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Ομογενής ποδηλάτης σκοτώθηκε από αυτοκίνητο
Είναι ο Αλέξανδρος Μοτσένιγος, 41
Ο οδηγός δεν σταμάτησε
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

Boston GloBe

Ο ομογενής Αλέξανδρος Μοτσένιγος 41 ετών από το Γουέστον της Μασαχουσέτης, ο οποίος
βρήκε τραγικό θάνατο όταν αυτοκίνητο χτύπησε το ποδήλατό του και τον έριξε κάτω. Hταν
οικονομικός αναλυτής και αντιπρόεδρος της εταιρείας «Global Services Markets & Trends».

ΒΟΣΤΩΝΗ. Τραγικό θάνατο
βρήκε ο ομογενής Αλέξανδρος
Μοτσένιγος, 41 ετών, από την
πόλη Γουέστον της Μασαχουσέτης, τον οποίον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ επιδιδόταν στο αγαπημένο του άθλημα, την ποδηλασία. Ηταν οικονομικός αναλυτής και αντιπρόεδρος της
εταιρείας «Global Services Markets & Trends».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
είχε γεννηθεί στην Ελλάδα και
μετανάστευσε στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 1986.
Ο οδηγός του οχήματος που
τον χτύπησε δεν σταμάτησε. Η
Αστυνομία έχει ήδη μιλήσει με
δύο τουλάχιστον πρόσωπα προς
τα οποία στρέφει το ενδιαφέρον
της. Ο αείμνηστος Αλέξανδρος
Μοτσένιγος ήταν έγγαμος και
πατέρας ενός εξάχρονου αγοριού.
Το τραγικό δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, συνέβη γύρω στις 2 η
ώρα το απόγευμα της Παρασκευής επί της οδού Γουέστον
στην ομώνυμη πόλη του Γουέστον Μασαχουσέτης, η οποία
απέχει περί τα δώδεκα μίλια
από τη Βοστώνη και θεωρείται
από τα πλέον ανεβασμένα οικονομικά και κοινωνικά προάστια
της Βοστώνης. Ο άτυχος Αλέξανδρος, ο οποίος φορούσε το απαιτούμενο κράνος που προβλέπε-

Ευκαιρίες και προκλήσεις των Ρεπουμπλικανών
ΤΑΜΠΑ.ΦΛΟΡΙΔΑ. («Νew York
Times»). Αντιμέτωπος με την
πρόκληση να συνθέσει και να
ενώσει τις αντίθετες τάσεις που
συνυπάρχουν εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, με στόχο
τη νίκη στις εκλογές του Νοεμβρίου, προσέρχεται ο Μιτ Ρόμνεϊ στην Τάμπα της Φλόριδας
για το πανεθνικό συνέδριο της
παράταξης, το οποίο, πάντως,
εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας
Αϊζακ πρόκειται να ξεκινήσει τις
εργασίες του σήμερα Τρίτη, με
μια ημέρα καθυστέρηση.
Ο ίδιος ο πρώην κυβερνήτης
της Μασαχουσέτης γνωρίζει ότι
το έργο του είναι δύσκολο, καθώς το κόμμα μετά την αποχώ-

ρηση του Τζορτζ Μπους από το
Λευκό Οίκο, πριν από τέσσερα
χρόνια, αναζητά ταυτότητα.
Σε συνεντεύξεις τους προς
την εφημερίδα «New York Times» στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δήλωσαν ότι το
κόμμα είναι ενωμένο και ότι
υπάρχει έντονη κινητοποίηση,
κυρίως λόγω της προοπτικής της
απομάκρυνσης του Μπαράκ Ομπάμα από το Λευκό Οίκο και
υλοποίησης προγραμμάτων που
χαρακτηρίζουν την παράταξή
τους, όπως είναι η συρρίκνωση
του κράτος, ο περιορισμός των
δαπανών και η μείωση των φόρων.
Την ίδια στιγμή, όμως, δεν

λείπουν και εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για
τις ακραίες απόψεις που διατυπώνονται για συγκεκριμένα θέματα, κυρίως μετά την εμφάνιση
του Κινήματος του Τσαγιού, πριν
τρία περίπου χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή,
μια ημέρα πριν από την τυπική
έναρξη του συνεδρίου, έξω από
τον χώρο πραγματοποίησής του,
συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες
υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού βουλευτή από το Τέξας και
προεδρικού υποψηφίου του
κόμματος Ρον Πολ για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε αυτόν.
Επικεφαλής του κόμματος

