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Συνεδριάζει, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με αντικείμενο την αναθεώρηση του 
Συντάγματος. Στο μεταξύ, χθες ο κ. Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο 
Παπανδρέου και τον ενημέρωσε σχετικά με τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο κ. Καραμανλής 
υποδεχόμενος τον κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι ''σκοπός είναι να βρούμε κοινούς στόχους''. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι 
είναι σημαντικό να βρεθούν κοινοί στόχοι, αλλά επέμενε και στα θέματα καθημερινότητας, για τα οποία, όπως είπε, δίνει λύσεις και 
το υπάρχον Σύνταγμα. Ανταπαντώντας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, με δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ταχθηκε υπέρ μιας τολμηρής αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο κ. Παπανδρέου 
επέμεινε και στο θέμα της καθημερινότητας, τονίζοντας ότι πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να λυθούν με 
το υπάρχον Σύνταγμα και τέτοια προβλήματα έχουν σχέση με την οικονομία, την ανεργία, την υγεία και τη γραφειοκρατία που 
ταλαιπωρεί τον πολίτη. Το ισχύον Σύνταγμα, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, δεν αποτρέπει καμία κυβέρνηση από το να ασκεί σωστές 
πολιτικές. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε ο κ. Παπανδρέου, θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις μετά από σοβαρή επεξεργασία και 
διαβούλευση με τους πολίτες, ώστε η αναθεώρηση να είναι τολμηρή. Τασσόμαστε κατά της διορθωτικής αναθεώρησης, τόνισε ο κ. 
Παπανδρέου, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι το κόμμα του δεν θέλει να εμπλακεί σε μία ανούσια συζήτηση που αποπροσανατολίζει. 
Αντίθετος ήταν ο κ. Παπανδρέου και σε "ό,τι αφορά μια μικροκομματική αναθεώρηση μικρής εμβέλειας", όπως τη χαρακτήρισε. 
 
Ολες τις εκδοχές μεταξύ των οποίων και την τρομοκρατική εξετάζει η Αστυνομία για τη συμμορία που διέπραξε την ένοπλη ληστεία 
το μεσημέρι στην Εθνική Τράπεζα, στις οδούς Σόλωνος και Ιπποκράτους με συνέχεια την άγρια συμπλοκή που στοίχισε τον 
τραυματισμό σε τέσσερα άτομα, ενώ έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο δεκάδες πολίτες στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι αργά το βράδυ στο 
κτίριο της ΓΑΔΑ ήταν σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη με τον εισαγγελέα αρμόδιο για θέματα τρομοκρατίας κ. Δημήτρη Ασπρογέρακα, 
τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος αντιστράτηγο Στέλιο Σύρο, τον Αττικάρχη Βασίλη Τσιατούρα, το Διευθυντή της 
αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Δημήτρη Γαλίκα, το Διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής Στέφανο Σκότη και άλλους αξιωματικούς της 
αστυνομίας, οι οποίοι παρακολουθούν την υπόθεση. Η εκδοχή της τρομοκρατίας εξετάζεται από την Αστυνομία εξαιτίας του 
οπλισμού των δραστών αλλά και της αποφασιστικότητας και του τρόπου δράσης τους . Μετά την ένοπλη ληστεία στην οποία πήραν 
μέρος 5 άτομα (4 μέσα στην τράπεζα και ένας "τσιλιαδόρος") οι δράστες διέφυγαν, από τη διαδρομή Σόλωνος και Χαριλάου 
Τρικούπη προς την Πανεπιστημίου, τους ακολούθησε όμως ο φύλακας της Τράπεζας, ο οποίος ενημέρωνε συνεχώς την Αμεση 
Δράση από το κινητό τηλέφωνό του. 
 
