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Περνάω μια 
φάση στη 
ζωή μου 

που τρώω τα 
πάντα...

εκτός από 
κουτόχορτο

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-
γνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και 
μακριά από κορωναϊούς. Δεν ξέρω 
τι να γράψω και τι να μεταφέρω με 
αυτήν την πανδημία που χτύπησε 

την ανθρωπότητα. Εδώ μαγκιές και φιλοσο-
φίες δεν χωράνε, γιατί ο καθένας θα πρέπει να 
ξέρει να προφυλάσσεται και να προφυλάσσει και 
την οικογένεια του είτε ρωτώντας υπεύθυνους 
ιατρούς είτε φυσικά ακολουθώντας τις οδηγίες 
για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. 
Έχω διαβάσει εννοείται λόγω της δουλειάς μου 
εκατομμύρια ΠΑΠΑΡΙΕΣ που διασπείρουν διά-
φοροι ψευτοδημοσιογράφοι ή ψευτοεπιστήμο-
νες χωρίς να έχουν καμία βάση σπέρνοντας τον 
πανικό με διάφορες ηλίθιες εικασίες που έχουν 
μέσω των πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθή-
σεων τους χωρίς καμία επιστημονική βάση, αλλά 
με εικασίες για να βρουν τρόπο να μπουν στη 
συζήτηση.
Αυτή η εφημερίδα κι όλοι οι επαγγελματίες 

συνεργάτες της μεταφέρουν όλα τα μηνύματα 
που έχουμε λάβει (θρησκευτικά, πολιτικά, κοι-
νωνικά) κι εσείς, το αμέτρητο αναγνωστικό κοινό 
μας, μπορείτε διαβάζοντας όλους κι όλες τις 
παραμέτρους να κάνετε το καλύτερο για εσάς 
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αποφεύγοντας 
δυσάρεστες εξελίξεις κι εκπλήξεις από την παν-
δημία που ανακοίνωσε ο κορυφαίος κινέζος λοι-
μωξιολόγος, που πιστεύει ότι μέχρι τον Ιούνιο 
θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση που πραγμα-
τικά έχει συγκλονίσει κι έχει αλλάξει την καθη-
μερινότητα του πλανήτη με φυσικά δυσάρεστες 
εξελίξεις στην οικονομία περισσότερο. Για άλλη 
μία φορά πλήττονται τα ασθενέστερα στρώματα. 
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΤΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ 
ΠΑΙΡΝΕΙ  ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

Κορωναϊός – Πανικός

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανησυχίας για τη δημόσια υγεία,

ακυρώθηκε η παρέλαση για την επέτειο της Εθνικής μας επανάστασης,

η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Μαρτίου στη Danforth.
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Κορωνοϊός: Στα 117 τα κρούσματα - Δέκα τα «ορφανά» 

Σ
τα 117 ανέρχονται τα  κρούσματα του κορωνοϊού  
στην Ελλάδα- τα 18 από αυτά επιβεβαιώθηκαν το τε-
λευταίο εικοσιτετράωρο. Από αυτά όμως, τα 10  χα-
ρακτηρίζονται ως «ορφανά», δεν είναι  γνωστό δη-

λαδή πώς ασθένησαν. Τα 82 είναι «εισαγόμενα», τα 25 απο-
τελούν των πρώτων και τα υπόλοιπα άγνωστης προέλευσης. 
Υπάρχουν ακόμη 15 υπό διερεύνηση.  Από τους 117 που μι-
λύνθηκαν από τον κορωνοϊό, 34 νοσηλεύονται, 3 σε ΜΕΘ και 
πήραν εξιτήριο η 38χρονη που είχε διαγνωσθεί πρώτη με τον 
κορωνοϊό στην Ελλάδα μαζί με το παιδί της. 
Ωστόσο αυτό που προβληματίζει την επιστημονική κοινό-
τητα είναι τα 10 «ορφανά» κρούσματα, αυτά δηλαδή που δεν 
είναι γνωστή η πηγή της διασποράς. Ηδη, ο κ.Τσιόδρας ανα-
κοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς που 
περιλαμβάνουν κλείσιμο θεάτρων, κινηματογράφων, παι-
δοτόπων, κέντρων διασκέδασης,  γυμναστηρίων και χώρων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Aνησυχία για τα δέκα «ορφανά» κρούσματα
Ανησυχία προκαλεί όχι μόνο η ανακοίνωση των νέων θετι-
κών κρουσμάτων του κορωνοϊού SARS-CoV-2, αλλά και το 
γεγονός ότι δέκα εξ αυτών είναι «ορφανά».
Έτσι χαρακτηρίζονται τα θετικά κρούσματα που οι πάσχοντες 
δεν έχουν αναφέρει γνωστή «οδό» μόλυνσης, δηλαδή στενή 
επαφή με φορέα του κορωνοϊού ή ταξιδιωτικό ιστορικό σε 
ενδημική περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 10 «ορφανά» κρούσματα, τα 
περισσότερα εξ αυτών στην περιοχή της Αττικής, έχουν όλα 
εντοπιστεί στο πλαίσιο του επιδημιολογικού ελέγχου που 
διεξάγεται πλέον σε περιστατικά που νοσηλεύονται με πνευ-
μονία και για την οποία δεν προκύπτει από τον εργαστηρι-
ακό έλεγχο άλλη αιτία, όπως π.χ. η γρίπη ή πνευμονιόκοκκος.
Η αύξηση του αριθμού των «ορφανών» κρουσμάτων σημαί-
νει πρακτικά δύο πράγματα:
α) μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα χάρη στη 
δομική ιδιαιτερότητά του να μολύνει εύκολα τα ανθρώπινα 
κύτταρα και
β) ικανότητα του ιού να επιβεβαιώνει στις επιφάνειες και στον 
αέρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Επίσης, η μεγάλη διασπορά του SARS-CoV-2 στην κοινότητα 
ευνοείται και από το γεγονός ότι αυτή την περίοδο έχουμε 
ταυτόχρονη κυκλοφορία πολλών ιών και νόσων, με παρό-
μοια συμπτωματολογία (π.χ. βήχας, πυρετός, ρινική καταρ-
ροή, κ.α.).
Είναι λοιπόν αναμενόμενο πολλά άτομα να επιμολύνονται με 
τον νέο κορωνοϊό χωρίς να το αντιλαμβάνονται και η συμπτω-
ματολογία που παρουσιάζουν να μη «φωτογραφίζει» αμέ-

