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ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
«ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ»

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΩ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑ ΠΑΤΙΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ.

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ DANFORTH ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΝΟΙΩΘΕΙΣ ΑΝΑΚΟΥΦΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟ 

ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ 
ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ.
ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΠΑΡΟΝ

 Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Ο φίλος σας,
Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Κομμουνιστής

μέχρι να πλουτίσεις.

Δεξιός

μέχρι να πεινάσεις.

Αναρχικός

μέχρι να γίνεις 

αρχηγός.

Άθεος

μέχρι ν’ αρχίσει να 

πέφτει το αεροπλάνο.
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ΗΠΑ: Νομοσχέδιο Μενέντεζ δίνει το «πράσινο φως» για 
να αποκτήσει η Ελλάδα μαχητικά F-35 

Τ
ο επόμενο βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση της 
αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και 
της Αθήνας φιλοδοξεί να κάνει το νέο αμυντικό νο-
μοσχέδιο που καταθέσαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ 

Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.
Το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και δια-
κοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» 
φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημι-
ούργησε ο νόμος East Med Act και προβλέπει συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνερ-
γασίας αλλά και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων εκφρά-
ζεται στήριξη στο σχήμα 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ 
+ ΗΠΑ) και ζητείται η επέκταση του και σε άλλους τομείς 
συνεργασίας.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το αμερικανικό Κογκρέσο 
εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει 
την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις 
σε ρωσικό εξοπλισμό. Ως εκ τούτου προβλέπεται η ένταξη 
της χώρας μας στο European Recapitalization Incentive 
Program. Υπό αυτό το πρίσμα, το νομοσχέδιο προβλέπει 
ετήσια στρατιωτική βοήθεια 25 εκατ. δολαρίων προς τη 
χώρα μας για την περίοδο μεταξύ 2022 και 2026.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο ζητά την έγκριση της πώλησης 
μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα και προβλέπει 
τη παροχή δανείων στην Ελλάδα τα οποία θα σχετίζονται με 
εξοπλιστικά προγράμματα.

Τα Επόμενα Βήματα στην Αμυντική Συνεργα-
σία Αθήνας - Ουάσινγκτον σύμφωνα με το νο-
μοσχέδιο
(1) Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στην υποστήριξη 
της ασφάλειας και της ευημερίας της.
(2) Η μορφή συνεργασίας 3 + 1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, 
Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε ένα επιτυχημένο 
φόρουμ συνεργασίας σε ενεργειακά θέματα και θα πρέπει 
να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άλλους τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος για τα μέλη του.
(3) Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αυξήσουν και να 
εμβαθύνουν τις προσπάθειές τους για συνεργασία και υπο-
στήριξη του εκσυγχρονισμού του ελληνικού στρατού.
(4) Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών η 
Ελλάδα να συνεχίσει τη μετάβαση του στρατιωτικού της 

εξοπλισμού από οπλικά συστήματα ρωσικής παραγωγής 
μέσω του ευρωπαϊκού επενδυτικού προγράμματος.
(5) Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να 
συνεχίσει να εμβαθύνει ισχυρές εταιρικές σχέσεις με τον 
ελληνικό στρατό, ιδίως σε ευκαιρίες συμπαραγωγής με το 
ελληνικό ναυτικό.
(6) Η ναυτική συνεργασία με την Ελλάδα στον κόλπο της 
Σούδας και την Αλεξανδρούπολη είναι αμοιβαία επωφελής 
για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Ελλάδας.
(7) Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να υποστηρίξουν την 
πώληση μαχητικών F-35 στην Ελλάδα για να συμπεριλάβει 
εκείνα τα αεροσκάφη που παρήχθησαν αλλά δεν παραδό-
θηκαν ποτέ στην Τουρκία ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού 
της Τουρκίας από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς του ρωσι-
κού συστήματος S-400.
(8) Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να 
συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς 
προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(IMET).
(9) Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να 

υποστηρίξει κοινές ασκήσεις συνεργασίας για την ασφά-
λεια στη θάλασσα με την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.
(10) Η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (United States 
Development Finance Corporation) θα πρέπει να υποστη-
ρίξει ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικά έργα υποδομής 
στην Ελλάδα, ώστε να περιλαμβάνει ναυπηγεία και λιμάνια 
που συμβάλλουν στην ασφάλεια της περιοχής και την ευη-
μερία της Ελλάδας.
(11) Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) 
με την Ελλάδα θα πρέπει να παραταθεί για μια περίοδο 
πέντε ετών και να περιλαμβάνει βαθύτερες εταιρικές σχέ-
σεις σε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη 
τη χώρα.
(12) Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέ-
πει να επαναφέρει τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί από το 
Κογκρέσο για την κατασκευή έργων υποδομής στη ναυτική 
βάση της Σούδας, τα οποία, όμως, είχαν ανακατευθυνθεί 
το 2019 στο πρόγραμμα για την οικοδόμηση τείχους στα 
σύνορα με των ΗΠΑ με το Μεξικό.
(13) Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να 
ιδρύσει το Κέντρο Ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών-Ανατολι-
κής Μεσογείου, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο East 
Med Act (Νόμος για την Εταιρική Σχέση Ενέργειας και Ασφά-
λειας της Ανατολικής Μεσογείου 2019).

Στο στόχαστρο των τουρκικών ΜΜΕ η συνερ-
γασία Ελλάδας - ΗΠΑ
Όπως μεταδίδεται, «ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνστα-
ντίνος Φλώρος παρακολούθησε την άσκηση Falcon Eye, η 
οποία ξεκίνησε στις 26 Μαΐου, ενώ οι Σαουδάραβες του 
έδωσαν και μετάλλιο.
Τα αεροσκάφη F-15, τα οποία απογειώθηκαν από την 
Κρήτη, η οποία αποτελεί τη βάση των αμερικανικών αερο-
μεταφορέων και πολεμικών πλοίων, πέταξαν πάνω από 
νησιά, όπως η Κω και η Λέσβος, τα οποία η Ελλάδα έχει 
στρατιωτικοποιήσει», προστίθεται.
«Έχοντας αυξήσει τη συνεργασία τους από τις αρχές του 
2021, ο αμερικανικός και ο ελληνικός στρατός πραγματο-
ποιούν σχεδόν κάθε εβδομάδα ασκήσεις, μερικές από τις 
οποίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Ακολούθησε το Έθνος στο Google News! Live όλες οι εξελί-
ξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr
Τα αεριωθούμενα αμερικανικά αεροσκάφη F-15 των ΗΠΑ 
πέταξαν μαζί με ελληνικά F-16 κοντά στα σύνορα με την 
Τουρκία», σχολιάζεται.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσαν οι 
γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ 
και Μάρκο Ρούμπιο προτείνει 
να πάρει η Ελλάδα τα stealth 
μαχητικά που δεν θα παραλάβει 
η Τουρκία - Προτεραιότητα στη 
χώρα μας για την παράδοση 
στρατιωτικού εξοπλισμού
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Ο 
γιατρός Μιχάλης Μάρκου, από 
την Πάφο, ο οποίος πέθανε σε 
ηλικία 66 ετών, ήταν ένα πρό-
σωπο αγαπητό που πρόσφερε 

συνεχώς βοήθεια στους πολίτες, ενώ ιδι-
αίτερη αδυναμία τού είχαν οι κάτοικοι της 
πόλης, αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ.
Ο γιατρός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέ-
ρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και 
έδινε μάχη με τον κορωνοϊό. Η τραγική 
αυτή κατάληξη προκάλεσε σοκ στην κοι-
νωνία της Πάφου.
Η επαγγελματική ιδιότητα του εκλιπόντος, 
το γεγονός ότι ήταν ηλικίας μόλις 66 ετών 
και κυρίως η γνωστοποίηση ότι έχαιρε 
άκρας υγείας πριν από την προσβολή του 
από τον ιό αποτελούσαν αντικείμενο συζή-

τησης σε όλες τις κοινωνικές συναθροίσεις 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα 
οποία ο γιατρός ήταν ιδιαίτερα ενεργός, 
όπως αναφέρει το philenews.com.
Ήταν γνωστό και επίσης αποτέλεσε αντι-
κείμενο συζητήσεων, τις μέρες που ο 
Μιχάλης Μάρκου νοσηλευόταν σε κρίσιμη 
κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας, ότι είχε εκφρασθεί δημοσίως πριν 
νοσήσει ο ίδιος για τον κορωνοϊό, εμφα-
νιζόμενος ως υποστηρικτής της θέσης ότι 
αποδίδεται υπερβολική σημασία στην 
πανδημία και τις συνέπειες από τη νόσο 
Covid-19.
Όπως αναφέρεται και σε ανάρτηση της 
ομάδας ΓΕΣΥ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ, ο γιατρός ήταν 
γνωστός αντιεμβολιαστής.

Πέθανε από κορωνοϊό 66χρονος 
γιατρός που ήταν σκληρός 
αντιεμβολιαστής

Μια καπετάνισσα εξιστορεί τα εμπόδια 
που χρειάστηκε να ξεπεράσει για 
να επιβιώσει στη θάλασσα και να 
υπηρετήσει το επάγγελμα που αγαπά

Μ
παίνοντας στο πλοίο και μη γνω-
ρίζοντας τι θα αντιμετωπίσω, ή-
μουν γεμάτη χαρά που θα άρχιζε 
μια τόσο πρωτόγνωρη εμπειρία. 

Δεν θα ξεχάσω τη λάντζα που μας μετέφερε 
στο πλοίο και τον οδηγό της, να μου λέει: «μπα 
γυναίκα στείλανε;» Και ν’ απαντάω «ναι», δί-
χως να καταλαβαίνω καν τι ρωτάει. Φτάνοντας 
στο καράβι με περίμενε στο γραφείο του ο κα-
πετάνιος να με καλωσορίσει και να μου εξηγή-
σει, τι ακριβώς θα κάνω. Στο τέλος όμως, δεν 
παρέλειψε να μου πει: «Γυναίκα μού έστειλε 
η εταιρεία, εγώ όμως άντρα ήθελα, να μπο-
ρεί να κάνει και κανένα ματσακόνι, όχι να φο-
βάται μην σπάσει το νύχι του». Πηγαίνοντας 
στην καμπίνα μου και νιώθο-
ντας ανεπιθύμητη, έβαλα τα 
κλάματα. Δεν ήθελα να βγά-
λω τα πράγματα από τη βα-
λίτσα μου»... Κάπως έτσι ξε-
κίνησε η ζωή στο καράβι για 
την ανθυποπλοίαρχο Ευθυ-
μία Αλεξού, όπως η ίδια την 
αφηγείται.
«Είπα μέσα μου, εγώ θα 
κάνω αυτό που αγαπώ και 
δεν θα με εμποδίσει κανείς. Θα του απο-
δείξω, πως μπορώ να κάνω ό,τι κι ένας άντρας 
κι έτσι έγινε. Κάθε μέρα για τους επόμενους 
πέντε μήνες ήμουν σε ένα καράβι, μόνη μου με 
άλλους 20 άντρες. Δεν σταμάτησα ποτέ να σκέ-
φτομαι αυτή την πρώτη μέρα και κάθε μέρα, να 
του αποδεικνύω πως ήμουν η καλύτερη επι-
λογή. Φυσικά και όταν έφυγα, μου φώναζε ο 
καπετάνιος από τη βαρδιόλα του καραβιού: 
Θύμιο καλή επιστροφή!», εξηγεί η Ευθυμία, 
που έγινε... Θύμιος, για να υπηρετήσει αυτό 
που αγαπά.
Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, από αυτό το 
πρώτο ταξίδι, με το αλάτι ακόμα στο δέρμα, 
στα μαλλιά και στη γεύση, ήταν όλα πλέον δια-
φορετικά. «Όταν γύρισα στο σπίτι, μού είχαν 
λείψει όλα, ακόμη και η μυρωδιά του σπι-
τιού μου. Αχ αυτή η μυρωδιά της λαμαρίνας... 
ακόμη και σήμερα με ανατριχιάζει... μού είχε 
λείψει ο ύπνος χωρίς ξυπνητήρι, γιατί έπρεπε 
πάντα να είμαι στην ώρα μου στη γέφυρα και 
να κάνω τη βάρδιά μου. Μού είχε λείψει να κοι-
μάμαι με ησυχία και να μην ακούω τη μηχανή 

του καραβιού, να μπορώ να κοιμάμαι ήρεμα 
και όχι όταν έχει καιρό να δένομαι με ιμάντες, 
για να μην πέσω από το κρεβάτι», λέει χαρα-
κτηριστικά.
24282300
Όπως η ίδια επισημαίνει, «πρέπει σ’ αυτό το 
επάγγελμα να έχεις πολλά αποθέματα ψυχής 
για να συνεχίσεις. Από τη στιγμή που μπαίνεις 
στο καράβι, ο χρόνος σταματά. Αφήνεις πίσω 
σου ό,τι αγαπάς για πολλούς μήνες. Ο χρό-
νος μέσα δεν περνάει. Δύσκολες καταστάσεις, 
θαλασσοταραχές, ατελείωτες ώρες δουλειάς 
και μοναξιά. Η πιο δύσκολη στιγμή όμως, είναι 
όταν πρέπει να αποχωριστείς τους δικούς σου 
ανθρώπους, την οικογένειά σου, τους φίλους 
σου. Δεν ξεχνάω τη στιγμή του «αντίο». Αυτό 
το συναίσθημα είναι βαθιά χαραγμένο στην 
ψυχή μου».
Τα μάτια της καπετάνισσας λάμπουν, όταν 
αναφέρεται σε ένα περιστατικό που σημειώ-
θηκε σε ταξίδι στη Ρωσία, χειμώνα. «Το κρύο 

εκεί δεν είναι όπως εδώ 
στην Ελλάδα. Φτάνοντας 
στο λιμάνι, βράδυ, τρεις 
τα ξημερώματα, πήγαμε 
όπως κάθε φορά, στην 
πλώρη για να δώσουμε 
τους κάβους έξω, ώστε 
να δέσει το πλοίο. Βγαί-
νοντας έξω, η ανάσα μου 
πάγωσε, η θερμοκρασία 
ήταν -15. Το σοκ που υπέ-

στη το σώμα μου ήταν απερίγραπτο. Δεν μπο-
ρούσα να κουνήσω τα χέρια μου και να ακου-
μπήσω τα σχοινιά του πλοίου. Όμως έπρεπε να 
πιάσουμε τα σχοινιά και να δέσουμε γρήγορα, 
γιατί η χιονοθύελλα ήταν ασταμάτητη. Η πρόσ-
δεσή μας στο λιμάνι κράτησε 3 ώρες. Τις επόμε-
νες μέρες ανέβασα πυρετό και μη έχοντας για-
τρό στο πλοίο, πέρασα τις πιο δύσκολες μέρες 
της ζωής μου», εκμυστηρεύεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Ευθυμία Αλεξού γνώρισε, ερωτεύτηκε και 
παντρεύτηκε καπετάνιο και, όπως αναφέ-
ρει, «μέσα από τα μάτια του αντανακλάται ο 
εαυτός μου, η δική μου θάλασσα. Είμαι πολύ 
τυχερή που ο άντρας μου είναι καπετάνιος. 
Είμαι πάντοτε δίπλα του σε όλα να τον στηρίζω, 
γιατί κι εγώ ξέρω πώς είναι να λείπεις πολλούς 
μήνες από το σπίτι σου και να σου λείπουν όσα 
αγαπάς. Ποτέ όμως, δεν τον πάω στο αερο-
δρόμιο για να φύγει και δεν νομίζω να βρω 
ποτέ τη δύναμη να το κάνω», υπογραμμίζει και 
εξηγεί πως ταξίδευαν παράλληλα και δεν είχαν 
τηλέφωνο κι έφτασαν στο σημείο να κάνουν να 
επικοινωνήσουν δύο μήνες.

Καπετάνισσα εξιστορεί τα εμπόδια 
που χρειαστηκε να ξεπεράσει για να 
επιβιώσει στη θάλασσα
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επικαιρότητα

Η πορεία της επιδημίας δείχνει σημεία ύφεσης, ωστόσο δεν θα έχουμε 100% ξέγνοιαστο καλοκαίρι, 
είπε απόψε ο Γκίκας Μαγιορκίνης - 9 στους 10 ασθενείς σε κλινικές Covid δεν έχουν εμβολιαστεί - 
Ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί στην χώρα μας - 2,3 εκατ .εχουν κάνει και τις δύο δόσεις

Η 
πορεία της επιδημίας δείχνει 
σημεία ύφεσης, ωστόσο δεν 
θα έχουμε 100% ξέγνοιαστο 
καλοκαίρι, είπε απόψε το μέ-

λος της επιτοπής των εμπειρογνωμό-
νων Γκίκας Μαγιορκίνης στον ΣΚΑΪ.  Ο 
επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ έκανε 
έκκληση για τον εμβολιασμό του πλη-
θυσμού προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιθυμητό τείχος ανοσίας και προει-
δοποίησε μάλιστα και για ένα πιθα-
νό τέταρτο κύμα της πανδημίας από το 
φθινόπωρο εάν μειωθεί η ανταπόκρι-
ση του κόσμου.
Οι δηλώσεις του κ. Μαγιορκίνη έγι-
ναν λίγες ώρες μετά τη νέα σαφή μεί-
ωση των κρουσμάτων και των διασω-
ληνωμένων ασθενών που ανακοίνωσε 
ο ΕΟΔΥ , από το γεγονός ότι σήμερα οι 
εμβολιασμοί έσπασαν το φράγμα των 
έξι εκατομμυρίων και ότι 2,3 εκ. πολί-
τες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
και με τις δύο δόσεις. Αίσθηση όμως 
προκαλούν τα στοιχεία από τις εισα-
γωγές στις κλίνες Covid τα οποία δεί-
χνουν ότι 9 στους 10 ασθενείς είναι 
ανεμβολίαστοι!

Οι δηλώσεις Μαγιορκίνη
«Το φετινό καλοκαίρι θα πρέπει να 
ολοκληρώσουμε τον εμβολιασμό και 
να ετοιμαστούμε για έναν πιθανώς 
καλύτερο χειμώνα», είπε ο καθηγητής 
τονίζοντας πως για να μην περάσουμε 
τα ίδια με πέρσι τον χειμώνα πρέπει να 
σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. 
«Δεν θα έχουμε πλήρη κανονικότητα, 
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», 
επεσήμανε ο επίκουρος καθηγητής 
του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκί-
νης.
Σχετικά με το πολυπόθητο τείχος ανο-
σίας, ο κ. Μαγιορκίνης εξήγησε ότι 
εάν καταφέρουμε και φτάσουμε ένα 
60-70% στους εμβολιασμούς των ηλι-
κιών 20 με 39, θα έχουμε πετύχει ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό του τείχους 
ανοσίας.
Έχουμε αυτή τη στιγμή καλύψει σε ένα 
αρκετά καλό ποσοστό τις μεγάλες ηλι-
κίες, ωστόσο θα πρέπει να επιτύχουμε 
και εκεί την αύξηση, γιατί έχουν τις 
μεγαλύτερες επιπτώσεις.
Το «ροκάνισμα», όπως είπε, στη μετα-
δοτικότητα θα το πετύχουμε με τους 
εμβολιασμούς που γίνονται τώρα, 
μέσα στο καλοκαίρι, στις νεαρές ομά-
δες, καθώς είναι οι άνθρωποι με τις 
περισσότερες επαφές και δραστηρι-
ότητες.

Αν στις ηλικίες 20-39 φτάσουμε ένα 
60-70% εμβολιασμένων, «θα έχουμε 
κερδίσει ένα 80% του τείχους ανο-
σίας», τόνισε ο καθηγητής.
Στο σύνολο του πληθυσμού αν φτά-
σουμε ένα 60-70% εμβολιασμένων, 
θα πάμε πολύ καλά, συμπλήρωσε.
Επίσης, εκτίμησε ότι τέλος Ιουλίου θα 
έχουν αδειάσει τα νοσοκομεία από 
διασωληνωμένους και τα κρούσματα 
θα έχουν πέσει, επομένως, μαζί με την 
αύξηση των εμβολιασμών, θα είναι 
μια καλή στιγμή για να βγάλουμε τις 
μάσκες.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε 
ότι δεν πρέπει να υπάρξει πτώση 
στους εμβολιασμούς και πρέπει να 
φτάσουμε αυτό το ποσοστό πάση 
θυσία, γιατί το χειμώνα δεν θα μπο-
ρούμε να λειτουργήσουμε με κλει-
στούς χώρους.

«Δε μπορούμε να προχωρήσουμε 
με συνθήκες μεταδοτικότητας το χει-
μώνα, με ποσοστό εμβολιασμού 
χαμηλότερο από το 60-70%.»
Αν δεν πιάσουμε ένα ισχυρό ποσο-
στό ανοσίας, είναι, πιθανό στους κλει-
στούς χώρους να επιτρέπονται μόνο οι 
εμβολιασμένοι. 
«Το χειμώνα δεν θα προλάβουμε, αν 
δεν φτάσουμε αυτό το ποσοστό. Είναι 
σχεδόν βέβαιο το 4ο κύμα αν δεν επι-
τύχουμε ένα καλό τείχος ανοσίας μέσα 
στο καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ανέφερε ότι οι κίνδυνοι από τον 
εμβολιασμό είναι λιγότεροι για τους 
άνω των 60 ετών, οι οποίοι έχουν και 
το χαμηλότερο ποσοστό στους εμβο-
λιασμούς.

Ανεμβολίαστοι 9 στους 10 α-
σθενείς 
Επίσημα στοιχεία από το μητρώο 
ασθενών Covid παρουσίασε απόψε ο 
τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, σύμφωνα 
με τα οποία η πλειοψηφία των ανθρώ-
πων που νοσηλεύονται στα νοσοκο-
μεία είναι ανεμβολίαστοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 88-90% 
στις εισαγωγές των ασθενών στα 
νοσοκομεία είναι άνθρωποι που δεν 
έχουν εμβολιαστεί και κυρίως ηλικιω-
μένοι, ένα 8-9% είναι εμβολιασμένοι 
με την πρώτη δόση και μόνο ένα 2-3% 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά 
πιθανόν με ήδη βεβαρυμμένη υγεία.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περί-
οδο 12 Απριλίου με 2 Μαΐου.
Σήμερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 932 νέα 
κρούσματα, 35 θανάτους και 416 δια-
σωληνωμένους, δηλαδή 29 λιγότε-
ρους από χτες.
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η επιδη-
μιολογική κατάσταση αποκλιμακώνε-
ται.  Σημαντικό στοιχείο είναι και ο δεί-
κτης θετικότητας που έπεσε στο 1,87% 
μετά από τόσο καιρό που ήταν γύρω 
στο 3%.

Λοιμωξιολόγοι: Ή φορτσάρουμε τον 
εμβολιασμό και βγάζουμε μάσκες ή 4ο 
κύμα το χειμώνα 

Κορωνοϊός: Στα 781 τα 
νέα κρούσματα - 376 
οι διασωληνωμένοι, 24 
θάνατοι 

Στις 102 οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας 
- 365 τα κρούσματα στην Αττική εκ των 
οποίων τα 128 στο κέντρο της Αθήνας - 81 
στη Θεσσαλονίκη - Αναλυτικά η γεωγραφική 
κατανομή 

Ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα κρούσματα  κορωνοϊού 
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 
είναι 781, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν 

κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο 
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 
413.170 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 
51.2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 31 θεωρούνται σχετιζόμενα με 
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.523 είναι σχετιζό-
μενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Συνολικά το τελευ-
ταίο 24ωρο έγιναν 41.854 τεστ ανίχνευσης του SARS 
COV-2 εκ των οποίων τα  13.242 ήταν μοριακά και τα 
υπόοιπα 28.612 rapid.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 24, ενώ 
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 12.370 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι είναι 376 (64.8% άνδρες). Η διάμεση ηλι-
κία τους είναι 67 έτη. To 88.0% έχει υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή 
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.539 
ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα 
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 102 (ημερήσια 
μεταβολή -3.77%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 133 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των 
θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Κύπρος: Δύο θάνατοι και 77 νέα κρού-
σματα
Δύο θανάτους και 77 νέα κρούσματα κορωνο-
ϊού ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της 
Κύπρου.
43 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων 
οι 16 σε σοβαρή κατάσταση.
Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 39.124 τεστ ανί-
χνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και 
τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen 
rapid test).
Το ποσοστό θετικότητας ανέρχεται στο 0,20%. Ο 
συνολικός αριθμός κρουσμάτων είναι 72.996, ενώ 
367 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από Covid-
19.
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 Σε ό,τι αφορά στην ένταξη της 
Ελλάδας στην «πορτοκαλί» λίστα, 
η κ. Σμιθ φάνηκε καθησυχαστική 
λέγοντας πως τα στοιχεία της 
πανδημίας αναθεωρούνται κάθε 
τρεις εβδομάδες και εκτίμησε 
πως η Ελλάδα σύντομα θα γίνει 
«πράσινη», ώστε οι βρετανοί 
τουρίστες να καταφθάσουν στη 
χώρα μας που αποτελεί αγαπημένο 
τους προορισμό

Σ
την εκτίμηση πως πολύ σύντομα 
η Ελλάδα θα μπει στην «πράσινη 
λίστα» της Βρετανίας, τους ταξι-
διωτικούς προορισμούς για τους 

οποίους, δηλαδή, δεν θα χρειάζεται κα-
ραντίνα κατά την επιστροφή, προχώρησε 
η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στη 
χώρα μας, Κέιτ Σμιθ.
Μιλώντας στην τηλε-ημερίδα «Τουρι-
σμός και Ασφάλεια» που διοργάνωσε το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, με την υποστή-
ριξη της bρετανικής πρε-
σβείας, η κ. Σμιθ αναφέρ-
θηκε στην καλή συνεργα-
σία που υπάρχει ανάμεσα 
στις δύο χώρες, που ενι-
σχύθηκε σημαντικά μετά 
τη δολοφονία του βρετα-
νού στρατιωτικού ακολού-
θου Στίβεν Σόντερς, στις 8 
Ιουνίου του 2000, και την εξάρθρωση 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν», 
που συνέβαλε στο να θεωρούν οι βρετα-
νοί επισκέπτες την Ελλάδα ασφαλή τουρι-
στικό προορισμό.
Σε ό,τι αφορά στην ένταξη της Ελλάδας 
στην «πορτοκαλί» λίστα, η κ. Σμιθ φάνηκε 
καθησυχαστική λέγοντας πως τα στοιχεία 
της πανδημίας αναθεωρούνται κάθε τρεις 
εβδομάδες και εκτίμησε πως η Ελλάδα 
σύντομα θα γίνει «πράσινη», ώστε οι 
βρετανοί τουρίστες να καταφθάσουν στη 
χώρα μας που αποτελεί αγαπημένο τους 
προορισμό.
Σημειώνεται πως λόγω της απόφασης 
της βρετανικής κυβέρνησης, εκδηλώνε-
ται μπαράζ ακυρώσεων των λίγων κρα-
τήσεων που υπήρχαν για τον Ιούνιο προς 
την Ελλάδα.
Η αεροπορική Jet2 ακύρωσε όλες τις 
διεθνείς πτήσεις και πακέτα διακοπών 

έως την 1η Ιουλίου. Την ίδια ώρα, η TUI 
UK ακύρωσε τα πακέτα διακοπών από 
τη Βρετανία προς την Ισπανία και την 
Ελλάδα έως τα μέσα Ιουνίου λόγω της 
όλης αβεβαιότητας. Ωστόσο, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της αεροπορικής εται-
ρείας Ryanair εμφανίστηκε αισιόδοξος 
πως, παρά το πρόβλημα αυτό με τη βρε-
τανική αγορά τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο 
και μετά οι διεθνείς μετακινήσεις θα διευ-
κολυνθούν, καθώς θα αίρονται οι περιο-
ρισμοί λόγω της αύξησης των εμβολια-
σμών.

Χρυσοχοϊδης: Ασφαλής χώρα η 
Ελλάδα
Από την πλευρά του ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
τόνισε πως «η Ελλάδα έχει ως ανταγωνι-
στικό στοιχείο του τουριστικού της προ-
ϊόντος και την ασφάλεια, είναι μία ασφα-
λής χώρα. Είναι κρίσιμο ο τουρίστας, ο 
επισκέπτης να νιώθει ελεύθερος και 
ασφαλής και στην Ελλάδα αυτό ισχύει».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρέθεσε στοιχεία για 

τη μείωση της εγκληματι-
κότητας που καθιστούν τη 
χώρα μας ασφαλή προορι-
σμό, ενώ αναφέρθηκε και 
στην εφαρμογή του Νόμου 
γ ια τη διαχείριση των 
συναθροίσεων που κάνει 
την πόλη φιλική προς τους 
επισκέπτες της, καθώς, στο 

παρελθόν, οι συγκεντρώσεις και τα επει-
σόδια που σημειώνονταν αποτελούσαν 
σημείο αρνητικής κριτικής από ταξιδιω-
τικές σελίδες.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης, σημείωσε ότι η ημε-
ρίδα γίνεται στην καλύτερη δυνατή χρο-
νική στιγμή και τόνισε πως η διάρκεια της 
τουριστικής περιόδου εφέτος θα κρίνει 
και το τελικό αποτέλεσμα σε αφίξεις και 
έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό. Επίσης, 
ζήτησε την αυστηρή τήρηση των υγειονο-
μικών μέτρων και αναφέρθηκε στη σημα-
ντική συμβολή της αστυνομίας σε αυτό.
Ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την ικανο-
ποίηση του για το γεγονός ότι από το 
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού υπάρ-
χει συνεχής πτώση των κρουσμάτων και 
επεσήμανε ότι «θα πρέπει να είμαστε 
περήφανοι για το γεγονός ότι η Ελλάδα 
έχει σχέδιο και το θέτει σε εφαρμογή».

επικαιρότητα

Βρετανίδα πρέσβης: Η Ελλάδα 
σύντομα θα μπει στην «πράσινη» 
λίστα της Βρετανίας

Υπουργείο Τουρισμού: Η Δανία 
απελευθερώνει τα ταξίδια προς την 
Ελλάδα 

Άρση περιορισμών για 
τους Δανούς που θέλουν να 
ταξιδέψουν στην Ελλάδα, έχει 
αποφασίσει η κυβέρνηση της 
χώρας - Απελευθερώνονται 
αρχικά οι μετακινήσεις προς την 
Πελοπόννησο

Σ
ημαντικές εξελίξεις για τον ελλη-
νικό Τουρισμό προέκυψαν από 
τις συνομιλίες που είχε ο Υπουρ-
γός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχά-

ρης, στο πλαίσιο τς επίσκεψής του στη 
Δανία.
Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Θεο-
χάρη στην Κοπεγχάγη, ο Υφυπουργός 
και Εκτελεστικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Δανίας κ. Erik 
Brøgger Rasmussen ανακοίνωσε ότι «η 
Κυβέρνηση της Δανίας έχει αποφασί-
σει την άρση των περιορισμών για τους 
Δανούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν 
να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Σε πρώτη 
φάση, στις επόμενες ημέρες, απελευ-
θερώνονται οι μετακινήσεις προς την 
Πελοπόννησο. Ακολούθως, από την 
26η Ιουνίου, θα αρθούν οι περιοριστι-
κές οδηγίες προς κάθε προορισμό στην 
Ελλάδα».
Σχετικά με την απόφαση της Κυβέρ-
νησης της Δανίας για την απελευθέ-
ρωση της τουριστικής κίνησης προς την 
Ελλάδα, ο Υπουργός Τουρισμού δήλωσε 

ότι «μας χαροποιεί ιδιαίτερα η πρωτο-
βουλία της Δανίας να προχωρήσει στην 
άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών 
προς τη χώρα μας. Πρόκειται για μία 
εξέλιξη η οποία απορρέει από τα αντι-
κειμενικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν 
σταθερή υποχώρηση του υγειονομικού 
κινδύνου στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η 
απελευθέρωση των τουριστικών μετακι-
νήσεων μεταξύ Δανίας και Ελλάδας απο-
τελεί άμεση επίδειξη εμπιστοσύνης και 
έμπρακτη επιβράβευση των προσπα-
θειών που καταβάλλονται στην πατρίδα 
μας για τη σχολαστική εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. Κυρίως, 
όμως, η απόφαση της Κυβέρνησης της 
Δανίας να επανεκκινήσει τα ταξίδια προς 
την Ελλάδα συνιστά ένα παράδειγμα το 
οποίο, όπως εκτιμούμε, θα ακολουθή-
σουν σύντομα πολλές άλλες χώρες».
Κατά την παραμονή του στην Κοπεγχάγη, 
ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχά-
ρης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους 
μεγάλων tour operators, οι οποίοι και 
επιβεβαίωσαν το ζωηρό και έντονο ενδι-
αφέρον του κοινού στη Δανία για ταξίδια 
και διακοπές στην Ελλάδα.
Τέλος, προτού αναχωρήσει γ ια τη 
Στοκχόλμη της Σουηδίας, τον επόμενο 
σταθμό της περιοδείας του στη Βόρεια 
Ευρώπη, ο κ. Θεοχάρης παραχώρησε 
συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της Δανίας, όπου 
παρουσίασε το σχέδιο ανοίγματος του 
Ελληνικού Τουρισμού.
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επικαιρότητα

Ο ισχυρός άνδρας του Travco Group, 
που διαχειρίζεται 3,6 δισ. ευρώ και 
διαθέτει 77 πολυτελή ξενοδοχεία, 
αγόρασε αντί 10 εκατ. ευρώ τη 
μυθική βίλα Μαρινόπουλου και αντί 
1,9 εκατ. ευρώ αυτή του Λάκη Γαβαλά 
στη Φτελιά - Ο έτερος Αιγύπτιος 
κροίσος, Ναγκίμπ Σαουίρις, απέκτησε 
ήδη τρεις βίλες και τώρα χτίζει ένα 
πεντάστερο ξενοδοχείο με 27 βίλες 
σε μια ολόκληρη πλαγιά στο Καλό 
Λιβάδι

Ο 
διάσημος Ελβετός αρχιτέκτονας 
Λε Κορμπιζιέ είχε πει κάποτε: 
«Αν δεν έχετε δει τα σπίτια της 
Μυκόνου, δεν μπορείτε να θεω-

ρείστε αρχιτέκτονες. Ο,τι έχει να πει η αρ-
χιτεκτονική το λέει εδώ». Τη φράση αυτή 
φαίνεται ότι ενστερνίζονται δύο Αιγύπτιοι 
μεγιστάνες που επενδύουν στο real estate 
του Νησιού των Ανέμων: εσχάτως χτυπάνε 
ακίνητα-φιλέτα και επενδύουν σε νέα ξενο-
δοχεία πέντε αστέρων. Τα ονόματά τους εί-
ναι πολύ γνωστά, αφού και οι δύο έχουν ε-
δώ και χρόνια αποκτήσει στενούς δεσμούς 
με τη Μύκονο, ειδικά τα καλοκαίρια. Οι άν-
θρωποι που ξέρουν καλά τον Χαμέντ Ελ Σι-
άτι λένε ότι λάτρεψε το νησί όταν το επισκέ-
φτηκε για πρώτη φορά μαζί με την ελλη-
νικής καταγωγής σύζυγό του Ντόρα Θεο-
δώρου και τα παιδιά τους πριν από αρκετά 
χρόνια. Ο Αιγύπτιος μεγιστάνας, που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, 
έχει ήδη αποκτήσει σπίτι στο νησί. Ωστόσο, 
αυτή την περίοδο συζητιέται ξανά εξαιτίας 
δύο αγορών που έκαναν αίσθηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρός 
άνδρας του Travco Group αγόρασε πριν 
από λίγο καιρό, με τίμημα που άγγιξε τα 
10 εκατ. ευρώ, τη μυθική βίλα του Πάνου 
Μαρινόπουλου στο Φανάρι, μια περιοχή 
κοντά στα Χουλάκια. Προ ημερών μάλιστα 
«χτύπησε», ξανά δίνοντας 1,9 εκατ. ευρώ 
για τη βίλα του Λάκη Γαβαλά, μια απίστευτη 
κατοικία στη Φτελιά που έζησε glam νύχτες 
και αξέχαστα πάρτυ και η οποία βγήκε σε 
πλειστηριασμό λόγω χρεών του επιχειρη-
ματία.
Από κοντά τον ακολουθεί και ο συμπατρι-
ώτης του Ναγκίμπ Σαουίρις, πρόεδρος της 
Orascom Investment Holding και λάτρης 
της Μυκόνου για πάνω από μία δεκαετία. 
Εχοντας αγοράσει δύο σπίτια στο νησί πριν 

από τέσσερα χρόνια, έχτισε άλλο ένα πρό-
σφατα σε οικόπεδο που είχε αγοράσει στο 
Καλό Λιβάδι, όπου ετοιμάζει μια μεγάλη 
επένδυση.
Στην πλαγιά απέναντι από το «Solymar» χτί-
ζει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων το οποίο, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Το 
κόστος του λέγεται ότι θα ξεπεράσει τα 9 
εκατ. ευρώ. Ετσι, κατά κάποιον τρόπο, διε-
ξάγεται μια άτυπη σύγκρουση ή ένας ιδιό-
τυπος πόλεμος δύο Αιγυπτίων δισεκατομ-
μυριούχων που γοητεύτηκαν από τον ξερό 
βράχο του Αιγαίου εδώ και χρόνια και επεν-
δύουν σε ακίνητα και οικόπεδα-φιλέτα.
Ο Χαμέντ Ελ Σιάτι, ιδιοκτήτης του ταξιδι-
ωτικού κολοσσού Travco Group με έδρα 
την Αίγυπτο, περιδιαβαίνει τα σοκάκια της 
Μυκόνου με τη σύζυγό του Ντόρα Θεοδώ-
ρου, η οποία έχει ρίζες από την ελληνική 
παροικία της Αλεξάνδρειας
Η Orascom Investment Holding Group 
ιδρύθηκε το 1950 από τον Ονσί Σαουίρις, 
πατέρα του Ναγκίμπ. Στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 αποφασίστηκε οι δραστηρι-
ότητες του ομίλου να ενταχθούν σε ξεχω-
ριστές εταιρείες και έτσι ιδρύθηκαν οι 
Orascom Telecom Holding (OTH), Orascom 
Construction Industries (OCI), Orascom 
Hotels & Development και Global Telecom 
Holding. Από αυτές, η κατασκευαστική 
Orascom Construction Industries ξεχω-
ρίζει λόγω των ευρύτατων δραστηριοτή-
των της σε πάνω από 25 χώρες, με τζίρο της 
τάξεως των 2,7 δισ. ευρώ το 2019, ενώ η 
τηλεπικοινωνιακή Global Telecom Holding 
εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξεως του 
1,6 δισ. δολαρίων.
Εδώ και δύο χρόνια η Μύκονος συζητάει 
το νέο επιχειρηματικό project του Σαουίρις, 
την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου 
σε μια πλαγιά στο Καλό Λιβάδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος του 
Σαουίρις θα χτίσει 27 luxury βίλες για πελά-
τες με πολύ υψηλή οικονομική επιφάνεια, 
οι οποίοι θα απολαμβάνουν εκπληκτική 
θέα σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες 
της Μυκόνου. Οι εργασίες έχουν αρχίσει 
και το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το 2023, οπότε και θα 
ξεκινήσει τη λειτουργία του προσφέρο-
ντας υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών στους 
τυχερούς πελάτες του. Αυτό το project είναι 
η πρώτη μεγάλη επένδυση του Αιγύπτιου 
μεγιστάνα στο νησί.

