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Νέα µεγάλη δωρεά του Την εφαρµογή του Προγράµµατος ζητά η ΕΕ
Ιδρύµατος «Νιάρχος»
Μεγάλη δυπιστία
για τα στοιχεία που
δίνει η Ελλάδα

$500.000 για σεισµόπληκτους της Αϊτής
Του ανταποκριτή µας
Θεοδώρου Καλµούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε να συνδράµει στα
θύµατα του καταστροφικού σεισµού της Αϊτής µε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων δολαρίων, για
την άµεση εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και συµπαράστασης
στους χιλιάδες πληγέντες.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
πρόσφερε το ποσό αυτό του µισού
εκατοµµυρίου δολαρίων στους Οργανισµούς Oxfam (200.000 δολάρια), Γιατροί Χωρίς Σύνορα Ηνωµένων Πολιτειών Doctors Without
Borders (150.000 δολάρια) και τη
∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιάσωσης, γνωστή ως International Rescue
Committee (150.000) για βοήθεια
στην Αϊτή.
Οι Οργανισµοί αυτοί, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος έχουν αναπτύξει οµάδες δράσης έκτακτης ανάγκης και επείγουσας βοήθειας στην Αϊτή και ήδη
συνδράµουν, προσφέροντας στους
ανθρώπους που επλήγησαν επείγουσας ανάγκης ιατρική φροντίδα
και άλλες ουσιαστικές υπηρεσίες.
Ο κ. Ανδρέας Κ. ∆ρακόπουλος,

ΑΡΧΕΙΟ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

Ο συµπρόεδρος και µέλος του
∆.Σ. του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» Ανδρέας ∆ρακόπουλος.

συµπρόεδρος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος,
δήλωσε στον «Ε.Κ.» πως «αισθανόµαστε υπερήφανοι που µπορούµε
να βοηθήσουµε µε τον τρόπο µας
τους συνανθρώπους µας που περνούν µια τόσο µεγάλη καταστροφή.
Η προσοχή µας -συνέχισεασφαλώς είναι συγκεντρωµένη στη
χώρα µας, την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως είµαστε ένα διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυµα πάντα έτοιµοι να
προσφέρουµε όπου µπορούµε βοήθεια, στους συνανθρώπους µας».
Υπογραµµίζεται ότι το Ιδρυµα
Νιάρχου, από όσο είναι σε θέση να
γνωρίζει ο «Ε.Κ.», είναι ο µόνος ελληνικός φορέας µέχρι στιγµής, ο
οποίος προέβη σε µία τόσο µεγάλη
δωρεά για τα θύµατα του φονικού
σεισµού.
Υπενθυµίζεται ότι ο ισχυρός σεισµός έντασης πάνω από 7 της κλίµακας Ρίχτερ, ο οποίος χτύπησε την
Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου, έχει ισοπεδώσει σχεδόν τη χώρα αυτή κι
έχει καταστήσει άστεγους περί τα
δύο εκατοµµύρια ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί ενδέχεται να
φτάσουν ακόµα και τις διακόσιες
χιλιάδες. Ηδη µέχρι τώρα έχουν
ανασυρθεί εβδοµήντα χιλιάδες και
µόλις πριν από δύο µέρες έγινε
ενταφιασµός περίπου σαράντα χιλιάδων νεκρών.
Οπως ήδη έγραψε ο «Ε.Κ.», στην
Αϊτή υπάρχουν χίλιοι και πλέον Ορθόδοξοι στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, δύο σχολεία µε
1.500 µαθητές και δύο ιερείς, ο π.
Βαρνάβας και ο π. Παύλος, οι οποίοι σώθηκαν. Αγνοείται ακόµα η τύχη ενοριτών, αλλά και παιδιών των
σχολείων, το ένα εκ των οποίων κατέρρευσε ολοσχερώς. Ο Μητροπολίτης Μεξικού και Κεντρώας Αµερικής κ. Αθηναγόρας αναζητεί τρόπους να µεταβεί στην Αϊτή.
Υπογραµµίζεται ότι ο Οργανισµός «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ιδρύθηκε το 1971 από µία οµάδα γιατρών από τη Γαλλία, οι οποίοι πίστευαν ότι το δικαίωµα στην ιατρική περίθαλψη υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Η αποστολή του είναι
να παράσχει ιατρική και ανθρωπιστική ανακούφιση στα θύµατα πολέµου, ασθενειών, φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών, χωρίς να
υπολογίζεται η φυλή, η εθνικότητα,
Συνέχεια στη σελίδα 7

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Συνεχίζουν τα µπλόκα οι αγρότες
Ολοένα και περισσότερα σηµεία του οδικού δικτύου αποκλείουν οι αγρότες (όπως στον εικονιζόµενο κόµβο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας στο Κάστρο Βοιωτίας), ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να τους καλεί
στον ανοικτό διάλογο που θα γίνει στο Ζάππειο στις 25 και 26 Ιανουαρίου (πληροφορίες στη σελίδα 5).

