κάποια άτομα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Κρατήστε πιο δραστήρια θέση στα
γεγονότα που παρουσιάζονται στη
ζωή σας και μην κολλάτε σε τυπικές διαδικασίες, χάνοντας την ουσία των πραγμάτων.

«Ημερησία» (Ημαθίας)
Δήμος Αλεξανδρείας. Θα αυξηθούν τα τέλη άρδευσης.

«Ριζοσπάστης»
Πάλη για καταψήφιση των μέτρων
και αποδέσμευση από την ΕΕ.
«Αδέσμευτος Τύπος»
«Δεν κάνω βήμα πίσω» το μήνυμα
του Αντ. Σαμαρά.

«Η Βραδυνή»
Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.
«Εθνος»
Ψήφο με ψήφο η μάχη για τα
31,5 δισ.
«Ελεύθερος Τύπος»
Ποιοι ψηφίζουν και ποιοι όχι το
πακέτο των μέτρων.
«Εστία»
Προέχει η σωτηρία της Ελλάδος.
«Τα Νέα»
Ο πόλεμος των έξι ημερών. Αγωνία
για τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ.
«Το Ποντίκι»
4%. Τόσοι τους πιστεύουν. Καταρρέει η κυβερνητική αξιοπιστία...

«Πρωινός Λόγος»
(Ιωαννίνων)
Αντρο παρανόμων η Ηπειρος.
Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «ΤΑ ΝΕΑ»
«Εθνικός Κήρυκας»
Σημάδια ζωής στην ταλαιπωρημένη Νέα Υόρκη. Παραμένουν
χιλιάδες χωρίς ηλεκτρισμό • Μεγάλες ζημιές σε ομογενείς του
Στάτεν Αϊλαντ • Η κοινωνία σε
ελεύθερη πτώση στην Ελλάδα •
Στα πρόθυρα διάλυσης το ΠΑΣΟΚ
• Μάχες της Χ.Α. με μετανάστες.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Πολιτική αστάθεια στην πιο κρίσιμη στιγμή!

«Εξπρές»
Φυγόκεντρες... δυνάμεις προ ψήφισης των μέτρων.
«Ημερησία»
Επιστροφή στην αβεβαιότητα.
Τριγμοί στα κόμματα-ανησυχία
για τη δόση.

«Αγγελιοφόρος» (Θεσ/νίκης)
Η χώρα βουλιάζει κι αυτοί... χτενίζονται.
«Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Κυβέρνηση χωρίς αιδώ. Προσπάθησαν να εξαιρέσουν από τις περικοπές υπαλλήλους της Βουλής.

«Ελευθερία» (Καλαμάτας)
«Φρένο» για τα έργα του περιφερειακού.
«Ελευθερία» (Λάρισας)
Ασήκωτο φορτίο μέτρων!

«Κέρδος»
Χτυποκάρδια στη Βουλή για προϋπολογισμό και μέτρα.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)
Την δολοφόνησαν κλείνοντας στόμα και μύτη 84χρονη στην Πάτρα.

«Ναυτεμπορική»
Σκηνικό πολιτικής αστάθειας πριν
τη δοκιμασία των μέτρων.

«Ημέρα τση Ζάκυθος»
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία στην
έκθεση του Λονδίνου.

«Πρωινός Τύπος»
(Καρδίτσας)
«Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε». Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ
και ΔΗΜΑΡ.
«Ταχυδρόμος» (Μαγνησίας)
Πέθανε στο ταξί, δεν υπήρχε
ασθενοφόρο να τον παραλάβει.
«Ο Χρόνος» (Κομοτηνής)
Αγωνία για τον 27χρονο ψαρά
ανοιχτά του Πλατανήτη.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήμερα είναι Σάββατο 3 Νοεμβρίου. Ακεψιμά, Αειθαλά, Ιωσήφ
μαρτ., Γεωργίου Νεαπολίτου. Αύριο είναι Κυριακή 4 Νοεμβρίου.
Ε' Λουκά, Ιωαννικίου οσίου, Ερμαίου ιερομάρτυρος, Νικάνδρου
επισκ. Μύρων.

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η σοφία είναι η επιστήμη όλων
των επιστημών.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
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Στην Πάφο η ΑΕΚ, στη Λάρνακα η Ομόνοια
Φαινομενικά εύκολα ματς για ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση στην 8η αγωνιστική
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μετά την παρένθεση του Κυπέλλου σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται
το τριήμερο (το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα), με τις αναμετρήσεις της όγδοης αγωνιστικής
το πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας στην
Κύπρο.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αγώνες το Σάββατο
και τρεις την Κυριακή, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με ένα παιχνίδι
την ερχόμενη Δευτέρα. Εντός έδρας
αποστολές για δυο εκ των πρωτοπόρων, τον ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση, που υποδέχονται την Αγία
Νάπα και τη Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα και είναι φαβορί για να προχωρήσουν με νέες επιτυχίες. Εκτός
έδρας, με την Αθλητική Ενωση Πάφος αγωνίζεται σήμερα Σάββατο η
ΑΕΚ, η οποία έχει τη δυσκολότερη
αποστολή από τους πρωτοπόρους.
Παγίδες μπορεί να κρύβει για την
Ομόνοια και ο εκτός έδρας αγώνας
της με τη Δόξα.
Τέσσερις ομάδες, ο ΑΠΟΕΛ, η
Ανόρθωση, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ θα
προσπαθήσουν να διατηρήσουν για
άλλη μια αγωνιστική το αήττητο
τους, ενώ ο Εθνικός Αχνας ψάχνει
την πρώτη του επιτυχία, αφού είναι
η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στο
πρωτάθλημα.
Στον αγώνα της Δόξας Κατωκοπιάς με την Ομόνοια, θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Δόξας ο Λούκας Χατζηλούκας, ο οποίος αντικατέστησε τον Μάριο Κωνσταντίνου,
ο οποίος παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλλο από την Αναγέννηση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα (σε

ώρες Νέας Υόρκης):
Σάββατο
12.00 Δόξα - Ομόνοια
12.00 ΑΕΠ - ΑΕΚ
13.00 ΑΕΛ - Εθνικός Αχνας
Κυριακή
10.00 ΕΝΠ - Ολυμπιακός
11.00 Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα
11.00 Αλκή - Απόλλωνας
Δευτέρα
12.00 ΑΠΟΕΛ - Αγία Νάπα
AΠΟΕΛ: Η Αγία Νάπα
ξέρει... από εκπλήξεις
Μιλώντας για ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Αγία
Νάπα, σαφώς και η πλάστιγγα των
πιθανοτήτων νίκης ανάμεσα στις
δύο ομάδες γέρνει κατά πολύ προς
τη μεριά των «γαλαζοκίτρινων».
Ομως, η μικρή ιστορία παιχνιδιών
ανάμεσα στις δύο ομάδες, φανερώνει
ότι χρειάζεται η προσοχή για να
μην βρεθεί εξ απρόοπτου η ομάδα
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενδεχόμενη
απώλεια στο ματς της Δευτέρας
(05/11, 12.00) θα σημαίνει ότι θα
είναι μεγάλο πλήγμα στην πορεία
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Σε φουλ ρυθμούς ο Ζουέλα
Στο μεταξύ με πρωινή προπόνηση
συνεχίστηκε η προετοιμασία του
ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα της Δευτέρας
με την Αγία Νάπα. Ο Ζουέλα ενσωματώθηκε με την ομάδα και είναι
στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
ενώ κομμάτια της κανονικής προπόνησης ακολούθησε και ο Τάσος
Κίσσας. Αντίθετα ο Αθως Σολωμού
που ταλαιπωρείται από κάκωση στο
γόνατο ακολουθεί φυσιοθεραπευτική
αγωγή και έκανε ατομική προπόνηση
στο γυμναστήριο.

Απόλλων: Χαμντανί μέχρι το 2015
Ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, μέχρι το 2015 θα είναι ο Ρασίντ Χαμντανί. Ο Μαροκινός μέσος είναι
σταθερός σε απόδοση από την περσινή σεζόν και αυτό οδήγησε στην διοίκηση στην απόφαση για να
προχωρήσει σε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι τον Μάιο του 2015. Ο Χαμντανί εντάχθηκε στον
Απόλλωνα μετά από επιλογή του Ντιντιέ Ολε Νικόλ, και αποδείχθηκε θησαυρός, καθώς αναπλήρωσε το κενό
που άφησε στην μεσαία γραμμή ο Ντανιέλ Κιντέρος. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε κατά διαστήματα από
ομάδες του εξωτερικού, κυρίως την Λέφσκι Σόφιας, η διοίκηση του Απόλλωνα κράτησε τον ποδοσφαιριστή
και πλέον του έκανε και επέκταση συμβολαίου.

Ανόρθωση: Για το 3x3 μέχρι τα ντέρμπι
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τρία θεωρητικά εύκολα παιχνίδια έχει τις επόμενες τρεις αγωνιστικές η Ανόρθωση. Η «Κυρία» φιλοξενεί την Κυριακή τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»,
την 9η αγωνιστική θα ταξιδέψει στο
Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την
Αγία Νάπα ενώ την 10η αγωνιστική
θα υποδεχθεί τον Εθνικό Αχνας.
Η ομάδα του Ρόνι Λέβι είναι
υποχρεωμένη να κερδίσει τα τρία
αυτά παιχνίδια και να πάει στα
ντέρμπι που ακολουθούν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.
Πιθανές απώλειες σε κάποιο από
αυτά τα παιχνίδια θα είναι αποτυχία
και αυτό το γνωρίζουν στο «γαλανόλευκο στρατόπεδο» γι’ αυτό με
μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση

θα αντιμετωπίσει τις ομάδες αυτές
αρχής γενομένης από το βαρωσιώτικο
ντέρμπι με τη Νέα Σαλαμίνα.
Μετά από αυτή την τριάδα παιχνιδιών, ακολουθούν τρία παιχνίδια
φωτιά με ΑΕΚ, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό η
ομάδα της Αμμοχώστου να πάει στα
ντέρμπι αλάνθαστη και να βρίσκεται
παράλληλα στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στα αγωνιστικά, ο Λέβι είδε χθες
με ικανοποίηση τον Λαμπάν να προπονείται κανονικά ενώ ο Πάολο Ζόρζε θέλει ακόμα χρόνο. Ο Ρόνι Λέβι
ετοιμάζει την ομάδα του για τον
αγώνα της Κυριακής. Ο Ιλιτς επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας ενώ
τη θέση του τιμωρημένου Αλέξα θα
πάρει ένας εκ των Λαμπάν και Οχα-

γιόν. Θυμίζουμε ότι η Δικαστική
Επιτροπή τιμώρησε τον Νταν Αλέξα
με επιπλέον 2 αγωνιστικές για προκλητικές ενέργειες του προς την
κερκίδα της Ομόνοιας. Ο Ρουμάνος
θα χάσει τα επόμενα τρία παιχνίδια
και θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί
ξανά στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο
ΓΣΖ για την 11η αγωνιστική. Ο Ρονκάτο τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο και έτσι θα είναι κανονικά
στη διάθεση του Λέβι.
ΑΕΛ: Με τα ίδια δεδομένα
και κόντρα στον Εθνικό
Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε χθες την
προετοιμασία της για τον σημερινό
αγώνα με τον Εθνικό. Ο Ζόρζε Κόστα
που για πρώτη φορά θα κοουτσάρει
την ομάδα από τον πάγκο του Τσιρείου δεν θα έχει στη διάθεση του

ως γνωστό τους τραυματίες Μαϊκόν,
Θεοφίλου και Αϊρόσα.
Σε αντίθεση με τους δύο, ο τελευταίος αναμένεται να είναι έτοιμος
για το μεθεπόμενο παιγνίδι της ομάδας κόντρα στη Φενέρ στο «Σουκρού
Σαράτσογκλου».
Τα πλάνα του Ζόρζε Κόστα ως
προς την ενδεκάδα δύσκολα μπορεί
να προβλεφθούν καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός αποφεύγει να δείξει
ενδεκάδα μέσα απο τις προπονήσεις.
Εκτιμώντας τα δεδομένα, δύσκολα
θα υπάρξει διαφοροποίηση στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιγνίδι
κόντρα στον Εθνικό. Μοναδική θέση
που πιθανόν να παίζεται είναι αυτή
του Μοντέιρο στο ένα από τα δύο
άκρα της επίθεσης καθώς ο Εντμάρ
διεκδικεί επί ίσοις όροις τη συμμε-

