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∆ιαβάστε σήµερα
µαζί µε τον «Ε.Κ.»

NY, NJ, CT, MA $1.50

Σφοδρή αντεπίθεση του Καραµανλή κατά ΠΑΣΟΚ
για τη διαφθορά και την κατάσταση στην Οικονοµία
«Για πολλά χρόνια η µίζα ήταν
κυβερνητική οδηγία», δήλωσε

Σήµερα στο
«Περιοδικό του Ε.Κ.»:
Η ιστορία της µπουάτ
«Μικρόκοσµος»
και το ποιοτικό
ελληνικό τραγούδι
στη Νέα Υόρκη

∆ιαβάστε στη «TNH»

ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Πυρκαγιά στο άλσος Καισαριανής
Αεροσκάφος της Πυροσβεστικής ρίχνει νερό στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο άλσος της Καισαριανής, στην Αθήνα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάµεις που
έσπευσαν στο σηµείο, πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει άµεσα τις γύρω κατοικηµένες περιοχές.

The National Herald
Kάθε βδοµάδα και
για 11 σχεδόν χρόνια
αποτελεί την εφηµερίδα
της Oµογένειας
στην αγγλική γλώσσα.
∆ιατίθεται µε συνδροµή
στο τηλέφωνο: 718-784-5255
ή στην ιστοσελίδα
www.thenationalherald.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Απαντήσεις σε όλα τα θέµατα
που απασχολούν την επικαιρότητα
έδωσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, µιλώντας χθες το απόγευµα σε εκδήλωση της Οργάνωσης
Νέων της Ν∆ (ΟΝΝΕ∆) στην Αρχαία Ολυµπία της Ηλείας, κάνοντας
εκτενείς αναφορές στα ζητήµατα
της καταπολέµησης διαφθοράς,
στην οικονοµική κρίση και στο µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης. Ο ίδιος µάλιστα εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάει πολύ στην αξιωµατική αντιπολίτευση
να παριστάνει τον εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τη ∆ικαιοσύνη. Πάει
πολύ σ’ αυτούς που ανέχτηκαν το
παραδικαστικό να γίνονται αφισοκολλητές απύθµενης ανευθυνότητας. Είναι δικαίωµά τους να ανταγωνίζονται σε λαϊκισµό τους αντιπολιτευόµενους κοµµατικούς τους
αντιπάλους. ∆εν είναι όµως δικαίωµα κανενός η κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση αµφισβήτηση των
θεσµών».
Ο Πρωθυπουργός υπογράµµισε
ότι δεν έκανε και δεν πρόκειται να
κάνει ποτέ καµιά έκπτωση σε θέµατα αρχών, κανένα συµβιβασµό σε
βάρος του Τόπου, καµιά υποχώρηση σε εξωθεσµικές πιέσεις. Και συµπλήρωσε: «Οι πολίτες το ξέρουν
πολύ καλά. Τα πιο σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα
(τα χρέη, τα ελλείµµατα, η ακρίβεια, η ανεργία, η διαφθορά) είναι
‘επιτεύγµατα’ ενός καθεστωτικού
παρελθόντος. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις που αποκαλύπτονται, ερευνώνται και αντιµετωπίζονται σήµερα
(παραδικαστικό, Χρηµατιστήριο,
∆.Ε.ΚΑ., Κτηµατολόγιο, Εξοπλιστι-

Πρωθυπουργός σε Σκόπια: Ανύπαρκτα τα θέµατα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυστηρή, σαφής και κατηγορηµατική ήταν η απάντηση του
πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή
στην προκλητική επιστολή του
Σκοπιανού οµόλογού του Νίκολα
Γκρούεφσκι. Στην επιστολή του ο κ.
Καραµανλής ξεκαθαρίζει ότι δεν
υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ «µακεδονική» µειονότητα στην Ελλάδα
και χαρακτηρίζει «ανύπαρκτα» και
«αβάσιµα» τα ζητήµατα που εγείρει
ο Πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ.
Οπως σηµειώνει ο κ. Καραµανλής, «τα τελευταία 15 χρόνια η Ελ-

λάδα και η χώρα σας, σε συνέχεια
των σχετικών Αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών, έχουν δεσµευτεί σε διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του
ΟΗΕ µε αντικείµενο το θέµα της
ονοµασίας, το οποίο ‘πρέπει να επιλυθεί προς όφελος της διατήρησης
ειρηνικών σχέσεων και σχέσεων
καλής γειτονίας στην περιοχή’,
όπως υπογραµµίζει το Συµβούλιο
Ασφαλείας στην Απόφαση 817».
Ο ίδιος σηµειώνει ότι τις περασµένες εβδοµάδες ο ειδικός απεσταλµένος του γενικού γραµµατέα

των Ηνωµένων Εθνών, Μάθιου Νίµιτς, παρουσίασε ορισµένες ιδέες
που θα µπορούσαν να δώσουν ώθηση στις διαπραγµατεύσεις. «Λυπάµαι που επιλέξατε αυτήν ακριβώς
την κρίσιµη στιγµή της διαπραγµατευτικής προσπάθειας, για να στείλετε την επιστολή της 10ης Ιουλίου
2008», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σε αυτό το σηµείο υπογραµµίζει
ότι η Ελλάδα είναι σταθερά δεσµευµένη στην προώθηση σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας µε όλες τις
γειτονικές της χώρες, ειδικά µε τις
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, και

στη δηµιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στο εγγύς µέλλον, στην ευρω-ατλαντική και ευρωπαϊκή οικογένεια. Τονίζει επίσης
ότι η Ελλάδα, από το 1993, έχει επιδείξει καλή θέληση ώστε, υπό την
αιγίδα του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, να επιτευχθεί µια αµοιβαία
αποδεκτή λύση στο ζήτηµα της
ονοµασίας, που να λαµβάνει υπόψη
της τα νόµιµα συµφέροντα και τις
ευαισθησίες των δύο χωρών. «Αυτό

