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Σκληρές Πρωτοφανής οξύτητα στη Βουλή για την πώληση ΟΤΕ
επιθέσεις
Καραµανλής: Ασυνέπεια, ψεύδη
και λαϊκισµός της αντιπολίτευσης
από Γιώργο
- Αλαβάνο
Του ανταποκριτή µας
Γιώργου Κακαρνιά

Kατά Kαραµανλή
και Αλογοσκούφη
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Εντονη κριτική, µε βαρείς χαρακτηρισµούς και υπονοούµενα,
άσκησαν χθες στην κυβέρνηση και
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τόσο ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, όσο και ο επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, για τη
συµφωνία του ελληνικού ∆ηµοσίου
µε τη «Ντόιτσε Τέλεκοµ» για τον
ΟΤΕ. Μάλιστα, ο κ. Αλαβάνος επιτέθηκε µε δριµύτητα κατά του
υπουργού Οικονοµίας, Γιώργου
Αλογοσκούφη, κατηγορώντας τον
ότι δεν θα µπορούσε να διαχειριστεί ούτε συνοικιακό σούπερ µάρκετ, µια φράση που προκάλεσε την
άµεση αντίδραση του Υπουργού.
O κ. Αλογοσκούφης, ζήτησε το
λόγο επί προσωπικού, λέγοντας ότι
δεν είναι «παιδί του κοµµατικού
σωλήνα», αλλά εργάστηκε στο εξωτερικό προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. «Εσείς να µας πείτε πού εργαστήκατε», είπε απευθυνόµενος
στον κ. Αλαβάνο. «∆εν έχω κανένα
επαγγελµατικό πρόβληµα και αδυναµία. Εχετε, εσείς, να µας πείτε τι
κάνατε στη ζωή σας; Εσείς να µας
πείτε πού δουλέψατε και πώς; Λυπάµαι που σας βάζω αυτά τα ερωτήµατα, αλλά έχω δουλέψει, έχω ζήσει και µεγαλώσει την οικογένειά
µου και θα συνεχίσω ακόµα να το
κάνω, ακόµα και όταν έχω να αντιµετωπίσω πολιτικούς που χρησιµοποιούν αθλιότητες, όπως οι δικές
σας», συνέχισε ο κ. Αλογοσκούφης.
Ο κ. Αλαβάνος απάντησε ότι
«άλλο τι κάνατε στις επιχειρήσεις
και στις σπουδές σας και άλλο η δηµόσια περιουσία» και ότι «δεν έχετε
κανένα δικαίωµα να εφαρµόζετε
πολιτικές ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, που δεν θα σας
βρίσκανε θέση ούτε σε µια µικρή
ιδιωτική επιχείρηση». Σηµείωσε
επίσης ότι στην ιστοσελίδα της Βουλής µπορεί κανείς να βρει το δικό
του βιογραφικό.
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ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

«Η αξιωµατική αντιπολίτευση επιχειρεί σήµερα βαθειά βουτιά στο χειρότερο, στο απώτερο, στο καταδικασµένο παρελθόν της,» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής, αντικρούοντας τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σε µία από τις σκληρότερες
αντιπαραθέσεις των τελευταίων
ετών, µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, εξελίχθηκε η χθεσινή
συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων στην «Ωρα του Πρωθυπουργού», µε τον κ. Κώστα Καραµανλή
να συγκρούεται µετωπικά µε τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου και τον επικεφαλής της
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκο Αλαβάνο,
για το θέµα του ΟΤΕ. Η κόντρα µάλιστα εξέπληξε ακόµα και τους ίδιους τους βουλευτές, αλλά και έµπειρους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίοι έλεγαν ότι είχαν
πολλά χρόνια να δουν τέτοια ένταση µεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
Οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα στη
δευτερολογία του Πρωθυπουργού,
µετά τις αιχµές του κ. Παπανδρέου
για «εθνικό έγκληµα», ξεπούληµα
του Οργανισµού και αυθαιρεσία,
ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρότασή του για σύσταση
προανακριτικής Επιτροπής για απιστία. «Για να δώσει, κάθε υπεύθυνος, λόγο για τη βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος που ενσυνείδητα
και απροκάλυπτα προκαλείτε», είπε, απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό.
«Η αξιωµατική αντιπολίτευση
επιχειρεί σήµερα βαθειά βουτιά στο
χειρότερο, στο απώτερο, στο καταδικασµένο παρελθόν της. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Λαϊκίζει,

