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Μας γνωρίζετε 

για την 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

και τη ΣΥΝΕΠΕΙΑ

στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ µας

για 45 OΛΟΚΛΗΡΑ

ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕ ΕΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΥΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

33-04 Βroadway, Astoria, NY 11106

(718) 278 - 1001 /1133
ΓΓιιαα  κκρρααττήήσσεειιςς ττηηλλεεφφωωννήήσσττεε  εεγγκκααίίρρωωςς

Ανοιχτά καθηµερινά 
για µεσηµεριανό και βραδινό 

Σας ευχόµαστε

To ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 
Μεζεδοπωλείο/Εστιατόριο 

στη Νέα Υόρκη

και σας προσκαλούµε
το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

να τσουγκρίσουµε τα κόκκινα αυγά, να ευχηθούµε 
το «Χριστός Ανέστη» και να γιορτάσουµε όλοι µαζί 

µε καλό φαγητό σε οικογενειακό περιβάλλον 
και µε άψογο σέρβις την Ανάσταση του Χριστού

Πασχαλινό Μενού
Πατροπαράδοτη µαγειρίτσα 

ψητό αρνί στη σούβλα
κοκορέτσι, µαρουλοσαλάτα

επιδόρπιο, καφές ή τσάϊ

C a t e r i n g  A v a i l a b l e

Η αίθουσα διατίθεται για 
τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις
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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ -  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

a
 b

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Στην τελική ευθεία εισήλθε η
«EcoWeek» µε τη διαµόρφωση των
δωρεάν εκδηλώσεων για την ευαι-
σθητοποίηση προς το περιβάλλον,
που ξεκινάει από αυτό το µήνα και
ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Αί-
γινα.

Στo πλαίσιo των εκδηλώσεων θα
υπάρξει οµιλία του γνωστού εξε-
ρευνητή της Ανταρκτικής Ρόµπερτ
Σουάν (Robert Swan) και προβολή
του βραβευµένου µε Οσκαρ ντοκι-
µαντέρ «Μία Ενοχλητική Αλήθεια»,
που γύρισε ο πρώην αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ Αλ Γκορ.

Στo πλαίσιo αυτό στις 24 Απριλί-
ου στο Μουσείο Μπενάκη θα µιλή-
σει ο κ. Σουάν, ενώ στις 30 Μαΐου
στο Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς
θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ «Μια
ενοχλητική Αλήθεια» που θα επα-
ναληφθεί στις 3 Ιουνίου στο Κέντρο
Ξιφασκίας στο Ελληνικό, ενώ στις 8
Ιουνίου θα υπάρξει ξενάγηση σε
Βιοκλιµατικό Γραφείο µε ξεναγό
τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τοµπά-
ζη.

Στη Θεσσαλονίκη το ντοκιµα-
ντέρ θα προβληθεί το διήµερο 3-4
Μαΐου στο Μουσείο Τεχνολογίας.

Στις 29 Απριλίου οργανώνεται
ηµερίδα στην Κέρκυρα µε θέµα
«Οικολογική ∆όµηση και Τουρι-
σµός, ενώ θα προβληθεί και το ντο-
κιµαντέρ του Γκορ, και τέλος στην
Αίγινα στα 8, 9 και 10 Ιουνίου εκτός
από την προβολή του ντοκιµαντέρ ,
θα υπάρξει οµιλία του µηχανικού
Κώστα Τσίπηρα στο λαογραφικό
Μουσείο µε θέµα «Οικολογική ∆ό-
µηση» και θα πραγµατοποιηθεί επί-
σκεψη σε οικολογικό σπίτι του νη-
σιού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
«Ecoweek 2007» είναι µία πρωτο-
βουλία ευαισθητοποίησης, ενηµέ-
ρωσης και πληροφόρησης, που
προτείνει εναλλακτικές πρακτικές
λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο
και το περιβάλλον, «διότι αλλάζο-

ντας συνήθειες µπορούµε να αλλά-
ξουµε -θετικά- το κλίµα».

Ο θεσµός της «Ecoweek» ξεκίνη-
σε το 2005 από την Αίγινα και διορ-
γανώνεται από τη µη κερδοσκοπική
εταιρεία «Ecoweek», πρόεδρος της
οποίας είναι ο αρχιτέκτονας και ∆ρ.
Χωροταξίας, Ηλίας Μεσσίνας.