Eλπίδα για επιζώντες στην Αϊτή
ΠΟΡΤ Ο ΠΡΕΝΣ. («ΑΠΕ», «AP»). Η
ελπίδα δεν έχει ακόµα εγκαταλείψει ούτε τους διασώστες που εργάζονται νυχθηµερόν, ούτε τους διεθνείς φορείς, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσπαθούν
µε όποιο τρόπο µπορεί ο καθένας,
να βοηθήσουν τους κατοίκους της
Αϊτής. Υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν επιζήσει κάτω από τα ερείπια, ακόµα και µία εβδοµάδα µετά
τον καταστροφικό σεισµό, φυσικά
όµως, υπάρχουν και τραγικές περιπτώσεις ατόµων που έχουν χάσει τη
ζωή τους, κατά τη διάρκεια του σεισµού ή και µετά από αυτόν.
Από το Γραφείου Συντονισµού

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha)
του ΟΗΕ, η εκπρόσωπος Ελίζαµπεθ
Μπιρς, εξέφρασε την αισιοδοξία
της: «Η ελπίδα παραµένει. Ελπίζουµε ακόµα πως θα βρούµε επιζώντες», είπε. Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται σε γεγονότα, όπως η πρόσφατη διάσωση 90 ανθρώπων, σύµφωνα µε το Γραφείο. Χαρακτηριστικά
και ελπιδοφόρα τα παραδείγµατα
της φοιτήτριας που ανασύρθηκε
από τα ερείπια κτιρίου του Πανεπιστηµίου και ενός εξάχρονου παιδιού που επίσης ανασύρθηκε ζωντανό το βράδυ της ∆ευτέρας. Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι διασώστες έχουν µάλιστα αρχίσει να επε-

κτείνονται και εκτός της πρωτεύουσας, περιοχές που µέχρι στιγµής
ήταν απροσπέλαστες.
Η ιατρική περίθαλψη είναι το
µελανό σηµείο της ιστορίας. Ο
Μπιλ Κλίντον, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφού επισκέφθηκε νοσοκοµείο στην περιοχή, ότι το ιατρικό
προσωπικό χρησιµοποιούσε βότκα,
για να αποστειρώσει τον εξοπλισµό. Αυτή τη στιγµή, στο Πορτ-οΠρενς λειτουργούν οκτώ νοσοκοµεία, από τα οποία τα τέσσερα είναι
εκστρατείας. Αλλά έξι θα λειτουργήσουν τις επόµενες ηµέρες και την
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Κοσµοσυρροή στη γιορτή
Αγ. Αθανασίου Παράµους
Του ∆ηµήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Οι καταρρακτώδεις
βροχοπτώσεις της Κυριακής και το
τσουχτερό κρύο στάθηκαν ανίκανες να εµποδίσουν τα µέλη της κοινότητάς µας και των γύρω περιοχών
να έρθουν κοντά µας και να παρακολουθήσουν µε ευλάβεια και κατάνυξη των Αρχιερατικό Εσπερινό
χοροστατήσαντος του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελου», δήλωσε στον «Ε.Κ.» ο ιερατικώς προϊστάµενος της κοινότητας του Αγίου
Αθανασίου στο Παράµους της Νέας
Ιερσέης, π. Ανάργυρος Σταυρόπουλος.
Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του και για το γεγονός ότι
ακόµη και τη ∆ευτέρα, ανήµερα της
εορτής, ο ναός πληµµύρισε από κόσµο, παρά το γεγονός ότι για πολλούς ήταν εργάσιµη ηµέρα.
«Ολα αυτά αποτελούν ελάχιστο
δείγµα της προόδου και του δυναµισµού της κοινότητάς µας», πρόσθεσε ο π. Ανάργυρος, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωµοσύνη
για τις άοκνες προσπάθειες του κοινοτικού συµβουλίου και του προέδρου του Γεωργίου Καρούνου και

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Tρίτη 19 Ιανουαρίου 2010
€1
$ Καναδά

$1.41
$0.97
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Αίθριος 29-40
ΑΥΡΙO: Αίθριος 28-41
ΑΘΗΝΑ: 35-50
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 44-63

