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Μεγάλη
ήττα του
Οµπάµα σε
Βοστώνη

Εντείνεται η κρίση
µε τους αγρότες
Συνεδρίασε το Υπουργικό Συµβούλιο
∆ιαµαρτύρονται οι Βούλγαροι στην Ε.Ε.

Κινδυνεύει το
σχέδιο για Υγεία
ΒΟΣΤΩΝΗ. Η µεγαλύτερη και πλέον αναπάντεχη ανατροπή στα πολιτικά πράγµατα της Μασαχουσέτης
επί µισό αιώνα πραγµατοποιήθηκε
µε τη δυνατή νίκη του Ρεπουµπλικανού Σκοτ Μπράουν, έναντι της
∆ηµοκρατικής Μάρθας Κόκλεϊ. Οι
έκτακτες εκλογές της Τρίτης έγιναν
για την πλήρωση της θέσης στη Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών,
που άφησε κενή ο θάνατος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Ο κ. Μπράουν πήρε το 52 τοις
εκατό των ψήφων και η κ. Κόκλεϊ το
47 τοις εκατό, ενώ ο ανεξάρτητος
υποψήφιος Τζόζεφ Κένεντι πήρε το
1 τοις εκατό. ∆ιευκρινίζεται ότι η
οµοιότητα του ονόµατός του είναι
απλή συνωνυµία µε εκείνου της πολιτικής οικογένειας Κένεντι.
Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής της
Μασαχουσέτης κ. Μπράουν αναµένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο
στη Γερουσία για το σχέδιο το οποίο
προωθεί ο πρόεδρος Μπαράκ
Οµπάµα για την εκ βάθρων αναµόρφωση του ιατροφαρµακευτικού
συστήµατος και ασφάλισης, καθότι
ο κ. Μπράουν έχει ήδη εκφραστεί
αντίθετα σ’ αυτό στη διάρκεια της
προεκλογικής του εκστρατείας. Το
θέµα της ιατρικής ασφάλισης ήταν
το πρώτο θέµα στην ιεράρχηση της
θεµατολογίας του αείµνηστου Τεντ
Κένεντι, ο οποίος το είχε χαρακτηρίσει ως «το όνειρο της ζωής του».
Ο κ. Σκοτ Μπράουν µέχρι τώρα
ήταν πολιτειακός γερουσιαστής
που εκλεγόταν στην περιοχή του
Ρένθαµ της Μασαχουσέτης και ενώ
αρχικά όλοι πίστευαν ότι δεν είχε
καµία πιθανότητα να κερδίσει την
ευρέως γνωστή και εµφανιζόµενη
ως δυναµική Γενική Εισαγγελέα της
Μασαχουσέτης Μάρθα Κόκλεϊ, οι
κάλπες της Τρίτης µίλησαν διαφορετικά εκλέγοντάς τον ως τον πρώτο Ρεπουµπλικανό γερουσιαστή της
Μασαχουσέτης από το έτος 1972.
Ταυτόχρονα δε εµπόδισαν την
Μάρθα Κόκλεϊ να εκλεγεί ως η πρώτη γυναίκα γερουσιαστής από την
Πολιτεία της Μασαχουσέτης στην
ιστορία της Πολιτείας. Υπογραµµίζεται ότι η Μασαχουσέτη είναι καΣυνέχεια στη σελίδα 9

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Επεισόδια στην Αµφισσα όπου γίνεται η δίκη για το θάνατο του Γρηγορόπουλου
Μικρής έκτασης επεισόδια µεταξύ αστυνοµικών και οµάδας αντιεξουσιαστών σηµειώθηκαν κατά το τέλος
της πορείας νεαρών που οργανώθηκε το µεσηµέρι στην Αµφισσα, όπου άρχισε η δίκη των δύο ειδικών
φρουρών για το θάνατο του 15χρονου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (πληροφορίες στη σελ. 5).

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μετά την άρνηση των αγροτών
να συµµετάσχουν στον ανοιχτό διάλογο στο Ζάππειο, χθες συνεδρίασε
το άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο
υπό τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Ταυτόχρονα, κλιµακώνονται οι κινητοποιήσεις µε πιθανό
αποκλεισµό των παρακαµπτηρίων
οδών στα Τέµπη, ενώ την παρέµβαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για
τον αποκλεισµό των συνόρων από
τους αγρότες ζήτησε ο Βούλγαρος
Πρωθυπουργός.
Το άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο
επίσηµα θα απασχολούσαν νοµοθετικά θέµατα των υπουργείων, ωστόσο ένα µεγάλο µέρος θα κάλυπταν
και τα αγροτικά ζητήµατα. Πάντως,
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, απηύθυνε «πρόσκληση» και «έκκληση» στους
αγρότες να έρθουν στο διάλογο για
την επίλυση των προβληµάτων τους
και να σταµατήσουν το κλείσιµο
των δρόµων και των συνόρων. Ερωτηθείς αν οι κινητοποιήσεις δυσφηµούν τη χώρα στο εξωτερικό, ο κ.
Πεταλωτής τόνισε «ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι τα αιτήµατα των
αγροτών είναι θεµιτά, αλλά δεν
µπορούµε να ανεχόµαστε µια κατάσταση, να εγκαλούµεθα από γειτονικές χώρες στην ΕΕ». Επιπλέον,
ερωτηθείς εάν θα υπάρξει κοινή