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ∆εκάδες εκπρόσωποι
της Οµογένειας, της γενέτειρας και
της Κύπρου, επιχειρηµατίες, καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, καλλιτέχνες,
λογοτέχνες και δηµοσιογράφοι παρέστησαν το βράδυ της Πέµπτης
στην τελετή των εγκαινίων της έκθεσης γλυπτικής του Ελληνα γλύπτη Γιώργου Ψαραδέλη «Ο Χορός
του Χωροχρόνου», παρακολούθησαν τα έργα και συνοµίλησαν
εγκάρδια µε τον καλλιτέχνη και τον
διευθυντή-εκδότη του «Ε.Κ.» Αντώνη Η. ∆ιαµατάρη.
Η έκθεση έχει στηθεί στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο των εγκαταστάσεων του «Ε.Κ.» στη Νέα Υόρκη και θα παραµείνει ανοικτή για
το κοινό για δύο εβδοµάδες.
Ο κ. ∆ιαµατάρης, καλωσόρισε
και ευχαρίστησε τους προσκεκληµένους για την ανταπόκρισή τους
στο κάλεσµα του «Ε.Κ.» και, µεταξύ
άλλων, τόνισε: «Οµολογώ από την
αρχή ότι δεν είµαι ειδικός σε θέµατα έργων τέχνης. Αυτό που µας άρε-
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Πολιτική θύελλα προκάλεσε ο πρόεδρος Μπους
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.
(«Ασοσιέιτεντ
Πρες»). «Φωτιά» στο προεκλογικό
σκηνικό φαίνεται πως έβαλε ο
υπαινιγµός του Αµερικανού προέδρου, Τζορτζ Μπους ότι η διακηρυγµένη πρόθεση του γερουσιαστή
Μπάρακ Οµπάµα να συνοµιλήσει
µε το Ιράν ισοδυναµεί µε διάλογο
µε τον Αδόλφο Χίτλερ και «κατευνασµό» της ναζιστικής Γερµανίας.
Οι δηλώσεις του Προέδρου
Μπους, από το βήµα της Κνεσέτ στο
πλαίσιο των εορτασµών της 60ής
επετείου από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, προκάλεσαν πολι-

τική «θύελλα» καθώς οδήγησαν τον
κ. Μπάρακ Οµπάµα να κατηγορήσει τον Αµερικανό πρόεδρο για
«πολιτική του τρόµου» και «αβάσιµη πολιτικάντικη επίθεση».
Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, µε
ανακοίνωσή του αποσαφήνισε ότι ο
κ. Τζορτζ Μπους µιλώντας στο Ισραήλ, ναι µεν δεν είχε κατά νου ειδικώς τον υποψήφιο για το προεδρικό χρίσµα των ∆ηµοκρατικών
Μπάρακ Οµπάµα, όµως δεν τον
αποκλείει από τις κατηγορίες εναντίον όλων όσοι εισηγούνται να γίνεται διάλογος µε τους εξτρεµιστές.

«Μετά λύπης διαπιστώνω ότι ο
πρόεδρος Μπους χρησιµοποιεί µια
οµιλία ενώπιον της Κνεσέτ µε
αφορµή την 60ή επέτειο του Ισραήλ για να εξαπολύσει µια αβάσιµη πολιτικάντικη επίθεση. Ο Τζορτζ Μπους γνωρίζει ότι δεν υποστήριξα ποτέ το διάλογο µε τους τροµοκράτες» δήλωσε ο γερουσιαστής
του Ιλινόις.
Ο υποψήφιος για το χρίσµα του
∆ηµοκρατικού Κόµµατος έχει δηλώσει ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος θα
επιδιώξει διάλογο άνευ προϋποθέσεων µε τους ηγέτες χωρών όπως το

Ιράν, η Κούβα, η Συρία και η Βόρειος Κορέα, αλλά έχει αποσαφηνίσει
ότι θα αρνηθεί τη διαπραγµάτευση
µε τους τροµοκρατικές οργανώσεις
όπως η Χαµάς.
Από το βήµα της Κνεσέτ ο Αµερικανός πρόεδρος στράφηκε την Πέµπτη ενάντια σε όσους υποστηρίζουν το διάλογο µε τον Ιρανό πρόεδρο Μαχµούντ Αχµαντινετζάντ, λέγοντας ότι µία τέτοια προσέγγιση
είναι παρεµφερής µε «κατευνασµό»
του Αδόλφου Χίτλερ πριν από τον
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Ενθουσίασε η έκθεση
γλυπτικής Ψαραδέλη
Toυ ∆ηµήτρη Τσάκα