Μύκονος: Απόβαση Αιγύπτιων 
κροίσων και πόλεμος για τα σπίτια του 
Μαρινόπουλου και Γαβαλά 

Μαρία Νίτσα: Η πρώτη νηπιαγωγός 
με σύνδρομο Down στην Ελλάδα 
παίρνει το πτυχίο της

Η 
Μαρία Νίτσα είναι ένα δυνατό κο-
ρίτσι, είναι ένα κορίτσι που σπάει 
φραγμούς και προκαταλήψεις και 
καταφέρνει να γίνει η πρώτη νη-

πιαγωγός με σύνδρομο Down στην Ελλάδα. 
Με μερικές μόνο ημέρες να την χωρίζουν 
από το πτυχίο της, η διαδρομή της ως εδώ 
δεν ήταν εύκολη. Στην Ελλάδα το να μεγα-
λώνεις ένα παιδί με σύνδρομο Down είναι 
αρκετά δύσκολο. Η πρώιμη παρέμβαση είναι 
απαραίτητη αλλά και ακριβή. Πριν το παιδί 
αρχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία χρειά-
ζεται βοήθεια από λογοθεραπευτή και εργο-
θεραπευτή. Τα σχολικά ιδρύματα για αυτά 
τα παιδιά είναι περιορισμένα και στα κοινά 
σχολεία η έλλειψη υποδομών και το bullying 
μπορούν να κάνουν τα πράγματα δυσάρε-
στα.
Η Μαρία Νίτσα είναι από το χωριό Μεσοπο-
ταμία της Καστοριάς. Οι γονείς της, με πολ-
λούς δισταγμούς την έστειλαν στο δημοτικό 
της περιοχής, με την προϋπόθεση πως αν 
έβλεπαν ότι δεν τα καταφέρνει, θα τη μετέ-
φεραν σε ειδικό σχολείο. Ωστόσο, γρήγορα 
έμαθε να γράφει και να διαβάζει, ενώ η πρό-
οδός της ήταν τέτοια που τελικά δεν χρειά-
στηκε να πάει ποτέ σε ειδικό σχολείο. Στο 
Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο Παιδαγω-

γικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, δέχθηκε 
τη στήριξη τόσο των Καθηγητών και των 
συμφοιτητών της όσο και της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Δεχόταν την παράδοση εργασίας 
αντί για γραπτές εξετάσεις σε κάποια μαθή-
ματα, ενώ οι παραδόσεις γίνονταν στο ισό-
γειο, όπου υπήρχε πρόσβαση με ράμπα. 
Βέβαια κανένας βαθμός δεν της χαρίστηκε.
Η ίδια και η μητέρα της πηγαινοέρχονται 
σχεδόν καθημερινά από το χωριό τους στη 
Φλώρινα, διασχίζοντας 60 χιλιόμετρα μίας 
δύσκολης διαδρομής ειδικά τον χειμώνα. 
Η μητέρα της την συνοδεύει πάντα στην 
αίθουσα διδασκαλίας για να τις χορηγεί τις 
δόσεις ινσουλίνης που χρειάζεται, καθώς 
η Μαρία πάσχει από διαβήτη, και για την 
απαραίτητη αίσθηση ασφάλειας. Ωστόσο, 
εκείνη δεν θέλει να κάθονται κοντά γιατί έχει 
τις δικές της παρέες και θέλει να είναι με τις 
κολλητές της. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν από την ιστορία της 
Μαρίας Νίτσα,  ότι τα παιδιά με σύνδρομο 
Down, αν ανήκουν στις εκπαιδεύσιμες περι-
πτώσεις και δεν χρειάζονται φοίτηση σε σχο-
λείο ειδικής αγωγής αλλά σε σχολείο τυπικής 
εκπαιδεύσης, θα καταφέρουν να ενσωματω-
θούν πλήρως, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να μην 
τα αντιμετωπίσουν με διαφορετικό τρόπο. 



12 11 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Yπόθεση Ναβάλνι: Η Ρωσία 
επιβάλλει κυρώσεις σε 9 
Καναδούς αξιωματούχους ως 
αντίποινα

Η 
Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 
κυρώσεις σε βάρος εννέα 
υψηλόβαθμων αξιωματού-
χων του Καναδά, κυρίως 

του υπουργού Δικαιοσύνης, σε αντί-
ποινα για παρόμοια μέτρα που έλαβε η 
Οτάβα τον Μάρτιο σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τη μεταχείριση που υφί-
σταται ο αντιπολιτευόμενος Αλεξέι 
Ναβάλνι.
Σε ανακοίνωση, η ρωσική διπλωματία 
διευκρινίζει ότι απαγόρευσε την είσοδο 
στη Ρωσία αυτών των εννέα αξιωματού-
χων “επ΄αόριστον”.
Μεταξύ των προσώπων αυτών είναι ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λαμέτι, 
η υπεύθυνη της καναδικής σωφρονιστι-
κής διοίκησης Αν Κέλι, η επικεφαλής της 
Βασιλικής Χωροφυλακής Μπρέντα Λάκι, 
ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών 
των Καναδικών Δυνάμεων Σκοτ Μπίσοπ 
και η αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Τζόντι Τόμας.
Η λίσ τα περιλαμβάνε ι επίσης τον 
υπουργό Διακυβερνητικών Υποθέσεων 
Ντομινίκ ΛεΜπλανκ, τη Μάρσι Σαρκς, 
υπεύθυνη του γραφείου του πρωθυ-
πουργού, τον αναπληρωτή επίτροπο 
της Βασιλικής Χωροφυλακής Μπράιαν 
Μπρέναν και τον υπαρχηγό του γενικού 
επιτελείου Άμυνας Μάικ Ρουλό.
Η ρωσική διπλωματία διευκρινίζει ότι 
πρόκειται για “αντίποινα” σε κυρώσεις 
του Καναδά σε βάρος εννέα Ρώσων αξι-

ωματούχων, οι οποίες ανακοινώθηκαν 
στις 24 Μαρτίου.
Η Οτάβα είχε δηλώσει ότι τα μέτρα αυτά 
εντάσσονταν “στο πλαίσιο μιας συντονι-
σμένης διπλωματικής προσπάθειας με 
στόχο την άσκηση πίεσης σε υψηλόβαθ-
μους αξιωματούχους της ρωσικής διοί-
κησης εμπλεκόμενους στην απόπειρα 
δολοφονίας του Αλεξέι Ναβάλνι.
Οι καναδικές κυρώσεις αφορούν εννέα 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ανά-
μεσά τους ο επικεφαλής των ισχυ-
ρών υπηρεσιών ασφαλείας Αλεξάντερ 
Μπορτνίκοφ, ο αρχηγός σωφρονιστι-
κών υπηρεσιών Αλεξάντρ Καλάσνικοφ ή 
ακόμη ο γενικός εισαγγελέας της χώρας 
‘Ιγκορ Κρασνόφ. Οι κυρώσεις προβλέ-
πουν το πάγωμα των περιουσιακών τους 
στοιχείων στον Καναδά.
Ο 45χρονος Ναβάλνι επέστρεψε στη 
Ρωσία τον Ιανουάριο από ανάρρωση στη 
Γερμανία μετά τη σοβαρή δηλητηρίασή 
του για την οποία θεωρεί υπεύθυνο τον 
Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Συνελήφθη κατά την άφιξή του και εκτίει 
από τα τέλη Φεβρουαρίου ποινή δυόμισι 
ετών στη φυλακή για μια υπόθεση οικο-
νομικής απάτης την οποία καταγγέλλει 
ότι έχει πολιτικά κίνητρα.
Δεκάδες χώρες, όπως η Γαλλία οι ΗΠΑ, 
ο Καναδάς, επέκριναν τη Ρωσία για 
τη μεταχείριση που επεφύλαξε στον 
Ναβάλνι και την καταστολή των υποστη-
ρικτών του.

Ξεκινούν τα έργα για την επέκταση 
του μετρό στο Scarborough

Η 
επέκταση του μετρό Scarborough, 
με προτεινόμενες στάσεις στη λεω-
φόρο Lawrence και McCowan Road, 
στο Scarborough Center, και στη λε-

ωφόρο Sheppard Avenue και McCowan Road, 
θα μειώσει τους χρόνους ταξιδιού για τους αν-
θρώπους του Scarborough και θα διευκολύνει 
τη μετάβαση στην εργασία, το σχολείο και άλλα 
μέρη σε όλη την πόλη . Εκ μέρους της επαρχίας, 
η Infrastructure Ontario (IO) και η Metrolinx 
έχουν αναθέσει τη σύμβαση προηγμένης σή-
ραγγας στη Strabag για το σχεδιασμό, την κα-
τασκευή και τη χρηματοδότηση των σηράγγων 
για το έργο Scarborough Subway Extension.
«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μεγάλες κατα-

σκευές τον Ιούνιο. Η κυβέρνησή μας έκανε 
εκστρατεία για τη δημιουργία νέας δημόσιας 
συγκοινωνίας Η επιβεβαίωση της εταιρικής 
σχέσης χρηματοδότησης με την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση υπήρξε κορυφαία προτεραιότητα 
για την Επαρχία, δεδομένου ιδίως των σημα-
ντικών οφελών για την τοπική, περιφερειακή, 
επαρχιακή και εθνική οικονομία που θα δημι-
ουργήσει το σχέδιό μας τα επόμενα 10 χρό-
νια και μετά. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ομο-
σπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμευση 
χρηματοδότησης ύψους 10,7 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων για τα έργα προτεραιότητας του 
μετρό που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο κοντά 
στην εκπλήρωση της υπόσχεσής μας.»

` Κατά των ακροδεξιών οργανώσεων 
θα κινηθεί ο Καναδάς μετά από 

ρατσιστικές επιθέσεις

Δεν θα χρειαστεί να μείνουν σε 
ξενοδοχείο όσοι έχουν κάνει και 
τα δυο εμβόλια από τον Ιούλιο

Ο
ι πλήρως εμβολιασμένοι Κανα-
δοί θα μπορούν να ταξιδεύουν 
εκτός της χώρας χωρίς να χρει-
άζεται να απομονωθούν για 14 

ημέρες ή να παραμείνουν σε ξενοδοχείο 
καραντίνας κατά την άφιξη, ξεκινώντας 
από τον Ιούλιο.
Η υπουργός Υγείας Patty Hajdu ανακοί-
νωσε το πρώτο βήμα στη «σταδιακή» 
χαλάρωση των συνοριακών μέτρων κατά 
της πανδημίας της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης την Τετάρτη. Η κίνηση ακολουθεί τις 
εκκλήσεις για τερματισμό της υποχρεωτι-
κής καραντίνας στο σπίτι και 
επιτρέπουν στους πλήρως 
εμβολιασμένους Καναδούς 
να κυκλοφορούν πιο ελεύ-
θερα. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι 
αυτές οι αλλαγές γίνονται 
πραγματικότητα θα εξαρ-
τηθεί από το εάν υπάρχουν 
σχετικές διακυμάνσεις στις νέες περιπτώ-
σεις και στα ποσοστά εμβολιασμού, καθώς 
και σε εκκρεμείς διαβουλεύσεις με επαρ-
χίες και περιοχές.
Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δημόσιας 
Υγείας Dr. Theresa Tam, ο μέσος όρος επτά 
ημερών του Καναδά για τις νέες καθημε-
ρινές περιπτώσεις COVID-19 έχει μειωθεί 
κάτω από τα 1.800 για πρώτη φορά από 
το φθινόπωρο του 2020. Και, όπως ανα-
κοίνωσε η Τετάρτη η υπουργός Προμη-

θειών Anita Anand, ο Καναδάς αναμένεται 
να λάβουν τουλάχιστον 55 εκατομμύρια 
εμβόλια COVID-19 έως τα τέλη Ιουλίου.
Η Hajdu είπε ότι αυτό το πρώτο βήμα για 
τη σταδιακή χαλάρωση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών έρχεται μετά από περισσό-
τερο από ένα χρόνο θυσίας από Καναδούς 
που έμειναν σπίτι και ακύρωσαν σημα-
ντικά ταξιδιωτικά σχέδια για να συμμορ-
φωθούν με τις οδηγίες για τη δημόσια 
υγεία.
Για ποιους ισχύει λοιπόν;
Οι ταξιδιώτες που έχουν ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα εμβολιασμού 
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν 
από την άφιξή τους στον 
Καναδά θα είναι αυτοί που 
η κυβέρνηση θεωρεί πλή-
ρως εμβολιασμένη.
Επιλέξιμοι ταξιδιώτες θα 
είναι εκείνοι που έλα-
βαν εμβόλιο COVID-19 

που έχει εγκριθεί για χρήση σε αυτήν τη 
χώρα,όπως τα: Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca ή το εμβόλιο Johnson & 
Johnson, παρόλο που καμία από αυτές τις 
δόσεις J&J μιας δόσης δεν έχει έχει χορηγη-
θεί σε αυτήν τη χώρα μέχρι σήμερα.
Αυτοί οι ταξιδιώτες θα πρέπει ακόμη να 
δείξουν αρνητικό τεστ PCR πριν από την 
αναχώρηση και θα πρέπει να κάνουν μια 
δοκιμή COVID-19 κατά την άφιξή τους 
στον Καναδά.

Ο 
πρωθυπουργός του Καναδά, Τζά-
στιν Τρουντο, την Τρίτη υποσχέθηκε 
να λάβει περισσότερα μέτρα για την 
διάλυση ακροδεξιών ομάδων μετά 

από επίθεση με κίνητρο μίσους που σκότωσε 
τέσσερα μέλη μιας μουσουλμανικής οικογένει-
ας στο Λονδίνο, στο Οντάριο.
«Αυτή ήταν μια τρομοκρατική επίθεση, που υπο-
κινούταν από μίσος, στην καρδιά μιας από τις κοι-
νότητές μας», δήλωσε ο Τρουντού στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή. 
Η οικογένεια, που σκοτώθηκε την Κυριακή όταν 

ένα φορτηγό πήδηξε στο δρόμο και τους πάτησε, 
στοχεύθηκαν σκόπιμα λόγω της θρησκείας τους, 
ανέφερε η καναδική αστυνομία.
«Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε το μίσος 
στο διαδίκτυο και εκτός … θα αναλάβουμε 
περισσότερη δράση για την αποσυναρμολό-
γηση ακροδεξιών ομάδων μίσους, όπως κάναμε 
με τα Proud Boys, προσθέτοντάς τα στην λίστα 
τρομοκρατίας του Καναδά», δήλωσε ο Trudeau, 
ο οποίος θα παρευρεθεί σε αγρυπνία έξω από 
το Μουσουλμανικό Τζαμί του Λονδίνου για τα 
θύματα αργότερα την Τρίτη.

καναδάς
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Ο 
καναδικός όμιλος είχε ανακοι-
νώσει την αναστολή των εργα-
σιών μερικές ώρες πριν από 
την υπογραφή εκτελεστικού 

διατάγματος από τον  Μπάιντεν που προ-
έβλεπε ότι το έργο θα εμποδιζόταν, την 
20ή Ιανουαρίου
Το σχέδιο για την κατασκευή του αμφιλε-
γόμενου πετρελαιαγωγού Keystone XL, 
ο οποίος θα συνέδεε κοιτάσματα στον 
Καναδά με την αγορά των ΗΠΑ, εγκαταλεί-
πεται και επίσημα, ανακοίνωσε η καναδική 
εταιρεία TC Energy, σχεδόν πέντε μήνες 
μετά την απόφαση του αμερικανού προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν να αποτρέψει το έργο.
«Η TC Energy επιβεβαιώνει σήμερα (σ.σ. 
χθες Τετάρτη) ότι έπειτα από την πλήρη 
εξέταση των επιλογών της και σε διαβού-
λευση με τον εταίρο της, την κυβέρνηση της 
Αλμπέρτας, έβαλε τέλος στο σχέδιο για τον 
πετρελαιαγωγό Keystone XL», ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας σε δελτίο Τύπου που δημοσι-
οποίησε.
Ο καναδικός όμιλος είχε ανακοινώσει την αναστολή των εργασιών μερικές ώρες πριν από την 
υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον κ. Μπάιντεν που προέβλεπε ότι το έργο θα εμπο-
διζόταν, την 20ή Ιανουαρίου.
Ο όμιλος με έδρα το Κάλγκαρι, στο δυτικό τμήμα του Καναδά, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του· 
προειδοποίησε ότι συνέπεια της ακύρωσης του έργου θα είναι «η απόλυση χιλιάδων εργαζο-
μένων».
Το έργο, που υποστήριζε η Οτάβα αλλά επέκριναν οικολόγοι, είχε αρχίσει το 2008. Ακυρώθηκε 
μια πρώτη φορά από τον Μπαράκ Ομπάμα, καθώς κρίθηκε υπερβολικά ρυπογόνο, προτού ανα-
στηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικούς λόγους.
Η ανάκληση του εκτελεστικού διατάγματος του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του ήταν προεκλο-
γική υπόσχεση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο του σχεδίου του για την αποτροπή 
της κλιματικής αλλαγής. Η απόφαση προκάλεσε απογοήτευση στον καναδό πρωθυπουργό Τζά-
στιν Τριντό.
Το έργο θεωρητικά θα επέτρεπε να μεταφέρεται από το 2023 ποσότητα 800.000 βαρελιών 
πετρελαίου την ημέρα από την καναδική επαρχία Αλμπέρτα στα αμερικανικά διυλιστήρια του 
Κόλπου του Μεξικού. Οικολόγοι επέκριναν με σφοδρότητα το σχέδιο εξαιτίας των συνεπειών 
που θα είχε στις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την 
υπερθέρμανση του πλανήτη.

Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο για τον 
αμφιλεγόμενο πετρελαιαγωγό που 
θα συνέδεε τον Καναδά με τις ΗΠΑ

Τα patios στα εστιατόρια του 
Οντάριο μπορούν να ανοίξουν ξανά 
από την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Τ
α patios στο Οντάριο μπορούν να 
ανοίξουν ξανά από την Παρασκευή 
11 Ιουνίου στο πλαίσιο του νέου 
σχεδίου επανέναρξης της επαρχίας. 

Το πρώτο βήμα του προγράμματος ξεκινά 
την Παρασκευή. Τα πιο σημαντικά νέα για 
εστιατόρια και μπαρ είναι ότι όλες οι εξω-
τερικές αυλές στην επαρχία θα μπορούν να 
εξυπηρετούν έως και τέσσερα 
άτομα ανά τραπέζι για φαγητό.
Θα ισχύει μια εξαίρεση για τις 
μαζώξεις στα σπίτια με περισ-
σότερα από τέσσερα άτομα.
Τα νυχτερινά κέντρα θα επιτρέ-
πεται να ανοίγουν εάν λειτουρ-
γούν ως εγκαταστάσεις τροφί-
μων ή ποτών. Πρέπει να προ-
σφέρουν μόνο takeout, drive-
through και delivery.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νταγκ 
Φορντ είχε ορίσει στο παρελθόν μια ημε-
ρομηνία στόχο, στις 14 Ιουνίου, για να 
εισέλθει επίσημα στο πρώτο βήμα ενός 
νέου σχεδίου ανοίγματος τριών βημάτων. 
Ωστόσο, τα ενθαρρυντικά δεδομένα τις 
τελευταίες ημέρες έχουν δείξει ότι αυτό το 
χρονοδιάγραμμα μπορεί να εμφαρμοστεί 
κατά τρεις ημέρες νωρίτερα. Η επανέναρξη 
θα επιτρέψει επίσης σε άλλες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των μη απαραίτη-
των καταστημάτων λιανικής να ανοίξουν 
ξανά για πρώτη φορά σε μήνες. Όλα τα 
μη απαραίτητα καταστήματα λιανικής με 
είσοδο μπροστά στο δρόμο μπορούν να 
ανοίξουν ξανά στο 15% της χωρητικότητας. 
Το λιανικό εμπόριο που θεωρείται απαραί-
τητο μπορεί να λειτουργήσει στο 25% της 

χωρητικότητας.
Η επαρχία θα παραμείνει 
στο πρώτο βήμα για τουλάχι-
στον 21 ημέρες. Εάν στο τέλος 
αυτής της περιόδου η επαρ-
χία έχει εμβολιάσει το 70% 
των ενηλίκων με μία δόση 
και το 20% των ενηλίκων με 
δύο δόσεις και υπάρχουν επί-
σης συνεχείς βελτιώσεις σε 
άλλους βασικούς δείκτες του 

συστήματος δημόσιας υγείας, το Οντάριο 
θα προχωρήσει στο Βήμα Δύο.
Το σχέδιο είναι για το δεύτερο βήμα να 
διευρυνθεί ο αριθμός πελατών σε έξι 
άτομα ανά τραπέζι, οι βασικές δυνατότητες 
λιανικής στο 50 τοις εκατό και οι μη βασι-
κές δυνατότητες λιανικής στο 25 τοις εκατό.
Για το γευμάτισμα εντός των εστιαρίων δεν 
θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να φτάσει 
το τρίτο βήμα.

Ο Καναδάς και το Οντάριο επενδύουν 
$66,9 εκατ. για νέο κοινοτικό κέντρο στο 
Scarborough

Τ
ην ανακοίνωση έκαναν το πρωί της Πέμπτη η κα Catherine McKenna, Υπουργός 
Υποδομών και Κοινοτήτων, ο κ. Aris Babikian, μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου 
για το Scarborough – Agincourt εξ ονόματος της αξιότιμης Laurie Scott, Υπουργού 
Υποδομών του Οντάριο, η κα  Χριστίνα Μίτας, Βουλευτής της περιοχής του Σκάρ-

μπορο, ο Δήμαρχος, κ. Τζον Τόρι, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς.
Η κυβέρνηση του Καναδά επενδύει περισσότερα από 26,7 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό το 
έργο μέσω της κοινοτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής υποδομής ροής του προγράμματος 
Investing in Canada. Η κυβέρνηση του Οντάριο παρέχει περισσότερα από 22,3 εκατομμύ-
ρια δολάρια, ενώ το YMCA του Greater Toronto συνεισφέρει πάνω από 14,8 εκατομμύρια 
δολάρια και η United Way Greater Toronto παρέχει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολά-
ρια. Η Πόλη του Τορόντο θα συνεισφέρει 9,8 εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις που δεν 
καλύπτονται από το πρόγραμμα ICIP και περιλαμβάνει 5,942 εκατομμύρια δολάρια για την 
αγορά γης και 3,9 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση για το νέο κέντρο 
παιδικής φροντίδας. Το έργο θα δει την κατασκευή ενός νέου κτηρίου 82.440 τετραγωνικών 
ποδιών στο Bridletowne Neighborhood, με χώρους για κοινότητα, νέους και προγράμματα 
γυμναστικής, συμπεριλαμβανομένου του χώρου για τον οργανισμό United Way.

Νεαρός οδηγός παρέσυρε και 
σκότωσε 4 μέλη μιας οικογένειας 
μουσουλμάνων

Η 
αστυνομία θεωρεί ότι επρό-
κειτο για μια «σκόπιμη ενέρ-
γεια» και ότι τα θύματα στο-
χ ο θ ε τ ή θ η κα ν  « λ ό γ ω  τ η ς 

ισλαμικής πίστης τους»
Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας μου-
σουλμάνων σκοτώθηκαν ενώ έκαναν 
τον περίπατό τους σε ένα δρόμο του 
Ον τάριο,  όταν παρασύρθηκαν από 
ένα φορτηγάκι, σε μια επίθεση που η 
ασ τυνομία του Καναδά χαρακτήρισε 
«προμελετημένη».
Ο οδηγός έβαλε στο στόχαστρο συνο-
λικά πέντε πεζούς, σ την πόλη Λάντον, 
το βράδυ της Κυριακής. Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λάντον, Στιβ Ουίλιαμς
, οι αρχές πισ τεύουν ότ ι επρόκειτο γ ια μια «σκόπιμη ενέργε ια» και ότ ι τα 
θύματα στοχοθετήθηκαν «λόγω της ισλαμικής πίστης τους».
Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις ενήλικοι και ένας έφηβος. Άλλο ένα άτομο 
νεαρής ηλικίας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.
Η ασ τυνομία έ χε ι συλλάβε ι ως ύποπτο έναν 20χρονο άνδρα, κάτοικο του 
Λάντον.

καναδάς
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Η 
παραπληροφόρηση, η κακή πληροφόρη-
ση και η προπαγάνδα συμβαίνουν τώρα σε 
μαζική κλίμακα και είναι εύκολο να στοχεύ-
σουν σε έναν κόσμο που ζει ολοένα και πε-

ρισσότερο στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό του το πρωί στο Συνέ-
δριο Υπουργών αρμόδιων για τα Μέσα Ενημέρωσης 
και την Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη – Νο-
ήμονες Πολιτικές: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τα 
Μέσα Ενημέρωσης και τη Δημοκρατία”, που συνδι-
οργανώνουν το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και η 
Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών (ΓΤΠ).
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως καθώς η εξάρ-
τηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνεται στο 
σημερινό περιβάλλον της πληροφορίας, παραμέ-
νει εξίσου κρίσιμης σημασίας το να αντιμετωπιστεί 
ο αντίκτυπός της στην άσκηση της ελευθερίας της 
έκφρασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε δημο-
κρατικής κοινωνίας και πολυφωνικών μέσων ενημέ-
ρωσης βασισμένων στην ελευθερία της πληροφόρη-

σης και της άποψης.
Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις βίας εναντίον δημοσιο-
γράφων, οι περιπτώσεις παράνομων συλλήψεων, 
διαδικτυακών απειλών, παρενόχλησης, εκφοβισμού, 
απαγωγής και ακόμη και δολοφονιών αυξάνονται, 
σημείωσε.
Πρόσθεσε πως η παλιά αντίληψη ότι οι δημοσιογρά-
φοι σκοτώνονται μακριά από τα φώτα της δημοσι-
ότητας, σε πεδία μάχης καλύπτοντας πολέμους, δεν 
ισχύει πλέον.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως τα περσινά 
περιστατικά καταδεικνύουν ότι η έλλειψη ασφάλειας 
και ακεραιότητας ατόμων, που μας παρέχουν ειδήσεις 
και πληροφορίες δεν έχει σύνορα.
Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση και σε ένα άλλο 
ανησυχητικό γεγονός – το ότι οι γυναίκες δημοσιο-
γράφοι υφίστανται περισσότερες επιθέσεις από ό,τι 
οι άντρες συνάδελφοί τους, πρόσθεσε, και υπογράμ-
μισε την ανάγκη για δημιουργία ασφαλών συνθηκών 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους στα μέσα ενη-
μέρωσης, ώστε να συνεχίσουν να ασκούν το επάγ-
γελμά τους με ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Πρόεδρος: Σε έξαρση παραπληροφόρηση 
καi προπαγάνδα – Να προστατευτεί η 
ελευθερία έκφρασης 

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και τη 
Μάλτα να σταματήσουν να ‘πωλούν’ την 
ιθαγένεια της ΕΕ 

Η 
Κομισιόν αποφάσισε να λάβει περαιτέ-
ρω μέτρα στις διαδικασίες επί παραβάσει 
κατά της Κύπρου και της Μάλτας σχετικά 
με τα σχέδια υπηκοότητας των επενδυτών 

τους, που αναφέρονται επίσης ως συστήματα «χρυ-
σού διαβατηρίου».
Η Κομισιόν θεωρεί ότι με τη θέσπιση και τη λει-
τουργία συστημάτων υπηκοότητας επενδυτών, που 
προσφέρουν υπηκοότητα σε αντάλλαγμα προκα-
θορισμένων πληρωμών και επενδύσεων, αυτά τα 
δύο κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους βάσει της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας 
(άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ) και του ορισμού ιθα-
γένειας της Ένωσης όπως ορίζεται στις Συνθήκες 
(άρθρο 20 ΣΛΕΕ).
Ενώ η Κύπρος και η Μάλτα παραμένουν υπεύθυνες 
για να αποφασίσουν ποιος μπορεί να γίνει Κύπριος 
και Μαλτέζος, το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές 
σε πολλές περιπτώσεις ότι οι κανόνες για την από-
κτηση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους πρέπει 

να λαμβάνουν  δεόντως υπόψη το δίκαιο της ΕΕ.
Η Κομισιόν κίνησε αυτές τις διαδικασίες επί παρα-
βάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας, αποστέλ-
λοντας προειδοποιητικές επιστολές τον Οκτώβριο 
του 2020.
Ενώ η Κύπρος έχει καταργήσει το πρόγραμμά της 
και έχει σταματήσει να λαμβάνει νέες αιτήσεις την 
1η Νοεμβρίου 2020, συνεχίζει την επεξεργασία 
αιτήσεων που εκκρεμούν.
Ως εκ τούτου, σήμερα η Κομισιόν αποφάσισε να 
κάνει το επόμενο βήμα στη διαδικασία κατά της 
Κύπρου εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.
Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι ανησυχίες που διατυπώ-
νονται στην προειδοποιητική επιστολή δεν αντιμε-
τωπίστηκαν από την Κύπρο.
 Και τα δύο κράτη μέλη έχουν πλέον 2 μήνες για να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
τις ανησυχίες της Επιτροπής. Στην περίπτωση της 
Κύπρου, εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, 
η Κομισιόν μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Γ
ια να επιτύχουμε τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση 
της πατρίδας μας χωρίς κατοχικά στρατεύματα και διαχωριστι-
κές γραμμές, επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε, να είμαστε ενωμένοι, 
δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ομιλία του την Κυριακή στο Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα Μιχάλη 
Ολύμπιου, η οποία απεστάλη σήμερα από το Σωματείο Μιχαήλ Ολύ-
μπιος, ο Υπουργός ανέφερε ότι «σε τούτες τις ομολογουμένως δύσκο-
λες ώρες, εκείνο που απαιτείται, ως δικαίωση των αγώνων του Μιχάλη 
και όλων των ηρώων και αγωνιστών τούτου του τόπου και ως απαί-
τηση της ιστορίας, είναι σύνεση, ομοψυχία και αποφασιστικότητα».
Μόνο έτσι, συνέχισε, μπορούμε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε 
στις πολυεπίπεδες προκλήσεις των καιρών και να αγωνιστούμε, κάνο-
ντας ό,τι είναι δυνατό από δικής μας πλευράς για να πετύχουμε την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας, την απαλλαγή της από την τουρκική 
κατοχή και την επανένωση του τόπου μας.
«Τιμώντας με την παρουσία μας εδώ τον Μιχάλη Ολύμπιο, αλλά και 
όλους τους αγωνιστές των εκάστοτε αγώνων του λαού μας, καλούμα-
στε να αντλήσουμε διδάγματα για να πορευτούμε στο μέλλον. Αναλο-
γιζόμαστε την πορεία του κυπριακού ελληνισμού και με σύνεση και 
αποφασιστικότητα αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας μας, τη διαφύλαξη της εθνικής μας αξιοπρέ-
πειας και την υπεράσπιση των απαράγραπτων δικαιωμάτων του κυπρι-
ακού λαού στο σύνολό του που για τόσα χρόνια τώρα καταπατούνται 
από τον Αττίλα», ανέφερε.
Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι για να επιτύχουμε τον τερματι-
σμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας χωρίς κατοχικά 
στρατεύματα και διαχωριστικές γραμμές, για να διαμορφώσουμε συν-
θήκες ειρήνης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ευοί-
ωνο μέλλον, επιβάλλεται, ενδεχομένως όσο ποτέ άλλοτε, να είμαστε 
ενωμένοι.
«Οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου, χωρίς 
χαρακτηρισμούς και αφορισμούς. Να αναγνωρίσουμε πως όλοι αγω-
νιζόμαστε για το καλό αυτής της πατρίδας. Εξάλλου κανείς δεν επιθυ-
μεί ή δεν θα πρέπει να επιθυμεί περισσότερο από μας, τον τερματισμό 
της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας στη βάση των σχετι-
κών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», 
συνέχισε.
Στην ομιλία του, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πράττοντας πάντοτε αυτό 
που μας υπαγορεύει το καθήκον, και παρά τις δυσκολίες, τις προσκλή-
σεις και την απογοήτευση, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την επί-
τευξη μιας λύσης που θα δημιουργεί προοπτικές και θα διασφαλίζει 
στον κάθε ένα των πολιτών να ζει σε συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας 
αλλά και ειρηνικής συμβίωσης και αλληλοσεβασμού.
«Αυτό που επιδιώκουμε είναι να επιτύχουμε μια λειτουργική και βιώ-
σιμη λύση για το Κυπριακό, μέσα από την οποία θα διασφαλίζεται η 
λειτουργία ενός κράτους με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών του», τόνισε.
Είπε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής 
και επανένωση της πατρίδας μας και εξέφρασε την ελπίδα   ότι η εν εξε-
λίξει προσπάθεια θα οδηγήσει σε ουσιαστική επανέναρξη των συνο-
μιλιών, αξιοποιώντας το κεκτημένο της μέχρι σήμερα διαδικασίας, και 
οδηγώντας σε επίλυση του Κυπριακού εντός του πλαισίου των Ηνω-
μένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

ΥΠΕΞ: Χρειαζόμαστε 
ενότητα για τερματισμό 
κατοχής και επανένωση
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Η Αννίτα Δημητρίου εξελέγη 
νέα Πρόεδρος της Βουλής 
με 25 ψήφους στη δεύτερη 
ψηφοφορία. Είναι η πρώτη 
γυναίκα που εκλέγεται στο 
αξίωμα από καταβολής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και η 
πρώτη Πρόεδρος της Βουλής 
προερχόμενη από τον ΔΗΣΥ 
μετά τον Γλαύκο Κληρίδη. Την 
κα. Δημητρίου ψήφισαν οι 18 
βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι 4 του 
ΕΛΑΜ και οι 4 βουλευτές της 
ΔΗΠΑ.

Υ
ποψηφιότητα στην πρώτη 
ψηφοφορία για την Προ-
εδρία της Βουλής υπέβα-
λαν εκ μέρους του ΔΗΣΥ 

η Αννίτα Δημητρίου, εκ μέρους του 
ΑΚΕΛ ο Άντρος Κυπριανού, εκ μέ-
ρους του ΔΗΚΟ ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος, εκ μέρους του ΕΛΑΜ ο Χρί-
στος Χρίστου εκ μέρους της ΕΔΕΚ 
ο Μαρίνος Σιζόπουλος, εκ μέρους 
της Δημοκρατικής Παράταξης – Συ-
νεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων 
ο Μάριος Καρογιάν  και εκ μέρους 
του Κινήματος Οικολόγων Συνεργα-
σία Πολιτών ο Χαράλαμπος Θεοπέ-
μπτου.
Στην πρώτη ψηφοφορία εξασφάλι-
σαν η Αννίτα Δημητρίου 17 ψήφους 
ο Άντρος Κυπριανού 15 ψήφους, ο 
Νικόλας Παπαδόπουλος 13 ψήφους, 
ο Χρίστος Χρίστου 4 ψήφους, ο 
Μαρίνος Σιζόπουλος 13 ψήφους, 
ο Μάριος Καρογιάν 4 ψήφους και 
ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 3 
ψήφους.
Σημειώνεται ότι στην ψηφοφο-
ρία υπήρχε η δυνατότητα ψήφισης 
πέραν του ενός υποψηφίου. Στην 
πρώτη ψηφοφορία, κανείς από τους 
υποψηφίους δεν εξασφάλισε 29 
ψήφους ώστε να εκλεγεί, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η Ολομέλεια προχώρησε στη συνέ-
χεια σε δεύτερη ψηφοφορία στην 
οποία το ζητούμενο ήταν ένας υπο-

ψήφιος να συγκεντρώσει τα 2/5 
των θετικών ψήφων των παρόντων 
ψηφιζόντων Βουλευτών, δηλαδή οι 
22 θετικές ψήφοι των 56 παρόντων 
βουλευτών.
Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία απέ-
συρε την υποψηφιότητά του ο Πρό-
εδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου.
Στην δεύτερη ψηφοφορία εξασφάλι-
σαν η Αννίτα Δημητρίου 25 ψήφους 
ο Άντρος Κυπριανού 18 ψήφους, ο 
Νικόλας Παπαδόπουλος 13 ψήφους, 
ο Μαρίνος Σιζόπουλος 13 ψήφους, 
ο Μάριος Καρογιάν 4 ψήφους και 
ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 3 
ψήφους.
Οι αρχηγοί ή κοινοβουλευτικοί 
εκπρόσωποι των κομμάτων συνε-
χάρησαν στη συνέχεια την Αννίτα 
Δ η μ η τ ρ ίο υ  τ η ν 
οποία διαβεβαίω-
σαν για τη διάθεσή 
τους για συνεργασία.
Η κα. Δημητρίου 
ευχαρίστησε τους 
εκπροσώπους των 
κομμάτων διαβε-
βαιώνοντάς τους ότι 
με συνεργασία και 
σύμπνοια θα αντιμετωπίσουν τις 
μικρές και μεγάλες προκλήσεις.
Ανακοίνωσε επίσης ότι εντός της 
εβδομάδας τα κόμματα θα υπο-
βάλουν τις προτάσεις τους για την 
Επιτροπή Επιλογής και της Επιτρο-
πής Δεοντολογίας και ακολούθως 
θα καταρτιστούν οι κοινοβουλευτι-
κές επιτροπές και θα ανακοινωθούν 
στην επόμενη συνεδρία του Σώμα-
τος στις 17 Ιουλίου.