εκτιμούν ότι η στροφή του ενδιαφέροντος σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του πανεθνικού συνεδρίου,
όπου το κόμμα ενδέχεται να
υιοθετήσει μια σκληρή στάση
κατά των αμβλώσεων και κατά
της λαθρομετανάστευσης, είναι
πιθανό να βλάψει τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να
απευθυνθούν σε ευρύτερες μάζες Αμερικανών ψηφοφόρων.
«Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα
χρειάζεται να επαναδιατυπώσει
τη φιλοσοφία του και τις αξίες
του» είπε χαρακτηριστικά ο
Νταν Κουέιλ, ο Ρεπουμπλικανός
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Με Σαμαρά η τελετή έκθεσης Κυπέλλου Λούη στο Μουσείο
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μήνυμα προς όλους τους
Ελληνες για σκληρή δουλειά, με
σεβασμό στην ιστορία της χώρας, για να ξεπεραστεί και αυτή
η κρίση, έστειλε ο πρόεδρος του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
Ανδρέας Δρακόπουλος, χθες, κατά την παρουσίαση του Ασημένιου Κυπέλλου του Σπύρου
Λούη στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που
στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε σε έναν νέο μαραθώνιο

Ομογένεια: Ενας νέος ομογενής επιστήμονας αναδύεται στο
Σικάγο. Σελίδα 4.
Κύπρος: «Ολοι οι κατηγορούμενοι έχουν ποινική ευθύνη για
το Μαρί». Σελίδα 5.
Πολιτική: Αναζωπύρωση ακροδεξιών οργανώσεων λόγω Χρυσής Αυγής. Σελίδα 11.

που έχει να φέρει εις πέρας η
Ελλάδα. Μιλώντας για την κρίση, είπε πως «εμείς με μυαλό και
καρδιά θα τρέξουμε και αυτό
τον αγώνα και θα τον κερδίσουμε, Θα πούμε νενικήκαμεν. Το
χρωστάμε στην Ιστορία μας
στους εαυτούς μας στα παιδιά
μας».
Υπενθυμίζεται ότι το σημαντικό αυτό ιστορικό έκθεμα αποκτήθηκε από το «Σταύρος Νιάρχος» σε δημοπρασία του Οίκου
Christie’s τον περασμένο Απρίλιο έναντι 650.000 ευρώ και
όπως ανακοίνωσε το Ιδρυμα, το
κύπελλο θα φιλοξενηθεί στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης
και μάλιστα σε χώρο που δεν
απαιτεί την αγορά εισιτηρίου και
για ένα χρόνο, μέχρις ότου τοποθετηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» που
δημιουργείται στον χώρο του
παλαιού Ιπποδρόμου στο Φάληρο.
Ο κ. Δρακόπουλος, κατά την
ομιλία του, εύστοχα, επεσήμανε
την έμπνευση που θα πρέπει να
αποτελεί για κάθε Ελληνα το
Κύπελλο αυτό, το οποίο αναδειΣυνέχεια στη σελίδα 7
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Του Νικόλα Σαμπάνη*
NIOY XEΪΒΕΝ. («New York Times»). Την προηγούμενη εβδομάδα Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο Βερολίνο εν μέσω
νέων στοιχείων για επερχόμενη
ύφεση και μία αναδεικνυόμενη
συναίνεση ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να φύγει από την ευρωζώνη μέσα σε ένα χρόνο. Μία
κίνηση που θα είχε δριμείες συνέπειες για το μέλλον της ένωσης.
Υπάρχουν πολλά αίτια πίσω
από την κρίση, από τη διαφθορά
και τη συλλογική ανευθυνότητα
στην Ελλάδα ώς τη θεσμική
ακαμψία και τα λάθη στον σχεδιασμό μίας νομισματικής ένω-

ται για λόγους ασφαλείας για
τους ποδηλάτες, κινείτο στην
ίδια κατεύθυνση με το όχημα
που τον χτύπησε του οποίου ο
οδηγός δεν σταμάτησε, αλλά
έσπευσε να εξαφανιστεί. Διακομίσθηκε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο Newton-Wellesley, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ
αργά διότι τα τραύματά του
ήταν εξαιρετικά σοβαρά και οι
γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε.
Η Αστυνομία από την πρώτη
στιγμή απηύθυνε έκκληση σε
όποιον είδε το ατύχημα, ή κάποιο όχημα χτυπημένο στο
μπροστινό του μέρος να επικοινωνήσει μαζί της. Η αξιωματικός
της Αστυνομίας της πόλης του
Γουέλσλεϊ, Μαρία Κλίαρι, είπε
ότι «η Αστυνομία εξετάζει βιντεοταινίες οι οποίες καταγράφουν την κίνηση στους δρόμους» και συμπλήρωσε ότι «η
ταυτότητα του οδηγού και του
οχήματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα διότι η έρευνα
συνεχίζεται». Αρκέστηκε μόνο
να πει ότι «το βίντεο επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός του οχήματος
και ο ποδηλατιστής Αλέξανδρος
Μοτσένιγος κινούντο προς τη
βόρεια κατεύθυνση πάνω στην
οδό Γουέστον προερχόμενοι από
την οδό Σέντραλ». Το δυστύχημα συνέβη όχι πολύ μακριά από
την κατοικία του θύματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
Συνέχεια στη σελίδα 4

