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ΑΣΤΟΡΙΑ. Η ομογενής υποψή-
φια πολιτειακή γερουσιαστής
στην Περιφέρεια 59 -που περι-
λαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι
της Αστόριας- Νομική Κωνστ
(Nomiki Konst) ανακοίνωσε το
Σάββατο ότι αποσύρεται από
την εκλογική κούρσα και δήλω-
σε ότι υποστηρίζει για τη θέση
την έως πρότινος αντίπαλό της,
Κρίστεν Γκονζάλες (Kristen Gon-
zalez).

Η 59η περιφέρεια για την
Πολιτειακή Γερουσία, είναι μια
ολοκαίνουργια περιφέρεια που

καλύπτει μεγάλο μέρος του
Λονγκ Αϊλαντ Σίτι, την Αστόρια
δυτικά της Οδού Στέινγουεϊ και
νότια της Λεωφόρου Ντίτμαρς,
καθώς και το Γκρίνποϊντ, το
Μπρούκλιν και ένα κομμάτι του
Μιντάουν Ιστ στο Μανχάταν.

Η ομογενής υποψήφια επι-
καλέστηκε την έλλειψη οικονο-
μικών πόρων για τη συνέχεια
της εκστρατείας της. «Αυτή η
τρίμηνη προεκλογική εκστρα-
τεία αποτελεί μία από τις πιο
ακριβές προκριματικές εκλογές
στην Ιστορία της Γερουσίας της
Νέας Υόρκης - και υπό το φως
του συντριπτικού ποσού χρημά-
των που δαπανήθηκαν γι’ αυτή,
ιδίως από συμφέροντα ανθρώ-
πων στην αγορά ακινήτων, πήρα
την απόφαση να αναστείλω την
εκστρατεία μου αυτή τη στιγμή
και να υποστηρίξω την Κρίστεν
Γκονζάλες για τη θέση στη Γε-
ρουσία», ανέφερε σε δήλωσή
της η Κωνστ.

Εκτός από τη χρονική συγ-
κυρία, η κίνηση ήταν απροσδό-
κητη δεδομένης της προεκλογι-
κής έντασης που υπήρχε μεταξύ
των δύο Δημοκρατικών υποψη-
φίων, οι οποίες αυτοπροσδιορί-
ζονται ως σοσιαλιστές.

Η είσοδος της Κωνστ στην
κούρσα ήταν αμφιλεγόμενη, με
τους συμμάχους της Γκονζάλες
να ισχυρίζονται ότι κινδύνευε

Η Κιμ Σμιθ, ηγέτιδα του κινήματος για τα δικαιώματα του Νοσοκομείου Κωφών της Γιούτα και
πρόεδρος της Ενωσης Κωφών της Γιούτα, δείχνει το ακουστικό βαρηκοΐας της, στις κάμερες.

Σημαντική επένδυση στην κλιματική
αλλαγή και την Υγεία από τις ΗΠΑ
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Ο πρό-
εδρος Τζο Μπάιντεν αναμενόταν
να υπογράψει, χθες Τρίτη, το νο-
μοσχέδιο-ορόσημο των Δημο-
κρατικών για την Οικονομία, το
Κλίμα και την Υγεία, παραδίδον-
τας αυτό που έχει χαρακτηρίσει
ως το «τελευταίο κομμάτι» της
εσωτερικής ατζέντας του, καθώς
στοχεύει να ενισχύσει το προφίλ
του κόμματός του στους ψηφο-
φόρους, λιγότερο από τρεις μή-
νες πριν από τις ενδιάμεσες
εκλογές.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει
την πιο μεγάλη ομοσπονδιακή
επένδυση στην Ιστορία για την
καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, περίπου 375 δισεκα-
τομμύρια δολάρια για ένα πλάνο
δεκαετίας και θα περιορίσει το

Αμεση υπογραφή
του ν/σ από 

τον Μπάιντεν
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Εκατομ-
μύρια Αμερικανοί θα μπορούν
να αγοράζουν ακουστικά βαρη-
κοΐας χωρίς συνταγή γιατρού
από αυτό το φθινόπωρο, σύμ-
φωνα με τον πολυαναμενόμενο
κανονισμό που οριστικοποιήθη-
κε, χθες, Τρίτη.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) δήλωσε ότι ο
νέος κανονισμός μειώνει τη γρα-
φειοκρατία, δημιουργώντας έτσι
μια νέα κατηγορία ακουστικών
βοηθημάτων που δεν χρειάζεται
εξετάσεις, συνταγή και άλλες ει-
δικές αξιολογήσεις για να τα
αποκτήσει κάποιος. Αντ' αυτού,
οι συσκευές θα πωλούνται δια-
δικτυακά ή χωρίς συνταγή σε

φαρμακεία και άλλα καταστή-
ματα λιανικής πώλησης.

Οι συσκευές προορίζονται
για ενήλικες με ήπια έως μέτρια
προβλήματα ακοής. Ο FDA εκτι-
μά ότι σχεδόν 30 εκατομμύρια
ενήλικες θα μπορούσαν δυνητι-
κά να επωφεληθούν από τη χρή-
ση ακουστικών βαρηκοΐας, αλλά
μόνο περίπου το ένα πέμπτο
των ατόμων με προβλήματα
ακοής χρησιμοποιεί σήμερα τις
συσκευές. Ο Οργανισμός πρό-
τεινε για πρώτη φορά τον συγ-
κεκριμένο κανονισμό τον περα-
σμένο Οκτώβριο και αναμένεται
να τεθεί σε ισχύ στα μέσα Οκτω-
βρίου.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρ-

νησης Μπάιντεν τόνισαν την πι-
θανή εξοικονόμηση κόστους.

«Η σημερινή ανακοίνωση του
FDA αποτελεί ορόσημο στο να
καταστούν τα ακουστικά βαρη-
κοΐας πιο οικονομικά, πιο απο-
δοτικά και προσιτά», δήλωσε ο
υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ξα-
βιέ Μπεκέρα, σε δήλωσή του.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις
πολυετείς πιέσεις ιατρικών εμ-
πειρογνωμόνων και συνηγόρων
των καταναλωτών για να γίνουν
οι συσκευές φθηνότερες και πιο
προσιτές.

Το κόστος είναι το μεγάλο
εμπόδιο πλέον. Μεταξύ της ίδιας

Ανοίγει η αγορά ακουστικών
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Συγκλονισμένη εξακο-
λουθεί να είναι η κυπριακή κοι-
νωνία από την ανείπωτη τραγω-
δία της περασμένης Κυριακής
στην Πάφο, όταν ένα κοριτσάκι
ηλικίας 3,5 ετών, η Χριστίνα
Πρωτοπαπά, που παραθέριζε με
τους γονείς του σε ξενοδοχείο,
εντοπίστηκε να επιπλέει νεκρό
σε πισίνα ξενοδοχειακής μονά-
δας.

Κάθε στοιχείο που μπορεί να
τους βοηθήσει, ώστε να στήσουν
το παζλ της υπόθεσης του άδι-
κου θανάτου του κοριτσιού, ψά-
χνει η Αστυνομία, που συνεχίζει
να λαμβάνει καταθέσεις, την
ίδια ώρα που η νεκροτομή επί
της σορού που διενήργησαν την
Τρίτη η ιατροδικαστής Αγγελική
Παπέττα και ο ιατροδικαστής
Ορθόδοξος Ορθοδόξου επιβεβαί-
ωσε ότι το παιδί έσβησε από
«πνιγμό εντός ύδατος».

Ερευνα για τον
πνιγμό παιδιού

3,5 ετών
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ΜΟΝΑΧΟ. Με δάκρυα χαράς
και ικανοποίησης και σκεπασμέ-
νη με την ελληνική σημαία η
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτι-
σε πρώτη στα 35χλμ. βάδην γυ-
ναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Στίβου που διεξάγεται
στο Μόναχο. Η Ελληνίδα αθλή-
τρια κατέκτησε το χρυσό μετάλ-
λιο με χρόνο 2.47.00 και πέτυχε
μια σπουδαία διάκριση τόσο σε
ατομικό επίπεδο όσο και για την
Ελλάδα, αφού πήρε το πρώτο
μετάλλιο σε αγωνίσματα βάδην
-το 2004 η Αθανασία Τσουμελέ-
κα είχε κατακτήσει το χρυσό στο
βάδην αλλά σε επίπεδο Ολυμ-
πιακών Αγώνων- και συνολικά
το 30ό στην ιστορία της διοργά-
νωσης.

Η 38χρονη Ντρισμπιώτη που
ήταν ένα από τα φαβορί της
κούρσας έκανε στο Μόναχο ό,τι
και Ορεγκον, κρατήσει για το
τέλος τις δυνάμεις της και μετά
το 29ο χλμ. έκανε την αντεπί-
θεση που όχι μόνο την έφερε
στο βάθρο αλλά της έδωσε το

χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στα
τελευταία μέτρα... βάδιζε με δά-
κρυα χαράς και με μία ελληνική
σημαία στα χέρια, ενώ έκοψε το
νήμα ντυμένη με την «γαλανό-
λευκη». 

Ντρισμπιώτη: Δε γινόταν
να χάσω σήμερα

Το χαμόγελο έμεινε στα χείλη
της για 35 χιλιόμετρα. Η πίστη
στις δυνατότητές της, η σωστή
τακτική στη διάρκεια του αγώνα,
καθώς και το γεγονός ότι είχε
εκτιμήσει σωστά τις αντιπάλους

«Χρυσή» στην Ευρώπη 
η Ντρισμπιώτη
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Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με το
χρυσό μετάλλιο στο στήθος στο
Ευρωπαϊκό του Μονάχου. 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («WP»). Ενα
πρωινό του Οκτωβρίου, οι κορυ-
φαίοι αξιωματούχοι των μυστι-
κών υπηρεσιών, του στρατού και
του Διπλωματικού Σώματος των
ΗΠΑ εισήλθαν στο Οβάλ Γρα-
φείο για μια επείγουσα συνάν-
τηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν.
Κατέφθασαν φέροντας μια
άκρως απόρρητη ανάλυση των
μυστικών υπηρεσιών, η οποία
συντάχθηκε από δορυφορικές
φωτογραφίες, υποκλαπείσες συ-
νομιλίες και ανθρώπινες πηγές
και η οποία στην ουσία ήταν το
σχέδιο του Ρώσου προέδρου
Πούτιν για μια πλήρους κλίμα-
κας εισβολή στην Ουκρανία.

Επί μήνες, αξιωματούχοι της
κυβέρνησης Μπάιντεν παρακο-
λουθούσαν με επιφυλακτικότη-
τα τον Πούτιν να συγκεντρώνει
δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και
να παρατάσσει τανκς και πυραύ-
λους κατά μήκος των συνόρων
Ρωσίας - Ουκρανίας. Καθώς το
καλοκαίρι περνούσε, ο Τζέικ Σά-
λιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας, είχε επικεντρωθεί
στον ολοένα αυξανόμενο όγκο
των πληροφοριών που αφορού-
σαν τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Είχε κανονίσει τη συνάντηση
στο Οβάλ Γραφείο αφού η δική
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Δεν μπορούσαν να πείσουν
για την εισβολή στην Ουκρανία

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αναφορά σε ένα συγκε-
κριμένο μπαρ-εστιατόριο της
Μυκόνου για το οποίο έχουν γί-
νει καταγγελίες ότι εξαπατά
τους πελάτες του, κάνει η βρε-
τανική εφημερίδα «Daily Mail».

Το σχετικό δημοσίευμα ανα-
φέρει πως το εν λόγω μπαρ κα-
τηγορείται επανειλημμένα ότι
αναγκάζει τους τουρίστες να
πληρώνουν υψηλές τιμές, ενώ
χρεώνει στους Ελληνες μόνο ένα
μέρος από το ποσό που χρεώ-
νονται οι ανυποψίαστοι παρα-
θεριστές.

Μια σειρά πελατών -όλοι ξέ-
νοι τουρίστες- είπαν στην Daily

Η «Daily Mail»
για εστιατόριο
στη Μύκονο
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Αποσύρθηκε από τις
εκλογές η Κωνστ
Υποστηρίζει την Γκονζάλες

Η Νομική Κωνστ.

ΑΤΛΑΝΤΑ. («ΑΡ»). Ο Ρούντι
Τζουλιάνι είναι στόχος της ποι-
νικής έρευνας για πιθανές πα-
ράνομες προσπάθειες του τότε
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και
συνεργατών του να παρέμβουν
στις εκλογές του 2020 στην
Τζόρτζια, ενημέρωσαν οι εισαγ-
γελείς τους δικηγόρους του
πρώην δημάρχου της Νέας Υόρ-
κης, προχθές, Δευτέρα.

Η αποκάλυψη ότι ο Τζουλιά-
νι, ένας από τους βασικούς υπε-
ρασπιστές του Τραμπ, θα μπο-
ρούσε να έρθει αντιμέτωπος με
ποινική δίωξη από την έρευνα
της εισαγγελέως της κομητείας
Φούλτον, Φάνι Γουίλις, φέρνει
την έρευνα πιο κοντά στον
πρώην πρόεδρο. Η Γουίλις δή-

λωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο
να καλέσει τον ίδιο τον Τραμπ
να καταθέσει ενώπιον του ειδι-
κού σώματος ενόρκων, ενώ ο
πρώην πρόεδρος έχει προσλάβει
δικηγόρο για την υπεράσπισή
του στην Ατλάντα.

Ο έλεγχος των διωκτικών αρ-
χών για τον Τραμπ έχει κλιμα-
κωθεί δραματικά. Την περασμέ-
νη εβδομάδα, το FBI πραγματο-
ποίησε έρευνα στο σπίτι του στη
Φλόριδα στο πλαίσιο της έρευ-
νάς του για πιθανή μεταφορά
απόρρητων αρχείων από τον
Λευκό Οίκο στο Μαρ-α-Λάγκο.

Αντιμετωπίζει επίσης μια
αστικού τύπου έρευνα στη Νέα
Υόρκη για τους ισχυρισμούς ότι
η εταιρεία του, ο Οργανισμός

Τραμπ, παραπλάνησε τράπεζες
και φορολογικές Αρχές σχετικά
με την αξία των περιουσιακών
του στοιχείων. Και το υπουργείο
Δικαιοσύνης ερευνά τα αιματη-
ρά επεισόδια στο Καπιτώλιο των
ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου από
οπαδούς του Τραμπ, καθώς και
τις προσπάθειες του ίδιου και
των συνεργατών του να ανατρέ-
ψουν τις εκλογές που ο ίδιος
ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ήταν
νοθευμένες.

Ο Τζουλιάνι, ο οποίος διέδιδε
ψευδείς ισχυρισμούς για εκλο-
γική νοθεία στην κομητεία
Φούλτον της Ατλάντα καθώς
ηγείτο των προσπαθειών ανα-

Στο στόχαστρο έρευνας ο Τζουλιάνι

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Στην Ελλάδα εξακολου-
θεί να απολαμβάνει τις καλοκαι-
ρινές διακοπές του ο Μπόρις
Τζόνσον, κάτι που έχει προκα-
λέσει έντονες αντιδράσεις στη
χώρα του, που ουσιαστικά είναι
κυβερνητικά ακέφαλη.

Ο Μπόρις Τζόνσον αφού
πρώτα εθεάθη στη Νέα Μάκρη
με τη σύζυγό του, στη συνέχεια
μετέβησαν στην Κάρυστο όπου
απόλαυσαν τα θαλάσσια μπάνια
τους. Την ίδια ώρα τα φορτηγά
έχουν ήδη μεταβεί στην Ντάου-
νινγκ Στριτ για να μεταφέρουν
τα πράγματα του απερχόμενου
Πρωθυπουργού της Βρετανίας,
καθώς πλησιάζει η αλλαγή της
σκυτάλης για την ηγεσία της χώ-
ρας, όταν το κόμμα των Συντη-
ρητικών εκλέξει νέο πρόεδρο, ο
οποίος θα αναλάβει τα ηνία.

Οπως προαναφέρθηκε, έντο-
νες είναι οι αντιδράσεις στη Βρε-
τανία για τις διακοπές του Τζόν-
σον στην Ελλάδα, καθώς ο απερ-
χόμενος Πρωθυπουργός δέχεται
πυρά τόσο από τον Τύπo, όσο και
από το κόμμα των Εργατικών.
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Η Τσένεϊ αντιμέτωπη με μία βέβαιη ήττα
Μια πινακίδα της προεκλογικής εκστρατείας για την υποστήριξη της Λιζ Τσένεϊ έχει αναρτηθεί
έξω από ράντσο στο Τζάκσον του Γουαϊομινγκ (περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 9).

Σάλος στη Βρετανία για τις διακοπές του Τζόνσον

ΓΡΑφΕΙΟ ΝΟΜΙΚηΣ ΚωΝΣτ 

ΜΑΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ/ΕΥΡωΚΙΝηΣη

Mε Covid νοσεί
η Τζιλ Μπάιντεν

(στη σελίδα 9)
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Ηρθε η ώρα να φύγουμε

Κύριε Διευθυντά,
Εδώ και δύο χρόνια τα πράγματα στην Νέα Υόρκη πάνε από το

κακό στο χειρότερο. Δεν είναι όπως παλιά. Εμείς οι παλιοί έχουμε
περάσει πολλά χρόνια δύσκολα αλλά πάντα υπήρχε κάτι να έχουμε
ελπίδα. 

Είχαμε δουλειές, βγάζαμε χρήματα, είχαμε χαρές, είχαμε μία σι-
γουριά ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο καλή. Αισθανόμασταν δυ-
νατοί, είχαμε ένα κράτος πολύ δυνατό να είναι δίπλα μας και δεν
είχαμε τόσα πολλά εγκλήματα. Ακόμα και ο καιρός ήταν καλύτερος,
δεν ήταν όπως σήμερα.

Σήμερα έχουν αλλάξει όλα και πάνε χάλια. Οι δουλειές έχουν
πέσει πάρα πολύ, λεφτά δεν υπάρχουν, δουλεύουμε για τις υπο-
χρεώσεις σε τράπεζες και κράτος. Εχουμε αρρώστιες, τρελούς εγκλη-
ματίες στους δρόμους και στους σταθμούς, κυκλοφοριακό χάος συ-
νεχώς, απειλές πολέμου και μία ατμόσφαιρα... απαίσια. Η υγρασία
και η ζέστη μας πνίγουν τα πνευμόνια. 

Εχω πάρει την απόφασή μου και θα γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν
μπορώ άλλο εδώ. Πνίγομαι. Θέλω να ξεκουραστώ και να απολαύσω
λίγο την ήρεμη ζωή που έχει η πατρίδα μας και τον καταπληκτικό
καιρό. 

Αλλοι πάνε στην Φλόριδα, εγώ πάω στην πατρίδα που είναι
πολύ καλύτερα. Το έχουν κάνει και δύο φίλοι μου πριν 3 χρόνια
και απολαμβάνουν την ήρεμη ζωή. 8-9 μήνες στην Ελλάδα και 2-3
μήνες στην Αμερική για να βλέπουν εγγόνια, φίλους και άλλους
συγγενείς. 

Δεν τους αναγνωρίζω όταν έρχονται και μου λένε πόσο όμορφα
περνάνε και τους ζηλεύω.

Θα φύγω, ήρθε η ώρα μας. Θα πάρω και τη γυναικούλα μου και
θα πάμε για μόνιμα στην πατρίδα. 

Διάβασα και στην εφημερίδα μας ότι αυτό κάνουν και πολλοί
Αμερικανοί που προτιμούν την Ελλάδα, γιατί να μην το κάνω κι
εγώ, που είμαι Ελληνας;

Θα έχω την ηρεμία μου, τη θάλασσά μου, τον καθαρό αέρα μου,
σχεδόν καθόλου υγρασία και θα βλέπω ήλιο χειμώνα-καλοκαίρι.
Φεύγω, φεύγω. 

Δούλευα 50 χρόνια στην Αμερική και πιστεύω ότι μου αξίζει να
γυρίσω στην πατρίδα και να ζήσω ήρεμα απολαμβάνοντας όσα χρό-
νια μου απομένουν...

Δημήτρης Καρανικόλας
Πίτσμπουργκ, Φιλαδέλφεια

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «Ε.Κ.» 

ΑΝΤΙ-λόγος Του Βασίλη Κουτσίλα 

Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

a b < Κύριο Αρθρο

Τον Ιούνιο του 2023 στην Τουρκία είναι
προγραμματισμένο να διεξαχθούν οι
προεδρικές εκλογές. Οι εκλογές αυτές

για τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν (που βρί-
σκεται στην εξουσία περίπου δύο δεκαετίες)
σημαίνουν κάτι πολύ περισσότερο από πι-
θανή απώλεια της εξουσίας του. Σημαίνουν,
σε περίπτωση ήττας του, ότι μπορεί να ανοί-
ξει ο ασκός του Αιόλου για μια σειρά από
ζητήματα, νομικής φύσεως, που έχουν να
κάνουν με τον αυταρχικό τρόπο που κυβερ-
νά όλα αυτά τα χρόνια την Τουρκία, τα
σκάνδαλα διαφθοράς που κατά καιρούς
έχουν συγκλονίσει την εξουσία του κ.τ.λ.

Ξέρει λοιπόν ο ίδιος ότι σε περίπτωση
που βρεθεί εκτός του προεδρικού θώκου εί-
ναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος (και ο
ίδιος αλλά και μέλη της οικογένειάς του)
με μια σειρά από προβλήματα, που μπορεί
να τον οδηγήσουν ακόμα και στη φυλακή

(ως γνωστόν αυτό είναι στην κουλτούρα των
Τούρκων). Αλλωστε και οι ηγέτες της αντι-
πολίτευσης δεν κρύβουν ότι επιθυμούν να
γίνει έρευνα σε μια σειρά από σκοτεινές
υποθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης του
Ερντογάν με πρωταγωνιστή τον ίδιο, στε-
νούς του συνεργάτες ακόμα και άτομα της
οικογένειάς του.

Αρα, είναι δεδομένο ότι ο Ταγίπ Ερντο-
γάν θα κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην
εξουσία. Μεταξύ αυτών των «πάντων» είναι

και το εθνικιστικό χαρτί, μεγάλο μέρος του
οποίου καταλαμβάνουν οι σχέσεις της Τουρ-
κίας με την Ελλάδα.

Με λίγα λόγια, η Αθήνα θα πρέπει να
περιμένει κυριολεκτικά το οτιδήποτε από
τον Ερντογάν, μέσα σε αυτό το διάστημα
που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές: από γεω-
τρύπανα που θα περιφέρονται στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο, τις συνηθι-
σμένες πλέον υπερπτήσεις τουρκικών μα-
χητικών πάνω από ελληνικά νησιά, έως τη
χρήση των προσφύγων στα θαλάσσια και
ηπειρωτικά σύνορα ως υβριδικό όπλο έναντι
της Ελλάδας.

Οι μήνες που ακολουθούν μέχρι και τις
τουρκικές προεδρικές εκλογές θα είναι δύ-
σκολοι. Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε επι-
φυλακή καθώς η Αγκυρα θα στήνει παγίδες
για εσωτερική (κυρίως) κατανάλωση (και
όχι μόνο). Προσδεθείτε.

Σπουδαία νέα.
Αν έχετε κι εσείς πρόβλημα ακοής,

όπως δεκάδες εκατομμύρια Αμερικα-
νών, η σημερινή μέρα είναι μέρα αι-
σιοδοξίας, χαράς, ανακούφισης. Ο Ορ-
γανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) αποφάσισε επιτέλους, μετά από
μελέτη ετών, όπως απελευθερώσει
την αγορά παραγωγής ακουστικών,
ώστε να πωλούνται χωρίς ιατρική εξέ-
ταση και συνταγή, από τα φαρμακεία.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ση-
μαντική απόφαση με ευεργετικές επι-
πτώσεις σε γενιές Αμερικανών.

Χρειάστηκε, δυστυχώς, να περά-
σουν δεκαετίες για να ληφθεί η από-
φαση αυτή. Προφανώς τόσο ισχυρά
είναι τα οικονομικά συμφέροντα των
λίγων εταιρειών που τα κατασκευά-
ζουν.

Στο τέλος όμως η FDA ενέδωσε
γιατί είναι τόσο φανερή η ανάγκη
απελευθέρωσης της αγοράς και τόσο γελοίοι
οι λόγοι που προβάλλουν οι εταιρείες για
την διατήρηση του σημερινού καθεστώτος
που δεν είχαν άλλο περιθώριο κωλυσιερ-
γίας.

Μετά από αυτό, η τιμή αγοράς ακουστι-
κών θα πρέπει να μειωθεί ουσιαστικά, με
αποτέλεσμα να επιτρέψει και σε αυτούς που
δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν, τώρα να

το κάνουν.
Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη

νέων τεχνολογιών, μερικές εκ των οποίων
ούτε να φανταστούμε καν μπορούμε σήμε-
ρα.

Μέχρι τώρα τα ακουστικά είναι πανάκρι-
βα.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, απαιτού-
νται μεγάλες επενδύσεις για την εφεύρεση

της επαναστατικής τεχνολογίας που τα
κάνουν τόσο χρήσιμα σήμερα. Οχι
όμως -όσο απίστευτο κι αν ακούγεται-
να φτάνουν μέχρι τουλάχιστον τις
$6.000- με αποτέλεσμα πολλοί Αμερι-
κανοί να μην μπορούν να τα αγορά-
σουν.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018
της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσκοπήσε-
ων για θέματα Υγείας -The National
Health Interview- μόνον το 28% των
ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω
χρησιμοποιούν ακουστικά, ή 17 εκα-
τομμύρια άνθρωποι.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι περί-
που το 15% του συνόλου του πληθυ-
σμού, ή 37,5 εκατομμύρια άνθρωποι,
μεταξύ 20-69 ετών, δηλώνουν ότι
έχουν πρόβλημα ακοής.

Γιατί είναι ακριβά και δεν καλύπτο-
νται από το Μedicare.

Υπάρχει κι ένας άλλος, λιγότερο ση-
μαντικός λόγος, νομίζω: Αρκετοί θεωρούν
ότι συνδέεται με στίγμα η χρησιμοποίηση
ακουστικών. Οτι αποτελεί απόδειξη πως ο
άνθρωπος γερνάει.

Οπως τόσα άλλα στίγματα στο παρελθόν
-π.χ. η χρήση γυαλιών- έτσι και η χρήση
ακουστικών ξεπερνιέται.

Αν και θα έπρεπε να είχε ξεπεραστεί πριν
δεκαετίες.

Οι «Επιστολές των Αναγνωστών» μας δημοσιεύονται σύμφωνα
με την κρίση της σύνταξης, αρκεί να είναι γνήσιες, να μην υπερ-
βαίνουν τις 400 λέξεις και να αποστέλλονται δακτυλογραφημένες
είτε – και το προτιμότερο – σε ηλεκτρονική μορφή.

Ευεργετική απόφαση για ακουστικά βαρηκοΐας

Η Σκέψη της Ημέρας

Το Ιστορικό της Ημέρας

Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Αυγού-
στου και η Εκκλησία μας τιμά τη
μνήμη Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύ-
ρωνος μάρτυρος, Αγίου Στράτω-
νος.

1833: Με βασιλικό διάταγμα
απαγορεύεται η κυκλοφο-
ρία τουρκικών νομισμάτων
στην Ελλάδα.

1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της
Θούλης, αποκρυφιστικό κί-
νημα για τη μελέτη της
γερμανικής ιστορίας, που
θα προετοιμάσει το έδαφος
για την άνοδο του Ναζι-
σμού στην εξουσία.

1944: Μπλόκο Γερμανών και δο-
σιλόγων στην Κοκκινιά, με
εκατοντάδες νεκρούς και
χιλιάδες αιχμαλώτους.

1973: Οι Rolling Stones κυκλο-
φορούν τη μεγάλη επιτυ-
χία τους «Angie».

2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά
το χρυσό μετάλλιο στην
κατηγορία 81 κιλών του
τζούντο, στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Αθήνας.

Για να είσαι πετυχημένος χρει-
άζεσαι φίλους και για να είσαι
πολύ πετυχημένος χρειάζεσαι
εχθρούς.

Sidney Sheldon, 1917-2007,
Αμερικανός σεναριογράφος 

& συγγραφέας

Σε εγρήγορση

Η Αθήνα θα πρέπει 
να περιμένει κυριολεκτικά 
το οτιδήποτε από τον Ερντογάν,
μέσα σε αυτό το διάστημα 
που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές

a
 b

String Quartets by 
Dr. Theodore Stathis

Friday, August 19th, 5:30 pm
111 St. Andrews Rd., Southampton

The Dormition of the Virgin Mary
cordially invites you Friday, August 19th at 5:30 pm 

for an evening of culture and music, 
with the World Premiere of four string quartets 

composed by Dr. Theodore Stathis. 
Entrance is Free

Program
5:30pm-6pm:               «Meet & Greet» the Composer
6:00pm:                         Welcome by Father Constantine Lazarakis
6:05pm:                         Composer Intro by Mr. Antonis Diamataris
6:10pm:                         Composer Reflections
6:15pm-7:15pm:         String Quartets
                                       • Mnemosyne 15;
                                       • You came and you’re gone 16;
                                       • Delphic Question 13’
7:15pm-8:15pm:         Reception (wine & Cheese)

Theodore C. Stathis earned an equivalent B.Sc. degree at the Engineering
School, Vienna, a M.Sc. degree and an Eng.Sc.D. degree at Columbia University
of New York. 
He is currently the President of the Foundation of Mediterranean Studies in Athens
Greece. He was president of Advanced Acoustical Research Inc. in New York, Ex-
ecutive Director of N.B.G. Bancassurance, President and Executive Director of
National Capital S.A. (National Bank of Greece Subsidiaries) and Adviser to the
Board of the National Bank of Greece. 

Dr. Stathis was also President of the Musical and Educational Organization of Greece (Camerata of
Athens - Friends of Music Orchestra).  He was for 15 years a Member of the Greek Parliament
and he served as an Alternate Minister of Defense and of Culture and Minister of Agriculture.

In the field of music, he has composed 4 operas (three of them performed in the Concert Hall of
Athens - MMA): Antigone of Sophocles (see excerpts in YouTube), Opus Elgin: the Destruction
of the Parthenon, Alcestis of Euripides and Theodora (Justinian time), and some quarters for
string and numerous songs. He is also the author of several books, most recently in the English
language “A therapy for Dying Democracies”.

«Φιλέλληνες»
Αν καταλάβατε καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια εκθειάζει το
«θεάρεστο» έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη
θάλασσα κυρίως αλλά και στον Εβρο και καταγγέλλει τις πράξεις
του στρατού και του ελληνικού λιμενικού «που πνίγουν τον
κόσμο». Όταν όμως προέκυψε η υπόθεση με το νεκρό κοριτσάκι,
ήθελαν, λέει, να παρέμβει ο… στρατός. Φαντάζομαι καταλάβατε
γιατί. Διότι έστηναν μια προβοκάτσια εναντίον της Ελλάδας
ωθώντας τις ελληνικές Αρχές να μπουν σε τουρκικό έδαφος, κάτι
που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες. Αρα, για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους, δεν έχουμε να κάνουμε με
«ανθρωπιστές» αλλά και με υπηρέτες των κάθε είδους τουρκικών
συμφερόντων.

Λαϊκά πάρτι 
Ένα λαϊκό πάρτι έλαβε χώρα τις προάλλες στη Μύκονο. Ενας
επιχειρηματίας από τη Βουλγαρία (που είναι μάλιστα και
πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, της Λουντογκόρετς, σαν να
λέμε του Λεβαδειακού της Βουλγαρίας) πλήρωσε €1,7 εκατ.
προκειμένου αυτός και η παρέα του να διασκεδάσουν πριβέ σε
ένα εστιατόριο της Μυκόνου, με guest τον Αντώνη Ρέμο.
Πρόκειται για τον Κίριλ Ντομουστσίεφ, πολυεκατομμυριούχο
βιομήχανο, ο οποίος βρέθηκε στο νησί των ανέμων για να περάσει
μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Η είσοδος στο Scorpios
επιτράπηκε μόνο σε 150 άτομα, όλα φίλοι του επιχειρηματία, ενώ
η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου ξεσήκωσε τους καλεσμένους. Ο
Ντομουστσίεφ πέρασε καλά, διασκέδασε και έμεινε τόσο
ικανοποιημένος που, όπως λένε οι πληροφορίες, άφησε €60.000
σε φιλοδωρήματα.
Απλά λαϊκά πάρτι δηλαδή.

ΑΘΗΝΑ. H χειρότερη ξηρασία
εδώ και 500 χρόνια πλήττει τις
τελευταίες εβδομάδες απ’ άκρου
εις άκρον την Ευρώπη, με ολέ-
θριες οικονομικές και περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις. Μεγάλα ποτά-
μια όπως ο Ρήνος στερεύουν,
καλλιέργειες ερημώνουν, θερμο-
κρασίες ρεκόρ εξαντλούν τα
ενεργειακά αποθέματα.

Η πρωτοφανής αυτή ξηρασία
δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά
μια ακόμη σαφής προειδοποίηση
της κλιματικής αλλαγής, η αντι-
μετώπιση της οποίας έχει περάσει
σε δεύτερη μοίρα λόγω του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Ούτως ή

άλλως οι διεθνείς διακηρύξεις για
την αντιμετώπιση της ανόδου της
θερμοκρασίας υπολείπονταν κα-
τά πολύ της επείγουσας ανάγκης
που δημιουργούν οι επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.

Οι φετινές πυρκαγιές εξαιτίας
της πρωτοφανούς ξηρασίας και
του καύσωνα, έχουν εξαφανίσει
615.341 εκτάρια δασικών εκτά-
σεων σε όλη την Ευρώπη, αριθ-
μός ρεκόρ. Στην Ελλάδα οι λιγο-
στοί πνεύμονες πρασίνου γύρω
από τον αστικό ιστό χάνονται,
βοηθούσης και της αβελτηρίας
των τοπικών αρχών και όχι μό-
νο…

Στον Ρήνο, ένας από τους βα-
σικούς ποταμούς για το διαμετα-
κομιστικό εμπόριο στην Ευρώπη,
τα ποταμόπλοια έχουν περιορίσει
στο 25% τη μεταφορική τους ικα-
νότητα, λόγω της χαμηλής στάθ-
μης των υδάτων. Η στάθμη στον
Δούναβη, τον μεγαλύτερο ποτα-
μό της Ευρώπης, έχει περιοριστεί
στα 43 εκατοστά, χαμηλότερο
από ποτέ επίπεδο.

Η παραγωγή σιτηρών έχει μει-
ωθεί 30%-40% στην Ιταλία και
σχεδόν 20% στη Γαλλία. Στη βό-
ρεια Ιταλία, στην κοιλάδα του
Πάδου, το 60% της φετινής σο-
δειάς έχει χαθεί λόγω της αδυνα-

μίας να χρησιμοποιηθεί για άρ-
δευση το νερό των τοπικών πο-
ταμών.

Τις δεκαετίες του '70 και του
'80 γεννήθηκε στην Ευρώπη ένα
ριζοσπαστικό οικολογικό-περι-
βαλλοντικό κίνημα, που προει-
δοποιούσε για πολλά από όσα σή-
μερα βιώνουμε, ζητώντας αλλαγή
ρότας… Δυστυχώς σήμερα, που
η καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής απαιτεί επειγόντως μέ-
τρα, τα περισσότερα πράσινα κι-
νήματα και κόμματα έχουν περι-
θωριοποιηθεί ή ενσωματωθεί για
τα καλά στο σύστημα (βλέπε Γερ-
μανοί Πράσινοι).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ < Toυ Μωυσή Λίτση

Ζητούνται Πράσινοι

«freepik.com»



ΑΘΗΝΑ. Οι μοιρολάτρες θα
μπορούσαν να επικαλεσθούν
την κακή μας μοίρα, που μας κα-
ταδιώκει διαρκώς. Και όχι αδί-
κως. Η Ελλάδα κάθε φορά που
πάει να ανασάνει και να σηκω-
θεί, κάτι συμβαίνει και ξαναχά-
νει τον δρόμο της. Σαν να κατα-
διώκεται από το μυθικό σισύφειο
άγος, από εκείνη την αέναη κα-
ταδίκη να παλεύει να ανέβει
φορτωμένη το βουνό και μόλις
προσεγγίζει την κορυφή να κα-
τρακυλάει πληγωμένη προς τα
πίσω και άντε πάλι από την αρ-
χή.

Στη διαδρομή των μεταπολι-
τευτικών χρόνων έχουν κατα-
γραφεί δυστυχώς πάμπολλα τέ-
τοια πισωγυρίσματα που μάτω-
σαν στην κυριολεξία τον ελλη-
νικό λαό. Το 1985 η χώρα έκανε
μια καθοριστική για το μέλλον
της επιλογή. Απειλούμενη από
τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα,
των δημοσίων οικονομικών και
του ισοζυγίου πληρωμών, επέ-
λεξε να προσαρμοσθεί και να
προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κε-
κτημένο και πρότυπο.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υιο-
θέτησε τότε και έθεσε σε εφαρ-
μογή φιλόδοξο τριετές πρόγραμ-
μα οικονομικής σταθεροποίησης
και διαρθρωτικών αλλαγών.

Στο τέλος του προγράμματος,
όλη εκείνη η δύσκολη και απαι-
τητική προσπάθεια προδόθηκε
κυριολεκτικά από εσωτερικές
δυνάμεις.

Πρώτα επικράτησαν οι συνή-
θεις εκλογικές προτεραιότητες
και ακολούθως, μέσω της απο-
κάλυψης του σκανδάλου Κοσκω-
τά, ανεδείχθησαν σχέδια εξου-
σιαστικά, που εξέτρεψαν τη χώ-
ρα από τον δρόμο της.

Μέχρι το 1989, σε διάρκεια
μόλις δύο ετών, όλες οι θυσίες
του ελληνικού λαού είχαν χαθεί
και η χώρα περιέπεσε ξανά σε
συνθήκες χρεοκοπίας.

Αλλά και στη συνέχεια, το

1990, όταν μπόρεσε κάπως να
ισορροπήσει και ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης κατάφερε να την
ξαναβάλει σε ευρωπαϊκή τροχιά,
πάλι η προσπάθεια κατέρρευσε
υπό το βάρος των εντάσεων και
των σκανδάλων που η περίοδος
γέννησε.

Στα τέλη του 1993 η χώρα
πάλι είχε βρεθεί στο χείλος του
γκρεμού. Και χρειάστηκε ο επα-
νελθών γηραιός Ανδρέας Παπαν-

δρέου να αρνηθεί τον λαϊκισμό
και να ξεστομίσει το περίφημο
«είτε το έθνος θα εξαφανίσει το
χρέος είτε το χρέος θα αφανίσει
το έθνος» για να πειθαρχήσουν
άπαντες και η χώρα να βαδίσει
ξανά αποφασιστικά στον ευρω-
παϊκό δρόμο.

Ακολούθως η πρώτη τετραε-
τία του Κώστα Σημίτη, παρότι
επιτυχής στην επίτευξη του ευ-
ρωπαϊκού στόχου, θα πληγωθεί
από την περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα εξοπλιστικών, κατασκευαστι-
κών και χρηματιστηριακών
σκανδάλων και εν τέλει μετά την
ένταξη στην ευρωζώνη θα κα-
ταρρεύσει στη συνείδηση των
πολιτών και μετά την Πρωτοχρο-
νιά του 2002 θα ακινητοποιηθεί
στην κυριολεξία, προδομένη
εσωτερικά από δυνάμεις υπερ-

φίαλες και άπληστες.
Ο Κώστας Καραμανλής που

τον διαδέχθηκε, παρότι ήταν
προετοιμασμένος και είχε σύμ-
μαχο τον ελληνικό λαό να επι-
χειρήσει τις μεταρρυθμίσεις και
τις αλλαγές που θα ασφάλιζαν
τη χώρα, σχεδόν κατέβασε τα
χέρια φοβούμενος τη σύγκρουση
με τον λαϊκισμό και αποδεχόμε-
νος στις τάξεις του επίσης άπλη-
στες δυνάμεις. Το σκάνδαλο των

ομολόγων τον πλήγωσε βαθιά,
με αποτέλεσμα όταν «έσκασε» η
διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
να «παραλύσει» και απλώς να εγ-
καταλείψει τη μάχη, παραδίδον-
τας την εξουσία στον απαρά-
σκευο και αμήχανο απέναντι
στην επερχόμενη τότε μεγάλη
κρίση Γιώργο Παπανδρέου.

Οι κυβερνήσεις που μεσολά-
βησαν στα χρόνια της μεγάλης
οικονομικής κρίσης δεν είχαν τις
δυνάμεις, ούτε τη λαϊκή υποστή-
ριξη να αντέξουν το πλήθος των
βαρών.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που απέ-
κτησε δυνάμεις και ανοχή, πνί-
γηκε αρχικώς στον κύκλο των
αυταπατών και των ψευδαισθή-
σεων που καταδίωκαν εκείνον
και το κόμμα του και στη συνέ-
χεια χάθηκε στις σκανδαλώδεις

εξουσιαστικές επιδιώξεις του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που

τον διαδέχθηκε, έδειχνε πρόσω-
πο με πεποιθήσεις και δυνατό-
τητες. Στα τρία χρόνια των επάλ-
ληλων κρίσεων μπόρεσε και την
Οικονομία να διασώσει και τη
διεθνή φήμη της χώρας να απο-
καταστήσει. Και εκεί που ήταν
«καβάλα στο άλογο» προδόθηκε
από τον συνωμοσιολογικό του
κύκλο, από τους στενότερους
των συνεργατών του, οι οποίοι,
κατά τον ίδιο, αυθαιρέτησαν και
υπέκυψαν σε ασυγχώρητα λάθη,
θέτοντας υπό αμφισβήτηση την
προσπάθεια της χώρας και κα-
ταστρέφοντας τον δικό του μύ-
θο, αυτόν του αξιόπιστου φιλε-
λεύθερου ηγέτη, που επιμελώς
έχτιζε τα τελευταία τρία χρόνια.
Φθάσαμε δυστυχώς να δούμε να
αναβιώνουν ξανά τα προβλημα-
τικά δίκτυα του Πάνου Καμμέ-
νου και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο η αλληλουχία των
ιστορικών γεγονότων δεν δηλώ-
νει την κακή μας μοίρα, παρά τα
θεσμικά ελλείμματα και τις μι-
κρές και μεγάλες προδοσίες που
αυτά επιτρέπουν. Αν κάτι οφεί-
λει ο κ. Μητσοτάκης είναι να πει
όλη την αλήθεια για το σκάνδα-
λο των υποκλοπών, να αφήσει
απερίσπαστη τη Δικαιοσύνη να
ερευνήσει σε βάθος τα πεπραγ-
μένα της ΕΥΠ και να επιμείνει,
έστω πληγωμένος και υπονομευ-
μένος, με όποιο κόστος στη θε-
σμική θωράκιση της Δημοκρα-
τίας μας.

ΤΟ ΒΗΜΑ < Κύριο άρθρο

Προδομένη χώρα
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ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ

«Παιχνίδι» τα πυρηνικά
«Καταστροφή» στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη
Ζαπορίζια ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο,
θα σήμαινε απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη, προειδοποίησε εκ
νέου τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ανάλογα με τις διαθέσεις του ανέμου, «κάθε ατύχημα με τη
ραδιενέργεια στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια θα
κατάφερνε πλήγμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην
Τουρκία, στη Γεωργία, και σε χώρες πιο απομακρυσμένων
περιοχών.» τόνισε ο ίδιος. Και πράγματι σε αυτό έχει δίκιο. Το
ζήτημα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στους κόλπους
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγική επέτειο των 77 χρόνων από
τη ρίψη ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι (6 και 9
Αυγούστου 1945) και, ως φαίνεται, παρά το μέγεθος της τότε
προκληθείσας καταστροφής, τα πυρηνικά βρίσκονται και πάλι στο
επίκεντρο, αυτή τη φορά των γεωστρατηγικών επιλογών της
σημερινής εμπόλεμης συνθήκης. 
Τα πλήγματα στην περιοχή το τελευταίο διάστημα δεν είναι λίγα

και ο κίνδυνος αναμφίβολα είναι μεγάλος. Μακάρι το μέγεθος της
επικείμενης ζημίας να γίνει πραγματικά αντιληπτό και να μην
αναγκαστεί η ανθρωπότητα να αναβιώσει τις χείριστες μνήμες του
παρελθόντος.

Ειρήνη Ζαχαριάδη

Ερημη Λευκωσία
Με έρημη πόλη έμοιαζε το εορταστικό τριήμερο η Λευκωσία,
καθώς όπως το συνηθίζουν, οι περισσότεροι πρωτευουσιάνοι
μετακομίζουν παραλιακά ή στα βουνά για λίγη δροσιά,
εκμεταλλευόμενοι τις αργίες του Δεκαπενταύγουστου. Αυτό δεν
χαλά, βέβαια, όσους μένουν πίσω, και απολαμβάνουν την ησυχία
και την ευκολία στις διακινήσεις τους.
Εκτός Λευκωσίας είναι ουσιαστικά και η κυβέρνηση με τον ίδιο
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να κυβερνά από το… Τρόοδος και
συγκεκριμένα από την προεδρική θερινή κατοικία, όπου
βρίσκεται κάθε χρόνο, τέτοια εποχή…

Νεόφυτος Κυριάκου
Αυτή η εικόνα από βίντεο δείχνει τον πυρηνικό σταθμό Ζαπο-
ρίζια στο Ενερχοντάρ της Ουκρανίας στις 20 Οκτωβρίου 2015. 