σως το πραγματικό αίτιο. Τα 10 «ορφανά» κρούσματα αρχι-
κώς είχαν χαρακτηριστεί ως αγνώστου προελεύσεως πνευ-
μονίας και εν συνεχεία ελέγχθησαν για τον SARS-CoV-2.
Για την αναχαίτιση της περαιτέρω διασποράς του κορωνο-
ϊού στην κοινότητα το υπουργείο Υγείας κατόπιν εισήγησης 
της αρμόδιας επιτροπής των Λοιμωξιολόγων με επικεφαλής 
τον καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, ενεργοποιεί σειρά περιο-
ριστικών μέτρων (κλείσιμο σχολείων, ΚΑΠΗ, χώρων διασκέ-
δασης, αναστολή εκδηλώσεων πάσης φύσεως κ.λπ.) ώστε να 
καταστεί ευκολότερη και η εφαρμογή των μέτρων ατομικής 
προστασίας (κανόνες υγιεινής κ.α.)

Αδερφός 66χρονου: «Να είναι το τελευταίο θύ-
μα του φονικού ιού»
«Να είναι ο αδελφός του το τελευταίο θύμα του κορωνοϊού» 
ευχήθηκε σήμερα ο κ. Γιάννης Αγιομυργιαννάκης, λίγες ώρες 
μετά τον θάνατο του 66χρονου στο Πενεπιστημιακό νοσοκο-
μείο του Ρίου. 
Ο αδελφός του άτυχου 66χρονου από την Ηλεία μίλησε στον 
τηλεοπτικό σταθμό Mega και ευχαρίστησε όλους όσοι βοή-
θησαν τον αδερφό του όλες τις μέρες που ήταν στο νοσοκο-
μείο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, διότι βοήθησαν τα μέγιστα, έδωσαν το 150 τοις 
εκατό για να σώσουν τον αδερφό μου».
«Υπήρξε ένας καλός πατέρας, σύζυγος και πρόσφερε πολλά 
στην κοινωνία. Ήταν κοινωνικός, ασχολούνταν με την πολι-
τική, είχε τιμηθεί πολλές φορές από την Αμαλιάδα».
«Θέλω να σταθώ στο εξής, να είναι από τα τελευταία 
θύματα».
Ο κ. Αγιομυργιαννάκης ευχαρίστησε τον καθηγητή κ. Γώγο, 
για τη βοήθειά του, με τον γιατρό να εκφράζει τα συλλυπητή-
ριά του στην οικογένεια.
Η γυναίκα του 66χρονου είναι σε καλή κατάσταση.