Δυνατότητα πρόσληψης στον δημόσιο τομέα με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας της 
δικαιοσύνης, θέσπιση Συνταγματικού δικαστηρίου, ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλαγές στη βουλευτική ασυλία, στα 
κωλύματα και το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών, περιλαμβάνονται στην πρόταση του πρωθυπουργού για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος, που ανέπτυξε σήμερα με την ομιλία του ο Κ. Καραμανλής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας 
Δημοκρατίας. Προσδιορίζοντας τις διατάξεις που θα προτείνει να αναθεωρηθούν ξεκίνησε από την Παιδεία. Θα επιτρέπεται η 
ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων με τις 
ίδιες προϋποθέσεις. Δεύτερος τομέας που περιέγραψε ο πρωθυπουργός είναι η δικαιοσύνη. Προτείνουμε, ανέφερε ο πρωθυπουργός, 
οι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων να επιλέγονται μόνο μεταξύ των αντιπροέδρων. Η επιλογή των αντιπροέδρων να γίνεται 
μόνο μεταξύ των δέκα αρχαιότερων μελών των οικείων δικαστηρίων. Τρίτον, να καθιερωθεί θητεία για τους αντιπροέδρους. 
Πρότεινε επίσης ο πρωθυπουργός την ίδρυση Συνταγματικού δικαστηρίου με σταθερή σύνθεση. Αρμοδιότητες του Συνταγματικού 
δικαστηρίου θα είναι ο τελικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, ύστερα από παραπομπή που θα γίνεται από τις 
ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων. 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ επισκέπτεται σήμερα πτηνοτροφικές μονάδες στην Εύβοια. Στο μεταξύ, χθες ο κ. Αλαβάνος, κατά τη διάρκεια 
συνάντησής του με την Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και την Χημική Βιομηχανία, 
εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην «προσπάθεια να κλείσει η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Θεσσαλονίκη, μια 
βιομηχανία κερδοφόρα, εξαγωγική και κρίσιμη για τον αγροτικό τομέα» Ο κ.Αλαβάνος δήλωσε ότι «ο μόνος λόγος που κλείνει είναι 
τα συμφέροντα των τραπεζών που είναι μέτοχοι της βιομηχανίας αυτής και οι οποίες,αντί να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της 
απασχόλησης, της ανεργίας ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης,το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι πώς θα διαμορφώσουν 
συνθήκες ώστε, ορισμένες, τουλάχιστον, απ΄ αυτές,όπως η Εμπορική, που είναι ο μεγαλομέτοχος της Βιομηχανίας αυτής,θα 
μπορέσει να περάσει σε γαλλικά ή άλλα ξένα χέρια». Ο κ. Ν. Ορφανός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δήλωσε, εξάλλου, ότι «τα 
συμφέροντα των τραπεζών και όχι μόνο,κάτω ή πάνω από το τραπέζι,οδηγούν μια κερδοφόρα εταιρεία σε κλείσιμο»,με συνέπεια να 
μείνουν άνεργοι 650 εργαζόμενοι. Και πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι δεν την κλείνουν τη βιομηχανία και σημείωσε πως η κυβέρνηση 
έχει λόγο να παρέμβει,όπως παρενέβη και στη ζάχαρη. 
 
Να αντιμετωπίσουν τις προσεχείς δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές ως πολιτικές και να στείλουν μήνυμα καταδίκης των επιλογών 
των δύο μεγάλων κομμάτων, ζήτησε η Αλέκα Παπαρήγα από τους πολίτες των Ιωαννίνων, όπου μίλησε σε κομματική συγκέντρωση. 
Η κυρία Παπαρήγα ανέβασε και πάλι τους τόνους σε ό,τι αφορά το αντικομουνιστικό μνημόνιο. 



GLOBAL NEWS 
Βορείου Ηπείρου 9, Γλυφάδα 
16562 Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ. (+30 210) 213 3379 
Fax. (+30 210) 213 3545 
Email: info@gnol.org 

GLOBAL NEWS 
Καθημερινά από την ΕΛΛΑΔΑ 

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2006 

 