αντιφάσκει, δηµαγωγεί. ∆ιαστρεβλώνει, απαξιώνει, δυσφηµεί. ∆εν
καταφέρνετε ούτε καν να αρθρώσετε ενιαίο λόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλα έκανε ως κυβέρνηση,
άλλα γράφει στο πρόγραµµά της,
άλλα υποστηρίζει σήµερα», ήταν η
αντίδραση του κ. Καραµανλή.
Αµέσως ακούστηκαν εντονότατες διαµαρτυρίες από τα έδρανα
του ΠΑΣΟΚ, στις οποίες απάντησαν
οι βουλευτές της Ν∆ και κυρίως οι
Γιάννης Μανώλης και Ηλίας Φωτιάδης, µε αποτέλεσµα η ατµόσφαιρα
να ηλεκτριστεί και να χρειαστεί η
πυροσβεστική παρέµβαση του προέδρου της Βουλής, ∆ηµήτρη Σιούφα.
Ο Πρωθυπουργός υπενθύµισε
τη «χρυσή µετοχή» του ΟΤΕ και τόνισε ότι από το 1996 µέχρι το 2002
πωλήθηκε το 66% των µετοχών
του. Ο ίδιος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ,
ως κυβέρνηση, προχώρησε στην
πώληση ποσοστών σε διάφορες ∆ΕΚΟ. «∆εν ήταν η ίδια εκείνη που
προέβλεψε, αλλά και ξεκίνησε, την
αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή
στον ΟΤΕ;», ρώτησε. «Και όµως, σήµερα, η αξιωµατική αντιπολίτευση
διαµαρτύρεται για την επίτευξη
στρατηγικών συµµαχιών από Οργανισµούς του ∆ηµοσίου. Τόση συνέπεια!», συνέχισε.
Κατηγόρησε µάλιστα τον κ. Παπανδρέου για «παντελή άγνοια των
ευρωπαϊκών δεδοµένων» και ότι
ψεύδεται συνειδητά. «Αυτοί όµως
είστε. Είτε δεν γνωρίζετε τα θέµα-

σε στη δουλειά του Γιώργου, ήταν
τα µηνύµατα των έργων του, που τα
βρήκαµε κοντά στα δικά µας ενδιαφέροντα».
Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους γιατί µια έκθεση τέχνης φιλοξενείται στα γραφεία της εφηµερίδας: «Πρώτον, γιατί σ’ ένα βαθµό
και η εφηµερίδα είναι ένα έργο τέχνης και γιατί, όπως ο καλλιτέχνης
πασχίζει, αν όχι για το τέλειο, τουλάχιστον για το συνεχώς καλύτερο,
το ίδιο κάνει και ο εκδότης. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ‘Ε.Κ.’ έχει
στόχο του την προβολή κάθε τι ελληνικού που αξίζει να προβληθεί.
Πιστεύω ότι µια τέτοια περίπτωση
είναι αυτή του Γιώργου Ψαραδέλη».
Εµφανώς συγκινηµένος από τη
θερµή υποδοχή που του επεφύλαξαν, ο κ. Γιώργος Ψαραδέλης επεσήµανε: «Είναι απίθανο. Ηρθε εδώ
απόψε σπουδαίος κόσµος, ο οποίος
µε κατενθουσίασε και µε άφησε
άναυδο. Το λεξιλόγιό µου είναι
Συνέχεια στη σελίδα 7

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σε νέο µεγάλο και
ιδιόκτητο κτίριο ετοιµάζεται να λειτουργήσει το γνωστό Ελληνικό
Σχολείο «Πλάτων» του Μπρούκλιν,
ενώ στον ίδιο χώρο θα δηµιουργηθεί µεγάλο Πολιτιστικό Κέντρο µε
αίθουσες διαλέξεων και εκδηλώσεων, θέατρο, βιβλιοθήκη, παιδικό
σταθµό, κοµπιούτερς και αθλητικές
δραστηριότητες για τη νεολαία, το
οποίο θα είναι στη διάθεση όλης
της Οµογένειας.
«Η Αστόρια έχει πολλούς χώρους για εκδηλώσεις εδώ και χρόνια, ενώ ο Ελληνισµός του Μπρούκλιν, δεν έχει τίποτε και έφτασε η
ώρα», τόνισε ο ταµίας του «Πλάτωνα» και µεγαλοεπιχειρηµατίας σε
φαρµακευτικά είδη, Γεώργιος ∆ρογκάρης, σε συγκέντρωση γονέων,