Τα έκτακτα μέτρα του ΕΟΠΥΥ
Σειρά μέτρων λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αναχαι-
τιστεί η περαιτέρω διασπορά του νέου κορωνοϊού SARS-
CoV-2 στην κοινότητα.
Με ανακοίνωσή του, λοιπόν, παρακαλεί όλους τους ασφαλι-
σμένους προσωρινά να μην προσέρχονται στις Περιφερεια-
κές Διευθύνσεις για την υποβολή ατομικών αιτημάτων (π.χ. 
Οπτικά, Ειδική Αγωγή, κ.α.), στο πλαίσιο των προληπτικών 
μέτρων για την ασφάλεια του πληθυσμού λόγω της έξαρσης 
του SARS-CoV-2 (κορωνοϊού).
Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει επίσης ότι έχει δοθεί παράταση των 
υποβολών και οι ασφαλισμένοι θα αποζημιωθούν κανονικά, 
καθώς παύει να ισχύει οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που 
ίσχυε μέχρι σήμερα.
Για αιτήματα έγκρισης περίθαλψης και αποζημίωσης νοση-
λείας εκτός Ελλάδας, για τα οποία οι ασφαλισμένοι έχουν 
αιτηθεί ή έχουν πληρώσει τις σχετικές δαπάνες αντίστοιχα, 
θα τεθούν σε ισχύ τα εξής:
Α) Ηλεκτρονική κατάθεση των σκαναρισμένων δικαιολογητι-
κών ή αποστολή μέσω fax στις οικείες Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις ΕΟΠΥΥ (https://eopyy.gov.gr/sites/ALL) και όπου 
απαιτείται κατάθεση πρωτότυπων δικαιολογητικών (τιμο-
λόγια ή ιατρικές βεβαιώσεις κ.α.), να γίνεται με συστημένη 
ταχυδρομική επιστολή προς τις κατά τόπους Περιφερειακές 
Διευθύνσεις.
Β) Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ενημέρωση των ασφαλισμέ-
νων σχετικά με την πορεία του αιτήματος θα γίνεται από:
Τμήμα Προγραμματισμένης Περίθαλψης στην ΕΕ & λοιπές 
χώρες, Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 2108110928-30, email: d12.t4@eopyy.
gov.gr
Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης, Διεύ-
θυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2108110935-6, email: d12.t5@eopyy.gov.gr.

18 νέα κρούσματα σε 24 ώρες 
και άλλα 15 υπό διερεύνηση  
-Προβληματισμός στους 
επιστήμονες για τα «ορφανά» 
κρούσματα - Εξιτήριο πήρε η 
38χρονη στη Θεσσαλονίκη μαζί 
με το παιδί της
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Μ
είωση των αποθεμάτων αίματος έ-
χει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός 
στην Ελλάδα. Το Εθνικό Κέντρο Αι-
μοδοσίας (ΕΚΕΑ) απευθύνει έκκλη-

ση σε εθελοντές αιμοδότες, σε συλλόγους και ο-
μάδες αιμοδοτών αλλά κυρίως στις Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας των νοσοκομείων για τη συνέχιση 
αλλά και την εντατικοποίηση των οργανωμένων 
δράσεων για αιμοδοσία προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η επάρκεια της χώρας σε αίμα και συ-
νεπώς η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.
Η έκκληση γίνεται με αφορμή την επίπτωση 
στη ροή των αιμοδοτών προς τα νοσοκο-
μεία που προκαλεί η έξαρση της επιδημίας του 
νέου κορωνοϊού σε χώρες όπως η Κίνα αλλά 

και η γειτονική Ιταλία. Η μείωση των αιμοδο-
τών έχει προκαλέσει μείωση και των αποθεμά-
των αίματος, γεγονός που στις δύο προαναφερ-
θείσες χώρες προβληματίζει τους υπεύθυνους 
των υγειονομικών συστημάτων που αναζητούν 
εσπευσμένα λύσεις.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) θεωρεί 
«δικαιολογημένο» τον φόβο των πολιτών να πλη-
σιάσουν τα νοσοκομεία, «σύσταση που υπο-
στηρίζεται και από όλους τους παγκόσμιους και 
εθνικούς φορείς υγείας (ΠΟΥ, ΕΟΔΥ, Υπ. Υγείας, 
ECDC) για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επι-
δημίας, έχει αναπόφευκτα επίπτωση στην προ-
σέλευση αιμοδοτών και εν δυνάμει προκαλεί 
οξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος.

Έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες 
από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 

Ιερά Σύνοδος για κορωνοϊό: 
Κοινωνούμε κανονικά - Οι 
ευπαθείς ομάδες να μείνουν σπίτι

Τ
ο θέμα του κορωνοϊού σε σχέση 
με την Εκκλησία συζήτησε σήμε-
ρα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Όσοι 
προσέρχονται «μετά φόβου Θεού, 