ΑΘΗΝΑ. Ολα τα κόμματα και
κυρίως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, περιμένουν
υποθέτω εναγωνίως τα ευρήμα-
τα των δημοσκοπήσεων που θα
διενεργηθούν προς τα τέλη Αυ-
γούστου. Εκεί θα φανεί αν η κυ-
βέρνηση υπέστη ζημία από την
υπόθεση των υποκλοπών και το
μέγεθός της. Εν τω μεταξύ θα
έχουν διεξαχθεί και οι προγραμ-
ματισμένες κοινοβουλευτικές
διαδικασίες οι οποίες λόγω της
φύσεως του αντικειμένου δεν
γνωρίζω αν θα μας κάνουν σο-
φότερους.

Η κυβέρνηση, θα πρέπει να
προετοιμάσει και το πακέτο των

μέτρων που θα παρουσιάσει ο
Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η χρο-
νιά είναι προεκλογική, ο τουρι-
σμός πηγαίνει εξαιρετικά καλά,
η χώρα θα βγει από την ενισχυ-
μένη εποπτεία στις 20 Αυγού-
στου, συνεπώς ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσα-
λονίκη με τις καλύτερες συνθή-
κες, υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια ότι η ιστορία της παρακο-
λούθησης του τηλεφώνου του
Νίκου Ανδρουλάκη δε θα έχει
ουρές. Θα περιοριστεί σε αυτό
που ήδη γνωρίζουμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός αναμέ-
νει να δει αν εισέπραξε κάτι από
την αναμενόμενη φθορά της κυ-
βέρνησης και κυρίως αν αυτό
που εισέπραξε αλλάζει το πολι-
τικό τοπίο. Μέχρι σήμερα ουδείς
αμφισβητεί την επικράτηση της
Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές,
αυτό που συζητείται είναι η αυ-
τοδυναμία της. Μπορεί να ανα-
τραπεί τώρα αυτή η γενική ει-
κόνα; Αυτό είναι το αγωνιώδες
στοίχημα για τον Α. Τσίπρα. Για-

τί, αν τα δημοσκοπικά μεγέθη
σε γενικές γραμμές παραμείνουν
τα ίδια, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχε-
ται στην τελική ευθεία προς τις
εκλογές υπό μειονεκτική θέση.

Το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να κε-
φαλαιοποιήσει πολιτικά τη θυ-
ματοποίησή του. Να ανακόψει
την πτωτική πορεία που παρου-
σίασε στις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις και να αναλάβει. Να κι-
νηθεί, γιατί όχι πάνω, από το
15%. Οχι δύσκολο, αν τελικά οι
πολίτες επηρεάστηκαν από την
υπόθεση των υποκλοπών, καθώς
υπάρχει και το ενδεχόμενο η
όλη ιστορία να χάθηκε μέσα
στην καλοκαιρινή ραστώνη και
στα μπάνια του λαού.

Ο πρωθυπουργός, μετά βε-
βαιότητος, θα δεχθεί εισηγήσεις
για αλλαγή του εκλογικού νό-
μου. Θα κληθεί δηλαδή να
απαντήσει στο δίλημμα: θεσμι-
κότητα ή κυβερνησιμότητα. Η
μέχρι τώρα πορεία του και το
προφίλ του προδικάζουν πως
δεν θα θυσιάσει τη θεσμικότητα
για καμιά σκοπιμότητα, όσο σο-
βαρή και αν είναι. Αλλά κανείς
δεν ξέρει, γιατί τα επιχειρήματα
υπέρ της αλλαγής του εκλογικού
νόμου, είναι ισχυρά.

Μέχρι τη ΔΕΘ μάς έχει μείνει
λιγότερο από ένας μήνας. Δεν
είναι μικρό το χρονικό διάστη-
μα, καθώς υπάρχει πάντα το εν-
δεχόμενο μιας τουρκικής πρό-
κλησης. Νομίζω πως η κυβέρνη-
ση δεν εφησυχάζει και ζυγίζει
όλα τα ενδεχόμενα. Μια απρό-
σμενη εξέλιξη σε αυτόν τον το-
μέα μπορεί να αναδιατάξει τις
κυβερνητικές προτεραιότητες
και να αναδιαμορφώσει προς
την μια ή την άλλη κατεύθυνση
το πολιτικό κλίμα.

Πάντως, αν δεν έχουμε κά-
ποιο απρόοπτο συμβάν στο ήδη
διαμορφωμένο πολιτικό τοπίο,
το ενδιαφέρον παρουσιάζεται
στα ευρήματα των δημοσκοπή-
σεων στο τέλος Αυγούστου.

LIBERAL.GR < Του Σάκη Μουμτζή

Στην ευθεία προς τη ΔΕΘ

ΑΘΗΝΑ. Το πρόβλημα είναι
γνωστό και άριστα καταγεγραμ-
μένο. Εντοπίζεται δε στο ισοζύ-
γιο μεταξύ, αφενός, της ανάγκης
προάσπισης της εθνικής ή και
της δημόσιας ασφάλειας, αφε-
τέρου της προστασίας των αρ-
χών του κράτους δικαίου, στη
χώρα μας. Της ανάγκης, με άλλα
λόγια, για διαφάνεια και λογο-
δοσία εκ μέρους όσων έχουν
αναλάβει να προστατεύουν την
πατρίδα και τους πολίτες, παρα-
κολουθώντας όσους εκείνοι κρί-
νουν σκόπιμο.

Εσχάτως η απουσία ισορρο-
πίας σε αυτήν τη σχέση ταλάνι-
σε την πολιτική ζωή της χώρας
και ώθησε την κυβέρνηση σε
εσπευσμένη αναθεώρηση, μέσω
πράξης νομοθετικού περιεχομέ-
νου, των κανόνων περί την λει-
τουργία της ΕΥΠ, με την θέσπι-
ση θέσης και δεύτερου εισαγγε-
λέως, για την έγκριση των όποι-
ων παρακολουθήσεων. Είναι
προφανές, όμως, -όπως όλοι
αποδέχονται- ότι το πρόβλημα
δεν τελειώνει εδώ.

Ούτε βεβαίως, μπορεί να «τε-

λειώσει» με τις σαρωτικού τύπου
κινήσεις που προτείνει η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, θεωρών-
τας ότι «δεν αρκεί να επιδιώκου-
με μία απλή εναλλαγή στην
εξουσία». Για την ακρίβεια, αυ-
τού του είδους το «σχέδιο θε-
σμικής επανεκκίνησης, που θα
αφορά όχι μόνον την ΕΥΠ αλλά
και την Δικαιοσύνη, τη λειτουρ-
γία των ΜΜΕ, τις ανεξάρτητες
αρχές και τους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς», το οποίο προτείνει
μία «ψυχή», είναι ακριβώς αυτό
που μία συντεταγμένη πολιτεία
δυτικού τύπου θα όφειλε να
αποφύγει.

Τούτων δοθέντων, ανεξαρτή-
τως της πορείας που θα λάβει
τόσο η πολιτική, όσο και η δι-
καστική διερεύνηση του ζητή-
ματος των υποκλοπών στη χώρα
μας, -που οφείλει να είναι τα-
χεία και αποτελεσματική στο έρ-
γο της- προκύπτει μία προφανής
ανάγκη συνεννόησης μεταξύ
των πολιτικών δυνάμεων της χώ-
ρας για την θέσπιση ενός προ-
σήκοντος πλαισίου περί τις πα-
ρακολουθήσεις στην Ελλάδα.

Πρόκειται, δίχως αμφιβολία,
για έναν σύγχρονο Γόρδιο δε-
σμό, τον οποίο ωστόσο έχουν
ήδη κόψει σε άλλες χώρες της
Δύσης. Δεν καλούμεθα να κοι-
τάξουμε προς Ανατολάς, ούτε
προς τον Βορρά, αλλά προς την
Δύση. Εκεί εντοπίζεται η μεγα-
λύτερη προσπάθεια για την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, όπως και οι διαδικασίες
που απαιτούνται για την δια-
σφάλιση του βέλτιστου αποτε-
λέσματος. Αυτού που θα προ-
σφέρει τα περισσότερα εχέγγυα
ότι η πατρίδα μας δεν θα κατα-
στεί λεία όσων την επιβουλεύον-
ται, γειτόνων ή μη και συνάμα
που θα προστατεύει τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα των πολιτών.

Δυστυχώς, δεν είμαστε ακό-
μη εκεί. Εν μέσω αλαλαγμών και
βρυχηθμών, δε, αδυνατούμε να
οδηγηθούμε εκεί. Οσο προσφι-
λής ή πρόσφορη κι αν είναι η
οδός της πόλωσης την οποία οι
πολιτικές δυνάμεις του τόπου
έχουν επιλέξει, ώστε να εξασφα-
λίσουν την συσπείρωση των ψη-
φοφόρων τους και την προσέλ-
κυση νέων, ενόψει των επικεί-
μενων εκλογών, οδηγεί στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση
από την ζητούμενη. 

Η εξεύρεση ενός κοινού τό-
που επί ζητημάτων αυτού του
είδους, είναι απαραίτητη. Δίχως
αυτόν τον κοινό τόπο, ανοίγου-
με την πόρτα σε κάθε είδους
κινδύνους, οι οποίοι είναι ευκό-
λως αντιληπτοί.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, ένα λαμ-
πρό παράδειγμα «κοινού τόπου»
μεταξύ των κυριοτέρων πολιτι-
κών δυνάμεων της χώρας θα
μπορούσε να είναι η «αναβάθ-
μιση του ρόλου του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφάλειας» που προτεί-
νει μία άλλη «ψυχή». Αν μη τι
άλλο, εκεί, σε καθεστώς εχεμύ-
θειας, θα είναι δυνατή η εξα-
σφάλιση πληρέστερης ενημέρω-
σης εκ μέρους όλων των πλευ-
ρών και η άρση πιθανών «κωλυ-
μάτων».

Υπό τις παρούσες συνθήκες
οχλοβοής, όμως, πώς μπορούμε
να φθάσουμε «εκεί»;

EURO2DAY.GR < Του Νίκου Γ. Δρόσου

Ο Γόρδιος δεσμός των παρακολουθήσεων

AP Photo

Η αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων δεν δηλώνει την κακή
μας μοίρα, παρά τα θεσμικά ελλείμματα και τις μικρές και
μεγάλες προδοσίες που αυτά επιτρέπουν

Νομίζω πως η κυβέρνηση
δεν εφησυχάζει και ζυγίζει
όλα τα ενδεχόμενα

ΑΘΗΝΑ. Ενα μεγάλο κομμάτι
της ελληνικής κοινωνίας δεν θέ-
λει να μπει η χώρα σε έναν
ατέρμονα κύκλο πολιτικής αστά-
θειας. Δεν βλέπει, επίσης, κά-
ποια εναλλακτική που μπορεί να
χειριστεί τις απειλές και τις κρί-
σεις που δεν σταματούν. Θέλει,
όμως, ακόμη να μάθει τι πραγ-
ματικά συνέβη στην υπόθεση

των παρακολουθήσεων. Και στη
συνέχεια να βεβαιωθεί ότι δεν
θα ξανασυμβούν και πως θα
υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα
και θεσμούς, που θα διασφαλί-
σουν ότι το ελληνικό κράτος
μπορεί να προστατεύσει τα
εθνικά συμφέροντα χωρίς να
παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές
της δημοκρατίας μας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ < Κύριο άρθρο

Χωρίς εναλλακτική

a
 b

20 και 21 Αυγούστου
253 Marsall Hill Road - West Milford, NJ 07480

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε στο 39ο Ετήσιο Προσκύνημα και Πανήγυρη 

του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά Ποντίων Αμερικής

προς τιμήν της Κοίμησης της Μεγαλόχαρης Προστάτιδάς μας 

Παναγίας Σουμελά

Για πληροφορίες: (718) 728-3500 / (917) 488-0507
info@Panagiasoumela.org - www.Panagiasoumela.org

HolyInstitutionPanagiaSoumela

Εκκλησία και Πανήγυρη: 253 Marshall Hill Road - West Milford NJ 07480
Tαχ. Διεύθ.: P.O. Box 5232 - Astoria NY 11105

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022
Πανήγυρη, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και γλέντι με τη συνοδεία 
ποντιακής λύρας και χορευτικών συγκροτημάτων.

Εσπερινός στις 6:00 μ.μ. και λιτάνευση 
της ιερής και σεπτής εικόνας της Παναγίας Σουμελά, 
που αποτελεί πιστό αντίγραφο της πρωτότυπης 
του Ευαγγελιστή Λουκά, που βρίσκεται 
στο ομώνυμο μοναστήρι, στο όρος Βέρμιο της Μακεδονίας, 
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 

Μηδείας κ. Αποστόλου

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022
Πανήγυρη, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και γλέντι.

Ορθρος στις 9:00 και Θεία Λειτουργία στις 10:00
Αρτοκλασία και μνημόσυνο για τους απανταχού κεκοιμημένους Πόντιους αδελφούς μας, 

ιερουργούντος του π. Αυγουστίνου Ψωμά
Στις 12:00 Μ. λιτάνευση της ιεράς και σεπτής εικόνας της Παναγίας Σουμελά

12:30 μ.μ. χαιρετισμοί επισήμων, πανήγυρη και χορός με τη συνοδεία ποντιακής λύρας.

Δωρεάν λεωφορείο θα αναχωρήσει από τον Σύλλογο Ποντίων «Κομνηνοί» (23 avenue και 32 street, astoria)
την Κυριακή 21 Αυγούστου το πρωί, στις 8:30 και επιστροφή στις 4:00 μ.μ.Μικρές Αγγελίες Εθνικού Κήρυκα

Τηλ.: (718) 784-5255 • Φαξ.: (718) 472-0510



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Με κατάνυξη
έλαβε χώρα την 15η Αυγούστου
2022, ο εορτασμός της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στον Ιερό
Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου της Αραβορθοδόξου
Κοινότητος Αλεξανδρείας.

Ο Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας προεξήρχε της
Θείας Λειτουργίας, συλλειτουρ-
γούντων των Σεβασμιότατων
Μητροπολιτών Ναυκράτιδος κ.
Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέ-
ως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
και Πηλουσίου κ. Ναρκίσσου,
Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλε-
ξανδρείας. Προ του πέρατος της
Ευχαριστιακής Συνάξεως ο Σε-
πτός Προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας των Αλεξανδρέων μίλησε
προς το εκκλησίασμα, αναφερ-
θείς στο πρόσωπο της Θεομή-
τορος και στην μοναδικότητά
Της κατά το σχέδιο της Θείας

Οικονομίας. Επίσης, εξέφρασε
τον δίκαιο της Εκκλησίας έπαι-
νον προς το Αραβορθόδοξο ποί-

μνιο του Πρεσβυγενούς Πα-
τριαρχείου για την αφοσίωσή
του προς Αυτό, ως και για την

μεταξύ των μελών του επιδει-
κνυομένη ενότητα, πνευματική
αρμονία και δημιουργική σύ-

μπνοια.
Σημειώνεται ακόμη ότι την

14η Αυγούστου ετελέσθη ο Μ.
Εσπερινός και εψάλησαν τα
εγκώμια της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου στην Ιερά Πατριαρχική
Μονή Οσίου Σάββα του Ηγια-
σμένου Αλεξανδρείας, χοροστα-
τούντος του Μακαριοτάτου, συ-
μπαραστατουμένου από τον
Σεβ. Μητροπολίτη Ναυκράτιδος
κ. Παντελεήμονα και τον Θεο-
φιλ. Επίσκοπο Ταμιάθεως κ.
Γερμάνο, προϊστάμενο της Ι.
Μονής.
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Του Ηλία Νεοφυτίδη

ΧΙΟΥΣΤΟΝ. ΤΕΞΑΣ. Στην εκ-
κλησία του Αγίου Βασιλείου στο
Χιούστον του Τέξας η AHEPA
απένειμε σε έντεκα φοιτητές Πα-
νεπιστημίου υποτροφίες, προ-
σφορά Ελλήνων του Χιούστον.

Το 1990 οι οικογένειες Πολυ-
μανάκου (Polemanakos), Καλού-
δα (Caloudas), Πεθεριώτη
(Petheriotes) και Μιτελίν
(Mytelin) μέλη της AHEPA του
Χιούστον του Τέξας, ίδρυσαν το
Ταμείο Υποτροφιών με την προ-
σφορά τους ύψους 3.000 δολα-
ρίων. Από τότε και κάθε χρόνο
αυξάνονται. Φέτος οι οικογένειες
Εμμανουήλ και Κάθι Σταματάκη
(Emanuel and Cathy
Stamatakis), Στάνλεϊ και Βίκυ
Πάπας (Stanley and Vickie
Pappas), Αλμπερτ και Κάθριν
Κάλλας (Albert and Katherine
Kalas), Πεφάνη (Pefanis), Μαίρη
Ράμας Βέργες (Mary Ramas
Verges Memorial), Φρεντ Ικονου
(Fred Iconos Memorial), Τομ
Σιάμα (Tom Siamas), Μιχαήλ

Κάιτσον (Michael Kaitson
Memorial) και η PTK Family
Investments προσέφεραν 60.000
δολάρια. Εξ αυτών 11.000 δολά-

ρια δόθηκαν στους ακόλουθους
σπουδαστές της κοινότητας Αγί-
ου Βασιλείου και τα υπόλοιπα
στις άλλες ελληνικές ορθόδοξες

κοινότητες του Χιούστον.
Παραθέτουμε τα ονόματα των

σπουδαστών:
Χρυσή Αλεξοπούλου (Chrisi

Alexopoulos), η οποία σπουδάζει
Νοσηλευτική στο Baylor
University, Φέιθ Αλεξοπούλου
(Faith Alexopoulos), Μηχανολό-

γος Μηχανικός στο University of
Denver, Κωνσταντίνος Αλεξόπου-
λος (Konstantinos Alexopoulos),
Οικονομικά και Αθλητική Στρα-
τηγική και Πωλήσεις στο Baylor
University, Θεόδωρος Γκάλας
(Theodore Gallas), Υγεία και Κοι-
νωνία στο The University of
Texas at Austin, Πέτρος Γκάλας
(Peter Gallas), Μεταπτυχιακό
στη Λογιστική στο The University
of Texas at Austin, Μιχαήλ Γκίκερ
(Michael Geeker), Διοίκηση Επι-
χειρήσεων στο West Texas A&M
University, Ερσι-Αναστασία Γκέ-
ντζη (Ersie Anastasia Gentzis),
Ψυχολογία στο Michigan State
University, Νάιμεθ Κουρή
(Naimeth Khoury), Διοίκηση
στον Τομέα Υγείας στο University
of Texas, Νουρ Κουρή (Nour
Khoury), Νομική στο Thurgood
Marshall School of Law, Αντώνης
Ρίγας (Anthony Rigas), Διανομή
Βιομηχανικών Μηχανικών Προϊ-
όντων στο Texas A&M University,
Τζέιμς Βλέτας (James Vletas),
Παρανομικές Σπουδές στο Long
Star College.

ΚΑΪΡΟ. Με την ευλογία του
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.
Θεοδώρου Β’ έλαβε χώρα στην
Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου
Γεωργίου Παλαιού Καΐρου κατά
το διήμερο 4 - 6 Αυγούστου η
πρώτη κατασκήνωση των Αρα-
βορθοδόξων νέων της Αιγύ-
πτου, οι οποίοι προήλθαν κυ-
ρίως από το Κάιρο και άλλες πό-
λεις της Νειλοχώρας, φιλοξενη-
θέντες στους νέους ξενώνες της
Ιεράς Μονής, οι οποίοι εγκαι-
νιάστηκαν τον παρελθόντα
Απρίλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, κατά τη διάρκεια της
κατασκήνωσης πραγματοποιή-
θηκε συνέδριο για θέματα της
Βιοηθικής στο Πατριαρχικό Κέ-
ντρο Μελετών και Διαλόγου της
Ιεράς Μονής, όπου οι σύνεδροι
μελέτησαν τις θέσεις της Εκκλη-
σίας επί ζεόντων θεμάτων όπως
η αυτοχειρία, η άμβλωση, η δω-
ρεά αίματος, η δωρεά οργάνων

σώματος.
Στις 5 Αυγούστου ε.ε. ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης
Μέμφιδος κ. Νικόδημος, Πα-
τριαρχικός Επίτροπος Καΐρου,
χοροστάτησε κατά τη Θεία Λει-
τουργία που ετελέσθη στο Ιερό

Παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατε-
ρίνης, εντός της περιβλέπτου Ιε-
ράς Μονής, μετά το πέρας της
οποίας είχε εκτενή συνάντηση
με τους νέους, τους απηύθυνε
λόγους πατρικούς, ενώ τους με-
τέφερε τις Πατρικές ευχές και

Πατριαρχικές ευλογίες του Μα-
καριωτάτου.

Η ως άνω νεανική σύναξη
ολοκληρώθηκε με την Θεία Λει-
τουργία στο Καθολικό της Ιεράς
Μονής επί τη Δεσποτική Εορτή
της Μεταμορφώσεως του Σωτή-

ρος, ιερουργούντος του Καθη-
γουμένου της Ιεράς Μονής Αγί-
ου Γεωργίου, Πανοσιολ. Αρχι-
μανδρίτου κ. Δαμασκηνού, πα-
ρουσία όλων των νέων, των γο-
νέων αυτών, αρχόντων της Αρα-
βόφωνης Ορθόδοξης Κοινότη-
τας και άλλων.

Ο Πανοσιολογιώτατος ομί-
λησε περί της σπουδαιότητος
της εν γένει διαρκούς πνευμα-
τικής καταρτίσεως των νέων, οι
οποίοι αποτελούν το πλέον δυ-
ναμικό μέρος του Εκκλησιαστι-
κού Σώματος και εξέφρασε το
αδιάπτωτο πατρικό ενδιαφέρον
της ΑΘΜ για την Ορθόδοξη νε-
ολαία στην Αίγυπτο και την λοι-
πή Αφρική, η οποία αποτελεί
το βέβαιο μέλλον της Δευτερο-
θρόνου Εκκλησίας των Αλεξαν-
δρέων.

Κατασκήνωση Αραβόφωνων Ορθόδοξων νέων στο Κάιρο

Υποτροφίες από την AHEPA του Χιούστον σε 11 φοιτητές Πανεπιστημίου

Αναμνηστικές φωτογραφίες
των συμμετεχόντων στην
πρώτη κατασκήνωση των
Αραβορθοδόξων νέων της Αι-
γύπτου στο Κάιρο.
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Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια 

να διασπαστεί η αριστερή πτέ-
ρυγα των Δημοκρατικών ψηφο-
φόρων, από τη στιγμή που η ίδια
είχε ήδη «κλειδώσει» την υπο-
στήριξή τους στην περιφέρεια.
Η Κωνστ κατηγόρησε αργότερα
τους υποστηρικτές της Γκονζά-
λες ότι την απείλησαν κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκ-
στρατείας – γεγονός το οποίο η
Γκονζάλες αρνήθηκε και δήλωσε
με τη σειρά της ότι η Κωνστ άδι-
κα είχε υπονοήσει ότι δεν ήταν
«από την περιοχή».

Για να επιτευχθεί η ανακωχή
μεταξύ τους μεσολάβησε ο ομο-
γενής πολιτειακός γερουσιαστής
Μιχάλης Γιάνναρης (Michael Gi-
anaris).

«Είμαι ευγνώμων για την
υποστήριξη της Νομικής σε αυτή
την κρίσιμη στιγμή», ανέφερε η
Γκονζάλες σε δήλωσή της. «Πρέ-
πει να ενωθούμε για να νική-
σουμε τους εργολάβους και τις
μεγάλες εταιρείες και ανυπομο-
νούμε να ενώσουμε το προοδευ-
τικό κίνημα για να προωθήσου-
με τα δικά μας συμφέροντα την
επόμενη εβδομάδα», τόνισε.

Η αναφορά της Κωνστ στα
«συμφέροντα ανθρώπων στην
αγορά ακινήτων» ήταν πιθανός
υπαινιγμός στην εισροή χρημά-
των που έχουν μπει στην εκ-
στρατεία για την υποστήριξη της
Ελίζαμπεθ Κράουλι (Elizabeth

Crowley), μιας κεντρώας Δημο-
κρατικής και πρώην μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
είναι η έτερη επικρατέστερη
υποψήφια.

Μια προεκλογική επιτροπή
που υποστηρίζει την Κράουλι
έχει λάβει 150.000 δολάρια από
ομάδες που ασχολούνται με την
αγορά ακινήτων - παρά τη δική
της υπόσχεση να μην πάρει χρή-
ματα από «μεγάλους εργολά-
βους», όπως ανέφεραν δημοσι-
εύματα την περασμένη εβδομά-
δα.

Η εκστρατεία της Γκονζάλες,
εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει ότι
συγκέντρωσε περισσότερα από
200.000 δολάρια από περισσό-
τερους από 2.300 μεμονωμέ-
νους δωρητές.

«Αυτές οι εκλογές είναι πολύ
σημαντικές για να επιτρέψουμε

τα συμφέροντα των πλουσίων
να επηρεάσουν το αποτέλεσμά
τους», ανέφερε ο κ. Γιάνναρης
σε δήλωσή του.

Η Γκονζάλες, κάτοικος του
Λονγκ Αϊλαντ Σίτι, είχε ήδη κερ-
δίσει την υποστήριξη των περισ-
σότερων μεγάλων ονομάτων
στους προοδευτικούς κύκλους
πριν η Κωνστ ανακοινώσει την
υποψηφιότητά της. Η Γκονζάλες
είχε λάβει υποστήριξη από την
«DSA», το «Κόμμα Εργαζομένων
Οικογενειών», τη βουλευτή Αλε-
σάντρια Οκάζιο-Κορτέζ και πολ-
λούς άλλους Δημοκρατικούς
βουλευτές και γερουσιαστές.

Η πρόωρη ψηφοφορία θα
διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου,
ενώ η ημέρα των εκλογών είναι
η 23η Αυγούστου.

Πηγή: «licpost.com»

Εκτός εκλογικής κούρσας η Νομική Κωνστ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΙΜΒΡΟΣ. Στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο των Αγίων Θεοδώρων στην
Ιμβρο, παρουσία του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη Βαρθολομαίου,
εγκαινιάζεται την Πέμπτη 18 Αυ-
γούστου η έκθεση φωτογραφίας
του Νίκου Κουκή με τίτλο «Αγιον
Ορος. Βίος της ερήμου», από την
Ιερά Μητρόπολη Ιμβρου και Τε-
νέδου σε συνεργασία με την
Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης
και με την υποστήριξη της Ιμ-
βριακής Ενωσης Μακεδονίας-
Θράκης.

Στην έκθεση παρουσιάζεται
φωτογραφικό υλικό από το οδοι-
πορικό του Νίκου Κουκή στην
Μικρά Αγία Αννα, τόπο άσκησης
μεγάλων μορφών του αγιορείτι-
κου αναχωρητισμού, που πραγ-
ματοποίησε το 1994, με αφορμή
την πανήγυρη της καλύβης του
Τιμίου Προδρόμου. Ο φωτογρα-
φικός φακός αποτυπώνει φευγα-
λέα στιγμιότυπα από τον λατρευ-
τικό και τον καθημερινό βίο των
μοναχών, από την προετοιμασία
του αγιορείτικου πανηγυριού,
από την πορεία των προσκυνη-
τών προς τον προορισμό τους.

Ο Νίκος Κουκής, μουσικός
στην Κρατική Ορχήστρα, ασχο-
λείται με την καλλιτεχνική φω-
τογραφία ασχολείται από το
1978. Εχει πραγματοποιήσει
έντεκα προσωπικές εκθέσεις,
συμμετείχε και σε πολλές ομαδι-
κές, έχει εκδώσει τέσσερα φωτο-
γραφικά λευκώματα με τις προ-
σωπικές του δουλειές, ενώ φω-
τογραφίες του υπάρχουν και σε
πολλά συλλογικά λευκώματα της
πόλης.

Η έκθεση, την οποία επιμε-
λήθηκε ο διευθυντής της Αγιο-
ρειτικής Εστίας, Αναστάσιος
Ντούρος, είναι ενταγμένη στο
επετειακό εορταστικό πρόγραμ-
μα της Μητρόπολης Ιμβρου και
Τενέδου με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 250 ετών από την γέννηση
του Βαρθολομαίου Κουτλουμου-
σιανού του Ιμβρίου (22 Δεκεμ-
βρίου 1722).

Πηγή: «ΑΠΕ-ΜΠΕ»

Εκθεση
φωτογραφίας

στην Ιμβρο 

Η υποψήφια πολιτειακή γε-
ρουσιαστής για την νέα Πε-
ριφέρεια 59 της Νέας Υόρκης
και πρώην αντίπαλος της
ομογενούς Νομικής Κωνστ,
Κρίστεν Γκονζάλες. 
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Εθνικός Κήρυξ

@ethnikos_kirikas

Ethnikos Kirikas 
& The National Herald Inc.

ΕκΛΟγΙκΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κ. γκΟΝζΑΛΕΣ 

Από αριστερά διακρίνο-
νται στην πρώτη γραμ-
μή οι Τζέιμς Βλέτας,
Αντώνης Ρίγας, Νουρ
Κουρή, Χρυσή Αλεξο-
πούλου, Φέιθ Αλεξοπού-
λου, Κωνσταντίνος Αλε-
ξόπουλος και Μιχαήλ
Γκίκερ. Στη δεύτερη σει-
ρά βρίσκονται τα μέλη
της AHEPA και των «Θυ-
γατέρων της Πηνελό-
πης» Κρις Κίτσον (Chris
Kittson), Σταν Πατνιγιότ
(Stan Patniyot), Ιωάννα
Πάπας (Johanna
Pappas), Θωμάς Γκέ-
ντζης (Thomas Gentzis),
π. Λουκ Παλούμπης (Fr.
Luke Palumbis), Εμμα-
νουήλ Σταματάκης
(Emanuel Stamatakis)
και Τζέιμς Βέργας
(James Vergas).
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Της Στεφανίας Μακρή

ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΠΙΝΤΣ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ. Το Ελληνικό Πολιτι-
στικό Φεστιβάλ Yassou! επιστρέφει 19-21 Αυγούστου
στο Γκραντ Ράπιντς στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία
της Αγίας Τριάδος. Η ενδέκατη ετήσια εκδήλωση που
γιορτάζει κάθε τι ελληνικό θα περιλαμβάνει δραστη-
ριότητες, ζωντανή μουσική, χορό και νόστιμο φαγητό.

Οι επιδείξεις μαγειρικής επιστρέφουν φέτος στο φε-
στιβάλ για όσους θέλουν να δοκιμάσουν αυθεντική ελ-
ληνική κουζίνα.

Η διοργανώτρια της εκδήλωσης, Κρίστι Μπακ
(Christy Buck), δήλωσε: «Το φαγητό είναι τόσο οικείο
σε πολλούς ανθρώπους, και προφανώς ο γύρος, αλλά
θα εμβαθύνουμε περισσότερο και θα μπορέσετε να δο-
κιμάσετε πολλά διαφορετικά φαγητά. Αυτό που είναι
μοναδικό στους Ελληνες και στην ίδια την Ελλάδα, είναι
ότι όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν δια-

φορετικά έθιμα και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας».
Φέτος, το Yassou! θα υποστηρίξει 2 φιλανθρωπικά

ιδρύματα. Το Ιδρυμα Ψυχικής Υγείας του Δυτικού Μί-
σιγκαν και το Olivia's Gift. Το ΙΨΥ είναι ένας μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός που είναι αφιερωμένος στη διε-
ξαγωγή ανοιχτών συζητήσεων και στην εκπαίδευση σχε-
τικά με την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία.

Το Olivia's Gift είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός που ιδρύθηκε το 2005 για να βελτιώσει τη ζωή
των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, παρέχοντας στέγαση
και πόρους για μακροχρόνια φροντίδα με στόχο τη βελ-
τίωση της ζωής, την οικοδόμηση κατανόησης και τη
δημιουργία δεσμών μεταξύ των οικογενειών και των
οργανισμών που τους εξυπηρετούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

http://oliviasgift.org
www.benice.org  

To Ελληνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Yassou! επιστρέφει στο Γκραντ Ράπιντς

Στιγμιότυπα από τον εορτα-
σμό της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στον Ιερό Ενοριακό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου της Αραβορθοδόξου Κοι-
νότητος Αλεξανδρείας, στην
Αίγυπτο.

Yassou! /Facebook

Το Yassou! επιστρέφει 19-21 Αυγούστου.



Του Μιχάλη Κακιά 

ΧΟΛΜΝΤΕΛ. ΝΕΑ ΙΕΡΣΕΗ. Με
κατάνυξη και προσέλευση πολύ
κόσμου γιορτάστηκε τη Δευτέρα
15 Αυγούστου η Κοίμηση της Θε-
οτόκου στον εορτάζοντα ιερό
ναό στην πόλη Χόλμντελ Νέας
Ιερσέης.

Στην ομιλία του ο ιερατικός
προϊστάμενος του ναού, π. Πα-
ναγιώτης Λέκκας, αναφέρθηκε
στη ζωή και τον βίο της Πανα-
γίας, το μόνο πρόσωπο, όπως εί-
πε, μετά την Αγία Τριάδα που
μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία
τιμάται με τις μεγαλύτερες τιμές
από όλους τους αγίους της Εκ-
κλησίας μας.

«Οταν ήλθε η στιγμή να τε-
λειώσει την επίγεια ζωή της, άγ-
γελος της το έκανε γνωστό τρεις
μέρες πριν.

Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε
μεγάλη, διότι θα συναντούσε το
μονογενή της Υιό και Θεό όλων
των ανθρώπων. Πήγε, λοιπόν
και προσευχήθηκε στο όρος των
Ελαίων, όπου συνήθιζε να προ-
σεύχεται και ο Κύριος Ιησούς.
Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του Ιω-
άννη, όπου έκανε γνωστή την
επικείμενη κοίμησή της.

Οταν εκοιμήθη, με ψαλμούς
και ύμνους την τοποθέτησαν στο
μνήμα της Γεσθημανή. Μετά από
τρεις ημέρες, άνοιξαν τον τάφο
και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι
η Παναγία αναστήθηκε σωματι-

κά και ανελήφθη στους ουρα-
νούς.

Εύχομαι η Παναγία Θεοτό-
κος, να φωτίζει όλους μας να πο-
ρευόμεθα προς εκείνον και την
Εκκλησία μας για την σωτηρία
της ψυχής μας.

Να είναι προστάτης, βοηθός,
στήριγμα και οδηγός στο πνευ-
ματικό ταξίδι προς τη βασιλεία
των ουρανών» τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος του εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου, Νικόλαος

Ιγγκλέσας, ευχαρίστησε μέσω
«Εθνικού Κήρυκα» τους πιστούς
για την παρουσία τους στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις και μίλησε
για τα έργα και τα προγράμματα
της εκκλησίας.

«Εχουμε», είπε, «γύρω στις
400 οικογένειες, άριστο Ελληνι-
κό Σχολείο, Κατηχητικό, αθλη-
τικά προγράμματα, τμήματα νε-
ολαίας, προσκοπισμό, AHEPA,
Φιλόπτωχο και πάνω από όλα
έναν εξαίρετο πνευματικό πατέ-

ρα, τον π. Παναγιώτη Λέκκα,
στον οποίο και ευχόμαστε χρό-
νια πολλά και ευτυχισμένα για
τη σημερινή ονομαστική του
εορτή».

Η πρώην πρόεδρος της Φιλο-
πτώχου Αδελφότητας, Σέρολ Κε-
ραστώ, ανέφερε ότι ο σύλλογος
αποτελείται από 50 μέλη που
πάντα με προθυμία και χαρά
βοηθάνε την εκκλησία της Κοι-
μήσεως και όλους όσους έχουν
ανάγκη και ευχήθηκε η Παναγία

να προστατεύει και να καθοδη-
γεί τους ανθρώπους.

Η δασκάλα του Ελληνικού
σχολείου, Ευγενία Μανίκα, ανα-
φέρθηκε στον ενθουσιασμό που
επικρατεί για την επιστροφή των
μαθητών πίσω στις τάξεις τον Σε-
πτέμβριο μετά από δύο δύσκολα
χρόνια λόγω της πανδημίας.

Και πρόσθεσε: «Το σχολείο
μας έχει 70 μαθητές και 5 δα-
σκάλες, οι οποίες δίνουν την ψυ-
χή τους για την πρόοδο των παι-

διών.
Εχουμε την πλήρη στήριξη

και συμπαράσταση της κοινότη-
τας, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέ-
ας Ιερσέης και του Γραφείου Παι-
δείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Η δασκάλα του Κατηχητικού
σχολείου και μέλος της εκκλη-
σίας από το 1982, Σαλώμη Χα-
ραλάμπους - Χόρβαθ, ανέφερε
ότι 200 παιδιά από το νηπιαγω-
γείο μέχρι και την 12η τάξη πα-
ρακολουθούν τα μαθήματα κάθε
Κυριακή με το σχολείο να ανοί-
γει τέλη Σεπτεμβρίου και να
κλείνει τον Μάιο.

Ο ιεροψάλτης του ναού, Θε-
όδωρος Ασπιώτης, ευχήθηκε
υγεία, ευημερία και προκοπή σε
όλο τον κόσμο και η Παναγία να
πρεσβεύει και να προσεύχεται
για όλο τον κόσμο.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ. Με λαμπρότητα
εορτάστηκε η Θεομητορική εορ-
τή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας
Θεοτόκου στην ελληνοκρατού-
μενη Μελβούρνη, προεξάρχο-
ντος, κατά τις ιερές Ακολουθίες,

του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκό-
που Αυστραλίας κ. Μακαρίου.

Την παραμονή της εορτής, ο
Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε
στην Ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

Κοιμήσεως της Θεοτόκου North
Altona. Παρόντες ήταν οι Θεο-
φιλέστατοι Επίσκοποι Σωζοπό-
λεως κ. Κυριακός και Κερασού-
ντος κ. Ευμένιος, πλήθος κληρι-
κών και αρκετοί πιστοί, οι οποίοι

έσπευσαν να προσκυνήσουν την
εικόνα της Παναγίας.

Κατά τον λόγο του, ο Σεβα-
σμιότατος αναφέρθηκε στην
προσευχητική ζωή της Παναγίας
και έδωσε βαρύτητα στην οικο-
γενειακή προσευχή, η οποία,
όπως τόνισε, έχει εκλείψει στις
ημέρες μας. Σημείωσε δε χαρα-
κτηριστικά: «Και μετά παραπο-
νιόμαστε ότι αυξάνονται τα δια-
ζύγια. Σας προκαλώ λοιπόν να
μου δείξετε ένα ζευγάρι που κά-
νει οικογενειακή προσευχή και
εγώ θα σας εγγυηθώ ότι αυτό το
ζευγάρι δεν θα χωρίσει ποτέ».

Ανήμερα της μεγάλης εορτής
της Ορθοδοξίας, στην γεμάτη
εκκλησία και σε κλίμα βαθιάς
κατάνυξης, τελέστηκε ο Ορθρος
και η πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία στην πανηγυρίζουσα Ενορία
Παναγίας Σουμελά στο προά-
στιο East Keilor της Μελβούρ-
νης, προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιότατου Αρχιεπισκόπου.

Επίσης, έλαβε χώρα η χειρο-
θεσία, σε πρωτοπρεσβύτερο, του
ιερατικώς προϊσταμένου της
Ενορίας Παναγίας Σουμελά, π.
Ιορδάνη Κρικέλη.

Παρόντες, ανάμεσα στο πο-
λυπληθές εκκλησίασμα, ήταν
μεταξύ άλλων ο γενικός πρόξε-

νος της Ελλάδος στη Μελβούρ-
νη, κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκης
και η ομογενής ομοσπονδιακή
βουλευτής Μαρία Βαμβακινού,
η οποία δέχθηκε από τον Σεβα-
σμιότατο μία εικόνα ως δώρο για
την ονομαστική της εορτή. 

Μετά το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας, παρατέθηκε εόρτιο
γεύμα στην αίθουσα της Ενο-
ρίας.

Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Χόλμντελ
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ΖΟΥΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ., M.D. Ph.D. 
ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για παιδιά και ενήλικες

Καθηγητής Δερματολογίας του New York University Medical Center,
διευθυντής του Δερματολογικού τμήματος του St. Joseph’s Hospital
and Medical Center, Paterson, New Jersey. Ειδικός σε παθήσεις
του δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνου του δέρματος και
αφροδισίων νοσημάτων. Δέχεται κατόπιν ραντεβού
❚ FLUSHING: 32-02 Union Street (Γωνία 32nd Ave.), 

Flushing, NY 11354, Tηλ.: (718) 445-1550 
❚ ASTORIA: 30-10 38 Street, 2nd floor, Astoria, NY 11103

Tηλ.: (718) 445-1550
❚ NEW JERSEY: 57 Willowbrook Boulevard, Wayne, NJ 07470 

Tηλ.: (973) 754-4060.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, M.D. 
ΔΕΡ ΜΑ ΤΟ ΛΟ ΓΟΣ για όλες τις ηλικίες

Ειδικός σε παθήσεις δέρματος, μαλλιών, νυχιών, καρκίνο του
δέρματος, ακμή, ψωρίαση, έκζεμα, φαγούρα, αλλεργίες και αφροδίσια
νοσήματα. Διαθέσιμο Πάρκινγκ
❚ ASTORIA: 25-83 31 St., 2ος όροφος, 

Astoria, NY 11102, Τηλ.: (718) 728-9822

DR. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.C., F.S.C.A.I., F.S.V.M., R.P.V.I. 

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Board Certified in Internal Medicine, Cardiovascular Disease, In-

terventional Cardiology, Vascular Medicine and Endovascular Med-
icine. Πρώην Διευθυντής Περιφερικής Αγγειακής Ιατρικής και
Στεφανιαίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νew York Hospital
Queens. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Weill Medical College of
Cornell University. Αριστούχος Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία: Lenox
Hill Hospital, New York Hospital Queens. Ειδικός σε παθήσεις
καρδιάς και αγγείων. Δεκτές όλες οι κύριες ασφάλειες. 
Δέχεται με ραντεβού
❚ ASTORIA: 30-10 38th Street, 2nd Floor, Astoria, NY 11103

Tηλ. (718) 278-7376.

DR. ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, O.D., FCOVD, FAAO

Aπόφοιτος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου SUNY College of Op-
tometry, Fellow of American Academy of Optometry and Fellow of
College of Optometric in vision development. Ειδικευμένη στην
παιδιατρική οπτομετρική, γενική θεραπεία οφθαλμών, vision therapy,
στραβισμό, αμβλυοπία και φακούς επαφής. Συνταγές γυαλιών και
γενικές οπτομετρικές εξετάσεις. Δέχεται με ραντεβού
❚ ASTORIA: 30-18 31st Street, Astoria, NY 11102

Τηλ.: (718) 274-5575
Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες και Oxford, Medicare, GHI.

ΠΙ ΛΑ ΒΑΣ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ I.
ΟΦΘΑΛ ΜΙΑ ΤΡΟΣ • ΧΕΙ ΡΟΥΡ ΓΟΣ

Συμ βε βλη μέ νος με το νο σο κο μείο  Manhattan Eye, Ear and  Throat.
Γε νι κές οφθαλ μο λο γι κές εξε τά σεις. Συ ντα γές γυα λιών. Θε ρα πεία
γλαυ κώ μα τος. Παι δια τρι κή Οφθαλ μο λο γία. Φα κοί Επα φής. Εγ χει -
ρή σεις κα ταρ ρά κτη. Εν δο φθαλ μο λο γι κοί φα κοί (implants), ακτί νες

laser, εγχειρήσεις στρα βι σμού. Πλα στι κές εγ χει ρή σεις οφθαλ μού. 
❚ ASTORIA: 25-09 31 Avenue, Αstoria, NY 11106

Tηλ.: (718) 204-5100 ❚ Ασφά λειες και  Medicare δε κτά

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, M.D.
OΥΡΟΛΟΓΟΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διευθυντής του Kessaris Urology Center. Board Certified by the
American Board of Ourology. Αναγνωρισμένος ως ο πλέον
πεπειραμένος ουρολόγος στην ασφαλή, εντός του ιατρείου μη
χειρουργική επέμβαση «Θερμοθεραπεία- Microwave» για τη
μεγέθυνση του προστάτη. 
Προσφέρει ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες για μεγεθυσμένο
προστάτη, καρκίνο του προστάτη, ανικανότητας, ακράτειας, στειρότητας,
πέτρες των νεφρών, βλάβες ουροδόχου κύστης, προβλήματα
ουρολογικά σε γυναίκες και παιδιά. Λιθοτριψία, θεραπεία με laser
μικροχειρουργική και μικρές επεμβάσεις που γίνονται εκτός
νοσοκομείου. Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου
μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του «Dopler» ultrasound, flexible
video Cystoscopy, Urodynamics. Συμβεβλημένος με τα νοσοκομεία:
North Shore University Hospital και Manhasset, Long Island Jewish
Center, New York Hospital Queens και Winthrop University Hospital.
Δέχεται με ραντεβού
❚ ASTORIA: 27-47 crescent street (suite 206), Astoria NY 11102.  

Τηλ.: (718) 544-4443
❚ MANHASSET: 315 East Shore Road, Manhasset, NY 11030. 