Κεντρικό µήνυµα
Πριν είκοσι χρόνια δηµοσιεύθη-

κε η έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτρο-
πής για το Περιβάλλον και Ανάπτυ-
ξη του ΟΗΕ µε επικεφαλής την
πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γκρο
Χάρλεµ Μπρούτλαντ. Στην έκθεση
αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φο-
ρά η έννοια της αειφόρου ανάπτυ-
ξης και η σχέση περιβάλλοντος και
ανάπτυξης. Είκοσι χρόνια αργότε-
ρα ο κόσµος ολόκληρος έχει αποτύ-
χει να εφαρµόσει σε παγκόσµια
κλίµακα τις προτάσεις της έκθεσης
Μπρούτλαντ. Το αποτέλεσµα ήταν
η οικονοµική ανάπτυξη να συνεχι-
στεί εις βάρος του περιβάλλοντος,
διαταράσσοντας τη δυνατότητα του
πλανήτη να διατηρεί την ισορροπία
των οικοσυστηµάτων. Η άνοδος της
θερµοκρασίας και η λειψυδρία εί-
ναι δύο µόνο ενδείξεις. Οι φυσικές
διαδικασίες που έχουν τεθεί σε
εφαρµογή εξαιτίας της ανθρωπογε-
νούς δραστηριότητας µπορούν να
έχουν καταστρεπτικές συνέπειες
για τη ζωή στον πλανήτη. ∆εν µπο-
ρεί κανείς σήµερα στην Ελλάδα ή
τον κόσµο να µένει αµέτοχος και
αδιάφορος. Πρέπει ο καθένας πλέ-
ον να σκέφτεται πλανητικά και να
πράττει τοπικά (think globally act
locally). Ετσι το µήνυµα της
«EcoWeek 2007» είναι απλό: Αλλά-
ζοντας συνήθειες, αλλάζουµε κλί-
µα. ∆ηλαδή, αλλάζοντας ο καθένας
τις συνήθειές του και υιοθετώντας
συνήθειες και πρακτικές φιλικότε-
ρες προς τον άνθρωπο και το περι-
βάλλον, µπορούµε συλλογικά να
προστατεύσουµε τις ισορροπίες
των οικοσυστηµάτων και του πλα-
νήτη και να διαφυλάξουµε το µέλ-
λον των παιδιών µας.

Του ανταποκριτή µας
Γιώργου Κακαρνιά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Περισσότερα χρήµατα για τον
Πολιτισµό δεσµεύτηκε ότι θα δώσει
το ΠΑΣΟΚ, αν κερδίσει τις εκλογές,
ο υπεύθυνος του κόµµατος για τον
τοµέα αυτόν, Τηλέµαχος Χυτήρης,
κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
στα γραφεία της οδού Χαριλάου Τρι-
κούπη. Οπως είπε, στο συνέδριο του
κόµµατος στις 18-19 Μαΐου, θα γίνει
αναλυτική παρουσίαση του προ-
γράµµατος, το οποίο έχει στόχο την
«αναγέννηση των πολιτιστικών
πραγµάτων του τόπου» και τη «διά-
χυση του πολιτισµού σε όλη την κοι-
νωνία», ενώ εξαπέλυσε βολές κατά
του Μουσείου Γκετί και του υπουρ-
γείου Πολιτισµού.

Οπως είπε ο κ. Χυτήρης, σήµερα
χρησιµοποιείται ο ελληνικός πολι-
τισµός για δηµόσιες σχέσεις, αφή-
νοντας αιχµές για την πολιτική του
υπουργού Πολιτισµού Γιώργου
Βουλγαράκη. Σηµείωσε ότι ο Πολι-
τισµός έχει εγκαταλειφθεί από το
αρµόδιο υπουργείο και ότι δεν πε-
ριλαµβάνεται χρηµατοδότηση γι’
αυτόν στο ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης (ΚΠΣ), σε αντίθεση µε το
προηγούµενο, µέσω του οποίου
έγιναν σηµαντικά προγράµµατα και
ελήφθησαν πρωτοβουλίες. Ο ίδιος
τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον κερ-
δίσει τις επόµενες εκλογές, θα επα-
ναδιαπραγµατευτεί το ∆’ ΚΠΣ,
ώστε να περιληφθεί σε αυτό και ο
πολιτισµός.