Η Μέρκελ
για τον Σαμαρά
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. «Πιστεύω ότι βάζει
τα δυνατά του», δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Αγγελα
Μέρκελ, για τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά, απαντώντας σε
ερώτηση εάν τον εμπιστεύεται,
κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξής της μετά τις
θερινές διακοπές στο κρατικό
τηλεοπτικό δίκτυο «ARD», το
βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα,
σε μία ασυνήθιστη κίνηση, όπως
επισήμανε και η «Wall Street Journal», ζήτησε από τα στελέχη
του κόμματός της να ζυγίζουν
τα λόγια τους όταν αναφέρονται
στην Ελλάδα.
Η κ. Μέρκελ πρόσθεσε, πάντως, ότι «χάθηκε πολλή αξιοπιστία τα τελευταία δυόμισι χρόνια» και γι’ αυτό, είπε, «κάθε μέρα μετράει για να ενισχυθούν οι
προσπάθειες και να εφαρμοστούν πραγματικά τα υπεσχημένα».
Συνέχεια στη σελίδα 7

Αναζητεί
λύση ο
Γεωργαντώνης
Του ανταποκριτή μας
Βασίλη Μαγαλιού

προς αυτούς, Ελληνες.
Κάθε προοπτική για περαιτέρω ενοποίηση θα υποβαθμιστεί
θέτοντας σε δυσκολία τη διάσωση του ευρώ.
Το αποτέλεσμα είναι ένας
«φαύλος κύκλος»: Καθώς υπάρχει επιστροφή στις εθνικές ταυτότητες, οι εθνικές διαφορές
αναδεικνύονται και όλες οι
πλευρές υποχωρούν σε στερεότυπα και τον στιγματισμό του
άλλου μέσω της γλώσσας ή δράσεων που έχουν σκοπό να εξανθρωπίσουν, δικαιολογώντας έτσι
εχθρικές πράξεις.
Η εθνική διαμάχη στην Ευρώπη δεν είναι βίαιη, αλλά μπο-

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Εγώ θα μείνω αλλά θα
μείνω σαν σύμβουλος και θα
δίνω κάποια χρήματα στην ομάδα κάθε χρόνο. Να δίνω 120130 χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο
από την τσέπη μου δεν μπορώ,
δεν θέλω», είχε δηλώσει την
Πρωτομαγιά ο Αντώνης Γεωργαντώνης. Ο - τότε - «ισχυρός
άνδρας» του Γκρικ Αμέρικαν Ατλας έκρουσε τον κώδωνα αλλά
κανείς δεν ακολούθησε και λίγο
μετά το φάιναλ φορ του Κυπέλλου Αμερικής στο Σικάγο το έκανε πράξη. «Μαζί με τον Βασίλη
(σ.σ. Βασίλης Μεσσάδος, τότε,
πρόεδρος του Γκρικ Αμέρικαν
Ατλας και συνεργάτης του κ. Γεωργαντώνη στις εταιρίες «Queens
Medallion Brokerage Corp» και
«Queens Medallion Leasing Inc»)
στείλαμε μία επιστολή στον Γκρικ
Αμέρικαν με την οποία τους ευχαριστήσαμε για την πραγματικά
πολύ μεγάλη τιμή που μας έκαναν να αναλάβουμε τα ηνία αυτού του ιστορικού συλλόγου της
Ομογένειας και τους αναφέραμε
ότι αποχωρούμε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων», αποκάλυψε ο κ. Γεωργαντώνης, που η
αλήθεια είναι ότι την ...παραίτηση την υπέβαλε με βαριά καρδιά. Κι αυτό γιατί αφενός αγαπάει την ομάδα αυτή, προσπάθησε να την φέρει στην κορυφή
και τα κατάφερε και μάλιστα
κατακτώντας το πρωτάθλημα
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Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χαιρέτισε την κίνηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
να εκθέσει το Κύπελλο του Σπύρου Λούη για ένα χρόνο στο Μουσείο Ακρόπολης. Αριστερά
του Πρωθυπουργού διακρίνεται ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Ανδρέας Δρακόπουλος.