Τηλ.: (516) 487-5577
❚ FOREST HILLS: 69-02 Austin Street (3rd Floor), 

Forest Hills NY 11375. Τηλ.: (718) 544-4443
Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειες, Μedicare/HMO’s

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ •

• KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ •

• OΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ •

• OYΡΟΛΟΓΟΙ •

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
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ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

Εορτάστηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου στη Μελβούρνη

Αριστερά: Οι πιστοί περιμένουν στη σειρά για να λάβουν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Επάνω: Ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, π. Παναγιώτης Λέκκας, κοινωνεί τους πιστούς.

Από τη Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ελληνοπρεπέστατη Μελ-
βούρνη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου.

ΦωΤΟγΡΑΦΙΕΣ: WR/MIXAΛΗΣ ΚΑΚΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Από αριστερά διακρίνονται οι: Στίβεν
Μπάνταλος, Δέσποινα Μάττου, Δημήτρης Νικητόπουλος, Ευάγγελος Ντελμπίζο,
Νικόλαος Ιγγλέσας, Δέσποινα Σμολ, Δημήτρης Ορφανιτόπουλος.

Μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Από αριστερά, οι: Σέρολ Κεραστώ, Δέ-
σποινα Σμολ, Κωνσταντίνα Μελά, Αντιγόνη Θεοχαρίδη, Στεφανία Καρατζά και
Τζούλη Ντελμπίζο. 



ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Η Αγκυρα και το λεγό-
μενο «υπουργείο εξωτερικών»
των κατεχομένων κατηγορούν
τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερι-
κών, με τον ισχυρισμό ότι «δια-
στρεβλώνει» τις πραγματικότητες
στο Κυπριακό.

«Νόμιμη» με βάση τις ιδρυτι-
κές συμφωνίες της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι
ήταν η τουρκική εισβολή το 1974
στην Κύπρο, το τουρκικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, σε ανάρτηση
του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. 

Σύμφωνα με την «Κίμπρις Πο-
στασί», «το Υπουργείο Εξωτερι-
κών της Τουρκίας απάντησε στην
ανάρτηση του Έλληνα Υπουργού
κ. Δένδια» για την 48η επέτειο
της δεύτερης φάσης της τουρκι-
κής εισβολής στην Κύπρου.

Στην ανάρτηση του τουρκικού
ΥΠΕΞ προβάλλεται ο ισχυρισμός
ότι «η παρέμβαση της Τουρκίας,

η οποία βασίζεται στις συμφωνίες
του Λονδίνου και της Ζυρίχης εί-
ναι νόμιμη».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται
ακόμη ότι με την εισβολή του
1974 «επιτεύχθηκε ειρήνη και
σταθερότητα στην Κύπρο και σώ-

θηκαν επίσης οι ζωές των Ελλη-
νοκυπρίων» και ότι «οι Ελληνο-
κύπριοι παραβίασαν το Σύνταγ-
μα του 1960 και κατέστρεψαν
την εταιρική σχέση στο νησί το
1963».

Ακόμη, η Άγκυρα ισχυρίζεται
επίσης ότι «μετά το ελληνικό
πραξικόπημα στην Κύπρο τον
Ιούλιο του 1974, η Τουρκία ανα-
γκάστηκε να παρέμβει για να
σταματήσει την αιματοχυσία και
τη βία κατά των Τουρκοκυ-

πρίων».
Σύμφωνα με το τουρκικό

ΥΠΕΞ, «οι Ελληνοκύπριοι δεν
έδειξαν ποτέ την απαραίτητη
βούληση για μια βιώσιμη λύση
στο νησί. Οι Ελληνοκύπριοι
απέρριψαν το Σχέδιο Ανάν το

2004 και εγκατέλειψαν το τρα-
πέζι στο Κραν Μοντάνα το 2017.
Τα φυσικά δικαιώματα, η κυριαρ-
χική ισότητα και το ισότιμο κα-
θεστώς των Τουρκοκυπρίων πρέ-
πει να επαναβεβαιωθούν για μια
δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νη-
σί».

Το μήνυμα του «υπεξ»
Τον ισχυρισμό ότι η τουρκική

εισβολή στην Κύπρο φέρει νομι-
κή βάση, προβάλλει σε νέα γρα-
πτή τοποθέτηση του το «υπουρ-
γείο εξωτερικών» των κατεχομέ-
νων. Στο ανακοινωθέν ξεχωρίζει
ο ισχυρισμός ότι «η αποδοχή δύο
κυρίαρχων ισότιμων κρατών, που
ζουν σε συνθήκες καλής γειτο-
νίας είναι το πιο ρεαλιστικό μο-
ντέλο λύσης».

Το «υπεξ» αντέδρασε στη νέα
δήλωση του Έλληνα Υπουργού
Εξωτερικών, κάνοντας αναφορά
στα γεγονότα της περιόδου
1964-1974 και στο πραξικόπημα
του 1974.

«Η ειρηνευτική επιχείρηση
στην Κύπρο είναι μια νόμιμη επι-
χείρηση που απέτρεψε την προ-
σάρτηση του νησιού στην Ελλά-
δα και εξασφάλισε την ασφάλεια
τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο
και των Ελληνοκυπρίων. Ο αβά-
σιμος ισχυρισμός του Νίκου Δέν-
δια περί επέμβασης της μητέρας
πατρίδας Τουρκίας δεν περιλαμ-
βάνεται σε κανένα ψήφισμα του
αρμόδιου Συμβουλίου Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών. Φαίνεται
ότι όλες οι προσπάθειες του Νί-
κου Δένδια αποσκοπούν στη δια-
στρέβλωση των γεγονότων και
στην παραπλάνηση της διεθνούς
κοινότητας», αναφέρει ακόμη η
ανακοίνωση του ψευδοκράτους.
Ισχυρισμοί Ερσίν Τατάρ για

«απειλή» από ελεύθερες
περιοχές

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον
κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, η
δράση των κύκλων του κουρδι-
κού αυτονομιστικού κινήματος
στις ελεύθερες περιοχές της Κύ-
πρου συνιστά «απειλή» για τα κα-
τεχόμενα και την περιοχή.

Ο Τατάρ εξέδωσε συλλυπητή-
ριο μήνυμα για το θάνατο του
Τούρκου στρατιώτη Ατακάν Τσα-
κίρ, ο οποίος τραυματίστηκε
στην επαρχία Χακκάρι της Τουρ-
κίας. Σύμφωνα με την σχετική
ανακοίνωση της τουρκοκυπρια-
κής ηγεσίας, η οικογένεια του
Τσακίρ ζει στην κατεχόμενη Λεύ-
κα και στην επαρχία Οσμάνιγιε
της Τουρκίας και έχει ενημερωθεί
για τον θάνατο του στρατιώτη. 

Στην νέα ανακοίνωση, η τ/κ
ηγεσία αναφέρεται στην λειτουρ-
γία ενός γραφείου της συριακής
πτέρυγας του κουρδικού κινήμα-
τος στις ελεύθερες περιοχές.

«Ομάδα 50 μελών της Κουρ-
δικής Λαϊκής Συνέλευσης διορ-
γάνωσε εκδήλωση στο χώρο πι-
κνίκ στο Τρόοδος για να γιορτά-
σει την 15η Αυγούστου, τη λε-
γόμενη ‘Ημέρα της Ανάστασης’,
η οποία συμβολίζει την πρώτη
δράση του ΡΚΚ (στα τουρκικά
εδάφη)», αναφέρει η ανακοίνω-
ση, η οποία καλεί την Κυπριακή
Δημοκρατία «να εγκαταλείψει
αμέσως αυτή την προσέγγιση, η
οποία δεν εξυπηρετεί κανέναν
άλλο σκοπό παρά να αυξάνει τις
περιφερειακές εντάσεις και να
εργαλειοποιεί την τρομοκρατία
ως μυστικό εργαλείο πολέμου».

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. Η Κύπρος
δεν διαιρείται για κανένα λόγο
και είναι καιρός η Τουρκία να πα-
ραμερίσει και να επιτρέψει στους
Κύπριους να επανενώσουν τη χώ-
ρα τους ως μια διζωνική, δικοι-
νοτική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα, όπως ορίζεται στα σχε-
τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, αναφέρει σε επιστο-
λή του προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύ-
πρου στα Ηνωμένα Έθνη, πρέ-
σβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου.

Η επιστολή Χατζηχρυσάνθου
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, η οποία
ζήτησε όπως κυκλοφορήσει ως
έγγραφο στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ εστάλη με αφορμή την
επιστολή της 19ης Μαΐου 2022
του Μόνιμου Αντιπροσώπου της
Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη
που απευθύνεται στον Γενικό
Γραμματέα. Όπως αναφέρει ο κ.
Χατζηχρυσάνθου «η εν λόγω επι-
στολή ανακυκλώνει για άλλη μια
φορά τον ίδιο ιστορικό ρεβιζιο-
νισμό και την παραποίηση γεγο-
νότων».

Στην επιστολή του Μόνιμου
Αντιπροσώπου της Κύπρου επι-
σημαίνεται πως η Κύπρος δεν δι-
αιρείται για κανένα λόγο, «συ-
μπεριλαμβανομένων εκείνων
που κατασκεύασε ένας ισχυρός
γείτονας που επιθυμεί η Κύπρος
να μην υπήρχε ως κράτος από
μόνο του και μόνο ως κράτος-μα-
ριονέτα της και ως σκαλοπάτι για
τον έλεγχο της ανατολικής Με-
σογείου».

Ο κ. Χατζηχρυσάνθου αναφέ-
ρει στην επιστολή του πως η Κύ-
προς αναδείχθηκε το 1960 ως
ενιαίο κράτος με έναν λαό, τον
κυπριακό λαό, ανεξαρτήτως
εθνοτικής καταγωγής. «Η επακό-
λουθη απεικόνιση μιας από τις
εθνοτικές κοινότητες της Κύπρου
ως λαού, προκειμένου να προ-

σποιηθεί ένα ξεχωριστό δικαίωμα
αυτοδιάθεσης, δεν είναι μόνο νο-
μικά άκυρη εκ των υστέρων, αλ-
λά δεν έχει καμία βάση στην
ιστορική πραγματικότητα», τονί-
ζει.

Εξίσου ψευδής, σημειώνει πε-
ραιτέρω ο κ. Χατζηχρυσάνθου,
είναι η παρουσίαση της μονομε-
ρούς αποχώρησης των Τουρκο-
κυπρίων από τους κρατικούς θε-
σμούς το 1963 ως οτιδήποτε άλ-
λο εκτός από μια στρατηγική κί-
νηση που προκλήθηκε από την
Τουρκία για να επιδιώξει τη δι-
χοτόμηση της Κύπρου.

Επικαλείται προς τούτο την
έκθεση του ΓΓ των ΗΕ για την
Επιχείρηση των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο για την πε-
ρίοδο από 26 Απριλίου έως 8 Ιου-
νίου 1964, με ημερομηνία 15
Ιουνίου 1964, στην οποία δήλω-
σε ότι «η έλλειψη μετακίνησης

των Τουρκοκυπρίων εκτός των
περιοχών τους, πιστεύεται ότι
υπαγορεύεται επίσης από έναν
πολιτικό σκοπό, δηλαδή, να ενι-
σχύσει τον ισχυρισμό ότι οι δύο
κύριες κοινότητες της Κύπρου
δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά
στο νησί χωρίς κάποιου είδους
γεωγραφικό διαχωρισμό».

Στην επιστολή γίνεται αναφο-
ρά στη διεθνή κοινότητα η
οποία, όπως λέει, είναι ξεκάθαρη
ότι υπάρχει ένα ενιαίο κράτος
της Κύπρου με μια μοναδική νό-
μιμη Κυβέρνηση που εκπροσωπεί
ολόκληρη τη χώρα και που ασκεί
κυριαρχία και νομική εξουσία σε
ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμ-
βανομένου του εδάφους, του
εναέριου χώρου και του θαλάσ-
σιου χώρου του. Η διεθνής κοι-
νότητα ήταν εξίσου σαφής ότι η
τουρκική επιθετικότητα κατά της
Κύπρου και η συνεχιζόμενη κα-

τοχή του 36% του εδάφους της
ως αποτέλεσμα αυτής της επίθε-
σης δεν έχει καμία επίδραση στη
διεθνή νομιμότητα.

«Στις αμέτρητες επιφυλάξεις
μέσω των οποίων ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Τουρκίας πα-
ρουσιάζει μια κατασκευασμένη
εικόνα των προσπαθειών διευθέ-
τησης, παραδέχεται τον πραγμα-
τικό λόγο για το σημερινό αδιέ-
ξοδο, που δεν είναι άλλο από το
αίτημα της χώρας του για ανα-
γνώριση και νομιμοποίηση της
αποσχιστικής οντότητας που
ίδρυσε μέσω την παράνομη χρή-
ση βίας κατά της Κύπρου», τονί-
ζει ο κ. Χατζηχρυσάνθου.

Σημειώνει, επίσης, πως «ου-
σιαστικά, η Τουρκία προσπαθεί
να αναθεωρήσει τους κανόνες
σχετικά με τη χρήση βίας προ-
σπαθώντας να επιβάλει στη διε-
θνή κοινότητα την εσφαλμένη

αντίληψη ότι ένας καρπός επιθε-
τικότητας είναι έγκυρο νομικό
αποτέλεσμα».

Ο κ. Χατζηχρυσάνθου προ-
σθέτει πως «αυτός είναι ο πυρή-
νας του τουρκικού αιτήματος για
λύση δύο κρατών, που επανα-
λαμβάνεται στην επιστολή, και η
επιμονή στην οποία μας εμπόδι-
σε να επαναλάβουμε την ειρη-
νευτική διαδικασία στην Κύπρο».
Ο κύριος λόγος, συνεχίζει, για
τον οποίο ούτε η διάσκεψη
Κραν-Μοντάνα ούτε το Σχέδιο
Ανάν οδήγησαν σε διευθέτηση
είναι η επιμονή της Τουρκίας να
έχει ερείσματα στην Κύπρο μετά
τη διευθέτηση, με τους περιορι-
σμούς κυριαρχίας που αυτό συ-
νεπάγεται.

Όσον αφορά στο θέμα των
υδρογονανθράκων στο οποίο
αναφέρθηκε η Τουρκία στο έγ-
γραφό της, ο κ. Χατζηχρυσάνθου

υπογραμμίζει ότι «οι θέσεις της
Τουρκίας φανερώνουν ξεκάθαρα
την πολιτική της για παραβίαση
της κυριαρχίας και κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κύπρου, κατα-
πάτηση του θαλάσσιου χώρου
της Κύπρου, σύναψη παράνομης
‘συμφωνίας οριοθέτησης’ με πα-
ράνομη οντότητα, και χρησιμο-
ποιώντας το μέγεθος και τη δύ-
ναμή της, αντί του διεθνούς δι-
καίου, ως κώδικα συμπεριφο-
ράς».

Αναφορικά με το Δίκαιο της
Θάλασσας, τονίζεται στην επι-
στολή πως «η Τουρκία αρνείται
να αποδεχτεί τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας και το εθιμικό διε-
θνές δίκαιο και διεκδικεί περιο-
χές όπου δεν θα μπορούσε σε κα-
μία περίπτωση να θεωρηθεί ως
ενδιαφερόμενο μέρος σύμφωνα
με το Διεθνές Δίκαιο».

Δριμύ κατηγορώ κατά της διχοτομικής πολιτικής της Τουρκίας
Η Κύπρος δεν διαιρείται επ’ ουδενί, απαντά σε τουρκική επιστολή o πρέσβης στον ΟΗΕ Α. Χατζηχρυσάνθου

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον κυπριακό εναέριο χώρο πετώντας σε χαμηλό
ύψος στον Πενταδάκτυλο, κατά τους πρόσφατους «εορτασμούς» της επετείου της εισβολής.

Στρατιώτης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο,
με τη σημαία του διεθνούς οργανισμού στη νεκρή ζώνη.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Λόγω της αργίας του Δε-
καπενταύγουστου, δεν κυκλοφόρησαν την Τρίτη στην Κύπρο οι
ημερήσιες εφημερίδες.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ τύπος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Τους τελευταίους δύο
μήνες έχουν συλληφθεί τέσσερα
άτομα για είσοδό τους στο ψευ-
δοκράτος με χρηματικά ποσά
που δεν μπορούσαν να αιτιολο-
γήσουν και τα οποία φτάνουν τα
4,4 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της
«Γενί Ντουζέν» που καταγράφει
τις περιπτώσεις αυτές, στις 8 Αυ-
γούστου συνελήφθησαν πατέρας
και γιος γιατί έφεραν 10 φορές
στα κατεχόμενα από 150.000 ευ-
ρώ, ενώ στις 6 Αυγούστου συνε-
λήφθη ακόμη ένας άνδρας με
800.000 ευρώ στην κατοχή του,
ο οποίος διαπιστώθηκε πως σε
μια εβδομάδα είχε μεταφέρει στο
ψευδοκράτος συνολικά 1,9 εκ.
ευρώ.

Με μισό εκατομμύριο ευρώ
στη βαλίτσα του συνελήφθη στο
παράνομο αεροδρόμιο της Τύ-
μπου άνδρας στις 19 Ιουλίου, στις
28 Ιουνίου ακόμη ένα άτομο από
την Κωνσταντινούπολη έφτασε
στα κατεχόμενα με 950.000 ευ-

ρώ. Στις 16 Ιουλίου στην τσάντα
ωμοπλάτης ενός ακόμη επιβάτη
στο παράνομο αεροδρόμιο της
Τύμπου εντοπίστηκε μισό εκ ευ-
ρώ.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει την
δήλωση του «προέδρου» του «κα-
κουργιοδικείου» Λευκωσίας, Φα-
ντίλ Ακσούν πως το ψευδοκρά-
τος «έχει το μερίδιό του στο με-
ταβαλλόμενο εγκληματικό πεδίο
και την αύξηση των ηλεκτρονι-
κών παράνομων στοιχημάτων».

Τόνισε ότι «και η χώρα μας
έχει πάρει το μερίδιό της από
τους μεταβαλλόμενους τύπους
εγκληματικότητας με την αύξηση
των εικονικών ευκαιριών στον
κόσμο». Είχε δε επισημάνει σε
ομιλία του κατά την έναρξη του
προηγούμενου «δικαστικού
έτους» πως για το ξέπλυμα τέτοι-
ου μαύρου χρήματος έχουν ανοι-
χθεί πολλοί λογαριασμοί σε τρά-
πεζες στα κατεχόμενα και ήθε-
λαν να χαρακτηριστούν αυτοί οι
λογαριασμοί «εγκληματικό προϊ-
όν».

Και «πλυντήριο»
χρημάτων τα κατεχόμενα

Ρεσιτάλ προπαγάνδας Αγκυρας και ψευδοκράτους

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Συνεχίζεται η μεγάλη
κίνηση προς τα κατεχόμενα για
εξασφάλιση φθηνών καυσίμων,
σύμφωνα με τον Χριστόδουλο
Χριστοδούλου, εκπρόσωπο Τύ-
που του Παγκύπριου Συνδέσμου
Πρατηριούχων.

Σε δηλώσεις ο κ. Χριστοδού-
λου εξήγησε πως οι τιμές καυ-
σίμων στα κατεχόμενα είναι αι-
σθητά πιο χαμηλές από αυτές
στις ελεύθερες περιοχές της Κύ-
πρου, λόγω της έλλειψης φορο-
λογίας αλλά και της εφαρμογής
του κανονισμού.

Επισημαίνει ότι με αυτόν τον
τρόπο επηρεάζεται η οικονομία,
όχι μόνο στον τομέα των καυσί-
μων αλλά και στον τομέα των
υπεραγορών αφού οι χαμηλές
τιμές των κατεχομένων σε σύ-
γκριση με τις ελεύθερες περιο-
χές, αγγίζουν και άλλες αγορές.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστο-
δούλου, όσοι κατευθύνονται για
καύσιμα στα κατεχόμενα ανα-
ζητούν και άλλα χαμηλά σε τιμή
προϊόντα, προκειμένου να μει-
ώσουν το κόστος του καλαθιού
για το νοικοκυριό τους.

Ερωτηθείς εάν η μείωση του

Αυγούστου στα καύσιμα έχει
προκαλέσει μείωση στη διέλευ-
ση προς κατεχόμενα για καύσι-
μα, ο κ. Χριστοδούλου απάντησε
πως όχι, αφού οι τιμές καυσίμων
από κατεχόμενα συνεχίζουν να
είναι πολύ πιο αισθητά μειωμέ-
νες σε σύγκριση με τις ελεύθε-
ρες περιοχές.

Η Στατιστική Υπηρεσία Κύ-
πρου (CyStat), πρόσφατα δημο-
σιοποίησε τα στοιχεία τα οποία
παρουσιάζονται και στο Stat-
Watch, σχετικά με τις εισαγωγές,
πωλήσεις και τα αποθέματα πε-
τρελαιοειδών για τον Ιούνιο του
2022 από τα οποία σημειώνεται
η μείωση στις πωλήσεις από τα

πρατήρια πετρελαιοειδών κατά
6,8%.

Σημειώνεται πως σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία για τον
δείκτη του καταναλωτή, οι αυ-
ξήσεις στα βασικά καταναλωτικά
προϊόντα συνεχίζουν την ανοδι-
κή τους πορεία, ενώ όσον αφορά
στα καύσιμα αναμένονται περαι-
τέρω μειωμένες τιμές κατά το
τελευταίο δεκαήμερο του μήνα,
όπως ανέφερε ο Μάριος Δρου-
σιώτης, πρόεδρος του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Όσον αφορά τις αγορές βα-
σικών καταναλωτικών αγαθών
για το νοικοκυριό, ο κ. Δρου-
σιώτης ανέφερε πως δεν υπάρ-
χουν στοιχεία για σοβαρές αγο-
ραπωλησίες από τα κατεχόμενα
ή από τις ελεύθερες περιοχές,
αν και υπάρχουν πληροφορίες
για Τουρκοκύπριους που έρχο-
νται για κάποια πιο φθηνά προϊ-
όντα του νοικοκυριού στις ελεύ-
θερες περιοχές.

Οι Eλληνοκύπριοι αγοράζουν
από τα κατεχόμενα καύσιμα,
τσιγάρα και ρούχα απομιμήσε-
ων, πρόσθεσε ο κ. Δρουσιώτης,
σύμφωνα με πληροφορίες του
συνδέσμου.

Πηγαίνουν στα κατεχόμενα για φθηνά καύσιμα

Οι αρχές, έλαβαν μέχρι στιγ-
μής μεγάλο αριθμό καταθέσεων,
όπως ανέφερε αρμόδια πηγή,
από πρόσωπα που βρίσκονταν
στο μέρος την ώρα που σημειώ-
θηκε το τραγικό συμβάν, ωστό-
σο θα συνεχίσουν με την λήψη
επιπρόσθετων καταθέσεων, για
να εξακριβωθεί πώς το κοριτσά-
κι κατέληξε στην πισίνα ενηλί-
κων του ξενοδοχείου.

Το τραγικό περιστατικό ση-
μειώθηκε γύρω στις 17:15 το
απόγευμα της Κυριακής, όταν το
κοριτσάκι ανέφερε στους γονείς
του ότι θα μετέβαινε στην πισί-
να ανηλίκων. Αφού της έδωσαν
έγκριση, η μικρή Χριστίνα μετέ-
βη στο χώρο, ωστόσο λίγο αρ-
γότερα εντοπίστηκε, από άλλο
λουόμενο και ναυαγοσώστη, χω-
ρίς να έχει τις αισθήσεις της,
στην πισίνα ενηλίκων του ξενο-
δοχείου και όχι σε αυτήν που
είχε αναφέρει στους γονείς της
ότι θα πήγαινε.

Μόλις διαπιστώθηκε ότι το
κοριτσάκι επέπλεε στην πισίνα,
μεταφέρθηκε εκτός νερού, όπου
επιχειρήθηκε ανάνηψή του, ενώ
στη συνέχεια διακομίστηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου,
όπου επί καθήκοντι ιατρός δια-
πίστωσε απλά το θάνατό της.

Στο χώρο της πισίνας, σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή, υπήρ-
χαν την ώρα του περιστατικού
δύο ναυαγοσώστες, ωστόσο,
άγνωστο πώς, δεν έγινε αντιλη-
πτό ότι το τρίχρονο κοριτσάκι
πνιγόταν ή ότι βρισκόταν μόνο
του στην πισίνα, χωρίς επίβλε-
ψη. Μάλιστα η ίδια πηγή ανέ-
φερε ότι για τους λόγους που

δεν έγινε αντιληπτό το κοριτσά-
κι, αναμένεται να παραθέσουν
στις Αρχές τη δική τους θέση, οι
δύο ναυαγοσώστες.

Οι ανακριτές της Αστυνομίας
αναμένεται να μελετήσουν
εξάλλου και το κλειστό κύκλωμα
παρακολούθησης του ξενοδοχεί-
ου, για να διαπιστώσουν εάν
έχει καταγραφεί το τρίχρονο,
αλλά και πώς κατέληξε τελικά
στην πισίνα των ενηλίκων.

Οπως ανακοίνωσε η οικογέ-
νεια, η κηδεία του κοριτσιού θα
τελεστεί την Τετάρτη, από τον
Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου στα
Λατσιά. Υπενθυμίζεται ότι το
άτυχο κοριτσάκι είχε μεταβεί με
την οικογένειά του για ολιγοή-
μερες διακοπές, από τη Λευκω-
σία στην Πάφο, την ίδια ημέρα
που σημειώθηκε το τραγικό πε-
ριστατικό.

Λήψη καταθέσεων για την
τραγωδία με το κοριτσάκι

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το μόλις 3,5 χρονών αγγελού-
δι, η μικρή Χριστίνα, που ξε-
ψύχησε αβοήθητη σε πισίνα
ξενοδοχείου της Πάφου.

Στιγμιότυπο από τη διακίνηση οχημάτων στο οδόφραγμα Αγίου
Δομετίου για εξασφάλιση φθηνών καυσίμων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Αίσιο τέλος είχε η πε-
ριπέτεια για 8 Ελληνοκύπριους,
οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος
στη θαλάσσια περιοχή του Πω-
μού. Σύμφωνα με Εκπρόσωπο
του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρ-
χηγείου Αστυνομίας, ελήφθη
πληροφορία για ακυβέρνητο
σκάφος, το οποίο φέρεται να είχε
υποστεί μηχανική βλάβη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός
στην Λιμενική και Ναυτική Αστυ-
νομία, με το σκάφος να ρυμουλ-
κείται στο Λιμανάκι του Λατσιού.
Στο σκάφος επέβαιναν8 πρόσω-
πα, εκ των οποίων τα τέσσερα
κολύμπησαν και έφτασαν στην
στεριά με ασφάλεια. Τα υπόλοι-
πα  άτομα οδηγήθηκαν με το
σκάφος τους στο λιμανάκι του
Λατσιού.

Διάσωση οκτώ 
επιβαινόντων σε σκάφος

Για «διαστρέβλωση γεγονότων και
παραπλάνηση της διεθνούς κοινότητας»,
κατηγορούν τον Έλληνα ΥΠΕΞ

APFilePhoto ΚΥΠΕ

Philenews

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σε δηλώσεις αναφορικά
με το περιστατικό για τους 38
μετανάστες, που εντοπίστηκαν
το μεσημέρι της Δευτέρας στον
Έβρο, προχώρησε ο υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου,
Νότης Μηταράκης.

«Η Τουρκική Χωροφυλακή
τους έφερε στην όχθη του
Έβρου και με απειλή χρήσης
βίας τους πίεσε να έρθουν προς
την Ελλάδα», δήλωσε ο αρμό-
διος υπουργός από τον Έβρο
όπου μετέβη χθες το πρωί.

«Βρέθηκε μία ομάδα 38 με-
ταναστών, 35 Σύριοι και 3 Πα-
λαιστίνιοι που εισήλθαν στο ελ-
ληνικό έδαφος. Κατά δήλωσή
τους, για πρώτη φορά εισήλθαν
στο ελληνικό έδαφος στις 14 Αυ-
γούστου. Κρύφτηκαν για μία μέ-
ρα, μετά έστειλαν το στίγμα
τους. Όταν το στίγμα τους βρέ-
θηκε από τις ελληνικές Αρχές,
κινητοποιήθηκαν, βρέθηκε το
γκρουπ, μεταφέρθηκε στο φυ-
λάκιο, παρείχαμε ιατρική περί-
θαλψη, είναι όλοι πολύ καλά
στην υγεία τους. Μια γυναίκα
έγκυος μεταφέρθηκε για προλη-
πτικούς λόγους στο νοσοκομείο,
χαίρουν καλής υγείας», σημείω-
σε αρχικά ο κ. Μηταράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το
δεύτερο πολύ σημαντικό που
προκύπτει από τις καταθέσεις
τους, ήρθαν στην τουρκική όχθη

του ποταμού, σπρώχτηκαν προς
τη νησίδα από τις τουρκικές Αρ-
χές. Επισήμως, οι τουρκικές Αρ-
χές συνέλαβαν αυτούς τους με-
τανάστες εντός Τουρκίας, δεν
τους έδωσαν το δικαίωμα να
υποβάλουν αίτηση διεθνούς
προστασίας, όπως δεσμεύεται η
Τουρκία να κάνει από το Διεθνές
Δίκαιο. Αντίθετα, η Τουρκική
Χωροφυλακή τους έφερε στην
όχθη του Έβρου και με απειλή
χρήσης βίας τους πίεσε να έρ-
θουν προς την Ελλάδα».

«Το τρίτο που θέλω να πω εί-
ναι ότι από τις καταθέσεις προ-
κύπτει πως ένα παιδί 5 ετών
έχασε τη ζωή του σε τουρκικό
έδαφος και αυτό είναι πραγμα-
τικά δυσάρεστο. Θα κινηθούμε
μέσω του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού και της Ερυθρού Ημι-
σελήνου ώστε να μπορέσει να
βρεθεί το σώμα του παιδιού
στην τουρκική νησίδα και να τα-
φεί με αξιοπρέπεια από την οι-
κογένειά της», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, μετά τις αναρ-
τήσεις που έγιναν στο διαδί-
κτυο, αλλά και σχετικά δημοσι-
εύματα, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανα-
φέρουν «πως η ομάδα των άτυ-
πων μεταναστών που φερόταν
να είναι επί μία εβδομάδα
εγκλωβισμένοι σε νησίδα του
Εβρου που βρίσκεται εκτός της
ελληνικής επικράτειας, έφτασαν
στις όχθες του ποταμού από την

πλευρά της Ελληνικής Επικρά-
τειας».

Οι ίδιες πηγές έδωσαν στη
δημοσιότητα μια εικόνα προκει-
μένου να στηριχτεί η παραπάνω
πληροφορία. Οπως αναφέρουν,
από την ίδια ανάρτηση προκύ-

πτει ότι τα άτομα είχαν μετακι-
νηθεί από περιοχή εκτός των ελ-
ληνικών συνόρων και «τώρα βρί-
σκονται σε 100% ελληνικό έδα-
φος. Διέσχισαν τον ποταμό και
βρίσκονται στις όχθες της ελλη-
νικής πλευράς».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με
άλλες πληροφορίες, από τα ίχνη
των metadata των κινητών τους,
όπως προέκυπτε από τις συγκε-
κριμένες αναρτήσεις, φαινόταν
πως βρίσκονταν στις ελληνικές
όχθες και κατευθύνονται προς
τα βόρεια. Αμέσως, η ΕΛ.ΑΣ., ο
ελληνικός στρατός και οι υπό-
λοιπες αρμόδιες υπηρεσίες κι-
νητοποιήθηκαν για να τους ανα-
ζητήσουν στο σημείο.

«Όμως, η ομάδα των 38 άτυ-
πων μεταναστών βρισκόταν σε
απόσταση περί τα 4 χιλιόμετρα
νότια, πλησίον του χωριού Λά-
βαρα. Εντοπίστηκαν από drone
και ώρα 17.15, μαζί με τη λέμβο
που χρησιμοποίησαν για τη με-
τακίνησή τους, την οποία δε
γνωρίζουμε πώς βρέθηκε στην
κατοχή τους.

Στο σημείο που εντοπίστη-
καν, η βλάστηση είναι ιδιαίτερα
πυκνή και για το λόγο αυτό ορ-
γανώθηκε χερσαία επιχείρηση
έρευνας. Στις 18:30 τα άτομα
εντοπίστηκαν από αστυνομικούς
του ΤΣΦ Διδυμοτείχου», εξη-
γούν οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανα-
φορικά με το περιστατικό.

Οι ίδιοι οι άτυποι μετανά-
στες, κατά την προανάκριση,
υποστήριξαν πως ήταν μέρος
μιας μεγαλύτερης ομάδας και
συνελήφθησαν από τις τουρκι-
κές αρχές και αρνούμενοι να
επιστρέψουν στη Συρία, μετα-

φέρθηκαν σε κέντρο κράτησης
στην Αδριανούπολη, όπου σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς τους,
βρίσκονται εκατοντάδες άλλοι
μετανάστες.

«Πριν από 2 εβδομάδες, η
στρατοχωροφυλακή της Τουρ-
κίας τους μετέφερε με μικρά βα-
νάκια μέχρι την τουρκική όχθη
του ποταμού Έβρου. Εκεί βρί-
σκονταν κάποιοι αραβόφωνες –
πιθανώς λαθροδιακινητές- τους
έβαλαν σε φουσκωτές λέμβους
και τους μετέφεραν σε νησίδα
του ποταμού», σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Από τους ισχυρισμούς τους
προκύπτει ότι η διαδικασία με-
τακίνησης προς την Ελλάδα
διοργανώνεται και εκτελείται
από την τουρκική στρατοχωρο-
φυλακή . Μάλιστα, όπως είπαν,
δέχθηκαν συμβουλές να επικοι-
νωνήσουν με ΜΚΟ και ανθρω-
πιστικές οργανώσεις και έλαβαν
διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα
τους σώσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
τελευταίο διάστημα παρατηρεί-
ται πολύ αυξημένη πίεση στα
σύνορα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες
πηγές, οι ροές είναι αυξημένες
κατά 40% περίπου, σχεδόν δι-
πλάσιες το τρέχον τρίμηνο από
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Μεγάλη αύξηση καταγράφεται
και στις ροές προς τα νησιά.

Μηταράκης: Η Τουρκία πίεσε τους 38 μετανάστες να έρθουν στην Ελλάδα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

ΑΓΚΥΡΑ. Οι Σύροι αντάρτες και
η Δαμασκός «πρέπει να συμφι-
λιωθούν», δήλωσε χθες ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, επανα-
λαμβάνοντας την έκκληση που
απηύθυνε την προηγούμενη
εβδομάδα, η οποία προκάλεσε
αντιτουρκικές διαδηλώσεις στις
περιοχές της Συρίας που βρίσκο-
νται υπό τον έλεγχο των ανταρ-
τών.

«Το καθεστώς και η αντιπο-
λίτευση πρέπει να συμφιλιω-
θούν. Αυτό είπα (…) Πιστεύου-
με ότι μια συμφιλίωση είναι

απαραίτητη για μια βιώσιμη ει-
ρήνη στη Συρία», δήλωσε ο Τσα-
βούσογλου στη διάρκεια κοινής
συνέντευξης Τύπου με τον Λε-
τονό ομόλογό του Έντγκαρς
Ρίνκεβικς.

Ο Τούρκος Υπουργός είχε
ήδη ζητήσει την προηγούμενη
Πέμπτη «τη συμφιλίωση της
αντιπολίτευσης και του καθε-
στώτος στη Συρία» έπειτα από
ένδεκα χρόνια πολέμου. Την
επομένη χιλιάδες Σύροι διαδή-
λωσαν στις περιοχές που βρίσκο-
νται υπό τον έλεγχο των ανταρ-
τών καταγγέλλοντας τις δηλώ-

σεις Τσαβούσογλου.
«Χρησιμοποίησα τη λέξη

συμφιλίωση (και όχι ειρήνη)»,
υπογράμμισε χθες ο ίδιος τονί-
ζοντας ότι «παραποιήθηκαν» τα
λεγόμενά του.

Εξάλλου, ο Τούρκος Υπουρ-
γός επεσήμανε ότι οι δηλώσεις
του δεν σηματοδοτούν κάποια
αλλαγή των τουρκικών θέσεων
έναντι της Συρίας.

Από την αρχή του πολέμου
στη Συρία το 2011 η Άγκυρα, η
οποία έχει αναπτύξει στρατιώτες
στη μεθόριο με τη γειτονική της
χώρα, δηλώνει σθεναρά την

αντίθεσή της στο καθεστώς του
Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ
Άσαντ και στηρίζει τις ομάδες
των ανταρτών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν είχε χαρακτη-
ρίσει τον Μάιο το καθεστώς
Άσαντ «δολοφονικό».

Οι δηλώσεις του Τσαβούσο-
γλου έγιναν λίγο μετά τη συνά-
ντηση στις 5 Αυγούστου του Ερ-
ντογάν με τον Ρώσο ομόλογό
του Βλαντιμίρ Πούτιν, συμμά-
χου της Δαμασκού, ο οποίος πιέ-
ζει για την εξομάλυνση των σχέ-
σεων Τουρκίας - Συρίας.

Η Αγκυρα επανέλαβε την έκκλησή της για
«συμφιλίωση» των Σύρων ανταρτών με τη Δαμασκό

O Τούρκος υπουργός ΕξωτερικώνΜεβλούτ Τσαβούσογλου.

ΑσΟσιεΪΤενΤ Πρεσ

Στην «Daily Mail» αναδημο-
σιεύονται βίντεο και φωτογρα-
φίες από την παρουσία του
Μπόρις Τζόνσον στην Ελλάδα
με σχόλια όπως ότι «ηγείται μιας
κυβέρνησης-φάντασμα».

Στη Βρετανία υπάρχουν ήδη
αρκετές αντιδράσεις, καθώς πο-
λίτες, ΜΜΕ αλλά και άλλοι πο-
λιτικοί επικρίνουν τη στάση του
Μπόρις Τζόνσον, που εξακολου-
θεί να βρίσκεται σε διακοπές και
να απουσιάζει από τη Βρετανία
όσο η χώρα πλήττεται από πρω-
τοφανείς συνθήκες ξηρασίας, εν
μέσω ακρίβειας, αλλά και στον
απόηχο της πολιτικής κρίσης.

Αφού εθεάθη στη Νέα Μά-
κρη, όπου ψώνισε με τη σύζυγό
του από σούπερ μάρκετ, τώρα ο
Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην
Κάρυστο για την επόμενη στάση
των διακοπών του, ενώ νωρίτε-
ρα το ζευγάρι βρέθηκε στη Σλο-
βενία για τον μήνα του μέλιτος.

Οι Εργατικοί, από τη μεριά
τους, κατηγορούν τον Τζόνσον
πως αντιμετωπίζει τους τελευ-
ταίους μήνες ως «ένα μεγάλο
πάρτι» -μάλιστα, εν μέσω κρίσε-

ων που ταρακουνούν τη χώρα
και τον κόσμο. Αλλοι επικριτές
κάνουν λόγο για μια «κυβέρνη-
ση-ζόμπι».

Η βουλευτής των Εργατικών,
Μέρι Κέλι Φόι, έγραψε στα so-
cial media για το «ημερολόγιο
του Μπόρις Τζόνσον»: «Πέμπτη:
Δεν ανακοινώνεται νέα στήριξη
για τους πολίτες που πασχίζουν
να πληρώσουν τους αυξανόμε-
νους λογαριασμούς. Σάββατο:
Διακοπές στην Ελλάδα. Σας κο-
ροϊδεύει», έγραψε η βουλευτής,
αναφερόμενη στις διακοπές του
Μπόρις Τζόνσον.

Οι Τόρις, πάντως, επιμένουν
ότι ο Τζόνσον εξακολουθεί να
εργάζεται και ότι εάν προκύ-
ψουν έκτακτα ζητήματα που
απαιτούν απόφαση σε επίπεδο
πρωθυπουργού, ο απερχόμενος
ηγέτης των Συντηρητικών θα
αναλάβει δράση.

Σε φωτογραφίες που δημοσι-
εύει η βρετανική εφημερίδα
«Daily Mail», φαίνεται ο Μπόρις
Τζόνσον στο εστιατόριο «Το Αι-
γαίο», χαλαρός, με ένα μπλου-
ζάκι και το χαρακτηριστικό ατη-
μέλητο κούρεμά του, σε μια θέ-
ση δίπλα από τη θάλασσα. 

Οργή στη Βρετανία για
τις ανέμελες διακοπές

του Τζόνσον στην Ελλάδα 
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Σημαντική υπέρβαση
έναντι του στόχου παρουσιά-
ζουν τα έσοδα από φόρους το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου -
Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία εκτέλε-
σης του κρατικού προϋπολογι-
σμού που ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η υπέρβαση
έναντι του στόχου έφτασε τα
5,1 δισ. ευρώ με τα συνολικά
φορολογικά έσοδα να ανέρχο-
νται στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στα 31,094 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 19,9%
έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκ-
θεση του Προϋπολογισμού
2022.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν
επίσης η υπέρβαση των εσό-
δων, έναντι του στόχου και για
τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, η
υπέρβαση ήταν 1,582 δισ. ευρώ
φθάνοντας συνολικά 6,421 δισ.
ευρώ, με αύξηση έναντι του
στόχου κατά 32,7%.

Ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης σχολιάζοντας τη θετική
αυτή εξέλιξη στην πορεία των
εσόδων, αναφέρθηκε στην
αντοχή που δείχνει η ελληνική
οικονομία παρά τις τεράστιες
εξωγενείς πιέσεις.

Η δήλωση του 
Θoδωρή Σκυλακάκη

«Η καλή πορεία των δημο-
σίων εσόδων συνεχίζεται και
τον μήνα Ιούλιο. Είναι συνυφα-
σμένη με την αντοχή που επι-
δεικνύει η ελληνική οικονομία
στις τεράστιες εξωγενείς πιέσεις
που αντιμετωπίζει τα τελευταία
χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντική εί-
ναι η μαζική επιστροφή του
ενός τρίτου σχεδόν της επιστρε-
πτέας προκαταβολής από τις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
παρά το γεγονός ότι υπήρχε ως
εναλλακτική η εξόφληση σε πά-
ρα πολλές και χαμηλού επιτο-
κίου δόσεις. Η μαζική αυτή επι-
στροφή αποδεικνύει ότι κάτι
έχει αρχίσει να αλλάζει στο ίδιο
το επιχειρηματικό μοντέλο των
μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων» δήλωσε σχετικά ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θόδωρος Σκυλακάκης.

Η ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών
 Σύμφωνα με τα προσωρινά

στοιχεία εκτέλεσης του κρατι-
κού προϋπολογισμού, σε τρο-
ποποιημένη ταμειακή βάση, για
την περίοδο του Ιανουαρίου -
Ιουλίου 2022, παρουσιάζεται
έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρα-
τικού προϋπολογισμού ύψους

4,591 δισ. ευρώ έναντι στόχου
για έλλειμμα 9,180 δισ. ευρώ
που έχει περιληφθεί για το
αντίστοιχο διάστημα του 2022
στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2022 και ελ-
λείμματος 12,515 δισ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2021.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα δια-
μορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους
1,67 δισ. ευρώ, έναντι στόχου
για πρωτογενές έλλειμμα 5,808
δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελ-
λείμματος 9,063 δισ. ευρώ για
την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσό-
δων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 33,697 δισ. ευ-
ρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κα-
τά 4,797 δισ. ευρώ ή 16,6%
έναντι της εκτίμησης για το
αντίστοιχο διάστημα που έχει
περιληφθεί στην εισηγητική έκ-
θεση του Προϋπολογισμού
2022, παρά τα μειωμένα έσοδα
του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρα-
τικού προϋπολογισμού ανήλ-

θαν σε 36,846 δισ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 5,556 δισ. ευρώ ή
17,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλ-
θαν σε 31,094 δισ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 5,167 δισ. ευρώ ή
19,9% έναντι του στόχου που
έχει περιληφθεί στην εισηγητι-
κή έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2022. Η υπερεκτέλεση
αυτή οφείλεται στην παράταση
της προθεσμίας πληρωμής των
τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέ-
λος Φεβρουαρίου 2022, στην
καλύτερη απόδοση των φόρων
του προηγούμενου έτους που
εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι
και το τέλος Φεβρουαρίου
2022, στην καλύτερη απόδοση
στην είσπραξη των φόρων του
τρέχοντος έτους, καθώς και
στην είσπραξη των τριών πρώ-
των δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά
τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και
Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι
θα εισπραχθούν τους μήνες Σε-
πτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμ-
βριο αντίστοιχα. Ειδικά για τον
μήνα Ιούλιο, τα έσοδα ενισχύ-
θηκαν από τη σημαντική εί-
σπραξη της επιστρεπτέας προ-
καταβολής που ανήλθε σε 897
εκατ. ευρώ περίπου για τον εν
λόγω μήνα.

Υπέρβαση 
φορολογικών εσόδων 

κατά 5,1 δισ. ευρώ

O Μπόρις Τζόνσον με την σύζυγό του Κάρι Σίμοντς, πριν από
λίγες ημέρες, σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Μάκρη.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Ο Ντμίτρι Βρού-
μπελ, ο Ρώσος ζωγράφος και
δημιουργός του διάσημου γκρά-
φιτι που απεικονίζει τον ηγέτη
της Σοβιετικής Ενωσης Λεονίντ
Μπρέζνιεφ να φιλά στο στόμα
τον τότε ηγέτη της Ανατολικής
Γερμανίας Έριχ Χόνεκερ, με τίτ-
λο «Κύριε: βοήθησέ με να επι-
ζήσω ανάμεσα σ' αυτή την θα-
νατηφόρο αγάπη», άφησε την
τελευταία του πνοή στις 14 Αυ-
γούστου στο Βερολίνο σε ηλικία
62 ετών.