MLS: Ιδρωσαν αλλά τα κατάφεραν οι Γκάλαξι
Επιμέλεια:
Διονύσης Ρούφος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Για 69 λεπτά οι Γουάιτκαπς (Whitecaps) είχαν αναστατώσει το Κάρσον
(Carson) με το γρήγορο τέρμα τους
στην νοκ άουτ αναμέτρηση των πλέι
οφ της Δύσης. Σε εκείνο το σημείο,
όμως ήρθε ο Μάικ Μαγκί μετά από
κόρνερ του Ντέιβιντ Μπέκαμ, να
ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους
και να δώσει ηρεμία στους Γκάλαξι
(Galaxy) να αναζητήσουν και να
βρουν άλλο ένα τέρμα με τον Λάντον
Ντόνοβαν τέσσερα λεπτά αργότερα,
επικρατώντας με 2-1. Ο Ντόνοβαν
κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε ο
ίδιος εύστοχα σκοράροντας για 21η
φορά στην καριέρα του το νικητήριο
τέρμα στο MLS: «Αν μπορούσαν να
γράψουν το σενάριο του αγώνα,
τότε θα ξεκινούσαν με γκολ στο 4’»
σχολίασε ο Μαγκί που βρέθηκε με
τους συμπαίκτες του να κυνηγούν
στο σκορ μετά το τέρμα του Ντάρεν
Μάτοκς των Γουάιτκαπς (Whitecaps).
Οι Γκάλαξι (Galaxy) πίεσαν ασφυκτικά στο α’ μέρος έχοντας 73% κατοχή της μπάλας και εκδήλωσαν 13
προσπάθειες για γκολ αλλά τελικά
το γκολ της ισοφάρισης ήρθε αργά.
Οπως εξήγησε ο Μπέκαμ, το τέρμα
του Μαγκί τους έδωσε φόρα για να
πετύχουν την ανατροπή. Οι Γκάλαξι
(Galaxy) θα αντιμετωπίσουν τώρα
σε διπλό αγώνα τους πρωτοπόρους
της Δύσης Ερθκουικς (Earthquakes),
που την Κυριακή επισκέπτονται το
Λος Αντζελες (Los Angeles).
NFL: Νίκησαν οι Τσάρτζερς,
παραμένει ο Τέρνερ
Χαρακτήρα παιχνιδιού ζωής ή
θανάτου είχε πάρει το ματς του Σαν
Ντιέγκο (San Diego) με το Κάνσας
(Kansas), για τον Νορβ Τέρνερ, που
ήξερε ότι ήττα θα ισοδυναμούσε με
απόλυση. Το TD του Αντόνιο Γκέιτς
μετά από ασίστ 14 γιαρδών του
Φίλιπ Ρίβερς νωρίς στην α’ περίοδο,
έβαλε τέλος στο άνυδρο σερί των

έξι περιόδων δίχως TD για τους
Τσάρτζερς (Chargers) και τις βάσεις
για μία εύκολη επικράτηση επί των
Τσιφς (Chiefs) με 31-13 που σώζει
για την ώρα τον προπονητή τους
Νορβ Τέρνερ. Το Σαν Ντιέγκο (San
Diego) προέρχονταν από τρεις σερί
ήττες από Νέα Ορλεάνη (New Orleans), Ντένβερ (Denver) και Κλίβελαντ (Cleveland), και ως εκ τούτου
φίλαθλοι σήκωσαν πανό απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της ομάδας Ντιν
Σπανός ζητώντας την απόλυση του
Τέρνερ και του γενικού διευθυντή
Εϊ Τζέι Σμιθ. Αμφότεροι αποτελούν
επιλογές του ισχυρού άντρα του Σαν
Ντιέγκο (San Diego) που τους είχε
στηρίξει σε όλη την πορεία τους
μέχρι σήμερα, παρότι οι Τσάρτζερς
(Chargers) δεν έχουν συμμετάσχει
σε πλέι οφ τα τελευταία δύο χρόνια.
Στο πλευρό του Τέρνερ είναι και οι
παίκτες, οι οποίοι όπως τόνισε ο
quarterback Φίλιπ Ρίβερς έπαιξαν
και για τον τεχνικό τους στο τελευταίο ματς. Ο τελευταίος έδωσε τον
καλύτερό του εαυτό κάνοντας μία
μεστή εμφάνιση με 18/20 πάσες
220 γιάρδες και δύο ασίστ για TD.
Επιπλέον στην έκβαση της αναμέτρησης μέτρησαν καθοριστικά τα
τέσσερα λάθη των φιλοξενούμενων
που έμειναν δίχως νίκη για πέμπτη
σερί αγωνιστική, και έπεσαν στο 17. Εκτός αγωνιστικής δράσης, τώρα,
στο Νιου Ινγκλαντ (New England)
οι Πάτριοτς (Patriots) ανακοίνωσαν
την μεταγραφή του Ακίμπ Ταλίμπ
από τους Μπακς (Bucs). Ο 26χρονος
cornerback που έχει 18 interceptions
από την στιγμή που ξεκίνησε την
καριέρα του στο NFL (2008) θα
εκτίσει την τελευταία αγωνιστική
της τιμωρίας του για τις απαγορευμένες ουσίες και θα τεθεί στην διάθεση του Μπιλ Μπέλιτσικ για το
ματς της 11ης Νοεμβρίου. Για να
δώσουν την ελευθέρας στον Ταλίμπ,
οι Μπακς (Bucs) πήραν μία επιλογή
τετάρτου γύρου των ερχόμενων
ντραφτ. Στο μεταξύ, αυθημερόν είναι

αναγκασμένοι να ταξιδέψουν στη
Νέα Υόρκη (New York) οι Στίλερς
(Steelers) για το ματς με τους Τζάιαντς (Giants) καθώς το ξενοδοχείο
που είχε κάνει κράτηση η ομάδα,
τους ενημέρωσε ότι δεν έχει ηλεκτρικό και δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει. Ετσι, η ομάδα θα αναχωρήσει από το Πίτσμπουργκ (Pittsbur-

gh) με πτήση των 9 π.μ. για τον
αγώνα που έχει προγραμματισθεί
στις 4.45 μ.μ και θα επιστρέψει το
ίδιο βράδυ μετά την αναμέτρηση.
Τέλος δωρεάν ενός εκατομμυρίου
δολαρίων σκοπεύει να κάνει το NFL
και οι παίκτες του στον Ερυθρό
Σταυρό, για την ανακούφιση των
θυμάτων του «Σάντι».

Δολοφονήθηκε ο Π. Πέρεθ στον Αγιο Δομίνικο
Αγρια δολοφονημένος στο σπίτι του στον Αγιο Δομίνικο βρέθηκε ο
πρώην pitcher των Γιάνκις Πασκουάλ Πέρεθ. Σύμφωνα με τις Αρχές
ο δομινικανός άσος που είχε αγωνιστεί με τους νεοϋορκέζους μέχρι
το 1991 έπεσε θύμα κακοποιού που είχε σκοπό την ληστεία.

τοχή στο αρχικό σχήμα.
Από κει και πέρα, ο Ντεγκρά θα
βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια ο
Ελευθερίου δεξιά, ο Καρλίτος αριστερά ενώ οι Ντόσα και Ουόν θα
βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας.
Η τριάδα των χαφ δύσκολα θα διαφοροποιηθεί μολονότι ο Ντεντέ βρίσκεται στη διάθεση του Ζόρζε Κόστα.
Ο Αγκολέζος μάλλον θα μείνει εκτός
καθότι η τριάδα των Νικολάου, Ζιλμπέρτο και Μιγκέλ είχε καλή απόδοση
στον αγώνα στο «Τάσος Μάρκου».
Από κει και πέρα, επιθετικά θα βρίσκεται στην κορυφή ο Σα, σίγουρα
ο Πάολο Σέρτζιο θα βρίσκεται πλάι
του ενώ οι Εντμάρ και Μοντέιρο
διεκδικούν τη θέση με τον Πορτογάλο να συγκεντρώνει περισσότερες
πιθανότητες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικού Κήρυκα
Για τα αποτελέσματα όλων των
αθλητικών συναντήσεων των ελληνικών και κυπριακών ομάδων
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα»
στο

(718) 784-5508

< nba

Ρεβάνς με Πάρκερ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Τόνι Πάρκερ και οι Σπερς (Spurs)
πήραν λίγο από το αίμα τους πίσω
από τους Θάντερ (Thunder) για τον
περσινό αποκλεισμό τους στα πλέι
οφ. Ο Γάλλος γκαρντ ευστόχησε σε
σουτ στην λήξη μπροστά στον Σέρχι
Ιμπάκα για να γράψει το τελικό 8684 επί της Οκλαχόμα (Oklahoma)
που φάνηκε επηρεασμένη στο παρθενικό της ματς στην σεζόν μετά
την φυγή του Τζέιμς Χάρντεν. «Πρέπει να βρούμε τρόπους να νικάμε»
τόνισε ο Ουέστμπρουκ που σκόραρε
18 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί
για την ομάδα του που είχε πρώτο
σκόρερ τον Ντουράντ με 23 πόντους
και 14 ριμπάουντ. Στην αντίπερα
όχθη, ο Τιμ Ντάνκαν είχε 20 πόντους
και 8 ριμπάουντ και θα ήταν σίγουρα
ο κορυφαίος της ομάδας του αν δεν
ήταν ο καθοριστικός Πάρκερ. Ο Γάλλος είχε 7/14 σουτ και 14 πόντους
αλλά έβαλε το μεγάλο σουτ απέναντι
στον πρώτο μπλοκέρ της περασμένης
περιόδου. «Τον είδα να έρχεται και
κατάλαβα ότι έπρεπε να σουτάρω
γρήγορα» σχολίασε ο Γάλλος που
είχε και 11 ασίστ βοηθώντας την
ομάδα του να πάρει την δεύτερη
νίκη της στο πρωτάθλημα και μία
μικρή ρεβάνς για την ήττα και τον
αποκλεισμό από τους Θάντερ (Thunder) στους περσινούς τελικούς
της περιφέρειας.
MLB: Ο άγνωστος
Ρέντμοντ στους Μάρλινς
Αφού είδαν ότι με τεχνικό εγνωσμένης αξίας δεν βγήκε άκρη, οι
Μάρλινς (Marlins) αποφάσισαν να
εμπιστευθούν την τύχη της ομάδας
τους σε ένα προπονητή όχι ιδιαιτέρως
γνωστό. Η επιλογή των διοικούντων
της ομάδας του Μαϊάμι (Miami) να
αντικαταστήσει τον Οζι Γκουλιέν
στον πάγκο της ομάδας είναι τελικώς
ο Μάικ Ρέντμοντ που πέρασε τις

δύο τελευταίες σεζόν στα τμήματα
υποδομής των Μπλου Τζέις (Blue
Jays) στο Τορόντο (Toronto). Ο βετεράνος catcher υπέγραψε τριετές
συμβόλαιο με τους Μάρλινς (Marlins)
και έγινε ο πέμπτος τεχνικός της
ομάδας του Μαϊάμι από το 2010 κι
έπειτα.
«Συνωμοσία
της σιωπής» στο Πεν Στέιτ
Η αμερικανική δικαιοσύνη δεν
έκλεισε τον φάκελο της υπόθεσης
«Σαντάσκι» μετά την ισόβια καταδίκη
του προπονητή που είχε κακοποιήσει
σεξουαλικά δεκάδες παιδιά στο Πεν
Στέιτ και ανοίγει νέο κύκλο έρευνας
γύρω από τις ευθύνες που είχαν
υψηλόβαθμα στελέχη του Πανεπιστημίου. Για την ακρίβεια σύμφωνα
με την εισαγγελέα της Πενσιλβάνια
Λίντα Κέλι, ο πρώην πρόεδρος του
Πεν Στέιτ Γκράχαμ Σπέινιερ είχε λάβει γνώση για την δράση του Σαντάσκι από το 2001 και είχε συζητήσει
το θέμα με τον τότε αντιπρόεδρο
Γκάρι Σουλτζ και τον αθλητικό διευθυντή του Πανεπιστημίου Τιμ Κάρλεϊ δίχως να γνωστοποιήσουν το ζήτημα στις Αρχές.
Οι τρεις άντρες είχαν προτιμήσει
να απευθυνθούν απευθείας στον
Σαντάσκι, προφανώς για να τον συνετίσουν, παρά να καλέσουν τις Αρχές και ως εκ τούτου κατηγορούνται
για συγκάλυψη: «Αν οι συγκεκριμένοι
παράγοντες έκαναν αυτό που έπρεπε, θα είχαν γλιτώσει την επίθεση
αρκετοί νέοι άντρες» επισήμανε η
Λίντα Κέλι που χαρακτήρισε την
δράση των συγκεκριμένων ανδρών
ως «συνομωσία της σιωπής» και
απεύθυνε κατηγορίες στους τρεις
άντρες για παραπλάνηση των Αρχών,
παρακώλυση δικαιοσύνης που θέτει
σε κίνδυνο παιδιά και εγκληματική
συνωμοσία.
Διονύσης Ρούφος

< ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 21
ήταν ‘κολόνα’ στον σχεδιασμό της
11άδας, είναι έτοιμος να επιστρέψει
στο βασικό σχήμα». Σε άλλα θέματα:
«Νοσοκομείο ο θρύλος», «Μπάσκετ:
Καίγεται για τη νίκη».
«Goal»
«Για πάντα στο λιμάνι», αναφέρει
στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη συνάντηση
που είχε ο Μαρινάκης με τον Τοροσίδη την Τρίτη, στην οποία συμφώνησαν για την υπογραφή του νέου
συμβολαίου του». Σε άλλα θέματα:
«ΠΑΟ: Περασμένα μεγαλεία», «Μπάσκετ: Εγκλωβίστηκε στην Πόλη ο
Παναθηναϊκός».
«Derby news»
«Ζόρια με Λέτο και Κατσουράνη,
αναφέρει στο κεντρικό θέμα της
πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Ο Αργεντίνος δεν δέχεται
μείωση και ο ‘Κατσούρ’ δεν υπογράφει». Σε άλλα θέματα: «Αναβολή
για 10 μέρες το ΣτΕ», «‘Σιδερένιος’
ο Βύντρα, δεν χάνει με τίποτα το
ντέρμπι με την ΑΕΚ», «Μπάσκετ:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με την Δόξα να ακολουθεί
στο πρόγραμμα, στην Ομόνοια ετοιμάζονται για μια εκστρατεία σήμερα
Σάββατο στο «Αμμόχωστος» με μοναδικό στόχο το διπλό. Ο Τόνι Σαβέφσκι έδωσε το σύνθημα ούτως ή
άλλως πως δεν υπάρχει παιχνίδι
που να μην είναι απαραίτητη η νίκη,
ειδικά μετά την υπάρχουσα διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα.
«Μπροστά μας έχουμε ένα ακόμη
δύσκολο παιχνίδι όπου στα χαρτιά
είμαστε το απόλυτο φαβορί, αλλά
στο γήπεδο πρέπει να δείξουμε αυτό
τον τίτλο και να κάνουμε καλύτερη
προσπάθεια από το α’ ημίχρονο με
το Παραλίμνι, για να φτάσουμε στο
ζητούμενο, που είναι οι τρεις βαθμοί.
Με όλα τα γνωστά προβλήματα, να
είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε». Αυτά είπε ο Τόνι Σαβέβσκι για
τον εκτός έδρας αγώνα της Ομόνοιας
με αντίπαλο τη Δόξα. Στο ματς με
τη Δόξα, οι «πράσινοι» είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά θα πρέπει
να αποδείξουν του λόγου το αληθές
στο γήπεδο, το οποίο αναμένεται
να κατακλυστεί από τον κόσμο της
ομάδας. Το εύκολο γκολ θα αποτελέσει το κύριο μέσο για την επίτευξη
του στόχου. Το εύκολο γκολ συνεχίζει να αποτελεί το πρόβλημα για
την Ομόνοια. Στον αγώνα με την
ΕΝΠ χρειάστηκαν 84 λεπτά για να
έλθει. Ενδεχόμενη νίκη θα δώσει
νέα δυναμική στην ομάδα και θα
αποτελέσει συνέχεια στην αντεπίθεση για βαθμολογική άνοδο. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν και
αυτή τη φορά, καθώς οι Γιώργος
Εφραίμ, Ρενάτο Μαργκάσα, Αντρέας
Αβραάμ και Μπρούνο Αγκουιάρ, συνέχισαν την θεραπευτική αγωγή που
ακολουθούν, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά.
Δεδομένο είναι, λοιπόν, ότι και
αυτή την εβδομάδα η Ομόνοια θα
έχει αλλαγές στην ενδεκάδα της,
αφού ως γνωστόν αποχώρησε ο Παβίτσεβιτς, ενώ είναι τραυματίας ο
Εφραίμ. Ο Ατράντε αναμένεται να
πάρει την θέση του Παβίσεβιτς στο
κέντρο της άμυνας, ενώ για την
θέση του Εφραίμ στο αριστερό άκρο
της μεσοεπιθετικής γραμμής, το πιθανότερο είναι να πάρει τη θέση ο
Σκέμπρι. Αναμένεται δε ξεκινήσει
τον αγώνα στην μεσαία γραμμή ο
Λεάντρο.

Ψάχνει «λαβωμένος» την ανάκαμψη

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η ήττα του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη, ο
αγώνες του Ολυμπιακού με την Τσεντεβίτα για την Ευρωλίγκα και η προετοιμασία των ομάδων εν όψει αγωνιστικής δράσης, είναι τα θέματα
που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα
του αθλητικού Τύπου της 2ας Νοεμβρίου 2012:
«Πρωταθλητής»
«Λορένθο: Αυτός ο μικρός με
τρελαίνει!», αναφέρει στο βασικό
θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Οι σκέψεις του
Ισπανού τεχνικού συμβούλου όπως
αποκαλύπτονται από διαλόγους του
στο διαδίκτυο». Σε άλλα θέματα:
«Θέμα χρόνου οι υπογραφές με Χολέμπας και Τζιμπούρ», «Ετοιμες λύσεις από την Ιβηρική έχει ο Χουάν»,
«Μπάσκετ: Πάμε για νέα αρχή!!!».
«Φως των Σπορ»
«Φέισα ετοιμάζει για ΟΦΗ», αναφέρει στο κεντρικό θέμα της πρώτης
σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Ο Σέρβος χαφ που το καλοκαίρι

Θέλει
να χτίσει σερί

Πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη ο
εξάστερος».
«Sportday»
«Και του χρόνου», αναφέρει στο
βασικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Αλαφούζος έσπευσε να ανακοινώσει ότι
ο Φερέιρα θα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον Παναθηναϊκό και να
ανακουφίζει τους αντιπάλους του».
Σε άλλα θέματα: «ΠΑΟΚ: Πρωτάθλημα», «Ολυμπιακός: Τους την έπεσε», «ΑΕΚ: Ανταρσία», «Μπάσκετ:
Κλείνει Τζος Πάουελ».
«Η Πράσινη»
«Σωτήρας Βύντρα!», αναφέρει
στο κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων επεξηγεί:
«Πάντα παρών στα δύσκολα ο τεράστιος Λουκάς...». Σε άλλα θέματα:
«Κλείδωσε. Η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι γεγονός», «Μπάσκετ:
Πλήρωσε τα λάθη του».
«Νέα Ωρα»
«Δυνατές μεταγραφές τον Ιανουάριο», αναφέρει στο βασικό θέμα της
πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων

επεξηγεί: «Ο Δημητρέλος ζητάει σήμερα από την Σούπερ Λίγκα την
άρση της ποινής περιορισμού των
μεταγραφών». Σε άλλα θέματα:
«Πάνω απ’ όλα η ΑΕΚ», «‘Τελειωμένη
υπόθεση’ ο έλεγχος».
«Γαύρος»
«Στα... κόκκινα Μανιάτης, Χολέμπας», αναφέρει στο κεντρικό
θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Προσέχουν σαν
τα μάτια τους στον Ολυμπιακό τους
δύο διεθνείς άσους, με τη μία θλάση
να διαδέχεται την άλλη». Σε άλλα
θέματα: «Μήνυμα και από Ζαρντίμ:
Πότε θα ανανεώσετε;», «Πάντελιτς:
Ακούω πολλές ιστορίες, αλλά όλα
είναι βλακείες», «Μπάσκετ: Ντου...
για ένα νέο ξεκίνημα».
«Η Γάτα»
«Τι κρύβει το κομπιούτερ του
Λορένθο», αναφέρει στο βασικό θέμα
της πρώτης σελίδας και μεταξύ άλλων
επεξηγεί: «Οι ισχυρές διασυνδέσεις
του και στην Πορτογαλία». Σε άλλα
θέματα: «ΑΕΚ: Θέλει μεταγραφές ο
Βιντιάδης».

Γαλλίας δίνει ο Ράφικ Τζιμπούρ,
αλλά και ο Νταβίντ Φούστερ.
Οσο για τον Κοντρέρας τα πράγματα είναι πλέον πολύ δύσκολα και
μόνο με «θαύμα» θα είναι έτοιμος
για το ματς της ερχόμενης Τρίτης.
Κάρολ: Να προσέξουμε με ΟΦΗ
Την ανάγκη να προσηλωθούν οι
παίκτες του Ολυμπιακού στον αγώνα
με τον ΟΦΗ και να βγάλουν από το
μυαλό τους την Μονπελιέ, επεσήμανε ο Ρόι Κάρολ.
«Προσωπικά, απ’ την επαγγελματική μου εμπειρία, βλέπω πως
είναι καλύτερα να προσηλώνεσαι σε
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό πρέπει
να κάνουμε και εμείς. Το Σάββατο
αντιμετωπίζουμε τον ΟΦΗ. Είναι το
ματς στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Ολη η αποστολή πρέπει
να έχει το μυαλό της σ’ αυτήν την
αναμέτρηση καθώς στην προηγούμενη σεζόν όταν έπαιζα στον ΟΦΗ,
είχαμε πάρει αποτέλεσμα 2-2. Γνωρίζουμε τη δυσκολία αυτών των παιχνιδιών. Απ’ τη στιγμή που ακολουθεί

ματς Champions League, ενδεχομένως μερικοί ποδοσφαιριστές να μην
τα δώσουν όλα από φόβο μήπως
και τραυματιστούν. Ομως είμαστε
επαγγελματίες και καλούμαστε να
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα πάρουμε καλό αποτέλεσμα με τον
ΟΦΗ», είπε χαρακτηριστικά ο Κάρολ.
Ανανεώνει ο Τοροσίδης
Αλλαγή σκηνικού με τον Βασίλη
Τοροσίδη που βρίσκεται μια... ανάσα
από την ανανέωση του συμβολαίου
του με τον Ολυμπιακό.
Ο διεθνής αμυντικός συναντήθηκε με τον Β. Μαρινάκη και ήρθαν
σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την
συνέχιση της συνεργασίας τους, ενώ
θα τα πουν ξανά, όπως έγινε γνωστό
και από τον Ολυμπιακό, αμέσως
μετά το ματς με την Μονπελιέ.
Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν
την διοίκηση των «ερυθρολεύκων»
να περιμένει την οριστική απάντηση
του Τοροσίδη στην πρότασή της για
τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που θα αγγίζουν τις 800 χιλιάδες ευρώ.
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Με Ποικιλίδη
το δ.σ.
Συνέχεια από τη σελίδα 21
αναγνώρισε τις προσπάθειές μου
και μου πρόσφεραν νέο συμβόλαιο.
Ευχαριστώ επίσης τους φιλάθλους
μας, που με στήριξαν και έκαναν
υπομονή στα πρώτα μου βήματα.
Ελπίζω να μην τους απογοητεύσω
ποτέ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί χωρίς
τη στήριξή τους δεν θα κατάφερνα
τίποτα».
• Το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ,
με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη,
έγινε σημαντικό για την προσπάθεια
της ομάδας να διατηρηθεί όσο πιο
ψηλά γίνεται. Το πέρασμα από τη
Νέα Σμύρνη είναι απαραίτητο και
αυτό θα ίσχυε ανεξάρτητα από τη
βαθμολογική θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα. Και
ξεκάθαρα, απέναντι σε μία ομάδα
που αποτελεί την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος και η μοναδική
της παρασπονδία ήταν η ήττα της
από την Κέρκυρα, ο ΠΑΟΚ πρέπει
να κερδίσει.
Παίκτες και προπονητής γνωρίζουν πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες,
όχι μόνο από τους φιλάθλους αλλά
κυρίως από τον μεγαλομέτοχο που
θέλει να βλέπει προσπάθεια και κυρίως αποτέλεσμα. Είναι κάτι που
είχε πει και στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, είναι κάτι που είχε
ζητήσει από τον Δώνη στις επαφές
που είχαν παρουσία και του προέδρου της ΠΑΕ Ζήση Βρύζα. Για τον
ΠΑΟΚ το πέρασμα από τη Σμύρνη
είναι απαραίτητο.
ΑΡΗΣ: Το γκολ του Μανώλη Παπαστεριανού κέρδισε τον τίτλο του
Best Goal της 8ης αγωνιστικής με
ποσοστό του 61,82%.
Τη βράβευση του μέσου του Αρηέκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Αρη Γιάννης Βένος.
Ο Μανώλης Παπαστεριανός υπογράμμισε ότι:
«Αρχικά να ευχαριστήσω τον κ.
Βένο για την τιμή που μου έκανε
να μου δώσει το βραβείο. Το βραβείο
αυτό δεν ανήκει στον Παπαστεριανό,
ανήκει στον Αρη. Οταν βάζει γκολ
ένας παίκτης βάζει όλη η ομάδα.
Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου για την απόδοσή της στα
δύο τελευταία παιχνίδια. Δε σημαίνει
ότι θα βραβεύομαι για κάθε γκολ
που βάζω. Αν μπορούσα εκείνη την
ώρα να πάρω την μπάλα με τα χέρια
και να μπω στα δίχτυα θα το έκανα.
Η ουσία του ποδοσφαίρου είναι το
γκολ. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει
πως θα μπει, το θέμα είναι να σκοράρεις και να κερδίσει η ομάδα».
Από την πλευρά του ο Γιάννης
Βένος τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Αξίζουν συγχαρητήρια στον Μανώλη,
δίκαια επιλέχθηκε το καλύτερο γκολ
της αγωνιστικής. Είχε πολύ όμορφη
εκτέλεση, αλλά ήταν και προϊόν
ολόκληρης της ομάδος και συνήθως
αυτά τα γκολ έχουν μια ιδιαίτερη
ομορφιά. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια και για την πολύ καλή
απόδοση που είχε στο παιχνίδι».

