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Ο φωτογράφος της «ζωής» -ιλά στον «Ε.Κ.»
Μαύρη η
κατάσταση
στη Λέσβο, λέει
Του ανταποκριτή 0ας
Γιάννη Σοφιανού

Υποστήριξε την
ελεύθερη γνώ(η
ΝΙΟΥ ΧΕΒΕΝ. ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ.
Εντονη αντιπαλότητα ξέσπασε
ανά0εσα σε ο0άδα φοιτητών και
φοιτητριών του διάση0ου Πανεπιστη0ίου Yale (Γιέιλ) και στον
ο0ογενή καθηγητή της Κοινωνιολογίας και ιατρού Aρ. Νικολάου Χριστάκη και της συζύγου
του Ερικας. Υπογρα00ίζεται ότι
ο Aρ. Χριστάκης είναι και διευθυντής του Cilliman College και
η σύζυγός του είναι υποδιευθύντρια στο ίδιο Κολέγιο. Αιτία και
επίκεντρο της δια0άχης ήταν 0ερικές στολές για την α0φίεση
της πρόσφατης γιορτής του Halloween (Χάλογουϊν), τις οποίες
0ερικοί φοιτητές και φοιτήτριες
θεώρησαν ότι ήταν προσβλητικές και ζήτησαν την απαγόρευσή τους.
Από την άλλη 0εριά, το ζεύγος Χριστάκη είχε διαφορετική
άποψη ανάγοντας το θέ0α στο
επίπεδο της ελεύθερης έκφρασης, οπότε σύ0φωνα 0ε τον α0ερικανικό Τύπο, αλλά και την
εφη0ερίδα «Daily Mail» του
Λονδίνου ξέσπασε 0ία άνευ προηγου0ένου αψι0αχία, η οποία
έφτασε στα όρια των φωνασκιών
και υβριστικών επιθέσεων ιδιαίτερα εναντίον του καθηγητή
Χριστάκη, του οποίου 0άλιστα
ζητούσαν την αποπο0πή του
από το Πανεπιστή0ιο Yale.
Σε επικοινωνία του «Εθνικού
Κήρυκα» 0ε το Γραφείο του Aρ.
Χριστάκη, η ιδιαιτέρα του γρα00ατέας Κι0 0ας είπε ότι «αυτή
τη στιγ0ή ταξιδεύει εκτός ΗνωΣυνέχεια στη σελίδα 5

Ε(αθε ότι
είναι έγκυος
πριν γεννήσει
ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ. Το πρώτο της
παιδί σε ηλικία 47 ετών γέννησε
0ία γυναίκα στο Μπέβερλι Χιλς
της Μασαχουσέτης, χωρίς 0άλιστα να έχει αντιληφθεί πως ήταν
έγκυος.
Πιο συγκεκρι0ένα, η Τζούντι
Μπράουν έσπευσε στο νοσοκο0είο την περασ0ένη Τετάρτη πεπεισ0ένη πως κάτι τρο0ερό συνέβαινε. Η 47χρονη υπέφερε
από έντονο κοιλιακό πόνο και
πίστευε πως είχε πέτρα στα νεφρά.
Το ιατρικό προσωπικό ό0ως
στο νοσοκο0είο του Μπέβερλι
Χιλς ανακάλυψε πως η Μπράουν
ήταν υγιέστατη και ετοι0αζόταν
να φέρει στον κόσ0ο ένα 0ωρό.
Μάλιστα ήταν το πρώτο 0ωρό
για την οικογένεια.
Το κοριτσάκι 0ε το όνο0α Καρολίν Ρόουζ γεννήθηκε 0ία ώρα
0ετά και είναι υγιέστατο.

ΜΠΕΜΠΕΤΟ ΜΑΘΙΟΥΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Ενας νεκρός από πυροβολισ"ούς στο Μανχάταν
Ενα άτοDο νεκρό και δύο τραυDατίες είναι ο απολογισDός ανταλλαγής πυροβολισDών που σηDειώθηκε χθες το πρωί κοντά
στο σιδηροδροDικό σταθDό Penn Station στο Μανχάταν. Οι

πυροβολισDοί ήταν το αποτέλεσDα λογοDαχίας του ενόπλου
Dε τα άλλα τρία άτοDα που σηDειώθηκε λίγο νωρίτερα Dέσα σε
ένα ταχυφαγείο (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 11).

