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ΑΓΡΙΝΙΟ. Η ΑΕΚ έβγαλε αντί-
δραση στο παιχνίδι της με τον
Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και
επικρατώντας με 3-1 επέστρεψε
στις επιτυχίες μετά την ήττα που
είχε γνωρίσει την προηγούμενη
αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ στη
Θεσσαλονίκη και έμεινε ψηλά
στον βαθμολογικό πίνακα. Πάν-
τως οι «κιτρινόμαυροι» δεν έπει-
σαν ξανά την απόδοσή τους κα-
θώς παρά το γεγονός ότι προ-
ηγήθηκαν νωρίς στο σκορ με

«Διπλό-ανάσα»
3-1 για την ΑΕΚ
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Επισκέπτες περπατούν, το Σάββατο, ανάμεσα στις λευκές σημαίες που στήθηκαν στην καλλιτε-
χνική εγκατάσταση «In America: Remember» της Σούζαν Μπρέναν Φίρτσενμπεργκ προς τιμήν
των Αμερικανών που πέθαναν από τον Covid-19, στο National Mall, στην Ουάσιγκτον.

700.000 οι νεκροί από Covid στις ΗΠΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σε κλιμάκωση των προ-
κλήσεών της έναντι της Ελλάδας
αλλά και της Κύπρου έχει επι-
δοθεί τα τελευταία εικοσιτετρά-
ωρα η Τουρκία αντιδρώντας ου-
σιαστικά στην ελληνογαλλική
αμυντική συμφωνία που υπε-
γράφη την περασμένη Τρίτη 28
Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα η Αγκυρα έφτασε
στο σημείο το Σάββατο, με ανα-
κοίνωση του υπουργείου των
Εξωτερικών της, να κάνει λόγο

για τουρκική υφαλοκρηπίδα
στην… Κρήτη και να απειλεί με
«μέτρα στο πεδίο» εν όψει των
ερευνών που έχει προγραμματί-
σει στην ΑΟΖ της η Κύπρος.

Ταυτόχρονα, η Αγκυρα προ-
ειδοποιεί και τη Γαλλία, χωρίς
να την κατονομάζει, σημειώνον-
τας ότι «τρίτες χώρες δεν θα
πρέπει να συμμετέχουν σε τέ-
τοιες μονομερείς ενέργειες».

Χθες, εξάλλου, η Τουρκία
προκειμένου να παρεμποδίσει
τον πλου και τις μετρήσεις από
το NAUTICAL GEO προχώρησε
σε δέσμευση περιοχής και ναυ-
τικές ασκήσεις. Η δέσμευση πε-
ριοχής με παράνομη NAVTEX εί-
ναι από την Κυριακή μέχρι και
τις 5 Οκτωβρίου.

Ως προς την ανακοίνωση του
τουρκικού ΥΠΕΞ, αυτή αναφέ-
ρει: «Οπως είναι γνωστό, ο λό-
γος των εντάσεων των τελευταί-
ων ετών στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι οι μαξιμαλιστικές
διεκδικήσεις θαλάσσιας δικαιο-
δοσίας της Ελλάδας και της Ελ-
ληνοκυπριακής Διοίκησης (σ.σ.
Κυπριακή Δημοκρατία) και οι
μονομερείς ενέργειές τους που
αγνοούν τα δικαιώματα και τα
συμφέροντα της χώρας μας και
της ‘ΤΔΒΚ’ στην Ανατολή Μεσό-
γειο».

Νέες απειλές
από την Αγκυρα

Μετά την ελληνογαλλική συμφωνία
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΝΥΤ»). Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες ξεπέρασαν τους
700.000 θανάτους από τον κο-
ρωνοϊό την Παρασκευή, ένα
ορόσημο που λίγοι ειδικοί είχαν
προβλέψει πριν από μήνες όταν
τα εμβόλια έγιναν ευρέως δια-
θέσιμα στο αμερικανικό κοινό.

Σε ό,τι αφορά δε τους τελευ-
ταίους 100.000 θανάτους από
τα μέσα Ιουνίου, το 97% ήταν
ανεμβολίαστοι, σε μία περίοδο
κατά την οποία η χώρα προσέ-
φερε ευρεία πρόσβαση σε εμβο-
λιασμούς. Και μάλιστα οι περισ-
σότεροι από τους νεκρούς αυ-
τούς των τελευταίων μηνών ανή-
κουν σε ηλικιακές ομάδες κάτω
των 55 ετών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
θνησιμότητας από οποιαδήποτε
άλλη χώρα με άφθονα εμβόλια.

Η νέα και ανησυχητική αύ-
ξηση των θανάτων αυτό το κα-
λοκαίρι σημαίνει ότι η πανδημία
του κορωνοϊού έχει γίνει η πιο
θανατηφόρα στην αμερικανική
ιστορία, ξεπερνώντας τον απο-
λογισμό της πανδημίας γρίπης
του 1918 και του 1919, που
σκότωσε περίπου 675.000 αν-
θρώπους.

«Αυτό το κύμα Δέλτα απλώς
διαπερνά τους μη εμβολιασμέ-
νους», δήλωσε ο Χάουαρντ Μαρ-
κέλ (Howard Markel), ιστορικός
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του
Μίσιγκαν. Οι θάνατοι που ακο-
λούθησαν τη μεγάλη διαθεσιμό-
τητα εμβολίων, πρόσθεσε, είναι
«απολύτως περιττοί».

Οι πρόσφατοι θάνατοι από
ιούς είναι διαφορετικοί από εκεί-
νους στα προηγούμενα κεφάλαια
της πανδημίας, δείχνει μια ανά-
λυση της «New York Times».

Οι άνθρωποι που πέθαναν
τους τελευταίους τρεισήμισι μή-
νες συγκεντρώνονται στο Νότο,
μια περιοχή που έχει καθυστε-
ρήσει τους εμβολιασμούς. Πολ-
λοί από τους θανάτους αναφέρ-

Παρά τη
μεγάλη

επάρκεια 
σε εμβόλια 
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AΓΚΥΡΑ. Πληθαίνουν τα δημο-
σιεύματα που υποστηρίζουν ότι
η υγεία του Τούρκου προέδρου,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επι-
δεινωθεί σημαντικά το τελευ-
ταίο διάστημα.

Αυτή τη φορά το «Foreign
Policy» αναφέρει ότι «ο Ερντο-
γάν μπορεί να είναι πολύ άρρω-
στος για να συνεχίσει να ηγείται
της Τουρκίας». Ο Τούρκος Πρό-
εδρος μπορεί πράγματι να είναι
ευάλωτος, αλλά όχι απαραίτητα
με τον τρόπο που πιστεύουν οι
περισσότεροι. Υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι μπορεί να είναι πολύ άρ-
ρωστος για να θέσει υποψηφιό-
τητα για επανεκλογή, σύμφωνα
με δημοσίευμα του έγκυρου
«Foreign Policy».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
τους τελευταίους μήνες στο φως

έχουν έρθει μια σειρά από βίντεο
στα οποία απεικονίζονται στιγμές
στις οποίες ο Τούρκος Πρόεδρος
δείχνει να μην είναι καλά. Σε ένα
από αυτά, για παράδειγμα, ο
Πρόεδρος φαίνεται να χρειάζεται
τη βοήθεια της γυναίκας του για
να ανέβει μία σκάλα.

Σε ένα άλλο, στο μαυσωλείο
του ιδρυτή της Τουρκίας Μου-
σταφά Κεμάλ Ατατούρκ δείχνει
ζαλισμένος ενώ, σε ένα ακόμη,
φαίνεται να μπερδεύει τα λόγια
του.
Οι πιθανοί διάδοχοι Ερντογάν

Το δημοσίευμα, όμως, πα-

ρουσιάζει και τα σενάρια διαδο-
χής, με τον Χουλουσί Ακάρ να
φαίνεται ο πιθανότερος αντικα-
ταστάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, αξί-
ζει να εξεταστεί το ενδεχόμενο
άλλος ισχυρός άνδρας να κυβερ-
νήσει μια Τουρκία μετά τον Ερν-
τογάν, ίσως σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Μεταξύ των ισχυ-
ρότερων προσωπικοτήτων στην
Τουρκία, εκτός από τον Ερντο-
γάν, είναι ο επικεφαλής των
πληροφοριών Χακάν Φιντάν, ο
υπουργός Εθνικής Αμυνας Χου-
λουσί Ακάρ και ο υπουργός Εσω-
τερικών Σουλεϊμάν Σόιλου. Από
τους τρεις, ο Ακάρ φαίνεται να
είναι σε καλύτερη θέση για να

Αεροπλάνο συνετρίβη σε κτίριο στο Μιλάνο  
Αστυνομικοί και πυροσβέστες μπροστά στο κτίριο στο οποίο συνετρίβη χθες ένα μικρό τουρι-
στικό αεροσκάφος. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Μιλάνο, ενώ
και οι έξι επιβαίνοντες (πέντε τουρίστες και ο πιλότος) ανασύρθηκαν νεκροί. 

«Ο Ερντογάν είναι πολύ άρρωστος»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («WSJ»). Η αύ-
ξηση-ρεκόρ των τιμών των κα-
τοικιών κατέστησε την ιδιοκτη-
σία ενός σπιτιού λιγότερο προ-
σιτή από κάθε άλλη στιγμή μετά
την οικονομική κρίση.

Το μέσο αμερικανικό νοικο-
κυριό θα χρειαζόταν το 32,1%
του εισοδήματός του για να κα-
λύψει πληρωμές στεγαστικών
δανείων σε σπίτι μεσαίας τιμής,
σύμφωνα με την Federal Reserve
Bank of Atlanta. Αυτό είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό από τον
Νοέμβριο του 2008, όταν οι
ίδιες δαπάνες θα χρειάζονταν το
34,2% του εισοδήματος.

Οι υπερτιμολογημένες τιμές
των κατοικιών στις κτηματαγο-
ρές σε όλη τη χώρα ακυρώνουν
τον αντίκτυπο των μετριοπαθώς
υψηλότερων εισοδημάτων και
των ιστορικά χαμηλών επιτο-
κίων, δύο παράγοντες που συ-
νήθως κάνουν την ιδιοκτησία
ενός σπιτιού πιο προσιτή. Οι τι-
μές αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ
για τέταρτο συνεχόμενο μήνα
τον Ιούλιο, λόγω της έλλειψης
προς πώληση κατοικιών. Οι
υψηλότερες τιμές απαιτούν από
τους αγοραστές να λαμβάνουν
μεγαλύτερα δάνεια, ουσιαστικά
υπογράφοντάς τα για να πραγ-

ματοποιούν μεγαλύτερες πλη-
ρωμές στεγαστικών κάθε μήνα
για χρόνια.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
της Ατλάντα υπολογίζει την προ-
σιτότητα χρησιμοποιώντας ένα
μέσο τρίμηνο των μέσων τιμών
των κατοικιών από την CoreL-
ogic Inc. και τα μέσα εισοδήμα-
τα των νοικοκυριών με βάση τα
στοιχεία της απογραφής. Τον
Ιούλιο, τον τελευταίο μήνα
στους υπολογισμούς της Fed της
Ατλάντα, οι μέσες τιμές των κα-
τοικιών ήταν $342.350, αυξημέ-

Τα πιο ακριβά στεγαστικά από το 2008
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Του Μιχάλη Κακιά

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ. Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η Βραδιά
Ταβέρνας που διοργάνωσε το ελ-
ληνικό σχολείο «Πλάτων» στο
Μπρούκλιν, το διήμερο Παρα-
σκευή 1 με Σάββατο 2 Οκτωβρί-
ου.

Στον ειδικά διαμορφωμένο
εξωτερικό χώρο του σχολείου οι
καλεσμένοι απόλαυσαν παραδο-
σιακά φαγητά και γλυκίσματα,
ενώ στην αίθουσα εκδηλώσεων
διασκέδασαν και χόρεψαν υπό
τους ήχους ζωντανής μουσικής.

Ο πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής, Βασίλης Ντανάς, εξέ-
φρασε μέσω «Εθνικού Κήρυκα»
τη χαρά όλων των μελών για τη
διοργάνωση της πρώτης εκδή-
λωσης αυτού του είδους στο νέο
σχολείο και ευχαρίστησε τους
καλεσμένους για την παρουσία
και στήριξή τους.

Οπως είπε, «όλα τα έσοδα θα
διατεθούν για λειτουργικά έξο-
δα, αγορά νέων προγραμμάτων
και εξοπλισμού και οτιδήποτε
χρειαστεί για την περαιτέρω
βελτίωση και πρόοδο του σχο-
λείου μας».

Ο διευθυντής, Πέτρος Φουρ-
νιώτης, ανέφερε: «Σύσσωμο το
εκπαιδευτικό προσωπικό και
πολλοί μαθητές βοήθησαν με
όρεξη και ενθουσιασμό από διά-
φορες θέσεις και συνετέλεσαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Τους συγχαίρω για την αγάπη
τους στο σχολείο.

Θα ακολουθήσουν και άλλες
πολλές όμορφες γιορτές κατά τη
διάρκεια της χρονιάς».

Η υπεύθυνη της βραδιάς και
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων,

Βραδιά 
ταβέρνας

στον 
«Πλάτωνα»

Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η αμερικανική αε-
ροπορική εταιρεία Delta αναμε-
νόταν να ανακοινώσει επίσημα
την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, στις
3 η ώρα το απόγευμα, ότι από
τον Μάιο του 2022 θα ξεκινήσει
απευθείας πτήση από Βοστώνη
προς Αθήνα και το αντίθετο. Η
πτήση θα γίνεται τρεις φορές
την εβδομάδα με αεροσκάφος
Airbus 330-300.

Την είδηση αυτή πληροφορή-
θηκε ο «Εθνικός Κήρυκας» απο-
κλειστικά εκ των έσω, και την
επιβεβαίωσε ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδος στη Βοστώνη, Στρά-
τος Ευθυμίου, ο οποίος υπήρξε
ο πρωτεργάτης της προσπάθειας
κατά τα περασμένα τρία χρόνια,
πλην όμως η πανδημία του κο-
ρωνοϊού λειτούργησε ανασταλτι-
κά για την πραγματοποίησή της.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία
με τον κ. Ευθυμίου, αφού εξέ-
φρασε τη μεγάλη του χαρά και
ικανοποίηση που η προσπάθεια
ευδοκίμησε, δήλωσε στον «Ε.Κ.»
πως «ένα όνειρο του Ελληνισμού
της Βοστώνης για το οποίο δου-

Απευθείας
πτήση 

Βοστώνη-
Αθήνα
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Έπειτα από
δύο επιτυχημένες ταινίες, το
«Γάμος αλά Ελληνικά» έρχεται
για μια ακόμη φορά στη μεγάλη
οθόνη και θα είναι αφιερωμένη
στους αγαπημένους χαρακτήρες
αλλά κυρίως στη μνήμη του ηθο-
ποιού Μάικλ Κονσταντίν. Ο τη-
λεοπτικός πατέρας της δημιουρ-
γού της ταινίας Νία Βαρντάλος,
γνωστός ως Γκας Πορτοκάλος,
έφυγε από τη ζωή στις 31 Αυ-
γούστου σε ηλικία 94 χρόνων.

Με ανακοίνωσή της στο Ίν-
σταγκραμ η Ελληνοαμερικανίδα
ηθοποιός μοιράστηκε την επα-
νασύνδεση της ομάδας των ηθο-
ποιών για την πραγματοποίηση
της ταινίας αναφέροντας: «Φίλοι
στην πραγματική ζωή και γιατί
οι ταινίες μας γυρίζονται με τόσο
κέφι» έγραψε ενώ ανάρτησε φω-
τογραφία με τους Τζία Καρύδη,

Συνέχεια στη σελίδα 5

Ερχεται και
«Γάμος αλά
Ελληνικά» 3

Του Χριστόδουλου 
Αθανασάτου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το άνοιγμα της
ελληνικής αγοράς στον τομέα
των κινηματογραφικών και τη-
λεοπτικών παραγωγών, όπως
επίσης και την εξαιρετική ευκαι-
ρία της Ελλάδας να εξελιχθεί
στο «Χόλιγουντ της Ευρώπης»,
αποτέλεσε το θέμα της επιτυχη-
μένης ψηφιακής εκδήλωσης του
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, σε συνεργασία
με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοα-
κουστικών Μέσων και Επικοινω-
νίας (ΕΚΟΜΕ) και το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος (ICC Hellas).

Σε μια συζήτηση, η οποία

διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες,
κοινή συνισταμένη των συμμε-
τεχόντων ήταν πως η Ελλάδα,
εκτός από τα φυσικά συγκριτικά
της πλεονεκτήματα -όπως το έν-
τονο ηλιακό φως, το εξαιρετικό
κλίμα και τα αξιοθέατα- προσφέ-
ρει πλέον και ανταποδοτικά
οφέλη στους παραγωγούς-επεν-
δυτές, όπως η επιδότηση ύψους
40% από το πρόγραμμα του
ΕΚΟΜΕ, αλλά και η ανάπτυξη
κινηματογραφικών και τηλεοπτι-
κών στούντιο σύγχρονων προ-
διαγραφών.

Τα πάνελ συντόνισαν ο πρό-
εδρος του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου, Πέτρος Δούκας,

Η Ελλάδα ως ένα 
«Ευρωπαϊκό Χόλιγουντ»

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Nεφελώδης 60-78
ΑΥριO: Βροχερός 68-74
ΑΘΗΝΑ: 59-79
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 68-86

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

€ 1                              $1.16
$ Καναδά                     $0.78

ΚΑΙΡΟΣ

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

ΓενικEς πληροφορIες             
info@ekirikas.com

Σύντομα θέμα ηγεσίας
στην Τουρκία αναφέρει 

το «Foreign Policy»



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 OKTΩΒΡΙΟΥ 20212 ΑΠΟΨΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ Σύμβουλος Εκδοσης

ΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος

[\
NATIONAL HERALD

Εθνικός Κήρυξ/
National Herald Way

37-10 30th Street
Long Island City, N.Y.

11101-2614
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

∆ηµοκρίτου 1 & Ακαδηµίας
Τ.Κ. 106 71

                      ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ     Υπεύθυνος Γραφείου Αθηνών
               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ    Εκκλησιαστικός Συντάκτης
                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ    Υπεύθυνος Αθλητικών
                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ    Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Εκδοσης
               ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ    Υπεύθυνη Παραγωγής

NATIONAL HERALD (USPS 373-320) is published daily, except Sundays, Federal and Greek Holidays by the
National Herald, Inc. at 37-10 30th Street, Long Island City, New York 11101-2614 Tel.: (718) 784-5255, Fax:

(718) 472-0510 e-mail: info@ekirikas.com

Subscriptions: BY MAIL: 1 year $208, 6 months $120, 3 months $83, Weekend: 1 year $77, HOME DELIV-
ERY: NY,NJ,CT: 1 year $325, 6 months $184, 3 months $127, Weekend: 1 year $78

Periodical Postage Paid at Long Island City, ΝΥ and at additional mailing offices.

Postmaster Send change of address to: 
NATIONAL HERALD, Εθνικός Κήρυξ/National Herald Way, 37-10 30th Str., Long Island City, NY 11101-2614

An extra charge of 20 cents is permitted outside the New York City area.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημοκρίτου 1 και Ακαδημίας Τ.Κ. 106 71 
Τηλ. (011.30) 210.3614.598  • Φαξ 210.3643.776 • E-mail: athens@ekirikas.com

Για την παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου μας

Κύριε Διευθυντά,
Θα παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να πω δυο

λόγια για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου μας
στη μεγάλη τουρκική εορτή που έγινε για το
άνοιγμα της τουρκικής πολυκατοικίας στο Down-
town του Μανχάταν και τούτο μιας και ο πρόε-
δρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν, είναι εδώ μετά
της συζύγου του και πολλών Τούρκων επισήμων
λόγω βέβαια της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνω-
μένων Εθνών που πάντοτε γίνεται κάθε χρόνο τέ-
τοια εποχή.

Τώρα, ούτε θα κρίνω, ούτε θα σχολιάσω θρη-
σκευτικού περιεχομένου ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τον Αρχιεπίσκοπό μας. Όμως, αυτή η
παρουσία του στη μεγάλη τουρκική εορτή, που
δεν ήταν θρησκευτικού περιεχομένου αλλά κατά
τη γνώμη μου ήταν εθνικού ζητήματος, πιστεύω
ότι ήταν μεγάλο λάθος διότι ναι μεν ο Αρχιεπί-
σκοπός μας μπορεί να έχει την τουρκική υπηκοό-
τητα λόγω του ότι είναι γεννημένος εκεί, όμως η
εορτή δεν ήταν στην Τουρκία αλλά στην Αμερική
που εδώ είναι Αρχιεπίσκοπος της Ορθοδοξίας, της
οποίας Ορθοδοξίας ο κ. Ερντογάν είναι ύπουλος
διώκτης της. Θα πω όμως ότι μπορεί να υπήρξε
και κάποια υπογεγραμμένη συμφωνία σχετικά με
το άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης, ή κάποια συμ-
φωνία για τον Ναό της Αγίας Σοφίας για να τον
επαναφέρει εκεί που ήταν πριν, ή για όταν θα
‘ρθεί η ώρα για εκλογή Πατριάρχη, κάποτε θα
‘ρθεί και αυτή η ώρα να τον υποστηρίξει. Και εγώ
λέω ότι εάν πραγματικά υπάρχει κάποια συμφω-
νία χαλάλι του η παρουσία στην εορτή. Εάν όμως
δεν υπήρξε τίποτε, τότε θα ξαναπώ ότι αυτή η
παρουσία ήταν μεγάλο λάθος.

Δημήτριος Γεωργόπουλος
Κουίνς, ΝΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ

Ηγέτες-Δημόσιοι υπάλληλοι

Παρακολουθώ τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ.
Παρακολουθώ βέβαια αποσπασματικά αφού
έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθείς
μπογιατζή να βάφει τοίχο, παρά το τι γίνεται
εκεί. Αν υπάρχει μια διαπίστωση που μπορώ να
κάνω είναι αυτή: το άλλοτε κραταιό κόμμα έχει
καθηλωθεί τα τελευταία χρόνια στο 5% με 7%
(και δεν λέει να ξεκολλήσει) διότι τα στελέχη
του, η νυν ηγεσία και οι δελφίνοι του,
εμφορούνται από δημοσιοϋπαλληλική
κουλτούρα και νοοτροπία. Η αρχηγός Φώφη,
που διαδέχθηκε τον Βενιζέλο για να ξανακάνει
το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, καίτοι βλέπει ότι αυτό δεν
μπορεί να το κάνει (το γιατί είναι άλλη
κουβέντα – η απήχηση στον κόσμο δείχνει
ακριβώς αυτό) έχει γαντζωθεί στην καρέκλα
και δεν λέει να φύγει από εκεί. Οι δελφίνοι

λειτουργούν και αυτοί ως δημόσιοι υπάλληλοι.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του Ανδρουλάκη,
ο οποίος αν και είναι ευρωβουλευτής, δεν
πρόκειται λέει να παραιτηθεί του αξιώματός
του ακόμα και αν κερδίσει τις εσωκομματικές
εκλογές και βρεθεί στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.
Μα, είναι τόσο απλά τα καθήκοντα του
ευρωβουλευτή και μπορούν εύκολα να
συνδυαστούν με αυτά του αρχηγού κόμματος
και μάλιστα κόμματος που θέλει να κάνει το
«μπαμ» και να γίνει τουλάχιστον αξιωματική
αντιπολίτευση; Μπορεί ένας άνθρωπος 
να έχει και τα δύο καρπούζια σε δυο 
μασχάλες; Προφανώς όχι. Αυτό όμως 
που τον νοιάζει δεν είναι τι θα γίνει με τα
καρπούζια. Είναι τι θα γίνει με την (παχυλή)
αποζημίωση του ευρωβουλευτή – η οποία όπως
φαίνεται πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, εξ
ου και οι δικαιολογίες ότι «και σε άλλα κράτη
το έχουν κάνει αυτό». Αν λοιπόν αναζητάτε τον

λόγο που το παλιό ΠΑΣΟΚ δεν έχει πλέον
καμιά απήχηση στον κόσμο, θα τον βρείτε
ακριβώς σε αυτές τις συμπεριφορές και
νοοτροπίες.

91 χρόνων ο κύριος

Ασχετο. Δεν είχα πάει μυρωδιά ότι βγήκε νέα
ταινία του Κλιντ Ιστγουντ στους
κινηματογράφους. Για την ακρίβεια, με όλο αυτό
που ζούμε κοντά δυο χρόνια τώρα δεν είχα
πάρει καν χαμπάρι ότι άνοιξαν οι
κινηματογράφοι. Ξέρετε πόσων ετών είναι ο
Ιστγουντ; 91! Και τη σκηνοθέτησε την ταινία
αλλά και πρωταγωνιστεί σε αυτή. Δεν την είδα
ακόμα αλλά έχω ενθουσιαστεί και μόνο στην
ιδέα ότι θα την δω. Θα σας πω εντυπώσεις.

                                       ΑΝΤΙ-λόγος                      Του Βασίλη Κουτσίλα 

a b < Κύριο Αρθρο

Τα όσα ακολούθησαν την περιβόητη τριμερή
συνάντηση της προηγούμενης Δευτέρας στον
ΟΗΕ, αποτελούν την πιο τρανταχτή απόδει-

ξη γιατί δεν θα έχουμε σύντομα λύση για το Κυ-
πριακό. Ισως και ποτέ, δεδομένου ότι κανείς δεν
πιέζει και δεν υποχρεώνει σε καμιά υποχώρηση
την αδιάλλακτη τουρκική πλευρά. Η οποία, βε-
βαίως, εκμεταλλευόμενη αυτή την επιτήδεια ου-
δετερότητα των όσων θα μπορούσαν να πιέσουν
για λύση, σκληρύνει διαρκώς τη στάση της προ-
βάλλοντας νέες και πιο εξωφρενικές απαιτήσεις.

Στην τριμερή της Νέας Υόρκης, λοιπόν, ο κα-
τοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ αποδέχθηκε κατ’ αρ-
χήν την εισήγηση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες για διορισμό ειδικού απεσταλμένου του στο
Κυπριακό, ο οποίος να απασχολείται σε πιο τακτι-
κή βάση, όπως ήταν ο Εσπεν Μπαρθ Αϊντα στο
παρελθόν και όχι να ενασχολείται περιοδικά, με
περιορισμένες αρμοδιότητες, όπως ήταν πρόσφατα
η Τζέιν Χολ Λουτ, η οποία είχε φανερή αδυναμία
για να εκπληρώσει το ρόλο της.

Όπως στο παρελθόν ο Αϊντα, έτσι και ο νέος
ειδικός απεσταλμένος θα λογοδοτούσε στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας και λογικά θα ήταν υποχρεω-
μένος να ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και
ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η κατ’ αρχήν συγκατάθεση
του Τατάρ, έγινε όμως λίγο αργότερα άρνηση,
όταν μετέβη στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα

Υόρκη και συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η εντολή
της Αγκυρας προς τον εντεταλμένο της στα κατε-
χόμενα ήταν σαφής για τους προφανείς λόγους:
Όχι σε ειδικό απεσταλμένο που θα παίρνει εντολές
από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η υπαναχώρηση
του Τατάρ οδήγησε σε μια πρωτοφανή δυστοκία
τον ΟΗΕ που μια εβδομάδα αργότερα δεν έβγαλε
ούτε μια ανακοίνωση για το τι διαμείφθηκε και τι
συμφωνήθηκε στην τριμερή.

Το σίριαλ που προκλήθηκε με αποκλειστική
ευθύνη της τουρκικής πλευράς, σε σχέση με τον
διορισμό ειδικού απεσταλμένου, είναι ενδεικτικό
και των προθέσεων της άλλης πλευράς.

Από την αρχή ο Ερσίν Τατάρ προσπάθησε να
κερδίσει χρόνο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. «Ένα
θέμα που παραμένει άλυτο για δεκαετίες δεν μπο-
ρεί να λυθεί μέσα σε λίγους μήνες» είχε πει πριν
την τριμερή, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να απο-
δομήσει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα
και να εξανεμίσει κάθε ελπίδα για ενδεχόμενη

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ακολούθησε
η υπαναχώρησή του από τα όσα συμφώνησε κατά
τη διάρκεια της συνάντησης.

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι η Τουρκία και ο
εγκάθετός της στο ψευδοκράτος, θα συνεχίσουν
στο ίδιο μοτίβο για να ανακόψουν τις όποιες εξε-
λίξεις, ροκανίζοντας την ίδια ώρα τον χρόνο, η
διαρροή του οποίου σαφώς και τους βολεύει.

Εδώ, όμως, έγκειται και η μεγάλη ευθύνη των
Ηνωμένων Εθνών. Εχουν ενώπιόν τους να διαχει-
ριστούν μια πλήρως ανυποχώρητη τ/κ πλευρά, η
οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προχω-
ρήσει και δεν θα συνδράμει στη διαδικασία για το
Κυπριακό, αν δεν περάσει με το «έτσι θέλω» την
απαίτησή της για «κυριαρχική ισότητα» και λύση
δύο κρατών. Αυτή η εμμονή, που είναι αντίθετη
με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει μπλοκάρει πλήρως
και τη νέα διαδικασία την οποία επιχείρησε ο Γε-
νικός Γραμματέας να ξεκινήσει. Και όμως, δεν λένε
τίποτα. Ούτε καταλογισμός ευθυνών, μήτε παρα-
πομπή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ακρα σιωπή, η
οποία υποβοηθά όμως τους τουρκικούς στόχους,
ώστε να μπει για τα καλά το Κυπριακό στην κατά-
ψυξη και ο αδυσώπητος χρόνος να δώσει την ορι-
στική λύση στη βάση των «πραγματικοτήτων» που
δημιούργησε η ντε φάκτο διχοτόμηση του νησι-
ού…

Οι «Επιστολές των Αναγνωστών» μας δημοσι-
εύονται σύμφωνα με την κρίση της σύνταξης,
αρκεί να είναι γνήσιες, να μην υπερβαίνουν τις
400 λέξεις και να αποστέλλονται δακτυλογρα-
φημένες είτε – και το προτιμότερο – σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Η Σκέψη της Ημέρας

Το Ιστορικό της Ημέρας

Σήμερα είναι Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και η Εκ-
κλησία μας τιμά τη μνήμη Ιεροθέου επισκόπου
Αθηνών, Δομνίνης μάρτυρος.

1853: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον
πόλεμο στη Ρωσία. Αρχή του Κριμαϊκού Πο-
λέμου. (22 Σεπτεμβρίου 1853 με το παλαιό
ημερολόγιο)

1912: Μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθε-
τήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας και της Σερβίας για την «επικύρωση
της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της
αυτοκρατορίας» και να προβεί σε διοικητι-
κές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές
όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις
χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Πύ-
λης. Αρχή του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1919: Ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Ξάν-
θη, όπου τον υποδέχονται με φρενίτιδα εν-
θουσιασμού οι κάτοικοι, ενώ οι Βούλγαροι
αρχίζουν να αποχωρούν χωρίς επεισόδια.

1957: Εκτοξεύεται στο διάστημα, για πρώτη φορά
στην ιστορία του ανθρώπου, ο σοβιετικός
μη επανδρωμένος δορυφόρος «Σπούτνικ 1»,
αιφνιδιάζοντας τη Δύση.

1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα
Δημοκρατία.

Η Επιθυμία, όταν νομίζουμε ότι θα υλοποιηθεί,
λέγεται Ελπίδα. Το ίδιο, αλλά χωρίς να νομίζουμε
κάτι τέτοιο, λέγεται Απελπισία.

Thomas Hobbes, 1588-1679
Aγγλος φιλόσοφος

Το αδιέξοδο και οι ευθύνες του ΟΗΕ

Είναι πασιφανές ότι η Τουρκία 
και ο εγκάθετός της στο ψευδοκράτος,
θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο 
για να ανακόψουν τις όποιες εξελίξεις

Ξεκίνησε το μάζεμα
της κολοκύθας
Η αντίστροφη μέτρηση για τον
εορτασμό του Χάλογουιν έχει
ξεκινήσει. Στο επίκεντρο, εκτός
από τις μεταμφιέσεις και τους
στολισμούς, οι παραδοσιακές
κολοκύθες, το μάζεμα των
οποίων αποτελεί ένα πρώτο
στάδιο της «ιεροτελεστίας» της
γιορτής. Στη φάρμα του Χανκ
και της Λυν Κρασζέφσκι στην
περιοχή του Ουότερ Μιλ
(Hank's Pumpkintown) οι πύλες
άνοιξαν από τις 9:30 το πρωί
μέχρι τις 6:00 το απόγευμα και
η εικόνα ήταν εντυπωσιακή και
άκρως εορταστική.

Η Φωτογραφία της Ημέρας

Δεν μπορεί να μην νιώσει κάποιος βαθιά οδύνη
με την είδηση ότι έκλεισε το Ελληνικό Σχολείο της
κοινότητας του Καθεδρικού Ναού Βοστώνης. Μιας
κοινότητας ιστορικής με τα όλα της από την εποχή
των πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών που την
ίδρυσαν, μέχρι την εποχή του Ιακώβου που υπήρξε
προϊστάμενός της επί έντεκα χρόνια και είχε τότε
όχι ένα, αλλά πέντε παραρτήματα ελληνικών σχο-
λείων στη μείζονα περιοχή της Βοστώνης και σε
προάστια. Και τώρα;

Τώρα έχουμε περάσει στην οδύνη. Μα θα μου
πείτε πως ήταν άλλη η εποχή τότε. Ουδεμία αμφι-
βολία περί αυτού, αλλά και άλλες οι δυναμικές και
πολύ λιγοστά τα οικονομικά και άλλα μέσα. Κι όμως
ο Ελληνισμός βρισκόταν σε ανθοφορία, υπήρχε εν-
διαφέρον, υπήρχαν ηγετικές μορφές και στο κληρικό
και το λαϊκό στοιχείο, ενώ σήμερα μας κατατρύχει
η ακηδία που είναι η έσχατη μορφή αδιαφορίας η
οποία οδηγεί βαθμηδόν στο θάνατο. Ναι, σ’ αυτή
τη θανατηφόρα πορεία έχουμε μπει παρά τα τερά-
στια χρηματικά ποσά με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί
οι κοινότητες εν είδει υποχρεωτικής φορολογίας την
οποία βαφτίσαμε συνεισφορά ή επί το αμερικανι-
κότερο stewardship για τη συντήρηση του «μύθου»
των διακονιών ή ministries.

Η Ελληνική Παιδεία γενικώς και όχι μόνο, βρί-
σκεται στην επιθανάτια κλίνη παρά τα Κληροδοτή-
ματα και Ταμεία με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
Αλλά εδώ που τα λέμε όλα είναι θέμα προσώπων
και φυσικά και για την Παιδεία. Δεν είναι δυνατόν
στην Κωνσταντινούπολη και στην Ιμβρο να λειτουρ-
γούν Σχολεία παρά τον εφιάλτη της συρρίκνωσης

κι εμείς στη Βοστώνη, στην πλέον επιφανέστερη
πανεπιστημιούπολη του Κόσμου, την πόλη των Γραμ-
μάτων και των Τεχνών, της επιστήμης και της γνώ-
σης, να κλείνουμε το Ελληνικό Σχολείο του Καθε-
δρικού.

Μιλώντας για θέμα προσώπων να αναφέρω εδώ
πως το Σχολείο της κοινότητας των Αγίων Κωνστα-
ντίου και Ελένης του Κέμπριτζ από είκοσι μαθητές
που είχε πριν δύο χρόνια, σήμερα έχει πενήντα και
ανέρχεται. Όπως πληροφορήθηκα, ακόμα και ο γε-
νικός πρόξενος Στράτος Ευθυμίου στο Σχολείο του
Κέμπριτζ πηγαίνει τα παιδιά του αν και διαμένει σε
αντίθετη περιοχή αρκετά μακριά. Αλλά και το Σχο-
λείο της πλησίστιας κοινότητας προς τον Καθεδρικό,
του Αγίου Νεκταρίου στο Ρόσλιντεϊλ έχει άνοδο που
φτάνει στα εξήντα παιδιά, με ανανεωμένη διεύθυν-
ση και προσέλευση νέων γονιών. Να επισημάνω και
τούτο, πως με τα ομαδικά email, τα μηνύματα και
τις αναρτήσεις στο Facebook, στο Instagram και άλ-
λες ηλεκτρονικές παραφυάδες, δεν γίνεται δουλειά.
Χρειάζεται προσωπική επικοινωνία γιατί η κοινωνία
προσώπων έχει άλλη δυναμική και δυναμισμό. Το
ίδιο ισχύει και για τη διοίκηση και την ποιμαντική
μέριμνα. Θα πρέπει κάποτε να περάσουμε από τον
ηλεκτρονικό πλασματικό εντυπωσιασμό και ναρκισ-
σιστικό παραλήρημα των φωτογραφιών και συνθη-
μάτων, στην οικοδομή του Σώματος του Χριστού,
στην προαγωγή των μέγιστων και ουσιωδών του Γέ-
νους όπως είναι η ιερή Ελληνικότητα, η Ελληνική
Γλώσσα της Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής.

Στο ζώπυρο ερώτημα αν θα μπορούσε να μην
κλείσει το Σχολείο του Καθεδρικού, γνωρίζοντας

επαρκώς τη Βοστώνη, η απάντηση είναι και φυσικά
θα μπορούσε. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις δηλώ-
σεις του ιερατικού προϊσταμένου π. Δημητρίου Τόνια
περί περιορισμών του κορωνοϊού και της πόλης του
Μπρούκλαϊν σεβόμενος κάποια ειδικά συμβεμβη-
κότα, αλλά μόνο να πω τούτο, πως δεν αντέχουν

στην πιο ανώδυνη κριτική βάσανο. Αυτό μόνο.
Δεν είμαι σίγουρος, τουλάχιστον από τα μέχρι

τώρα δεδομένα, τι μπορούν οι κοινότητες και τα
σχολεία τους να προσδοκούν από τις λεγόμενες δια-
κονίες του Κέντρου, δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, διό-
τι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έτυχε να δω κάτι
ουσιαστικό.

Τι μπορεί να γίνει έστω τώρα; Αν και ο Μητρο-
πολίτης Βοστώνης Μεθόδιος κατά την τηλεφωνική
μας επικοινωνία δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το κλεί-
σιμο του σχολείου και δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω
για την ειλικρίνειά του -βέβαια εγείρονται πολλά
ερωτηματικά γιατί να μην είχε ενημερωθεί- πιστεύω
ότι έστω και τώρα θα μπορούσε να προβεί σε σωτή-
ρια παρέμβαση και να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπι-
κώς. Να μην αναθέσει στον πρωτοσυγκελλεύοντα
Θεόδωρο Μπάρμπα, ούτε στον «υπεύθυνο» Παιδείας
ιερέα Αθανάσιο Νένε, ούτε σε κανέναν άλλον αδαή
και ολίγιστο να ασχοληθεί με το θέμα, αλλά να ανα-
σκουμπωθεί και να παρέμβει ο ίδιος διότι φαντάζο-
μαι ότι αισθάνεται το μέγεθος της ντροπής και της
αποτυχίας ότι έκλεισε το σχολείο του Καθεδρικού
του Ναού και το πληροφορήθηκε από τον «Εθνικό
Κήρυκα», όπως γινόταν και με τον Δημήτριο, ο οποί-
ος πληροφορείτο το κλείσιμο των Σχολείων της Νέας
Υόρκης.

Ναι, πιστεύω πως αν θελήσει ο Μεθόδιος μπορεί
να παρέμβει και να ανατρέψει τη φθισική πορεία
που έχει δημιουργηθεί και να επαναλειτουργήσει
το Σχολείο του Καθεδρικού του Ναού έστω και τώρα.
Μπορεί κι αυτός να κάνει μία καινούργια αρχή. Το
οφείλει στην υστεροφημία του. Ας το τολμήσει.

Σημείωση: Η στήλη «Σχόλιο» θα απουσιάσει σήμερα

Ανάλυση < Του Θεοδώρου Καλμούκου 

Το δράμα της Ελληνικής Παιδείας συνεχίζεται

Ο επιβλητικός Καθεδρικός του Ευαγγελισμού
Βοστώνης στην περίοπτη θέση σε κοντινή
απόσταση από το Πανεπιστήμιο Northeastern
και το επιφανές Μουσείο Καλών Τεχνών.

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ
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ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ

Αδοξο τέλος
Άδοξο, δυστυχώς, ήταν το τέλος του άλλοτε επιφανή
επιχειρηματία Τζον Ρήγα (John Rigas), ο οποίος απεβίωσε
προχτές σε ηλικία 96 ετών, όπως έγραψε εκτενώς ο «Ε.Κ.». Ο
αείμνηστος έγραψε ιστορία και τον έγραψε η ιστορία καθότι
κατόρθωσε με μόνο τριακόσια δολάρια ως πρωτόπλασμα να
ξεκινήσει μία τηλεοπτική επιχείρηση που την ονόμασε Adelphia
έφτασε σε σημείο να γίνει μια πραγματική αυτοκρατορία και να
εξελιχθεί στην 6η μεγαλύτερη στον τομέα της σε εθνικό επίπεδο,
με πάνω από 5 εκατομμύρια συνδρομητές σε 30 Πολιτείες.
Κι όμως, το τέλος του ήταν ταπεινωτικό με τη φυλάκιση και
καταστροφικό κι αυτό λόγω της απληστίας. Οπως ήδη γράψαμε
είχε καθιερώσει ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης χρημάτων,
εντός των πλαισίων της εταιρείας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιεί για λογαριασμό της μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς
αυτό να γίνεται εύκολα αντιληπτό. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της
ακροαματικής διαδικασίας αναφέρθηκαν αρκετά παραδείγματα
στα οποία καταδεικνύονταν οι σπατάλες της οικογένειας Ρήγα με
χρήματα της επιχείρησης.
Χρησιμοποίησα τον όρο «απληστία» πιο πάνω διότι εκεί οδηγεί η
ακόρεστη βουλιμία για όλο και περισσότερα, όλο και καλύτερα,
όλο και πιο καταχρηστικά από όσα επιτρέπει ο νόμος και οι
κανονισμοί της χώρας που δίνει στον καθένα ευκαιρίες ανάπτυξης

και επιτυχίας, αλλά και που είναι αμείλικτη για τους καταχραστές
και παρανομούντες που κάνουν τους έξυπνους ότι μπορούν να
εξαπατήσουν το σύστημα και στην ουσία εξαπατούν την κοινωνία,
δηλαδή το κοινωνικό σύνολο.
Όχι δεν άξιζε στον αείμνηστο Τζον Ρήγα αυτό το άδοξο τέλος στο
οποίο όμως οι δικές του επιλογές και πράξεις τον οδήγησαν. Τώρα
όμως όλα τελείωσαν καθότι τέθηκε «υπό γην».

Θεόδωρος Καλμούκος

Καναδός στη θέση 
της κ. Σπέχαρ
Καναδή φεύγει, Καναδός έρχεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, για
αντικαταστάτης της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ για τη θέση του ειδικού
αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο -μετά την
απόρριψη από τουρκικής πλευράς της Αυστραλής Μελίσα Παρκ-
προτείνεται από τον Διεθνή Οργανισμό ο Colin Stewart, επίσης
από τον Καναδά.
Η Λευκωσία έχει ανάψει το «πράσινο φως» για τον διορισμό του,
δεν έχει ωστόσο μέχρι στιγμής γίνει γνωστή η στάση της
τουρκικής πλευράς επί του θέματος. Ο Colin Stewart υπηρετεί
σήμερα στη Δυτική Σαχάρα, όπου μετατίθεται η Ελίζαμπεθ

Σπέχαρ. Θα γίνει, δηλαδή, ανταλλαγή ρόλων και πόστων.
Ανακύκλωση και διπλωματών…

Νεόφυτος Κυριάκου

Αν τολμάνε ας βγουν στο λαό
Την περασμένη Παρασκευή σε twitter o Πάνος Καμμένος δήλωσε
ότι επειδή αγοράστηκαν οι βουλευτές του δεν μπόρεσε να
αποτρέψει την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών.
Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας; Τους εξαγόρασε τους βουλευτές ή
συκοφαντείται άδικα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε επίσης ότι η ελληνογαλλική συμφωνία
είναι άριστη. Και ότι είχε (έτσι είπε) ο ίδιος ως Υπουργός Αμυνας
του ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις.
Τώρα γιατί δεν την ψηφίζει ο κ. Τσίπρας;
Να σας πω γιατί: Γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ο λαϊκιστής ηγέτης της
Αριστεράς που ξέχασε το παρελθόν της και αυτοκαταστρέφεται.
Ας βγει να ακούσει πώς τον χαρακτηρίζει ο απλός κόσμος. Από τον
εργάτη μέχρι τον ταξιτζή και τη νεολαία… Αν τολμάει ας βγει!
Το ίδιο αν τολμάνε οι Δημοκρατικοί να βγουν να ακούσουν τι
λένε όσοι τους ψηφίσανε. Σίγουρα όχι για να διχοτομήσουν το
κόμμα και να τρίβουν τα χέρια τους οι Ρεπουμπλικανοί. Αν
τολμάνε ας βγουν!

Αρης Παπαδόπουλος

ΑΘΗΝΑ. Πόσο αντέχει μία κυ-
βέρνηση; Τουλάχιστον για την
Ελλάδα, ο κανόνας λέει ότι στην
διετία πάνω, τα πράγματα αρχί-
ζουν να δυσκολεύουν – η φθορά
της εξουσίας αρχίζει να γίνεται
ορατή δια γυμνού οφθαλμού, η
αντιπολίτευση αρχίζει να ζητά
εκλογές και οι «συνετοί» (διάβα-
ζε, οι οπορτουνιστές) κάνουν τις
πρώτες τους επενδύσεις σε ό,τι
βλέπουν ως μέλλον.