- 2 - 

Ξεκινά σήμερα στο Πεκίνο, η διήμερη διεθνής διάσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 90 χωρών και 25 οργανισμών, με στόχο το 
συντονισμό των δράσεων για την αποτροπή του ενδεχόμενου πανδημίας γρίπης. Συμμετέχει ο υφυπουργός Υγείας 
Γ.Κωνσταντόπουλος. Η Τουρκία έχει ακόμη τη δυνατότητα να προλάβει την εκδήλωση επιδημίας της γρίπης των πτηνών στον 
πληθυσμό των πουλερικών της, δήλωσε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Στο μεταξύ, 
θωρακίζεται η χώρα για την αντιμετώπιση της νόσου.Σύσταση προς τους πολίτες να μην πραγματοποιούν άσκοπα ταξίδια στην 
Τουρκία, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Νικήτας Κακλαμάνης.Διευκρίνισε ωστόσο, οτι η σύσταση αυτή δεν αποτελεί ταξιδιωτική 
οδηγία. Εξάλλου, έχουν ληφθεί προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι έλεγχοι , σε λιμάνια , αεροδρόμια και τελωνεία είναι 
εξονυχιστικοί . Επίσης αυστηρότατα είναι και τα μέτρα στις παραμεθόριες με την Τουρκία περιοχές . Μεταξύ των μέτρων που έχουν 
ληφθεί και ισχύουν σε όλη τη χώρα περιλαμβάνονται η διατήρηση των οικόσιτων πουλερικών εντός κλειστών χώρων, η απαγόρευση 
πώλησης ζώντων πουλερικών σε λαϊκές αγορές, η απαγόρευση του πλανόδιου εμπορίου ζώντων πουλερικών, κ.α. 
 
Οι ηθοποιοί Τζορτζ Κλούνεϊ και Ρέιτσελ Βάις βραβεύτηκαν με τη Χρυσή Σφαίρα για τον καλύτερο δεύτερο ανδρικό και γυναικείο 
ρόλο αντίστοιχα, για τις ταινίες "Συριάνα" και "Ο Επίμονος Κηπουρός", κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε τα 
ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο Μπέβερλι Χιλς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του ο Κλούνεϊ έδειχνε έκπληκτος αλλά δεν 
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους "δεκάδες" ανθρώπους που συνεργάστηκαν στο σενάριο της ταινίας "Συριάνα", όπου ο ίδιος κρατάει 
το ρόλο ενός πράκτορα της CIA. Ο γνωστός για της δημοκρατικές πεποιθήσεις του ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης το 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον Τζακ Αμπράμοφ, η εμπλοκή του οποίου σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς "αγγίζει" πολλούς πολιτικούς 
στην Ουάσινγκτον. Ο σκηνοθέτης Ανγκ Λι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας για την ταινία του "Το μυστικό του 
Μπρόουκμπακ Μάουντεν" ενώ ο Γιοακίν Φοίνιξ βραβεύτηκε με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία για 
το ρόλο του Τζόνι Κας στην ταινία "Walk the Line". Η συμπρωταγωνίστρια του Φοίνιξ, Ρις Γουίδερσπουν, κέρδισε το αντίστοιχο 
γυναικείο βραβείο, για την ερμηνεία της στο ρόλο της συντρόφου του Κας, Τζουν Κάρτερ. "Το Walk the Line" ανακηρύχθηκε 
επίσης καλύτερο μιούζικαλ της χρονιάς. Το "Μυστικό του Μπρόουκμπακ Μάουντεν" απέσπασε επίσης τα βραβεία καλύτερης 
δραματικής ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου τραγουδιού. 
 
Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε στη Συρία και το Λίβανο σχέδιο για την εκτόνωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις σχετικά με 
την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι. Μιλώντας στην εφημερίδα ο υπουργός 
Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπας Σαουντ αλ-Φαϊζάλ δήλωσε ότι η χώρα του έχει διατυπώσει προτάσεις για μια 
συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι περιμένει απάντηση από τη Βηρυτό και τη Δαμασκό. «Το θέμα βρίσκεται πλέον στα χέρια των δύο 
χωρών και αναμένουμε την απάντησή τους» τόνισε. Ο πρίγκηπας υπογράμμισε ότι το Ριάντ δεν επιδιώκει μια συμβιβαστική λύση 
στην έρευνα του ΟΗΕ για τη δολοφονία του Χαρίρι, ενώ σημείωσε ότι η πρωτοβουλία της χώρας του δεν έχει καμία σχέση με την 
έρευνα. «Στόχος των προτάσεων είναι να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Βηρυτό και τη Δαμασκό για τις 
λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. » Έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα. Είναι καιρός να επιλύσουμε αυτά που υπάρχουν -το 
Παλαιστινιακό, το Ιράκ- αντί να δημιουργήσουμε νέα» κατέληξε. 
 