πίστεως και αγάπης» και απολύτως ελεύ-
θερα χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκα-
σμό, κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του 
Χριστού, που γίνεται «φάρμακο αθανα-
σίας», «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν 
αιώνιον» αναφέρθηκε για τη Θεία κοινω-
νία ενώ σε ό,τι αφορά στην προσέλευση 
στους ναούς η ΔΙΣ ζητεί από τους πιστούς 
και τους ιερείς να λαμβάνονται όλα τα α-
παραίτητα μέτρα, κατά τις συστάσεις των 
αρμοδίων κρατικών Αρχών, προς τον σκο-
πό της διασποράς του ιού.
«Για τα μέλη της Εκκλησίας, η προσέλευση 
στην Θεία Ευχαριστία και η κοινωνία από 
το Κοινό Ποτήριο της Ζωής, ασφαλώς και 
δεν μπορεί να γίνει αιτία μετάδοσης ασθε-
νειών, γιατί οι πιστοί όλων των εποχών, 
γνωρίζουν ότι η προσέλευση στη Θεία 
Κοινωνία, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, 
συνιστά αφ’ ενός μια έμπρακτη κατάφαση 
αυτοπαράδοσης στον Ζώντα Θεό, και αφ’ 
ετέρου τρανή φανέρωση αγάπης, η οποία 
κατανικά κάθε ανθρώπινο και ίσως δικαι-
ολογημένο φόβο» τονίζεται.
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, με αίσθημα ευθύνης έναντι 
του Θεού, της εκκλησιαστικής κοινότητος, 
αλλά και όσων στέκονται με διάθεση κρι-
τικής ή και αντίθεσης έναντι Αυτής, κατά 
την σημερινή συνεδρίαση Αυτής συζή-
τησε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα του 
νέου κορωνοϊού (Covid-19), για το οποίο 
έγκαιρα απεστάλη ήδη Εγκύκλιο Σημεί-
ωμα προς τις Ιερές Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, με σκοπό τη 
συμβολή της Εκκλησίας στην προσπάθεια 
για την πρόληψη διασποράς της νόσου, 
την οποία προκαλεί ο νέος αυτός ιός.
Η Ιερά Σύνοδος κατά την σημερινή συνε-
δρίαση Αυτής απεφάσισε και πάλι να 
απευθυνθεί προς τον Ιερό Κλήρο και τον 
ευσεβή Ορθόδοξο Λαό καί πατρικά να 
προτρέψει και να επισημάνει τα εξής:
1) Να εντείνουμε όλοι τις προσευχές μας 
προς τον Νικητή της φθοράς και του θανά-
του Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να διαφυ-
λάξει υγιή και ακέραιο τον Λαό Του. Προς 
τον σκοπό αυτό παρακαλεί τους Σεβασμι-
ωτάτους Μητροπολίτες να συστήσουν 
στους Εφημερίους, ώστε πριν την Από-
λυση της Θείας Λειτουργίας της ερχομένης 
Β΄ Κυριακής των Νηστειών (15-3-2020), 

να τελεσθεί Δέηση σε όλους τους Ιερούς 
Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέρ 
της αποτροπής εξαπλώσεως της νόσου.
2) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, κατά τις συστάσεις των αρμοδίων 
κρατικών Αρχών, προς τον σκοπό της δια-
σποράς του ιού: α) Τακτικό και καλό πλύ-
σιμο των χεριών με σαπούνι. β) Χρησιμο-
ποίηση αντισηπτικών με οινόπνευμα. γ) 
Τήρηση αποστάσεων από όποιον παρου-
σιάζει συμπτώματα. δ) Να γίνεται επι-
μελής καθαριότητα των επιφανειών και 
σωστός αερισμός των Ιερών Ναών και των 
λοιπών εκκλησιαστικών χώρων. ε) Προ-
τρέπονται όσοι παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα ασθενείας, αλλά και όσοι ανήκουν 
στις υγειονομικώς ευπαθείς ομάδες, 
πάσχοντες από αναπνευστικά προβλή-
ματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, ως και οι ανοσοκατε-
σταλμένοι, να αποφύγουν προσωρινώς 
την έξοδο από την οικία τους, εάν δεν είναι 
απολύτως απαραίτητο, να είναι ακόμη πιο 
προσεκτικοί στην σχολαστική υγιεινή και 
καθαριότητα, να αποφύγουν τους χώρους 
μαζικής συναθροίσεως καθώς και τους 
ασπασμούς και εναγκαλισμούς, χάριν της 
προστασίας της υγείας των ιδίων αλλά και 
των αδελφών τους. στ) Όποιος παρουσι-
άζει συμπτώματα να επικοινωνεί με την 
τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 
24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό.
Προς τον σκοπό της ενημέρωσης του 
πιστού λαού, η Ιερά Σύνοδος απεφάσισε 
την εκτύπωση ειδικού ενημερωτικού φυλ-
λαδίου με τις παραπάνω οδηγίες και την 
διανομή του στους Ιερούς Ναούς.
3) Για τα μέλη της Εκκλησίας, η προσέ-
λευση στην Θεία Ευχαριστία και η κοινω-
νία από το Κοινό Ποτήριο της Ζωής, ασφα-
λώς και δεν μπορεί να γίνει αιτία μετάδο-
σης ασθενειών, γιατί οι πιστοί όλων των 
εποχών, γνωρίζουν ότι η προσέλευση στη 
Θεία Κοινωνία, ακόμη και εν μέσω πανδη-
μίας, συνιστά αφ’ ενός μια έμπρακτη κατά-
φαση αυτοπαράδοσης στον Ζώντα Θεό, 
και αφ’ ετέρου τρανή φανέρωση αγά-
πης, η οποία κατανικά κάθε ανθρώπινο 
και ίσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος 
δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τέλεια 
αγάπη διώχνει τον φόβο» (Α΄ Ιωάν. 4, 18). 
Τα μέλη της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι η 
κοινωνία, δηλαδή η σχέση, είναι καρπός 
αγάπης και άθλημα ελευθερίας, ακριβώς 
γιατί αγνοεί την καχυποψία, τις επιφυλά-
ξεις, τους φόβους.»
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Τ
ελικά ο χειρότερος εχθρός είναι 
ο εαυτός μας. Ιστορικά διαπιστω-
μένη ασθένεια εδώ και αιώνες γί  
αυτόν τον λαό. Σχεδόν ανίατη, η ο-