Στενή παρακολούθηση της Ελλάδας από Ε.Ε.
Του ανταποκριτή µας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο υπουργός Οικονοµικών,
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, εξέφρασε την ελπίδα ότι ως τον Οκτώβρη, θα έχει καταστεί απόλυτα
αξιόπιστη η Ελλάδα σε ΕΕ και αγορές. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε
χθες, ο ερχόµενος Ιούνιος θα είναι
καθοριστικός, δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζοντας την
έως τότε πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας, θα καταρτίσει την πρώτη
σχετική έκθεση για τα στατιστικά
της χώρας.
«Παρότι θα παρακολουθείται η
εξέλιξη του Προγράµµατος κάθε
µήνα και θα έχουµε επισκέψεις αρµοδίων κάθε µήνα, τον Ιούνιο είναι
η πρώτη επίσηµη εξέταση της προ-

όδου της χώρας µας. ∆ηλαδή, τον
Ιούνιο θα κριθεί κατά πόσο η Ελλάδα έχει συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις που θα γίνουν στο Ecofin του
Φεβρουαρίου. Επίσης, θα υπάρξει
στενή παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον τα
ορόσηµα που θέσαµε στο Πρόγραµµα Σταθερότητας για το δηµοσιονοµικό, για το φορολογικό και τη Βουλή, για τους νέους κανόνες και κατάθεση Προϋπολογισµού, για το
ασφαλιστικό, έχουν τηρηθεί», επισήµανε, µιλώντας χθες σε δηµοσιογράφους στην Ελλάδα για τα αποτελέσµατα των Eurogroup και Ecofin.
Ερωτηθείς για το δανεισµό του
∆ηµοσίου, ο κ. Παπακωνσταντίνου
είπε ότι «αυτό που παρακολουθούµε αυτή τη στιγµή στις διεθνείς αγορές πρέπει να πω ότι δεν είναι κάτι
το απόλυτα ορθολογικό. Βλέπουµε

ότι οι αγορές έχουν µία τεράστια
επιφυλακτικότητα απέναντι στην
Ελλάδα και η επιφυλακτικότητα αυτή, µόνο εν µέρει αίρεται από τις θετικές δηλώσεις που γίνονται από
Υπουργούς Οικονοµικών άλλων χωρών και απ’ τα επίσηµα όργανα.
Πιστεύουµε ότι είναι θέµα χρόνου να πειστούν περισσότερο οι αγορές και να αρχίσει η αποκλιµάκωση
της διαφοράς των επιτοκίων δανεισµού, µε τα οποία δανειζόµαστε».
Πρόσθεσε δε, ότι «έχουµε καλύψει το δανειακό πρόγραµµα του Ιανουαρίου. Ο Φεβρουάριος είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Και ο Μάρτης δεν
είναι πολύ βαρύς. Απρίλης και
Μάιος είναι οι βασικοί µήνες. Ξέρετε ότι το δεύτερο τρίµηνο η Ελλάδα
πρέπει να δανειστεί το 50% του συνόλου των δανειακών αναγκών του
έτους(...). Αρα, αυτό µας δίνει µία

µικρή περίοδο για να µπορέσουµε
να προχωρήσουµε σε κινήσεις, οι
οποίες θα πείσουν τις διεθνείς αγορές. Θα υπάρξει και το Φεβρουάριο
µία δική µου επίσκεψη στις αγορές,
τόσο της Ασίας όσο και των Ηνωµένων Πολιτειών -αυτό που λέµε στα
ελληνικά ‘roadshow’- για να µιλήσω µε θεσµικούς επενδυτές, σε συνέχεια της αντίστοιχης επίσκεψης
στο Λονδίνο».
Ακόµη, σχετικά µε το ενδεχόµενο «λαϊκού οµολόγου», µε το οποίο
θα απευθυνθεί στην πλειονότητα
των καταθετών των τραπεζών ανέφερε ότι «τα εξετάζουµε όλα». «Μη
νοµίζουµε, όµως, ότι η έκδοση ενός
λαϊκού οµολόγου είναι η λύση για
όλα τα προβλήµατα. ∆ιότι και µία
παρόµοια κίνηση έχει τα πλεονεΣυνέχεια στη σελίδα 4

Αν το παιδί δεν διαβάζει,
φταίνε τα ηλεκτρονικά
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («Νιου Γιορκ Τάιµς»).
Με εξαίρεση τις ώρες που περνούν
στο σχολείο, οι νεαροί Αµερικανοί
ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο χρησιµοποιώντας ένα smart
phone, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, µια τηλεόραση ή µια άλλη ηλεκτρονική συσκευή, σύµφωνα µε µια
νέα έρευνα του Kaiser Family
Foundation.
Πιο συγκεκριµένα, οι ηλικίες
από 8 έως 18 χρόνων ξοδεύουν περισσότερο από 7,5 ώρες την ηµέρα
µε τις προαναφερθείσες συσκευές.
Η ίδια ηλικιακή οµάδα ξόδευε πριν
από πέντε χρόνια λιγότερο από 6,5
ώρες την ηµέρα µε αυτές τις συσκευές. Και η έρευνα δεν συµπεριέλαβε την περίπου 1,5 ώρα που
αφιερώνουν κάθε ηµέρα οι νεαροί
Αµερικανοί στο να γράφουν µηνύµατα µε τα κινητά τους, αλλά και τη
µισή ώρα που αφιερώνουν στο να
µιλούν στα κινητά τους.
«Πιστεύω πως οι ηµέρες µου θα
ήταν βαρετές χωρίς αυτές τις συ-
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ΒΟΥΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΕΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΑΝΟΙΞΕ
Η ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ

σκευές», λέει χαρακτηριστικά ο
14χρονος Φρανσίσκο Σεπουλβέντα,
ο οποίος διαµένει στο Μπρονξ.
Οπως δηλώνει ο ίδιος, δεν αποχωρίζεται ποτέ το smart phone του διότι
µε αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα όποια ώρα της ηµέρας θέλει
να σερφάρει στο ∆ιαδίκτυο, να βλέπει διάφορα βίντεο, να ακούει µουσική και να στέλνει ή να λαµβάνει
µηνύµατα.
Τα ευρήµατα της εν λόγω έρευνας προκάλεσαν την έκπληξη ακόµα και των ίδιων των συγγραφέων,
που είχαν καταλήξει το 2005 στο
συµπέρασµα ότι η χρήση αυτών
των συσκευών από τους νέους δεν
µπορεί να διευρυνθεί περισσότερο.
Η έρευνα, εξάλλου, κατέδειξε ότι η
µεγάλη χρήση αυτών των συσκευών συνδέεται µε προβλήµατα συµπεριφοράς από τους νέους, αλλά
και µε κακούς βαθµούς στο σχολείο.
Συνέχεια στη σελίδα 9

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο πρώην - πλέον - προπονητής
του Ολυµπιακού Αρτούρ Κοΐµπρα
Ζίκο αποκάλυψε χθες στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ότι είναι αποφασισµένος
να φτάσει µέχρι την FIFA προκειµένου να πάρει την αποζηµίωσή του
από τον Ολυµπιακό: «Ηµασταν
στην κορυφή, αλλά χάσαµε σηµαντικούς παίκτες, κυρίως τον Ντουντού, και από πρώτοι µέσα σε τέσσερις αγωνιστικές βρεθήκαµε στο 7. Ο τρόπος µε τον οποίο αποµακρύνθηκα ήταν προσβλητικός.
Οταν δεν χρειάζεσαι τις υπηρεσίες
κάποιου πλέον του το λες πρόσωπο
µε πρόσωπο και σέβεσαι όσα αναφέρονται στο συµβόλαιο. Εµεινα
έκπληκτος ακούγοντας από τη διοί-

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Να αξιοποιηθεί
η απόφαση
εράστιας πολιτικής σηµασίας
είναι η απόφαση - σταθµός
που έλαβε το Εφετείο της
Βρετανίας στη γνωστή υπόθεση
Οραµς, των σφετεριστών της περιουσίας του Ελληνοκύπριου, εκτοπισµένου από την κατεχόµενη Λάπηθο, Μελέτη Αποστολίδη.
Υποδεικνύοντας το δίκαιο και το
σωστό ακόµη κα στην ίδια τη βρετανική πολιτική που εθελοτυφλεί
και µεροληπτεί υπέρ των τουρκικών θέσεων στο Κυπριακό, η αγγλική δικαιοσύνη, µέσω του ∆ικαστηρίου του Λονδίνου, απεφάνθη οριστικά και αµετάκλητα ότι θα πρέπει
να εκτελεστεί η απόφαση που είχε
λάβει το κυπριακό ∆ικαστήριο το
Σεπτέµβριο του 2004 για την παρανοµία του ζεύγους των Βρετανών
Ντέιβιντ και Λίντα Οραµς και τους
καλούσε να καταβάλουν αποζηµιώ-

Τ

Συνέχεια στη σελίδα 2

Η σηµασία
της δωρεάς
του Νιάρχου
Ανάλυση
του Θεοδώρου Καλµούκου

Απολύθηκα µέσω ενός δικαστικού
επιµελητή λες και έχω κάνει κάτι
κακό».
- Πώς κρίνεις τη δουλειά σου
στον Ολυµπιακό;
«Εµεινα µόνο για τέσσερις µήνες, αλλά νοµίζω ότι είχα καλά αποτελέσµατα. Για να πάρετε µια ιδέα,
στο συµβόλαιό µου υπήρχε όρος
που έλεγε ότι η ανανέωση της συνεργασίας µου θα υπήρχε αν ερχόµουν πρώτος ή δεύτερος στο πρωτάθληµα. Είµαστε στη δεύτερη θέση και, παρά τη διαφορά των 7 πόντων από την κορυφή, έχουµε την
ευκαιρία γιατί µένουν άλλοι 12
αγώνες. Η οµάδα είναι στους “16”
του Champions League και είχα 5
ήττες σε 21 αγώνες. Ετσι, ήµουν
έτοιµος να συνεχίσω το έργο µου.

Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
διέσωσε για µία ακόµα φορά το
ήθος και το φιλότιµο του Ελληνισµού µε τη γενναία, πράγµατι, δωρεά του µισού εκατοµµυρίου δολαρίων για τον δεινοπαθούντα λαό
της Αϊτής, ο οποίος από τις 12 του
µηνός βιώνει πόνο και µαρτύριο
ανείπωτο, λόγω του σεισµού.
Ο µόνος, µέχρι τώρα, ελληνικός
φορέας του είδους του, όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυξ» στη χτεσινή
του έκδοση, που βγήκε και είπε
ελάτε να σταθούµε µε πράξεις κι όχι
µε λόγια και ευχολόγια δίπλα στους
δύσµοιρους ανθρώπους της Αϊτής.
Να επουλώσουµε όσες πιο πολλές
πληγές µπορούµε, να σκουπίσουµε
όσα πιο πολλά δάκρυα από τα µάτια των τραυµατισµένων παιδιών.
Αυτή η κίνηση του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος», στη συµπροεδρία του οποίου βρίσκεται ο οµογενής Ανδρέας ∆ρακόπουλος, ανιψιός
του µεγάλου εκείνου Ελληνα και
ευεργέτη, του αείµνηστου Σταύρου
Νιάρχου, ήταν κίνηση που τολµά
και βλέπει µέσα από το θάνατο τη
βεβαιότητα της ζωής.
Στη µανία του σεισµού, το Ιδρυµα Νιάρχου αντέταξε το βάλσαµο
της αγάπης και της φιλανθρωπίας,
στοιχεία τα οποία στο τέλος νικούν
το κακό έστω κι αν αυτό λέγεται
σεισµός 7 Ρίχτερ, διότι η αγάπη
στον πάσχοντα συνάνθρωπο, όποιος κι αν είναι, σε οποιαδήποτε γωνιά της Γης κι αν ζει, όποια κι αν είναι η θρησκεία του, ο πολιτισµός
του, το χρώµα του κορµιού του,
εκείνο το οποίο είναι κοινό όµως το

Συνέχεια στη σελίδα 18

Συνέχεια στη σελίδα 7

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Οι Γ.Ο.Χ. Αµερικής έριξαν το Σταυρό στα παγωµένα νερά του Μανχάταν
Μπορεί τα νερά να ήταν παγωµένα, αλλά οι οκτώ νέοι της ενορίας του Καθεδρικού της Αγίας Μαρκέλλας από
την Αστόρια, που ακολουθεί το Παλαιό Ηµερολόγιο, κολύµβησαν το µεσηµέρι της Τρίτης για να πιάσουν τον
Τίµιο Σταυρό στον ποταµό Χάντσον του ανατολικού Μανχάταν (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 7).

Ο Ζίκο απειλεί να προσφύγει στη FIFA
Του ανταποκριτή µας
Τάσου Γιαννακόπουλου

πρωτοβουλία κυβέρνησης-κόµµατος, ο κ. Πεταλωτής ανέφερε ότι
αυτή ήδη υλοποιείται από χτες και
είναι στα πλαίσια της πορείας εξεύρεσης λύσης.
Από την πλευρά της, η υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα
Μπατζελή, µιλώντας στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων της «ΝΕΤ», ζήτησε
από τους αγρότες να µην φοβούνται
να συµµετάσχουν σε ένα διάλογο
µε την κοινωνία και όλους τους φορείς, ενώ σηµείωσε ότι η λύση στα
προβλήµατα του αγρότη δεν γίνεται µε το κλείσιµο µιας συµφωνίας
µε το υπουργείο. Η κ. Μπατζελή
δήλωσε έτοιµη να µεταβεί στα
µπλόκα για να συζητήσει µε τους
αγρότες, παρατηρώντας: «Εφόσον
οι αγρότες δεν φοβούνται να πάνε
στην κοινωνική διαβούλευση και η
κυβέρνηση δεν φοβάται να πάει
στα µπλόκα».
Συναντήσεις Σαµαρά
Την ίδια ώρα, συναντήσεις µε τα
προεδρεία της ΠΑΣΕΓΕΣ και της
ΣΥ∆ΑΣΕ στη Ρηγίλλης είχε ο πρόεδρος της Ν∆, Αντώνης Σαµαράς. Τόσο οι εκπρόσωποι των αγροτών,
όσο και η ηγεσία της Ν∆ τάχθηκαν
κατά του κλεισίµατος δρόµων. Ο
πρόεδρος της Ν∆ είπε στους εκπροσώπους των παραγωγών ότι είναι

κηση πως δεν θα τηρηθούν όσα
προβλέπονταν στο συµβόλαιό µου.
Θα προσφύγω στη FIFA διεκδικώντας τα δικαιώµατά µου, δεν πρόκειται να το αφήσω στην τύχη του»,
δήλωσε ο Ζίκο.
Τώρα στην προσωπική του ιστοσελίδα ο Ζίκο εξέφρασε την έκπληξή του για τον τρόπο µε τον οποίο
αποµακρύνθηκε από τον Ολυµπιακό. Ακόµη ο Βραζιλιάνος τεχνικός
προανήγγειλε ότι θα κινηθεί δικαστικά προκειµένου να πάρει όλο το
ποσό της αποζηµίωσής του.
Αναλυτικά το κείµενο που ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Ζίκο είναι το εξής:
- Εµεινες έκπληκτος από την
απόλυση;
«Το βράδυ, µίλησα µε τον αντιπρόεδρο και µου είπε ότι υπάρχει
πίεση από τον κόσµο, τον Τύπο για