Σήμερα, τα πράγματα δεί-
χνουν εντελώς διαφορετικά: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τα
καλοκαιρινά τραύματα, εξακο-

λουθεί να φαντάζει ως ο κυρίαρ-
χος του παιχνιδιού, με τον Αλέξη
Τσίπρα να ακολουθεί από μα-
κριά, επιχειρώντας μία αντιπολί-
τευση για όλα και για όλους,
ακόμα και για ζητήματα που ο
ίδιος, ως πρωθυπουργός, είχε
ανοίξει με τον ίδιο τρόπο που τα
χειρίζονται οι σημερινοί κυβερ-
νώντες.

Την ίδια στιγμή, το Κίνημα
Αλλαγής, ο «διάδοχος» του ΠΑ-
ΣΟΚ , αρχίζει να συνηθίζει στη
στασιμότητα – και η επικείμενη
εκλογική διαδικασία για την ηγε-
σία του σχήματος, ενδέχεται να
οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες βλά-
βες στην ενότητα του χώρου, με
διαρροές τόσο προς τη μία, όσο
και προς την άλλη πλευρά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εί-
χε την ατυχία να εκλεγεί σε μία
συγκυρία όπου οι κρίσεις διαδέ-
χονται η μία την άλλη, σε όλα τα
επίπεδα – από τα εθνικά θέματα
ως την επέλαση κορωνοϊού. Αλλά
είχε και τύχη – οι περιπέτειες δεν

είναι ευθύνη της κυβέρνησης:
ούτε η πανδημία και οι παρενέρ-
γειές της, ούτε ο τυχοδιωκτισμός
του Ερντογάν και η ένταση στο
Αιγαίο οφείλονται σε κινήσεις
της κυβέρνησης, εκτός αν κάποι-
ος έχει πειστεί ότι πρόκειται περί

«γκαντεμιάς» που οφείλεται στο
σκοτεινό άστρο της οικογένειας
Μητσοτάκη. Προφανώς, κάποιοι
είναι πεπεισμένοι επ’ αυτού – αλ-
λά απέχουν πολύ από το να συγ-
κροτούν πλειοψηφία.

Σε ένα τέτοιο σκηνικό, η αν-
τιπολίτευση προφανώς και δεν
μπορεί να σιωπήσει – αλλά δεν
μπορεί και να κραυγάζει για
όλους και για όλα: οι φωνές για
ξεπούλημα της ΔΕΗ, η οποία
ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευ-
σης επί ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και μόνο

επειδή ανακοίνωσε αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου σε μία στιγμή
μεγάλης και παγκόσμιας ρευστό-
τητας, με το επιχείρημα ότι θα
μειωθεί το ποσοστό του Δημοσί-
ου, το οποίο όμως θα διατηρήσει
το μάνατζμεντ, δεν είναι τιμητι-

κές για κανέναν.
Προφανώς, υπάρχουν εναλ-

λακτικές στρατηγικές για την
ΔΕΗ. Όμως, ουδείς δικαιούται
σήμερα να προτείνει πολιτικές
που έφεραν την μεγαλύτερη επι-
χείρηση της χώρας στα πρόθυρα
της κατάρρευσης. Ούτε είναι
πλέον ελκυστικές οι προτάσεις
για την διατήρηση του «παραδο-
σιακού» χαρακτήρα της, που
προσθέτει κόστος σε ένα αγαθό
που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγ-
μή γίνεται πανάκριβο, για διά-

φορους συγκυριακούς λόγους.
Το ίδιο ισχύει και για την

αμυντική συμφωνία με τη Γαλ-
λία: τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μι-
λούν για «πολλά λεφτά» , υπο-
στηρίζοντας ότι αν ήταν ο Αλέξης
Τσίπρας στην εξουσία, θα μπο-
ρούσαν να εξασφαλίσουν ένα κα-
λύτερο ντιλ με τον πρόεδρο Μα-
κρόν. Σε ποια παλιότερη συμφω-
νία αναφέρονται; Ποια συμφω-
νία έχουν στο νου τους, που ήταν
πιο συμφέρουσα οικονομικά για
την χώρα, εξασφαλίζοντας πα-
ράλληλα σοβαρά γεωπολιτικά
στηρίγματα;

Βεβαίως, υπάρχουν ζητήματα
που πρέπει να διευκρινιστούν.
Ισχύει για την ΑΟΖ; Ισχύει για
την υφαλοκρηπίδα; Η αλήθεια
είναι ότι οι συμφωνίες ισχύουν
όσο βολεύουν και τις δύο πλευ-
ρές. Υπό μια έννοια, οι διακρατι-
κές συμφωνίες ισχύουν για όσο
ισχύουν - Κανείς δεν πρέπει να
στέκεται στην πολιτική πλευρά
της συμφωνίας, ούτε στα χρήμα-

τα που θα δοθούν – άλλωστε, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αντιδράσει,
όταν πριν από μικρό χρονικό διά-
στημα, οι πάντες έλεγαν ότι η
συμφωνία με τους Γάλλους είχε
«γκρεμιστεί», επειδή τάχα το ζη-
τούσαν οι Αμερικανοί.

Το ζήτημα για την αντιπολί-
τευση δεν είναι να βγάλει σκάρ-
τη την κυβέρνηση – είναι ένας
τρόπος να κρατάς τους ψηφοφό-
ρους της  συσπειρωμένους, αλλά
μέχρις εκεί. Το ζήτημα για κάθε
αντιπολίτευση είναι να μπορεί
να βλέπει που μπορεί να έχει πέ-
σει έξω η κυβέρνηση – και να
παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, η
κυβέρνηση δεν «σκίζει» στην δια-
χείριση της καταστροφής στο νό-
το του Ηρακλείου: οι άνθρωποι
κοιμούνται σε άθλιες συνθήκες,
ενώ άρχισαν οι φθινοπωρινές κα-
κοκαιρίες. Ποιος θα καλύψει το
κενό; Ποιος θα ασχοληθεί; Ο Κα-
νένας πάντως, στρογγυλοκάθεται
στην δεύτερη θέση, κάτω από
τον κ. Μητσοτάκη.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ < Του Στέφανου Τζανάκη

Σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί και ο «Κανένας» στη 2η θέση

ΑΘΗΝΑ. Λαίμαργοι για βιτριόλι
H λειτουργία, όχι η απονομή, της
Δικαιοσύνης αναδεικνύει τα θε-
ατρικά στοιχεία της, δανεισμένα
από την αρχαία τραγωδία, με το
δράμα να εκτυλίσσεται μπροστά
στα λαίμαργα μάτια και αφτιά
του κοινού, για να ακολουθήσει
η καθαρτήρια επιβολή της ποι-
νής. Ομως όλη αυτή προβολή εν-
δέχεται να φυτέψει σκιές σε κά-
ποια σκοτεινά μυαλά...

Αφριζε το υγρό. Ακόμα και το
μάρμαρο πληγώθηκε, οι τοίχοι
σημαδεύτηκαν. Παίρνεις αυτές
τις ατάκες και μετά το απογει-
ώνεις. Βάζεις κάτι για τις εκφρά-
σεις στα πρόσωπα που βρίσκον-
ται στην αίθουσα. Μετά γράφεις
για το πρόσωπο της Ιωάννας που
φέρει τη λευκή μάσκα με την
παγωμένη έκφραση του πόνου.
Και συνεχίζεις να ταΐζεις το κοινό
σου φρίκη, που την καταναλώνει
εκ του ασφαλούς, όπως ανεβάζει
την αδρεναλίνη σε ένα τρενάκι
του λούνα παρκ. Ναι βέβαια, οι
γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές,
τα δελτία ειδήσεων και τα sites
πουλάνε το βιτριόλι σαν ζεστό
κουλούρι. Ενδιαφέρεται, σου λέ-
νε, η κοινή γνώμη. Φυσικά και
ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη. Εί-
ναι ειδικό το θέμα και σπάνιο το
θέαμα. Με ανατριχιαστικές πε-
ριγραφές που ζευγαρώνουν πά-
νω στο τραπέζι του μπαρ ή της
ταβέρνας και φτιάχνουν κουβέν-
τες αχόρταγες, ικανές να φάνε
όλη τη βραδιά.

Και κάπως έτσι, η λειτουργία,
όχι η απονομή, της Δικαιοσύνης
αναδεικνύει τα θεατρικά στοι-
χεία της, δανεισμένα από την
αρχαία τραγωδία, με το δράμα
να εκτυλίσσεται μπροστά στα
λαίμαργα μάτια και αφτιά του
κοινού, για να ακολουθήσει η
καθαρτήρια επιβολή της ποινής.
Και να ακολουθήσει το σίκουελ
στο Εφετείο. Αλήθεια, ποιον
αφορά όλη αυτή δημοσιότητα
και η λεπτομερής μεταφορά της
φρίκης στις οθόνες μας; Ναι, κα-
τά μία εκδοχή θα μπορούσε να
αφορά το θύμα που, ενδεχομέ-
νως, αισθάνεται την ανάγκη να
μοιραστεί την οδύνη του, να
φωνάξει το δίκιο του και να
ακουστεί ως το τελευταίο σπίτι
της χώρας. Όμως, φοβάμαι ότι
μπορεί να συμβεί και κάτι ακό-
μα: όλες αυτές οι περιγραφές,
η μεταφορά του ήχου από το
αφρίζον υγρό πάνω στο δέρμα,
η έκθεση του αποτρόπαιου, εν-
δέχεται να φυτέψουν τρομακτι-
κές σκιές μέσα σε σκοτεινά μυα-
λά. Συγχωρήστε με αν ακούγο-
μαι υπερβολικός, μπορεί να κά-
νω και λάθος, αλλά δεν απο-
κλείεται να υπάρχουν και άν-
θρωποι που διεγείρονται από
αυτές τις περιγραφές. Ανθρωποι
διαταραγμένοι από το μίσος που
ίσως αισθάνονται. Ανθρωποι
που το παρακολουθούν όλο αυ-
τό σαν μία παράσταση στην
οποία θα μπορούσαν να πρωτα-
γωνιστήσουν. Ναι, όλοι γνωρί-
ζουν τι κάνουν και τα όπλα και
το βιτριόλι. Οταν όμως μία υπό-
θεση σαν και αυτήν παρουσιά-
ζεται με κώδικες λαϊκού σίριαλ,
πέρα από την προσβολή προς
το θύμα, είναι και μια σπορά
του κακού.

PROTAGON.GR 
< Του Κώστα Γιαννακίδη

Λαίμαργοι
για βιτριόλι

ΑΘΗΝΑ. Η μόνη διαφορά στις
«εθιμοτυπικές» καταλήψεις του
φθινοπώρου, τα δύο τελευταία
χρόνια, είναι το περιβάλλον της
πανδημίας. Κι αυτό εγγράφεται
στα αιτήματα των μαθητών. Ετσι,
μεταξύ άλλων ζητούν: «υπεύθυ-
νη ενημέρωση από το κράτος και
τον ΕΟΔΥ για τον εμβολιασμό»
(!), «δωρεάν και συχνά ράπιντ
τεστ στα σχολεία σε όλους τους
μαθητές χωρίς διαχωρισμό, όχι
μόνο σελφ τεστ» (!), «ολιγομελή
τμήματα με αξιοποίηση περισσό-
τερων κατάλληλων αιθουσών για
μάθημα» (!). Τα θαυμαστικά εί-
ναι δική μας προσθήκη. Εκφρά-
ζουν κυρίως την έκπληξη, λες και
η καθημερινή ενημέρωση για τον
κορωνοϊό και τη συνθήκη που

επιβάλλει στην οικονομία, στην
εκπαίδευση, στην κοινωνία συμ-
βαίνουν σε άλλον πλανήτη. Αλλά
οι καταλήψεις, ανέκαθεν, ερή-
μην της πραγματικότητας ήταν,
ερήμην παραμένουν. Φέτος υπο-
λογίζονται περί τις 130 σε όλη
την Ελλάδα, όπως περίπου και
πέρυσι (150).

Το πρόβλημα δεν είναι η πλή-
ξη και, κατά συνέπεια, η αδια-
φορία που γεννάει η επανάληψη
του τελετουργικού. Ούτε τα
εκτός σχολικής λογικής ορθογρα-
φημένα ή ανορθόγραφα συνθή-
ματα που εμφανίζονται, αποτε-
λώντας αντικείμενο σχολιασμού.
Ενδεχομένως ούτε και η απώλεια
των διδακτικών ωρών. Πέρυσι,
μάλιστα, η υπουργός είχε ανα-

κοινώσει ότι «όλες οι χαμένες
ώρες μαθημάτων θα καλυφθούν
μέσω διδασκαλίας τις ημέρες
σχολικών εορτών, αργιών, Σαβ-
βάτων, σχολικών περιπάτων». Η
τηλεκπαίδευση έφερε, ούτως ή
άλλως, τα πάνω κάτω.

Τίποτα από όλα αυτά δεν εί-
ναι το καθοριστικό, για την εκ-
παίδευση, πρόβλημα. Ούτε καν
οι κατανεμημένοι πρωταγωνιστι-
κοί ρόλοι, με τις ίδιες ατάκες, που
ανακυκλώνονται: μαθητές, καθη-
γητές, γονείς, υπουργείο Παιδεί-

ας. Εκείνο που κάθε χρόνο γίνε-
ται όλο και πιο αισθητό είναι το
έλλειμμα επιθυμίας για μάθηση,
η αποσύνδεση από τις αναγκαίες
πειθαρχίες για να ολοκληρωθεί
η εκπαιδευτική διαδικασία. Η
αποξένωση από το σχολείο μπο-
ρεί να εντάθηκε με την τηλεκ-
παίδευση, αλλά η απορρύθμιση
προϋπήρχε.

Οι καταλήψεις εντείνουν την
ανισότητα και τους κοινωνικούς
διαχωρισμούς ανάμεσα στην
ιδιωτική και τη δημόσια εκπαί-

δευση, με τη δεύτερη να χάνει
διαρκώς έδαφος, ενώ αποτελεί –
το πραγματικό– θεμέλιο της χώ-
ρας και του μέλλοντός της. Δεν
είναι χωρίς κόστος η διάλυση της
σχολικής ρουτίνας. Δεν είναι μια
κουραστική και ασήμαντη επα-
νάληψη, αναμενόμενη όσο και
το χαμηλό βαρομετρικό λόγω
εποχής. Οι καταλήψεις κινδυ-
νεύουν να αποτελέσουν τη μόνη
«κανονικότητα» σε μια σχολική
χρονιά που διαφαίνεται ήδη τα-
ραγμένη και ανησυχητική.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ < Της Μαρίας Κατσουνάκη

Η ανοσία των καταλήψεων

ΑΘΗΝΑ. Οι Βρετανοί με την ψή-
φο τους επέλεξαν τον μοναχικό
δρόμο. Αποχώρησαν από την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση. Μια παλαιά αυ-
τοκρατορία, ένα από τα πιο ισχυ-
ρά κράτη και στον σύγχρονο κό-
σμο. Κι όμως, τα πράγματα δεί-
χνουν ζόρικα. Οι συνέπειες του
Brexit τώρα αρχίζουν να φαίνον-
ται.

Φαντάζει απίστευτο, αλλά η
έλλειψη ξένων οδηγών έχει δη-
μιουργήσει τεράστια προβλήμα-
τα στην καθημερινότητα των πο-
λιτών. Η αλυσίδα εφοδιασμού
έχει σπάσει. Τα καύσιμα δεν
επαρκούν. Οι ουρές και οι δια-
πληκτισμοί στα βενζινάδικα για
λίγα λίτρα βενζίνης είναι ο κα-
νόνας. Τα ράφια στα σούπερ
μάρκετ είναι άδεια. Οι ελλείψεις
προϊόντων πρώτης ανάγκης σο-
κάρει, σε λίγο μπορεί να μην
υπάρχει επάρκεια ούτε σε χοιρι-
νό κρέας. Και όλα αυτά δεν συμ-
βαίνουν σε κάποια τριτοκοσμική
χώρα, αλλά στην πανίσχυρη Βρε-
τανία.

Η αναταραχή του 2015 να
μοιάζει μακρινή. Μπορεί να μη
θέλουμε να τη θυμόμαστε. ’Η κά-
ποιοι να θέλουν να ξεχάσουν οι
πολίτες όσα έγιναν ή παραλίγο
να συμβούν. Ο Αλέξης Τσίπρας
και οι σύντροφοί του προετοιμά-
ζονταν για plan B, για παράλλη-
λο νόμισμα, για να βρουν «άλλα
απάνεμα λιμάνια» και λοιδορού-
σαν ως φιλελέδες μνημονιακούς
μενουμευρωπαίους όσους έλεγαν
ότι η χώρα κινδυνεύει με έξοδο
από την Ευρώπη.

Μπορεί κάποιος να φανταστεί
τι θα είχε συμβεί εδώ στην Ελ-
λάδα, αν είχαμε αποχωρήσει από
την ευρωζώνη και ίσως ακόμα
και από την Ε.Ε.; Οταν ο γίγαν-
τας που ακούει στο όνομα Βρε-
τανία βιώνει όλο αυτό το χάος,
τι θα γινόταν στη χώρα μας;
Μπορεί να μην αντιμετωπίζαμε
πρόβλημα έλλειψης οδηγών στις
μεταφορές. Σίγουρα όμως τα ρά-

φια θα ήταν άδεια από τρόφιμα
και φάρμακα, καθώς δεν θα
υπήρχαν τα αναγκαία χρήματα.
Χιλιάδες επιχειρήσεις θα έβαζαν
λουκέτο. Οι τράπεζες θα κατέρ-
ρεαν καθώς δεν θα είχαν τη στή-
ριξη της ΕΚΤ.

Και, αλήθεια, την πανδημία
πώς θα την αντιμετωπίζαμε; Εμ-
βόλια πού θα βρίσκαμε; Θα είχε
τη δυνατότητα το κράτος να στη-
ρίξει με περισσότερα από 40 δι-
σεκατομμύρια ευρώ την πραγμα-
τική οικονομία; Είναι βέβαιο πως
δεν θα υπήρχαν τα 32 δισεκα-
τομμύρια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και τα άλλα 40 περίπου δι-
σεκατομμύρια του νέου ΕΣΠΑ.
Οι αγρότες τι θα έκαναν χωρίς
τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώ-
σεις για φυσικές καταστροφές;

Μπορεί τα επαναστατικά λό-
για να ακούγονται όμορφα.
Υπάρχει, όμως, και η πραγματι-
κότητα. Γιατί και τώρα ακούγον-
ται λογύδρια κατά της Ευρώπης.
Ναι, η Ε.Ε. δεν είναι ένας αγγε-
λικά πλασμένος κόσμος. Εχει
προβλήματα. Πολλές φορές, μά-
λιστα, δημιουργούνται κρίσεις
λόγω των ιδεοληψιών κάποιων
κυβερνήσεων ή κρατών.

Στον παγκοσμιοποιημένο
πλανήτη του 21ου αιώνα, όμως,
δεν θα μπορούσαμε να τα βγά-
λουμε πέρα μόνοι μας. Αν τώρα
αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, εί-
ναι βέβαιο ότι εκτός Ευρώπης τα
πράγματα θα ήταν εκατό φορές
πιο ζόρικα.

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, τι
έχουμε και πως κινδυνεύσαμε να
τα χάσουμε όλα. Γι’ αυτό πρέπει
να κινηθούμε σε δύο άξονες. Από
τη μια να εκμεταλλευτούμε τα
καλά και θετικά της Ε.Ε. Από την
άλλη να καταπολεμήσουμε τις
παθογένειές μας, που μας γυρί-
ζουν διαρκώς σε ένα μίζερο και
μπαχαλοποιημένο παρελθόν. Αν
μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι,
ας γίνουμε καλύτεροι μέσα στο
πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ < Του Γιάννη Τσαπρούνη

Το Brexit και το 2015

Το ζήτημα για κάθε αντιπολίτευση είναι 
να μπορεί να βλέπει πού μπορεί να έχει πέσει έξω 
η κυβέρνηση  και να παρεμβαίνει

Γνήσια Γεύση από Ελλάδα
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Ο Μακαριότατος
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πά-
σης Αφρικής Θεόδωρος υποδέ-
χθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην Πα-
τριαρχική Καθέδρα την 20μελή
αποστολή της ομάδας μπάσκετ
«Ελληνική Αθλητική Οργάνωση
ΕΛΛΑΣ-ΣΟΥΔΑΝ ‘ΣΠΑΡΤΑΝΣ’»,
συνοδευόμενη από τον Μητρο-
πολίτη Νουβίας Σάββα, τον πρό-
εδρο της Ελληνικής Κοινότητος
Χαρτούμ και τον εκπρόσωπο της
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
του Σουδάν, η οποία βρίσκεται
στην Αλεξάνδρεια με σκοπό τη
συμμετοχή της στο Αραβικό Πρω-
τάθλημα Μπάσκετ.

Πρόκειται για ένα Ελληνικό
Σωματείο του Σουδάν, το οποίο
κατάφερε να επαναφέρει το
άθλημα της καλαθοσφαίρισης στη
χώρα, κατέκτησε το εγχώριο πρω-
τάθλημα και τώρα εκπροσωπεί το

Σουδάν στο Αραβικό Πρωτάθλη-
μα. 

Ο Πατριάρχης καλωσορίζοντας
τους αθλητές στην Αίθουσα του
Θρόνου, εξέφρασε τη χαρά του
διότι αφιέρωσαν λίγο από τον πο-
λύτιμο χρόνο τους για να επισκε-
φθούν το Ιστορικό Κέντρο της
Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
Σουδάν, την ιστορική περιοχή της
Νουβίας, και παραλλήλισε τη ση-
μασία του αρχαίου πολιτισμού
των Νουβίων για την περιοχή της
Αφρικής, με τον ρόλο του Αρχαί-
ου Ελληνικού και Αρχαίου Αιγυ-
πτιακού πολιτισμού στον παγκό-
σμιο πολιτισμό. Επιπλέον, δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί και στο ελ-
ληνικό στοιχείο της περιοχής του
Σουδάν, καθώς όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε, βλέπουμε στο

Χαρτούμ, στην Τζούμπα, στο Ου-
άουα να έχουμε ελληνικές κοινό-
τητες και ελληνικές εκκλησίες.

Επιπρόσθετα, ο Αλεξανδρινός
Προκαθήμενος, ενημέρωσε τους
αθλητές για το πολύπλευρο έργο
του Πατριαρχείου, το οποίο όπως
τους εξήγησε μπορεί να εδρεύει
στην Αλεξάνδρεια, εκτείνεται
όμως σε όλη την Αφρική όπου και
υπάρχουν δύο χιλιάδες σχολεία
και τρεις χιλιάδες μικρά νοσοκο-
μεία.

Κλείνοντας ο Πατριάρχης Θε-
όδωρος και απευθυνόμενος προς
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Νουβίας Σάββα, εξέφρασε τις ευ-
χαριστίες του για την αγάπη και
την προσφορά του προς το ποί-
μνιό του στο Σουδάν.

Από την πλευρά της ομάδας
τον Μακαριώτατο ευχαρίστησε ο
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαίρισης του Σουδάν, ο
οποίος, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, γνωρίζει τους αγώνες
του Πατριάρχη για την ομαλή
συμβίωση και συνύπαρξη των
θρησκειών στην Αφρικανική
Ήπειρο.

Πριν την αναχώρησή τους από
το Πατριαρχείο και αφού ξεναγή-
θηκαν στους χώρους της βιβλιο-
θήκης και των μουσείων του Πα-
τριαρχικού Μεγάρου, οι Σουδανοί
αθλητές, ως ένδειξη σεβασμού και
τιμής, δώρισαν στον Πατριάρχη
μια αναμνηστική πλακέτα με το
έμβλημα της ομάδας, ενώ από την
πλευρά του ο Μακαριώτατος απέ-
νειμε στον εκπρόσωπο της Ομο-
σπονδίας Καλαθοσφαίρισης του
Σουδάν το μετάλλιο του Αποστό-
λου Μάρκου ενώ δώρισε εικόνες
του Αποστόλου Μάρκου σε όλα
τα μέλη της αποστολής.

Η  ομάδα Μπάσκετ του
Σουδάν στον Θεόδωρο

Βραδιά ταβέρνας στο ελληνικό σχολείο «Πλάτωνας»

λεύει το Γενικό Προξενείο με τους
ομογενείς ασταμάτητα επί 3 χρό-
νια γίνεται πραγματικότητα.

Πράγματι η Delta θα ανακοι-
νώσει επίσημα, την Κυριακή,
απευθείας πτήση Αθήνας-Βοστώ-
νης από το Μάιο του 2022. Θερ-
μές ευχαριστίες σε όλη την ομάδα
εργασίας του Γενικού Προξενείου
Βοστώνης και στους εθελοντές
που μας συνέδραμαν στην προ-
σπάθεια αυτή».

Σημειώνεται πως είχαν γίνει
βολιδοσκοπήσεις και προς τη με-

ριά της Norwegian Airlines αλλά
δεν καρποφόρησαν. Απευθείας
πτήση έχει να δει η Ομογένεια
της Βοστώνης και της Νέας Αγ-
γλίας γενικότερα από την εποχή
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η
οποία είχε θεσπίσει μία μεσάζου-
σα λύση, την εξής: Το αεροσκά-
φος της Ολυμπιακής από Νέα
Υόρκη προς Αθήνα σταματούσε
στη Βοστώνη και επιβίβαζε τους
επιβάτες από Βοστώνη. Δεν έλ-
λειπαν και τα πολλά και συχνά
προβλήματα των καθυστερήσεων
και της υπέρβασης έκδοσης εισι-
τηρίων πέραν του κανονικού

αριθμού χωρητικότητας του αε-
ροσκάφους που ταλαιπωρούσαν
τους ομογενείς, οι οποίοι παρόλα
αυτά εξακολουθούσαν να προτι-
μούν την Ολυμπιακή τόσο για
πρακτικούς λόγους διότι απέφευ-
γαν την ταλαιπωρία της μεταβί-
βασης μέσω Ευρώπης, αλλά και
για συναισθηματικούς λόγους
επειδή η Ολυμπιακή συμβόλιζε
την Ελλάδα.

Από τη μελέτη – έρευνα που
έχει διεξαχθεί προκύπτει πως
υπάρχει η αγορά η οποία θα μπο-
ρέσει να στηρίξει την απευθείας
πτήση σίγουρα για τους θερινούς

μήνες, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι
θα τύχει της υποστήριξης της
Ομογένειας. Πληροφορίες του
«Ε.Κ.» αναφέρουν πως κατά το
φετινό καλοκαίρι οι ομογενείς
της Βοστώνης και Νέας Αγγλίας
ταξίδεψαν στην Ελλάδα παρά τη
συνεχιζόμενη ύπαρξη της πανδη-
μίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Τη
σπουδαιότητα του διαλόγου ως
μέσου για την επίλυση των προ-
βλημάτων επεσήμανε η Α.Θ.
Παναγιότης ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, την

Παρασκευή 1η Οκτωβρίου
2021, στην επίσημη ομιλία του
κατά την έναρξη των εργασιών
της διεθνούς συναντήσεως
«World Policy Conference», που
πραγματοποιείται στο Αμπου

Ντάμπι.
Απευθυνόμενος στο πολυ-

πληθές ακροατήριο του Συνε-
δρίου, στη γαλλική γλώσσα, πε-
ριέγραψε τη σημερινή διεθνή
ανησυχητική κατάσταση και
έκανε έκκληση για αλληλεγγύη,
ανοικτοσύνη, υπευθυνότητα και
κοινή δράση. Ακόμα, αναφέρ-
θηκε σε πολλές διαχριστιανικές
και διαθρησκειακές συναντήσεις
του πρόσφατου παρελθόντος
και τόνισε τη σημασία της θρη-
σκείας για την ειρηνική συνύ-
παρξη ανθρώπων και λαών, καυ-
τηριάζοντας έντονα τα φαινόμε-
να θρησκευτικού φανατισμού
και μισαλλοδοξίας.

Αργότερα, το απόγευμα, ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης, συνο-
δευόμενος από τον Σεβ. Μητρο-
πολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ.
Εμμανουήλ και τον Πατριαρχικό
Διάκονο κ. Βαρνάβα Γρηγοριάδη,
είχε συνάντηση με τον Αναπλη-
ρωτή Πρωθυπουργό και Υπουρ-

γό Εσωτερικών των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων Υψηλότατο
Saif bin Zayed Al Nahyan, με τον

οποίο είχε ιδιαίτερα εγκάρδια
συνομιλία καθώς γνωρίζονται
από παλαιότερα.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Πα-
ναγιώτατος αφίχθη στο Αμπου
Ντάμπι έτυχε θερμής υποδοχής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο «World Policy Conference»

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Saif bin Zayed Al Nahyan.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Saif bin Zayed Al Nahyan. Δια-
κρίνονται ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο Διάκονος Βαρνάβας Γρηγοριάδης. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τον θετικό αντί-
κτυπο της αμυντικής συμφωνίας
Ελλάδας - Γαλλίας για το ΝΑΤΟ,
την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και
για τις ελληνοαμερικανικές σχέ-
σεις υπογραμμίζει σε συνέντευ-
ξή του στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» και τον
Σπύρο Μουρελάτο ο Εκτελεστι-
κός Διευθυντής της HALC (Hel-
lenic American Leadership
Council - Συμβούλιο Ελληνοα-
μερικανικής Ηγεσίας), Εντι Ζε-
μενίδης (Endy Zemenides).

Ο κ. Ζεμενίδης επισημαίνει,
μεταξύ άλλων, πως το περιεχό-
μενο αυτής είναι απολύτως συμ-
βατό με το νέο δόγμα, που φαί-
νεται ότι υιοθετεί η αμερικανική
εξωτερική πολιτική, ενώ, καθι-
στά, όπως δηλώνει, την Ελλάδα
ισχυρότερο σύμμαχο για τις
ΗΠΑ.

«Θεωρώ πως η σύναψη της
αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα
στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι
πραγματικά σπουδαία. Σε μία
περίοδο, που καλώς ή κακώς η
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
επιδεικνύει την τάση να υπο-
βαθμίζει την παρουσία της ή και
να αποτραβιέται από διάφορα
σημεία του πλανήτη, όπως έγινε
προσφάτως στην περίπτωση του
Αφγανιστάν, η Ουάσιγκτον θα
εξαρτάται ολοένα και περισσό-
τερο από τους συμμάχους της,
ώστε να διατηρεί την επιρροή
της στις συγκεκριμένες περιο-
χές. Ως εκ τούτου, η συμφωνία
Ελλάδας - Γαλλίας είναι προς το
συμφέρον των ΗΠΑ, καθώς κα-
θιστά την Αθήνα ισχυρότερο
σύμμαχο και αναβαθμίζει το ρό-
λο της για την Ουάσιγκτον, ενώ
δεν αποκλείει τη σύναψη και

άλλων τέτοιων συμφωνιών είτε
εντός της ΕΕ, είτε με τις ΗΠΑ»,
αναφέρει ο Εκτελεστικός Διευ-
θυντής της HALC, ο οποίος εκτί-
μησε πως η Ουάσιγκτον θα πρέ-
πει να στείλει ξεκάθαρα μηνύ-
ματα στην Αγκυρα.

«Η δημοφιλία της Τουρκίας
στην Ουάσιγκτον δεν είναι αυτή
την περίοδο πολύ υψηλή, ούτε
στο Κογκρέσο, ούτε στην κοινό-
τητα των think tank, ούτε στον
Τύπο, ούτε και σε άλλες ομάδες
πίεσης, όπως η φιλο-ισραηλιτι-
κή κοινότητα. Το κατεστημένο
της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής σκέφτεται συνεχώς
εναλλακτικές λύσεις αναφορικά
με τις σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας.
Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρ-
νηση Μπάιντεν θα πρέπει να ξε-
καθαρίσει στην Άγκυρα ότι η
Αμερική δεν χρειάζεται την
Τουρκία όσο νομίζει ο Ερντογάν
και ότι θα απομακρυνθεί από
τη σχέση εάν η Τουρκία δεν αλ-
λάξει τη συμπεριφορά της. Τα
διφορούμενα μηνύματα της Ου-
άσιγκτον πρέπει να σταματή-
σουν».

Σε ό,τι αφορά στην Ομογέ-
νεια επιμένει ότι ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει, χάριν
της προώθησης των εθνικών μας
δικαίων, αλλά και υπέρ της οι-
κονομικής ανάπτυξης της Ελλά-
δας είναι βαρυσήμαντος. Μάλι-
στα, τάσσεται υπέρ μιας εναλ-
λακτικής προσέγγισης αναφορι-
κά με την αναβάθμιση του ρό-
λου της Ομογένειας, η οποία,
δεν θα βασίζεται κατ' ανάγκη
στις «παραδοσιακές σχέσεις,
όπως αυτή με την Αρχιεπισκοπή
Αμερικής», όπως λέει χαρακτη-

ριστικά.
«Κατά την γνώμη μου, η Ελ-

λάδα δεν μπορεί να βασιστεί
στις παραδοσιακές σχέσεις -για
παράδειγμα με περιφερειακές
ομοσπονδίες ή με την Ελληνορ-

θόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερι-
κής- χωρίς να ανησυχεί εάν αυ-
τές έχουν την ικανότητα να επη-
ρεάσουν πραγματικά την αμερι-
κανική κοινωνία και πολιτική
σκηνή. Όπως διαπιστώσαμε και
στην υπόθεση των αντιδράσεων,
που προκάλεσε η παρουσία του
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

στα εγκαίνια του ‘Σπιτιού της
Τουρκίας’ στη Νέα Υόρκη, η Ελ-
λάδα δεν μπορεί πλέον να θεω-
ρεί δεδομένο ότι κάθε τμήμα της
ελληνοαμερικανικής κοινότητας
μπορεί να προωθήσει αποτελε-
σματικά τα εθνικά μας ζητήμα-
τα», είναι το περιεχόμενο της
τοποθέτησης του κ. Ζεμενίδη.

Ερωτώμενος για την ψήφο
των Αποδήμων, ο Εκτελεστικός
Διευθυντής της HALC τονίζει
πως, παρότι η μεταρρύθμιση του
2019 είναι ένα σημαντικό βήμα,
εντούτοις έχει περιορισμένο εύ-
ρος και δεν θα επιφέρει περαι-
τέρω ενίσχυση των σχέσεων της
Ελλάδας με την Ομογένεια.

«Αν και επί της αρχής η πρω-
τοβουλία για τη διευκόλυνση
του δικαιώματος ψήφου στους
Έλληνες που διαβιούν στο εξω-
τερικό προφανώς και κινείται
στη σωστή κατεύθυνση, η μάλ-
λον περιορισμένη εμβέλεια του
συγκεκριμένου νομοσχεδίου δεν
το καθιστά βάση για περαιτέρω
ενίσχυση των σχέσεων της Ελ-
λάδος με την Ομογένεια. Σε μια
εποχή που περισσότεροι Αμερι-
κανοί φοιτητές σπουδάζουν στο
εξωτερικό από ποτέ, η Ελλάδα
πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη
προσπάθεια για να προσελκύσει
περισσότερους Ελληνοαμερικα-
νούς φοιτητές για να περάσουν
ένα εξάμηνο ή ένα ολόκληρο
έτος σπουδάζοντας στην Ελλά-
δα. Η Ελλάδα πρέπει να ανα-
πτύξει προγράμματα για νεότε-
ρους μαθητές, προκειμένου να
τους δοθεί η ευκαιρία να λάβουν
υψηλότερο επίπεδο διδασκαλίας
γλώσσας και Ιστορίας», ήταν η
απάντησή του.

Συνέντευξη του Εντι Ζεμενίδη στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος μιλά στην ομάδα μπάσκετ «Ελληνική
Αθλητική Οργάνωση ΕΛΛΑΣ-ΣΟΥΔΑΝ ‘ΣΠΑΡΤΑΝΣ’» στην αίθου-
σα του Θρόνου. Κάτω, τον Πατριάρχη πλαισιώνουν οι παίχτες.

Απευθείας πτήσεις Delta Βοστώνη - Αθήνα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο γενικός πρόξενος της Ελλά-
δος στη Βοστώνη Στράτος Ευ-
θυμίου, ο οποίος πρωτοστάτη-
σε στην καθιέρωση της πτή-
σης.  Δίπλα, αεροσκάφος της
αεροπορικής εταιρίας Delta.

Επάνω: Από αριστε-
ρά, οι: Σούλα Τσά-
μπιρα, Θεοδώρα
Μαστοράκη, Σταυ-
ρούλα Χριστάκου,
Φραντζέσκος Πορ-
τέλος. Αριστερά:
Από αριστερά, οι:
Μιχάλης Σκούντζος,
Βασίλης Ντανάς, Νί-
κος Ντανάς, Φωτει-
νή Γκαϊγκατζή, Στέι-
σι Σκούντζου.

Θεοδώρα Μαστοράκη, ευχαρίστησε θερμά
τους δεκάδες εθελοντές για την προσφορά
και εργασία τους καθώς και τους δωρητές,
χορηγούς για την οικονομική τους βοήθεια.

«Επί δύο μήνες προετοιμαζόμαστε για
την πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση, η οποία
αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για τις ανά-
γκες του σχολείου μας.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι μας τίμησαν
με την παρουσία τους όχι μόνο ομογενείς
αλλά και πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής που ήθελαν να γνωρίσουν και να
γευτούν την ελληνική κουζίνα», είπε.

Η Σταυρούλα Χριστάκου, μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, υπογράμμισε ότι αυ-
τού του είδους τα εορταστικά προγράμματα,
φέρνουν κοντά τον κόσμο και δίνεται η ευ-
καιρία να διασκεδάσουν όλοι μαζί, ειδικά
μετά τους τόσο δύσκολους μήνες απομό-
νωσης λόγω της πανδημίας και ευχήθηκε
να επαναληφθεί και του χρόνου.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/MIXAΛηΣ ΚΑΚΙΑΣ

O Εκτελεστικός Διευθυντής
της HALC (Hellenic American
Leadership Council - Συμβού-
λιο Ελληνοαμερικανικής Ηγε-
σίας), Εντι Ζεμενίδης (Endy
Zemenides).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
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TICKETS 2 GREECE ON SALE
νεα ΥΟΡΚΗ - αΘΗνα/ΘεΣΣαΛΟνΙΚΗ

με επιστροφή

aπό $299.00
+ fueL+taxeS extra

Call Toll Free: 1-800-GREECE-8 (1-800-473-3238)
1-908 213-1251 • 1-908 213-6826

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜIΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

www.hellastickets.com

Sterling Travel

Cheap Tickets, Great Service

sterlingtravel@hotmail.com
P.O. Box 800306 
Miami, FL 33280

✆1-800-473-3238

®

ανοιξη - Καλοκαίρι. eνημερωθείτε για τις νέες τιμές.

a
 b

Δ ε Λ Τ Ι Ο  Π α Ρ α Γ Γ ε Λ Ι α Σ

ςτην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικά.

Εσωκλείστε επιταγή ή money order: 

National Herald, Inc. 37-10 30th Street, L.I.C, NY 11101-2614

718-784 5255 • fax 718 472 0510 • info@ekirikas.com

ή με χρέωση στην πιστωτική κάρτα: 

o American Express o Master Card o Visa o Discover

αCCouNt: εxpIratIoN date:

ναμε:

αddreSS: CItY:

State: zIp Code:

pHoNe: fax:

CeLL: e-maIL:

SIgNature:

Δώστε την παραγγελία σας τώρα!

Μνημόσυνα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ

Ο Δημήτρης Βερβενιώτης, γεννήθηκε στην
Τρίπολη το 1930. Γιος, του Γεωργίου
Βερβενιώτη και της Ελένης το γένος
Χριστοπούλου, είναι το πρωτότοκο παιδί μιας
αξιόλογης οικογένειας.
Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στην γενέτηρά
του, όπου τελείωσε και το γυμνάσιο.
Όσο δε περνούσαν τα χρόνια, τόσο αύξανε και
ο ζήλος του για πληρέστερη μάθηση.
Από νεαρής ηλικίας συνέθετε ποιήματα και
τραγούδια, πολλά απ’ τα οποία δημοσιεύτηκαν
και απέσπασαν ευμενή σχόλια. Εδώ και πολλά
χρόνια ζει στην Αμερική με τα τρία παιδιά του
και τη γυναίκα του, χωρίς να παύσει να
ασχολείται με την ποίηση.

$ 15.00

Ψυχές Αιωρούμενες
ΓΙΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗ

Το Χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος 
θανάτου

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ

Την ημέρα που θα τον σκότωναν, ο
Σαντιάγο Νασάρ σηκώθηκε στις
πεντέμισι το πρωί για να περιμένει το
βαπόρι που θα έφερνε τον
επίσκοπο. Έτσι αρχίζει το Χρονικό
ενός προαναγγελθέντος θανάτου, το
πιο «ρεαλιστικό» απ’ όλα τα
μυθιστορήματα του Μάρκες, καθώς
βασίζεται σ’ ένα αληθινό γεγονός
που συνέβη στην Κολομβία...$ 28.99

$ 18.00

στο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

το αρμόδιο στέλεχος του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου του Ελληνοα-
μερικανικού Επιμελητηρίου, Ευ-
τυχία Πυλαρινού-Πάιπερ και το
μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής ΕΚΟΜΕ - Διεθνούς Επιμελη-
τηρίου, Γιώργος Πιπεργιάς.

Την Επιτροπή Οργάνωσης της
εκδήλωσης συγκρότησαν οι:
Μάρκος Δρακωτός, Κλέι Μέιτλαντ
(Clay Maitland), Νάνσυ Παπαϊω-
άννου, Αντώνης Κοντομίχαλος,
Ευτυχία Πυλαρινού-Πάιπερ και
Γιώργος Πιπεργιάς.

Τον οργανωτικό συντονισμό
ανέλαβε με επιτυχία η εκτελεστι-
κή διευθύντρια του HACC, Αλε-
ξάνδρα Σπύρου-Μητσάκη.

Ο ΕΚΟΜΕ 
άλλαξε τα δεδομένα

Στον χαιρετισμό του, ο πρόε-
δρος του Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αθας
Ιωάννου ευχαρίστησε τους συμ-
μετέχοντες και αναφέρθηκε στον
σημαντικό ρόλο που μπορεί να
επιτελέσει η ανάπτυξη του τομέα
των τηλεοπτικών και κινηματο-
γραφικών παραγωγών στην Ελλά-
δα.

Από την πλευρά του, ο γενικός
πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας,
ανέφερε πως «ο τομέας αυτός εξε-
λίσσεται σε έναν από τους πιο
πολλά υποσχόμενους για επένδυ-
ση στην Ελλάδα», προσθέτοντας
πως πλέον υπάρχει το πλαίσιο για
την προσέλκυση επενδύσεων.

Εξειδικεύοντας στα νέα δεδο-
μένα, ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ,

Πάνος Κουάνης, επεσήμανε πως
η προσπάθεια ξεκίνησε, υπό δύ-
σκολες συνθήκες, το 2018, αλλά
πλέον δείχνει να βαδίζει στον σω-
στό δρόμο.

«Συναντήσαμε εμπόδια, αλλά
καταφέραμε περισσότερα από αυ-
τά που περιμέναμε σε αυτό το
στάδιο. Η ιδέα ήταν να κάνουμε
μια χώρα φιλική προς την κινη-
ματογράφηση. Εχουμε καταφέρει
να δημιουργήσουμε επιτυχώς ένα
μόνιμο σύστημα που παρέχει όλα
τα απαραίτητα εχέγγυα», ήταν το
περιεχόμενο της τοποθέτησής
του.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώ-
στας Μπακογιάννης, μίλησε για
την λειτουργία και ανάπτυξη του
Γραφείου Εξυπηρέτησης Κινημα-
τογραφικών Παραγωγών Αθήνας
(Athens Film Office), αναφερό-
μενος επίσης σε παραγωγές όπως
η σειρά της Apple TV, «Tehran»,
που συνεχίζεται για δεύτερη σε-
ζόν, την ταινία της Disney για την
ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο,
την διαφήμιση του Perrier και μια
ταινία της Νία Βαρντάλος, που θα
ξεκινήσει γυρίσματα το 2022.

Πρόσθεσε επίσης πως αυτές οι
παραγωγές, και όχι μόνο, έχουν
συνεισφέρει το ποσό των 108
εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνι-
κή οικονομία, σύμφωνα με τον
ΙΟΒΕ.

«Ναι, μπορούμε να γίνουμε
μια μέρα, γιατί όχι, το ευρωπαϊκό
Χόλιγουντ», πρόσθεσε, μεταξύ άλ-
λων.

«Φανταστική εμπειρία 
στην Ελλάδα»

Κοινή συνισταμένη των συ-

ντελεστών που δραστηριοποιή-
θηκαν στην Ελλάδα ήταν πως
«απόλαυσαν την εμπειρία», ενώ
ανέφεραν πως το υψηλό επίπεδο
αγγλομάθειας και η φιλοξενία
των Ελλήνων έπαιξαν καταλυτικό
ρόλο.

«Κατ’ αρχήν, το 40% της επι-
δότησης είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δεύτερον, η Ελλάδα είναι ανοι-
κτό στούντιο. Τα βρίσκεις όλα:
Νησιά, βουνά, ιδανικό κλίμα,
ηλιοφάνεια αλλά και πολύ φιλι-
κούς ανθρώπους, οι περισσότεροι
εκ των οποίων μιλούν Αγγλικά»,

επισημαίνει ο παραγωγός Τζό-
σεφ Σαμάαν (Joseph Samaan).