Ελληνικό Πρωτάθλημα: Ηταν «Βασιλιάδες»
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Επιστροφή στη δράση στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Φιλαδέλφειας με νίκες των Μάβερικς (69-59 τους Σπερς), Κινγκς
(56-37 τους Τερπς) και 100% Αρσενικό (66-34 τους Γκρίζλις) στα παιχνίδια που διεξήχθησαν στον Αγιο
Δημήτριο του Απερ Ντάρμπι, ενώ
το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί την
ερχόμενη Πέμπτη με 3 σημαντικούς
αγώνες (Σίξερς - 100% Αρσενικό,
Μάβερικς - Γκρίζλις, Σπερς - Τερπς).
Στο Μάβερικς - Σπερς οι «Μαβς»
ευτύχησαν να έχουν περισσότερο
πλουραλισμό στο σκοράρισμα απ’
ότι τα «Σπιρούνια» στους πρώτους
σκόρερς. Ετσι ο Ντίνο Τομάζο με 24
πόντους, ο Δημήτρης Πουλημένος
με 19 και ο Ζώης Γκάσης με 12 έκαναν την περισσότερη δουλειά και
βοηθούμενοι από τους Νίκο Χαραλάμπου (7 πόντους), Κώστα Χαραλάμπου (6 π.) και με τους Βασίλη
Δώση, Μιχάλη Κοτρούμπα, Γιώργο
Παταούλη χωρίς πόντους αλλά με
πολύτιμη συμμετοχή στον αγώνα
έφτασαν στην νίκη με 69-59.
Από τους ηττημένους πρώτος
σκόρερ και του αγώνα ήταν ο Κώστας
Νικολός με 25 πόντους και ακολούθησαν: Βασίλης Ρουσσέας 10, Ζακ
Οικονομίδης 8, Αθανάσιος Τσινγκόπουλος 7, Μιχάλης Παγιώτας 6, Χάρης Πρίες 2 και συμμετοχή είχαν
οι: Αρης Ράπτης, Νίκος Παππάς, Κώστας Πιλίδης, Πιτ Καθοπούλης, Περικλής Κολιατσής, Πιτ Κολιατσής.
Στο Κινγκς - Τερπς οι «Βασιλιάδες» ήταν αυτό που είναι... Με ηγέτη
τον Φώτη Γιαννόπουλο που πέτυχε
18 πόντους και άξιο συμπαραστάτη
τον Χρίστο Κουρέλια με 14 έφτασαν
άνετα στο 56-37. Τους υπόλοιπους
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Κώστας Χαραλάμπου, Νίκος Ζήσης, Μάκης Παγιώτας, Ντίνο Τομάζο και
Βασίλης Ρουσσέας στη μάχη του αγώνα Μάβερικς - Σπερς.

Οι Κινγκς νίκησαν τους Τερπς. Στη φάση πρωταγωνιστούν οι Γιάννης
Γρηγορακάκης, Χρίστος Αργύρης, Νίκος Μπαλής, Λάζος Καλεμής.

πόντους πέτυχαν: Βασίλης Ζωνιός
9, Χρίστος Αργύρης 5, Δημήτρης
Παπαδάκης 4, Χρήστος Γιαννόπουλος
4, Λάζαρος Καλέμης 2 και συμμετοχή
είχαν οι Σιν Ρένι, Λου Σαρής, Χρήστος
Μουντής.
Από τους Τερπς ξεχώρισε μόνο ο
Νίκος Μπαλής που με 20 πόντους
ήταν και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Από κει και πέρα 6 είχε ο Γιάννης
Φισφής, 4 ο Χρήστος Σαριάνος, 3 ο
Πίτερ Κυριακόδης και από 2 οι Γιάννης Ο’Χάρα, Γιάννης Γρηγορακάκης,
ενώ συμμετοχή είχαν οι Αντώνης
και Μιχάλης Χρήστου, Πιτ Ο’Χάρα
και Γιώργος Φισφής.
Τέλος οι 100% Αρσενικό έβαλαν

και τους υπόλοιπους πόντους πέτυχαν οι Πιτ Τσαμουτάλης 8, Ανδρέας
Μιλωνάς 6, Ανδρέας Διαμαντάς και
Αλέξ Στολαρτσικ από 2.
Βαθμολογία (νίκες - ήττες):
Ρεβολούσιον 4-0, Κινγκς 3-1, Σίξερς
3-1, Ουόριορς 2-2, Τερπς 2-2, 100%
Αρσενικό 2-3, Μάβερικς 1-3, Σπερς
1-3, Γκρίζλις 0-4.
Επόμενη (8/11) αγωνιστική
(σε ώρες Νέας Υόρκης και Φιλαδέλφειας):
07.00: Σίξερς - 100% Αρσενικό
08.00: Μάβερικς - Γκρίζλις
09.00: Σπερς - Τερπς
Παιδικό Πρωτάθλημα
Με 7 αγώνες συνεχίζεται την Κυ-

...παγίδες και έπιασαν τις «αρκούδες». Το 66-34 φανερώνει του λόγου
το αληθές. Οι «Αρσενικό» είχαν τρεις
παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντο
και συγκεκριμένα τους: Λούη Καραπαναγιωτίδη 18, Αλέξη Τοπαλίδη
14, Χρήστο Βουτσάκη 12, ενώ από
κοντά ήταν οι Νίκος Παπαροϊδάμος
με 5, Στέφανος Καρράς, Εβαν Καραπαναγιωτίδης, Στέφανος Γρηγορακάκης από 4, ο Νίκος Ντινούλης
με 3 και ο Μιχάλης Παππάς με 2,
ενώ συμμετοχή είχαν οι Τόμι Πούλος,
Στέφανος Τσακίρης, Βαγγέλης Παππάς και Γιώτς Κασάπης.
Από τους ηττημένους προσπάθησε μόνο ο Νίκος Καφκαλάς με 13

ριακή το Παιδικό Πρωτάθλημα (σε
ώρες Νέας Υόρκης και Φιλαδέλφειας):
Αγιος Θωμά, Τσέρι Χιλ
Αγόρια
02.00 Απερ Ντάρμπι # 2 - Τσέρι Χιλ
04.00 Τσέρι Χιλ - Εγκ Χάρμπορ
Κορίτσια
03.00 Τσέρι Χιλ - Εγκ Χάρμπορ
Αγιος Λουκάς, Μπρούμεϊλ
Αγόρια
03.00 Ελκινς Παρκ - Μέντια
05.00 Μπρούμεϊλ # 1 - Ευαγγελισμός
Κορίτσια
02.00 Ελκινς Παρκ - Μέντια # 1
04.00 Μπρούμεϊλ - Ευαγγελισμός

Ακάθεκτοι στο Μπρούκλιν, 5-2 τη Λέρο
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την αναβολή όλων
ανεξαιρέτως των αγώνων των Πρωταθλημάτων και κατηγοριών αποφάσισε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για
αυτή την εβδομάδα, καθώς η πόλη
μετράει τις πληγές της από το καταστροφικό πέρασμα του φονικού τυφώνα Σάντι. Οι αγώνες δεν διεξαγονται για λόγους ασφαλείας, και
μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα
παρθεί απόφαση για την ημερομηνία
επανέναρξης των πρωταθλημάτων.
Στα αποτελέσματα της εβδομάδας
που μας πέρασε είχαμε τα ακόλουθα
αποτελέσματα για την ΕΠΟ:
Κάσος - Σέρβοι 0-4
Η Κάσος αποτελεί την ομάδα με
διχασμένη προσωπικότητα φέτος,
καθώς από αγωνιστική σε αγωνιστική
παρουσιάζει μεγάλες μεταπτώσεις
στην απόδοση της. Μετά την συγκλονιστική εμφάνιση και πρόκριση
στο κύπελλο, στο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον των Σέρβων έδειξε το κακό της πρόσωπο και όπως
λένε οι άνθρωποι της ομάδας, έδειξε
τάσεις αυτοκαταστροφής. Οι Σέρβοι
προηγήθηκαν με 3-0 στο ημίχρονο,

και το σκορ έκλεισε στο 4-0.
Μπρούκλιν Χελλένικ - Λέρος 5-2
Η πρωτοπόρος ομάδα του πρωταθλήματος Μπρούκλιν Χελλένικ είναι το αδιαφινονίκητοι φαβορί στο
φετινό πρωτάθλημα και δεν χάνει
την ευκαιρία να το αποδείξει σε
κάθε παιχνίδι, καθώς μετά τον αποκλεισμό - σοκ στο κύπελλο, οι παίκτες του κόουτς Κατσούλα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μία ακόμα
πολύ καλή εμφάνιση και να επικρατήσουν με σκορ 5-2 της φιλότιμης
και μαχητικής Λέρου. Οι «γαλάζιοι»
έχουν το απόλυτο στο πρωτάθλημα
με μία επίθεση που βγάζει φωτιές
και δίκαια βρίσκονται με διαφορά
στην πρώτη θέση της Λίγκας.
Δόξα - Κρητικοί 4-0
Οι «κιρινόμαυροι» συνεχίζουν
την ανοδική πορεία καθώς η ομάδα
του Τάσου Σαπουντζή ανεβάζει ολοένα και περισσότερο στροφές και
για του λόγου το αληθές, πραγματοποίησε ακόμα μία καλή εμφάνιση
κερδίζοντας την ομάδα των Κρητικών
και έτσι η Δόξα πήρε τους πρώτους
3 βαθμούς στο πρωτάθλημα και ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμο-
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Συναγερμός στα καρέ των Σέρβων σε μία από τις επιθέσεις της Κάσου
χωρίς όμως ευτυχές αποτέλεσμα. Η Κάσος υπέστη βαριά ήττα με 4-0.
λογίας. Οι Κρήτες παρότι έχουν καλούς παίκτες, ακόμη δεν έχουν δέσει
ως ομάδα στην πρώτη τους χρονιά

Το πρώτο «μεγάλο» ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Φτάσαμε στην 9η αγωνιστική και
όλο το ενδιαφέρον πέφτει στο ΟΑΚΑ
όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την
ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Βέβαια έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες
μόνο ντέρμπι δεν είναι ή μάλλον είναι ένας αγώνας ανάμεσα στον «μονόφθαλμο» και τον «τυφλό» αλλά
και μόνο τα ονόματα και οι φανέλες
φτάνουν για να συγκεντρώσουν το
ενδιαφέρον.
Οπως επίσης και το βαθμολογικό
ντέρμπι της 2ης θέσης ανάμεσα σε
Πανιώνιο και ΠΑΟΚ.
Ολυμπιακός
ΟΦΗ
Οι δύο ομάδες έχουν τεράστιες
διαφορές υπέρ των «ερυθρολεύκων»
φυσικά. Τα έχουν όλα, εκτός από
επιλογές βασικής ενδεκάδας. Ο Ζαρντίμ δεν θα έχει στη διάθεσή του
τους Κοντρέρας, Φουστέρ, Τζιμπούρ,
Ιμπαγάσα και Μοντέστο, ενώ μπροστά υπάρχει ο «τελικός» με την Μονπελιέ.
Βέβαια το υπόλοιπο υλικό του
Ολυμπιακού φτάνει να κερδίσει τον
ΟΦΗ, όμως ο Αναστόπουλος έχει
τον τρόπο έστω και χωρίς τον Σίσιτς
(έχει ελάχιστες πιθανότητες να παίξει) να κάνει τη ζημιά.
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
Το δεύτερο μεγάλο - βαθμολογικά
- παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής. Ο
δεύτερος Πανιώνιος φιλοξενεί τον
πρώην δεύτερο και νυν τρίτο ΠΑΟΚ.
Εδώ, σ’ αυτό το ματς, θα φανεί που
το ...πάει ο Ελευθερόπουλος με τα
«πιτσιρίκια», ενώ από την άλλη είναι
ένα πολύ καλό τεστ για τον ΠΑΟΚ
να επιστρέψει στη 2η θέση και να
βάλει ψυχολογική υποθήκη για τα
ντέρμπι με τους «αιώνιους» στην
11η και 12η αγωνιστική.
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Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΣ Γιάννινα
Αμφίρροπο παιχνίδι ανάμεσα σε
δύο καλές ομάδες που έχουν διαφορετικούς στόχους. Ο Αστέρας με
νίκη παραμένει στην πρώτη 5άδα
και συνεχίζει το ...όνειρο, ενώ ο
ΠΑΣ βλέπει μόνο νίκη για να είναι
με το ...κεφάλι εκτός επικίνδυνης
ζώνης.
Ατρόμητος
Πανθρακικός
Θεωρητικά το πιο δυνατό στάνταρ της αγωνιστικής. Ο Ατρόμητος
έχει την ομάδα (τουλάχιστον στα
χαρτιά), την έδρα, τον προπονητή
αλλά και τις φωνές που άκουσαν
από Μπάγεβιτς και Σπανό οι παίκτες
μετά τις απανωτές γκέλες πολύ νωπές
στα αυτιά τους, ενώ ο Πανθρακικός
θα στηριχθεί στην αύρα που δίνει
πάντα η αλλαγή προπονητή (Δερμιτζάκης αντί Παντελίδη).
Πλατανιάς
Κέρκυρα
Ο νικητής της αναμέτρησης των
Χανίων παίρνει ...6 πόντους. Οποια
κι αν είναι αφού σχεδόν ...βράζουν
στο ίδιο καζάνι, με λίγο καλύτερο
τον Πλατανιά. Πάντως η Κέρκυρα
είναι σε αγωνιστική άνοδο και αν
φύγει χωρίς ήττα θα ανέβει πολύ σε
βαθμολογία και - κυρίως - ψυχολογία.
Αρης
Βέροια
Με τον αγώνα του Χαριλάου θα
πέσει τη Δευτέρα η αυλαία της αγωνιστικής. Ο Αρης είναι σε πολύ καλή
κατάσταση και είναι το φαβορί, όμως
η Βέροια - ασανσέρ δεν ξέρει κανείς
που θα είναι, στα πάνω ή στα κάτω
της.
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του
πρωταθλήματος. Το αθηναϊκό ντέρμ-