Το εθνικό
συµφέρον
ταν βαρείς οι χαρακτηρισµοί
που χρησιµοποιήθηκαν χθες
στη Βουλή κατά τη διάρκεια
της συζήτησης για την πώληση του
ΟΤΕ. Και σε ένα µεγάλο βαθµό
απαράδεκτοι. Θύµιζαν άλλες δεκαετίες, τότε που η οξύτητα και οι
ύβρεις ήταν στο ηµερήσιο πολιτικό
προσκήνιο. Και που φυσικά ζηµίωσαν βαθιά τη χώρα.
∆εν ήταν εικόνα ευρωπαϊκής
χώρας αυτή που µεταδόθηκε. Ηταν
µάλλον τριτοκοσµικής, ανάξιας της
σηµερινής της εξέλιξης και του λαού της.
Εκεί την οδήγησαν οι κ. Γιώργος
Παπανδρέου και Αλέκος Αλαβάνος.
Ο σοφός λαός µας λέει «απορία
ψάλτου βηξ». Ελλείψει επιχειρηµάτων ύβρις. Σκοτεινά υπονοούµενα.
Kλίµα σκανδαλολογίας, κούφιες

Η
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Προσφορά
από Ιδρυµα
Νιάρχος
Της Μπέβερλι Μακντάγκαλ,
ειδικά για τον «Εθνικό Κήρυκα»

Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν
να υπάρξει ενηµέρωση για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί για
το Σχολείο και την ανάγκη άµεσης
έναρξης προσπαθειών για τη συγκέντρωση χρηµάτων προς αγορά
νέου χώρου, όπου θα µπορέσει να
στεγάζεται όλο το Σχολείο, ενώ εκεί
θα δηµιουργηθεί και το Πολιτιστικό
Κέντρο για όλη την Οµογένεια του
Μπρούκλιν. Για τη νέα σχολική
χρονιά θα αναζητηθεί προσωρινά
άλλο δηµόσιο αµερικανικό σχολείο
ή και ιδιωτικό, για τη λειτουργία
των διαφόρων τάξεων.
Οι συγκεντρωµένοι συµφώνησαν να δηµιουργηθούν τις επόµενες ηµέρες, δύο επιτροπές, µία για
την κατασκευή των νέων κτιρίων
και άλλη για τη διενέργεια εκδηλώ-

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Χάρη στη γενναιοδωρία του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» οι πυροσβέστες της Ελλάδας
θα λάβουν ειδική εκπαίδευση από
Καναδούς συναδέλφους τους στη
Βρετανική Κολούµπια.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός
οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε από
την κληρονοµιά του Σταύρου Νιάρχου πριν από δώδεκα χρόνια. Εχει
ενεργό παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον Κόσµο, έχοντας
κάνει πάνω από 1.500 δωρεές σε
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς
σε 84 χώρες. Οι τοµείς του ενδιαφέροντός του είναι η κοινωνική ευηµερία, η υγεία και η περίθαλψη, η
εκπαίδευση, οι τέχνες και ο πολιτισµός.
«Κατά το παρελθόν το Ιδρυµα
‘Σταύρος Νιάρχος’ βοήθησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία δίδοντάς της
εξοπλισµό, όπως βυτιοφόρα οχήµατα και ελικόπτερα τύπου ‘Σούπερ
Πούµα’, αλλά και υποδοµές. Παράλληλα, δηµιούργησε εκπαιδευτικό κέντρο για τη Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)», είναι τα λόγια του κ. Τζον Ζερβάκη, ο
οποίος είναι επικεφαλής του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
του Ιδρύµατος. «Τώρα θα εστιάσουµε την προσοχή µας στους ανθρώπους», λέει.
Ο κ. Ζερβάκης µετέβη στο Βανκούβερ για να οριστικοποιήσει το
πρόγραµµα της εκπαίδευσης και το
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WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Σε πρώτο πλάνο, από αριστερά ο επιχειρηµατίας Μάικ Αγγελιάδης, ο πρόεδρος του Κυπροαµερικανικού Επιµελητηρίου Πίτερ Κακογιάννης και ο Μητροπολίτης Τυάνων, κ. Παϊσιος και στο βάθος διακρίνονται επίσης οι οµογενείς, οι οποίοι είχαν κατακλύσει τους δύο ορόφους του «Εθνικού Κήρυκα».