Από την πλευρά της, η σκη-
νοθέτις της κινηματογραφικής
επιτυχίας «Ο Ανθρωπος του Θε-
ού» («Man of God»), Γιελένα Πό-
ποβιτς (Yelena Popovic) αναφέρ-
θηκε στην δική της εμπειρία,
όπου είχε να αντιμετωπίσει και
τους περιορισμούς της πανδη-
μίας.

«Δουλέψαμε εν μέσω πανδη-
μίας, ήταν πρόκληση σε αυτό το
επίπεδο, αλλά με την σκληρή
δουλειά όλων τα καταφέραμε. Η

Ελλάδα έχει όλες τις τοποθεσίες
του Κόσμου. Μπορεί και πρέπει
να είναι ένα μέρος όπου θα γυ-
ρίζονται διεθνείς παραγωγές»,
ανέφερε η Πόποβιτς (Yelena
Popovic), ενώ ο παραγωγός της
ταινίας, Αλεξάντερ Πότερ
(Alexander Potter), ανέφερε πως
δεν συνάντησε ιδιαίτερα γραφει-
οκρατικά προβλήματα στην έντα-
ξη της παραγωγής στο πρόγραμ-
μα του ΕΚΟΜΕ.

«Θεωρώ ότι ο κ. Κουάνης και
η ομάδα του έχουν κάνει φαντα-
στική δουλειά.  Στην ταινία ‘Ο
Ανθρωπος του Θεού’ ήμασταν
από τους πρώτους που πήραμε
την επιδότηση και δουλέψαμε
καλά με τον ΕΚΟΜΕ για να ολο-
κληρώσουμε τις διαδικασίες», τό-

νισε ο Πότερ.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-

θηκε και η ηθοποιός Δωροθέα
Μερκούρη, με αφορμή μια νέα
τηλεοπτική σειρά η οποία βρί-
σκεται εν αναμονή της έγκρισης
για παραγωγή από την αμερικα-
νική αγορά.

Νέα στούντιο 
στην Θεσσαλονίκη

Ο Ελληνοαμερικανός ιδιοκτή-
της των περίφημων York Studios
της Νέας Υόρκης, Γιάννης Καλα-
φάτης, αναφέρθηκε στην ίδρυση
των στούντιο της εταιρείας NU
Boyana στην Θεσσαλονίκη, σε
συνεργασία με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της μητρικής εταιρείας
στην Βουλγαρία, Γιάριβ Λέρνερ
(Yariv Lerner). Μάλιστα, τόνισε
πως ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα
γυρίσματα της ταινίας «The En-
forcement», με τον Αντόνιο Μπα-
ντέρας.

Παράλληλα, τις απόψεις τους
κατέθεσαν ο Γιάννης Καραγιάν-
νης από τα Kappa Studios, όπου
γυρίζονται, μεταξύ άλλων, οι τη-
λεοπτικές επιτυχίες «Αγριες Μέ-
λισσες» και «Σασμός», ο Δημή-
τρης Ευαγγελόπουλος από τα
Στούντιο Αλφα, που είχαν φιλο-
ξενήσει χολιγουντιανές παραγω-
γές την δεκαετία του ’60, αλλά
και ο σεναριογράφος, Γιάννης
Σκαράγκας. Απαντες εξέφρασαν
την αισιοδοξία τους ότι η Ελλάδα
μπορεί να αποτελέσει επίκεντρο
της τηλεοπτικής και κινηματο-
γραφικής βιομηχανίας.

Το θέμα της εκπαίδευσης στις
ψηφιακές τεχνολογίες και εφέ
ανέλυσε η κοσμήτορας του NYU,
Κάθριν Φλέμινγκ και εκ μέρους
του ΕΚΟΜΕ η Ειρήνη Ανδριοπού-
λου, ενώ σημαντική ήταν η πα-
ρέμβαση του γ.γ. Αποδήμου Ελ-
ληνισμού, Γιάννη Χρυσουλάκη. 

Η Ελλάδα ως ένα «Ευρωπαϊκό Χόλιγουντ»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η Ευτυχία Πυλαρινού - Πάιπερ μαζί με τους Γιάννη Καλαφάτη, Γιάννη Καραγιάννη, Δημήτρη Ευ-
αγγελόπουλο και Γιάννη Σκαράγκα, κατά την ενδιαφέρουσα εκδήλωση - συζήτηση του HACC.

HACC

Λούις Μάντιλορ και Λέινι Κα-
ζάν.

«Συναντηθήκαμε για να τι-
μήσουμε τη μνήμη του Μάικλ
Κονσταντίν. Ας αναπαυθεί εν ει-
ρήνη. Μου είχε πει ότι δεν θα
μπορούσε να παίξει στην τρίτη
ταινία και επιθυμία του ήταν να
την φτιάξουμε. Έγραψα το σε-
νάριο σκεπτόμενη την απόφα-
σή του και κρατώ σαν θησαυρό
τα τελευταία του μηνύματα στα
οποία μου έγραφε πως ελπίζει
να αρχίσουμε τα γυρίσματα σύ-
ντομα».  Επίσης, η Βαρντάλος
έγραψε στην ίδια ανάρτηση

αστειευόμενη: «Σταματήστε να
τηλεφωνείτε στη μητέρα μου
για να ρωτήσετε αν μπορείτε
να μπείτε στην ταινία και μην
μου στέλνετε ιδέες. Το σενάριο
είναι ήδη γραμμένο. Και όχι, η
Τούλα και ο Ιαν δεν είναι παπ-
πούδες. Μας λείπεις Μάικλ, σε
ευχαριστώ που μου έμαθες να
βάζω πάθος και ακρίβεια στις
λέξεις. Θα είσαι πάντοτε μαζί
μας» αναφέρει στην ανάρτησή
της η δημοφιλής Ελληνοαμερι-
κανίδα ηθοποιός.

Η πρώτη ταινία του «Γάμος
αλά Ελληνικά» βγήκε το 2002
ενώ η δεύτερη έκανε πρεμιέρα
το 2016.

Ερχεται και το 
«Γάμος αλά Ελληνικά» 3

Με μια φωτογραφία με τους Τζία Καρύδη, Λούις Μάντιλορ και
Λέινι Καζάν πλαισίωσε την ανάρτησή της στο Ίνσταγκραμ η
Νία Βαρντάλος για το τρίτο μέρος του «Γάμος αλά Ελληνικά».

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΝIα ΒαρδAλος/ IΝςταγκραμ
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ΤΟ ΛΟΤΤΟ
Στην κλήρωση τoυ Σαββάτου
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:

NEA ΥΟΡΚΗ

dAily no.: 700
Win 4: 5 6 7 4
Pick 10: 3 5 8 10 15 16 19 21
23 30 34 38 44 45 50 53 56 62
63 71
tAke-5: 19 29 33 36 38

NEA ΙΕΡΣΕΗ

Pick 3: 4 1 6  Fb 5
Pick 4: 9 4 7 9   Fb 5
cAsh 5: 8 20 30 32 35     X 3

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

PlAy 3: 3 3 5  Wb 8
PlAy 4: 8 6 4 0 Wb 5
cAsh 5: 4 14 20 31 33

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Κυριακή 3
Οκτωβρίου:

«Boston Globe»
Η Πολιτεία αισθάνεται αντιδρά-
σεις για τους κανόνες της μά-
σκας στα σχολεία. 

«Chicago Tribune»
Το αδιέξοδο των Μπέαρς μπορεί
να οδηγήσει σε απώλειες.

«L. A. Times»
Μία μυστική αποζημίωση USC
είχε προειδοποίηση: Παραδώ-
στε φωτογραφίες.

«N.Y. Daily News»
Φαντάσματα που σκοτώνουν.

«New York Post»
Ανθρωπος της κλεψιάς.

«New York Times»
Αισθανόμενος να χτυπιέται η
ατζέντα του, ο Μπάιντεν χαϊδεύ-
ει την Αριστερά.

«Washington Post»
Ο Προϋπολογισμός του Μπάι-
ντεν στο παιχνίδι. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
τύπος

θηκαν στη Φλόριδα, τον Μισισι-
πή, τη Λουιζιάνα και το Αρκάν-
σας. Και όσοι πέθαναν ήταν νε-
ότεροι: Τον Αύγουστο, κάθε ηλι-
κιακή ομάδα κάτω των 55 ετών
είχε τον μεγαλύτερο αριθμό νε-
κρών της πανδημίας. Από τους
100.000 θανάτους των τελευταί-
ων 3,5 μηνών μόνον 2.900 ήταν
εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστό
2,9%, αναφέρει η «ΝΥΤ» επικα-
λούμενη στοιχεία του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (CDC).

Οπως σημειώνεται, από τις 16
Ιουνίου η Πολιτεία του Μισισιπή,
όπου το ποσοστό των πλήρως
εμβολιασμένων δεν υπερβαίνει
το 45%, έχει καταγράψει σχεδόν
80 θανάτους ανά 100.000 κατοί-
κους. Στη γειτονική Λουιζιάνα,
όπου η εμβολιαστική κάλυψη
ανέρχεται περίπου στο 46%,
έχουν καταγραφεί σχεδόν 70 θά-
νατοι ανά 100.000 κατοίκους.

Στον αντίποδα, πολιτείες
όπως η Μασαχουσέτη, η Νέα
Υόρκη και το Μέιν, όπου το πο-
σοστό των πλήρως εμβολιασμέ-
νων κυμαίνεται από το 65% έως
το 69%, οι θάνατοι λόγω κορω-
νοϊού δεν υπερβαίνουν τους 18
ανά 100.000.

Οι ανεμβολίαστοι διατρέχουν
σχεδόν 11 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους
εάν νοσήσουν σε σύγκριση με
τους πλήρως εμβολιασμένους,
σύμφωνα με έρευνα του CDC,
που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμ-
βριο λαμβάνοντας υπόψη την
κυριαρχία της μετάλλαξης Δέλ-
τα. Διατρέχουν επίσης πεντα-
πλάσιο κίνδυνο να προσβληθούν
από τον ιό και υπερδεκαπλάσιο
κίνδυνο να χρειαστούν νοσηλεία
σε νοσοκομείο. Η μελέτη, η
οποία εκτείνεται από τον Απρί-

λιο έως τα μέσα Ιουλίου, χρησι-
μοποίησε δεδομένα από 10 πο-
λιτείες.

Αυτόν τον Αύγουστο, η
Μπράντι Στρίπλινγκ (Brandee
Stripling), μπάρμαν στο Κοτο-
ντέιλ Αλαμπάμα είπε στο αφε-
ντικό της ότι ένιωθε σαν να την
είχε προσπεράσει ένα φορτηγό
τρένο.

Η 38χρονη Στρίπλινγκ, ανύ-
παντρη μητέρα δεν είχε εμβο-
λιαστεί ενάντια στον κορωνοϊό
και τώρα βρέθηκε θετική. Το
αφεντικό της Τζάστιν Γκρίμπολ
(Justin Grimball) της συνέστησε
να ξεκουραστεί. «Νόμιζα ότι θα
συνέχιζε και θα επέστρεφε στη
δουλειά», είπε ο κ. Γκρίμπαλ.

Την περασμένη εβδομάδα,
βρέθηκε σε ένα νεκροταφείο κα-

θώς η κ. Στρίπλινγκ θάφτηκε
στο οικογενειακό της μνήμα.
Ενας πάστορας μίλησε με παρη-
γορητικά λόγια, τα παιδιά της
αγκάλιασαν το ένα με το άλλο
και ένα τραγούδι της χώρας, «If
I Die Young», έπαιζε στο παρα-
σκήνιο.

Ο θάνατός της προήλθε από
την έξαρση του ιού που έπληξε
τη χώρα όλο το καλοκαίρι, κα-
θώς η παραλλαγή Δέλτα έπληξε
τον Νότο, τον Βορειοδυτικό Ει-
ρηνικό και τμήματα της Μεσο-

δυτικής χώρας.
Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί

εξαιρετικά αποτελεσματικά στην
πρόληψη σοβαρών ασθενειών
και θανάτων, και μια μελέτη από
το CDC που δημοσιεύτηκε τον
Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι αφού
η Δέλτα έγινε η κυρίαρχη μετάλ-
λαξη, οι μη εμβολιασμένοι άν-
θρωποι είχαν περισσότερες από
10 φορές περισσότερες πιθανό-
τητες να πεθάνουν από τον ιό
σε σχέση με τους εμβολιασμέ-
νους. Η μελέτη, η οποία διήρκε-
σε από τον Απρίλιο έως τα μέσα
Ιουλίου, χρησιμοποίησε δεδομέ-
να από 10 πολιτείες, τη Νέα Υόρ-
κη, την κομητεία του Λος Αντζε-
λες και την κομητεία του Κινγκ,
στην Ουάσιγκτον, που περιλαμ-
βάνει το Σιάτλ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δή-
λωσε το Σάββατο πως ελπίζει
ότι οι Ρεπουμπλικανοί στο Κο-
γκρέσο, δεν θα είναι ανεύθυνοι,
αρνούμενοι να αυξήσουν το
όριο του χρέους, καθώς πλησιά-
ζει η εκπνοή της νομοθετικής
προθεσμίας.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στον
Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει
για το Ντελαγουέαρ, ότι θα ερ-
γαστεί σκληρά για να ψηφιστεί
τόσο το νομοσχέδιο για την ανα-
βάθμιση των υποδομών, όσο και
το νομοσχέδιο μιας ευρύτερης
διακομματικής προσέγγισης, αλ-
λά και για να έρθουν πιο κοντά
οι προοδευτικοί και οι μετριο-
παθείς στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Στο μεταξύ, έδειξε να το πι-
στεύει και το υποσχέθηκε την
Παρασκευή: Οι οικονομικές και
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που
προωθεί θα εγκριθούν από το
Κογκρέσο. Αλλά κατά τη διάρ-
κεια της σπάνιας επίσκεψής του
στον λόφο του Καπιτωλίου, υπο-
τίθεται για να συσπειρώσει τους
Δημοκρατικούς, που σπαράσσο-
νται από εσωκομματικό εμφύ-
λιο, δεν όρισε καμιά προθεσμία.

«Δεν έχει σημασία εάν θα γί-

νει σε έξι λεπτά, σε έξι ημέρες ή
σε έξι εβδομάδες. Θα το κατα-
φέρουμε», είπε ο κ. Μπάιντεν,
την ώρα που ο διάλογος σχετικά
με τα δύο νομοσχέδια τα οποία
προβλέπουν γιγαντιαίες δημό-
σιες δαπάνες για τις υποδομές,
την κοινωνική πρόνοια κ.ά. είχε
πρακτικά παραλύσει.

Ο πρώην γερουσιαστής, βα-
θύς γνώστης του τρόπου που
λειτουργεί το αμερικανικό Κο-
γκρέσο, θέλησε να δώσει εικόνα
αισιοδοξίας μπροστά στην εικό-
να μιας Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας η οποία, παρά τις πολυήμε-
ρες διαπραγματεύσεις, παραμέ-
νει διχασμένη.

Η ψηφοφορία, την οποία η
πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων Νάνσυ Πελόζι, υπο-
σχόταν πως θα οργάνωνε εντός
αυτής της εβδομάδας για του-
λάχιστον το πρώτο από τα νο-
μοσχέδια, αυτό για τις επενδύ-
σεις στις υποδομές, αναβλήθηκε
μια πρώτη φορά την Πέμπτη και
ξανά την Παρασκευή, επ’ αόρι-
στον.

Χάρη στην επίσκεψη του αρ-
χηγού του κράτους, που δεν
επέμεινε να διεξαχθεί άμεσα
ψηφοφορία, οι Δημοκρατικοί

κέρδισαν έτσι κάποιο χρόνο στη
δύσκολη αναζήτηση ισορρο-
πίας.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει υπο-
σχεθεί ότι θα «ανοικοδομήσει»

την Αμερική, θα την κάνει «κα-
λύτερη», μετά την πανδημία του
νέου κορωνοϊού, μπροστά στην
κλιματική αλλαγή και στον
ανταγωνισμό της Κίνας. Θέλει

να αποκατασταθούν οι υποδο-
μές και να δημιουργηθεί νέα
κοινωνική αρχιτεκτονική.

Ο προχωρημένης ηλικίας
Πρόεδρος, η δημοτικότητα του

οποίου υπέστη πλήγμα εξαιτίας
της χαοτικής απόσυρσης των
αμερικανικών Ενοπλων Δυνάμε-
ων από το Αφγανιστάν, δυσκο-
λεύεται να συνεγείρει ενθουσια-
σμό για τις μεταρρυθμίσεις του,
και έτσι αποπειράται με τα υπό
εξέταση νομοσχέδια μια στό-
χευση που θα αλλάξει τα δεδο-
μένα.

Αλλά η προοδευτική πτέρυ-
γα αρνείται να ψηφίσει το νο-
μοσχέδιο για τις υποδομές αν
δεν λάβουν απτές εγγυήσεις για
τις κοινωνικές δαπάνες. Επιχει-
ρηματολογεί πως η κεντρώα
πτέρυγα, αφού εξασφαλίσει
χρηματοδότηση για τις γέφυρες
και τους δρόμους, απλά θα πα-
ραπέμψει στις ελληνικές καλέν-
δες την ψηφοφορία για το δεύ-
τερο, πιο φιλόδοξο νομοσχέδιο.

Από την άλλη, για ορισμέ-
νους κεντρώους Δημοκρατικούς,
με πιο ορατούς τους γερουσια-
στές, Τζο Μάντσιν και Κίρστεν
Σίνεμα, το ζήτημα είναι το ύψος
του ποσού για τις κοινωνικές
δαπάνες, που θέλουν να μειω-
θεί, καθώς θα συγκεντρωθεί με
φορολογία στους πλουσιότε-
ρους Αμερικανούς και στις πο-
λυεθνικές.

Απογοητευμένος ο Μπάιντεν αλλά ελπίζει για την ατζέντα του

AP Photo/PAtrick seMAnsky

O πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλάει με δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο
στο Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου για να μεταβεί στο Ντελαγουέαρ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Απορρί-
πτοντας τη σύσταση των εισαγ-
γελέων, ένας ομοσπονδιακός δι-
καστής καταδίκασε έναν ταρα-
ξία της 6ης Ιανουαρίου σε απλή
επιτήρηση την Παρασκευή και
ισχυρίστηκε ότι το υπουργείο Δι-
καιοσύνης ήταν πολύ σκληρό με
εκείνους που εισέβαλαν στο Κα-
πιτώλιο σε σύγκριση με τους αν-
θρώπους που συνελήφθησαν
κατά τη διάρκεια αντιρατσιστι-
κών διαδηλώσεων μετά τη δο-
λοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο δικαστής του Περιφερεια-
κού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Τρέ-
βορ ΜακΦέιντεν (Trevor McFad-
den) αναρωτήθηκε γιατί οι ομο-
σπονδιακοί εισαγγελείς δεν εί-
χαν ασκήσει περισσότερες διώ-
ξεις εναντίον των κατηγορουμέ-
νων στις καλοκαιρινές διαδηλώ-
σεις του 2020, διαβάζοντας στα-
τιστικά στοιχεία για υποθέσεις
ταραχών στην πρωτεύουσα του

έθνους που δεν εκδιώχθηκαν.
«Νομίζω ότι ο ομοσπονδια-

κός εισαγγελέας θα είχε μεγα-
λύτερη αξιοπιστία αν ήταν ενή-
μερος για ανησυχίες σχετικά με
ταραχές και όχλους σε αυτήν
την πόλη», δήλωσε ο ΜακΦά-

ντεν κατά την καταδίκη της
Ντανιέλ Ντόιλ (Danielle Doyle)
για είσοδο στο Καπιτώλιο στις 6
Ιανουαρίου με πλήθος άλλους
ταραξίες. Οι εισαγγελείς συνέ-
στησαν δύο μήνες εγκλεισμού
στο σπίτι για την Ντόιλ, που εί-

ναι από την Οκλαχόμα.
Οι δηλώσεις του ΜακΦέι-

ντεν, διορισμένου από τον πρώ-
ην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ,
ήταν μια σημαντική απόκλιση
από τους άλλους ομοσπονδια-
κούς δικαστές που εποπτεύουν
τις υποθέσεις εξέγερσης του Κα-
πιτωλίου μέχρι τώρα, παρά τους
άλλους διορισμένους από τον
Τραμπ δικαστές στους οποίους
έχουν ανατεθεί εκατοντάδες
υποθέσεις. Συνήθως έχουν συ-
ζητήσει τη σοβαρότητα του
εγκλήματος και τη μοναδική θέ-
ση του στην αμερικανική ιστο-
ρία - διαφορετική από άλλες βί-
αιες διαμαρτυρίες για την ελευ-
θερία του λόγου επειδή υπήρξε
διατάραξη της ειρηνικής μετά-
βασης της εξουσίας.

Το «Associated Press» ανέλυ-
σε περισσότερες από 300 ποινι-
κές υποθέσεις που προέρχονταν
από τις διαμαρτυρίες που προ-
κλήθηκαν από τη δολοφονία
του Φλόιντ, δείχνοντας ότι πολ-
λοί αριστεροί ταραξίες είχαν λά-
βει σημαντικές ποινές, διαψεύ-
δοντας το επιχείρημα ότι οι κα-
τηγορούμενοι υπέρ του Τραμπ
αντιμετωπίζονταν πιο σκληρά
από τους διαδηλωτές του Black
Lives Matter.

Δικαστής θέτει σε ίδια μοίρα διαδηλωτές και στασιαστές

ΤΕΧΕΡΑΝΗ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).  Ο
Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν
δήλωσε το Σάββατο πως αξιω-
ματούχοι των ΗΠΑ προσπάθη-
σαν να συζητήσουν την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών για το πυ-
ρηνικό πρόγραμμα τον περασμέ-
νο μήνα, είπε όμως πως η Ουά-
σιγκτον πρέπει πρώτα να απο-
δεσμεύσει δεσμευμένα κεφά-
λαια της Τεχεράνης ύψους 10 δι-
σεκ. δολαρίων ως ένδειξη καλής
θέλησης.

Το Ιράν απέρριψε τις απευ-
θείας συνομιλίες με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, και οι έμμεσες συ-
νομιλίες για την αναβίωση της
πυρηνικής συμφωνίας του 2015
ώστε να αποτραπεί το Ιράν από
το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα,
σταμάτησαν τον Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν εν-
διάμεσους στα Ηνωμένα Εθνη
τον περασμένο μήνα στην προ-
σπάθεια να αποκτήσουν επαφή,
δήλωσε στην κρατική τηλεόρα-
ση ο υπουργός Εξωτερικών, Χο-
σεΐν Αμιραμπντολαχιάν (Hos-
sein Amirabdollahian).

Το Ιράν δεν μπορεί να έχει
πρόσβαση σε περιουσιακά στοι-
χεία του ύψους δεκάδων δισε-

κατομμυρίων δολαρίων σε ξένες
τράπεζες, ιδίως από εξαγωγές
πετρελαίου και αερίου, λόγω των
κυρώσεων που έχουν επιβάλει
οι ΗΠΑ στον χρηματοπιστωτικό
και ενεργειακό του τομέα.

«Οι Αμερικανοί προσπάθη-
σαν να έρθουν σε επαφή μαζί
μας μέσω διαφόρων διαύλων
(στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη και είπα
στους μεσολαβητές πως αν οι
προθέσεις της Αμερικής είναι σο-
βαρές, τότε χρειάζεται μια σο-
βαρή ένδειξη... αποδεσμεύοντας
τουλάχιστον 10 δισεκ. δολάρια
δεσμευμένων χρημάτων», είπε ο
Υπουργός.

«Δεν προτίθενται να αποδε-
σμεύσουν 10 δισεκ. δολάρια που
ανήκουν στο ιρανικό έθνος έτσι
ώστε να μπορούμε να πούμε πως
οι Αμερικανοί έστω και μία φορά
τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες
έλαβαν υπόψη τους τα συμφέ-
ροντα του ιρανικού έθνους», δή-
λωσε στην τηλεοπτική συνέ-
ντευξή του ο Αμιραμπντολαχιάν.

Δυτικές δυνάμεις κάλεσαν το
Ιράν να επιστρέψει στις δια-
πραγματεύσεις και είπαν πως ο
χρόνος εξαντλείται καθώς το πυ-
ρηνικό πρόγραμμα της Τεχερά-
νης προχωράει πολύ πιο πέρα
από τα όρια που θέτει η συμφω-
νία.

Ο Αμιραμπντολαχιάν επανέ-
λαβε πως το Ιράν θα επιστρέψει
«σύντομα» στις πυρηνικές συνο-
μιλίες στη Βιέννη, αρνούμενος
να δώσει μια ημερομηνία.

Η Τεχεράνη λέει πως τα πυ-
ρηνικά βήματά της μπορούν να
αντιστραφούν αν η Ουάσινγκτον
άρει όλες τις κυρώσεις. Ιρανοί
και δυτικοί αξιωματούχοι έχουν
πει πως πολλά θέματα παραμέ-
νουν προς επίλυση πριν από την
αναβίωση της συμφωνίας. 

Οι Ιρανοί θα επιστρέψουν  στις
διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ Σκηνή από την 6η 

Ιανουαρίου με τους ταραξίες
να εισέρχονται εντός του 
Καπιτωλίου με κάθε τρόπο
για να το βεβηλώσουν.

Μεγάλες
διαδηλώσεις υπέρ
των εκτρώσεων
Εκατοντάδες χιλιάδες διαδη-
λωτές μετά από κάλεσμα 200
διοργανωτών διαδήλωσαν
στους δρόμους των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών για να συμμε-
τάσχουν στην νέα «Πορεία
των Γυναικών» για την υπε-
ράσπιση του δικαιώματος
στην άμβλωση, που έχει γίνει
στόχος μίας άνευ προηγουμέ-
νου εδώ και δεκαετίες επίθε-
σης του συντηρητικού στρα-
τοπέδου. Η φωτογραφία από
τη διαδήλωση στην Λεωφόρο
Πενσιλβάνια με φόντο το Κα-
πιτώλιο, το Σάββατο.

Στους 700.000 οι θάνατοι από τον Covid στις ΗΠΑ

AP Photo/Jose luis MAGAnA, File
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Η νοσηλεύτρια Μπεθ Σπρίνγκερ προσέχει τις ενδείξεις ασθενών με κορωνοϊό στις 17 Αυγούστου
στο Ιατρικό Κέντρο Willis-Knighton, στο Σρίβπορτ του Λος Αντζελες.
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Ανεμβολίαστο το
97% στους 100.000
από τα μέσα
Ιουνίου

νες κατά 23% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Τα μεσαία ει-
σοδήματα ήταν $67.031, αυξη-
μένα κατά 3%.

«Είναι πολύ πιο δύσκολο για
τους ανθρώπους να βάλουν το
πόδι τους στην αγορά κατοικίας»,
δήλωσε ο Ραλφ Μακλάφλιν
(Ralph McLaughlin), επικεφαλής
οικονομολόγος στο Haus, μια νε-
οσύστατη εταιρεία χρηματοδό-
τησης κατοικιών. «Το ερώτημα
είναι αν πρόκειται για ένα ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο ή απλώς αυτά
τα νοικοκυριά πρέπει να ξοδέ-
ψουν περισσότερο από το μηνι-
αίο εισόδημά τους στην υποθή-
κη».

Η δυναμική ήταν διαφορετική
το 2008, ακόμη και αν το αποτέ-
λεσμα -αναστάτωση στην αγορά
κατοικίας- ήταν το ίδιο. Οι τιμές
των κατοικιών έπεφταν και πολ-
λοί Αμερικανοί χρωστούσαν πε-
ρισσότερο από ό,τι άξιζαν τα σπί-
τια τους. Επιπλέον, οι εκτεταμέ-
νες απώλειες θέσεων εργασίας
επιβάρυναν το εισόδημα των νοι-
κοκυριών για χρόνια.

Ο Κρίστοφερ (Christopher
Ferreris) και η σύζυγός του, Ντα-
νιέλ Φερέρις (Danielle Ferreris),
ελπίζουν να αγοράσουν ένα σπίτι
στην Τάμπα της Φλόριδας, για
σχεδόν δύο χρόνια. Μπορούν να
αντέξουν οικονομικά περίπου
$1.600 σε μηνιαίες πληρωμές,
αλλά κάθε σπίτι που έχουν δει
απαιτεί μηνιαίες πληρωμές περί-
που 25% μεγαλύτερες από αυτό.
«Είναι σχεδόν σαν να έχουμε
μπει σε ένα μοτίβο αναβολής της
αγοράς λόγω του πόσο δύσκολη
είναι».

Η τυπική αξία ενός σπιτιού
στην Τάμπα ήταν 331.000 δολά-
ρια τον Αύγουστο, από 265.000
δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι,
σύμφωνα με τον «Zillow». 

Το ζευγάρι κάνει ό,τι μπορεί
να σκεφτεί για να εξοικονομήσει
χρήματα και ο Φερέρις ξεκίνησε
μια παράλληλη επιχείρηση πέ-
ρυσι αγοράς και πώλησης αθλη-
τικών καρτών. Τώρα το υπολογί-
ζει για περίπου $500 κάθε μήνα.

Τα στεγαστικά
δεν ήταν τόσο
απρόσιτα από

το 2008
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Στη συνέχεια, το υπουργείο
σημειώνει ότι «ο αξιότιμος Πρό-
εδρός μας πρότεινε στην ΕΕ να
συγκαλέσει μια ολοκληρωμένη
διάσκεψη στην Ανατολική Με-
σόγειο πέρυσι και η ΤΔΒΚ, ο συ-
νιδιοκτήτης του νησιού, έκανε
μια λεπτομερή πρόταση στην
ελληνοκυπριακή πλευρά στις 13
Ιουλίου 2019 σχετικά με τους
πόρους υδρογονανθράκων. Ενώ
όλες αυτές οι προτάσεις βρίσκο-
νται στο τραπέζι, φαίνεται ότι
η Ελλάδα και η Ελληνοκυπρια-
κή Διοίκηση της Κύπρου με μο-
νομερείς και προκλητικές δρα-
στηριότητές τους, τους τελευ-

ταίους μήνες, αυξάνουν την
ένταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο».

Και συνεχίζει λέγοντας:
«Εκτός από τις πρόσφατες προ-
σπάθειες της Ελλάδας να παρα-
βιάσει την υφαλοκρηπίδα μας,
η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση
Κύπρου ανακοίνωσε επίσης ότι
θα διεξαγάγει έρευνα με τρόπο
που θα παραβιάζει τα δικαιώ-
ματα της ‘ΤΔΒΚ’ και της υφαλο-
κρηπίδας της χώρας μας από τις
3 Οκτωβρίου, με πλοίο με ση-
μαία Μάλτας, ιταλικής ιδιοκτη-
σίας. Η Ελληνοκυπριακή Διοί-
κηση Κύπρου ανακοίνωσε ότι
θα ξεκινήσει μια νέα γεώτρηση
στα νότια του νησιού τον Νοέμ-

βριο. Όλες αυτές οι μονομερείς
ενέργειες θα αυξήσουν την
ένταση και θα απειλήσουν την
ειρήνη και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, καταλήγει ότι «γίνο-
νται τα απαραίτητα βήματα στο
πεδίο και στο τραπέζι ενάντια σε
αυτές τις μονομερείς ενέργειες
της Ελλάδας και της Ελληνοκυ-
πριακής Διοίκησης και επισημαί-
νεται σε τρίτες χώρες ότι δεν
πρέπει να αποτελούν όργανο αυ-
τών των δράσεων. Η χώρα μας
θα συνεχίσει να προστατεύει
αποφασιστικά τόσο τα δικά της
όσο και τα δικαιώματα της
‘ΤΔΒΚ’ στην Ανατολική Μεσό-
γειο».

Οι κινήσεις αυτές της Άγκυ-
ρας, πυροδοτούν ένα αρνητικό
κλίμα και μάλιστα λίγα μόλις ει-
κοσιτετράωρα πριν από τις διε-
ρευνητικές επαφές των δύο
πλευρών.

Όπως είναι γνωστό, την Τε-
τάρτη 6 Οκτωβρίου, η Τουρκία
θα φιλοξενήσει τον νέο γύρο
συνομιλιών με την Ελλάδα. Οι
δυο πλευρές έχουν πραγματο-
ποιήσει δύο τέτοιες συνομιλίες
από τον περασμένο Ιανουάριο,
μετά τις έντονες διαμάχες και
ναυτικές αντιπαραθέσεις του
καλοκαιριού του 2020. Οι τε-
λευταίες συνομιλίες πραγματο-
ποιήθηκαν στην Αθήνα τον
Μάρτιο.

Απειλές από την Αγκυρα στον απόηχο 
της ελληνογαλλικής συμφωνίας 

αναλάβει ηγεσία. Ο Φιντάν είναι
πολύ γνωστός στους Τούρκους,
αλλά λειτουργεί κυρίως πίσω
από τις κλειστές πόρτες της
Εθνικής Οργάνωσης Πληροφο-
ριών», σημειώνει, σχολιάζοντας
ότι το όνομα του Σόιλού έχει
εμπλακεί σε υπόθεση διαφθο-
ράς και οργανωμένου εγκλήμα-
τος.

«Φυσικά, δεν υπάρχει τρόπος
να γνωρίζουμε την πραγματική
κατάσταση της υγείας του Ερ-
ντογάν ή ποιος μπορεί να τον
διαδεχθεί», αναφέρει με τους
αναλυτές να βλέπουν ότι θα
διεκδικήσει τις εκλογές του
2023.

«Εάν δεν το κάνει, η τουρκι-

κή πολιτική μπορεί να επιστρέ-
ψει σε κάτι που μοιάζει με το
status quo ante, ή οι ρωγμές στο
AKP μπορεί να παρουσιάσουν
ευκαιρίες για την αντιπολίτευση,
ή η χώρα να γίνει πιο ασταθής
ή κάτι άλλο να συμβεί», προσθέ-
τει.

Φαβορί θα μπορούσε να εί-
ναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποί-
ος κέρδισε έναν πρώην πρωθυ-
πουργό του ΑΚΡ (δύο φορές)
για να γίνει δήμαρχος της Κων-
σταντινούπολης. Ο ομόλογός
του στην Αγκυρα, Μανσούρ Για-
βάς, θεωρείται επίσης πολύ κα-
λός πολιτικός. Και μετά υπάρχει
η Μεράλ Ακσενέρ, ηγέτης του
IYI Parti, με φήμη ότι είναι
σκληρή σαν την Μάργκαρετ Θά-
τσερ. 

O Tούρκος πρόεδρος,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. α
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Από σήμερα Δευτέρα 4
Οκτωβρίου ανοίγουν σταδιακά
τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Ωστόσο ορισμένα ιδρύματα,
όπως το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το ΠΑΜΑΚ, το
Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου ανακοίνωσαν την έναρξη
των μαθημάτων από τη Δευτέ-
ρα, 11 Οκτωβρίου, για την «κα-
λύτερη προετοιμασία τους στην
εφαρμογή του υγειονομικού
πρωτοκόλλου».

Από την άλλη, το ΕΜΠ, το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ξεκι-
νήσουν τα μαθήματα από σή-
μερα Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου.

Διαφοροποιήσεις ενδέχεται
να υπάρχουν στις επιμέρους
σχολές και στα τμήματα των
Πανεπιστημίων, όπως για πα-
ράδειγμα στο ΕΚΠΑ, όπου στο
Τμήμα Φιλολογίας ξεκινούν τα
μαθήματα στις 4 Οκτωβρίου,
ενώ το Τμήμα Ψυχολογίας στις
11 Οκτωβρίου, όπως και στη
Νομική Σχολή.

Σύμφωνα με την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας, τα
μαθήματα, θεωρητικά και εργα-
στηριακά, θα πραγματοποιη-
θούν υποχρεωτικά διά ζώσης με
αυξημένα μέτρα για τη διασφά-
λιση της υγείας της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας.

Το πολύ υψηλό ποσοστό εμ-
βολιασμού τόσο των φοιτητών,
όσο και του διδακτικού και δι-
οικητικού προσωπικού αποτε-
λεί ενθαρρυντικό παράγοντα,
όπως και η σύμφωνη γνώμη
των Πρυτανικών Αρχών για την
επιστροφή στη διά ζώσης διδα-
σκαλία.

Μέτρα και προϋποθέσεις 
για την προσέλευση στα

ιδρύματα
Στην τελευταία υπουργική

απόφαση προβλέπεται, ότι το
διδακτικό προσωπικό και οι
φοιτητές, όταν προσέρχονται
στα Πανεπιστήμια, οφείλουν να

πληρούν μία από τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

* να επιδεικνύουν πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού για Covid-
19, τον οποίο έχουν ολοκληρώ-
σει προ τουλάχιστον 14 ημερών
ή

* να επιδεικνύουν πιστοποι-
ητικό νόσησης τελευταίου εξα-
μήνου, ή

* να επιδεικνύουν βεβαίωση
αρνητικού αποτελέσματος σε
εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή
PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την
εβδομάδα, με δική τους δαπά-
νη, έως 48 ώρες πριν την προ-
σέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρί-
τη και Παρασκευή.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε
μια ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων, το edupass, στην οποία οι
φοιτητές θα καταθέτουν τα δι-
καιολογητικά εμβολιασμού, νό-
σησης, εργαστηριακών τεστ. Τα
πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνο-

νται από το σύστημα, το οποίο
συνδέεται με τις βάσεις του ΕΟ-
ΔΥ, ενώ τα δεδομένα θα δια-
γράφονται μετά από επτά ήμε-
ρες.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα
σύμβασης παροχής υπηρεσιών
από τα πανεπιστήμια να προ-
σλαμβάνουν άτομα για τον απο-
κλειστικό έλεγχο της διασφάλι-
σης τήρησης των μέτρων. Εχουν
εκταμιευθεί 2,6 εκατομμύρια
ευρώ προς τα Πανεπιστήμια για
τον σκοπό αυτό.

Επίσης, το ΥΠΑΙΘ, σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Υγείας,
δεσμεύτηκε για τη λειτουργία
εμβολιαστικών κέντρων μέσα
στα ΑΕΙ.

Κατόπιν σύστασης της επι-
τροπής των ειδικών, το πρωτό-
κολλο για τη λειτουργία των
Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, με
απόφαση του αρμοδίου οργά-

νου, ορίζει τον υπεύθυνο δια-
χείρισης Covid-19 και τον ανα-
πληρωτή του.

Η εκπαιδευτική διαδικασία
στα ΑΕΙ, που αφορά στη διδα-
σκαλία μαθημάτων υποχρεωτι-
κών, υποχρεωτικής επιλογής ή
ελεύθερης επιλογής, σεμινα-
ρίων εργαστηρίων και κλινικών
ή πρακτικών ασκήσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων σπου-
δών κάθε κύκλου πραγματο-
ποιείται με διά ζώσης εκπαί-
δευση των φοιτητών (σε ποσο-
στό 100%) και στη μέγιστη
πληρότητα των αιθουσών και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
εγκεκριμένο κανονισμό του κά-
θε προγράμματος σπουδών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία
στα ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον
εγκεκριμένο κανονισμό του κά-
θε προγράμματος σπουδών.

Η διενέργεια πρακτικής
άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου
σπουδών με φυσική παρουσία
σε φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τα ειδικότερα
μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας και τους όρους που ισχύ-
ουν ανά φορέα για τους λοιπούς
εργαζομένους.

Η χρήση μάσκας είναι υπο-
χρεωτική τόσο σε εσωτερικούς,
όσο και εξωτερικούς χώρους
των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστι-
σμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις
όπου η φύση του διδασκόμενου
μαθήματος δεν επιτρέπει τη
διεξαγωγή τους με χρήση μά-
σκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές
Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευ-
στών μουσικών οργάνων σε
Τμήματα Μουσικών Σπουδών).

Τηρούνται όλα τα αναγκαία
μέτρα Υγιεινής και Καθαριότη-
τας/Απολύμανσης σε όλους
τους εκπαιδευτικούς χώρους
των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρ-
κούς αερισμού, ο συνεχής κα-
θαρισμός και η εφαρμογή απο-
λυμαντικών σε επιφάνειες και
εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Ανοίγουν και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Την ελεύθερη διέ-
λευση των οχημάτων από
την Ηρώδου Αττικού, που τί-
θεται σήμερα Δευτέρα σε
ισχύ, αλλά και τα μέτρα
αντιμετώπισης της παράνο-
μης στάθμευσης στο κέντρο
της Αθήνας, κάνοντας λόγο
για αυτονόητες, πλην όμως
χρήσιμες και αναγκαίες
ενέργειες, υπογραμμίζει σε
ανάρτησή του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μη-
τσοτάκης αναφέρει χαρα-
κτηριστικά σε ανάρτηση στο
Facebook ότι: «Η Αθήνα
υποδέχεται το φθινόπωρο
με κινήσεις που διευκολύ-
νουν τη ζωή στην πόλη. Από
αύριο ενεργοποιείται νέο
επιχειρησιακό σχέδιο της
Τροχαίας για την παράνομη
στάθμευση στο κέντρο. Με
πρωτοβουλία μου, σε συνεν-
νόηση με τον Δήμο, η οδός
Ηρώδου Αττικού αποδίδεται
στους Αθηναίους. Η διέλευ-
ση για τα οχήματα θα είναι
πλέον ανεμπόδιστη, πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων
που αφορούν τη δημόσια
ασφάλεια. Αυτονόητες ενέρ-
γειες. Που δεν παύουν,
ωστόσο, να είναι χρήσιμες
και αναγκαίες».

Μητσοτάκης:
Ελεύθερη 

η διέλευση
αυτοκινήτων
από Ηρώδου

Αττικού

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ο συνήγορος της Ιωάννας
Παλιοσπύρου, της γυναίκας που
δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι,
Απόστολος Λύτρας, αποκάλυψε
ότι δεχόταν απειλητικά μηνύμα-
τα και ένα από αυτά ανέφερε ότι
θα του ρίξουν και εκείνου βιτριό-
λι.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε
ότι δέχτηκε τρία απειλητικά mail
για τα οποία ενημέρωσε τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μά-
λιστα, μιλώντας στην πρωινή εκ-
πομπή του «ΑΝΤ-1», ανέφερε ότι
«τα απειλητικά μηνύματα σταμά-
τησαν ως εκ θαύματος, μόλις συ-
νελήφθη η κατηγορούμενη».

Σχετικά με το περιεχόμενο
των μηνυμάτων, ανέφερε ότι
έβριζαν την Ιωάννα και του ζη-
τούσαν να σταματήσει να την εκ-
προσωπεί, γιατί σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα του έριχναν και του

ίδιου βιτριόλι.
Στη συνέχεια, ο κ. Λύτρας μί-

λησε για τη δίκη που έχει ξεκι-
νήσει και τόνισε πως είναι έκ-
πληκτος από το γεγονός ότι κά-
ποιοι μιλάνε για αλλαγή κατη-
γορητηρίου σε σκοπούμενη βλά-
βη. «Η δράστις έριξε στην Ιωάν-
να 2 λίτρα βιτριόλι, δεν της πέ-
ρασε από το μυαλό ότι θα μπο-
ρούσε να την σκοτώσει;», διερω-
τήθηκε.

Ο Απόστολος Λύτρας συμπλή-
ρωσε ότι η κατηγορούμενη έκα-
νε αναζητήσεις για δηλητήρια
και ενέσεις με αέρα και μετά την
επίθεση, δείχνοντας πως ήθελε
να ολοκληρώσει το έργο της.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Ιω-
άννα φοβάται για τη ζωή της
όταν η κατηγορούμενη θα απο-
φυλακιστεί καθώς θεωρεί πως
έχει εμμονή μαζί της και είναι
επικίνδυνη.

«Απείλησαν ότι θα ρίξουν
και σε εμένα βιτριόλι» λέει
ο συνήγορος της Ιωάννας

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου με τον συνήγορό της Απόστολο Λύτρα.

εΥρωκιΝΗσΗ

Γέμισε μηχανές-αντίκες το Σύνταγμα 
Με εντυπωσιακές μηχανές-αντίκες γέμισε χθες το πρωί η πλατεία Συ-
ντάγματος στο πλαίσιο της εκδήλωσης Motorcycle World Rally υπό την
αιγίδα της FIVA (της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Οχημάτων), της
UNESCO και του Δήμου Αθηναίων.  Οι οδηγοί ξεκίνησαν με τις εντυ-
πωσιακές μοτοσυκλέτες τους από το Παναθηναϊκό Στάδιο και έφτασαν
στην πλατεία Συντάγματος όπου τις στάθμευσαν για να τις δουν από
κοντά και να τις φωτογραφίσουν οι διερχόμενοι. 

«Foreign Policy»: Ο Ερντογάν είναι πολύ 
άρρωστος, σύντομα θέμα ηγεσίας στην Τουρκία

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

φωτογραφιεσ: γιαΝΝΗσ ΠαΝαγοΠοΥΛοσ/εΥρωκιΝΗσΗ



118315/20166/12-31

MOBIAK S.A., a company leader in
manufacturing, assembling, and
trading of Fire Fighting Equipment,
is currently looking for a SALES
REPRESENTATIVE for the promo-
tion and marketing of its products
in USA. 
For more information candidates are
kindly requested to visit our website
www.mobiak.com
The ideal candidate must be:
• An ambitious person with excel-

lent communication skills
• Car owner with valid driving li-

cense
• Flexible to travel regularly
• Former experience in sales will be

considered as an asset
• Greek Origin
• Excellent knowledge of the Eng-

lish language
The company offers a satisfactory
salary, car expenses, as well as con-
tinuous training. Candidates are
kindly requested to send their CV
to the email: exports@mobiak.com

118412/A/A23/10-05

Το Stage Door Deli στο DOWNTOWN
MANHATTAN ζητά για πλήρη απα-
σχόληση:  1) GRILLMAN για 
μεσημεριανή/βραδινή βάρδια 3-9,
2) COUNTER PERSON και 3)
ATOMO για τη κουζίνα (PREPARA-
TION). Τηλ.: (718) 704-4119, ζητή-
στε τον Νick.