Πολλοί μπορεί να μην γνώ-
ριζαν τον Βρούμπελ, αλλά το
πιο διάσημο έργο του ήταν αυ-
τό το γκράφιτι που είχε ζωγρα-
φίσει στο Τείχος του Βερολίνου
και μάλιστα από την πλευρά
του ανατολικού Βερολίνου,
πριν αυτό γκρεμιστεί.

Τη φωτογραφία με το φιλί
των δύο ηγετών, που είχε τρα-
βήξει ο Γάλλος φωτογράφος Ρεζί
Μποσιού, την είχε δείξει στον
Βρούμπελ μια γνωστή του από
το Παρίσι, γράφει η ρωσική
ιστοσελίδα Snob.ru. Ο ίδιος
βλέποντας την φωτογραφία είχε
πει τότε: «Αυτό ήταν ένα απο-
κρουστικό, αηδιαστικό πράγμα,
στην αρχή παρά λίγο να ξερά-

σω, αλλά παρόλα αυτά όπως
συμβαίνει συνήθως, ήθελα να
καταγράψω αυτό που δεν κα-
ταγράφεται στην τέχνη και αυ-
τό το έργο άρχισε κατά κάποιο
τρόπο να μου γίνεται έμμονη
ιδέα». Τα πρώτα σκίτσα του

μελλοντικού γκράφιτι τα είχε
δει ο ποιητής και ζωγράφος
Ντμίτρι Πριγκόφ, ο οποίος και
του είπε: «Καλό θα ήταν να γί-
νει στο Τείχος του Βερολίνου».
Ο Βρούμπελ γέλασε θεωρώντας
ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν ρεαλι-

στικό.
Στις αρχές του 1990, την

γκαλερί που είχε δημιουργήσει
στο διαμέρισμά του, επισκέ-
φθηκε ο γκαλερίστας Αλεξάντρ
Μπροντόφσκι ο οποίος είχε έρ-
θει από το Βερολίνο για να βρει
ζωγράφους για την πρώτη έκ-
θεση του σοβιετικού αβανγκάρ-
ντ στην Ανατολική Γερμανία. Ο
Μπροντόφκσι προσκάλεσε τον
Βρούμπελ προτείνοντάς του να
ζωγραφίσει στο Τείχος του Βε-
ρολίνου. Πολλοί γνωστοί του εί-
χαν χαρακτηρίσει την πρόταση
«βλακώδη» αφού σε κάνα δύο
μήνες θα γκρέμιζαν το Τείχος
του Βερολίνου, προτείνοντάς
του να πάει στο Δυτικό Βερολί-
νο και να κάνει εκθέσεις στις
γκαλερί εκεί. Ο Βρούμπελ απο-
φάσισε παρά τις αμφιβολίες να
πάει στην Ανατολική Γερμανία.

Φτάνοντας στο Βερολίνο και
στο σημείο του Τείχους όπου
θα ζωγράφιζε υπήρχε ένα φορ-
τηγό με χρώματα, ενώ σε μερι-
κά σημεία είχαν κάποιοι καλλι-
τέχνες ζωγραφίσει τα έργα τους,
το δε σημείο αυτό άρχισαν να
το αποκαλούν East Side Gallery
(γκαλερί της ανατολικής πλευ-
ράς).

Πέθανε ο Ρώσος ζωγράφος Ντμίτρι Βρούμπελ

Το γκράφιτι στο Τείχος του Βερολίνου που απεικονίζει τον
ηγέτη της Σοβιετικής Ενωσης Λεονίντ Μπρέζνιεφ να φιλά στο
στόμα τον τότε ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας Εριχ Χόνεκερ.

ευρωκινηση

Σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία
εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού 
που ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών

Facebook batsoulis t. Nikos



ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ εναντιώθηκε, προχθές
Δευτέρα, στη δημοσιοποίηση δι-
καστικού εγγράφου που θεωρεί-
ται πως μπορεί να φωτίσει τους
λόγους που η ομοσπονδιακή
αστυνομία έκανε άνευ προη-
γουμένου έρευνα σε σπίτι του
Ρεπουμπλικανού πρώην προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ την πε-
ρασμένη εβδομάδα.

Η επιχείρηση του FBI στην
πολυτελή κατοικία του κ. Τραμπ
στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριδα
—ουδέποτε είχε γίνει τέτοια σε
σπίτι πρώην προέδρου— προ-
κάλεσε πολιτική θύελλα στις
ΗΠΑ, με τον μεγιστάνα και τους
οπαδούς του να καταγγέλλουν
«κυνήγι μαγισσών».

Αρκετές οργανώσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων ΜΜΕ, απαίτη-
σαν από τον δικαστή να δώσει
στη δημοσιότητα το δικαστικό
έγγραφο στο οποίο εξηγούνται
οι λόγοι που θεωρήθηκε απα-

ραίτητο να διεξαχθεί έρευνα.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης

όμως αντέτεινε πως η δημοσιο-
ποίηση των λόγων «θα έπληττε
ανεπανόρθωτα την ποινική
έρευνα σε εξέλιξη», σύμφωνα
με δικόγραφο.

Την Παρασκευή, κατόπιν αι-
τήματος εισαγγελέων αυτή τη
φορά, δικαστής δημοσιοποίησε
το ένταλμα έρευνας και κατά-
λογο των εγγράφων που βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν.

Ομως, αντίθετα με το πρώτο
πακέτο εγγράφων, το ντοκου-
μέντο που ζητείται να δημοσιο-
ποιηθεί αυτή τη φορά περιέχει
«πολύ ευαίσθητες πληροφορίες
για τους μάρτυρες», τις τεχνικές
που χρησιμοποίησε η Αστυνο-
μία και γεγονότα «εξαιρετικά
σημαντικά για την έρευνα»,
έκρινε το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης.

Η δημοσιοποίησή του θα
μπορούσε να αποκαλύψει τη
στρατηγική των ερευνητών και

να «θέσει σε κίνδυνο (σ.σ.: την
επιτυχία) της έρευνας», πρόσθε-
σε.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που
αποκαλύφθηκαν την Παρα-
σκευή, η Δικαιοσύνη υποψιάζε-
ται πως ο Ρεπουμπλικανός πρώ-
ην Πρόεδρος παραβίασε την
αμερικανική νομοθεσία για την
κατασκοπεία, που είναι εξαιρε-
τικά αυστηρή ως προς την κα-
τοχή εμπιστευτικών εγγράφων.
Ο κατάλογος των ντοκουμέντων
που κατασχέθηκαν συμπεριλαμ-
βάνει αρκετά που είχαν διαβάθ-
μιση «Top Secret» («Ακρως
Απόρρητο»).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
αφήνει ολοένα πιο έντονα τε-
λευταία να εννοηθεί ότι θα ρι-
χτεί ξανά στην κούρσα για τον
Λευκό Οίκο το 2024, διαβεβαί-
ωσε από την πλευρά του πως τα
έγγραφα που βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν ήταν αποχαρακτη-
ρισμένα.

Τη Δευτέρα, κατήγγειλε ότι

κατασχέθηκαν διαβατήριά του
και δήλωσε θύμα «επίθεσης
εναντίον πολιτικού αντιπάλου
που όμοιά της δεν έχουμε ξα-

ναδεί ποτέ στη χώρα μας». Οι
ΗΠΑ γίνονται «Τρίτος Κόσμος!»,
είπε ο μεγιστάνας των ακινή-
των.
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του σκέψη είχε περάσει από την
αβεβαιότητα σχετικά με τις προ-
θέσεις της Ρωσίας, στην ανησυ-
χία ότι ήταν υπερβολικά επιφυ-
λακτικός σχετικά με τις προοπτι-
κές έναρξης πολέμου μεταξύ
των δύο χωρών.

Η συνεδρίαση ήταν μία από
τις πολλές συναντήσεις που εί-
χαν οι αξιωματούχοι για την
Ουκρανία εκείνο το φθινόπωρο
-μερικές φορές συγκεντρώνο-
νταν σε μικρότερες ομάδες- αλ-
λά ήταν αξιοσημείωτη για τη
λεπτομερή εικόνα των πληρο-
φοριών που παρουσιάστηκαν.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η
αντιπρόεδρος Χάρις πήραν τις
θέσεις τους σε πολυθρόνες
μπροστά στο τζάκι, ενώ ο
υπουργός Εξωτερικών Αντονι
Μπλίνκεν, ο υπουργός Αμυνας
Λόιντ Οστιν και ο στρατηγός
Μαρκ Α. Μίλεϊ, αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Στρατού, κά-
θισαν μαζί με τους διευθυντές
των εθνικών μυστικών υπηρε-
σιών και της CIA σε διπλανές
θέσεις.

Τους είχε ανατεθεί από τον
Σάλιβαν να συντάξουν μια συ-
νολική επισκόπηση των προθέ-
σεων της Ρωσίας και έτσι ενη-
μέρωσαν τον Μπάιντεν ότι οι
πληροφορίες σχετικά με τα επι-
χειρησιακά σχέδια του Πούτιν,
έδειχναν ότι όλα ήταν πλέον
έτοιμα για μια ολική επίθεση.

Οι αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες είχαν διεισδύσει σε

πολλά πόστα της πολιτικής ηγε-
σίας, του κατασκοπευτικού μη-
χανισμού και του στρατού της
Ρωσίας, από τα ανώτερα επίπε-
δα μέχρι τους απλούς στρατιώ-
τες, σύμφωνα με Αμερικανούς
αξιωματούχους.

Πολύ πιο ριζοσπαστικά από
την προσάρτηση της Κριμαίας
από τη Μόσχα το 2014 και την
υποκίνηση ενός αυτονομιστι-
κού κινήματος στην ανατολική
Ουκρανία, τα σχέδια του Πού-
τιν προέβλεπαν την κατάληψη
του μεγαλύτερου μέρους της

χώρας.
Χρησιμοποιώντας χάρτες, ο

Μίλεϊ έδειξε τις θέσεις των ρω-
σικών στρατευμάτων και το ου-
κρανικό έδαφος που σκόπευαν
να κατακτήσουν. Ηταν ένα σχέ-
διο τολμηρού χαρακτήρα, ένα
σχέδιο που θα μπορούσε να
αποτελέσει άμεση απειλή για
την ανατολική πτέρυγα του ΝΑ-
ΤΟ ή ακόμη και να καταστρέ-
ψει την αρχιτεκτονική ασφάλει-
ας της Ευρώπης μετά τον Β' Πα-
γκόσμιο Πόλεμο.

Καθώς άκουγε την ενημέρω-

ση, ο Μπάιντεν, ο οποίος είχε
αναλάβει τη θέση του Προέ-
δρου υποσχόμενος να κρατήσει
τη χώρα μακριά από νέους πο-
λέμους, ήταν αποφασισμένος
ότι ο Πούτιν έπρεπε είτε να
αποτραπεί είτε να αντιμετωπι-
στεί και ότι οι Ηνωμένες Πολι-
τείες δεν πρέπει να δράσουν
μόνες τους.

Ωστόσο, το ΝΑΤΟ απέχει πο-
λύ από το να κρατά ενιαία στά-
ση ως προς τον τρόπο αντιμε-
τώπισης της Μόσχας και η αξιο-
πιστία των ΗΠΑ ήταν αδύναμη.

Μετά την καταστροφική κατο-
χή του Ιράκ, το χάος που ακο-
λούθησε την αποχώρηση των
ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και
τέσσερα χρόνια που ο πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε
να υπονομεύσει τη Συμμαχία,
δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι ο
Μπάιντεν θα μπορούσε να ηγη-
θεί αποτελεσματικά μιας δυτι-
κής απάντησης σε μια επεκτα-
τική Ρωσία.

Η Ουκρανία ήταν μια ταραγ-
μένη πρώην σοβιετική δημοκρα-
τία με ιστορικό διαφθοράς και

έναν νέο πρόεδρο, τον Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι και η απάντηση
των ΗΠΑ και των συμμάχων
τους στην προηγούμενη ρωσική
επιθετικότητα εναντίον της ήταν
περιορισμένη. Δεδομένων λοι-
πόν των συνθηκών αυτών οι
Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν
στην πολύ δύσκολη θέση να
προσπαθήσουν να πείσουν τόσο
τους συμμάχους όσο και τον Ου-
κρανό Πρόεδρο για τον μεγάλο
κίνδυνο της ρωσικής εισβολής
που αιωρούνταν πάνω από τη
χώρα.

Οι ΗΠΑ δυσκολεύτηκαν να πείσουν συμμάχους και Ζελένσκι για τον πόλεμο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).
Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε
χθες τη δοκιμή ενός διηπειρω-
τικού βαλλιστικού πυραύλου
«Minuteman III», που είχε κα-
θυστερήσει προκειμένου να
αποφευχθεί η κλιμάκωση των
εντάσεων με το Πεκίνο στη
διάρκεια μιας επίδειξης δύναμης
της Κίνας κοντά στην Ταϊβάν νω-
ρίτερα αυτό τον μήνα.

Η Κίνα ανέπτυξε δεκάδες αε-
ροσκάφη και εκτόξευσε πραγ-
ματικούς πυραύλους στο Στενό
της Ταϊβάν μετά την επίσκεψη
της προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσυ
Πελόζι στο αυτοδιοικούμενο νη-
σί. Η Κίνα θεωρεί πως η Ταϊβάν
είναι μέρος της επικράτειάς της
και δεν έχει αποκηρύξει τη χρή-
ση βίας για να τη θέσει υπό τον
έλεγχό της.

Η δοκιμή έδειξε «την ετοιμό-
τητα των πυρηνικών δυνάμεων
των ΗΠΑ και παρέχει εμπιστο-
σύνη στη θανατηφόρα ικανότη-
τα και την αποτελεσματικότητα
της πυρηνικής αποτροπής του
έθνους», ανέφερε σε μια ανα-
κοίνωση ο στρατός των ΗΠΑ.

Ο στρατός ανέφερε πως εί-
χαν γίνει περίπου 300 δοκιμές
προηγουμένως και αυτή δεν
ήταν αποτέλεσμα οποιουδήποτε
συγκεκριμένου διεθνούς γεγο-
νότος.

Τον Απρίλιο, ο στρατός των
ΗΠΑ ακύρωσε τη δοκιμή του
διηπειρωτικού βαλλιστικού πυ-
ραύλου του «Minuteman III». Η
καθυστέρηση αυτή είχε σκοπό
να μειωθούν οι πυρηνικές εντά-
σεις με τη Ρωσία στη διάρκεια
του συνεχιζόμενου πολέμου
στην Ουκρανία.

Ο «Minuteman III», που μπο-
ρεί να φέρει πυρηνική κεφαλή,
κατασκευάστηκε από την
Μπόινγκ (BA.N) και είναι κλειδί
για το στρατηγικό οπλοστάσιο
του στρατού των ΗΠΑ. Ο πύ-
ραυλος έχει βεληνεκές 6.000+
μιλίων (9.660+ χιλιομέτρων)
και ταχύτητα περίπου 15.000 μι-
λίων την ώρα (24.000 χιλιομέ-
τρων την ώρα).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν είπε τον Φεβρουάριο πως
οι πυρηνικές δυνάμεις της χώ-
ρας του θα πρέπει να τεθούν σε
κατάσταση υψηλού συναγερ-
μού, προκαλώντας φόβους ότι η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
θα μπορούσε να οδηγήσει σε
πυρηνικό πόλεμο. Ομως αξιω-
ματούχοι των ΗΠΑ έχουν πει
πως δεν βλέπουν μέχρι στιγμής
τον λόγο να αλλάξουν τα επίπε-
δα πυρηνικού συναγερμού των
ΗΠΑ.

Δοκιμή
διηπειρωτικού
βαλλιστικού
πυραύλου

τροπής των εκλογικών αποτελε-
σμάτων στην Τζόρτζια, πρόκει-
ται να καταθέσει την Τετάρτη
ενώπιον ειδικού σώματος ενόρ-
κων που συγκροτήθηκε κατόπιν
αιτήματος της Γουίλις. Ο δικη-
γόρος του Τζουλιάνι αρνήθηκε
να πει αν θα απαντήσει σε ερω-
τήσεις ή όχι.

Ο ειδικός εισαγγελέας Νέι-
θαν Γουέιντ ειδοποίησε την
ομάδα του Τζουλιάνι στην Ατ-
λάντα ότι βρίσκεται στο στόχα-
στρο της έρευνας, δήλωσε τη
Δευτέρα ο δικηγόρος του Τζου-
λιάνι Ρόμπερτ Κοστέλο. Την εί-
δηση της αποκάλυψης μετέδω-
σε πρώτη η εφημερίδα «New
York Times».

Μιλώντας σε ραδιοφωνική
εκπομπή της Νέας Υόρκης τη
Δευτέρα, ο Τζουλιάνι είπε ότι

είχε υπηρετήσει ως δικηγόρος
του Τραμπ στην Τζόρτζια.

«Αν το κάνεις αυτό σε έναν
δικηγόρο, δεν υπάρχει πια Αμε-
ρική», είπε.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας
ομοσπονδιακός δικαστής δήλω-
σε ότι ο γερουσιαστής Λίντσεϊ
Γκράχαμ πρέπει να καταθέσει
ενώπιον του ειδικού σώματος
ενόρκων. Οι εισαγγελείς δήλω-
σαν ότι θέλουν να ρωτήσουν
τον Γκράχαμ σχετικά με τα τη-
λεφωνήματα που ακούγονται
ότι έκανε στον πολιτειακό
υπουργό Εξωτερικών της Τζόρ-

τζια, Μπραντ Ραφενσπέργκερ,
και στο προσωπικό του τις εβδο-
μάδες μετά τις εκλογές.

Η Γουίλις κατέθεσε τον πε-
ρασμένο μήνα αιτήσεις με τις
οποίες ζητούσε να γίνει κατά-
θεση από επτά συνεργάτες και
συμβούλους του Τραμπ.

Ζητώντας την κατάθεση του
Τζουλιάνι, η Γουίλις τον κατο-
νόμασε ως προσωπικό δικηγόρο
του Τραμπ και ως επικεφαλής
δικηγόρο της εκστρατείας του.
Έγραψε ότι ο ίδιος και άλλοι
εμφανίστηκαν σε συνεδρίαση
της Επιτροπής της Πολιτειακής
Γερουσίας και παρουσίασαν ένα
βίντεο που, σύμφωνα με τον
Τζουλιάνι, έδειχνε υπαλλήλους
να παράγουν «βαλίτσες» με πα-
ράνομα ψηφοδέλτια από άγνω-
στες πηγές, έξω από το οπτικό
πεδίο των εκλογικών παρατη-
ρητών.

Στο στόχαστρο έρευνας ο Τζουλιάνι για τις εκλογές

AP Photo/MAry AltAffEr, filE

«Οχι» του υπουργείου Δικαιοσύνης στη
δημοσιοποίηση των λόγων της έρευνας

κόστος των συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων στα 2.000 δολά-
ρια ετησίως για τους δικαιούχους
του «Medicare». Θα βοηθήσει
επίσης περίπου 13 εκατομμύρια
Αμερικανούς να πληρώσουν για
την ασφάλιση υγείας, επεκτεί-
νοντας τα επιδόματα που δόθη-
καν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας του κορωνοϊού.

Τα μέτρα θα λάβουν χρημα-
τοδότηση μέσα από νέους φό-
ρους στις μεγάλες εταιρείες και
από την εντατικοποίηση της επι-
βολής της φορολογικής νομοθε-
σίας από την Υπηρεσία Ελέγχου
Εισοδήματος των ΗΠΑ (IRS) σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα με
μεγάλα εισοδήματα, ενώ τα πρό-
σθετα κεφάλαια θα πάνε για τη
μείωση του ομοσπονδιακού ελ-
λείμματος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων
ενέκρινε την Παρασκευή το νο-
μοσχέδιο με κομματική πλειο-
ψηφία 220-207. Είχε περάσει
και από τη Γερουσία λίγες ημέ-
ρες νωρίτερα, με την αντιπρόε-
δρο Κάμαλα Χάρις να σπάει την
ισοψηφία 50-50 με την ψήφο

της.
Ο Μπάιντεν πρόκειται να

υπογράψει το νομοσχέδιο κατά
τη διάρκεια μιας μικρής τελετής
στον Λευκό Οίκο, στο διάστημα

μεταξύ της επιστροφής του από
τις παραθαλάσσιες διακοπές στη
Νότια Καρολίνα και την αναχώ-
ρησή του για το σπίτι του στο
Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέαρ.

Σχεδιάζει να διοργανώσει μια με-
γαλύτερη «γιορτή» για την υπο-
γραφή του νομοσχεδίου στις 6
Σεπτεμβρίου, μόλις οι νομοθέτες
επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον.

Η υπογραφή επισφραγίζει μια
έντονη νομοθετική παραγωγικό-
τητα για τον Μπάιντεν και το
Κογκρέσο, οι οποίοι μέσα σε
τρεις μήνες ενέκριναν σχέδια νό-
μου για τις παροχές των βετερά-
νων, τη βιομηχανία ημιαγωγών
και τον έλεγχο της οπλοκατοχής
για τους νέους αγοραστές. Ο
Πρόεδρος και οι νομοθέτες έδω-
σαν επίσης απαντήσεις μέσω
πράξεων στην εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και υποστή-
ριξαν την ένταξη της Σουηδίας
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Με το ποσοστό αποδοχής του
Μπάιντεν να βρίσκεται ακόμη
χαμηλά, οι Δημοκρατικοί ελπί-
ζουν ότι η σειρά των επιτυχών
αυτών κινήσεων θα δώσει ώθηση
στις πιθανότητές τους να διατη-
ρήσουν τον έλεγχο της Ουάσι-
γκτον στις ενδιάμεσες εκλογές
του Νοεμβρίου.

Στον Μπάιντεν το ν/σ για την Οικονομία, το Κλίμα και την Υγεία
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Ο πρώην δήμαρχος της Νέας
Υόρκης και στενός συνεργά-
της του Ντόναλντ Τραμπ,
Ρούντι Τζουλιάνι μιλάει κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που στις 7 Ιουνίου 2022 στη
Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν μιλά κατά την διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου στην
Ανατολική Αίθουσα του Λευ-
κού Οίκου, την Τετάρτη 10
Αυγούστου 2022, στην Ουά-
σιγκτον.

AP Photo/StEvE hElbEr

Αεροφωτογραφία της πολυτελούς έπαυλης Μαρ-α-Λάγκο του
πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαινόταν την Τετάρτη
10 Αυγούστου 2022, στο Παλμ Μπιτς της νότιας Φλόριδας. 

A
P 

Ph
o

t
o

/E
v

A
n

 v
u

c
c

i



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤoY 2022 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 9

Τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων
αμερικανικών εφημερίδων, όπως
δημοσιεύθηκαν χθες, Τρίτη 16 Αυ-
γούστου:

«Boston Globe»
Η λύση για το στεγαστικό είναι
πολύ κοντά.

«Chicago Tribune»
Ο κολυμβητής που δεν το βάζει
κάτω.

«Los Angeles Times»
Εντάσεις γύρω από τη συμφωνία
για το νερό.

«New York Post»
Τα σύνορα έφτασαν στο Μπρό-
ντγουεϊ.

«New York Times»
Ερευνα στοχοποιεί τον Τζιουλιά-
νι.

«Wall Street Journal»
Η οικονομική ανάπτυξη της Κί-
νας συρρικνώνεται.

«Washington Post»
Συνεργάτες του Τραμπ αντέγρα-
ψαν εκλογικά στοιχεία σε πολ-
λές πολιτείες.

«Washington Times»
Ο Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος
με τον Γκάρλαντ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ τύπος

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΤΣΕΓΕΝ. ΓΟΥΑΪΟΜΙΝΓΚ.
(«ΑΠΕ-ΜΠΕ»). Η Ρεπουμπλικα-
νή βουλευτής Λιζ Τσένεϊ, δοσμέ-
νη σε μεθοδική μάχη εναντίον
του Ντόναλντ Τραμπ, αναμενό-
ταν, εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου, να γευτεί οδυνηρή
ήττα χθες στο Γουαϊόμινγκ, πο-
λιτεία αγκυροβολημένη στη Δε-
ξιά, όπου η υποψήφια την οποία
υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος
φέρεται να οδεύει σε καθαρή νί-
κη.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις,
η Χάριετ Χάγκεμαν έχει διαφορά
περίπου 20 μονάδων στην κούρ-
σα για το χρίσμα του κόμματος
ώστε να διεκδικήσει την έδρα
στη Βουλή των Αντιπροσώπων
στις ενδιάμεσες εκλογές του Νο-
εμβρίου. Πρόσφατη έρευνα του
Πανεπιστημίου του Γουαϊόμινγκ
της δίνει ως ακόμη και 30 μονά-
δες διαφορά.

Η κα Τσένεϊ, 56 ετών, συγκα-
ταλέγεται στα μαύρα πρόβατα
του δισεκατομμυριούχου αφό-
του έγινε μέλος της ειδικής Εξε-
ταστικής Επιτροπής της Βουλής
των Αντιπροσώπων που διενερ-
γεί έρευνα για τον ρόλο του κ.
Τραμπ στην επίθεση στο ομο-
σπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ια-
νουαρίου 2021.

Η κόρη του πρώην αντιπρο-
έδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσένεϊ εί-
ναι συμπρόεδρος της Ειδικής
Εξεταστικής Επιτροπής, για την
οποία ο κ. Τραμπ διέπραξε «πα-
ράλειψη καθήκοντος» κατά τη
διάρκεια της επίθεσης οπαδών
του για να προσπαθήσουν να
εμποδίσουν την επικύρωση από
το Κογκρέσο της νίκης του Δη-
μοκρατικού προέδρου Τζο
Μπάιντεν στις προεδρικές εκλο-
γές του 2020.

Αντιδρώντας, ο 45ος πρόε-
δρος των ΗΠΑ πολλαπλασίασε
τις επιθέσεις του εναντίον της
«άπιστης και πολεμοκάπηλης»
κυρίας Τσένεϊ, ρίχνοντας όλο
του το βάρος για να υποστηρίξει
την αντίπαλό της Χάριετ Χάγκε-
μαν, δικηγόρο 59 ετών μεγαλω-
μένη σε ράντσο, στο πλευρό της
οποίας πήγε να κάνει εκστρα-
τεία στα τέλη Μαΐου.

Στην πολιτεία όπου ο κ. Τρα-
μπ κέρδισε πάνω από το 70%

των ψήφων το 2020, η Χάριετ
Χάγκεμαν τάσσεται αξιοσημείω-
τα υπέρ της θεωρίας του περι-
βάλλοντος Τραμπ περί του ότι η
έκβαση των εκλογών του 2020
ήταν το αποτέλεσμα «κλοπής»,
ότι ο Ρεπουμπλικανός πρώην
πρόεδρος κέρδισε — παρότι δεν
υπάρχει καμία απόδειξη γι’ αυ-
τό.

Απειλές θανάτου
Από τη δική της πλευρά, η

Λιζ Τσένεϊ, η οποία είχε ταχθεί

υπέρ της παύσης από το αξίωμα
του μεγιστάνα, που τελικά γλί-
τωσε από αυτή την τύχη, προ-
σπαθεί σκληρά εδώ και πάνω
από έναν χρόνο να καταρρίψει
αυτόν τον ισχυρισμό, που πι-
στεύουν εκατομμύρια οπαδοί
του κ. Τραμπ.

Από την ώρα που άρχισε να
συμμετέχει στην έρευνα της Ει-
δικής Εξεταστικής Επιτροπής
της Βουλής των Αντιπροσώπων
σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ

και του περιβάλλοντός του, δέ-
χθηκε απειλές κατά της ζωής
της και πλέον δεν μετακινείται
παρά με αστυνομική συνοδεία.
Είναι έτσι αναγκασμένη να διε-
ξάγει προεκλογική εκστρατεία
σαν φάντασμα, χωρίς δημόσιες
συγκεντρώσεις, ούτε εκδηλώ-
σεις.

«Άσχετα του πόσο χρόνος θα
απαιτηθεί για αυτή τη μάχη μας,
είναι μια μάχη που θα κερδί-
σουμε. Εκατομμύρια Αμερικα-
νοί σε όλη τη χώρα μας —Ρε-
πουμπλικανοί, Δημοκρατικοί,
ανεξάρτητοι— είναι ενωμένοι
για την ελευθερία», τόνισε η Λιζ
Τσένεϊ σε μαγνητοσκοπημένο
μήνυμά της που διένειμε το

Σαββατοκύριακο.
«Είμαστε πιο δυνατοί, πιο

αφοσιωμένοι και πιο αποφασι-
σμένοι από αυτούς που προσπα-
θούν να καταστρέψουν τη δη-
μοκρατία μας. Αυτή είναι η με-
γάλη αποστολή μας και θα νι-
κήσουμε», διαβεβαίωσε.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον σε
περίπτωση ήττας γι’ αυτήν που
υποσχέθηκε να κάνει το παν
προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ
να μην πλησιάσει καν ποτέ ξανά
το Οβάλ Γραφείο; Οι φήμες τη
θέλουν να τρέφει φιλοδοξίες για
τη διεκδίκηση του Λευκού Οί-
κου το 2024, κατεβαίνοντας ως
ανεξάρτητη υποψήφια στην
κούρσα αν χρειάζεται.

Η Λιζ Τσένεϊ είναι αντιμέτωπη με μια βέβαιη ήττα

Επάνω: Η υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων Χάριετ Χάγκεμαν
συνομιλεί με υποστηρικτές της σε προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Τσεγέν. Δεξιά:  Η αντιπρό-
εδρος Λιζ Τσένεϊ, μιλάει καθώς η Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά
την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο πραγματοποιεί συνεδρίαση. 

ΑΡ PhotoS

ΤΟ ΛΟΤΤΟ

Στην κλήρωση της Δευτέρας 
οι αριθµοί που κερδίζουν είναι:

NEA ΥΟΡΚΗ

DAilY no.: 1 9 8
Win 4: 6 0 2 5 
PicK 10: 1 12 20 23 24 28 31
37 39 40 44 46 51 53 54 57 66
67 68 77 
tAKe-5: 1 8 20 26 31 

NEA ΙΕΡΣΕΗ

PicK 3: 2 7 0 FB 2
PicK 4: 3 6 4 3 FB 2
cASh 5: 5 14 24 31 38 X 3

ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ

PlAY 3: 0 8 6 WB 8
PlAY 4: 2 6 7 5 WB  6
cASh 5: 6 10 23 33 35

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Η Πρώτη
Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν
βρέθηκε θετική στον Covid-19,
όπως ανακοίνωσε χθες η διευ-
θύντρια Επικοινωνίας του γρα-
φείου της, Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ.

Την Δευτέρα η σύζυγος του
Αμερικανού Προέδρου είχε κά-
νει τεστ, το οποίο βγήκε αρνητι-
κό. Στη συνέχεια όμως, αργά το
βράδυ, εμφάνισε συμπτώματα
κρυολογήματος. Το ράπιντ τεστ
στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε ξα-
νά αρνητικό, όμως το τεστ PCR
ήταν θετικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση, τα συμπτώματά της είναι
ήπιας μορφής. Λαμβάνει το αντι-
ιικό σκεύασμα «Paxlovid» και θα
παραμείνει σε καραντίνα σε
ιδιωτική κατοικία στη Νότια Κα-
ρολίνα, όπου το προεδρικό ζεύ-
γος περνούσε τις καλοκαιρινές
διακοπές του. Προβλέπεται ότι
θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον
αφού βρεθεί αρνητική στον ιό σε
δύο συνεχόμενες εξετάσεις.

«Οι στενές επαφές της Πρώ-
της Κυρίας έχουν ειδοποιηθεί»,

ανέφερε σε δήλωσή της η Ελί-
ζαμπεθ Αλεξάντερ, «αυτή τη
στιγμή διαμένει σε ιδιωτική κα-
τοικία στη Νότια Καρολίνα και
θα επιστρέψει στο σπίτι της
αφού λάβει δύο διαδοχικά αρ-
νητικά τεστ για κορωνοϊό» συ-
μπλήρωσε.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
βγήκε αρνητικός στον Covid-19,
στο τεστ αντιγόνου στο οποίο
υποβλήθηκε χθες Τρίτη. Επειδή
θεωρείται στενή επαφή της συ-
ζύγου του, με βάση τις οδηγίες
των Κέντρων Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC), θα
φοράει μάσκα για 10 ημέρες
όταν βρίσκεται σε κλειστό χώρο
και κοντά σε άλλα πρόσωπα,
όπως είπε η εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.
Θα κάνει επίσης συχνότερα τεστ
για τον νέο κορωνοϊό.

Η Τζιλ Μπάιντεν, όπως και ο
σύζυγός της, έχουν εμβολιαστεί
δύο φορές και έχουν λάβει και
τις δύο ενισχυτικές δόσεις, όλες
με το εμβόλιο κατά του Covid-
19 της «Pfizer». 

Θετική στον κορωνοϊό 
η Τζιλ Μπάιντεν

της συσκευής και των υπηρε-
σιών προσαρμογής, οι Αμερικανοί
μπορεί να πληρώσουν περισσό-
τερα από 5.000 δολάρια για να
αποκτήσουν ένα ακουστικό βα-
ρηκοΐας. Η ασφαλιστική κάλυψη
είναι πολύ περιορισμένη και το
«Medicare» δεν πληρώνει για
ακουστικά βαρηκοΐας, παρά μόνο
για τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Το νέο καθεστώς ελεύθερης
πώλησης δεν θα ισχύει για τις συ-

σκευές για πιο σοβαρή απώλεια
ακοής, οι οποίες θα παραμείνουν
διαθέσιμες μόνο με ιατρική συ-
νταγή.

Οι εταιρείες καταναλωτικών
ηλεκτρονικών προϊόντων παρά-
γουν εδώ και χρόνια συσκευές
«προσωπικής ενίσχυσης του
ήχου» χαμηλότερου κόστους, αλ-
λά οι κανονισμοί των ΗΠΑ δεν
τους επιτρέπουν να διατίθενται
στην αγορά ως ακουστικά βαρη-
κοΐας και δεν υποβάλλονται σε
έλεγχο από τον FDA.

Χωρίς συνταγογράφηση τα ακουστικά βαρηκοΐας 

a
 b
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«Ρωτήστε...» ❚ ΠοίησηΜoniMΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

Δωρεάν με τον «Εθνικό Κήρυκα» του Σαββατοκύριακου

Μην το Χασετε!

AP Photo/MAnuel BAlce cenetA, File

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Συνέχεια από τη σελίδα 1



118315/20166/12-30

Ο Εθνικός Κήρυκας ζητά για πλήρη
απασχόληση ΠΩΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ για το
τμήμα των συνδρομών. Ατομο δρα-
στήριο, με εμπειρία στην εξυπηρέτηση
πελατών. Πρέπει να μιλάει ελληνικά/
αγγλικά. Απαραίτητη η γνώση υπολο-
γιστών. Βιογραφικό και πληροφορίες:
s.lagoudi@ekirikas.com ή (718) 784-
5222, ζητήστε την Σοφία.

118563/2/9-10

ΚΥΡΙΑ για να περιποιείται ηλικιω-
μένο  κύριο στο LONG ISLAND. Να
κάνει λίγη καθαριότητα και μαγει-
ρική. Πρέπει να οδηγεί και να έχει
αμερικάνικη άδεια οδήγησης. Να
μιλά ελληνικά και λίγα αγγλικά.
Τηλ.: (917) 567-2049, Κατερίνα.

118562/19686/9-10

NANNY POSITION
We have twin 10-year-old girls.
They are fun-loving and enjoy read-
ing, projects and sports. We’re look-
ing for a nanny who enjoys children
and can work flexible hours (4-6
hours) during school days and sum-
mer, and full-time during school hol-
idays. English or dual language
needed. MANHATTAN AREA. 
Please call: (203) 829-8332 or email
maria.dottori@gmail.com.

118561/20205/8-31

OFFICE ASSISTANT needed in 
ASTORIA with knowledge of fre-
quently used computer software and
programs, bilingual Greek/English
(Spanish a plus) for the office of a
woodworking furniture factory with
a showroom. Email your resume to
info@manhattancabinetry.com.

118560/1698/8-23

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας στο
HICKSVILLE, NY ζητά για άμεση
πρόσληψη ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ για τις Κυ-
ριακές και τις μεγάλες γιορτές,ικανό
να ψάλει την ακολουθία του όρθρου
και τη θεία λειτουργία. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι παρακαλούνται να αποτα-
θούν στο πάτερ Θεοφάνη (917)
324-2314, fr.theofanis@ gmail.com.

118559/2426/9-2

Tο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτή-
ριο Ζωοδόχου Πηγής στο BRONX
(Greek American Institute) ζητά: 1)
ΔΑΣΚΑΛΟ /ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ για
να διδάξει ελληνικούς παραδοσια-
κούς χορούς σε μαθητές και μαθή-
τριες δημοτικού και γυμνασίου, μία
μέρα την εβδομάδα. 
2) ΔΑΣΚΑΛΟ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
για να διδάξει μουσική σε μαθητές
και μαθήτριες δημοτικού και γυμνα-
σίου επίσης μία μέρα την εβδομάδα.
Πληροφορίες: (718) 823-2393, Δευ-
τέρα-Παρασκευή 9:30 π.μ.- 4:00
μ.μ. Για αποστολή βιογραφικού: sec-
retary@gai-edu.org ή www.greek
americaninstitute.org/careers.

118558/8288/8-24

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ως εσωτερική
για να αναλάβει την καθαριότητα
και την μαγειρική καθώς επίσης να
βοηθά ηλικιωμένη υγιή κυρία με τις
ανάγκες της στο σπίτι και να την
συντροφεύει στις εξόδους της.
Eξαιρετική περιοχή του LONG IS-
LAND. Πρέπει οπωσδήποτε να οδη-
γεί και κατα προτίμηση να μιλάει
λίγα αγγλικά. Τηλ.: (646) 295-8638,
ζητήστε Μαρία.

118556/21089/8-24

Καλή Ελληνική οικογένεια στο WE-
STPORT CONNECTICUT (1 ώρα
από την Αστόρια) ζητά BABYSITTER
για 3 παιδιά σχολικής ηλικίας.
Πλήρη απασχόληση. Πρέπει να οδη-
γεί και να έχει δικό της αυτοκίνητο.
Τηλ. (646) 706-1527

118550/18922/09-15 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ για πλήρη απασχό-
ληση στον Ιερό Ναό του Τιμίου
Σταυρού στο BROOKLYN. Πρέπει να
έχει άδεια εργασίας, να είναι συνε-
πής και υπεύθυνος. Λίγα αγγλικά
απαραίτητα. Τηλ.: (718) 836-3510.

118545/7881/9-01

OUTSIDE SALES REPRESENTATIVE
LONG ISLAND

Great growing family owned com-
pany seeking experienced Outside
Sales Representative for the Long
Island, NY area. Prior sales experi-
ence in the food industry a plus, but
not necessary. Maintain and increase
sales within the assigned sales terri-
tory. Local area travel and onsite visits
necessary. Maintain good customer
relations, excellent customer service
skills needed. Benefits package in-
cluded. Medical, Dental, Vision,
401(k), Life Insurance. Please send
resumes via email at: csr@maxi-
mumqualityfoods.com.

118531/12775/9-12 

BABYSITTER για να αναλάβει την
φροντίδα της 3μιση χρονών κόρης.
Περιοχή ROSLYN, LI. Απαραίτητη
προϋπόθεση να έχει δίπλωμα και να
είναι εξοικειωμένη με την οδήγηση
στη Νέα Υόρκη.  Nα μιλάει πολύ καλά
αγγλικά και κατά προτίμηση ελλη-
νικά. Τηλ.: (631) 377-9952, Πέρσα.

118516/22626/11-01

Το ελληνικό εστιατόριο Vernon Grille
στο LONG ISLAND CITY, QUEENS
(10 λεπτά από την Αστόρια) ζητά 
GRILLMEN/ΨΗΣΤΕΣ (2 ATOMA) για
πλήρη απασχόληση. 
1)Πρώτη βάρδια: 8 το πρωί με 5 το
απόγευμα, 6 μέρες την εβδομάδα. 
2)Δεύτερη βάρδια: 3 μ.μ. με 11 μ.μ.,
6 μέρες την εβδομάδα.
Απαραίτητη η βασική γνώση αγγλι-
κών για την ανάγνωση των παραγγε-
λιών. Πολύ καλές αποδοχές και πλη-
ρωμένες υπερωρίες. Τηλ.: (929)
332-9809, Μάρκος.

118502/20645/9-14

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής και
εισαγωγής προ†όντων Μεσογειακής
Διατροφής ζητά συνεργάτη για την
κάλυψη της θέσης ΠΩΛΗΤΗ/ΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑΣ πλήρους απασχόλησης με ετή-
σιες αποδοχές $50Κ και κάλυψη εξό-
δων μετακίνησης, για καταστήματα
παραδοσιακής αγοράς, για τις πολι-
τείες Connecticut, Rhode Island, Mas-
sachusetts, Upstate New York.

Προφίλ: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και
επαγγελματική συμπεριφορά.
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργα-
σίας.
•Άριστη χρήση Η/Υ.
•Προϋπηρεσία στον χώρο τροφίμων,
λιανικής και χονδρικής πώλησης.
•Αριστη γνώση Αγγλικών.
•Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να εί-
ναι μόνιμος κάτοικος σε μια από τις
περιοχές κάλυψης.

Προσόντα-Αρμοδιότητες:
•Προσανατολισμός στην άψογη εξυ-
πηρέτηση πελατών.
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευ-
τικές ικανότητες.
•Ενεργή συμβολή στην επίτευξη των
ποσοτικών στόχων της εταιρίας.
•Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής
της εταιρίας.

Ο/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί σε ένα
οργανωμένο και ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας, με δυνατότητα συνε-
χούς ανάπτυξης με bonus, επίτευξης
στόχων αλλά και ασφάλιση υγείας.

Βιογραφικά στο e-mail:
tmatsiotas@gmail.com

118442/7708/08-26

Ζητώ να εργαστώ ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗ-
ΘΟΣ ή να ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-
ΝΟΥΣ στο QUEENS (ASTORIA,
FLUSHING) και στο MANHATTAN.
Μιλώ λίγα ελληνικά. Βραδινές ώρες
εργασίας. Τηλ.: (917) 514 - 9821,
Κατερίνα.

148415/22733/8-19

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 THOUGHTS TO WORDS
SPEECH AND LANGUAGE SERVICES, PLLC.
Articles of Organization filed with the Secretary
of State of New York (SSNY) on 4/26/2022.
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 the LLC 190 Saratoga Ave,
Yonkers, NY, 10705. Purpose: Any lawful
purpose.

283634/22707

Notice of Formation of DOM P’S ESSENTIAL
ORGANICS LLC. Articles of Organization filed
with the Secretary of State of New York (SSNY)
on 6/24/2022. 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 the LLC 103
Quinby Ave, White Plains, NY, 10606. Purpose:
Any lawful purpose.

283628/22699

Notice of Formation of 525 HARRIS LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
6/14/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: Michael S. Arlein, Esq., Patterson
Belknap Webb & Tyler LLP, 1133 Avenue of the
Americas, NY, NY 10036. Purpose: any purposes
permitted by applicable law.

283595/10632

Notice of Formation of 1712 Bogart, LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
6/27/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o The LLC, PO Box 838, Katonah,
NY 10536. Purpose: any lawful activity.

283585/10632

Notice of Formation of 1950 Hone, LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
6/27/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o The LLC, PO Box 838, Katonah,
NY 10536. Purpose: any lawful activity.

283586/10632

Notice of Formation of 130W121D2D LLC. Arts.
of Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
6/28/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o United Corporate Services, Inc.,
10 Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606.
Purpose: any lawful activity.

283587/10632

Notice of Formation of 46-2i Union LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/1/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: 82 Linden Ave, Pelham, NY 10803.
Purpose: any lawful activity.

283588/10632

Notice of Formation of Fazeela’s Kitchen Plus,
LLC. Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 3/31/22. Office location: Westchester
County. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: The LLC, 112 Sagamore
Road, Tuckahoe, NY 10707. The registered agent
of LLC upon whom process may be served:
Gilbert K. McMahon, 33 Highland View Road,
Mahopac, NY 10541-3111. Purpose: any lawful
activity.

283626/10632

Notice of Formation of AMG, PUB VII LLC. Arts.
of Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/7/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: United Corporate Services, Inc., 10
Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606, the
registered agent of LLC upon whom process may
be served. Purpose: any lawful activity.

283671/10632

Notice of Formation of MELAGRANO & DIPALMA
DEVELOPMENT, LLC. Arts. Of Org. filed with
SSNY on 07/05/2022. Office location:
Westchester SSNY desg. As agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
mail process to 628 WAVERLY AVENUE
BUILDING D, MAMARONECK, NY, 10543. Any
lawful purpose.

283780/20653

Notice of Formation of RYE BROOK RENTAL
LLC. Arts. Of Org. filed with SSNY on
08/01/2022. Office location: Westchester SSNY
desg. As agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY mail process to
32 WOODLAND DRIVE, RYE BROOK, NY, 10573.
Any lawful purpose.

283782/20653

Notice of Formation of AMG, PUB VIII LLC. Arts.
of Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/7/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: United Corporate Services, Inc., 10
Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606, the
registered agent of LLC upon whom process may
be served. Purpose: any lawful activity.