να απολυθώ. Εγώ του είπα ότι θεωρώ φυσιολογική την πίεση, αλλά θα
συνεχίσω τη δουλειά µου µε ηρεµία. Ο αντιπρόεδρος επέµεινε, αν
και έλεγε ότι δεν υπάρχει θέληση
να σπάσει το συµβόλαιό µου από τη
στιγµή που ο πρόεδρος δεν είναι
εδώ. Ούτε και εγώ το ήθελα και τελικά το πρωί πληροφορήθηκα την
απόλυσή µου στο internet».
- ∆ε σε πήρε τηλέφωνο κανείς;
∆εν υπήρχε καµία επικοινωνία µε
τους διοικούντες;
«Αυτό ήταν το χειρότερο. Εµαθα
την απόλυσή µου από το σάιτ της
οµάδας στο internet, περίπου στις
11:30. Εγώ, ο Εντου και ο Μοράις.
∆ύο ώρες µετά, ένας δικαστικός επιµελητής µου έφερε ένα χαρτί στο
σπίτι µου, γραµµένο στα ελληνικά
και στα αγγλικά µε την απόλυσή
µου. ∆εν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Στην αριστερή φωτογραφία, οι νέοι που κολύµπησαν για να πιάσουν τον Τίµιο Σταυρό, Ιωάννης Σούκας, Νίκος Παπαδόπουλος, Λάµπρος Γιαννούτσος, Γιάννης Καρούµπας, Γιάννης Κούτσας, Βασίλης

Σπανός, Τζόναθαν Γκρεστράιτ και Σταύρος Τζούνης, µε τον Μητροπολίτη κ. Παύλο, άλλους ιερωµένους και παράγοντες. Στη µέση, ο
Ιωάννης Σούκας που έπιασε το Σταυρό, στους ώµους των άλλων

που κολύµβησαν. ∆εξιά, ο Μητροπολίτης των ΓΟΧ Αµερικής κ. Παύλος, εύχεται στους πιστούς, στην αποβάθρα όπου έγινε η τελετή της
Κατάδυσης. Αριστερά του, ο π. Θεόδωρος Γιαννακόπουλος.

Αψήφησαν τα παγωµένα νερά του ποταµού Χάντσον και κολύµπησαν για το Σταυρό
Η ενορία του Καθεδρικού ιερού ναού της Αγίας Μαρκέλλας του Παλαιού Ηµερολογίου, γιόρτασε τα Θεοφάνεια στο Μανχάταν
Του Σταύρου Μαρµαρινού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ηταν τόσο παγωµένα
τα νερά του ποταµού Χάντσον, δίπλα στο «Πιερ 17» του Μανχάταν,
το µεσηµέρι της Τρίτης, ώστε ο Ιωάννης Σούκας, 31 χρονών, µόλις
έπιασε τον Σταυρό, πότε τον άφηνε
στο νερό και πότε τον ξανάπαιρνε,
κολυµπώντας για να επιστρέψει στο
σκάφος της Πυροσβεστικής που
ήταν εκεί κοντά. Η ενορία του Καθεδρικού της Αγίας Μαρκέλλας που
ακολουθεί το Παλαιό Ηµερολόγιο,
γιόρτασε και φέτος τα Θεοφάνεια,
µε πανηγυρική Θεία Λειτουργία το
πρωί στην εκκλησία της Αστόριας,
ενώ το µεσηµέρι έγινε στον ποταµό
Χάντσον η κατάδυση του Τιµίου
Σταυρού, χοροστατήσαντος του
Μητροπολίτη των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Γ.Ο.Χ.) Αµερικής
κ. Παύλου, ο οποίος µετά το βαρύ
εγκεφαλικό που είχε υποστεί τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στην
αναπηρική του καρέκλα.
Οι νέοι που έπεσαν προχθές
στον ποταµό για να πιάσουν τον Τίµιο Σταυρό, ήταν οι εξής: Ιωάννης
Σούκας, Νίκος Παπαδόπουλος, Λάµπρος Γιαννούτσος, Γιάννης Καρούµπας, Γιάννης Κούτσας, Βασίλης
Σπανός, Τζόναθαν Γκρεστράιτ και
Σταύρος Τζούνης.
Ο Ιωάννης Σούκας, γεννήθηκε
στην Αστόρια, αλλά κατάγεται από
την Ηπειρο και εργάζεται στο Πυροσβεστικό Σώµα της Νέας Υόρκης.

«Είναι η πρώτη φορά που κολύµπησα για να πιάσω το Σταυρό», είπε στον «Εθνικό Κήρυκα». «Πίστευα
ότι θα τα καταφέρω, γιατί ασχολούµαι µε τον αθλητισµό. Συγκεκριµένα, παίζω µποξ για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ήµουν και για έξι
χρόνια ναυαγοσώστης. Παλαιότερα
είχα κάνει µαθήµατα καταδύσεων.
∆εν είχε τύχει όµως ποτέ στο παρελθόν να βουτήξω στη θάλασσα για τα
Θεοφάνεια», τόνισε.
Η απόφαση για να κολυµπήσει
µαζί µε άλλους νέους φέτος, πάρθηκε όταν µια µέρα συζητούσε µε τον
Μητροπολίτη κ. Παύλο ο οποίος τον
παρότρυνε.
Ο κ. Σιούκας είναι παντρεµένος
µε την Υβέτ Καβάλι, ιταλικής καταγωγής.
«Θέλω να ευχηθώ σε όλη την
Οµογένεια, να έχει υγεία και καλή
χρονιά, µε χαρά και ευτυχία», είπε.
Μετά την τελετή στο «Πιερ 17»,
ο Μητροπολίτης κ. Παύλος µίλησε
στους παριστάµενους πιστούς για το
νόηµα της εορτής. «Πιστεύουµε, ότι
σήµερα µαζί µας γιορτάζουν ο ουρανός και η γη», τόνισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.
Παύλος στον καταστροφικό σεισµό
στην Αϊτή, ζητώντας από όλους να
βοηθήσουν και να προσεύχονται
για τα θύµατα και για τη δυστυχία
που επικρατεί στη χώρα αυτή. «Ο
Θεός να βοηθήσει µε το έλεός του»,
είπε.
Σε δήλωσή του στον «Ε.Κ.» ο Μη-