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Με την παρουσία
και οµιλία του Ελληνοαµερικανού
υφυπουργού των Εξωτερικών των
Ηνωµένων Πολιτειών, Τζον Νεγκροπόντε στο επίσηµο και µεγαλειώδες δείπνο το βράδυ της Πέµπτης, καθώς επίσης και την µηνυµατοφόρα οµιλία για τον στενό και
άρρηκτο σύνδεσµο Ορθοδοξίας και
Ελληνισµού του πρέσβη της Ελλάδος Αλέξανδρου Μαλλιά, έκλεισε η
39η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της
Αρχιεπισκοπής Αµερικής.
Ο κ. Νεγκροπόντε ξεκίνησε την
οµιλία του µε αναφορά στην ελληνική του καταγωγή, λέγοντας πως
«είµαι βαθύτατα υπερήφανος που
είµαι ένας από τα περισσότερα των
τριών εκατοµµυρίων Αµερικανών
Ελληνικής καταγωγής» και συµπλήρωσε «όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι
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και θρησκευτικές οµάδες, οι Ελληνοαµερικανοί και τα µέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν
βρει κατάλυµα στις Ηνωµένες Πολιτείες». Ο κ. Νεγκροπόντε, ο οποίος
έγινε µε ενθουσιασµό δεκτός από
τους σχεδόν δύο χιλιάδες συνδαιτυµόνες του δείπνου, έπλεξε το
εγκώµιο της Οµογένειας λέγοντας,
πως «η Κοινότητά µας έχει ανθίσει
χάρη στην σταθερή αφοσίωση της
χώρας µας στην ελευθερία της θρησκείας. Οι Ελληνοαµερικανοί είναι
γνωστοί για την υπερηφάνεια της
κληρονοµιάς τους, κι αν µου επιτρέπετε να πω πως αυτή η υπερηφάνεια είναι δικαιολογηµένη». Είπε ακόµα πως «οι Ελληνοαµερικανοί αντιπροσωπεύουν την καλύτερη έκφραση της Αµερικανικής
εµπειρίας µέσω του επιχειρηµατικού τους πνεύµατος, την κοινωνική
και θρησκευτική τους συµµετοχή
και τον πατριωτισµό τους» και πρόσθεσε «αισθάνοµαι προνόµιο που
είµαι µέτοχος αυτής της κληρονοµιάς και υπηρετώ την πατρίδα µας
αυτή την κρίσιµη την ώρα».
Ο κ. Νεγκροπόντε επαίνεσε την
Ελλάδα για την οποία είπε ότι «είναι µία γενναία σύµµαχος στη διάΣυνέχεια στη σελίδα 6

Συνέχεια στη σελίδα 4

Το µέλος του ∆Σ του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέας ∆ρακόπουλος (αριστερά), µε τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και τον συνεργάτη του τελευταίου, στην είσοδο του Μαξίµου (πληροφορίες σελ. 16).

1-718-784-5255
Γενικές πληροφορίες
info@ekirikas.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Λίγες ώρες µετά την πολύωρη
συνάντησή του µε τον Οικουµενικό
Πατριάρχη, κ. Βαρθολοµαίο, την
πρώτη του επίσηµη -και καθ’ όλα
συµβολική- κατόπιν της επανεκλογής του στην ύπατη προεδρία της
ΑΧΕΠΑ, ο «Ε.Κ.» είχε την ευκαιρία
να συνοµιλήσει µε τον κ. Αϊκ Γκούλα στην Αθήνα.

Ο κ. Γκούλας δεν αρνήθηκε να
συζητήσει «για όλους και για όλα»,
ενώ παράλληλα, έδωσε και την
απάντησή του σε όσους αµφισβήτησαν την επιτυχία του 86ου Ανώτατου Συνεδρίου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα
ιστορικό και απόλυτα πετυχηµένο
Συνέδριο, το οποίο «έγινε για την
εµπειρία και όχι για ‘δουλειές’».
«Ηρθαµε στην Ελλάδα ως οικογένεια. Είναι πολύ σηµαντικό για
εµάς που ζούµε στο εξωτερικό να

επιστρέφουµε ως οικογένεια της
ΑΧΕΠΑ», όπως δήλωσε ο κ. Γκούλας. «Ολο το χρόνο από την Ουάσιγκτον αναπτύσσουµε θέµατα που
αφορούν τις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, εθνικά ζητήµατα, πως θα
προσφέρουµε στην Ελλάδα και στο
κοινωνικό σύνολο. Θέµατα για τα
οποία έχουµε άµεση επαφή µε την
αµερικανική κυβέρνηση. Για το 86ο
Συνέδριο στην Αθήνα, φέραµε και
ανθρώπους που απλά είχαν ακούσει για την Ελλάδα και τις αξίες του

Πού πάνε τα 22
εκατ. δολάρια;
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ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ενηµέρωση Καραµανλή από το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»

Ανεµος ανανέωσης στην ΑΧΕΠΑ µετά το Συνέδριο
Του ανταποκριτή µας
Γιάννη Σοφιανού

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ελληνισµού. Ανάµεσα τους οι νέοι
από την οµάδα µπάσκετ ή τα παιδιά
που επισκέπτονται την Ελλάδα στο
πλαίσιο προγράµµατος της ΑΧEΠΑ
σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο
‘Ιντιανάπολις’. Με τις επισκέψεις
τους σε αρχαιολογικούς χώρους, τη
συµµετοχή τους στις εκδηλώσεις
της ΑΧΕΠΑ, την παραµονή τους
στην Ελλάδα, υπήρξε µεταµόρφωση. Το έβλεπες στα πρόσωπά τους.