283672/10632

Notice of Formation of AMG, PUB IX LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/7/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: United Corporate Services, Inc., 10
Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606, the
registered agent of LLC upon whom process may
be served. Purpose: any lawful activity.

283673/10632

Notice of Formation of AMG, PUB X LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/7/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: United Corporate Services, Inc., 10
Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606, the
registered agent of LLC upon whom process may
be served. Purpose: any lawful activity.

283674/10632

Notice of Formation of AMG, PUB VI LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/7/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: United Corporate Services, Inc., 10
Bank St, Ste 560, White Plains, NY 10606, the
registered agent of LLC upon whom process may
be served. Purpose: any lawful activity.

283675/10632

Notice of Formation of 3230 Freddy Cruger LLC.
Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 3/17/22. Office location: Westchester
County. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: The LLC, 111 Brook St, Ste
105, Scarsdale, NY 10583. Purpose: any lawful
activity.

283676/10632

Notice of Formation of 189 Centre Ave LLC. Arts.
of Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
5/12/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: The LLC, 111 Liberty Ave, New
Rochelle, NY 10805. Purpose: any lawful activity.

283677/10632

Notice of Qualification of Fund II Lender LLC.
App. For Auth. filed with Secy of State of NY
(SSNY) on 7/12/22. Office location: Westchester
County. LLC formed in DE on 7/11/22. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail process
to: National Registered Agents, Inc. (NRAI), 28
Liberty St, NY, NY 10005. DE address of LLC: c/o
NRAI, 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801.
Arts of Org filed with DE Secy of State, 401
Federal St, Ste 4, Dover, DE 19901. Purpose: any
lawful activity.

283701/10632

Notice of Formation of PURPLE LIPS, LLC. Arts.
of Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/20/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o The LLC, 37 Colonial Avenue,
Dobbs Ferry, NY 10522. Purpose: any lawful
activity.

283702/10632

Notice of Qualification of Diabetes Management
and Supplies, L.L.C. App. For Auth. filed with
Secy of State of NY (SSNY) on 7/8/22. Office
location: Westchester County. LLC formed in
Louisiana (LA) on 2/4/97. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail process to: c/o United
Corporate Services, Inc., 10 Bank St, Ste 560,
White Plains, NY 10606, the registered agent of
LLC upon whom process may be served. LA
address of LLC: c/o UCS of Louisiana, Inc., 3867
Plaza Tower, 1st Fl, Baton Rouge, LA 70816. Arts
of Org filed with LA Secy of State, 8585 Archives
Ave, Baton Rouge, LA 70809. Purpose: any
lawful activity.

283703/10632

Notice of Formation of Red Oak Home
Inspections LLC. Art. of Org. filed Sec’y of State
(SSNY) 7/11/22. Office location: Westchester
Co. SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: 1998 Commerce St #12, Yorktown
Heights, NY 10598. Purpose: any lawful
activities.

283704/10632

Notice of Qualification of The Studio Fund, LLC.
Fictitious name in NY State: The Studio Fund
(GP), LLC. App. For Auth. filed with Secy of State
of NY (SSNY) on 7/12/22. Office location:
Westchester County. LLC formed in DE on
11/20/18. SSNY designated as agent of LLC
upon whom process against it may be served.
SSNY shall mail process to: Capitol Services, Inc.,
1218 Central Ave, Ste 100, Albany, NY 12205. DE
address of LLC: 251 Little Falls Drive,
Wilmington, DE 19808. Arts of Org filed with DE
Secy of State, 401 Federal St, Ste 4, Dover, DE
19901. Purpose: any lawful act or activity.

283705/10632

Notice of Formation of AETHICS LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/11/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o The LLC, 4 Meredith Place,
Bronxville, NY 10708. Purpose: any lawful
activity.

283706/10632

Notice of Qualification of LJB Ventures, LLC.
App. For Auth. filed with Secy of State of NY
(SSNY) on 7/11/22. Office location: Westchester
County. LLC formed in Delaware (DE) on
7/7/22. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: c/o Universal Registered
Agents, Inc. (URAI), 26 Carville Lane, East
Greenbush, NY 12061. DE address of LLC: URAI,
300 Creek View Road, Ste 209, Newark, DE
19711. Arts of Org filed with DE Secy of State,
401 Federal St, Ste 4, Dover, DE 19901. Purpose:
any lawful activity.

283707/10632

Notice of Qualification of Secret Tunnels, LLC.
App. For Auth. filed with Secy of State of NY
(SSNY) on 7/8/22. Office location: Westchester
County. LLC formed in Delaware (DE) on
6/30/22. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: c/o Universal Registered
Agents, Inc. (URAI), 26 Carville Lane, East
Greenbush, NY 12061. DE address of LLC: URAI,
300 Creek View Road, Ste 209, Newark, DE
19711. Arts of Org filed with DE Secy of State,
401 Federal St, Ste 4, Dover, DE 19901. Purpose:
any lawful activity.

283708/10632

Sea Travelers Marina Inc sells 8/26/22 at
3:00PM a 2000 Se/Ra #SERT5982H900 re:
Thomas Francis/Phyllis Francis at 2875 Flatbush
Ave Brooklyn, NY 11234 to satisfy garageman
lien. Publ 8/10+8/17/22

283748/18514

Red’s Garage LTD sells 8/26/22 at 3:00PM a
2014 Ram 3C6RR7KT2EG270905 re: Zachary
Odette at 25 Midland Ave Port Chester, NY
10573.Publ: 8/10+8/17/22.

283749/18514

Garagemans Lien Sale: S Marquis Sells 8/25/22
9am 1316b Castleton Av SI NY 10310 11
Chevrolet 1GNSKHE35BR218333 Re: Ramos-
Mejia, R, NJ Auto Sales, Jones, A, Exeter Finance
Corp Publ 8/10 & 8/17/22

283758/19302

Garageman’s Lien Sale I. Belenson & Co Inc Sells
08/30/22 10:00am 566 Industrial Loop SI 2014
BMW WBA5A7C59ED615601 re:Carusos Auto
Sales Inc:11:00am 87-15 Beach Channel Dr
Rockaway Bch  2018 Dodge 3C4PDCEG5JT
335866 re:Boyd,J,I: 11:45am 123 Linden Blvd
Bklyn 2018Chevrolet 2G1105S35J9170038
re:Wooten,B:12:15pm 152 Ashland Pl Bklyn
2015 Mitsubishi 4A4AP3AU1FE025545 re:
Padgett,B: 12:45pm 56 N 9th St Bklyn 2014
Ducati ZDM11BMVXEB016144 re:Sachedina,S:
1:30pm 2026 Westchester Ave Bx 1996 Lincoln
1LNLM82W3TY616469 re:Manailescu,D; 2015
Dodge 2C4RDGBG2FR624086 re:Hicks,G; 2017
Chevrolet 1GAZGPFG8H1170671 re:Freeland,K
:1:45am 800 Brady Ave Bx 1999 Mitsubishi
JW6DEL1E2XM000843 re:Hi-tech Restoration
Corp; 2011 Chevrolet KL1TD5DE6BB135289
re:Tilton,J:Sells 08/31/2022 7:30am 110 Church
St Nyc 2004 Lexus JTJBT20X540033541
re:Arora,D: 7:45am 10 Peck Slip Nyc 2002 Lexus
JTJGF10U120146588 re:Morales,E,ONeill: 9:00
am 31 Nagle Ave Nyc 2010 Toyota
JTDBU4EE2A9095361 re:Grippo,W; 2008 Smart
WMEEK31X58K167002 re:Segura,K: 9:30am
2686 Jerome Ave Bx 2016 Nissan 3N1AB
7AP9GY233493 re:Bovell,M; 2006 Nissan 1N4BL
11D46N347386 re::Castano,M: 10:00am 1900
Jerome Ave Bx 2004 Honda 1HGC
M56624A113752 re:Castillo,G: 10:15am 1752
Morris Ave Bx 2005 Toyota 4T1BK36
B55U049543 re:MartinezBrito,J,E: 10:45am
3000 3rd Ave Bx 2009 Jeep 1J8GR48
K89C536989 re:Diaz,J; 1996 Chevrolet
1GNEK13RXTJ33563 re: Sheppard,J: 11:15am
651 River Ave Bx 2019 Jeep 1C4RJFLG9
KC629323 re:CCAP Auto Lease Ltd; 2014 Nissan
1N4AL3AP8EC275216 re:Karoglanian,,J; 2000
BMW WBAAM3342YCA90402 re:Munden,S,A;
1990 Ford 1FACP42E2LF140275 re:Weston,D;
2006 Honda 1HGCM56446A086717
re:Rodriguez,M,C; 2001 Ford 1FBSS31M91HA
34628 re:DropCar Inc;1998 Honda JHLRD18
61WC094572 re: Boykins,C;2009 Ford
1FDDE35L29DA26687 re:Happy Day Transit;
2003 Chevrolet 1GNEL19X23B103181
re:VerdugoGarcia,R,A; 1998 Ford 3FAFP6630
WM128731 re:Holloway,S,A: 12:00pm 49
Fullerton Ave Yonkers 2012 Me/Be WDDHF8
JB7CA562952 re:Flores,B; 2019 Ford 1FMJU1JT
7KEA70524 re:Chesy,E,H: Publ 08/10/22 &
08/17/22

283785/9336

ALL N.Y. AUCTIONEERS, Edward J. Norica,
Auctioneer #113024 sells  8/26/2022 at 8:00
AM 834 SHOEMAKER RD,ROCHESTER, NY
2021 PJ TRAILER CAR HAULER #4P5T82221
M3050089 RE:MARK GEORGE CARRIER;9:00
AM 3448 ROMBOUTS AVE, BX 2016 NISSAN
MUR #5N1AZ2MH1GN107895 Re:C.O.
RHODES;9:30 AM 91 BRUCKNER BLVD, BX
2006 MITSU LANCER #JA3AH86C76U047832
Re:J.R. MELO;10:00 AM 1088 BROOK AVE, BX
2017 BMW 3SERIES #WBA8D9G59HNU60251
Re:P.V. FREELAND;11:00 AM 4444 PARK AVE,
BX 2020 TOYOTA HIGH #5TDGZRBH6LS0
11405 Re:F.J. CASTILLO;11:30 AM 3880B
BOSTON RD, BX 2013 BMW X1 #WBAVL1C57D
VR82383 Re:P. A. ROBLES;12:00 PM 557
LONGFELLOW AVE, BX 2015 POLARIS SLING
#57XAAPFA5F5103413 Re:D. A. SOTO; 2010
BMW 328I #WBAPK5C52AA646758 Re:M.A.
SHERWOOD/M.A GIDDINGS;12:15 PM 91-54
GOLD RD. Qns 2021 HONDA CIV #SHHFK7H69
MU416236 Re:PROGRESSIVE; 2019 NISSAN
SENTRA #3N1AB7APXKY441889 Re:K.V. AYLER;
12:30 PM 4522 PARK AVE, BX 2011 BMW 3SER
#WBAUU3C57BA951000 Re:UNITED SERVICES
AUTOMOBILE ASSN; 2021 JEEP COM #3C4N
JDDB4MT511760 Re:EAN HOLDINGS LLC;12:45
PM 3621 22 ST, Qns 2018 ME/BE ECLASS
#WDD1J6GB2JF008343 Re:D.S. HUGGINS;
2018 ME/BE SCLASS #WDDUG8GB1JA364853
Re:M. ORTIZ;1:00 PM 2233 LIGHT ST, BX 1999
FORD RANG #1FTYR10C1XUB72839 Re:C.
HORNE;2:00 PM 185A MASPETH AVE, BKLYN
2004 NISSAN MAX #1N4BA41E34C858452
Re:C.N BAOCHANG; 2:30 PM 184 KENT AVE,
BKLYN 2021 CHEVR TAHOE #1GNSKNKD8MR
278069 Re:ACAR LEASING LTD;3:00 PM 61-35
JUNCTION BLVD, Qns 2009,HONDA PILOT
#5FNYF48649B041134 Re:R. M. GODOY; 3:15
PM 255 NASSAU AVE, BKLYN 2016 ME/BE GLK
#55SWF4KB8GU108620 Re:S.BRANCH;3:30 PM
96-14 NORTHERN BLVD., Qns 2016,BMW 7SER
#WBA7F0C55GGM20498 Re:N.V. MARTUCCI;
4:15 PM 171-02 39TH AVE, Qns 2021 FORD
BRONCO #1FMDE5BH0MLA72657 ReC. SILVA/
G.C. DOSAL;4:30 PM 26 BUFFALO AVE.,
FREEPORT, NY 2008 ME/BE CCLASS #WDDEJ7
9X38A012537 Re:GEICO; 5:00 PM 327 WEST
MERRICK RD, VALLEY STREAM, NY 2014
PORSCHE PAN #WPOAB2A78EL056103 Re:
JOEL A. MICKA; 2006 CHEVR VAN #1GCGG
25V361139231 Re:B. CRONK; 2006 INFIN G35#
JNKCV54E76M721482 Re:P.L. THOMAS;5:30
PM 1789 MONTAUK HWY, BELLPORT, NY 2007
BENTLEY CONT #SCBBR93W57C040993 Re:E A
BONILLA CORP;6:00 PM 110 EADS ST, WEST
BABYLON, NY 2009 FORD F-250 #1FTSX21539
EA74233 Re:M.A. MARINO/HOPE HOUSE
MINISTRIES Publ. Aug 10th & Aug 17th, 2022

283789/1975

Notice of Qualification of Elysian Fields Realty
LLC. App. For Auth. filed Sec’y of State (SSNY)
7/26/22. Office location: Westchester Co. LLC
formed in Wyoming (WY) on 7/14/22. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail process
to: 1309 Coffeen Ave, Ste 1200, Sheridan, WY
82801. WY address of LLC: c/o Cloud Peak Law,
LLC, 1095 Sugar View Drive, Ste 500, Sheridan,
WY 82801. Arts of Org filed WY Secy of State,
122 W 25th St, Ste 100 & 101, Cheyenne, WY
82002. Purpose: any lawful activities.

283761/10632

Notice of Formation of Gramercy Gothic Eastside
IV LLC. Art. of Org. filed Sec’y of State (SSNY)
7/26/22. Office location: Westchester Co. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail process
to: c/o Jon Yi, 923 Sawmill River Road, Ardsley,
NY 10502. Purpose: any lawful activities.

283762/10632

Notice of Formation of Gramercy Gothic Eastside
V LLC. Art. of Org. filed Sec’y of State (SSNY)
7/26/22. Office location: Westchester Co. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail process
to: c/o Jon Yi, 923 Sawmill River Road, Ardsley,
NY 10502. Purpose: any lawful activities.

283763/10632

Notice of Formation of 62 Cedar Place LLC. Art.
of Org. filed Sec’y of State (SSNY) 7/21/22.
Office location: Westchester Co. SSNY
designated as agent of LLC upon whom process
against it may be served. SSNY shall mail process
to: 58 South Road, Harrison, NY 10528. Purpose:
any lawful activities.

283764/10632

Notice of Formation of TAG White Plains, LLC.
Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 7/20/22. Office location: Westchester
County. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: Capitol Services, Inc., 1218
Central Ave, Ste 100, Albany, NY 12205.
Purpose: any lawful act or activity.

283765/10632

Notice of Qualification of Great Point Studio
Operations (B) LLC. App. For Auth. filed with
Secy of State of NY (SSNY) on 7/22/22. Office
location: Westchester County. LLC formed in
Delaware (DE) on 5/4/22. SSNY designated as
agent of LLC upon whom process against it may
be served. SSNY shall mail process to: Capitol
Services, Inc., 1218 Central Ave, Ste 100, Albany,
NY 12205. DE address of LLC: 1209 Orange St,
Wilmington, DE 19801. Arts of Org filed with DE
Secy of State, 401 Federal St, Dover, DE 19901.
Purpose: any lawful act or activity.

283766/10632

Notice of Qualification of Great Point Studio
Management (Buffalo) QOZB, LLC. App. For
Auth. filed with Secy of State of NY (SSNY) on
7/22/22. Office location: Westchester County.
LLC formed in Delaware (DE) on 11/23/21.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: Capitol Services, Inc., 1218 Central
Ave, Ste 100, Albany, NY 12205. DE address of
LLC: 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801.
Arts of Org filed with DE Secy of State, 401
Federal St, Dover, DE 19901. Purpose: any lawful
act or activity.

283767/10632

Notice of Formation of Small Frend LLC. Arts. of
Org. filed with Secy. of State of NY (SSNY) on
7/22/22. Office location: Westchester County.
SSNY designated as agent of LLC upon whom
process against it may be served. SSNY shall mail
process to: c/o The LLC, 4 Meredith Place,
Bronxville, NY 10708. Purpose: any lawful
activity.

283768/10632

Notice of Formation of KINGDOM DESTINY
GLOBAL LLC. Articles of Organization filed with
the Secretary of State of New York (SSNY) on
8/11/2022. 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 the LLC 2444
Boston Post Rd, #1032, Larchmont, NY 10538.
Purpose: Any lawful purpose.

283819/22735

Notice of Formation of 1012 Lower South Street
LLC. Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 7/27/22. Office location: Westchester
County. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: Nicholas Danisher, 13
Buena Vista Drive, Peekskill, NY 10566. Purpose:
any lawful activity.

283806/10632

Notice of Formation of Lioness Strategies, LLC.
Arts. of Org. filed with Secy. of State of NY
(SSNY) on 7/13/22. Office location: Westchester
County. SSNY designated as agent of LLC upon
whom process against it may be served. SSNY
shall mail process to: Law Offices of Peter J.
Glantz, 120 Bloomingdale Road, Ste 100, White
Plains, NY 10605. Purpose: any lawful activity.

283807/10632

ALL N.Y. AUCTIONEERS, Edward J. Norica,
Auctioneer #113024 sells  9/02/2022  at 8:00
AM 2501 MILITARY RD, NIAGARA FALLS, NY
2019 CHEVR TRAX #3GNCJKSB7KL365292 Re:
A.R. SIMMONS;8:30 AM 566 ROUTE 6,
MAHOPAC, NY 2008 ME/BE CLS550 #WDDDJ7
2X28A133341 Re:M. DUKES;9:00 AM 2233
LIGHT ST, BX 2008 CADIL ESC #1GYFK63888
R253285 Re;WELLS FARGO DEALER SERVICES
/W. BURNMITT;9:15 AM 4502 PARK AVE, BX
2011 ME/BE CCLASS #WDDGF8BB3BR168763
Re:D. SOTO;9:30 AM 3762 BOSTON RD, BX
2018 HONDA ACC #1HGCV1F15JA159095
Re:K. MENSAH; 2010 HONDA CROSS #5J6TF
1H52AL010007 Re:L. N. JERNIGAN/W.M.
JERNIGAM.;10:00 AM 2241 CONNER ST, BX
2014 NISSA ALT #1N4AL3APXEC416478 Re:M.
M. ARANSEVIA;11:00 AM 1712 JEROME AVE,
BX 2017 CHEVR TAHOE #1GNSKBKCXHR300
634 Re:G. PENA; 2013 ME/BE GL #4JGDF7CE
XDA187730 Re;TECHNOLOGY R CORP;11:30
AM 3448 ROMBOUTS AVE, BX 2015 CHRYS 200
#1C3CCCAB6FN734275 Re:T. B. ROBINSON;
2013 NISSAN SENT #3N1AB7AP0DL767264
Re:D. MEDINA-RIVERA;12:00 PM 3730
MERRITT AVE  BX 2015 ME/BE CLS #WDDLJ7
GB0FA149382 Re;LEV JASON LEWIN; 12:30 PM
4522 PARK AVE, Bx 2021 HYUNDAI SON
#KMHL64JAXMA156147 Re:HERTZ VEHICLES
LLC;1:00 PM 1819 W FARMS RD, BX 2013
NISSAN ALT #1N4AL3AP9DC152443 Re:D. A.
GRIFFITHS;2:00 PM 29-10 BROADWAY, Qns
2017 HONDA CIVIC #19XFC2F70HE201739
Re:S.A MANGI/M.V. CHICLANA;2:15 PM 74-35
GRAND AVE, Qns 2019 CHEVR EQU
#2GNAXKEV0K6234186 Re:T. D. BROWN; 2020
SUBARU ASCENT#4S4WMAFD7L3479045 Re:
JP MORGAN CHASE BANK NA/B.FOLIMAN;
2:30 PM 51-04 58 PL, Qns 2007 KAWAS NINJA
#JKAEXMF117DA39690 Re:S. FERNANDEZ;3:00
PM 598 CONEY ISLAND AVE, BKLYN 2009
ISUZU DELV #JALE5W16397300499 Re:M&D
FARMS INC;3:30 PM 711 CHESTER ST, BKLYN
1998 INFIN QX4 #JNRAR05Y8WW029003 Re:
W.E. ADAMS;4:15 PM 1389 ATLANTIC AVE,
BKLYN 2014 ME/BE ECLASS #WDDHF5KB7E
A796850 Re:C. L. LEWIN;4:30 PM 249 N 10TH
ST, BLYN 2018 TOYOTA SIEN #5TDKZ3DC6JS9
21979 Re:L. E. MONTALVO;5:00 PM 1121-26
LINCOLN AVE, HOLBROOK, NY 2000 CHEVR
VAN #1GCHG39F0Y1178553 Re:VCL
MECHANICAL 1 CORP;2012 CHEVR CRUZE
#1G1PK5SCXC7250833 Re:C. D. PAPA;5:30 PM
70-55 QUEENS BLVD, Qns 2003 ME/BE SCLASS
#WDBSK75F53F034010 Re:J. CECILIO/J.
MIRIAM. Publ Aug 17th & Aug 24th, 2022

283825/1975

Garageman’s Lien Sale I Belenson & Co., Inc Sells
09/06/22 9:45am 419-421 90 St Bklyn 2004
Volkswagen WVWMD63B14P143431 re:Bossous
,V: 10:15am 6502 5 Ave Bklyn 2015 Lexus
JTJBARBZ2F2018631 re:Pulatov,S: 10:45am
3310 Ave H Bklyn 2006 Lamborghini ZHWGU22
T16LA04064 re:Evans,P: 11:45am 74-15
Northern Blvd Qns 2008 Nissan 1N4BA41E28C
821415 re:Rhoden,S; 2016 Nissan 1N4AL3AP4G
N330493 re:Cara,N: 12:45pm 3700 Boston Rd
Bx 2021 Nissan 3N1CN8EV8ML884881 re;EAN
Holdings LLC: 1:15pm 561 Central Park Ave
Yonkers 2010 Chevrolet 1GNLVFED2AS128668
re:Dyges 2:00pm 180 North Rte 9W Congers
2015 Honda 3HGGK5H87FM762152 re:Gentles
,S; 2014 Ford 1FA6P0H71E5361809 re:Thorpe
,L: Sells 09/07/22 9:45m 537 W 38 St Nyc 2015
Audi WA1DGAFP1FA089257 re:Kirkland,S:
10:45am 3835 10 Ave Nyc 2011 Nissan JN8AZ
1MW3BW164894 re:Shear Madness Ltd: 11:45
am 2409 Jerome Ave Bx 2016 Honda 1HG
CR2F54GA034353 re:Navarro,M; 2018 Hyundai
5NPD74LF6JH272237 re:Stukes,T,E: 12:15pm
1504 Inwood Ave Bx 2009 Audi WA1AY74L69
D019016 re:Mattis,N:,A:Publ 08/17/22 &
08/24/22

283824/9336
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η Δρακόλιμνη Τύμφης
στην Ηπειρο, ο Μύτικας στον
Ολυμπο και το Φαράγγι της Σα-
μαριάς στην Κρήτη αποτελούν
τρεις από τους κορυφαίους προ-
ορισμούς για πεζοπορία που όλο
και περισσότεροι νέοι επιλέγουν
για να περάσουν τις διακοπές
τους. Εκτός από το θέμα της
προσωπικής προτίμησης για
πολλούς τίθεται και το θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Ετσι, αποφεύγουν τα ταξίδια με
αεροπλάνο ή πλοίο και προσθέ-
τουν ένα λιθαράκι στην προσπά-
θεια για μικρότερη επιβάρυνση
του περιβάλλοντος.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση κάνει
ενέργειες τα τελευταία χρόνια
και λόγω της κλιματικής αλλαγής
θέλει να εμπνεύσει τους Ευρω-
παίους -νέους και μη- να αρχί-
σουν να ταξιδεύουν με πιο βιώ-
σιμους και πιο πράσινους τρό-
πους ταξιδιού. Προτεραιότητα
αποτελεί το ταξίδι με τρένο»,
αναφέρει στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο δη-
μιουργός ταξιδιωτικού περιεχο-
μένου, Δημήτρης Καρβέλης και
συνεχίζει: «Θέλω να μυήσω τον
κόσμο να αγαπήσει τη φύση να
κάνει πεζοπορία, καγιάκ, ρά-

φτινγκ και ό,τι έχει να κάνει με
τη φύση. Για όλη αυτή τη δρα-
στηριότητα μου, τον Σεπτέμβριο
του 2021 με κάλεσε η ΕΕ ως
έναν από τους 12 Ευρωπαίους
ταξιδιώτες που θα έπαιρναν μέ-
ρος και θα ταξίδευαν με το Con-
necting Europe Express, το ευ-
ρωπαϊκό τρένο που ξεκινούσε
από τη Λισσαβώνα και κατέληγε

στο Παρίσι, διασχίζοντας πολλές
τις χώρες της Ευρώπης. Εκπρο-
σωπώντας την Ελλάδα ταξίδεψα
μέχρι το Ζάγκρεμπ και μοιρά-
στηκα με το κοινό μου αυτό τον
πιο βιώσιμο και πράσινο τρόπο
ταξιδιού».

Ο 31χρονος Δήμητρης Καρ-
βέλης έχει περισσότερους από
60 χιλιάδες ακόλουθους στο In-
stagram και το Tik Tok. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος Discover
EU, προετοιμάζει νέα βίντεο για

τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία
θα αναδεικνύουν εναλλακτικές
μορφές τουρισμού της Ελλάδας
και θα έχουν σκοπό να εμπνεύ-
σουν τους νέους ώστε να έρθουν
πιο κοντά στη φύση. Εκτός από
τα λιγότερο τουριστικά ελληνικά
νησιά, στα σχέδια του δημιουρ-
γού ταξιδιωτικού περιεχομένου
είναι η ανάδειξη του εθνικού
πάρκου της Πίνδου, αλλά και οι
διαδρομές με τον οδοντωτό και
το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου.

Εκτός όμως από τα λιγότερο
ρυπογόνα ταξίδια η Ευρωπαϊκή
Ενωση στηρίζει δράσεις οι οποί-
ες επικοινωνούν ποια είναι τα
προσβάσιμα μέρη για διακοπές,
για άτομα με αναπηρία. «Αυτό
που λέω στους ξένους είναι ότι
άμα θέλετε να έρθετε στην Ελ-
λάδα μπορείτε να έρθετε. Δεν
είναι όπως είναι στη Γερμανία ή
στη Σουηδία ή στην Αγγλία ή
στις χώρες που έχουν αναπτύξει
πολύ υψηλό βαθμό προσβασιμό-
τητας, αλλά είναι δυνατό», επι-
σημαίνει στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο
ακτιβιστής Καμίλ Γκουνγκόρ. Ο
34χρονος Καμίλ -ο οποίος είναι
πολωνικής καταγωγής- γεννήθη-
κε στην Ελλάδα με νωτιαία μυϊ-
κή ατροφία, αλλά αυτό δεν τον

εμποδίζει να γυρίζει τον Κόσμο
με το αναπηρικό του αμαξίδιο,
όπου φυσικά αυτό καθίσταται
εφικτό. «Δεν έχω πάει στη Σα-
ντορίνη και δεν ξέρω αν θα μπο-
ρέσω να πάω γιατί είναι ένα μέ-
ρος όπως και τα πιο πολλά νη-
σιά, που είναι αρκετά δύσκολο
να δεις ανάπηρο. Δεν υπάρχουν
προσβάσιμα μέσα μεταφοράς. 

Δυο ελληνικές πόλεις έχουν
βραβευτεί πανευρωπαϊκά για
την προσβασιμότητά τους είναι
η Κομοτηνή και τα Χανιά. Υπάρ-
χουν όμως και άλλα θετικά πα-
ραδείγματα όπως η Σύρος. Στην
ερώτηση που μου κάνουν πολ-
λοί για το πού θα κατέτασσα την
Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερι-
κό, πάντα λέω ότι είναι κάπου
στη μέση. Δεν είναι σαν την
Ισπανία ή τις Σκανδιναβικές χώ-
ρες, αλλά δεν είναι και χάλια
όπως άλλες βαλκανικές χώρες.
Υπάρχει πρόοδος και γίνονται
πράγματα, όμως πρέπει να κά-
νουμε πολλή δουλειά», εξηγεί
ο ακτιβιστής ο οποίος αναρτά
τις φωτογραφίες και τις εμπει-
ρίες από τα ταξίδια του στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης και
στην ιστοσελίδα του:
thetrawheeler.com. 

Οι νέοι επιλέγουν… πράσινα ταξίδια

Ο Δήμητρης Καρβέλης

ΑΠε-ΜΠε

ΠΕΚΙΝΟ. Η ανάγνωση ενός βι-
βλίου, η αφιέρωση χρόνου στην
οικογένεια και στους φίλους, οι
χειροτεχνικές δημιουργίες, η γιό-
γκα, τα σπορ και ο εθελοντισμός
είναι ανάμεσα σε εκείνες τις δρα-
στηριότητες που μπορεί να κάνει
ένας άνθρωπος συχνότερα, προ-
κειμένου να μειώσει τον κίνδυνο
εμφάνισης Αλτσχάιμερ και γενι-
κότερα άνοιας, δείχνει μια νέα
μελέτη Κινέζων επιστημόνων. Το
μεγαλύτερο όφελος έχουν οι
νοητικές-γνωστικές δραστηριό-
τητες και έπονται οι σωματικές
και οι κοινωνικές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον καθηγητή Λιν Λου του Έκτου
Νοσοκομείου και του Ινστιτούτου
Εγκεφάλου IDG/McGovern Insti-
tute του Πανεπιστημίου του Πε-
κίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό
«Neurology» της Αμερικανικής
Ακαδημίας Νευρολογίας, πραγ-
ματοποίησαν μια ευρεία συστη-

ματική ανασκόπηση και μετα-
ανάλυση όλων των διαθέσιμων
ερευνών διεθνώς σχετικά με τις
επιπτώσεις διαφόρων δραστηριο-
τήτων(νοητικών, σωματικών, κοι-
νωνικών) πάνω στον κίνδυνο
άνοιας.

Προηγούμενες μελέτες είχαν
δείξει ότι οι ψυχαγωγικές δρα-

στηριότητες στον ελεύθερο χρό-
νο σχετίζονται με ποικίλα οφέλη
για την υγεία, όπως μικρότερο
κίνδυνο καρκίνου ή καρδιακής
αρρυθμίας, αλλά έως τώρα ήταν
ασαφές κατά πόσο αυτό ισχύει
και για την άνοια. Η νέα μελέτη
επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότη-
τες στον ελεύθερο χρόνο μειώ-
νουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο

βαθμό την πιθανότητα άνοιας.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν 38

έρευνες από όλο τον κόσμο, οι
οποίες αφορούσαν συνολικά πε-
ρισσότερους από δύο εκατομμύ-
ρια ανθρώπους που δεν είχαν
άνοια στην αρχή των μελετών
και οι οποίοι παρακολουθήθηκαν
στη συνέχεια για τουλάχιστον

τρία χρόνια. Οι συμμετέχοντες
έδωσαν πληροφορίες για τις δρα-
στηριότητές τους είτε μέσω συ-
νέντευξης, είτε ερωτηματολο-
γίων. Στη διάρκεια των μελετών
74.700 άνθρωποι διαγνώστηκαν
με άνοια (μεταξύ των οποίων
2.848 με νόσο Αλτσχάιμερ).

Το συμπέρασμα της νέας με-
λέτης είναι ότι όσοι άνθρωποι εί-

χαν διάφορες δραστηριότητες
στον ελεύθερο χρόνο τους, κά-
νοντας πράγματα που τους ευ-
χαριστούσαν σε νοητικό-γνωστι-
κό, σωματικό ή κοινωνικό επίπε-
δο, είχαν κατά μέσο όρο 17% μι-
κρότερο κίνδυνο εμφάνισης
άνοιας αργότερα στη ζωή τους,
σε σχέση με εκείνους που δεν εί-
χαν τέτοιες δραστηριότητες.

Η μεγαλύτερη μείωση του κιν-
δύνου άνοιας (23%) αφορά όσους
ασχολούνται κυρίως με διανοητι-
κές δραστηριότητες, όπως το διά-
βασμα και το γράψιμο για λόγους
ευχαρίστησης, η παρακολούθηση
εκπομπών στην τηλεόραση, η
ακρόαση ραδιοφώνου, το παίξιμο
επιτραπέζιων παιγνιδιών ή μου-
σικών οργάνων, η χρήση υπολο-
γιστή, οι χειροτεχνίες κ.ά.

Μείωση 17% του κινδύνου
άνοιας επιφέρουν οι σωματικές
δραστηριότητες όπως το περπά-
τημα, το τρέξιμο, το κολύμπι, το
ποδήλατο, η γυμναστική, τα

σπορ, η γιόγκα και ο χορός. Μεί-
ωση 7% του κινδύνου άνοιας
φέρνουν οι κοινωνικές δραστη-
ριότητες όπως η συχνότερη επι-
κοινωνία με συγγενείς και φί-
λους, η παρακολούθηση επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων, η συμμετο-
χή σε κοινωνικές λέσχες και ομί-
λους, ο εθελοντισμός, η παρακο-
λούθηση θρησκευτικών-εκκλη-
σιαστικών δραστηριοτήτων κ.ά.

«Αυτή η μετα-ανάλυση δεί-
χνει ότι το να είναι κανείς δρα-
στήριος, έχει οφέλη και υπάρ-
χουν πολλές δραστηριότητες που
είναι εύκολο να ενσωματωθούν
στην καθημερινή ζωή και οι
οποίες μπορεί να αποβούν ευερ-
γετικές για τον εγκέφαλο», δή-
λωσε ο Δρ Λου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας εκτιμά ότι περισσότεροι
από 55 εκατομμύρια άνθρωποι
ζουν με άνοια παγκοσμίως και ο
αριθμός τους αναμένεται να αυ-
ξηθεί σημαντικά στο μέλλον.

Ποιες δραστηριότητες μειώνουν και πόσο τον κίνδυνο άνοιας 

Αποφεύγουν τα ταξίδια με
αεροπλάνο ή πλοίο και
προσθέτουν ένα λιθαράκι
στην προσπάθεια για
μικρότερη επιβάρυνση
του περιβάλλοντος

Προς ανακαίνιση το ιστορικό σπίτι της Ισιδώρας Ντάνκαν στον Βύρωνα
Ενα ιστορικό σπίτι στον λόφο του Κοπανά στον Βύρωνα θα ανακατασκευαστεί από τη δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσει να
συνεχίσει ακάθεκτο τον υπεραιωνόβιο βίο του και ταυτόχρονα να συνεχίσει να φιλοξενεί ένα μοναδικό για την Ελλάδα
Κέντρο τέχνης και πολιτισμού. Πρόκειται για την κατοικία της Ισιδώρας Ντάνκαν και του αδελφού της Ραϋμόνδου.  Σχεδια-
σμένο σύμφωνα με αρχαιοελληνικά πρότυπα, χτίστηκε το 1903 σε μια περιοχή που επέλεξε τότε η σπουδαία Αμερικανίδα
χορεύτρια, ώστε να μπορεί να βλέπει την Ακρόπολη και ν' ατενίζει στο βάθος τον Σαρωνικό. Το σπίτι αυτό αποτέλεσε και
στέκι για μεγάλες μορφές της Τέχνης και των Γραμμάτων, όπως ο Άγγελος Σικελιανός (η αδελφή του Πηνελόπη είχε πα-
ντρευτεί τον Ραϋμόνδο Ντάνκαν), ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος κ.α. 

«ΑΠε-ΜΠε»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω
των ψηφιοποιημένων υπηρε-
σιών της, η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων) παρέ-
χει από χθες, Τρίτη, τη δυνατό-
τητα ψηφιακής υποβολής πέντε
ειδικών δηλώσεων Φόρου Μετα-
βίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω
της πλατφόρμας «myPROPER-
TY».

Συγκεκριμένα, με απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πι-
τσιλή από τις 16 Αυγούστου
2022, υποβάλλονται ψηφια-
κά:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες
δηλώσεις ΦΜΑ για ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές όπου
ισχύει το σύστημα αντικειμενι-
κού προσδιορισμού της αξίας και
αφορούν:

- την επίκληση από τον μετα-
βιβάζοντα της κτήσης του ακινή-
του με τακτική ή έκτακτη χρησι-
κτησία σε συμβόλαιο μεταβίβα-
σης της κυριότητας αυτού ή σύ-
στασης άλλου εμπραγμάτου δι-
καιώματος σε αυτό με οποιαδή-
ποτε αιτία.

- την πλασματική μεταβίβαση
σε εκτέλεση προσυμφώνου πώ-
λησης και εργολαβικού προσυμ-
φώνου.

- τη μεταβίβαση στον εργολά-
βο από τον οικοπεδούχο, λόγω
εκτέλεσης εργολαβικού προσυμ-
φώνου, ιδανικού μεριδίου οικο-
πέδου.

- τη διαφορά της έκτασης,
εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη
της αναγραφόμενης στον με επα-
χθή αιτία τίτλο κτήσης του ακι-
νήτου, σε περίπτωση που αυτό
μεταβιβάζεται ή συστήνεται
εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό
με οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες
και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ
σε περίπτωση αναγκαστικού
πλειστηριασμού, για ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές όπου
ισχύει το σύστημα αντικειμενι-
κού προσδιορισμού αξίας ακινή-
των.

Με βάση τα στατιστικά στοι-
χεία της τελευταίας τριετίας, οι
δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνο-
λικά τις 30.000 κατά μέσο όρο
κατ' έτος.

Οι παραπάνω δηλώσεις υπο-
βάλλονται ψηφιακά προαιρετικά
μέχρι τις 30/9/2022 και υποχρε-
ωτικά από 1/10/2022 και μετά.

Ψηφιακά 
η υποβολή 

5 δηλώσεων
Φόρου 

Μεταβίβασης
Ακινήτων

Σύμφωνα με κινεζική επιστημονική μελέτη η αφιέρωση
χρόνου σε οικογένεια και φίλους, οι χειροτεχνικές
δημιουργίες, η γιόγκα, τα σπορ και ο εθελοντισμός
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Mail.com ότι «εξαπατήθηκαν»
την περασμένη εβδομάδα αφού
αναγκάστηκαν να πληρώσουν
εκατοντάδες ευρώ στο «DK Oys-
ter», ένα παραλιακό εστιατόριο
στο πολυτελές ελληνικό νησί.

Ολα τα θύματα είπαν πως δεν
ενημερώθηκαν για τις τιμές πριν
παραγγείλουν και εκφοβίστηκαν
από εύσωμους σερβιτόρους όταν
τους έδωσαν τους λογαρια-
σμούς. Αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι
παρασύρθηκαν στο μπαρ από
διανομείς που τους υπόσχονταν
δωρεάν χρήση ξαπλώστρων αν
αγόραζαν μόνο ένα ποτό ο κα-
θένας.

Η DailyMail.com αποκάλυψε
στοιχεία ότι μόνο οι ξένοι τουρί-
στες χρεώνονταν εξωφρενικές τι-
μές στο μπαρ.

Ενας τοπικός εργαζόμενος σε
κατάστημα που παρήγγειλε στα
ελληνικά είπε ότι θα μπορούσε
να έχει έξι στρείδια με μόλις 30
ευρώ -περίπου $30 και με $5
ανά στρείδι είναι σχεδόν το ένα
τέταρτο των $18 ανά στρείδι που
έπρεπε να πληρώσουν οι ξένοι
παραθεριστές.

Στη συνέχεια χρεώθηκε $50
για ένα κοκτέιλ από σερβιτόρους

που του είπαν ότι ήταν τυχερός
που δεν ήταν τουρίστας επειδή
θα κόστιζε «τρεις φορές την τιμή
- και ένα από το προσωπικό του
μπαρ γέλασε δυνατά». 

Το «DK Oyster» έγινε διαβόη-
το τον Μάιο του 2019 όταν χρέ-
ωσε μια ομάδα Αμερικανών του-
ριστών περισσότερα από 800 δο-
λάρια για έξι πιάτα καλαμάρι, έξι
μπύρες, τρεις ορεκτικά με κοτό-
πουλο Caesar, δύο μπουκάλια νε-
ρό και ένα ποτήρι χυμό ντομά-
τας.

Ο Ελληνας Κώστας, 32 ετών,
έκανε μια δοκιμή για να δει αν
οι ντόπιοι θα χρεώνονταν τις
ίδιες τιμές στο διαβόητο αυτό
μπαρ. Παρήγγειλε στα ελληνικά
και αρχικά προειδοποιήθηκε
από το προσωπικό που είπε ότι
ήταν «ακριβό». Πλήρωσε $50,80
για ένα κοκτέιλ και το προσωπι-
κό του είπε ότι «ήμουν τυχερός
που δεν ήμουν τουρίστας, καθώς
το ποτό μου θα ήταν τρεις φορές
η τιμή. 

Ενας μάλιστα από το προσω-
πικό του μπαρ γέλασε δυνατά».
Παρ’ όλο που είπε ότι δεν πει-
νούσε, του πρόσφεραν στρείδια
στα €30 ($30) για ένα πιάτο των
έξι στα €5 ($5) το καθένα, αντί
για τα €18 ($18) ανά στρείδι

που χρεώθηκαν οι Γάλλοι τουρί-
στες.

Ενα ποτό «μεγέθους μπάλας
ποδοσφαίρου» για έναν ντόπιο
κοστίζει $50. Πολλοί ξένοι του-
ρίστες ανέφεραν ότι αναγκάστη-
καν να πληρώσουν εξωφρενικές
τιμές.

Την περασμένη εβδομάδα, η

δικηγόρος από τη Νέα Ιερσέη,
Θεοδώρα Μακόρμικ (Theodora
McCormick), 50 ετών, και ο σύ-
ζυγός της, λένε ότι ήρθαν αντι-
μέτωποι με έναν λογαριασμό
557 δολαρίων για μια ντουζίνα
στρείδια, δύο μεγάλες μπύρες
σερβιρισμένες σε γιγάντιες γυά-
λινες μπότες και δύο κοκτέιλ.

Αλλά φαίνεται ότι οι τίτλοι
για την εμπειρία του ζευγαριού
δεν κατάφεραν να αποτρέψουν
το προσωπικό του μπαρ από το
να στοχοποιήσει νέα θύματα την
περασμένη εβδομάδα στο μπαρ
και το εστιατόριο στον Πλατύ
Γιαλό στο νότιο άκρο της Μυκό-
νου.

Η «Daily Mail» για το διαβόητο εστιατόριο στη Μύκονο
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ενα κύμα υψηλών θερ-
μοκρασιών αναμένεται στην Ελ-
λάδα αυτή την εβδομάδα, το
οποίο θα διαρκέσει αρκετές μέ-
ρες, σύμφωνα με τα νεότερα
προγνωστικά στοιχεία του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών /
meteo.gr.

Συγκεκριμένα, η ατμοσφαι-
ρική κυκλοφορία πάνω από την
Ευρώπη θα ευνοήσει την επι-
κράτηση θερμών αερίων μαζών
σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊ-
κής ηπείρου αλλά και στην Ελ-
λάδα, με αποτέλεσμα τη στα-
διακή άνοδο της θερμοκρασίας
σε υψηλά για την εποχή επίπε-
δα. 

Η κορύφωση της θερμής με-
ταφοράς εκτιμάται μέσα στο
διήμερο Παρασκευής 19/8 -
Σαββάτου 20/8, οπότε η θερ-
μοκρασία είναι αρκετά πιθανό
να φτάσει κατά τόπους τους 41-
42 βαθμούς Κελσίου (106-108
βαθμούς Φαρενάιτ).

Παράλληλα, με βάση τα τε-
λευταία διαθέσιμα προγνωστι-
κά στοιχεία που ανέλυσε η πυ-
ρομετεωρολογική ομάδα
FLAME του ΕΑΑ / meteo.gr, η
ευφλεκτότητα των νεκρών δα-
σικών καυσίμων αναμένεται να
παρουσιάσει σημαντική αύξηση
κατά τη διάρκεια της ίδιας πε-
ριόδου. Αιτία γι' αυτή την αύ-
ξηση αποτελεί η σταδιακή άνο-
δος της θερμοκρασίας σε συν-
δυασμό με την επικράτηση ξη-
ρών συνθηκών.

Κάτω από αυτές τις συνθή-
κες, τα νεκρά δασικά καύσιμα,
ειδικότερα δε τα πιο λεπτά
όπως φύλλα, βελόνες, μικρά
κλαδιά και κορμοί, αποβάλλουν
υγρασία στην ατμόσφαιρα και
ξεραίνονται γρήγορα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να διευκολύνε-
ται η ανάφλεξη, εφόσον υπάρ-
ξει κάποια πηγή θερμότητας,
και στη συνέχεια η διατήρηση
της καύσης και η γρήγορη με-
τάδοση (εξάπλωση) της φωτιάς.