Ποια είναι η Αννίτα Δημη-
τρίου
Η νέα Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα 
Δημητρίου, η πρώτη γυναίκα Πρό-
εδρος στη θέση αυτή, γεννήθηκε 
το 1985 και έλκει την καταγωγή της 
από τους Τρούλλους Λάρνακας και 
την Αμμόχωστο. Έχει κάνει σπουδές 
στις Κοινωνικές και πολιτικές επι-

στήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και μεταπτυχιακές σπουδές στις διε-
θνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπου-
δές στο University of Kent στο Ηνω-
μένο Βασίλειο.
Είναι Βουλευτής εκλογικής περι-
φέρειας Λάρνακας του ΔΗ.ΣΥ. από 
τον Ιούνιο του 2016 και διετέλεσε 
Γραμματέας της Βουλής, Αναπληρώ-
τρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών και της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισμού, Μέλος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παρακολουθή-
σεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγ-
χου Δημοσίων Δαπανών και Πρέ-
σβειρα Δικτύου Γυναικών Πολιτικών 

Ηγετών εκ μέρους 
της Βουλής των Αντι-
προσώπων.
Διετέλεσε Κοινοτική 
σύμβουλος Τρούλ-
λων (2012-2016), 
Γραμμα τ έας  τ ης 
τοπικής επιτροπής 
ΔΗ.ΣΥ. Τρούλλων 
(2013-2015), Οικο-

νομική διαχειρίστρια του ΔΗ.ΣΥ. 
Λάρνακας (2014-2016) και Εκπρό-
σωπος Τύπου του υποψήφιου Πρό-
εδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-
στασιάδη στις προεδρικές εκλογές 
του 2018.
Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. από 
τον Φεβρουάριο του 2020.
Είναι έγγαμη με τον Ανδρέα Κυπρια-
νού.

Προκηρύχθηκε η θέση ΓΔ 
της Βουλής, καθήκοντα α-
σκούν εκ περιτροπής λει-
τουργοί
Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας με ημερο-
μηνία 4.6.2021 η προκήρυξη για 
πλήρωση της μόνιμης θέσης του 
Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντι-
προσώπων, η οποία κενώθηκε την 

31η Μαΐου με την αφυπηρέτηση 
του Σωκράτη Σωκράτους, ο οποίος 
ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού 
Διευθυντή μετά την παραίτηση της 
Βασιλικής Αναστασιάδου, που ήταν 
συνεπακόλουθη του διορισμού της 
στο αξίωμα του Υπουργού Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων.
 Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του 
ΚΥΠΕ, από την 1η Ιουνίου μέχρι και 
την 25η Ιουνίου, που αναμένεται να 
ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για 
αναπλήρωση του Γενικού Διευθυ-
ντή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία διορισμού, καθήκοντα Γενι-
κού Διευθυντή ασκούν εκ περιτρο-
πής υψηλόβαθμοι λειτουργοί της 
Βουλής.
 Οι αποφάσεις θα ληφθούν την 25η 
Ιουνίου, καθώς είναι η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή αιτή-
σεων και του γεγονότος ότι δικαί-
ωμα να διεκδικήσουν τη θέση έχουν 
και πρόσωπα που υπηρετούν σε 
οποιαδήποτε ανώτερη θέση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και 
έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπη-
ρεσία. Στην προκήρυξη της θέσης 
διευκρινίζεται ότι ανώτερη θέση 
θεωρείται οποιαδήποτε οργανική 
θέση στην κλίμακα Α13 και άνω. 
Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και 
ανέρχεται στο ποσό των €96.491, 
στον οποίο προστίθενται οι οποιεσ-
δήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται 
με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλε-
ται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα 
με το ποσοστό που εγκρίνεται από 
την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 Σύμφωνα με την προκήρυξη για 
μόνιμη πλήρωση της θέσης του Γενι-
κού Διευθυντή της Βουλής, αιτήσεις 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής 
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας 
(Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.
gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 25 
Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Θ
α ανοίξουν δύο 
παραλίες γ ια την 
καλοκαιρινή περί-
οδο στο Βαρώσι, 

δήλωσε ο «δήμαρχος Αμμο-
χώστου», Ισμαήλ Αλτέρ, ενώ 
συνεχίζονται οι εργασίες για 
την δημιουργία «κήπου για 
τσάι». 
Ο κ. Αλτέρ είπε πως η μία παρα-
λία λέγεται «εθνικός κήπος» 
ή «χώρος πικ νικ» και είναι 
μήκους 500 μέτρων. Ήδη, ανέ-
φερε, εκεί έχουν τοποθετήσει 
250 ομπρέλες θάλασσας και τις 
επόμενες ημέρες θα ανοίξει για 
χρήση από το κοινό, όπως και 
το αναψυκτήριο – μπουφέ που 
έχει τοποθετηθεί εκεί (ΣΣ: ανα-
φέρεται στην παραλία Χρυσή 
Ακτή). 
Ο καθαρισμός του χώρου 
μπροστά από το ελληνικό 
γυμνάσιο, συνέχισε, γίνεται 
χωρίς να αλλάζει η δομή του 
χώρου και η αρχιτεκτονική, 
καθώς εκεί θα δημιουργηθεί 
ένας «κήπος για τσάι».
 Μιλώντας στον ανταποκριτή 
του τουρκικού πρακτορείο 
ειδήσεων Ανατολή, ο κ. Αλτέρ 
είπε ότι η πανδημία επηρέασε 
την έλευση επισκεπτών στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώ-
στου, μέρος της οποίας άνοιξε 
τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά 
όχι τις εργασίες που συνεχίζο-
νται. Από τον Οκτώβριο του 
2020, είπε, το Βαρώσι επισκέ-
φθηκαν πάνω από 140.000 
άτομα ενώ το Σαββατοκύ-
ριακο μετά τις 4 Ιουνίου που 
επαναλειτούργησαν τα οδο-
φράγματα, 2000 άτομα πήγαν 
στην περίκλειστη πόλη, μεταξύ 
αυτών και πολίτες του ψευδο-
κράτους, όπως είπε.
 Ο Ισμαήλ Αλτέρ είπε ότι ελπί-
ζει πως το άνοιγμα του Βαρω-
σίου θα δημιουργήσει θετική 
επίδραση στην διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων και θα συμ-
βάλει προς τη σωστή πρόοδο 
για μια συμφωνία μεταξύ των 
δύο πλευρών στο Κυπριακό.

Θα ανοίξουν δύο 
παραλίες στο 
Βαρώσι, δήλωσε 
ο λεγόμενος 
«δήμαρχος» 
Αμμοχώστου 

Η Αννίτα Δημητρίου νέα Πρόεδρος της 
Βουλής 
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Ξεκίνησε η ευρωπαϊκή περιοδεία 
του Αμερικανού προέδρου - Το 
πρόγραμμα των συναντήσεών 
του - Σε ποια θέματα θα εστιάσει 
ο Μπάιντεν στις πρώτες του 
συναντήσεις με ξένους ηγέτες μετά 
την προεδρία Τραμπ

Έ
φτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 
για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κο-
ρυφής της G7, ταξίδι που σηματο-

δοτεί τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής 
περιοδείας του, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό 
του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο που 
ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Μόσχα και 
Ουάσινγκτον.
Όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλ-
λικού Πρακτορείου που βρίσκεται μέσα 
στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Μπάιντεν 
έφτασε στην αεροπορική 
βάση του Μίλντενχολ και 
πρόκειται να απευθυνθεί 
αργότερα σε Αμερικανούς 
στρατιώτες.
Η άφιξη Μπάιντεν στη Βρε-
τανία σημειώθηκε το απο-
γευμα, ενώ αυτό είναι το 
πρώτο ταξίδι του από τότε 
που ανέλαβε τα ηνία της 
προεδρίας.
Με τη σύζυγό του και καθηγήτρια, Τζιλ, 
προσγειώθηκαν με το προεδρικό αερο-
σκάφος Air Force One, λίγο μετά τις 19.30, 
στο Σάφολκ της ανατολικής Αγγλίας. 

«Οι ΗΠΑ επέστρεψαν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε με 
έμφαση ότι οι ΗΠΑ «επέστρεψαν». 
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν!», 
είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε 
μέλη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στην αεροπορική βάση Μίλντενχολ, 
στα νοτιοανατολικά του Ηνωμένου Βασι-
λείου.
«Και οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο 
είναι ενωμένες για να αντιμετωπίσουν τις 
πιο δύσκολες προκλήσεις», πρόσθεσε, 
τονίζοντας ότι θέλει να συναντηθεί με τον 
Πούτιν για να «του πω αυτά που θέλω να 
γνωρίζει».
«Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση με τη 
Ρωσία», δήλωσε ο Μπάιντεν, σημειώνο-

ντας ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί μια στα-
θερή, προβλέψιμη σχέση με την Μόσχα, 
τονίζοντας ωστόσο ότι «οι ΗΠΑ θα απα-
ντήσουν με ισχυρό και ουσιαστικό τρόπο 
αν η ρωσική κυβέρνηση εμπλακεί σε επι-
βλαβείς δραστηριότητες». 
Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Μπάιντεν, 
υπενθυμίζεται ότι, θα διαρκέσει οκτώ ημέ-
ρες, ενώ σε αυτήν θα συναντήσει και τη 
βασίλισσα Ελισάβετ. 
Πλήθος κόσμου περίμενε τον Μπάιντεν στο 
σημείο της προσγείωσής του.
Μετά τη Βρετανία, ο Μπάιντεν θα αναχω-
ρήσει για Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ και στη συνέχεια για τη Γενεύη όπου 
θα συναντηθεί με τον Πούτιν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington 
Post, ο Μπάιντεν σε αυτήν του περιοδεία, 
που θα έχει ειδική σημασία, θα εστιά-
σει στην ενίσχυση των συμμαχιών με ΕΕ 
και Βρετανία, ενώ θα συσφίξει σχέσεις με 
αρχηγούς κρατών, όπως με την καγκελάριο 

Άνγκελα Μέρκελ, ύστερα 
από τους τριγμούς που 
προκάλεσε η προεδρία 
Τραμπ.
Το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε 
«αδειάσει» συμμάχους 
του ΝΑΤΟ, ζητώντας να ενι-
σχυθούν τα κονδύλια στην 
άμυνα, δημιούργησε ηλε-
κτρισμένο κλίμα, όπως επί-
σης όξυνε τα πνεύματα και 

η τότε απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφω-
νία για το κλίμα  καθώς και από τη συμφω-
νία για τα πυρηνικά του Ιράν.

Οι ηγέτες θα ζητήσουν από τον 
ΠΟΥ νέα έρευνα για την προέλευ-
ση του κορωνοϊού
Νέα έρευνα για την προέλευση του κορω-
νοϊού αναμένεται να ζητήσουν οι ηγέτες 
της Συνόδου των G7 από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με προσχέ-
διο που διέρρευσε στον Guardian.
Οι ηγέτες της G7 που έχουν προγραμμα-
τίσει συνεδρίαση στην Κορνουάλη της 
Μεγάλης Βρετανίας, φέρεται ότι θα ζητή-
σουν να υπάρξει διαφάνεια στην έρευνα, 
μετά και την ανακοίνωση της αμερικανικής 
πλευράς, που έχει ανακοινώσει ότι εξετά-
ζει μέσω μυστικών υπηρεσιών το σενάριο 
της εξαγωγής του κορωνοϊού από εργαστή-
ριο της Ουχάν. Η πρωτοβουλία αποδίδεται 
αρχικά στον Τζο Μπάιντεν.

Ο 
πρίγκιπας Χάρι ζήτησε την ά-
δεια της βασίλισσας Ελισάβετ 
για να ονομάσει την κόρη του 
Λίλιμπετ, που είναι το χαϊδευ-

τικό της. Ο 36χρονος Χάρι φαίνεται πως 
παραμένει κοντά στη γιαγιά του, παρά το 
γεγονός ότι εγκατέλειψε τη βασιλική οικο-
γένεια το 2020 και έδωσε συνεντεύξεις 
κατά του παλατιού.
Αν και «βασιλικός σχολιαστής» χαρακτή-
ρισε την επιλογή του ονόματος «αγενή» 
και «ταπεινωτική», λέγοντας πως μόνο ο 
αείμνηστος πρίγκιπας Φίλιππος φώναζε 
έτσι την βασίλισσα, φαίνεται πως ο Χάρι 
ζήτησε και πήρε  την άδεια πριν από τη 
γέννηση του μωρού.
Πηγές μέσα από το παλάτι επιβεβαίω-
σαν ότι ο Χάρι πήρε την «ευχή» της βασί-
λισσας Ελισάβετ για το όνομα της κόρης 
του. Ωστόσο, μια άλλη πηγή ανέφερε στα 
Μέσα: «Θα ήταν πιθανότατα ένα τηλεφώ-
νημα του Χάρι στη γιαγιά του, η οποία δεν 
θα μπορούσε να του αρνηθεί κάτι τέτοιο». 
Μετά από μερικούς θυελλώδεις μήνες 
που φάνηκαν να βαθαίνουν το «ρήγμα» 
με τα υπόλοιπα μέλη της βρετανικής βασι-
λικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι και η 
Μέγκαν Μαρκλ έκαναν την έκπληξη ονο-
μάζοντας την μικρή κορούλα τους που 
γεννήθηκε την Παρασκευή «Λίλιμπετ Ντα-
ϊάνα».
Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για μια 
ξεκάθαρη κίνηση καλής θέλησης για συμ-
φιλίωση εκ μέρους του ζευγαριού. Μπο-
ρεί ο Χάρι και η Μέγκαν να διατύπωσαν 
το τελευταίο διάστημα σοβαρές κατηγο-
ρίες - ακόμα και για ρατσισμό - εις βάρος 
μελών βασιλικής οικογένειας, όμως δεν 

παρέλειπαν να επαναλαμβάνουν σε κάθε 
εκρηκτική τους συνέντευξη ότι τρέφουν 
απόλυτο σεβασμό και βαθιά αγάπη για 
την ίδια τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
Αυτή η αγάπη αντικατοπτρίζεται με τον 
πιο τρυφερό τρόπο στο όνομα που διά-
λεξαν για τη νεογέννητη κορούλα τους. 
«Λίλιμπετ» ήταν το χαϊδευτικό όνομα της 
Βασίλισσας, που η ίδια είχε δώσει στον 
εαυτό της όταν, μικρούλα ακόμη, δεν μπο-
ρούσε ακόμα να προφέρει το «Ελισάβετ». 
Το χαριτωμένο παρατσούκλι υιοθετήθηκε 
αμέσως από τους γονείς και τους παππού-
δες της. Ο πατέρας της μάλιστα, ο Γεώρ-
γιος ΣΤ φέρεται να είχε πει κάποτε για τις 
κόρες του: «Η Λίλιμπετ είναι το καμάρι 
μου. Η Μάργκαρετ η χαρά μου».
Όταν ήταν μικρή, η Ελισάβετ υπέγραφε 
ως «Λίλιμπετ» τα γράμματα που έγραφε 
στη γιαγιά της και σε άλλους συγγενείς 
της. Ο θρυλικός φωτογράφος της βασιλι-
κής οικογένειας Άρθουρ Έντουαρντς είχε 
αποκαλύψει ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο 
σύζυγος της Βασίλισσας που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή, αποκαλούσε πάντα 
«Λίλμπετ» τη συμβία του κατ’ ιδίαν. Το 
ίδιο έκανε και η μητέρα της, αλλά και η 
αδελφή της, που δεν την αποκάλεσαν ποτέ 
Ελισάβετ όταν ήταν μόνες τους μαζί της.
«Βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες της 
μαυροντυμένης βασίλισσας να κάθεται 
μόνη στο παρεκκλήσι [στη διάρκεια της 
κηδείας] συνειδητοποίησα ότι πλέον δεν 
έχει μείνει κανείς ζωντανός στον κόσμο 
για να την αποκαλεί Λίλιμπετ», έγραφε ο 
Έντουαρντς μετά τον θάνατο του Φιλίπ-
που τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 99 
ετών.

Με την... ευχή της Ελισάβετ το 
νεογέννητο του Χάρι και της Μέγκαν 
πήρε το όνομα Λίλιμπετ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Στη Βρετανία ο Μπάιντεν για τη 
Σύνοδο G7 - Πρώτη φορά εκτός 
ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος 
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Ο 
Ντάμιεν Ταρέλ, ένας λάτρης των με-
σαιωνικών πολεμικών τεχνών που 
χαστούκισε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμα-
νουέλ Μακρόν, θα εμφανιστεί ενώ-

πιον δικαστή την Πέμπτη. Ο Ταρέλ έχει ομολο-
γήσει ότι χτύπησε τον Μακρόν ενώ ο πρόεδρος 
ήταν σε επίσκεψη σε επαγγελματικό κολέγιο, 
αλλά είπε στους ανακριτές ότι δεν ήταν προσχε-
διασμένο, δήλωσε ο εισαγγελέας Αλεξ Πέριν.
Ο άνεργος 28χρονος είπε κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης ότι ήταν κοντά στο κίνημα διαμαρ-
τυρίας των αντι-κυβερνητικών gilets jaunes 
(κίτρινα γιλέκα) και είχε ακροδεξιές πολιτικές 
πεποιθήσεις. «Υποστήριξε ότι ενήργησε παρορ-
μητικά και «χωρίς σκέψη» για να εκφράσει τη 
δυσαρέσκειά του», δήλωσε ο Πέριν αργά την 
Τετάρτη.
Η επίθεση του Ταρέλ στον πρόεδρο συγκλόνισε 

τη χώρα. Ο Μακρόν το περιέγραψε αργότερα 
ως μεμονωμένο περιστατικό και είπε ότι η βία 
και το μίσος αποτελούν απειλή για τη δημοκρα-
τία. Ο πρόεδρος είχε ταξιδέψει στην περιοχή 
Drôme στη νοτιοανατολική Γαλλία για να πάρει 
τον παλμό της χώρας μετά την πανδημία και με 
λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις επόμενες 
προεδρικές εκλογές.
Οι γνωστοί του Ταρέλ περιέγραψαν έναν άντρα 
που αγαπούσε τα παιχνίδια ρόλων εποχής και 
ανέφεραν ότι δεν ήταν ταραχοποιός. Ο εισαγ-
γελέας είπε ότι δεν ήταν μέλος οποιασδήποτε 
πολιτικής ομάδας. Ο Ταρέλ συνελήφθη μαζί με 
έναν δεύτερο άνδρα από την πατρίδα του Saint-
Vallier. Η αστυνομία βρήκε όπλα, ένα αντίγραφο 
του αυτοβιογραφικού μανιφέστου του Χίτλερ, 
Mein Kampf, και μια κομμουνιστική κόκκινη 
σημαία στο σπίτι του δεύτερου άνδρα.

διεθνή νέα

Η Έμμα Κορονέλ Αϊσπούρο 
κατηγορείται ότι βοήθησε τον «Ελ 
Τσάπο» στη διεύθυνση του καρτέλ 
ναρκωτικών – Ομολόγησε την ενοχή 
της σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της 
Ουάσινγκτον, δύο χρόνια αφότου ο 
σύζυγός της καταδικάστηκε σε ισόβια

Έ
νοχη για τρεις κατηγορίες διακίνη-
σης ναρκωτικών, που σχετίζονται με 
το καρτέλ του συζύγου της δήλωσε 
σήμερα η σύζυγος του Ελ Τσάπο, Έμ-

μα Κορονέλ Αϊσπούρο, σε ομοσπονδιακό 
δικαστήριο της Ουάσινγκτον.
Η εξέλιξη έρχεται δύο χρόνια αφότου ο 
Ελ Τσάπο καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας 
κάθειρξης και 30 χρόνια για συμμετοχή 
σε συνεχιζόμενη εγκληματική επιχείρηση, 
καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών και 
πυροβόλων όπλων ως αρχηγός του καρτέλ 
Σιναλόα.
Όπως ομολόγησε, είχε «τη μικρότερη συμ-
μετοχή» στη διεύθυνση του καρτέλ. Σύμ-
φωνα με τους New York Times πάντως, η 

διευθέτηση δεν απαιτεί τη συνεργασία της 
με τις αμερικανικές αρχές.
Η Αϊσπούρο, πρώην εστεμμένη των καλλι-
στείων, συνελήφθη τον Φεβρουάριο στο 
Διεθνές Αεροδρόμιο Ντούλες της Ουάσιν-
γκτον. Οι αρχές της απήγγειλαν κατηγορίες 
για συνωμοσία για τη διακίνηση 5 κιλών 
και άνω κοκαΐνης, ενός κιλού και άνω ηρωί-
νης, 500 γραμμαρίων και άνω μεταμφεταμί-
νης και 1.000 κιλών και άνω κάνναβης. Επί-
σης, κατηγορήθηκε ότι βοήθησε τον Γκούζ-
μαν στη διακίνηση ναρκωτικών την περί-
οδο 2012-2014 αναμεταδίδοντας μηνύματα, 
ενώ στη συνέχεια του παρέδιδε μηνύματα, 
καθώς τον επισκεπτόταν σε φυλακή του 
Μεξικό, μετά τη σύλληψή του, τον Φεβρου-
άριο του 2014. Παράλληλα, κατηγορείται 
ότι τον βοήθησε στην απόδραση του 2015.
Η Αϊσπούρο έχει διπλή υπηκοότητα, των 
ΗΠΑ και του Μεξικού,  είναι εκτός από νική-
τρια καλλιστείων, φοιτήτρια δημοσιογρα-
φίας και μητέρα διδύμων με τον Ελ Τσάπο. 
Όπως έχει αναφέρει σε αμερικανικά ΜΜΕ, 
είχαν συναντηθεί σε χορό, όταν ήταν 17 
χρονών και αυτός 49.

ΗΠΑ: Η σύζυγος του Ελ Τσάπο 
δήλωσε «ένοχη» σε τρεις κατηγορίες 
για ναρκωτικά 

Σε δίκη παραπέμφθηκε ο άνδρας που 
χαστούκισε τον πρόεδρο Μακρόν

Καλιφόρνια: «Οι βιαστές δεν έχουν 
θέση εδώ», το πανό μαθήτριας σε 
τελετή αποφοίτησης 

Τ
ην επανάστασή της έκανε μαθή-
τρια στην Καλιφόρνια, κατά την 
αποφοίτησή της από το σχολείο, 
κρατώντας πανό, στο οποίο ανα-

γραφόταν η φράση: «Οι βιαστές δεν ανή-
κουν στην αποφοίτηση».
Με την πράξη της η μαθήτρια στόχευε να 
στηλιτεύσει τη διεύθυνση του σχολείου 
που άφησε μαθητές, οι οποίοι είχαν προ-
βεί σε σεξουαλική επίθεση, να παρα-
στούν στην τελετή.
«Ήθελα να δείξω ότι δεν μπορεί να 
είναι ανεκτοί εκείνοι που έχουν προβεί 
σε κινήσεις σεξουαλικής βίας», τόνισε 
η 18χρονη Σοφία Ρόζι, σε email προς τη 
διεύθυνση του σχολείου.
«Ακούγαμε τους διευθυντές να διαβά-
ζουν ονόματα μαθητών που έχουν προ-
βεί σε σεξουαλικές επιθέσεις και από 
κάτω εμείς το κοινό, οι εκατοντάδες που 
τους χειροκρότησαν», σημείωσε ακόμη.

Η Ρόζι ανήκει σε κίνημα που δημιουρ-
γήθηκε στο σχολείο για την προστα-
σία κοριτσιών που έχουν πέσει θύματα 
σεξουαλικής επίθεσης, ενώ βάλει κατά 
του σχολείου που άφησε όσους έχουν 
κατηγορηθεί για απρεπείς ενέργειες να 
παρεβρεθούν στην τελετή αποφοίτησης.
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την Ελληνική οικογένεια 
με πρακτικές συμβουλές για το γάμο, τις οικογενειακές 

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο 
δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε 

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Να αφήσω το έφηβο παιδί μου 
να κάνει μόνο του διακοπές;

Τ
ι πρέπει να απαντήσουμε, λοιπόν, στο 
(δίκαιο) αίτημα τον παιδιών;
Όπως είχε γράψει η Αλεξάνδρα Καπ-
πάτου, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος 

και συγγραφέας στο Vita.gr, «η αρχική σκέψη 
των περισσότερων γονιών είναι να μη δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους. Συχνά, όμως, βλέπο-
ντας την αντίδραση του εφήβου τους, νιώ-
θουν υποχρεωμένοι να ελιχθούν. Από πολ-
λούς περνά η σκέψη να βάλουν κάποιες προ-
ϋποθέσεις.
Για παράδειγμα, να είναι στην παρέα κάποιος 
μεγάλος, ίσως συγγενικό τους πρόσωπο, 
κάποιος ξάδελφος, ή να πάνε και οι ίδιοι 
μαζί τους αλλά να μένουν αλλού, ή να πάνε 
σε μέρος που βρίσκεται πολύ κοντά στην 
Αθήνα κλπ. Κάθε γονιός αντιδρά με το δικό 
του τρόπο.
Βέβαια, ακόμη και αν υπάρχει μεγαλύτερο 
παιδί στην παρέα, αυτό δεν αποτελεί εγγύ-
ηση πως οι έφηβοι θα επιβλέπονται επαρκώς. 
Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας και την ανη-
συχία σας. Αν όμως σκεφτείτε ρεαλιστικά αφή-
νοντας πίσω τη συναισθηματική σας φόρτιση, 
αναλογιστείτε ότι το παιδί σας είναι 17 ετών, σε 
ένα χρόνο θα ενηλικιωθεί και θα μπορεί σύμ-

φωνα με το νόμο να κάνει πραγματικά ό,τι επι-
θυμεί. Σκεφτείτε επίσης ότι μπορεί να περάσει 
σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης μακριά από το σπίτι σας, σε άλλη πόλη ή 
σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να το 
στείλετε στο εξωτερικό για σπουδές.
Έχετε λοιπόν φανταστεί πως ξαφνικά θα το 
εμπιστευτείτε και θα θεωρήσετε δεδομένο 
ότι θα μπορεί να σταθεί μόνο στα πόδια του 
μακριά σας επειδή μόνο και μόνο έγινε φοιτη-
τής και είναι 18 ετών, χωρίς να έχει δοκιμάσει 
ποτέ να μείνει έστω για λίγες μέρες μόνος του 
χωρίς την προστασία σας; Επίσης, είναι σημα-
ντικό να μην ξεχνάτε ότι οι έφηβοι έχουν ανά-
γκη από τους φίλους τους για να συνεχίσουν 
να εξελίσσονται και για να ενταχθούν στην κοι-
νωνική ζωή. Οι διακοπές μπορεί να έχουν ποι-
κίλη διάρκεια και επιτρέπουν στον έφηβο να 
γνωρίσει τον εαυτό του ανεξάρτητο από τους 
γονείς και να προσαρμοστεί σε νέες καταστά-
σεις. Μένοντας μακριά από το σπίτι του ο νέος 
είναι υποχρεωμένος να «τα βγάλει πέρα μόνος 
του», ακόμη και αν πιεστεί από τους φίλους 

του ή από άτομα που θα μπορούσε να συνα-
ντήσει.Μπορεί να «δει» ποια είναι τα δικά του 
όρια, οι επιθυμίες του και ο τρόπος που διευ-
θετεί προβλήματα. Γι’ αυτό τα ταξίδια είναι ένα 
«σχολείο πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας».

Τι σας συμβουλεύω
– Ακούστε με προσοχή την επιθυμία του εφή-
βου σας, χωρίς να τον αποπάρετε.
– Συζητήστε μαζί του με ποιους θα πάει, πού 
θα μείνει και για πόσες ημέρες.
– Ζητήστε να μιλήσετε και με τους γονείς των 
φίλων του, αν είναι δυνατόν.
– Αν τελικά δώσετε την συγκατάθεσή σας τονί-
στε του ότι τον εμπιστεύεστε.
– Αν είναι η πρώτη φορά που απομακρύνε-
ται από την οικογένεια με φίλους του, προτεί-
νετε να πάει σε ένα νησί στο οποίο υπάρχει 
κάποιος συγγενής ή καλός φίλος δικός σας 
ή κάποιου άλλου φίλου του, ώστε αν η νεα-
νική παρέα αντιμετωπίσει προβλήματα στην 
πρώτη της αυτόνομη διαβίωση, να έχει ένα 
«αποκούμπι».
– Παρότι οι έφηβοι ήδη γνωρίζουν τους κινδύ-
νους από τις εξόδους που κάνουν στην περι-
οχή τους, ίσως είναι χρήσιμο να τους επανα-

λάβετε ότι πρέπει να προσέχουν σε ζητήματα 
ασφάλειας όπως στην κατανάλωση αλκοόλ ή 
άλλων ουσιών.
– Συστήστε τους να αποφεύγουν τις συνανα-
στροφές με αγνώστους, να προτιμούν εύκολα 
προσβάσιμες περιοχές και να μην κλείνουν το 
κινητό τους.
– Αν χρειαστεί, να επιβιβάζονται μόνο σε οχή-
ματα ατόμων που γνωρίζουν καλά και που δεν 
έχουν πιει.
– Χωρίς πρόθεση υπερπροστασίας από την 
πλευρά σας, είναι επιθυμητό να καταλάβουν 
ότι οφείλουν να σας τηλεφωνήσουν όταν φτά-
σουν στον προορισμό τους ώστε να σας καθη-
συχάσουν.
– Οι νεανικές διακοπές θα λειτουργήσουν 
σαν μια «πρόβα τζενεράλε» για την ενήλικη 
ζωή του παι διού. Όσο λοιπόν κι αν «τρέμει το 
φυλλοκάρδι σας» έφτασε η στιγμή να επιτρέ-
ψετε στους 17χρονους εφήβους σας να απο-
λαύσουν την ελευθερία των διακοπών με τους 
φίλους τους, κυρίως όμως να αναλάβουν την 
ευθύνη του εαυτού τους.

Μ
ια μικρή διαφωνία κατέληξε 
σε μεγάλη διαμάχη. Εσύ και 
η γυναίκα σου συνεχίζατε να 
μαλώνετε ώσπου χάθηκε ο έ-

λεγχος. Τώρα εσύ έμεινες πίσω στην κουζί-
να μόνος και ξέρεις ότι η γυναίκα σου είναι 
στην κρεβατοκάμαρα με πληγωμένη καρ-
διά. 
Το ένστικτο μας μας υπαγορεύει να μεί-
νουμε στη θέση μας και να “κερδίσουμε”  
τη μάχη. Αλλά, όταν ακολουθείς αυτήν την 
τακτική, κανένας δε βγαίνει νικητής. Γιαυτό, 
τι πρέπει να κάνεις; Βάλε τη γυναίκα σου πιο 
πάνω από τον εγωισμό σου. Μην κοιτάζεις 
να δικαιωθείς. Κοίτα τη σχέση σας. Να έχεις 
τα μάτια σου στραμμένα στο στόχο σου που 
είναι ένας ειρηνικός και χαρούμενος γάμος.

Μήπως φταις εσύ που ο άντρας 
σου/η γυναίκα σου  έχει εξωσυζυ-
γικό δεσμό;
Δεν υπάρχει δικαιολογία να έχει κανείς 
εξωσυζυγική σχέση. Και φυσικά, μερικές 
φορές συμβαίνουν εκεί που δεν τις περιμέ-
νεις αλλά, τις πιο πολλές φορές δεν έρχονται 
ξαφνικά. Συνήθως υπάρχουν κάποια πράγ-
ματα που ειπώθηκαν ή δεν ειπώθηκαν, που 
έγιναν ή δεν έγιναν, κατά καιρούς που απο-
τελούν παράγοντες που συνέβαλαν. Εδώ 
έχουμε μερικούς τρόπους που σπρώχνουν 
τον άντρα σου/τη γυναίκα σου για εξωσυ-
ζυγική σχέση. 
Πρώτον, όταν συνέχεια τον/την συγκρίνεις 
και τον/την επικρίνεις. Όταν τον/την πλη-
γώνεις και τον/την υποβιβάζεις με επικρι-
τικά λόγια ή συγκρίνοντάς τον/την αντί να 
του /της ανεβάζεις το ηθικό. Δεύτερον, όταν 
επενδύεις όλο σου το χρόνο και την ενέρ-
γειά σου στα παιδιά σου ή όταν ασχολείσαι 
μόνο με τον εαυτό σου.  

 Ποια είναι τα ευαίσθητα σημεία σου 
που σε κάνουν επιθετικό/ή;
Οι σκαντζόχοιροι έχουν κάποια  σημεία που 
λειτουργούν σα σκανδάλη και  κάνουν τα 
αιχμηρά αγκάθια τους να τεντώνονται. 
Όταν απειλήσεις ένα σκαντζόχοιρο ή τον 
ερεθίσεις, μπορεί να αγριέψει και να εκτο-
ξεύσει αυτά τα αγκάθια επάνω σου και 
να σου προκαλέσει πολύ πόνο. Όλοι μας 

έχουμε τέτοια σημεία. Κι εγώ έχω ορισμένα 
που με κάνουν γκρινιάρη και ευερέθιστο.
 Ένα απ’ αυτά είναι οι προσδοκίες μου 
που δεν εκπληρώνονται. Όταν έχω υψηλές 
προσδοκίες για τους άλλους, και δε βλέπω 
να εκπληρώνονται , αρχίζω να γίνομαι ευε-
ρέθιστος.  Ένα άλλο τέτοιο σημείο μου είναι 
όταν δεν έχω κοιμηθεί αρκετά... Τότε είναι 
που τα αγκάθια μου στην κυριολεξία τεντώ-
νονται.

Μητέρες, έχετε τα εφόδια για να 
μεγαλώσετε το γιο σας σωστά;
Από πολύ νωρίς , μπορούμε να διακρίνουμε 
τις έμφυτες διαφορές ανάμεσα στους γιους 
μας και στις κόρες μας. Αλλά είναι ακόμα 
πιο σημαντικό να καταλάβει η μητέρα πώς 
να χειρίζεται αυτές τις διαφορές και να 
συμπεριφέρεται ως καλή μητέρα στα αγό-
ρια της. Ένα μέρος του έργου μας ως γονείς 
είναι να μετατρέψουμε τα ανήσυχα , νεαρά 
αγόρια μας σε σοβαρούς , ώριμους άντρες. 
Εδώ δίνουμε λοιπόν μερικές αρχές για την 
καλή ανατροφή των αγοριών.  
Πρώτον, δώσε διέξοδο στην ενεργητικό-
τητά τους. Αντί να λες συνέχεια στο γιο σου 
να ηρεμήσει, δίδαξέ του να διοχετεύει την 
ενεργητικότητά του σε κάτι παραγωγικό. 
Δεύτερον, προστάτευε την ψυχή τους. 
Νάχεις τα μάτια σου ανοιχτά για πράγματα 
που μπορεί να πληγώσουν την ψυχή τους, 
όπως σχολικοί εκφοβισμοί ή βία στην τηλε-
όραση. Να είσαι πάντοτε η ασφάλειά του.

Να λες στο παιδί σου «Σ’ αγαπώ»
Να λες στα παιδιά σου ότι τα αγαπάς χωρίς 
όρους. Δεν ξέρω αν το κάνεις ή όχι, σε 
παρακαλώ βάλε αυτό το καθήκον πάνω 
απ’ όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. 
Όταν το παιδί σου σε προσέχει να του λες, 
«θέλω να ξέρεις ότι εγώ σε αγαπώ ανε-
ξάρτητα από κάθε τι. Οι επιτυχίες σου ή οι 
αποτυχίες σου  δε θα επηρεάσουν ποτέ την 
αγάπη μου για σένα. Εγώ θα εξακολουθώ να 
σ’ αγαπώ γιατί είσαι το παιδί μου.»   Αυτή 
είναι η αγάπη χωρίς όρους – κι όταν το παιδί 
βεβαιωθεί ότι νιώθεις πραγματικά έτσι 
όπως εκφράζεσαι, τότε κερδίζεις την εμπι-
στοσύνη του κι αυτό θα φανεί στη συμπε-
ριφορά του.