Συνέχεια στη σελίδα 16

ΚΑΙΡΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 76-94
ΑΥΡΙO: Νεφελώδης 72-82
ΑΘΗΝΑ: 73-99
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 83-105

Συνέχεια στη σελίδα 8

Αλήθεια, τι τα κάνουνε;
Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Πρωτάκουστο για τα οµογενειακά µας χρονικά. Σχεδόν αστρονοµικό για τις παρούσες ανάγκες.
Κι όµως είναι αλήθεια.
Ο Αρχιεπίσκοπος ∆ηµήτριος ζήτησε και η Κληρικολαϊκή στην Ουάσιγκτον ενέκρινε το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων δολαρίων τον
χρόνο.
Μόλις πριν εννέα χρόνια, όταν ο
κ. ∆ηµήτριος έφθασε στην Αρχιεπισκοπή, ο ετήσιος προϋπολογισµός
της ήταν µόλις 13 εκατοµµύρια δολάρια. Το 2010 θα είναι 22 εκατοµµύρια. Θα έχει δηλαδή µια αύξηση
της τάξεως του 70%!
Η εφηµερίδα τούτη έχει πολλές
φορές υποστηρίξει τη θέση ότι η
Αρχιεπισκοπή πρέπει να έχει µια
οικονοµική άνεση για να µπορεί να
φέρει σε πέρας την αποστολή της.
Για να µπορεί µε αξιοπρέπεια να εκπροσωπεί την Εκκλησία. Για να
µπορεί να δηµιουργεί τα ιδρύµατα
εκείνα που είναι τόσο απαραίτητα
για την ζωή και την επιβίωση του
Ελληνισµού.
Σήµερα όµως µε δεδοµένες τις
ανάγκες και την απουσία κάποιου
µεγαλόπνοου σχεδίου έχουµε την
υποχρέωση να υποβάλουµε τα ερωτήµατα:
Από πού προέρχονται αυτά τα
υπέρογκα ποσά και τι τα κάνει η
Αρχιεπισκοπή;
Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα
είναι γνωστή: Τα χρήµατα αυτά
προέρχονται, βασικά, από τις Κοινότητές µας οι οποίες εµβάζουν όχι
ένα ποσοστό των εσόδων τους αλλά
το 15% των εξόδων τους -κι αυτό
αφού πρώτα τα έξοδα ελεγχθούν
από ορκωτό λογιστή- σε µηνιαία
βάση στους τραπεζικούς λογαριασµούς της Αρχιεπισκοπής µας.
Οντως µερικές κοινότητες δύνανται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να
καταβάλουν το ποσοστό αυτό στην
Αρχιεπισκοπή. Είναι όµως γνωστόν
σ’ όλους ότι υπάρχουν και πολλές
Κοινότητες -οι περισσότερες- που
κυριολεκτικά ιδρώνουν για να
αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές
απαιτήσεις της.
Το χειρότερο, όπως πανθοµολογείται, είναι ότι έχει επέλθει ένας
κορεσµός, µια εξάντληση και στις
Κοινότητες και στα µέλη εκείνα -µετανάστες, βέβαια, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία- που στην ουσία
συντηρούν τις εκκλησίες µας. Πόσο
λοιπόν καιρό θα αντέξουν να καταβάλουν αυτά τα ποσά;
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα, που προβληµατίζει αν δεν
σκανδαλίζει, είναι τι τα κάνει η Αρχιεπισκοπή τόσα χρήµατα; Πού τα
ξοδεύει; Πώς τα δικαιολογεί;
Στα τελευταία εννέα χρόνια δεν

Με Τζον Νεγκροπόντε
έκλεισε η Κληρικολαϊκή
Του απεσταλµένου µας
Θεοδώρου Καλµούκου

κά, ΤΟΡ - Μ1, ‘Ζίµενς’) γεννήθηκαν
και εξελίχθηκαν στο χθες. Γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στις εστίες
ενός συστήµατος εξουσίας που δεν
έβλεπε, δεν άκουγε, δεν αντιδρούσε. Γεννήθηκαν και µεγάλωσαν µε
την κάλυψη ενός συστήµατος που
λοιδορούσε, που λάσπωνε, που
υποτιµούσε, όποιον τολµούσε να
πει για όλα αυτά. Γεννήθηκαν µέσα
από νοοτροπίες που έκαναν τη διαπλοκή καθεστώς, έκαναν τη διαφθορά καθηµερινή πρακτική, έκαναν την αθέµιτη συναλλαγή κοινωνικά αποδεκτή».
Υπογράµµισε επίσης ότι «για
πολλά χρόνια, η ‘µίζα’ ήταν κυβερνητική οδηγία, η παρανοµία γινόταν ανεκτή, οι υπαίτιοι προστατεύονταν ακόµη και µε νοµοθετικές
ρυθµίσεις. Η κατάσταση εκείνη άλλαξε και συνεχίζει ν’ αλλάζει. Οι
υπαίτιοι δεν καλύπτονται. Οι υπόλογοι, όποιοι κι αν είναι, λογοδοτούν -και θα λογοδοτούν- αυστηρά.
Τολµούµε να συγκρουόµαστε. Τολµούµε να αποκαλύπτουµε. Τολµούµε να ερευνούµε. Αυτό είναι το πλεονέκτηµά µας. Αυτή είναι η διαφορά µας. Οι θεσµοί λειτουργούν αποτελεσµατικά και η ∆ικαιοσύνη,
απόλυτα ανεξάρτητη, έχει σήµερα
το λόγο που της ανήκει».
Σ’ αυτό το σηµείο επανέλαβε ότι
η κυβέρνηση προανήγγειλε όλα
όσα χρειάζονται να γίνουν στην
Βουλή, λέγοντας ότι Εξεταστική
Επιτροπή για την υπόθεση της «Ζίµενς» θα συγκροτηθεί «µε δικής
µας πρωτοβουλία» και «θα συγκροτηθεί όταν ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο». «Οχι για να δυσκολέψει
το έργο της ∆ικαιοσύνης, όπως κά-
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Αυστηρή απάντηση Καραµανλή στον Γκρούεφσκι
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ανταποκρίνεται στην εντολή των
σχετικών Αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς
επίσης και στην επιθυµία όλων των
Κρατών που συµµετέχουν στους Ευρω-ατλαντικούς και Ευρωπαϊκούς
θεσµούς. Κάτι που άλλωστε έχει κατηγορηµατικά υπογραµµιστεί, µε
τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
στο Βουκουρέστι και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, αντίστοιχα», αναφέρει.
Ο Πρωθυπουργός σηµειώνει,
απευθυνόµενος στον κ. Γκρούεφσκι, ότι «η επιστολή σας, απέχοντας πολύ από το να προωθεί τις
διαπραγµατεύσεις και τις σχέσεις
καλής γειτονίας µε τη χώρα µου,
εγείρει ανύπαρκτα και απολύτως
αβάσιµα ζητήµατα που αντιστρατεύονται τις εργώδεις προσπάθειες
τις οποίες έχει καταβάλλει η Ελλάδα. Επιδιώκει επίσης παρέµβαση
στις εσωτερικές υποθέσεις γειτονικού Κράτους και παρεκκλίνει από
τους στόχους των εν εξελίξει δια-