πι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό
να υποδέχεται την ΑΕΚ. Ουσιαστικά
πρόκειται για τις ομάδες που έχουν
απογοητεύσει άπαντες στο πρωτάθλημα και δεν έχει καμία σχέση με
παλιές καλές αναμετρήσεις τους.
Περισσότερο οι φανέλες θυμίζουν
τους «μεγάλους» αντιπάλους και όχι
η αγωνιστική τους κατάσταση. Ισως
όμως από αυτό το ματς ο νικητής
να πάρει τα ...πάνω του.
Ξάνθη
Λεβαδειακός
Κάτι σαν τελικός είναι το παιχνίδι
στα Πηγάδια για τις δύο ομάδες.
Μοιράζονται την προτελευταία θέση
και ο νικητής θα πάρει διπλό κέρδος,
ενώ ενδέχεται να εκμεταλλευτεί και
«γκέλα» της ΑΕΚ που δίνει ντέρμπι.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 9ης
αγωνιστικής (σε ώρες Νέας Υόρκης)
και οι διαιτητές των αγώνων:
Σάββατο 3 Νοεμβρίου
11.15: Ατρόμητος - Πανθρακικός:
Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
11.15: Πλατανιάς - Κέρκυρα: Ιωάννης Δελφάκης (Αρκαδίας)
13.30: Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Απόστολος Αμπάρκιολης (Μακεδονίας)
Κυριακή 4 Νοεμβρίου
08.00: Ξάνθη - Λεβαδειακός: Αθανάσιος Γιάχος (Χίου)
10.15: Αστέρας Τρ. - ΠΑΣ Γιάννινα:
Γεώργιος Κύζας (Δράμας)
10.15: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Γεώργιος
Κομίνης (Θεσπρωτίας)
12.30: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αναστάσιος Κάκος (Κέρκυρας)
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου
12.30: Αρης - Βέροια: Μιχαήλ Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
Φούτμπολ Λιγκ
Με τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα
της Φούτμπολ Λιγκ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης
αγωνιστικής (σε ώρες Νέας Υόρκης):
Κυριακή 4 Νοεμβρίου
08.00: Δόξα Δράμας - Αναγέννηση
Γιαννιτσών
08.00: Εθνικός Γαζώρου - Καλλιθέα
08.00: Ηρακλής - Ηρακλής Ψαχνών
08.00: Ολυμπιακός Βόλου - Αναγέννηση Επανομής
08.00: Πιερικός - Απόλλων Σμύρνης
08.00: Θρασύβουλος - Φωκικός
08.00: Βύζας Μεγάρων - Νίκη Βόλου
Δευτέρα 05 Νοεμβρίου
09.00: Καλλονή - Εργοτέλης
12.00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

στο πρωτάθλημα.
Βαθμολογία (4η αγωνιστική)
Χελένικ Μπρούκλιν
17-7 1 2

Τους δίνει κίνητρο ο Αλαφούζος
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τα δοκάρια και οι Σεϊταρίδης, Σπυρόπουλος θα επανδρώσουν τις πτέρυγες της οπισθοφυλακής. Ο Βιτόλο
με τον Ζέκα θα παίξουν ως κεντρικά
χαφ, και στην τριπλέτα μπροστά
τους, Σισοκό, Χριστοδουλόπουλος
και πιθανότατα ο Κουίνσι εκτός αν
γίνει κάποιου είδους έκπληξη με
τον Φορναρόλι σε ρόλο δεύτερου
επιθετικού πίσω από τον Τοτσέ που
θα παίξει εκ νέου βασικός και αιχμή
του δόρατος.
Με όλους αυτούς στο αρχικό

«Ο διχασμός προέρχεται από λίγους»
μειοψηφία κάποια στιγμή δεν λέω
να με χειροκροτήσει αλλά θα μπορούσε να με αγνοήσει και να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο δεν
πρέπει να ασχολούμαστε με τον Δημήτρη αλλά με τον ΠΑΟΚ και να
στηρίζουμε όλα τα παιδιά, να τα
χειροκροτούμε γιατί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το ‘ο
ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα’ και όχι ο Σαλπιγγίδης και ο κάθε Σαλπιγγίδης.
Ολοι είμαστε περαστικοί, εγώ κάποια
μέρα δεν θα παίζω, ο ΠΑΟΚ θα
είναι εδώ, θα υπάρχει και όλοι θα
τον υποστηρίζουν θα τον χειροκροτάνε, θα χαίρονται με τις επιτυχίες,
θα λυπούνται με τις αποτυχίες. Γιατί
έτσι είναι το ποδόσφαιρο, επομένως
προσωπικά αδιαφορώ το μόνο κακό
που μπορεί να μου κάνει είναι υποσυνείδητα αλλά δεν μπορώ να κάνω

(Από το γραφείο Τύπου
της ΕΠΟ Αμερικής)

< παναθηναϊκοσ

< σαλπιγγιδησ
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Σέρβοι
9-4
6
Κάσος
7-10
4
Λέρος
5-6
3
Δόξα
4-6
3
Κρήτες
3-12
1
• Σέρβοι, Δόξα έχουν από τρία
παιχνίδια, ενώ η Λέρος δύο.
• Θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι Χορηγός Δημοσίων Σχέσεων είναι
το University Orthopedics στο 2318 31 δρόμους, suite 210 στην Αστόρια με τηλέφωνο 718 7771885 και
στο 155 της 5ης Λεωφόρου στο
Μανχάταν, ενώ Χορηγοί του Πρωταθλήματος είναι δύο εταιρείες με
τεράστια κοινωνική προσφορά στον
ελληνισμό, η τράπεζα Αlma Bank
με κεντρικό κατάστημα στο 28-31
31 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 718 267 2562 και η Υπεραγορά
Τροφίμων ΤΙΤAΝ στο 25 56 31 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο
(718) 626-7771. Για πληροφορίες
για τους αγώνες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προεδρο της ΕΠΟ κ.
Κώστα Μάνεση στο 718 726 8209.

κάτι» κατέληξε. Επίσης πρόσθεσε:
«Δυσκολεύτηκα πολύ να προσαρμοστώ κατά την επιστροφή μου στον
ΠΑΟΚ, λόγω των αντιδράσεων που
υπήρχαν. Ανθρωποι είμαστε και
έχουμε συναισθήματα. Παίζει μεγάλο
ρόλο η ψυχολογία».
Σχετικά με το αν θα ήθελε ν’
αναλάβει διοικητικό πόστο στον
ΠΑΟΚ: «Εχει περάσει από το μυαλό
μου, αλλά σαν σκέψη του στυλ ότι
δεν θα το έκανα ποτέ. Ετσι νομίζω
ακόμα και σήμερα. Τα πράγματα
εδώ είναι διαφορετικά από το εξωτερικό. Εκεί είναι πιο ήρεμοι. Μάλλον
δεν θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ
να πω με σιγουριά. Ποτέ μη λες
ποτέ ξαναλέω. Δεν ξέρεις τι μπορεί
να προκύψει στο μέλλον».
(Αναλυτικά όλη η συνέντευξη
του Δημήτρη Σαλπιγγίδη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κήρυκα
www.ekirikas.com)

σχήμα, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κατακτήσει το τρίτο τρίποντο στο πρωτάθλημα, σε ένα ματς
το οποίο όπως εξήγησε ο Φερέιρα
παραμένει ντέρμπι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο
αθηναϊκοί σύλλογοι: «Πρόκειται για
ένα ντέρμπι. Κάτι ανάλογο έλεγα
αν θυμάστε και για το παιχνίδι απέναντι στον Αρη. Η ΑΕΚ είναι μια
ομάδα διαφορετική, μια ομάδα που
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
Παραμένει όμως ένας σημαντικός
σύλλογος και αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα ντέρμπι όπως κι αν
έχουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να
πω πολλά σχετικά με αυτόν τον
αγώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για
μια καινούργια ΑΕΚ, η οποία έχει
καινούργιο προπονητή, καινούργιους
ποδοσφαιριστές. Θα έλεγα απλώς
ξανά ότι παραμένει ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα δύσκολο ντέρμπι» ανέφερε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη συνέντευξή του πριν κάθε αγωνιστική στο συνδρομητικό κανάλι ο
66χρονος τεχνικός ο οποίος ξεκαθάρισε όμως ότι «...ο Παναθηναϊκός
είναι φαβορί».
• Το είπε και το έκανε ο Γιάννης
Αλαφούζος δίνοντας το παρών στην
χθεσινή ΔΣ της Σούπερ Λίγκα, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο
της ΠΑΕ Χρήστο Παναγόπουλο και
τον υπεύθυνο διεθνών σχέσεων
Βγγέλη Πέτσο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ
παραβρέθηκε επειδή στην ατζέντα
τη συνέλευσης υπήρχε το θέμα της
κόντρας του ΝOVA με το ΣΚΑΪ που
ανήκει στον ίδιο. Σας υπενθυμίζεται
ότι το ΣΚΑΪ είχε κερδίσει την πρώτη
προσφυγή του συνδρομητικού που
ζητούσε την απαγόρευση μετάδοσης
στιγμιότυπων από το κανάλι του
Αλαφούζου, αλλά εκκρεμούν τα
ασφαλιστικά μέτρα του NOVA.

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα»
Συνέχεια από τη σελίδα 21
Αν έχουν παίξει υπέροχα παιχνίδια ή αν δεν έχουν αρχίσει καλά
στο πρωτάθλημα δε μας ενδιαφέρει.
Πρέπει να μας νοιάζει τι κάνουμε
εμείς. Να παίξουμε καλά τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά και φυσικά
να ξέρουμε κάπως πώς παίζει ο αντίπαλος. Πού είναι ισχυροί και πώς
μπορούμε να τους σταματήσουμε».
Για την αλλαγή ψυχολογίας
στην ΑΕΚ μετά την πρώτη νίκη:
«Αυτή είναι μια νίκη και τίποτα περισσότερο. Εχουμε ακόμα 22 παιχνίδια μέχρι το τέλος και προσπαθούμε για το καλύτερο σε κάθε ματς.
Σίγουρα είναι καλό να παίρνεις τη
νίκη σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν αλλάζει τη ζωή μας. Εχουμε πολύ δυνατό αντίπαλο μπροστά μας και χρειάζεται να συνεχίσουμε με την ίδια
νοοτροπία και να πιστέψουμε στις
ικανότητές μας».
Για το πώς θα αντιμετωπίσει

η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό: «Η άμυνα
είναι πάντα η βάση της ομάδας. Αν
θες να νικήσεις τον αντίπαλο πρέπει
να μην του επιτρέψεις να σκοράρει
και να έχει κατοχή μπάλας. Με τον
ΠΑΟΚ προσπαθήσαμε να παίξουμε
και επιθετικά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δε θέλαμε να παίξουμε μόνο
αμυντικά. Με τον Πλατανιά, αλλάξαμε κάπως τον τρόπο παιχνιδιού
και τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε
σ’ αυτή τη λογική».
• Στο περιθώριο της προπόνησης
της Πέμπτης, ο Γιώργος Κατίδης αντέδρασε έντονα, όταν ο Μανώλης
Παπαδόπουλος του ζήτησε να σηκωθεί μετά από σκληρό μαρκάρισμα
που είχε δεχτεί. Ο νεαρός παίκτης
δεν έπαιξε στο διπλό που ακολούθησε κατόπιν του μικροεπεισοδίου,
αλλά δεν αναμένεται να δοθεί συνέχεια μετά την συνομιλία που είχε
με τον Λίνεν και δόθηκαν αμοιβαίες
εξηγήσεις. Ο Κατίδης μάλιστα έγραψε
στο twitter του σχετικά: «Δεν είναι

τίποτα σημαντικό, αύριο θα κάνω
κανονικά προπόνηση. Ευχαριστώ
για την άμεση στήριξη, followers».
Στα υπόλοιπα, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Εβαλντ
Λίνεν. Ο Γερμανός τεχνικός μάλιστα
προσανατολίζεται να ξεκινήσει στο
βασικό σχήμα τον Ρότζερ Γκερέιρο,
όπως γράψαμε και χθες. Βασικός σε
ρόλο επιτελικού μέσου θα παίξει ο
Ρότζερ Γκερέιρο, όπως φάνηκε από
τις δοκιμές ο Εβαλντ Λίνεν. Ο Βραζιλιανοπολωνός μέσος πήρε τη θέση
του Παπαδημητρίου στην 11άδα,
με τις υπόλοιπες επιλογές να είναι
οι ίδιες.
Ο Γκερέιρο αγωνίστηκε λοιπόν
πίσω από τον προωθημένο Φουρτάδο
και είχε αριστερά του τον Παναγιώτη
Λαγό και δεξιά του τον Ταξιάρχη
Φούντα. Οι δύο αμυντικοί μέσοι
ήταν οι Φέτσης και Κορδέρο, ενώ η
αμυντική τετράδα αποτελούνταν
από τους Γιάγκο, Κουτρουμπή (στόπερ), τον Κοντοέ αριστερά και τον