118418/9012/10-12

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ για πλήρη απασχό-
ληση σε ελληνική επιχείρηση στην
ASTORIA. Θα πρέπει να μιλάει πολύ
καλά αγγλικά και να έχει πολύ καλή
γνώση από υπολογιστές. Για περισ-
σότερες πληροφορίες τηλ. (718)
392-3505, ζητήστε την Liz.

118416/8804/10-8

Ζητούνται 1) GRILLMAN πεπειρα-
μένος για πλήρη απασχόληση και
2) ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με εμ-
πειρία για το Venus Family Restau-
rant στο WEST HΕMPSTEAD, LONG
ISLAND  . Αποταθείτε προσωπικά:
546 Hεmpstead Avenue, West
Hεmpstead, NY 11552 από τις 8 π.μ.
έως τις 8 μ.μ. ή τηλ. (516) 486-2564
και ζητήστε τον Peter.

118414/22245/10-6

ΤΥΛΙΧΤΗΣ/ΨHΣΤΗΣ για πλήρη
απασχόληση. Περιοχή ASTORIA
PARK. Tηλ (646)341-7880.

118415/21651/10-6

Η Eco Remodeling ζητά για άμεση
πρόσληψη δίγλωσσο ΤΕΧΝΙΤΗ για
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ και
ΠΟΡΤΩΝ ευρωπαϊκού τύπου. H ερ-
γασία θα είναι κυρίως στη ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ και στις ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι
μόνιμοι κάτοικοι Ηνωμένων Πολι-
τειών, Αμερικανοί υπήκοοι , να
έχουν πράσινη κάρτα ή social secu-
rity number. 40 ώρες training OSHA,
4 ώρες scaffolding καθώς και δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Αποστείλατε
βιογραφικο στο e-mail:
jmokkas@gmail.com, τηλ.: (215)
327-5900. Ζητήστε τον John και μι-
ληστε Ελληνικά ή Αγγλικά.

118411/19768/10-14

A family office in MANHATTAN is
looking for an entry level BOOK-
KEEPING position. Must be moti-
vated, detail-oriented, organized
and have professional attitude.
Greek language is a plus but is not
a requirement. Please send your re-
sume at: careers@sostar.com

118409/10685/10-12

The Greek School of Plato in-
BROOKLYN is seeking a full time
SECRETARY. Must be proficient in
both the Greek and English lan-
guages and computer literate.
Please send resume to: 
office@gsopbrooklyn.org.

118408/10883/10-5

Building Supplies Company in
ASTORIA seeks:
• BOOKKEEPER/ADMINISTRA-
TIVE ASSISTANT: Knowledge of
bank & accounting basics, Sage PC
or, Quickbooks F/T, M-Fr. Health 
Insurance & 401K. 
• Also outside SALES PERSON.
Tel.: (718) 726-1527. Email Re-
sume: internationalgeo@gmail.com. 

118371/7053/10-16

MANAGERS και ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ,
πεπειραμένοι για πλήρη ή μερική
απασχόληση στο Αtlantic Diner στο
QUEENS. Τηλ. (718) 849- 6673 και
ζητήστε τον John.

118366/116/10-12

Ο Εθνικός Κήρυκας ζητά
ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ για το τμήμα των συν-
δρομών για πλήρη απασχόληση.
Ατομο δραστήριο, με εμπειρία στην
εξυπηρέτηση πελατών, πρέπει να μι-
λάει ελληνικά/ αγγλικά, απαραίτητη
η γνώση υπολογιστών. Βιογραφικό και
πληροφορίες: s.lagoudi@ekirikas.com
ή (718) 784-5255, ζητήστε την Σο-
φία.

118314/2/10-15

Ενοικιάζεται ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ συνολικής επιφάνειας
10,000 sq. ft. εντός Μ1 ζώνης, επί
της Northern Boulevard, μεταξύ
33rd Street & 34th Street στην
ΑΣΤΟΡΙΑ. Το κτίριο διαθέτει ισόγειο
κατάστημα 2,500 sq. Ft. και επι-
πλέον 7,500 sq. Ft. Ημιυπόγειο,με
άδεια για τη χρήση του, που μπορει
να στεγάσει/ χρησιμοποιηθεί τόσο
ως βιομηχανικός χώρος όσο και για
κάθε είδους γραφείο, επιχείρηση ή
σχολ. Μόλις ένα λεπτό μακρία από
σταθμό 36TH STREET (Ε, F, M, R)
και 3 λεπτά από το 39 AV-DUTCH
KILLS (N & W.). Τιμή $16 / sq. ft.
Για πληροφορίες καλέστε στο (917)
682-8649 ή μέσω email στο
info@tkmanagement.com.

457689/1131/11-17

QUEENS
1) 41-58 Glenwood St in 

Little Neck 4 br, 4 bath $1.799Κ
2) 14 Northfield Rd S. in 

Glen Cove 3 br, 2 bath $725Κ
3) 95 E Street in New Hyde Park 

4 br, 3 bath $1.080Μ
4) 32 Woodland Way Manhasset 

5 br, 3 bath $1.488Μ
5) 28-06 215th Pl. in Bayside

Gables 4 br, 4 bath $2.399Μ
6) 1 Townhouse Pl. 1 br co-op 

in Great Neck $279Κ
7) 23-55 Bell Blvd 1 br co-op 

in Bayside $299Κ
Call Julia Xelas for details 

(646) 529-0979
Thinking of Selling? 

Call me today!
Coldwell Banker American Homes

224627/22325/10-12

ACT NOW REALTY 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ!!!

• LONG ISLAND, near North Port.
Μικρό Greek Place. 10 years lease.
Around 19-20M/week. Only one
shift. 11am-9pm weekdays and
11am-10pm on the weekends.
Money maker. Call for info.
•  STATEN ISLAND, Μικρό DINER
in the 30's, 18 χρόνια λίστα, very
low rent, low overhead. Asking
$545,000
• STATEN ISLAND, BAGEL/DELI
weekly in the mid 20’s. 5am to 5
pm. Money maker. Good for 2 or 3
partners. Asking $600,000
• STATEN ISLAND, PIZZARIA/
CAFE. 10 year lease. Double store.
Approximately 2,000s.f. + base-
ment. Good Business for family or
2 partners. Asking $350,000
• STATEN ISLAND, DINER/LO-
UNCE. 42 year lease, over 200 car
parking. 2 Liquer Licence, approxi-
mately $4,500,000 per year. Price
reduced to $2,850,000, 1/3 down
payment.
• NORTH NEW JERSEY, DINER, με
άδεια ποτού. Οικόπεδο 5 acres πε-
ρίπου, 280 +καθίσματα. Πωλείται
η επιχείρηση, το ακίνητο και η άδεια
ποτού ή μόνο η επιχείρηση με την
άδεια ποτού.
• MANHATTAN, διώροφο COFFEE
SHOP/RESTAURANT σε κεντρικό
δρόμο, απεναντί από αστυνομικό
τμήμα. 10 year lease, weekly $27-
32,000. Πωλείται λόγω συνταξιοδό-
τησης, ιδιοκτήτη.
• BROOKLYN, SMALL DINER καλή
επιχείρηση, καλό για 2 συνεταίρους,
η τιμή μειώθηκε ο ιδιοκτήτης πρέπει
να συνταξιοδοτηθεί.

Επικοινωνήστε με 
το Act Now Realty, CO INC.

Tel.: (718) 981-5800 
Fax: (718) 981-5801 

ή ζητήστε τον κ. Πάρη 
στο κινητό (718) 619-7985

Εγώ προσωπικά και 
οι συνεργάτες μου είμαστε 

στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε
αγοροπωλησία επιθυμείτε.

200142/16167/12-31

ΚOULIKOURDIS & ASSOCIATES
PETER J. KOULIKOURDIS
Member of NY, NJ, CT & DC Bars.
Αναλαμβάνουμε: 
•ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
•ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣIΤΙΚΑ
•METANAΣΤΕΥΤΙΚΑ
•ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
(Criminal/Municipal)

•ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ (Bankruptcy)
Hackensack, NJ Tel. (201) 489-6644
Bronx, NY. Tηλ.: (718) 299-7555

707313/1949/12-31

Notice of Formation of Nereid Holdings LLC, Art.
of Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
8/13/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 21
Pelton St., Yonkers, NY 10705. Purpose: any
lawful activity.

281450/10834

Notice of Formation of Flowwj0 Yoga LLC, Art. of
Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
8/17/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 302
Mundy Ln., Mt. Vernon, NY 10550. Purpose: any
lawful activity.

281451/10834

Notice of Formation of Starli Destinations LLC,
Art. of Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
7/13/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 228
East Rte. 59, Nanuet, NY 10954. Purpose: any
lawful activity.

281459/10834

Notice of Formation of Blaque Queen LLC, Art. of
Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
8/21/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 429
S 1st Ave., Mt. Vernon, NY 10550. Purpose: any
lawful activity.

281452/10834

Notice of Formation of Maple Titan LLC, Art. of
Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
7/23/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 342
Kneeland Ave., Yonkers, NY 10704. Purpose: any
lawful activity.

281453/10834

Notice of Formation of Vega Kitchen and Bath
Design LLC, Art. of Org. filed with Sec’y of State
(SSNY) on 6/29/21. Cty: Westchester. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail copy of
process to 285 Central Ave., White Plains, NY
10606. Purpose: any lawful activity.

281454/10834

Notice of Formation of Triple Point Acupuncture
Wellness, PLLC, Art. of Org. filed with Sec’y of
State (SSNY) on 7/28/21. Cty: Westchester.
SSNY designated as agent of PLLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
copy of process to 90 State St., Albany, NY
12207. Purpose: any lawful activity.

281455/10834

Notice of Formation of Greenery Westchester
LLC, Art. of Org. filed with Sec’y of State (SSNY)
on 6/17/21. Cty: Westchester. SSNY designated
as agent of LLC upon whom process against it
may be served. SSNY shall mail copy of process
to 264 Clinton Ave., Dobbs Ferry, NY 10522.
Purpose: any lawful activity.

281456/10834

Notice of Formation of The Main Lobster LLC,
Art. of Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on
3/23/21. Cty: Westchester. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail copy of process to 105
Wolfs Ln., Pelham, NY 10803. Purpose: any
lawful activity.

281457/10834

Notice of Formation of TS Magic Leaf LLC, Art. of
Org. filed with Sec’y of State (SSNY) on 2/1/21.
Cty: Westchester. SSNY designated as agent of
LLC upon whom process against it may be
served. SSNY shall mail copy of process to 162
Oliver Ave., Yonkers, NY 10701. Purpose: any
lawful activity.

281458/10834

Notice of Formation of SURANDES
INTERNATIONAL LLC Articles of Organization
filed with the Secretary of State of New York
(SSNY) on 07/13/2021 Office location:
WESTCHESTER County. SSNY is designated as
agent of the LLC upon whom process against it
may be served. SSNY shall mail copy of process
to 995 BOSTON POST  ROAD, APT 1 RYE, NY,
10580, USA  Purpose: Any lawful purpose.

281421/22300

Notice of Formation of TWOFOURPRO LLC
Articles of Organization filed with the Secretary
of State of New York (SSNY) on 9/18/2021.
Office location: Westchester County. SSNY is
designated as agent of the LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
copy of process to Virgilio D Garcia 915 Yonkers
Ave, Unit 923, Yonkers, NY 10704 Purpose: Any
lawful purpose.

281500/22336

Notice of Formation of Faux Naturel LLC Articles
of Organization filed with the Secretary of State
of New York (SSNY) on 4/19/2021. Office
location: Westchester County. SSNY is designated
as agent of the LLC upon whom process against it
may be served. SSNY shall mail copy of process
to Yanique Chin 91 Mclean Ave Yonkers, NY
10705 Purpose: Any lawful purpose.

281484/22333

NOTICE OF FORMATION of Carl Buehler LLC.
Articles of Organization filed with the Secretary
of State of New York (SSNY) on 06/17/2021.
Location: Westchester County. SSNY designated
as agent for service of process on LLC. SSNY shall
mail a copy of process to: Carl Buehler 527
Florence Street Mamaroneck,N.Y. 10543.
Purpose: Any lawful purpose. 

281504/22338

Notice of Formation of 4EQUALSMONEY LLC
Articles of Organization filed with the Secretary
of State of New York (SSNY) on 9/9/2021. Office
location: Westchester County. SSNY is designated
as agent of the LLC upon whom process against it
may be served. SSNY shall mail copy of process
to Brianna Lewis 20 Haines Blvd, Portchester,NY
10573. Purpose: Any lawful purpose.

281532/22348

Notice of Formation of TOTAL CARE PARA
TRANSIT LLC Articles of Organization filed with
the Secretary of State of New York (SSNY) on
8/9/2021. Office location: Westchester County.
SSNY is designated as agent of the LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail copy of process to Ishanthie Lambert
501 Pelham Road, New Rochelle, NY 10805
Purpose: Any lawful purpose.

281553/21865

Notice of Formation of SUNVOLT ENERGY LLC
Articles of Organization filed with the Secretary
of State of New York (SSNY) on 7/19/2021.
Office location: Westchester County. SSNY is
designated as agent of the LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
copy of process to Registered Agents Inc. 90
State Street, Suite 700, Office 40 Albany, NY
12207 Purpose: Any lawful purpose.

281551/22344

Notice of Formation of THE TRIPLE BBB LLC.
Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 06/09/21.  Office location:
Westchester County.  SSNY designated as agent
of LLC upon whom process against it may be
served.  SSNY shall mail process to: THE TRIPLE
BBB LLC, 5 Gramatan Dr., Apt. 2, Yonkers, NY
10701.  Name and address of the Registered
Agent upon whom process may also be served:
United States Corporation Agents, Inc., 7014
13th Ave., Ste. 202, Brooklyn, NY 11228.
Purpose: any lawful activities.

281463/18059

Notice of Formation of SP WESTCHESTER
PARKING LLC. Arts. of Org. filed with Secy. of
State of NY (SSNY) on 09/07/21.  Office
location: Westchester County.  SSNY designated
as agent of LLC upon whom process against it
may be served.  SSNY shall mail process to: Louis
R. Cappelli, Cappelli Organization, 7 Renaissance
Square, 4th Fl., White Plains, NY 10601.
Purpose: any lawful activities.

281506/18059

Notice of Formation of 3635 DANBURY ROAD
PARTNERS, LLC. Arts. of Org. filed with Secy. of
State of NY (SSNY) on 09/14/21.  Office
location: Westchester County.  SSNY designated
as agent of LLC upon whom process against it
may be served.  SSNY shall mail process to: Presa
Development, LLC, 333 N. Bedford Rd., Ste. 140,
Mt. Kisco, NY 10549.  Purpose: any lawful
activities.

281507/18059

Notice of Formation of ED 14, LLC. Arts. of Org.
filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
07/22/21.  Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served.  SSNY shall
mail process to: 333 North Bedford Rd. # 140,
Mount Kisco, NY 10549.  Purpose: any lawful
activities.

281508/18059

Notice of Qualification of IHERB HOLDINGS,
LLC.  Authority filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 09/13/21. Office location:
Westchester County.  LLC formed in Delaware
(DE) on 08/01/18.  SSNY designated as agent of
LLC upon whom process against it may be
served.  SSNY shall mail process to: Paracorp
Incorporated, 2804 Gateway Oaks Dr., #100,
Sacramento, CA 95833.  Address to be
maintained in DE: 2140 S. Dupont Hwy,
Camden, DE 19934. Arts of Org. filed with the
Secy. of State of DE, 401 Federal St. #4, Dover,
DE 19901.  Purpose: any lawful activities.

281509/18059

Notice of Qualification of Point Guard Doc, LLC.
Authority filed with Secy. of State of NY (SSNY)
on 06/08/21. Office location: Westchester
County.  LLC formed in Delaware (DE) on
06/03/21.  SSNY designated as agent of LLC
upon whom process against it may be served.
SSNY shall mail process to: eResidentAgent, Inc.,
99 Washington Ave., Ste. 805A, Albany, NY
12210, also the registered agent upon whom
process may be served.  Address to be
maintained in DE: 1013 Centre Rd., Ste. 403S.
Wilmington, DE 19805. Arts of Org. filed with
the Secy. of State, 401 Federal St., - Ste. 4, Dover,
DE 19901.  Purpose: any lawful activities.

281510/18059
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Legal Notice
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Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Legal Notice

Zητούνται Υπάλληλοι 

Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Πωλήσεις Οικιών

Πωλήσεις Eπιχειρήσεων

ΔικηγόροιZητούνται Υπάλληλοι 
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Δεχό μα στε  AMERICAN  EXPRESS,   VISA,  MASTER  CARD  και DISCOVER • Tηλ.: (718) 784-5255 • Fax: (718) 472-0510 • e-mail: classifieds@ekirikas.com 

H οικογένεια που συμπαραστάθηκε και θα εξακολουθήσει 
να συμπαραστέκεται για πολλά ακόμα χρόνια στην Ομογένεια

38-08 Dimars Blvd., Astoria, NY 11105
(718) 728-8500

Σαν καλοί γείτονες έχουμε βρεθεί 
στο πλευρό οικογενειών σε δύσκολες 

στιγμές και ευελπιστούμε ότι θα εξακολουθήσουμε
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινότητα 

για πολλά ακόμα χρόνια

Το πιο δημοφιλές Γραφείο Τελετών της περιοχής

GUS
ANTONOPOULOS
IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ

TOMMY
ANTONOPOULOS

ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ

John G. Litras
FUNERAL DIRECTOR CORP.

George T. Litras - President

EDWARD SPARACIO - MANAGER

Dahill
Funeral Home

(718) 336-2900

Τοll free 1-877-324-4551
SERVICES AVAILABLE IN ALL COMMUNITIES

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2525 65th Street, Brooklyn, N.Y. 11204

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ BROOKLYN

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

MAIN
OFFICE

24 HOUR PHONE 

2454

ΓραφεIα ΤελεΤΩν

Ονομα:

Διεύθυνση:

Πόλη: 

Πολιτεία Zip Code: 

Τηλέφωνο: E-mail

q American Express q Master Card

q Visa q Discover

Aρ. πιστωτικής κάρτας:

Ημερομηνία λήξης:                         

Security Code

Υπογραφή:

Επιστρέψατε την κάρτα με την επιταγή σας πληρωτέα στο: 

National Herald, Inc., ή χρεώστε την πιστωτική σας κάρτα.

THE NATIONAL HERALD 
37-10 30th Street, 
Long Island City, 
N.Y. 11101-2614 
Tel.: (718) 784-5255 
FAX: (718) 472-0510

Συνδρομές με το ταχυδρομείο

ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α

❏ 1 ΧΡΟΝΟ $208.00 ❏ 1 ΧΡΟΝΟ $322.00

❏ 6 ΜΗΝΕΣ $120.00 ❏ 6 ΜΗΝΕΣ $189.00

❏ 3 ΜΗΝΕΣ $ 83.00 ❏ 3 ΜΗΝΕΣ $125.00

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

❏
ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΑΒ/ΚΟΥ 
1 ΧΡΟΝΟ

$ 77.00 ❏
ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΑΒ/ΚΟΥ
1 ΧΡΟΝΟ

$274.00

❏
ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΑΒ/ΚΟΥ
6 ΜΗΝΕΣ

$165.00

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). «Οι θύλακες του φασι-
σμού είναι προσβολή στους αγώ-
νες του ελληνικού λαού, στους
νεκρούς μας και τις πανανθρώ-
πινες αξίες που δίδαξε ο Ελλη-
νισμός», δήλωσε μεταξύ άλλων
ο υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο
οποίος βρέθηκε, χθες Κυριακή,
στο χωριό Λιγκιάδες Ιωαννίνων,
εκπροσωπώντας την κυβέρνηση
στις εκδηλώσεις «Μνήμης για
το Ολοκαύτωμα των Λιγκιάδων
τον Οκτώβριο του 1943», κατά
το οποίο στρατιώτες Γερμανοί
εκτέλεσαν 92 κατοίκους, σε αν-
τίποινα για την δολοφονία Γερ-
μανού αξιωματούχου από τις
δυνάμεις του ΕΔΕΣ.

Ειδικότερα, ο κ. Οικονόμου,
απαντώντας σε ερώτηση δημο-
σιογράφου σχετικά με τα περι-
στατικά των τελευταίων ημερών
(σ.σ. στη Σταυρούπολη Θεσσα-
λονίκης) και αν πρέπει σύσσω-
μος ο πολιτικός κόσμος της χώ-
ρας να στείλει ένα σαφές μήνυ-
μα σε αυτούς που κάνουν λόγο
για αναβίωση του φασισμού,
ανέφερε:

«Ο πολιτικός κόσμος αλλά
και σύσσωμη η ελληνική κοι-
νωνία στέλνει συνεχώς ένα διαρ-
κές μήνυμα ενάντια στον φασι-
σμό και ειδικότερα η ελληνική
κοινωνία δεν υπήρξε στο πα-
ρελθόν, δεν υπάρχει σήμερα
αλλά ούτε στο μέλλον, διατε-
θειμένη να επιτρέψει να εκκο-
λαφθούν θύλακες του φασισμού
στην Ελλάδα. Είναι προσβολή
στους αγώνες του ελληνικού
λαού, προσβολή στους νεκρούς

μας, προσβολή σε όλους μας
και στις πανανθρώπινες αξίες
που ο Ελληνισμός δίδαξε σε
όλη την οικουμένη διαχρονι-
κά».

Ο Υφυπουργός στο πλαίσιο
του εορτασμού, παρέστη στην
επιμνημόσυνη δέηση, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου, και κατέ-
θεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολο-
καυτώματος Λιγκιάδων.

Ακολούθως, προέβη στην
εξής δήλωση: «Σήμερα βρισκό-
μαστε στο μαρτυρικό χωριό των
Λιγκιάδων για να αποτίσουμε
φόρο τιμής στα τραγικά θύματα
της εποχής εκείνης, στους δο-
λοφονηθέντες αγρίως από τα
ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής.
Είναι μία μέρα στην οποία ο
Ελληνισμός στέλνει ένα μήνυμα
βροντερό ότι ξέρει να αγωνίζεται
και θα αγωνίζεται ενάντια στον
φασισμό, δεν ξεχνά αλλά συγ-
χωρεί. Είναι όμως παράλληλα
και μία μέρα όπου όλοι οι Έλ-
ληνες μέσα σε ένα πνεύμα εθνι-
κής ομοψυχίας στέλνουμε ένα
μήνυμα προς κάθε επιβουλέα
της εθνικής μας κυριαρχίας ότι
γνωρίζουμε από θυσίες κι είμα-
στε έτοιμοι, αν χρειαστεί ξανά,
να διασφαλίσουμε την εθνική
μας κυριαρχία και τις αξίες της
ελευθερίας και της δημοκρατίας
που πανανθρώπινα ο Ελληνι-
σμός δίδαξε. Αιωνία τους η μνή-
μη».

Στην εκδήλωση παρέστη ο
μοναδικός επιζών του Ολοκαυ-
τώματος, Παναγιώτης Μπάμ-
πουσκας, ο οποίος ήταν τότε
έξι μηνών, χτυπήθηκε από λόγχη
Γερμανού στρατιώτη και επέζησε
πάνω στο σώμα της νεκρής μη-
τέρας του.

Μικρές Αγγελίες
Εθνικού Κήρυκα
Τηλ.: (718) 784-5255
Φαξ.: (718) 472-0510

«Ξέρει να 
αγωνίζεται 

ενάντια στον 
φασισμό ο 

Ελληνισμός»

Δήλωσε 
ο Λευτέρης 
Οικονόμου
για Σταυρούπολη
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τις πρώτες επισκέψεις εί-
ναι έτοιμη να δεχθεί η ανακαι-
νισμένη Εβραϊκή Συναγωγή των
Τρικάλων, μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών αναστύλωσης
όπου συνεργεία γκρέμισαν
«προβληματικά» τμήματα του
κτιρίου. Οι παρεμβάσεις είχαν
ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί το
καλαίσθητο πέτρινο κτίριο της
Συναγωγής. Η Συναγωγή, σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία της
Ισραηλιτικής Κοινότητας, είναι
Ρωμανιώτικου ρυθμού και για το
λόγο αυτό ονομάζεται «Καλ Για-
βανίμ», δηλαδή των Ελλήνων
Εβραίων. Πρόκειται για ένα από
τα λίγα, σπάνια και πολύτιμα
δείγματα αρχιτεκτονικής και
διαρρύθμισης Ρωμανιώντικου
τύπου.

«Η Συναγωγή είναι χαρακτη-
ριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής
και αναμένουμε τους πρώτους
Εβραίους τουρίστες από το Ισ-
ραήλ και άλλες χώρες», τονίζει
ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Τρικάλων, Ιακώβ Βε-
νουζίου, στο «Αθηναϊκό - Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων».

H κατασκευή του κτιρίου,
σύμφωνα με στοιχεία της Ισραη-
λιτικής Κοινότητας Τρικάλων,
ξεκίνησε περίπου το 1925 και
ολοκληρώθηκε το 1930. Τα
εγκαίνια της Συναγωγής Καλ
Γιαβανίμ, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, έγιναν την ίδια χρονιά
(1930), με περίλαμπρο τρόπο
σε επίσημη τελετή στην οποία
συμμετείχαν η πολυπληθής Ισ-
ραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων,
που τότε ήταν εξαπλωμένη σε
Τρίκαλα-Καρδίτσα-Φάρσαλα, οι
τοπικές Αρχές και πλήθος κό-
σμου από τα Τρίκαλα και την
Καρδίτσα, καταδεικνύοντας έτσι
τις άριστες σχέσεις των μελών
της εβραϊκής Κοινότητας με τους
συμπολίτες τους, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η τοπική εφη-
μερίδα «Θάρρος» σε ρεπορτάζ
της εποχής. Για την κατασκευή
του 1930 συνέβαλαν οικονομικά

και οι δύο Δήμοι, Τρικκαίων και
Καρδίτσας γι' αυτό τα εγκαίνια
του 1930 που ήταν πανηγυρικά,
έγιναν με την συμμετοχή όλων
των Αρχών και παραβρέθηκαν
οι δήμαρχοι Τρικκαίων και Καρ-
δίτσας καθώς και ο τότε Μητρο-
πολίτης Τρίκκης και Σταγών.
Μοναδική ιδιαιτερότητα της Συ-
ναγωγής Τρικάλων είναι ότι δια-
θέτει δύο Αμβωνες (Τεβά), έναν
στο κέντρο -αντικριστά προς το
Εχάλ- και έναν υπερυψωμένο
στον δυτικό τοίχο.

Η Συναγωγή είναι από τα
ωραιότερα κτίρια της πόλης των
Τρικάλων και είναι καταχωρη-
μένη σε διεθνείς τουριστικούς
καταλόγους και λευκώματα πα-
γκόσμιων εβραϊκών μνημείων ως
συναγωγή μοναδικής ομορφιάς
και μνημείο λαμπρής ιστορικής

και πολιτισμικής ελληνοεβραϊ-
κής παράδοσης. Μετά από προ-
σεκτικές και μελετημένες πα-
ρεμβάσεις, και χρηματοδότηση
από δωρεές και το Γερμανικό
Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, η
Εβραϊκή Συναγωγή άλλαξε όψη
εσωτερικά και εξωτερικά, προ-
στέθηκαν καινούργιοι χώροι,
όπως δηλώνει στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ»
ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Τρικάλων, Ιακώβ Βε-
νουζίου. Μεγάλη είναι η συμβο-
λή, σύμφωνα επίσης, με τον κ.
Βενουζίου, του προέδρου του
ΚΙΣΕ και προέδρου της Ισραη-
λιτικής Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης που επίσης κατέχει την θέση
του αντιπροέδρου του Παγκό-
σμιου Εβραϊκού Συμβουλίου,
Δαβίδ Σαλτιέλ.

Ο πρόεδρος, εξηγεί ο ίδιος,

αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη και
ενήργησε με δικές του προσω-
πικές ενέργειες για την εξεύρε-
ση των χρημάτων, ενώ ταυτό-
χρονα με δική του οδηγία το ΚΙ-
ΣΕ παρότρυνε τις Ισραηλιτικές
Κοινότητες της Ελλάδος να συν-
δράμουν αυτοί και τα μέλη τους
το έργο αυτό, πράγμα που έγινε.
Ολες οι Ισραηλιτικές Κοινότητες
και Εβραίοι της Ελλάδας και του
εξωτερικού, προσθέτει συνέβα-
λαν οικονομικά για το έργο αυ-
τό. Για να καταλήξει τονίζοντας:
«Επίσης, ο πρόεδρος Δαβίδ Σαλ-
τιέλ έθεσε όλο το προσωπικό και
κυρίως την τεχνική και οικονο-
μική υπηρεσία της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης στην
εξυπηρέτηση, συντονισμό, επί-
βλεψη για την καλή εκτέλεση
του όλου έργου. Σε όλες τις πα-

ρεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ.
Βενουζίου, θα πρέπει να προ-
σθέσουμε τον νέο χώρο του
Μουσείου και της Βιβλιοθήκης,
όπου θα φιλοξενείται μέσα από
έγγραφα, βιβλία και πίνακες όλη
η ιστορία της Εβραϊκής Κοινότη-
τας Τρικάλων.

Τέλος ο Κώστας Μιχαλάκης,
πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Τρικάλων, δήλωσε στο

«ΑΠΕ-ΜΠΕ», ότι στην πρόσφατη
περιήγηση του Συνδέσμου σε
θρησκευτικούς τόπους της πό-
λης, η Συναγωγή αποτέλεσε ιδι-

αίτερο σταθμό. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες δεν είχαν μπει
ξανά σε Συναγωγή και μάλιστα
σε αυτή των Τρικάλων. Κατά κοι-
νή ομολογία, καταλήγει ο ίδιος,
η ομορφιά της Συναγωγής απο-
τέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη,
ενώ πολλοί δήλωσαν ότι μπορεί
να γίνει σημείο αναφοράς τόσο
για το Ολοκαύτωμα και την δι-
δασκαλία του, όσο και για ιστο-

ρικές, θρησκειολογικές ή και
κοινωνικές μελέτες γύρω από
την πόλη των Τρικάλων και την
ιστορία της. 

Η ανακαινισμένη Εβραϊκή Συναγωγή Τρικάλων έτοιμη να δεχθεί επισκέπτες

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Στην Ελλάδα υπάρχουν
τουλάχιστον έξι χιλιάδες είδη και
υποείδη φυτών σύμφωνα με σχε-
τική έκθεση του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος (2014). Η βιοποι-
κιλότητα της χώρας αποτελεί τη
δεύτερη μεγαλύτερη στον Κόσμο
και έτσι το έδαφος είναι εύφορο
για «πράσινη καινοτομία». Ομά-
δα από γιατρούς, βιοφυσικούς,
διατροφολόγους και εργοφυσιο-
λόγους δημιούργησε μια νεοφυή
επιχείρηση, η οποία λειτουργεί
με βάση τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας και αξιοποιεί μόνο
ελληνικές πρώτες ύλες. Τα τρό-
φιμα που παρασκευάζουν έχουν
μια ειδοποιό διαφορά: βασικό
συστατικό τους είναι ο ορός πρω-
τεΐνης αιγοπρόβειου γάλακτος
που έχει υψηλή διατροφική αξία.
Μέχρι πρότινος, τα τυροκομεία
πετούσαν αυτό το υποπροϊόν με-
τά την παρασκευή φέτας.

«Αν αυτό το υποπροϊόν διο-
χετευτεί στα απόβλητα, έχει ένα
πολύ υψηλό τοξικό φορτίο και
δημιουργεί αρνητικές επιπτώ-
σεις, είτε με την αποστράγγιξή

του στον υδροφόρο ορίζοντα, εί-
τε με την διοχεύτευσή του στο
οποιοδήποτε σύστημα αποβλή-
των», εξηγεί στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» η
εκτελεστική διευθύντρια της νε-
οφυούς επιχείρησης ΙΜΟΝ, Ει-
ρήνη Πατσιούρα. Το πιο ενδια-
φέρον είναι ότι αυτό το υποπροϊ-
όν, παρ’ ότι είναι τοξικό, όταν
περνά από συγκεκριμένη επεξερ-
γασία διατηρεί μόνο τα συστατι-
κά που έχουν πλούσια διατροφι-
κή αξία. Η μελέτη ξεκίνησε στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περί-
που δεκαπέντε χρόνια πριν.

Τα προϊόντα όπως μπισκότα
με χαρούπι, παξιμάδια με ρίγανη,
μπάρες με φυστικοβούτυρο και
μελισσόχορτο που παράγει η
εταιρεία, έχουν ήδη αρχίσει να
εξάγονται στις αγορές του Κανα-
δά, της Σκανδιναβίας και της Αγ-
γλίας. Τα σκευάσματα φαίνονται
παρόμοια με άλλα βιολογικά
προϊόντα, όμως η νεοφυής επι-
χείρηση με έδρα την Αττική,
έπειτα από πενταετή μελέτη και
επεξεργασία των προϊόντων κα-
τάφερε να πάρει έγκριση για
ισχυρισμούς υγείας. Οι ισχυρι-

σμοί υγείας αποτελούν επίσημες,
τεκμηριωμένες επισημάνσεις που
έχει ένα προϊόν. Το πλαίσιο ορί-
ζεται από την Εκτελεστική Από-
φαση 2013/63 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Κλινικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι τρόφιμα με τεκμηριω-
μένους ισχυρισμούς υγείας μπο-

ρεί να έχουν οφέλη στην υγεία
ή να μειώσουν τον κίνδυνο εμ-
φάνισης χρόνιων παθήσεων.

«Επειτα από πολλές μελέτες
διαπιστώθηκε ότι αυτό το προϊ-
όν έχει έναν ισχυρισμό υγείας,
στην ιδιότητά του ως το δεύτερο
πιο θρεπτικό μετά το μητρικό
γάλα. Αυτή την πρωτεΐνη την
απομονώσαμε και την αξιοποι-
ούμε στο να παράγουμε βιολει-
τουργικά τρόφιμα υψηλής θρε-
πτικής αξίας, εκατό τοις εκατό
φυσικά. Βασικό συστατικό τους
είναι αυτή η σούπερ - πρωτεΐνη

η οποία έχει αντιφλεγμονώδη
δράση και ουσιαστικά ενισχύει
την αναδόμηση της μυϊκής και
οστικής μάζας», επισημαίνει η κ.
Πατσιούρα.

Η επιχείρηση μόλις πριν από
λίγους μήνες μπήκε στο Εθνικό
Μητρώο των Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων της Γενικής Γραμματείας
Ερευνας και Καινοτομίας του
υπουργείου Ανάπτυξης. Πρό-
σφατα έλαβε τιμητική διάκριση
στον πράσινο Μαραθώνιο
Greenathon, AI4GoodChallenge
όπου συμμετείχαν περισσότερες
από 100 εταιρείες, στο πλαίσιο
της 85ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσ-
σαλονίκης. Συγκεκριμένα, η
ΙΜΟΝ, τα αρχικά της οποίας ση-
μαίνουν «Is made of nature», δη-
λαδή «Παρασκευασμένο από τη
φύση», αναδείχθηκε 4η στην κα-
τηγορία «Κυκλική Οικονομία»,
ανάμεσα στις δώδεκα καλύτερες
εταιρείες που συμμετείχαν στην
τελική φάση.

Ο διαγωνισμός πράσινης και-
νοτομίας για το Περιβάλλον και
την Κλιματική Αλλαγή, συνδιορ-
γανώθηκε από την Γενική Γραμ-

ματεία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και
τον Οργανισμό Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Εκτός όμως από τη συνεισφο-
ρά στο περιβάλλον η νεοφυής
επιχείρηση στηρίζει και τους μι-
κρούς τυροκομικούς παραγω-
γούς, οι οποίοι είχαν ελλειμμα-
τικό εισόδημα των παραγωγών
από τις διαρκείς πτώσεις των τι-
μών της φέτας.

Τώρα, η ομάδα της νεοφυούς
επιχείρησης δημιουργεί την πρώ-
τη ψηφιακή υπηρεσία διατροφής
ακριβείας με την ονομασία SO-
MA. Πρόκειται για μια εφαρμογή
κινητού τηλεφώνου η οποία θα
δίνει τη δυνατότητα στους χρή-
στες να διαμορφώνουν τις δια-
τροφικές τους συνήθειες, ώστε
να εξασφαλίσουν την καλύτερη
δυνατή λειτουργία του οργανι-
σμού τους. Στόχος είναι η Ελλά-
δα να διαδραματίσει πρωταγω-
νιστικό ρόλο διεθνώς στον τομέα
των διατροφοφαρμάκων αφού οι
προϋποθέσεις υπάρχουν. 

H «τροφή του μέλλοντος» παρασκευάζεται στην Ελλάδα 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Οργανωμένο κύκλωμα
που διέθετε δύο πλήρως εξοπλι-
σμένα εργαστήρια δημιουργίας
πλαστών ταξιδιωτικών και διοι-
κητικών εγγράφων, με τα οποία
νομιμοποιούσε αλλοδαπούς προ-
κειμένου να κινούνται ανενόχλη-
τα στην Ευρώπη, εξαρθρώθηκε
από το Τμήμα Διαχείρισης Με-
τανάστευσης της Διεύθυνσης Αλ-
λοδαπών Αττικής.

Μετά από έρευνες και συντο-
νισμένη αστυνομική επιχείρηση
συνελήφθησαν, στις 29 Σεπτεμ-
βρίου στον Κολωνό, τέσσερις αλ-
λοδαποί, πακιστανικής υπηκοό-
τητας, μέλη της οργάνωσης, σε
βάρος των οποίων σχηματίσθηκε
δικογραφία για τα αδικήματα της

εγκληματικής οργάνωσης, πλα-
στογραφία, πλαστογραφία πιστο-
ποιητικών, αποδοχή προϊόντων
εγκλήματος και κατοχή διαβατη-
ρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων
τρίτων προσώπων.

Τα μέλη του κυκλώματος θη-
σαύριζαν κυριολεκτικά, αφού
ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και
πωλούσαν τα νομιμοποιητικά έγ-
γραφα, ανάλογα με το είδος και
τη χώρα προέλευσης του εγγρά-
φου, από 30 έως 800 ευρώ το
καθένα.

Για το λόγο αυτό, προκειμέ-
νου να πετύχουν την παραγωγή
διευρυμένης «γκάμας» πλαστών
εγγράφων, σε ποσότητες χονδρι-
κής, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη
τους, λειτουργούσαν τα δύο ερ-

γαστήρια τα οποία είχαν εγκα-
ταστήσει σε διαφορετικές οικίες,
που βρίσκονταν σε κοντινή από-
σταση μεταξύ τους στον Κολωνό.
Το κάθε εργαστήριο είχε διαφο-
ρετικό εξοπλισμό και πρώτες
ύλες και ειδικευόταν στην παρα-
γωγή διαφορετικών τύπων εγ-
γράφων.

Στο πρώτο εργαστήριο πλα-
στογραφούσαν κυρίως ταξιδιωτι-
κά έγγραφα που χρησιμοποιού-
νταν για τη παράνομη διακίνηση
μεταναστών με την αεροπορική
μέθοδο, καθώς και κάποια διοι-
κητικά.

Για την κατάρτιση των εγγρά-
φων αυτών, διέθεταν ανάλογο
λογισμικό και επαγγελματικής
χρήσεως εκτυπωτές πλαστικών

καρτών, με δυνατότητα μαζικής
παραγωγής, άνω των 60.000
καρτών ετησίως.

Επίσης, διέθεταν μεγάλη πο-
σότητα ζελατινών με απομιμή-
σεις ιριδιζόντων στοιχείων ασφα-
λείας που χρησιμοποιούνταν με
την επικόλλησή τους επάνω στις
εκτυπωμένες κάρτες.

Στο δεύτερο εργαστήριο πλα-
στογραφούσαν κυρίως διοικητικά
και νομιμοποιητικά έγγραφα,
που χρησιμοποιούνταν για την
παράνομη νομιμοποίηση αλλο-
δαπών και την υφαρπαγή ψευ-
δών βεβαιώσεων, διαθέτοντας
ανάλογο λογισμικό εξοπλισμό
και πρώτες ύλες.

Οι δύο εκ των τεσσάρων συλ-
ληφθέντων είχαν αναλάβει την

ευθύνη για τη λειτουργία των ερ-
γαστηρίων, ενώ οι άλλοι δύο τη
διανομή των πλαστών εγγράφων.

Η διακίνηση των εγγράφων
γινόταν και με τη χρήση ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών, χρησιμο-
ποιώντας ανά περίπτωση και
στοιχεία τρίτων προσώπων (αχυ-
ρανθρώπων). Επίσης με τη χρή-
ση ταχυδρομικών υπηρεσιών πε-
τύχαιναν την εισαγωγή από το
εξωτερικό και σε ποσότητες χον-
δρικής, των κυριοτέρων πρώτων
υλών.

Από τα στοιχεία της έρευνας
και τις ποσότητες των εγγράφων
που διακινούνταν, καθώς και το
χρόνο δράσης τους, εκτιμάται ότι
το κύκλωμα είχε καθαρά κέρδη
άνω των 150.000 ευρώ.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που κατασκεύαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Εφυγε χθες από τη
ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,
ιστορικό στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας. 

Είχε διατελέσει υπουργός
Οικονομικών της κυβέρνη-
σης Κωνσταντίνου Μητσοτά-
κη το 1990-1992, επίτροπος
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και πρόεδρος
της ΔΕΗ.

Τον Ιούλιο του 1992
υπήρξε στόχος τρομοκρατι-
κής επίθεσης της 17Ν με

ρουκέτα στην οποία σκοτώ-
θηκε ο 20χρονος φοιτητής
Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος
περνούσε τυχαία από το ση-
μείο. 

Ενώ βρισκόταν στο αυτο-
κίνητό του με την σύζυγό
του και την έφηβη ανιψιά
του, ο Ιωάννης Παλαιοκρασ-
σάς δέχθηκε την επίθεση με
ρουκέτα και σώθηκε από τύ-
χη με εγκαύματα στο πρό-
σωπο και στα χέρια.

Η 17Ν αργότερα σε προ-
κήρυξή της ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι ο τότε υπουργός
Παλαιοκρασσάς έγινε στό-
χος γιατί εξέφραζε την οικο-
νομική πολιτική της κυβέρ-
νησης.

Μία ακόμα δολοφονική
απόπειρα σε βάρος του είχε
γίνει το 1984 στο Διδυμό-
τειχο στο ξενοδοχείο «Πλω-
τίνι», όπου η Νέα Δημοκρα-
τία είχε συγκέντρωση. 

Ολόκληρο το ξενοδοχείο
είχε παγιδευτεί με 4 ωρολο-
γιακές βόμβες, ενώ τρεις
από αυτές εξερράγησαν
αμέσως μετά το τέλος της
συγκέντρωσης, προκαλώ-
ντας πολλές ζημιές στο χώ-
ρο. 

Πέθανε 
ο Γιάννης

Παλαιοκρασσάς

Bασικό συστατικό τους
είναι ο ορός πρωτεΐνης
αιγοπρόβειου γάλακτος
που έχει υψηλή
διατροφική αξία

φωτΟγρΑφιεσ: «ΑΠε-ΜΠε»

Κατέρρευσε λόγω
πυρκαγιάς ιστορική
γέφυρα στη Ρώμη

Πυρκαγιά που κατά πάσα πι-
θανότητα προκλήθηκε από
έκρηξη αερίου κατέστρεψε
μεγάλο μέρος της ιστορικής
γέφυρας Πόντε ντι Φέρο (Σι-
δερένια γέφυρα), που διασχί-
ζει τον ποταμό Τίβερη και η
οποία αποτελεί ένα από τα
σύμβολα της βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής της ιταλικής
πρωτεύουσας. Η γέφυρα είχε
εγκαινιαστεί το 1864.
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Το ιστορικό στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας Ιωάν-
νης Παλαιοκρασσάς.

ευρωκινηση
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»). Μαζί
με τον Στρατό έστησαν τις σκη-
νές στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Αρκαλοχωρίου για να φιλοξενη-
θούν οι πληγέντες του σεισμού
της περασμένης Δευτέρας και
από την πρώτη στιγμή μαζί με
άλλες εθελοντικές ομάδες, προ-
σπάθησαν να ανακουφίσουν
στον ανθρώπινο πόνο. Το εθελο-
ντικό σωματείο «Φίλιος Ζευς»
αποτελούμενο από 70 μέλη, εί-
ναι μια ομάδα πολιτικής προστα-
σίας, των οποίων αποστολή είναι
να προσφέρουν εθελοντικά τη
στήριξή τους σε ό,τι αφορά τις
πρώτες βοήθειες και τις φυσικές
καταστροφές.

«Καταλάβαμε από πολύ νωρίς
ότι η παρουσία μας θα ήταν απα-
ραίτητη. Μέσα σε μία ώρα από
τον σεισμό είχαμε φτάσει στην
περιοχή και πολύ γρήγορα είχαμε
στήσει την σκηνή μας για να λει-
τουργήσει ως ιατρείο για τις πρώ-
τες βοήθειες» λέει η πρόεδρος
του Σωματείου, Ερη Χαιρέτη, που
μαζί με άλλα μέλη της ομάδας
παραμένουν όλο το 24ωρο σε
βάρδιες, προκειμένου να παρέ-
χουν τη φροντίδα που χρειάζο-
νται οι σεισμόπληκτοι.

Η πρόεδρος του Σωματείου

μιλώντας στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» εξή-
γησε ότι αυτός ο σεισμός «ταρα-
κούνησε» και συνειδήσεις, μετά
από μια διετία που ο κορωνοϊός
φάνηκε πως δημιούργησε απο-
στάσεις μεταξύ των ανθρώπων.