Άντρες, πώς θα διατηρήσετε την 
ενότητα του σπιτιού σας; 
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Α
ποκούμπι και σύμμαχος 
στην καταπολέμηση της 
μοναξιάς αποδεικνύεται 
η δυνατή μουσική σύμ-

φωνα με ερευνητές από το Πανεπι-
στήμιο James Cook στην Αυστρα-
λία.  Η πρόσφατη μελέτη τους που 
δημοσιεύεται στο Personality and 
Social Psychology Bulletin, προτεί-
νει έναν ευχάριστο τρόπο για τη δι-
αχείριση των αρνητικών αισθημά-
των που γέννησε ο αποκλεισμός 
και η κοινωνική απομόνωση για τις 
ανάγκες προστασίας από τον νέο 
κορωνοϊό.Η έρευνα που συμπερι-
έλαβε 12 πειράματα σε περισ-
σότερους από 2.000 ανθρώ-
πους σε Αυστραλία, Σιγκα-
πούρη, Ηνωμένο Βασίλειο 
και ΗΠΑ, έδειξε ότι τα υψη-
λά ντεσιμπλέλ αποτελούν 
καταφύγιο για όσους αισθά-
νονται αποσυνάγωγοι, είτε 
πρόκειται για κάποια μου-
σική ή ακόμη και θορύβους 
παρασκηνίου, σε αντίθεση με 
όσους νιώθουν κοινωνικά α-
ποδεκτοί.
«Οι δυνατοί θόρυβοι αποδει-
κνύονται μια αποτελεσματική 
καταπραϋντική κίνηση έναντι των 
ψυχολογικών επιπτώσεων της κοι-
νωνικής αποξένωσης όπως ο κοι-
νωνικός πόνος, αισθήματα θυμού, 
μοναξιάς και κακή διάθεση», ανέ-
φερε ο Δρ Adam Wang  από το 
Πανεπιστήμιο James Cook.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η προτίμηση 
ήχων υψηλής έντασης πιθανώς να 
μην οφείλεται μόνο σε ψυχολογι-
κούς παράγοντες όπως η επιθυμία 
για μεγαλύτερη αισθητηριακή από-
λαυση, αλλά να εδράζεται σε μια 
ανάγκη για κοινωνική επαφή. Όπως 
επισημαίνει, η μοναξιά δεν είναι 
απλώς ένα αρνητικό συναίσθημα 
αλλά μπορεί να έχει μακροχρόνιες 
ψυχολογικές και σωματικές επιπτώ-
σεις. Είναι η ψυχολογική έκφανση 
του χρόνιου πόνου, παραλληλίζει 
χαρακτηριστικά, η οποία μπορεί να 
μειώσει την εργασιακή παραγωγι-

κότητα των ανθρώπων αποσπώ-
ντας την προσοχή τους και, ιδίως 
στον καιρό της πανδημίας, οδήγησε 
συχνά σε παραβίαση των μέτρων 
προστασίας.

Μια αίσθηση διαπροσωπικής 
εγγύτητας
Ο ήχος δρα ως ένας διαμεσολαβη-
τής μεταξύ των ανθρώπων, «αντα-
νακλά τη φυσική και κοινωνική 
εγγύτητα με τους άλλους», ανα-
φέρει ο Δρ Wang και επισημαίνει 
ότι η κοινωνικοποίηση προάγεται 
κυρίως στα πιο «ζωηρά» και έντονα 

περιβάλλοντα, οπότε γινόμαστε 
περισσότερο επικοινωνιακοί με 

τους φίλους και λιγότερο με 
τους ξένους.

Η αίσθηση του ανήκειν και της 
εγγύτητας προς τους άλλους 
είναι σημαντική κοινωνική 

ανάγκη του ανθρώπου, η απά-
ντηση στον κοινωνικό απο-
κλεισμό που μπορεί να πλή-
ξει την αυτοπεποίθηση, τη διά-

θεση, την ποιότητα ζωής και τη 
μακροζωία μας.Έχει ενδιαφέ-
ρον ότι συχνά μας περνά απαρα-

τήρητο ότι επιλέξαμε τη μουσική 
ως μέθοδο ανακούφισης, κάτι που 
είναι εμφανές στη συνήθεια πολ-
λών να αφήνουν θορύβους παρα-
σκηνίου όπως ανοιχτή τηλεόραση 
κατά τις δουλειές του σπιτιού ή μου-
σική κατά τη μελέτη.
«Γνωρίζουμε γιατί μεγάλη μερίδα 
των ανθρώπων αποφεύγει μέρη με 
δυνατές μουσικές λόγω ενόχλησης 
από την ηχορύπανση αλλά παρα-
μένει ανεξερεύνητος τόπος γιατί 
κάποιοι άλλοι απωθούνται αντί-
στοιχα από τα ήσυχα περιβάλλο-
ντα», κατέληξε ο Δρ Wang για τον 
οποίο η βολική και ανέξοδη θερα-
πεία της δυνατής μουσικής θα πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν για 
περιπτώσεις ασθενών σε νοσοκο-
μεία, ηλικιωμένων σε οίκους ευγη-
ρίας ή και ανθρώπων σε μοναχικά 
επαγγέλματα είτε εν γένει απομο-
νωμένων.

Η ευχάριστη και ανέξοδη 
«θεραπεία» της μοναξιάς

Σ
ύμφωνα με νέα μελέτη, το μονοδοσικό εμ-
βόλιο της Johnson & Johnson προσφέρει ι-
σχυρή προστασία έναντι τόσο του αρχικού 
στελέχους του κορωνοϊού όσο και των με-

ταλλάξεων
Ισχυρή προστασία έναντι τόσο του αρχικού στελέ-
χους του κορωνοϊού όσο και των μεταλλάξεων του 
προσφέρει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & 
Johnson, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.
Πρόκειται για μικρής κλίμακας μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του 
Δρ. Νταν Μπαρους, Διευθυντή του Κέντρου Έρευ-
νας για την Ιολογία και τα Εμβόλια του Ιατρικού 
Κέντρου Beth Israel Deaconess (BIDMC).
Ο Δρ. Μπαρους, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Χάρβαρντ παραδέχεται ότι υπάρχει ανησυχία ως 
προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι 
των μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού που 
πυροδότησαν ανά την υφήλιο το δεύτερο και τρίτο 
κύμα της πανδημίας.
Για να διερευνήσουν την ανοσογονικότητα του Ad26.COV2.S, ο Δρ Μπαρους και οι συνάδελφοί του στο 
BIDMC χορήγησαν μία ή δύο δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson σε 20 εθελοντές 18 και 55 ετών. 
Όλοι οι εθελοντές λάμβαναν μέρος σε μεγαλύτερη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη 
με εικονικό φάρμακο Φάσης 1/2α μελέτη για την αξιολόγηση του εμβολίου σε διάφορες δόσεις και χρονο-
διαγράμματα.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πολλαπλές μεθόδους για την αξιολόγηση των αντισωμάτων και των κυτταρι-
κών ανοσολογικών αποκρίσεων έναντι του αρχικού ιικού στελέχους (WA1/2020) και έναντι των παραλλαγών 
που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική (B.1.1351), στο Ηνωμένο Βασίλειο (B.1.1.7), τη Βραζιλία 
(P.1) και την Καλιφόρνια (CAL.20C).
Σε σύγκριση με την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του WA1/2020, διαπιστώθηκαν μειώσεις στα εξουδε-
τερωτικά αντισώματα έναντι των στελεχών Β.1.1351 και Ρ.1. Αντιθέτως, μη εξουδετερωτικά αντισώματα και 
Τ-κύτταρα επηρεάστηκαν ελάχιστα ή δεν επηρεάστηκαν από τις παραλλαγές του SARS-CoV-2.
Όπως καταδεικνύεται από κλινικές δοκιμές Φάσης 3, τα μη εξουδετερωτικά αντισώματα και/ή τα Τ-κύτταρα 
μπορεί να συμβάλουν στην προστασία έναντι της λοίμωξης COVID-19.
Έτσι οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μονοδοσικό εμβόλιο Ad26.COV2.S (αδρανοποιημένος 
αδενοϊός) προκαλεί ισχυρή ανοσοαπόκριση έναντι του SARS-CoV-2 και των παραλλαγών.
Το εμβόλιο Ad26.COV2.S έχει διαπιστωθεί ότι προσφέρει ισχυρή προστασία ενάντια στη συμπτωματική 
λοίμωξη COVID-19 στη Νότια Αφρική και στη Βραζιλία, όπου τα περισσότερα κρούσματα αποδίδονται στις 
αντίστοιχες τοπικές παραλλαγές του κορωνοϊού.

Johnson & Johnson: Αποτελεσματικό κατά των 
μεταλλάξεων το μονοδοσικό εμβόλιο

Διατηρώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας εν γένει,  μπορούμε όμως και να 
αποτρέψουμε τη γνωστική εξασθένιση και την εμφάνιση άνοιας όσο μεγαλώνουμε. Το πιο ενθαρρυντικό μάλι-
στα είναι πως αυτή η συνδέση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου επιβαρυντικού γονιδίου 

ΑPOE που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ σύμφωνα με νέα ανάλυση δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Kunshan 
στο Jiangsu της Κίνας και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στο PLOS Medicine. Το γονίδιο ΑPOE έχει διαφορετικές 
μορφές και, πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι με τον τύπο του γονιδίου APOE ε4 έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνι-
σης της νόσου Αλτσχάιμερ. Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την γνωστική λειτουργία με τον τρόπο ζωής και τις 
συνήθειές μας, όπως το κάπνισμα, τη συστηματική άσκηση και τη διατροφή. Παρόλα αυτά, το τοπίο δεν ήταν ακόμα 
ευκρινές σχετικά με το κατά πόσο τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής επηρεάζονται από τον γονιδιακό τύπο APOE 
ε4, ειδικότερα όσον αφορά τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών. Για να διαπιστώσουν αυτή τη σύνδεση μεταξύ του γονι-
δίου APOE ε4 και του τρόπου ζωής, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 6,160 ενήλικες ηλικίας 80 ετών και άνω που 
πήραν μέρος σε μια μεγάλης κλίμακας και συνεχιζόμενη κινέζικη έρευνα για τη μακροζωϊα. Οι ερευνητές μέσω της 
στατιστικής ανάλυσης θέλησαν να εντοπίσουν τυχόν συνδέσεις μεταξύ του γονιδίου APOE ε4, του τρόπου ζωής και 
της γνωστικής λειτουργίας. Επίσης, έλαβαν υπόψιν τους και κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες όπως και 
άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν. Η ανάλυσή τους επιβεβαίωσε ότι όσοι συμμετέχοντες ακο-
λουθούσαν έναν υγιεινό τρόπο ζωής ή ενδιαμέσως υγιείς τρόπους ζωής είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 

γνωστικές δυσλειτουργίες σε σύγκριση με όσους δεν είχαν και τόσο υγιεινές συνήθειες (55 και 28% 
αντίστοιχα). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με τον τύπο του γονιδίου APOE ε4 είχαν 17% αυξημένο 

κίνδυνο να εμφανίσουν γνωστική εξασθένιση σε σύγκριση με όσους είχαν άλλους τύπους 
του γονιδίου. Μια προηγούμενη μελέτη ανέδειξε ότι όσα άτομα είχαν μικρό ή μεσαίο 

γενετικό κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ αλλά ακολουθούσαν έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Όμως, κάτι τέτοιο δεν επαλη-

θεύτηκε για όσους είχαν αυξημένο γενετικό κίνδυνο. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε 
ότι η σχέση μεταξύ του τρόπου ζωής και της γνωστικής εξασθένησης δεν 
διέφερε σημαντικά με βάση το γονίδιο APOE ε4 που προδίδει τον κίνδυνο 
άνοιας. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής 
θα μπορούσε να είναι σημαντική για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουρ-
γίας σε ενήλικες άνω των 80 ετών, ανεξάρτητα από τον γενετικό κίνδυνο.

Άνοια: Η συνήθεια που σώζει το μυαλό ενός 
80άρη

υγεία
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Bonnie και Clyde
Η ιστορία των κακοποιών που έζησαν έναν παράφορο έρωτα

Στις 23 Μαΐου του 1934, η 24χρονη Bonnie Parker 
και ο 25χρονος Clyde Barrow, το γνωστό δίδυμο 
παρανόμων που έμεινε στη Ιστορία ως «Bonnie και 
Clyde», σκοτώνονται στη Λουιζιάνα από την αστυνο-
μία, καθώς οδηγούν μία κλεμμένη Ford V8.

Π
ιθανώς οι πιο διάσημοι και πιο εξιδανικευ-
μένοι εγκληματίες στην αμερικανική ιστο-
ρία, ο Bonnie Parker και η Clyde Barrow ήταν 
δύο νεαροί από το Τέξας των οποίων το ξεκί-

νημα στις αρχές της δεκαετίας του 1930, αποτύπωσε 
για πάντα στην εθνική συνείδηση.
Αποτελούν από τα πιο διάσημα ζευγάρια παγκοσμίως, 
αφού τα ονόματά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. 
Δεν μπορείς να πεις «Bonnie», χωρίς να σκεφτείς τον 
«Clyde».
Τα ονόματά τους έχουν γίνει συνώνυμα με μια εικόνα 
της εποχής της Μεγάλης Κατάθλιψης, ενός κόσμου 
όπου οι γυναίκες κάπν ιζαν πούρα και χρησ ιμο-
ποιούσαν επώνυμα αυτόματα τουφέκια, οι άνδρες 
λήστευαν τράπεζες και προσπαθούσαν να το σκάσουν 
από την αστυνομία, και η ζωή ζούσε γρήγορα γιατί 
επρόκειτο να είναι τόσο σύντομη.
Φυσικά, ο μύθος είναι σπάνια κοντά στην πραγματι-
κότητα. Η ιστορία προάγει την ιδέα ενός ρομα-
ντικού ζευγαριού με κομψά ρούχα που 
έσπασε τους δεσμούς της σύμβασης 
και έγινε απειλή για το status quo, 
που δεν φοβόταν την αστυνο-
μία και έζησε μια ζωή λαμπε-
ρής πολυτέλειας που τους 
ξεπερνούσε.
Η πραγματ ικότητα ήταν 
κ ά π ω ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή . 
Μερικέ ς  φορέ ς αν ίκα -
νοι, συχνά απρόσεκτοι, η 
Bonnie και ο Clyde και η 
συμμορία Barrow έζησαν 
μια σκληρή, δυσάρεσ τη 
ζωή, γεμάτη σ τενέ ς δια-
φυγές, ληστείες, τραυματι-
σμούς και δολοφονίες. 
Έγιναν ένα από τα πρώτα αστέ-
ρια-κακοποιούς των μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης αφού μερικές φωτο-
γραφίες τους βρέθηκαν από την αστυνο-
μία. Σύντομα η φήμη θα γίνει ξινή και η ζωή τους θα 
τελειώσει σε μια αιματηρή ενέδρα αστυνομίας, αλλά 
το δραματικό και πρόωρο τέλος τους θα προσθέσει 
μόνο λάμψη στον θρύλο τους.

Η γνωριμία τους και η αρχή της ιστορίας τους
Η Bonnie Elizabeth Parker, γεννημένη την 1η Οκτω-
βρίου του 1910 στην πόλη Ροουένα του Τέξας ήταν μια 
μικρόσωμη κοπέλα που το ύψος της με το ζόρι ξεπερ-
νούσε το 1,48 μ., ενώ από πολύ μικρή ηλικία λάτρευε 
τις τέχνες και ήταν καλή μαθήτρια. Η άθλια οικονο-
μική κατάσταση της οικογένειάς της την ανάγκασε να 
παντρευτεί από την ηλικία των 16 ετών έναν άνδρα 
που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 55 ετών.
Η Bonnie αναγκάστηκε να κάνει πολλές δουλειές προ-
κειμένου να επιβιώσει, μεταξύ των οποίων και σερ-
βιτόρα. Τότε ήταν που γνώρισε και το άλλο της μισό, 
τον Clyde Chestnut Barrow, ο οποίος ήταν γεννημένος 
στις 24 Μαρτίου του 1909, καταγόταν από μια φτωχή 
αγροτική οικογένεια και του οποίου η δράση του ξεκί-
νησε λίγο πριν τα 17.
Όμως, δεν πρέπει να ήταν και τόσο καλός σε αυτό, 
αφού από την πρώτη ληστεία δεν κατάφερε να γλι-
τώσει την σύλληψη και έτσι πέρασε έξι χρόνια στη 
φυλακή, όπου κακοποιήθηκε σεξουαλικά και ψυχο-
λογικά.
Η γνωριμία τους ήταν μοιραία. Συναντήθηκαν στο 

σπίτι μιας φίλης της Bonnie και οι ματιές τους δια-
σταυρώθηκαν για πρώτη φορά, ενώ εκείνη έφτιαχνε 
στην κουζίνα μια ζεστή σοκολάτα. Ο έρωτάς τους ήταν 
κεραυνοβόλος και αμοιβαίος, γεγονός που έκανε την 
νεαρή Bonnie να τον ακολουθήσει στην παρανομία, 
χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Τα χρόνια της δράσης τους
Οι δυο τους έδρασαν για περίπου τέσσερα χρόνια, 
αναστατώνοντας τον Νότο, σε μια περίοδο μεγάλης 
οικονομικής κρίσης και φτώχειας. Αντίθετα με το πώς 
παρουσιάζεται η ιστορία τους, ζούσαν μια μάλλον 
μίζερη ζωή, δεν είχαν σταθερή βάση και πλένονταν 
στα ρυάκια, ενώ ποτέ δεν είχαν πολλά χρήματα και 
συχνά ήταν αναγκασμένοι να ληστεύουν βενζινάδικα 
και μικρά μαγαζιά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 
προς το ζην.
Τον Απρίλιο του 1933 ήταν μια σημαντική στιγμή για 
την εξέλιξη του θρύλου τους, όταν πέντε αστυνομικοί 
έκαναν έφοδο σε ένα γκαράζ στο Μιζούρι και μέσα σε 
δευτερόλεπτα, τα μέλη της συμμορίας Barrow εξαπέ-
λυσαν πυροβολισμούς σκοτώνοντας  δύο αστυνομι-
κούς.
Τελικά κατάφεραν να διαφύγουν, αφήνοντας όμως 

πίσω τους ένα φωτογραφικό φιλμ. Την επόμενη 
μέρα, η πόζα της Bonnie με το πούρο 

στο χέρι, κοσμούσε τα πρωτοσέλιδα 
της εποχής. Όπως αποκαλύφθηκε 

αργότερα, δεν κάπνιζε, αλλά 
οι φωτογραφίες  αυτές είχαν 

τραβηχτεί για πλάκα, αφού 
κορόιδευε την σ τερεοτυ-
πική εικόνα των gangster.
Τα φώτα της δημοσιότη-
τας στράφηκαν στο παρά-
νομο ζ ευγάρι κ ι ακόμη 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ό τ α ν  η 
Bonnie άρχισε να στέλνει 

ρομαντικά ποιήματα σ τ ις 
εφημερίδε ς, εν ισχύον τας 

έτσι τον μύθο τους. 

Το τραγικό τέλος τους
Ένα απ’ τα πιο γνωστά ποιήματα της 

Bonnie είναι αυτό στο οποίο αφηγεί-
ται ολόκληρη την ιστορία τους και στο οποίο 

έκανε μια πρόβλεψη για το τραγικό τέλος τους:
«Κάποια μέρα θα πέσουν μαζί και θα ταφούν πλά-
ι-πλάι. Για κάποιους θα είναι πένθος, για το νόμο ανα-
κούφιση. Αλλά θα είναι ο θάνατος της Bonnie και του 
Clyde».
Έτσι και έγινε! Στις 23 Μαιου του 1934, η αστυνομία 
στήνει μια φονική ενέδρα και τους περιμένει να εμφα-
νιστούν. Όταν τελικά εμφανίστηκαν, πριν καν προλά-
βουν να βγουν απ’ το αμάξι τους, οι σφαίρες ξεκίνη-
σαν να πέφτουν βροχή, «γαζώνοντας» τα δυο σώματα. 
Κάπως έτσι γράφτηκε το τέλος τους. Μαζί στη ζωή, 
μαζί στο έγκλημα, μαζί και στο θάνατο.
Η εκτέλεσή τους ήταν ένας θρίαμβος για την αστυ-
νομία, που απαλλάχθηκε μεν από την φυσική τους 
παρουσία, όχι όμως και από τον θρύλο τους. Μάλι-
στα, πολλοί ήταν αυτοί που δεν ήθελαν την σύλληψή  
τους, γιατί αρκετοί από τους ομήρους τους διαβεβαί-
ωναν πως η συμπεριφορά των ληστών απέναντί τους 
ήταν άψογη.
Ενώ η μακροζωία της ιστορίας των Bonnie και Clyde 
μπορεί να είναι περισσότερο απόδειξη της δύναμης 
του μύθου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρά 
των πραγματικών χαρακτηριστικών του ζευγαριού, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία τους συνεχίζει 
να συναρπάζει όλο τον κόσμο, τους συγγραφείς, μου-
σικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και σκηνοθέτες.

ιστορίες
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Μήπως τελικά είμαστε 
άξιοι της τύχης μας;

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗ ΤΕΛΛΙΔΗ

Κ
εραυνός εν αιθρία η ανακοίνωση της 
«Φιλικής Εταιρίας» με την οποία, ού-
τε λίγο ούτε πολύ, ζητείται η παραίτη-
ση του προέδρου, της ταμίας και του 

γραμματέα ακίνητης περιουσίας και προμη-
θειών της Ε.Κ.Μ.Μ., Ανδρέα Κριλή, Βούλας Νε-
οφώτιστου και Αχιλλέα Νικόπουλου. 
Η Φ.Ε. κατηγορεί τα εν λόγω μέλη του εκτελε-
στικού και αυτοδιορισθέντα μέλη στο εκτελε-
στικό της Στέγης, για παράτυπη χρέωση του 
κτιρίου με δάνειο ενός εκατομμυρίου δολα-
ρίων χωρίς την έγκριση Γενικής Συνέλευσης, 
λίγες μόλις μέρες πριν τη μεταβίβασή του στην 
Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ.
«Είναι προφανές ότι οι ενέργειες των τριών 
μελών του εκτελεστικού της ΕΚΜΜ διασύ-
ρουν το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ολόκληρης της Κοινότητας και θα πρέπει 
να παραιτηθούν αμέσως», καταλήγει η ανα-
κοίνωση…
Γεγονός είναι ότι ολοένα και πληθαίνουν οι 
φωνές διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας και αγα-
νάκτησης με αποδέκτη τη διοίκηση του οργα-
νισμού. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού ο 
τρόπος διαχείρισης και λήψης αποφάσεων τα 
τελευταία χρόνια αφήνει πολλά ερωτηματικά. 
Η ξαφνική αποχώρηση της πολλά υποσχόμε-
νης προέδρου Αννης Κουτράκη άφησε ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό στο  Δ.Σ. Τα νεόφερτα 
μέλη, παντελώς άπειρα σε θέματα διοικητικού 
χαρακτήρα, πασχίζοντας να αποδείξουν την 
αποτελεσματικότητά τους, προχώρησαν σε 

απερίσκεπτες και ζημιογόνες ενέργειες, όπως 
η ασύδοτη οικονομική διαχείριση, ο αποκλει-
σμός των ενημερωτικών μέσων, οι σκόπιμες 
«ενημερωτικές συνεδριάσεις», κ.α. 
Η αποχή εξ’ άλλου των μελών, με δικαιολογία 
την πανδημία, όξυνε την χαοτική κατάσταση, 
οπότε η έλλειψη αντιδράσεων οδήγησε τελικά 
στον αναπόφευκτο αυταρχισμό. 
Και διερωτώμαι, μήπως για όλα αυτά τελικά 
φταίμε εμείς, που εκτρέφουμε και ανεχόμαστε 
ανεπαρκείς διοικούντες στην πολιτική, στην 
κοινωνία, στην οικονομία και όπου αλλού;
Το πρόβλημα, κατ’ εμέ, δεν περιορίζεται στα 
συγκεκριμένα τρία μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ούτε στα σημαντικά η ασήμαντα ανα-
φοράς πεπραγμένα στη διετή πορεία τους. Το 
μεγάλο ζήτημα εδώ είναι η θεσμοποίηση της 
κακοδιοίκησης και προκλητικής αδιαφάνειας. 
Είναι ο εθισμός στις μεθόδους των εκάστοτε 
εξουσιαστών. Είναι η ενσωμάτωση των ανεύ-
θυνων στην αναλήθεια, στην περιφρόνηση, 
στην αναξιόπιστη συμπεριφορά, στην μυστι-
κοπάθεια…
Αυτό που ζούμε τελευταία ξεπερνά κάθε προ-
ηγούμενο. Ξεπερνά τις ανοχές κάθε ανθρώ-
που που σέβεται τον εαυτό του να ανέχεται 
αλαζονικές υπάρξεις να υποτιμούν την νοη-
μοσύνη του. 
Το ερώτημα ωστόσο είναι ρητορικό. Και είναι 
έτσι διότι έχουμε μάλλον συνηθίσει στην 
κοροϊδία, σε όλα της τα επίπεδα. Συνηθίσαμε 
να βλέπουμε βίαιες παραβιάσεις των εσωτε-
ρικών κανονισμών, μονομερείς αποφάσεις, 
παράτυπα δάνεια… 
Συνηθίσαμε να βλέπουμε συμβούλους, δίχως 
ίχνος παιδείας, να ασεβούν   προσβάλλοντας 
άτομα και θεσμούς… 
Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τέτοιου 
είδους άτοπες και απαράδεκτες συμπεριφο-
ρές; 
Δυστυχώς, είμαστε άξιοι της τύχης και της μοί-
ρας μας. Η ευθύνη ανήκει κυρίως σε μας, που 
με την αδιαφορία μας εκτρέφουμε και ανεχό-
μαστε τον κάθε άσχετο στη ζωή μας.
Στις περιβόητες κοινοτικές εκλογές της 9ης 
Ιουνίου, 2019 ψήφισαν συνολικά 1.067 μέλη, 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό λιγότερο 
από το 1% των 75.000 συμπαροίκων. 
Ας το λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν οι διεκδικού-
ντες την εξουσία… 

Στις 3 Ιουνίου 2021, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με άλλους θρησκευτικούς 
ηγέτες συνεδρίασαν διαδικτυακά με τον πρωθυπουργό Doug Ford και συνε-
ζήτησαν το θέμα του ανοίγματος των χώρων λατρείας. Έλαβε μέρος και ο π. 
Π. Αυγερόπουλος.
 
Συμμετείχαν αρκετοί υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, 
όπως η εντιμ. Christine Elliott, Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός 
Υγείας, ο εντιμ. Monte McNaughton, Υπουργός Εργασίας, ο κ. Will Bouma, 
βοηθός του πρωθυπουργού και ο Δρ. David Williams, αρχίατρος, κύριος 
υπεύθυνος για την υγεία στο Οντάριο.

 

Ο πρωθυπουργός  Ford ευχαρίστησε τους θρησκευτικούς ηγέτες για κάθε 
προσπάθεια την οποία καταβάλλουν για τη στήριξη των πιστών, μάλιστα σε 
αυτή την περίοδο του κορωνοϊού.
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τους κυβερ-
νητικούς εκπροσώπους για τις προσπάθειες που καταβάλλουν στο ζήτημα 
της υγείας και για το άνοιγμα και τη λειτουργία των χώρων λατρείας. Ο Αρχι-
επίσκοπος είπε: «Οι πιστοί χρειάζονται τις θρησκευτικές ακολουθίες για την 
πνευματική, συναισθηματική και ψυχική τους υγεία. Πρέπει να εργαστούμε 
όλοι μαζί για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη αυτή των πιστών».
 
Ο πρωθυπουργός Doug Ford και ο Δρ. D. Williams ανεκοίνωσαν, ότι οι 
χώροι λατρείας από 14ης Ιουνίου 2021 θα ανοίξουν κατά 15% του χώρου και 
σύντομα κατά 25% και 50%. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και οι θρησκευτικοί 
ηγέτες παρεκάλεσαν τον πρωθυπουργό να αρχίσει το άνοιγμα των χώρων 
λατρείας δύο (2) ημέρες νωρίτερα, ήτοι το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021. Υπο-
σχέθηκαν να το μελετήσουν. Η Αρχιεπισκοπή συνεργάστηκε και θα συνεχίσει 
να συνεργάζεται με κυβερνητικούς παράγοντες και με όλες τις θρησκευτικές 
κοινότητες για να διασφαλιστεί ότι οι χώροι λατρείας θα ανοίξουν και θα λει-
τουργούν με ασφάλεια και σεβασμό στους κανονισμούς.

Σύσκεψη Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου και πρωθυπουργού 

Ontario Doug Ford για το 
άνοιγμα των εκκλησιών
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Έ
νας ομαδικός τάφος παιδιών  Ι-
θαγενών σ το προαύλιο ε νός 
πρώην οικοτροφείου στην Βρε-
τανική Κολούμπια του Καναδά 

συγκλόνισε όλους μας  και ξεσκέπασε 
με τον πιο αποκρουστικό και μακάβριο 
τρόπο τα εγκλήματα της Ιμπεριαλιστικής 
αποικιοκρατίας.
Είναι η κορυφή μόνον ενός παγόβουνου 
που ξέκοψε από τον εύθραυστο παγω-
μένο και ανείπωτο ωκεανό της επιλεκτι-
κής λήθης και ανεξέλεγκτα πλέον απο-
καλύπτει τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα 
εναντίον των αυτοχθόνων ιθαγενών από 
τους δήθεν πολιτ ισμένους λαούς της 
Δύσης.  Είναι βαμμένοι σ το αίμα από 
την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και τώρα 
ξαφνικά μετά την αποκάλυψη το παίζουν 
ανήξεροι και έκπληκτοι και απαιτούν 
από τον Πάπα να ζητήσει συγνώμη.
Λες και η παπική εκκλησία μόνη της διέ-
πραξε το ειδεχθές αυτό καλά προμελε-
τημένο έγκλημα.

Η ίδια η πολιτεία και οι αποικιοκράτες 
που την διοικούσαν  με δικά της νομο-
θετήματα και με την αρωγή και την αμέ-
ριστη βοήθεια της περιφερειακής αστυ-
νομίας και του στρατού και την νομική 
βούλα, άρπαζε σ την κυριολεξία από 
τους εμβρόντητους αυτόχθονες  ιθαγε-
νείς γονείς τα νήπια παιδιά τους και τα 
μετέφεραν στα ειδικά διαρρυθμισμένα 
οικοτροφεία  σχολεία των αποικιοκρα-
τών. 
Εκατόν τριάντα  εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες 
ινδιανάκια φοίτησαν παρά την θέληση 
τους υποχρεωτικά, από το 1831 που 
άνοιξαν τα πρώτα οικοτροφεία μέχρι 
το 1996 που έκλεισε τις πόρτες του το 
τελευταίο σχολικό ίδρυμα που σκοπό 
είχαν την πλήρη αφομοίωση των αυτό-
χθονων και την με τατροπή τους σε 
άβουλους και πειθήνιους πολίτες των 
αποικιοκρατών που τους υποδούλω-
σαν.

Τα μικρά και αθώα αυτά παιδάκια τα 
απομάκρυναν από τους γονείς τους και 
το φυσικό τους περιβάλλον με σκοπό 
να τους αναμορφώσουν σύμφωνα με τα 
δυτικά πρότυπα     
Σε αυτούς τους Οίκους επιμόρφω-
σης του δυτικού πολιτισμού επιτελείτο 
η γενοκτον ία των παιδιών αυτών με 
απρόσμενες και απροσδόκητες συνέ-
πειες.
Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, αλλά το 
λιγότερο έξι χιλιάδες παιδάκια  θανατώ-
θηκαν με διάφορους τρόπους.      
Μέσα σε αυτά τα εκπαιδευτήρια, κολα-
στήρια διαπράχθηκαν δύο ειδών εγκλή-
ματα και πρέπει να τα κατονομάσουμε 
προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.
Κατ’ αρχάς το έγκλημα αυτό καθαυτό. 
Και δεύτερον και σπουδαιότερον την 
πολιτιστική γενοκτονία που υπέστησαν 
που παρά την θέληση τους, τους υπο-
χρέωναν να απαρνηθούν την δική τους 
κληρονομιά και τα ήθη και έθιμα τους 
και να τους μετατρέψουν σε δυτικοευ-
ρωπαίους πιγκουΐνους. Ευτυχώς χωρίς 
επιτυχία, αλλά με απρόβλεπτες τραυ-
ματικές συνέπειες. Άβουλες περιφερό-
μενες σιλουέτες με αυτοκτονικές διαθέ-
σεις, ναρκωτικά, αλκοόλ, κατάθλιψη και 
περιθωριοποίηση είναι το απολυτήριο 
τους από τα αποικιοκρατικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα που εκβιαστικά σπρώ-
χτηκαν να φοιτήσουν.  
Το παράδειγμα των Ινδιάνων ανά τον 
κόσμο είναι ένα δίδαγμα προς αποφυ-
γήν. Πληθυσμιακά τους αποδεκάτισαν 
και πολιτιστικά προσπάθησαν να τους 
αφομοιώσουν μέσα στο μεγάλο χωνευ-
τήρι της αποικιοκρατικής τους νοοτρο-
πίας χωρίς επιτυχία. Αυτοί οι λιγοστοί 
που παρέμειναν κατάφεραν να κρα-
τήσουν και να διασώσουν τα ήθη και 
τα έθιμα τους και απέδειξαν για άλλη 
μια φορά πως “με το ζόρι παντρειά δεν 
γίνεται”. 
Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες μπορούμε 
και να τους καταλάβουμε και να τους 
νιώσουμε καλύτερα γιατί και εμείς βιώ-
σαμε γενοκτονικές πρακτικές και πλη-
θυσμιακές αποψιλώσεις από τους Τουρ-
κομογγόλους επίληδες που μας υπο-
δούλωσαν, την ίδια περίπου εποχή. 
Οι αυτόχθονες γηγενείς της Αμερικής 
υποδουλώθηκαν από τους καθολικούς, 
πολιτισμένους ευρωπαίους αποικιοκρά-
τες.
Εμείς από τους μουσουλμάνους, απολί-
τισ τους ανατολίτες  σελτσουκομογγό-

λους.
Μην έχουμε ψευδαισθήσεις και  λαν-
θασμένες απαιτήσεις και αιτιάσεις. Το 
όνομα του σ τυγνού εγκληματ ία δεν 
είναι του όποιου υπαλλήλου που εργα-
ζόταν στο συγκεκριμένο σχολείο ή της 
καλόγριας ή του καλόγερου και που 
εκτέλεσε το καθήκον του στο ακέραιο. 
Ο στυγνός δολοφόνος που όπλισε τα 
χέρια του δήμιου ήταν το ίδιο το κράτος 
και οι πολιτικές που εφάρμοζαν.  
Εάν κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλάκι 
μας και προσπαθούμε να πείσουμε όλον 
τον πολιτισμένο κόσμο ότι  μια συγχώ-
ρεση από τον Πάπα θα απαλύνει τον 
πόνο και θα ανακουφίσει όλους μας και 
θα ζήσουνε όλοι καλά και εμείς καλύ-
τερα, τότε σίγουρα  αιθεροβατούμε. 
Τα λείψανα των  215 αθώων  παιδικών 
θυμάτων, που πρόσφατα ανακαλύφθη-
καν  δυστυχώς δεν είναι τα μοναδικά 
στην αιματοβαμμένη  ιστορία της Αποι-
κιοκρατίας.
Για εφτά και πλέον αιώνες οι αποικιο-
κράτες σκότωσαν πολλά εκατομμύρια 
ιθαγενών  και λεηλάτησαν τις ψυχές και  
τον πλούτο των χωρών που “ανακάλυ-
ψαν” και σκόρπισαν τον φόβο και τον 
τρόμο στις αποικίες που κυρίεψαν και 
που μέχρι πρότινος απομυζούσαν.   
Ας μην εκπλησόμεθα λοιπόν και ας μην 
απορούμε που ένα ακόμη φρικιαστικό 
έγκλημα αποκαλύφθηκε από τα δεκάδες 
εκατοντάδες χιλιάδες που πραγματο-
ποίησε η “εκπολιτιστική” Δύση από το 
μακρινό 1492 και έως εχθές στην προ-
σπάθεια της να αποικίσει και να κατακυ-
ριεύσει νέες χώρες σε Αμερική, Αφρική 
και Ασία.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, πρέ-
πει να αφιερώσει και χρόνο και χρήμα 
και να προσπαθήσει να απαλύνει και 
να επουλώσει τις ανοικτές πληγές όλων 
των αυτόχθονων γηγενών.
Αυτό θα πρέπει να είναι στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων του.
Και όχι να απαιτεί από τον Πάπα να 
ζητήσει συγνώμη.
Η συγχώρεση των αμαρτιών είναι θέμα 
εσωτερικού καθαρμού και έπειτα έρχε-
ται ο εξομολογητής να δώσει την άφεση 
και να ξεπλύνει τα χέρια σου από το 
αίμα του αδικοχαμένου που κείτε ται 
άψυχο κουφάρι, κάτω από την πρασιά 
της αυλής ενός ιδρύματος που μας δεί-
χνει ξεκάθαρα τον γενοκτόνο. 

Σίμος Λεπτοκαρίδης   

Τα Απάνθρωπα Εγκλήματα Της Αποικιοκρατίας

Το παρόν άρθρο είναι προσωπική άποψη του 
υπογράφοντος και δεν αντιπροσωπεύει τις θέσεις 

της Hellas News
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ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΗΣΤΙΓΜΗ τοῦ ἀποχωρισμοῦ 
ἀφορμὴ χαρᾶς! Καὶ μάλι-
στα χαρᾶς μεγάλης! Παρά-
δοξο καὶ ὅμως ἀληθινό. 