1-888-547-9527
1-718-784-5255
Γενικές πληροφορίες
info@ekirikas.com

της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Η Φιλόπτωχος µετά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, καθώς επίσης και
µετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία παρέθεσε δεξίωση και γεύµα στο οποίο παρακάθισαν όλοι οι
πιστοί και προσκυνητές.
Η κοινότητα του Αγίου Αθανασίου στο Παράµους, όπως ανέφερε ο
π. Ανάργυρος, είναι ελληνοπρεπής,
συνεχίζει την ανοδική πορεία και
επενδύει στο µέλλον.
«Η πρόοδος και η ανοδική πορεία της κοινότητάς µας οφείλονται
στην αγαστή συνεργασία όλων των
φορέων και στην οµόνοια και στην
αγάπη που γίνονται ορατές σε κάθε
µας βήµα», πρόσθεσε ο π. Ανάργυρος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του προ δύο περίπου ετών.
Αναφερόµενος στα προγράµµατα για τη νέα γενιά, είπε ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και ανέφερε ότι ο αριθµός των παιδιών, των
εφήβων και των νέων που παρακολουθούν τα προγράµµατα παρουσιάζει αύξηση της τάξεως έως και
30%.
Συγκεκριµένα, ο αριθµός των
Συνέχεια στη σελίδα 6

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το διαζύγιο του Ολυµπιακού
µε τον Αρτούρ Κοΐµπρα Ζίκο είναι
γεγονός! Ο Σωκράτης Κόκκαλης
έκανε τα ξηµερώµατα το αναµενόµενο τηλεφώνηµα από τις ΗΠΑ
προς τους συνεργάτες του για την
αποποµπή του Βραζιλιάνου τεχνικού και λίγες ώρες αργότερα «ανέβηκε» στην επίσηµη ιστοσελίδα των
Πειραιωτών η επίσηµη ανακοίνωση
για την αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία της οµάδας: «Η Π.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της µε τον προπονητή Αρτούρ Αντούνες Κοΐµπρα
(Ζίκο) και τους βοηθούς του Εντουάρντο Αντούνες Κοΐµπρα και Μορασί Βασκονσέλος Σαντ’ Αννα. Την τε-
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η νέα φωτιά
στη Συναγωγή
ια δεύτερη φορά µέσα σε έντεκα µέρες στυγνοί εγκληµατίες
έβαλαν φωτιά στην ιστορική
εβραϊκή Συναγωγή στα Χανιά, προκαλώντας µεγάλη ζηµιά.
Αν ο εµπρησµός την πρώτη φορά
προκάλεσε αισθήµατα ντροπής, ο
δεύτερος παίρνει πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις.
Πώς είναι δυνατόν να λαµβάνουν χώρα τέτοιες απαράδεκτες
πράξεις µίσους δύο φορές ενάντια
στον ίδιο στόχο και οι τοπικές Αρχές πρώτον, να µην τον φρουρούν
και, δεύτερον, να µη συλλαµβάνουν τους εγκληµατίες; Μήπως
επειδή ο στόχος είναι ένα ελληνοεβραϊκό ίδρυµα;
Η κυβέρνηση διά του κυβερνητικού της εκπροσώπου καταδίκασε
την απεχθή αυτή πράξη. «Σαφώς η
κυβέρνηση καταδικάζει τέτοιες
ενέργειες», είπε.

Γ
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Στην Ελλάδα
τα 2 ορφανά
αδέλφια

αντεπίθεσης στην µάχη του πρωταθλήµατος. Οι υπεύθυνοι των «ερυθρολεύκων» θεωρούν ότι οι Μπάντοβιτς και Νινιάδης µπορούν αρχικά να
βελτιώσουν την ψυχολογία των παικτών και στην συνέχεια να ...στρώσουν το παιχνίδι της οµάδας, ώστε να
διεκδικήσει όσες πιθανότητες της
έχουν αποµείνει για τον τίτλο. Το σίγουρο είναι ότι τους Μπάντοβιτς και
Νινιάδη, περιµένει πολύ δουλειά,
αφού θα πρέπει να αναµορφώσουν
τον Ολυµπιακό αρχής γενοµένης από
την Κυριακή όπου υπάρχει το πολύ
δύσκολο παιχνίδι µε τον ΠΑΟΚ στο
Καραϊσκάκη.
Μώραλης: «Αποτύχαµε
µε τον Ζίκο»
Εν τω µεταξύ µε δηλώσεις του σε
ραδιοφωνικό σταθµό («Sentra») o