Του PηDήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η κοινότητα του
Αγίου Aη0ητρίου Αστόριας το
0εση0έρι της Κυριακής γιόρτασε
την 88η επέτειο της ιδρύσεώς
της και την 58η επέτειο της
ιδρύσεως του ο0ώνυ0ου Η0ερήσιου Σχολείου και βράβευσε τον
ευεργέτη του Λυκείου Aρα Απόστολο Τα0πάκη.
Οι εκδηλώσεις της Κυριακής
ξεκίνησαν 0ε τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Aη0ητρίου
Αστόριας και συνεχίστηκαν 0ε
το επίση0ο γεύ0α που παρατέθηκε στο «Terrace on the Park»
στο Φλάσινγκ και στο οποίο παρακάθισαν τριακόσια περίπου
0έλη και υποστηρικτές τόσο της
κοινότητας, όσο και του 0οναδικού και του 0εγαλύτερου ολοκληρω0ένου εκπαιδευτικού συστή0ατος σε όλη την Α0ερική,
δάσκαλοι, γονείς και παιδιά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του ιστορικού

Ιατρικού Συλλόγου της Νέας
Υόρκης, οι οποίοι ήρθαν να τι0ήσουν τον Aρα Τα0πάκη, διότι
είχε διατελέσει πρόεδρος και
προ έξι ετών δώρισε στον Σύλλογο το δικό του Ιατρείο που
διατηρούσε στο Μπρούκλιν.
Παραβρέθηκαν αρκετοί δωρητές, καθώς επίσης και αποδέκτες του Οδύσσειου Βραβείου
που είναι το ανώτατο βραβείο
της κοινότητας το οποίο έχει θεσπιστεί το 1997 και 0έχρι στιγ0ής έχει απονε0ηθεί 0όνο σε δέκα προσωπικότητες.
Η εκδήλωση αυτή, όπως ανέφερε και κατά τη διάρκεια της
ο0ιλίας του ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και συνά0α παρουσιαστής της εκδήλωσης Νίκος Ανδριώτης, ήταν η τελευταία
από 0ια σειρά εκδηλώσεων που
διοργάνωσε η κοινότητα για τα
ονο0αστήριά της.
Οι εκδηλώσεις, όπως έγραψε
ο «Ε.Κ.», ξεκίνησαν την Κυριακή
Συνέχεια στη σελίδα 5

έδωσε
τα ονό(ατα
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Από αριστερά: ο π. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος, ο τιDώDενος Pρ Απόστολος ΤαDπάκης, ο πρόεδρος ΕDDανουήλ Pρίτσας
και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Νίκος Ανδριώτης.

Από το
Μαραθώνιο
της ΝY στον
Αθηνών
Του ανταποκριτή 0ας
Αρη Παπαδόπουλου

θώς και η αφοσίωση και ο επαγγελ0ατισ0ός της.
Παράλληλα προσέφερε το
ποσό των $23.000 ως εξής: Στην
Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης
$10.000, στην Ακαδη0ία του
Αγίου Βασιλείου $5.000, στην
Εδρα Ελληνικών Σπουδών

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η ολυ0πιονίκης Αθανασία Τσου0ελέκα που 0αζί 0ε την
φίλη και αθλήτριά της Μαίρη
Λιάρου - Μπαρ0παρή έτρεξαν
στο φετινό Μαραθώνιο της Νέας
Υόρκης, αποκο0ίζοντας πολύ δυνατά συναισθή0ατα, συ00ετείχαν και στον αυθεντικό Μαραθώνιο, την Κυριακή.
Οι δυο διαφορετικές ε0πειρίες 0ε τα ανάλογα συναισθή0ατα που δη0ιουργούν αποτυπώνονται στις σκέψεις τους
όπως τις εξέφρασαν στον «Εθνικό Κήρυκα», παράλληλα 0ε τις
ευχαριστίες τους για την ανταπόκριση που είχαν από την Ο0ογένεια κατά την παρα0ονή τους
στη Νέα Υόρκη.
Να ση0ειωθεί πάντως, ότι
επειδή 0εσολάβησε 0όνο 0ία
εβδο0άδα από τον ένα Μαραθώνιο στον άλλο, δεν υπήρχε
χρόνος προετοι0ασίας. Ετσι
στον κλασικό της Αθήνας, η κ.
Λιάρου έτρεξε τα δέκα χιλιό0ετρα ενώ η Αθανασία έτρεξε τα 5
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
.ευτέρα 9 Νοε6βρίου 2015
$1.07
$0.75
ΚΑΙΡΟΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βροχερός 53-60
ΑΥΡΙO: Νεφελώδης 51-60
ΑΘΗΝΑ: 50-73
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 59-76

WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Από αριστερά, οι: Γ. Φιλιππάτος, Κ. Λογοθέτης, Σ. Σιδεριάς, Λ. Αρβανίτης, Τ. ΛάDπρος, Ιωάννης
Σακελλάρης, Αντωνία Μπλετσάκη, P. Λογοθέτης, Επ. Ευάγγελος, Α. Καϊάφας, Β. Φιλίππου.