Σχολείο-Πολιτιστικό Κέντρο κάνουν στο Μπρούκλιν
Του Σταύρου Μαρµαρινού

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

αποφοίτων, στελεχών, υποστηρικτών του Σχολείου και παραγόντων
της περιοχής, το βράδυ της Πέµπτης, στο «Ρεξ Μάνορ».
«Υπάρχει η θέληση όλων µας και
θεωρούµε σίγουρο ότι θα γίνει και
το Σχολείο και το Πολιτιστικό Κέντρο, όπως κάναµε τόσα και τόσα
κατά το παρελθόν», είπε από την
πλευρά του, ο κ. Αλκης Αµάραντος,
µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
«Οι απόφοιτοι του ‘Πλάτωνα’ και
όλα τα µέλη του, είναι δεµένα µεταξύ τους και αυτή την ιδιαιτερότητα
δεν την έχει καµία κοινότητα»,
υπογράµµισε, καταχειροκροτούµενος, ο ιατρός Σπύρος ∆εµέτης, µέλος επίσης του Συµβουλίου.
«Απόψε, ζούµε ιστορικές στιγµές», υπογράµµισε η διευθύντρια
του Σχολείου, Ελευθερία Οίκουτα.
«Είµαστε πάντα ενωµένοι, γιατί ο

‘Πλάτων’ ξεκίνησε από µια φούχτα
ανθρώπων, που ενώθηκε σαν µια
γροθιά και έκανε το σχολείο. Οι
πρώτοι του ‘Πλάτωνα’ πέτυχαν αυτό που δεν µπόρεσαν να επιτύχουν
οργανωµένες κοινότητες».
Η προχθεσινή συγκέντρωση κρίθηκε επείγουσα, γιατί από τη νέα
σχολική χρονιά, ο «Πλάτων», δεν
θα φιλοξενείται πλέον στο δηµόσιο
αµερικανικό σχολείο PS 170 που
χρησιµοποιούσε ώς τώρα, µαζί µε
το Σχολείο PS 259 ή McKinley για
τις περισσότερες από τις τάξεις του.
Στο ιδιόκτητο κτίριο του «Πλάτωνα» στην 86η Οδό και 17η Λεωφόρο, το οποίο είναι µικρό, στεγάζονται ο νηπιακός σταθµός, το χορευτικό και τα τµήµατα ενηλίκων. Υπολογίζεται ότι η αξία του κτιρίου αυτού είναι γύρω στο ένα εκατοµµύριο δολάρια.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Στυλιανίδης Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» στηρίξει τους Ελληνες πυροσβέστες
για φοιτητές
σε πρόγραµµα
του ΝΑΤΟ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΠΕ»). Με την επίκληση της
ελευθερίας της επιλογής, αλλά και
την υπεράσπιση των εθνικών συµφερόντων, δια της συµµετοχής
στους διεθνείς οργανισµούς, εξήγησε ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης
Στυλιανίδης, τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης στο
πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του
ΝΑΤΟ.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέκας Παπαρήγα, η οποία είχε εναντιωθεί στη συµµετοχή αυτή και
στον τρόπο ανακοίνωσής της εκ µέρους των πανεπιστηµιακών Αρχών,
ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε πως «η
Ελλάδα είναι µέλος του ΝΑΤΟ και
αυτό µας δίνει κάποιες δυνατότητες που οφείλουµε να αξιοποιούµε.
Τα ΑΕΙ έχουν κατοχυρωµένη την
αυτονοµία τους κι εµείς οφείλουµε
να τα ενηµερώνουµε για όλες τις
δυνατότητες που δίδονται από
τους διεθνείς οργανισµούς στους
οποίους η χώρα µας συµµετέχει και έχει πάντα την ευχέρεια το κάθε Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ, να δώσει
τις απαιτούµενες υποτροφίες ή δυνατότητες για πρακτική άσκηση
στα µέλη του, εφ’ όσον το επιθυµεί».
Οπως είπε ο κ. Στυλιανίδης,
«έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι
τέτοιου είδους συµµετοχές, έχουν
βοηθήσει τους Ελληνες φοιτητές,
ό,τι ιδεολογία κι αν έχουν, να κατανοήσουν το διεθνές περιβάλλον
και να αξιοποιήσουν τις θεσµικές
δυνατότητες που τους δίνονται
από τους διεθνείς οργανισµούς,
προωθώντας τα συµφέροντα της
χώρας τους».
Σχολίασε επίσης πως αυτοί «που
εγκαλούν πρυτάνεις ή φοιτητές
που επιδιώκουν, ή επιθυµούν, να
συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα, δεν συνάδουν µε την εύρυθµη,
δηµοκρατική λειτουργία της δηµοκρατικής ή πανεπιστηµιακής κοινότητας».
Απαντώντας η κ. Παπαρήγα,
ανέφερε πως το κόµµα της δεν έχει
αυταπάτες για τις κατευθύνσεις της
δηµόσιας Παιδείας - αλλά πρέπει
να υπάρχουν και όρια. «∆εν µπορεί
να καλούνται οι συµµετέχοντες,
«να αποκτήσουν ενδελεχή και ισορροπηµένη άποψη για το ΝΑΤΟ», είπε µεταξύ άλλων.
Ο Υπουργός Παιδείας όµως
ανταπάντησε: «Τιµώ την ξεκάθαρη
τοποθέτησή σας και θεωρώ πως είστε από τις δυνάµεις της Αριστεράς
που σέβονται το δηµόσιο ελληνικό
Πανεπιστήµιο», και πρόσθεσε πως
«δεν έχουµε, ούτε θέλουµε να
έχουµε, τη δυνατότητα ως κυβέρνηση να παρεµβαίνουµε στη λειτουργία των αυτονόµων ΑΕΙ, γιατί
όλοι παλεύουµε να µειωθεί σταδιακά αυτή η στάση».