«Ελπίζω μετά από αυτό που
συνέβη οι εθελοντικές ομάδες να
ενισχυθούν αλλά και να δημιουρ-
γηθούν ακόμη περισσότερες. Η
ανθρώπινη υπόσταση αποκτά
άλλη δύναμη όταν είναι εκεί για
να στηρίξει τον άνθρωπο στα δύ-
σκολα» είπε η κ. Χαιρέτη που
ανέφερε ότι το διάστημα της
πανδημίας οι κοινωνικές αποστά-
σεις ίσως και να απομάκρυναν
τους ανθρώπους.

Το Σωματείο «Φίλιος Ζευς»
ιδρύθηκε πριν από οκτώ χρόνια
και αφορμή στάθηκε ένα σεμινά-
ριο/σχολή που παρακολούθησαν
τα ιδρυτικά μέλη. Σε συνεργασία
με την πολιτική προστασία της
Περιφέρειας Κρήτης και του Δή-
μου Ηρακλείου, μετά το στήσιμο
των σκηνών αναλαμβάνουν να
διεκπεραιώνουν από την πρώτη
μέρα μια σειρά από υπηρεσίες,
είτε διανομής φαγητού είτε άλ-
λης στήριξης και αυτό θα συνε-
χίζουν να πράττουν για όσο χρει-
αστεί, όπως λέει η κ. Χαιρέτη.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ στον «Ε.Κ.»... το 1917

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Η τύχη είναι απόλυτα με το μέρος σου φίλε
Κριέ, όσον αφορά βαθιές επιθυμίες και σχέ-
δια που έχεις σαν σκοπό να υλοποιήσεις
εδώ και καιρό. Το Τρίγωνο Ανάδρομου Ερμή-
Δία, θα σου δώσουν εσωτερική δύναμη και
διορατικότητα, σε ό,τι κι αν θελήσεις να κά-
νεις ή να διεκδικήσεις σήμερα.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Αγαπητέ Ταύρε, το Τρίγωνο Ανάδρομου
Ερμή-Δία θα σε ωθήσουν σήμερα σε ορισμέ-
νες σοβαρές, ουσιαστικές και ωφέλιμες απο-
φάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και επα-
φές σου, που θα βελτιώσουν πολύ αυτόν τον
τομέα. Επίσης, αν πρόσφατα είχες μία παρε-
ξήγηση με κάποιον, θα μπορέσει να λυθεί.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Αγαπητέ Δίδυμε, το Τρίγωνο Ανάδρομου
Ερμή-Δία, θα γλυκάνει με πολλούς τρόπους
την καθημερινότητά σου. Θα καταφέρεις να
κάνεις θετικές κινήσεις σήμερα και όλες οι
υποχρεώσεις σου θα διεκπεραιωθούν με ευ-
κολία. Επιπλέον, φροντίζεις τον εαυτό σου
και ανανεώνεσαι ψυχικά και εμφανισιακά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Σήμερα φίλε Καρκίνε, το Τρίγωνο Ανάδρο-
μου Ερμή-Δία θα σου φέρει σίγουρα καλο-
πέραση, δημιουργικότητα και ακαταμάχητη
λάμψη. Μπορείς τώρα να κατακτήσεις κάθε
σου υψηλό στόχο, αφού η τύχη είναι από-
λυτα με το μέρος σου, αρκεί να αποφύγεις
υπερβολές και έπαρση.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Σήμερα αγαπητέ Λέοντα, με το Τρίγωνο
Ανάδρομου Ερμή-Δία υλοποιείς με απόλυτη
επιτυχία επιθυμίες, σκοπούς και στόχους,
που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οι-
κογένεια. Κάνεις πράξη αυτά που σκέφτεσαι
και θες. Προσπάθησε τώρα που έχεις εύνοια,
να εξομαλύνεις συγγενικές σχέσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Σήμερα φίλε Παρθένε, με το Τρίγωνο Ανά-
δρομου Ερμή-Δία, ευνοούνται απόλυτα
επαφές, επικοινωνίες, νέα ξεκινήματα, αλλά
και σχέσεις με αδέλφια. Θα έχεις πολλές
ευκαιρίες για νέες ενδιαφέρουσες και ωφέ-
λιμες γνωριμίες. Μία ευχάριστη είδηση έρ-
χεται και αλλάζει τα δεδομένα σου.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Σήμερα φίλε Ζυγέ, με το Τρίγωνο Ανάδρο-
μου Ερμή-Δία θα ξεχωρίσεις για την αυξη-
μένη σου αυτοπεποίθηση και την ώριμη
γοητεία σου. Σημαντικά για σένα θέματα
και σχέσεις στην ζωή σου, σταθεροποιού-
νται, ακριβώς όπως εσύ μέχρι τώρα επιθυ-
μούσες και είχες ανάγκη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, με το Τρίγωνο Ανάδρο-
μου Ερμή-Δία η τύχη είναι σε όλους τους το-
μείς με το μέρος σου. Οφείλεις να εκμεταλ-
λευτείς όλες τις ευκαιρίες που θα έρθουν στην
ζωή σου και να κάνεις επιθυμίες και όνειρα
πραγματικότητα. Οι διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις και επαφές κάθε είδους διορθώνονται.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Σήμερα φίλε Τοξότη, με το Τρίγωνο Ανάδρο-
μου Ερμή-Δία κάνε μια θετική ενδοσκόπηση
και αναλογίσου τι πραγματικά θέλεις για να
είσαι ευτυχισμένος και θα νιώσεις δυνατός,
ανανεωμένος ψυχικά και ικανός να το πετύ-
χεις πλέον. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου
και αναγνώρισε τον ψυχικό σου κόσμο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Αγαπητέ Αιγόκερε, έρχονται σίγουρα σή-
μερα θετικά γεγονότα και ανανεωτικές κα-
ταστάσεις στο φιλικό σου περιβάλλον, αλλά
και ευκαιρίες να πετύχεις μεγαλεπήβολους
στόχους. Με το Τρίγωνο Ανάδρομου Ερμή-
Δία οι φίλοι σε στηρίζουν, σε βοηθούν, απο-
φέροντας σου σημαντικά οφέλη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Φίλε Υδροχόε, θετικές και ουσιαστικές εξελί-
ξεις θα υπάρξουν σε όλους τους σημαντικούς
τομείς της ζωής σου με το Τρίγωνο Ανάδρομου
Ερμή-Δία. Η κοινωνική σου εικόνα βελτιώνε-
ται πιο πολύ από ποτέ, αφού σήμερα θα νιώ-
σεις έμπρακτα και λεκτικά, πως οι γύρω σου
πραγματικά σε σέβονται και σε θαυμάζουν.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Αγαπητέ Ιχθύ, το Τρίγωνο Ανάδρομου Ερμή-
Δία σου προσφέρει άπλετη τύχη, σε ό,τι κι αν
κάνεις σήμερα. Οι συγκυρίες μέσα από επαφές
και επικοινωνίες, θα σου δώσουν ευκαιρίες
να πετύχεις στόχους, να ανανεώσεις την κα-
θημερινότητά σου και να περάσεις υπέροχα.

www.Oroskopos.gr

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ στον «Ε.Κ.»... πριν 1 χρόνο

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τα βασικά θέματα της
επικαιρότητας σε τίτλους όπως
προβλήθηκαν χθες Κυριακή 3
Οκτωβρίου, από τα πρωτοσέλιδα
του Τύπου.

«Η Αυγή»
Η κοινωνία σε πολιορκία.

«Η Καθημερινή»
Σοκ στην ελληνική παραγωγή.

«Ριζοσπάστης»
Κάλεσμα αγωνιστικής συμπό-
ρευσης με το ΚΚΕ.

«Δημοκρατία της Κυριακής»
Ανίκητες οι φρεγάτες.

«Documento»
Επιτελικό παρακράτος.

«Το Βήμα της Κυριακής»
Οι άγνωστοι διάλογοι Μητσο-
τάκη – Μακρόν στη σκιά της
Ακρόπολης.

«Η Βραδυνή της Κυριακής»
Τα 10 «κλειδιά» για τις 72 δόσεις.

«Ελεύθερος Τύπος 
της Κυριακής»
Ανατροπή ισορροπιών.

«Εστία»
Ο Ελληνισμός μετρά ήττες γιατί

η ηγεσία δεν καταλαβαίνει το
βάρος της κληρονομιάς.

«Ο Λόγος της 
Κυριακής»
Τυφώνας ακρίβειας.

«Πρώτο Θέμα»
Τα μυστικά της συμφωνίας.

«Realnews»
Πώς «κλείδωσε» η συμφωνία για
τις φρεγάτες.

«Τα Νέα»
Με φωνάζουν βασίλισσα της λι-

τότητας.

«Εθνικός Κήρυκας»
Εκλεισε Ελληνικό Σχολείο στη
Βοστώνη – Το απογευματινό
του Καθεδρικού * Ο επιχειρη-
ματίες Τζον Παπατζόν στον
«Ε.Κ.» * Θερμό μήνυμα Μπάι-
ντεν σε Αναστασιάδη * Πέθανε
στα 96 του ο Τζον Ρήγας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ναυτεμπορική»
Κινητροδότηση συγχωνεύ-
σεων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Δημοκρατική» (Ρόδου)
Όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν
στις ηλεκτρονικές συσκευές των
κατασκόπων.

«Ελευθερία» (Λάρισας)
Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμά-
των.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)
158 υποψήφιοι στις εσωκομμα-
τικές κάλπες.

«Η Ροδιακή»
Σαρώνει η ΝΔ στα Δωδεκά-
νησα.

«Θεσσαλία»
Ο ιός φρέναρε τα εμφράγματα.

«Πατρίς» (Πύργου)
Κομπίνες με τα πυρόπληκτα.

«Πελοπόννησος»
Φουντώνει το καλάθι της νοικο-
κυράς.

«Ταχυδρόμος» 
(Μαγνησίας)
Καρδιολογικά στο «κόκκινο».

«Χανιώτικα Νέα»
Η «ακτινογραφία» της επιβατι-
κής κίνησης στο αεροδρόμιο Χα-
νίων.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

Toυ Ηλία Μακρή από την «Καθημερινή».

Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο στον του-
ρισμό έκλεισε και ο Σεπτέμβρης για την Κέρ-
κυρα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των
εμπορικών πτήσεων εξωτερικού, οι επιβάτες
που έφτασαν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καπο-
δίστριας άγγιξαν περίπου τις 200.000. Οπως
ανέφερε στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο πρόεδρος των ερ-
γαζομένων στην ΥΠΑ, Δημήτρης Ρούσος, «ο
φετινός Σεπτέμβριος κλείνει με 1.594 εμπορι-
κές πτήσεις εξωτερικού, εκ των οποίων οι 446
πτήσεις είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, 338
από τη Γερμανία, 126 από την Ιταλία, 125 από
την Πολωνία, 84 από την Γαλλία, 55 από την
Τσεχία, 47 από την Αυστρία, 45 από την Ολ-
λανδία, 43 από το Βέλγιο, ενώ σημαντική είναι
η προσέλευση από τη Ρωσία με 34 πτήσεις,
έναντι του Αυγούστου που ήταν μόνο 19 πτή-
σεις. Οσον αφορά το επιβατικό κοινό πληρό-
τητα σε πτήσεις κατά 80%- με 90% είχαμε
από τη Γερμανία και την Πολωνία, που φέτος
σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο αφίξεων, έναντι
της Μεγάλης Βρετανίας που άγγιξαν το 40-
50% των επιβατών στις προκαθορισμένες πτή-
σεις». Συγκριτικά, με τα προηγούμενα έτη ο
φετινός Σεπτέμβρης έφερε σχεδόν διπλάσιους

τουρίστες έναντι του 2020 που είχε φέρει
115.000 τουρίστες, ενώ να σημειωθεί ότι πλη-
σίασε τον Σεπτέμβρη του 2019, που ήρθαν
αεροπορικώς 255.000 ξένοι τουρίστες.

Μεσολόγγι. «Ως ένα σημαντικό έργο,
ιστορικής και συναισθηματικής αξίας», χαρα-
κτηρίζεται από τον Δήμο της ιερής πόλης Με-
σολογγίου η αποκατάσταση του Κήπου των
Ηρώων και όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Κώ-
στας Λύρος, «για όλους τους Ελληνες ο χώρος
του Ταφείου των Ηρώων είναι ιερός και ως
εκ τούτου κάνουμε το παν, ώστε να είναι
στην κατάσταση που του αρμόζει». Μάλιστα,
όπως προσθέτει, «προς αυτή την κατεύθυνση
κινείται και η εκπόνηση μελέτης φωτισμού
που προχωράει». Εκτός όμως από την απο-
κατάσταση του Κήπου των Ηρώων, ο Δήμος
προχωρά τις διαδικασίες για την υλοποίηση

ενός «εμβληματικού και πολυδιάστατου έρ-
γου, όπου ενοποιούνται σε κοινό σύνολο ο
Κήπος των Ηρώων, το παλαιό νοσοκομείο και
ο απέναντι χώρος πρασίνου, το στρατόπεδο
και το Τρικούπειο πολιτιστικό κέντρο, με
στόχο να δημιουργηθεί ένας τόπος ιστορικής
μνήμης, πολιτισμού, δημιουργίας, ανάπτυξης
και αναψυχής, με ποικίλες χρήσεις». Οσον
αφορά την αποκατάσταση του Κήπου των
Ηρώων, σύμφωνα με τον Δήμο, «έπειτα από
την επίσκεψη της υπ. Πολιτισμού, Λίνας Μεν-
δώνη, στο Μεσολόγγι και το αίτημα για να
αντιμετωπιστεί το θέμα ως επείγον, η υπηρε-
σία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων
Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
προχώρησε στην σύνταξη της σχετικής μελέ-
της».

Ρέθυμνο. Το μνημόσυνο για τη συμπλή-
ρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του
αγαπητού μουσικοσυνθέτη και μεγάλου Ελ-
ληνα, Μίκη Θεοδωράκη, θα πραγματοποιηθεί
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Γαλατά Χανίων,
το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, το πρωί μετά
τη Θεία Λειτουργία. 

Εκτός των
Αθηνών

«Φίλιος Ζευς» - Ομάδα 
εθελοντών δίπλα 

στους σεισμόπληκτους

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).
Το Gala Μαρία Κάλλας στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
παρακολούθησε το βράδυ του
Σαββάτου η πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου. Το πλούσιο γκαλά όπε-
ρας πραγματοποιήθηκε από την
ΚΟΘ και το ΜΜΘ για τα 43 χρό-
νια από το θάνατο της Μαρίας
Κάλλας, στη μνήμη της κορυ-
φαίας και αξεπέραστης υψίφωνου
και εντάσσεται στα 56α Δημή-
τρια.

Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας, η αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού Μαρία Καραγιάννη, ο πρό-
εδρος του ΟΜΜΘ, Βασίλης Γά-
κης, ο πρόεδρος της ΚΟΘ Στάθης
Γεωργιάδης και οι καλλιτεχνικοί
διευθυντές του Μεγάρου Χρίστος
Γαλιλαίας και της ΚΟΘ Ζωή Τσό-
κανου. Νωρίτερα, η κ. Σακελλα-
ροπούλου συναντήθηκε με νέες
και νέους στο Κέντρο Νεότητας
του Κέντρου Κοινωνικής Μέρι-
μνας Κεντρικής Μακεδονίας, το
οποίο υπάγεται στο υπουργείου

Εργασίας, στη Σταυρούπολη.
Με αφορμή αυτή τη συνά-

ντηση η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας επισήμανε πως «τα παιδιά
μαζί με τους δασκάλους, τους γο-
νείς και τη συντεταγμένη Πολι-

τεία πρέπει να απομονώσουν
ακραία φασιστικά φαινόμενα και
να απομακρυνθούν από την
κουλτούρα της βίας και από
όσους την υποκινούν. «Είναι
κρίμα που αυτή έτσι κι αλλιώς

ευάλωτη, λόγω της πανδημίας,
σχολική χρονιά, ξεκίνησε με κά-
ποια διαλυτικά φαινόμενα που εί-
δαμε τις τελευταίες μέρες στα
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Ευό-
σμου», τόνισε η κ. Σακελλαρο-
πούλου.

Την κ. Σακελλαροπούλου υπο-
δέχθηκε η πρόεδρος του Κέντρου
Νεότητας Βίκη Νάκου η οποία
την ξενάγησε στις εγκαταστάσεις
και την ενημέρωσε για τις δρά-
σεις που αναπτύσσονται.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
συζήτηση αρκετή ώρα με τα παι-
διά άκουσε τα θέματα που τα
απασχολούν και φωτογραφήθηκε
μαζί τους.

Νωρίτερα η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας επισκέφτηκε την αγιο-
ρείτικη Εστία Θεσσαλονίκης
όπου την υποδέχτηκε ο δήμαρ-
χος και πρόεδρος της Εστίας Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο οποίος και
την ξενάγησε στην Εκθεση Φω-
τογραφίας με τίτλο «Fred Bois-
sonnas. Με τη σχεδία του Οδυσ-
σέα». Η Εκθεση περιλαμβάνει
φωτογραφίες του Fred Boisson-
nas από τη συλλογή του Ιωάννη
Τρικόγλου στην Κεντρική Βιβλιο-
θήκη του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου.

Το αφιέρωμα για την Μαρία Κάλλας 
παρακολούθησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Kατερίνα Σακελλαροπούλου συ-
ναντήθηκε με νέες και νέους στο Κέντρο Νεότητας του Κέντρου
Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Για προκλητική υπα-
ναχώρηση και αναξιοπιστία κα-
τηγόρησε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Ερσίν Τατάρ, διαμηνύοντας ταυ-
τόχρονα πως ακραίες θέσεις που
στοχεύουν στα δύο κράτη και τη
διχοτόμηση, δεν είναι και δεν
πρέπει να είναι η επιλογή κανε-
νός Κύπριου πατριώτη.

Εκτενείς αναφορές στο αδιέ-
ξοδο στο Κυπριακό και την πρό-
σφατη τριμερή συνάντηση της
Νέας Υόρκης, έκανε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας σε τηλεοπτικό
διάγγελμά του με την ευκαιρία
της επετείου της Ανεξαρτησίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανασκοπώντας τη μέχρι σή-
μερα διαδρομή που ακολουθή-
σαμε, είπε, «μπορεί να νιώθουμε
περήφανοι για όσα έκτοτε έχου-
με πετύχει, αλλά ταυτόχρονα και
δυστυχείς γιατί εδώ και 47 χρό-
νια, η μικρή μας πατρίδα παρα-
μένει υπό καθεστώς κατοχής με
κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης».

Στα 61 χρόνια ζωής, είπε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης, «κατα-
γράψαμε άλματα, αλλά διαπρά-
ξαμε και μοιραία λάθη. Και η
αναφορά μου δεν περιορίζεται
στη μία, αλλά και στις δύο κοι-
νότητες».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

αναφέρθηκε στις εδώ και 47 χρό-
νια προσπάθειες της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς με οδυνηρές,
όπως είπε, μάλιστα υποχωρήσεις,
σημειώνοντας ότι «δεν κατάφε-
ραν να μεταβάλουν τους τουρκι-
κούς σχεδιασμούς, που μέχρι σή-
μερα παραμένουν αμετάβλητοι
με στόχο τη διχοτόμηση και τη
δημιουργία τουρκικού προτεκτο-
ράτου στην Κύπρο».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εί-
πε ότι «προς αποφυγή των οδυ-
νηρών εμπειριών του παρελθό-
ντος, αυτό που επιδιώκουμε εί-
ναι τη διασφάλιση της λειτουρ-
γικότητας του κράτους που θα
εγγυάται ένα σίγουρο και δημι-
ουργικό μέλλον, για όλους τους
νόμιμους πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας».

«Με αυτές τις θέσεις συμμε-
τείχα στην τριμερή συνάντηση
που συγκάλεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ
την περασμένη εβδομάδα στη
Νέα Υόρκη», ανέφερε. Δυστυ-
χώς, πρόσθεσε, «για πολλοστή
φορά διαπιστώθηκε η αδιαλλα-
ξία και η αναξιοπιστία της τουρ-
κικής και της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας. Επιμονή στην άρνηση
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες,
εκτός αν εκ των προτέρων τούς
αναγνωριστεί κυριαρχία και ισό-
τιμο με την Κυπριακή Δημοκρα-
τία καθεστώς».

Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρό-
εδρο, «το εξίσου προκλητικό,
ήταν η υπαναχώρηση από όσα
συμφωνήθηκαν ύστερα από
πρόταση του Γενικού Γραμματέα
για διορισμό Ειδικού Απεσταλ-
μένου».

Ακραίες θέσεις, ανέφερε,

«που στοχεύουν στα δύο κράτη,
με τη διχοτόμηση της πατρίδας
μας, δεν είναι και δεν πρέπει να
είναι η επιλογή κανενός Κύπριου
πατριώτη». Αναφερόμενος στην
επέτειο της Ανεξαρτησίας ο Νί-
κος Αναστασιάδης είπε ότι
«ύστερα από 61 χρόνια ζωής, εί-

μαι περήφανος γιατί η Κυπριακή
Δημοκρατία κατόρθωσε όχι μόνο
να επιβιώσει αλλά, το πιο σημα-
ντικό, να αποτελεί σήμερα ένα
σύγχρονο καλά συντεταγμένο
ευρωπαϊκό κράτος».

Εθνικό Συμβούλιο
Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης θα ενημερώσει σήμερα Δευ-
τέρα, το πρωί, τα μέλη του Εθνι-
κού Συμβουλίου για τις εξελίξεις
που προκύπτουν μετά και τις
συναντήσεις του στη Νέα Υόρ-
κη.

Όπως δήλωσε στο «ΚΥΠΕ», ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μά-
ριος Πελεκάνος, ο Πρόεδρος θα
ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο
Κυπριακό που προέκυψαν μετά
την τελευταία συνεδρία του Σώ-
ματος. Ειδική αναφορά θα γίνει
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που
είχε ο Πρόεδρος στη Νέα Υόρκη
με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, αλλά και στην τριμε-
ρή συνάντηση με τον Αντόνιο
Γκουτέρες και τον Τ/κ ηγέτη, Ερ-
σίν Τατάρ.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης
στην οποία θα προβεί ο Πρόε-
δρος για το αποτέλεσμα της συ-
νάντησης με τον Α. Γκουτέρες
και τον Ε. Τατάρ θα γίνει και
ενημέρωση για το τι συζητήθηκε
και τι συμφωνήθηκε όσον αφορά
τον διορισμό απεσταλμένου του
ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβου-
λίου θα έχουν την ευκαιρία να
καταθέσουν τις δικές τους θέσεις
και απόψεις, ανέφερε ο κ. Πε-
λεκάνος.

Για προκλητική αναξιοπιστία κατηγορεί τον Τατάρ ο Αναστασιάδης
Αναφορές στην τριμερή και τα αίτια του αδιεξόδου στο Κυπριακό σε τηλεοπτικό διάγγελμα του Κυπρίου Προέδρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ποικιλία θεμάτων
προβάλλει στα πρωτοσέλιδά του
ο Τύπος της Κυριακής 3 Οκτω-
βρίου 2021.

Η «Αλήθεια»
στο κύριο της θέμα με τίτλο «Συ-
νταγή ΑΚΕΛ για διχοτόμηση»,
αναφέρεται σε σκληρή απάντηση
Κυβέρνησης και ΔΗΣΥ στην «κοι-
νή δήλωση» που αναμενόταν να
εγκρίνουν την Κυριακή ΑΚΕΛ και
κομμουνιστικά κόμματα, σημει-
ώνοντας πως αυτή πλήττει την
Κυπριακή Δημοκρατία.

O «Πολίτης»
με τίτλο στο κύριο του θέμα «Χα-
λούμι – Hellim. Ένα προϊόν –
Μια Κύπρος» γράφει ότι η Κύ-
προς ως σύνολο καθιστά το κυ-
ριότερο γεωργικό της προϊόν
πλήρως αναγνωρισμένο σε πα-
γκόσμια κλίμακα. Σε άλλο θέμα
αναφέρεται στο Κυπριακό και
διατυπώνει το ερώτημα «γιατί ο
Γκουτέρες δεν έχει να πει κάτι;».

«Ο Φιλελεύθερος»
στο κύριο του θέμα με τίτλο
«`Ναρκοπέδιο` η Πράσινη Γραμ-
μή», γράφει ότι η Επίτροπος Εσω-
τερικών Υποθέσεων της ΕΕ ανα-
φέρει στον «Φ» ότι οι μετανα-
στευτικές ροές είναι πέραν των

δυνατοτήτων της Κύπρου. Αλλού
γράφει ότι η Τουρκία βάζει στον
«πάγο» τα Ηνωμένα Έθνη.

Η «Χαραυγή»
υπό τον τίτλο «Η σημερινή πο-
ρεία ισχυρό μήνυμα ενάντια στη
διχοτόμηση» γράφει ότι το
ΑΚΕΛ ζητά εγκατάλειψη των
ακροβατισμών στο Κυπριακό.

Η «Sunday Mail»
στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο
στενός κλοιός της ΑΗΚ συνεχί-
ζεται» γράφει ότι υπάρχει ακόμα
δρόμος πριν από τις φθηνότερες
τιμές ηλεκτρισμού, παρά τα νο-
μοσχέδια-ορόσημα που πέρασαν
για άνοιγμα της αγοράς.

Η «Καθημερινή της Κυριακής»
στο κύριο της θέμα με τίτλο «Παι-
χνίδια συμμαχιών για τις Προε-
δρικές», γράφει ότι ένα ειδύλλιο
αναβιώνει μεταξύ Αβέρωφ και Νι-
κόλα, τη στιγμή που ο Στέφανος
μετρά τις κινήσεις του.

Η «Η Σημερινή της Κυριακής»
με τίτλο στο κύριο της θέμα «Εξ
ανάγκης δύο μήνες παράταση
στη Σπέχαρ!», αναφέρει ότι
υπάρχει δυστοκία και στην αντι-
κατάσταση της Ειδικής Αντιπρο-
σώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Ελίζα-
μπεθ Σπέχαρ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Φρικτό θάνατο βρήκε
η 32χρονη Έλενα Κυριάκου, μη-
τέρα ενός ανήλικου παιδιού, με-
τά από τροχαίο δυστύχημα που
σημειώθηκε στη Λάρνακα, λίγο
μετά τα μεσάνυχτα του Σαββά-
του.

Η άτυχη 32χρονη, που έφευ-
γε, σύμφωνα με την Αστυνομία,
από πάρτι γενεθλίων στην Τερ-
σεφάνου, για να επιστρέψει στο

σπίτι της στη Λάρνακα, έχασε
τον έλεγχο του οχήματός της,
στη συμβολή του δρόμου του
σκοπευτηρίου της Τερσεφάνου,
με τον παλιό δρόμο Λάρνακας-
Λεμεσού, με αποτέλεσμα να
προσκρούσει σε δέντρο και να
καταλήξει σε παρακείμενο χω-
ράφι.

Στη συνέχεια, το όχημα της
άτυχης Έλενας τυλίχθηκε στις
φλόγες, με την νεαρή να εγκλω-

βίζεται στα συντρίμμια, αφού το
όχημα μετατράπηκε σε άμορφη
μάζα σιδερικών. Παρά τις προ-
σπάθειές της να βγει από το
όχημα, δεν τα κατάφερε, με
αποτέλεσμα να βρει φρικτό θά-
νατο.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη
της Πυροσβεστικής, τα οποία
κατέσβεσαν τη φωτιά, ωστόσο
διαπίστωσαν ότι εντός του οχή-
ματος βρισκόταν η απανθρακω-
μένη σορός της 32χρονης.

Από τις προκαταρκτικές
έρευνες της Αστυνομίας, διαφά-
νηκε ότι η 32χρονη δεν σταμά-
τησε σε αλτ και κατέληξε να
προσκρούσει στο δέντρο που
βρισκόταν περίπου εννιά μέτρα
μακριά.

Η άτυχη 32χρονη καταλείπει
ένα οκτάχρονο παιδί.

Φρικτός θάνατος 32χρονης 
που απανθρακώθηκε

Εκτενείς αναφορές στο Κυπριακό και τις εξελίξεις μετά την τριμερή έκανε ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης στο διάγγελμά του για την επέτειο της Ανεξαρτησίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Ο αναπληρωτής Εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΓΓ του
ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, ερωτηθείς
γιατί δεν εκδόθηκε ακόμη ανα-
κοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη
μετά την τριμερή συνάντηση
Γκουτέρες - Αναστασιάδη -Τα-
τάρ, στη Νέα Υόρκη, σχολίασε
λακωνικά ότι «όταν δεν λέμε κά-
τι δεν είναι γιατί το έχουμε ξε-
χάσει, είναι γιατί έχει ληφθεί
συνειδητή απόφαση να μην
πούμε κάτι».

Συγκεκριμένα, σε υπόδειξη
δημοσιογράφου ότι έχει περάσει

τόσο χρονικό διάστημα και δεν
έχει κυκλοφορήσει μια ανακοί-
νωση μετά τη συνάντηση των
τριών στη Νέα Υόρκη, και εάν

θα υπάρξει δήλωση ή όχι, ο κ.
Χακ απάντησε πως «σε αυτό το
στάδιο δεν αναμένω κάτι. Όταν
δεν λέμε κάτι δεν είναι γιατί το
έχουμε ξεχάσει, είναι γιατί έχει
ληφθεί συνειδητή απόφαση να

μην πούμε κάτι».
Η δυστοκία στο διορισμό ει-

δικού απεσταλμένου του ΓΓ
προέκυψε από την υπαναχώρη-

ση του Ερσίν Τατάρ από τα συμ-
φωνηθέντα στην τριμερή μετά
από υποδείξεις της Αγκυρας. Η
τουρκική πλευρά έκανε πίσω και
δεν αποδέχεται ειδικό απεσταλ-
μένο ο οποίος θα λογοδοτεί στο

Συμβούλιο Ασφαλείας γιατί αυτό
θα γίνεται στη βάση των απο-
φάσεων και των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών, που σα-
φώς δεν συνάδουν με το αφή-
γημα της Άγκυρας, για κυριαρ-
χική ισότητα και λύση δύο κρα-
τών.
Αντικαταστάτης της Σπέχαρ

Στο μεταξύ, διπλωματικές
πηγές επιβεβαίωσαν στο «ΚΥΠΕ»
ότι η Λευκωσία έδωσε τη συγκα-
τάθεσή της στον διορισμό του
Καναδού Κόλιν Στιούαρτ ως του
νέου ειδικού αντιπροσώπου του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

στην Κύπρο, όπως είχε αναφερ-
θεί και σε δημοσιεύματα στον
κυπριακό Τύπο.

Σύμφωνα με τις διπλωματι-
κές πηγές, η κυπριακή Κυβέρ-
νηση έχει προσεγγιστεί επίσημα
και έχει δώσει τη συγκατάθεσή
της για τον διορισμό του Κανα-
δού Κόλιν Στιούαρτ ως αντικα-
ταστάτη της ειδικής αντιπροσώ-
που του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύ-
προ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Ο κ.
Στιούαρτ υπηρετούσε προηγου-
μένως ως ειδικός αντιπρόσωπος
του ΓΓ του ΟΗΕ στη Δυτική Σα-
χάρα.

ΟΗΕ: Συνειδητή απόφαση να μην πούμε κάτι

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Δικοινοτική εκδήλωση
και πορεία προς το οδόφραγμα
της Δερύνειας με σύνθημα «Πο-
ρευόμαστε για Λύση και Επανέ-
νωση», πραγματοποίησε την Κυ-
ριακή το ΑΚΕΛ.

Ομιλητές στην εκδήλωση
ήταν ο Γενικός Γραμματέας της
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφά-
νου, ο συμπρόεδρος της Ομάδας
της Αριστεράς στο Ευρωκοινο-
βούλιο Martin Schirdewan (Μάρ-
τιν Σίρντεβαν) και εκ μέρους της
Πλατφόρμας «Αυτή η χώρα είναι
δική μας», ο πρόεδρος της τ/κ
συντεχνίας DEV-IS Κοράλ Ασίμ.

Παρών στην εκδήλωση ήταν
επίσης ο πρώην Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος
Βασιλείου, εκπρόσωποι από ελ-
ληνοκυπριακά και τουρκοκυ-
πριακά κόμματα, συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, οργανώσεις νε-
ολαίας, κινήματα και πρωτοβου-
λίες.

Σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ
αναφέρεται ότι «δεν συμβιβαζό-
μαστε ούτε με το κατοχικό-διχο-
τομικό στάτους κβο ούτε με τα
νέα τετελεσμένα της Τουρκίας σε
βάρος της Κύπρου. Απορρίπτου-
με την αξίωση του δίδυμου Ερ-
ντογάν-Τατάρ για λύση δύο κρα-
τών καθώς και κάθε μορφή διχο-
τομικής λύσης».

«Απαιτούμε επανέναρξη των
συνομιλιών από το σημείο που
διακόπηκαν το 2017 για λύση

του Κυπριακού στη συμφωνημέ-
νη βάση και πλαίσιο. Απαιτούμε
από το Νίκο Αναστασιάδη να
τερματίσει τις παλινωδίες και
τους ανέξοδους λαϊκισμούς».

Δριμεία κριτική στους χειρι-
σμούς του Προέδρου Αναστασιά-
δη άσκησε στην ομιλία του και ο
ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφά-
νου.

«Το Κυπριακό βρίσκεται στη
χειρότερή του φάση κι αυτό, πι-
στέψτε με, δεν είναι σχήμα λό-

γου. Είναι η στυγνή και εφιαλτι-
κή πραγματικότητα», τόνισε
στην ομιλία του στο οδόφραγμα
Δερύνειας ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Έκανε επίσης λόγο για «μια
πραγματικότητα που διαμορφώ-
νεται από το παρατεταμένο αδιέ-
ξοδο και το διαπραγματευτικό
κενό».

«Από την επιμονή της Τουρ-
κίας και της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας για λύση δύο κρατών.
Από την έκνομη διάνοιξη μέρους

της περίκλειστης περιοχής της
Αμμοχώστου και τη δημιουργία
νέων τετελεσμένων σ’ αυτή. Ακό-
μα και η δυστοκία στην έκδοση
ανακοινωθέντος για την τριμερή
στη Νέα Υόρκη και στον διορισμό
ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ
αποτυπώνει το μέγεθος του αδιε-
ξόδου», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου.

Ο κ. Στεφάνου είπε πως για
την έξοδο από τα αδιέξοδα και
για την επίτευξη λύσης δεν αρκεί
να καταγγέλλουμε την Τουρκία

και την παράνομη κατοχή της.
Είναι γνωστό, είπε, ότι το

ΑΚΕΛ διαφωνεί -και ασκεί κριτι-
κή- στον Ν. Αναστασιάδη για
τους χειρισμούς του και για τις
λεγόμενες «νέες ιδέες». Αυτές
ακυρώνουν, ανέφερε, βασικές
συγκλίσεις και συγκρούονται με
τη θέση για συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων από το σημείο
που διακόπηκαν.

Είναι άποψή μας, είπε ο Στέ-
φανος Στεφάνου, ότι η πολιτική
του Προέδρου αφήνει χώρο στην
Τουρκία χωρίς πολιτικό κόστος
να προωθεί τη διχοτόμηση και
να ανατροφοδοτεί το αδιέξοδο.
Αυτή η κατάσταση δίνει ευκαιρία
σε τρίτους να προωθούν κι αυτοί
«νέες ιδέες» εκτροχιάζοντας τη
λύση προς τη συνομοσπονδία,
ανέφερε.

Για πρόκληση από το ΑΚΕΛ
έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος.
Το ΑΚΕΛ, σημείωσε ο κ. Πελε-
κάνος, πιστεύει ότι καταγγέλλο-
ντας τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και εξισώνοντας τον με τον
Ερντογάν και τον Τατάρ, φέρνει
τη λύση πιο κοντά, ενώ την ίδια
ώρα αγνοεί τις πραγματικότητες.

Ο Εκπρόσωπος είπε επίσης
ότι πολύ πρόσφατα το ΑΚΕΛ συ-
γκέντρωσε όλο το διπλωματικό
σώμα στη Λευκωσία και κατήγ-
γειλε τον Πρόεδρο ως συνυπεύ-
θυνο για το αδιέξοδο στο Κυ-
πριακό.

Δικοινοτική πορεία ΑΚΕΛ προς το οδόφραγμα Δερύνειας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Βαθιά προσηλωμένη
στον σεβασμό των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κύπρου και στις
προσπάθειες της διεθνούς κοινό-
τητας να βρει μια συνολική, μό-
νιμη και δίκαιη λύση του Κυπρια-
κού ζητήματος εντός του πλαισί-
ου που έχουν καθορίσει τα Ηνω-
μένα Εθνη, παραμένει η Γαλλία,
αναφέρει ο Πρόεδρος της χώρας
Εμανουέλ Μακρόν σε συγχαρη-
τήριο μήνυμά του προς τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-

στασιάδη με την ευκαιρία της
επετείου της Ανεξαρτησίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευ-
ρό των Κυπρίων, όπως το έκανε
πάντα, σημειώνει ο κ. Μακρόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Προεδρίας, «στο μήνυμά του ο
Γάλλος Πρόεδρος αναφέρει ότι,
«με την ευκαιρία της εθνικής επε-
τείου για την ανεξαρτησία της
χώρας σας, είμαι στην ευχάριστη
θέση να σας εκφράσω, εκ μέρους
του γαλλικού λαού και εμού του
ιδίου, τα πιο ειλικρινή μου συγ-
χαρητήρια και τις θερμότερες μου
ευχές τόσο για εσάς όσο και για
τον κυπριακό λαό».

«Προσβλέπω στην ενδυνάμω-
ση της σχέσης εμπιστοσύνης και
φιλίας μεταξύ των δύο χωρών
μας. Σε ένα περίπλοκο διεθνές
πλαίσιο, είναι πράγματι σημαντι-
κό να συνεχιστεί η συνεργασία
μας σε όλα τα θέματα κοινού εν-
διαφέροντος, προκειμένου να
ανταποκριθούμε από κοινού στις
πολλές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουμε», προσθέτει.

«Προσβλέπουμε στην επερχό-
μενή μας Προεδρία του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο
του 2022, φιλοδοξώντας να ενι-
σχύσουμε τις οικονομίες μας οι
οποίες δοκιμάστηκαν από την
υγειονομική κρίση και να εδραι-
ώσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρ-
χία. Γνωρίζω ότι αυτή η φιλοδο-
ξία βρίσκει ανταπόκριση στην Κύ-
προ και ότι μπορούμε να βασι-
στούμε στη στήριξή σας για τις
κύριες προτεραιότητές μας», συ-
νεχίζει ο κ. Μακρόν στο μήνυμά
του.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι η Γαλλία
παραμένει βαθιά προσηλωμένη
στον σεβασμό των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κύπρου και στις
προσπάθειες της διεθνούς κοινό-
τητας να βρει μια συνολική, μό-
νιμη και δίκαιη λύση του κυπρια-
κού ζητήματος εντός του πλαισί-
ου που έχουν καθορίσει τα Ηνω-
μένα Έθνη. Η Γαλλία θα σταθεί
στο πλευρό των Κυπρίων, όπως
το έκανε πάντα».

Μακρόν: Η
Γαλλία στο
πλευρό των

Κυπρίων

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT πΡΕΣ

γτπ

Λακωνική επιβεβαίωση του αδιεξόδου 
στο διορισμό ειδικού απεσταλμένου 
του ΓΓ για Κυπριακό

O Εμανουέλ Μακρόν.

Στιγμιότυπο από την πορεία που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ με συμμετοχή και τουρκοκυπριακών
οργανώσεων στο οδόφραγμα της Δερύνειας.

γτπ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο μέ-
σα στο οποίο απανθρακώθη-
κε η άτυχη Ελενα Κυριάκου.
Το όχημα της 32χρονης τυλί-
χθηκε στις φλόγες μετά από
πρόσκρουση σε δέντρο, κάτω
από συνθήκες που διερευνώ-
νται από την Αστυνομία.W

R
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«Πάρτι» της ΑΕΚ στο Τσίρειο
Συνέτριψε 1-4 τον Απόλλωνα με μπροστάρη τον απίθανο Τρισκόφσκι

Επιμέλεια:
Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η ΑΕΚ έκοψε τη φόρα του
πρωτοπόρου Απόλλωνα. Τον υπο-
χρέωσε στην πρώτη του ήττα, τον
πλησίασε στον έναν βαθμό και έμεινε
η μοναδική αήττητη ομάδα του πρω-
ταθλήματος, διασύροντάς τον με 4-
1 στο Τσίρειο. Μεγάλος πρωταγωνι-
στής ο Ιβάν Τρισκόφσκι, ο οποίος
σκόραρε για πέμπτο συνεχόμενο
ματς και μάλιστα δύο φορές φτά-
νοντας τα έξι γκολ στο πρωτάθλημα. 

Τα καλύτερα διαπιστευτήρια δη-
λαδή των ποδοσφαιριστών του Ντα-
βίδ Καταλά για τις δυνατότητές τους,
καθώς πρόκειται για το δεύτερο νι-

κηφόρο ντέρμπι μετά το 2-1 εις βά-
ρος της πρωταθλήτριας Ομόνοιας.

Αντιθέτως, μετά το εκπληκτικό
4Χ3, οι ποδοσφαιριστές του Αλε-
ξάντερ Τσόρνιγκερ προβλημάτισαν
κυρίως με τις αμυντικές αδυναμίες
που έδειξαν από την αρχή του ματς.
Επιθετικά δημιούργησαν φάσεις, που
χαλούσαν στην τελική προσπάθεια,
αλλά στα μετόπισθεν πονούσαν.

Η ΑΕΚ άρχισε με γκολ το παιχνίδι
με τον συνήθη ύποπτο. Ο Τρισκόφσκι
αξιοποίησε τη σέντρα του Ροσάλες
στο 4ο λεπτό και με κοντινό σουτ
άνοιξε το σκορ.

Ο Απόλλων χρειάστηκε περίπου
ένα πεντάλεπτο για να συνέλθει
από την ψυχρολουσία και άρχισε
να πιέζει για περίπου ένα δεκάλεπτο

με συνεχείς ανανεώσεις των επιθέ-
σεών του. Μετά το 20’, όμως, οι «κι-
τρινοπράσινοι» άρχισαν να ισορρο-
πούν, αφενός κυκλοφορώντας κα-
λύτερα την μπάλα και αφετέρου
στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα
στους γηπεδούχους με τον Ακοράν
(24’). Αφού δεν το έλαβαν, τους τι-
μώρησαν ξανά στον 28’. Ο Λέντες
έβγαλε μαγική μακρινή μπαλιά, ο
Γκιούρσκο μπήκε από αριστερά στην
περιοχή και με διαγώνιο σουτ δι-
πλασίασε τα τέρματα των φιλοξε-
νουμένων. Πάλι χρειάστηκαν περί-
που δέκα λεπτά για να ξεπεράσουν
και το σοκ του δεύτερου τέρματος
οι ποδοσφαιριστές του Τσόρνιγκερ,
αλλά στο δεκάλεπτο ήταν καταιγι-
στικοί (Ρομπέρζ κεφαλιά 38’, όχι

του Τούμπα σε σουτ του Πίττα 44’,
κεφαλιά του Πίττα 45’, σουτ Νταμπό
45’+2). Ωστόσο, η πίεση που άσκη-
σαν δεν είχε αντίκρισμα πριν από
το τέλος του ημιχρόνου.

Το έργο των γηπεδούχων, όμως,
έγινε βουνό στο 52’ όταν ο Τρι-
σκόφσκι τους τιμώρησε για τα συ-
νεχόμενα λάθη και σκόραρε για δεύ-
τερη φορά. Ηταν το σημείο που
μπήκε τελεία για κάθε υποψία ανα-
τροπής από πλευράς γηπεδούχων.
Ο Απόλλων απλώς μείωσε με εκτέ-
λεση πέναλτι του Πίττα στο 77’ (δό-
θηκε για χέρι του Τόμοβιτς, κατόπιν
υπόδειξης του VAR και αφού ο Χρι-
στοφόρου είδε τη φάση). Το τέρμα
έδωσε ελπίδες στους «κυανόλευ-
κους», ωστόσο όταν ανέβηκαν για

μειώσουν δέχτηκαν και τέταρτο γκολ
με τον Εσπινόσα στο 89’.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Αλεξάντερ Τσόρ-
νιγκερ): Δημητρίου, Φιλιώτης (35’
Μαυρίας), Ρομπέρζ, Ουέλινγγκτον,
Χαμάς (35’ Αλεσάμι), Ίλιεφ (57’
Χ. Κυριάκου), Ζράντι, Κολ (72’
Σπόλιαριτς), Πίττας, Νταμπό,
Γιάνγκα (57’ Αλμπάνης).

ΑΕΚ (Νταβίδ Καταλά): Τούμ-
πας, Ροσάλες, Τόμοβιτς, Χριστο-
φόρου, Τάντι, Ακοράν (60’ Εγ-
γλέζου), Λέντες (90’+2 Γκονσά-
λες), Μάμας, Γκιούρσκο (60’ Μα-
κρής), Τρισκόφσκι (71’ Εσπινόσα),
Ντάρμπισαϊρ ( 70’ Ρόμο).