Κανονικά εκπέμπει από την Τρίτη στο Ιράν το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετά από απόφαση του προέδρου της χώρας. 
Προηγήθηκε η επίσημη συγγνώμη από πλευράς του δικτύου για λανθασμένη απόδοση δήλωσης του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. 
Σημειώνεται ότι δημοσιογράφος του καναλιού είχε μεταφράσει στα αγγλικά λανθασμένα τη δήλωση του Ιρανού προέδρου σχετικά 
με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αχμαντινετζάντ είχε πει ότι το Ιράν έχει δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια και ο 
δημοσιογράφος μετέδωσε ότι ο πρόεδρος είπε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι δικαίωμα του Ιράν. Τελικά, το CNN ζήτησε 
συγνώμη για το λάθος. Σε επιστολή του προς την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού, ο Αχμαντινετζάντ αναφέρει ότι μετά 
τη συγγνώμη που ζήτησε επισήμως το CNN, το δίκτυο μπορεί και πάλι να εκπέμπει κανονικά. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η διεθνής 
κοινή γνώμη είναι αρκετά ώριμη για να γνωρίζει ότι το Ιράν επιθυμεί την ειρήνη και τη δικαιοσύνη και όχι τα όπλα μαζικής 
καταστροφής. Το CNN δεν διαθέτει μόνιμο γραφείο στο Ιράν, αλλά τοπικός δημοσιογράφος εργάζεται για το αμερικανικό δίκτυο, 
ενώ κατά περιόδους χορηγείται άδεια σε δημοσιογράφους του καναλιού να εισέλθουν στη χώρα για σύντομης διάρκειας αποστολές. 
 
Το ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε πάλι σε δίκη τον ύποπτο ως επικεφαλής δικτύου ισλαμιστών που κατηγορείται ότι 
στρατολογούσε μαχητές, οι οποίοι αποστέλλονταν στο Ιράκ για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις αυτοκτονίας για λογαριασμό της Αλ 
Κάιντα, ανέφεραν χθες δικαστικές πηγές. Ο παραπεμφθείς Ομάρ Νάχτσα πιθανολογείται επίσης ότι βοήθησε τρεις από τους 
υπόπτους των επιθέσεων της 11ης Μαρτίου στη Μαδρίτη να διαφύγουν από την Ισπανία. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
παραπέμφθησαν σε δίκη άλλοι 14 ύποπτοι, πολλοί εκ των οποίων συνδέονταν με ένα συγκεκριμένο τέμενος. Η ίδια ομάδα θεωρείται 
πως είχε στρατολογήσει έναν Αλγερινό ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο 19 Ιταλών και 9 Ιρακινών σε επίθεση αυτοκτονίας στο 
Ιράκ το 2003. 
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Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του είναι εδώ και λίγες ώρες ο Ευθύμης Κουλοχέρης, που έλυσε τη 
συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Η ευφορία που επικρατεί μετά την πρόσφατη νίκη των ερυθρολεύκων επί του αιωνίου 
"αντιπάλου" σιγά σιγά δίνει τη θέση της στον προβληματισμό, καθώς οι παίκτες του Τρόντ Σόλιντ δεν δείχνουν διατεθειμένοι να 
καθίσουν για πολύ ακόμη πάνω στις δάφνες τους, αφού μετά το ντέρμπι των "αιωνίων", στόχος τους είναι το νταμπλ. Στην σημερινή 
προπόνηση δεν συμμετείχε ο Καστίγιο, που ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε σπίτι του, ενώ οι Ανατολάκης και Στολτίδης έκαναν 
θεραπεία. Πρόγραμμα με τρέξιμο ακολούθησε ο Νιγηριανός άσος Μπαμπαγκίντα, ενώ έντονο ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι 
Βενετίδης, Φακίνος. 
 