Βράβευσαν την Αντωνία Μπλετσάκη
Του Κων/νου Βουζάκη

1-888-547-9527
1-718-784-5255
ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

info@ekirikas.com
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Tι"ήθηκε ο )ρ. Τα"πάκης για την προσφορά του Ο Πανούσης
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Αυτή η φωτογραφία δείχνει ελπίδα και ζωή σε 0ία περιοχή όπου υπάρχει θάνατος»,
δήλωσε ο φωτορεπόρτερ, Λευτέρης Παρτσάλης στον «Ε.Κ.»
για τη συγκλονιστική εικόνα
που απαθανάτισε στη Λέσβο,
των τριών γιαγιάδων που φροντίζουν ένα προσφυγόπουλο, 0ε
την 0ητέρα του να στέκεται δίπλα.
Ο κ. Παρτσάλης, ωστόσο,
επεσή0ανε πως στο προσφυγικό
και ειδικά η κατάσταση που είδε
ο ίδιος στη Λέσβο, η πραγ0ατικότητα είναι «0αύρη».
Οπως είπε, «η φωτογραφία
0ου ‘συνέλαβε’ την αλληλεγγύη
κατοίκων του νησιού και των
εθελοντών εν γένει. Αλλά είναι
σταγόνα αισιοδοξίας για ανθρώπους που ξεφεύγουν από τα
δόντια του χάρου, γιατί το όλο
θέ0α είναι ‘0αύρο’. Μην πά0ε
να το φτιάξου0ε 0ε αυτή την ει-

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Φιλανθρωπικό
Ιδρυ0α Πανγκριγκόριαν της Νέας Ιερσέης, το βράδυ της Κυριακής, γιόρτασε στο ο0ογενειακό
κέντρο «The Venetian» στο
Γκάρφιλντ, την 31η επέτειο της
ιδρύσεώς του και βράβευσε την
εκτελεστική διευθύντρια της

εταιρείας του Πανγκριγκόριαν,
Αντωνία Μπλετσάκη (Τόνι).
Η κ. Αντωνία (Τόνι) Μπλετσάκη, ως εκτελεστική διευθύντρια της Pan-Gregorian Enterprises Inc. και του Φιλανθρωπικού
Ιδρύ0ατος Πανγκριγκόριαν, έχει
αφιερώσει τη ζωή της στους σκοπούς του Ιδρύ0ατος και η συ0βολή της υπήρξε ση0αντική, κα-

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου κατέθεσε χθες
στοιχεία και ονό0ατα ο πρώην
υπουργός Aη0όσιας Τάξης, Γ.
Πανούσης, 0ετά τη συνέντευξή
του για τις καταγγελίες του περί
σχέσεων στελεχών της κυβέρνησης 0ε τρο0οκράτες. Παράλληλα, κατέθεσε και στην εισαγγελέα κατά της Aιαφθοράς για τα
λεγό0ενά του ότι στην «Αστυνο0ία υπάρχει πολύ χρή0α».
Ο κ. Πανούσης, συνοδευό0ενος από τον πρόεδρο του AΣΑ
κ. Αλεξανδρή, παρέ0εινε στον
Αρειο Πάγο για λίγη ώρα καταθέτοντας σχετικά έγγραφα. Σύ0φωνα 0ε πληροφορίες, ο κ. Παρούσης κατέθεσε στοιχεία 0ε
συγκεκρι0ένα ονό0ατα πολιτικών και 0η προσώπων, που είτε
ε0πλέκονται στις απειλές που
δέχθηκε, είτε ήταν γνωστές σε
αυτούς.
Σύ0φωνα 0ε πληροφορίες, τα
στοιχεία φέρονται να αφορούν
δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
ένα 0έλος της Πολιτικής Γρα00ατείας του κυβερνώντος κό00ατος.
Οπως δήλωσε ο κ. Πανούσης
εξερχό0ενος του Αρείου Πάγου,
«το σύνολο των στοιχείων το κατέθεσα για να το αξιολογήσει η
Aικαιοσύνη. Η άποψή 0ου είναι
ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό ό0ως θα το δει η Aικαιοσύνη. Το πολιτικό σύστη0α
δεν 0πόρεσε να κόψει τα καρκινώ0ατά του κι έτσι είναι η ώρα
της Aικαιοσύνης».
Το τι ακριβώς περιέχει ο φάκελος που ο κ. Πανούσης κατέθεσε στην εισαγγελέα αρνείται
ο ίδιος να το αποκαλύψει και το
κρατά ως επτασφράγιστο 0υστικό. Οπως ό0ως αποκάλυψε στη
συνέντευξη του στο «Πρώτο Θέ0α», για την οποία έγραψε χθες
ο «Εθνικός Κήρυξ», ο ίδιος όχι
0όνο γνωρίζει τα ονό0ατα των
0ελών του ΣΥΡΙΖΑ που απειλούν
τη ζωή του, αλλά είχε ενη0ερώσει προ τεσσάρων 0ηνών και τον
Συνέχεια στη σελίδα 7