Ἡ ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιὰ 
τοὺς μαθητὰς γεγονὸς μεγάλης χαρᾶς. 
Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς παρουσι-
άζει μὲ λίγες ἐπιγραμματικὲς λέξεις τὸ 
θαῦμα τῆς ̓ Αναλήψεως: «Ἐγένετο ἐν 
τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ 
αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 
Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέ-
στρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς 
μεγάλης» (Λουκ. κδ́  51-52).
 Ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανοὺς 
ὄχι μὲ ἄλλο μέσο, ὅπως ὁ προφήτης 
Ἠλίας, «ὡς εἰς οὐρανόν». ̓ Ανεβαίνει μὲ 
τὴ δική Του δύναμη, μὲ μοναδικὴ μεγα-
λοπρέπεια. Δὲν χρειάσθηκε ἅρμα οὔτε 
πύρινους ἵππους. Γνώριζε καλὰ τὸν 
δρόμο πρὸς τὸν οὐρανό, γιατὶ ἦταν «ὁ 
Κύριος ἐξ οὐρανῶν», «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς». Καὶ 
οἱ μαθηταὶ χαίρουν, γιατὶ βλέπουν τὸν 
θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ. ̓ Ανεβαίνει θριαμ-
βευτής, χωρὶς νὰ γνωρίση πιὰ θάνατο. 
Καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ γεμίζει τὴν καρδιά 
τους μὲ ἀνέκφραστη χαρά. Ὅταν πρὸ 
τοῦ πάθους τοὺς ἔλεγε: «Συμφέρει ὑμῖν, 
ἵνα ἐγώ, ἀπέλθω», «ἡ λύπη πεπλήρω-
κεν αὐτῶν τὴν καρδίαν». Τώρα ὅμως 
καταλαβαίνουν ὅτι ἡ ἀνάβαση αὐτὴ 
εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τους. Δὲν εἶναι 
ἐγκατάλειψη. Εἶναι φροντίδα. ̓Απὸ ἐκεῖ 
θὰ στείλη τὸν παράκλητο, τὸ Πνεῦμα 
τῆς ἀληθείας, γιὰ νὰ τοὺς κατευθύνη, 
νὰ τοὺς διδάσκη, νὰ τοὺς στηρίζη στὶς 
δυσκολίες τους. 
Χαίρονται οἱ μαθηταὶ καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς 
χαίρονται καὶ οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώ-
νων. Ἡ ὑπόσχεσή Του εἶναι σαφής: ̓ Ανε-
βαίνω στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ μὴ λησμονῆτε 
ὅτι πατρίδα σας μόνιμη δὲν εἶναι ἡ γῆ. 
Εἶναι ὁ οὐρανός. Ἡ ἀχειροποίητη οἰκία 
σας ἕτοιμη τώρα, φωτόλουστη περιμέ-
νει μὲ ἀνοιχτὲς τὶς πύλες της. Ὁ οὐρανός 
ἔγινε πιὰ 6ατὸς γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος.
Ἡ ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὁποία παρέ-
λαβε μαζί Του ὁ Κύριος, βρίσκεται κοντὰ 
στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Οἱ οὐρανοὶ εἶναι 
δικοί μας. Τοὺς κατακτήσαμε ὄχι μὲ 
πολυδάπανα διαστημόπλοια, ἀλλὰ μὲ 
τὴν ἔνδοξη ̓Ανάληψη τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ. ̓ Ακριβῶς διότι «εἰς τὸ ἐσώτερον 
τοῦ καταπετάσματος πρόδρομος ὑπὲρ 
ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ε6ρ. στ΄ 19-20). 

Προπορεύθηκε γιὰ χάρη μας, γιὰ νὰ 
ἀκολουθήσουμε ἐμεῖς. «Ἡ τοῦ Χριστοῦ 
᾿Ανάληψις ἡμετέρα προαγωγή ἐστι καὶ 
ὅπου προεπορεύθη ἡ τῆς κεφαλῆς δόξα, 
ἐκεῖ κα λεῖται καὶ ἡ τοῦ σώματος ἐλπίς» 
(῞Αγιος Λέων).
᾿Ασύλληπτο θεῖο δῶρο ἡ ̓ Ανάληψη τοῦ 
Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ 
Χριστὸς ἀνελήφθη στοὺς οὐρανοὺς 
ὄχι μόνο ὡς Θεός, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρω-
πος. ̓ Αποπνευματισμένη καὶ θεωμένη 
τὴν ἀνθρώπινη φύση τὴν «συνήγειρε 
καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» 
(Εφεσ. 6́  6), παρὰ τὸν θρόνο τοῦ οὐρά-
νιου Πατέρα. «Τῆς γὰρ κεφαλῆς καθεζο-
μένης καὶ τὸ σῶμα συγκάθηται» (Χρυσό-
στομος). Ἕνεκα τῆς ἑνώσεώς μας μὲ τὸν 
Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος 
τῆς Ἐκκλησίας, κι ἐμεῖς 6ρισκόμαστε 
ἐκεῖ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. ̓Αρκεῖ νὰ εἴμα-
στε πνευματικὰ ἑνωμένοι μαζί Του καὶ 
νὰ μὴν ἀφήνουμε τὴν ἁμαρτία νὰ δια-
σπᾶ τὸν ὀργανικὸ αὐτὸ σύνδεσμο. Χάρις 
στὴν ̓ Ανάληψη «εἶδαν ἀρχάγγελοι ὃ 
πάλαι ἐπεθύμουν: τὴν φύσιν τὴν ἡμετέ-
ραν ἀπὸ τοῦ θρόνου ἀστράπτουσαν τοῦ 
6ασιλικοῦ, δόξῃ καὶ κάλλει στίλβουσαν 
ἀθανάτου» (Χρυσόστομος).
Ἡ ̓Ανάληψη εἶναι ἕνα μοναδικὸ γεγονὸς 
μὲ καθημερινὴ ἐπικαιρότητα. Δὲν εἶναι 
ἕνα παρελθόν. Εἶναι ἕνα διαρκὲς παρόν. 
Ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Ἕνα ἐνισχυ-
τικὸ κάλεσμα γιὰ μιὰ συνεχῆ ἀνάβαση 
πάνω ἀπὸ τὰ γήινα καὶ μικρά, στοὺς 
φωτεινοὺς ὁρίζοντες τοῦ ψυχικοῦ μεγα-
λείου, στὴν ἀτέλειωτη χαρὰ τοῦ οὐρα-
νοῦ, στὸν θρόνο τῆς θεϊκῆς δόξας, στὴν 
οὐράνια πατρίδα, ὅπου βρίσκεται δοξα-
σμένη, ἀποπνευματισμένη καὶ θεωμένη 
ἡ ἀνθρώπινη φύση μας.
Πῶς, λοιπόν, νὰ μὴ σκιρτᾶ ἀπὸ χαρὰ ὁ 
κάθε πιστός; Αν ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος καυχᾶται γιὰ τὰ μεγάλα ἐπιτεύγ-
ματα τῆς τεχνικῆς καὶ κάνει λόγο γιὰ 
τὸν «διαστημικὸ ἄνθρωπο», ὁ Χρι-
στιανὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ζῆ πολὺ περισσό-
τερο τὶς μεγάλες αὐτὲς πνευματικὲς 
κατακτήσεις καὶ νὰ μὴν παύη νὰ μιλάη 
γιὰ τὸν «ἄνθρωπο τῆς ̓Αναλήψεως». Τὸν 
ἄνθρωπο, ποὺ χωρὶς νὰ περιφρονῆ τὴ 
γῆ, ἔχει τὸ βλέμμα, τὴ σκέψη καὶ τὴν 
καρδιὰ στραμμένα στὸν οὐρανό. Τὸ δια-
στημικὸ ἅλμα εἶναι γιὰ τοὺς λίγους. Ἡ 
πνευματικὴ ἀνύψωση εἶναι γιὰ ὅλους. 
Ὁ «ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς» μᾶς καλεῖ. 
«Ανω σχῶμεν τὰς καρδίας».

O εμβολιασμός το 2021
Δώρο ζωής επήραμε
υγεία να μας δώσει 
κι από τον κορωνοϊό 
να μας ελευθερώσει.

Σαν κεραυνός εχτύπησε 
τη γη με την καρδιά της
μεγάλο πόνο έφερε 
σε όλα τα παιδιά της

Πολλοίς κόσμος κατέληξε 
εις τα νοσοκομεία
υπήρξε οδυνηρότερο 
εις τα γηροκομεία.

Οι νοσοκόμες κι οι γιατροί
δουλεύουν νύχτα μέρα
σε επικίνδυνη δουλειά
για να τα βγάλουν πέρα.

Ο κόσμος απαραίτητα
πρέπει να βοηθήσει
με μάσκες και απόσταση
πρέπει ν άκολουθήσει.

Κι έτσι όλοι μαζί
πρέπει να αντισταθούμε 
μπροστά στον κορωνοϊό
χωρίς να φοβηθούμε.

Όλα τα εργαστήρια
φάρμακα δοκιμάζουν
επιδημίες κι ιοί
γρήγορα να δαμάζουν.

Έτσι για δεύτερη φορά
αυτό δεν θα υπάρξει
γιατί ο κορωνοϊός
πολλά έχει διδάξει.

Αφιέρωμα στο πλήθος των εμβολιασθέντων.

Να είστε όλοι καλά στην υγεία σας.

Μαρία Κωνσταντακοπούλου
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20% OFF 
on your 
first order! 

C A T E R I N G
M E N U

@SOULAS.CA

500 A DANFORTH AVE.  TORONTO 
T.  (416)  778-0500

MINIMUM CATERING ORDER $150.00 

ORDER ONLINE
S O U L A S . C A
with 
FREE DELIVERY
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©2015 Audi Canada. Limited-time lease offers available through Audi Finance on approved credit, on select new and unregistered 2015 Audi A4 models. Example: *Lease a 2015 A4 2.0T Komfort quattro 6-speed with a base price of $42,595 (Q5 $44,855) which includes freight and PDI+ ($2,095) at 0.9% 
(Q5-2.9%_ APR for 36 months, with monthly payments of $368 (Q5-$498) per month . Air cond. tax ($100), EHF for tires ($29.20), PPSA ($51.50), OMVIC ($5), $460 (Q5-$570) security deposit, Dealer Admin Fee ($295) at signing, $2,998 (Q5 $3,998) down payment. License, insurance, registration, options, 
and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $20,210 (Q5-$26,450) excluding taxes. 12,000/year kilometre allowance; charge of $0.25 km for excess kilometres. **An in-store $2,000 (Q5-$1250) Spring Event Bonus (delivery allowance) available as a cash discount only on select new and 
unregistered 2015 Audi A4 sedan. Dealer participation is required. Offers only valid on transactions dated March 5, 2015 to March 31st , 2015.  Offers end March 31st, 2015, and are subject to change or cancellation without notice. Models may not be exactly as shown, some extra cost options shown.

 
  

 
 

Lou Tanos invites you.
Manager, Audi Brand Ambassador
Volume Sales Leader for Audi
P: 905-513-3893 direct
E: ltanos@dfcauto.com

Division of DFC Auto Group

Existing Audi customers may qualify 
for an additional 1% rate reduction.

Audi Uptown
Dreams sparked. Passion driven.

The Exclusive Audi Uptown Sales Event is on now.

Get Finance and lease rates from 1.48%

2021 Audi Q3 45 TFSI quattro Komfort S-tronic

for 48 months with
$3,038 down payment

Lease from

bi-weekly

Lease from

$198† 3.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$500
Includes

2021 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$2,888 down payment

Lease from

per month

Lease from

$518† 2.98%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,000
Includes

2021 Audi Q7 55 TFSI quattro Komfort

for 48 months with
$6,838 down payment

Lease from

per month

Lease from

$748† 3.48%†

Audi Uptown
Exclusive Credit

$1,500
Includes

Plus Receive up to $7,000 in Audi Uptown Credits

© 2021 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2021 Q3/Q5/Q7/A4 models. *Lease a 2021 Audi A4 Sedan TFSI quattro komfort/2021 Q3 45 TFSI quattro/2021 Q5 45 TFSI quattro Komfort/2021 Q7 55 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of Q7=$70,245/Q5=$48,845/A4=$45,395/Q3=$41,545 (including $2,295 
freight and PDI) at Q7=3.48%/Q5=2.98%/Q3=3.98%/A4=2.98% for 48 months, with monthly payments of Q7=$748/Q5=$518/month/A4=$418/mo./Q3=$198 Bi-weekly. Air conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), Q7=$6,838/Q5=$2,888/A4=$5,988/Q3=$3,038 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and 
first monthly or bi-weekly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is Q7=$42,708/Q5=$27,761/Q3=$23,175/A4=$26,169 (excluding taxes). Kilometre allowance of 12,000/year; charge of  $0.35/km for excess kilometres. Dealer participation is required. Offer available on approved credit only. An additional 1% loyalty-rate 
reduction is available to eligible current Audi Finance customers. Loyalty offer available on approved credit only to current Audi Finance customers who have terminated an Audi Finance lease contract within the last 90 days. The interest rate will not be below 0.0% per annum. Valid identification and proof of valid lease of current Audi are required. Rate reduction cannot be applied to Audi vehicles currently being 
financed or leased through Audi Finance that are not terminated during the eligibility period. Original Lessee and/or Co-lessee must be the Lessee/Borrower or Colessee/Co-borrower on the new contract. Offer is non-exchangeable and not redeemable for cash. Certain other conditions may apply. Offer expires on June 30th, 2021, and is subject to change or cancellation without notice. See Audi Uptown for further details 
or questions if any.
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο “Apollon” (698 Danforth 
Avenue). Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους εσάς που έχετε στείλει e-mail ή με 
έχετε τηλεφώνησει.  
Πολλοί από τους ανθρώπους που 
με καλούν για συμβουλές δεν είναι 
ασθενείς του Apollon και θα ήθελα 
να με στηρίξετε. Είναι πολύ εύκολο να 
αλλάξετε φαρμακείο. Το μόνο που πρέπει 
να κάνετε εσείς είναι να με καλέσετε στο 
416.463.1195 και εγω θα  κανονίσω τα 
υπόλοιπα.

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για το γλαύκωμα.
Το γλαύκωμα είναι μια σοβαρή, χρόνια 
πάθηση του οπτικού νεύρου και των 
οπτικών ινών του ματιού, που οδηγεί 

σε μορφολογικές αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο 
και στο οπτικό πεδίο. Είναι μια ύπουλη ασθέ-
νεια, γιατί δεν έχει συμπτώματα (με εξαίρεση 
κάποιους τύπους γλαυκώματος) και όταν εμφα-
νίζονται τα πρώτα συμπτώματα οι βλάβες είναι 
προχωρημένες και δυστυχώς μη αναστρέψιμες.

Αιτιολογία
Το γλαύκωμα συνήθως εμφανίζεται μετά τα 40. 
Πιο συχνά παρουσιάζεται σε άτομα με ιστορικό 
γλαυκώματος στην οικογένεια. Είναι μια κλη-
ρονομική νόσος κατά 20%. Εμφανίζεται επίσης 
συχνότερα σε μύωπες, διαβητικούς και χρήστες 
κορτιζόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπίας ανά-
μεσα στην παραγωγή και την αποχέτευση ενός 
υγρού που φυσιολογικά παράγεται στο εσωτε-
ρικό του ματιού.
Η διαταραχή αυτή μπορεί να προκαλέσει αυξη-
μένη ενδοφθάλμια πίεση, η οποία με τον καιρό 
είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες στο οπτικό 
μας νεύρο. Σε ορισμένους τύπους γλαυκώματος, 
πιθανόν συνυπάρχει μειωμένη αιματική ροή με 
συνέπεια το οπτικό μας νεύρo να μην διατρέφε-
ται σωστά.

Τύποι γλαυκώματος
 ª Χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας (το 

συχνότερο)
 ª Γλαύκωμα φυσιολογικής ή χαμηλής πιέ-

σεως
 ª Γλαύκωμα κλειστή ή στενής γωνίας (οξύ 

ή χρόνιο)
 ª Δευτεροπαθές γλαύκωμα (μετά τραύματα, 

εγχειρήσεις, φάρμακα κ.τ.λ)
 ª Συγγενές γλαύκωμα (εμφανίζεται στην 

πρώιμη παιδική ηλικία).

Παράγοντες κινδύνου
 ª Ηλικία -Η συχνότητα του χρόνιου απλού 

γλαυκώματος αυξάνει με την ηλικία. Είναι ασυ-
νήθιστο κάτω από την ηλικία των 40 αλλά η 
συχνότητά του αυξάνει στο 2% μετά την ηλικία 
των 40 και στο 4% του πληθυσμού μετά την ηλι-
κία των 80 ετών

 ª Φυλή -Οι μαύροι έχουν 4 φορές μεγα-

λύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους λευκούς να 
πάθουν γλαύκωμα. Το γλαύκωμα που εμφα-
νίζουν συνήθως είναι πιο επιθετικό και εμφα-
νίζεται σε νεαρότερη ηλικία. Οι ασιάτες έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να πάθουν γλαύκωμα κλει-
στής γωνίας.

 ª Οικογενειακό ιστορικό -Άτομα με οικογε-
νειακό ιστορικό γλαυκώματος έχουν περίπου 
4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
γλαύκωμα.

 ª Διαθλαστικά προβλήματα -Οι μύωπες 
παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ν’ αναπτύ-
ξουν χρόνιο απλό γλαύκωμα και οι υψηλοί 
υπερμέτρωπες ν αναπτύξουν γλαύκωμα κλει-
στής γωνίας

 ª Καρδιαγγειακοί παράγοντες -Οι πάσχο-
ντες από ημικρανία, σύνδρομο Reynaud, υπό-

ταση, σύνδρομο άπνοιας κατά τον ύπνο έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να πάθουν γλαύκωμα(ιδιαί-
τερα γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης)

 ª Λεπτός κερατοειδής -Ο κερατοειδής είναι 
ο διαφανής χιτώνας του ματιού μας που ευρί-
σκεται εμπρός από την ίριδα. Κερατοειδής 
λεπτότερος του μέσου όρου αποτελεί παράγο-
ντα κινδύνου τόσο για την εμφάνιση όσο και για 
την εξέλιξη του γλαυκώματος.

 ª Διαβήτης -Οι διαβητικοί παρουσιάζουν 
αυξημένο κίνδυνο ν αναπτύξουν γλαύκωμα αν 
και δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει απ ευθείας 
σχέση μεταξύ τους.

Tι πρέπει να κάνω αν έχω αυξημένο 
κίνδυνο για Γλαύκωμα;
Όλοι όσοι έχουν παράγοντες κινδύνου για 
γλαύκωμα πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο 
οφθαλμολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει τονο-
μέτρηση (μέτρηση της ενδοφθάλμια πίεσης) και 
βυθοσκόπηση (έλεγχο του οπτικού νεύρου) Αν 
υπάρχουν ύποπτα σημεία γλαυκώματος πρέπει 
να υποβάλλεται και σε εξέταση οπτικού πεδίου.

Θεραπεύεται το Γλαύκωμα;
H βλάβη στο γλαύκωμα είναι μόνιμη αλλά με 
την κατάλληλη αγωγή μπορεί να προληφθεί ή 
να ανασταλεί η εξέλιξη της. Η φαρμακευτική 
αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική ακόμη κι αν 

η όραση είναι ή φαίνεται ότι είναι φυσιολογική 
γιατί η επιδείνωση της μπορεί να συμβεί χωρίς 
να γίνει αντιληπτή από τον ασθενή.

Tι προσφέρει η θεραπεία;
Η θεραπεία βοηθά στο να μειώσει την ενδο-
φθάλμια πίεση. Ο γιατρός συχνά θέτει την πίεση 
στόχο. Αυτή είναι η πίεση που ο γιατρός θεωρεί 
ότι αναστέλλει την εξέλιξη της γλαυκωματικής 
βλάβης. Μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά-
λογα με την εικόνα του οπτικού νεύρου και του 
οπτικού πεδίου

Τύποι θεραπείας 
H αρχική θεραπεία συνήθως είναι οφθαλμικές 
σταγόνες που σκοπό έχουν να ελαττώσουν την 
ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχουν ομάδες τέτοιων 

φαρμάκων και ο γιατρός σας θα επιλέξει τις 
κατάλληλες για εσάς. Άλλα φάρμακα μειώνουν 
την παραγωγή υδατοειδούς υγρού, άλλα αυξά-
νουν την αποχέτευση και άλλα δρουν και με 
τους δύο τρόπους.
Για να είναι αποτελεσματικά τα φάρμακα θα 
πρέπει να μπαίνουν τακτικά και σε συνεχή 
βάση. Σε μερικούς ασθενείς η φαρμακευτική 
θεραπεία δεν είναι επαρκής και απαιτείται 
LASER ή χειρουργική θεραπεία.

Πώς να βάζω τις σταγόνες 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βάζετε τις σταγό-
νες σας. Ένας απλός τρόπος είναι να γύρετε το 
κεφάλι σας προς τα πίσω, να τραβήξετε προς τα 
κάτω το κάτω βλέφαρο και να ρίξετε τη σταγόνα 
στο χώρο που δημιουργείται ανάμεσα στο μάτι 
και στο βλέφαρο. Κλείστε απαλά τα μάτια και 
πιέστε με το δάχτυλο σας στην έσω γωνία του 
ματιού για περίπου 2-3 λεπτά. Έτσι και το φάρ-
μακο παραμένει περισσότερη ώρα στο μάτι και 
η πιθανότητα συστηματικών παρενεργειών μει-
ώνεται. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από 
μία σταγόνες αφήστε τουλάχιστον πέντε λεπτά 
μεταξύ τους.

Πρόληψη
Η καλύτερη θεραπεία για μια χρόνια νόσο όπως 
το γλαύκωμα είναι η πρόληψη. Σήμερα όλοι οι 

άνθρωποι, ιδιαίτερα αν ανήκουν σε μια από τις 
ομάδες υψηλού κινδύνου, που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, πρέπει να υποβάλλονται σε 
οφθαλμολογική εξέταση τουλάχιστον μια φορά 
τον χρόνο μετά την ηλικία των 35-40. Αυτό επι-
τρέπει την έγκαιρη διάγνωση και αποτρέπει τις 
δυσάρεστες μελλοντικές συνέπειες του γλαυκώ-
ματος. Το screening (προσυμπτωματικός έλεγ-
χος) για το γλαύκωμα είναι μια προληπτική γρή-
γορη εξέταση και προσπαθεί να διακρίνει ποια 
άτομα έχουν αρχικές αλλοιώσεις ή ποια είναι 
ύποπτα και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Ο γλαυκωματικός ασθενής μπορεί να ζει μια 
κανονική ζωή, αρκεί να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και την αγωγή που του συνέστησε ο 
γιατρός του, καθώς επίσης και να ελέγχεται 
συχνά. Μόνο με τον έλεγχο θα μπορούμε να 
γνωρίζουμε την εξέλιξη της νόσου και πώς θα 
την αντιμετωπίσουμε.

Τι να τρώτε 
Η μαύρη σοκολάτα, το κόκκινο κρασί, ο καφές 
και το πράσινο τσάι παρέχουν πολύτιμα αντιο-
ξειδωτικά που προστατεύουν τον αμφιβλη-
στροειδή και μάλιστα καταπραΰνουν τα 
συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 
με γλαύκωμα. Επίσης, η καθημερινή κατανά-
λωση φρούτων και λαχανικών είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη του γλαυκώματος. Οι ειδικοί 
συνιστούν τα πράσινα, φυλλώδη λαχανικά, τα 
ροδάκινα, τα πορτοκάλια και τα καρότα, καθώς 
μας παρέχουν μεγάλες ποσότητες αντιοξειδω-
τικών ουσιών.
Προτείνουν επίσης να καταναλώνουμε τρο-
φές πλούσιες σε ρετινόλη – όπως το συκώτι, το 
γάλα και το τυρί – αλλά και βιταμίνη Β1 – όπως 
το ψωμί και οι πατάτες – καθώς η επαρκής πρό-
σληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών μειώ-
νει στο μισό τον κίνδυνο γλαυκώματος. Μία από 
τις μελέτες υποδεικνύει ότι τα Ω-3 λιπαρά που 
βρίσκονται στα ψάρια και τους ξηρούς καρπούς 
επιβραδύνουν την εξέλιξη του γλαυκώματος, 
καθώς έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.

To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από 
τους ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, να μας 
τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 για 
να παραγγείλετε τις συνταγές σας λίγες 
μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοιμές 
για παραλαβή ή να τις κάνουμε delivery 
σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας 
ασφάλειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε 
στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι για να 
παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195) 
ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ TIMH 

ΗΜΙΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

2όροφο, 120 τ.μ.
Υπάρχουν όλες οι 
άδειες οικοδομής.

Σε οικόπεδο 
3 στρέμματα

 μαζί με πηγάδι, 
10 λεπτά 

από την θάλασσα,
17 μέτρα πρόσοψη 

στον κεντρικό δρόμο.
Η συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποηθεί 
και εδώ στο Τορόντο

Τηλέφωνο (μόνο σοβαρές προτάσεις) εδώ στο Τορόντο

416-303-9208
και  ζητήστε την κα Χαρούλα ή την κα Ευαγγελία

“Lovely spending time with lovebirds Peter and Constance. 
Happy to congratulate them on 50 years of marriage - 

a beautiful love story that is still being written.
 Look forward to our next visit!”

Η Μάντλιν Σίγκα ανέλαβε 
το ύπατο αξίωμα της Εφέτη 
Δικαστού της Νέας Υόρκης

Ι
στορική η σημερινή ημέρα για την 
Μάνλτιν Σίγκα (Madeline Singas) και κα-
τ΄επέκταση για την ομογένεια, καθώς α-
ναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά 

της ως Εφέτη Δικαστού της Πολιτείας της Νέ-
ας Υόρκης και το μεσημέρι θα προστεί της 
ορκωμοσίας της προσωρινού εισαγγελέων 
της Κομητεία Νάσο στο Λονγκ Αϊλαντ.
Η μέχρι χθες Εισαγγελέας της Κομητείας 
Νάσο Μάντλιν Σίγκα προτάθηκε από τον 
Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κου-
όμο. Η πολιτειακή γερουσία της Νέας Υόρ-

κης την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 επικύρωσε 
τις προτάσεις του κυβερνήτη για τον διορι-
σμό της ομογενούς εισαγγελέως της Κομη-
τείας Νάσο Μάντλιν Σίγκα και του δικαστή 
Anthony Cannataro στο Εφετείο της πολι-
τείας της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για το ανώτατο δικαστήριο της 
Πολιτείας το οποίο ιδρύθηκε το 1847, έχει 
την έδρα του στο Άλμπανι και απαρτίζεται 
από 7 συνολικά δικαστές οι οποίοι προτεί-
νονται από τον εκάστοτε κυβερνήτη και επι-
κυρώνονται από την πολιτειακή γερουσία.
Το Εφετείο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Η θητεία τους είναι 14ετής και με τον διορι-
σμό της ομογενούς Μάντλιν Σίγκα και του 
Άντονι Κανατάρο ολόκληρο το σώμα των 
εφετών δικαστών έχει διοριστεί από τον νυν 
κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.
Η Μάνλτιν  Σίγκα, σήμερα, Τετάρτη, 9 Ιου-
νίου 2021 το μεσημέρι θα προστεί της 
ορκωμοσίας της αναπληρωτού εισαγγελέως 
Joyce A. Smith ως προσωρινή Εισαγγελέας 
της Κομητεία Νάσο (Acting Nassau County 
District Attorney).
Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα τόσο για 
την ίδια την Μάνλτιν Σίγκα όσο και για την 
ίδια την ομογένεια, διότι η Μάντλιν Σίγκα 
καθίσταται η πρώτη Ελληνοαμερικανίδα 
με καταγωγή από τη μαρτυρική Γλύνα της 
Βορείου Ηπείρου – που επέζησε του ολο-
καυτώματος των Γερμανών – που θα φορέ-
σει την τήβεννο του Εφέτη Δικαστή.
Να διευκρινίσουμε ότι η «google translate» 

την οποία εμπιστεύονται αρκετά μέσα ενη-
μέρωσης – συμπεριλαμβανομένων και 
ομογενειακών μπέρδεψε τα πράγματα και 
το associate judge  το απέδωσαν λάθος και 
μάλιστα έγραψαν «την θέση της Αναπληρώ-
τριας Αναπληρώτριας Δικαστή στο Πολιτει-
ακό Εφετείο της Νέας Υόρκης θα αναλάβει η 
ομογενής εισαγγελική λειτουργός, Μαγδα-
ληνή Σίγκα (Madeline Singas)».
Από αριστερά τα παιδιά της Μπίλη και 
Ντέμη, η Μάντλιν Σίγκα ενώ ορκίζεται ο Θέο 
Αποστόλου και η πρόεδρος του Εφετείου 

Τζάνετ ΝτιΦιλόρε κατά την τελετή ορκωμο-
σίας τον Ιανουάριο του 2020. Φωτογραφία: 
Αρχείο Αναμνήσεων.
Η Μάνλτιν Σίγκα και οι άλλοι πέντε εφέτες 
αποκαλούνται associate judges και μόνο η 
πρόεδρος του Εφετείου Janet DiFiore απο-
καλείται chief judge
Αν και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης οι 
Δημοκρατικοί ελέγχουν και τους τρεις βρα-
χίονες της νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας η επικύρωση της υποψηφιότητας 
της Μάνλτιν Σίγκα πέρασε από συμπληγά-
δες διότι οι αντιρρησίες επικαλούνταν τον 
ρόλο της ως εισαγγελέα καριέρας. Καταλυ-
τικό ρόλο στην έγκριση της υποψηφιότητας 
από την Πολιτειακή Γερουσία, με 37 ψήφους 
υπέρ και 26 κατά έπαιξαν οι ομογενείς πολι-
τειακοί γερουσιαστές Μιχάλης Γιάνναρης, 
Άντριου Γουνάρδης και Τζέιμς Σκμουφής.  
Η Μάντλιν Σίγκα είναι εισαγγελέας καριέρας 
και τα επτά τελευταία χρόνια που ηγείται της 
Εισαγγελέας της Κομητείας Νάσο κατάφερε 
να αλλάξει τα δεδομένα και να μειώσει την 
εγκληματικότητα κατά 25%.
Έλκει την καταγωγή της από τη μαρτυρική 
Γλύνα της Βορείου Ηπείρου και είναι η 
πρώτη Ελληνοαμερικανίδα που έχει εκλε-
γεί ποτέ σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο. Γεν-
νήθηκε στην Αστόρια και αποφοίτησε από 
το Ημερήσιο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου 
Αστόριας.
Είναι παντρεμένη με τον Θέο Αποστόλου και 
έχει δίδυμα, τον Μπιλ και τη Ντέμη.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/ΠΗΓΗ: ANAMNISEIS.NET
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ΚΥΡΙΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΚΥΡΙΑ

ΕΩΣ 59 ΕΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞ
416.710.6419

Αποκλειστικη ζητάει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων  για live-out

Με περισσότερα από 15 χρονια εμπειρία στην Ελλάδα
Πρωί ή βράδυ, οποιαδήποτε ήμερα της εβδομάδας, 

προτίμηση πληρωμής μόνο Cash
Για περισσότερες πληροφορίες

416-457-6576
ζητήστε την Αννα

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΛΑ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΘΕΟΔΩΡΑ 
647-785-6528

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΪΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πωλείται οικόπεδο 4.120τμ 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με φανταστική 
πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο

 και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρίου
Η τιμή είναι απίστευτη

Τηλ. στην Ελλάδα
011-30-2634301648

 ή 011-30-6987817476

House & Condo Painters
ZHTOYNTAI ΕΡΓΑΤΕΣ

με δικό τους αυτοκίνητο και εργαλεία.
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία.

Πάρα πολύ καλός μισθός - Άμεση πρόσληψη
Τηλέφωνο στον κ. Δημήτρη

674.669.0977

Γνωστό Ζαχαροπλαστείο 
της παροικίας μας ζητά

ΠΟΛΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Σίγουρη δουλειά με πολύ καλή αμοιβή 
για τον κατάλληλο. Άμεση πρόσληψη

Τηλέφωνο στον κ. Κώστα

416.602.2739

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΜΟΛΙΣ 50 ΒΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, 45τμ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΒΑΓΓΕΛΗ
416.463.1663
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Τ
ην Πέμπτη σημειώθηκαν στο 
Οντάριο   870  νέα κρούσματα.
O αριθμός είναι ελαφρά αυξη-
μένος από τα 411 κρούσματα 

την Τετάρτη.
Αυτή ήταν η μικρότερη σε αριθμό 
αύξηση των κρουσμάτων από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο
Τα 114 κρούσματα εμφανίστηκαν στο 
Τορόντο, άλλα 130 στην περιοχή του 

Πιλ.
Δυστυχώς επιπλέον 11 άνθρωποι έχα-
σαν την ζωή τους στην επαρχία εξαι-
τίας της πανδημίας.
Από την Παρασκευή η επαρχία ξεκινά  
με το πρώτο βήμα της επανέναρξης 
της οικονομίας ανοίγοντας τους υπαί-
θριους χώρους σε εσ τ ιατόρια. Για 
περισσότερες πληφορίες διαβάστε τη 
σελίδα 17.

590 κρούσματα στο Οντάριο την 
Πέμπτη, 11 νέοι θάνατοι

Η Air Canada θα ανακαλέσει 2.600 
εργαζόμενους καθώς η ζήτηση για ταξίδια 
επανέρχεται

Η 
Air Canada αναφέρει ότι 
θα ανακαλέσει περισσότε-
ρους από 2.600 υπαλλήλους 
καθώς προετοιμάζεται για 

αύξηση της ζήτησης για πτήσεις.
Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι οι 
υπάλληλοι που ανακλήθηκαν θα περι-
λαμβάνουν διάφορους ρόλους, συμπε-
ριλαμβανομένων των αεροσυνοδών, 
και θα επανέλθουν σταδιακά τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο.
Ο εκπρόσωπος της Air Canada, Peter 
Fitzpatrick, λέει ότι η αεροπορική εται-
ρεία κινήθηκε για να ανακαλέσει τους 
εργαζόμενους, επε ιδή βλέπει τους 
εμβολιασμούς να αυξάνονται, τις περι-
πτώσεις COVID-19 να μειώνονται και οι 
κυβερνήσεις να χαλαρώνουν τους περι-
ορισμούς.

Ό
σοι ζουν σε σημεία πρό-
σβασης COVID-19 όπου ε-
ξαπλώνεται το Delta, η πιο 
μεταδοτική παραλλαγή του 

COVID-19, θα μπορούν να λάβουν τη 
δεύτερη δόση εμβολίου τους νωρίτερα.
Από τις 14 Ιουνίου, οι κάτοικοι στις 
περιοχές των Toronto, Peel Region, 
Porcupine, Halton Region, Waterloo, 
Wellington-Dufferin-Guelph και York 
Region θα είναι επιλέξιμοι να κάνουν 
κράτηση για τις δεύτερες δόσεις τους, 
εάν έλαβαν την πρώτη τους δόση πριν 
από τις 9 Μαΐου.
Μπορεί να γίνει κράτηση μέσω του 
συστήματος κρατήσεων του Οντάριο 
και απευθείας μέσω μονάδων δημό-
σιας υγείας που χρησιμοποιούν το δικό 
τους σύστημα κρατήσεων.
Η επαρχία θα παρέχει πρόσθετη κατα-
νομή δόσεων εμβολίου σε αυτές τ ις 
περιοχές μόλις χρησιμοποιηθεί πλήρως 
το τοπικό απόθεμα.

Όποιος έλαβε το εμβόλιό του πριν από 
τις 18 Απριλίου και οποιοσδήποτε άνω 
των 70 είναι επί του παρόντος επιλέ-
ξιμος να κάνει κράτηση για τη δεύ-
τερη δόση. Το συντομότερο χρονοδι-
άγραμμα εμβολίων είναι 28 ημέρες για 
όσους έλαβαν Pfizer και Moderna.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού 
για το 2ο εμβόλιο έαν 
εμβολιαστήκατε πριν τις 9 Μαΐου 
και μένετε σε hotspot περιοχή

Ο
ι κάτοικοι στο Τορόντο θα πρέπει 
να συνεχίσουν να φορούν μάσκες 
σε επιχειρήσεις μέχρι το φθινόπω-
ρο, αφού η πόλη ενέκρινε την επέ-

κταση των κανονισμών COVID-19 την Τετάρ-
τη.
Η πόλη ανέφερε ότι οι κανονισμοί, οι οποίοι 
αναμένεται να λήξουν σήμερα, έχουν παρα-
ταθεί μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του 
συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτω-
βρίου, βάσει σύστασης του Ιατρικού Λειτουρ-
γού του Τορόντο, Dr. Eileen de Villa.
Η απόφαση της Τετάρτης σημαίνει ότι οι κάτοι-
κοι θα πρέπει να διατηρούν σωματική από-
σταση σε πάρκα της πόλης ή σε δημόσιες πλα-
τείες και θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν 

μάσκες ή καλύμματα προσώπου σε κοινόχρη-
στους χώρους επιχειρήσεων, διαμερισμάτων 
και συγκροτημάτων.
Επίσης, οι πολυκατοικίες στην πόλη θα πρέ-
πει να διατηρούν κλειστούς τους μη απαραί-
τητους κοινόχρηστους χώρους, όπως γυμνα-
στήρια και πισίνες.
Η πόλη θεωρεί ότι ο αντίκτυπος του COVID-
19 συνεχίζεται στο Τορόντο με τις παραλλαγές 
του ιού που αυξάνουν τόσο τον κίνδυνο μετά-
δοσης όσο και σοβαρές ασθένειες ή θάνατο.
Οι κανονισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ για περισ-
σότερο από ένα χρόνο και όποιος πιάστηκε 
παραβιάζοντας τους κανόνες θα μπορούσε 
να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόστιμο άνω 
των 750 $.

Το Τορόντο επεκτείνει τη χρήση μάσκας 
κι άλλα νομοθετικά μέτρα  κατά του 
COVID-19 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου



41ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Ιουνίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com



43ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Ιουνίου 2021

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com



LIFE 45ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Ιουνίου 2021
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Ιρίνα Σάικ:
Σκέτη κόλαση η νέα της διαφήμιση

«Φωτιά» στο 
διαδίκτυο έβαλε η νέα 
διαφήμιση της Ιρίνα 
Σάικ η οποία πόζαρε 
με σέξι εσώρουχα για 
λογαριασμό γνωστής 
εταιρείας.
Το διάσημο μοντέλο 
απέδειξε στα 34 της 
χρόνια ότι διαθέτει 
κορμί… 20άρας!

Η συνεργασία του 
διάσημου μοντέλου 
με την εταιρεία έχει 
ξεκινήσει εδώ και 
χρόνια με την Ιρίνα 
Σάικ να αποτελεί την 
καλύτερη προώθηση 
των προϊόντων της 
συγκεκριμένης εταιρείας.
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H 
Ελευθερία Ελευθερίου κατάφερε 
να παραμείνει στον Αγιο Δομίνικο 
για 3,5 μήνες και πέρα από τα ρού-
χα, τα αναμνηστικά και τ ις εμπει-

ρίες σ τ ις αποσκευές της, συγκέν τρωσε και 
στον κουμπαρά της ένα διόλου ευκαταφρό-
νητο ποσό.
Η τραγουδίστρια που ανήκε στην ομάδα των 
Διάσημων, σύμφωνα με τα ποσά που έχουν 
διαρρεύσει, αποταμίευε στον κουμπαρά της 
4.000 με 4.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει πως για τις 14 περίπου εβδο-
μάδες παραμονής της στο Survivor 4 υπολο-
γίζεται ότι έφυγε από το παιχνίδι με περίπου 
56.000€ – 63.000€.
Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν υποψήφια με 
τους Τριαν τάφυλλο, Παύλο Γαλακτερό και 
Κώστα Παπαδόπουλο, όμως το κοινό απο-
φάσισε να κρατήσει τους τρεις άνδρες σ το 
παιχνίδι και να δείξει την πόρτα της εξόδου 
σε εκείνη.