Με μία λιτή ανακοίνωση η διοίκηση της Skoda Ξάνθης ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου του Ακράτητου, Φραντσίσκο 
Ντος Σάντος Ζουέλα. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής από την Ανγκόλα, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον ακριτικό σύλλογο, ο 
οποίος δεν έδωσε στη δημοσιότητα και το οικονομικό μέρος της συμφωνίας. Παράλληλα η ομάδα του Γιάννη Ματζουράκη 
"φλερτάρει" με τον 23χρονο Ολλανδό επιθετικό της Γκρόνιγκεν,Κιέραν Μπέχαν. Μετά από τις αρχικές συμφωνίες με τον παίκτη, 
που κάνουν λόγο για συνεργασία διάρκειας 2,5 ετών, απομένει μόνο το τελικό οκεϊ του ολλανδικού συλλόγου. Στη Ξάνθη επίσης 
δοκιμάζεται και ο Βούλγαρος αμυντικός μέσος της γερμανικής Άουε, Ζβέτομιρ Τσίπεφ. 
 
Με ένα έξοχο γκολ του Μάρκο Φέρστερ στο 80ο λεπτό, η Λάρισα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο στο «Αλκαζάρ» στο πλαίσιο της 16ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ εθνικής. Με τους τρεις βαθμούς που κατέκτησαν οι «βυσσινί» ανέβηκαν στην 9η θέση και 
πραγματοποίησαν το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πραγμάτωση του πρωταρχικού τους στόχου, που δεν είναι άλλος από την 
παραμονή στην κατηγορία. Αντίθετα, ο ιστορικός Πανιώνιος προσέθεσε ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή συγκομιδή του 
και εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. 
 
Η κατάκτηση της νίκης και η ξεκούραση βασικών του παικτών είναι ο διπλός στόχος που έχει ο Αρης σήμερα στην εκτός έδρας 
δοκιμασία του, στο πλαίσιο της τελευταίας για τους ομίλους του ULEB Cup αγωνιστικής, απέναντι στην Ακαντέμικ. Μπορεί να 
λείπει το βαθμολογικό κίνητρο για τους «κίτρινους» στο παιχνίδι (σ.σ. η πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης με την 
πρωτιά μάλιστα στον όμιλο τους είναι ήδη εξασφαλισμένη), το θετικό όμως αποτέλεσμα θα φανεί χρήσιμο στην περαιτέρω 
παρουσία τους, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και προκύψει αυτή, στο ULEB Cup. Διότι στις επόμενες φάσεις σε θέση ισχύος θα 
βρίσκονται οι ομάδες που στη διαδικασία των ομίλων σημείωσαν τις περισσότερες νίκες.  
 
Η σύντομη παρουσία της Λένας Δανιηλίδου στο απλό και το διπλό του τουρνουά της Καμπέρα είχε σαν αποτέλεσμα νέα απώλεια 
θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη για την Ελληνίδα τενίστρια. Η πρωταθλήτριά μας, η οποία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 
Νο 96, έχασε άλλες τρεις θέσεις, και βρίσκεται πλέον στο Νο 99 με 257,25 βαθμούς. Στο μεταξύ, στην κορυφή της κατάταξης 
παραμένει η Αμερικανίδα Λίντσεϊ Ντάβενπορτ με 3.331 βαθμούς. 
 
Ο Αμερικανός Μπράντον Χάντερ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του διάρκειας ενός μήνα, στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 
24χρονος Αμερικανός ύφους 2,01 αναμένεται στην Αθήνα και στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να πείσει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, 
προκειμένου να το δώσει το ΟΚ για την παραμονή του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν. Όσον αφορά τον Χάντερ, μπορεί να παίξει 
και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού υπάρχει κενή η μία από τις δύο θέσεις του δεύτερου ξένου, και μάλιστα το 
οξύμωρο είναι ότι παίζει σε θέσει σέντερ. Ο Μπράντον Χάντερ φόρεσε πέρυσι τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, με τους οποίος είχε 
μέσο όρο 3,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 7 λεπτά συμμετοχής σε 31 αγώνες. Εφέτος αγωνίστηκε σε ομάδα του CBA με συμπαίκτη 
τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ρόντι Μπιούφορντ. Είναι απόφοιτος του κολλεγίου του Οχάϊο, όπου τη σεζόν 2002-03 μ.ο 
21,5 πόντους και 12,6 ριμπάουντ. Στο ΝCAA έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία που πέρασε τους 2.000 πόντους και τα 1.000 
ριμπάουντ στην περιφέρειά του. 
 