Ο κ. Χυτήρης µάλιστα κατηγόρη-
σε τον πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
µανλή για «απρέπεια», αφού όπως
είπε το Μουσείο Μικρασιατικού Ελ-
ληνισµού που εγκαινίασε χθες (πε-
ρισσότερες πληροφορίες στη σελί-
δα 1) είχε εγκαινιαστεί το 2002
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
µάλιστα ανήκε στο Ιδρυµα «Ανδρέ-
ας Παπανδρέου». Συµπλήρωσε, µά-
λιστα, ότι «κατέβασαν τις ταµπέλες
µε το όνοµα του ιδρύµατος» και
έκανε λόγο για έλλειψη πολιτικού
πολιτισµού.

Στη συνέχεια ο κ. Χυτήρης σχο-
λίασε την επιστροφή των αρχαιοτή-
των από το Μουσείο Γκετί, χαρακτη-
ρίζοντάς το µάλιστα «αρχαιοκαπηλι-
κό µουσείο». Σχολίασε δήλωση του
διευθυντή του, Μάικλ Μπραντ, ο
οποίος φέρεται να είπε ότι «το µου-
σείο σύναψε συµφωνία µε τους Ελ-
ληνες, αλλά όχι και µε τους Ιταλούς,
γιατί είναι πολύ απαιτητικοί», ρωτώ-
ντας αν γνωρίζει το υπουργείο Πολι-
τισµού το τι συµβαίνει µε τα αρχαία
ελληνικά αντικείµενα που παρέµει-
ναν στο αµερικανικό µουσείο και αν
θα τα διεκδικήσει.

Μίλησε επίσης και για τα αντικεί-
µενα που βρέθηκαν στη Σχοινούσα
και τώρα είναι στο Λονδίνο, λέγο-
ντας ότι η υπόθεση είχε ανατεθεί
στον εισαγγελέα Γιάννη ∆ιώτη, αλλά
αργότερα η έρευνα διεκόπη και η
υπόθεση αφαιρέθηκε από αυτόν.
Αναφορά έκανε και στην περιουσία
του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, κα-
τηγορώντας τον κ. Βουλγαράκη για
τους χειρισµούς του.

Οσον αφορά τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα, ο κ. Χυτήρης τόνισε ότι
οι διαπραγµατεύσεις είναι λεπτές και
χρειάζεται µεγάλη προσοχή, όπως
και να µην εµπλακούν σε αυτές όσοι
δεν γνωρίζουν καλά το θέµα.

Τέλος, σχολίασε και τα πρόσφατα
επεισόδια µεταξύ χούλιγκαν στην
Παιανία που κόστισαν τη ζωή σε
έναν άνθρωπο, επιρρίπτοντας ευθύ-
νες στην κυβέρνηση για το ότι δεν
εφαρµόζονται οι νόµοι, στο υπουρ-
γείο ∆ηµόσιας Τάξης για τις παραλεί-
ψεις της Αστυνοµίας και στους συν-
δέσµους φιλάθλων που δεν είναι
αναγνωρισµένοι από τις οµάδες.

∆έσµευση
ΠΑΣΟΚ για

δαπάνες
Πολιτισµού

Kοσµοσυρροή στην οδό Ερµού για τα πασχαλιάτικα 

Στα καταστήµατα, ακόµα και στα ακριβά της οδού Ερµού, ξεχύνονται αυτές τις ηµέρες οι Αθηναίοι για τα
πασχαλιάτικα ψώνια τους, που βεβαίως δεν έχουν σχέση µόνο µε το πασχαλινό τραπέζι αλλά µε δώρα,
ρούχα και παπούτσια, καθώς έχουν πάρει στα χέρια τους το δώρο του Πάσχα.

«Το πρόβληµα που αντιµετωπί-
ζουµε είναι η επαρκής στοιχειοθέ-
τηση των στοιχείων που υπάρχουν,
ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της
Ασφάλειας», δήλωσε στην εφηµερί-
δα «Τα Νέα» ανώτερος αξιωµατικός
της Αστυνοµίας.