υλικό που θα προσφέρεται στους
Ελληνες πυροσβέστες στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Υπηρεσίας ∆ασών της Βρετανικής Κολούµπια.
Πήρε µαζί του δύο αξιωµατούχους της Πυροσβεστικής, τον κ.
Παύλο Αποστόλου και τον κ. Στυλιανό Ιωαννίδη. Ο κ. Ζερβάκης
πρόσθεσε ότι θα υποδείξει σηµαντικούς Ελληνες αξιωµατικούς της Πυροσβεστικής που θα µεταβούν στο
Βανκούβερ για να διδαχθούν από
τους Καναδούς συναδέλφους τους.
Αυτοί οι αξιωµατικοί θα είναι εκείνοι που θα εκπαιδεύσουν όλα τα
µέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ωστόσο, το Ιδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος» αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους πυροσβέστες στον
Καναδά µετά τις καταστροφικές
φωτιές του καλοκαιριού του 2007.
Οι Ελληνες δεν θα ξεχάσουν το καλοκαίρι του 2007. Μια τεράστια
φωτιά κατέστρεψε τα δάση της Ελλάδας και άφησε πίσω της ζηµιές
και θάνατο. Οχτώ πυροσβέστες πέθαναν δίνοντας µάχη µε τις φλόγες,
οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο
ανδρών, γυναικών και παιδιών. Συνολικά 76 άνθρωποι και πάνω από
8.000 ζώα χάθηκαν από τις πυρκαγιές, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Κώστας Καραµανλής, κήρυξε
τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
αντέδρασε ταχύτατα στην καταστροφή προσφέροντας δωρεές για
την προστασία από µελλοντικές πιθανές καταστροφές.
Το Ιδρυµα ξεκίνησε µε τη διοργάνωση στην Αθήνα, τον ∆εκέµβριο
του 2007, µιας ηµερίδας σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα Ελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Σάιµον
Φρέιζερ µε τίτλο: «∆ιαχείριση της
Πανίδας,
Περιβαλλοντολογική
Αποκατάσταση και Οικονοµική
Ανάπτυξη». Ειδικοί από την Υπηρεσία ∆ασών της Βρετανικής Κολούµπιας, ακαδηµαϊκοί από αµερικανικά και καναδικά πανεπιστήµια και
εκπρόσωποι επιχειρήσεων που σχετίζονται µε την υπόθεση συγκεντρώθηκαν για να δουν από πρώτο
χέρι τις περιοχές που υπέστησαν
την καταστροφή. Συναντήθηκαν
επίσης µε εκπροσώπους της Ελλάδας, που αποτελούνταν από εκπροσώπους της κυβέρνησης, δεξαµενών σκέψης, ακαδηµαϊκούς και στελέχη των πρεσβειών.
Η οµάδα των ειδικών που δέχθηκε πρόσκληση από το Ιδρυµα πραγµατοποίησε επισκέψεις στις καµένες περιοχές της Νοτιοδυτικής Ελλάδας για να διαπιστώσει από πρώτο χέρι την καταστροφή και να καταλάβει καλύτερα το τι προκάλεσε
την καταστροφή. Μετά την ηµερίδα, η Υπηρεσία ∆ασών της Βρετανικής Κολούµπιας υπέβαλε τις προτάσεις της στο Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» για τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν. Υστερα από διαβουλεύσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει την