ΒΟΣΤΩΝΗ. Τα δίδυµα ορφανά παιδάκια από το Κονγκό, ο Κωστάκης
και ο ∆ηµήτρης, δέκα ετών, θα
βρουν τελικά στέγη και φροντίδα
στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«Κιβωτός του Κόσµου» που έχει
ιδρύσει ο ιερέας Αντώνιος Παπανικολάου της ενορίας Αγίου Γεωργίου
Κολωνού στην Αθήνα. Την εξέλιξη
αυτή ανέφερε µε δηλώσεις του
στον «Ε.Κ.» ο εξάδελφος των παιδιών, Φίλιππος Σπορίδης, ο οποίος
καθ’ οδόν προς τη Γερµανία για
επαγγελµατικούς λόγους έµεινε
δύο µέρες στην Ελλάδα. Ο κ. Φίλιππος Σπορίδης είναι ο γιος του κ. Ιωάννη Σπορίδη, από τη Φιλαδέλφεια
των Ηνωµένων Πολιτειών, ο οποίος
διά του «Εθνικού Κήρυκα» ανέδειξε
το θέµα των ανιψιών του, ∆ηµήτρη
και Κώστα, παιδιών του αείµνηστου
αδελφού του Στυλιανού.
Ο κ. Φίλιππος Σπορίδης είπε
στον «Ε.Κ.» πως «έλαβα τηλεφώνηµα από τον νονό των παιδιών, τον κ.
Παύλου, ο οποίος µου είπε ότι έχει
επιδειχθεί ενδιαφέρον από την ‘Κιβωτό’ µε κίνηση του π. Αντώνιου
Παπανικολάου να εκδοθούν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν τα παιδιά στην Ελλάδα και να
τα υποδεχθούν µε όλη την αγάπη
και να τους παράσχουν στέγαση».
Είπε ακόµα, πως «µου έκανε εντύπωση πως ένας απλός ιερέας µε τη
θέληση µπορεί να κάνει κάτι που
δεν µπόρεσε να κάνει µια ολόκληρη Αρχιεπισκοπή».
Οπως ανέφερε, «µίλησα µε τον
π. Αντώνιο Παπανικολάου, ο οποίος
µου είπε ότι όλα προχωρούν κανονικά και πιστεύουν ότι σε µερικές
µέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Είδα το Ιδρυµα στο Ιντερνετ,
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Aριστερά, διακρίνονται ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος, ο π. Ανάργυρος Σταυρόπουλος και άλλοι ιερείς. ∆εξιά, το πολυπληθές εκκλησίασµα ενώ παρακολουθεί µε κατάνυξη την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο ναό του Αγίου Αθανασίου στο Παράµους της Νέας Ιερσέης.

Τέλος ο τεχνικός Ζίκο από τον Ολυµπιακό
Του ανταποκριτή µας
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σε στενό κλοιό παρακολούθησης από την ΕΕ, τις αγορές και τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα βρίσκεται η Οικονοµία της Ελλάδας
στο εξής, καθώς το τριετές Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) που παρουσίασε ο
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος
Παπακωνσταντίνου στις Βρυξέλλες,
µπορεί να έγινε αποδεκτό σε πρώτη
φάση από τους Ευρωπαίους οµολόγους του, ωστόσο εκφράστηκαν
επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα
της κυβέρνησης να το εφαρµόσει.
Παρά τις δηλώσεις στήριξης που
παρείχαν κορυφαίοι αξιωµατούχοι
της ΕΕ στο σχεδιασµό της ελληνικής κυβέρνησης, διάχυτη ήταν η
δυσπιστία για τα στατιστικά του
ΠΣΑ, που προβλέπει µείωση του ελλείµµατος από 12,7% σε λιγότερο
από 3% σε τρία χρόνια, και απαρχή
της αποκλιµάκωσης του δηµόσιου
χρέους των 300 δισ. δολαρίων από
το 2012. Ανάλογη δυσπιστία άλλωστε φαίνεται πως έδειξαν και οι
αγορές καθώς η εγχώρια αγορά κινήθηκε πτωτικά χθες, ενώ ιδιαίτερα
ακριβός ήταν ο δανεισµός στον
οποίο προέβη το ελληνικό δηµόσιο
(περισσότερες πληροφορίες στη
σελίδα 4).
Συγκεκριµένα,
το
χθεσινό

χνική ηγεσία της οµάδας αναλαµβάνει ο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς µε
βοηθό τον Ανδρέα Νινιάδη».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυµπιακός δεν προκάλεσε την παραµικρή έκπληξη, αφού τόσο η απόλυση του Ζίκο και των δυο συνεργατών του θεωρείτο δεδοµένη,
όπως δεδοµένη ήταν και η...επιστράτευση για δεύτερη φορά την
φετινή περίοδο του διδύµου Μπάντοβιτς - Νινιάδη.
Μάλιστα η διοίκηση του Ολυµπιακού δεν σκοπεύει να αποζηµιώσει τον Ζίκο και τους δυο συνεργάτες του, τον αδερφό του Εντού
και τον γυµναστή Μοράσι, υποστηρίζοντας ότι µε την τακτική τους
όλο το τελευταίο διάστηµα, ουσιαστικά επεδίωξαν την αποµάκρυνσή
τους ώστε να πάρουν την αποζηµίωση. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι

εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου
οι δυο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.
Ο Ζίκο φεύγει από τον Ολυµπιακό µε απολογισµό 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες. Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο κάθισε για πρώτη
φορά στο νικηφόρα ντέρµπι (2-1)
κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στις 23
Σεπτεµβρίου.
Οπως και να έχει πάντως, η αλλαγή αυτή ήταν µε µια λέξη επιβεβληµένη για τον Ολυµπιακό, αφού η κατάσταση στην οµάδα είχε φτάσει κυριολεκτικά στο ...απροχώρητο. Πολλοί υποστήριζαν ακόµη και χθες ότι ο
Κόκκαλης έπρεπε να είχε αποπέµψει
τον Ζίκο την εποµένη της ήττας από
την ΑΕΚ, όµως ακόµη και τώρα ο
πρόεδρος του Ολυµπιακού αποφάσισε να πάρει ξανά την κατάσταση στα
χέρια του, δίνοντας το σύνθηµα της

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Ερανος Παµµεσσηνιακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά για την Αϊτή
«Ενθαρρυντική η ανταπόκριση και τα µηνύµατα που λαµβάνουµε από τους συλλόγους µέλη και από απλούς οµογενείς», λέει ο πρόεδρος Γιώργος Καλύβας
Tου ∆ηµήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Παµµεσσηνιακή
Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά
είναι από τους πρώτους δευτεροβάθµιους οµογενειακούς φορείς
που ανέλαβε την πρωτοβουλία διενέργειας εράνου για τους σεισµόπληκτους του Πορτ-Ο-Πρενς και
των υπολοίπων περιοχών της Αϊτης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως
επεσήµανε στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος
Γιώργος Καλύβας κατά τη διάρκεια
της τηλεσυνεδρίασης αποφάσισε
να απευθύνει έκκληση στα µέλη
και τους φίλους της Οµοσπονδίας
όπως προσφέρουν τον οβολό τους
για την ανακούφιση των σεισµοπλήκτων.
Στην εν λόγω έκκληση γίνεται
ιδιαίτερη µνεία στην ευαισθησία
των Μεσσηνίων και στο γεγονός
ότι το 1986 όταν ο εγκέλαδος
έπληξε την Καλαµάτα κατάφεραν
να συγκεντρώσουν και να προσφέρουν άνω του ενός εκατοµµυρίου
δολαρίων για την ανακούφιση των
σεισµοπαθών και για την επούλωση των πληγών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι όσοι
επιθυµούν να προσφέρουν τον
οβολό τους πρέπει να αποστείλουν
τις (πληρωτέες στην Panmessenian
Federation of USA and Canada)
επιταγές στον ταµία της οργάνωσης κ. Χρήστο Κάργα στη διεύθυνση 525 79 Street, Brooklyn, NY,
11209.
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας,
Γιώργος Καλύβας, κατά τη διάρκεια
της επικοινωνίας µε τον «Ε.Κ.» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
ανταπόκριση του κόσµου και διευκρίνισε ότι όσοι επιθυµούν µπορεί
να προσφέρουν τη δωρεά στον τοπικό σύλλογο και ότι τα χρήµατα θα
διατεθούν αποκλειστικά για τους
σεισµοπαθείς της Αϊτής.
Ερωτηθείς για το φορέα στον
οποίο θα προσφέρουν τα χρήµατα
του εράνου επεσήµανε ότι θα αποφασιστεί στην επικείµενη τηλεσυνδιάσκεψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
«Βασικό µέληµά µας στην παρούσα φάση είναι η ευαισθητοποίηση των µελών και η κινητοποίησή
τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τηλεσυνδιάσκεψης θα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Το νέο ∆Σ της Παµµεσσηνιακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά σε
µια αναµνηστική φωτογραφία µε τους φοιτητές και τους δασκάλους
που παρακολούθησαν το Θερινό Σχολείο στην Καλαµάτα το 2009.
αποφασιστεί και το ποσό που θα
προσφέρουµε από το ίδιο το ταµείο
της Οµοσπονδίας», πρόσθεσε ο κ.