Survivor : Δεν θα πιστεύετε πόσα χρήματα 
συγκέντρωσε η Ελευθερία Ελευθερίου

Το επόμενο superset 
θα το επιμεληθεί η Εύη 
Μπέκα

Πόσους λόγους χρειάζεσαι για 
να αρχίσεις εντατικά μαθήματα 
personal training; Όσους κι αν έχεις, 
σου έχουμε τον σημαντικότερο. 
Ακούει στο όνομα Εύη Μπέκα, 
μένει στην Γλυφάδα και δηλώνει 
personal trainer, fitness coach και 
designer. Έχει ασχοληθεί με τη 
δημοσιογραφία στον ΑΝΤ1, έχει 
σπουδάσει κοινωνιολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχει κάνει 
μεταπτυχιακό στα οικονομικά αλλά 
τελικώς την κέρδισε η γυμναστική. 
Εκτός από τη γυμναστική, έχει 
μεγάλο πάθος και με τα ταξίδια, κάτι 
που αποκαλύπτει συχνά πυκνά μέσω 
του προσωπικού της λογαριασμού.

«Κόβει» την ανάσα 
με τις καλοκαιρινές 
φωτογραφίες της

Η εντυπωσιακή Γωγώ 
Μαστροκώστα δεν έχει τίποτα να 
ζηλέψει από μία 20αρα καθώς 
το κορμί της ανάβει φωτιές και 
μία ματιά στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram και τις 
φωτογραφίες της με μαγιό θα σε 
κάνει να καταλάβεις τι εννοούμε. 
Το θεϊκό κορμί που διαθέτει είναι 
αποτέλεσμα σκληρής γυμναστικής, 
ενώ όπως ξέρουμε, η όμορφη 
Γωγώ αγαπάει και το Kick Box-
ing. Εμείς αυτό που έχουμε να 
κάνουμε είναι να τη θαυμάζουμε 
και να πούμε ένα τεράστιο 
μπράβο!

Η επική απάντησή του 
για το αν υπήρξε ερωτική 
πράξη στο ριάλιτι!

O Αλέξης Παππάς μιλά για το Sur-
vivor στο Love It του ΣΚΑΪ. Η πιο 
δύσκολη στιγμή του στο παιχνίδι 
ήταν όταν είδε εκτός εαυτού τον 
Ηλία Μπόγδανο εξαιτίας μίας 
ατάκας του. Και δεν δίστασε να 
πει: «Είπε η Ελευθερία Ελευθερίου 
ότι έγινε σεξ στο Survivor;» και 
άρχισε να ξεροβήχει αμέσως όλο 
νόημα!
Και κατέληξε λέγοντας: «Θα ήθελα 
να κερδίσει το Survivor ο Σάκης 
αλλά πιστεύω ότι θα το κερδίσει ο 
Ηλίας».

Δ
ίνουν και παίρ-
νουν οι φήμες 
για τον επόμε-
νο Έλληνα ερ-

γένη. Ποιος θα θελήσει 
να πάρει τη θέση του Πα-
ναγιώτη Βασιλάκου στο 
Bachelor και να βρει την 
εκλεκτή της καρδιάς του; 
Το Πρωινό έκανε κάποιες 
αποκαλύψεις που προ-
κάλεσαν πολλές συζητή-
σεις. Καταρχήν έγινε η α-
ποκάλυψη ότι ο επόμενος 
Έλληνας Bachelor μπορεί 
να πάρει και 100.000 ευ-
ρώ, ποσό πολύ μεγάλο. 
Μπορεί το Battle of the 
Couples να ήταν αποτυ-
χία, αλλά το Bachelor εί-
χε προκαλέσει το ενδια-
φέρον του κοινού. Ένας 
από τους εκλεκτούς που 
αναφέρθηκαν είναι και ο 
Γιώργος Μανίκας. Ωστό-
σο, ο ίδιος απάντησε με 
χιουμοριστικό τρόπο με 
μια ανάρτηση του στο 
Instagram, διαψεύδο-
ντας ουσιαστικά τις φή-
μες. “Με 100k και τον γιο 
μου να είναι μαζί για να 
κουμαντάρει τις μισές, το 
σκεφτόμαστε”.

Θα είναι ο Γιώργος Μανίκας ο 
επόμενος Έλληνας εργένης; –

Σολωμού: Οι αρετουσάριστες φώτο της 
με εσώρουχα

Η 
ηθοποιός με α-
φορμή το βί-
ντεο – παραλή-
ρημα της Αφρο-

δίτης Λατινοπούλου, που 
έχει κάνει τον γύρο του 
διαδικτύου, έχει προκα-
λέσει την αντίδραση των 
celebrities και ανάμεσα 
στις επώνυμες κυρίες είναι 
και η Μαρία Σολωμού η ο-
ποία δεν δίστασε να δεί-
ξει τις ατέλειές της και μι-
λά γι’ αυτές! Η Μαρία Σο-
λωμού αφού δημοσίευ-
σε πέντε αρετουσάριστες 
φωτογραφίες της, ανα-
φέρθηκε στις ατέλειές της 
γράφοντας: «Μέσα σ όλη 
αυτήν την ινσταγκραμική 
φρενίτιδα και την αγωνία 
του ιδανικού ρετούς ένιω-
σα την ανάγκη να ανεβά-
σω κάποιες πραγματικές 
φωτογραφίες ,όχι για να 
το παίξω έξυπνη – έχου-
με πολλούς τέτοιους έτσι 
κι αλλιώς-αλλά για την α-
πομυθοποίηση του πράγ-
ματος ….. βαριέμαι αυτήν 
την κρυφή ενοχή της ατέ-
λειας !
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Ο
ι πόζες της στο 
Instagram ήταν αυ-
τές που έκαναν την 
Bethany Moore ιδι-

αίτερα δημοφιλή στο συγκε-
κριμένο μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης. Το μοντέλο από την 
Αγγλία έχει αδυναμία στις σέξι 
πόζες, αλλά και στις πιο καλλι-
τεχνικές φωτογραφίες που α-
ναδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο τα κάλλη της, αναστα-
τώνοντας ευχάριστα και τους 
followers της. 

Η Αγγλίδα που θα σου φτιάξει τη 
διάθεση

Το σέξι κορίτσι του MotoGp θα Το σέξι κορίτσι του MotoGp θα 
κατακτήσει την καρδιά σου κατακτήσει την καρδιά σου 

Η 
Ροζάνα Αρκλ, το 32χρονο 
καυτό μοντέλο από τη Νέα 
Ζηλανδία που κατέκ τησε 
την καρδιά κάθε φίλου των 

δύο τροχών ξεκίνησε την καριέρα 
της ως κορίτσι του MotoGP και έγινε 
πολύ γρήγορα ιδιαίτερα δημοφιλής 
στα social media.
Μάλισ τα, κατάφερε να μετατρέψει 
την ενασχόλησή της με το Instagram 
σε δουλειά πλήρους απασχόλησης, 

η οποία της αποφέρε ι μέ χρι και 
3.000 ευρώ γ ια κάθε ποσ τάρισμά 
της.
Η Ροζάνα έ χε ι  φιλοξε νηθε ί  σ το 
παρε λθόν σ τ ις  σε λίδε ς  περιοδι -
κών όπως το Playboy,  το Spor t s 
Illustrated και το Zoo, ενώ είχε πρω-
ταγωνισ τήσει σε ένα ριάλιτ ι σόου 
που αφορούσε Νεοζηλανδούς που 
κυνηγούσαν τα όνε ιρά τους σ την 
Αυστραλία.

Ο
λοένα και περισ-
σότερα νέα παι-
διά εμφανίζονται 
στον φακό και τα 

φώτα της δημοσιότητας πέ-
φτουν επάνω τους. Ένας από 
αυτούς είναι και ο 22χρονος 
Tanner Buchanan, τον οποίο έ-
χουμε όλες αγαπήσει μέσα α-
πό την επιτυχημένη σειρά του 
Netflix «Cobra Kai». Γεννημέ-
νος τον Δεκέμβριο του 1998, 
ο Tanner έκανε τα πρώτα του 
βήματα μέσα από τον ρόλο του 
στο κανάλι της Nickelodeon  
και τη σειρά «Game Shaker» 
αλλά και μέσα από τον ρόλο 
του ως Leo Kirkman στη σειρά 
«Designated Survivor». Παρά 
τις προηγούμενες εμφανίσεις 
του το κοινό τον έχει αγαπήσει 
ως… Robby Kee. Η ενσάρκω-
ση του χαρακτήρα στη σειρά 
«Cobra Kai» του Netflix έφερε 
πολλά θετικά σχόλια και μάλι-
στα πολλά κορίτσια κόλλησαν 
μαζί του, άλλωστε πρέπει να 
παραδεχτείς πως είναι ένας 
κούκλος.

Οι φωτογραφίες του Tanner Buchanan 
θα σε κάνουν να δείς το «Cobra Kai»

Σ
τις δύσκολες στιγ-
μές το ζήτημα είναι 
το… μεροκάματο να 
βγαίνει. Έτσι λοιπόν 

μία παίκτρια της Τσάρλτον Α-
θλέτικ, αφού «απολύθηκε» 
από την ομάδα της, είπε να 
εκμεταλλευθεί την αναμφι-
σβήτητη ομορφιά της και έγι-
νε πορνοστάρ! Το όνομά της 
είναι Μαντλίν Ράιτ και έπαιζε 
στην Τσάρλτον, η οποία όπως 
πολλές επαγγελματικές ομά-
δες έχουν και γυναικείο τμήμα, 
το οποίο μετέχει στο δικό του 
πρωτάθλημα.

Η ποδοσφαιρίστρια που το… γύρισε στις 
ερωτικές ταινίες
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Άρωμα Κουζίνας
με τη Νίκη Σταθά

Κέικ με καρότο 

ΥΛΙΚΆ

 ª Χτυπάμε σ το μίξερ τη ζάχαρη με το λάδι, ρίχνουμε το κον ιάκ, το 
χυμό πορτοκαλιού που μέσα έ χουμε διαλύσει τη σόδα, το ξύσμα 
πορτοκαλιού, το γαρύφαλλο, την κανέλα. 

 ª Προσθέτουμε το αλεύρι με το μπε ϊκιν πάουν τερ (κοσκιν ισμένα),ε-
ναλλάξ με το τριμμένο καρότο, ρίχνουμε την καρυδόψυχα και ανα-
κατεύουμε καλά. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε καλά τη φόρμα και 
ρίχνουμε το με ίγμα. 

 ª Ψήνουμε σ τους 350*βαθμούς Φαρενάιτ σ τ ις αν τ ισ τάσεις γ ια 45 με 
50 λεπτά σε καλά προθερμασμένο φούρνο. Το αφήνουμε να κρυώ-
σει καλά και αναποδογυρίζουμε. 

 ª Οταν ε ίναι εν τε λώς κρύο το πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

 ª Το γλυκό αυτό δεν φουσκώνει πάρα πολύ όπως τα υπόλοιπα κέ ικ.

 ª 1  1 / 2  φ λ υ τ ζ ά ν α  τ ο υ  κα φ έ 
ζάχαρη 

 ª 1/2 φλυτζάνα ηλιέ λαιο 
 ª 1 φλυτζάνα χυμό πορτοκάλι 
 ª 3 φλυτζάνε ς αλεύρι 
 ª 3 φλυτζάνε ς καρότο τριμμένα 

σ το τρίφτη 
 ª 1  φ λ υ τ ζ ά ν α  κ α ρ υ δ ό ψ υ χ α 

τριμμένη

 ª 1/2 κγ.  κανέ λα
 ª 1/2 κγ.  γαρύφαλ λο 
 ª 1 κγ.  σόδα 
 ª 2 κγ.  μπε ϊκ ιν πάουν τερ 
 ª 3 κσ. κον ιάκ 
 ª 1 κγ.  ξύσμα πορτοκαλιού. 
 ª Ζάχαρη άχνη γ ια σ τόλισμα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Ένας κρητικός πηγαίνει στο αεροδρόμιο, 
περνά από τον ανιχνευτή μετάλλων και ακού-
γεται το χαρακτηριστικό «Ντιν». Ο υπάλλη-
λος λέει στον κρητικό:
- Παρακαλώ αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά 
αντικείμενά σας.
Βγάζει ο κρητικός κέρματα, ζώνες κ.λ.π., 
τα ακουμπάει στον πάγκο, περνά ξανά από 
το μηχάνημα και ακούγεται ξανά «Ντιν». Ο 
υπάλληλος τον ρωτάει:
- Τα βγάλατε όλα;
- Όλα, εκτός από το κομπιουτεράτσι, λέει ο 
κρητικός και βγάζει κι ακουμπάει στον πάγκο 
μια πιστόλα ΝΑ!!!
- Μα, αυτό δεν είναι κομπιουτεράκι, αλλά 
όπλο!, απαντάει πανικόβλητος ο υπάλληλος.
- Ναι, αλλά εμείς τση Κρήτηηη, με αυτό 
λύνουμε τους λογαριασμούς μας!!!!

Πεθαίνουν τρεις φίλοι, ο Κώστας, ο Νίκος 
και ο Γιάννης και πηγαίνουν στην Κόλαση. 
Εκεί τους περιμένει ο διάβολος. 
Εκείνη τη στιγμή ανοίγει μία πόρτα και βλέ-
πουν και οι τρεις μία γυναίκα κακάσχημη, 
βρώμικη, πολύ χοντρή και πολύ κοντή. 
Λέει ο διάβολος:
- Κώστα, αμάρτησες και γι’ αυτό θα περά-
σεις όλη τη δεύτερη ζωή σου στο κρεβάτι 
με αυτή τη γυναίκα.
Και ήρθαν τα διαβολάκια, τον πήρανε και 
τον πήγαν σε εκείνη.

Μετά έρχεται η σειρά του Νίκου. Ανοίγει 
λοιπόν μια άλλη πόρτα και βλέπει μια άλλη 
γυναίκα ακόμα πιό άσχημη από την πρώτη, 
βρώμική, πολύ ψηλή, καμπούρα και ξερα-
κιανή. 
Λέει ο διάβολος:
- Νίκο, αμάρτησες και γι’ αυτό θα περάσεις 
όλη τη δεύτερη ζωή σου στο κρεβάτι με 
αυτή τη γυναίκα.
Και τα διαβολάκια τον παίρνουν και τον 
πηγαίνουν σε αυτή. Ο Γιάννης που είχε δει 
τα προηγούμενα δεν ήξερε τί να κάνει. Είχε 
τρομοκρατηθεί, φοβόταν μήπως του βγει 
καμία κακάσχημη, αλλά εκείνη τη στιγμή 
ανοίγει μια τρίτη πόρτα και εμφανίζεται η 
Σίντυ Κρώφορντ.  Ο Γιάννης τρελάθηκε, 
άρχισε να μονολογεί τί τυχερός που ήταν, 
οπότε λέει ο διάβολος:
- Σίντυ, αμάρτησες...

Σε μια από τις ώρες διδάσκαλίας η δασκάλα 
έβαλε στους μαθητές έκθεση και τους είπε 
να περιέχει κατι από: Ιστορία, Θρησκευ-
τικά, Βιολογία και να τελειώνει με μυστή-
ριο;Μετά από 3 λεπτά ο Τότός φωνάζει 
οτι τελείωσε και ζητά να βγει διάλειμμα. Η 
δασκάλα του γεμάτη απορία ζητάει να δια-
βάσει την έκθεση του. Δείτε τι έγραφε:
«Η χριστιανή (Θρησκευτικά) βασίλισσα 
(Ιστορία), έμεινε έγκυος ( Βιολογία), αλλά 
από ποιον;( μυστήριο) «

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα Κριέ μου δείξε προ-
σοχή στα μπερδεμένα λόγια, στην ασυνέ-
πεια, αλλά και σε κάθε μορφή επικοινωνίας 
σου. Αρκετές αποκαλύψεις μυστικών γίνο-
νται αυτή την περίοδο για αυτό φρόντισε να 
είσαι σίγουρος που εμπιστεύεσαι αυτά που 
δεν θες να φανερωθούν. Θα χρειαστεί να 
κάνεις κάποιες θυσίες για να υπερασπιστείς 
κάτι που αγαπάς πολύ!

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εβδομάδα φίλε μου Ταύρε, 
συγχύζεσαι και είσαι σε διλήμματα για 
ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά 
σου αλλά και τα αισθηματικά σου! Καθυ-
στερούν κάποια σχέδιά σου και αυτό 
σου προκαλεί μία έντονη ανασφάλεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Φίλε μου Δίδυμε, η νέα εβδομάδα φέρ-
νει καβγαδάκια, εντάσεις, αλλά και παρε-
ξηγήσεις τόσο για ζητήματα επαγγελμα-
τικά, όσο και για πολύ προσωπικές σου 
υποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή νιώ-
θεις να μπλοκάρονται. Προσπάθησε να 
αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις, ενώ 
καλό είναι να προστατέψεις το όνομά 
σου από λόγια και κουτσομπο-
λιά που μπορεί να γίνουν εις 
βάρος σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρ-
κίνε, αρκετά από όσα 
θα λέγονται γύρω σου 
αυτή την εβδομάδα θα 
σου ακούγονται μπερ-
δεμένα και θα είσαι 
αρκετά αναποφάσιστος, 
περιμένοντας για λίγο αργό-
τερα να πάρεις καθοριστικές απο-
φάσεις. Έχεις την ανάγκη να σκεφτείς και 
να βρεις λύσεις σε φλέγοντα ζητήματά σου 
και αυτό είναι κάτι που θα το κάνεις, προ-
σπάθησε να αποφύγεις την απαισιοδοξία 
όμως! Μία μετακίνηση σε παραθαλάσσιο 
μέρος είναι πολύ πιθανή!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, αυτή την εβδομάδα 
υπάρχουν πολλές επιθυμίες, σχέδια και 
όνειρα τα οποία αποτελούν το δικό σου 
κίνητρο για να δώσεις έναν μεγάλο αγώνα 
για να ικανοποιήσεις αυτά που θέλεις. 
Πολλά από αυτό που έχεις κατά νου, αφο-
ρούν το παρελθόν σου και αναγνωρίζεις ότι 
τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να διαλευ-
κάνεις τα μυστήρια που σε έχουν πάει πίσω.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε μου Παρθένε, αρκετά θολό είναι το 
τοπίο των προσωπικών σου σχέσεων αυτή 
την εβδομάδα. Δημιουργούνται καβγαδά-
κια και συγχύσεις με τους ανθρώπους που 
συνδέεσαι στενά και όσο και να προσπα-
θείς να συμβιβαστείς θα αισθάνεσαι ότι οι 
άλλοι γύρω σου ξύνουν τα νύχια τους για 
να σε προκαλέσουν! Επιπλέον, δείξε προ-
σοχή γιατί κάποιος είναι πολύ πιθανό να 
θέλει να σε ξεγελάσει αυτό το διάστημα.

ΖΥΓΟΣ
Φίλε μου Ζυγέ, από το ξεκίνημα της εβδο-
μάδας σε διακατέχει το άγχος και προσπα-
θείς να βάλεις σε μία τάξη τις υποθέσεις 
και τις εκκρεμότητές σου. Πάντα όμως κάτι 
θα συμβαίνει που θα σε πηγαίνει πίσω και 
εκεί είναι που θα θυμώνεις και θα χάνεις το 
πρόγραμμά σου! Ζητήματα άσκησης, δια-
τροφής, προσωπικής ευεξίας μπορείς να τα 
προχωρήσεις, αρκεί να μην μου αρχίσεις 
πάλι τις δικαιολογίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε μου Σκορπιέ, η εβδομάδα είναι κομ-
μένη και ραμμένη στα μέτρα σου γιατί το 
θετικό της είναι ότι θα έχεις πλούσιες ιδέες, 
εμπνεύσεις, αλλά και ευκαιρίες για ρομα-
ντζάδες , τρυφερότητες, φλερτ και ικανο-
ποιήσεις. Είναι πολύ πιθανό να κάνεις και 
μία μετακίνηση που θα σε αναζωογονήσει 
σημαντικά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, κι ενώ προσπαθείς 
να συνέλθεις από την Έκλειψη Σελήνης που 
προηγήθηκε στο ζώδιο σου, οι καταστά-
σεις ακόμα δεν σε αφήνουν. Το τετράγωνο 

Ήλιου – Άρη, φέρνει ενδοοικογενει-
ακές συγκρούσεις ή απλά εσύ 

είσαι ευερέθιστος αρκετά 
και ξεσπάς νεύρα σε πρό-

σωπα που αγαπάς. Η 
σύνοδος Άρη – Ποσει-
δώνα κάνει θολό το 
τοπίο γύρω σου , ενώ 
χρειάζεται να προ-
σέξεις σε ζημιές στο 

σπίτι, ή ακόμα και σε 
επιπόλαιε ς δράσε ις 

δικές σου! 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η εβδομάδα 

ξεκινά με ένταση και εκνευρισμό για ζητή-
ματα εργασιακά και είναι πολύ πιθανό κάτι 
να σου πουν που θα το παρεξηγήσεις! Βάλε 
νερό στο κρασί σου και προσπάθησε αυτό 
το διάστημα να μην ζορίζεις πολύ τον εαυτό 
σου!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, σε ένα τόσο τετα-
μένο κλίμα εσύ φαίνεται ότι το διασκεδά-
ζεις, περνάς καλά, κάνεις όνειρα και σχέδια, 
ενώ και η αισθηματική σου ζωή αρχίζει να 
γίνεται αρκετά πιο πιπεράτη και ενδιαφέ-
ρουσα! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, η εβδομάδα έχει τους 
εκνευρισμούς τους και το τετράγωνο Ήλιου 
– Άρη σε κάνει ιδιαίτερα απότομο και νευ-
ρικό με τα πρόσωπα που αγαπάς και είναι 
κοντά σου! Δεν παύει όμως αυτές τις μέρες 
να είσαι και αρκετά συγχυσμένος, σε διλήμ-
ματα ή να αναβάλεις σημαντικές αποφά-
σεις, είτε γιατί τα δεδομένα δεν σε καλύ-
πτουν είτε επειδή αισθάνεσαι ότι έχουν 
διαψευστεί κάποια σχέδια και προσδοκίες 
σου! Δείξε προσοχή ποιους ανθρώπους 
εμπιστεύεσαι.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Άποψη της Ακρόπολης, μάλλον 
από το Θησείο, περίπου 1922

Καφέ Κλαμπ Αεροπλάνο στο 
43ο χιλιόμετρο 

Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, 
στο Αιγίνιο Πιερίας και ορατό 

από την εθνική οδό

Ο Λευκός Πύργος το 1910

Χαλκίδα.  Ξενοδοχείο 
Παλίρροια. Δεκαετία του 30, 
λήψη από το μπαλκονάκι του 

ξενοδοχείου “ΕΛΛΑΣ”

Η οδός Λυσίου στην Πλάκα, το 
1944

εταφορά του αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη θέση 
που, έκτοτε, βρίσκεται: στο προαύλιο της Παλαιάς Βουλής. Οι 
περαστικοί στη Σταδίου χαζεύουν το θέαμα, πίσω διακρίνεται 

το μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1954)

Χαλάνδρι, Λεωφ. 
Πεντέλης, δεκ.’30 
- Εξοχικό κέντρο 

«Νεράιδα»

Γκάζι, Οδός Βουτάδων. Πιθανότατα δεκαετία 
1950. Πρώτη ύλη για την παραγωγή του αερίου 

ήταν ο λιθάνθρακας.. Για δεκαετίες στην οδό 
Βουτάδων και τα υπόλοιπα δρομάκια πίσω από 
τις κεντρικές αγορές γινόταν εμπόριο χασίς και 
άκμαζε η πορνεία, αλλά η γειτονιά νέκρωσε τη 

δεκαετία του 60΄

Στην παράγκα-καφενείο του Αλ. 
Μπαλαλά, «Θεραπευτήριον 

Μελαγχολίας», Στην πόρτα δεξιά 
ζωγραφισμένο ένα μπουζούκι!

Η παρέα του Ν. Μάθεση 
χορεύει χασάπικο, υπό τον 

ήχο της λατέρνας, στην 
Κούλουρη (Σαλαμίνα) στις 

23-8-1927
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Αρνείται πεισματικά να υποταχθεί 
στις βουλές της τουριστικής 
προόδου. Κι όμως, πρόκειται για 
έναν από τους top ανερχόμενους 
προορισμούς της χώρας μας. Ο 
λόγος απλούστατος. Η Ανάφη 
διατηρεί την απλότητά της 
-σε αντίθεση με τη γειτονική 
κοσμοπολίτισσα Σαντορίνη-, 
κερδίζοντας τη συμπάθεια όσων 
αναζητούν κάτι διαφορετικό και 
συνάμα αυθεντικό.

Τ
ο λιμανάκι του Αϊ-Νικόλα δείχνει 
το δρόμο προς τη Χώρα, εκεί ό-
που πρωταγωνιστούν τα κατάλευ-
κα σπίτια τυπικής κυκλαδίτικης αρ-

χιτεκτονικής και τα ηλιόλουστα, υπερυ-
ψωμένα πεζούλια που μοιάζουν να απο-
τελούν συνέχεια του ορίζοντα. Cafe-bars 
και ταβέρνες «ασπάζονται» το νωχελικό 
καλοκαιρινό τέμπο, μεταδίδοντας ανάλο-
γα vibes. Όλος ο κόσμος γίνεται μία πα-
ρέα και με το που μεσημεριάζει ξεχύνεται 
στις παραλίες: το Κατσούνι, το Ρούκουνα 
και τον Μέγα Ποταμό. Exotic αίσθηση και 
όση «ανάπτυξη» απαιτείται, ώστε να πα-
ρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στους 
λουόμενους.
Η Ανάφη είναι ένας μικρός παράδεισος, 
με ανέγγιχτες φυσικές καλλονές και παρα-
δεισένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ανάφη με 
διαταγή του Απόλλωνα ανεφάνη από το 
βυθό του Αιγαίου, για να προσφέρει κατα-
φύγιο στους Αργοναύτες.
Φτάνοντας ο επισκέπτης στον Όρμο του 
Αγίου Νικολάου αντικρύζει στο βάθος την 
υπέροχη Χώρα ν’ απλώνεται αμφιθεατρικά 
πάνω σ’ ένα λόφο. Η Χώρα της Ανάφης 
είναι χτισμένη στα ερείπια του βενετσιά-
νικου κάστρου και έχει ολόλευκα σπίτια με 
θόλους και στενά δρομάκια φτιαγμένα από 
πέτρα. Οι εκκλησίες, οι μικρές πλατείες, 
τα καμαροσκεπή και τα επιπεδόστεγα 
σπίτια, τα στενά δρομάκια και τα ασπρι-
σμένα σκαλάκια δημιουργούν ένα γραφι-
κότατο σύνολο. Τα λείψανα του ενετικού 
κάστρου έχουν ενσωματωθεί στον οικο-
δομικό ιστό του οικισμού. Στα πρότυπα 
της Χώρας Ανάφης, οι Kυκλαδίτες μάστο-
ρες που είχαν μεταναστεύσει στην Αττική 
έχτισαν στη δεκαετία 1860-1870 τον γρα-
φικό οικισμό των Αναφιώτικων στα ριζά 
του βράχου της Aκρόπολης, στην Αθήνα.
Η πεζοπορία, το ποδήλατο και τα γαϊδου-
ράκια που ακόμη χρησιμοποιούν οι ντό-
πιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να ανακα-
λύψετε το νησί μέσα από το δίκτυο μονο-
πατιών, συνολικού μήκους 18 χλμ., που 
διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της Ανά-
φης. Στο αναφιώτικο τοπίο ξεχωρίζουν 
τα «φουρνόσπιτα», παλαιές αγροικίες με 
κοιτώνα-αποθήκη και ιδιαίτερα μεγάλο 
φούρνο, και τα «μνημόρια», μικρά οστεο-
φυλάκια σε περίοπτες θέσεις.
Εξερευνήστε την αρχαία πόλη της Ανάφης 
στο λόφο Καστέλι σε πλαγιά του λόφου 
αναπτύσσεται η εντυπωσιακή νεκρόπολη 
με μνημειακούς τάφους και πολυάριθμα 

επιτύμβια γλυπτά. Εξορμήστε μέχρι τη 
θέση «Βρύση», κατάφυτη τοποθεσία στα 
βόρεια του νησιού με τρεχούμενα νερά 
και πλατάνια.
Το ανατολικό άκρο του νησιού παρουσι-
άζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ υψώνε-
ται ο επιβλητικός Κάλαμος (υψ. 480 μ.), 
δεύτερος υψηλότερος μονόλιθος μετά 
το Γιβραλτάρ, αναρριχητικό πεδίο υψη-
λών προδιαγραφών τα τελευταία χρόνια. 
Στους πρόποδες του Καλάμου βρίσκο-
νται το ιερό του Αιγλίτη ή Αναφαίου Απόλ-
λωνα και η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
(Κάτω Παναγιά). Στην κορυφή του Καλά-
μου φτάνει κανείς στη Μονή της Παναγίας 
της Καλαμιώτισσας (Άνω Παναγιά) μετά 
από πεζοπορία μιάμισης ώρας μέσα από 
ένα επιβλητικό ορεινό τοπίο. Η μεγαλει-
ώδης θέα προς το πέλαγος και τα γύρω 
νησιά αποζημιώνει με το παραπάνω για 
την προσπάθεια!

Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής
Το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής ή 
Παναγίας Καλαμιώτισσας βρίσκεται πάνω 
στο στενό ισθμό που χωρίζει τον κύριο 
όγκο του νησιού από τη χερσόνησο του 
Καλάμου. Είναι χτισμένο στη θέση του 
επιφανούς αρχαίου ναού του Απόλλωνα 
Αιγλήτη, ο οποίος συνδεόταν με το άστυ 
με τη λιθόστρωτη Ιερά Οδό (τμήματα της 
σώζονται μέχρι σήμερα). Σώζονται σε 
αρκετό ύψος τμήματα της τοιχοποιίας τόσο 
του ίδιου του ναού όσο και του περιβό-
λου του, που αποτελούν τμήματα και του 
σημερινού περιβόλου της Μονής.
Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως τις 
μέρες μας, η Μονή λειτουργεί ως προσκύ-
νημα με εξαιρετική απήχηση μέσα κι έξω 
από τα όρια της Ανάφης. Εκεί γίνεται στις 7-8 
Σεπτεμβρίου το μεγάλο πανηγύρι του νησιού.

Καστέλι
Ο λόφος της αρχαίας πόλης έχει ύψος 327 
μέτρα. Εδώ διακρίνονται τα ερείπια του 
άστεως της πόλης-κράτους των Αναφαίων, 
που ιδρύθηκε πιθανότατα τον 8ο π.Χ. 

αιώνα από Δωριείς αποίκους και κυριάρ-
χησε στη ζωή του νησιού ώς το τέλος του 
αρχαίου κόσμου.
Στο Καστέλλι, είναι ορατή η οχύρωση 
της πόλης και εκτεταμένα κατάλοιπα του 
νεκροταφείου της. Τα ευρήματα από τη 
ρωμαϊκή περίοδο, εποχή ακμής για το 
νησί είναι πλούσια και διεσπαρμένα στην 
περιοχή, με ιδιαίτερα εντυπωσιακή τη 
σαρκοφάγο που βρίσκεται δίπλα στο ιστο-
ρικό ξωκκλήσι Παναγιά στο Δοκάρι.

Κάλαμος
Ο πανύψηλος μονολιθικός βράχος, απρό-
σιτος από τη θάλασσα και δυσπρόσι-
τος από την ξηρά, αποτελεί στο σύνολό 
του μοναδικό μνημείο της φύσης για το 
νησί. Φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και 
παρουσιάζει εντυπωσιακά γεωμορφο-
λογικά στοιχεία. Ο βράχος κατοικήθηκε 
- περιστασιακά τουλάχιστον - στα μεσαι-
ωνικά χρόνια σαν θέση καταφυγίου από 
τους ποικιλώνυμους επιδρομείς.

Παναγία Καλαμιώτισσα
Πάνω στον βράχο του Καλάμου, χτίστηκε 
στα 1715 η μονή της Παναγίας της Καλα-
μιώτισσας, καθώς εκεί σύμφωνα με τον 
τοπικό θρύλο βρέθηκε φορητή εικόνα της 
Παναγίας. Το ερηπωμένο σήμερα μονα-
στήρι αποτελείται από ναό σταυροειδή 
με τρούλλο και μερικά κελιά. Η μοναδική 
θέα από την απόκρημνη τοποθεσία του 
καθώς και η ιδιαίτερη κομψότητα του κτί-
σματος εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη που 
θα ακολουθήσει το μονοπάτι μέχρι εκεί.

Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης
Η Συλλογή αποτελείται από τα αγάλματα 
και τις προτομές που εντοπίστηκαν με ανα-
σκαφές στην περιοχή του νεκροταφείου 
και στην αρχαία πόλη στο Καστέλι. Τα 
εκθέματα της Συλλογής στεγάζονται σε ένα 
μικρό χώρα δίπλα στην Κοινότητα Ανάφης.

Περίπατος
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας η Ανάφη 

είναι ο ιδανικός προορισμός. Διαθέτει 
πολλά μονοπάτια που είναι εύκολα προ-
σβάσιμα από τον επισκέπτη. Τα μονοπά-
τια οδηγούν σε όμορφους προορισμούς 
όπως στην Αρχαία πόλη το Καστέλι, στο 
ψηλότερο βουνό της Ανάφης στην Βίγλα, 
καθώς και μονοπάτι που συνδέει την 
Αρχαία Πόλη του νησιού με το Ιερό του 
Απόλλωνα, σημερινό μοναστήρι. Επίσης 
μέσα από τα μονοπάτια μπορεί κανείς να 
φτάσει στις όμορφες αμμουδιές και τους 
μικρούς κόλπους του νησιού, όπως στο 
Κατσούνι, στην Φλαμουρού, στους Αγίους 
Αναργύρους.

 ª Διαδρομή 1
Χώρα – Ρούκουνας – Μέγας Ποταμός – 
Μονή Ζωοδόχου Πηγής (7,8 km, περίπου 
2,5 ώρες)

 ª Διαδρομή 2
Ρούκουνας – Καστέλι (αρχαία πόλη) – 
Άγιος Μάμας – Μονή Ζωοδόχου Πηγής – 
Κάλαμος (9 km, περίπου 3 ώρες)

 ª Διαδρομή 3
Άγιος Δημήτριος – Άγιος Αντώνιος – Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής (7,2 Km, περίπου 3,5 
ώρες,)

 ª Διαδρομή 4
Χώρα – Σταυρός – Ραχίδι – Λάκκους (4 km, 
περίπου 1,5 ώρα)

 ª Διαδρομή 5
Σταυρός – Βίγλα – Παναγίας των Βουβών 
– (Συμιακός – Παναγία Φανερωμένη) – 
Λιβόσκοπος (4 km, περίπου 1,5 – 2 ώρες)

 ª Διαδρομή 6
Χώρα – Άγιος Γεώργιος – Μηλιές – Κάλ-
λιστα – Καστέλι (Αρχαία πόλη) (3,2 km, 
περίπου 2 ώρες)

Ψάρεμα
Όπως όλα τα κυκλαδίτικα νησιά έτσι και 
στην Ανάφη το ψάρεμα είναι ένα επάγ-
γελμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 
ψάρεμα γίνεται από τη θάλασσα με καΐκια, 
βάρκες με τη διαδικασία συρτής, παρα-
γάδι, δίχτυ. Βέβαια κάποιος μπορεί να 
ψαρέψει από τους μικρούς κόλπους του 
νησιού με καλάμι.