Ειδικότερα, η πρόγνωση της
περιεχόμενης υγρασίας των νε-
κρών δασικών καυσίμων για σή-
μερα Τετάρτη είναι ότι αυτή
αναμένεται να πέσει κάτω από
το 10% στο μεγαλύτερο τμήμα
της χώρας. Οι τιμές αυτές δημι-
ουργούν ευνοϊκό υπόβαθρο για
την εκδήλωση και την εξάπλω-
ση δασικών πυρκαγιών.

Ερχεται κύμα
υψηλών

θερμοκρασιών

ευρωκινηση



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. («ΑΠΕ-ΜΠΕ»).
Για πρώτη φορά αναμένεται να
διοργανωθεί φέτος στη Θεσσα-
λονίκη Διεθνής Μαραθώνιος Πα-
τινιών με τη συμμετοχή αθλητών
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής εμ-
βέλειας. Οι συμμετέχοντες θα
κληθούν να καλύψουν μία από-
σταση 42 χλμ. κάνοντας πατίνια
σε κεντρικούς δρόμους της πόλης
την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου
2022.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα,
θα υπάρχει η δυνατότητα να γί-
νουν αγώνες πατινιών 10 χλμ.
αλλά και παιδικοί αγώνες μικρό-
τερων αποστάσεων για μαθητές
Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτι-
κών σχολείων, όπως ανέφερε στο
ραδιοφωνικό σταθμό του «ΑΠΕ-
ΜΠΕ» «Πρακτορείο 104,9 Fm» ο
αντιδήμαρχος Αθλητισμού και
Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, Νίκος Ζεϊμπέκης.

«Για πρώτη φορά θα διοργα-
νώσουμε στη Θεσσαλονίκη αγώ-
νες roller. Θέλουμε να βάλουμε
την πόλη στο μεγάλο γκαλά του
roller και να πραγματοποιή-
σουμε έναν αγώνα στο πρότυπο
των αντίστοιχων μαραθωνίων της
Βαρκελώνης, του Βερολίνου και
άλλων ευρωπαϊκών πόλεων»,
είπε ο κ. Ζεϊμπέκης.

Νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμ-
βρίου, ημερομηνία που συμπί-
πτει με τη δεύτερη Κυριακή λει-
τουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία
Αριστοτέλους θα κάνει «ποδα-
ρικό» το «Παραολυμπιακό Πανό-
ραμα».

Στόχος είναι να παρουσια-
στούν από την Ελληνική Παραο-
λυμπιακή Επιτροπή στους κατοί-

κους και τους επισκέπτες της πό-
λης όλα τα Παραολυμπιακά αγω-
νίσματα, παρουσία και Παρολυ-
μπιονικών και παράλληλα να
σταλεί το μήνυμα σε περισσό-
τερα άτομα με αναπηρία ώστε να
ασχοληθούν με τα αγωνίσματα
και να μυηθούν στον όμορφο κό-
σμο του αθλητισμού.
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ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Αγαπητέ Κριέ, επιτέλους η σημερινή ημέρα,
θα αποκαταστήσει την σιγουριά και την
ασφάλεια στην ζωή και γενικά στην καθη-
μερινότητά σου. Θα καταφέρεις μέσα από
διαπροσωπικές συναναστροφές και σχέσεις
να κινήσεις εσύ τα νήματα, όπως ακριβώς
επιθυμείς.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Αγαπητέ Ταύρε, ετοιμάσου να λάμψεις σή-
μερα, με την Σελήνη στο δικό σου Ζώδιο. Εί-
σαι φανερά ενθουσιώδης, παθιασμένος, ορ-
μητικός και έτοιμος για δραστηριότητα και
νέα ξεκινήματα. Προσοχή όμως, διότι μπο-
ρείς πολύ εύκολα να παρασυρθείς από τον
αυθορμητισμό σου και να κάνεις λάθη.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Αγαπητέ Δίδυμε, η σημερινή μέρα χρειάζεται
λίγη παραπάνω προσοχή, ιδίως όσον αφορά
προσδοκίες, ελπίδες, εξιδανικεύσεις και ψευ-
δαισθήσεις σε διαπροσωπικές σχέσεις και συ-
ναναστροφές. Οφείλεις τώρα να μην παρα-
σύρεσαι από συναισθηματικές εκδηλώσεις
και μεγάλα λόγια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Σήμερα αγαπητέ Καρκίνε, είσαι πραγματικά
στα καλύτερά σου. Κοινωνικοποιείσαι, λει-
τουργείς για το κοινό καλό και ενδιαφέρεσαι
περισσότερο για τους ανθρώπους που συνα-
ναστρέφεσαι, παρά για τον ίδιο σου τον εαυ-
τό. Στα οικονομικά είσαι μάλλον παραπάνω
γενναιόδωρος.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Αγαπητέ Λέοντα, σήμερα μπορεί να είναι μία
κουραστική ημέρα, γεμάτη ευθύνες και πρα-
κτικά ζητήματα, που σε αγχώνουν. Μέσα
όμως από αυτήν την κουραστική πλευρά της
ημέρας, θα έρθουν ευκαιρίες, που θα σου
δώσουν την δυνατότητα να διορθώσεις και
να βελτιώσεις την κοινωνική σου εικόνα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Σήμερα αγαπητέ Παρθένε, ξυπνάς με χαμό-
γελο και σίγουρα μέχρι το βράδυ, η διάθεσή
σου θα γίνεται όλο και καλύτερη, λόγω γε-
γονότων και συγκυριών. Μπορείς να αναμέ-
νεις, ευχάριστες ειδήσεις και μηνύματα, που
θα σου δώσουν αισιοδοξία και ευκαιρία να
πετύχεις πολλούς από τους στόχους σου.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Αγαπητέ Ζυγέ, η σημερινή ημέρα, είναι αυτή,
που μέσα από συναναστροφές, θα σου δείξει
ποιοι αξίζουν να είσαι στην ζωή σου και ποιοι
όχι. Ορισμένες διαπροσωπικές σου σχέσεις
θα έχουν μία αινιγματική διάθεση, που σου
κινεί το ενδιαφέρον, αλλά αυξάνει την κα-
χυποψία και την ανασφάλειά σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Σήμερα φίλε Σκορπιέ, καταφέρνεις να βάζεις
οριστικό τέλος στα μπερδέματα που ταλαι-
πώρησαν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και
επαφές. Κάνε τα ξεκαθαρίσματά σου και την
επιλογή για το ποιοι θα έχουν προτεραιότητα
στην ζωή σου και ποιοι αξίζουν την εμπιστο-
σύνη σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα νιώθεις πως οι γύρω
σου απομακρύνονται συναισθηματικά από
σένα, ενώ οι πρακτικές υποχρεώσεις και εκ-
κρεμότητες αυξάνονται όλο και περισσότερο.
Μην αγχώνεσαι, η σημερινή ημέρα είναι σα-
φώς μία ωφέλιμη ευκαιρία να τακτοποιήσεις
τις δουλειές σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Σήμερα φίλε Αιγόκερε, ετοιμάσου για την
απόλυτη καλοπέραση. Μπορείς να αναμένεις
πολλές στιγμές με καλή παρέα, θα απολαύ-
σεις γέλιο, χαρά και διασκέδαση. Θα αναζη-
τήσεις την επιβεβαίωση από τους άλλους και
φυσικά θα το καταφέρεις εύκολα, λόγω της
εντυπωσιακής σου προσωπικότητας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Φίλε Υδροχόε, σήμερα είσαι αρκετά πιο ευ-
αίσθητος, τρυφερός και σαφώς πιο ανοιχτός
σε κάθε είδους συναισθηματική προσέγγιση,
όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Το ενδιαφέρον σου ωστόσο, επικεντρώνεται
στο οικογενειακό περιβάλλον και στους δι-
κούς σου, κοντινούς σου ανθρώπους.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα γίνεσαι σαφώς πιο
κοινωνικός, δημοφιλής και ασχολείσαι με
διαπροσωπικές επαφές. Θα νιώσεις την κοι-
νωνική σου ζωή, να ανανεώνεται, όμως πρέ-
πει να αποφύγεις κουτσομπολιά, και την τά-
ση να παίρνεις τοις μετρητοίς ό,τι σου λένε.

www.oroskopos.gr

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τα βασικά θέματα της επι-
καιρότητας σε τίτλους όπως προ-
βλήθηκαν χθες Τρίτη 16
Αυγούστου 2022, από τα πρωτο-
σέλιδα του Τύπου.

«Δημοκρατία»
Αλχημείες και ψέματα για τον
Covid * Πάνδημη τιμή στη Με-
γαλόχαρη.

«Ελεύθερος Τύπος»
Οι 10.234 προσλήψεις έως το τέ-
λος του έτους * Συγκίνηση και
κατάνυξη για την Παναγία.

«Εστία»
Η ΝΔ καταγγέλλει τους «Βρού-
τους» που δείχνουν την έξοδο
στον Πρωθυπουργό.

«Η Εφημερίδα των
Συντακτών»
Στρίβειν διά του συμψηφισμού.

«Τα Νέα»
Καταπατημένα. Τίτλοι ιδιοκτη-
σίας σε 90.000 ακίνητα * Και τώ-
ρα άξονας Πούτιν με Κιμ.

«Εθνικός Κήρυκας»
Εξωφρενικές προκλήσεις από την
Τουρκία – Ανήμερα της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου * «Ρωγμές» στο
εσωτερικό του GOP * Το Ιράν ρί-
χνει την ευθύνη στον Ρούσντι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ναυτεμπορική»
Οι ευέλικτες κινήσεις της ΑΑΔΕ

κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Ελευθερία» (Λάρισας)
Εποπτεία τέλος αλλά παρακο-
λούθηση ως το… 2059.

«Η Γνώμη» (Πάτρας)
Φουντώνει η ανήλικη παραβατι-
κότητα.

«Η Ροδιακή»
Εκτός ελέγχου η κατάσταση με
το παρεμπόριο.

«Θεσσαλία»
Δύσκολα «διαζύγια».

«Νέα Κρήτη»
«Σαρώνουν» Κρήτη και Μύκονος
– Success story η φετινή τουρι-
στική σεζόν.

«Πατρίς» 
(Ηρακλείου)
Ανώμαλη προσγείωση υποδο-
μών, μα δυναμική απογείωση
αφίξεων * Η Κοίμηση της Θεο-
τόκου «αφύπνισε» την Ελλάδα.

«Πατρίς» 
(Πύργου)
Εσωσε από βέβαιο πνιγμό τον
συνάνθρωπό του…

«Πελοπόννησος»
Φεύγουν για διακοπές και τα
εγκαταλείπουν.

«Χανιώτικα Νέα»
Ρημάζει η Γαλλική Σχολή.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος

Του Γιάννη Δερμεντζόγλου από τον «Ελεύθερο Τύπο».

Ηράκλειο. Στη σύλληψη
25χρονου ημεδαπού που κατη-
γορείται για πρόκληση επικίνδυ-
νης σωματικής βλάβης και παρα-
βάσεις της νομοθεσίας περί
όπλων προχώρησαν χθες αστυ-
νομικοί του ΑΤ Μινώα Πεδιάδος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Αστυνομίας, χθες 16 Αυγούστου
2022, τις πρώτες πρωινές ώρες,
σε περιοχή του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας, κατά τη διάρκεια κοι-
νωνικής εκδήλωσης ο 25χρονος
διαπληκτίστηκε με δύο ημεδα-
πούς και τους προκάλεσε επικίν-
δυνες σωματικές βλάβες με μα-
χαίρι.

Θάσος. Στον εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Καβάλας αναμενόταν να
οδηγηθεί χθες ο 65χρονος
άντρας που συνελήφθη το πρωί
στη Θάσο ως βασικός ύποπτος
για τη μεγάλη φωτιά που ξέ-
σπασε τις προηγούμενες μέρες
στη Σκάλα Ποταμιάς καίγοντας
ορεινή δασική έκταση. Κατά την
έρευνα των αστυνομικών και πυ-
ροσβεστικών Αρχών στο αυτοκί-
νητο του συλληφθέντα εντοπί-
στηκαν φωτοβολίδες και
εύφλεκτο υλικό. Ο εισαγγελέας
αναμένεται να του απαγγείλει

κατηγορίες σύμφωνα με τη δικο-
γραφία που έχει συνταχθεί από
τις πυροσβεστικές και αστυνομι-
κές αρχές ενώ στη συνέχεια θα
οδηγηθεί στον ανακριτή για να
απολογηθεί.

Κίσαμος. Ούτε τη στιγμή που
τηλεφώνησε στην Αστυνομία η
απελπισμένη γυναίκα του, που
είναι έγκυος επτά μηνών, σταμά-
τησε να τη χτυπάει ένας «νταής»
αλλοδαπός που «πρωταγωνί-
στησε» σε ένα ακόμη νέο περι-
στατικό ενδοοικογενειακής βίας,
το βράδυ του Σαββάτου στην πε-
ριοχή της Κισάμου στα Χανιά. Εν
μέσω άγριων φωνών και απειλών,
η πανικόβλητη 25χρονη κατά-
φερε να καταγγείλει ότι την ώρα
εκείνη ο 37χρονος σύζυγός της
ασκούσε βία πάνω της. Η καταγ-
γελία της κινητοποίησε τους άν-
δρες του τοπικού Αστυνομικού
Τμήματος, που έφτασαν άμεσα
στην κατοικία του ζευγαριού και

προχώρησαν στην σύλληψη του
βίαιου άνδρα. Η επίσης, αλλο-
δαπή σύζυγός του μεταφέρθηκε
εμφανώς καταβεβλημένη στο Κέ-
ντρο Υγείας Κισάμου, όπου δια-
πιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες
και εκδορές στο σώμα και το
λαιμό της. Ο 37χρονος αλλοδα-
πός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Χανίων με την δι-
κογραφία για ενδοοικογενειακή
βία και πρόκληση σωματικής
βλάβης που σχημάτισαν σε βάρος
του οι αστυνομικοί, του ορίστηκε
τακτική δικάσιμος και αφέθηκε
ελεύθερος ώς τη δίκη.

Χανιά. Συνεχίζεται η άφιξη
επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια
στα Χανιά. Χθες, Τρίτη 16 Αυγού-
στου, κατέπλευσε στο λιμάνι της
Σούδας το κρουαζιερόπλοιο
«Mein Schiff 5», μεταφέροντας
2.520 επιβάτες. Το πλοίο έφτασε
στα Χανιά από την Βαλέττα της
Μάλτας, ενώ αναμενόταν να
αναχωρήσει το απόγευμα για το
λιμάνι του Μπόντρουμ της Τουρ-
κίας. Από τις αρχές Αυγούστου
μέχρι και σήμερα στη Σόύδα
έχουν καταπλεύσει τέσσερα
κρουαζιέροπλοια, μεταφέροντας
συνολικά 6.715 επιβάτες.

Εκτός των
Αθηνών

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. («ΑΠΕ-
ΜΠΕ»). Μεγάλη επιχείρηση διά-
σωσης 38 μεταναστών πραγμα-
τοποιήθηκε στην περιοχή των
Λαβάρων στον Εβρο από την
ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή και άλ-
λων κρατικών υπηρεσιών. Οι με-
τανάστες εντοπίστηκαν μετά από
νεότερες πληροφορίες και εκτε-
ταμένες έρευνες σε νησίδα, 4 χι-
λιόμετρα νοτίως, από τις συντε-
ταγμένες εκτός της ελληνικής
επικράτειας που είχαν δηλωθεί

ως αρχική θέση προ ημερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από
το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, οι μετανάστες είχαν μαζί
τους μία λέμβο.

Η ομάδα των μεταναστών,
που κατά δήλωση τους είναι από
τη Συρία, αποτελείται από 22 άν-
δρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά,
ενώ μία από τις γυναίκες είναι
εγκυμονούσα. Όλοι οι μετανά-
στες μεταφέρθηκαν στο φυλάκιο
πρώτης υποδοχής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοί-
νωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.:

«Μετά από νεότερες πληρο-
φορίες και εκτεταμένες έρευνες
εντοπίστηκε στην παρέβρια πε-
ριοχή των Λαβάρων ομάδα πα-
ράτυπων μεταναστών, κατά δή-
λωσή τους από τη Συρία,
αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9
γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία
από τις γυναίκες είναι εγκυμο-
νούσα. Επισημαίνεται ότι το συ-
γκεκριμένο σημείο είναι περίπου

4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συ-
ντεταγμένες εκτός της ελληνικής
επικράτειας, που είχαν δηλωθεί
ως αρχική θέση προ ημερών.

Από τη στιγμή του εντοπι-
σμού τους έχουν σπεύσει προς
αρωγή τους οι απαραίτητες δυ-
νάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των
υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών,
για την περίθαλψη των μετανα-
στών, την παροχή τροφής και νε-
ρού και τη μεταφορά τους σε
χώρο προσωρινής φιλοξενίας».

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Eβρο
για τη διάσωση 38 μεταναστών 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Ξινό βγήκε το
αστείο ενός 22χρονου Βρετανού
τουρίστα στο αεροδρόμιο της
Ζακύνθου. Ο νεαρός είχε όρεξη
για πλάκα καθώς κατευθύνθηκε
στο χώρο όπου βρισκόταν το μι-
κρόφωνο του αεροδρομίου και
έκανε ανακοινώσεις που αφο-
ρούσαν καθυστερήσεις πτή-
σεων. Πιο συγκεκριμένα έλεγε
ότι θα υπάρχει εξάωρη καθυστέ-
ρηση της πτήσης με προορισμό
το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ.

Το σκηνικό κατέγραψε ένας
επιβάτης ο οποίος κατάλαβε
αμέσως ότι επρόκειτο για πλάκα
ενώ ο 22χρονος πιάστηκε στα
πράσα όταν είπε ότι η πτήση για
Μάντσεστερ θα έχει καθυστέ-
ρηση έξι ωρών. Ωστόσο τέτοια
πτήση δεν ήταν προγραμματι-
σμένη ενώ προκλήθηκε σύγ-
χυση μεταξύ των επιβατών κα-
θώς όλοι αναρωτιούνταν τι
συνέβη. Λίγο αργότερα εμφανί-
στηκε στο χώρο ένας άνδρας της
ασφάλειας του αεροδρομίου
μαζί με έναν αστυνομικό. Ο νε-
αρός συνελήφθη ενώ δεν του
επετράπη να επιβιβαστεί στην
πτήση του.

«Περιμέναμε να ανοίξουν οι

πύλες και τότε ακούσαμε από τα
μεγάφωνα περίεργες ανακοινώ-
σεις. Όταν σήκωσα το βλέμμα
του, είδα έναν νεαρό στο μικρό-
φωνο και έβγαλα το τηλέφωνό
μου για να τραβήξω βίντεο.
Έκανε περίπου τρεις ή τέσσερις
ανακοινώσεις για πτήσεις που
θα καθυστερούσαν αρκετές
ώρες.

Οι αντιδράσεις του κόσμου
είχαν πλάκα, αφού το μισό αε-
ροδρόμιο δεν μπορούσε καν να
τον δει. Πιθανότατα έγινε αντι-
ληπτός όταν έκανε την τελευ-
ταία ανακοίνωση για το Μάντσε-
στερ. Η παρέα του ανησυχούσε
πολύ διότι δεν ήξεραν αν θα τον
αφήσουν», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο άνδρας που κατέγραψε
τη φάρσα του 22χρονου.

«Λίγο αργότερα διαπίστωσα
ότι αφέθηκε τελικά ελεύθερος
παρ’ ότι του είπαν ότι θα τον
κρατήσουν στο αεροδρόμιο και
θα του κατασχέσουν το διαβα-
τήριο για τρεις μέρες. Ομως μετά
από λίγο του είπαν απλώς να
φύγει», συμπλήρωσε. Σημειώνε-
ται ότι ο άνδρας ανάρτησε το βί-
ντεο στο TikTok, με αποτέλεσμα
να γίνει γρήγορα viral.

Φαρσέρ ανακοίνωνε… 
καθυστερήσεις πτήσεων

Παραολυμπιακό Πανόραμα 
τον Σεπτέμβριο στη Θεσ/νίκη 

Οριοθετήθηκε η φωτιά 
στα Πυργιώτικα Ναυπλίου
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά
που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες προχθές σε αγρο-
τοδασική έκταση στην περιοχή Πυργιώτικα του Δήμου Ναυ-
πλιέων στην Αργολίδα. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, μιλώντας
στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ», ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κω-
στούρος, «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, κανένα
σπίτι δεν κάηκε από τη φωτιά, ενώ εκκενώθηκε, για καθαρά
προληπτικούς λόγους, ένα μικρό ξενοδοχείο, που βρίσκεται
στην κορυφή ενός λόφου της περιοχής». Επίσης, όπως είπε
ο δήμαρχος, «η φωτιά έκαψε ελαιόδεντρα και χωράφια»,
συμπληρώνοντας ότι «στην περιοχή πνέουν ενισχυμένοι
άνεμοι με υψηλή θερμοκρασία».

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Κρίσιμη «μάχη» για τον ΑΠΟΕΛ
Με όπλο την εμπειρία οι «γαλαζοκίτρινοι» κατά της Τζουγκάρντεν στη Σουηδία

εντούτοις ποτέ δεν πήραν πρόκριση
ούτε καν στα πλέι οφ οποιασδήποτε
διοργάνωσης.

Μεγαλύτερό τους επίτευγμα, εί-
ναι η πρόκριση στα πλέι οφ του
Conference League. 

Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ είναι η
πιο έμπειρη κυπριακή ομάδα στα
κύπελλα Ευρώπης, αφού προκρίθηκε
οκτώ φορές σε ομίλους, ενώ μία
φορά έφθασε μέχρι τους «8» του
Τσάμπιονς Λιγκ (2012) και μία φορά
μέχρι τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ
(2017).

Ως εκ τούτου, ο ΑΠΟΕΛ έχει την
εμπειρία τέτοιων αγώνων, η οποία

είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ιδιαίτερα
σε στιγμές που η μπάλα θα «καίει».

Το... σταυρόλεξο 
στη μεσοεπιθετική γραμμή
Το τεχνικό τιμ του ΑΠΟΕΛ, πήρε

άλλη μία «γεύση» από το τι εστί
Τζουργκάρντεν στον αγώνα που έδω-
σε στο πρωτάθλημα, λαμβάνει πλη-
ροφορίες για την κατάσταση των
αμφίβολων Μπέγκστον, Φίντελ και
Σιούλερ, προετοιμάζοντας το πλάνο
που θα επενδύσει εν όψει του πρώ-
του ματς για τα πλέι οφ του Κόνφε-
ρενς Λιγκ.

Οι Λούκας Βιγιαφάνιες, Ντάνι
Μπλουμ και Μουρτάζ Νταουσβίλι,
βρίσκονται σε καλύτερο βαθμό ετοι-
μότητας σε σχέση με το προηγούμενο

παιχνίδι, όπως και ο Γκεόργκι Κο-
σταντίνοφ.

Σαφείς ενδείξεις για τον σχημα-
τισμό και πολύ περισσότερο για τα
πρόσωπα που θα συγκροτούν τη με-
σοεπιθετική γραμμή, εν τη απουσία
του Σαρφό, που δεν μετέβη στη
Σουηδία, δεν υπάρχουν στο παρόν
στάδιο. Επομένως, όλα τα ενδεχό-
μενα είναι ανοικτά. Ακόμα και των
εκπλήξεων.

Σημειώνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε
προγραμματισμένη προπόνηση την
Τρίτη το βράδυ στο γήπεδο όπου θα
διεξαχθεί ο αγώνας, στην απουσία
του προπονητή της, Σωφρόνη Αυ-
γουστή, ο οποίος έμεινε στην Κύπρο
λόγω ίωσης και συνέντευξη Τύπου,

από τον αντικαταστάτη του, για τον
αγώνα, Μάκη Σεργίδη. 

Το πρόγραμμα 
των «Ευρωπαίων»

Συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα
οι υποχρεώσεις των κυπριακών ομά-
δων στις διοργανώσεις της Ευρω-
παϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Χρονικά η αυλαία θα ανοίξει την
Τετάρτη στη Σουηδία, όπου ο ΑΠΟΕΛ
θα αντιμετωπίσει τη Τζουργκάρντεν,
στα πλέι οφ του Europa Conference
League.

Την Πέμπτη θα έχουμε τριπλή
εκπροσώπηση στα πλέι οφ του Eu-
ropa League.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των
ομάδων μας (σε ώρες Νέας Υόρκης):

Πρώτοι αγώνες
Τετάρτη 17 Αυγούστου

Stockholm Arena 
12.45: Τζουργκάρντεν - ΑΠΟΕΛ

Πέμπτη 18 Αυγούστου
Στάδιο ΓΣΠ 

13.00: Απόλλων - Ολυμπιακός Π. 
Košická futbalová aréna 

14.00: Dnipro-1 - ΑΕΚ
KAA Gent Stadium 

14.30: Gent - Ομόνοια
Επαναληπτικοί αγώνες

Τρίτη 23 Αυγούστου
ΑΠΟΕΛ - Τζιουγκάρντενς

Πέμπτη 25 Αυγούστου
ΑΕΚ Λάρνακας - Ντνίπρο
Ομόνοια - Γάνδη
Ολυμπιακός - Απόλλων Λεμεσού

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Με προορισμό τη Σλοβακία
θα μπει την Τετάρτη στο αεροπλάνο
η ΑΕΚ όπου το βράδι της Πέμπτης
θα αντιμετωπίσει την Ντνίπρο για
τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Η
ομάδα του Χοσέ Λουίς Ολτρα μετά
την σπουδαία πρόκριση επί της Παρ-
τιζάν με την οποία «καπάρωσε» θέση
στους ομίλους του Κόνφερενς λιγκ,
ταξιδεύει με στόχο να πάρει ένα
καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς
στην «Αρένα». Οι «κιτρινοπράσινοι»
με την ψυχολογία στα ύψη, αντιμε-
τωπίζουν μια ομάδα «ερωτηματικό»
και καλούνται να παρουσιαστούν
έτοιμοι και συγκεντρωμένοι. Στα
αγωνιστικά, μοναδικό ερωτηματικό
είναι ο Ανχελ Γκαρσία ο οποίος θα
ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες εάν
βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα
μετά τον τραυματισμό του.

<αεκ λαρνακασ

Πτήση 
για την πρόκριση

ΡΩΜΗ. Ο Απόστολος Χρήστου σε
έναν συγκλονιστικό τελικό στα 50μ.
ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Ρώμης, νίκησε μέσα στην έδρα
του τον μεγάλο του αντίπαλο, τον
Ιταλό Τόμας Τσεκόν, και με 24.36
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ση-
μειώνοντας μάλιστα και πανελλήνιο
ρεκόρ. 

Το προηγούμενο κατείχε βεβαίως
ο ίδιος με 24.39 από το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στις
18/06/2022.

Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο
του Απόστολου σε μεγάλη διοργά-
νωση και ήταν πολύ χαρακτηριστικός
ο τρόπος που το πανηγύρισε, το
έζησε στο τέλος. Με μια κραυγή
«ναι, άντε», και «χτυπώντας» με
μπουνιές στο νερό.

Η Ελλάδα είχε κατακτήσει το
χρυσό μετάλλιο στα 50μ ύπτιο και
το 2008 με τον Αρη Γρηγοριάδη. 

Το χρυσό μετάλλιο του συγκλο-
νιστικού Χρήστου, που έκανε το κα-
λύτερο δώρο για την ονομαστική
του εορτή στον προπονητή του, Πα-
ναγιώτη Βελέντζα, είναι το πέμπτο
συνολικά της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα. 

Ο Γρηγοριάδης κατέκτησε ένα
ακόμα το 2012 στα 100μ ύπτιο, ο
Ανδρέας Βαζαίος στα 200μ μικτή το
2016 και η Aννα Ντουντουνάκη στα
100μ πεταλούδα το 2021.

Χρήστου: 
Περίμενα πολλά χρόνια

να ακούσω τον Εθνικό Yμνο
«Είναι ένα όνειρο που κυνηγάω

χρόνια καθώς έχω βρεθεί πολλές
φορές σε τελικό», ήταν οι πρώτες
δηλώσεις του Απόστολου Χρήστου
μετά την κατάκτηση του χρυσού με-
ταλλίου στα 50μ. ύπτιο καθώς «Το
2016 ήταν ο πρώτος ημιτελικός σε

Ευρωπαϊκό ανδρών και τώρα ήρθε
το χρυσό. Hταν τρομερή ατμόσφαιρα
πριν μπούμε και ήταν πολύ ωραίος
αγώνας. Τον χάρηκα πάρα πολύ.
Oλα έγιναν μόνα τους, δεν σκέφτηκα
πολλά πράγματα. Hταν παρόμοιος
αγώνας με το χθεσινό στα ημιτελικά.
Πήγαινα για πανελλήνιο ρεκόρ και
είμαι πολύ χαρούμενος. Περίμενα
πολλά χρόνια για να ακούσω τον
Εθνικό Yμνο». 

Ο Απόστολος αφιέρωσε το χρυσό
μετάλλιο που κατέκτησε στον προ-
πονητή του, Παναγιώτη Βελέντζα:
«Είναι το καλύτερο δώρο για όλα
αυτά τα χρόνια που είναι δίπλα μου.
Του λέω και ένα μεγάλο ευχαριστώ
που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα
μου σε ό,τι χρειαστώ. Eχω στήριξη

από μία ομάδα ανθρώπων, από την
οικογένεια του, και σε όλους αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια για όσα έχουν
πετύχει. Περιμένω τον εθνικό ύμνο»,
τόνισε.

Παναγιώτης Βελέντζας: 
Ονειρο ζωής και καριέρας
Το καλύτερο δώρο πρόσφερε

στον προπονητή του Παναγιώτη Βε-
λέντζα ο Απόστολος Χρήστου με την
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
«Ηταν ο μεγάλος στόχος, όνειρο
ζωής και καριέρας αυτό το χρυσό, η
κορυφή της Ευρώπης», παραδέχθηκε
ο κ. Βελέντζας μιλώντας στην ιστο-
σελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας και συνέχισε: 

«Να τονίσουμε ότι ήρθε στην τέ-
ταρτη συνεχόμενη άνοδο του αθλητή

σε βάθρο Ευρωπαϊκού πρωταθλή-
ματος. Δικαιώνονται οι κόποι μιας
ζωής καθώς υπήρχαν οι επιτυχίες
σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά έλει-
πε το χρυσό και τελικά ήρθε. Επι-
τεύχθηκε επίσης και ο άλλος μας
στόχος που ήταν το ατομικό ρεκόρ
σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
Και ο αθλητής και εγώ είμαστε τρι-
σευτυχισμένοι. Πετάμε στα ουράνια.
Συνεχίζουμε, όμως, την προσπάθεια,
γιατί υπάρχουν και τα 100μ. Σίγουρα
ήταν το καλύτερο δώρο του Από-
στολου για μένα στην ονομαστική
μου εορτή».

5η η Ντουντουνάκη
Την πέμπτη θέση κατέλαβε η

Αννα Ντουντουνάκη στον τελικό των
100μ. πεταλούδα. Η πρωταθλήτρια

Ευρώπης του 2021 έκανε ένα καλό
πρώτο 50άρι και γύρισε τρίτη σε
28.68, αλλά τελικά τερμάτισε σε
57.91. 

Η Ντουντουνάκη αγωνίστηκε για
τέταρτη συνεχή διοργάνωση στον
τελικό στα 50μ. πεταλούδα σε Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ μετείχε
στον τελικό και με την ομάδα
4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed.

Η κορυφαία μας πρωταθλήτρια
δήλωσε στην κρατική τηλεόραση
ότι: «Σημείωσα ατομικό ρεκόρ για
φέτος αλλά ούτε από την επίδοσή
μου ούτε από τη θέση που κατέλαβα
είμαι ικανοποιημένη. Αυτό μπορούσα
όμως τη δεδομένη στιγμή, αυτό και
έκανα. Η κατάκτηση του μεταλλίου
ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Η χρο-
νιά δεν πήγε καλά, ήταν πολύ δύ-
σκολη και ‘γεμάτη’ με πολλούς αγώ-
νες. Θα ήταν πολύ σημαντικό για
μένα να κατακτούσα αυτό το με-
τάλλιο. Πλέον όμως μετά από καιρό
θα κάνω διακοπές. Δεν τα παράτησα,
αν και το σκέφτηκα πολύ φέτος.
Δεν τα παράτησα ούτε μια στιγμή».

8ος ο Μάρκος
Ο Δημήτρης Μάρκος στον πρώτο

τελικό της καριέρας του σε ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα, κατέλαβε την
όγδοη θέση στα 200μ. ελεύθερο με
1:48.05. Ο Δημήτρης Μάρκος τόνισε
ότι: «Πλέον αρχίζω και υλοποιώ τους
στόχους μου. Στη δεύτερη συμμετοχή
μου σε ευρωπαϊκό, αγωνίσθηκα σε
ένα τελικό. Νοιώθω πολύ όμορφα.
Εκανα ένα λάθος στη δεύτερη στρο-
φή που μου κόστισε. Προχωράω
όμως και δεν επιλέγω ποτέ τον εύ-
κολο δρόμο».

Εκτός τελικών 
Δράκου και Ασπουγαλής
Ο Αρκάδιος Ασπουγαλής ολο-

κλήρωσε την προσπάθειά του στα
50μ. πρόσθιο με τη 10η θέση. Ο
21χρονος αθλητής ισοφάρισε το ατο-
μικό του ρεκόρ με 27.55 ενώ η
οκτάδα του τελικού «έκλεισε» στο
27.43 του Φινλανδού Ολι Κόκο.

Η Νόρα Δράκου κατετάγη 11η
στους ημιτελικούς των 50μ. ελεύθερο
με χρόνο 25.20. 

Η 30χρονη πρωταθλήτρια, που
μετείχε σε δύο τελικούς στην ιταλική
πρωτεύουσα (50μ. ύπτιο και 4Χ100μ.
μικτή ομαδική mixed), σημείωσε
την καλύτερη φετινή της επίδοση,
αλλά η οκτάδα του τελικού «έκλεισε»
με 24.99 που έκανε η Τέσα Χίλεν
από την Ολλανδία, που πέρασε
όγδοη.

«Χρυσός» στην Ευρώπη ο Απόστολος Χρήστου

2020: Ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού Σάββας Θεοδωρίδης πεθαίνει σε
ηλικία 85 ετών, μετά από νοσηλεία στην εντατική του νοσοκομείου
«Σωτηρία», και στο Metropolitan Hospital. Αρχισε το ποδόσφαιρο σε
νεαρή ηλικία από την Αθλητική Ενωση Αμπελοκήπων. Το 1953, σε
ηλικία 18 ετών, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγω-
νίστηκε έως το 1962, όταν κι αποφάσισε να αποχωρήσει από τη δράση.
Κατέκτησε πέντε σερί πρωταθλήματα (απ' το 1955 έως το 1959) και
ισάριθμα Κύπελλα, ενώ με τη φανέλα της Εθνικής αγωνίστηκε σε 12
αναμετρήσεις. Ακόμα και μετά το τέλος της καριέρας του όμως,
παρέμεινε βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού, έχοντας διοικητικό ρόλο
στην ομάδα για πάνω από 20 χρόνια, υπηρετώντας τους
«ερυθρόλευκους» τόσο επί Κόκκαλη, όσο κι επί Μαρινάκη. 

2008: Ο 23χρονος Michael Fred Phelps κερδίζει το 8ο ολυμπιακό χρυσό με-
τάλλιο στα 4x100μ μεικτή ομαδική και σπάει το ρεκόρ των 7 χρυσών
σε μία ολυμπιάδα του Mark Spitz από το 1972. Στο Πεκίνο σημείωσε 7
παγκόσμια ρεκόρ (200μ ελεύθερο, 200μ πεταλούδα, 200μ μεικτή ατο-
μική, 400μ μεικτή ατομική, 4x100μ ελεύθερο, 4x100μ μεικτή και
4x200μ ελεύθερο) και ένα ολυμπιακό ρεκόρ (100μ πεταλούδα).

2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο της Ελλάδας
στο τζούντο σε Ολυμπιακούς αγώνες, στα 81 κιλά όταν κερδίζει στον
τελικό τον ουκρανό Roman Gontyuk στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.

2001: Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Γκούμας, μετά από νοσηλεία 27
ημερών λόγω λοίμωξης στους πνεύμονες, πρόεδρος της ΑΕΚ από το
1956 ως το 1963. Η θητεία του συνδέθηκε με την επέκταση του
σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας (το οποίο φέρει τιμητικά το όνομά
του) και την κατάκτηση του τίτλου το 1963, του πρώτου
μεταπολεμικού πρωταθλήματος της ΑΕΚ.

1966: Ο Γιώργος Κούδας δίνει τον πρώτο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο
φιλικό εναντίον του Αργοναύτη αλλά βάζει το πρώτο του γκολ στον
επόμενο στη Ρόδο (4/9/66) εναντίον του Ροδιακού στο 82', όπου ο
Ολυμπιακός θα κερδίσει με 2-5. Η οικογένεια του Κούδα έχει
μετακομίσει εδώ και ένα χρόνο στο Πασαλιμάνι ώστε να καλυφθεί ο
όρος των μεταγραφών που θέλει την οικογένεια του παίκτη να έχει
σπίτι στην πόλη που θέλει να μεταγραφεί. Εκτός από αυτό, ο παίκτης
πρέπει να μείνει ένα χρόνο εκτός πρωταθλήματος αλλά δικαιούται να
αγωνίζεται σε φιλικά και διεθνή παιχνίδια. Ομως, ο ΓΓΑ Κ. Ασλανίδης,
μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ, θα απαγορεύσει τις μεταγραφές από Β’ σε Α’
Εθνική αλλά και μεταξύ μεγάλων ομάδων και μάλιστα μεταξύ των 11
γεωγραφικών διαμερισμάτων στα οποία θα χωρίσει τη χώρα, σε μια
προσπάθεια να εμποδίσει τον Κούδα να κατέβει στον Πειραιά. Ο
παίκτης, μετά από μία 3ετή περιπέτεια, θα επιστρέψει το 1968 στον
ΠΑΟΚ, αλλά η ρήξη μεταξύ των δύο φίλων σωματείων έχει επέλθει. 

1938: Ο Henry Jackson Armstrong κερδίζει τον Lou Ambers στην κατηγορία
των ελαφρών βαρών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και
γίνεται ο πρώτος πυγμάχος που κατακτά το τίτλο σε τρεις κατηγορίες
(feather, welter και light).

Πηγή: Galanis Sports Data

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Το ματς της Πέμπτης (14.30
ώρα Νέας Υόρκης) με την Γάνδη στο
«Τζελάμκο Αρένα», το πρώτο δηλαδή
σκέλος των αναμετρήσεων για τα
πλέι οφ του Γιουρόπα Λινγκ, δεν εί-
ναι τελικός για την Ομόνοια. Είναι
όμως ένα κρίσιμο ματς γιατί κρίνεται
εν πολλοίς η πορεία της ομάδας
στην Ευρώπη. Και όχι μόνο.

Ενα θετικό αποτέλεσμα, επιτρέπει
στην Ομόνοια να αισιοδοξεί ότι θα
αγωνιστεί στους ομίλους του Γιου-
ρόπα Λινγκ. Πέραν του οικονομικού
-3,63 εκατομμύρια ευρώ είναι τα
έσοδα για είσοδο στους ομίλους του
Γιουρόπα Λινγκ, τα δε έσοδα για
συμμετοχή στους ομίλους του Κόν-
φερενς Λινγκ 2,94 εκατ. ευρώ, ενώ
υπάρχει και διαφορά υπέρ του Γι-
ουρόπα στα μπόνους ισοπαλίας και
νίκης- υπάρχει και το «στάτους».
Αλλο «στάτους» δίνει στην ομάδα η
συμμετοχή στο Γιουρόπα και άλλο
η συμμετοχή στο Κόνφερενς.

Υπάρχει και μια άλλη παράμε-
τρος. Ενα θετικό αποτέλεσμα μετά
τις μέτριες εμφανίσεις στα δυο τε-
λευταία φιλικά, εμβολιάζει τους πο-
δοσφαιριστές με την κατάλληλη ψυ-
χολογία εν όψει των προσεχών ανα-
μετρήσεων στο πρωτάθλημα και
στην Ευρώπη και αντιστρέφει το
κλίμα αμφιβολιών και δυσπιστίας
για τις δυνατότητες της ομάδας, που
έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον
κόσμο και καταλαγιάζει τον έντονο
εκνευρισμό που έχει συσσωρευτεί
απέναντι στους υπεύθυνους του σχε-
διασμού για την καθυστέρηση που
παρατηρείται στην ενίσχυση της
ομάδας. Μέχρι να... δούμε, ένα είναι
το βέβαιο: Οι «παλιοί», κυρίως, θα
κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο
βάρος για την δύσκολη προσπάθεια
της Πέμπτης.

Ενα αρνητικό αποτέλεσμα θα εν-
τείνει τον υπάρχοντα προβληματι-
σμό. Προέκταση μη αγωνιστική,
αλλά εξ’ ίσου σημαντική για την με-

τέπειτα πορεία της ομάδας. Είναι
σαφές ότι η κρισιμότητα του αγώνα
δεν αφορά μόνο την πορεία στην
Ευρώπη. Το πλάνο του Νιλ Λένον
είναι να τοποθετήσει τους καλύτε-
ρους παίκτες στην καλύτερη θέση,
έτσι ώστε να παρουσιαστεί η πιο
ανταγωνιστική -υπό τις περιστάσεις
- ομάδα ώστε να πετύχει το στόχο,
τον ξεκάθαρο στόχο που είναι ένα
αποτέλεσμα που να δίνει ελπίδες
για πρόκριση σε όμιλο του Γιουρόπα
Λινγκ για δεύτερη φορά στη ιστορία
της ομάδας. Η ομάδα για να το κα-
τορθώσει αυτό το πράγμα που μόνο
εύκολο δεν είναι, πρέπει να παρου-
σιαστεί σε top επίπεδο και στην
άμυνα και στην επίθεση.

Ευθύνη του Νιλ Λένον πέραν
του αγωνιστικού κομματιού, είναι
να οργανώσει το συναισθηματικό
και το ψυχολογικό κομμάτι της ομά-
δας. Και ακριβώς λόγω των συνθηκών
που έχουν δημιουργηθεί είναι δύ-
σκολο το εγχείρημα.

Καθοριστικό βράδυ στη Γάνδη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Aλλη μια ελληνοκυπριακή
μάχη στα ευρωπαϊκά κύπελλα βρί-
σκεται προ των πυλών. 

Ο πρωταθλητής Κύπρου Απόλ-
λων, θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη
τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό
Πειραιώς, για τα πλέι οφ του Γιου-
ρόπα Λιγκ.

Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο
συμμετοχής στους ομίλους του Γι-
ουρόπα Λιγκ και ο ηττημένος συνε-
χίζει στους ομίλους του Κόνφερενς
Λιγκ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν
για πρώτη φορά στην ιστορία των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όμως
θα είναι η έκτη φορά στην ιστορία
που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει
κυπριακή ομάδα. Και οι αναμνήσεις
των «ερυθρόλευκων» δεν είναι και
οι καλύτερες.

Η ομάδα του Πειραιά μετρά τρεις
προκρίσεις σε προκριματικούς γύρους
με αντίπαλο κυπριακή ομάδα, έναν

εφιαλτικό αποκλεισμό από την Ανόρ-
θωση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς
Λιγκ και δύο ήττες από τον ΑΠΟΕΛ
στη φάση των ομίλων του Γιουρόπα
Λιγκ.

Τη σεζόν 1965-66 για τον πρώτο
γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων η
ομάδα του Πειραιά προκρίθηκε δύ-
σκολα επί της Ομόνοιας, στην παρ-
θενική της παρουσία στα κύπελλα
Ευρώπης, κερδίζοντας 1-0 στο παλιό
ΓΣΠ, ενώ ο αγώνας στο Φάληρο
έληξε 1-1
1998-99: Β’ προκριματική φάση

Champions League
Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1 (11’

Γιαννακόπουλος, 32’ Λουτσιάνο -
64’ Μιχάιλοβιτς).

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 2-4 (39’
Μιχάιλοβιτς, 80’ Κρισμάρεβιτς - 48’

Γεωργάτος, 60’, 87’ Τζόρτζεβιτς,
90’ Γκόγκιτς).
2008-09: Γ’ προκριματική φάση

Champions League
Ανόρθωση - Ολυμπιακός 3-0 (4’

Τοροσίδης αυτ., 17’ Σόσιν, 85’ Λαμ-
πάν) 

Ολυμπιακός - Ανόρθωση 1-0 (54’
Μπελούτσι)

2016-17: Φάση ομίλων 
Europa League

Ο ΑΠΟΕΛ είχε επικρατήσει δύο
φορές του Ολυμπιακού Πειραιώς
στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ
και προκρίθηκε ως πρώτος αφήνον-
τας δεύτερους τους «ερυθρόλευκους». 

Στην Ελλάδα οι «γαλαζοκίτρινοι»
επικράτησαν 1-0 με κεφαλιά του
Πιέρου Σωτηρίου, ενώ στο ΓΣΠ νί-
κησαν 2-0 με τέρματα των Σωτηρίου
και Ντε Καμάργκο.

Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ 0-1 (Πιέρος
Σωτηρίου).

ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός 2-0 (Πιέρος
Σωτηρίου, Ντε Καμάργκο).