Σκόρερς: Πίττας 77’ (πεν.) - Τρι-
σκόφσκι 4’, 52’, Γκιούρσκο 28’, Εσπι-
νόσα 84’

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η τρελή πορεία του Αρη Λε-
μεσού στο πρωτάθλημα συνεχίζεται.
Μία εβδομάδα μετά την εκκωφαν-
τική νίκη επί της Ανόρθωσης στο
Τσίρειο με 3-2, η «Ελαφρά Ταξιαρχία»
πέρασε σαν σίφουνας από το Δασάκι
Αχνας με το επιβλητικό 3-0 επί του
Εθνικού, για την 5η αγωνιστική του
πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Λιάσου Λουκά είχε
ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματί-
για Σπόλιαριτς, ο οποίος πέτυχε δύο
τέρματα (23’, 59’), ενώ το σκορ
άνοιξε ο Μάριους Στεπίνσκι (11’)
που ήρθε με φόρα από το χατ τρικ
κόντρα στην Ανόρθωση.

Η λεμεσιανή ομάδα δίχως να
θέλξει με την απόδοσή της πανηγύ-
ρισε την τρίτη φετινή νίκη και πα-
ρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολο-
γίας με 10 βαθμούς, μειώνοντας την
απόσταση από τον πρωτοπόρο Απόλ-
λωνα στους δύο βαθμούς και αντέ-
δρασε ιδανικά μετά τον αποκλεισμό
από την Ενωση Νέων Παραλιμνίου
στο κύπελλο.

Ο Αρης εκμεταλλεύθηκε την ποι-
ότητα των παικτών του και τα αμυν-
τικά κενά του Εθνικού, προηγήθηκε
νωρίς 2-0 και ακολούθως διαχειρί-
στηκε με άνεση το υπέρ του προβά-
δισμα. 

Το δεύτερο τέρμα του Σπόλιαριτς
στο 53’ «σκότωσε» τις όποιες ελπίδες
του Εθνικού για βαθμολογικό κέρδος,
με την ομάδα της Αχνας να είναι η
μοναδική χωρίς νίκη στο πρωτάθλη-
μα και «βυθισμένη» στην τελευταία
θέση της βαθμολογίας με μόλις ένα
βαθμό.

Δεύτερη φορά στην καριέρα του
Ματίγια Σπόλιαριτς που σκοράρει
δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, το έκανε
ξανά στις 20 Ιανουαρίου 2019, στο
ισόπαλο 3-3 της Αλκής με την Πάφο.
Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός συμπλή-
ρωσε απαγορευμένο αριθμό καρτών
και θα χάσει ένα εκ των επόμενων
δύο αγώνων της ομάδας του (με
Δόξα ή ΑΠΟΕΛ).

Με την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος ο Αρης αντιμετωπίζει εκτός
έδρας τη Δόξα (18/10) και ο Εθνικός
πάει στο ΓΣΠ για να παίξει με τον
ΑΠΟΕΛ (18/10).

ΕΘΝΙΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμ-
πους): Μπογκατίνοφ, Γκόρουπετς
(28’ Ελουντού, 67’ Θ. Ιωάννου),
Περατικός, Xολ, Αδωνη, Πηλέας,
Αμντουλάγιεφ (28’ Ασούμπρε),
Κουντόμπιακ, Ταράσοφς (46’
Φόλμπρεχτ), Ζάκπα (46’ Τολεμές),
Μ. Ηλία.

ΑΡΗΣ (Λιάσος Λουκά): Βάνα,
Γιάγκο, Σίλντενφελντ, Mουσουντά,
Καζού (62’ Μπαμπίτσκα), Πατσέ-
κο (42’ Ντελμίρο), Σιμιόν, Γκαρ-
σία, Κβάσουκ (78’ Σικόρσκι), Σπό-
λιαριτς (78’ Φράγκος), Στεπίνσκι.

Σκόρερς: Στεπίνσκι 11’, Σπόλια-
ριτς 23’, 59’

< εθνικοσ - αρησ

Η τρελή πορεία 
συνεχίζεται (0-3)

Διαδοχικά επιθετικά φάουλ των
φιλοξενούμενων έδωσαν στους γη-
πεδούχους προβάδισμα έξι πόντων
στο 25’, με τον Παπανικολάου να
κάνει σπουδαία δουλειά και στις
δύο πλευρές του παρκέ ενώ ταυτό-
χρονα μιλούσε και συμπεριφερόταν
ως ηγέτης. 

Το 72-64 του 30’ έδινε προβάδι-
σμα στον Ολυμπιακό, που πήγε στο
+12 με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη
(81-69 στο 33’) και δεν κοίταξε
ποτέ πίσω. 

Λαρεντζάκης, Ζαν-Σαρλ και Σλού-
κας οδήγησαν στην κατοστάρα στο
38’, ο κόσμος απόλαυσε το απόγευμά
του στο ΣΕΦ κι ο Ολυμπιακός, που
δείχνει να βρίσκεται σε πραγματικά
καλή κατάσταση, κοιτάζει τώρα την
αναμέτρηση της Παρασκευής (8/10)
με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο τρίτο
διαδοχικό παιχνίδι του στο Στάδιο
του Φαλήρου. 

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 44-42,
72-64, 103-78.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):
Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 5 (1 τρ.), Βε-
ζένκοβ 27 (3), Παπανικολάου 14
(3), Ζαν-Σαρλ 6, Λούντζης, Λα-
ρεντζάκης 13 (3), Φαλ 4, Σλούκας
12 (1), Μάρτιν 10, Πρίντεζης 2,
ΜακΚίσικ 8 (2).

ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης 8, Ανγ-
κόλα 7, Γέλοβατς 21 (4), Γκρίφιν
15 (2), Βαουλέτ 11, Κολόμ 10,
Μπόγρης, Πετρόπουλος 6 (2).

Επέστρεψε με 100άρα ο Ολυμπιακός

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθη-
καν Πάφος FC και Δόξα στο «Στέλιος
Κυριακίδης» σε αναμέτρηση για την
πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος. Η ομάδα της Κατωκοπιάς
ήταν κυνική αφού στη μοναδική της
τελική προσπάθεια (27’) στον αγώνα
κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ.
Η παφιακή ομάδα από την άλλη
ήταν σπάταλη, δημιούργησε 14 τε-
λικές προσπάθειες, μερικές εξ αυτών
κλασσικές ευκαιρίες για γκολ. Το

μόνο που κατάφερε όμως ήταν να
ισοφαρίσει τον αγώνα με τον Ζάιρο
στο 67’. Οι δύο ομάδες χέρι - χέρι,
με την τρίτη τους φετινή ισοπαλία
σε σύνολο πέντε αγώνων, ανέβηκαν
μαζί στους έξι βαθμούς και παρέ-
μειναν στην πέμπτη (Δόξα) και έκτη
(Πάφος FC) θέση.

Στην κατοχή της είχε τη μπάλα
η Πάφος FC στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια του πρώτου ημιχρόνου, δημι-
ούργησε ευκαιρίες και περιόρισε τη
Δόξα σε παθητικό ρόλο. Στην πρώτη

όμως και μοναδική τους ευκαιρία
στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι
κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο
σκορ. Στο 27’ με κοντινή κεφαλιά,
μετά από σέντρα του Χριστοφή, ο
Εμπραλίτζε άνοιξε το σκορ κόντρα
στη ροή του αγώνα.

Στη συνέχεια η παφιακή ομάδα
έβαλε περισσότερη πίεση στην προ-
σφυγική ομάδα, έψαξε το γκολ της
ισοφάρισης και έφτασε πολύ κοντά
στο να τα καταφέρει σε δύο τουλά-
χιστον ευκαιρίες, δις με τον Ζάιρο

(39’, 45+1’). Στο δεύτερο μέρος η
Πάφος FC ανέβασε ακόμα περισσό-
τερο το ρυθμό της, δημιούργησε
πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για
γκολ όμως οι ποδοσφαιριστές του
Ντάρκο Μίλανιτς ήταν πολύ άστοχοι.
Στο 67’ το μόνο που κατάφεραν
ήταν να φέρουν το ματς στα ίσα με
τον Ζάιρο, ο οποίος μετά από λάθος
στην άμυνα της προσφυγικής ομάδας
από κοντά είχε εύκολο έργο.

ΠΑΦΟΣ FC (Ντάρκο Μίλανιτς):
Ρούντκο, Πάγιτς, Κβίντα, Μπάριτς,

Αουρέλιο, Πάνιτς, Φουρ (63’ Μπε-
ριγκό), Ντράγκομιρ, Βαλακάρι
(63’ Κοβάσεβιτς), Σεμέδο, Ζάιρο.

ΔΟΞΑ (Κώστας Σακκάς): Σι-
σκόφσκι, Κυριάκου (87’ Καραμα-
νώλης), Αντενόν, Χριστοφή, Κο-
βάσεβιτς, Αντάμοβιτς (90+3’ Καλ-
λής), Τραϊτσέφσκι, Εμπραλίτζε
(46’ Μέσκα), Τιτζιάνι (68’ Οικο-
νομίδης), Σάσι (68’ Μπαλντέ),
Σαντίκ.

Σκόρερς: Ζάιρο 67’ - Εμπραλίτζε
27’

Πάφος FC: Υποχρεώθηκε σε «Χ» από τη Δόξα (1-1)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με το διπλό και τους τρεις
βαθμούς απέδρασε από το «Μακά-
ρειο» η ΑΕΛ. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» επιβλήθηκαν
με 3-1 της ΠΑΕΕΚ, αν και έμειναν
πίσω στο σκορ μόλις στο 32ο δευτε-
ρόλεπτο του αγώνα. Ο Ντούσαν Κέρ-
κεζ με διπλή κίνηση... ματ από τον
πάγκο, περνώντας στο γήπεδο Μά-
ζουρεκ και Μάιντεβατς, βρίσκοντας
τα γκολ που έψαχνε για να φέρει
«τούμπα» το ματς.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της
Λεμεσιανής ομάδας σε σύνολο τεσ-
σάρων αγώνων και η πρώτη εκτός
έδρας. Ανέβηκε στους επτά βαθμούς
και «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση
του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Κερύνειας γνώρισε
τη δεύτερη σερί ήττα στο πρωτά-

θλημα και την πρώτη εντός έδρας.
Με απολογισμό μια νίκη, μια ισο-
παλία και δύο ήττες έμεινε στους
τέσσερις βαθμούς και την όγδοη
θέση.

Με το... καλημέρα του αγώνα η
ΠΑΕΕΚ αιφνιδίασε την ΑΕΛ. Ο Κέβιν
Γιάνσεν πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ
του φετινού πρωταθλήματος μόλις
στα 32 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας
το πρώτο εντός έδρας γκολ της προ-
σφυγικής ομάδας στην Α’ Κατηγορία,
με το οποίο άνοιξε το σκορ. Ο Ολ-
λανδός συνεργάστηκε άψογα με τον
Καπαρτή, με τον τελευταίο με τα-
κουνάκι να τον βγάζει απέναντι από
τον Βοζίνια και τον Γιάνσεν να πλα-
σάρει εύστοχα.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» στη συνέχεια
ανέβασαν ρυθμό, πίεσαν και προ-
σπάθησαν να βγάλουν αντίδραση.

Είχαν στον έλεγχο τους τη μπάλα
και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του
πρώτου μέρους (45’) οι φιλοξενού-
μενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με
τον Τσέποβιτς να φέρουν το ματς
στα ίσα. Μετά από εκτέλεση φάουλ
η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Σέρβος
βρέθηκε στο πίσω δοκάρι μόνος του,
ήταν όμως άστοχος.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου ο Ντούσαν Κέρκεζ πραγ-
ματοποίησε τριπλή αλλαγή, που
έμελλε να αλλάξει τον αγώνα. Πέ-
ρασε στο ματς του Μάιντεβατς, Εου-
λερ και Μάζουρεκ. Οι φιλοξενούμε-
νοι πίεσαν, έκλεισαν την ΠΑΕΕΚ
στα καρέ της, δεν μπορούσαν να
απειλήσουν όμως ουσιαστικά τον
Παναγιώτου, πέραν ελάχιστων πε-
ριπτώσεων.

Στο 64’ όμως η έμπνευση του
Μάζουρεκ να σουτάρει από μακριά
έδωσε τη λύση. 

Ο τερματοφύλακας της ομάδας
της Κερύνειας δεν μπόρεσε να βγάλει
αντίδραση στο σουτ του Αργεντίνου,
και έτσι οι «γαλαζοκίτρινοι» έφεραν
το ματς στα ίσα. Ο χρόνος κυλούσε
επικίνδυνα και η ΑΕΛ έψαχνε το
γκολ που θα έφερνε «τούμπα» το
ματς, συνέχισε όμως να αντιμετωπίζει
το ίδιο πρόβλημα στη δημιουργία
που αντιμετώπιζε και πριν την επί-
τευξη του γκολ.

Τελικά τη λύση ο Μάιντεβατς, η
δεύτερη «χρυσή» αλλαγή του Βόσ-
νιου τεχνικού στο 77’ με δυνατό
σουτ εντός περιοχής, μετά από πάσα
του Τσέποβιτς. Οι Κερυνιώτες έφτα-
σαν κοντά στο γκολ της ισοφάρισης
στο 86’, το πολύ δυνατό μακρινό

σουτ του Νεοφύτου όμως τράνταξε
το οριζόντιο δοκάρι του Βοζίνια. Ο
Σέρβος επιθετικός της λεμεσιανής
ομάδας «χτύπησε» εκ νέου στο 90+3’
διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΠΑΕΕΚ (Μάκης Σεργίδης): Πα-
ναγιώτου, Δημητρίου, Εσελινγκ,
Τσόσιτς, Κούρος, Ντίας (33’ Νεο-
φύτου), Χαραλάμπους, Γιάνσεν
(76’ Κωμοδίκης), Αριστοτέλους
(76’ Τίμερμανς), Νάντο (67’ Νάν-
το), Καπαρτής (67’ Βαρέλα).

ΑΕΛ (Ντούσαν Κέρκεζ): Βοζί-
νια, Σάντος, Τεϊσέιρα, Σωτηρίου,
Μαζάν (58’ Ρέινολντς), Ριέρα (46’
Μάιντεβατς), Μεντόγεβιτς, Παπα-
φώτης (46’ Εουλερ), Τόρες (46’
Μάζουρεκ), Πελέ (65’ Τσάβες),
Τσέποβιτς.

Σκόρερς: Γιάνσεν 1’ - Μάζουρεκ
64’, Μάιντεβατς 77’, 90+2’

ΠΑΕΕΚ - ΑΕΛ 1-3: Το γύρισε με Μάιντεβατς

2012: Ο 31χρονος Πορτορικανός Ορλάντο Κρουζ, ο οποίος κατέχει την τέ-
ταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία των ελαφρέων
βαρών, γίνεται ο πρώτος επαγγελματίας μποξέρ που ανακοινώνει
δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

1999: Επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγ-
κρουσης φορτηγού με το λεωφορείο στα Τέμπη που μεταφέρει φι-
λάθλους του ΠΑΟΚ μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (1-1) στο
Ολυμπιακό Στάδιο.

1989: Πεθαίνει ο «Secretariat» στο Παρίσι σε ηλικία 19 ετών, ο αποκαλού-
μενος «Rolls Royce των αλόγων». Η καριέρα του κράτησε 16 μήνες
και σε 21 κούρσες που πήρε μέρος κέρδισε τις 16. Ηταν ο μόνος
νικητής του Derby που κέρδισε με χρόνο κάτω από 2 λεπτά, ενώ
είναι το πρώτο άλογο που κέρδισε το Triple Crown μετά από 25
χρόνια (1973). Το 1973 στο Belmon Stakes κέρδισε με 31 μήκη, μια
διαφορά που δεν επέτρεψε στο δεύτερο άλογο να χωρέσει στην
οθόνη της κάμερας που το παρακολουθούσε, κάνοντας παράλληλα
και παγκόσμιο ρεκόρ με 2.24 (σε 1.5 μίλια). Εκείνη την χρονιά έχει
καταρρίψει ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ με την τιμή πώλησής του,
που ανήλθε στα 6 εκατομμύρια δολάρια.

1896: Η Beatrice Hoyt κερδίζει το πρώτο Αμερικανικό Πρωτάθλημα Γκολφ
Γυναικών.

1893: Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο αμερικάνικου ποδοσφαίρου
υπογράφεται μεταξύ του Grant Dibert και Pittsburgh AC.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

2017: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, κόρη της Αγ-
γελικής Κανελλοπούλου, μετά την εκπληκτική πορεία στην Κίνα και
συγκεκριμένα στο Wuhan Open όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά,
αποκλείοντας αθλήτριες όπως την C. Woziacki Νο 6 στον κόσμο,
την E.Vesnina Νο 21 στον κόσμο και A. Cornet Νο 41 στον κόσμο,
ανεβαίνει στο top 50 της παγκόσμιας κατάταξης.

2016: Ολοκληρώνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων στο σκάκι που ξε-
κίνησε 22/09 στην πόλη Χάντι Μανσίνσκ της Ρωσίας. Η 16χρονη
Καβαλιώτισσα Σταυρούλα Τσολακίδου κατακτά την πρώτη θέση με
9 βαθμούς σε 11 αγώνες (οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες, μία ήττα) και
στέφεται για τρίτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια νέων (2013,
2015 και 2016). Δεδομένου ότι από πέρσι κατέχει τον παγκόσμιο
τίτλο στις 16χρονες, φέτος αγωνίσθηκε στην ανώτερη από την
ηλικία της κατηγορία των νεανίδων μέχρι 18 ετών, όπου συμμετείχαν
52 σκακίστριες από 37 χώρες.

2008: Ο O. J. Simpson, πρώην παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου,
καταδικάζεται για ένοπλη ληστεία, απαγωγή και άλλες κατηγορίες,
μετά από επεισόδιο στο Λας Βέγκας το 2007 και 13 χρόνια μετά την
προσαγωγή του για τον φόνο της πρώην συζύγου του Nicole Brown
Simpson και του φίλου της Ronald Goldman.

1999: Στο 23ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που ολο-
κληρώνεται στην Οσάκα της Ιαπωνίας η εθνική ομάδα του ανσάμπλ
με τις Ειρήνη Αϊνδηλή, Χαρά Καρυάμη, Εύα Χριστοδούλου, Μαρία
Γεωργάτου και Aννα Πολλάτου κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο
στις «10 κορύνες» με 19.816 βαθμούς αφήνοντας δεύτερη την Λευ-
κορωσία με 19.766 και τρίτη την ομάδα της Ρωσίας με 19.700, το
δεύτερο χρυσό στις «3 κορύνες & 2 στεφάνια» με 19.833 βαθμούς
με δεύτερη την Ρωσία με 19.783 και τρίτη την Λευκορωσία με
19.716 και ένα αργυρό μετάλλιο με 39.466 βαθμούς με πρώτη την
ομάδα της Ρωσίας με 39.500. Η 15χρονη Μορφούλα Ντώνα κατα-
τάσσεται 7η στο στεφάνι με 9.800 βαθμούς και 13η στο σύνθετο
ατομικό.

1942: Με τη νίκη του στο Jockey Club Gold Cup, ο «Whirlaway» γίνεται το
πρώτο άλογο που κερδίζει 500.000 δολάρια.

1920: Δημιουργείται το NFL (μετέπειτα American Pro Football Association)
και παίζονται τα πρώτα παιχνίδια.

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ... ΧΘΕΣ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η κεντρική επιτροπή της FIBA Eu-
rope ανακοίνωσε τις χώρες που θα
φιλοξενήσουν τα Ευρωπαϊκά Πρω-
ταθλήματα Νέων το καλοκαίρι 2022
με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την

διοργάνωση του Νεανίδων. Ετσι,
από τις 6 μέχρι και τις 14 Αυγούστου
η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ
σε επίπεδο Νεανίδων θα χτυπά στην
χώρα μας με την πόλη να μην έχει
ανακοινωθεί ακόμα. 

< μπασκετ

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Νεανίδων

ευρωκινηση

Ο Τόμας Γουόλκαπ μπορεί να είχε μόλις δύο πόντους στο ενεργητικό του αλλά μοίρασε 8 ασίστ, μόλις, μία
λιγότερη από τον Κώστα Σλούκα, στην άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού με 103-78 επί της ΑΕΚ.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Είναι πλέον επίσημο. Ο Μάνι Χάρις
δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα
της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός σκόρερ επέ-
στρεψε το καλοκαίρι στην «Ενωση»,
έπειτα από συντονισμένες κινήσεις
του Μάκη Αγγελοπούλου, όμως λόγο
πριν από την έναρξη της Basket Le-
ague. O Michigan Mamba αποχώ-
ρησε από την ΑΕΚ με την ένωση να
ανακοινώνει με κάθε επισημότητα
τη λύση συνεργασίας των δύο πλευ-
ρών. 

Ετσι η ομάδα του Στέφανου Δέδα
θα πορευτεί στο ξεκίνημα της σεζόν
με 5 ξένους, αναζητώντας παράλληλα
στην αγορά την καλύτερη δυνατή
λύση: «H AEK BC ανακοινώνει, ότι
λύθηκε «κοινή συναινέσει» η συ-
νεργασία της με τον Μάνι Χάρις. Οι
δρόμοι μας αυτή τη φορά χώρισαν
πρόωρα, αφού ο Μάνι ζήτησε να
φύγει για δικούς του λόγους από
την ομάδα, αλλά παραμένει αμοιβαία
η εκτίμηση για όσα σπουδαία πετύ-
χαμε μαζί. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στον αθλητή στον επόμενο σταθμό
της καριέρας του». Πλέον, ανοίγει ο
δρόμος για την απόκτηση ενός παί-
κτη στη front line από τους «κιτρι-
νόμαυρους», που θα βγουν και πάλι
στην αγορά για να αναζητήσουν αν-
τικαταστάτη. 

Βαγγέλης Ζορμπάς

< μπασκετ

Τέλος από την ΑΕΚ
ο Μάνι ΧάριςΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).

Με απίθανο double-double του Νίκου
Δίπλαρου (24 πόντοι - 10 ασίστ), ο
Απόλλωνας επικράτησε του Ιωνικού
(80-72) στην επιστροφή του στη
μεγάλη κατηγορία του ελληνικού
μπάσκετ και έδειξε ικανός να προ-
σφέρει κάτι διαφορετικό, αλλά και
να μείνει στη Basket League. Μεγα-
λειώδης εμφάνιση από τον Νίκο Δί-
πλαρο σε εκτέλεση, άμυνα και δη-
μιουργία (24 πόντοι, 2/4 δίποντα,
4/6 τρίποντα, 8/9 βολές, 6 ριμπά-
ουντ, 10 ασίστ σε 33 λεπτά), κατα-
πληκτικός και ο Ορλάντο Κόουλμαν,
με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να ακο-
λουθεί την ώρα που από τον Ιωνικό
ένα stat-line τα έλεγε όλα. 

Νωρίς έβαλε τις βάσεις της νίκης
ο Απόλλωνας, που προηγήθηκε με
εννέα (15-6) στο έκτο λεπτό χάρη
σε 3/4 σουτ από την περιφέρεια
την ώρα που ο Ιωνικός μετρούσε
συνολικά 2/11 προσπάθειες. Τζέρμαν
και Αθηναίου είχαν 1/10 σουτ, το
22-13 της πρώτης περιόδου ήταν
δίκαιο σύμφωνα με την εικόνα των
δύο ομάδων, όμως οι φιλοξενούμενοι
ήταν αρκετά αποτελεσματικοί στην
άμυνα κοντά στο καλάθι και γι’ αυτό
έμειναν κοντά (36-29) στο ημίχρονο. 

Οι Πατρινοί κρατούσαν το προ-
βάδισμα παρά τα 7/19 δίποντα και
τα οκτώ λάθη για τις τέσσερις ασίστ
τους, καθώς ο Ιωνικός είχε 1/12
τρίποντα και πρώτο σκόρερ τον Τζα-

μέλ Αρτις στους... πέντε πόντους! Η
εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε
σημαντικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο
Απόλλωνας κρατούσε τα ηνία, χωρίς
να ξεφεύγει, το 54-47 της τρίτης
περιόδου άφηνε το ματς ανοιχτό σε
κάθε αποτέλεσμα, μέχρι ο Δίπλαρος
να πάρει τους γηπεδούχους στις
πλάτες του, να σκοράρει κατά ριπάς
και να κόψει τα πόδια των φιλοξε-
νούμενων που δεν μπορούσαν να
απειλήσουν όσο ο Γιουτζίν Τζέρμαν
έπαιζε μόνος εναντίον όλων...

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 36-29,
54-47, 80-72.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Βετούλας):
Κόουλμαν 22 (3), Μοντγκόμερι,
Τσαλμπούρης 16 (2), Δίπλαρος
24 (4), Ντέιβις 6, Μπέρφιλντ 3,
Διαμαντάκος 7, Μολφέτας 2.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Αρτις
14 (2), Τζέρμαν 22 (3), Οουενς
8, Αθηναίου 5 (1), Χουγκάζ 3,
Μουχαϊμίν 4, Κολοβέρος 4, Γόν-
τικας 6, Γκιουζέλης 6 (1).

Μπούκερ: Μιλάτε 
μόνο για τον κορωνοϊό

Ο Ντέβιν Μπούκερ ξεκαθάρισε
πως έχει ήδη προβεί στον απαραίτητο
εμβολιασμό για τον Covid-19, ενώ
αποκάλυψε πως έχει νοσήσει από
τον κορωνοϊό. Ο ηγέτης μάλιστα της
ομάδας του Φοίνιξ επέστρεψε κα-
νονικά στις προπονήσεις του συλ-
λόγου, βάζοντας στόχο για μία πορεία
ανάλογη με την περσινή, όταν έφτα-

σε στους τελικούς το ΝΒΑ, με τους
Σανς πάντως να κοιτούν και ψηλό-
τερα τη νέα σεζόν, όπως στην κατά-
κτηση του πρωταθλήματος: «Δεν θα
έπρεπε συζητιέται για το αν είμαι
εμβολιασμένος ή όχι. Είδα στα Μέσα
τις δηλώσεις των παικτών και δεν
βρήκα ούτε μια που να μιλά για
μπάσκετ. Ολες ήταν για τον κορω-
νοϊό. Εγώ αποφάσισα να κάνω το
εμβόλιο, αλλά έχω ήδη νοσήσει». 

Σίξερς: Δεν κατέβαλαν 
την 1η δόση στον Σίμονς
Σε οριακό σημείο οδηγούνται οι

σχέσεις των Σίξερς με τον Μπεν Σί-
μονς, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια
να μην καταβάλλει στον Αυστραλό
γκαρντ την πρώτη δόση του συμβο-
λαίου, αλλά αντίθετα να είναι έτοιμη
να του επιβάλλει πρόστιμο. Tην 1η
Οκτωβρίου οι Σίξερς θα έπρεπε να
καταβάλλουν στον Σίμονς την πρώτη
δόση του συμβολαίου του, ένα ποσό
που αντιστοιχεί σε 8.250.000 δολά-
ρια από τα 33.000.000 που προ-
βλέπει η συμφωνία των δύο πλευ-
ρών, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη
καθώς οι ιθύνοντες της ομάδας της
Φιλαδέλφεια έβαλαν στην άκρη το
συγκεκριμένο ποσό, από το οποίο
μάλιστα θα αφαιρούνται 227.000
δολάρια για κάθε αδικαιολόγητη
απουσία του Σίμονς από τις αγωνι-
στικές υποχρεώσεις των Σίξερς. Το
σήριαλ ανάμεσα στις δύο πλευρές
καλά κρατεί.

Ποδαρικό με το... δεξί για Απόλλωνα
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Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τα πρώτα δεκάλεπτα τον ταλαιπω-
ρούσαν πολύ... πέρυσι, όμως ο φε-
τινός Ολυμπιακός δείχνει να είναι
μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
Οι Πειραιώτες «πάτησαν» τη Μπα-
σκόνια από την αρχή, έχτισαν δια-
φορά 25 πόντων στο πρώτο μέρος
και πήραν με χαρακτηριστική άνεση
τη νίκη (75-50) στην πρεμιέρα της
EuroLeague 2021/22 παίζοντας εν-
τυπωσιακό μπάσκετ και στις δύο
πλευρές του παρκέ. 

Με συγκέντρωση στην άμυνα,
με καλή κυκλοφορία της μπάλας και
υπομονή, με πλουραλισμό στην επί-
θεση και πολλούς διαφορετικούς να
απειλούν το αντίπαλο καλάθι, οι
«ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύθηκαν
τις συγκυρίες και άνοιξαν τη χρονιά
με... κυνικό τρόπο απέναντι σε μια
ομάδα που στερήθηκε τον βασικό
της πόιντ γκαρντ (Μπάλντουιν) και
τον βασικό της πάουερ φόργουορντ
(Πίτερς), έμεινε από νωρίς πολύ
πίσω και δεν είχε βάθος στον πάγκο
για να αλλάξει την κατάσταση. Σάσα
Βεζένκοβ με 12 πόντους στο πρώτο
δεκάλεπτο και με συνολικά 22 λεπτά
συμμετοχής και Μουστάφα Φαλ με
11 πόντους (5/6 δίποντα) ήταν οι
δύο που ξεχώρισαν, την ώρα που ο
Σλούκας έψαχνε με ισορροπία την
εκτέλεση και την δημιουργία παί-
ζοντας στον ρόλο του έκτου παίκτη. 

Ουδείς ξεχώρισε από τη Μπα-
σκόνια, εκτός ίσως από τον μαχητικό
Ματ Κοστέλο και τον Ρόκας Γκεν-
τράιτις του β’ μέρους. 

Με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Πα-
πανικολάου, Βεζένκοβ, Φαλ άνοιξε
το ματς ο Μπαρτζώκας, που κράτησε
στον πάγκο τον Σλούκα και είδε
τον Στίβεν Iνοκ να πετυχαίνει τους

7 πρώτους πόντους της Μπασκόνια.
Είδε βέβαια και τους Βεζένκοβ - Πα-
πανικολάου να γράφουν το 14-7 στο
πέμπτο λεπτό, την ομάδα του να
βγάζει τρομερή ενέργεια στην άμυνα
κλείνοντας κάθε ρήγμα που δημι-
ουργούσαν οι Βάσκοι, τον Φαλ να
τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι

και τον Ντόρσεϊ να λειτουργεί άριστα
και ως... εκτελεστής αλλά και ως
δημιουργός! Το 20-7 στο 8’ και το
28-13 της πρώτης περιόδου έμοιαζαν
μαγικά για μια ομάδα που πέρυσι
αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα
στο ξεκίνημα των αγώνων της, αλλά
αυτή τη φορά μασούσε σίδερα. 

Η Μπασκόνια των 10 λαθών στο
πρώτο δεκάλεπτο (!) προσπάθησε
να μαζέψει τη διαφορά στο ξεκίνημα
του δεύτερου, όμως οι Πειραιώτες
την κράτησαν σε απόσταση (36-18
στο 16’ με σουτ του ΜακΚίσικ) είτε
έπαιζαν με τον Μάρτιν στο πέντε,
είτε με τους Ζαν-Σαρλ και Πρίντεζη

μαζί στην πεντάδα. Το 40-18 στο
17’ ήταν αποτέλεσμα και της υπο-
μονής που έδειξε ο Ολυμπιακός στην
κυκλοφορία της μπάλας, με το ΣΕΦ
να γέρνει για τους φιλοξενούμενους,
το 47-18 να αφήνει άναυδο τον Ιβά-
νοβιτς και το σκορ του ημιχρόνου
να μην επιτρέπει στον Βόσνιο τε-
χνικός να ονειρεύεται την ανατροπή. 

Με τους πόντους από τα λάθη
να είναι 18-2, οι «ερυθρόλευκοι»
είχαν κάνει μια πραγματικά σπου-
δαία εμφάνιση, στο πρώτο εικοσά-
λεπτο της χρονιάς. Η εικόνα της
Μπασκόνια ήταν πολύ καλύτερη στο
ξεκίνημα του β’ μέρους και ένα σερί
0-7 για το 51-29 τους έδωσε δύναμη,
όχι όμως αρκετή για να προβλημα-
τίσουν τον Ολυμπιακό που συνέχισε
να παίζει στα κόκκινα. Ο Ιβάνοβιτς
ήθελε οι παίκτες του να κερδίσουν
το τρίτο δεκάλεπτο και όντως το
κέρδισαν, ωστόσο ο Σλούκας ήταν
εκεί και εκτελεστικά και οργανωτικά
για να κόψει στους Βάσκους την
φόρα για το 63-42 του 30’ που είχε
πλέον κρίνει οριστικά την αναμέ-
τρηση. Δεν άλλαξε κάτι στο τελευταίο
δεκάλεπτο και η αλήθεια είναι πως
δεν μπορούσε να αλλάξει καθώς το
ρόστερ των Βάσκων ήταν υπερβολικά
μικρό απέναντι στους Πειραιώτες
που δεν είχαν όρεξη για περιπέτειες. 

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 47-22,
63-42, 75-50.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):
Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 7 (1 τρ.),
Λαρεντζάκης, Φαλ 11, Σλούκας
10 (2), Μάρτιν 3, Βεζένκοβ 16
(1), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου
8 (2), Ζαν-Σαρλ 6, ΜακΚίσικ 8
(2).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Σεν-
τεκέρσκις 4, Μαρίνκοβιτς, Γκρέιν-
τζερ 2, Φοντέκιο 5 (1), Ινοκ 7
(1), Κοστέλο 11 (1), Γκιεντράιτις
15 (1), Νόκο 6, Κούρουτς.

Οδοστρωτήρας Ολυμπιακός (75-50)

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Βεζένκοφ: Παίξαμε εξαιρετική άμυνα
Ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στην πολύ καλή άμυνα των Πειραιωτών, αλλά και στην επιστροφή του κόσμου
στο ΣΕΦ: «Ηταν ένα υπέροχο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Περιορίσαμε
τον αντίπαλό μας στους 50 πόντους. Αλλά στην επίθεση έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Εχοντας κοντά
μας τους οπαδούς είναι λίγο περίεργο, γιατί παίξαμε μια ολόκληρη χρονιά χωρίς αυτούς, αλλά είμαι
πραγματικά χαρούμενος που είναι μαζί μας. Ανυπομονούμε για περισσότερα παιχνίδια μαζί τους».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πω, πω μια ομα-
δάρα... Το Λαύριο ξεκίνησε την φε-
τινή Basket League από εκεί που
σταμάτησε την περσινή: Με σπου-
δαία εμφάνιση και μεγάλη εκτός
έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ (89-73).
Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ήταν
εξαιρετική στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα, είδε τον Τάισον Κάρτερ
(28 πόντοι με 12/16 σουτ και 2/3
βολές) και τον Τζέρι Σμιθ (22 πόντοι
με 9/15 σουτ) να κάνουν τη διαφορά
σε επίπεδο εκτέλεσης και τον Βασίλη
Μουράτο να κάνει νταμπλ νταμπλ
(14 πόντοι, 10 ασίστ). Από την άλλη,
ο «Δικέφαλος» πλήρωσε το γεγονός
πως ήταν απογοητευτικός στα τρί-
ποντα (6/22 - 27%), αλλά και το
γεγονός πως η αντεπίθεση που επι-
χείρησε στο β’ μισό της τρίτης πε-
ριόδου, δεν κράτησε περισσότερα
από τέσσερα λεπτά. 

Μετά το 3’ της αναμέτρησης, το
Λαύριο είχε τον απόλυτο έλεγχο του
ρυθμού. Ο Κένι Γκόινς έκανε την
αρχή από τα 6μ75, για να ακολου-
θήσουν ο Βασίλης Μουράτος και ο
Τάισον Κάρτερ, με αποτέλεσμα το
«Χ» (14-14) να μετατραπεί σε +10
(15-25) μέσα σε τρία λεπτά. Οσο
περνούσε η ώρα, οι παίκτες του Αρη
Λυκογιάννη έβλεπαν τα ποσοστά
τους να πέφτουν, την ίδια ώρα που
το Λαύριο σκόραρε κατά ριπάς. Απο-
τέλεσμα το +18 (20-38) του 16ου
λεπτού, το οποίο πάντως περιορί-
στηκε κάπως μέχρι την ανάπαυλα
(36-47), επιτρέποντας στον ΠΑΟΚ
να ελπίζει σε ανατροπή στο δεύτερο
μέρος. 

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παρκέ μετά
την ανάπαυλα με διάθεση να ανε-
βάσει την ένταση στην άμυνα και
να ανοίξει τον ρυθμό, γεγονός που

του επέτρεψε να μαζέψει γρήγορα
τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα
(50-55 στο 27’). Η αντεπίθεση των
γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ βέ-
βαια, αφού ένα δίλεπτο μπλακ άουτ
έδωσε κάθε δικαίωμα στο Λαύριο
να... αποκαταστήσει την τάξη. Αυτή
τη φορά, με πρωταγωνιστή τον Τζέρι
Σμιθ που πήρε μπάλες και τελείωσε
προσωπικές φάσεις, όντας ο βασικός
λόγος του +17 (60-77) στο 34ο λε-
πτό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις δυνάμεις,

την ηρεμία και το καθαρό μυαλό
για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω
στο παιχνίδι, όντας πολύ μακριά
από αυτό που περίμενε να δει ο
Αρης Λυκογιάννης. Το παιχνίδι ολο-
κληρώθηκε με θρίαμβο του Λαυρίου
στην PAOK Sports Arena, σε αποτέ-
λεσμα - δήλωση για όσα μπορεί να
πετύχει (και) φέτος η ομάδα του
Χρήστου Σερέλη.

Τα δεκάλεπτα: 20-30, 36-47,
53-67, 73-89.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Λαβ 10
(1 τρ.), Γκρίφιν 17 (2), ΝτιΛέο 8
(1), Τζόουνς 14, Γιάνκοβιτς 6,
Χριστοδούλου 3, Καμπερίδης Μ.,
Καμπερίδης Γ. 10 (1), Κάρτερ Τζ.,
Τολιόπουλος, Ογκμπέιντε 5.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Λιούις, Κάρ-
τερ 28 (2), Μουράτος 14, Κακλα-
μανάκης 2, Γκόινς 7 (1), Νικολαΐ-
δης, Σμιθ 22 (4), Αμίνου 4, Περ-
σίδης 4, Γερομιχαλός 8 (2), Βουλ-
γαρόπουλος.

Περίπατος (89-73) του Λαυρίου στην Πυλαία

Ο Τάισον Κάρτερ βρήκε «τρύπα» στην άμυνα του ΠΑΟΚ και τιμώρησε τον «Δικέφαλο» με ένα εύκολο λέι
απ. Φάση που επαναλήφθηκε αρκετές φορές με τον Αμερικανό να σταματάει στους 28 πόντους.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Προμηθέας πάτησε το γκάζι στο
τελευταίο πεντάλεπτο, ανέτρεψε το
προβάδισμα του Περιστερίου και
πανηγύρισε μια πολύ σημαντική
νίκη (88-81), στην πρεμιέρα της
Basket League. 

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που
είχαν τον σχετικό έλεγχο της κατά-
στασης μέχρι τα μισά της τέταρτης
περιόδου, στην τελική ευθεία όμως
ο Κέντρικ Ρέι με τον Νίκο Ρογκαβό-
πουλο έκαναν ένα βήμα μπροστά
και οδήγησαν την αχαϊκή ομάδα
στην εκτός έδρας επικράτηση. Το
μείζον βέβαια για το Περιστέρι είναι
ο τραυματισμός του Τζος Χάγκινς, ο
οποίος αποχώρησε με πρόβλημα
στον οπίσθιο μηριαίο, λίγο πριν από
το τέλος. 

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό
στην πρώτη περίοδο, αυτό όμως ου-
δόλως προβλημάτισε το Περιστέρι.
Με τον Δημήτρη Κατσίβελη να εκ-
μεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του
έδωσε η άμυνα του Προμηθέα. Οι
γηπεδούχοι είχαν μικρό προβάδισμα
(25-20) στο φινάλε της πρώτης πε-
ριόδου, επ’ ουδενί όμως δεν ένιωθαν
ασφαλείς. 

Πότε ο Κέντρικ Ρέι και πότε ο
Τζεράι Γκραντ τούς έκαναν ζημιά,
με την ομάδα του Λούις Κασιμίρο

να επενδύει πολλά στο ριμπάουντ
(20 έναντι 12) και να καταφέρνει
να φέρει το παιχνίδι σε απόλυτη

ισορροπία με την ολοκλήρωση του
πρώτου μέρους (45-45). 

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στο δεύ-

τερο μέρος, με τον Ιαν Μίλερ να
είναι αυτός που ηγήθηκε για το Πε-
ριστέρι. Ο πρώην παίκτης του Προ-

μηθέα αποδείχθηκε εξαιρετικά συ-
νεπής στο εκτελεστικό κομμάτι, την
ίδια ώρα όμως οι φιλοξενούμενοι
έβλεπαν τον Κέντρικ Ρέι να δείχνει
μέρος των ηγετικών χαρακτηριστικών
του. 

Το +5 (77-72) των γηπεδούχων
στο 35’ ήρθε τούμπα μέσα σε τρία
λεπτά, με τον Προμηθέα να μπαίνει
στην τελική ευθεία, έχοντας αυτός
τον πρώτο λόγο για τη νίκη (78-83
στο 38’). 

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων
δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το φινάλε,
δεδομένης της ψυχραιμίας που έδειξε
ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην εκτέ-
λεση, με τη νίκη να καταλήγει στον
Προμηθέα (81-88).

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 45-45,
66-66, 81-88.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος):
ΜακΚρι 11, Πέτεγουεϊ 5, Κατσί-
βελης 13 (1 τρ.), Μπράουν 13,
Μίλερ 17 (3), Μορέιρα 9, Μωραΐ-
της, Χρυσικόπουλος 2, Σαλού-
στρος 4, Χάγκινς 7 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κασιμίρο): Ρέι
17 (2), Χαντ 11, Γκίκας 9 (2),
Ρογκαβόπουλος 15 (2), Μάιλς 4
(4 ριμπάουντ), Σβαρτς 8 (2),
Γκραντ 8, Αγραβάνης 11 (2), Γιαν-
νόπουλος 5, Μπαζίνας.

Βαγγέλης Ζορμπάς

Πήρε το «διπλό» (81-88) στο τέλος ο Προμηθέας

ΠΛΟΒΝΤΙΒ. Το ευρωπαϊκό ταξίδι
του Ηρακλή συνεχίζεται καθώς επι-
κράτησε της Τρεφλ Σόποτ στο
Πλόβντιβ της Βουλγαρίας με 74-72
παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση
στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2/2 τις
νίκες που χρειάζονταν και γυρνάνε
στη βάση τους έχοντας εξασφαλίσει
την πρόκριση στον 5ο όμιλο της
διοργάνωσης. 

Η Τρεφλ Σόποτ με δικό της ξέ-
σπασμα έφερε τη διαφορά στους
τρεις στα 54’’ για τη λήξη, ωστόσο ο
Ηρακλής ήταν εκείνος που χαμογέ-
λασε στο τέλος. Εξαιρετικός ο Γούλ-
ριτζ για τον Γηραιό με 14 πόντους
και 8 ασίστ. Με την πρόκρισή του
στους ομίλους, ο Ηρακλής θα βρί-
σκεται στο Group E μαζί με την ολ-
λανδική Λέιντεν, τη Μπαχτσεσεχίρ
από την Τουρκία και την Μόρναρ
Μπαρ του Μαυροβουνίου. Επιπλέον
στο FIBA Europe Cup συμμετέχουν
και το Περιστέρι (Group G) αλλά
και ο Ιωνικός (Group F), συνεπώς
θα υπάρχει τριπλή εκπροσώπηση
για την Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 55-
60, 72-74

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος):
Ντάγκλας 15 (3), Κουζέλογλου 6
(1), Λιντς 14, Τέρνερ 4, Γούλριτζ
14, Αγραβάνης 3 (1), Φίλλιος, Χα-
ριτόπουλος 4, Παπαδάκης 5 (1),
Σκορδίλης 2, Τέιλορ 7 (2).

ΤΡΕΦΛ ΣΟΠΟΤ (Στεφάνσκι):
Γκρουζέτσκι 5, Κολέντα 8 (2),
Μότεν 6 (1), Σάρμα 8, Γιανγκ 10,
Ντέιβις 4, Φράνκε 17 (2), Λέοντσικ
14, Ζλατσέτκα.

< ΗρακλΗΣ

«2 στα 2» 
και συνεχίζει 

ΛΑΡΙΣΑ. Σε ένα ματς αμφίρροπο
που πήρε άγρια ομορφιά από το
δεύτερο μισό, η Λάρισα επικράτησε
δύσκολα του πολύ μαχητικού Κο-
λοσσού με 81-77 στην παράταση
για την 1η αγωνιστική της Basket
League. 

Οι παίκτες του Παπανικολόπου-
λου έδειξαν χαρακτήρα και έκαναν
κατάθεση ψυχής στο παρκέ κυνη-
γώντας όλες τις φάσεις, με την συ-
νεισφορά του Τζέι Θριτ να είναι κα-
θοριστική. Ο Αμερικανός με 17 πόν-
τους σημείωσε το καλάθι που έστειλε
το ματς στην παράταση και έκανε
ένα καθοριστικό κλέψιμο που οδή-
γησε σε καλάθι και φάουλ λίγα δευ-
τερόλεπτα πριν από τη λήξη. 

Εξαιρετικός και ο Θοδωρής Ζάρας
που ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόν-
τους και 5/5 τρίποντα. Πρώτος σκό-
ρερ για τον Κολοσσό ήταν οι Μίλερ
και Τιλί με 11 πόντους ενώ σπουδαίο
ματς έκανε και ο Βασίλης Ξανθό-
πουλος με 12 ασίστ. 

Με τον Θοδωρή Ζάρα να πετυ-
χαίνει και τους 12 πόντους της Λά-
ρισας στο ξεκίνημα όντας απόλυτα
εύστοχος στα σουτ που επιχείρησε,
οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με εξαιρε-
τικά ποσοστά στο τρίποντο (4/5)
δυσκολεύοντας την άμυνα του Κο-
λοσσού. 