Από αριστερά προς δεξιά ο Στυλιανός Ιωαννίδης, ο υπουργός Ριτς Κόλµαν, ο Τζον Ζερβάκης, ο Αντρε Γερολυµάτος και µπροστά ο Παύλος Αποστόλου
εκπαίδευση των Ελλήνων πυροσβεστών στην κατάσβεση δασικών
πυρκαγιών. Πρόκειται για έναν τοµέα στον οποίο δεν είχαν εκπαιδευθεί κατά το παρελθόν.
Οι Καναδοί έχουν µακρά ιστορία
στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. ∆υστυχώς, η Βρετανική Κολούµπια έχει ανάλογη εµπειρία
από καταστροφές στα δάση. Ο κ.
Μπράιαν Σίµπσον, ο οποίος είναι
διευθυντής των Προγραµµάτων
Προστασίας στο υπουργείο ∆ασών
της Βρετανικής Κολούµπιας και
ένας έµπειρος πυροσβέστης ήταν
µέλος της οµάδας που πήρε µέρος
στην ηµερίδα στην Αθήνα. Ηταν το
πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα.
Επεσήµανε πως όταν αντίκρισε την
καταστροφή «σκέφτηκε το τι είχαν
να αντιµετωπίσουν οι Ελληνες πυροσβέστες». ∆εν παρέλειψε να αναφέρει ότι «οι τεχνικές µας για τη κατάσβεση είναι από τις καλλίτερες
του Κόσµου» και ότι το ερώτηµα
δεν είναι «αν θα ξανασυµβούν φωτιές», αλλά «το πότε θα συµβούν».
Η εκπαίδευση των Ελλήνων πυροσβεστών θα έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο αντίδρασης στις
φωτιές.
Επιπλέον, ο κ. Μπράιαν Σίµπσον
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της
Βρετανικής Κολούµπιας προσφέρει
στην Ελλάδα εξοπλισµό αξίας
120.000 δολαρίων.
Για τον κ. Παύλο Αποστόλου,
τον διοικητή της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας της Ελλάδας, και τον κ.
Στυλιανό Ιωαννίδη, τον αξιωµατούχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η
δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» θα βελτιώσει σηµαντικά
την αντίδραση της Ελλάδας στις
φωτιές. Οι δυο τους δεν είχαν ποτέ
πριν επισκεφθεί τον Καναδά. Οι
δυο τους συναντήθηκαν µε Κανα-

GREEK NIGHT
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
Χαρείτε το φως. Τη θέα του ποταµού
Το µεγαλείο του Μανχάταν, απολαµβάνοντας το φαγητό σας
15 Waterside Plaza, New York, NY 10010
FDR Εxit 7 (µεταξύ 23 και 25 δρόµων)
T. 212.683.4757

Ο χώρος είναι κατάλληλος για πάρτι, επαγγελµατικά, ιδιωτικά,
συλλόγων, βαπτίσεων, sweet sixteen, γαµήλιες δεξιώσεις, shower parties,
γενεθλίων, επετείων, όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις και για σχολεία, εκκλησίες κ.α.

εξάλλου, τον επαγγελµατισµό και
τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται από τους Καναδούς και ότι
«ανεξάρτητα από το πού πηγαίνω
σε όλο τον Κόσµο, πάντα γίνοµαι
δεκτός ένθερµα από τους πυροσβέστες εδώ και αισθάνοµαι σαν να είµαι στην οικογένειά µου». Ο κ. Σίµπσον από την πλευρά του είπε ότι
«ανεξάρτητα από το τι γλώσσα µιλάς και ποιος είναι ο πολιτισµός
που ανήκεις, η κατάσβεση των πυρκαγιών δηµιουργεί τέτοιες γέφυρες
που ενώνουν».
Ο κ. Ζερβάκης τόνισε: «Το Ιδρυµα ‘Σταύρος Νιάρχος’ θέλει να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις».
Πριν από τρία χρόνια το Ιδρυµα
ενέκρινε µια δωρεά για ένα πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει στους
Κινέζους φοιτητές να µαθαίνουν,
µέσω του ∆ιαδικτύου, Ελληνικά.
Από τότε, 1000 περίπου φοιτητές
στην Κίνα καταλαβαίνουν σήµερα
Ελληνικά. Αυτή η εκπληκτική τε-