Oικονο%ία: «Τα φροντιστήρια
δεν είναι πολυτέλεια να φορολογούνται 0ε 23%». Σελίδα 9.
Πολιτική: Πόντιοι έδιωξαν κακήν κακώς στελέχη Χρυσής Αυγής
στη Θεσσαλονίκη. Σελίδα 13.
Κοινωνία: Aωρεά $100.000
από την Ελληνική Πρωτοβουλία
στη ΜΕΤΑδραση. Σελίδα 13.
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«Τα φροντιστήρια δεν είναι πολυτέλεια να φορολογούνται >ε 23%» λένε γονείς
Toυ ανταποκριτή 'ας
Βασίλη Κουτσίλα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ισως να πρόκειται για τον
πιο συζητη'ένο φόρο που έχει
επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση.
Ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση
έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, γκρίνιες στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων και
φροντιστηρίων και αναστάτωση
στους γονείς που δεν ξέρουν τελικά τι δίδακτρα θα πληρώνουν.
Λίγες η'έρες αφότου ο συγκεκρι'ένος φόρος ψηφίστηκε,
ξεκίνησαν οι προσπάθειες για
την κατάργησή του, ακό'α και
από την ίδια την κυβέρνηση, 'ε
πιο πρόσφατη αυτή που έκανε
λόγο για κλι'ακωτό ΦΠΑ, 0 στα
νηπιαγωγεία, 6% στα φροντιστήρια και 13% στα ιδιωτικά σχολεία - κάτι που τελικά προσέκρουσε στην άρνηση της τρόικας.
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει να έχει διάθεση να
καταργήσει τον φόρο, δεν είναι
λίγα εκείνα τα στελέχη της ('εταξύ των οποίων και ο ίδιος ο
υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης) που είτε δηλώνουν ξεκάθαρα, είτε αφήνουν να εννοηθεί,
ότι ο εν λόγω φόρος είναι δίκαι-

ος αφού πλήττει τους «κατέχοντες».
Ωστόσο, οι γονείς -κυρίως
των παιδιών που φοιτούν στα
φροντιστήρια της χώρας- φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.
«Πώς 'πορού'ε να θεωρού'αστε ‘κατέχοντες’ και να φορολογού'αστε ανάλογα όταν ο σύζυγός 'ου είναι άνεργος και εγώ
εί'αι η 'όνη που εργάζο'αι στην
οικογένειά 'ας; Παρόλα αυτά
δεν γίνεται ο γιος 'ας να 'ην
πάει φροντιστήριο. Mεν 'πορού'ε να στερήσου'ε από το παιδί
τη δυνατότητα να περάσει στο
πανεπιστή'ιο. Ξέρετε κανέναν
να πέρασε στο πανεπιστή'ιο χωρίς να κάνει φροντιστήριο;» είναι
τα λόγια της Mή'ητρας Πανοπούλου, της οποίας ο γιος φοιτά
στη Β’ Λυκείου.
«Τα δίδακτρα 'ηνιαίως ανέρχονται στα 240 ευρώ. Πρόκειται
για χρή'ατα που τα δίνου'ε 'ε
θυσίες και 'ε συνεισφορά ακό'α
και των παππούδων του. Αν επιβληθεί ο ΦΠΑ θα πάνε κοντά
στα 300 ευρώ. Η διαφορά δεν
είναι α'ελητέα», συνέχισε εκείνη προς τον «Ε.Κ.».
Στο ίδιο 'ήκος κύ'ατος είναι
και τα λόγια του Μανόλη Σιδέρη,
του οποίου η κόρη επίσης είναι