ποία καθίσταται ταυτοχρόνως και ακατα-
μάχητη εξαιτίας του πολιτικού και ενίοτε 
επιστημονικού προσωπικού της.
Ξεσπάει η επιδημία του κορωνοϊού. Σε 
διάστημα ελάχιστου χρόνου, εκ του απο-
τελέσματος, είναι φανερό ότι τείνει να 
εξελιχθεί σε πανδημία. Άγνωστο τι θα 
ακολουθήσει, συγκρατημένοι οι ειδικοί, 
στην Ιταλία επικρατεί μία χαοτική κατά-
σταση, οι Έλληνες όμως ασυγκράτητοι.
Ό,τι είναι ο λαός και οι πολιτικοί του. Έτσι 
είμαστε, αυτοί μας αξίζουν. Τι νόημα έχει, 
κύριοι, να κλείνουν 34 σχολεία και τα 
υπόλοιπα να μένουν ανοικτά; Εξηγήστε 
μας με ποια λογική συμβαίνει αυτό, όταν 
γύρω από το σχολείο που έκλεισε, σε 
απόσταση 100 μέτρων, υπάρχουν άλλα 
δύο των οποίων οι μαθητές έχουν καθη-
μερινή επικοινωνία;
Περιμένετε το πρώτο κρούσμα; Δεν 
πήρατε κανένα μάθημα από όσα συμβαί-
νουν σε γειτονικές χώρες; Όταν διαπιστω-
θεί το πρώτο περιστατικό, ο ιός θα έχει 
περάσει σε ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, 
συμμαθητών, φίλων, γονέων, συγγενών.
Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα εν γένει αποτελούν βασικές εστίες 
μόλυνσης σε τέτοιες περιπτώσεις και μη 
μου πείτε ότι παρακολουθείτε στενά την 
εξέλιξη της νόσου γιατί θα βάλω τα γέλια. 
Αφενός σε μία χώρα με κουτσό σύστημα 
περίθαλψης κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, 
αφετέρου για δύο περιστατικά πέρα 
για πέρα σοβαρά, την Ιταλική Σχολή στο 
κέντρο της Αθήνας και το δημοτικό σχο-
λείο στον Διόνυσο, ενημερωθήκατε από 
το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» για να προ-
χωρήσετε στις πρέπουσες ενέργειες.
Γνωρίζετε επίσης ότι σημαντικότερο από 
όλα είναι η πρόληψη. Να περάσει σταδι-
ακά ο ιός στον πληθυσμό, γιατί το μαζικά 
είναι καταστροφή. Τι περιμένετε, λοιπόν; 
Να στοιβάζονται οι ασθενείς σε καταυ-
λισμούς και hot spots κορωνοϊού για να 
λειτουργήσετε;
Οι Έλληνες δεν είναι πειθαρχημένος λαός, 
αυτό δεν το ψάχνουμε πλέον ούτε προ-
σπαθούμε να το αναλύσουμε, είναι δια-
πιστωμένο. Λες σε άλλους λαούς «θα 
μείνετε μέσα» και υπακούν αμέσως. Λες 

στον Έλληνα «μείνε μέσα» και ξεχύνεται 
στους δρόμους. Το θεωρεί σχεδόν επανα-
στατικό να σέρνεται μαζί με τον κορωνοϊό 
στα πεζοδρόμια και τις καφετέριες.
Αργήσατε να κλείσετε τα γήπεδα, τους 
κινηματογράφους, τα θέατρα, τους μαζι-
κούς χώρους εστίασης, τα δικαστήρια, ναι 
αυτά και μη μου πείτε ότι δεν μπορεί να 
διακοπεί προς στιγμήν η απόδοση δικαι-
οσύνης γιατί θα ξαναγελάσω. Είναι δια-
κεκομμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
Ουσιαστικά και τυπικά. Όταν περιμένεις 
δέκα χρόνια να εκδικαστεί μία υπόθεσή 
σου, δεν είναι τραγικό να χάσεις άλλον 
έναν μήνα.
Βγείτε στους δρόμους τα βράδια να δείτε 
τους ανθρώπους στοιβαγμένους, τον έναν 
πάνω στον άλλον, μέσα σε κλαμπ, καφε-
τέριες, μπαράκια. Από την κόψη του σπα-
θιού την τρομερή. Ελλαδάρα αθάνατη.
Βγάλτε απαγορευτικό. Αργότερα τέτοια 
μέτρα δεν θα αποδίδουν. Το κατόπιν 
εορτής μνημόσυνο της ελληνικής νοο-
τροπίας πρέπει να λάβει τέλος. Εξηγήστε 
τους ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας 