Απέτυχε η «Ευρώπη»;

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

€1
$ Καναδά

Αυτό το Σαββατοκύριακο
στο «Περιοδικό»

NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50

Γράφει το
περιοδικό «Time»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στον Αντώνη Σαμαρά,
τον νέο φίλο των Ευρωπαίων,
όπως τον χαρακτηρίζει, αναφέρεται με εκτενές άρθρο του το
αμερικανικό περιοδικό «Time»,
σχολιάζοντας τις προσπάθειες
του Πρωθυπουργού να γοητεύσει ένα δύσκολο κοινό: αυτό
των επικεφαλής της ευρωζώνης,
που τον βλέπουν ως «ηγέτη της
τελευταίας ευκαιρίας» για τη
διάσωση της Ελλάδας.
Στο άρθρο του «Time», που
τιτλοφορείται «Πώς τα πάει ο
Σαμαράς; Ο νέος Ελληνας ηγέτης είναι αρεστός στην ευρωζώνη», το περιοδικό σημειώνει ότι
δυο μήνες μετά την εκλογική
του νίκη, ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας καλείται να γοητεύσει
ένα ακόμη δύσκολο κοινό: αυτό
των ηγετών της ευρωζώνης.
Θεωρεί μάλιστα ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν «μια
καλή αρχή», αφού ο Α. Σαμαράς
κατάφερε να αποσπάσει την
στήριξη -σε διαφορετικούς τόνους- τόσο από τον επικεφαλής
της ευρωζώνης, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όσο και από το... βαρύ
πυροβολικό, την Αγγελα Μέρκελ
και τον Φρανσουά Ολάντ.
Ωστόσο, αυτή η νέα συμπάθεια των Ευρωπαίων προς τον
Ελληνα Πρωθυπουργό δεν σχετίζεται τόσο με τον ίδιο τον Α.
Σαμαρά, όσο με το γεγονός ότι
η Ευρώπη τον βλέπει σαν «ηγέτη της τελευταίας ευκαιρίας»,
υποστηρίζει ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, αναλυτής του European Policy Centre στις Βρυξέλλες, τον οποίο και επικαλείται
το περιοδικό. «Ο Σαμαράς επί
μακρόν κωλυσιεργούσε αλλά οι
Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι δεν
έχει πλέον άλλη επιλογή», πρόσθεσε ο κ. Εμμανουηλίδης.
Οι Ευρωπαίοι εξέφρασαν δημόσια την ανακούφισή τους τον
Ιούνιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου
ηγείται ο τηλεοπτικός νέος μηχανικός Αλέξης Τσίπρας, έχασε
με μικρή διαφορά από τη ΝΔ
του Αντώνη Σαμαρά, καθώς κρατούν ακόμη απόσταση από τον
Τσίπρα. Ο Γιούνκερ αρνήθηκε

www.ekirikas.com

Ευάγγελος Λαζαράκης:
O επιχειρηματίας,
ο σύζυγος, ο πατέρας,
ο φίλος, ο Ελληνας

σης, χωρίς δημοσιονομική ένωση.
Αλλά δεν πρόκειται για μία
ιστορία μόνο αλόγιστων δαπανών και δογματικών πολιτικών.
Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους δεν
είναι μόνο οικονομική: Αποτελεί
μία κλιμακούμενη διαμάχη ταυτότητας, μία εθνική διαμάχη.
Το ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν
ένα πολιτικό σχέδιο, για να δαμαστεί μία πολεμοχαρής Γερμανία.
Οι ελίτ θα μπορούσαν να
«πουλήσουν» τα περί Ευρωπαϊκής Ενωσης για όσο οι λαοί τους
ευημερούσαν και είχαν υψηλό
διεθνές κύρος.
Αλλά η Ενωση έχασε τη λάμψη της. Επιβραδύνει και γερνά.

Ο μακρόχρονος σύμμαχος, οι
ΗΠΑ, στρέφουν την προσοχή
τους στην Ανατολική Ασία. Η
κοινή αμυντική πολιτική είναι
χωρίς βάθος.
Καθώς το κύρος της Ευρώπης
μειώνεται, η ήδη δοκιμαζόμενη
ευρωπαϊκή ταυτότητα θα αποδυναμώνεται περαιτέρω και οι
πολίτες των πλουσιότερων κρατών της ΕΕ θα είναι πιθανότερο
να προσδιορίζονται εθνικά όπως Γερμανοί ή Γάλλοι- και όχι
ως Ευρωπαίοι.
Αυτό θα ενισχύσει την αντίθεσή τους στο να χρησιμοποιούνται οι φόροι τους για να διασώζουν τους εθνικά διαφορετικούς Νοτιοευρωπαίους, ειδικά
τους πολιτισμικά μακρινούς ως

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Η κυβέρνηση «ανεβάζει ταχύτητες» με την επιστροφή Σαμαρά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με την τρόικα να επιστρέφει στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει την έκθεση του δεύτερου προγράμματος αξιολόγησης
της Ελλάδας, όπως επιβεβαίωσε
χθες από τις Βρυξέλλες, ο Σάιμον
Ο’ Κόνορ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομίας, Ολι Ρεν, ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
φέρεται να έδωσε το σύνθημα με
την επιστροφή του από το Παρίσι
«και τώρα τρέχουμε».
Είναι γεγονός ότι το «μήνυμα» που έλαβε από Αγγελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ ο Πρωθυπουργός είναι πως η Ελλάδα
πρέπει να τηρήσει πλήρως τις
δεσμεύσεις της, καθώς η θετική
αξιολόγηση της τρόικας αποτελεί προαπαιτούμενο για την
επόμενη δόση της βοήθειας
προς τη χώρα, αλλά και «διαβατήριο» για τυχόν βελτιωτικές κινήσεις σε σχέση με το ελληνικό

πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής, περιλαμβανομένης της επιμήκυνσης, τους επόμενους μήνες.
Τούτο σημαίνει στην πράξη
ότι δεν θα πρέπει απλώς να συμφωνηθούν άμεσα με την τρόικα
τα μέτρα των 11,6 δισ. ευρώ, συν
τα 2 δισ. της φετινής απόκλισης.
Αλλά ότι, επιπροσθέτως, ο κύριος
όγκος τους θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή έως 18
Οκτωβρίου, ημέρα της Συνόδου
Κορυφής και να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα. Αλλωστε, ένα
από τα μεγαλύτερα «κατηγορώ»
που άκουσε ο κ. Σαμαράς είναι
πως η Αθήνα έχει υιοθετήσει
ρυθμίσεις, όπως η απελευθέρωση
επαγγελμάτων και η μείωση των
ειδικών μισθολογίων, εδώ και μήνες, οι οποίες ωστόσο παραμένουν «στα χαρτιά».
Οι σχεδιασμοί αυτοί, όμως,
είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν
αντιμέτωποι με σημαντικούς

σκοπέλους, τόσο από τους κ. Ευ.
Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη όσο και
από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ.
Οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ φέρονται να προέκριναν τα μέτρα των 11,6 δισ.
να ψηφιστούν με... δόσεις. Δηλαδή, ορισμένα άμεσα, άλλα να
ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2013 και άλλα να μετατεθούν για αργότερα, ώστε να
μειωθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και να καμφθούν οι
αντιρρήσεις μεμονωμένων βουλευτών και από τα τρία κόμματα. Πάντως, συνομιλητές των κ.
Βενιζέλου και Κουβέλη αναφέρουν πως οι δύο πολιτικοί αρχηγοί θα καταγράψουν μεν τη
διαφωνία τους, αλλά δεν θα
οδηγηθούν σε ρήξη με τον Πρωθυπουργό εάν ο τελευταίος επιμείνει στην αναγκαιότητα τα μέτρα να ψηφιστούν άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση, το όλο
θέμα θα διευθετηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πρόθεση του
κ. Σαμαρά φέρεται να είναι να
συναντηθεί την Τετάρτη με τους
κ. Βενιζέλο και Κουβέλη, προκειμένου να τους ενημερώσει
για τις επαφές του με Μέρκελ

Επιστρέφοντας
φέρεται να έδωσε
το σύνθημα «και
τώρα τρέχουμε»
και Ολάντ, αλλά και να συζητηθούν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης.
Αντιθέτως, πολύ μεγαλύτερα
μπορεί να αποδειχθούν τα εμπόδια εντός της Βουλής. Εξ άλλου,
ούτε ο κ. Σαμαράς ούτε ο κ. Βενιζέλος έχουν λησμονήσει τις
μεγάλες απώλειες που είχαν οι
κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο

Φεβρουάριο, όταν στο πλαίσιο
της νέας δανειακής σύμβασης
αποφασίστηκαν οι μεγάλες περικοπές στον δημόσιο τομέα.
Παράλληλα, όπως αναφέρει
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ο κ. Σαμαράς
δεν πρόκειται να διστάσει να θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας προς τους βουλευτές της
ΝΔ, προκειμένου να διασφαλίσει την υπερψήφιση των μέτρων. Ο κυβερνητικός στόχος είναι να γίνει μια ψηφοφορία πριν
από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στις 18 και 19 Οκτωβρίου,
όπου θα κριθεί και το αίτημα
της ελληνικής πλευράς για επιμήκυνση του χρόνου της δημοσιονομικής προσαρμογής.
«Είναι ανάγκη εμείς να είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε αναλάβει», φέρεται να είπε
ο κ. Σαμαράς που επισπεύδει τις
διαδικασίες με στόχο να δοθεί
η δόση ύψους 31,5 δισ. ευρώ,

σκοπεύοντας να αποπληρώσει
οφειλές του Δημοσίου προς
ιδιώτες, να προχωρήσει στην
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά και να αποφύγει τυχόν
δυσάρεστες καταστάσεις για την
Ελλάδα, που μπορεί να προκαλέσει μια προσφυγή της Ισπανίας στον μηχανισμό στήριξης.
Ο Πρωθυπουργός δίνει -όπως
είναι λογικό- μεγάλη σημασία
στην εκταμίευση της δόσης και
πιστεύει ότι πρέπει κυριολεκτικά να... τρέξει. Εξάλλου, οι πιστωτές έχουν διαμηνύσει ότι τα
μέτρα θα πρέπει να ψηφιστούν
το ταχύτερο δυνατόν από την
ελληνική Βουλή. Και αυτό, διότι
η ψήφισή τους, κρίνεται από την
Ε.Ε., το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, «διαβατήριο» για την επόμενη δόση
και την επιμήκυνση και θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε μια θετική αξιολόγηση της τρόικας.
Πηγή: «Καθημερινή», «Το
Βήμα»

φωτογραφιεΣ: WR

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Ανδρέας Δρακόπουλος, κατά την ομιλία του στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Δεξιά ανάμεσα στους καλεσμένους διακρίνεται ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς.