Αριστερά διακρίνεται, ο Ιωάννης Σούκας ο οποίος µόλις έπιασε τον
Τίµιο Σταυρό. Οι άλλοι νέοι που κολύµπησαν, σπεύδουν να βγουν
από τα παγωµένα νερά του ποταµού Χάντσον στο Μανχάταν.
τροπολίτης κ. Παύλος υπογράµµισε
ότι «οι καρδιές και οι σκέψεις µας είναι στους ανθρώπους της Αϊτής.
»∆εν φόρεσα τη µίτρα σήµερα,
ούτε στην εκκλησία κατά τον Αγιασµό των Υδάτων, ούτε στη θάλασσα
κατά την κατάδυση του Τιµίου
Σταυρού, γιατί πώς µπορώ να το κάνω αυτό, όταν τόσες χιλιάδες κόσµου βρήκαν το θάνατο από το φονικό σεισµό;», είπε. «Εµπιστευόµαστε, ακράδαντα, στο έλεος του Θε-

ού».
Για τον Ιωάννη Σούκα, που έπιασε φέτος το Σταυρό, ο κ. Παύλος είπε ότι «είναι ένας λαµπρός νέος,
που σήµερα αψήφησε το κρύο και
ανέσυρε τον Τίµιο Σταυρό», ενώ του
ευχήθηκε υγεία και κάθε καλό. «Θέλω να ευχηθώ και στους άλλους νέους που κολύµπησαν µαζί του,
υγεία και χαρά και να έχουν τις ευλογίες του Κυρίου».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος

της ενορίας της Αγίας Μαρκέλλας,
Ισίδωρος Σπανός, δήλωσε ότι ο εορτασµός των Επιφανείων έγινε και
φέτος, όπως κάθε χρονιά. «Είχαµε
πάρα πολύ κόσµο στην εκκλησία και
ήταν πάρα πολύ ωραία», ανέφερε.
«Στη θάλασσα, δεν είχαµε πάρα πολύ κόσµο, αλλά ήταν όµορφη η τελετή της Κατάδυσης του Τιµίου Σταυρού. Εύχοµαι τα Επιφάνεια του Κυρίου να φωτίζουν όλο τον Κόσµο».
Ο κόσµος που είχε πάει για την
τελετή της Κατάδυσης του Τιµίου
Σταυρού είχε συγκεντρωθεί στο λιθόστρωτο δρόµο της Fulton και
Water Street απέναντι από το «Πιέρ
17». Από εκεί ξεκίνησε η ποµπή µε
επικεφαλής τη µουσική από γκάιντες, την οποία ακολουθούσαν το
λάβαρο της εκκλησίας, µεγάλη εικόνα, ο κλήρος και ο κόσµος.
Στη θέση απ’ όπου έγινε η ρίψη
του Σταυρού, είχαν τοποθετηθεί σηµαίες µικρές και µεγάλες, ενώ τριγύρω και απέναντι στο «Πιέρ 17», εκατοντάδες τουρίστες και άλλοι ξένοι,
σταµατούσαν να δουν και έπαιρναν
εικόνες µε φωτογραφικές µηχανές
και βίντεο.
∆ίπλα στο χώρο όπου θα γινόταν
η Κατάδυση του Τιµίου Σταυρού,
ήταν σκάφος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Νέας Υόρκης, σε καµπίνα
του οποίου ετοιµάστηκαν νωρίτερα,
οι νέοι που θα κολυµπούσαν. Κοντά
εκεί ήταν και ένα µικρό πλωτό της
Αστυνοµίας, µε δύτες, έτοιµους να
βοηθήσουν εάν υπήρχε ανάγκη.

Ο Μητροπολίτης των ΓΟΧ Αµερικής κ. Παύλος φορώντας τα αρχιερατικά του άµφια, αλλά χωρίς µίτρα
στο κεφάλι, ήταν καθισµένος στην
αναπηρική του καρέκλα στην άκρη
της αποβάθρας, ενώ τριγύρω του
βρίσκονταν πολλοί ιερωµένοι. Το
Σταυρό έριξε στα νερά, ο Επίσκοπος
Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος.
Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος συνεχάρη τον κ. Σούκα στον οποίο και
δώρισε ένα ξύλινο Σταυρό από τα
Ιεροσόλυµα. Ευχαρίστησε επίσης
όλους τους νέους που είχαν κολυµπήσει και τους πρόσφερε µικρούς
σταυρούς, επίσης από τα Ιεροσόλυµα.
Ευχαρίστησε ακόµα τα µέλη της
µουσικής µπάντας για τη συµβολή
τους στον εορτασµό των Θεοφανείων, ενώ στη συνέχεια βρήκε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε πολλούς
ενορίτες στους οποίους και ευχήθηκε για τη νέα χρονιά.
«Του χρόνου θα είµαστε και πάλι, πρώτα ο Θεός, για να γιορτάσουµε τη Βάπτιση του Κυρίου µας, πάντα αγαπηµένοι, ενωµένοι και φύλακες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού», τόνισε.
Κλήρος και λαός, µετά την Κατάδυση του Τιµίου Σταυρού επέστρεψαν στην Αγία Μαρκέλλα, όπου παρετέθη στην κάτω αίθουσα γεύµα
για όλους, το οποίο πρόσφερε η οικογένεια του ταµία της ενορίας,
Κωνσταντίνου Τσαµπλάκου, στη
µνήµη των γονέων του.