Ανάφη: Παρθένος τόπος

ΤΑΞΙΔΙ
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Οι δύο σκηνοθέτες 
υπογράφουν την νέα 
παραγωγή της Εναλλακτικής 
Σκηνής της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής που θα παρουσιάζεται 
για ένα μήνα στην 
διαδικτυακή της τηλεόραση

Δ
ύο καταξιωμένοι Έλλη-
νες σκηνοθέτες – ερμη-
νευτές, ο Μιχαήλ Μαρ-
μαρινός και ο Ακύλλας 

Καραζήσης ένωσαν τις καλλιτεχνι-
κές δυνάμεις τους για τις ανάγκες 
ενός νέο πρότζεκτ της Εναλλακτικής 
Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  
(ΕΛΣ). Πρόκειται για την παράστα-
ση με τον ιδιαίτερο τίτλο «Ο Κολο-
κοτρώνης ατενίζει το μέλλον Γυναί-
κες προετοιμάζονται για την επανά-
σταση κι εγώ, κάτι θα σκέφτομαι» 
που αποτελεί μια σύγχρονη και ε-
ξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγ-
γιση της Ελληνικής Επανάστασης με 
αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 
200 χρόνων από την έναρξή της. Η 
παραγωγή θα μεταδίδεται από τις 
18 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου στην 
GNO TV, την διαδικτυακή τηλεόα-
σης της ΕΛΣ.
Η παράσταση αυτή είναι φτιαγμένη 
από σκέψεις και ιδέες, από αφηγή-
σεις και τραγούδια, από ποίηση, 
χορό και ζωγραφική, από πρό-

σωπα και σώματα, από το φως και 
τον ήχο, από όσα εκφέρονται και 
όσα δείχνονται. Ανάμεσα σε άλλα 
χρησιμοποιεί και κείμενα της επο-
χής ως τεκμήρια μιας «πολύγλωτ-
της» πραγματικότητας. ‘Ενα άτα-
κτο και πολύ πλούσιο υλικό, γραμ-
μένο σε κάθε είδους διάλεκτο ή και 
γλώσσα, που μοιάζει να αποτελεί 
την άμεση, συγχρονική αντίδραση 
στα ιστορικά συμβάντα.
Η Επανάσταση του 1821 συχνά δια-
βάστηκε και ως η απαρχή των δει-
νών του νέου ελληνικού κράτους. 
Η κριτική στο εθνικό αφήγημα που 
σχετίζεται με τον απελευθερωτικό 
αγώνα του 1821 υπήρξε μέρος 
της ίδιας της διαδικασίας διαμόρ-

φωσής του. Ξεκινώντας από τους 
ήρωες της Επανάστασης, πολλοί 
από τους οποίους γνώρισαν τη 
χλεύη και την καταδίκη στη διάρ-
κεια της ζωής τους, και προχωρώ-
ντας στις διαμάχες ανάμεσα στις 
φατρίες και τις αντιπαλότητες των 
μεγάλων δυνάμεων, η Επανάσταση 
δεν υλοποιήθηκε από ένα ενιαίο 
και αδιαίρετο μέτωπο, αλλά υπήρξε 
συνισταμένη πολλών και διαφορε-
τικών προσεγγίσεων, που οδήγη-
σαν σε αντίστοιχες αφηγήσεις.
Η κριτική (στον αντίπαλο, στον 
Άλλο, στον συνοδοιπόρο) είναι 
συστατικό κομμάτι του νέου ελλη-
νικού κράτους. Αυτή την αγωνι-
στική όσο και ανταγωνιστική διά-

σταση της Επανάστασης και της 
υποδοχής της στη διαχρονία της 
νεότερης Ελλάδας θέλει να τονίσει 
η ανάθεση της Εναλλακτικής Σκη-
νής της ΕΛΣ στους σκηνοθέτες / 
ερμηνευτές Μιχαήλ Μαρμαρινό και 
Ακύλλα Καραζήση και τους πολύ-
τιμους συνεργάτες τους. Το νέο 
τους εγχείρημα φτιάχνει ένα υπό-
δειγμα τολμηρό, διαφορετικό και 
δημιουργικό, που αναπτύσσεται 
ανασύροντας βιώματα από τα τεκ-
μήρια του παρελθόντος. Βιώματα 
ανθρώπων πεθαμένων και χαμέ-
νων ανθρώπινων συνόλων που δεν 
μπορούν να πάρουν ζωή και ανάσα 
παρά μέσα από την ερμηνευτική 
τους ανασύσταση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδί-
ων Animasyros 2021 επιστρέφει για 14η 
χρονιά, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρί-
ου 2021, με κεντρική θεματική την Ελευ-

θερία.. Το πλούσιο πρόγραμμά της διοργάνω-
σης. που  τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελ-
λάδα 2021», θα παρουσιαστεί σε phygital μορ-
φή, σε φυσικούς χώρους στο νησί της Σύρου και 
ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται για 7η χρο-
νιά η Αγορά, εγκαινιάζοντας μία νέα στρατηγική 
συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης Animation 
Studio Folimage. Το στούντιο κινουμένων σχε-
δίων Folimage, σταθερός υποστηρικτής των ται-
νιών auteur, φημίζεται για τον πλούσιο κατάλογό 
του, που περιλαμβάνει περισσότερες από 45 ται-
νίες μικρού μήκους, καθώς και κλασικές τηλεο-
πτικές σειρές. Επικεντρώνεται, επίσης, στο πλή-
ρες φάσμα της ανάπτυξης κινούμενων σχεδίων, 
έχοντας ως στρατηγικό στόχο, από την ίδρυσή 
του ακόμη, την εκπαίδευση νέων δημιουργών. 
Σε αυτό το πνεύμα, η Folimage ίδρυσε το 1999 τη 
La Poudrière, μια σχολή ταινιών κινουμένων σχε-
δίων, το 2004 τη L’équipée, μια ένωση που προ-
ωθεί το ανιμέισον στον κινηματογράφο, καθώς 
και το πρόγραμμα Artist-in-Residence, που προ-
σφέρει στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να δημι-

ουργήσουν μια 5λεπτη προσωπική ταινία κινου-
μένων σχεδίων για παιδιά 5 έως 7 ετών, συνδυά-
ζοντας την κωμωδία και το χιούμορ.
Η συνεργασία με το Animation Studio Folimage, 
καθώς και οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τρα-
πέζια, τα σεμινάρια, οι συναντήσεις δικτύωσης 
που διοργανώνει φέτος η Αγορά, θα προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχο-
λείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχω-
σης, ή, απλώς, την αγαπά, να διευρύνει το δίκτυό 
του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί 

με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, 
να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και έρθει σε 
επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.
Για τον σκοπό αυτόν, η Αγορά σε συνεργασία 
με το Studio Folimage διοργανώνει ένα 4ήμερο 
εργαστήριο προετοιμασίας (Pitch Coaching 
Workshop), προσφέροντας τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες των επιλεγμένων projects στα 
pitch να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, για 
να παρουσιάσουν το υπό εξέλιξη έργο τους στο 
κοινό.

Samos Young 
Artists Festival: 
Επιστρέφει 
με πλούσιο 
πρόγραμμα 

Νέοι Έλληνες και ξένοι ανερ-
χόμενοι μουσικοί και κατα-
ξ ιωμένοι καλλιτ έ χνε ς θα 
συναντηθούν, για 11η χρο-
νιά φέτος στο αρχαίο θέα-
τρο Πυθαγορείου στη Σάμο  
για να ανταλλάξουν εμπει-
ρίες και σκέψεις σχετικά με τη 
μουσική και να παίξουν μαζί 
. Εκεί θα φιλοξηνηθεί, για 
ένα ακόμη καλοκαίρι, από τις 
7 έως και τις 13 Αυγούστου 
το μουσικό φεστιβάλ Samos 
Young Artists Festival.
Το φετινό πρόγραμμα εκτεί-
νεται από την προκλασική 
μουσ ική και το μπαρόκ 
μέχρι τη σύγχρονη δημιουρ-
γία και διαρκεί. Το φεστιβάλ 
συνεχίζει υπό την καλλιτε-
χνική διεύθυνση της Masha 
Ilyashov και του Αλέξη Καρα-
ϊσκάκη – Νάστου,  επιδιώ-
κοντας να παραμείνει βήμα 
μουσικού προβληματισμού 
και δραστηριότητας.
Μετά από την αναγκαστική 
παύση που επέβαλε η παν-
δημία, το Φεστιβάλ Νέων 
Καλ λι τ ε χ νών επισ τ ρέφε ι 
στην ελληνική περιφέρεια, 
τόσο για τους κατοίκους του 
νησιού, όσο και γ ια τους 
επισκέπτε ς του. Πρόκε ι-
ται για ένα από τα παλαιό-
τερα φεστιβάλ μουσικής του 
Βορείου Αιγαίου που πραγ-
ματοποιείται από το 2010 
ανελλιπώς ενώ το 2018 βρα-
βεύτηκε από την κριτική επι-
τροπή του Συλλόγου Μου-
σικής και Κριτικών Θεάτρου 
ως το «Καλύτερο Περιφερει-
ακό Μουσικό Φεστιβάλ στην 
Ελλάδα». Μέχρι σήμερα, 
έχουν συνυπάρξει περισ-
σότεροι από 150 διεθνούς 
φήμης μουσ ικοί εδραιώ-
νοντας έτσι τη Σάμο και το 
φεστιβάλ ως μουσικό προο-
ρισμό. Η τιμή του εισιτηρίου 
διατηρείται χαμηλή, 5 Ευρώ 
ανά συναυλία, ώστε να δοθεί 
η ευκαιρία σε ένα όσο το 
δυνατόν πιο πλατύ κοινό να 
συμμετέχει στις εκδηλώσεις. 

Μιχαήλ Μαρμαρινός - Ακύλλας Καραζήσης σε μια 
σύγχρονη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης 

Animasyros: Έρχεται τον Σεπτέμβριο με ζωντανές και 
ψηφιακές εκδηλώσεις 
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αθλητικά

SPORTSNEWS
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έ
φυγε με το κεφάλι ψηλά απ’ το Roland Garros 
η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα κορυφαία τε-
νίστρια δεν πέρασε το εμπόδιο της Κρεϊτσί-
κοβα, αν και βρέθηκε κοντά στη νίκη, ηττήθη-

κε 2-1 σετ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, διάρκειας 
άνω των τριών ωρών που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε έναν πόντο μακριά από 
την παρθενική της πρόκριση σε τελικό Grand Slam 
διοργάνωσης, όμως στο τέλος έφυγε με την πίκρα 
της ηττημένης από το Philippe Chatrier, γνωρίζοντας 
την ήττα από την “εφτάψυχη” Τσέχα τενί-
στρια.
Τόσο κοντά, αλλά και τόσο 
μακριά ταυτόχρονα. Η 
25χρονη Ελληνίδα είχε 
match point στο 3-5 
του 3ου set, όμως δεν 
κατάφερε να το αξι-
οποιήσει, ενώ λίγες 
στιγμές αργότερα 
δέχθηκε break όταν 
χρειάστηκε να σερ-
βίρει για την πρό-
κριση (4-5).
Τελικά, μετά από 3 
ώρες και 18 λεπτά 
σπουδαίας μάχης, η 
Μαρία ηττήθηκε από τη 
Νο33 τενίστρια στην παγκό-
σμια κατάταξη της WTA με 7-5, 
4-6, 9-7 και αποχαιρέτησε με ψηλά 
το κεφάλι, αλλά με μεγάλη δόση πίκρας, τη 
διοργάνωση στο Παρίσι.
Αν και έσωσε τέσσερα match points της Κρεϊτσί-
κοβα, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην τιτάνια 
προσπάθεια που κατέβαλλε για να φύγει νικήτρια 
από το court και ηττήθηκε από την πιο σταθερή και 
με λιγότερο άγχος στις κρίσιμες στιγμές, Τσέχα.
Στον παρθενικό Grand Slam ημιτελικό της καριέρας 
της, η Σάκκαρη εμφανίστηκε πιο σφιγμένη από την 
αντίπαλό της και δεν έπαιξε το τένις που μας είχε 
συνηθίσει τις προηγούμενες μέρες.
Στο τέλος, η Κρεϊτσίκοβα ανέβασε ρυθμό, έγινε το 
αφεντικό στο ματς και ξέφυγε από τα δόντια της 
Ελληνίδας, παίρνοντας την πρώτη πρόκριση της 
καριέρας της, σε τελικό Slam.

Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο θα προσπαθήσει 
να γράψει ιστορία, καθώς θα αγωνιστεί τόσο στον 
τελικό των διπλών, όσο και στον τελικό του μονού. 
Η Κρεϊτσίκοβα θα αντιμετωπίσει την Παβλιουντσέν-
κοβα στον τελικό του Roland Garros το Σάββατο στις 
16:00.
Στα του ημιτελικού, η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να 
έκανε λιγότερα αβίαστα λάθη (55 έναντι 58) και να 
είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες 
για break που τις εμφανίστηκαν (55% έναντι 47%), 

όμως δεν μπόρεσε να κατακτήσει αυτή 
τη σπουδαία νίκη.

Αν και το πλησίασε όσο ποτέ. 
Είχε match point στα χέρια 

της, στο σερβίς της Κρε-
ϊτσίκοβα στο 3-5 του 
καθορισ τ ικού set . 
Όμως δεν τις έφτασε. 
Η Τσέχα το έσωσε με 
ένα drive backhand 
στην ευθεία, μετά 
από δυνατό σερ-
βίς της και έμεινε 
ζωντανή στον αγώνα.

Εκείνο, ήταν το μεγάλο 
turning point της ανα-

μέτρησης. Η Κρεϊτσίκοβα 
παρέμεινε ψύχραιμη στους 

επόμενους πόντους και μετέ-
φερε την πίεση στη Μαρία, που 

δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί όταν 
σέρβιρε για την πρόκριση στο 4-5.

Αν και έσωσε ένα break point της Τσέχας με μαγικό 
crosscourt backhand, δεν μπόρεσε να το κάνει δεύ-
τερη φορά και η Νο33 του ταμπλό, έκανε το 5-5.
Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι μπήκε στη σφαίρα 
επιρροής της Κρεϊτσίκοβα. Πιο άνετη, με περισσό-
τερες λύσεις και καθαρό μυαλό που έλειψε από τη 
Μαρία, η Τσέχα απείλησε στο 7-6, χάνοντας τρία 
match points.
Στο 8-7 όμως, δεν λάθεψε. Αν και ο chair umpire 
έκανε ολέθριο λάθος στο πρώτο m.p. της Κρεϊτσί-
κοβα, δίνοντας “in” ένα χτύπημα της Μαρίας που 
ήταν εκτός βασικής γραμμής (όπως έδειξε το τηλε-
οπτικό hawk eye), στην επόμενη ευκαιρία της, 
“έκλεισε” το ματς.

Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του 
Roland Garros, καθώς ηττήθηκε 2-1 (7-5, 4-6, 9-7) σετ απ’ την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα

Άγγιξε το όνειρο η Μαρία, Άγγιξε το όνειρο η Μαρία, 
αλλά αποκλείστηκε απ’ τον αλλά αποκλείστηκε απ’ τον 
τελικό του Roland Garrosτελικό του Roland Garros

Ολυμπιακός
Ο φευγάτος Σα, ο Ζότα και το 
«κλειδί» Ζόρζε Μέντες

Το μεταγραφικό τοπίο στα μεγάλα κλαμπ που έχουν να διαχειριστούν 
πολλές και σημαντικές υποθέσεις, είναι σαν το νερό που τρέχει, ιδιαίτερα 
στο σκέλος των μεταγραφών. Σε άλλα θέματα, η θάλασσα των διαπραγ-
ματεύσεων είναι λάδι, σε άλλα υψώνονται τεράστια κύματα που δεν είναι 
εύκολο να ξεπεραστούν. Αυτός είναι και ο λόγος που μια μεταγραφή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη πριν τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις.
Είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπήκε στο παζάρι χωρίς τις ανάγκες των βασι-
κών ανταγωνιστών του. Διαθέτει ένα γεμάτο ρόστερ και ψάχνει για ορισμένες 
επιδιορθώσεις, την ώρα που ΠΑΟΚ, ΠΑΟ και ΑΕΚ, επέλεξαν νέους προπονη-
τές, οι οποίοι ουσιαστικά καλούνται να χτίσουν από τα θεμέλια. Αυτό πολύ απλά 
σημαίνει ότι οι “ερυθρόλευκοι” διαθέτουν περισσότερο χρόνο (μάλλον και 
μπάτζετ) για να συμπληρώσουν το παζλ με τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Η 
καλή αρχή, άλλωστε, με έναν φορ επιπέδου Τικίνιο πιθανότατα προδιαγράφει 
και τη συνέχεια…
Την ίδια ώρα, από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη “βιτρίνα” εκείνος 
που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει με μεταγραφή, 
είναι ο Ζοζέ Σα. Μπορεί η ρήτρα των 13 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει το 
συμβόλαιό του να καλύπτεται από λίγα πορτοφόλια, ωστόσο, ο 28χρονος κίπερ 
έχει εκφράσει από πέρυσι επιθυμία να κάνει το επόμενο βήμα και όπως φαίνε-
ται πλησιάζει η ώρα…
Στη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού δεν ήρθε η “καλή” πρόταση, αλλά τα 
δεδομένα έχουν αλλάξει. Έχοντας διανύσει τρία χρόνια κάτω από τα γκολπόστ 
του Ολυμπιακού με μεγάλη επιτυχία, περιμένει τα ευχάριστα μαντάτα από τον 
διάσημο ατζέντη του Ζόρζε Μέντες. Τα σενάρια που τον θέλουν να απασχολεί 
έντονα τη Γουλβς, έχουν βάση, από τη στιγμή που ο Ρουί Πατρίσιο είναι υπό 
διαπραγμάτευση με τη Ρόμα και η αγγλική ομάδα αναζητά ήδη τον διάδοχο. 
Για όσους δεν το γνωρίζουν ο νέος κόουτς της Γουλβς αποτελεί υπόδειξη του 
Ζόρζε Μέντες, ο οποίος είχε βάλει το χέρι του και στη μεταγραφή του Ντανιέλ 
Ποντένσε, όταν ο διεθνής ακραίος κούνησε μαντήλι στον Πειραιά.
Το να έρθει μια πρόταση που να καλύπτει τα 13 εκατομμύρια δεν συγκεντρώ-
νει πολλές πιθανότητες, ωστόσο, αν υπάρξει προσφορά γύρω στα 10, με δεδο-
μένη και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή, υπάρχει ρεαλιστική βάση για deal. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σα δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, 
άρα αυτό είναι το timing για την καλύτερη δυνατή πρόταση…
Ο Ζόρζε Μέντες που κάνει δουλειές εδώ και χρόνια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη 
σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ, μπορεί να τακτοποιήσει αυτή την υπόθεση και να 
μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Στο πελατολόγιό του υπάρχουν και καλοί τερ-
ματοφύλακες και καλοί παίκτες γενικώς. Εκείνο που θα πρέπει να σημειωθεί 
ως βασική προϋπόθεση για τον επόμενο, αν τελικά πουληθεί ο Σα, είναι πως 
δεν αρκεί να είναι απλά ένας ικανός κίπερ. Θα πρέπει να έχει άνεση και με τη 
μπάλα στα πόδια, άρα θα πρέπει να αναζητηθεί σε ομάδες που αρέσκονται στην 
κατοχή και στο build up από την άμυνα…
Πελάτης του Πορτογάλου μεγαλοατζέντη είναι και ο Φελίπε Ζοάο ή Ζότα που 
όπως σας ενημέρωσε το SPORT24 αποτελεί μία από τις αδυναμίες του Πέδρο 
Μαρτίνς. Ο 22χρονος ακραίος που επέστρεψε στη Μπενφίκα έπειτα από το 
δανεισμό του στη Βαγιαδολίδ, έχει την υπογραφή του συμπατριώτη του προπο-
νητή, ο οποίος είναι ζήτημα αν έχει κάνει κάτι ανάλογο για άλλον έναν ή δύο από 
τους εξτρέμ που του τέθηκαν στα υπόψη ως τώρα.
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Στην Τουρκία γράφουν ότι η Γκεζτεπέ 
θα κάνει προσπάθεια να κρατήσει και 
την επόμενη αγωνιστική περίοδο τον 
Άντερσον Εσίτι, χωρίς να χρειαστεί 
να πληρώσει την ρήτρα που έχει 
συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.

Ο
ι άνθρωποι της τουρκικής ομά-
δας προετοιμάζονται για να κα-
ταθέσουν πρόταση στον ΠΑΟΚ 
για την επέκταση του δανεισμού 

του Νιγηριανού αμυντικού μέσου την ο-
ποία θα πρέπει να αξιολογήσουν στην Τού-
μπα και να δουν αν την θεωρούν οικονομι-
κά συμφέρουσα ώστε να την αποδεχθούν.
Αγωνιστικά μοιάζει βέβαια ότι ο Εσίτι 
δύσκολα θα καταφέρει να βρει χώρο στον 
ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμά-
νος τεχνικός άλλωστε δεν συνηθίζει να παί-
ζει με χαφ του στιλ του Νιγηριανού, με 
καθαρόαιμους κόφτες που δεν 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
του παιχνιδιού της ομάδας 
τους.
Λογικά ο ΠΑΟΚ δεν 
θα έχει πρόβλημα να 
δανείσει εκ νέου τον 
Εσίτι αρκεί οι Τούρκοι να 
αναλάβουν το συμβόλαιο 
του που προβλέπει αποδο-
χές κοντά στις 800 χιλιάδες 
ευρώ. Το ποσοστό που σκοπεύ-
ουν να καλύψουν από τις αποδοχές του 
παίκτη θα κρίνει και αν τελικά ο Δικέφαλος 
αποδεχθεί την πρόταση της Γκεζτεπέ , εκτός 
και αν προκύψει ενδιαφέρον από ομάδα 
που θα θέλει να αποκτήσει τον υψηλόσωμο 
χαφ με μεταγραφή.

Στην Ολλανδία η προετοιμασία
Στο συνηθισμένο του προορισμό θα ταξιδέ-
ψει τελικά ο ΠΑΟΚ για το βασικό στάδιο της 
καλοκαιρινής προετοιμασίας του.
Ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα βρίσκεται 
στην Ολλανδία στο διάστημα από 12 Ιου-
λίου μέχρι και τις 26 του ίδιου μήνα. Εκεί θα 
δώσει 4 ή 5 φιλικά παιχνίδια, έχοντας ήδη 
προγραμματίσει και το φιλικό με το Βόλο 
στις 9/7, λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει για 
τη χώρα της βόρειας Ευρώπης.
Η πρώτη προπόνηση του ‘Δικεφάλου’ θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου και στο 

πρώτο διάστημα των προπονήσεων στην 
Ελλάδα ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα προχωρή-
σει σε μια πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ, 
μέσα από την οποία θα προκύψει και η απο-
στολή που θα κάνει προετοιμασία στην 
Ολλανδία

Ανοίγει ο δρόμος για τη μετακόμι-
ση στο Καυτανζόγλειο
Η αυριανή (10/06) συζήτηση στη Βουλή 
για τον νέο αθλητικό νόμο θα ανοίξει με 
την υπερψήφιση του, το δρόμο στον ΠΑΟΚ 
για την μετακόμιση του στο Καυτανζόγλειο 
προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για 
την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Το σημείο που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό που 
αναφέρεται στα κίνητρα για την αναβάθ-
μιση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων 

από τις Αθλητικές Ανώνυμες Εται-
ρείες, καθώς στο νέο αθλητικό 

νόμο προβλέπεται να «δίδε-
ται η δυνατότητα σε Αθλη-

τ ικές Ανώνυμες Εται-
ρείες να χρηματοδο-
τούν παρεμβάσεις σε 
αθλητικές εγκαταστά-
σεις του Δημοσίου και 

να τις συμψηφίζουν με τα 
μισθώματα χρήσης τους».

Κάτι που σημαίνει πως τα 
χρήματα που θα ξοδέψει ο 

ΠΑΟΚ για βελτιωτικά έργα στο Καυταν-
ζόγλειο, ώστε να πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις διεξαγωγής ευρωπαϊκών αγώνων, 
θα συνυπολογιστούν στο μίσθωμα για την 
ενοικίαση του Σταδίου.
Από την στιγμή που θα ξεπεραστεί και αυτό 
το ζήτημα θα γίνουν πιο εντατικές οι επαφές 
του ΠΑΟΚ με τη διοίκηση του Καυτανζο-
γλείου προκειμένου να κοστολογηθούν τα 
έργα που θα πρέπει να γίνουν – αποδυτή-
ρια, δημοσιογραφικά και άλλες παρεμβά-
σεις- και στη συνέχεια να προκύψει συμφω-
νία για την χρήση του Σταδίου από τον Δικέ-
φαλο. Η έκδοση προεδρικού διατάγματος 
για την Νέα Τούμπα και η μετακόμιση στο 
Καυτανζόγλειο θα επιτρέψουν το ξεκίνημα 
της κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟΚ με 
χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση του 
το 2026, όταν θα συμπληρώνονται 100 χρό-
νια από την ίδρυση του Συλλόγου.

Α
πό το 2015 και μετά ο Παναθη-
ναϊκός έμπαινε κάθε καλοκαίρι, 
σε μία αέναη διαδικασία «ρά-
βε-ξήλωνε» του ρόστερ του. Αλ-

λαγές πρότζεκτ, 10 με 12 προσθήκες, άλ-
λες τόσες (ή και παραπάνω) αποχωρήσεις 
και δημιουργία μίας ομάδας απ’ την αρχή. 
Η κεντρική στόχευση άλλαζε κάθε λίγους 
μήνες, παίκτες που έρχονταν με διετή και 
τριετή συμβόλαια, μετά από ένα χρόνο έ-
βγαιναν εκτός πλάνου και το κλαμπ καλεί-
το να βρει τρόπο αποδέσμευσής τους με 
υψηλότατο κόστος κάθε φορά, εις βάρος 
των υπέρ-συμπιεσμένων οικονομικών της 
ΠΑΕ.
Και φέτος το καλοκαίρι θα υπάρξουν 
σημαντικές αλλαγές στο πράσινο δυνα-
μικό σε αποχωρήσεις, αλλά και προσθή-
κες. Η ειδοποιός διαφορά εντούτοις, σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι 
πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ξεκινάει τη 
θητεία του στο «τριφύλλι» με διάθεση να 
τα «ξηλώσει» όλα απ’ άκρη σ’ άκρη. Του-
ναντίον, στις συζητήσεις που έχει κάνει 
με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, 
έχει ξεκαθαρίσει πως ο πρωταρχικός του 
στόχος είναι να αξιολογήσει σωστά κάθε 
μέλος του ρόστερ, κάθε παίκτη ξεχωρι-
στά και να επιχειρήσει να πάρει πράγματα 
ακόμη κι από ορισμένους ποδοσφαι-
ριστές που δεν πέρασαν τον... πήχη την 
περασμένη σεζόν.
Ο Σέρβος τεχνικός παρακολουθεί τον 
Παναθηναϊκό επί μήνες. Έχει πολύ καλή 
εικόνα σχεδόν για όλους τους παίκτες, έχει 
μελετήσει με προσοχή τι δεν πήγε καλά κι 
γιατί δεν έδωσαν κάποιοι αυτά που μπο-
ρούσαν. Είτε με δική τους ευθύνη, είτε 
επειδή υπήρχαν πολλές παθογένειες σε 
όλο το αγωνιστικό οικοδόμημα.
Δεν έχει, ωστόσο, πρόθεση να βγάλει τους 
πάντες εκτός «κάδρου» κι όπως έχει επι-
σημάνει προς τους πράσινους, υπάρχουν 
παίκτες της ομάδας που μπορεί να βγά-
λουν πολύ περισσότερα πράγματα μέσα 
στο γήπεδο. Κι αυτός είναι ο πρώτος στό-
χος του: Να «ξεζουμίσει» το ρόστερ και να 
πάρει ότι καλύτερο μπορεί απ’ τον καθένα 
ξεχωριστά, θεωρώντας πως οι περισσό-
τεροι στην ομάδα δεν έπιασαν ούτε καν 
το 50%-60% των δυνατοτήτων τους στην 
περσινή -»τραυματική» απ’ όλες τις από-
ψεις- χρονιά.
Κάποιοι θα αποχωρήσουν δεδομένα (π.χ. 

Αϊτόρ), είτε γιατί δεν «κούμπωσαν» και 
δεν «ταίριαξαν» με τον οργανισμό του 
Παναθηναϊκού. Κάποιοι άλλοι όμως, που 
μπορεί στο μυαλό των περισσότερων να 
μοιάζουν με «καμένα χαρτιά», για τον Γιο-
βάνοβιτς είναι δεδομένο πως μπορούν 
να δώσουν πολλά παραπάνω, εάν στηρι-
χθούν εξαρχής σωστά, εισπράξουν εμπι-
στοσύνη και μπουν σε ένα συγκεκριμένο 
αγωνιστικό πλάνο, με ξεκάθαρους ρόλους 
κι αποστολές. Αυτό, εν πολλοίς, είναι και 
το πρώτο, μεγάλο «στοίχημα» του Σέρ-
βου και μετά έπονται οι μεταγραφές. 
Διότι κι εκεί οι προϋποθέσεις και οι προ-
διαγραφές θα είναι πολύ συγκεκριμένες. 
Όχι μόνο πάνω σε αγωνιστικά χαρακτη-
ριστικά, αλλά και σε θέματα χαρακτήρα, 
νοοτροπίας, συμπεριφορών εντός κι 
εκτός γηπέδων, αλλά και ιατρικού παρελ-
θόντος.
Και κάθε νέος παίκτης για να φτάσει να 
υπογράψει, θα περάσει πρώτα από πολύ 
μεγάλο «κοσκίνισμα». Προκειμένου κάθε 
ευρώ που θα ρίξει αυτή τη φορά στην 
αγορά ο Παναθηναϊκός να πιάσει... τόπο 
και να μην πέσει στο γνωστό βαρέλι δίχως 
πάτο, όπου «πετάχτηκαν» τόσα και τόσα 
χρήματα τα προηγούμενα χρόνια...

Ο Λάζαρος έχει ρίξει γέφυρες ε-
πιστροφής
Ο Κώστας Γουλής στο «The Show Must 
Go On Live» της Τετάρτης (09/06) με τον 
Παντελή Διαμαντόπουλο ανάφερθηκε 
στην υπόθεση του Λάζαρου Χριστοδου-
λόπουλου που έχει τεθεί στα υπόψιν του 
Παναθηναϊκού. 
Εδώ και μέρες υπάρχει στην επικαιρό-
τητα του Παναθηναϊκού ως όνομα αυτό 
του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου με τον 
Κώστα Γουλή να αναλύει τη σχετική υπό-
θεση στο «The Show Must Go On Live» 
της Τετάρτης (09/06) με τον Παντελή Δια-
μαντόπουλο.
Όπως υποστήριξε ο Κώστας Γουλής ο 
ίδιος ο διεθνής μέσος είναι αυτός που έχει 
ρίξει γέφυρες επιστροφής προς τον Πανα-
θηναϊκό αλλά δεν ξέρει αν ο Γιοβάνοβιτς 
τον θέλει στα πλάνα του.
Καθώς όπως έχουμε ήδη γράψει ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς αποφασίζει για όλα ενώ όπως 
σημείωσε ο Γουλής ο Χριστοδουλόπουλος 
έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό διατηρώ-
ντας όμως καλές σχέσεις με όλους.

ΠΑΟΚ

Ο Εσίτι, ο Λουτσέσκου και η 
Γκεζτεπέ

Παναθηναϊκός

Ο Γιοβάνοβιτς δεν θα τα 
«ξηλώσει» όλα

αθλητικά
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τέλος η συνεργασία της Bianca 
Andreescu με τον προπονητή της 

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Το NBA θα επιστρέψει στο κανονικό 
ημερολόγιο για τη σεζόν 2021-22

Τ
ο NBA θα επιστρέψει στο κανονικό ημερολόγιο Οκτωβρίου-Ιουνίου για τη 
σεζόν 2021-22, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του The Athletic, Shams 
Charania.
Οι ομάδες έλαβαν τις νέες ημερομηνίες για την επερχόμενη σεζόν την 

Πέμπτη, αναφέρει ο Charania. Η κανονική σεζόν θα ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου 
2021 με πλέι οφ που ξεκινούν στις 16 Απριλίου 2022. Το Larry O’Brien Trophy 
θα δοθεί το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2022, με το ΝΒΑ Draft να ακολουθεί λίγο 
αργότερα στις 23 Ιουνίου 2022 .
Προς το παρόν δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης για την κανονική σεζόν, καθώς 
είναι αβέβαιο εάν το τουρνουά play-in θα επιστρέψει για άλλη σεζόν.
Η σεζόν 2020-21 NBA ξεκίνησεπροετοιμασία τον Δεκέμβριο του 2020 αφού το 
πρωτάθλημα φιλοξένησε τα πλέι οφ 2019-20 στο Disney World στο Ορλάντο της 
Φλόριντα. Η κανονική σεζόν ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώ-
θηκε στις 16 Μαΐου 2021 .

Η 
Καναδέζα σταρ του τενις Bianca Andreescu και ο μακροχρόνιος προ-
πονητής της «χωρίζουν».
Η Andreescu λέει ότι αυτή και ο προπονητής Sylvain Bruneau αποφά-
σισαν αμοιβαία να τερματίσουν την «απίστευτη προπονητική τους 

σχέση».
Αφού υπέστη τραυματισμό στο γόνατο στα τέλη του 2019, η Αντρέσκου δεν 
έπαιξε καθόλου το 2020. Επιστρέφοντας φέτος, έχασε στον δεύτερο γύρο του 
Αυστραλιανού Όπεν τον Φεβρουάριο, αφού ο Bruneau έδειξε θετικό για το 
COVID-19. Η Andreescu επίσης βρέθηκε θετική για το COVID-19 τον Απρίλιο. 
Το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα ήταν η ήττα του πρώτου γύρου στο Γαλλικό Όπεν.
Η έβδομη στην κατάταξη Andreescu έγραψε στο Twitter ότι η φιλία της με τον 
Bruneau θα «ζήσει για πάντα».
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Διαβάστε όσα συμβαίνουν στη Super League 2, Football League και Γ’ !

Στο παρακάτω άρθρο θα διαβάζετε 
κάθε εβδομάδα τι συμβαίνει 
στις μικρές κατηγορίες του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα για 
όλο το καλοκαίρι μέχρι την έναρξη 
της νέας σεζόν. Πάρτε καφέ κι 
απολαύστε τα ποδοσφαιρικά νέα! 

Σ
την πρώτη της μεταγραφή προχώ-
ρησε η ΠΑΕ Χανιά που έκανε δι-
κό της τον 25χρονο Σουηδό ποδο-
σφαιριστή Αντμίρ Μπαΐροβιτς.

Στην πρώτη της μεταγραφή προχώρησε 
η ΠΑΕ Χανιά που έκανε δικό της τον 
25χρονο Σουηδό ποδοσφαιριστή Αντμίρ 
Μπαΐροβιτς.
Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασ ίας με τον ποδοσφαιρισ τή 
Αντμίρ Μπαΐροβιτς.
ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
Είναι γεννημένος στις 6 Αυγούστου 1995 
στη Σουηδία και αγωνίζεται ως επιθετι-
κός. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με 
τη φανέλα της Σέπσι στη Liga 1 της Ρουμα-
νίας, με την πρώην ομάδα του να εξασφα-
λίζει τη συμμετοχή στο Europa Conference 
League. Τον Ιανουάριο του 2019 ήρθε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Παναι-
τωλικό, έχοντας μέχρι το τέλος της σεζόν 
2019-20 συνολικά 44 επίσημες συμμετο-
χές, 13 γκολ και 3 ασίστ. Εχει αγωνιστεί 
ακόμη σε Γκέφλε, Εστερς, Λιουνγκσκίλε 
(Σουηδία), Φόλο (Νορβηγία) και Ναϊμέ-
γκεν (Ολλανδία). Σε νεαρή ηλικία αγωνί-
στηκε στην Τρολχάταν (Σουηδία).”

Παναχαϊκή: Τα οικονομικά «α-
γκάθια» και το «ψαλιδισμένο» 
στοίχημα
Πολλά τα έξοδα που προκύπτουν συνεχώε 
για τη διοίκηση της ΠΑΕ Παναχαϊκή και 
ελάχιστα τα έσοδα…
Από τον Φεβρουάριο του 2020 και την 
αρχή της διοικητικής θητείας του Γιώρ-
γου Μπάρλου στην Παναχαϊκή, το εξερ-
χόμενο ποσό που έχει βγει από τα ταμεία 
της ΠΑΕ είναι 1.800.000 ευρώ, εξ αυτών 
τα 1.100.000 ευρώ με ίδιες καταβολές του 
πατρινού επιχειρηματία.
Μέσα σε αυτά συγκαταλέγονται η αποπλη-
ρωμή του 90% των χρεών της Παναχαϊκής 
Συμμαχίας κι ένα ποσοστό των χρεών της 

διοίκησης του Αλέξη Κούγια που προέκυ-
ψαν πρόσφατα.
Απ’ τα τελευταία (του Κούγια), εκκρεμούν 
ακόμα 180.000 ευρώ που πρέπει να απο-
πληρωθούν, ένα ακόμα «αγκάθι» από τα 
πολλά που προέκυψαν και συνεχίζουν να 
προκύπτουν στον δρόμο του πατρινού 
επιχειρηματία.
Το… ψαλίδι του Στοιχήματος
Άλλο ζήτημα που έχει βγει στην επιφάνεια 
είναι η μείωση της υπεραξίας της Πανα-
χαϊκής, καθώς από τα 250.000 ευρώ που 
ήταν να λάβει από το Στοίχημα την επό-
μενη σεζόν, τελικά η «κοκκινόμαυρη» 
ομάδα αλλά και οι υπόλοιπες που θα 
απαρτίζουν τη νέα Superleague 2, θα 
λάβουν μόλις 77.000 ευρώ, δηλαδή θα 
υποστούν μια μείωση, περίπου στο 1/3 
των χρημάτων.
Κι όλα αυτά ενώ ακόμα κανείς δεν γνωρί-
ζει ποιες είναι οι προθέσεις της ΕΡΤ σχε-
τικά με το τηλεοπτικό συμβόλαιο της επό-
μενης σεζόν, καθώς η κρατική τηλεόραση 
δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, γεγονός 
που στοιχίζει στον οποίο σχεδιασμό.

Ξάνθη:  Σενάρια γ ια 
«φλερτ» με Νίκο Ντα-
μπίζα
Πληθαίνουν τα σενάρια 
που θέλουν την Ξάνθη 
να φλερτάρει πλέον 
και με τον Νίκο Ντα-
μπίζα για την θέση του 
τεχνικού διευθυντή της 
ομάδας. 
Η Ξάνθη που δεν κατά-
φερε φέτος να πετύχει την 
επιστροφή της στην Super 
League και αποκλείστηκε στην 
φάση των play off από τον Παναιτω-
λικό, ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο και το βάρος πέφτει αρχικά στη 
θέση του τεχνικού διευθυντή μετά και την 
αποχώρηση του Μπάμπη Τεννέ.
Ανάμεσα στους υποψήφιους φαίνεται πως 
βρίσκεται και ο Νίκος Νταμπίζας ο οποίος 
μετά και την απομάκρυνσή του από τον 
Παναθηναϊκό, το 2019, βρίσκεται εκτός 
γηπέδων.

Football League: Απαλλαγές για 
δύο

Δείτε τ ι αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο 
Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Ένω-
σης.
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρ-
χικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγο-
ρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΒΟΛΟΥ (μη αναγραφή, πρόσληψη προπο-
νητή 5.5.21 με ΠΑΕ Πιερικός).
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑ-
ΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ (μη αναγραφή, πρό-
σληψη προπονητή 12.5.21 με ΠΑΕ Καλα-
μάτα).