στη Β’ Λυκείου. «Mεν έχεις άλλη
επιλογή από το να στείλεις το
παιδί σου στο φροντιστήριο. Το
δη'όσιο σχολείο θα έπρεπε να
έχει βελτιωθεί πρώτα, ώστε να
'ην είναι απαραίτητη ανάγκη τα
φροντιστήρια και 'ετά να επιβάλει τέτοιους φόρους».

Στην οικογένεια Σιδέρη, ο
'όνος που φέρνει εισόδη'α εδώ
και τέσσερα χρόνια είναι ο ίδιος
ο 50χρονος. «Η σύζυγος έπαψε
να εργάζεται το 2011. Mούλευε
σε ένα κατάστη'α 'ε κουρτίνες
το οποίο έκλεισε. Από τότε η οικογένεια έχει αναγκαστεί να πε-

ριορίσει ση'αντικά τα έξοδά της.
Mεν θα 'πορούσε ό'ως να κόψει
το φροντιστήριο των παιδιών.
Ακολουθούν άλλα δύο κορίτσια.
Ούτε σε αυτά θα διανοηθού'ε
να 'ην τα στείλου'ε φροντιστήριο».
Για τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων, η επιβολή του ΦΠΑ
αποτελεί αιτία πολέ'ου 'ε την
κυβέρνηση.
«Πρόκειται για ένα ιδεοληπτικό 'έτρο που πρέπει να καταργηθεί. Και δεν αναφέρο'αι 'όνο
στα φροντιστήρια, αλλά σε όλη
την ιδιωτική εκπαίδευση», λέει
στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος της Ο'οσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης
Βαφειαδάκης.
Στο ερώτη'α δε, αν η επιβολή του ΦΠΑ στην εκπαίδευση
ήταν πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ή της τρόικας, ο κ. Βαφειαδάκης ήταν κατηγορη'ατικός: «Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για πρόταση της κυβέρνησης.
Κατ’ αρχάς α'φιβάλλω αν οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι εδώ
υπάρχουν φροντιστήρια. Από τη
στιγ'ή 'άλιστα που ανα'ένονται
συγκεκρι'ένα έσοδα από τον
φόρο είναι προφανές ότι τα στοιχεία για τους τζίρους των φροντιστηρίων τα έδωσε η ελληνική

πλευρά», συνέχισε ο κ. Βαφειαδάκης.
«Ουσιαστικά θα 'ας αναγκάσουν, είτε να απορροφήσου'ε
ε'είς τον φόρο, είτε να τον 'ετακυλήσου'ε στους 'αθητές, δηλαδή στους γονείς τους. Και στις
δύο περιπτώσεις χα'ένα θα είναι
τα φροντιστήρια. Αν τον απορροφήσου'ε όχι 'όνο θα περιορίσου'ε το πενιχρό κέρδος 'ας,
αλλά θα αρχίσου'ε και να χάνου'ε, πράγ'α που ση'αίνει ότι
θα κάνου'ε περικοπές στο προσωπικό. Αν τον 'ετακυλήσου'ε
αυτούσιο, είναι σίγουρο ότι θα
υπάρχουν γονείς που δεν θα
'πορούν να ανταποκριθούν και
το αποτέλεσ'α θα είναι να ξεγράψουν τα παιδιά τους» λέει,
εξάλλου, στον «Ε.Κ.» ο Νίκος Καλογερόπουλος ιδιοκτήτης ενός
συνοικιακού
φροντιστηρίου
στους Α'πελόκηπους.
«Το χειρότερο από όλα είναι
ότι αν τελικά το 'έτρο ισχύσει,
οι 'εγάλοι κερδισ'ένοι θα είναι
όσοι κάνουν ιδιαίτερα. Είναι λογικό οι γονείς να στραφούν προς
αυτή τη λύση, αφού ουσιαστικά
θα είναι το ίδιο από οικονο'ικής
άποψης. Και 'ε τα ιδιαίτερα ως
γνωστόν δεν αποδίδεται κανενός
είδους ΦΠΑ. Είναι η αποθέωση
της παραοικονο'ίας», κατέληξε.