Η κοινότητα Χόµπαρτ
Το Ιδρυµα Νιάρχου και η σηµασία της δωρεάς στην Αϊτή
επιστρέφει στην Αρχιεπισκοπή
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΠΕ»). Πέντε
χρόνια µετά την απόσχισή της από
την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, η
κοινότητα Αγίου Γεωργίου Χόµπαρτ επιστρέφει στην εκκλησιαστική νοµιµότητα, µε την επανένταξή της στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, σύµφωνα
µε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Νέος
Κόσµος».
Η απόφαση αποκατάστασης
των σχέσεων µε την Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας ελήφθη σχεδόν παµψηφεί από τη Γενική Συνέλευση
των µελών της Κοινότητας.
Η Γενική Συνέλευση εκλήθη µετά την αποδοχή από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Κοινότητας των
«όρων επιστροφής». Με επιστολή
του προς τον Aρχιεπίσκοπο κ. Στυλιανό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποδέχεται τις υποδείξεις της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και υπόσχεται

τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
για την επαναφορά του παλαιού Καταστατικού.
Η κοινότητα Αγίου Γεωργίου
αποσχίσθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας στις 14 Απριλίου
2005. Οι συµφωνίες που σύναψε,
κατά την περίοδο αυτή, µε την Αυτοκέφαλη Εκκλησία Αυστραλίας
ακυρώθηκαν από την επιµονή της
συντριπτικής πλειοψηφίας των µελών να τεθεί τέλος στο σχίσµα.
Η πλήρης αποκατάσταση των
σχέσεων θα γίνει το Σαββατοκύριακο 6-7 Φεβρουαρίου, όποτε θα
µεταβεί στο Χόµπαρτ ο θεοφιλέστατος επίσκοπος ∆έρβης κ. Ιεζεκιήλ. Κατά την παραµονή του στην
πρωτεύουσα της Τασµανίας, ο κ.
Ιεζεκιήλ θα ιερουργήσει στη νεοϊδρυθείσα ενορία της Αγίας Τριάδας
καθώς και στον υφιστάµενο ναό
του Αγίου Γεωργίου.

Συναπάντηµα Ποντίων
MΕΛΒΟΥΡΝΗ. («ΑΠΕ»). Η Οµοσπονδία Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας, που δίνει µεγάλη σηµασία
στη διάδοση της ποντιακής παράδοσης και της τεράστιας και ανεκτίµητης αξίας του ποντιακού πολιτισµού,
µε µεγάλη χαρά και υπερηφάνεια,
κάνει γνωστό, ειδικά στην ποντιακή
πατριά και, γενικά, την ελληνική παροικία της Αυστραλίας, ότι εξασφάλισε τον µελετητή και χοροδιδάσκαλο
των ποντιακών χορών, κ. Νίκο Ζουρνατζίδη, για µια σειρά σεµιναρίων
και διδασκαλίας ποντιακών χορών,
που θα διαρκέσει δύο εβδοµάδες.
Ο κ. Ζουρνατζίδης θα παρευρεθεί
στο Συναπάντηµα Ποντίων «Γουόλονγκονγκ 2010» (Wollongong
2010), που διοργανώνει η Οµοσπον-

δία Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας
στο
Γουόλονγκονγκ
(Wollongong), στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2010.
Ο κ. Ζουρνατζίδης θα κάνει σεµινάρια και στους χώρους των Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας, ως
εξής:
- Μελβούρνη, στο χώρο της Ποντιακής Εστίας.
- Αδελαΐδα, στο χώρο της Ποντιακής Αδελφότητας Νότιας Αυστραλίας.
- Σίδνεϊ, στο χώρο του «Ποντοξενητέα» και της οργάνωσης των «Αργοναυτών».
- Και φυσικά στο Γουόλονγκονγκ
(Wollongong), κατά τη διάρκεια του
τριήµερου του Συναπαντήµατος.

είναι το αίµα που ρέει στις φλέβες
του καθενός µας και το αίµα έχει το
ίδιο χρώµα σ’ όλους τους ανθρώπους,
σ’ όλες τις φυλές της Γης. Κοινό µας
χαρακτηριστικό η χωµατερότητα και
η ευθραυστότητα του κορµιού µας
και κοινή µας αναπόφευκτη πραγµατικότητα, η τραγικότητα και το
«σκάνδαλο» που λέγεται θάνατος.
Εχω την αίσθηση πως δεν υπάρχει
καλύτερο µνηµόσυνο για τον Σταύρο
Νιάρχο από την πράξη αυτή του
Ιδρύµατός του, αντίστασης στον πρόωρο και αδόκητο θάνατο των ανθρώπων της Αϊτής.
∆ιαβάζοντας κανείς τις δωρεές και
χορηγίες του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για ανακούφιση των ανθρώπων ανά την υφήλιο από καταστροφικές θεοµηνίες και φυσικές καταστροφές µένει ενεός, ενώ η έκπληξη εντείνεται βλέποντας την προσφορά του Ιδρύµατος στα µέγιστα
και ουσιώδη του Ελληνισµού.
Το Ιδρυµα «Νιάρχος» λόγου χάρη
έχει δώσει κι έχει κάνει τόσα πολλά
εν τη πράξει για την Ελληνική Παιδεία εδώ στον οµογενειακό µας χώρο
που δεν τα έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι φορείς µαζί. Ο λόγος εδώ για
προσφορές και συνεισφορές, οι οποίες εξασφαλίζουν σε βάθος χρόνου τη
συνέχιση της Ελληνικής Παιδείας,
Γλώσσας, Πολιτισµού, αυτό που θα
λέγαµε ταυτότητα και αυτοσυνειδησία διότι ας µη ξεγελιόµαστε χωρίς
αυτά τα στοιχεία µας καραδοκεί
απειλητικά το ιστορικό µας τέλος.
Πιο συγκεκριµένα: Οταν το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» δίνει χρηµατικές χορηγίες που ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου ή του µισού εκατοµµυρίου λόγου χάρη σε
Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία όπως
να αναφέρουµε δειγµατοληπτικά
του Αγίου ∆ηµητρίου της Αστόριας,
του Αγίου Νικολάου του Φλάσιγκ,
της Ζωοδόχου Πηγής του Μπρονξ,
ακόµα και του Αρχιεπισκοπικού Κα-