Καλύβας.
Ερωτηθείς για τα προγράµµατα
της Οµοσπονδίας για τη νέα χρονιά

επεσήµανε ότι στο επίκεντρο των
προσπαθειών βρίσκεται η διοργάνωση του Θερινού Σχολείου για τα
παιδιά των οµογενών και τους διδασκάλους των ελληνικών σχολείων. Το Σχολείο, όπως επεσήµανε,
θα λειτουργήσει για πέµπτη συνεχή χρονιά στην Καλαµάτα από τις 5
Ιουλίου µέχρι και την 30 Ιουλίου
2010.
Στο σχολείο γίνονται δεκτοί 3540 φοιτητές ηλικίας 18-24 ετών καθώς επίσης και δάσκαλοι ελληνικών οι οποίοι αναλαµβάνουν και
τον ρόλο των συνοδών.
Οι φοιτητές, όπως επεσήµανε
επιβαρύνονται µόνο µε το αεροπορικό εισιτήριο. Ολα τα έξοδα διαµονής και διατροφής καλύπτονται
εξ ολοκλήρου από την Οµοσπονδία, την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, ενώ τα µαθήµατα παρέχονται από καθηγητές Πανεπιστήµιου.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι
στις 27 Ιανουαρίου θα µεταβεί
στην Μεσσηνία προκειµένου να
συζητήσει µε τον δήµαρχο, τον νοµάρχη και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου για το Θερινό Σχολείο.

Ερωτηθείς για την επόµενη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επεσήµανε ότι έχει προγραµµατιστεί για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου και θα λάβει
χώρα στο Τορόντο του Καναδά.
Η ηγεσία της Παµµεσσηνιακής
Οµοσπονδίας εκλέχτηκε πέρσι κατά τη διάρκεια του 33ου Συνεδρίου που συνήλθε στην Καλαµάτα
και πλαισιώνεται από τους κ.κ.
Γιώργο Καλύβα (Νέα Υόρκη) πρόεδρο, Βασίλη Μπεµπόνη (Σικάγο)
α’ αντιπρόεδρο, Γιώργο Βλαχάκη
(Τορόντο) β’ αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Τζαλαλή (Τορόντο) γενικό
γραµµατέα, Τάσσο ∆ηµόπουλο
(Τορόντο) β’ γραµµατέα, Χρήστο
Κάργα (Νέα Υόρκη) ταµία, Τάσο
Τοµαρά (Ντιτρόιτ) βοηθό ταµία
Γρηγόριο - Ηλία Πολίτη (Σικάγο)
νοµικό Σύµβουλο, Παναγιώτη Χαρέα (συντονιστή Ανατολικών Πολιτειών Αµερικής), Μαρία Στασινοπούλου (συντονίστρια Βρετανικής
Κολοµβίας, Καναδά), Γιώργο Κωνσταντόπουλο (συντονιστή ∆υτικών
Πολιτειών Αµερικής) και Γεωργία
Χρέππα (συντονίστρια Οντάριο,
Καναδά).

Νέα µεγάλη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Ορκωµοσία νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου «Κέφαλου»
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κεφαλληνιακού Συλλόγου Αµερικής «Κέφαλος» την Κυριακή ορκίστηκε ενώπιον της γενικής συνελεύσεως και αναβίωσε το έθιµο της κοπής της βασιλόπιτας. Πάνω
γενική άποψη της αίθουσας, ενώ κάτω οι κ. Νίκος Αλυσανδράτος
(πρόεδρος), ∆αµιανός Ματαφίας, Αντζελα Λυµπεράτου, Γεράσιµος
Πατρίκιος, Γιώργος Βαγγελάτος, Πόπη Μιχαλάτου, ∆ιονύσης Βασιλάτος, ∆ιονυσία Γιαννάκη, Νικόλαος Ζαπάντης, ∆ιαµαντής Θωµάτος,
Αλεξάνδρα Κοκόση, ∆ηµήτρης Πεφάνης, Ιπποκράτης Πιεράτος, Αγαθή Σταθάτου, Πέτρος Σταθάτος ενώ ορκίζονται ενώπιον του Ευαγγελίου και των π. Γεράσιµου Μπάλα και π. Κωνσταντίνου Κοµπίτση.

τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω. Τονίζεται ότι ο Οργανισµός
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα» τιµήθηκε
µε το Βραβείο Νόµπελ το 1999.
Ο Οργανισµός Oxfam ιδρύθηκε
το 1942 ως η Επιτροπή Οξφόρδης
για την Ανακούφιση από την Πείνα
και για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των προσφύγων πολέµου και
εκτοπισµένων ανθρώπων.
Σήµερα ο Οργανισµός Oxfam
εργάζεται διεθνώς, αντιµετωπίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων
εκείνων οι οποίοι ζουν στη φτώχεια, µέσω προγραµµάτων τα
οποία επικεντρώνονται στην παιδεία, την υγεία, την οικονοµική
ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
είναι ένας διεθνής Φιλανθρωπικός
Οργανισµός, ο οποίος υποστηρίζει
φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε
τέσσερις βασικούς τοµείς: Τέχνες
και πολιτισµό, παιδεία, υγεία καθώς και ιατρική και κοινωνική
φροντίδα.
Υπογραµµίζεται ότι το Ιδρυµα
δίνει δωρεές και χορηγίες σε µη
κερδοσκοπικούς Οργανισµούς σε
ολόκληρο τον Κόσµο. Επιπροσθέτως, το Ιδρυµα «Νιάρχος» διατηρεί
µία µέγιστη υπόσχεση υποστήριξης προγραµµάτων στην Ελλάδα
µε την καθοδήγηση των τοπικών
συµβουλευτικών επιτροπών.
Το Ιδρυµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε προσπάθειες οι οποίες σχετίζονται µε την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, καθώς και θέµατα