δούς αξιωµατούχους από το υπουργείο ∆ασών της Βρετανικής Κολούµπιας. Οι δύο αξιωµατούχοι µαζί µε
τον κ. Ζερβάκη του Ιδρύµατος και
τον κ. Αντρε Γερολυµάτος, ο οποίος
είναι πρόεδρος των Ελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Σάιµον
Φρέιζερ συναντήθηκαν µε τον
υπουργό ∆ασών, Ριτς Κόλµαν.
Οι Ελληνες αξιωµατούχοι επισκέφθηκαν ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο Κάµπλουπς της Βρετανικής Κολούµπιας όπου παρακολούθησαν για αρκετές ηµέρες τις µεθόδους εκπαίδευσης που χρησιµοποιούνται από τους πυροσβέστες εκεί.
«Πιστεύω», είπε ο κ. Αποστόλου,
«ότι η εκπαίδευση θα είναι κρίσιµη
και σηµαντική για την κατάσβεση
των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες
της Βρετανικής Κολούµπιας έχουν
άρτια οργάνωση εδώ και 100 χρόνια και εµπειρία στην καταπολέµηση τέτοιου είδους πυρκαγιών».
Ο κ. Ιωαννίδης επεσήµανε,
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Για κρατήσεις τηλεφωνήστε εγκαίρως

Χώρος για πάρκινγκ

χνολογία που αναπτύχθηκε στο
Πανεπιστήµιο Σάιµον Φρέιζερ, χάρη στη δωρεά του «Σταύρος Νιάρχος» θα τροποποιηθεί για να προσφέρει εκπαίδευση µέσω του ∆ιαδικτύου και να περιλαµβάνει την τεχνογνωσία κατάσβεσης των πυρκαγιών και την ορολογία που χρησιµοποιούν οι Ελληνες πυροσβέστες.
Ο κ. Ζερβάκης εξέφρασε την ευχή οι Ελληνες πυροσβέστες να µπορούν να λένε πως «ξέρουµε ότι κάναµε το καλύτερο που µπορούσαµε». Το Ιδρυµα προσφέρει σε αυτούς του πυροσβέστες τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι στον τοµέα τους.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
θέτει σε εφαρµογή το παλιό ρητό το
οποίο λέει ότι «µόνο όταν βελτιώνουµε τους άλλους πετυχαίνουµε».
Οταν έχουµε να κάνουµε µε την κατάσβεση των πυρκαγιών ξέρουµε
ότι «η βελτίωση των άλλων» µεταφράζεται µε τη διάσωση ζωών.

$

1,085

• Απλή µετάβαση από $534
• Φόροι αεροδροµίων και ασφαλείας 11ης Σεπτεµβρίου από $55-$170
• Επιπλέον $50 για επιστροφές από Αθήνα
στο διάστηµα 16 Αυγούστου έως 10 Σεπτεµβρίου

12-03 150th Street, Whitestone, NY 11357

(718) 747-3803
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Κέντρο Πρώιµης Μάθησης
όπου θα ενταχθεί το παιδί σας σε ένα ασφαλές, µε οικογενειακούς προσανατολισµούς και υγιές σχολικό περιβάλλο

Σκοπός µας είναι
• Να δώσουµε στο παιδί σας την προσοχή που χρειάζεται και του αξίζει
• Να εκπαιδεύσουµε το παιδί σας µε σεβασµό και κατανόηση
• Να του καλλιεργήσουµε την εθνική του ταυτότητα µέσα από την επαφή του
µε τον ελληνικό πολιτισµό, τη γλώσσα και τη θρησκεία

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

MAIN OFFICE

OTHER OFFICES

• Ικανότητες κοινωνικοποίησης • Τέχνες και χειροτεχνίες • Μουσική
• Φυσική αγωγή • Ευχέρεια στην ανάγνωση • Μαθηµατικά
• ∆ηµιουργική έκφραση • Γνωριµία µε τις επιστήµες • Κοινότητα/Περιβάλλον

55 EAST 59TH STREET, NEW YORK, NY 10022
Tel: (212) 753-1100
e-mail: i n f o @ h o m e r i c t o u r s . c o m

ñ ASTORIA ñ BROOKLYN ñ STAMFORD
ñ HICKSVILLE, LONG ISLAND
ñ ATHENS, GREECE

Προγράµµατα
Παιδικός σταθµός (για παιδιά 3 ετών)
Ηµερήσιο ή µισής ηµέρας

Προνήπιο (4 ετών)
Ηµερήσιο

Νηπιαγωγείο (5 ετών)
Ηµερήσιο

NATIONWIDE
TOLL FREE 1-800-223-5570
www.hellene.HomericTours.com