Ολυμπιακός Βόλου: Απρόβλε-
πτες οι διοικητικές εξελίξεις
Βαδίζουμε στην ολοκλήρωση της Φού-
τμπολ Λιγκ, καθώς απομένουν τρεις αγω-
νιστικές για να πέσει η αυλαία, ενός πρω-
ταθλήματος «εξπρές», το οποίο διεξήχθη 
μέσα σε τρεις μήνες και με 18 παιχνίδια σε 
κάθε όμιλο.
Οι ομάδες της κατηγορίας περιμένουν 
την υλοποίηση της απόφασης για συγχώ-
νευση της Σούπερ Λιγκ 2 με τη Φούτμπολ 
Λιγκ (το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε 
στη Βουλή προς ψήφιση), προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο σχεδόν 
των ομάδων της Φούτμπολ Λιγκ να ανέ-
βουν κατηγορία (θα υποβιβαστούν οι δύο 
τελευταίες ομάδες από κάθε όμιλο).
Στον Ολυμπιακό Βόλου περιμένουν τις εξε-
λίξεις, ενώ υπάρχει αγωνία για την  επό-
μενη μέρα του συλλόγου, στην περίπτωση 
που ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος επιμείνει 
στην απόφασή του να αποχωρήσει από τα 
διοικητικά της ΠΑΕ, μετά την ολοκλήρωση 
της αγωνιστικής περιόδου.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή πρό-
σκληση σε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει 
να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο των 
μετοχών της ΠΑΕ, με τον Ολυμπιακό να 
αγωνίζεται του χρόνου στη δεύτερη τη 
τάξει επαγγελματική κατηγορία, εφόσον 
βέβαια, προχωρήσει η αναδιάρθρωση και 

η ΠΑΕ είναι σε θέση να υλοποιήσει 
τα κριτήρια που απαιτούνται.

Αναμένεται ένας «καυτός» 
μήνας γ ια τον Ολυμπι-
ακό, χωρίς κανείς αυτή τη 
στιγμή να είναι σε θέση 
να προβλέψει τις εξελί-
ξεις.

ΑΕΠ Κοζάνης: Συ-
νάντηση με παλαί-

μαχους εν όψει ανα-
διάρθρωσης

Συνάντηση με αντιπροσω-
πεία παλαίμαχων θα έχει απόψε 

η διοίκηση της ΑΕΠ Κοζάνης.
Η ανακοίνωση:
Στα πλαίσια της μεγάλης αναδιοργάνωσης 
που επιχειρείται στην ομάδα μας, μέλη 
της Διοίκησης θα συναντηθούν απόψε με 
αντιπροσωπεία παλαίμαχων ποδοσφαιρι-
στών της ΑΕΠ Κοζάνης.
Σκοπός της συνάντησης, ο προγραμματι-
σμός της δημιουργίας ομάδας παλαίμα-
χων και να καταγραφούν όλα τα απαιτού-
μενα, τόσο από γραφειοκρατικής όσο και 
από υλικής πλευράς.
Το σωματείο μας, που λειτουργεί σαν μια 

μεγάλη οικογένεια, θεωρεί όλους όσους 
φόρεσαν τη φανέλα αυτής της ομάδας 
μέλη αυτής της φαμίλιας, τους θέλει ενερ-
γούς και κοντά της και θα προσπαθήσει 
να συνδράμει με όλες της δυνάμεις στη 
δημιουργία του συλλόγου των παλαίμα-
χων και στην πραγματική τους συμμετοχή 
στη μεγαλη αυτή προσπάθεια που γίνεται.

Football League: O 16χρονος 
που πήρε το «βάπτισμα του πυ-
ρός»
Σε ηλικία 16 ετών, 10 μηνών και 16 ημε-
ρών Σήφης Τσιλεδάκης αγωνίστηκε για 
πρώτη φορά στην Football League.
Ειδική αναφορά της Επισκοπής:
Ενα δικό μας, παιδί παίρνει το “βάπτισμα 
του πυρός”!
Η ημερομηνία γράφει 6 Ιουνίου του 2021 
και είναι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρη-
σης απέναντι στον Ιάλυσο (νίκη με 3-0).
Ο Σήφης Τσιλεδάκης όντας 16 χρονών, 10 
μηνών και 16 ημερών, εισέρχεται στον 
αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο γήπεδο 
του ΔΑΚ Γάλλου “Παύλος Ι. Βαρδινογιάν-
νης” κάνοντας ντεμπούτο στη Football 
League με τον γυπαετό στο στήθος.
ο ποδόσφαιρο είναι στιγμές και σίγουρα 
μια τέτοια, θα πρέπει -και επιβάλλεται- να 
τη θυμάται για πάντα.
Τόσο ο ίδιος όσο και όλοι εμείς στον σύλ-
λογο που πιστέψαμε σ’ αυτά τα παιδιά, τα 
οποία με τη σειρά τους μέσα από τη δου-
λειά βλέπουν τελικά ότι, ο κόπος τους δεν 
πάει στράφι.
Ο Σ. Τσιλεδάκης (στο μέσον) έχοντας τον Β. 
Καφετζή και τον Στ. Τζωρτζινάκη δεξιά και 
αριστερά του αντίστοιχα.
Ο κ. Βέλιτς τον ρίχνει στον αγώνα… Κι 
εκείνος απολαμβάνει αυτά τα πρώτα μέτρα 
κάνοντας σπριντ για να πάρει θέση… Μια 
κίνηση όπως όταν βγάζεις ένα πουλί μετά 
από καιρό από το κλουβί του που κουνάει 
τα φτερά του για να πετάξει ψηλά…
Ελπίζουμε όλοι εδώ στον σύλλογο πως, 
για τον Σήφη, τούτη εδώ η στιγμή είναι 
μόνο η αρχή. Μια αρχή που οραματιζό-
μαστε να τη δούμε και στα άλλα παιδιά… 
(Μανιαδάκη, Καφετζή, Τζωρτζινάκη) και 
όποια μπορούν να ακολουθήσουν (ο Ανυ-
φαντάκης το χει κάνει ήδη) τον απαιτητικό 
χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Βέροια: «Βλέπει» στόπερ του Λε-
βαδειακού!
Η Βέροια κινείται για κεντρικό αμυντικό 
και φέρεται να έχει βρει τον «εκλεκτό» στο 
ρόστερ του Λεβαδειακού.
Η Βέροια κινείται για κεντρικό αμυντικό 
και φέρεται να έχει βρει τον «εκλεκτό» στο 
ρόστερ του Λεβαδειακού.
Για κεντρικό αμυντικό κινείται η Βέροια 
και σύμφωνα με πληροφορίε ς της 
mikriliga.com ενδιαφέρεται για τον Στέρ-
γιο Δημόπουλο.
Ο 31χρονος στόπερ που ολοκλήρωσε τη 
σεζόν στον Λεβαδειακό, απασχολεί τους 
Ημαθιώτες και περιμένουν στη γωνία για 
να τον αποκτήσουν.
Ο έμπειρος άσος δεν είναι σίγουρο ότι θα 
ανανεώσει και φέρεται να έχει δεχθεί ήδη 
κρούση από τη «Βασίλισσα».
Πριν τους Βοιωτούς, ο Δημόπουλος αγωνι-
ζόταν στον ΝΠΣ Βόλο.
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Μ
ε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να 
φτάνει τα 104 γκολ με το ε-
θνόσημο, η Πορτογαλία ε-
πικράτησε 4-0 του Ισραήλ 

σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Euro 
2020.
Θετικό ήταν το πρόσημο από 
τα φιλικά προετοιμασίας της 
Πορτογαλίας ενόψει του 
Euro 2020. Στο τελευταίο 
εξ αυτών, οι πρωταθλητές 
Ευρώπης επικράτησαν με 
4-0 του Ισραήλ στο «Ζοζέ 
Αλβαλάδε», με τον Φερνάντο 
Σάντος να δοκιμάζει διατάξεις 
και παίκτες.
Η σταθερά στον αγωνιστικό χώρο 
ήταν σίγουρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο 
οποίος αγωνίστηκε μόνος του στην κορυφή 
στο 4-2-3-1 των Πορτογάλων. Ο 36χρονος 
επιθετικός είχε μία άτυχη στιγμή στο 41ο 
λεπτό, όταν εκτέλεσε φάουλ πολύ μακριά 
από την εστία των Ισραηλινών.
Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, σε μία 

όμορφη κόντρα, ο Ζοάο Κανσέλο «έκοψε» 
σ τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος 
έγραψε το 1-0 με όμορφο πλασέ. Στο 42ο 
λεπτό ήταν η ώρα του Ρονάλντο να σκο-
ράρει για 104η φορά με το εθνόσημο στο 

στήθος και να πλησιάσει στα 5 γκολ 
τον Αλί Νταεΐ, που κατέχει το 

ρεκόρ σε επίπεδο εθνικών ομά-
δων με 109 γκολ. 
Η είσοδος στον αγώνα παι-
κτών όπως ο Πέντρο Γκονσάλ-
βες, ο Γκονσάλο Γκέντες και 
ο Αντρέ Σίλβα «φρέσκαραν» 

την επίθεση των γηπεδούχων, 
που βρήκαν ακόμα δύο γκολ στα 

τελευταία λεπτά. Πρώτα ο Κανσέλο 
έγραψε το 3-0 και στη συνέχεια ο Φερ-

νάντες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Η σύνθεση της Πορτογαλίας: Ρουί Σίλβα, 
Κανσέλο, Πέπε, Ντίας (62’ Ντανίλο), 
Μέντες, Νέβες (62’ Μουτίνιο), Καρβάλιο 
(71’ Σάντσες), Μπ. Σίλβα (72’ Γκονσάλβες), 
Φερνάντες, Ζότα (46’ Α. Σίλβα), Ρονάλντο 
(72’ Γκέντες)

Πορτογαλία - Ισραήλ 4-0: Πανέτοιμοι 
οι Ίβηρες, Ρονάλντο 104... γκολ

European Super League: Η UEFA 
σταμάτησε την πειθαρχική 

Η 
UEFA ανακοίνωσε ότι σταμα-
τάει την πειθαρχική διαδικα-
σ ία ε ις βάρος Ρεάλ, Μπαρ-
τσελόνα και Γιουβέντους για 

την εμπλοκή τους στη European Super 
League.
Η UEFA δεν συνεχίζει την πειθαρχική 
διαδικασία που άνοιξε το δικασ τ ικό 
τμήμα της κατά της Ρεάλ, της Μπαρτσε-
λόνα και της Γιουβέντους, για τη συνε-
χιζόμενη εμπλοκή τους στη European 
Super League. Η εκδίκαση που αναμε-
νόταν να καταλήξει στην επιβολή ποι-
νών, άρχισε το μεσημέρι της Τετάρτης, 
αλλά σ ταμάτησε το απόγευμα, όπως 
ανακοινώθηκε «μέχρι νεωτέρας».
Οι 3 σύλλογοι που εμμένουν στη νέα 
διοργάνωση κινδύνευαν με τ ιμωρία 
ακόμα και αποβολής για 2 χρόνια από 
κάθε διεθνή διοργάνωση, ωσ τόσο 
η αρμόδια επιτροπή της UEFA απο-
φάσισε να μην προβεί σε μία τέ τοια 

ενέργεια προς το παρόν, χωρίς προς 
το παρόν να δώσει σ τη δημοσιότητα 
κάποιο σκεπτικό.
Τα υπόλοιπα 9 ιδρυτικά σ τελέχη της 
European Super League ε ίχαν έρθει 
προ καιρού σε συμβιβασμό με την 
UEFA, αποδε χόμενα πρόσ τ ιμο ίσο 
με το 5% των εσόδων τους από την 
επόμενη σεζόν που θα μετάσχουν σε 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και 
την υποχρέωση να καταβάλουν συνο-
λικά έ να ποσό ύψους 15.000.000 
ευρώ ως «δείγμα καλής θέλησης» για 
την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε 
επίπεδο ακαδημιών.
Προς το παρόν, είναι άγνωστη ποια θα 
είναι η υπόθεση των 3 «αν ταρτών», 
που είχαν προσφύγει ακόμα και σ τα 
ποινικά δικαστήρια και είχαν κερδίσει 
ασφαλιστικά μέτρα, που απαγόρευαν 
στην UEFA να τους επιβάλει ποινή για 
τη συμμετοχή τους στην ESL.

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: 
Τρένο η Βραζιλια, άφησε βαθμούς η 
Αργεντινή

Η 
εντυπωσιακή πορεία της Βραζιλί-
ας στην προκριματική φάση του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχί-
ζεται, με την Σελεσάο να επικρα-

τεί 2-0 επί της Παραγουάης εκτός έδρας 
(πρώτη της νίκη εκεί μετά από το 1985) και 
να πανηγυρίζει το «6 στα 6» στο πλαίσιο 
της 6ης αγωνιστικής στη ζώνη της Λατινι-
κής Αμερικής.
Όλα τα λεφτά στην αναμέτρηση ήταν ο 
Νεϊμάρ, με τον σούπερ σταρ της Παρί 
Σεν Ζερμέν να ανοίγει το σκορ στο 4’ 
εκμεταλλευόμενος ασίσ τ του Ζεσούς 
και σ τ ις καθυστερήσεις να σερβίρει 
στον Πακετά για το τελικό 2-0.
Στην Παραγουάη, η Αργεντινή, με τον Λιο-
νέλ Μέσι στη σύνθεσή της (βασικός, έπαιξε 
μέχρι το φινάλε) προηγήθηκε με 2-0 στο 
πρώτο δεκάλεπτο με τα γκολ των Ρομέρο 
και Παρέδες αλλά έφυγε μόνο με έναν 
βαθμό από την Κολομβία καθώς δέχτηκε 
την ισοφάριση από τους «καφετέρος», με 
αποτέλεσμα να γνωρίσει την 3η ισοπαλία 
της στα προκριματικά (έχει και 3 νίκες) και 

να μείνει στο -6 από την πρωτοπόρο Βρα-
ζιλία.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα αποτελέσματα, 
το Περού πέτυχε σημαντική εκτός έδρας 
νίκη επί του 3ου της βαθμολογίας Εκουα-
δόρ ενώ χωρίς νικητή έληξαν οι αναμετρή-
σεις Βενεζουέλα - Ουρουγουάη και Χιλή 
- Βολιβία.

Premier League: Οι έξι «αντάρτες» της 
ESL θα πληρώσουν από κοινού 23.2 
εκατομμύρια ευρώ

Η 
Premier League αποφάσισε 
να τιμωρήσει με πρόστιμο 
τις έξι ομάδες που επιχείρη-
σαν να συμμετάσχουν στην 

ESL, ενώ δέχθηκαν προεειδοποίηση 
για μεγαλύτερα πρόστιμα, αν επιθυ-
μήσουν να συμμετάσχουν ξανά στη 
διοργάνωση.
Τα βρε ταν ικα ΜΜΕ αναφέρουν ότ ι 
η Premier League έχει λάβει ήδη την 
απόφαση, αναφορικά με την τιμωρία 
των έξι ομάδων που συμμετείχαν στο 
εγχείρημα της European Super League.
Συγκεκριμένα, οι έξι ομάδες θα τιμω-
ρηθούν να πληρώσουν πρόσ τ ιμο 
23.2 εκατομμυρίων ευρώ από κοινού, 
δηλαδή η κάθε ομάδα θα πληρώσει 
ένα ποσό κοντά στα τέσσερα εκατομ-
μύρια ευρώ, ενώ υπήρξε και προει-
δοποίηση για μεγαλύτερα πρόστιμα, 
σε περίπτωση που επιθυμήσουν να 
συμμετάσχουν σε αυτή ή κάποια άλλη 
διοργάνωση, χωρίς τη συναίνεση της 
λίγκας.
Υπενθυμίζεται ότι η UEFA έχει τιμωρή-
σει τις εννιά εκ των δώδεκα ομάδων, 

οι οποίες από τη μια δεσμεύτηκαν ότι 
θα παραμείνουν πιστές στις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις, ενώ όλοι μαζί θα 
προσφέρουν δωρεά 15 εκατομμυρίων 
ευρώ προς όφελος παιδιών, νεαρών 
αθλητών και ποδοσφαιρικών ακαδη-
μιών στην Ευρώπη, ενώ θα παρακρα-
τηθεί το 5% των εσόδων.
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αθλητικά

Στον ΑΠΟΕΛ δεν αστειεύονται! Με συνοπτικές διαδικασίες 
απέκτησαν τους Γκιόργκι Κβιλιτάια και Τορνίκε Οκριασβίλι, 
έκλεισαν τρίλιζα με τον Ανδρέα Καρώ και… περιμένουν 
για τον Μουρτάζ Νταουσβίλι. Απομένουν τα τυπικά για τον 
Δημήτρη Θεοδώρου (τριετές συμβόλαιο) και προετοιμάζουν 
το έδαφος για τον επόμενο από την εγχώρια αγορά. Ο λόγος 

για τον Μάριο Ηλία!
Από τη στιγμή που ο Σάββας Πουρσαϊτίδης έδωσε τη συγκατά-
θεσή του και επιμένει για την απόκτησή του, θεωρείται κάτι περισ-
σότερο από δεδομένο ότι, εν ευθέτω χρόνω, η διοίκηση Πρόδρο-
μου Πετρίδη θα χτυπήσει με κάθε επισημότητα την πόρτα του 
Εθνικού. Τρελά λεφτά, πάντως, δεν πρόκειται να βγουν από το 
ταμείο.
Εάν κι εφόσον βρεθεί η άκρη και οι δύο πλευρές δώσουν τα 
χέρια, θα πρόκειται για εξέλιξη που προφανώς θα θέσει πολύ πιο 
ψηλά τον πήχη για τον Ηλία, ο οποίος θέλει να εξαργυρώσει την 
πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε με μετεγγραφή σε μεγάλη 
ομάδα. Αποτέλεσε τον δεύτερο Κύπριο σκόρερ του πρωταθλήμα-
τος με 11 γκολ, εξάλλου, συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε ο Εθνικός 
να ανανεώσει το ραντεβού στην Α΄Κατηγορία.
Πάμε πιο κάτω: Ο Νταουσβίλι, όπως διαρρέει, προσπαθεί να 
λύσει το συμβόλαιό του με την Ανόρθωση και εάν τα βρει, τότε θα 
υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ. Η διοίκηση των πρωτευουσιάνων κατέ-
στησε σαφές στην πλευρά του Γεωργιανού αμυντικού μέσου πως 
μόνο σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από την «Κυρία» θα 
ντυθεί στα γαλαζοκίτρινα. Με τον διεθνή ποδοσφαιριστή έχουν 
συμφωνηθεί σχεδόν τα πάντα.
Όσον αφορά στις ενέργειες για την απόκτηση δεξιού μπακ, τα 
τελευταία 24ωρα υπάρχει στασιμότητα. Οι δύο παίκτες που προ-
κρίθηκαν προ ημερών από τον Πουρσαϊτίδη είναι τελικά εκτός 
μπάτζετ για τη συγκεκριμένη θέση, με τον Ελλαδίτη κόουτς να ανα-
νεώνει τη σχετική λίστα. Ενδεχομένως κάποιοι παίκτες που προη-
γουμένως δεν τον είχαν αφήσει αδιάφορο να κερδίσουν αυτομά-
τως σημαντικό… έδαφος.

Έδωσε τα χέρια με τον Γεωργίου ο Πετρίδης
Στα παιχνίδια της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ο Σταύρος 
Γεωργίου ήταν από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν 
και άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο Σάββας Πουρσαϊτί-
δης από τα μαλλιά. Στον ΑΠΟΕΛ πέραν της απόκτησης Κύπριων 
παικτών όπως ο Καρώ (ανακοινώθηκε) και Θεοδώρου (θα ανα-
κοινωθεί) προχωρούν και σε υπογραφή επαγγελματικών συμβο-
λαίων με τα βλαστάρια της ακαδημίας. Ο 16χρονος ακραίος επι-
θετικός μέτρησε πέντε συμμετοχές και πέτυχε ένα τέρμα με την 
πρώτη ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με Σταύρο Γεωργίου
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη 
σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή της 
Ακαδημίας μας, Σταύρο Γεωργίου.
Ο Σταύρος είναι γεννημένος στις 19/10/2004 (16,5 ετών) και απο-
τέλεσε φέτος, μέλος της πρώτης ομάδας μετρώντας 5 συμμετοχές 
και 1 γκολ.
Του ευχόμαστε με συνέπεια και σκληρή δουλειά, να γίνει μόνιμο 
στέλεχος, της μεγαλύτερης και ενδοξότερης ομάδας της Κύπρου».

«Δίχτυα» για ενίσχυση έριξε η Ομόνοια, 
αφού ναι μεν η ομάδα προγραμματισμού 
των πρασίνων κινείται με οδηγό την 
υπομονή και τη συνεχή αξιολόγηση των 
ποδοσφαιριστών που προτείνονται, 
όμως ο χρόνος άρχισε να κυλά 
αντίστροφα για την έναρξη της νέας 
σεζόν.

Ο
ι πράσινοι θα βάλουν μπρος τις μηχα-
νές την ερχόμενη Τρίτη (15/6) με την 
έναρξη της προετοιμασίας και σαφώς 
ο Χένινγκ Μπεργκ θα ήθελε όσο το 

δυνατό πιο σύντομα τα νέα αποκτήματα, ώστε 
να είναι σε θέση να ενισχύσουν το πλάνο στα 
παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Τσάμπι-
ονς Λιγκ. Ψηλά στη λίστα των υποψηφίων είναι 
τ’ όνομα του Μιξ Ντίσκερουντ. Παιδί Νορβηγού 
πατέρα και Αμερικανίδας μητέρας ο γεννημένος 
στο Όσλο Μίκελ, όπως είναι στην πραγματικό-
τητα τ’ όνομά του, πήρε από νωρίς παρατσούκλι.
Όπως διηγήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα η 
μητέρα του, Σούζαν Χάκερτ ι, σε τηλεοπτ ικό 
σταθμό της Νορβηγίας τού «κόλλησε» το προ-
σωνύμιο Μιξ σε παιδική ηλικία γ ιατ ί έ τρεχε 
συνεχώς γύρω από το σπίτ ι και της θύμιζε 
μίξερ!
Μετά τον υποβιβασμό της Ντενίζ λισπορ στη 
δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας ο 30χρονος 
μέσος αναζητεί, ως ελεύθερος, νέα ποδοσφαι-
ρική στέγη. Τη δέκατη στην καριέρα του αφού 
προηγουμένως θήτευσε στις Στάμπαεκ (Νορβη-
γία), Γάνδη (Βέλγιο), Ρόζενμποργκ (Νορβηγία), 
Γκέτεμποργκ (Σουηδία), Νιου Γιορκ Σίτι (ΗΠΑ), 
Μάντσεστερ Σίτ ι, Ουλσάν (Νότια Κορέα) και 
Χέλσιμποργκ (Σουηδία). Στις ΗΠΑ είχε συμπαί-
κτες ορισμένους σπουδαίους αστέρες, όπως ο 
Αντρέα Πίρλο και ο Νταβίδ Βίγια.

Στη Σίτι για να μην χάσει χρήματα
Από τον Ιανουάριο του 2018 ανήκε ι  σ τη 
Μάντσεστερ Σίτ ι, η οποία αφού τον δάνεισε 
σε τρεις ομάδες τον πώλησε έναντι άγνωστου 
ποσού σ την Ντεν ίζ λισπορ τον περασμένο 
Ιανουάριο. Η απάντηση στο πώς είναι δυνατό 
μια ομάδα όπως η Σίτι να έχει στις τάξεις έναν 
ποδοσφαιρισ τή που παραχωρεί δανεικό σε 
ομάδες μικρότερου βεληνεκούς δίνεται σ το 
δημοσίευμα της themaneland.com. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με το ρεπορτάζ των αμερικάνων η Νιου 
Γιορκ Σίτι ήθελε να τον πωλήσει σε ευρωπαϊκή 
ομάδα, όμως σε τέτοιο ενδεχόμενο ένα μεγάλο 
ποσοστό των χρημάτων θα έπρεπε βάση κανο-
νισμών να πάνε στην ομοσπονδία ποδοσφαί-
ρου της λίγκας (MLS). Έτσι, εκμεταλλεύθηκαν το 
κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς με την Μάντσε-
στερ Σίτι και ο Ντίσκερουντ μετεγγράφηκε στην 
αγγλική ομάδα.

Μέσος για όλες τις δουλειές
Ένας «κόφτης» που κάνει μπόλικες δουλειές 
σ τον αγωνισ τικό χώρο μα κυρίως έχει πολύ 
καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα και πιστώνε-
ται αρκετές ασίστ είναι το προφίλ του Μιξ Ντί-
σκερουντ. Ο μετεγγραφικός στόχος της Ομό-
νοιας την τελευταία τριετία σε Ουλσάν, Χέλσι-
μποργκ και Ντενίζλισπορ κατέγραψε 137 εμφα-
νίσεις, σκόραρε 22 τέρματα και πιστώθηκε 10 
ασίστ. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε όλες 
τις θέσεις του άξονα. Ως ανασταλτικός μέσος, ως 
δημιουργικός μέσος («οκτάρι») και ως επιτελι-
κός μέσος, ενώ όταν κρίθηκε αναγκαίο κάλυψε 
και τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Στο… κόλπο για Μάριο Ηλία
Την πόρτα του Εθνικού Άχνας για να διερευνή-
σει τα δεδομένα που αφορούν πιθανή μετεγ-
γραφή του Μάριου Ηλία κτύπησε η Ομόνοια. 
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η 
εκπομπή «Βάλε ένα γκολ» στο ραδιόφωνο του 
Active (107,4 & 102,5) οι πράσινοι δεν αδιαφο-
ρούν για την περίπτωση του 25χρονου επιθετι-
κού, ο οποίος στη λήξασα σεζόν αγωνίστηκε σε 
35 αγώνες πρωταθλήματος (20 ως βασικός) και 
πέτυχε 10 τέρματα. Όπως καταγράφει η «Goal» 
στη σημερινή της έκδοση ο Μάριος Ηλία έχει 
προκριθεί από τον Σάββα Πουρσαϊτίδη και εν 
ευθέτω χρόνω η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη 
θα αποταθεί με κάθε επισημότητα στον Εθνικό.
Πάντως, οι δύο αιώνιοι δεν πρόκειται να βγά-
λουν τρελά λεφτά από το ταμείο σε περίπτωση 
που ο Εθνικός έχει ψηλές απαιτήσεις. Στην προ-
σφυγική ομάδα ξέρουν πως από τον Ιανουάριο 
του 2022 θα μπορεί να υπογράψει ως ελεύθε-
ρος σε ομάδα της αρεσκείας του, επομένως δεν 
αποκλείεται να βάλει στη βιτρίνα των πωλήσεων 
τον Κύπριο φορ στην τρέχουσα μετεγγραφική 
περίοδο.

Ομόνοια: Ένα «μίξερ» για τη μεσαία 
γραμμή από τη Σίτι

ΑΠΟΕΛ: Ο Θρύλος επιμένει… 
κυπριακά!
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Λαύριο- Παναθηναϊκός 66-82: Το 40ο για 
τον Παύλο…

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα στην ιστορία του μετά τη νίκη του (82-66) επί 
του Λαυρίου που διαμόρφωσε σε 3-1 το τελικό σκορ στη σειρά.

Βεβαίως ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλη-
τής στην ημέρα του Παύλου Γιαννακόπουλου. Του 
«Πατριάρχη» του Παναθηναϊκού που αποτελεί το 
μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας 
μπάσκετ. Στις 10 Ιουνίου του 2018 έφυγε από τη 
ζωή κι ακριβώς τρία χρόνια μετά οι «πράσινοι» 
κατέκτησαν ακόμα ένα πρωτάθλημα.
Ο Μήτογλου και ο Παπαπέτρου ήταν οι κορυ-
φαίοι του «τριφυλλιού». Πολύ μεγάλη η συμμε-
τοχή του Σαντ Ρος στο αμυντικό κομμάτι.
Πολλά τα χειροκροτήματα και για το Λαύριο που 
πέτυχε την υπέρβαση. Έδωσε μια πολύ 
όμορφη νότα στην Basket League. 
Εξασφάλισε το εισιτήριο για το 
BCL και γοήτευσε με το μπά-
σκετ που έπαιξε.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: 
Ο  Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό ς 
έβγαλε όλα του τα πλε-
ονεκτήματα στο παρκέ. 
Ή τ α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
αποτελεσματικός στην 
άμυνα και κυρίαρχος 
κάτω από τα καλάθια. Το 
γεγονός ότι σ το μεγαλύ-
τερο διάστημα είχε περισ-
σότερα επιθετικά ριμπάουντ 
από τα αμυντικά του Λαυρίου

Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: 
Το Λαύριο κατάφερε με την καλή του άμυνα να 
αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό αρχικά και να προ-
ηγηθεί με 10-6 στο 3’. Οι «πράσινοι» έβγαλαν 
αν τ ίδραση κι έγ ιναν περισσότερο επιθετ ικοί 
στην άμυνα. Μέσα στα επόμενα 2’44’’ έτρεξαν 
σερί 11-0 και προηγήθηκαν με 17-10. Η διαφορά 
έφτασε και στο +11 (σκορ 26-15) πριν μειώσει με 
σερί 7-0 το Λαύριο (26-22).
Με τον Σαντ Ρος να αλλάζει το ρυθμό και τον 
Μήτογλου να κάνει πάρτι στη ρακέτα ο Παναθη-
ναϊκός προηγήθηκε 37-22 (με νέο σερί 11-0) στο 
15’ έχοντας κρατήσει για μεγάλο διάστημα τους 
γηπεδούχους χωρίς πόντο. Το Λαύριο μείωσε σε 
41-31 στο τέλος του ημιχρόνου με τη διαφορά 
στα ριμπάουντ να είναι καθοριστική.

Οι 12 πόντοι από δεύτερες επιθέσεις των «πρά-
σινων» και οι 30 μέσα από το «ζωγραφιστό» 
έδειχναν πολλά καθώς ο Παναθηναϊκός ε ίχε 
περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ από τα αμυ-
ντικά του Λαυρίου για μεγάλο διάστημα.
Το παιχνίδι κυλούσε έτσι: Με τον Παναθηναϊκό 
να έχει προβάδισμα με διψήφια διαφορά και το 
Λαύριο να παλεύει να την κατεβάσει. Ο Μήτο-
γλου και ο Παπαπέτρου ήταν οι «φύλακες-άγγε-
λοι» για τους «πράσινους» και τους διατηρούσαν 
στο προβάδισμα. Στο 26’ το σκορ ήταν 55-42 και 

στο 31’30’’ ήταν 71-54 με τον Παναθηναϊκό 
να πλησιάζει προς τον τίτλο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕ-
ΧΩΡΙΣΕ: 
Ρίξ τε μια ματ ιά σ τα ριμπά-
ουντ και θα καταλάβετε. Ο 
Παναθηναϊκός είχε 48 και 
το Λαύριο 26. Ο Πανα-
θηναϊκός ε ίχε 18 επιθε-
τ ικά  κα ι  το  Λαύριο  17 
αμυν τ ικά. Οι «πράσινοι» 
είχαν 50 πόντους μέσα από 

το «ζωγραφισ τό» και  18 
πόντους από δεύτερες ευκαι-

ρίες.

Ο MVP: 
Ο Ντίνος Μήτογλου. Κυρίαρχος της ρακέ-

τας, ισοπέδωσε τους αντιπάλους του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 
22-28, 31-41, 52-65, 66-82

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): 
Κάρτερ 14, Μουράτος 8, Ντιαλό 17, Ντέιβις 3, 
Γερομιχαλός 12, Κόζι 10, Σάβατζ , Περσίδης, 
Ερμείδης, Ανοσίκε, Βουλγαρόπουλος, Μαστρο-
γιαννόπουλος 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): 
Μπρέι 3, Παπαγ ιάννης 14, Παπαπέτρου 24, 
Μήτογλου 23, Σαντ Ρος 4, Μποχωρίδης, Χεζόνια 
8, Δίπλαρος, Κασελάκης, Γουάιτ, Μπέντιλ 6

Ολυμπιακός και Τόμας 
Γουόκαπ δίνουν τα χέρια 
για τριετές συμβόλαιο

Οι συζητήσεις Ολυμπιακού - Τόμας 
Γουόκαπ ολοκληρώνονται, με 
τους Πειραιώτες να αποκτούν τον 
28χρονο Αμερικανό γκαρντ για τα 
επόμενα 2+1 χρόνια. Δεδομένη 
θεωρούν την μετακίνηση πλέον και 
στη Λιθουανία. Σπουδαίος αμυ-
ντικός, ιδανικός παρτενέρ για τον 
Κώστα Σλούκα, με τριετή εμπειρία 
στη EuroLeague Σε ένα καλοκαίρι 
πολύ ιδιαίτερο, με τη δεξαμενή των 
πόιντ γκαρντ να προσφέρει περιο-
ρισμένες επιλογές, ο Ολυμπιακός 
βρίσκεται στην τελική ευθεία για να 
ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική 
κίνηση με την απόκτηση του Τόμας 
Γουόκαπ.
Ο 28χρονος ύψους 1μ.93 Αμερι-
κανός περιφερειακός είχε ανοίξει 
εδώ και αρκετές ημέρες δίαυλο επι-
κοινωνίας με τους Πειραιώτες και 
οι διαπραγματεύσεις γίνονταν σε 
εξαιρετικό κλίμα, όπως είχε αποκα-
λύψει ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην 
εκπομπή Show Must Go On LIVE 
της 7ης Ιουνίου, ενώ τώρα είναι 
έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο 
τριετούς διάρκειας (δύο χρόνια συν 
option για την τρίτη σεζόν) ώστε να 
γίνει το alter ego του Κώστα Σλούκα 
στις θέσεις 1-2.
Γεννημένος στην Πασαντίνα του 
Τέξας, ο Γουόκαπ έπαιξε στο Πανε-
πιστήμιο Στέφεν Όστιν από το 2012 
έως το 2016, δεν έγινε draft, δοκι-
μάστηκε από τους Γκόλντεν Στέιτ 
Γουόριορς στο Summer League 
του Λας Βέγκας το 2016 και στη 
συνέχεια υπέγραψε με τους Σικάγο 
Μπουλς που τον αποδέσμευ-
σαν μετά από τέσσερις αγώνες της 
pre season. Την περίοδο 2016/17 
έπαιξε στους Γουίντι Σίτι Μπουλς 
(G-League) και την επόμενη σεζόν 
ήρθε στην Ευρώπη για λογαρια-
σμό της Λούντβιχσμπουργκ, με την 
οποία έφτασε έως το Final Four του 
Basketball Champions League το 
οποίο έγινε το 2018 στο ΟΑΚΑ.
Στη Ζάλγκιρις ο Γουόκαπ έμεινε τρία 
χρόνια, κατέκτησε τρία πρωτα-
θλήματα, αναδείχθηκε δύο φορές 
κορυφαίος αμυντικός της λιθουα-
νικής λίγκας, ενώ φέτος ήταν ο MVP 
των τελικών με την Ρίτας. Από το 

Κάουνας αποχωρεί ως ελεύθερος, 
ενώ ακόμη και δημοσιογράφοι της 
χώρας που υποστήριξαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες ότι μπήκε στο 
στόχαστρο της Αναντολού Εφές, 
λένε ότι έρχεται στην Ελλάδα για να 
φορέσει τα ερυθρόλευκα. Η Ζάλγκι-
ρις προσπάθησε να τον κρατήσει, 
δεν τα κατάφερε και πλέον ψάχνει 
τον αντικαταστάτη του.
Ο Γουόκαπ είναι ένας γκαρντ με 
εξαιρετικό μέγεθος, δυνατό κορμό 
και εξαιρετικά φυσικά προσόντα 
που στο ξεκίνημα της καριέρας του 
τον ανάγκασαν να παίζει στις θέσεις 
των φόργουορντ. Αμυντικογε-
νής, μπορεί να αντιμετωπίσει παί-
κτες από τη θέση 1 έως τη θέση 3, 
ακόμη και ελαφριά τεσσάρια. Στη 
θεωρία ταιριάζει απόλυτα με τον 
Κώστα Σλούκα, είναι ο ιδανικός 
από την αγορά της Ευρώπης για τον 
ρόλο που αναζητούσε ο Ολυμπια-
κός, βρίσκεται στην πιο παραγω-
γική του ηλικία, έχει εμπειρία από 
τη EuroLeague και φιλοδοξία για να 
κάνει το επόμενο βήμα.
Στη σεζόν 2019/20 είχε 9.6 πόντους 
(50.7% στο δίποντο, 46.7% στο 
τρίποντο, 85.7% στις βολές), 3.6 
ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 
2.7 λάθη και 12.7 ranking ανά 25:45 
σε 28 αγώνες, ενώ φέτος μέτρησε 
8.2 πόντους (46.9% στο δίποντο, 
37.1% στο τρίποντο, 90.6% στις 
βολές), 3 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1 
κλέψιμο, 1.6 λάθη και 10.6 ranking 
ανά 24:09 σε 34 αγώνες. Ήταν ο 
βασικός πόιντ γκαρντ, με τον Μάρι-
ους Γκριγκόνις στη θέση δύο, ενώ οι 
δυο τους ήταν οι μοναδικοί παίκτες 
της Ζάλγκιρις που αγωνίστηκαν και 
στα 34 ματς της κανονικής περιό-
δου της EuroLeague.
Ο Γουόκαπ ήταν ο παίκτης της Ζάλ-
γκιρις που πίεσε τον Σλούκα στο 
ματς του Κάουνας, όταν ο Έλληνας 
γκαρντ έχασε τη μπάλα, με φάουλ 
όπως υποστήριξαν οι ερυθρόλευ-
κοι, οι οποίοι στη συνέχεια έκαναν 
μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά με 
αποτέλεσμα να μείνουν εκτός διεκ-
δίκησης μιας θέσης στην πρώτη 
οκτάδα της κανονικής περιόδου και 
εκτός playoffs.
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