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο κ. Ανδρέας ∆ρακόπουλος ηγετικό στέλεχος του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» µε καθηγητές και φοιτητές του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Γέιλ. Aπό αριστερά οι: Νίκος Αγγελόπουλος, Νάσος Ρούσσιας, Χάρης
Μυλωνάς, Τάσος Γκογκάκος (φοιτητές), Στάθης Καλύβας διευθυντής του
Κέντρου, Μαρία Καλιαµπού καθηγήτρια, και Σωτηρία Παλιουριά.
υγείας για πληθυσµούς που χρειάζονται βοήθεια, ενώ ξεχωριστή
προσοχή και µέριµνα παρέχεται
για παιδιά και ηλικιωµένους.
Επίσης, το Ιδρυµα «Νιάρχος»
επιλεκτικά επιδιώκει να υποστηρίζει προγράµµατα εντός και εκτός
Ελλάδος τα οποία προαγάγουν,
διατηρούν και διασώζουν την ελ-

ληνική κληρονοµιά και τον πολιτισµό.
Από την ηµέρα της καθιέρωσής
του, το έτος 1996, το Ιδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» έχει δώσει χορηγίες σε 88 χώρες ανά τον Κόσµο
ύψους ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν σαράντα έξι εκατοµµυρίων δολαρίων, σε περισσότερα από 1.737

έργα και προγράµµατα.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
έχει δώσει πλείστες όσες χορηγίες
στο χώρο της Οµογένειας και ιδιαίτερα σε Ηµερήσια Σχολεία για την
προαγωγή και καλυτέρευση της
Ελληνικής Παιδείας, Γλώσσας και
Πολιτισµού, όπως λόγου χάρη στα
σχολεία των κοινοτήτων Αγίου ∆ηµητρίου Αστόριας, Αγίου Νικολάου
Φλάσινγκ, Αγίας Τριάδος του Αρχιεπισκοπικού Καθεδρικού Ναού
Νέας Υόρκης, της Ζωοδόχου Πηγής
του Μπρονξ, της Αγίας Τριάδος του
Λόουελ.
Σηµειώνεται ότι χάρη στη δωρεά του Ιδρύµατος Νιάρχου το εκεί
Ηµερήσιο Ελληνικό Σχολείο γίνεται Γυµνάσιο. Εχουν γίνει ήδη οι
απαραίτητες ανακαινίσεις στο σχολικό κτίριο και το πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει τον ερχόµενο
Σεπτέµβριο.
Το Ιδρυµα έχει δώσει µέχρι σήµερα ποσό ύψους πέντε εκατοµµυρίων τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων δολαρίων, για θεοµηνίες και
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
ανά την Υφήλιο.
Ανάµεσα στις περιπτώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται, ο σεισµός στην Κίνα το 2008, το τσουνάµι στη Σρι Λάνκα της Ινδονησίας
το 2005, ο σεισµός στο Πακιστάν
το 2005, ο τυφώνας «Κατρίνα» της
Νέας Ορλεάνης το 2005, ο σεισµός
του Ιράν το 2004, ο σεισµός στην
Αλγερία το 2003, οι πληµµύρες
στην Μοζαµβίκη το 2000, ο σεισµός στην Ελλάδα το 1999, για να
αναφέρουµε µερικά δειγµατοληπτικά.

Στην «Κιβωτό του Κόσµου» τα δύο ορφανά αδέλφια από το Κονγκό
Συνέχεια από τη σελίδα 1
είναι φανταστικό µέρος και φαντάζοµαι θα είναι καλό και για τα παιδιά και πήραµε την απόφαση, µιλώντας και µε τον πατέρα µου και τους
άλλους συγγενείς και µε τους ανθρώπους που φροντίζουν στην Κινσάσα τα παιδάκια, να πάνε στην ‘Κιβωτό’ κι εµείς εδώ είµαστε».