πραγµατεύσεων».
Απαντώντας ευθέως στα όσα
υποστήριξε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός στην επιστολή του, ο κ. Καραµανλής ξεκαθαρίζει ότι «δεν
υπάρχει ‘µακεδονική’ µειονότητα
στην Ελλάδα. Ποτέ δεν υπήρξε. Κάθε αντίθετος ισχυρισµός, είναι απόλυτα αθεµελίωτος και πολιτικά υποκινούµενος, χωρίς σεβασµό στην
ιστορική πραγµατικότητα της περιοχής. Οσον αφορά περιουσιακά
ζητήµατα, οιοσδήποτε θα µπορούσε
να κάνει χρήση της δυνατότητας νοµίµου προσφυγής στα ∆ικαστήρια,
συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων στο Στρασβούργο».
Και καταλήγει σηµειώνοντας:
«Οι εποχές έχουν αλλάξει. Είµαι πεπεισµένος ότι το µέλλον των Βαλκανικών κρατών βρίσκεται στους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-ατλαντικούς
θεσµούς, και όχι σε εθνικιστικές λογικές µιας εποχής που έχει ανεπιστρεπτί περάσει και που πρέπει να
µείνει οριστικά πίσω στο παρελθόν.
Η Ελλάδα παραµένει σταθερά προσηλωµένη στο να εργαστεί γι’ αυτόν

τον σκοπό. Η Ιστορία κρίνει τους
ηγέτες από το πως αίρονται στο
ύψος των προκλήσεων και αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους. Πολλά θα
εξαρτηθούν από τη δική σας θετική
στάση και εποικοδοµητικό πνεύµα».
Η επιστολή του Πρωθυπουργού
θα κοινοποιηθεί στη γαλλική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
καθώς και στα Ηνωµένα Eθνη.

«∆εν υπάρχει
‘µακεδονική’
µειονότητα
στην Ελλάδα»
Ταυτόχρονα, η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη αναµένεται να στείλει ενηµερωτική επιστολή στο Γάλλο οµόλογό της και
προεδρεύοντα της ΕΕ Μπερνάρ
Κουσνέρ, στον αρµόδιο Επίτροπο
για τη διεύρυνση Ολι Ρεν και στον
γενικό γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών Μπαν Κι Μουν.
Η ελληνική πλευρά αξιολογεί

µια αλληλουχία γεγονότων, όπως:
-Η επιστολή του Ν. Γκρούεφσκι
προς τον Ελληνα Πρωθυπουργό
επεδόθη, ενώ ήταν σε εξέλιξη µια
νέα προσπάθεια του µεσολαβητή
των Ηνωµένων Εθνών Μ. Νίµιτς, µε
προοπτικές ώθησης της διαπραγµάτευσης.
-Προχθές συνελήφθη ο αντιπρόεδρος του Σοσιαλδηµοκρατικού
Κόµµατος της ΠΓ∆Μ και εν δυνάµει
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, µετά µάλιστα τον τρόπο διεξαγωγής της πρόσφατης εκλογικής
αναµέτρησης, που αµαύρωσε την
διεθνή εικόνα της ΠΓ∆Μ.
-Στη συγκέντρωση που πραγµατοποιείται στην κεντρική πλατεία
των Σκοπίων, προκειµένου να δοθεί
έµφαση στη λεγόµενη «Μακεδονική ταυτότητα», ξεδιπλώθηκαν πάλι
εκτός από τις επίσηµες σηµαίες και
αυτές µε το αστέρι της Βεργίνας.
Εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ πάντως, ο
πολιτικός εκπρόσωπος για θέµατα
Εξωτερικών, Ανδρέας Λοβέρδος,
έκανε λόγο για «ορθά επιχειρήµατα,
αλλά λάθος κίνηση». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Ελληνας Πρωθυπουργός

δεν έπρεπε να απαντήσει ευθέως
στον κ. Γκρούεφσκι, διότι µε τον
τρόπο αυτό αποδέχεται κατ’ ουσίαν
έναν διµερή διάλογο για τα θέµατα
που έθεσε ο Πρωθυπουργός της
ΠΓ∆Μ.
Κατά τα άλλα και εν όψει των εκδηλώσεων στη Φλώρινα, στις οποίες
θα παραστεί ο πρόεδρος της ΠΓ∆Μ
Μπράνκο Τσερβένκοφσκι, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος δήλωσε
ότι η Ελλάδα είναι µια ανοικτή,
ελεύθερη, κοινωνία, όπου όλοι οι
πολίτες και οι επισκέπτες απολαµβάνουν πλήρους ελευθερίας, µε την
προϋπόθεση, βεβαίως, ότι σέβονται
τους νόµους της χώρας.
Στα Σκόπια, τέλος, η πολιτική
κατάσταση είναι έκρυθµη, µετά τη
σύλληψη για ανάκριση του δηµάρχου της Στρόµνιτσα και αντιπροέδρου του κόµµατος της σοσιαλδηµοκρατικής αντιπολίτευσης Ζόραν
Ζάεβ µε την κατηγορία της «κατάχρησης της υπηρεσιακής του θέσης
και των αρµοδιοτήτων του σχετικά
µε την κατασκευή στη δηµοτική
αγορά εµπορικού κέντρου».