Βαλεντίνο Βλάχο δεξιά. Κάτω από
τα δοκάρια ήταν και πάλι ο Δημήτρης
Κωνσταντόπουλος.
• «Θα είμαστε επαγγελματίες
και θα κάνουμε αυτό που πρέπει»,
με αυτό το σχόλιο ο τερματοφύλακας
της ΑΕΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, τόνισε πως οι οφειλές της διοίκησης δεν θα επηρεάσουν την απόδοση των παικτών.
Μεταξύ άλλων δήλωσε:
Για τους αγώνες που ακολουθούν με αφετηρία το παιχνίδι με
τον Παναθηναϊκό: «Ολα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και, ειδικά τη φετινή σεζόν με την άσχημη αρχή που
κάναμε στο πρωτάθλημα. Με την
ιστορία των δύο ομάδων χαρακτηρίζεται ακόμα ντέρμπι. Πρόσφατα
στην Αργεντινή η Ρίβερ Πλέιτ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και
έλεγαν ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι
για την Μπόκα, όμως παραλίγο να
την κερδίσει. Στόχος μας είναι να
δώσουμε συνέχεια στο καλό αποτέ-

λεσμα που φέραμε με τον Πλατανιά».
Για την κίνηση των παικτών
να μιλήσουν με τον Ανδρέα Δημητρέλο: «Κατ’ αρχήν θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω ότι δεν θα επηρεαστεί
το κομμάτι της προετοιμαστεί για
το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Θα είμαστε επαγγελματίες και θα
κάνουμε αυτό που πρέπει. Από εκεί
και πέρα, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και ο κάθε παίκτης έχει
διαφορετικές ανάγκες. Αποφασίσαμε
οι παλιότεροι να πάμε στον πρόεδρο
και να ενημερωθούμε αρχικά για
τους υποψήφιους επενδυτές. Μας
είπε ότι πάει καλά το συγκεκριμένο
θέμα και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Εμείς με τη σειρά μας του
είπαμε σε τι κατάσταση βρίσκονται
οι παίκτες και να την μεταφέρει
στους υποψήφιους επενδυτές. Το
κάναμε μεταξύ μας και το αποφασίσαμε, με κύριο στόχο να είμαστε
απόλυτα έτοιμοι για το παιχνίδι με
τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα

τα συζητήσουμε στη συνέχεια… Στόχος μας ήταν να διευθετηθούν κάποιες οφειλές, επειδή υπάρχουν αρκετά νεαρά παιδιά που χρειάζονται
υποστήριξη και αυτός είναι ένας
τρόπος που μπορεί να βοηθήσει.
Μιλήσαμε με τον προπονητή και
εκείνος μας ζήτησε να μην μας αποσπάσει αυτό το πράγμα την προσοχή
μας εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό».
Για τις πληρωμές που έχουν
γίνει από το καλοκαίρι: «Είναι διαφορετικά τα δεδομένα για τον κάθε
ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τι ακριβώς
γίνεται. Κατά διαστήματα παίρνουν
κάποια ποσά για να κινούνται και
φυσικά αυτά εξαρτώνται από τις
ανάγκες του καθενός. Αν κάποιος
έχει άμεση ανάγκη, μπορεί να πάει
στη διοίκηση και να τον βοήθησε.
Κανένας δεν έχει ξεχρεωθεί, αλλά
πιστεύω ότι η διοίκηση προσπαθεί
όταν έχει την ευκαιρία να καλύψει
κάποιες από αυτές τις ανάγκες».
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Προδόθηκε από τα λάθη του ο Παναθηναϊκός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του
στην Πόλη και η ΦενέρμπαχτσεΟύλκερ πήρε τη νίκη με 73-64. Οι
Τούρκοι προσπάθησαν να επιβληθούν στα πρώτα λεπτά, όμως ο Παναθηναϊκός με καλή άμυνα και προσεκτικές επιλογές στην επίθεση τους
έκοψε τη φόρα.
Eτσι το 6-2 του 3’ έγινε γρήγορα
10-10 στο 4’30’’. Ο Μακ Κάλεμπ
πήρε πρωτοβουλίες και με τρίποντο
έγραψε τον 15-10 στο 7’. Ο «Σόφο»
είχε την απάντηση και με 2/2 βολές
συν μία ασίστ στον Ούκιτς για τρίποντο, βοήθησε το τριφύλλι να φέρει
το ματς στο «Χ» (17-17) στο 9’, ενώ
θα μπορούσε να περάσει μπροστά
στο σκορ με τη λήξη του δεκαλέπτου
(19-17) αν οι διαιτητές έδιναν το
φάουλ στον Μπράμος σε προσπάθεια
για σουτ τριών πόντων. Ο Ούκιτς
ισοφάρισε βάζοντας πλάτη τον Μακ
Κάλεμπ σε 19-19 αλλά στις επόμενες
επιθέσεις το «τριφύλλι» έπαθε
«μπλακ άουτ» με αποτέλεσμα η Φενέρ να περάσει 23-19 στο 13’ αναγκάζοντας τον Αργύρη Πεδουλάκη
να καλέσει τάιμ άουτ.
Ο Τσαρτσαρής… έσπασε το εμπάργκο (23-21) όμως στη συνέχεια
δύο τρίποντες ...βόμβες των Κάραμαν
- Μπογκντάνοβιτς η Φενέρ ξέφυγε
29-21. Το γκολ φάουλ του Λάσμε
(29-24) έδωσε ανάσα στο «τριφύλλι»
όμως άλλη μία «βόμβα» του Κάραμαν
(!) και 2/2 βολές του Μπρέμερ
έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (34-24) στο 16’30’’. Με τους
διαιτητές να παίζουν… έδρα (τραβηγμένο επιθετικό του Πάνκο, μη
καταλογισμός αντιαθλητικού φάουλ
του Μπατίστ στον Λάσμε (και αν-

τιαθλητικό στον Γκαμπονέζο) και
τον Μπογντάνοβιτς να είναι σε...
διαρκή σύνδεση με το καλάθι, η
Φενέρ ξέφυγε με 39-26 στο 18’ και
42-27 στο 19’30’’, ενώ το ημίχρονο
έκλεισε στο 42-29 με κάρφωμα του
Αρμστρονγκ.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε μουδιασμένος και στο δεύτερο μέρος με
αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να ανοίξουν την ψαλίδα στους 17 πόντους
(46-29), ενώ στη συνέχεια με τους
διαιτητές να σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια στις δύο ρακέτες η
διαφορά έφτασε και στο +19 (5233) στο 26’30’’ κι έμεινε σε αυτά τα
επίπεδα μέχρι το τέλος του τρίτου
δεκαλέπτου (58-41), αφού το «τριφύλλι» μάταια αναζητούσε έστω
έναν παίκτη που να μπορούσε να
στηριχτεί σε αυτό το διάστημα. Κάπως έτσι το 60-48 του 34’ μάλλον…
κολάκευε την ελληνική ομάδα, που
έφαγε τρίποντο - μαχαιριά από τον
Μπρέμερ στην εκπνοή της επίθεσης
των Τούρκων (63-48) στην προσπάθεια του να κλείσει ακόμη περισσότερο, ενώ αυτό του Μπογκντάνοβιτς
τρία λεπτά πριν το τέλος επίσης
στην εκπνοή της επίθεσης έδωσε τη
χαριστική βολή (66-50) στους «πράσινους».
Η ομάδα του Πεδουλάκη ωστόσο
πολέμησε μέχρι το τέλος, παρά την
κάκιστη βραδιά της, μείωσε στους
δέκα (66-56) στο 38’ και θα μπορούσε να είχε κλείσει κι άλλο την
ψαλίδα αν ο «Σόφο» δεν έχανε λέι
απ και βολές. Με τον Διαμαντίδη
εκτός παρκέ λόγω των ενοχλήσεων
στους προσαγωγούς (ο αρχηγός αγωνίστηκε με ένεση), οι «πράσινοι»
δεν τα παράτησαν και κατέβασαν

τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα
(69-60) με 34’’ για το τέλος, με το
τελικό 73-64 να γράφεται με τρίποντο του Ούκιτς.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 42-29,
58-41,73-64
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΟΥΛΚΕΡ
(Πιανιτζιάνι): Μακ Κάλεμπ 13 (1
τρ.), Ονάν 4, Σάτο 7, Μπρέμερ 8
(2), Αντερσεν 2, Σαβάς 3, Μπατίστ

6, Κάραμαν 12 (2), Μπογκντάνοβιτς13 , Πρέλντζιτς 5.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πεδουλάκης): Μπράμος, Πάνκο 9, Ματσιούλις 14 (1), Αρμστρονγκ 2, Ούκιτς 11 (3), Λάσμε 7, Τσαρτσαρής
2, Διαμαντίδης 12 (2), Κίτσεν,
Ξανθόπουλος, Γιαννόπουλος,
Σχορτσιανίτης 7.
• Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από

Δεν κατάφερε να βρει τους διαδρόμους προς το καλάθι της Φενέρ που
ήθελε ο Σχορτσιανίτης κι έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟ.

τη Φενέρμπαχτσε-Ούλκερ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως παραιτείται της προσπάθειας, σύμφωνα με τον Αργύρη Πεδουλάκη. Ο τεχνικός του «εξάστερου», με δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση
στη «Fenerbahce Ulker Sports Arena»,
παραδέχθηκε πως οι παίκτες του είχαν μια κακή βραδιά, ενώ τους έλειψε η εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε
τέτοιες δυσκολίες. Πλέον, στόχος
του Παναθηναϊκού είναι να διορθώσει τις αδυναμίες του, ώστε να
εμφανιστεί καλύτερος στη συνέχεια
της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τα όσα είπε: «Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ειδικά
στο δεύτερο, ξεφύγαμε από το ομαδικό μας πνεύμα, ίσως από την πίεση
και τον κόσμο. Δεν διαβάσαμε καλά.
Ηταν σε κακή μέρα αρκετοί παίκτες.
Δεν έχουμε την εμπειρία να αντεπεξέλθουμε σε τέτοιες δυσκολίες.
Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Ηταν μια
κακή βραδιά. Πρέπει να το δούμε
το κομμάτι αυτό να το αναλύσουμε.
Να καταλάβουμε ότι για να τα καταφέρουμε πρέπει να είμαστε έξυπνοι μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα
δεν τα παρατάει, έχει χαρακτήρα.
Δεν αρκεί αυτό. Εμείς θέλουμε κάτι
παραπάνω. Η Φενέρμπαχτσε-Ούλκερ
μας έβγαλε έξω από τα συστήματά
μας κι αυτό πρέπει να διορθωθεί
και θα το διορθώσουμε».
Στα άλλα παιχνίδια:
Ζαλγκίρις - Αρμάνι
92-87
Μακάμπι - Πρόκομ
93-62
Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν
85-82
Μάλαγα - Αλμπα
67-62
Ρεάλ Μαδρ. - Καντού
80-66
Κάχα Λαμποράλ - Εφές
64-76

Α1: Ανακοίνωσε Τζος Πάουελ ο Ολυμπιακός
Του ανταποκριτή μας
Βαγγέλη Ζορμπά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Τζος Πάουελ είχαν προχωρήσει αρκετά και τελικά επήλθε
η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε
συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων
και θα αντικαταστήσει τον Τζόι Ντόρσεϊ. «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Josh
Powell. Ο Αμερικανός θα φορά την
‘ερυθρόλευκη’ φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια», ανέφερε η ανα-

κοίνωση των «ερυθρολεύκων».
Α1: Χωρίς ντέρμπι
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής όπου οι «αιώνιοι»
αναμένεται να έχουν εύκολο έργο.
Ας πάρουμε όμως το πρόγραμμα με
τη σειρά καθώς το Σάββατο στο
πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Απόλλωνας Πάτρας φιλοξενεί την Καβάλα.
Οι δύο ομάδες μετρούν ισάριθμες
ήττες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές
και πλέον η νίκη κρίνεται επιτακτική.
Ο Πανελευσινιακός αναζητά το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα καθώς υποδέχεται τον Αρη.

Οι «κίτρινοι» με νέο πρόσωπο τον
Γιώργο Τσιάρα θα επιδιώξουν να
φύγουν με το «διπλό» από το κλειστό
«Ανδρέας Παπανδρέου». Το ντέρμπι
της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στο
κλειστό της Νέας Σμύρνης ανάμεσα
στον Πανιώνιο και τον Κολοσσό
αφού οι δύο ομάδες είναι αήττητες
έως τώρα. Από κει και πέρα ο ΠΑΟΚ
θα αναζητήσει τη δεύτερη νίκη του
στο πρωτάθλημα κόντρα στο Περιστέρι που έχει αποβάλλει το άγχος
έπειτα από το θετικό αποτέλεσμα
κόντρα στον Απόλλωνα. Την Κυριακή
θα διεξαχθούν τρεις αγώνες με πρώτο
χρονικά εκείνον μεταξύ του Ηλυ-

σιακού και του Ρεθύμνου. Αμφότερες
οι δύο ομάδες επιθυμούν να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις ενώ
οι Κρητικοί θα αγωνιστούν χωρίς
τον Μπίλι Ουάιτ ο οποίος αποτελεί
παρελθόν αφού την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Κλιφ Κόλιμον. Ο Ολυμπιακός θέλει να βρει
ρυθμό απέναντι στον ΚΑΟΔ ενώ ο
Ικαρος θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Στόχος των παικτών του Αργύρη Πεδουλάκη είναι να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις έπειτα
από την ήττα κόντρα στη Φενέρ και
να προετοιμαστούν για την κρίσιμη
αναμέτρηση με τη Χίμκι.