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο αείµνηστος Σταύρος Νιάρχος.
θεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος
Νέας Υόρκης -το οποίο κατ’ ουσίαν
έσωσε- είναι καταθέσεις µέλλοντος.
Αντίσταση στον αφανισµό και τη

φθίση του σήµερα, ελπίδα και προοπτική για το αύριο, για να υπάρξει
συνέχιση. Κι είναι το αύριο που οφείλει να απασχολεί όλους. Και το αύριο

Restaurant and Bar of Astoria

οικοδοµεί το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Ιδού ένα ακόµα παράδειγµα:
Με τη δική του χορηγία, ουσιαστικά,
αναπτύσσεται και µετεξελίσσεσαι το
Ηµερήσιο Ελληνικό Σχολείο της
ιστορικής κοινότητας της Αγίας Τριάδας του Λόουελ σε Γυµνάσιο, στο
οποίο ήδη τα πάντα είναι έτοιµα, κι
όπως πληροφορείται ο «Ε.Κ.» θα ξεκινήσει το Σεπτέµβρη µε το νέο ακαδηµαϊκό έτος.
Με τη χορηγία του Ιδρύµατος
Νιάρχου οικοδοµήθηκε το οίκηµα
για παιδιά της Οµογένειας µε ειδικές
ανάγκες στο Κατασκηνωτικό Κέντρο
της Μητρόπολης Βοστώνης.
Και µόνο το γεγονός ότι το Ιδρυµα
από την ηµέρα της σύστασης και καθιέρωσής του, το 1996, έχει δώσει σε
1.737 χορηγίες το ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν σαράντα
εκατοµµυρίων δολαρίων σε 88 χώρες
του Κόσµου τα λέγει όλα.
Να θυµηθούµε ακόµα πως για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από
διάφορες φυσικές καταστροφές, σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές, το
Ιδρυµα έχει δώσει εκατοµµύρια.
Για τη χορήγηση κάθε δωρεάς ή
χορηγίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Ιδρύµατος ακολουθεί αυστηρή
και ενδελεχή διαδικασία και βεβαιώνεται για τις πραγµατικές ανάγκες,
τις στοχεύσεις και την ακριβή διάθεσή της, διότι το ήθος και το φιλότιµο
βαραίνουν πολύ στη συνείδηση και
τη νοοτροπία του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Απλώς συλλογιέµαι
πόσο αλλιώτικοι θα ήταν ο Ελληνισµός γενικότερα και η Οµογένειά
µας ειδικότερα αν υπήρχαν µερικά
ακόµα Ιδρύµατα µε τη δοµή και την
ψυχή του «Νιάρχου».

29-35 Newtown Avenue
(Corn. of 30th St.)
Astoria, NY 11103
(718) 267-2771
www.dinosny.com

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ASTORIA

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

KATERINA
∆∏∂ODOROU

ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ

GIFT SHOP

INSURANCE
BROKERAGE

ñ WEDDING & CHRISTENING
ñ FAVORS ñ BOOKS
ñ GREEK HANDICRAFTS

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

¢Â˘Ù.-™¿‚.: 9:30 .Ì. - 8 Ì.Ì.
∫ÏÂÈÛÙ¿ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹

(718) 956-5046

(718) 932-7011
FAX: (718) 932-7012

32-05 31st Ave., Astoria, NY 11106

BROOKLYN

LONG ISLAND

FLUSHING

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τεχνικός Computer
για επιχειρήσεις
και για το σπίτι
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
(917) 569-8900
www.nstcomputers.net

22-81 31st St., Astoria, NY

ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

NICHOLAS ALEXIOU, CPA
TAX & ACCOUNTING
31-21 23rd Ave., Astoria, NY 11105

(718) 721-8859

ΛΑΪΚΟΡΕΜΠΕΤΙΚΕΣ
ΒΡΑ∆ΙΕΣ

ΜΙΝΟRE
PERFORMING
GREEK URBAN BLEUS

Κάθε Πέµπτη
Εναρξη 9:00 µ.µ. Νο Cover

Για κρατήσεις
(718) 267- 2771

Ανοιχτά καθηµερινά για µεσηµεριανό και βραδινό. Η κουζίνα παραµένει ανοικτή µέχρι τις 4 το πρωί
Η Αίθουσα διατίθεται για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις • CATERING AVAILABLE