Συνάντηση ∆.Σ. «Σταύρος Νιάρχος» µε Πρωθυπουργό
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Συνάντηση µε τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραµανλή είχαν
χθες στο Μέγαρο Μαξίµου τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέα ∆ρακόπουλος, Φίλιππος Νιάρχος, Σπύρος Νιάρχος, καθώς και ο
αρχιτέκτονας, Ρέντσο Πιάνο µε το
συνεργάτη του Τζιόρτζιο Μπιάνκι,
προκειµένου να τον ενηµερώσουν
για την πορεία της προκαταρκτικής
µελέτης του Πολιτιστικού Κέντρου
Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µάλιστα σε πολύ καλό κλίµα, µε
τον Πρωθυπουργό να επιδεικνύει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία του έργου και τις ιδέες του διάσηµου αρχιτέκτονα, ο οποίος αναµένεται να παρουσιάσει τα αναλυτικά σχέδιο του Κέντρου πριν το τέλος του έτους.
«Ενηµερώσαµε τον πρωθυπουργό, κύριο Κώστα Καραµανλή - τον
οποίο και ευχαριστούµε για το συνεχιζόµενο προσωπικό ενδιαφέρον
και την ανταπόκριση της πολιτείας για το έργο και την πορεία της προκαταρκτικής µελέτης. Εχουµε ξεκινήσει τις συζητήσεις µε τους αρµόδιους φορείς για την ολοκλήρωση
και υπογραφή της σύµβασης δωρεάς και τους όρους κατασκευής και
εξοπλισµού των έργων», δήλωσε
σχετικά ο κ. ∆ρακόπουλος.
«Είµαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη του έργου Πολιτιστικό Κέντρο
Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΠΚΙΣΝ),
το οποίο και περιλαµβάνει το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πάρκο τουλάχιστον ίσης έκτασης µε τον
Εθνικό Κήπο στο κέντρο της Αθήνας- και τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης
και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Ρέντσο Πιάνο παρουσιάζει στον πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή τη µακέτα του Πολιτιστικού Κέντρου
που θα κατασκευάσει το Ιδρυµα «Νιάρχος». ∆ίπλα στον κ. Πιάνο, το µέλος του ∆Σ του Ιδρύµατος, Ανδρέας
∆ρακόπουλος. Αριστερά, οι Φίλιππος και Σπύρος Νιάρχος. ∆ιακρίνονται, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος και ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννης Αγγέλου.
αλλά και ευτυχείς, καθώς τα έργα
του πολυβραβευµένου αρχιτέκτονα
Ρέντσο Πιάνο που έχουµε επιλέξει,
είναι συνδυασµός υψηλής αισθητικής και εφαρµοσµένης οικολογικής
φιλοσοφίας και λειτουργίας», πρόσθεσε ο κ. ∆ρακόπουλος, επισηµαίνοντας ότι το ΠΚΙΣΝ, «φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα σηµαντικό ‘προορισµό’ στην Ελλάδα και δυναµικό νέο
χώρο µάθησης, πολιτιστικής ανάπτυξης και ποικίλων δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε καινοτόµες

τεχνολογίες».
Εξάλλου, όπως είπε, «οι νέες
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής θα ενισχύσουν την
εκπαίδευση και την αγάπη για τις
τέχνες τόσο των κατοίκων, όσο και
των επισκεπτών της Αθήνας, ενώ το
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πάρκο
Ιδρυµα ‘Σταύρος Νιάρχος’, θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο πρασίνου - µε πολλαπλές δυνατότητες
πρόσβασης από το ευρύ κοινό και

από άτοµα µε ειδικές δεξιότητες. Η
δηµιουργία του, θα συµβάλλει στην
ανάπτυξη της απαραίτητης επαφής
µε τη φύση στην πυκνοκατοικηµένη Αθήνα. Εκτός του το ότι θα προσφέρει µια ‘ανάσα καθαρού αέρα’,
το Πάρκο θα αποτελέσει χώρο διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών προγραµµάτων
και δραστηριοτήτων, λειτουργώντας συµπληρωµατικά προς την
Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική
Λυρική Σκηνή».