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θαυμάζει το Κύπελλο του Σπύρου Λούη που απέκτησε το
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το εκθέτει στο ελληνικό κοινό, αρχικά στο Μουσείο Ακρόπολης.

Με Σαμαρά η τελετή έκθεσης Κυπέλλου Λούη στο Μουσείο
Συνέχεια από τη σελίδα 1
κνύει ιστορικά επιτεύγματα προγόνων.
«Τις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα μας, πρέπει όλοι οι
Ελληνες να μιμηθούν το σθένος,
την αντοχή, και την αποφασιστικότητα που έκαναν τον Σπύρο Λούη να βγει πρώτος, όχι για
να ‘γίνουμε Λούηδες’ κατά τας
νεοτέρας γραφάς, αλλά για να
δουλέψουμε σκληρά, με ήθος
και φιλότιμο, όχι για να κατακτήσουμε άλλο κύπελλο, αλλά
για να σταθούμε και πάλι στα
πόδια μας με την περηφάνια
που μας αρμόζει. Να δουλέψουμε για τη σωτηρία της πατρίδας
μας, με σεβασμό προς την Ιστορία μας, για να γίνουμε ξανά άξιοι απόγονοι αυτών που δημιούργησαν τα ανεπανάληπτα έργα
στην ανθρώπινη ιστορία, και
που στεγάζονται σε αυτό το μοναδικό για τον θησαυρό του
Μουσείο. Να φτάσουμε στο σημείο να πούμε και εμείς ‘νενικήκαμεν’!».
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Δρακόπουλου έχει ως

εξής:
«Κυρίες και Κύριοι, Αξιότιμοι
προσκεκλημένοι,
Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε σήμερα μαζί μας σε
αυτή τη χαρούμενη εκδήλωση
όπου το Ιδρυμά μας, το Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, παραχωρεί
στο Μουσείο Ακροπόλεως για 1
χρόνο το Κύπελλο του Σπύρου
Λούη ώστε να το μοιραστούμε
με το ευρύ κοινό.
Ενα κύπελλο σύμβολο, τεκμήριο μιας σπουδαίας ελληνικής
επιτυχίας, τεκμήριο της Ιστορίας
μας, της κληρονομιάς μας, των
αντοχών μας, του σθεναρού μας
πνεύματος. Ενα κύπελλο που
αποτελεί σύνδεσμο της ιστορικής ελληνικής νίκης στον Μαραθώνα, με μια άλλη σπουδαία ελληνική νίκη στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 1896 στην Αθήνα.
Ενα κύπελλο μοναδικό σαν
Ολυμπιακό έπαθλο, αφού ποτέ
ξανά δεν απονεμήθηκε κύπελλο
σε νικητή Ολυμπιακών Αγώνων.
Ενα κύπελλο που έκανε ρεκόρ για ολυμπιακό κειμήλιο στη
δημοπρασία του περασμένου

Απριλίου στον οίκο Christie’s.
Ενα Κύπελλο που το κέρδισε
Ελληνας, και 116 χρόνια μετά,
το Ιδρυμά μας εξασφάλισε ότι θα
παραμείνει σε ελληνικά χέρια
και θα το μοιραστούμε με όλους.
Ενεργήσαμε από αίσθημα καθήκοντος απέναντι στην ελληνική
Ιστορία και στον ιδρυτή μας, τον
θείο μου Σταύρο Νιάρχο.
Ενα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ, στον Μιχαήλ Μπρεάλ,
Γάλλος, γεννημένος στην Βαυαρία, φιλέλληνας, πραγματικός
Ευρωπαίος (μας λείπουν σήμερα
τέτοιοι Ευρωπαίοι), στον οποίο
όλοι μας χρωστάμε πολλά και
για την ιδέα του να γίνει ο Μαραθώνιος άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και βέβαια
για το ίδιο το Κύπελλο.
Ο ίδιος δεν μπόρεσε το 1896
να παρευρεθεί στην απονομή
στην Αθήνα αλλά σήμερα τον εκπροσωπούν επάξια μέλη της οικογένειάς του, και ειδικότερα η
εγγονή του και η δισέγγονή του
με τον σύζυγό της, και τους ευχαριστούμε θερμά που βρίσκονται μαζί μας.
Τις δύσκολες μέρες που περ-