μπορεί να γλιτώσουμε από την επέλαση 
του κορωνοϊού και τότε στους ανοικτούς 
χώρους όλα θα είναι πιο ευχάριστα.
Εάν πάλι αδυνατείτε να συνεννοηθείτε 
μαζί τους, κι αυτό το καταλαβαίνω, είναι 
δύσκολο να το επικοινωνήσετε, επιβάλ-
λετε δραστικά μέτρα.
Όταν ο κορωνοϊός ταξιδεύει με την ταχύ-
τητα του φωτός, εσείς επιλέγετε την ατμο-
μηχανή ως μέσον! Μα δε γίνεται έτσι, 
δεν είναι δυνατόν. Στο τέλος του αφηγή-
ματος εμείς θα υποφέρουμε κι εσείς θα 
εισπράττετε το γιούχα, όπου το κόστος 
του θα είναι η ποιότητα της ζωής μας και 
όχι η πολιτική σας ταλαιπωρία.
Έχει διαπιστωθεί και ένας υφέρπων 
ρατσισμός, να απομονώνονται και να 
στιγματίζονται οι συνάνθρωποί μας που 
πάσχουν. Δακτυλοδεικτούμενοι στη γει-

τονιά, εάν νόσησε ένας στην οικογένεια. 
Αυτό το συναίσθημα οφείλετε με κατάλ-
ληλα μηνύματα να το εξαλείψετε, γιατί 
θα εξελιχθεί σε τεράστιο εμπόδιο για την 
αντιμετώπιση της νόσου.
Οι ασθενείς κρατούν επτασφράγιστο 
μυστικό το σύμπτωμα για να μη στιγματι-
στούν, να μην μπουν σε καραντίνα, να μη 
χάσουν τα παιδιά τους το σχολείο, να μην 
πει ο γείτονας «κοίτα τον βρομιάρη, δεν 
πήρε μέτρα», ναι, έτσι όπως το ακούτε, 
αυτό συμβαίνει σήμερα γύρω μας και 
κάποιοι από εσάς απομονωμένοι μεταξύ 
Ρηγίλλης, Ηρώδου Αττικού και Βουλής 
δεν το αντιλαμβάνεστε! Οφείλετε να στεί-
λετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις η πρόληψη είναι η λύση και 
το μήνυμα δεν έχει αποστολέα όταν δια-
τηρείτε τις εστίες μόλυνσης ανοικτές και 
προσπαθείτε με άτολμα μέτρα, βλέποντας 
και κάνοντας δηλαδή, να αντιμετωπίσετε 
σταδιακά το πρόβλημα.
Ήρεμα και ψύχραιμα πάνω απ’ όλα. 
Συντεταγμένα με μέτρα ουσιαστικά και 
όχι με ημίμετρα.
Τέλος είναι και η ανευθυνότητα των 
ταγών. Με τις απόψεις της λοιμωξιολόγου 
Γιαμαρέλου και της βουλευτού Ράπτη μει-
διά η Ευρώπη. Τόσο επικίνδυνες θεοκρα-
τικές απόψεις ούτε στο Ιράν του Χομεϊνί 
δεν μπορείς να απολαύσεις.
Η πίστη, κυρίες μου, είναι προσωπική 
υπόθεση του κάθε ανθρώπου. Δεν μπο-
ρεί να αποτελεί διαφημιστικό διάλειμμα 
του ψυχικού σας κόσμου, διαταραγμέ-
νου ή μη, όταν φέρετε θεσμική ιδιότητα. 
Κρατήστε τις απόψεις για τον εαυτό σας, 
αλλά να ξέρετε ότι εάν τις διατυπώνατε 
σε ευρωπαϊκή χώρα με την άνεση που τις 
διατυπώσατε εδώ, εν μέσω επιδημίας, θα 
είχατε… τραβήγματα. Χριστιανοί είμα-
στε και εμείς και μάλιστα αρκετοί εξ ημών 
ουχί αθεολόγητοι, αλλά δεν βγάλαμε την 
πραμάτεια μας στην αγορά με τόσο επι-
κίνδυνο τρόπο. Ούτε λοιδορήσαμε τους 
συνανθρώπους μας που επισκέφθηκαν 
τους Αγίους Τόπους, αλλά η Θεία Χάρις 
δεν τους έκανε τη χάρη και νόσησαν άπα-
ντες. Όλοι άπιστοι ήταν οι χριστιανοί; 
Αστειότητες.
Επιμύθιο: Η μαλακία σε αυτόν τον τόπο, 
εκτός από ακαταμάχητη, είναι και επι-
κίνδυνη. Περισσότερο από όλους τους 
κορωνοϊούς του πλανήτη…