Σηµειώνεται ότι το ΠΚΙΣΝ θα
κατασκευαστεί σε έκταση 200
στρεµµάτων, ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου στο ∆έλτα Φαλήρου, µε χορηγία του «Σταύρος
Νιάρχος», η οποία αναµένεται να
φτάσει τα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Το Πάρκο, πρόκειται να καλύψει
µια έκταση τουλάχιστον 150 στρεµµάτων, ενώ όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, θα είναι πρότυπα για
την Ελλάδα.
Το όραµα εξάλλου του αρχιτέκτονα, είναι η δηµιουργία συνθηκών για πράσινες εγκαταστάσεις,
φιλικές προς το περιβάλλον και ο κ.
Πιάνο, σκοπεύει να εκµεταλλευτεί
το άπλετο φυσικό φως για µεγάλο
ποσοστό κάλυψης των εσωτερικών
χώρων.
Οπως υπογράµµισε µάλιστα ο
διάσηµος Ιταλός αρχιτέκτονας σε
δηλώσεις του, το Πάρκο θα είναι
από τα σηµαντικότερα και µεγαλύτερα της Ευρώπης, ενώ τόνισε ότι
«η Οπερα θα είναι κόσµηµα». Σχετικά µε τη Βιβλιοθήκη, όπως είπε, θα
είναι «νέας γενιάς» και θα συνδέεται µε τις µεγαλύτερες και διασηµότερες του κόσµου, από αυτή του
Χάρβαρντ, του Καίµπριτζ και του
Κολούµπια.
«Ηταν πολύ σηµαντικό να µοιραστούµε το όραµά µας µε τον Πρωθυπουργό. Νοµίζω πως όλοι συµφωνούµε πάνω στην περιβαλλοντική
σπουδαιότητα του έργου. Θέλουµε
να είναι εξαιρετικά καλό από ενεργειακής άποψης. Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την µορφή ενέργειας, που έρχεται στην Ελλάδα από
τον ήλιο. Θέλουµε να χαρούµε την
οµορφιά της πόλης, της θάλασσας»,
υπογράµµισε ο κ. Πιάνο.

Αέρας ανανέωσης στην ΑΧΕΠΑ µετά το Συνέδριο στην Αθήνα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
‘Κόλλησαν’ µε την Ελλάδα. Αυτά τα
παιδιά θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές µας...».
«Αυτή ήταν η επιτυχία του Συνεδρίου, να βλέπεις στα ειλικρινά µάτια των παιδιών την ικανοποίησή
τους. Την αγάπη που ανέπτυξαν για
την Ελλάδα. Για εµένα ήταν ένα
όνειρο που έγινε πραγµατικότητα.
Αυτά τα παιδιά θα ξαναέρθουν και
αυτό είναι που θέλαµε», υπογράµµισε ο ίδιος και χαρακτήρισε την
έναρξη των εργασιών στο Ζάππειο
Μέγαρο «από τις πιο ιστορικές
ενάρξεις Συνεδρίου».
Προκάλεσε µάλιστα οποιονδήποτε άλλο φορέα να φέρει εις πέρας
ανάλογο οργανωτικό εγχείρηµα µεταφέροντας τόσους ανθρώπους
στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ.
«Ωστόσο, είχα και πολλές συναντήσεις µε κυβερνητικούς παράγοντες κατά την παραµονή µου εδώ.
Κάποιοι σχολίασαν το γεγονός όµως
ότι δε συναντήθηκα µε τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραµανλή. Επαναλαµβάνω, δεν ήρθαµε εδώ για να
έχουµε συναντήσεις. Αλλά ήρθαµε
για τους ανθρώπους µας. Εγώ θα
επιστρέψω τον Οκτώβριο και θα έχω
σειρά συζητήσεων µε αξιωµατούχους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που
µετείχαν σε ένα Συνέδριο στην Αθήνα, µετά από 38 χρόνια, έπρεπε να
έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις»,
πρόσθεσε και επισήµανε την έντονη
παρουσία κυβερνητικών αξιωµατούχων καθ’ όλη τη διάρκεια του
86ου Ανώτατου Συνεδρίου που,
όπως είπε: «Αφησε υποσχέσεις ότι
µπορούµε να κάνουµε περισσότερα
µαζί. Οπως και µε τις άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για
τον Ελληνισµό. Σαν ίσος προς ίσο
όµως...».
Ο κ. Γκούλας, αναφέρθηκε και
στις µεγάλες δωρεές που έχει κάνει
η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα, όπως την
πτέρυγα στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», την οποία και επισκέφτηκε. «Κοιτάµε πάντα ποιες προοπτικές υπάρχουν να βοηθήσουµε ώστε

να αποκτήσει και η Ελλάδα το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας που
έχουµε στις ΗΠΑ. Ακόµη, η ΑΧΕΠΑ
φροντίζει τη στέγαση ηλικιωµένων
και θα ήθελα να βρω ένα σχετικό
πρόγραµµα στην Ελλάδα, που δεν
µπορεί ίσως να πραγµατοποιηθεί σε
1 ή 2 χρόνια, αλλά αν τελικά γίνει
θα βοηθήσει να µάθουν οι Ελληνες
τι πραγµατικά κάνει η ΑΧΕΠΑ».
«Ειδα φωτογραφίες από τις δεκαετίες του ‘40 και του ‘50 πόσο σηµαντική ήταν η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα.
Θέλω πάλι η ΑΧΕΠΑ να αναγνωριστεί για το έργο της και τι κάνει», τόνισε ο κ. Γκούλας, λέγοντας µάλιστα
ότι στόχος του είναι να µάθουν ακόµη και οι απλοί πολίτες στην Ελλάδα, ποια είναι η ΑΧΕΠΑ.
«Υπάρχουν απλοί άνθρωποι, που
ξέρουν την ΑΧΕΠΑ µόνο από τις µεγάλες δωρεές, και θέλω να έχουµε
καλύτερη επικοινωνία µε αυτούς.
Είναι άλλο να κάθεσαι στο γραφείο
µε ένα πολιτικό και να συζητάς και
άλλο στο καφενείο να µιλάς µε τους
θαµώνες που έχουν ακούσει για την
ΑΧΕΠΑ. Θέλω να γίνει καλύτερη
δουλειά όσον αφορά στην ενηµέρωση για το τι κάνει η ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη παρουσία στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας προς
κάθε κατεύθυνση ότι µόνο τα κεντρικά γραφεία της ΑΧΕΠΑ πρεσβεύουν την Οργάνωση και τους
σκοπούς της. Οτι ο ύπατος πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος της ΑΧΕΠΑ και οποιοσδήποτε έχει κάποια
απορία για την Οργάνωση, να έρχεται σε επικοινωνία άµεσα µε τα κεντρικά ή ακόµη και µε τον ίδιο.
Σχετικά πάντως µε την τακτική
επανάληψη των ετήσιων Συνεδρίων
της ΑΧΕΠΑ ανά 4 χρόνια στην Ελλάδα ο κ. Γκούλας απαντά ότι αποτελεί
δύσκολο οργανωτικά εγχείρηµα να
πραγµατοποιούνται τόσο τακτικά,
ωστόσο λέει ότι «πιο ρεαλιστικό θα
ήταν να πραγµατοποιούνται κάθε 8
µε 10 χρόνια».
«Μπορούµε όµως να ξεκινήσουµε τα αθλητικά προγράµµατα και
ελληνικές οµάδες να έρθουν του
χρόνου στο Σαν Φρανσισκο, ή ακό-
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Ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, Αϊκ Γκούλας, µε τον υπουργό Υγείας,
∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» της Αθήνας, όπου είχαν σύντοµη συζήτηση όσον αφορά στις δραστηριότητες της ελληνοαµερικανικής οργάνωσης στον τοµέα της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
µη να γίνεται µία ‘ολυµπιάδα νέων
ελληνικής καταγωγής’ κάθε 4 χρόνια. Το αθλητικό πρόγραµµα φέτος
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Πρέπει να το προωθήσουµε γιατί όλα
αυτά τα παιδιά το αξίζουν. Είµαι
αποφασισµένος γι αυτό και θα προσπαθήσω να γίνει πραγµατικότητα», συµπληρώνει, ενώ όσον αφορά
στην επίσκεψή του στον Οικουµενικό Πατριάρχη, όπως µας είπε, ενηµερώθηκε από τον κ. Βαρθολοµαίο
για τα ζητήµατα του Πατριαρχείου.
«∆εσµεύτηκα -συνέχισε-, να
αναδείξουµε -µε κάθε µέσο που διαθέτει η ΑΧΕΠΑ- περαιτέρω τα ζητήµατα του Πατριαρχείου, όπως η µη
αναγνώριση της Οικουµενικότητας