Η απόδοση του Φλάβιο Κονσεϊσάο στο ντέρμπι ήταν μάλλον η σταγόνα που έκανε το πορτήρι να ξεχειλίσει στον Παναθηναϊκό 
αναφορικά με τις εμφανίσεις του Βραζιλιάνου. Το συμβόλαιο του λήγει σε δύο χρόνια, όμως οι σκέψεις των πρασίνων είναι να 
βρεθεί λύσει για να αποδεσμευτεί το καλοκαίρι. το τριετές κλειστό συμβόλαιο του παίκτη δεν είναι εύκολο να σπάσει από τη στιγμή 
μάλιστα που οι ετήσιες αποδοχές του είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αλμπέρτο Μαλεζάνι φέρεται διατεθειμένος να κρατήσει τον 
Κονσεϊσάο εκτός ενδεκάδας για αρκετό καιρό, ενώ στο επόμενο ματς με τον Ιωνικό θα μείνει στην εξέδρα λόγω τιμωρίας. 
 
Χέρι-χέρι στην κορυφή της Α1 Βόλεϊ των Ανδρών συνεχίζουν οι δύο πρωτοπόροι Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Οι "πράσινοι" 
επικράτησαν Παγκρατίου εκτός έδρας με 3-1 σετ, ενώ ο "Γηραιός" νίκησε εντός έδρας στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής τον 
Ολυμπιακό με 3-0 σετ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας με 3-0 σετ την ΑΕ Νίκαια, η Λαμία επικράτησε εκτός 
έδρας του Πανερυθραϊκού με 3-0 σετ, η ΕΑ Πατρών νίκησε εντός έδρας τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 3-1 σετ, και στο παιχνίδι 
που ολοκλήρωσε την 13η αγωνιστική, η Ορεστιάδα νίκησε εντός έδρας τον Πανελλήνιο με 3-1 σετ. 
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Τα επίσημα εγκαίνια των εκδηλώσεων "Πάτρα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης", πραγματοποίησε το μεσημέρι ο 
υφυπουργός Πολιτισμού, Πέτρος Τατούλης, παρουσία και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου. Ο υφυπουργός 
Πολιτισμού νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στον εκθεσιακό χώρο της πρώην χαρτοποιίας Λαδόπουλου, όπου βρίσκεται και η έδρα 
του Οργανισμού "Πάτρα 2006" ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πιστώσεις ύψους 157, 5 εκατομμυρίων ευρώ για 
επενδύσεις στον πολιτισμό, προσθέτοντας ότι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπογραφούν και οι προγραμματικές 
συμβάσεις. Αναφερόμενος δε στη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο Πατρέων είπε πως "ήταν ένα πρωτόγνωρο 
μοντέλο συνεργασίας, μεταξύ φορέων που άφησαν πίσω τους τις κομματικές και πολιτικές πεποιθήσεις τους, και απέδωσε καρπούς". 
Ο κ. Τατούλης, δεν παρέλειψε να κάνει και ιδιαίτερη αναφορά και στο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και ειδικότερα στη 
συμβολή των Ευάγγελου Βενιζέλου και Θεόδωρου Πάγκαλου για να αναλάβει η Πάτρα την εκδήλωση.  
 
Το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και της ελληνικής διεκδίκησης, όλο και πιο 
συχνά έρχεται στην επιφάνεια. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η περίπτωση του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέρδης, το οποίο προτίθεται 
να επιστρέψει θραύσμα από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα. Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, στην Φρανκφούρτη θα 
παρουσιαστεί η έκθεση του υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη» με θέμα «Η επανένωση των 
Μαρμάρων του Παρθενώνα - Πολιτιστική Επιταγή». Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή ώς τις 5 Φεβρουαρίου στο δημαρχείο της 
Φρανκφούρτης και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Την 
παρουσίασή της θα κάνει στην τελετή των εγκαινίων ο εκπρόσωπος του Iδρύματος «Μελίνα Μερκούρη», Σπύρος Μερκούρης, ενώ 
χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Φρανκφούρτης, δρ Χανς - Βέρνχαντ Νόρντοφ, ο πρόεδρος της 
Ενωσης Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ευγένιος Χαϊτίδης κ.ά. Δείγματα αυτής της 
έκθεσης πήραμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στην Ουνέσκο. 
 