Από το Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης στον αυθεντικό της Αθήνας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
και τα 10 χλ'. Επίσης, από την
ο'άδα που προπονεί η κ. Τσου'ελέκα στο «Holmes Place» περί
τα 30 άτο'α έτρεξαν στην κλασική διαδρο'ή του Μαραθωνίου.
Η κ. Τσου'ελέκα
Μιλώντας για τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, η Ολυ'πιονίκης του 2004 Αθανασία Τσου'ελέκα 'ας λέει ότι «αυθόρ'ητα
είπα ‘Ναι’ στην πρόσκληση να
τρέξω στο Μαραθώνιο της Νέας
Υόρκης για φιλανθρωπικό σκοπό
(Make A Wish Greece) και τελικά αποδείχθηκε 'ια από τις πιο
ό'ορφες γρήγορες αποφάσεις
της ζωής 'ου!».
Γιατί; Ρωτά'ε.
Η απάντηση 'άλλον προφα-

νής: «Ενα 'οναδικό ταξίδι γε'άτο χα'ογελαστούς ανθρώπους,
χρώ'ατα, συναισθή'ατα, φανταστικά κτίρια, πανέ'ορφα τοπία. Η Νέα Υόρκη είναι τελικά
το κέντρο του σύγχρονου κόσ'ου και δεν είναι τυχαίο. Πρώτη 'ου φορά στην πόλη αυτή
και πρόλαβα να δω και να ζήσω
και τους πέντε δή'ους της σε
'ια η'έρα!!! Την η'έρα του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης του
δη'οφιλέστερου Μαραθωνίου
όλου του Κόσ'ου. Ετρεξα για φιλανθρωπικό σκοπό για το Ελληνικό ‘Make A Wish’ κρατώντας
'έσα 'ου την ‘Ελλάδα’, όπως κάνω σε κάθε 'ου αγώνα».
Η κ. Τσου'ελέκα προσθέτει
'άλιστα, πως «ένιωσα περήφανη
για τη Γαλανόλευκη που κυ'άτιζε στα χέρια των συ'πατριω-

τών 'ου, του Φώτη, της Mή'ητρας, της Ειρήνης, της Ολγας
που περί'εναν να 'ε δουν να
περνώ τρέχοντας και 'ου φώναζαν 'ε χαρά: ‘Αθανασία σε αγαπά'ε’! Θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους Ελληνες της Νέας
Υόρκης που γνώρισα και τους
άλλους που δεν πρόλαβα να
γνωρίσω, παρότι ξέρω ότι ήθελαν να έρθουν στον τερ'ατισ'ό
να γιορτάσουν 'αζί 'ου, αλλά
οι δρό'οι γύρω από το Central
Park είχαν κλείσει και δεν τα κατάφεραν να έρθουν από την
Αστόρια που γιόρταζαν την 28η
Οκτωβρίου, την εθνική 'ας εορτή».
Πάντως, όπως 'ας είπε «στην
εκδήλωση που οργάνωσε ο φορέας AGAPW (Association of
Greek American Professional
Women) υποσχέθηκα ότι θα εί'αι ‘κοντά’ σε όποιους Ελληνες
ή Ελληνίδες της Νέας Υόρκης θέλουν να βάλουν ένα πρόγρα''α
άσκησης στη ζωή τους, το οποίο
θα επι'ελού'αι εγώ προσωπικά.
Θα τηρήσω την υπόσχεσή 'ου
αυτή, όπως επίσης θα τηρήσω
και την υπόσχεση που έδωσα
στον εαυτό 'ου να επιστρέψω
στη Νέα Υόρκη για να ξανατρέξω το Μαραθώνιο αυτό».
Κληθείσα να 'ας πει αν συγκρίνονται οι δύο Μαραθώνιοι,
Αθηνών και ΝΥ, η κ. Τσου'ελέκα 'ας είπε «'όνο η απόσταση
είναι ίδια. Είναι δυο διαφορετικά πράγ'ατα, 'η 'ου ζητάτε να
τα συγκρίνω... Ο Μαραθώνιος
της Νέας Υόρκης είναι εντυπωσιακός, φαντασ'αγορικός 'ε
διαφορετικότητα από γειτονιά
σε γειτονιά... Στον αυθεντικό
ό'ως εκτός από όλη την ο'άδα
'ου (απλοί καθη'ερινοί άνθρωποι 'ε τις δουλειές τους, όχι
αθλητές) που πλέον ξέρου'ε τό-

Η κ. Αθανασία Τσου,ελέκα και η κ. Μαίρη Λιάρου ,ετά τον
Μαραθώνιο ΝΥ πανευτυχείς για τον τερ,ατισ,ό τους.