από την Τουρκία, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και οι παραβιάσεις στην εκκλησιαστική περιουσία, σε ανθρώπους
που κατέχουν θέσεις κλειδιά στην
Ουάσιγκτον. Αλλωστε, η προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
όλων των µειονοτήτων αποτελούν
αξίες και ιδανικά πάνω στα οποία
έχει δοµηθεί η ΑΧΕΠΑ».
«Οι Χριστιανοί πρέπει να µπορούν να εξασκήσουν ανεµπόδιστα
τη θρησκεία τους και όλα τα άλλα
θα ακολουθήσουν...», όπως είπε
στην εφηµερίδα µας ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, ο οποίος µιλώντας
για τον κ. Βαρθολοµαίο, υπογράµµισε ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης,

αντιµετωπίζει την κατάσταση µε ρεαλισµό. «Ξέρει ότι δεν θα αλλάξουν
όλα από τη µία µέρα στην άλλη, αλλά ότι χρειάζεται χρόνος. Και πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξει λύση»,
σχολιάζει ο κ. Γκούλας, που έφτασε
στην Αθήνα για το Συνέδριο ως
ύπατος πρόεδρος και µετά τις εκλογές φεύγει πάλι ως ύπατος πρόεδρος...
«Είναι τιµή µου. Το οφείλω στους
γονείς µου που µου έδωσαν την ευκαιρία να µορφωθώ και να είµαι
ελεύθερος να διαλέξω. Να µεγαλώσω ως Ελληνας ή ως Αµερικανός και
τελικά έγινα και τα δύο. Μου έδωσαν την ευκαιρία να εµπλακώ µε
την ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται για βαθιά τιµή. Και επειδή έγινε στην Αθήνα η
επανεκλογή δε θα το ξεχάσω ποτέ!».
Πώς θα κινηθεί όµως η ΑΧΕΠΑ
φέτος; «Φέτος πρέπει να χτίσουµε
πάνω στην πετυχηµένη περσινή
προσπάθεια να φέρουµε νέα µέλη.
Να φέρουµε κοντά µας επαγγελµατικούς οργανισµούς επίσης, δικηγόρους, γιατρούς, από την Ελλάδα την
Κύπρο, τον Καναδά, την Αυστραλία.
Να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο. Υπάρχει µάλιστα ενδιαφέρον για τη συµµετοχή στην ΑΧΕΠΑ και ανθρώπων
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα
δούµε κατά πόσο µπορούµε να δηµιουργήσουµε ‘κεφάλαια’ και εκεί.
Εχουµε αυτή την ικανότητα και
πρέπει να την επεκτείνουµε. Να γίνουµε πραγµατικά παγκόσµιος οργανισµός. Και οι νέες τεχνολογίες
µπορούν να βοηθήσουν σε αυτά.
Ανά πάσα στιγµή ξέρεις τι γίνεται σε
όλο τον Κόσµο. Με τις τεχνολογίες
αυτές άλλωστε είναι απόλυτα εξοικειωµένοι οι νέοι που έχουµε φέρει
και θέλουµε να συνεχίσουµε να
φέρνουµε στην ΑΧΕΠΑ. Είµαστε
στην εποχή της παγκοσµιότητας.
Πρέπει να µην σκεφτόµαστε παραδοσιακά -υποστηρίζει ο κ. Γκούλας-,
αλλά να πρωτοτυπήσουµε. Οπως
και οι ιδρυτές της ΑΧΕΠΑ. Σκέφτηκαν αλτρουιστικά όταν θεµελίωσαν
την ΑΧΕΠΑ, ήταν πρωτοπόροι και
θέλω να γίνουµε πάλι».