Στην ερώτηση αν ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έχει δώσει
εντολή να δοθεί η ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά, είπε πως «το
έχουµε ακούσει αλλά δεν µπορώ να
το επιβεβαιώσω. Αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι το Ελληνικό Προξενείο στην Κινσάσα κάνει ό,τι είναι
δυνατόν σε συντονισµό µε το
υπουργείο Εξωτερικών εδώ να γί-

νουν οι διατυπώσεις γρήγορα για να
µπορέσουν να ταξιδέψουν τα παιδιά».
Ο κ. Φίλιππος Σπορίδης είπε ότι
«θέλω να ευχαριστήσω τον ‘Εθνικό
Κήρυκα’ διότι µε τη βοήθεια τη δική
σας που αποκαλύψατε το θέµα βοηθούνται τα παιδιά».
Συµπλήρωσε δε, πως «θέλω να
ευχαριστήσω ολόκληρη την Οµογέ-

WILLIAM N. MAVRELIS
Attorney At Law
30-05 30th Avenue, Suite 300, Astoria, NY 11102
Tel.: (718) 777-1717 • Fax: (718) 204-2655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας πληροφορούµε ότι η προθεσµία
υποβολής αιτήσεων απαλλαγής
φόρου ιδιοκτησίας στη Νέα Υόρκη
λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2010.
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Χρήσιµες Επιχειρήσεις
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δύµων, Κώστα και ∆ηµήτρη, δηλώνει ότι επιθυµία της είναι, µε τη σύµφωνη γνώµη και της Ελληνικής Κοινότητας λόγω και της βαριάς (ανίατης ασθένειάς της -καρκίνο) αποφάσισε να παραχωρήσει την επιµέλεια,
φροντίδα και µέριµνα των δυο ανήλικων τέκνων της Κώστα και ∆ηµήτρη, στην ΜΚΟ ‘Κιβωτός του Κόσµου’», ενώ τονίζεται συνάµα πως

«σε καµία περίπτωση δεν ανακαλεί
τις ενέργειες για την υιοθεσία από
τον Φίλιππo Σπορίδη (εξάδερφο των
δυο ανήλικων παιδιών)».
Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι
ο κ. Αλέξανδρος Στεφανόπουλος εκ
Νέας Υόρκης έφερε σε επικοινωνία
την «Κιβωτό του Κόσµου» µε υπεύθυνους της Κοινότητας της Κινσάσα.
Θεόδωρος Καλµούκος

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΧΩΡΙΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΤΟ ΠΕΛΙΝΑΙΟΝ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

προσκαλεί
τους Χιώτες και φίλους οµογενείς

στην 60ή ετήσια χοροεσπερίδα του
το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 8:30 µ.µ.
στο χολ της κοινότητας του Καθεδρικού Ναού
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (143 Ε. Clinton Ave., Tenafly, NJ 07670).

Μπουφές µε άφθονα και νόστιµα φαγητά • Open Bar
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνείστε στο (718) 777-1717
και ζητήστε τον Βασίλη.

ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

STAMATIS RESTAURANT

νεια, έχουµε λάβει τηλεφωνήµατα
από ανθρώπους που ούτε καν φανταζόµασταν».
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
Ελληνική Κοινότητα της Κινσάσα,
αναφέρεται ανάµεσα στα άλλα, ότι
«η Florence Nkay Moseka, χήρα του
αειµνήστου Στυλιανού Σπορίδη, ο
οποίος απεβίωσε τον Ιούνιο του
2002 και µητέρα των ανήλικων δι-

ALEXIOU
∞™º∞§∂π∂™
∞À∆√∫π¡∏∆ø¡
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ, ÛÈÙÈÒÓ, ˘ÁÂ›·˜ ÎÏ.

31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105

(718) 274-5757

∆ιαφηµιστείτε στον «Ε.Κ.»: (718) 784-5255

KATERINA
∆∏∂ODOROU
INSURANCE
BROKERAGE
°ÂÓÈÎ¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
OÈÎÈÒÓ, ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
ÀÁÂ›·˜ Î·È ∑ˆ‹˜

(718) 956-5046
32-05 31st Ave., Astoria, NY 11106

Μουσική από την ορχήστρα
του TAΣΣΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
και το δεξιοτέχνη στο κλαρίνο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗ

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως συνηθίζεται
όλα αυτά τα χρόνια, θα γίνει και η κοπή
της βασιλόπιτας για τα 25 χωριά
της βορείου Χίου.
Οπως πάντα θα την ευλογήσει και φέτος
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος
Η επιτροπή σάς υπόσχεται µια βραδιά που θα σας µείνει αξέχαστη.

Ελάτε εσείς και οι φίλοι σας
να διασκεδάσετε µαζί µας.
Με την παρουσία σας θα ενισχύσετε την «Αγια Μαρκέλα».
Εισιτήρια: $50 για ενήλικες. $25 για παιδιά άνω των 12 ετών.

ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ
Για κρατήσεις και εισιτήρια τηλεφωνήστε στους: ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΥΤΑΦΗ (201) 833-4744
ΚΩΣΤΑ ΓΩΝΙΑ (201) 615-8884, ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΡΝΙΑ (718) 956-7304.