Από αριστερά, ο κ. Νικόλας Μπαρ,παρής, η κ. Μαίρη ΛιάρουΜπαρ,παρή, ο κ. Stephen Cooper (Α,ερικανός επιχειρη,ατίας,
,εγάλος υποστηρικτής του Make A Wish Greece) και η κ.
Samantha Cooper-Brandt (δικηγόρος).
σα προσωπικά πράγ'ατα ο ένας
για τον άλλο και έχου'ε περάσει
τόσα καλά και κακά εντός και
εκτός γηπέδων, που 'πορώ να
τους αποκαλώ και οικογένεια,
(ή my running family) υπάρχει
και πολύ συναίσθη'α. ‘Full of
emotion’! Ο τερ'ατισ'ός στο
Παναθηναϊκό Στάδιο .... Mεν
υπάρχει, είναι το κάτι άλλο!».
Μαίρη Λιάρου Από την πλευρά της, η κ. Μαίρη ΛιάρουΜπαρ'παρή λέει στον «Ε.Κ.»,
ότι «δίκαια ο Mαραθώνιος της
Νέας Υόρκης χαρακτηρίζεται ο
ο'ορφότερος 'αραθώνιος του
κόσ'ου, διότι συ''ετέχει όλος
ο κόσ'ος είτε δρο'είς είτε θεατές είτε εθελοντές είτε υποστηρικτικές 'ονάδες - όλοι 'αζί ανεξαιρέτως γιορτάζουν. Γιορτάζουν
την ‘υπέρβαση’ στους νό'ους
της κόπωσης, του πόνου, της

Συνδρο@ή @ε το Ταχυδρο@είο!
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απαισιοδοξίας, του φόβου και
ζουν τη χαρά της ζωντάνιας, της
κίνησης, της συ''ετοχής στον
αγώνα, της πίστης για τον τερ'ατισ'ό. Ο Μαραθώνιος στην
εποχή 'ας αλλά και απ’ ό,τι διαπίστωσα στη Νέα Υόρκη έχει
συ'βολικό χαρακτήρα. Είναι
ένας ύ'νος στην ανθρωπότητα
όπου χωρίς διακρίσεις σε ηλικία,
φυλετικό χρώ'α ή θρησκεία,
όλοι οι άνθρωποι είτε δρο'είς
είτε θεατές έχουν ένα σκοπό: να
συνδρά'ουν στον τερ'ατισ'ό,
δηλαδή στην ολοκλήρωση του
αγώνα, στην επίτευξη του στόχου.
«Mεν είναι τυχαίο ότι οι Α'ερικανοί δη'οσιογράφοι πρόβαλαν τις δύο πλευρές του αγώνα.
Τους 3 πρώτους αθλητές που
τερ'άτισαν και τους 3 τελευταίους..!!! ιστορίες ανθρώπων που
ξεπέρασαν βιολογικά και ψυχικά
ε'πόδια και έφθασαν στον τερ'ατισ'ό..!
»Η Νέα Υόρκη είναι ένα φαινό'ενο. Μετουσιώνει κάθε πολίτη της σε αγωνιστή».
- Γιατί αγωνιστή; τη ρωτά'ε.
Γιατί εκεί ο κάθε ένας δουλεύει non stop, αγωνίζεται για
τη βελτίωση της ζωής του!!!
Νιώθω ιδιαίτερα τυχερή και
προνο'ιούχα που ένιωσα τη 'αγεία αυτού του αγώνα γιατί παρότι Μαραθώνιος, παρότι κάλυψα 26,2 'ίλια τρέχοντας για 4
ώρες και 52 λεπτά, δεν δυσανασχέτησα, δεν λαχάνιασα, δεν
φοβήθηκα την απόσταση ούτε
'ια στιγ'ή. Η ενθάρρυνση και
η θετική ενέργεια των θεατών
που δεν έκαναν διάκριση σε
γνωστούς ή αγνώστους δρο'είς
ήταν πέρα για πέρα συγκινητική.
Μια γιορτή, ένα πανηγύρι
χαράς, ελπίδας, αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας που έχου'ε
ανάγκη στις 'έρες περισσότερο
από κάθε άλλη φορά».
Χεί'αρρος στα συναισθή'ατα
η κ. Λιάρου παρά το γεγονός ότι
επισκέπτεται συχνά τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, δεν ξέχασε να
πει ότι ευχαριστεί «τη Νέα Υόρκη - ευχαριστώ τους Ελληνες της
Νέας Υόρκης που κρατώντας την
ελληνική ση'αία χαιρέτιζαν
όλους τους δο'είς και κυρίως
τους 23 Ελληνες δρο'είς, ανά'εσα στους οποίους ή'ουν κι
εγώ και ο 17χρονος γιος 'ου.
»Ευχαριστώ και τον ‘Ε.Κ.’
επειδή 'ου δίνετε την ευκαιρία
να εκφράσω την χαρά 'ου και
να στείλω ένα 'ήνυ'α στους νέους ανθρώπους: ‘Να στοχεύουν
ψηλά χωρίς φόβο..! Να έχουν
πίστη στον έντι'ο αγώνα της ζωής και να 'ην παραιτούνται από
αυτόν’! Η ζωή 'ας είναι ένας 'αραθώνιος στον οποίο δεν τρέχου'ε ούτε ανταγωνιστικά, ούτε
ενάντια στον χρόνο. Τρέχου'ε
ενάντια στην ‘απόσταση’ και
πρέπει να ευχό'αστε ‘να είναι
'ακρύς ο δρό'ος’»!
Κληθείσα να συγκρίνει τους
δύο Μαραθωνίους, η κ. Λιάρου
'ας είπε ότι «κάθε Μαραθώνιος
είναι ξεχωριστός για πολλούς λόγους, εσωτερικούς και εξωτερι-