2020-21: Φάση πλέι οφ 
Champions League

Ολυμπιακός - Ομόνοια 2-0 (Βαλμ-
πουενά 69’, Ελ Αραμπί 90+2’)

Ομόνοια - Ολυμπιακός 0-0

Οι κυπριακές «σφαλιάρες» στον Ολυμπιακό

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Με τον Νίκο Παντέλη και τη νέα
σεζόν στον πάγκο θα συνεχίσει η
Ηλιούπολη. Η ανακοίνωση αναφέρει:
«O Γ.Σ Ηλιούπολης ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασίας του με
τον προπονητή Νίκο Παντέλη. Ο
έμπειρος τεχνικός θα συνεχίσει στην
τεχνική ηγεσία της ομάδας, πλαι-
σιωμένος από τους συνεργάτες του
κ. Ηλία Σορόκο (Γυμναστής), Δη-
μήτρη Μαρκολέφα (Προπον. Τερ-
ματοφυλάκων) και Χρήστο Ξύνα
(Φυσικοθεραπευτή)».

Κολλά στο «Σίτι»
Στην απόκτηση του Χρήστου Κολ-

λά προχώρησε η ΠΑΕ Αιγάλεω.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η δι-

οίκηση της ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 είναι
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την έναρξη της συνεργασίας της με
τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Κολλά.
Ο Χρήστος Κολλάς είναι γεννημένος
την 1η Μαΐου 1997, αγωνίζεται ως
επιθετικός και διακρίνεται για το
πάθος, την ταχύτητά και την δυνα-
μικότητα στο παιχνίδι του».

Ηρακλής: 
Κοντά στον Μανωλάκη 

Ετοιμος να ολοκληρώσει ακόμη
μια μεταγραφή, προφανώς την τε-
λευταία για τη θερινή περίοδο, καθώς
ήδη έχει κάνει δέκα μέχρι σήμερα,
είναι ο Ηρακλής. Οι «κυανόλευκοι»
βρίσκονται σε συζητήσεις με τον
Γιώργο Μανωλάκη για την επιστροφή
του στην ομάδα. Ο αριστερός οπι-
σθοφύλακας αγωνίστηκε την περσινή
περίοδο στον Ηρακλή και αποχώρησε
στις 30 Ιουνίου όταν και ολοκληρώ-
θηκε το συμβόλαιό του.

< σουπερ λιγκ 2

Ανανέωσε 
με Παντέλη 
η Ηλιούπολη

Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Ούτε τη δεύτερη αγωνιστική της
Πρέμιερ Λιγκ κατάφερε η Λίβερπουλ
να πάρει το «τρίποντο» και είναι
ήδη στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι
(αλλά και την Αρσεναλ). 

Οι «κόκκινοι» του λιμανιού πα-
ραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στην Κρί-
σταλ Πάλας, αν και τα πράγματα θα
μπορούσαν να είναι χειρότερα για
την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που
ισοφάρισε αγωνιζόμενη με παίκτη
λιγότερο! 

Στο 57’ ο Ντάρβιν Νούνιες, στην
παρθενική του εμφάνιση στο «Αν-
φιλντ», δέχθηκε ένα σπρώξιμο από
τον Γιοακίμ Αντερσεν και αντέδρασε
με... κουτουλιά στον Δανό αμυντικό,
αντικρύζοντας την κόκκινη κάρτα.
Ακόμα κι έτσι ένα εντυπωσιακό σόλο
και σουτ του Λουίς Ντίας στο 61’
έφερε το ματς στα ίσια. 

Η Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσε
να πάρει το «τρίποντο», όμως στην
κοντινή προβολή του Ζαχά στο 78’,
η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Αλι-
σον και έφυγε άουτ.

Σόου «Κυρίας» 
και Νάπολι στην πρεμιέρα
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε

τη φετινή Serie A, η Γιουβέντους.
Στην πρεμιέρα η «Μεγάλη Κυρία»
με τον Ανχελ Ντι Μαρία να κάνει
ντεμπούτο με γκολ και τον Ντούσαν
Βλάοβιτς να βρίσκει δύο φορές δί-
χτυα νίκησε εύκολα με 3-0 την Σα-
σουόλο στο Τορίνο. Ο νεοαποκτηθείς
Αργεντινός ήταν αυτός που άνοιξε
το σκορ στο 26’, ενώ στο 43’ ο Βλά-
οβιτς, με πέναλτι που κέρδισε ο
ίδιος, διπλασίασε τα τέρματα της
ομάδας του. Ο Σέρβος φορ ήταν αυ-
τός που διαμόρφωσε και το τελικό
σκορ στο 51’, με τη «Γιούβε» να κα-
τεβάζει... στροφές στη συνέχεια. Βα-
σικός ήταν για τη Σασουόλο ο Γιώρ-
γος Κυριακόπουλος, ο οποίος αντι-
καταστάθηκε (59’) απ’ τον Πιναμόντι. 

«Πολυβόλο» στο β’ ημίχρονο η
Νάπολι, διέλυσε με 5-2 τη γηπεδούχο
Βερόνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με...
ανάποδο τρόπο για τους «παρτενο-
πέι», που βρέθηκαν πίσω στο σκορ
στο 28’ από γκολ του Λαζάνια. Ο
Κβαρατσκέλια ισοφάρισε γρήγορα
(37’) και στις καθυστερήσεις του α’
μέρους ο Οσιμέν έδωσε προβάδισμα

στην ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι,
όμως σχεδόν με την επανέναρξη
του αγώνα (48’) ο Χένρι ισοφάρισε
σε 2-2. Από κει και μετά, η Νάπολι
κυριάρχησε απόλυτα, πέτυχε τρία
γκολ με τους Ζιελίνσκι (55’), Λομ-
πότκα (65’) και Πολιτάνο (79’), ενώ
είδε άλλο ένα του Ουνάς να ακυρώ-
νεται από το VAR. Ντεμπούτο με τη
φανέλα της Βερόνα έκανε ο Πανα-
γιώτης Ρέτσος, ο οποίος πέρασε ως
αλλαγή στο 59’ αντί του Αμιόνε.

Με το... δεξί 
η Ατλέτικο Μαδρίτης

Με ηγέτη τον Ζοάο Φέλιξ και
«εκτελεστή» τον Αλβάρο Μοράτα, η
Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε με νίκη
τη φετινή La Liga, επικρατώντας εύ-
κολα της Χετάφε με 3-0, στο τοπικό
ντέρμπι του «Αλφόνσο Πέρθ». Ο
Πορτογάλος «σέρβιρε» και τα τρία
γκολ της ομάδας του, δύο εκ των
οποίων πέτυχε ο διεθνής Ισπανός
φορ (14’, 59’), ο οποίος επέστρεψε
μετά από διετή δανεισμό στη Γιου-
βέντους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε
ο Αντουάν Γκριεζμάν (75’), που μπή-
κε ως αλλαγή και πέτυχε το πρώτο
του επίσημο γκολ από τον περασμένο
Ιανουάριο.

«Στείρο» από γκολ έληξε ο αγώ-
νας του «Σαν Μαμές». Η Αθλέτικ
Μπιλμπάο είχε την υπεροχή και δη-
μιούργησε ευκαιρίες αλλά δεν κα-
τάφερε να σημειώσει ένα τέρμα που
θα της επέτρεπε να ξεκινήσει με το
«δεξί» το φετινό πρωτάθλημα. Από
την πλευρά της και με βάση τον
τρόπο που αγωνίστηκε, η Μαγιόρκα,
λογικά, είναι ευχαριστημένη με το
αποτέλεσμα.

Με 3άρα ξεκίνησε η πρεμιέρα
και για την Μπέτις. Οι Κυπελλούχοι
Ισπανίας υποδέχτηκαν την Ελτσε
στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και επι-
κράτησαν άνετα με 3-0, εκμεταλ-
λευόμενοι απόλυτα την αποβολή
του Ντόναλντ στο 16ο λεπτό. Ο
δρόμος άνοιξε για την Μπέτις και
στο 29’ ο Ιγκλέσιας έκανε το 1-0
από ασίστ του Φεκίρ. Πριν το ημί-
χρονο μάλιστα ήρθε και το 2-0 όταν
στο 39’ ο Καρβάλιο έβγαλε μαγική
μπαλιά στον Χουάνμι, ο οποίος κον-
τρόλαρε άδειασε έναν αμυντικό και
πλάσαρε για το 2-0. Στο 59’ ήρθε
και το 3-0, όταν μετά από σέντρα
από αριστερά ο Μπαντία έχασε την
μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο
Χουάνμι έκανε το 3-0.

Δεύτερη σερί «γκέλα» της Λίβερπουλ

Pavel Golovkin/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο η Μηλάκη
Ατυχη στάθηκε η Ηρώ Μηλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας πίστας που διεξάγεται στο
Μόναχο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκρούστηκε με άλλες τέσσερις αθλήτριες διακομίσθηκε στο
πλησιέστερο νοσοκομείο της βαυαρικής πόλης. Η 30χρονη Μηλάκη αποχώρησε με κολάρο και στην
συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με την
επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας η Μηλάκη έχει υποστεί κάκωση στην ωμοπλάτη από την πτώση
που είχε και θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο το βράδυ. «Η Αργυρώ Μηλακη θα παραμείνει
προληπτικά στο νοσοκομείο απόψε. Δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα. Εχει μια κάκωση στην ωμοπλάτη,
που θα εξεταστεί περαιτέρω με την επιστροφή της στην Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά. Στο
νοσοκομείο διακομίστηκε και η Γιοχάνα Μπορίζα από την Ουγγαρία, ενώ οι άλλες αθλήτριες που
συμμετείχαν στην σύγκρουση αγωνίστηκαν κανονικά καθώς δεν είχαν τίποτα.

Συνέχεια από τη σελίδα 16
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Τα τρία αδέρφια Καλαϊτζάκη θα βρί-
σκονται στην Α1 τη νέα σεζόν, αφού
μετά τους Γιώργο και Παναγιώτη
στον Παναθηναϊκό, ο Αλέξανδρος
Καλαϊτζάκης συμφώνησε με την Καρ-
δίτσα, γεγονός που σημαίνει και
πως θα τεθεί αντιμέτωπος με τα με-
γαλύτερα αδέρφια του.

Ο θεσσαλικός σύλλογος ανακοί-
νωσε την προσθήκη του Αλέξανδρου
Καλαϊτζάκη στο ρόστερ.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας για
Καλαϊτζάκη: «Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΒΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ανακοινώνει την έν-
ταξη του Αλέξανδρου Καλαϊτζάκη
στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο Ελληνας αθλητής είναι 19 ετών
(γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 2003),
με ύψος 2.00 μ. και αγωνίζεται ως
γκαρντ. Είναι ο μικρότερος αδερφός
των Γιώργου και Παναγιώτη Καλαϊ-
τζάκη, οι οποίοι φέτος θα αγωνίζονται
μαζί στον Παναθηναϊκό, οπότε θα
τους βρει αντιμέτωπους στο πρωτά-
θλημα της Basket League.

O Αλέξανδρος ξεκίνησε το μπά-
σκετ στο παιδικό τμήμα του Αρη
Θεσσαλονίκης, στον οποίο αγωνί-
στηκε έως το 2021 με την εφηβική
ομάδα. Πέρυσι αγωνίστηκε στο πρω-
τάθλημα της Β’ Εθνικής με τη φανέλα
του ΕΦΑΟ Ζωγράφου, συμπαίκτης
μάλιστα του πρώην παίκτη του ΑΣΚ,
Σπύρου Μαγκουνή με την ομάδα
του να τερματίζει στην 3η θέση της
τελικής κατάταξης στον 2ο όμιλο.
Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα
Παίδων, ενώ έχει εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στο 17ο Adidas Next Gene-
ration Tournament στη Βιτόρια της
Ισπανίας.

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο
στον Α.Σ.Καρδίτσας ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩ-
ΡΙΟ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη
και επιτυχίες με την ομάδα μας».

Κολοσσός 
για Ιορδάνου και Χατζηδάκη

Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την από-

κτηση του Χρήστου Ιορδάνου, που
τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο
Ψυχικό, αλλά και την ανανέωση του
συμβολαίου του με τον Μάνο Χα-
τζηδάκη.

Η ανακοίνωση για τον Ιορδάνου
αναφέρει: «Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels
ανακοινώνει τη συμφωνία της με
τον Χρήστο Ιορδάνου, ο οποίος υπέ-
γραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 2022-
2023.

Ο Χρήστος Ιορδάνου είναι γεν-
νημένος στις 23 Νοεμβρίου του 1998,
έχει ύψος 1,96μ. και αγωνίζεται ως
σούτινγκ γκαρντ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του

καριέρα το 2016 στην ΑΕ Ψυχικού,
στην οποία αγωνιζόταν μέχρι και το
καλοκαίρι του 2022.

Τη σεζόν 2021/22 στο πρωτά-
θλημα της Α2 κατηγορίας, ο Ιορδά-
νου μέτρησε 26 αγώνες, έχοντας
κατά μέσο όρο 10,7 πόντους, 4,9
ριμπάουντ και 1 κλέψιμο».

Και η ανακοίνωση για τον Χα-
τζηδάκη: 

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανα-
κοινώνει την επέκταση της συνερ-
γασίας της με τον Μάνο Χατζηδάκη,
ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο
μέχρι το 2024. Ο Μάνος Χατζηδάκης
μετακόμισε στη Ρόδο το καλοκαίρι

του 2021 και τη σεζόν που ακολού-
θησε, βοήθησε και εκείνος με τη
σειρά του για την εξαιρετική πορεία
που είχε η ομάδα μας, με την κατά-

ληψη της τρίτης θέσης στην κανονική
περίοδο της Stoiximan Basket Lea-
gue».

Βαγγέλης Ζορμπάς

Ενισχύονται Καρδίτσα και Κολοσσός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Στην ΚΑΕ ΑΕΚ θα βρίσκεται από
την Τρίτη (16/8) ο Παναγιώτης
Τριαντόπουλος. 

Το πρώην στέλεχος της διοίκησης
της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα είναι ο
νέος managing director στην «Ενω-
ση», η οποία ανακοίνωσε την σχετική
προσθήκη του στην διοικητική ομάδα
της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον
Τριαντόπουλο: «Οι δομικές αλλαγές
στον Οργανισμό, που βρίσκεται σε
διαρκή κινητικότητα σε όλους τους
τομείς, συνεχίζονται.

H ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ο κ.
Παναγιώτης Τριαντόπουλος αναλαμ-
βάνει Μanaging Director της ΑΕK
ΒC. 

To Δ.Σ. της ΑΕΚ ΒC τού εύχεται
κάθε επιτυχία στην ανάληψη των
νέων του καθηκόντων.

Βιογραφικό
Ο Παναγιώτης Τριαντόπουλος

του Γεωργίου, έχει γεννηθεί στους
Αγίους Αναργύρους Αττικής, στις
05/05/1969, είναι νυμφευμένος και
έχει ένα παιδί.

Εχει σπουδάσει Oικονομικά και
Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Συμμετέχει σε εταιρεία παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπη-
ρεσιών από το 1989, καθώς και σε
συμβουλευτική εταιρεία management
από το 2018.

Είναι Μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου και της Ενωσης Φο-
ροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών Αττικής .

Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά
στελέχη, και έχει διατελέσει Οικο-
νομικός Διευθυντής, Επιχειρησιακός
Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος
και Αντιπρόεδρος του Ομίλου D.P.G.,
που δραστηριοποιείται στους τομείς

των εκδόσεων, ηλεκτρονικών εκδό-
σεων, Digital Marketing, WebDeve-
lopment κλπ, ενώ επί σειρά ετών
διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και
Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Την τελευταία διετία συμμετείχε
στα διοικητικά συμβούλια της Euro-
league, της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε».

Αρης - Χόρκλερ: 
Ετοιμος για σκληρή δουλειά

Ο Νοά Χόρκλερ ήταν ο πρώτος
ξένος που έφτασε στην Ελλάδα για
λογαριασμό του Αρη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ «προσ-
γειώθηκε» στη Θεσσαλονίκη το με-
σημέρι της Τρίτης 16/08 και τον
υποδέχτηκε ο τιμ μάνατζερ της ομά-
δας, Χρήστος Ταπούτος.

Ο 24χρονος απόφοιτος του Πρό-
βιντενς δήλωσε ενθουσιασμένος για
την έλευσή του στον Αρη. «Είμαι
ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ.
Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ
στην Ευρώπη και περιμένω πώς και
πώς να μπω στο γήπεδο. Αυτό που
θέλω να φέρω στην ομάδα είναι
σκληράδα και αθλητικότητα. Είμαι
έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά»,
τόνισε.

Ο Χόρκλερ ήρθε... διαβασμένος
στη Θεσσαλονίκη, αναφορικά με
τον Αρη. «Εχω δει κάποια βίντεο.
Μπορώ να πω ότι εδώ είστε λίγο...
τρελοί, είδα την κερκίδα και εντυ-
πωσιάστηκα. Από την άλλη, μου
έχει στείλει και ο κόουτς αρκετά
βίντεο με την ομάδα. Είμαι χαρού-
μενος που θα αποτελέσω κομμάτι
όλων αυτών και ανυπομονώ».

Τι μπορεί να περιμένει ο κό-
σμος του Αρη από τον Νόα; «Σί-
γουρα σκληρή δουλειά. Αγωνιστικά,
οι φίλαθλοι να περιμένουν από μένα
καλό μακρινό σουτ και σίγουρα πολύ
καλή άμυνα», κατέληξε ο Χόρκλερ.

Από Τετάρτη 
οι αφίξεις των παιχτών 

στον ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστή την

ημερομηνία που θα ξεκινήσουν οι
αφίξεις των ξένων παικτών της ομά-
δας. 

Η ημερομηνία αυτή είναι η Τε-
τάρτη 17/8, μπαίνοντας σιγά σιγά
σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη
νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ
ΠΑΟΚ: 

«Με την άφιξη του Τζέιλεν Χαντς
το απόγευμα της Τετάρτης (17/8)
στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει το πρό-
γραμμα αφίξεων των Αμερικανών
παικτών του ΠΑΟΚ mateco, ενόψει
της έναρξης της προετοιμασίας της
ομάδας.

Ο Τζέιλεν Χαντς αναμένεται στη
Θεσσαλονίκη στις 17:35 το απόγευμα
της Τετάρτης και θα ακολουθήσουν...

Ο Τζέιλεν Ράιλι στις 20:30 το
βράδυ της Πέμπτης (18/8) και λίγη
ώρα αργότερα, στις 22:50 ο Ζακ
Ντάρκο-Κέλι.

Το βράδυ της Παρασκευής (19/8)
στις 20:40 αναμένεται στη Θεσσα-
λονίκη ο Νέιτ Ρένφρο.

Είναι σε εκκρεμότητα η άφιξη
του Τάιλερ Πόλεϊ, του τελευταίου
παίκτη που προστέθηκε στο ρόστερ
της ομάδας μας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco
κ.Λυκογιάννης αναχώρησε σήμερα
(μαζί με τον συνεργάτη του, βοηθό
προπονητή Χαράλαμπο Καραΐσκο)
για τη Φρανκφούρτη, όπου θα συμ-
μετάσχουν στο ετήσιο σεμινάριο των
προπονητών των ομάδων που συμ-
μετέχουν στο Basketball Champions
League».

Ραντάνοφ: Να βοηθήσω 
την ομάδα να υλοποιήσει

τους στόχους της
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αλέκσα

Ραντάνοφ για λογαριασμό του Πε-
ριστερίου, προκειμένου να ενσωμα-
τωθεί στην προετοιμασία της ομάδας,
ενόψει της νέα σεζόν.

Ο 24χρονος Σέρβος φόργοουντ,
που έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», αποτελεί τον τρίτο
ξένο της ομάδας του Βασίλη Σπα-
νούλη, ενώ τον παίκτη υποδέχθηκε
ο τιμ μάνατζερ της ομάδας, Γιώργος
Τσιάρας.

Ο ίδιος αμέσως μετά από την
άφιξη του, δήλωσε: 

«Είμαι χαρούμενος που θα αγω-
νιστώ στο Περιστέρι και στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Ξέρω ότι το πρωτά-
θλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και
από την πλευρά μου θα δουλέψω
σκληρά, προκειμένου να βοηθήσω
την ομάδα να υλοποιήσει τους στό-
χους της».

Βαγγέλης Ζορμπάς

Νέος μάνατζερ στην ΚΑΕ ΑΕΚ ο Τριαντόπουλος

«Είναι πιο πιθανό 
να αποσυρθεί, 
παρά να παίξει 
ξανά με τους Νετς»

Το... σήριαλ «Ντουράντ» δεν έχει
τελειωμό στο Μπρούκλιν, με τα
ΜΜΕ των ΗΠΑ να αναφέρουν πως
οι σχέσεις ανάμεσα στον «KD» και
τους Νετς έχουν χαλάσει εντελώς
πλέον.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρ-
τερ Μαρκ Στάιν, ο Αμερικανός σού-
περ σταρ δεν έχει καμία διάθεση να
αναθεωρήσει την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από το Μπρούκλιν και,
μάλιστα, είναι τέτοια η επιθυμία να
φύγει σε σημείο που προτιμά να
αποσυρθεί από την ενεργό δράση
στα 34 του.

«Είναι πιο πιθανό να αποσυρθεί,
παρά να παίξει ξανά με τους Μπρού-
κλιν Νετς», υποστηρίζει ο Μαρκ
Στάιν προσθέτοντας ότι είναι διατε-
θειμένος να προκαλέσει έναν ολό-
κληρο χαμό για να εισακουστεί η
επιθυμία του να φύγει.

Για τον Κέβιν Ντουράντ το πιο
ζωηρό ενδιαφέρον έχουν εκφράσει
οι Μπόστον Σέλτικς και οι Φοίνιξ
Σανς, αλλά οι υψηλές απαιτήσεις
των Νετς καθιστούν την ανταλλαγή
μέχρι τώρα ανέφικτη.              Β.Μ.

Ο Τάιγκερ Γουντς 
θα απευθυνθεί 
στους παίκτες του
PGA Tour για το LIV

Το μεγαλύτερο όνομα του γκολφ,
ο Τάιγκερ Γουντς, φέρεται να συ-
ναντηθεί την Τρίτη με άλλους παίκτες
του PGA Tour σχετικά με τη συνεχι-
ζόμενη απειλή που παρουσιάζει η
νεοσύστατη σειρά LIV Golf. Σύμφωνα
με το Fire Pit Collective και το ESPN,
ο Γουντς θα είναι ο επικεφαλής σε
μια συνάντηση παικτών στο Γουίλ-
μινγκτον του Ντέλαγουερ, όπου το
Πρωτάθλημα BMW θα ξεκινήσει την
Πέμπτη. Το event του Ντέλαγουερ
είναι το δεύτερο από τα τρία τουρ-
νουά στα πλέι οφ του FedEx Cup.

Ενας ανώνυμος παίκτης του PGA
Tour είπε στο ESPN, «Είναι μια συ-
νάντηση ώστε οι 20 κορυφαίους
παίκτες στον κόσμο να βρίσκονται
στο ίδιο μήκος κύματος για το πως
μπορούμε να συνεχίσουμε να κά-
νουμε το PGA Tour το καλύτερο
προϊόν στο επαγγελματικό γκολφ».

Μια συνεδρίαση του συμβουλευ-
τικού συμβουλίου παικτών PGA Tour
έχει επίσης προγραμματιστεί για την
Τρίτη και ο επίτροπος του PGA Tour
Τζέι Μόναχαν πρόκειται να μιλήσει
ξεχωριστά σε κάθε παίκτη.  Η Fire
Pit Collective έγραψε: «Υποτίθεται
ότι όλα είναι στο τραπέζι, από μεγάλα
μποϊκοτάζ στο πρωτάθλημα μέχρι
το μέλλον του Μόναχαν και έναν
μεγαλύτερο συμβιβασμό (με το LIV)».

Ο Γουντς υποστήριξε δημόσια
την περιοδεία PGA εν μέσω μιας
πλημμύρας αποστατών νωρίτερα
αυτό το καλοκαίρι, λέγοντας ενόψει
του Open Championship, «Διαφωνώ
με (τους παίκτες που πηδούν στο
LIV). Νομίζω ότι αυτό που έκαναν
είναι ότι γύρισαν την πλάτη τους σε
αυτό που τους επέτρεψε να βρί-
σκονται σε αυτή τη θέση.

Μερικοί από αυτούς τους παίκτες
μπορεί να μην έχουν ποτέ την ευ-
καιρία να παίξουν σε μεγάλα πρω-
ταθλήματα. Αυτό είναι μια πιθανό-
τητα. Δεν το γνωρίζουμε με βεβαι-
ότητα ακόμα. Εναπόκειται σε όλους
τους μεγάλους φορείς του πρωτα-
θλήματος να αποφασίσουν. Αλλά εί-
ναι μια πιθανότητα ότι κάποιοι παί-
κτες δεν θα έχουν ποτέ, μα ποτέ
την ευκαιρία να παίξουν σε ένα με-
γάλο πρωτάθλημα, ποτέ δεν θα
έχουν την ευκαιρία να ζήσουν (το
Open Championship), να περπατή-
σουν στους δρόμους της Augusta
National. Αυτό, για μένα, απλά δεν
το καταλαβαίνω».

Ο Γουντς απέρριψε μια προσφορά
άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων
για να ενταχθεί στο LIV, είπε ο Νόρ-
μαν σε συνέντευξη στο Fox News
αυτόν τον μήνα.                       ΑΠΕ

Απειλητικά
μηνύματα 
σε Αντερσεν

Απειλητικά μηνύματα αποκάλυψε
ότι δέχεται ο αμυντικός της Κρίσταλ
Πάλας, Γιοακίμ Αντερσεν, μετά το
επεισόδιο που είχε με τον Ντάργουιν
Νούνιες στο ματς της Premier League
με τη Λίβερπουλ, και το οποίο οδή-
γησε στην αποβολή του Ουρουγουα-
νού επιθετικού.                        ΑΠΕ

«Ηρθε 
σε διακανονισμό 
ο Σίμονς»

Ο Μπεν Σίμονς κατάφερε να έρ-
θει σε διακανονισμό με τους Σίξερς
για τα εκατομμύρια που του παρα-
κρατήθηκαν τη σεζόν 2021-22 και
τελικά θα δει τα 20 εκατομμύρια
δολάρια να μπαίνουν κανονικά στο
λογαριασμό του. Το στόρι πίσω από
τα χαμένα χρήματα του Σίμονς είναι
γνωστό. Ο Αυστραλός γκαρντ έφτασε
στους Σίξερς στο φινάλε της presea-
son και επικαλέστηκε και λόγους
ψυχικής υγείας, εκτός του θέματος
στη μέση, λέγοντας πως δεν μπορεί
να αγωνιστεί, κάτι που η ίδια ομάδα
δεν ήθελε να πιστέψει. Η Φιλαδέλ-
φεια αποφάσισε να κόβει από τον
μισθό του περί τις 360.000 δολάρια
το παιχνίδι, ως τιμωρία, και έτσι οι
δύο πλευρές συνέχισαν να έχουν
«πάρε-δώσε» εκτός παρκέ, φτάνοντας
ως τον σημερινό διακανονισμό, όπως
αναφέρει ο Εϊντριαν Βοϊναρόφσκι.

Το trade που απαίτησε τον έφερε
στους Νετς τον Φεβρουάριο και πα-
ρόλο που δεν είχε παίξει ούτε στο
Μπρούκλιν, ένεκα του τραυματισμού
του, έχει καρπωθεί ολόκληρο το
συμβόλαιό του.                        Β.Ζ.

MIΚΡΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Πάτησε Αθήνα το μεσημέρι της Τρί-
της (16/8) ο Ντέγιαν Ράντονιτς -
όπως και ο Αρτούρας Γκουντάιτις-,
με τον Σέρβο προπονητή του Πανα-
θηναϊκού να κάνει δηλώσεις στους
εκπροσώπους του Τύπου που βρέ-
θηκαν στην άφιξή του στην Ελλάδα. 

Κάνοντας λόγο για εύκολη από-
φαση, σε ό,τι αφορά στον ερχομό
του στο «τριφύλλι» αλλά και ειλημ-
μένη απόφαση να ενισχυθεί η ομάδα
του με έναν ακόμα παίκτη! 

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε
εδώ για να με υποδεχθείτε. H από-
φασή μου να αποδεχθώ την πρόταση
του Παναθηναϊκού ήταν εύκολη.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο κλαμπ
και αποτελεί τιμή που δουλεύω γι’
αυτό. Πάντοτε σεβόμουν τον Πανα-
θηναϊκό ως αντίπαλο και θεώρησα
πως θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία
για μένα», είπε στις πρώτες του δη-
λώσεις επί ελληνικού εδάφους ο
Ράντονιτς.

Και πρόσθεσε: «Μιλήσαμε αρκετά

με τους ανθρώπους της ομάδας από
την ημέρα που υπέγραψα. Αναλύ-
σαμε τι παίκτες έχουμε και τι παίκτες
χρειαζόμαστε. Δημιουργήσαμε μια
νέα ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα
και θα χρειαστεί πολλή δουλειά από
μέρους μας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε
έναν ακόμη παίκτη. Τις επόμενες
ημέρες θα επιλέξουμε τον καταλλη-
λότερο ώστε να κάνουμε μια καλή
κίνηση».

Ενώ σχετικά με το στυλ που θέλει
να παίζει η ομάδα του, ο νέος προ-
πονητής του Παναθηναϊκού τόνισε:
«Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στην
Ευρωλίγκα θα πρέπει να είμαστε
καλοί και στις δύο πλευρές του γη-
πέδου, όχι μόνο στην άμυνα αλλά
και στην επίθεση. Νομίζω πως μπο-
ρούμε να το καταφέρουμε».

Από την μεριά του ο Αρτούρας
Γκουντάιτς μίλησε για τη νέα... πρό-
κληση της καριέρας του με τη φανέλα
του Παναθηναϊκού και τόνισε πως
ανυπομονεί να ζήσει την ατμόσφαιρα
των ντέρμπι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λι-
θουανού κατά την άφιξή του:

Για τον Παπαγιάννη: «Μπορού-
με να κάνουμε καλύτερους ο ένας

τον άλλον στις προπονήσεις με το
πάθος μας και να βοηθηθούμε για
να γίνουμε καλύτεροι μέσα στη σε-
ζόν».

Για τους στόχους του: «Ξέρω
που έχω έρθει, σε ένα κλαμπ με τε-
ράστια ιστορία, πιθανότατα το κο-
ρυφαίο τα τελευταία 20 χρόνια και
υπάρχουν απαιτήσεις. Είμαι πολύ
χαρούμενος για την ευκαιρία που
μου δίνεται και ο στόχος είναι να
κερδίζουμε παιχνίδι το παιχνίδι και
να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ:
«Για να απαντήσω χρειάζομαι χρόνο.
Εχουμε παίκτες για να πετύχουμε
τον σκοπό μας. Αλλά αυτήν τη στιγμή
όλα είναι υποθέσεις. Πρέπει ο κόουτς
να μας δει στις προπονήσεις, ακόμα
και για το στυλ του παιχνιδιού είναι
νωρίς να απαντήσουμε».

Για την παρουσία του και όσα
θα φέρει μαζί με τον Γκριγκόνις:
«Εχουμε πάθος για το μπάσκετ. Ξέ-
ρουμε γιατί είμαστε εδώ. Ξέρουμε
την ιστορία του κλαμπ και το επα-
ναλαμβάνω αλλά είναι σημαντικό.
Υπάρχουν φίλαθλοι που ποντάρουν
πολλά στον σύλλογο και εμείς θα
πρέπει να δίνουμε το 100% σε κάθε

βραδιά γιατί είναι σημαντικό για
αυτούς. Ο Γκριγκόνις είναι τρομερό
παιδί πρώτα από όλα και ένας πολύ
ταλαντούχους παίκτης, που μπορεί
να δώσει δημιουργία και σουτ στην
ομάδα».

Για τα «αιώνια» ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό: «Φυσικά οι ημέρες του
ντέρμπι είναι οι καλύτερες. Κάθε
παίκτης ονειρεύεται να παίξει σε
τέτοια ατμόσφαιρα και πρέπει να
το απολαύσεις».

Στην Αθήνα Ράντονιτς και Γκουντάιτις

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Το χρυσό μετάλλιο του Χρήστου στη
Ρώμη και οι μεταγραφικές κινήσεις
των ομάδων, είναι τα θέματα που
κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του
αθλητικού Τύπου της 16ης Αυγού-
στου 2022:

«Κόκκινος Πρωταθλητής»
«Ντιαλό στη λίστα», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Το δια-
μαντάκι της Μάντσεστερ». Σε άλλα
θέματα: «Αρέσει ο Χουάνγκ», «Χα-
τζηδιάκος: Οι Ολλανδοί βλέπουν
κόντρα ΑΕΚ - Ολυμπιακού».

«Φως των Σπορ»
«Αυτοκράτορας», αναφέρει στο

κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Από-
στολος Χρήστου με νέο πανελλήνιο
ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα της Ρώμης». Σε άλλα θέμα-
τα: «Πολιορκία σε Γκονζάλες», «Στί-
βος: Εκαναν το πρώτο βήμα».

«Live Sport»
«Παράνοια Μπερνάρ!», αναφέρει

στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας
και μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Ο Πα-
ναθηναϊκός κάνει δικό του τον Βρα-
ζιλιάνο παικταρά και επιστρέφει σε
επίπεδο που πραγματικά αξίζει τρε-
λαίνοντας τον κόσμο του». Σε άλλα
θέματα: «ΑΕΚ: Στόπερ, φορ, εξτρέμ
και το... κερασάκι τοπ μεσοεπιθετι-

κός», «Ολυμπιακός: Πως τον αλλά-
ζουν οι Χουάνγκ και Ντε Λα Φουέν-
τε», «Κολύμβηση: Τορπίλη - Χρήστου,
χρυσός στο Ευρωπαϊκό».

«MetroSport»
«3 ‘θέλω’», αναφέρει στο κεντρικό

θέμα της πρώτης σελίδας και μεταξύ
άλλων επεξηγεί: «Οι στόχοι του Λου-
τσέσκου για το κέντρο άμυνας, τη
γραμμή κρούσης και τον Τσαούση
εν όψει πρεμιέρας». Σε άλλα θέματα:
«Αρης: Focus στο γήπεδο», «Πρωτα-
θλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρή-
στου».

«Sportday»
«‘Πράσινος’», αναφέρει στο βα-

σικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «Συμφωνία

των Κυπελλούχων με τον Μπερ-
νάρντ». Σε άλλα θέματα: «Ολυμπια-
κός: Με μεταγραφές στην Κύπρο»,
«ΑΕΚ: Ωρα για εξελίξεις», «ΠΑΟΚ:
Βάλτωσε...», «Κολύμβηση - Χρήστου:!
Ατόφιο χρυσάφι».

«Νέα Ωρα»
«‘Καυτά’ 24ωρα!», αναφέρει στο

βασικό θέμα της πρώτης σελίδας και
μεταξύ άλλων επεξηγεί: «‘Τελειώνει’
του στόπερ μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας». Σε άλλα θέματα: «Επιπέδου
Βίντα και οι δύο περιπτώσεις που
έχουν μπει στην τελική ευθεία»,
«Φήμες για τουρκικό ενδιαφέρον
για τον Λιβάι Γκαρσία», «Στενό πρέ-
σινγκ από το Ιράν για τον Καρίμ Αν-
σαριφάρντ».

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

καε καρδιτσα

ευρωκινηση

Μαζί με τον Ντέγιαν Ράντονιτς ήρθε στην Αθήνα και ο Λιθουανός
σέντερ Αρτούρας Γκουντάιτις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

twitter.com/AriSBcgr

Χάγκινς: Εχω πολλά να αποδείξω αυτήν τη χρονιά
Ο Τζος Χάγκινς έγινε ο δεύτερος παίκτης του Αρη, μετά τον Νοά Χόρ-
κλερ, που αφίχθη στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 16/08.
Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι σαφώς ο πιο έμπειρος, έχοντας
και σημαντική παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και κατά την άφιξή
του δήλωσε έτοιμος να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του στους νε-
ότερους συμπαίκτες του. «Το να έρχεσαι από το κολέγιο στην Ευρώπη
είναι κάτι διαφορετικό αναφορικά με το παιχνίδι. Είναι διαφορετικά
τα στιλ παιχνιδιού. Εγώ είμαι στην Ευρώπη για αρκετό καιρό. Είναι
ένα από τα καθήκοντά μου να βοηθήσω τα νεότερα παιδιά να προ-
σαρμοστούν. Ομως νομίζω ότι δε θα χρειαστούν μεγάλο χρόνο προ-
σαρμογής», τονίζει ο Αμερικανός άσος. Η φετινή θα είναι η 3η
παρουσία του Χάγκινς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο ίδιος τονίζει
ότι έχει έξτρα κίνητρο. «Εχω πολλά να αποδείξω αυτήν τη χρονιά. Θα
μπω στο γήπεδο για να παίξω σκληρά και να φέρω ‘φλόγα’ στην
ομάδα, είτε στους αγώνες, είτε καθημερινά στις προπονήσεις. Νιώθω
ότι είμαι σε αποστολή». Ο Χάγκινς γνωρίζει ήδη την ατμόσφαιρα που
θα ζήσει στο «Nick Galis Hall». «Περίμενα όλη την καριέρα μου για να
παίξω μπροστά σε ένα κοινό σαν του Αρη. Για μένα αυτή θα είναι μία
ξεχωριστή χρονιά και ανυπομονώ να τη ζήσω», καταθέτει.

καε κολοσσοσ ροδου

καε κολοσσοσ ροδου
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της, έφεραν την Ντρισμπιώτη στην
πρώτη θέση της Ευρώπης. Η αθλή-
τρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου
τερμάτισε σε 1.47.00 δίχως καμία
πίεση από τις αθλήτριες που ακο-
λουθούσαν, τις οποίες είχε καταφέρει
να... εξολοθρεύσει μετά το 20ό χι-
λιόμετρο. Μαζί της σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα και ο σύζυγός της
Αγγελος, που με ένα πατίνι δε στα-
μάτησε να την ακολουθεί στη δια-
δρομή και να την εμψυχώνει κι εκεί-
νη να του μιλάει διαρκώς.

«Δεν πίστεψα ποτέ πως θα μείνει
μπροστά η αθλήτρια από την Ουγ-
γαρία, ήξερα πως είμαι σε θέση να
την περάσω από τα μισά του αγώνα.
Ηταν καθαρά θέμα τακτικής το πως
πήγε η κούρσα. Η Ισπανίδα ήθελε
να κάνει το δικό της παιχνίδι τελικά
υποχώρησε και με άφησε να κάνω
το δικό μου. Στη διάρκεια του αγώνα
ήταν πραγματικά τέλεια. Μιλούσα
διαρκώς στον άντρα μου που ήταν
έξω με το πατίνι. Με ρώτησε αν
ελέγχω τον αγώνα και του είπα ότι
έχω συνεννοηθεί με τον προπονητή
μου και πάω ανάλογα με τις συμ-
βουλές του», είπε η αθλήτρια και
συμπλήρωσε: «Στη συνέχεια θα προ-
πονηθώ ακόμη πιο σκληρά τόσο για
τη Βουδαπέστη όσο και για το Παρίσι
ώστε να έχω ένα καλό πλασάρισμα.
Οταν βρίσκεσαι εκεί κοντά όλα είναι
πιθανά μπορείς να βρεθείς στα με-
τάλλια μπορεί και όχι. Χαίρομαι που
έκανα την αρχή για την ελληνική
ομάδα και ελπίζω το επόμενο διά-
στημα να πάρουμε πολλά».

Στη διαδρομή είχε αρκετούς Ελ-
ληνες, που εμψύχωναν την Ελληνίδα:
«Η διάρκεια του αγώνα ήταν πολύ
καλή. Φώναζαν οι Ισπανοί, όμως,
εμείς είμαστε άλλο. Δίνουμε άλλο
παλμό. Οι Ισπανοί έλεγαν στην αθλή-
τρια τους την έχεις και τους κοιτούσα
και έλεγα από μέσα μου, νομίζετε.
Δε γινόταν να χάσω σήμερα».

Η Ντρισμπιώτη έχει πετύχει πολ-
λά αυτά τα χρόνια, ωστόσο η εμφά-
νιση στη Ρώμη είναι το επιστέγασμα
των προσπαθειών.

«Οταν είσαι εκεί κοντά κάποια
στιγμή θα το πετύχεις. Εχω δουλέψει
πολύ σκληρά. Προπόνηση, ξεκού-
ραση, σταμάτησα τη δουλειά, έφυγα
έκανα τις προπονήσεις μου και ήρθε
η στιγμή μου να πάρω το χρυσό. Η

οικογένειά μου έπαιξε καθοριστικό
ρόλο σε αυτό. Τους ευχαρίστησα με
αυτό το μετάλλιο, που μου έδωσαν
την ευκαιρία να είμαι εδώ και αν
διεκδικώ αυτή τη θέση. Χαίρομαι
που ο Αγγελος ήταν εδώ σήμερα
τον ήθελα δίπλα μου, να μου σταθεί
σε αυτή τη στιγμή και να την πανη-
γυρίσουμε μαζί», κατέληξε η αθλή-
τρια.

Εκτός τελικού 
οι τριπλουνίστες

Θυμωμένοι και ενοχλημένοι με
την παρουσία τους στον προκριμα-
τικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα του Μονάχου εμφανί-
στηκαν μετά το τέλος του αγώνα οι
τρεις Ελληνες συμμετέχοντες. Ο Δη-
μήτρης Τσιάμης, ο Ανδρέας Πανταζής
και ο Νίκος Ανδρικόπουλος είναι
αλήθεια πως έχασαν την ευκαιρία
να πάρουν την πρόκριση στον τελικό
της Τετάρτης (17/8), καθώς ο αγώνας
ήταν απόλυτα στα μέτρα τους. Το
καλύτερο άλμα από τους τρεις πραγ-
ματοποίησε ο Δημήτρης Τσιάμης με
15,99 μ. (0,9) στην τρίτη του προ-
σπάθεια, ενώ είχε ακόμη 15,42 μ.
(1,1) και 15,97 μέτρα. Στα 15,86 (-
1,0) ήταν η καλύτερη προσπάθεια
του Πανταζή (15,72 μ., 15,86) και
στα 15,39 μ. (-3,6) του Ανδρικό-
πουλου (Χ, 15,19 μ. 2,8). Η πρόκριση
στον τελικό έκλεισε μόλις στα 16,07
μ., ένα άλμα που στο σύνολο τους
οι τρεις αθλητές έχουν πετύχει αρ-
κετές φορές στη διάρκεια της χρο-
νιάς, ενώ χαρακτηριστικό της κακής
ημέρας στην οποία βρέθηκαν αρκετοί
αθλητές, είναι ότι η πρώτη επτάδα
έκλεισε στα 16,55 μέτρα.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό
που έγινε σήμερα. Ενιωθα καλά,
δεν έκανα τεχνικά λάθη κι όμως τα
άλματα δεν έβγαιναν. Ηταν μεγάλη
αποτυχία αυτό που έγινε σήμερα.
Θα έπρεπε να είμαστε και οι τρεις
στον τελικό. Ο αέρας ήταν πραγμα-
τικά πολύ δύσκολος, όμως, και πάλι
αυτό δεν το δικαιολογεί», είπε ο
Ανδρέας Πανταζής, ενώ ο Δημήτρης
Τσιάμης από την πλευρά ήταν ακόμη
πιο σκληρός. «Απαράδεκτο όλο αυτό
που έγινε. Δεν είναι δυνατό να κάνω
αυτή την εμφάνιση. Ηρθα εδώ για
να μπω τελικό και να κάνω κάτι
καλό, γιατί πραγματικά ήμουν σε
θέση να το πετύχω. Είχε πάρα πολύ
αέρα, ο οποίος γύρναγε συνεχώς.
Είναι η χειρότερη εμφάνιση μου σε

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε έναν
αγώνα μάλιστα που πήγε πολύ χα-
μηλά».

«Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκο-
λες, ο αέρας γύριζε διαρκώς, ωστόσο
σήμερα έπρεπε να έχουμε κάνει ένα
άλμα τελικού», είπε από την πλευρά
του ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

35χλμ. βάδην: Μόνο 
η Κουρκουτσάκη τερμάτισε

Η Εφη Κουρκουτσάκη για δεύ-
τερη σερί μεγάλη διοργάνωση κα-
τάφερε να ολοκληρώσει την προ-
σπάθειά της επιτυχημένη και με
χρόνο 3.07.42 τερμάτισε στην 16η
θέση στα 35χλμ. βάδην. «Είμαι χα-
ρούμενη με ήμουν εδώ και ολοκλή-
ρωσα τον αγώνα μου στην 16η θέση.
Η εμφάνισή μου αυτή που δίνει κί-
νητρο να συνεχίσω την προσπάθειά
μου για το μέλλον». 

Στο 30ό χιλιόμετρο αναγκάστηκε
να ολοκληρώσει τον δικό του αγώνα
του ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ με
μια δυνατή ενόχληση στο πόδι. «Με
τράβηξε ο δικέφαλος και δεν ήμουν
σε θέση να κάνω αυτό που ήθελα.
Θεώρησα πως είναι καλύτερο να
μην επιβαρύνω ούτε το σώμα, ούτε
ιδιαίτερα το πόδι.

Η Κυριακή Φιλτισάκου εμφανώς
επηρεασμένη από τον τραυματισμό
πριν το Ορεγκον, αλλά και την ίωση
που είχε στην Ιταλία και την κράτησε
πίσω στις προπονήσεις, αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τον αγώνα της, στα
35χλμ. βάδην, καθώς δεν ήταν σε
θέση να ανταποκριθεί. 