Οικονοµικές

ειδήσεις

Νέα άνοδος
στο Χρηµατιστήριο
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «in.gr»). Νέα άνοδο σηµείωσαν οι
τιµές των µετοχών στη συνεδρίαση
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, χθες,
εν µέσω θετικού κλίµατος στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 3.406,76 µονάδες,
παρουσιάζοντας σηµαντική άνοδο
σε ποσοστό 2,24%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα
313,9 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των
οποίων τα 11,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυµφωνηµένες συναλλαγές. Οι επιµέρους κλαδικοί δείκτες
κινήθηκαν στην πλειονότητά τους
σε θετική τροχιά.
Τη µεγαλύτερη άνοδο είχαν: των
Τραπεζών σε ποσοστό 4,68%, των
Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κατά 2,68%, των Χηµικών κατά 2,55%
και των Ασφαλειών κατά 2,22%.
Τη µεγαλύτερη πτώση είχαν:
των Τροφίµων-ποτών κατά 1,90%,
των
Ταξιδιών-Αναψυχής
κατά
1,21% και των Κατασκευών κατά
0,75%.
Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 142 ενισχύθηκαν, 85 υποχώρησαν και 53 παρέµειναν αµετάβλητες.

Πτωτικές τάσεις
στη Γουόλ Στριτ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΑΡ»). Πτωτικές τάσεις εµφάνιζε χθες η Γουόλ Στριτ,
κυρίως εξαιτίας των απογοητευτικών αποτελεσµάτων από τις εταιρείες
τεχνολογίας,
όπως
η
«Google», αλλά και λόγω των τιµών
των καυσίµων.
Ετσι, ως την ώρα που ο «Ε.Κ.»
πήγαινε στο πιεστήριο, ο δείκτης
«Dow Jones» σηµείωνε πτώση
14,41 µονάδων ή 0,13% στις
11.432,25. Ο δείκτης «Standard &
Poor’s» σηµείωνε πτώση 4,02 µονάδων ή 0,32% στις 1.256,30, ενώ ο
«Nasdaq» σηµείωνε πτώση 32,54
µονάδων ή 1,41% στις 2.279,76.
Οσον αφορά την «Google», η τιµή της µετοχής της έπεσε κατά
49,787 δολάρια ή 9,4%, ενώ πτώση
6,3% σηµείωσε η µετοχή της
«Microsoft».

Ανέβηκε
το έλλειµµα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «in.gr»). Στα 6,783 δισ. ευρώ, από
4,396 δισ. ευρώ, διαµορφώθηκε το
έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού στο πεντάµηνο Ιανουαρίου Μαΐου 2008, έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2007. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
τα έσοδα προ επιστροφών φόρων
αυξήθηκαν κατά 5,3% έναντι του
αντίστοιχου διαστήµατος του 2007,
ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν
κατά 3,5%.
Η αύξηση των εσόδων εµφανίζεται µικρότερη του στόχου, καθόσον
η εφαρµογή του ενιαίου τέλους ακινήτων και τα µέτρα για την διακίνηση των καυσίµων αναµένεται να
αποδώσουν κατά τους επόµενους
µήνες, ενώ οι επιστροφές εσόδων
εµφανίζονται αυξηµένες (33,8%)
λόγω της εφαρµογής του νέου συστήµατος διακίνησης του πετρελαίου θέρµανσης.
Οι πρωτογενείς δαπάνες σηµείωσαν αύξηση 12,1%, ενώ οι πληρωµές για τόκους µειώθηκαν κατά
3,9%. Συνολικά οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού παρουσίασαν αύξηση κατά 8,4%.
Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στη διάθεση αυξηµένων κονδυλίων για την
αντιµετώπιση:
-των δαπανών µισθοδοσίας,
-των δαπανών περίθαλψης (74
εκατ. ευρώ),
-των επιχορηγήσεων κυρίως
στον ΟΑΕΕ (107 εκατ. ευρώ), στο
ΙΚΑ (222 εκατ. ευρώ), στο ΝΑΤ
(132 εκατ. ευρώ), στον ΟΓΑ
(244εκατ. ευρώ) και στον ΕΛΓΑ (32
εκατ. ευρώ),
-της τριµερούς χρηµατοδότησης
της κοινωνικής ασφάλισης (32
εκατ. ευρώ) και
-των αποδόσεων στην Ε.Ε. (322
εκατ. ευρώ).

Στα 132 δολάρια
το πετρέλαιο
ΛΟΝ∆ΙΝΟ. («ΑΡ»). Ελαφρά πάνω
από τα 132 δολάρια το βαρέλι, κινούνταν χθες οι τιµές του πετρελαίου, µετά τη νέα υποχώρηση που κατέγραψαν την Πέµπτη. Το προθεσµιακό συµβόλαιο παράδοσης Αυγούστου του αµερικανικού αργού
κέρδιζε το µεσηµέρι 2,31 δολάρια
στο βαρέλι, σε σχέση µε την προχθεσινή τιµή και ανέρχεται στα 131,60
δολάρια (νωρίτερα κινήθηκε µεταξύ
129,56 δολαρίων και 132,04 δολαρίων). Η τιµή του προθεσµιακού
συµβολαίου παράδοσης Σεπτεµβρίου του αργού τύπου Μπρεντ ανερχόταν στα 133,05 δολάρια.
Η εκτόνωση της κρίσης µεταξύ
Ιράν και ∆ύσης και οι ανησυχίες ότι
τα υψηλά επίπεδα των τιµών και η
ασθενέστερη αµερικανική οικονοµία θα καταφέρουν πλήγµα στη ζήτηση, οδήγησαν σε απώλειες 15 δολαρίων στο βαρέλι του αµερικανικού
ελαφρού αργού το τελευταίο τριήµερο, θέτοντας το προθεσµιακό συµβόλαιο σε τροχιά να καταγράψει τη
µεγαλύτερη εβδοµαδιαία πτώση του
από την έναρξη της διαπραγµάτευσής του στη Νέα Υόρκη, το 1983.