Ο κορωνοϊός αντιμετωπίζεται, η 
μαλακία ποτέ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος απαγορεύει 
τον ασπασμό του Σταυρού 
και των εικόνων 

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέδωσε ανακοίνωση με 
δέκα οδηγίες, στο πλαίσιο προστασίας από τον 
κορωνοϊό - Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι οι 
κληρικοί δεν θα προσφέρουν τα χέρια τους για 
ασπασμό και θα αποφεύγουν να αγγίζουν τους 
πιστούς είτε με χειραψία είτε με εναγκαλισμό

Ο
δηγίες εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κκ. 
Ελπιδοφόρος προς τον κλήρο και τους πιστούς 
σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση 
του κορωνοϊού στις εκκλησίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «σε μια τέτοια κρίση, 
πρέπει να επαγρυπνούμε ως κοινότητα, μήπως οι εκκλη-
σίες μας γίνουν σημεία μετάδοσης της νόσου» και παράλ-
ληλα ζητείται από όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να 
προστατεύονται και να αποφεύγουν να παρακολουθούν 
τις λειτουργίες. «Αυτά τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδό-
σεις της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προσωρινές προ-
φυλάξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης» 
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής.
Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται είναι ότι οι πιστοί 
δεν θα φιλούν πλέον το χέρι του ιερέα ούτε θα λαμβάνουν 
το αντίδωρο από τον ίδιο αλλά από το καλάθι.
Αναλυτικά οι οδηγίες προς τους κληρικούς:
1) Όλες οι ενορίες θα παρέχουν σταθμούς στον νάρθηκα 
και / ή στον κυρίως ναό για τους πιστούς ώστε να απολυ-
μαίνουν τα χέρια τους καθώς εισέρχονται στην Εκκλησία.
2) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην είσοδο, οι οποίες θα 
συνιστούν σε άρρωστα άτομα να μην παρευρίσκονται στις 
λειτουργίες, αλλά συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης ή Δια-
δικτύου (η διεύθυνση URL πρέπει επίσης να αναρτηθεί).
3) Οι κληρικοί δεν θα προσφέρουν τα χέρια τους για 
ασπασμό και θα αποφεύγουν να αγγίζουν τους πιστούς 
είτε με χειραψία είτε με εναγκαλισμό.
4) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν συνιστώντας ο σεβα-
σμός στις εικόνες και στον σταυρό να αποδίδεται μόνο 
με κλίση.
5) Κανένα βιβλίο – Λειτουργική ή Γραφή δεν θα φυλάσσε-
ται στις θήκες. Οι ενορίτες θα λάβουν οδηγίες να φέρουν 
τα δικά τους βιβλία από το σπίτι τους.
6) Οι πιστοί δεν θα λάβουν το Αντίδωρον από τους Κληρι-
κούς, αλλά από μόνοι τους όταν φεύγουν από την εκκλη-
σία. Την Τετάρτη (Άγιο Ευχέλαιο), κάθε ιερέας θα χρίσει 
τον κάθε πιστό χρησιμοποιώντας ξεχωριστά βαμβακάκια.
8) Η Ευχαριστία θα διανεμηθεί όπως συνήθως.
9) Στις τελετές, ο «ασπασμός ειρήνης των κληρικών (“Kiss 
of Peace”) θα εγίνεται μέσω υπόκλισης τους ενός στον 
άλλο. Στις ενορίες όπου ο λαός ανταλλάσσει το Kiss of 
Peace, θα αποφύγουν την επαφή με το να υποκλίνονται ο 
ένας στον άλλο.
10) Μετά από κάθε λειτουργία όλα τα λειτουργικά αντικεί-
μενα και επιφάνειες να καθαρίζονται προσεκτικά.

επικαιρότητα

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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επικαιρότητα

Δηλώσεις στο πλαίσιο του 
Ελληνογερμανικού Οικονομικού 
Φόρουμ - Τι είπε ο πρωθυπουργός 
για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, 
τον κορωνοϊό και τις επενδύσεις 
στην Ελλάδα - Στήριξη από την 
Γερμανίδα καγκελάριο, καθώς το 
Βερολίνο επιρρίπτει και επισήμως 
στον Ερντογάν την ευθύνη για την 
κατάσταση στον Έβρο

Σ
το Βερολίνο βρίσκεται ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του Ελ-
ληνογερμανικού Οικονομικού Φό-
ρουμ, που φέρει τίτλο «Όραμα και 