Οι Ροδίτες βρήκαν μετά από κά-
ποιο σημείο τις λύσεις στην επίθεση
που έψαχναν και έμειναν κοντά στο
σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου
(24-18). 

Πάνω που ο Κολοσσός ετοιμαζό-
ταν να μειώσει κι άλλο και να φέρει
το ματς στην ισορροπία, η Λάρισα
εκμεταλλεύτηκε ορισμένα... στρα-
βοπατήματα των νησιωτών και εξα-
σφάλισε διψήφια διαφορά. Οχι όμως
για πολύ.

Ο Κολοσσός συνήλθε άμεσα και
επέστρεψε στο ματς κλείνοντας το
ημίχρονο στο -6 (43-37). 

Ο Κολοσσός μπήκε αρκετά φορ-
τσάτος στο δεύτερο μισό, μείωσε τη
διαφορά στον πόντο (48-47) και
έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στο πρώτο
ματς της σεζόν. Με την Λάρισα να
παίρνει και πάλι το προβάδισμα και
τον Μαργαρίτη να το εξανεμίζει, το
παιχνίδι είχε πάρει άγρια ομορφιά
στο τέλος του καθώς καμία από τις
δύο ομάδες δεν έδειχνε διατεθειμένη
να αφήσει την αντίπαλό της να κερ-
δίσει. 

Ο Κολοσσός έκανε τρομερή αν-
τεπίθεση έτρεξε επιμέρους σκορ 15-
2 και πήρε το προβάδισμα. Με κα-
λάθι του Θριτ οι γηπεδούχοι ισοφά-
ρισαν και έστειλαν το ματς στην πα-
ράταση. Εκεί οι εναλλαγές στο σκορ
ήταν πολλές ωστόσο ο Τζέι Θριτ μί-
λησε και πάλι, πήρε καλάθι και φά-
ουλ, έβαλε μπροστά τη Λάρισα χα-
ρίζοντάς της μία τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-37,
59-51, 69-69 (κ.α), 81-77.

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος):
Θριτ 17, Κρούμπαλι 6, Τσαϊρέλης
3, Ζάρας 20 (5 τρ.), Φόρτσουν 5,
Oυάσινγκτον 4, Χάντσον 11, Σπυ-
ρόπουλος 7, Σαχπατζίδης 2, Σπαν
4, Καράμπελας 2.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μο-
μίροφ 12, Γουίλιαμς 8 (2), Μίλερ
13, Τιλί 13, Ποτ 3, Ξανθόπουλος
7, Μέσιτσεκ 7 (1), Μαργαρίτης
9, Μπιλλής, Σλαφτσάκης 5.

< α1 ΜΠαΣκεΤ

Ζόρια για τη Λάρισα
81-77 τον Κολοσσό

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Ολυμπιακός ήταν εμφατικός στην
πρεμιέρα της EuroLeague ανοίγοντας
λογαριασμό στην κορυφή της κατά-
ταξης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρ-
τζώκα έκανε... φύλλο και φτερό την
Μπασκόνια στο ΣΕΦ με αποτέλεσμα
να βρεθεί ήδη στις πρώτες θέσεις
λόγω του +25. Βέβαια την πρωτιά
την «καπάρωσε» η Μπαρτσελόνα
λόγω της εμφατικής της νίκης με
+32 κόντρα στην Αλμπα. 

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς
που έριξαν την αυλαία της 2ης αγω-
νιστικής, η Ζενίτ επικράτησε μέσα
στο Καζάν της Ούνικς, η Φενέρμπα-
χτσε δυσκολεύτηκε απέναντι στον
Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Βιλερμπάν
είχε εύκολο έργο απέναντι στη Ζαλγ-
κίρις. 

Οσο για τον Παναθηναϊκό ηττή-
θηκε αμαχητί από την Μονακό απο-
δεικνύοντας ότι θέλει πολλή δουλειά,
αλλά και ενίσχυση στην θέση του
πλέι μέικερ. 

Τα αποτελέσματα της 1ης αγω-
νιστικής:
Μονακό - Παναθηναϊκός    75-63
Ολυμπιακός - Μπασκόνια  75-50
Μακάμπι - Μπάγερν Μ.         69-68
Αρμάνι Μιλάνο - ΤΣΣΚΑ Μ.    84-74
Ρεάλ Μαδρίτης - Εφές           82-69
Ούνικς - Ζενίτ                        69-70
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Ασ. 61-57
Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κ.       88-76
Μπαρτσελόνα - Αλμπα Β.       96-64

Η βαθμολογία 
(1η αγωνιστική)

1. Μπαρτσελόνα                        1-0
2. Ολυμπιακός                        1-0
3. Ρεάλ Μαδρίτης                      1-0
4. Βιλερμπάν                             1-0
5. Μονακό                                 1-0
6. Αρμάνι Μιλάνο                      1-0
7. Φενέρμπαχτσε                       1-0
8. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης      1-0
9. Μακάμπι Τελ Αβίβ                 1-0
10. Μπάγερν Μονάχου              0-1
11. Ούνικς Καζάν                      0-1
12. ΤΣΣΚΑ Μόσχας                    0-1
13. Ερυθρός Αστέρας                 0-1
14. Παναθηναϊκός                  0-1
15. Αναντολού Εφές                  0-1
16. Ζαλγκίρις Κάουνας              0-1
17. Μπασκόνια                          0-1
18. Αλμπα Βερολίνου                0-1

Το πρόγραμμα 
της 2ης αγωνιστικής
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου

Ζάλγκιρις - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 
Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 
Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου
Ούνικς Καζάν - Μονακό 
Αναντολού Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
Αλμπα Βερολίνου - Βιλερμπάν 
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 
Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο 

< ευρωλιγκα

Το πανόραμα της
1ης αγωνιστικής

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την
επιβλητική νίκη κόντρα στην Μπα-
σκόνια τόνισε πως οι Πειραιώτες
διαθέτουν επιθετικό ταλέντο και
συμπλήρωσε πως δεν ανησυχεί για
την κατάσταση του Χασάν Μάρτιν:
«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα, τους
παίκτες και τον κόσμο για την πρώτη
νίκη. Προφανώς, το πρώτο ματς της
σεζόν, ειδικά εντός έδρας, έχει πίεση
και είναι δύσκολο. Μιλάμε για ένα
ματς κόντρα σε μια ομάδα που μας
κέρδισε δυο φορές πέρυσι. Ημασταν
σταθεροί αμυντικά. Εκτελέσαμε το
πλάνο όπως θα έπρεπε. Τα γκαρντ

μας είχαν 13 αμυντικά ριμπάουντ
και αυτό ήταν ένα από τα σημεία -
κλειδιά που είχαμε τονίσει. Και παρά
το γεγονός πως δεν σουτάραμε καλά
στα τρίποντα, με λιγότερο από 30%,
κερδίσαμε στο τέλος εύκολα, γιατί
κλέψαμε πολλές μπάλες, μοιράσαμε
σωστά και κάναμε όλα τα σημαντικά
πράγματα, που πρέπει να κάνεις
στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια και καλή
τύχη στην Μπασκόνια για τη συνέ-
χεια».

Οσο για το αν μια τόσο εντυπω-
σιακή πρεμιέρα μπορεί να τον...
αναστατώσει και τον κόσμο που
θέλει γρήγορο μπάσκετ, απάντησε:

«Να ξεκινήσω από το 2ο σκέλος,
είναι δουλειά μας να κοιτάμε τι γί-
νεται και στις δύο πλευρές του γη-
πέδου. Εχουμε ταλέντο, αλλά παί-
ξαμε και καλή άμυνα. Δεχτήκαμε
50 πόντους, ίσως και η Μπασκόνια
ήταν σε κακή μέρα. Αλλά, γενικά
βάλαμε το σώμα μας και παίξαμε
σκληρά, τους δημιουργήσαμε μια
συνθήκη που δεν ήταν ευχάριστη.
Εχουμε ταλέντο, μπορούμε να σκο-
ράρουμε, πρέπει να είμαστε συνε-
πείς. Παίζουμε τώρα για το πρωτά-
θλημα την Κυριακή, σε 1,5 μέρα, με
δύσκολο αντίπαλο. Δεν έχουμε ούτε
μια μέρα να προετοιμάσουμε το παι-

χνίδι. Αυτή είναι η ζωή μας και η
δουλειά μας. Είχαμε την ευκαιρία
απόψε να μην πιέσουμε κάποιον
παίκτη, για να είμαστε αρκετά φρέ-
σκοι την Κυριακή. Μπορούμε να
παίξουμε και με τον Ζαν Σαρλ στο
‘5’. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ο
Χασάν Μάρτιν ήταν καλά στο 1ο
ημίχρονο. Πήρε 2-3 φάσεις μέσα
στην κίνηση, ήταν λάθος των γκαρντ
που του έδωσαν την μπάλα. Δεν
έχει χάσει καμία προπόνηση από
τότε που ξεκινήσαμε την προετοι-
μασία και κάθε μέρα είναι καλύτερος.
Οπότε, όχι δεν ανησυχώ». 

Από την πλευρά του, ο Ντούσκο

Ιβάνοβιτς υπογράμμισε πως η επι-
θετικότητα του Ολυμπιακού έκανε
τη διαφορά στην αναμέτρηση με
την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της
Euroleague: «Συγχαρητήρια στον
Ολυμπιακό, έπαιξε καλύτερα από
εμάς. Πριν από το ματς ξέραμε πώς
παίζει ο Ολυμπιακός και πώς μπο-
ρούμε να νικήσουμε. Γνωρίζαμε την
επιθετικότητά τους και αυτό ήταν
μεγάλο πρόβλημα. Στα πρώτα 5’ κά-
ναμε 5 λάθη και στα 15’ κάναμε 15
λάθη. Το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπα-
λος. Αυτή η επιθετικότητα του έδωσε
εύκολα σουτ. Δεν μπορέσαμε να κά-
νουμε το παιχνίδι μας».

Μπαρτζώκας: Εκτελέσαμε το πλάνο όπως θα έπρεπε

Κέντρικ Ρέι και Ιαν Μίλερ ήταν οι πρώτοι σκόρερς των ομάδων τους. Ο γκαρντ του Προμηθέα βοήθησε
την ομάδα του να φτάσει στο «διπλό» επί του Περιστερίου μέσα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ενας απογοητευ-
τικός Αρης έμεινε στο 0-0 με τον
Απόλλωνα Σμύρνης στο «Κλεάνθης
Βικελίδης» και απέτυχε να φτάσει
στη τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο
πρωτάθλημα. Οι Θεσσαλονικείς πα-
ρουσιάστηκαν εμφανώς επηρεασμέ-
νοι από τις πολλές απουσίες βασικών
στελεχών τους και δεν κατάφεραν
να διασπάσουν την καλά οργανω-
μένη άμυνα της «Ελαφράς Ταξιαρ-
χίας».

Ο Αρης πλησίασε στο γκολ στο
4’ όταν ο Γκάνεα βρήκε στην πλάτη
της άμυνας του Απόλλωνα τον Κα-
μαρά που πλάσαρε από κοντά για
να αποκρούσει σωτήρια ο Κότσαρης.
Σταδιακά οι «κίτρινοι» άρχισαν να
«σφίγγουν» τον κλοιό στην άμυνα
της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», αλλά δυ-
σκολεύονταν να βρουν το δρόμο
προς τα δίχτυα. Από την άλλη οι
παίκτες του Απόλλωνα έγιναν για
πρώτη φορά απειλητικοί στο 24’ με
ένα σουτ του Παμλίδη που ανάγκασε
τον Κουέστα σε μια δύσκολη από-
κρουση. 

Από το σημείο αυτό και μέχρι
την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους
δεν σημειώθηκε τίποτα το αξιόλογο
στο ματς κυρίως γιατί ο Αρης έχασε
τον καλό ρυθμό που είχε στο ξεκί-
νημα.

Ο Αρης μπήκε νωθρά και στο
δεύτερο μέρος απέναντι σ’ ένα Απόλ-
λωνα που συνέχισε να παίζει με
αμυντικούς προσανατολισμούς. 

Ο τεχνικός των «κίτρινων» Ακης
Μάντζιος έριξε στο ματς στο 55’ τον
Αλι για να τονώσει την επίθεση της
ομάδας το, αλλά λίγα λεπτά μετά
(69’) ο Ιρακινός τραυματίστηκε κι
έδωσε τη θέση του στον Μάνο.

Μετά το 75’ ο Αρης «ξύπνησε»
αγωνιστικά και άρχισε να πιέζει τον
Απόλλωνα, αλλά δεν κατάφερε να
βρει το γκολ που θα του έδινε το
«τρίποντο». 

Η μοναδική ευκαιρία που δημι-
ούργησαν οι γηπεδούχοι ήταν στο
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μ’
ένα σουτ του Μάνου που πέρασε

λίγο άουτ.
Το παιχνίδι διαιτήτευσε ο Αρι-

στοτέλης Διαμαντόπουλος που έδειξε
κίτρινες κάρτες στους Τζέγκο, Φα-
τιόν, Σλίβκα, Αλβες, Εντιαγέ και
Γκάνεα.

ΑΡΗΣ: Κουέστα, Σούντγκρεν,
Γκάνεα, Δεληζήσης, Μπράμπετς,
Σάσα, Τζέγκο (69’ Λούμορ), Εν-
τιαγέ, Ματέο Γκαρσία, Χαΐροβιτς
(55’ Αλι - 69’ Μάνος), Καμαρά.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Κότσα-
ρης, Μπαξεβανίδης, Αλβες, Ντο-
μίνγκες, Τουτουαρίμα, Φατιόν,
Σλίβκα, Κάστρο, Φαν Λα Πάρα
(82’ Παπαγεωργίου), Παμλίδης
(74’ Μαρτίνες), Ντάουντα (81’
Ιωαννίδης).

Μάντζιος: Τέτοια ματς 
πρέπει να τα κερδίζουμε
Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο

Ακης Μάντζιος μετά το ισόπαλο 0-0
του Αρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης
στο «Κλεάνθης Βικελίδης», τονίζοντας
ότι οι «κίτρινοι« πρέπει να κερδίζουν
τέτοια παιχνίδια. «Ημασταν καλύ-
τεροι, πιέσαμε τον αντίπαλο, κάναμε
μία ευκαιρία με τον Καμαρά στην
αρχή, που αν είχε μπει γκολ, θα
είχε αλλάξει το παιχνίδι. Δεν κάναμε
ένα γκολ, με τις απουσίες που είχαμε
κάναμε τα πάντα, δημιουργήσαμε,
δεν βρήκαμε το γκολ που θα μας
απελευθέρωνε. Είναι παιχνίδια που
ο Αρης πρέπει να τα κερδίζει», είπε
χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Αρη.

Ο Αυστραλός του Αρη, Τζέιμς
Τζέγκο, είπε: «Πρέπει να σταθούμε
όρθιοι. Να φανούμε δυνατοί και να
προχωρήσουμε γιατί ξέρουμε ότι
έχουμε μείνει πίσω στη βαθμολογία
και να δουλέψουμε στη διακοπή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φι-
νάλε της αναμέτρησης οι οπαδοί
του Αρη αποδοκίμασαν τον Μάντζιο
και τους παίκτες του για την ισοπαλία
και την κάκιστη εμφάνιση της ομάδας
τους στο ματς με τον Απόλλωνα.

Φέστα: Θα τα πάμε καλύτερα
Αισιόδοξος ότι ο Απόλλωνας θα

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στη
συνέχεια του πρωταθλήματος εμ-
φανίστηκε ο Τζιανλούκα Φέστα.
«Παίξαμε καλά, κάναμε ευκαιρίες,

δεν παίξαμε μόνο αμυντικά, είχαμε
και ευκαιρίες στο παιχνίδι, όπως και
ο Αρης με τον τερματοφύλακά μας
να κάνει καλή απόκρουση. Προσπα-
θήσαμε να έχουμε καλή οργάνωση,
είναι δύσκολο να πω τι άλλαξε. Βελ-
τιώθηκαν σε πολλά οι παίκτες, η
νοοτροπία και η συμπεριφορά των
παικτών είναι πολύ καλή και με τη
βοήθεια τους θα τα πάμε καλύτερα»,
ανέφερε ο Ιταλός προπονητής της
«Ελαφράς Ταξιαρχίας».

«Ασφαιρος» 0-0 ο Αρης με Απόλλωνα 

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΒΟΛΟΣ. Ο Βόλος επέστρεψε στις
νίκες σε αντίθεση με τον Αστέρα
Τρίπολης που έμεινε και πάλι χωρίς
νίκη μετά από 5 αγωνιστικές στη
Σούπερ Λίγκα.

Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 2-
1 των «Αρκάδων» στο Πανθεσσαλικό
για την 5η αγωνιστική και γύρισαν
ξανά στο δρόμο των επιτυχιών μετά
το 5-1 από τον Παναθηναϊκό. 

Την ίδια ώρα, η ομάδα από την
Τρίπολη παρότι βρήκε το πρώτο της
γκολ στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε
ούτε σήμερα να πάρει την παρθενική
της νίκη και μένει στους 2 βαθμούς
μετά από 5 αγωνιστικές.

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά
στο ματς και απείλησαν δις την εστία
του Βόλου: 

Αρχικά το σουτ του Ρίτζις Κρέσπι
(11’) πέρασε δίπλα από το δοκάρι
του Μάτιτς Κότνικ κι εν συνεχεία ο
Σλοβένος τερματοφύλακας έδιωξε
με δυσκολία την κεφαλιά του Χερό-
νιμο Μπαράλες (12’). 

Και οι φιλοξενούμενοι «πλήρω-
σαν» πολύ σύντομα τις χαμένες ευ-
καιρίες. 

Ο Νίκος Παπαδόπουλος, σε μια
ακίνδυνη φάση, έχασε την μπάλα
μέσα από τα χέρια του, στη συνέχεια
ανέτρεψε τον Αντριέν Ρεγκατίν, με
τον Φαν Βέερτ (18’) να ευστοχεί
από την άσπρη βούλα για το 1-0. Οι
φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν,
ωστόσο ούτε το φάουλ του Φεντερίκο
Αλβαρες (34’) ούτε το σουτ του Ντα-
βίντ Καρμόνα (39’) είχαν ευτυχή
κατάληξη. 

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας
παιχνιδιού, το γκολ του Φαούστο
Γκρίλο των Θεσσαλών δε μέτρησε,
έπειτα από τη χρήση του VAR, σε
μια δύσκολη φάση. 

Στο 79’, όμως, ο Ρεγκατίν ήταν
αυτός που έστρωσε την μπάλα στον
Φεράρι που με πλασέ διαμόρφωσε
το 2-0. 

Πέντε λεπτά πριν το τέλος της
αναμέτρησης, με ωραία ατομική
ενέργεια και σουτ, ο Σόνι μείωσε
για τον Αστέρα Τρίπολης σε 2-1,
που ήταν και το τελικό σκορ, αφού
η κεφαλιά του Κέβιν Ροσέρο στο
89’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι
του Παπαδόπουλου. 

Αποτέλεσμα που κράτησε τον
Αστέρα Τρίπολης του Μίλαν Ράστα-
βατς δίχως νίκη έπειτα από πέντε

αγωνιστικές και χάρισε στον Βόλο
την παρθενική νίκη επί των Αρκάδων
σε επίπεδο Super League. 

Ο Αθηναίος διαιτητής Τάσος Πα-
παπέτρου «κιτρίνισε» τους Ρομέρο,
Φεράρι, Φερνάντες, Κλέιμαν και
Μπαράλες, Ιγκλέσιας, Σόνι.

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ):
Κότνικ (46’ Κλέιμαν), Πουρίτα,
Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Τσοκά-
νης, Μπαριέντος (73’ Σοάρες),
Μπαρτόλο (59’ Ροσέρο), Ρεγκατέν,
Φαν Βέερτ (86’ Τερεζίου), Φερ-
νάντες (86’ Γκουλέν). 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν
Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρ-

μόνα, Πίτσου, Καστάνιο, Αλβαρες
(75’ Τασουλής), Βαλιέντε (80’ Ιγ-
κλέσιας), Μουνάφο, Κανελλόπου-
λος (63’ Μπενίτο), Μπαράλες (63’
Σόνι), Κρέσπι (75’ Ριέρα), Σίτο.

Αμπασκάλ: 
Πρέπει να στηριζόμαστε 

ο ένας στον άλλο
Εκ διαμέτρου αντίθετα ήταν τα

συναισθήματα για Γκιγιέρμο Αμπα-
σκάλ και Μίλαν Ράσταβατς, αμέσως
μετά τη νίκη του Βόλου με 2-1 επί
του Αστέρα Τρίπολης στο Πανθεσ-
σαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της
Super League. 

Απόλυτα ικανοποιημένος για τους
τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά και
την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα
του μετά τη βαριά ήττα της περα-
σμένης αγωνιστικής από τον Πανα-
θηναϊκό (5-1), εμφανίστηκε ο προ-
πονητής του Βόλου. «Αυτή είναι η
φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζει.
Πρέπει να στηριζόμαστε ο ένας στον
άλλο. Διαχειριστήκαμε σωστά την
ήττα από τον Παναθηναϊκό και δεί-
ξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα έτσι
ώστε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες
δύσκολες καταστάσεις», είπε ο
32χρονος Ισπανός προπονητής του
Βόλου, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ. 

Ράσταβατς: 
Υπάρχει ψυχολογικό ζήτημα
Από την άλλη, ο Ράσταβατς έκανε

λόγο για ψυχολογικό πρόβλημα, με
τους Αρκάδες να παραμένουν δίχως
νίκη στο πρωτάθλημα (δυο ισοπα-
λίες, τρεις ήττες). «Σίγουρα υπάρχει
ψυχολογικό ζήτημα. Η ομάδα έχει
συνεχόμενες ήττες, οπότε είναι δύ-
σκολο να σηκώσει κεφάλι, ενώ ο
αντίπαλος είχε καλύτερη ψυχολογία.
Το προσπαθήσαμε. Παρόλο που δεν
κάναμε πολλά λάθη, αυτά τα λίγα
που κάναμε ήταν καθοριστικά», επε-
σήμανε ο Σέρβος τεχνικός του Αστέ-
ρα Τρίπολης.

Ο... αστεράτος Βόλος άφησε χωρίς... λάμψη τον Αστέρα

Οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Σμύρνης πανηγυρίζουν την κατάκτηση του βαθμού στη «λευκή»
ισοπαλία με τον Αρη στο Χαριλάου, με τους «κίτρινους» να αποδοκιμάζονται από τους φιλάθλους τους. 

Ο Γάλλος χαφ όπως και ο Νιγη-
ριανός εξτρέμ θα προσπαθήσει να
είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι
που θα δώσουν οι Πειραιώτες με
την επανέναρξη του πρωταθλήματος
και είναι με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο
Στάδιο των Ζωσιμάδων την Κυριακή
17 Οκτωβρίου.

Κατά τα άλλα αξίζει να αναφερθεί
ότι ο Πέδρο Μάρτινς συμπεριέλαβε
στην αποστολή για το ντέρμπι με
τους «πράσινους» για πρώτη φορά
τον Γκάρι Ροντρίγκες καθώς θέλει
να αρχίσει ο επιθετικός από το Πρά-
σινο Ακρωτήρι να μπαίνει σιγά σιγά
σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

• Με τα καλύτερα λόγια για τον
Γιώργο Μασούρα με αφορμή την
απόδοσή του στο παιχνίδι του Ολυμ-
πιακού με τη Φενέρμπαχτσε στην
Κωνσταντινούπολη μίλησε στη NOVA
ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. «Εχει
δείξει πόσο πολύ έχει βελτιωθεί τα
τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικός
όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά
για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Του εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Από
εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει
δείξει ότι έχει και άλλα παιδιά, όπως
ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος, ο
Βρουσάι, ο Σουρλής, σίγουρα ξεχνάω
κάποιους αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρ-
χουν πολλοί. Μια φουρνιά που έρ-
χεται από πίσω, πολύ σημαντική για
τον Ολυμπιακό, αλλά και για την
Εθνική», είπε χαρακτηριστικά ο διε-
θνής αμυντικός,.

• Σε αλλαγή του χλοοτάπητα
στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα προχωρήσει
η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά το
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέ-
λοντας να εκμεταλλευτεί το αγωνι-
στικό κενό που θα δημιουργηθεί
λόγω της διακοπής του πρωταθλή-
ματος για τα παιχνίδια των Εθνικών
ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώ-
σουν το επόμενο παιχνίδι τους στο
Φαληρικό γήπεδο την Κυριακή 24
Οκτωβρίου, υποδεχόμενοι τον ΠΑΟΚ.

Επεισόδια Ολυμπιακών - 
Παναθηναϊκών στη Μαλακάσα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν
στο ΣΕΑ Μαλακάσας μεταξύ οπαδών
Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού το
βράδυ του Σαββατου (2/10) περίπου
ένα 24ωρο πριν το ντέρμπι «αιωνίων»
στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική
της Σούπερ Λιγκ. Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες οπαδοί του Πα-
ναθηναϊκού είχαν συνάντηση στο
σημείο προκειμένου να μεταβούν
στον σύνδεσμο της Χαλκίδας όπου
γινόταν γιορτή για τα 50 χρόνια
από την ίδρυσή του. Τότε δέχθηκαν
επίθεση από περίπου 100 οπαδούς
του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να
ξεσπάσουν άγριες συγκρούσεις. Από
τα επεισόδια υπήρξε ένας άνθρωπος
που τραυματίστηκε ενώ κάηκαν και
δύο αυτοκίνητα.

< ολυμπιακοσ

Στα... πιτς 
με θλάση 
ο Ονιεκούρου

Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια
αρχή της Σούπερ ΛίγκαLeague το
αναλυτικό πρόγραμμα του πρωτα-
θλήματος, από την 6η έως τη 17η
αγωνιστική, ένα διάστημα που πε-
ριλαμβάνει αρκετά ντέρμπι, όπως:
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της 7ης αγωνι-
στικής την Κυριακή 24 Οκτωβρίου,
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (9η αγωνι-
στική) την Κυριακή 7 Νοεμβρίου,
ΑΕΚ - Ολυμπιακός (10η) την Κυριακή
21 Νοεμβρίου, ΠΑΟΚ - Αρης (11η)
την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ΑΕΚ -
Παναθηναϊκός (12η) την Κυριακή
5 Δεκεμβρίου και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (17η
αγωνιστική) την Κυριακή 9/1. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
εμβόλιμη αγωνιστική (14η), που θα
γίνει από 14 έως 16 Δεκεμβρίου,
ενώ μεσοβδόμαδα θα γίνουν και οι
πρώτες αναμετρήσεις μετά τη δια-
κοπή των Χριστουγέννων, με τη 16η
αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί
το διήμερο 4-5 Ιανουαρίου.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται δύο
φορές για τους αγώνες της Εθνικής
Ελλάδας για τα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. 

Συγκεκριμένα η πρώτη διακοπή,
στις 9 Οκτωβρίου (12.00 ώρα Νέας
Υόρκης) αγωνίζεται εκτός έδρας με
την Γεωργία, για την 7η αγωνιστική,
ενώ στις 12 Οκτωβρίου (14.45 ώρα

Νέας Υόρκης) εκτός έδρας με την
Σουηδία. Η δεύτερη διακοπή, στις
11 Νοεμβρίου (14.45 ώρα Νέας Υόρ-
κης) για τον εντός έδρας αγώνα της
με την Ισπανία και για την 10η και
τελευταία αγωνιστική, στις 14 Νο-
εμβρίου (14.45 ώρα Νέας Υόρκης)
εντός έδρας με το Κόσοβο.

Συνοπτικά το πρόγραμμα από
την 6η έως την 17η αγωνιστική της
Σούπερ Λίγκα:

6η αγωνιστική
Σάββατο 16 Οκτωβρίου

11.15: Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας
Τρίπολης 
13.30: Παναθηναϊκός - Ιωνικός 

Κυριακή 17 Οκτωβρίου
09.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ 
09.00: ΠΑΟΚ - Βόλος 
13.30: ΑΕΚ - Ατρόμητος 
13.30: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
12.30: Λαμία - Αρης 

7η αγωνιστική
Σάββατο 23 Οκτωβρίου

11.15: Ατρόμητος - Ιωνικός 
12.00: Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ
Γιάννινα 
13.30: Αστέρας Τρίπολης - Παναθη-
ναϊκός 

Κυριακή 24 Οκτωβρίου
09.00: Βόλος - ΑΕΚ 
09.00: Αρης - Παναιτωλικός 
11.15: ΟΦΗ - Λαμία 
13.30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

8η αγωνιστική
Σάββατο 30 Οκτωβρίου

12.30: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 
12.30: ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 

Κυριακή 31 Οκτωβρίου
09.00: Λαμία - Ατρόμητος 
11.15: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 
13.30: ΑΕΚ - Αρης 
13.30: ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρί-
πολης 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου
13.30: Ιωνικός - Βόλος 

9η αγωνιστική
Σάββατο 6 Νοεμβρίου

11.15: ΟΦΗ - Ατρόμητος 
11.15: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 
13.30: Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ 

Κυριακή 7 Νοεμβρίου
08.00: Αστέρας Τρίπολης - Λαμία 
10.15: Βόλος - Αρης 
12.30: Ολυμπιακός - Ιωνικός 
12.30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική
Σάββατο 20 Νοεμβρίου

08.00: Βόλος - ΟΦΗ 
12.30: Αρης - ΠΑΣ Γιάννινα 
12.30: Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης 

Κυριακή 21 Νοεμβρίου
10.15: Παναιτωλικός - Απόλλων
Σμύρνης 
12.30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 
12.30: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
12.30: Λαμία - Παναθηναϊκός 

11η αγωνιστική
Σάββατο 27 Νοεμβρίου

10.15: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 
12.30: Απόλλων Σμύρνης - Λαμία 
12.30: ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ 

Κυριακή 28 Νοεμβρίου
08.00: Ολυμπιακός - Βόλος 
08.00: ΟΦΗ - Ιωνικός 
12.30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 
12.30: ΠΑΟΚ - Αρης 

12η αγωνιστική
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου

10.15: Βόλος - Παναιτωλικός 
10.15: Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρ-
νης 
12.30: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
10.15: Ιωνικός - ΠΑΟΚ 
12.30: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
12.30: Αρης - Αστέρας Τρίπολης 

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου
12.30: Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα 

13η αγωνιστική
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου

10.15: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 
10.15: ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 
12.30: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 
12.30: Παναιτωλικός - Ιωνικός 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
08.00: Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 
10.15: ΠΑΟΚ - Λαμία 
12.30: Ολυμπιακός - Αρης 

14η αγωνιστική
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

10.15: Αστέρας Τρίπολης - Παναι-
τωλικός 

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου
10.15: Λαμία - Βόλος 
10.15: ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 
12.30: Απόλλων Σμύρνης - Πανα-
θηναϊκός 
12.30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου
10.15: ΟΦΗ - Αρης 
12.30: Ιωνικός - ΑΕΚ 

15η αγωνιστική
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου

12.30: Παναιτωλικός - Ατρόμητος 
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

08.00: Ολυμπιακός - Λαμία 
10.15: Βόλος - Απόλλων Σμύρνης 
12.30: Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 
12.30: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
12.30: ΑΕΚ - ΟΦΗ 
12.30: Αρης - Ιωνικός 

16η αγωνιστική
Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

10.15: ΠΑΣ Γιάννινα - Ιωνικός 
12.30: Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022
10.15: Ατρόμητος - Βόλος 
10.15: Λαμία - ΑΕΚ 
12.30: Απόλλων Σμύρνης - Ολυμ-
πιακός 
12.30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 
14.30: Παναθηναϊκός - Αρης 

17η αγωνιστική
Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

12.30: ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

08.00: Αρης - Ατρόμητος 
08.00: Παναιτωλικός - Λαμία 
10.15: Βόλος - Παναθηναϊκός 
12.30: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
08.00: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρί-
πολης 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022
12.30: Ιωνικός - Απόλλων Σμύρνης 

Σούπερ Λίγκα: Το πρόγραμμα μέχρι την 17η αγωνιστική

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Βόλος: Ατυχία για Μάτιτς Κότνικ
Ενα «κουβάρι» έγιναν ποδοσφαιριστές και παράγοντες του Βόλου για το 2-1 επί του Αστέρα στο
Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μία νίκη που ήταν «Πύρρειος» αφού ο Μάτιτς Κότνικ τραυματίστηκε κατά τη
διάρκεια του αγώνα, ενώ ήταν από τους κορυφαίους της αναμέτρησης, με τέσσερις εξαιρετικές επεμβάσεις.
Ωστόσο, στην ανάπαυλα ο Αμπασκάλ τον έκανε αναγκαστική αλλαγή, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στους προ-
σαγωγούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου του Βόλου κάνουν λόγο για θλάση. Ωστόσο, ο
παίκτης θα υποβληθεί την Δευτέρα σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος και η
σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ο Κότνικ, όμως, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αφού στην
επανεμφάνισή του προέκυψε αυτή η ατυχία.

«Ελαφρά Ταξιαρχία». 
Ο Ιρακινός εξτρέμ που ξέσπασε

σε κλάματα μόλις κάθισε στον πάγκο
μετά τον τραυματισμό του, θα υπο-
βληθεί τη Δευτέρα (4/10) σε εξετά-
σεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος
της ζημιάς που έχει υποστεί στο γό-
νατο. 

Εξαιτίας του τραυματισμού του
ο Αλι θα χάσει το ταξίδι στο Ιράκ
για τις προσεχείς αναμετρήσεις της
Εθνικής του ομάδας με τον Λίβανο
εντός (7/10) και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα εκτός έδρας αντίστοιχα
(12/10), για τα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Ο Αλι είναι ο έβδομος τραυματίας
του Αρη μέσα στις τελευταίες δέκα
ημέρες, καθώς από το ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό (22/09) κι έπειτα
οι «κίτρινοι» έχασαν τους Ιτούρμπε,
Μπερτόγλιο, Μαντσίνι, Γκάμα και
Φαμπιάνο. 

Πριν από αυτό το διάστημα τραυ-
ματίας ήταν και ο Λούμορ, ενώ και
ο Ματέο Γκαρσία είχε μείνει εκτός
δράσης για μερικές ημέρες. 

< αρησ

Στηρίζει Μάντζιο 
ο Καρυπίδης

Συνέχεια από τη σελίδα 16

Συνέχεια από τη σελίδα 16

ΤΡΙΠΟΛΗ. Για 5ο συνεχόμενο παι-
χνίδι σε ισάριθμες πρώτες αγωνι-
στικές στη Σούπερ Λίγκα ο Αστέρας
Τρίπολης έμεινε χωρίς νίκη, με το
2-1 από τον Βόλο στην έδρα του να
είναι η 3η ήττα των Αρκάδων σε
πέντε ματς.

Οπως είναι φυσικό στην Τρίπολη
επικρατεί προβληματισμός για το
γεγονός πως η ομάδα δεν έχει ακόμα
πάρει νίκη στο φετινό πρωτάθλημα
και ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες
μουρμούρες για το μέλλον του Μίλαν
Ράσταβατς στην τεχνική ηγεσία του
Αστέρα.

Από τη μεριά του, ο 47χρονος
Σέρβος προπονητής υποστήριξε πως
«υπάρχει ψυχολογικό ζήτημα, γιατί
η ομάδα έχει συνεχόμενες ήττες,
οπότε είναι δύσκολο να σηκώσει
κεφάλι».

Το μόνο σίγουρο είναι πως η
διακοπή για τις υποχρεώσεις των
εθνικών ομάδων μπορεί να λειτουρ-
γήσει ευεργετικά για τον σύλλογο
της Τρίπολης, ώστε να παρουσιάσει
ένα καλύτερο πρόσωπο, αρχής γε-
νομένης από το εκτός έδρας παιχνίδι
με τον Απόλλωνα Σμύρνης για την
6η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

< αστερασ τρ.

Μαζεύονται
σύννεφα 
για Ράσταβατς ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).

Πολύ κοντά στη πρόκριση στην επό-
μενη φάση του Euro Cup υδατο-
σφαίρισης Ανδρών έφτασε ο ΓΣ Πε-
ριστερίου, αλλά δεν κατάφερε να
ξεπεράσει τελικά το εμπόδιο της τε-
λευταία αντιπάλου στον Β’ Προκρι-
ματικό όμιλο γαλλικής Στρα-
σμπούργκ, από την οποία ηττήθηκε
με 8-7 (Τα 8λεπτα: 2-2, 0-3, 2-0, 3-
3), σε έναν αγώνα γεμάτο αγωνία,
ανατροπές και φινάλε γκραν γκινιόλ,
με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από
τη συνέχεια (με δύο ήττες και μία
νίκη). Ο Καρούντζος είχε ισοφαρίσει
το 7-7, στο 1.2 πριν από το τέλος,
αλλά στο 0.42 ο Μπούντεν πέτυχε
το γκολ που έδωσε στο Στρασβούργο
τη νίκη και την πρόκριση, αφού η
τελευταία προσπάθεια του Περιστε-
ρίου για ισοφάριση, ύστερα από
τάιμ άουτ που κάλεσε ο Λούδης,
ανακόπηκε από το Μπάμπιτς.

Μία ακόμα καλή εμφάνιση πραγ-
ματοποίησε, εξάλλου, η ΑΕΚ κόντρα
στην ισπανική Σαμπαντέλ, στο πλαί-
σιο της 3ης αγωνιστικής του Δ’ Προ-
κριματικού Ομίλου του Euro Cup,
αλλά ηττήθηκε με 10-8 (Τα 8λεπτα:
3-3, 1-2, 2-2, 2-3) επίσης με δραμα-
τικό τρόπο. Η «Ενωση» έφτασε πολύ
κοντά στην κατάκτηση της νίκης
κόντρα στους Ισπανούς, που θα της
χάριζε και την πρόκριση, όμως ορι-
σμένα λάθη, αλλά και κάποιες διαι-
τητικές αποφάσεις.

• Νικηφόρα πέρασε από το Πο-
σειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσα-
λονίκης o κάτοχος του τίτλου Ολυμ-
πιακός, στην πρεμιέρα του 36ου
πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών. Στο
ματς που άνοιξε την αυλαία της διορ-
γάνωσης και συγκεκριμένα για τον
Α’ Ομιλο της Α’ φάσης, οι «ερυθρό-
λευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας
του ΠΑΟΚ με 18-10.

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης πέρασε άνε-
τα από την έδρα του ΟΥΚ Βόλου,
επί του οποίου επιβλήθηκε με 23-5.
Πριν από τον αγώνα, ο Βόλος βρά-
βευσε τους τρεις Ολυμπιονίκες του
Τόκιο που ανήκουν στον ΝΟΒ, τους
Δημήτρη Σκουμπάκη, Κώστα Γκιου-
βέτση και Μάριο Καπότση, σε μια
κίνηση σεβασμού και ευγενούς άμιλ-
λας που προάγει το άθλημα.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε στο 36ο
πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της
Α1 Ανδρών ο Πανιώνιος, που πέτυχε
μια υπερπολύτιμη εκτός έδρας νίκη
στο κολυμβητήριο των Χανίων. Η
ομάδα του Κώστα Δήμου επιβλήθηκε
με 17-12 επί του ΝΟ Χανίων.

Ανώτερος στο μεγαλύτερο διά-
στημα του αγώνα, ο Εθνικός Πειραιά
επιβλήθηκε με 16-9 επί του νεοφώ-
τιστου στην κατηγορία Αρη Θεσσα-
λονίκης, στο «Π. Καπαγέρωφ».

Σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, με πολλά
γκολ, ο Απόλλων Σμύρνης επιβλή-
θηκε με 17-12 του ΑΝΟ Γλυφάδας
στο κολυμβητήριο Γουδή. Πριν από
την έναρξη του αγώνα τιμήθηκαν
από τον Απόλλωνα ο πρώην προπο-
νητής του και νυν του ΑΝΟ Γλυφάδας
Γιάννης Κατρουζανάκης και ο πρώην
παίκτης του και νυν του ΑΝΟΓ Στά-
θης Παπαγεωργίου.

< υδατοσφαιριση

Αποκλεισμοί για
Περιστέρι και ΑΕΚ
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δυο γκολ διαφορά, δέχτηκαν τη μεί-
ωση του σκορ και κινδύνευσαν σο-
βαρά να ισοφαριστούν μέχρι να «κα-
θαρίσουν» το ματς με το τρίτο γκολ
που πέτυχε ο Στίβεν Τσούμπερ στο
τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. 

Η «Ενωση» μπήκε δυνατά στο
ματς και μόλις στο 3’ πλησίασε στο
γκολ όταν μετά το κόρνερ του Μάν-
ταλου, ο Λιβάι Γκαρσία έπιασε την
κεφαλιά με την μπάλα να παίρνει
κατεύθυνση προς τα δίχτυα του Πα-
ναιτωλικού για να τη διώξει την τε-
λευταία στιγμή ο Βαρόνε. Οι γηπε-
δούχοι αντέδρασαν και στο 5’ μια
κεφαλιά του Κορνέλιους πέρασε λίγο
άουτ.

Τελικά οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν
το σκορ στο 13’ όταν μετά τη σέντρα
του Μοχαμάντι, ο Λιβάι Γκαρσία με
εντυπωσιακό άλμα πρόλαβε τον τερ-
ματοφύλακα Ροντρίγκες στη λανθα-
σμένη έξοδο που επιχείρησε και με
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δί-
χτυα του Παναιτωλικού για το 0-1.
Οι παίκτες της ΑΕΚ αγωνίζονταν
από το ξεκίνημα με μεγάλη αποφα-
σιστικότητα και στο 21’ πλησίασαν
και σε δεύτερο γκολ με τον Αραούχο
να πασάρει στον Τσούμπερ που έκα-
νε το γυριστό σουτ για να κοντράρει
η μπάλα στον Ντουάρτε και να πε-
ράσει η μπάλα ελάχιστα άουτ.

Ωστόσο το δεύτερο γκολ για την
«Ενωση» δεν άργησε καθώς στο 27’
μετά το φάουλ του Μάνταλου, ο
Βράνιες με γυριστή κεφαλιά δια-
μόρφωσε το 0-2. 

Ο Παναιτωλικός που έψαχνε να
κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ μέσα από
ξαφνικές αντεπιθέσεις είχε στο 35’
ένα σουτ του Βέργου που απέκρουσε

ο Στάνκοβιτς, ενώ στο 36’ πάλι ο
Αυστριακός γκολκίπερ μπλόκαρε ένα
σουτ από τον Μεντόζα. Στο 39’ο
Μεντόζα εκτέλεσε ένα φάουλ από
καλή θέση, αλλά ο Στάνκοβιτς ήταν
σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε
την μπάλα. Οι Αγρινιώτες συνέχισαν
την πίεση τους στα καρέ της «Ενω-
σης» και στο 40’ ο Στάνκοβιτς έκανε
μια σπουδαία απόκρουση σε κεφαλιά

του Βργκοτς. Οι ευκαιρίες για τον
Παναιτωλικό συνεχίστηκαν και στο
44’ ένα καλό σουτ από τον Κορνέλι-
ους πέρασε ελάχιστα άουτ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου
μέρους ο τεχνικός του Παναιτωλικού,
Γιάννης Αναστασίου άλλαξε τον τερ-
ματοφύλακα της ομάδας του και
αντί του Ροντρίγκες πέρασε τον Με-
λίσσσα.

Στο 49’ η ΑΕΚ... άγγιξε το τρίτο
γκολ όταν ο Βράνιες πήρε την κε-
φαλιά για να διώξει πάνω από την
γραμμή ο Βαρόνε. Στη συνέχεια της
φάσης ο Βόσνιος σέντερ μπακ πήρε
νέα κεφαλιά για να περάσει η μπάλα
άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο
Τσούμπερ έκανε μια έξοχη ατομική
προσπάθεια, αλλά το σουτ που επι-
χείρησε ήταν πολύ άστοχο.

ΟΙ Αγρινιώτες κατάφεραν πάντως
να μπουν ξανά στο ματς στο 58’
όταν μείωσαν το σκορ (1-2) με
πλασέ του Βέργου μετά από γύρισμα
του Μπαρμπόσα. Οι παίκτες της ΑΕΚ
δεν μπορούσαν να κρατήσουν την
μπάλα και ο Παναιτωλικός συνέχισε
να πιέζει για να φτάσει στην ισοφά-
ριση. Μάλιστα στο 78’ βρέθηκε πολύ
κοντά στο να το πετύχει όταν ο
Κορνέλιους έπιασε την κεφαλιά για
να αποκρούσει αρχικά ο Στάνκοβιτς
και στη συνέχεια ο Λε Ταλέκ καθώς
η μπάλα είχε πάρει πορεία προς τα
δίχτυα. Η ΑΕΚ έδιωξε το άγχος στο
83’ όταν ο Τσούμπερ εκμεταλλεύτηκε
την ασθενή απόκρουση του Μελίσσα
στο σουτ του Ανσαριφάρντ και με
κοντινό πλασέ έγραψε το 1-3.

Ο Παναιτωλικός δεν τα... παρά-
τησε και στο 91’ είχε τη μεγάλη ευ-
καιρία να σκοράρει ξανά όταν μετά
το κόρνερ του Μόρσεϊ, ο Βέργος
έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο
οριζόντιο δοκάρι της εστίας του
Στάνκοβιτς. 