Σχετικά µε τους «εγκεφάλους»
των συναντήσεων, οι Αρχές διαθέ-
τουν στοιχεία για δύο άτοµα από το
χώρο του Ολυµπιακού και του Πα-
ναθηναϊκού.

Ο ένας έχει σχέσεις µε τη νύχτα
και την παροχή προστασίας σε µα-
γαζιά και ο δεύτερος διατηρεί σχέ-
σεις µε παράγοντα του ποδοσφαί-
ρου.

Η Αστυνοµία φέρεται αποφασι-
σµένη να ρίξει πλήρη φως στα
έκτροπα και τώρα αναµένει τα απο-
τελέσµατα των εργαστηριακών εξε-
τάσεων, καθώς στο µικροσκόπιο,
έχουν µπει µαχαίρια, ρόπαλα και
άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν τό-
σο στον τόπο της συµπλοκής όσο
και στην κατοχή των νεαρών που
συνελήφθησαν, ενώ συνεχίζει τους
ελέγχους και τις εφόδους σε γρα-
φεία Φιλάθλων του Παναθηναϊκού
και του Ολυµπιακού.

Στο µεταξύ, χθες οδηγήθηκαν
ενώπιον της 26ης τακτικής ανακρί-
τριας οι πέντε από τους συλληφθέ-
ντες χούλιγκαν, οι οποίοι αντιµετω-
πίζουν κατηγορίες σε βαθµό πληµ-
µελήµατος. Σήµερα αναµένεται να
απολογηθούν όσοι βαρύνονται µε
πιο βαριές κατηγορίες. Μεταξύ άλ-
λων, διώκονται για ανθρωποκτονία
από πρόθεση, απόπειρες ανθρωπο-

κτονίας κατά συρροή και συµµετο-
χή σε εγκληµατική οργάνωση. Στα
ρούχα τριών από τους συλληφθέ-
ντες βρέθηκαν κηλίδες αίµατος και
οι Αρχές έχουν προβεί σε ανάλυση
DNA για να διαπιστωθεί εάν το αί-
µα ταυτίζεται µε αυτό του νεκρού.
Και οι τρεις πάντως αρνούνται ανά-
µειξή τους στη δολοφονία, αλλά σε
βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίω-
ξη για επτά κακουργήµατα και ισά-
ριθµα πληµµελήµατα.

Επίσης, την Κυριακή οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα ο πρόεδρος του
συνδέσµου φιλάθλων του Ολυµπια-

κού Νέου Φαλήρου. Σε βάρος του
ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο
κακουργήµατα και ένα πληµµέλη-
µα. Συγκεκριµένα ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη για συµµετοχή σε εγκλη-
µατική οργάνωση, παραβίαση του
νόµου περί εκρηκτικών, παράνοµη
κατοχή όπλων και φωτοβολίδων
και πήρε προθεσµία για χθες.

Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, µεταξύ
των συλληφθέντων υπήρχε ένας
υπάλληλος της εµπορικής εταιρείας
του Ολυµπιακού, ο οποίος από το
πρωί της Παρασκευής τέθηκε σε δια-
θεσιµότητα. Ακόµη, ένας γιος αστυ-
νοµικού και ένας, ο οποίος φηµολο-
γείται, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, ότι
είναι γιος ή ανιψιός βουλευτή. Οι
υπόλοιποι συλληφθέντες είναι ένας
ναύτης του Πολεµικού Ναυτικού,
ένας υδραυλικός, δύο φοιτητές, δύο
ιδιωτικοί υπάλληλοι, ένας νοµαρ-
χιακός, ένας άνεργος και δύο ανήλι-
κοι, µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου.
Ανάµεσά τους δεν βρίσκεται ο δολο-
φόνος του άτυχου 25χρονου, ο οποί-
ος καταζητείται ακόµη.