Μήκος: 
Στον τελικό η Φωτοπούλου

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρια
πρωταθλήτρια Φιλίππα Φωτοπούλου
που με 6,54μ. πέρασε στον τελικό
του μήκους γυναικών. Με καλύτερο
το πρώτο της άλμα στα 6,54μ. (άνε-
μος -0,3 μ/δ), έχοντας στη συνέχεια
ένα άκυρο κοντά στα 6,80μ. και ένα
έγκυρο στα 6,52μ. η Φωτοπούλου
κατέλαβε την 11 η θέση στα προ-
κριματικά του μήκους και θα είναι
παρούσα την Πέμπτη (18/8), στον
πρώτο τελικό της σε μεγάλη διορ-

γάνωση. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη
ήταν η Φίλιππα Φωτοπούλου για
την πρόκρισή της στον τελικό του
μήκους. «Είμαι αρκετά ικανοποιημέ-
νη για τη σημερινή μου εμφάνιση,
επειδή ήμουν σταθερή στα 6,50μ..
Πίστευα ότι με ένα άλμα στα 6,55μ.
θα περνούσα στον τελικό κι ευτυχώς
μού βγήκε νωρίς», μας είπε αρχικά
στη μικτή ζώνη η πρωταθλήτριά
μας, η οποία για πρώτη φορά σε μια
μεγάλη διοργάνωση είχε μαζί της

τον προπονητή της Ράφαελ Μπλαν-
κέρ, λέγοντας σχετικά: «Ηταν πολύ
σημαντική η παρουσία του προπο-
νητή μου σήμερα εδώ. Μου προ-
σφέρει περισσότερη αυτοπεποίθηση
και δεν μου αφήνει ερωτηματικά
για τα άλματά μου, σε ό,τι αφορά
τη φόρα μου ή τα πατήματά μου».

Ενώπιον της Φίλιππας Φωτοπού-
λου υπάρχει τώρα πια η μεγάλη
πρόκληση, που είναι ο τελικός της
Πέμπτης. «Η Ευρώπη διαθέτει πολύ
καλές αθλήτριες στο άλμα σε μήκος.
Ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητές μου
και θέλω να κάνω τα καλύτερα άλ-
ματά μου για να μπω στην οκτάδα.
Θα πρέπει να μπω συγκεντρωμένη
από την αρχή του τελικού και να
επιδιώξω άλμα πάνω από τα 6,60μ.»,
μας ανέφερε η 26χρονη πρωταθλή-
τριά μας, προτού οδηγηθεί από τους
υπεύθυνους της διοργάνωσης στον
έλεγχο αντιντόπινγκ.

Εκτός συνέχειας 
Χαϊτίδου και Σκαρβέλη

Καλή παρουσία πραγματοποίησε
η Βασιλική Χαϊτίδου στον προκρι-
ματικό του μήκους. Η νεαρή αθλή-
τρια είχε καλύτερο άλμα στα 6,32
μ.(0,2) και πήρε την 16η θέση στο
σύνολο των δύο γκρουπ. Η αθλήτρια
του Νίκου Στυλιανίδη στην πρώτη
της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα προσπάθησε να κυνηγήσει
το ατομικό της ρεκόρ (6,49 μ.), που
θα της έδινε και την πρόκριση για
τον τελικό. 

Στον προκριματικό της σφυρο-
βολίας αγωνίστηκε η Σταματία Σκαρ-
βέλη, που δεν κατάφερε να πετύχει
την βολή που θα τη στείλει στον τε-
λικό του αγωνίσματος. Η αθλήτρια
είχε καλύτερη επίδοση στα 67,13
μ., που δεν ήταν αρκετή για να της
το εισιτήριο για τις 12 καλύτερες. Η
αθλήτρια στη συνέχεια δεν μπόρεσε
να βελτιωθεί και να διεκδικήσει την
πρόκριση στον τελικό, όπου έκλεισε
στα 67,68μ., ενώ το όριο ήταν 72,50
μ. και το έπιασαν μόνο δύο ρίπτριες.
Η αθλήτρια είχε πολύ καλή δεύτερη
βολή στα 70,00 μ., ωστόσο ήταν
άκυρη αφού πάτησε τη στεφάνη.

«Χρυσή» στην Ευρώπη η Ντρισμπιώτη

την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι
750.000 ευρώ. Ηταν μάλιστα συμ-
παίκτης με τον Βίντα, πράγμα που
ασφαλώς αποτελεί πλεονέκτημα, κα-
θώς οι δυο τους έχουν παίξει μαζί
και γνωρίζονται.

Αυτό που αναφέρουν οι πληρο-
φορίες είναι πως η περίπτωση του
έχει πάρει το ΟΚ από όλους τους
εμπλεκόμενους, χωρίς να είναι η
μοναδική. Πρόκειται ωστόσο για πο-
δοσφαιριστή που διαθέτει τα χαρα-
κτηριστικά του στόπερ που έχει ζη-
τήσει ο Ματίας Αλμέιδα. Από πλευ-
ράς ΑΕΚ μιλάνε για τον δανεισμό
του Μοντέρο για έναν χρόνο, βά-
ζοντας οψιόν αγοράς το προσεχές
καλοκαίρι.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή
με δυνατό σημείο την ταχύτητα, δυ-
ναμικό και αλτικό, ο οποίος παίζει
με το αριστερό πόδι, κάτι που δεν
βρίσκεις εύκολα σε στόπερ. Ταιριάζει
ακριβώς στο προφίλ του παίκτη που
ψάχνει η «Ενωση» για τη συγκεκρι-
μένη θέση. Μάλιστα στην Τουρκία
έχει αγωνιστεί σε σχηματισμό με
τριάδα στην άμυνα, κάτι που καθιε-
ρώνει -τουλάχιστον στο ξεκίνημα- ο
Αλμέιδα.

Εν τω μεταξύ, στα ανοιχτά ζητή-
ματα που παραμένει για την ΑΕΚ
είναι και το τι θα γίνει με τον Καρίμ
Ανσαριφάρντ. Ο Ιρανός επιθετικός
έχει ενημερωθεί εδώ και καιρό πως
δεν υπολογίζεται και βρίσκεται σε
αναζήτηση του ερχόμενου σταθμού
της καριέρας του. Βέβαια, ακόμα
δεν έχει έρθει η πρόταση που να
τον ικανοποιεί. 

Από την πατρίδα του πάντως,
επιμένουν πως ο παίκτης παραμένει
ψηλά στην λίστα της Περσέπολις,
αλλά μέχρι στιγμής ο ίδιος ο ποδο-
σφαιριστής έχει απορρίψει όλες τις
προτάσεις που του έχουν γίνει από
τους συμπατριώτες του, καθώς θεωρεί
πισωγύρισμα την επιστροφή του στο
Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο
του Ανσαριφάρντ με την «Ενωση»
ολοκληρώνεται το επόμενο καλο-
καίρι. Ωστόσο, προπονείται με τους
«κομμένους» και καλείται να ψάξει
για τον επόμενο σταθμό της καριέρας
του. Μεταξύ άλλων, το όνομά του
έχει συνδεθεί και με άλλες ελληνικές
ομάδες, όπως πρόσφατα η Λαμία.

< αεκ

Προχωράει 
για Μοντέρο 
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Εν τω μεταξύ, ο Λούκας Τέιλορ

μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί
ακόμα από την Σαχτάρ, ωστόσο η
αποχώρηση του θα πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένη. Ο ΠΑΟΚ έχει συμ-
φωνήσει με την ουκρανική ομάδα,
προκειμένου ο Βραζιλιάνος να αγω-
νιστεί σε αυτήν για την επόμενη
σεζόν. Μάλιστα, ο Ζοσέ Μπότο με
τους αντίστοιχους της Σαχτάρ έχουν
συμφωνήσει και σε όλες τις λεπτο-
μέρειες. Οπως για παράδειγμα ότι
οι Ουκρανοί θα καλύψουν τις απο-
λαβές του (300.000 ευρώ) και αν
πιάσει το 50% σε συμμετοχές στους
επίσημους αγώνες, να τον αποκτήσει
η Σαχτάρ έναντι 350.000 ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος μπακ έχει φύγει
από την Ελλάδα, έχουν ολοκληρωθεί
τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με
τον ΠΑΟΚ, τόσο από δικής του πλευ-
ράς και από πλευράς Σαχτάρ και
πλέον αυτό που μένει είναι να ανα-
κοινώσει η ομάδα από την Ουκρανία

επίσημα την μετακίνησή του. Αυτές
τις μέρες η Σαχτάρ είναι στο Μά-
ριμπορ, στο προπονητικό της εθνικής
Σλοβενίας, δίνει και φιλικά και πι-
θανόν ο Τέιλορ να είναι εκεί.

Στην Φαμαλικάο 
και επίσημα ο Μιχάι

Με κάθε επισημότητα πλέον ο
Ενέα Μιχάι είναι παίκτης της Φα-
μαλικάο, αφού η πορτογαλική ομάδα
ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλ-
βανού κεντρικού αμυντικού για τα
επόμενα τρία χρόνια.

Ο ίδιος στις πρώτες δηλώσεις
του, υποστήριξε: «Ερχομαι γεμάτος
φιλοδοξίες και ελπίζω πως θα είμαι
ικανός να βοηθήσω την ομάδα να
πετύχει τους στόχους της. Θα προ-
σαρμοστώ γρήγορα για να γίνω χρή-
σιμος. Εχω δει παιχνίδια και μου
αρέσει το γεμάτο γήπεδο και το πά-
θος που βγάζει η ομάδα».

O 24χρονος κεντρικός αμυντικός,
ξεκίνησε την καριέρα του από τις
ακαδημίες του Παναιτωλικού, ενώ
το 2016 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα

και έμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι
του 2019, όπου μετακόμισε στην
Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φα-
νέλα του ΠΑΟΚ. Την περασμένη
σεζόν ο Μιχάι, κατέγραψε με τη
φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά»
22 συμμετοχές, ενώ μοίρασε και μια
ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Εδώ να σημειωθεί πως η Φαμα-
λικάο, έχει έρθει σε συμφωνία με

τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση για το
50% των δικαιωμάτων του ποδο-
σφαιριστή. Εν τω μεταξύ, ο 24χρονος
στόπερ αποχαιρέτησε τον «Δικέφα-
λο» με ένα λιτό, αλλά περιεκτικό
μήνυμα στο Instagram. Οπως ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: «Μετά από
τρία χρόνια ήρθε η ώρα να πούμε
αντίο. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους.
Σας ευχαριστώ»!

< παοκ

Βλέπουν προοπτική στον Κούτσια

για να διαλέξει τους πιο ετοιμοπό-
λεμους. Δεδομένα πάντως, του... λύ-
νονται τα χέρια.

Αυτό που πάντως άπαντες ανα-
γνωρίζουν στου Ρέντη, είναι πως το
παιχνίδι στην Κύπρο την Πέμπτη,
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από
την δική τους εικόνα. Προφανώς
και είναι επικίνδυνος αντίπαλος ο
Απόλλωνας -ειδικά από την στιγμή
που άλλαξε προπονητή- όμως η δια-
φορά ποιότητας είναι πολύ μεγάλη.
Και αυτό που ζητούν οι Πειραιώτες
είναι άμεση βελτίωση της εικόνας
τους για να μην προκύψουν... δρά-
ματα.

Είναι ξεκάθαρο πάντως πως ακό-
μα είναι πολύ νωρίς για να μπορέσει
να αλλάξει κάτι ο Κορμπεράν. Προ-
σπαθεί να αλλάξει όσο μπορεί την
εικόνα των «ερυθρολεύκων», αλλά
προφανώς χωράει πολύ βελτίωση
ακόμα, προκειμένου να πλησιάσει
έστω τους τόνους που τέθηκαν στην
παρουσίαση του. Να πάρουν δηλαδή
οι παίκτες του την κατοχή της μπάλας
και να πιέσουν ψηλά. Κάτι που είναι

αδύνατο να δούμε την δεδομένη
χρονική περίοδο ακόμα. Σίγουρα,
τα ζητήματα που καλείται να λύσει
ο νεαρός κόουτς δεν είναι λίγα,
αλλά προσπαθεί τουλάχιστον να τα
περιορίσει. Και για αυτό έχει προ-
σαρμόσει κατάλληλα τις προπονή-
σεις, ώστε οι ποδοσφαιριστές του
να πάρουν ανάσες. Γιατί παρότι βρι-
σκόμαστε στα μέσα Αυγούστου, φαί-
νεται πως έχουν βαριά πόδια. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
οπισθοχώρηση τους στο τελευταίο
μισάωρο της ρεβάνς στην Μπρατισ-
λάβα. Πράγμα που σε καμία περί-
πτωση δεν ήταν εντολή του προπο-
νητή, αλλά περισσότερο διαχείριση
από τους ίδιους.

Ο Κορμπεράν το έχει εντοπίσει
το συγκεκριμένο πρόβλημα, θέλει
να αυξήσει άμεσα τις αντοχές τους
και για αυτό προσπαθεί να το κατα-
φέρει μέσα από τις προπονήσεις.

Από εκεί και πέρα πάντως, στο
Λιμάνι υπάρχει πάντα και το μετα-
γραφικό. Και σε αυτό το κομμάτι, η
απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού
αμυντικού έχει τεθεί ως μία από τις
προτεραιότητες. Οχι γιατί υπάρχει

μεγάλη ανάγκη, αλλά για να υπάρχει
μία ακόμα εναλλακτική, σε περί-
πτωση που χρειαστεί αν αποχωρήσει
κάποιος από τους τέσσερις που υπάρ-
χουν ήδη στο ρόστερ.

Το όνομα που προέκυψε στα
σέντερ μπακ τα τελευταία 24ωρα,
είναι εκείνο του Παντελή Χατζηδιά-
κου, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλκ-
μάαρ. Το συγκεκριμένο σενάριο γρά-
φτηκε από ολλανδικό μέσο και εκτός
του Ολυμπιακού, «έμπλεκε» επίσης
την ΑΕΚ και την Λέτσε. Βέβαια λίγο
αργότερα διαψεύστηκε και πάλι από
τους Ολλανδούς, αφού τονιζόταν ότι
ο ποδοσφαιριστής δεν παραχωρείται.
Η αλήθεια είναι πως ο νεαρός διεθνής
αμυντικός είναι μια περίπτωση αμυν-
τικού που δεν περνάει απαρατήρητη
στους «ερυθρόλευκους». Ωστόσο, αν
ασχολούνται με κάποια υπόθεση,
αυτή είναι του Αλβάρο Γκονζάλες
της Μαρσέιγ. Μάλιστα, βάσει του
ρεπορτάζ βρίσκονται σε διαπραγμα-
τεύσεις με τους Μασσαλούς για την
παραχώρηση του Ισπανού, καθώς
πιστεύουν πως μπορεί να προσφέρει
πολλά πράγματα στο κέντρο της
άμυνας.

Εν τω μεταξύ, στον Ολυμπιακό
εξίσου ψηλά στην λίστα έχουν την
απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός παί-
κτη που θα μπορεί να αγωνιστεί
στον άξονα, ως «δεκάρι». 

Η αναζήτηση έχει επικεντρωθεί
στην αγορά της Ιβηρικής, όμως δεν
αφορά την περίπτωση του Καμπράλ,
ο οποίος επανήλθε στο προσκήνιο.
Το συγκεκριμένο είναι περισσότερο
σενάριο, παρά πραγματικότητα,
αφού ο παίκτης από την στιγμή που
δεν κατέληξε στην Μπέρνλι, εξακο-
λουθεί να ψάχνει την επόμενη ομάδα
του.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες εξε-
τάζουν και περιπτώσεις σέντερ φορ.
Επιλογές στην συγκεκριμένη θέση
υπάρχουν, δεν θα έλεγαν όχι όμως
για μία έξτρα επιλογή. Και κάπως
έτσι έχει μπει στο κάδρο η περίπτωση
του Μπαλντέ, ο οποίος έχει προταθεί.
Δεν είναι πρώτη επιλογή στην πα-
ρούσα φάση. Οι «ερυθρόλευκοι» ζη-
τούν παίκτη με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά. Αν βέβαια δεν τους...
κάτσει αυτός που έχουν «κυκλώσει»
το όνομα του, ενδεχομένως να ασχο-
ληθούν και με τον Γάλλο φορ.

Ο Κορμπεράν τους... φέρνει στα μέτρα του 
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Γενικώς, η ενίσχυση στην κορυφή
της μεσαίας γραμμής δείχνει να μην
είναι η προτεραιότητα των «κίτρι-
νων». 

Ενδεχομένως να άλλαξαν προ-
σανατολισμό βλέποντας το αμυντικό
πρόβλημα της ομάδας και λογαριά-
ζοντας επίσης το γεγονός ότι δέχθηκε
γκολ σε κάθε επίσημο παιχνίδι. Δεν
αποκλείεται να εκτιμήθηκε δηλαδή
ότι είναι πιο άμεση η ανάγκη προ-
σθήκης κεντρικού αμυντικού και
αμυντικού χαφ κι αυτό είναι λογικό
αν συμβαίνει.

Από εκεί και πέρα, ο Ντενίς έλυσε
το συμβόλαιό του με την ομάδα της
Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσει την
καριέρα του στην πατρίδα του και
στη Σπορτ Ρεσίφε συγκεκριμένα. Ο
Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήρθε
στην συμπρωτεύουσα το περασμένο
καλοκαίρι με σκοπό να προσθέσει
μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη θέση
του τερματοφύλακα, αλλά χωρίς να
τα καταφέρει μετρώντας μόλις οκτώ
συμμετοχές. 

Πάντως, 35χρονος γκολκίπερ
μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε την
πρώην ομάδα του και ευχήθηκε
καλή τύχη για τον μέλλον. «Ευχαρι-
στώ για όλα και καλή τύχη στο μέλ-
λον Αρη», έγραψε χαρακτηριστικά
συνοδεύοντας την ανάρτηση του με
μια φωτογραφία του με την φανέλα
της ελληνικής ομάδας.

< αρησ

Δεν έχει «καεί» 
του Δημήτρη
Διαμαντάκου
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και θέλει σαν... τρελός τον 29χρονο
άσο. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφω-
νήσει προφορικά με τον Μπερνάρντ
και πλέον βρίσκονται στο επόμενο
στάδιο, των προσωπικών συζητήσεων
και των τελικών επαφών. Στη συνέ-
χεια θα ανοίξει ο δρόμος για να πέ-
σουν οι υπογραφές και να σφραγιστεί
η μεταγραφή. Με λίγα λόγια το
«μπαμ», που θα είναι μεταγραφή
από άλλες... εποχές έχει πάρει την
αντίστροφη μέτρησή του και αν
πάνε όλα καλά τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να ολοκληρωθεί το «ντιλ»
και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός
έναν ποδοσφαιριστή πολλών επιπέ-
δων πάνω από το δικό του. Ο Βρα-
ζιλιάνος πάντως, σε περίπτωση που
αποκτηθεί, θα υπολογίζεται κυρίως
για δεκάρι, αλλά παίζει με ευκολία
και σε άλλες θέσεις, όπως του περι-
φερειακού επιθετικού.

Πάντως το γεγονός ότι ο Πανα-
θηναϊκός έχει πάρει ποδοσφαιριστές
επιπέδου Σπόραρ, Βέρμπιτς και τώρα
«χτυπάει» τον Μπερνάρντ δείχνει
ότι προς εκείνο το επίπεδο θα είναι
και η επόμενη ή επόμενες μεταγρα-
φές του. Οι «πράσινοι» πλέον στο-
χεύουν ξανά σε ποδοσφαιριστές τόσο
υψηλού επιπέδου όπως ο Μπερνάρντ
και αυτό του δείχνει ότι προσπαθεί
με πολύ σοβαρές πιθανότητες και
προγραμματισμό να περάσει στο
επόμενο στάδιο. Βέβαια, με τέτοιους
ποδοσφαιριστές και αν επιτευχθούν
όλοι οι στόχοι οι «πράσινοι» ανεβά-
ζουν το επίπεδο τους και μπαίνουν
σε έναν δρόμο που είναι υποχρεω-
μένοι πλέον να κάνουν πρωταθλη-
τισμό. Λέξη, που είναι απαγορευτική
για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομ-
μάτι και τον αγώνα της πρεμιέρας
του πρωταθλήματος με τον Ιωνικό
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ένα πρό-
βλημα που ακούει στο όνομα του
Μπαρτ Σένκεφελντ. Ο Ολλανδός θα
απουσιάσει για ένα μήνα και ο Σέρ-
βος τεχνικός προσανατολίζεται για
το κέντρο της άμυνας και παρτενέρ
του Μάγκνουσον να εμπιστευτεί τον
Σάρλια με τον οποίο ο Σουηδός στό-
περ έχει κοινή θητεία από την ΤΣΣΚΑ
Μόσχας. Από κει και πέρα δεν υπάρ-
χουν άλλα προβλήματα και ο Ιβάν
Γιοβάνοβιτς αναμένεται να κατεβάσει
την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

• Ενα δημοσίευμα που ήρθε από
την Αργεντινή τα ξημερώματα της
Τρίτης (16/8), έφερε νέα σχετικά
με την υπόθεση Μπερνάρντ. Συγ-
κεκριμένα, ο Βραζιλιάνος μεσοεπι-
θετικός ενεπλάκη, μέσω ενός δημο-
φιλούς δημοσιογράφου στην Αργεν-
τινή, με τα μεταγραφικά του Ολυμ-
πιακού. Αναφερόταν ότι οι «ερυ-
θρόλευκοι» είχαν μπει «σφήνα» στο
θέμα Μπερνάρντ, κάνοντας μια προ-
σπάθεια να κάνουν δικό τους τον
ποδοσφαιριστή και να τον «αρπά-
ξουν», μέσα από τα χέρια του Πα-
ναθηναϊκού. Ωστόσο, οι Πειραιώτες
θέλησαν να βάλουν τα πράγματα
στη θέση τους και έσπευσαν άμεσα,
το πρωί της Τρίτης, να ξεκαθαρίσουν
ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή τους,
στην υπόθεση Μπερνάρντ. Αυτό για-
τί, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστές
φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά
στον Παναθηναϊκό, έχοντας φτάσει
σε προφορική συμφωνία. Μάλιστα,
το γεγονός ότι οι πληροφορίες ήρθαν
μετά από εκείνες για προφορική
συμφωνία του ποδοσφαιριστή με
τον Παναθηναϊκό, δείχνει ότι το
θέμα εξ αρχής δεν ίσχυε.

<παναθηναϊκοσ

Μετράει 
αντίστροφα 
για τον Μπερνάρντ Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΕυΡωκΙΝηΣη

Στον τελικό της δισκοβολίας η Αναγνωστοπούλου
Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου έκανε την εμφάνιση που έπρεπε,
προκειμένου να πετύχει την πρόκριση στον τελικό της δισκοβολίας
για τρίτη φορά στην καριέρα της. Η εμπειρία αθλήτρια έστειλε το
δίσκο στα 58,13 μ. και προκρίθηκε ως δέκατη στον τελικό της Τρίτης
(16/8), εκεί όπου θα διεκδικήσει μια θέση στην οχτάδα. Η αθλήτρια
στη δεύτερη προσπάθεια της σημείωσε 53,81 μ. και στην τρίτη της
55,57 μέτρα. Η Αναγνωστοπούλου μετέχει για τέταρτη φορά (2012,
2016,2018) σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η καλύτερη μέχρι σήμερα
παρουσία της είναι η ένατη το 2016 στο Αμστερνταμ. «Μπήκα στην
πρώτη βολή καλά και μετά λίγο το έχασα, έκανα κάποια τεχνικά
λαθάκια που μου στοίχισαν κάτι καλύτερο. Ο πρώτος στόχος έγινε,
αφού μετέχω για τρίτη φορά σε τελικό. Περίμενα τέσσερα χρόνια τη
διοργάνωση. Σωματικά είμαι καλά και πιστεύω αύριο θα είμαι σε
θέση για κάτι καλό. Ο προκριματικός πάντα είναι δύσκολος, τώρα
κοιτάζω τον τελικό. Θέλω αύριο να κάνω και τις έξι βολές μου και για
πρώτη φορά να είμαι στις οχτώ καλύτερες της Ευρώπης», είπε η Ανα-
γνωστοπούλου με το τέλος του αγώνα.

Matthias schrader/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Σφαιροβολία: «Χρυσοί» Σίλντερ και Μιχάλιεβιτς
Η Τζέσικα Σίλντερ είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σφαιροβολία
γυναικών. Μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του Ορεγκον, η 23χρονη Ολλανδή ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου
στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου με βολή στα 20,24μ., που αποτελεί και
την καλύτερη επίδοση για φέτος στη «Γηραιά Ηπειρο». Η Οριόλ
Ντόνγκμο από την Πορτογαλία, πήρε τη δεύτερη θέση με 19,82, ενώ
την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ακόμη μία ρίπτρια από την Ολ-
λανδία, η Γιορίντε Φαν Κλίνκεν, με 18,94μ.
Συναρπαστική εξέλιξη είχε ο τελικός της σφαιροβολίας ανδρών,
καθώς τρεις αθλητές έδωσαν μάχη ως το τέλος για τα μετάλλια.
Νικητής αναδείχθηκε ο Κροάτης Φιλίπ Μιχάλιεβιτς, ο οποίος «πήρε
κεφάλι» με βολή στα 21,27μ. στην τρίτη του προσπάθεια, στη συνέχεια
έριξε 21,53μ. για να «κλειδώσει» τη νίκη και στην τελευταία του προ-
σπάθεια έφτασε στα 21,88μ. Ο Σέρβος Αρμίν Σινάντσεβιτς, με 21,39μ.
στην πέμπτη του βολή, πήρε το ασημένιο μετάλλιο, αφήνοντας τρίτο
τον Τσέχο Τόμας Στάνεκ, που έριξε 21,26μ.

Matthias schrader/ΑΣΟΣΙΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Στην κορυφή των 10.000μ. η Γιασεμί Τσαν 
Η κενυατικής καταγωγής Τουρκάλα Γιασεμίν Τσαν είναι η «χρυσή»
νικήτρια στα 10.000μ. Η 26χρονη δρομέας, η οποία το 2016 στο Αμ-
στερνταμ είχε κάνει «νταμπλ» στις μεγάλες αποστάσεις (5.000 και
10.000 μέτρα), πήρε την πρωτοπορία μετά το 7ο χιλιόμετρο της
κούρσας και σταδιακά «έχτισε» μία σημαντική διαφορά, φτάνοντας
με άνεση στη νίκη. Η Τσαν τερμάτισε σε 30:15.25, περίπου 8,5 δευ-
τερόλεπτα μπροστά από τη δεύτερη, τη Βρετανή Αϊλις ΜακΚόλγκαν
(30:24.73). Η κάτοχος του τίτλου από το 2018 στο Βερολίνο, η
Ισραηλινή -επίσης με καταγωγή από την Κένυα- Λόνα Τσεμτάι
Σάλπετερ, αρκέστηκε στο χάλκινο μετάλλιο, με χρόνο 30:27.37.

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 
και στην ιστοσελίδα του «Εθνικού
Κήρυκα»

www.ekirikas.com
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιμέλεια:
Νεόφυτος Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Το πιο κρίσιμο παιχνίδι του
στη φετινή χρονιά, μέχρι το επόμενο,
δίνει την Τετάρτη (17/8, 12.45
ώρα Νέας Υόρκης, στη Στοκχόλμη)
ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος αντιμετωπίζει
την ευρισκόμενη σε εξαιρετική κα-
τάσταση Τζουγκάρντεν, για τα πλέι
οφ του Conference League.

Η κυπριακή ομάδα, ευελπιστεί
να πάρει την Τετάρτη ένα αποτέλε-
σμα που θα της δώσει την ευκαιρία
να παλέψει με όλες τις, τις δυνάμεις
στον επαναληπτικό του ΓΣΠ, για να
πάρει την πρόκριση στους ομίλους,
που θα της χαρίσει σχεδόν τρία εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Η Τζουγκάρντεν, μέσα σε λίγες
μόνο μέρες, έχει πωλήσει σχεδόν
δεκαπέντε χιλιάδες εισιτήρια για
τον αγώνα και ως εκ τούτου, ο ΑΠΟ-
ΕΛ θα πρέπει να αναμένει μια καυτή
ατμόσφαιρα στο γήπεδο της σουη-
δικής ομάδας. 

Η πώληση των εισιτηρίων με
τόσο τρελούς ρυθμούς, μόνο τυχαία
δεν είναι αφού οι Σουηδοί δεν κα-
τάφεραν ποτέ να προκριθούν σε
ομίλους διασυλλογικής διοργάνωσης
στην ιστορία τους.

Παρότι βρέθηκαν πάρα πολλές
φορές σε διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ, 

Του ανταποκριτή μας 
Βαγγέλη Ζορμπά

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις
14.00 ώρα Νέας Υόρκης την Πο-
λωνία, σε ένα απ’ τα τελευταία φι-
λικά τεστ προετοιμασίας της «επί-
σημης αγαπημένης» εν όψει των
προκριματικών του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου και κυριότερα του Eurobasket
2022. 

Η Εθνική προέρχεται από δύο
φιλικά παιχνίδια με μεγάλο πρεστίζ,
αυτά απέναντι στην Ισπανία, στα
οποία μέτρησε 1 νίκη και 1 ήττα. 

Η νίκη (86-70) στο κλειστό γυ-
μναστήριο των Ολυμπιακών Εγκα-
τάσεων της Αθήνας (ΟΑΚΑ) «συνο-
δεύτηκε» με τον καλύτερο τρόπο,
με μια μοναδική παράσταση απ’ το
Γιάννη Αντετοκούνμπο (31 πόντοι,
2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3
ασίστ), ενώ στο αρνητικό αποτέλε-
σμα στη Μαδρίτη (80-87), ο «Greek
Freak» προστατεύτηκε λόγω ενο-
χλήσεων στο γόνατο, ενώ δεν αγω-
νίστηκαν επίσης οι Παπαγιάννης,
Σλούκας (ούτε στο πρώτο ματς).

Αντιθέτως, ο Κώστας Σλούκας
επέστρεψε την Κυριακή (14/08)
στις προπονήσεις και θα είναι δια-
θέσιμος για τα τρία παιχνίδια του
«Ακρόπολις» (με Πολωνία, Γεωργία,
Τουρκία), με το Γιώργο Παπαγιάννη
να παραμένει σταθερά εκτός.

Παρά την ήττα στην Ισπανία
πάντως, η «γαλανόλευκη»... άρεσε
και χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της
(+τους δύο βασικότατους εκτός),
αφού «ξεχειλίζει» στο παρκέ από
αυτοματισμούς, ομοιογένεια, τεχνική,
πάθος και -το σημαντικότερο- όρεξη
και σίγουρα τα δύο παιχνίδια με τη
«Φούρια Ρόχα» ήταν ιδανικά τεστ
για να δει ο κόουτς Ιτούδης τα λάθη,
να φτιάξει η ομάδα τις αδυναμίες
της και να βγάλει στο «Ακρόπολις»
όλα τα αρνητικά των δύο προηγού-
μενων αγώνων που δούλεψε στις
προπονήσεις. 

Απ’ την άλλη, η Πολωνία δε βρί-
σκεται σε καλή κατάσταση, αφού
μετράει 2/2 φιλικές ήττες από Ου-
κρανία (60-88) και Τουρκία (78-
94), με τη γείτονα χώρα, μάλιστα,
να την ξαναπετυχαίνει σε αυτό το
τουρνουά την Πέμπτη (18/8, 11.00
ώρα Νέας Υόρκης). 

Οι δύο αυτές ήττες συνοδεύτηκαν
με κακές εμφανίσεις, δείχνοντας με-
γάλα προβλήματα αμυντικά και με-
γάλη έλλειψη ποιοτικών λύσεων στη
δημιουργία, αλλά και στο σκοράρι-
σμα, παρά την παρουσία των δύο
«αστέρων» τους (Πονίτκα, Σλότερ),
με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιγκορ
Μίλιτσιτς να βλέπει το παιχνίδι της
Τετάρτης, αλλά και τα επόμενα δύο
του τουρνουά, ως αγώνες βελτίωσης
και λύσης των προβλημάτων.

Νωρίτερα, του αγώνα της «γα-
λανόλευκης» την Τετάρτη, (στις
11.00 ώρα Νέας Υόρκης) η Τουρκία
αντιμετωπίζει τη -με πολύ ελληνικό
χρώμα- Γεωργία, με όλα τα παιχνίδια
του τουρνουά να διεξάγονται, φυσι-
κά, στο ΟΑΚΑ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του
τουρνουά «Ακρόπολις» (σε ώρες
Νέας Υόρκης):

Τετάρτη 17 Αυγούστου 
11.00: Τουρκία - Γεωργία 
14.00: Ελλάδα - Πολωνία 

Πέμπτη 18 Αυγούστου 
11.00: Πολωνία - Τουρκία 
14.00: Γεωργία - Ελλάδα 

Παρασκευή 19 Αυγούστου 
11.00: Γεωργία - Πολωνία 
14.00: Ελλάδα - Τουρκία 

Επιμέλεια:
Βασίλης Μαγαλιός

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Σε δύο στόχους κινείται ο Παναθη-
ναϊκός αυτές τις ημέρες με τον Ιβάν
Γιοβάνοβιτς να είναι ο... μπαλαντέρ.
Ο ένας στόχος είναι η προετοιμασία
της ομάδας εν όψει της πρεμιέρας
της Σούπερ Λίγκα την ερχόμενη Κυ-
ριακή (21/8, 13.00 ώρα Νέας Υόρ-
κης) με τον Ιωνικό στο «Απόστολος
Νικολαΐδης» και ο άλλος είναι η με-
ταγραφή του Μπερνάρντ. Κοινός πα-
ρονομαστής ο Σέρβος τεχνικός που
«χειρίζεται» και τις δύο υποθέσεις
και έχει την ευθύνη. 

Σε ό,τι αφορά τον Βραζιλιάνο
μεσοεπιθετικό η περίπτωσή του είναι
ακόμα δύσκολη γιατί πρόκειται για
πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και το
όνομά του κάνει «γκελ» σε πολλές
ομάδες και πολλά πρωταθλήματα.
Ο Γιοβάνοβιτς έχει δώσει το «οκ»

Μετράει 
αντίστροφα

για τον
Μπερνάρντ

Κρίσιμη «μάχη» για τον ΑΠΟΕΛ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο Δημήτρης Δια-
μαντάκος δεν είναι η βασική επιλογή
του Αρη για τον επιθετικό που θα
έρχεται από τον πάγκο, αλλά δεν
έχει απορριφθεί κιόλας. Η περίπτωσή
του 29χρονου έχει προταθεί εδώ
και τουλάχιστον μια εβδομάδα, αλλά
οι «κίτρινοι» δείχνουν την πρόθεση
να εξετάσουν κι άλλες πριν κατα-
λήξουν στην τελική επιλογή. Η αλή-
θεια είναι ότι δεν θα έμπαιναν σε
διαδικασία έντονης ενασχόλησης σε
περίπτωση που η ομάδα προκρινόταν
στα πλέι οφς του Κόνφερενς Λιγκ.
Για την ακρίβεια η απώλεια εσόδων
ξεπερνά το ποσό του 1 εκ. ευρώ πέ-
ραν ασφαλώς το ότι τα έσοδα θα
εκτοξεύονταν αν έφτανε και στους
ομίλους της διοργάνωσης καθώς εκεί
θα αυξανόταν κατά 2.8 εκ. ευρώ.
Σε αυτό το ενδεχόμενο αυτό το
1.000.000 θα «έπεφτε» στο αγωνι-
στικό τμήμα και ουσιαστικά θα ενί-
σχυε το ποσό που θα διέθετε η ΠΑΕ
για την απόκτηση στόπερ, χαφ και
επιθετικού. Αυτό το έσοδο χάθηκε
και αυτομάτως μειώνεται το ποσό
που μπορεί να διαθέσει η ΠΑΕ για
την ενίσχυση της.

Δεν έχει
«καεί» του

Διαμαντάκου

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει το τουρνουά - πρόβα τζενεράλε εν όψει Ευρωπαϊκού 2022
Η ώρα τού «Aegean Ακρόπολις» έφτασε

Του ανταποκριτή μας 
Τάσου Γιαννακόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Είναι γεγονός πως από την στιγμή
που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός πως
θα έχει συνέχεια στην Ευρώπη φέτος,
το ρεπορτάζ τρέχει. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» ενεργοποίησαν αμέσως μετά
την πρόκριση στην Μπρατισλάβα
τις επαφές τους για 5-6 περιπτώσεις
παικτών. Αποκτήθηκε ο Ντε Λα
Φουέντε και εξακολουθούν να ψά-
χνουν για εξτρέμ, χαφ και στόπερ.
Τα ανοικτά μέτωπα είναι πολλά,
ωστόσο είναι κατανοητό πως αυτή
την στιγμή δεν απασχολούν άμεσα

τον Κάρλος Κορμπεράν.
Από την στιγμή που υπάρχουν

αγωνιστικά ζητήματα και μάλιστα
σημαντικά ματς, ο Ισπανός ασχο-
λείται αποκλειστικά με το ματς. Μά-
λιστα, ενόψει της πρώτης αναμέ-
τρησης με τον Απόλλωνα στην Λε-
μεσό μετράει επιστροφές. Είναι αρ-
κετοί οι ποδοσφαιριστές που δεν
είχε στην διάθεση του για τα ματς
με την Σλόβαν, που υπολογίζονται
πλέον, είτε γιατί επέστρεψαν από
τραυματισμούς, είτε γιατί είναι ανε-
βασμένοι. Ετσι, δημιουργούν ευχά-
ριστο «πονοκέφαλο» στον Κορμπεράν 

Ο Κάρλος Κορμπεράν 
τους... φέρνει στα μέτρα του 

GreGorio BorGia/ασοσιεΪΤενΤ πρεσ

«Χρυσός» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης ο Απόστολος Χρήστου
Ο Απόστολος Χρήστου περήφανος με το χρυσό μετάλλιο στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ελληνας
κολυμβητής κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης,
σημειώνοντας μάλιστα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, σπάζοντας το δικό του, πριν από (σχεδόν) δύο μήνες.
«Είναι ένα όνειρο που κυνηγάω χρόνια καθώς έχω βρεθεί πολλές φορές σε τελικό. Περίμενα πολλά χρόνια
για να ακούσω τον Εθνικό Yμνο», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστου (περισσότερα στη σελίδα 13).

«Ντυμένη» με την ελληνική σημαία και με δάκρυα χαράς και ικανο-
ποίησης η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κόβει πρώτη το νήμα του τερματισμού

στα 35 χλμ. βάδην γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου
του Μονάχου (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 1).

ευρωκινηση

Συνέχεια στη σελίδα 15

Συνέχεια στη σελίδα 15

ευρωκινηση

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Ράντονιτς και Γκουντάιτις
Ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ντέγιαν Ράντονιτς -μαζί με τον Λιθουανό σέντερ Αρτούρας
Γκουντάιτις- «πάτησαν» Αθήνα και έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις τόσο για τους «πράσινους» όσο και
για το μέλλον και τους στόχους τους (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 14).Συνέχεια στη σελίδα 13

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα).
Μπορεί να μην είναι και η πλέον
δραστήρια στο κομμάτι των μετα-
γραφών το τελευταίο διάστημα,
ωστόσο η ΑΕΚ δεν έπαψε να εξετάζει
τις περιπτώσεις που την απασχολούν
για να καλύψει τα κενά που υπάρ-
χουν στο ρόστερ. Ασφαλώς τα πάντα
κινούνται γύρω από την επιστροφή
στην «Αγιά-Σοφιά», αλλά δεν παύει
να είναι υπαρκτά και τα ζητήματα
στο αγωνιστικό κομμάτι.

Εδώ και καιρό έχει αναφερθεί
πως πάνω - πάνω στη λίστα με τις
προτεραιότητες της «Ενωσης» είναι

η απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού
αμυντικού. Εκείνου που θα συμπλη-
ρώσει την τετράδα στα στόπερ και
θα μπορέσει να πλαισιώσει επάξια
τον Βίντα. Και είναι γεγονός πως
εδώ και μέρες υπάρχει η πληροφό-
ρηση πως για την συγκεκριμένη
υπόθεση οι «κιτρινόμαυροι» βρί-
σκονται σε ανοιχτή γραμμή για δύο
- τρεις περιπτώσεις παικτών που
έχουν ξεχωρίσει.

Μια τέτοια, φαίνεται να είναι
και του Φρανθίσκο Μοντέρο. Του
23χρονου κεντρικού αμυντικού της
Μπεσίκτας, του οποίου το όνομα

προέκυψε τις τελευταίες ώρες. Αυτό
που προκύπτει, είναι πως ο «Δικέ-
φαλος» επιχειρεί να τελειώσει το
ζήτημα του σέντερ μπακ άμεσα και
το όνομα του Ισπανού είναι από
εκείνα που έχουν πέσει στο τραπέζι
και έχουν... γυαλίσει σε τεχνικό τιμ
και διοίκηση.

Ο ύψους 1,85μ. Μοντέρο είναι
αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυν-
τικός, ο οποίος ανήκει στην Μπεσί-
κτας εδώ και ένα χρόνο, παίρνοντας
πέρυσι κανονική μεταγραφή από

Προχωράει η ΑΕΚ για Μοντέρο 

παε οφη

«Κρητικός» για δύο χρόνια ο Λάρσον
Την απόκτηση του Ερικ Λάρσον ανακοίνωσε την Τρίτη (16/8) ο
ΟΦΗ. Ο 31χρονος Σουηδός αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο
συνεργασίας με τους Κρητικούς. Ο Λάρσον τα 4 τελευταία χρόνια
αγωνιζόταν στη Μάλμε, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα
κι ένα κύπελλο, έχοντας καταγράψει συνολικά 135 συμμετοχές, με
πέντε γκολ και 16 ασίστ, ενώ είχε και αρκετές συμμετοχές στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Ο Λάρσον, που αγωνίζεται ως δεξιός πλάγιος
αμυντικός, έχει παίξει επίσης σε Γκέφλε και Σούντσβαλ, ενώ ο ΟΦΗ
θα αποτελέσει τον πρώτο «σταθμό» της καριέρας του εκτός συνόρων. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ανέκαθεν ο ΠΑΟΚ
πόνταρε στα παιδιά που έρχονται
από τις ακαδημίες του. Ειδικά τα
τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι οι
ποδοσφαιριστές που έχουν βγάλει
οι «ασπρόμαυροι» από τις υποδομές
τους και έχουν αποτελέσει «σταθε-
ρές» για τον σύλλογο. Σε μια τέτοια
περίπτωση θεωρούν οι Θεσσαλονι-
κείς πως μπορεί να εξελιχθεί και ο
Γιώργος Κούτσιας.

Πρόκειται για παιδί που έχει τα
χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρα-
σία για να μπορέσει να αντέξει το
ειδικό βάρος της φανέλας του «Δι-
κεφάλου». Δεδομένα όμως χρειάζεται
ώθηση και ψυχολογικό... μπουστά-
ρισμα για να πάρει τα πάνω του.
Κάτι στο οποίο ασφαλώς θα τον
βοηθήσει και το γκολ που σημείωσε
στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με
αντίπαλο τον Βόλο.

Αυτό που πάντως προκύπτει είναι
πως στην ατζέντα για τον ΠΑΟΚ
είναι μέσα στους επόμενους μήνες
να καθίσουν στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με την πλευρά του
Κούτσια για να συζητήσουν το νέο
του συμβόλαιο. 

Αυτή την χρονική στιγμή, οι
«ασπρόμαυροι» θεωρούν πως δεν
συντρέχει λόγος ανησυχίας με την
ρήτρα που είναι μειωμένη λόγω του
γεγονότος ότι την προηγούμενη αγω-
νιστική περίοδο ο νεαρός επιθετικός
δεν είχε συμπληρώσει 800 λεπτά
συμμετοχών στην πρώτη ομάδα.
Ομως θα πρέπει να «τρέξουν» οι
διαδικασίες για το νέο συμβόλαιο,
καθώς το ήδη υπάρχον του Κούτσια
με τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνεται το
ερχόμενο καλοκαίρι.

Ασφαλώς και υπάρχει αρκετός
χρόνος για να γίνει η κατάλληλη
προεργασία και να επέλθει μία συμ-
φωνία, που θα είναι ικανοποιητική
τόσο για τον «Δικέφαλο» όσο και
για τον νεαρό επιθετικό. Το μόνο
βέβαιο είναι, πως ο Κούτσιας έχει
πλούσιο ταλέντο, θράσος, ικανότητα
στο σκοράρισμα, όμως χρειάζεται
αισθητή βελτίωση σε άλλους τομείς,
που έχουν σχέση με την θέση στην
οποία αγωνίζεται.

Βλέπουν
προοπτική

στον Κούτσια

«Χρυσή» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Συνέχεια στη σελίδα 15

Συνέχεια στη σελίδα 15

Συνέχεια στη σελίδα 15

Επί του πιεστηρίου
Γνωστό έγινε το πότε θα διε-

ξαχθεί το πρώτο ματς του Γιάννη
Αντετοκούνμπο και των Μπακς,
για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ! Οπως
αποκάλυψε ο έγκριτος Σαμς Σα-
ράνια, η πρεμιέρα των «ελαφιών»
είναι προγραμματισμένη για τις
20 Οκτωβρίου, όταν θα τεθούν
αντιμέτωποι με τους Φιλαδέλφεια
Σίξερς, ενώ μία αργότερα (21/10)
οι Μπακς θα κοντραριστούν με
τους Μαϊάμι Χιτ.
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