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Αλέ-
ξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλ-
κιδική που «κιτρίνισε» τους: Μεντόζα,
Σιμόες, Κορνέλιους και Λε Ταλέκ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ροντρίγκες
(46’ Μελίσσας), Αντούνιες (74’
Ζεστέντ), Βργκοτς, Βαρόνε, Λούι
(86’ Μόρσεϊ), Βέργο, Ντίας, Κορ-
νέλιους, Ντουάρτε (74’ Αποστο-
λάκης), Αλντάιρ, Μεντόζα (41’
Μπαρμπόσα).

ΑΕΚ: Στάνκοβιτς, Μισελέν,
Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι,
Σιμόες (67’ Σιμάνσκι), Λε Ταλέκ
(84’ Σάκχοφ), Μάνταλος (76’ Χα-
τζισαφί), Γκαρσία (84’ Σβάρνας),
Τσούμπερ, Αραούχο (76’ Ανσαρι-
φάρντ).

«Διπλό - ανάσα» για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Για την επιθυμία του να βρει δίκτυα
στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»,
αλλά την ευκαιρία που του έδωσε ο
Παναθηναϊκός, μίλησε ο Σεμπαστιάν
Παλάσιος σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στον ΟΠΑΠ TV. Ο Αργεντινός
εξτρέμ αναφέρθηκε επίσης στα στοι-
χεία που κρίνουν τα μεγάλα ντέρμπι,
αλλά και στους στόχους του με το
«τριφύλλι». Αναλυτικά ο Παλάσιος
μίλησε στην κάμερα του ΟΠΑΠ: 

Για την απόφαση του να έρθει
στην Ελλάδα: «Οταν μου μίλησαν
γι’ αυτήν την ευκαιρία δεν αμφέβαλα
διόλου. Είχα να οργανώσω κάποια
πράγματα στη χώρα μου και να
έρθω. Είμαι πολύ χαρούμενος, προ-
σαρμόζομαι, η ομάδα πάει πολύ
καλά. Κι εγώ είμαι εδώ για να δώσω
με τη σειρά μου ό,τι μπορώ ώστε ο
Παναθηναϊκός να πάει ολοένα και
ψηλότερα». 

Για το πως τον επηρέασαν οι
φίλαθλοι: «Μου είχαν ήδη στείλει
μηνύματα οι φίλαθλοι την περίοδο
που ετοιμαζόταν η μεταγραφή μου.
Αυτό για μένα ήταν ένα μεγαλύτερο
ακόμα κίνητρο ώστε να έρθω. Βρί-
σκομαι εδώ, προσαρμόζομαι γρήγορα
και πιστεύω ότι με την καθημερινή
προπόνηση, με την καθημερινή δου-
λειά θα μπορέσω να κάνω το καλύ-
τερο ώστε να πάει ο Παναθηναϊκός
ακόμα πιο ψηλά».

Για το πόσο σημαντική ήταν η
νίκη επί του Βόλου, πριν από το
Καραϊσκάκη: «Πιστεύω ότι έγινε
ένας πολύ καλός αγώνας. Πιέσαμε
ψηλά. Βεβαίως τα δύο γρήγορα γκολ
που επιτεύχθηκαν ήταν καταλυτικά.
Οι επιθετικοί μας έκαναν μία εξαι-
ρετική εμφάνιση, οπότε μετά από
δύο ήττες, η νίκη αυτή τονώνει την
αυτοπεποίθηση μας εν όψει του
ντέρμπι».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμ-
πιακό: «Εχω παίξει στην ζωή μου
πολλά ντέρμπι, Μπόκα - Ρίβερ Πλέιτ,
όπως επίσης και Ιντεπεντιέντε - Ρά-
σινγκ που είναι από τα πιο έντονα
ντέρμπι στη χώρα μου. Οπότε εδώ

θα  μπορούσα να παραλληλίσω το
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός σαν
ένα αντίστοιχο του Μπόκα Τζούνιορς

- Ρίβερ Πλέιτ. Βεβαίως είναι ντέρμπι,
πρέπει να τα παίξεις όλα για όλα
και να αφήσεις ακόμα και τη... ζωή

σου στον αγωνιστικό χώρο».
Για το πρώτο του γκολ και αν

αυτό έρθει στο Καραϊσκάκη: «Μα-

κάρι, εννοείται ότι ο κάθε παίκτης
θα ήθελε να πετύχει γκολ σε ένα
τέτοιο ντέρμπι. Μακάρι να έχω την
ευλογία και τη δυνατότητα να μπο-
ρέσω να πετύχω γκολ και να βοη-
θήσω με αυτόν τον τρόπο την ομάδα
μου να νικήσει».

Για τον στόχο του Παναθηναϊ-
κού: «Πιστεύω ότι η ομάδα πάει
πολύ καλά. Εχουν έρθει νέοι παίκτες.
Εγώ πιστεύω σε αυτούς, πιστεύω
στην ομάδα. Εχουμε παίκτες ποι-
ότητας, είναι μάχιμοι. Θεωρώ ότι ο
Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει
μία θέση για τα Κύπελλα Ευρώπης».

Για το όνειρό του: «Πάντοτε
ονειρευόμουν να παίξω στην Ευρώ-
πη. Ο Παναθηναϊκός μου έδωσε
αυτή την ευκαιρία. Σε καμία περί-
πτωση δεν επρόκειτο να την αφήσω
να χαθεί. Εκμεταλλεύτηκα την ευ-
καιρία και έχω έρθει εδώ με θέληση
να σηκώσω κύπελλα με τον Πανα-
θηναϊκό και να βάλω τον Παναθη-
ναϊκό που είναι μία μεγάλη ομάδα
εκεί που πραγματικά αξίζει».

Παλάσιος: Στα ντέρμπι αφήνεις ακόμα και τη... ζωή σου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Το εγκώμιο του Νώντα Παντελάκη
έπλεξε ο Ηρακλής Μεταξάς, καθώς
με την τρομερή κάθετη πάσα στον
Μίνα ουσιαστικά έκανε τη μισή ενέρ-
γεια για το γκολ του ΠΑΣ Γιάννινα
λίγο πριν το φινάλε του ματς. Ο κ.
Μεταξάς εκθείασε τον χαρακτήρα
του, παρότι φέτος δεν παίρνει χρόνο
συμμετοχής, ενώ μίλησε και για το
α’ ημίχρονο που δεν θέλει να το ξα-
ναδεί από την ομάδα του.

Για τις «αλχημείες» που έγιναν
μέχρι να βρει λύση με τον Παν-
τελάκη στην επίθεση, πως το άλ-
λαξε και τι είπε στο ημίχρονο
στους παίκτες του: «Τι ακριβώς εί-
παμε δεν μπορούμε να το πούμε,
είναι δικά μας αυτά. Απλά ξεκινήσαμε
πολύ μουδιασμένοι. Αν έχουμε κάτι
ως ομάδα αυτό είναι το πάθος. Αυτό
μας  έκανε να πάρουμε κάποιους
πόντους ως σήμερα. Δεν δείξαμε τί-
ποτα σήμερα και είναι επόμενο να
έχουμε μια τέτοια ‘αυτοκτονία’ με
την πάσα προς τα πίσω χωρίς θάρρος.
Μιλήσαμε στο ημίχρονο, αλλάξαμε
τακτικά κάποια πράγματα και μάς
βγήκε. Θέλω να σταθώ ειδικά στον
Νώντα (Παντελάκη) γιατί είναι ένα
παιδί που τόσα παιχνίδια κάθεται
στον πάγκο, αλλά δείχνει χαρακτήρα.
Δεν είναι να δείχνεις χαρακτήρα
μόνο όταν παίζεις, αλλά και απ’ έξω.
Αυτό είναι το ευχαριστώ για τον χα-
ρακτήρα του».

Για το ότι είναι και στον προ-
πονητή να κρατάει σε εγρήγορση
παίκτες του πάγκου: «Απλά ο προ-
πονητής μπορεί να σκέφτεται 10.000
πράγματα, άμα δεν έχεις τους κα-
τάλληλους παίκτες με τον χαρακτήρα
και το πάθος αυτό, δεν θα σου βγει.
Ο Νώντας είναι ένα καλό παράδειγμα
για έναν τέτοιο παίκτη».

Για τα 12 γκολ του Παντελάκη
στην καριέρα του: «Δεν το γνώριζα.
Απλά βλέπω αυτά γίνονται στην
προπόνηση και τον έβαλα στην επί-
θεση. Και τον Μίνα που είναι πιτσι-
ρικάς τον έβαλα γιατί βλέπω ότι
έχει κάτι και στην πορεία θα μας
βοηθήσει. Σήμερα τους βάλαμε και
μας βγήκε».

Τι σημαίνει το αήττητο κι αν
είναι έξτρα κίνητρο να το κρατή-
σουν: «Οχι έξτρα. Οπως έχω ξαναπεί,
πρέπει να γίνει κάτι πριν για να εί-
μαστε μετά πιο παθιασμένοι; Θέ-
λουμε πάντα να κρατάμε το μηδέν
πίσω για να κερδίζουμε το παιχνίδι.
Αυτό προσπαθούμε, ελπίζω να μας
βγαίνει πιο πολλές φορές γιατί ήταν
η τρίτη ισοπαλία, αλλά δεν είναι
και νίκη».

Για την προετοιμασία που είχε
θορυβήσει: «Ηταν καλή η εικόνα
μας, αλλά κάποιες λεπτομέρειες
έπρεπε να αλλάξουμε.  Η αλήθεια
είναι ότι αργά τις αλλάξαμε και το
κάναμε πρώτη φορά στην Τούμπα.
Αυτό μας βοήθησε. Δεν θέλω, όμως,
να ξαναδώ τέτοιο α’ ημίχρονο».

Γκουτσίδης: Το άγχος 
μάς δημιουργεί πανικό

Ο βοηθός του κ. Παράσχου, ο
Γιώργος Γκουτσίδης έκανε δηλώσεις
μετά το ματς Ατρομήτου - ΠΑΣ Γιάν-
νινα λέγοντας ότι οι παίκτες έμειναν
αρκετά πίσω στα τελευταία λεπτά,
έδωσαν δικαιώματα στον ΠΑΣ που
πρώτα προειδοποίησε και τελικά
σκόραρε.

Αναλυτικά:
Τι έφταιξε και δεν τελείωσε

γρηγορότερα το ματς ο Ατρόμη-
τος: «Πραγματικά το πρώτο γκολ
μάς έδωσε ενθουσιασμό και «πι-
στεύω». Κάναμε ευκαιρίες για δεύ-
τερο γκολ κι εκεί πιστεύω θα μπο-
ρούσαν να γίνουν πιο απλά τα πράγ-
ματα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και
στο τέλος το άγχος της νίκης δημι-
ούργησε πανικό, δεν είχαμε καθαρό
μυαλό, μονομαχίες εξυπνάδας. Οταν
παίρναμε την μπάλα την «πουλού-
σαμε» εύκολα και ο αντίπαλος μπο-
ρούσε να ρισκάρει, με αποτέλεσμα
στο 90’ να δεχτούμε ένα «κρύο»
γκολ που ήταν δυσάρεστο για μας».

Για τις φωνές από τον πάγκο
να μην οπισθοχωρήσουν οι παί-
κτες τους: «Μερικές φορές όσο και
να φωνάζεις απ’ έξω, αυτόματα οι
παίκτες βλέπουν ότι το παιχνίδι
έφτασε στο τέλος και ακούσια δεν
θέλουν να δεχτούν το γκολ. Δυστυ-
χώς, όμως, δεν είναι πάντα αυτός ο
σωστός τρόπος. Ως το 95’ πρέπει να
είμαστε αυτοί που πρέπει για να μη
δίνουμε το δικαίωμα στον αντίπαλο
να μας απειλήσει. Μας είχε προει-
δοποιήσει ο αντίπαλος με μια φάση
που έβγαλε ο τερματοφύλακάς μας,
αλλά τη 2η το πληρώσαμε. Πρέπει
να ηρεμήσουμε να δουλέψουμε πε-
ρισσότερο γιατί είναι δύσκολα τα
πράγματα και πρέπει να φέρουμε
την ομάδα στο επίπεδο που της αξί-
ζει».

Για το αν στη διακοπή θα υπάρ-
ξει εσωστρέφεια ή θα είναι ευ-
καιρία η ομάδα να δουλέψει: «Τα
δύσκολα αποτελέσματα θέλουν καλή
διαχείριση, τα νικηφόρα φέρνουν
ευφορία και καλή διάθεση και η
δουλειά σου γίνεται πιο εύκολη. Εί-
μαστε σε μια κατάσταση που πρέπει
να διαχειριστούμε τα πάντα και κυ-
ρίως την ψυχολογία, αλλά να δου-
λέψουμε και με διάθεση για να διορ-
θωθούμε».

< ατρομητοσ-πασ

Μεταξάς:
Ευχαρίστησε
τον Παντελάκη

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ο Ογκνιεν Βράνιες -πιο ψηλά απ’ όλους- πιάνει την κεφαλιά για να γράψει στο 26ο λεπτό το 0-2 για την
ΑΕΚ. Προηγήθηκε το γκολ του Λιβάι Γκαρσία, ενώ ο Τσούμπερ διαμόρφωσε το τελικό 1-3 της «Ενωσης».

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος
νικητής στο ντέρμπι... των ανατρο-
πών με τον Ολυμπιακό, με 3-2, για
την 5η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος U19 της Super League. Ενα
24ωρο πριν το πρώτο clasico της
σεζόν στο Καραϊσκάκη, οι δύο «αι-
ώνιοι» συγκρούστηκαν στο πλαίσιο
του πρωταθλήματος Νέων, με το
«τριφύλλι» να παίρνει σπουδαία νίκη
επί των «ερυθρόλευκων», που είχαν
δύο δοκάρια με τον Πετρόπουλο.

Για τους «πράσινους» ήταν η 4η

νίκη στη σεζόν σε 5 αγώνες (12β.),
ενώ οι Πειραιώτες έμειναν στο -7
από τον «αιώνιο» αντίπαλό τους!

Οι «τριφυλλοφόροι» μπήκαν κα-
λύτερα στο ματς, είχαν τον έλεγχο
στο πρώτο μισό της αναμέτρησης
και προηγήθηκαν στο 20’ με τον
Φρόκου.

Κόντρα στη ροή του ντέρμπι κι
ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού
πίεζαν για το δεύτερο γκολ, οι γη-
πεδούχοι στην πρώτη τους τελική
ισοφάρισαν με τον Σπυριδάκη στο
41’. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην πλή-

ρη ανατροπή του σκηνικού με συμ-
πλήρωση μίας ώρας αγώνα, όταν
μετά από κεφαλιά του Κουτσίδη στο
61’ προηγήθηκε με 2-1. Παρότι οι
«πράσινοι» δεν ξεκίνησαν καλά στο
δεύτερο μέρος, στο 75’ έφεραν το
ματς στα ίσια με τον Καλοσκάμη.

Στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι»
στάθηκαν άτυχοι σε δύο περιπτώσεις
με τον Πετρόπουλο να σημαδεύει
τα δοκάρια (82’ και 85’) και σα να
μην έφτανε αυτό, στο 87’ ο Τόρρας
«υπέγραψε» το «διπλό» του «τρι-
φυλλιού» (3-2).

Σούπερ Λίγκα
4η αγωνιστική

Σάββατο 2 Οκτωβρίου
Αρης - Απόλλων Σμύρνης 0-0
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 2-1
(18’ Φαν Βεερτ, 79’ Φεράρι - 85’
Σόνι)

Κυριακή 3 Οκτωβρίου
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
(6’ Κλωναρίδης - 90’+1’ Μέντες)
Παναιτωλικός - ΑΕΚ 1-3
(58’ Βέργος - 13’ Λιβάι Γκαρσία,
26’ Βράνιες, 83’ Τσούμπερ) 
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ -
Ιωνικός - Λαμία -
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός -
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
1. Βόλος 11-8 12
2. Ολυμπιακός 8-2 10
-. ΑΕΚ 10-6 10
4. ΠΑΣ Γιάννινα 4-2 9
-. ΠΑΟΚ 5-2 9
6. Παναθηναϊκός 9-3 6
7. Παναιτωλικός 6-8 5
-. Ιωνικός 1-3 5
9. ΟΦΗ 4-4 4

10. Αρης 4-2 2
-. Απόλλων Σμύρνης 2-11 2
-. Αστέρας Τρίπολης 1-5 2
-. Ατρόμητος 3-9 2

14. Λαμία 4-7 1
• Ο Αρης ξεκίνησε το πρωτά-
θλημα της Σούπερ Λίγκα με -6
βαθμούς. 
• ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Ιωνικός, Λαμία,
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός
έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
Επόμενη (6η) αγωνιστική

Σάββατο 16 Οκτωβρίου
11.15: Απόλλων Σμύρνης - Αστέ-
ρας Τρίπολης 
13.30: Παναθηναϊκός - Ιωνικός 

Κυριακή 17 Οκτωβρίου
09.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ 
09.00: ΠΑΟΚ - Βόλος 
13.30: ΑΕΚ - Ατρόμητος 
13.30: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπια-
κός 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
12.30: Λαμία - Αρης 

«Πράσινο» το ντέρμπι των Νέων

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ήταν να βάλω το γκολ. Χάρηκα που
μπήκε το γκολ. Υπάρχει μόνο ένας
Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν πηδάω κι
εγώ τόσο ψηλά και βάζω γκολ θα
είναι πολύ καλό».

Για τη νίκη στο Αγρίνιο ο επιθε-
τικός από το Τρίνινταν, τόνισε: «Το
πιο σημαντικό είναι ότι επανήλθαμε
μετά τον τελευταίο αγώνα. Παλέ-
ψαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς
της νίκης που ήταν το πλέον ση-
μαντικό. Αυτό που κάνουμε είναι
να δουλεύουμε καλά ώστε να γνω-
ριστούμε το συντομότερο δυνατό.
Είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπα-
νεβάσματα».

Ο Ιρανός αριστερός μπακ Μίλαντ
Μοχαμάντι που ξεκίνησε για πρώτη
φορά βασικός με την κιτρινόμαυρη
φανέλα, δήλωσε: «Ειμαι πολύ χα-

ρούμενος για το πρώτο μου παιχνίδι
ως βασικός μετά από σχεδόν δυο
μήνες. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο
ημίχρονο, σκοράραμε και είχαμε τον
έλεγχο. Προσπάθησε ο αντίπαλος
να επιστρέψει, όμως κερδίσαμε 1-3
και το αποτέλεσμα είναι καλό».

Για το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, την
κίνησή του και τη σέντρα - ασίστ
στον Γκαρσία, ο Μοχαμάντι σχολία-
σε: «Είναι μία κίνηση στην πλάτη
του Τσούμπερ, που δουλέψαμε πολύ
στις προπονήσεις. Είμαι χαρούμενος
που έγινε πράξη ό,τι μας ζητάει ο
προπονητής».

Αναστασίου: Πιέσαμε 
την ΑΕΚ για την ισοφάριση

Από την άλλη ο προπονητής του
Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου
στάθηκε στο κακό ξεκίνημα της ομά-
δας του στο ματς, αλλά και στην
προσπάθεια που έκανε για να επι-

στρέψει μετά τα δύο γκολ που ση-
μείωσε η ΑΕΚ.

«Κάθε φορά λέμε να ξεκινούμε
καλά το ματς, όμως κάναμε ξανά το
ίδιο. Θέλουμε δουλειά εκεί. Να αλ-
λάξουμε μία νοοτροπία που δεν είχε
βοηθήσει την ομάδα τα προηγούμενα
χρόνια. Θέλει χρόνο. Εχουμε καλή
ομάδα και νομίζω σε κάθε ματς παί-
ζουμε καλό ποδόσφαιρο. Πετύχαμε
ένα όμορφο ποδοσφαιρικό γκολ,
πιέσαμε την ΑΕΚ για την ισοφάριση
και η ΑΕΚ με μία φάση έκανε το 1-
3, παίρνοντας το ριμπάουντ», είπε
ο Αναστασίου.

Για την αλλαγή τερματοφύλακα
που έκανε στο ημίχρονο ο προπο-
νητής του Παναιτωλικού απάντησε:
«Δεν ένιωθε καλά ο Ροντρίγκες. Δεν
πατούσε καλά και έγινε η αλλαγή
για να βοηθήσει την ομάδα. Δεν θέ-
λουμε να βάζουμε τους παίκτες στον

τοίχο και να τους εκτελέσουμε. Δου-
λεύουμε για να γινόμαστε καλύτεροι
σε κάθε παιχνίδι».

Ο Νίκος Βέργος που πέτυχε το
γκολ του Παναιτωλικού ενώ είχε
και κεφαλιά στο δοκάρι, δήλωσε:
«Αυτό που μας στοίχισε ήταν το
πρώτο 20λεπτο. Δεχόμαστε εύκολα
γκολ και εύκολες φάσεις και αντι-
δρούμε μετά. Το θέμα είναι να αντι-
δρούμε από το πρώτο λεπτό. Προ-
σπαθούμε μέχρι τη λήξη να κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να πάρουμε το
παιχνίδι. Είναι καλή τώρα η διακοπή,
να δουλέψουμε και να έχουμε μία
καλύτερη συνέχεια».

• Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαρίστησε στο
τέλος του ματς την ΠΑΕ Παναιτωλι-
κός για την εξαιρετική φιλοξενία
που παρείχε σε όλα τα μέλη της. 

Απαλλάχθηκαν Κονέ, Δημητριά-
δης και Γιάννης Παπαδημητρίου από

τις ποινές τους
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ

εκδίκασε την έφεση που είχε ασκήσει
η ΠΑΕ ΑΕΚ για τις ποινές που επι-
βλήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή
της Σούπερ Λιγκ στην «κιτρινόμαυ-
ρη» ΠΑΕ και σε πέντε παράγοντές
της, για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι
με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και απο-
φάσισε να απαλλάξει πλήρως από
τις ποινές τους τους Γιάννη Παπα-
δημητρίου, Παναγιώτη Κονέ και Βα-
σίλη Δημητριάδη. 

Αντίθετα παραμένει σε ισχύ η
ποινή των Χρήστου Παπαδημητρίου
(απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα
για ένα μήνα) και Γιάννη Παπαδό-
πουλου (απαγόρευση εισόδου στον
αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια
για ένα μήνα), ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ θα
πληρώσει πρόστιμο 7,5 χιλιάδων
ευρώ.

Βλάνταν Μιλόγεβιτς: Παθαίνουμε μπλακ άουτ
Συνέχεια από τη σελίδα 16

Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Για μία ακόμα αγωνιστική ο Ατρό-
μητος έμεινε μακριά από τη νίκη.
Κρατούσε το 1-0 μέχρι το 90’, αλλά
ο ΠΑΣ Γιάννινα με γκολ του Μέντες
Μορέιρα Αχμάντ «τσίμπησε» τον
βαθμό και «τιμώρησε» τους Περι-
στεριώτες που δεν «καθάρισε» το
παιχνίδι νωρίτερα. 

Ενα ματς που είχε συγκλονιστικό
φινάλε, αφού οι γηπεδούχοι προ-
ηγήθηκαν με τέρμα του Κλωναρίδη
στο 6ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης,
το οποίο όμως δεν αποδείχθηκε αρ-
κετό για να φθάσουν στην πρώτη
τους νίκη στην εφετινή διοργάνωση.
Και αυτό, αφού ο ΠΑΣ κατάφερε να
πάρει το βαθμό της ισοπαλίας στο

88’ με τέρμα του Μορέιρα κι έτσι ο
προπονητής του Ατρομήτου Γιώργος
Παράσχος, δεν κατάφερε να γιορ-
τάσει με τον τρόπο που θα ήθελε τα
100 παιχνίδια του στον πάγκο ομά-
δων της Α’ κατηγορίας της χώρας. 

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά
στο ματς και κατάφεραν να προ-
ηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό με τον
Κλωναρίδη, ο οποίος πέτυχε και το
πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του
Ατρόμητου. Οι παίκτες του Ατρομή-
του πίεσαν ψηλά στη άμυνα των φι-
λοξενούμενων, η οποία έπεσε στο
λάθος με τον Πίρσον να γυρίζει
άσχημα την μπάλα, ο Κλωναρίδης
έκλεψε και από καλή θέση νίκησε
τον Λοντίγκιν.

Στο 15’, ο Ατρόμητος έχασε νέα
μεγάλη ευκαιρία για να κάνει δύο
τα τέρματά του όταν ο Γκαλβάο έκα-

νε δύο φορά το σουτ, αλλά ο Λον-
τίγκιν τον σταμάτησε εντυπωσιακά.
Στο 21’ο ΠΑΣ δημιούργησε την πρώ-
τη καλή φάση, όταν ο Περέα βγήκε
τετ α τετ με τον Πίριτς, ο οποίος
όμως κατάφερε και έδιωξε σε κόρνερ. 

Δυνατά μπήκαν οι δύο ομάδες
και στο β’ μέρος: Στο 53’ ο Περέα
έχασε την ευκαιρία να σκοράρει για
τον ΠΑΣ αφού δεν μπόρεσε να πλα-
σάρει από καλή θέση, ενώ στο αμέ-
σως επόμενο λεπτό απείλησε ο Ατρό-
μητος, όταν ο Λοντιγκιν απέκρουσε
με τα πόδια γυριστό σουτ του Κλω-
ναρίδης από πλάγια θέση. Στο 64’
σουτ του Νάτσου μέσα από την πε-
ριοχή πέρασε πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι, ενώ στο 70’ είχαμε την εν-
τυπωσιακή επέμβαση του Λοντίγκιν
σε κεφαλιά του Κλωναρίδη.

Ετσι, στο 88ο λεπτό, ο Μίνα βρή-

κε τον Μορέιρα στο δεύτερο δοκάρι
και από κοντά με πλασέ ισοφάρισε
σε 1-1. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι
υποδεικνύοντας κόρνερ, αλλά ο δι-
αιτητής με την υπόδειξη του VAR
κατακύρωσε το γκολ για την ομάδα
της Ηπείρου, που την διατηρεί στις
κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Ο διαιτητής Γιώργος Τζοβάρας
(συνδέσμου Φθιώτιδας) «κιτρίνισε»
τους Κάργα, Σάλιακα, Μπρένερ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παρά-
σχος): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος
(90’+3’ Μουνίθ), Χατζηισαΐας,
Παπαδόπουλος, Καστεγιάνο, Ντέ-
νιτς, Σάλομον, Γκαλβάο, Καρτάλης
(61’ Νάτσος}, Κλωναρίδης (75’
Κωτσόπουλος), Κουλούρης (75’
Μπεντινέλι).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ {Ηρακλής Με-
ταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάρ-

γας, Εραμούσπε (82’ Παντελάκης),
Πίρσμαν, Μορέιρα (90’+5 Λιά-
σος), Καραχάλιος {82’ Μίνα), Ντο-
μίνγκεθ, Σνάιντερ (65’ Μπρένερ),
Τριάδης (46’ Λώλης), Περέα.

Ο ΠΑΣ «τσίμπησε» τον βαθμό που «πέταξε» ο Ατρόμητος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικού Κήρυκα

Για τα αποτελέσματα όλων των
αθλητικών συναντήσεων των ελ-
ληνικών και κυπριακών ομάδων
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα»
στο

(718) 784-5508 



ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
H AEK πέρασε (3-1) με αρκετό
άγχος την Κυριακή από το Αγρίνιο
στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό,
βρήκε ξανά την ηρεμία της και ο
Βλάνταν Μιλόγεβιτς είχε κάθε λόγο
στο φινάλε της αναμέτρησης να
είναι ικανοποιημένος. Από την άλλη
πάντως ο Σέρβος τεχνικός εμφανί-
στηκε και προβληματισμένος για τα
κενά διαστήματα που παρουσιάζει
η ομάδα του στα παιχνίδια της.

«Πήραμε μία δίκαιη νίκη που
θέλαμε πάρα πολύ και δουλέψαμε
γι’ αυτήν. Εχουμε ένα διάστημα που
παίζουμε καλά κι άλλο που παθαί-
νουμε μπλακ άουτ. Γιατί; Είναι ψυ-
χολογικό; Θα δούμε. Τα παιδιά δου-
λεύουν σκληρά. Είδα κάποια καλά
πράγματα κι άλλα που μπορούμε
να διορθώσουμε. Εχουμε δυο εβδο-
μάδες μπροστά μας που θα δουλέ-
ψουμε. Το πρωτάθλημα έχει πολύ
δρόμο», ήταν τα λόγια του προπο-
νητή της «Ενωσης».

Λιβάι Γκαρσία: Ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο είναι ένας

Ο Λιβάι Γκασία που έκανε άλμα
το οποίο έφτασε στα 2,70 μέτρα
στη φάση που άνοιξε με κεφαλιά το
σκορ για την «Ενωση» ρωτήθηκε αν
μιμήθηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο
και είπε:

«Δεν κατάλαβα πόσο ψηλά πή-
δηξα εκείνη τη στιγμή. Στόχος μου

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Δύο ημέρες μετά από την εντυπω-
σιακή εμφάνιση απέναντι στη Μπα-
σκόνια και 879 ημέρες μετά από
την τελευταία εμφάνιση στη League
ο Ολυμπιακός γύρισε στη μεγάλη
κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Οι Πειραιώτες, μπροστά σε 3.000
φίλους τους στο ΣΕΦ, υποδέχθηκαν
την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος, δυσκολεύθηκαν για τρεις
περιόδους, στο τέλος όμως επικρά-
τησαν με 103-78 και έκαναν το πρώ-
το βήμα προς τον στόχο της εντός
των συνόρων κορυφής. Σάσα Βεζέν-
κοβ (27 πόντοι, 9/10 δίποντα, 3/7
τρίποντα, 11 ριμπάουντ σε 31 λεπτά)
και Κώστας Παπανικολάου (14 πόν-
τοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 25 λε-
πτά) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών,
την ώρα που ο Στέβαν Γέλοβατς έκα-
νε την περισσότερη δουλειά στο
σκοράρισμα για τους φιλοξενούμε-
νους οι οποίοι χαμογελούν για την
εμφάνιση του Δημήτρη Φλιώνη. 

Πλήρεις αγωνίστηκαν οι «ερυ-
θρόλευκοι», χωρίς τους Μάνι Χάρις
(αποχώρησε), Νίκο Παππά (επιστρέ-
φει σε λίγες ημέρες από τον σοβαρό
τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα),
Αντώνη Κόνιαρη έπαιξαν οι «κιτρι-
νόμαυροι» που ξέμειναν από δυνά-
μεις και κουράγιο στο φινάλε ελλεί-
ψει αξιόλογων επιλογών στον πάγκο
τους. 27 ασίστ για 8 λάθη είχε ο
Ολυμπιακός, 19/19 έγραψε η ΑΕΚ. 

Με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Πα-
πανικολάου, Βεζένκοβ, Ζαν-Σαρλ
μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός, που
είχε τους βασικούς του φόργουορντ
σε καταπληκτική κατάσταση για το
12-7 στο τέταρτο λεπτό και για το
19-11 στο έκτο. Η ΑΕΚ απάντησε
με σερί 8-0 για να ισορροπήσει το
ματς στο 7’, με τον Μπαρτζώκα να
βλέπει μεγαλύτερο κίνητρο από τους
κιτρινόμαυρους που έκλεισαν το
πρώτο δεκάλεπτο με 9/14 σουτ
(7/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα) και
με 10 πόντους στον αιφνιδιασμό την
ώρα που οι γηπεδούχοι μετρούσαν
3/9 σουτ πίσω από τα 6μ.75. 

Φλιώνης και Κολόμ συνυπήρξαν
στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου
και έγραψαν με δικές τους ατομικές
προσπάθειες το 26-30 στο 13’, ο
Ολυμπιακός αντέδρασε γρήγορα,
απάντησε με ένα επί μέρους 13-4
όμως και η ΑΕΚ είχε τη δική της αν-
τίδραση. Με επί μέρους 2-8 πέρασε
και πάλι μπροστά (42-41) χάρη σε
διαδοχικά καλάθια του Γέλοβατς, σε
ένα συνολικά χορταστικό πρώτο ει-
κοσάλεπτο (44-42) στο οποίο οι
Πειραιώτες είχαν πάρει 20 πόντους
από τους αναπληρωματικούς τους
και οι «κιτρινόμαυροι» 18 πόντους
στη ρακέτα. 

Οσο δυναμική κι αν ήταν η ΑΕΚ
στο ξεκίνημα του β’ μέρους, τόσο
αποτελεσματικός ήταν κι ο Ολυμ-
πιακός με τον Βεζένκοβ να σκοράρει
τρίποντο για το 52-51 και τον Πα-
πανικολάου να κάνει το ίδιο στην
επόμενη επίθεση. 

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε με γκολ στο 90’+1’ να πάρει τον βαθμό της
ισοπαλίας στο 1-1 με τον γηπεδούχο Ατρόμητο. Αμέσως μετά την κατα-
κύρωση του γκολ με την «βοήθεια» του VAR, οι ποδοσφαιριστές της
ομάδας της Ηπείρου πήραν στα χέρια μια φανέλα του άτυχου Πέδρο

Κόντε και του αφιέρωσαν το γκολ. Ο Ισπανός επιθετικός υπέστη ως
γνωστόν ρήξη χιαστού στον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού και οι
συμπαίκτες του δεν τον ξεχνούν... (περισσότερες πληροφορίες στη
σελίδα 15).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βαρύ είναι το κλίμα
στον Αρη μετά τη νέα γκέλα στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» αυτή τη φορά
με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. 

Η περισσότερη γκρίνια στο στρα-
τόπεδο των «κίτρινων» στρέφεται
προς το πρόσωπό του προπονητή
Ακη Μάντζιου, όμως το αφεντικό
της ομάδας Θόδωρος Καρυπίδης ξε-
καθάρισε στους συνεργάτες του την
Κυριακή (3/10) στους συνεργάτες
του πως δεν υπάρχει θέμα αποχώ-
ρησης του 51χρονου προπονητή. 

Οπως έλεγε χαρακτηριστικά το
αφεντικό των «κίτρινων» δεν γίνεται
μετά τις νίκες επί του Παναθηναϊκού
και του Ατρόμητου να είναι καλός
προπονητής και να προκύπτουν θέ-
ματα στην επόμενη απώλεια βαθμών. 

Σε κάθε περίπτωση στον Αρη
ευελπιστούν ότι με τη δουλειά που
θα γίνει σε θέματα τακτικής την πε-
ρίοδο της διακοπής του πρωταθλή-
ματος, αλλά και με την επιστροφή
των τραυματιών η ομάδα τους θα
εμφανίσει καλύτερο πρόσωπο στη
συνέχεια της σεζόν. 

Αλλωστε για τους «κίτρινους»
ήταν τεράστιο πλήγμα ότι αγωνί-
στηκαν στο ματς με τον Απόλλωνα
χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους
τέσσερις βασικούς παίκτες της με-
σοεπιθετικής τους λειτουργίας όπως
είναι οι Μπρούνο Γκάμα, Μπερτόλιο,
Μαντσίνι και Ιτούρμπε.

Από κει και πέρα επικρατεί με-
γάλη αγωνία στον Αρη για τον τραυ-
ματισμό του Μοχανάντ Αλι του οποί-
ου γύρισε το γόνατο λίγα λεπτά
αφότου μπήκε ως αλλαγή στο δεύ-
τερο ημίχρονο του αγώνα με την

Αρης: 
Στηρίζει 
Μάντζιο 

ο Καρυπίδης

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Μιλόγεβιτς: Παθαίνουμε μπλακ άουτ

Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Χωρίς τέσσερις, τελικά, βασικούς
ποδοσφαιριστές του ξεκίνησε την
Κυριακή το ντέρμπι με τον Ολυμ-
πιακό ο Παναθηναϊκός, που πήγε
στο Φάληρο αποδεκατισμένος! Eκτός
του Βέλεθ, που είχε χτυπήσει στο
ματς με τον Βόλο και τους Διούδη,
Ιωαννίδη, που έχουν ίωση και ο Κώ-
τσιρας ταλαιπωρείται από ίωση, που
τον άφησε εκτός μάχης! 

Παραδοσιακά τα ντέρμπι «αι-
ωνίων» συγκεντρώνουν το ενδιαφέ-
ρον των ποδοσφαιρόφιλων στην Ελ-
λάδα, ενώ αποτελούν μίας πρώτης
τάξεως ευκαιρία για τους ανθρώπους
των ξένων συλλόγων να βρεθούν
στη χώρα μας για να τσεκάρουν
υποψήφιους στόχους. Αυτό λόγω
της πανδημίας δεν ήταν εφικτό και
η δουλειά έβγαινε από μακριά. Από
τη στιγμή που επέστρεψαν οι οπαδοί
στα γήπεδα, ήταν θέμα χρόνου να
επιστρέψουν και οι κατάσκοποι.
Αυτό θα συμβεί, αρχής γενομένης,
από το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη,
καθώς στα επίσημα του γηπέδου θα
βρεθούν αρκετοί σκάουτερ. 

Με πολλές
απουσίες 

ο ΠΑΟ

Του ανταποκριτή μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Απρόοπτο πρόβλημα παρουσιάστηκε
στον Ολυμπιακό παραμονές του
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καθώς
τέθηκε νοκ άουτ ο Χένρι Ονιεκούρου. 

Ο Νιγηριανός εξτρέμ παραπονέ-
θηκε στην προπόνηση του Σαββάτου
(3/10) για ενοχλήσεις στο πόδι του
και μετά από εξετάσεις που έκανε
διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση
στον μακρό προσαγωγό αριστερού
ισχίου. 

Ο χρόνος απουσίας του 24χρονου
Ονιεκούρου από την ενεργό δράση
δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί με τον
ίδιο ωστόσο να είναι αποφασισμένος
να δουλέψει σκληρά την περίοδο
της διακοπής του πρωταθλήματος
ώστε να γυρίσει το συντομότερο δυ-
νατόν στην ενεργό δράση. 

Ο τραυματισμός για τον Ονιε-
κούρου έρχεται σε μια περίοδο κατά
την οποία ο Νιγηριανός εξτρέμ προ-
σπαθούσε να ανεβάσει την απόδοσή
του και να καθιερωθεί στην «ερυ-
θρόλευκη» ενδεκάδα.

Από κει και πέρα εκτός αποστο-
λής για το Κυριακάτικο ντέρμπι
(3/10) με τον Παναθηναϊκό στο Φά-
ληρο έμεινε όπως αναμενόταν και
ο Γιαν Εμβιλά λόγω των ενοχλήσεων
που έχει στο πόδι του και οι οποίες
του στέρησαν τη συμμετοχή και στο
ματς της προηγούμενης Πέμπτης με
τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντι-
νούπολη. 

Στα... πιτς 
με θλάση 

ο Ονιεκούρου

Με εντυπωσιακό τρόπο και 103-78 επί της ΑΕΚ οι «ερυθρόλευκοι» γύρισαν στην Α1
Επέστρεψε με 100άρα ο Ολυμπιακός

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

«Διπλό - ανάσα» για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο
Ο Λιβάι Γκαρσία πηδάει στον... Θεό και με εντυπωσιακή κεφαλιά θα ανοίξει το δρόμο της νίκης για την
ΑΕΚ. Η «Ενωση» με σκορ 3-1 θα περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού στην πρώτη της νίκη μακριά
από το ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα (περισσότερες πληροφορίες σελίδα 1).

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Ποδαρικό με το... δεξί για τον Απόλλωνα Πάτρας
Με τον Νίκο Δίπλαρο (δεξιά) να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση
(24π., 6 ριμπ.,10 ασίστ), ο Απόλλων Πάτρας επικράτησε 80-72 υπο-
δεχόμενος τον Ιωνικό, αρχίζοντας έτσι με νίκη στη Stoiximan Basket
League (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 12).
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Εγινε την Κυριακή
(3/10) το ετήσιο μνημόσυνο για τα
22 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα
των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε
έξι οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέ-
στρεφαν από την Αθήνα μετά από
παιχνίδι του «Δικέφαλου» της Θεσ-
σαλονίκης. Το ποδοσφαιρικό τμήμα
του «Δικέφαλου» εκπροσώπησαν στο
μνημόσυνο ο Ομαρ Ελ Καντουρί και
ο Ινγκι Ινγκασον, με την «ασπρό-
μαυρη» ΠΑΕ να κάνει την δική της
αναφορά, με την εξής ανακοίνωση:
«Η μνήμη δε σβήνει. Τα έξι παιδιά
που έφυγαν στις 04.10 του 1999

στα Τέμπη ήταν, είναι και θα είναι
για πάντα μαζί μας, δίπλα μας και
θα μας οδηγούν. Σύσσωμη η οικο-
γένεια του Δικεφάλου τίμησε τη
μνήμη του Χαράλαμπου, του Δημή-
τρη, της Χριστίνας, του Αναστάσιου,
του Γεώργιου και του Κυριάκου. Το
μνημόσυνο τελέστηκε στο σημείο
που κόπηκε το νήμα της ζωής των
έξι αδερφών μας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η
ΚΑΕ, ο ΑΣ αλλά και οι φίλοι της
ομάδας ήταν όλοι εκεί. Το ποδο-
σφαιρικό τμήμα του Δικεφάλου εκ-
προσώπησαν οι Ομάρ Ελ Καντουρί
και Ινγκι Ινγκασον». 

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: 
«Η μνήμη δε σβήνει»

Graham huGhes/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

«Εφυγε» από καρκίνο ο Μπερνάρ Ταπί 
Ο Μπερνάρ Ταπί, Γάλλος επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος της Ολιμπίκ Μαρσέιγ, ο οποίος οδήγησε
την ποδοσφαιρική ομάδα στον τίτλο του Τσάμπιονς Λιγκ το 1993, απεβίωσε χθες σε ηλικία 78 ετών. Η οι-
κογένεια του Ταπί, Γάλλοι πολιτικοί κι η ποδοσφαιρική ομάδα ανακοίνωσαν τον θάνατό του. «Η Ολιμπίκ
Μαρσέιγ έμαθε με βαθιά λύπη τον θάνατο του Μπερνάρ Ταπί. Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στην καρδιά
των Μαρσεγέζων και θα μείνει για πάντα στην τίτλο της ομάδας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η OM. Ο
πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ απέτισε νωρίτερα φόρο τιμής στον Ταπί, που διετέλεσε υπουργός στη
δεκαετία του 1990, χαρακτηρίζοντάς τον «μαχητή». Ο Ταπί έπασχε από καρκίνο του στομάχου εδώ και
αρκετά χρόνια. Χαρισματικός πρόεδρος της Μαρσέιγ από 1986 έως 1994, ήταν στο πηδάλιο της ομάδας
όταν νίκησε τη Μίλαν με 1-0 στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Στη συνέχεια φυλακίστηκε για διαφθορά σε
ένα σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. 
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Συνέχεια στη σελίδα 12

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με τον Κωστάκη Αρτυματά
να σκοράρει και τα δύο γκολ, η
Ανόρθωση πήρε την νίκη με 2-1
κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στο «Παπαδό-
πουλος». Το ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα
που μπήκε καλύτερα στον αγώνα
και μόλις στο 10’ ο Σόουζα σημάδεψε
το αριστερό δοκάρι του Λόρια. Λίγο
πριν το μισάωρο, το ΑΠΟΕΛ εξαρ-
γύρωσε την υπεροχή του με γκολ
του Κβιλιτάια. Ο Νατέλ με ατομική

προσπάθεια απέφυγε όλη την άμυνα
της Ανόρθωσης, έκανε το τελείωμα,
η μπάλα πέρασε κάτω από τον Λόρια
και απλά ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ
την έσπρωξε στα δίκτυα. Η Ανόρ-
θωση στο 38’ ισοφάρισε με άλλη
μία γκολάρα του Αρτυματά με σουτ
εκτός περιοχής για το 1-1. Η Ανόρ-
θωση στο 70’ έφτασε σε δεύτερο
γκολ με σουτ του Αρτυματά. Αρχικά
ο διαιτητής υπέδειξε οφσάιντ όμως
μετά από παρέμβαση του VAR, o

Θεουλή έδειξε σέντρα.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Λόρια, Αρτυμα-

τάς, Κορέια, Λάφερτι (62’ Χρι-
στοδουλόπουλος), Πόποβιτς, Καλ-
τσάς, Αραγιούρι, Χουσμπάουερ,
Ρισβάνης, Κορέα (46’ Αντωνιά-
δης), Ουάρντα.

ΑΠΟΕΛ: Μιχαήλ, Καρώ, Σάβιτς,
Πολυκάρπου (77’ Ντονγκαλά),
Ζαμπάλα, Σόουζα, Λουντέμο (55’
Νταουσβίλι), Ντανίλο, Θεοδώρου
(55’ Τσεμπάκ), Νατέλ, Κβιλιτάια.

«Κυρία» στο ντέρμπι, 2-1 τον ΑΠΟΕΛ

Λόγω του προχωρημένου
της ώρας ο «Ε.Κ.» δεν κατέστη
δυνατόν να συμπεριλάβει στο
σημερινό του φύλλο τους αγώ-
νες ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, Ιωνικός - Λα-
μία, Ολυμπιακός - Παναθηναϊ-
κός για την Σούπερ Λίγκα,
Ολυμπιακός - Ομόνοια για το
κυπριακό πρωτάθλημα και
Αρης - Παναθηναϊκός για την
Α1 Μπάσκετ. 

Η αναλυτική περιγραφή των
αγώνων, οι δηλώσεις και τα
παρασκήνια θα δημοσιευθούν
στο αυριανό μας φύλλο. Εσείς,
ωστόσο, μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για τα τελικά αποτε-
λέσματα των αγώνων στο τη-
λέφωνο (718) 784-5508 της
εφημερίδας μας και από την
ιστοσελίδα www.ekirikas.com

Συνέχεια στη σελίδα 14

Σούπερ Λίγκα: Ο ΠΑΣ Γιάννινα «τσίμπησε» τον βαθμό που «πέταξε» ο Ατρόμητος
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