Υπενθυµίζεται ότι την περασµέ-
νη Πέµπτη συνεπλάκησαν οργανω-
µένοι οπαδοί των δύο αιώνιων αντι-
πάλων Ολυµπιακού και Παναθηναϊ-
κού στη Λεωφόρο Λαυρίου, λίγο
πριν τον αγώνα Ολυµπιακού-Πανα-
θηναϊκού για το Κύπελλο Ελλάδας
στο βόλεϊ γυναικών. Στα επεισόδια
δολοφονήθηκε µε άγριο τρόπο ο
25χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος ενώ
τραυµατίσθηκαν άλλα επτά άτοµα,
οι δύο σοβαρότερα, και διακοµί-
στηκαν στο ΚΑΤ και στο Λαϊκό Νο-
σοκοµείο.

Σφίγγει ο κλοιός για τους πρωταίτιους
Της φονικής συµπλοκής στα άγρια επεισόδια ανάµεσα σε «φιλάθλους»

Στην τελική ευθεία
για την «EcoWeek»
Σειρά εκδηλώσεων για το περιβάλλον

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυ-
κα). Κοντά στους ανθρώπους της
τρίτης ηλικίας, που φιλοξενούνται
στη Στέγη Κατακοίτων Γερόντων της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
στους ασθενείς που νοσηλεύονται
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο βρέ-
θηκε σήµερα το πρωί ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Χριστόδουλος.

Ο Μακαριότατος κατά την επί-
σκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νο-
σοκοµείο προσέφερε στους πάσχο-
ντες αδελφούς πασχαλινά δώρα και

τους ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση»,
ταχεία ανάρρωση και σύντοµη επι-
στροφή στα σπίτια τους, καλώντας
τους να επιδεικνύουν κουράγιο τις
δύσκολες αυτές στιγµές που περ-
νούν και να µην χάνουν την πίστη
τους στον Θεό.

Ο Προκαθήµενος της Ελλαδικής
Εκκλησίας, απευθυνόµενος στο διοι-
κητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκο-
µείου, αναφέρθηκε στη σηµαντική
προσφορά των κληρικών στα νοση-
λευτικά ιδρύµατα.

«Ο άνθρωπος, είπε, δεν είναι µό-
νον ύλη, σώµα δηλαδή, αλλά και ψυ-
χή». «Οι ψυχικές επιδράσεις, σηµεί-
ωσε, δεν ανιχνεύονται, αλλά µπορεί
κανείς να τις διακρίνει».

Και συνέχισε: «Εάν θέλει κανείς
να ανακαλύψει το δρόµο για τη θε-
ραπεία του ασθενούς, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του και τα δύο ‘συστα-
τικά’ του. Εχει σηµασία για τη θερα-
πεία του η πίστη και η βοήθεια του
Θεού».

«Η παρουσία των ιερέων στα νο-
σηλευτικά ιδρύµατα, επισήµανε, εί-

ναι απόρροια αυτής της αναγκαιότη-
τας και σε άλλα κράτη τυγχάνει µά-
λιστα και θεσµικής αναγνώρισης. Η
υπηρεσία τους», τόνισε, «στο πλευ-
ρό των ιατρών µπορεί να αποβεί ευ-
εργετική, καθώς προσφέρει ό,τι κα-
νείς άλλος δεν µπορεί να προσφέ-
ρει».

Και πρόσθεσε: «Χαιρόµαστε όταν
βλέπουµε ανάµεσα στο επιστηµονι-
κό προσωπικό να υπάρχουν τόσοι
άνθρωποι που οµολογούν την πίστη
τους και αποδέχονται τους ιερείς,
καθώς διακρίνουν τα ευεργετικά

αποτελέσµατα της παρουσίας τους.
Χαιρόµαστε όταν βλέπουµε και το
διοικητικό προσωπικό να σκύβει πά-
νω στα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν στη δύσκολη διακονία τους».

«Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθη-
νών», κατέληξε ο Μακαριότατος,
«στο πλαίσιο της προσπάθειας ανα-
κούφισης των ασθενών, έχουµε δη-
µιουργήσει οµάδες εθελοντριών µε
ειδική επιµόρφωση που είναι πα-
ρούσες σε κάθε περίπτωση που χρή-
ζει ανάγκης, υποβοηθώντας τις νο-
σηλεύτριες».

Κοντά τους κατάκοιτους γέροντες ο κ. Χριστόδουλος

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο εξερευνητής της Ανταρκτικής και περιβαλλοντολόγος, Robert Swan.

Μερικά από τα όπλα που βρέθη-
καν πάνω στους συλληφθέντες.
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