νά η χώρα μας, πρέπει όλοι οι
Ελληνες να μιμηθούν το σθένος,
την αντοχή, και την αποφασιστικότητα που έκαναν τον Σπύρο
Λούη(...). Να φτάσουμε στο σημείο να πούμε και εμείς ‘νενικήκαμεν’!
Ευχαριστούμε το Μουσείο
Ακροπόλεως, καθώς και τον πρόεδρο καθηγητή, κ. Παντερμαλή
για μια υπέροχη συνεργασία με
κοινό σκοπό να βρεθεί ο καλύτερος δυνατόν τρόπος ώστε να
γίνει πραγματικότητα η επιθυμία
μας να μοιραστούμε το κύπελλο
με το ευρύ κοινό.
Οπως διάβασα σε μια πρόσφατη δήλωση του κ. Παντερμαλή, το κύπελλο του Σπύρου
Λούη συμπορεύεται με τις άλλες
ανεκτίμητες δημιουργίες που
εκτίθενται στο Μουσείο Ακροπόλεως και οι οποίες δημιουργίες θα πρέπει πάντα να μας
εμπνέουν για να ξαναβρούμε τον
πραγματικό μας εαυτό για να
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
τον πραγματικό Μαραθώνιο που
λέγεται ‘ζωή’.
Τέλος, το Κέντρο Πολιτισμού
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος του

οποίου η κατασκευή ξεκινάει πολύ σύντομα θα είναι και ο τελικός προορισμός του Κυπέλλου
συνεχίζοντας τον κρίκο που συν-

δέει τις επιτυχίες του ελληνικού
γένους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Σας ευχαριστούμε».

«Time»: Ο Σαμαράς είναι
αρεστός
στην
Ευρώπη
Μέρκελ για Σαμαρά: Πιστεύω ότι βάζει τα δυνατά του
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνέχεια από τη σελίδα 1
«Είπα ότι τα λόγια πρέπει να
ακολουθήσουν πράξεις. Αλλά τα
λόγια επιδρούν διαφορετικά
μπροστά σε αυτές τις τεράστιες
αλλαγές και γι’ αυτό η παράκλησή μου είναι όλοι να ζυγίζουν
πολύ τα λόγια τους», τόνισε η
Καγκελάριος, σε ό,τι αφορά τις
δηλώσεις σχετικά με έξοδο της
Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Κάλεσε δε όλους να περιμένουν την έκθεση της τρόικας.
«Οταν μιλάμε για την Ελλάδα,
αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επί τόπου παρακολουθούν
την εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων», είπε και αναφέρθηκε για
μία ακόμη φορά στο ζήτημα
αποκατάστασης της αξιοπιστίας
στην Ευρωζώνη.
«Είπα στον Ελληνα Πρωθυπουργό, όπως και άλλοι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Αλλά όταν λέμε και εμείς ότι ζητάμε αξιοπιστία, τότε και οι Ελληνες δικαιούνται να περιμένουν
ότι και εμείς θα κρίνουμε στη
βάση αυτής της έκθεσης», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και επανέλαβε την πρόθεση της Γερμανίας να βοηθήσει με τεχνογνωσία και συμβουλές, «διότι διακυβεύονται πολλά, όταν μιλάμε
για την Ελλάδα».
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο
να δοθεί νέο πακέτο στήριξης
στην Ελλάδα, δήλωσε: «Εχουμε
ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης
και τώρα περιμένουμε την έκθεση της τρόικας για την εφαρμογή αυτού του πακέτου και γι’
αυτό μίλησα με τον Ελληνα
Πρωθυπουργό και τον παρακάλεσα αυτό το πακέτο να εφαρ-

Μαγια ΧιτιΖ/DAPD/αΣοΣιεΪτεΝτ ΠρεΣ

Στιγμιότυπο από την μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη της Αγγελα Μέρκελ.
μοστεί. Θα δω την έκθεση και
θα κρίνω μετά».
Απαντώντας σε ερώτηση τηλεθεάτριας σχετικά με το εάν η
ίδια ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που υποφέρουν, η Αγγελα Μέρκελ σημείωσε πως σε
ό,τι αφορά την ίδια, «πρόκειται
πάντα για τους ανθρώπους, τους
ανθρώπους στη Γερμανία και
στην Ελλάδα» και πρόσθεσε:
«Αλλά πρέπει βεβαίως να μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας
στον άλλο. Καταλαβαίνω τις
ανησυχίες, ξέρω τι περνάνε πολλοί στην Ελλάδα, το άδικο είναι

ότι πολλοί που έχουν λεφτά
έχουν φύγει και έχουν επενδύσει αλλού και πρέπει σε πολλά
σημεία να την πληρώσουν οι
απλοί άνθρωποι. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό, γι’ αυτό
λέω ότι το ευρώ θα παραμείνει
σταθερό νόμισμα, μόνο εάν ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας ως
Ευρωπαίοι, η οποία χάθηκε διότι στο παρελθόν κατ’ επανάληψη δεν τηρήθηκαν δεσμεύσεις».
Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, είπε για τα στελέχη του κόμματός της ότι «όλοι θα έπρεπε
να ζυγίζουν πολύ τα λόγια τους»,