To πρόγραμμα (σε ώρες Νέας
Υόρκης): Σάββατο: Απόλλων Πατρών - Καβάλα (10.30), Πανελευσινιακός - Αρης (11.00), Πανιώνιος Κολοσσός (13.00), ΠΑΟΚ - Περιστέρι
(13.00). Κυριακή: Ηλυσιακός - Ρέθυμνο (09.30), Ολυμπιακός - ΚΑΟΔ
(10.00), Ικαρός - Παναθηναϊκός
(10.00).
ΡΕΘΥΜΝΟ: Πέρασε και δεν
ακούμπησε ο Μπίλι Γουάιτ από το
Ρέθυμνο και έτσι η κρητική ομάδα
έλυσε τη συνεργασία της με τον
Αμερικανό. Το Ρέθυμνο εξέδωσε
ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει
πως λύθηκε η συνεργασία τους.

MIΚΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πατέρας
ο «Τοροσίδης»
Πατέρας έγινε τα ξημερώματα
της Παρασκευής ο Βασίλης Τοροσίδης. Η σύντροφος του διεθνή αμυντικού του Ολυμπιακού, Σοφία, έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Αυτό είναι το πρώτο παιδί για τον
Βασίλη Τοροσίδη που πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Μάλιστα μετά την
γέννηση της κόρης του ενδεχομένως
να έρθει και το νέο συμβόλαιο με
τον Ολυμπιακό για τον Βασίλη Τοροσίδη.
Τ.Γ.

Χωρίς Εβερτον
με Αρη
Οριστικά χωρίς τον Εβερτον θα
παραταχθεί η Βέροια στον αγώνα
της Δευτέρας με τον Αρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Βραζιλιάνος
δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα
τραυματισμού που αντιμετωπίζει και
τέθηκε εκτός πλάνων του Νίκου Καρύδα. Ο 28χρονος παίκτης συνέχισε
και χθες τη θεραπεία και ο τεχνικός
της ομάδας της Ημαθίας δεν τον
υπολογίζει για το παιχνίδι με τους
«κίτρινους». Τελευταία στιγμή θα
κριθεί η συμμετοχή του Γεωργέα
που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα
στη χθεσινή προπόνηση.
Γ.Ζ.

Αναβαθμίστηκε
ο Πίπεν
Η καλή δουλειά που έκανε σε
ρόλο πρεσβευτή των Μπουλς, ο
Σκότι Πίπεν αναγνωρίστηκε από
τους διοικούντες της ομάδας του Σικάγο που έδωσαν προαγωγή στον
βετεράνο άσο της ομάδας και τον
αναβάθμισαν σε θέση συμβούλου
του προέδρου και γενικού διευθυντή
των «ταύρων», Μάικλ Ρέινσντορφ.
Ο τελευταίος σχολίασε για το γεγονός: «Ο νέος του ρόλος ταιριάζει
καλύτερα στους Μπουλς. Οι παίκτες
τον συμπαθούν και είναι σίγουρα
μια γενναιόδωρη προσωπικότητα με
αίσθηση του χιούμορ. Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητάς
του, του δίνουν την άνεση να συναναστρέφεται καλύτερα με τους συνεργάτες μας, τους οπαδούς και το
γραφείο κίνησης».
Δ.Ρ.

«Να φανώ αντάξιος
του Ολυμπιακού»
Ορεξάτος εμφανίζεται ο Χουάν
Χοσέ Λορένθο, για τη νέα σελίδα
στην καριέρα του που έχει ανοίξει
εδώ και λίγες ημέρες, μετά τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό.
Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε και
ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός σύμβουλος
των «ερυθρολεύκων» μέσω του επίσημου προφίλ του στο Twitter όπου
εξέφρασε την επιθυμία του να φανεί
αντάξιος του ονόματος του Ολυμπιακού. «Ευχαριστώ όλους για τις
ευχές. Ξεκινώ μια πολύ ελκυστική
περιπέτεια στον Ολυμπιακό, μια μεγάλη ομάδα, με πολύ όρεξη να δουλέψω και να τους ανταποδώσω την
εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ελπίζω να φανώ αντάξιος και να σταθώ
στο ύψος ενός μεγάλου συλλόγου
όπως ο Ολυμπιακός. Χαιρετισμούς
σε όλους και πάλι ευχαριστώ», ήταν
τα λόγια του Χουάνχο.
Τ.Γ.

Πανθρακικός:
Θέλει νίκη
Στόχος του Πανθρακικού είναι
να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα (παίζει με τον Ατρόμητο),
προκειμένου να πάρει την ώθηση,
βαθμολογικά και ψυχολογικά, για
τη συνέχεια. Τα απρόοπτα δεν έλειψαν στην τελευταία προπόνηση, καθώς ο Αχιλλέας Σαρακατσάνος αποχώρησε από την προπόνηση, μετά
από μπάλα που δέχτηκε στο γόνατο.
Ο Δερμιτζάκης τον απέκλεισε από
την αποστολή, ενώ θα υποβληθεί
σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος
της ζημιάς.
Γ.Ζ.

Στις 26 Νοεμβρίου
το Νετς - Νικς
Το εξ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του NBA μεταξύ
των Μπρούκλιν Νετς και τον Νικς
ορίστηκε από την ομοσπονδία για
τις 26 Νοεμβρίου. Ο πρώτος επίσημος
αγώνας στο νεόχτιστο γήπεδο των
Νετς «Barclays Center» που ήταν
προγραμματισμένος για την περασμένη Πέμπτη αναβλήθηκε κατόπιν
αιτήματος του Δημάρχου Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος
εξήγησε ότι η αστυνομία δεν θα
μπορούσε να επιβλέψει την μαζική
μετακίνηση των φιλάθλων από τη
Νέα Υόρκη προς το Μπρούκλιν λόγω
των καταστροφών που άφησε πίσω
του ο τυφώνας «Σάντι».
Δ.Ρ.

«Χοντρό» χέρι σε
τρεις από Ζαρντίμ
Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, δεν «χώνεψε» εύκολα την ισοπαλία, αλλά
κυρίως την αποκαρδιωτική εμφάνιση
της ομάδας του στο παιχνίδι με τον
Αρη και έκανε δριμύτατες παρατηρήσεις στους παίκτες του.
Ο Πορτογάλος τεχνικός έδειξε
για πρώτη φορά από την μέρα που
έχει έρθει στον Ολυμπιακό ένα τόσο
σκληρό πρόσωπο, καθώς δεν περιορίστηκε μόνο σε γενικές παρατηρήσεις, αλλά τα «έχωσε» σε τρεις παίκτες, τους Τάτο, Μανωλά και Μήτρογλου.
«Σας δίνετε η ευκαιρία να δείξετε
την αξία σας κι εσείς τι κάνατε; Τα
θαλασσώσατε με τον Αρη. Αν κλωτσάτε την ευκαιρία θα έχουν πρόβλημα όλοι. Εσείς, ο προπονητής,
γενικότερα όλη η ομάδα», ήταν τα
σκληρά λόγια του Ζαρντίμ προς τους
Τάτο, Μανωλά και Μήτρογλου.Τ.Γ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
«Δεν έχουμε
να φοβηθούμε
τίποτα»

ΠΑΟ: Τους δίνει κίνητρο ο Αλαφούζος
Πριμ νικών και επιστροφή στην Λεωφόρο υποσχέθηκε στους παίκτες ο πρόεδρος πριν το ντέρμπι με ΑΕΚ
Του ανταποκριτή μας
Διονύση Ρούφου

Του ανταποκριτή μας
Θάνου Λιακόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Εβαλντ Λίνεν, σε δηλώσεις του
εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ
πρέπει να πιστέψουν στις ικανότητές
τους. Ο έμπειρος Γερμανός τεχνικός
τόνισε πως η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον Παναθηναϊκό,
ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση
των παικτών να μην πάνε στο ξενοδοχείο πριν το ντέρμπι.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του
Εβαλντ Λίνεν:
Για την απόφαση των παικτών
να μην καταλύσουν σε ξενοδοχείο
πριν το ντέρμπι: «Συζήτησα με
τους παίκτες για το θέμα. Κάνουμε
κανονικά την προετοιμασία. Μετά
την προπόνηση του Σαββάτου θα
γευματίσουμε μαζί και το πρωί της
Κυριακής θα φάμε μαζί πρωινό και
θα προετοιμάσουμε το παιχνίδι ως
συνήθως στο ξενοδοχείο. Με προπόνηση, με γεύμα, με ομιλία, με τα
πάντα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το
βράδυ δε θα διανυκτερεύσουμε στο
ξενοδοχείο. Αυτό μόνο και θα εξοικονομήσουμε χρήματα μ’ αυτό».
Για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο Παναθηναϊκός: «Κάθε
ομάδα μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι
της και να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά δε σκεφτόμαστε τι
κάνει ο Παναθηναϊκός. Μας ενδιαφέρει μόνο τι κάνουμε εμείς.
Συνέχεια στη σελίδα 19

Πρωταθλήματα

WR/στΕλιοσ λαμΠρου

Με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκα (σελίδα
19), και με την 8η το κυπριακό
πρωτάθλημα (σελίδα 18).

Ελληνικό Πρωτάθλημα: Ηταν «Βασιλιάδες»
Παναγιώτης Κυριακόδης, Χρήστος Κουρέλιας, Χρήστος Αργύρης και Νίκος Μπαλής στην φάση όπου πρωταγωνιστούν οι παίκτες των Κινγκς. Οι «Βασιλιάδες» νίκησαν εύκολα τους Τερπς με 56-37 και με 3-1 νίκες
βρίσκονται πίσω από τους Ρεβολούσιον (περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες στη σελίδα 19).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο,
ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον Παναθηναϊκό που έχει συγκεντρώσει
μετά βίας εννέα βαθμούς στις οχτώ
πρώτες αγωνιστικές ώστε να μην
πάει χαμένη η σεζόν, και αφού αυτό
δεν θα είναι ο προπονητής όπως ξεκαθάρισε για πολλοστή φορά στους
άμεσους συνεργάτες του ο Γιάννης
Αλαφούζος, οδηγηθήκαμε στην δημιουργία κινήτρων λίγο πριν το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
(12.30 ώρα Νέας Υόρκης). Ο ισχυρός
άντρας της «πράσινης» ΠΑΕ μετέβη
χθες στην Παιανία και αποκάλυψε
στους παίκτες ότι η ομάδα θα επιστρέψει στην Λεωφόρο τον ερχόμενο
Ιανουάριο και ότι στο εξής θα πριμοδοτεί με 1000 ευρώ την κάθε
νίκη στο πρωτάθλημα για τον καθένα
απ’ αυτούς. Μάλιστα, έβαλε τον
πήχη στην κατάληψη της δεύτερης
θέσης στο τέλος της σεζόν, ανακοινώνοντας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο,
το πριμ νίκης θα διπλασιαστεί αυτόματα. Είναι η δεύτερη φορά στην
θητεία του στον Παναθηναϊκό, που
ο Αλαφούζος προβαίνει σε μία τέτοια
ενέργεια, καθώς είχε δώσει πριμ
(500.000 ευρώ) και για πρόκριση
επί της Μάδεργουελ. Σε ότι αφορά
την επιστροφή στην ιστορική έδρα,
είναι κάτι που έχει αφουγκραστεί
ότι αποτελεί επιθυμία τόσο των φιλάθλων όσο των ποδοσφαιριστών
και του τεχνικού επιτελείου που
έχουν σημειώσει αρκετές φορές ότι
το ΟΑΚΑ με λίγο κόσμο - όσο μαζεύει
φέτος ο Παναθηναϊκός - είναι «κρύο»
γήπεδο και δεν βοηθάει.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι
το χρονικό σημείο που έγινε η επίσκεψη και οι αποκαλύψεις του Αλαφούζου δεν είναι τυχαίο, καθώς ήθελε να τονώσει το ηθικό της ομάδας
εν όψει του αυριανού ντέρμπι με
την ΑΕΚ που θα γίνει με τον Παναθηναϊκό τυπικά γηπεδούχο. Συν τοις

Με Ποικιλίδη το Δ.Σ. του ΠΑΟΚ
Του ανταποκριτή μας
Γιώργου Ζαχαριάδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επισήμως δεν έχει
οριστικοποιηθεί από τον μεγαλομέτοχο Ιβάν Σαββίδη το σχήμα που
θα συνεχίσει να διοικεί την ΠΑΕ
ΠΑΟΚ μετά τις 15 Νοεμβρίου, οπότε
και λήγει η θητεία της σημερινής
διοίκησης πρωτοδικείου. Ομως,
υπάρχουν νέα στοιχεία. Το πρώτο
είναι πως ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη, Δημοκράτης Παπαδόπουλος,
θα είναι οριστικά ο εκπρόσωπος του
Α.Σ. στην ΠΑΕ. Στο προχθεσινό διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη,
παρουσία όλων των μελών της διοί-

κησης, συζητήθηκε το θέμα. Και
επικυρώθηκε ομόφωνα, η εκπροσώπηση του Α.Σ. από τον Δημοκράτη
Παπαδόπουλο στο νέο διοικητικό
συμβούλιο της ΠΑΕ. Εάν ο Σαββίδης
δε θελήσει να υπάρχει εκπρόσωπος
του Α.Σ. στη νέα διοίκηση, τότε ο
Παπαδόπουλος θα έχει τον ίδιο ρόλο,
χωρίς όμως να είναι στο συμβούλιο.
Παράλληλα, σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις, ο Παναγιώτης Ποικιλίδης θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα
που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Η επιλογή του Ποικιλίδη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι προσωπική, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ
Ιβάν Σαββίδη.

• Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και
επίσημα την συμφωνία με τον Κάτσε
για το νέο συμβόλαιο. Ο ίδιος ο νεαρός παίκτης δήλωσε στο επίσημο
σάιτ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ
χαρούμενος που θα συνεχίσω να
φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από
το 2004 που εντάχθηκα στα τμήματα
υποδομής, όνειρό μου ήταν να βρεθώ
στην πρώτη ομάδα και ν’ αγωνιστώ
στην Τούμπα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον προπονητή για την ευκαιρία που μου έδωσε ν' αποδείξω
ότι μπορώ να είμαι μέλος του ΠΑΟΚ.
Ευχαριστώ τη διοίκηση που
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WR/ντινοσ αυλωνιτησ

Τυφώνας και ...βενζίνη
ανέβαλαν τα παιχνίδια
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Χωρίς ποδοσφαιρική
αγωνιστική δράση θα κυλήσει το
διήμερο για την Ομογένεια. Κανένα
ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο ύστερα
από απόφαση και επίσημη ανακοίνωση που έστειλαν οι διοργανωτές
των πρωταθλημάτων σε ΕΠΟ, Κοσμοπόλιταν Λιγκ και Παιδικό Πρωτάθλημα. Στο Κοσμοπόλιταν Λιγκ ο
πρόεδρος της Λίγκα, Πίτερ Στρουμπφ
και ο Γενικός Γραμματέας Μπιλ Μαρθ
έστειλαν ανακοίνωση σε όλες τις
ομάδες και φυσικά στις Γκρικ Αμέρικαν Ατλας και Παγκύπριος που
τους αναφέρει ότι δεν θα διεξαχθούν
αγώνες λόγω του τυφώνα Σάντι που
«χτύπησε» τη Νέα Υόρκη και η πόλη
ακόμα μετράει τις πληγές. «Καλύτερα, να ξεκουραστούν τα παιδιά»
ήταν το σχόλιο των Γιάννη Πασχάλη
και Αντώνη Δρίζης στο ...διάβασμα
της ανακοίνωσης από τον Γκρικ Αμέρικαν Ατλας, ενώ ο πρόεδρος του

Παγκύπριου κ. Λευτέρης Ηλιάδης
μας έδωσε και μία άλλη πτυχή: «Η
περιοχή μας δεν ‘χτυπήθηκε’ πολύ
αλλά το μεγάλο πρόβλημα και ο λόγος που πιστεύω ότι ακυρώθηκαν
τα ματς είναι η ...βενζίνη. Οσα πρατήρια έχουν δεν έχουν ηλεκτρικό,
ενώ τα ελάχιστα που έχουν βενζίνη
και ...ρεύμα, έχουν πάνω από 1-1,5
μίλι αυτοκίνητα που περιμένουν.
Σίγουρα τα γήπεδα έχουν προβλήματα όμως και αυτό της βενζίνης είναι πολύ σημαντικό».
Την ίδια ώρα στο Παιδικό πρωτάθλημα ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος
είπε πως «μετά λύπης μου ανακοινώνω πως λόγω των προβλημάτων
που εξακολουθούν να υπάρχουν
στην Νέα Υόρκη και στο Λονγκ Αϊλαντ δεν θα διεξαχθεί η 6η αγωνιστική του ΠΠΠ. Θα προσπαθήσουμε
όμως να παίξουμε κάποια από τα
ακυρωθέντα παιχνίδια στις 11 ή 1718 Νοεμβρίου».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
AStOriA • BAYSide

ριτσαρντ ντροου/ασοσιΕΪτΕντ ΠρΕσ

Ο Μαραθώνιος του διχασμού στη Νέα Υόρκη
Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ επιμένει ότι η πόλη πρέπει να προχωρήσει και η ζωή να
μπει ξανά στους κανονικούς ρυθμούς μετά το πέρασμα του φονικού «Σάντι», ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα
αναβολής του Μαραθώνιου της Κυριακής (4/11), παρ’ όλα αυτά είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να
αναβληθεί προκειμένου η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες της πόλης να μην
αποπροσανατολιστούν στο έργο που επιτελούν στο πλευρό των θυμάτων του τυφώνα.

Ψάχνει «λαβωμένος»
την ανάκαμψη
Του ανταποκριτή μας
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Oικοδομές / Εργατικά
αυτοκινητιστικά
Γλίστρημα και Πτώση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαζύγιο
Κηδεμονία
Διατροφή και απαγωγή παιδιών
Appointments in Astoria and Bayside

Tel:. (718) 635-1775
Στη διάθεση σας 7 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο
Free consultations
THE LAW OFFICES
OF ANDREAS VASILATOS, PLLC
38-08 Bell Boulevard | Bayside, NY 11361
31-53 Steinway Street, Astoria, NY 11103
www.vasilaw.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
«Λαβωμένος» λόγω πολλών απουσιών
βασικών του παικτών, ο Ολυμπιακός
θα προσπαθήσει σήμερα (13.30 ώρα
Νέας Υόρκης), με αντίπαλο τον
ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» να επανέλθει στις νίκες στο πρωτάθλημα,
βελτιώνοντας παράλληλα καινούργιο
την ψυχολογία του εν όψει του καθοριστικού αγώνα που ακολουθεί
με την Μονπελιέ για το Τσάμπιονε
Λιγκ. Με απόντες τους Κοντρέρας,
Φουστέρ, Τζιμπούρ, Ιμπαγάσα και
Μοντέστο, ο Λεονάρντο Ζαρντίμ,
είναι αναγκασμένος να «ανακατέψει»
για τα καλά την τράπουλα της ενδεκάδα σε μια προσπάθεια να παρατάξει μια ομάδα που θα παίξει καλό
ποδόσφαιρο και θα πάρει το τρίποντο
απέναντι στο αξιόμαχο σύνολο του
Νίκου Αναστόπουλου.
Ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών αναμένεται να χρησιμοποιήσει στο κέντρο της άμυνας τον Σιόβα δίπλα στον Μανωλά, ενώ με τις
ίδιες πιθανότητες διεκδικούν μια
θέση στην μεσαία γραμμή οι Φέισα
και Ντιακιτέ. Από κει και πέρα είναι
πολύ πιθανόν να ξεκινήσει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ο Λυκογιάννης, με τον Μήτρογλου στην
κορυφή και τον Αμποντούν στα δεξιά. Από τα αξιοσημείωτα είναι ότι
ο Ζαρντίμ συμπεριέλαβε για πρώτη
φορά στην αποστολή τον Γιάννη Ζαραδούκα και ενδεχομένως να τον

χρησιμοποιήσει για λίγα λεπτά, ενώ
αντίθετα «έκοψε» τον Ανδρέα Τάτο
που λίγες μέρες πιο πριν είχε παίξει
βασικός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Αναλυτικά στην αποστολή μετέχουν οι: Κάρολ, Μέγερι, Σιόβας, Ζαραδούκας, Χολέμπας, Μανωλάς, Παπάζογλου, Τοροσίδης, Γκρέκο, Μανιάτης, Φετφατζίδης, Φέισα, Αμπντούν, Μήτρογλου, Πάντελιτς, Βλαχοδήμος, Λυκογιάννης, Μασάντο,
Ντιακιτέ.
Στο μέτωπο των τραυματιών ο
Αριέλ Ιμπαγάσα, κατάφερε με το
πείσμα και την επιμονή του να ξεπεράσει μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα την θλάση που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και
εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου
θα είναι στην διάθεση του Ζαρντίμ
για τον αγώνα με την Μονπελιέ .
Ο 36χρονος Αργεντινός πήρε μέρος στο χθεσινό οικογενειακό διπλό
των «ερυθρολεύκων» στο Ρέντη, δείχνοντας ότι είναι πανέτοιμος για
την μεγάλη επιστροφή. Από κει και
πέρα αγώνα δρόμου για να προλάβει
να παίξει κόντρα στους πρωταθλητές
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MLS, ΕΠΟ
MLS: Ιδρωσαν αλλά τα κατάφεραν οι Γκάλαξι (σελίδα 18)
Ακάθεκτοι στο Μπρούκλιν, 52 τη Λέρο (σελίδα 19)

άλλοις, και σε συνέχεια όσων φέρεται
να είπε σε συνεργάτες τους σε ΔΣ
της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας», ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά στους
παίκτες ότι θα συνεχίσουν με τον
Ζεσουάλδο Φερέιρα στον οποίο έχει
«τυφλή» εμπιστοσύνη. Κατά τα άλλα,
πληροφορίες που διέρρευσαν από
την Παιανία θέλουν τον πρόεδρο
της ΠΑΕ, που θα είναι υποψήφιος ίσως ο μοναδικός - στις προσεχείς
εκλογές της «Συμμαχίας», να κάνει
αναφορά και για το θέμα της Διπλής
Ανάπλασης, τονίζοντας ότι έχει φτάσει μέχρι τον πρωθυπουργό ζητώντας
πολιτική βούληση, ώστε να προχωρήσει το σχέδιο που είναι συμφέρον
και για την πολιτεία. Μέχρι εδώ σε
ότι αφορά τον Αλαφούζο όμως, καθώς
για το αγωνιστικό κομμάτι του ντέρμπι απόλυτα υπεύθυνος είναι ο Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ο Πορτογάλος
τεχνικός είδε τα γνωστά προβλήματα
να παραμένουν και ως εκ τούτου
δεν μπορεί να υπολογίζει σε Πίντο,
Μπουμσόνγκ και Μαυρία, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι πλέον ο Μαρίνος που αισθάνθηκε ενοχλήσεις
στους προσαγωγούς και έκανε θεραπεία.
Στην λίστα με τους αμφίβολους
είναι επίσης ο Τριανταφυλλόπουλος
ο οποίος ανέβασε στροφές χθες και
προπονήθηκε με την ομάδα, αλλά
επειδή έχει χάσει πολλές προπονήσεις αποτελεί μεγάλο ρίσκο αν παίξει
έστω κι ένα λεπτό. Φυσικά, με τον
Βελάσκες να κάνει για δεύτερη σερί
μέρα αποφόρτιση και θεραπεία, όλα
είναι πιθανά αν τελικά ο νεαρός
στόπερ από την Βενεζουέλα δεν
προλάβει να κάνει μία τουλάχιστον
προπόνηση - σήμερα - με την ομάδα.
Βλέπετε για το κέντρο της άμυνας
δεν υπάρχουν επιλογές. Ο Λουκάς
Βύντρα είναι ο μοναδικός που ακολούθησε τις προπονήσεις όλης της
εβδομάδας και θα αγωνιστεί βασικός
με παρτενέρ πιθανότατα τον Βελάσκες. Ο Καρνέζης θα είναι κάτω από
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Σαλπιγγίδης:
Ο διχασμός
προέρχεται
από λίγους
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αποκαλυπτικός
ήταν ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, μιλώντας σε εκδήλωση με σπουδαστές
δημοσιογραφίας. Ο διεθνής επιθετικός του ΠΑΟΚ απάντησε σε πολλές
ερωτήσεις μεταξύ των οποίων ήταν
οι αποδοκιμασίες από μερίδα οπαδών
του ΠΑΟΚ, η έλευση του Ιβάν Σαββίδη, η επιστροφή του από τον Παναθηναϊκό αλλά και η θέση που
παίζει, ακόμα και για την εθνική
ομάδα με το σκοράρισμα σε αυτήν
και τον ΠΑΟΚ.
Για το θέμα των αποδοκιμασιών
είπε συγκεκριμένα: «Ο διχασμός για
το πρόσωπό μου προέρχεται από
μια μικρή μερίδα, είναι κάτι που
εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω, δεν
είναι η δουλειά μου, είναι κάτι που
δεν πρέπει να υπήρχε ακόμη και
σήμερα, είναι κάτι που δείχνει εμμονή - εμπάθεια προς το πρόσωπό
μου από μια μειοψηφία. Είναι κάτι
- επίσης - όταν αγαπάς μια ομάδα
και την υποστηρίζεις πρέπει να ασχολείσαι με την ομάδα να την βοηθάς
για να κερδίσει, αυτή η εμμονή θα
έλεγα ότι δείχνει και εγωισμό, ίσως
και μεγαλύτερο από την αγάπη για
την ομάδα, γιατί όταν αγαπάς την
ομάδα σου αφήνεις του εγωισμούς
κατά μέρος αλλά είναι κάτι που δεν
μπορώ να το αλλάξω. Εγώ δίνω τον
καλύτερο μου εαυτό, ίσως συνειδητά
όχι αλλά υποσυνείδητα μπορεί να
με επηρεάζει έστω και λίγο και απλά
προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
τόνισε αρχικά και συνέχισε: «Δεν
μπορώ να πω ότι μου αρέσει, με
έχει κουράσει και ελπίζω αυτή η
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