Σε κυνήγι ακατάλληλων προς κατανάλωση προϊόντων βρίσκονται -χωρίς να κάνουν διάλειμμα - οι υπηρεσίες των νομαρχιών καθώς 
καθημερινά αποκαλύπτονται νέα καταστήματα-χαβούζες. Συχνά, μάλιστα, οι ιδιοκτήτες τους διαφεύγουν τη σύλληψη για καιρό. 
Μεγάλες ποσότητες ακατάλληλων κρεάτων και πουλερικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκ νέου από τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες της νομαρχίας Αθηνών στην Κεντρική Αγορά (Βαρβάκειος Αγορά). Την ίδια στιγμή ασύλληπτος παρέμενε έως αργά χθες 
το βράδυ ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου κ. Γ. Γκόγκος όπου «διατηρούσε» σε κρυφή αποθήκη της αγοράς 152 κιλά κρέατος 
ανάμεσα σε ποντίκια, κατσαρίδες και αράχνες. Συγκεκριμένα η Νομαρχία Αθηνών πραγματοποίησε ελέγχους σε εννέα συνολικά 
καταστήματα της Βαρβακείου Αγοράς. Στο κατάστημα «Σπυριδούλα Παναγιωτοπούλου Ο.Ε. (Φιλοποίμενος 14, Αθήνα) οι 
κτηνίατροι της νομαρχίας εντόπισαν και κατέσχεσαν 522 κιλά κρέατα και πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα, τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά των οποίων ήταν αλλοιωμένα. Τα προϊόντα θα καταστραφούν και η υπόθεση θα απασχολήσει τον εισαγγελέα. 
 
Περιοδεία σε δέκα πόλεις της Γερμανίας θα δώσει το Ελληνικό Θέατρο του Βούπερταλ στο πλαίσιο του εορτασμού των 15χρονων 
από την ίδρυση του. Οι παραστάσεις στηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιούνται σε 
συνεργασία της Ο.Ε.Κ. Γερμανίας. Όπως επισημαίνει η Μαρία Καραβία, ιδρύτρια και διευθύντρια του θεάτρου, μετά από 15 χρόνια 
για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Ζαχόπουλος, έδειξε ενδιαφέρον και 
ενίσχυσε τις δραστηριότητες του Ελληνικού Θεάτρου Βούπερταλ εκτιμώντας τις υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δραστηριότητες του 
θεάτρου και τη συμβολή του στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 
Κτηνίατρος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης μετέβη και εξέτασε πτηνοτροφική μονάδα στο 
Ασβεστοχώρι, όπου, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας βρέθηκαν πολλά νεκρά πουλερικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Νομαρχίας, δεν ανευρέθησαν νεκρά πουλερικά και από την εξέταση των πουλερικών και των στοιχείων που διατηρούνται στην 
πτηνοτροφική εκμετάλλευση το σμήνος εκρίθη απολύτως υγιές. «Ως εκ τούτου δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους 
κατοίκους Ασβεστοχωρίου και της πόλης της Θεσσαλονίκης», καταλήγει η ανακοίνωση. 
 
Χωρίς επικουρική σύνταξη κινδυνεύουν να μείνουν τουλάχιστον 100 χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας, ύστερα από 
γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και προνοιακά 
ιδρύματα αλλάζουν καθεστώς ασφάλισης. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ των Νέων της Τρίτης, στο έγγραφο του Λογιστηρίου 
αναφέρεται ότι όσοι προσλαμβάνονται σε νοσοκομεία ή προνοιακά ιδρύματα θα υπάγονται πλέον σε ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, 
δεν θα δικαιούνται δηλαδή εφάπαξ και επικουρική σύνταξη. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτό θα ισχύσει και για τους ήδη 
υπηρετούντες στους τομείς αυτούς, οι οποίοι εδώ και χρόνια καταβάλλουν επικουρικές εισφορές. Ήδη από τα σωματεία των 
εργαζομένων έχουν ζητηθεί οι σχετικές διευκρινίσεις, ενώ η ΑΔΕΔΥ αντιδρά προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Με τον 
προηγούμενο νόμο, οι εργαζόμενοι στους προαναφερόμενους τομείς ασφαλίζονταν είτε στο Δημόσιο είτε στο ΙΚΑ με ειδικό 
καθεστώς, το οποίο τους εξομοίωνε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά με τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.  
 