αναφερόμενη στις δηλώσεις μελών των Χριστιανοκοινωνιστών
(CSU) περί εξόδου της Ελλάδας
από την Ευρωζώνη.
Η Καγκελάριος σημείωσε ότι
η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή
σε πολύ αποφασιστική φάση
στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της κρίσης του ευρώ.
«Εχουμε ευθύνη ο ένας για
τον άλλο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια νομισματική ένωση, αλλά είναι μια
πολιτική ενότητα, η οποία φρόντισε για πολλές δεκαετίες για
την ειρήνη».

να συναντηθεί μαζί του την περασμένη Τετάρτη, γεγονός που ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Παπαδημούλης, χαρακτήρισε ως «προσβολή της δημοκρατίας». Αλλωστε το «Der
Spiegel» καταχώρησε τον Τσίπρα
στους δέκα πιο επικίνδυνους πολιτικούς της Ευρώπης».
«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιστεύουν ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο
να διαπραγματευτούν με τον Σαμαρά, απ’ ότι με τον Τσίπρα...
Υπάρχει όμως ο φόβος ότι αν δεν
τα καταφέρει ο Σαμαράς δεν θα
τα καταφέρει και η Ελλάδα», πρόσθεσε ο κ. Εμμανουηλίδης.
Το αμερικανικό περιοδικό συνεχίζει με ένα μικρό πορτρέτο
του 61χρονου Πρωθυπουργού,
απόφοιτου του Χάρβαρντ, και τονίζει ότι αναγκάζεται να ωθήσει
μέτρα λιτότητας όπως και ο προκάτοχός του και συγκάτοικός του
στο Κολέγιο Amherst, Γιώργος
Παπανδρέου.
Προκειμένου να αποφύγει
ακόμη σκληρότερα μέτρα λιτότητας, ο Σαμαράς ελπίζει να του
δώσουν οι Ευρωπαίοι δύο επιπλέον χρόνια, έως το 2016, προκειμένου να εκπληρώσει τους
στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής. «Η λιτότητα έχει αδυνατίσει την Οικονομία που χρειάζεται χρόνο να αναρρώσει», λέει
ο Σαμαράς.
Η Οικονομία βρίσκεται στον
πέμπτο χρόνο ύφεσης με την
ανεργία πάνω από το 23% και οι
Ελληνες αγωνίζονται να πληρώνουν λογαριασμούς, ενώ τα εισοδήματά τους έχουν ελαττωθεί
δραστικά.
«Ο σύζυγός μου και εγώ τρώμε

ό,τι καλλιεργούμε στον κήπο, αλλά τι θα συμβεί εάν συνεχίζουν
να έρχονται λογαριασμοί και οι
συντάξεις μας περικόπτονται συνεχώς;» αναρωτιέται η 77χρονη
Ευτυχία Καρούτσου από την Ικαρία.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του
Πρωθυπουργού σε εφημερίδες
όπως η «Bild», όπου ο τελευταίος
υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται περιθώρια για να αναπνεύσει, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την οικονομία της και να
αυξήσει τα έσοδα, το «Time» γράφει: «Ο άνθρωπος που μπορεί να
το πετύχει αυτό είναι ο υπουργός
Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, οικονομολόγος με κύρος και
σπουδές στην Οξφόρδη, ο οποίος
είναι γνωστός στις Βρυξέλλες για
την πειθαρχία και την συνέπειά
του. Ο Στουρνάρας έχει επί μακρόν ασκήσει κριτική, (χαρακτηρίζοντας) την Ελλάδα, την τελευταία οικονομία Σοβιετικού τύπου,
ενώ εδώ και χρόνια έχει ταχθεί
υπέρ της ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων».
«Υπάρχει η ανησυχία, ότι αν
οι Ευρωπαίοι συνεχίσουν να παίζουν σκληρό παιχνίδι και να ζητούν περισσότερη λιτότητα, θα
μπορούσε να προκληθεί ένα ακόμη κύμα κοινωνικής αναταραχής
στην Ελλάδα», σημειώνει μιλώντας στο περιοδικό, ο οικονομολόγος, Πλάτων Τήνιος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
«Κι άλλες εκλογές αυτή την
χρονιά θα ήταν αυτοκτονία. Τόσο
η κυβέρνηση Σαμαρά, όσο και οι
Ευρωπαίοι το ξέρουν αυτό και
κανείς εκ των δυο πλευρών δεν
θέλει να είναι αυτός που θα τραβήξει την πρίζα για την Ελλάδα»,
καταλήγει ο κ. Τήνιος.