κούς. Εσωτερικούς ως προς τα
συναισθή'ατα που νιώθει ο δρο'έας κατά τη διάρκεια του αγώνα του, εξωτερικούς ως προς το
περιβάλλον, την οργάνωση των
φορέων όπως και τον κόσ'ο που
'ε την χαρά του και τη συ''ετοχή του δίνει ζωή στο γεγονός
και το κάνει δικό του κο''άτι.
Ο Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης
όπως η πόλη και ο κόσ'ος της
είναι ‘κοσ'οπολίτικος’. Πρόκειται για γιορτή και όχι για αγώνα..., έτσι τουλάχιστον ένιωσα
εγώ που έβλεπα όλους όσους
τερ'άτιζαν να γελούν, να αγκαλιάζονται να χορεύουν! Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
είναι διαφορετικός. Εχει σχεδόν
2.500 χρόνια Ιστορία. Πώς να
'ην γεννά σε κάθε έναν δρο'έα
ξεχωριστά συναισθή'ατα αυτή
η συ''ετοχή όταν ξεκινάει από
το πεδίο της 'άχης του Μαραθώνα και τερ'ατίζει στο Καλλι'άρ'αρο Στάδιο κάτω από την
Ακρόπολη των Αθηνών για να
φωνάξει το δικό του ‘ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ’. Αυτή είναι η διαφορά
του Αυθεντικού Ελληνικού Μαραθωνίου, είναι 'ια Ιστορική
διαδρο'ή που γίνεται κτή'α σου
και σε κάνει να νιώθεις κο''άτι
της Ιστορίας».

Η κ. Μαίρη Λιάρου στη διάρκεια του Μαραθωνίου ΝΥ. Κάτω, η κ. Αθανασία Τσου,ελέκα
στον αυθεντικό Μαραθώνιο
της Αθήνας, την Κυριακή.

Ερωτηθείσα σχετικά, 'ας είπε ακό'η ότι η εκστρατεία για
το «Make A Wish» που είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο στη
Νέα Υόρκη, κατόρθωσε να συγκεντρώσει από Α'ερικανούς
και ο'ογενείς περί τα 4.000 ευρώ.
Η κ. Λιάρου επίσης 'όνο κολακευτικά λόγια είχε να πει για
την Ο'ογένεια, ενώ δεν ξέχασε
να ευχαριστήσει τις κυρίες Ολγα
Αλεξάκου και Mή'ητρα Τα'πακοπούλου, που 'αζί 'ε τις άλλες
Ελληνοα'ερικανίδες
του
AGAPW είχαν ετοι'άσει την εκδήλωση για την ίδια και την κ.
Τσου'ελέκα.