ευκαιρίες επενδύσεων» και φιλοξενείται 
στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας – 
Haus der Deutschen Wirtschaft».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τελευ-
ταίες εξελίξεις στα ελληνο-
τουρκικά, ξεκαθαρίζοντας 
πως «η ασύμμετρη απειλη 
εξ ανατολών αναδιατάσει τις 
προτεραιότητες και η υγειο-
νομική κρίση κάνει πιο πολύ-
πλοκο το έργο μας. Δείξαμε 
τις τελευταίες 10 ημέρες ότι 
μπορούμε να υπερασπι-
στούμε εθνική και ευρω-
παική κυριαρχία. Η Ελλάδα και η Ευρώπη 
δεν εκβιάζονται από κανέναν. Χρειάζεται 
έμπρακτη αλλαγή στην πολιτική της Άγκυ-
ρας.
Η βοήθεια που μας παρείχαν πολλές ευρω-
παϊκές χώρες αποτελεί και έμπρακτη από-
δειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν 
χρειαστήκαμε αγαπητή Άνγκελα τους 
φίλους μας αυτοί μας στήριξαν. Όχι μόνο 
ηθικά αλλά και υλικά.
Στο μεταναστευτικό εισερχόμαστε σε νέα 
φάση. Ο Πρόεδρος Ερντογάν θα βρεθεί το 
απόγευμα στις Βρυξέλλες. Θεωρώ θετική 
αυτή την εξέλιξη. Ελπίζω να είναι η αρχή 
της αποκλιμάκωσης της κρίσης. Αν ο Τούρ-
κος Πρόεδρος επιθυμεί να αναθεωρηθεί 
η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας για το μετα-
ναστευτικό που ο ίδιος κατεδάφισε στην 
πράξη, τότε να προβεί σε κινήσεις: Να απο-
σύρει τους απελπισμένους από τον Έβρο 
και να πάψει να διασπείρει fake news και 
προπαγάνδα και να εξετάσει και άλλες 
πιθανές βελτιώσεις, όπως π.χ. κοινές περι-
πολίες για τον έλεγχο των ροών, και στα 
τουρκικά σύνορα. Οι επιστροφές όσων 
παρανόμως περνούν στην Ελλάδα να γίνο-

νται όχι μόνο από τα νησιά αλλά και από την 
ενδοχώρα. Η Ελλάδα πάντοτε αναγνώριζε 
και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία έχει να δια-
δραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση 
του προσφυγικού, αλλά αυτό δεν μπορεί 
να γίνει υπό συνθήκες απειλών και εκβια-
σμών».
Ο πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει σύμ-
φωνο εθελοντικής μετεγκατάστασης παι-
διών και εφήβων από την Ελλάδα στην 
Ευρώπη. «Καλώ τις χώρες να συμμετά-
σχουν σε αυτή την έμπρακτη απόδειξη 
αλληλεγγύης» τόνισε.
Για το κομμάτι των δημοσιονομικών και των 
επενδύσεων, ανέφερε: «Η Ελλάδα, σήμερα, 
είναι μια χώρα ανοιχτή σε επενδύσεις, δρο-
μολογούμε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. 
Προσβλέπουμε στη Γερμανία ως στρατη-
γικό εταίρο. Πράγματι η Ελλάδα βρίσκεται 
σε μια τροχιά ανάπτυξης».

Ακόμη, σημείωσε ότι 
τα νέα προβλήματα την 
οδηγούν να επιταχύνει 
και όχι να επιβραδύνει 
τις αλλαγές.
Η κυβέρνηση ετοιμά-
ζει μελέτη σκοπιμότη-
τας με τη Volkswagen 
«για να μετατρέψουμε 
ένα ελληνικό νησί σε 

κόμβο καινοτομίας για την ηλεκτροκίνηση. 
Θέλουμε πολύ περισσότερες από τις ήδη 
162 γερμανικές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται σήμερα στη χώρα μας», πρό-
σθεσε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επι-
δημία του κορωνοϊού και στα μέτρα που 
έχει πάρει η Ελλάδα, λέγοντας πως στη 
χώρα μας μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν 
έχουμε ακόμη απώλεια, και σημείωσε πως 
είναι επιδημία που εξαπλώνεται γρήγορα. 
«Σήμερα ανακοινώσαμε ένα πρώτο πλέγμα 
μέτρων υποστήριξης της οικονομικής δρα-
στηριότητας και στήριξης του κόσμου της 
εργασίας», ανέφερε και τόνισε: «Κανένα 
μαζικό μέτρο ωστόσο δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει την ατομική ευθύνη. Καμία 
κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τη 
συμμερίζονται πρώτα και πάνω από όλα οι 
πολίτες». «Αποφεύγουμε μέχρι και τις χει-
ραψίες. Το κάναμε και με την καγκελάριο, 
δεν είμαστε τσακωμένοι» είπε χαρακτηρι-
στικά. Απαιτείται και περισσότερος συντο-
νισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσέθεσε 
και ανέφερε ότι δρομολογείται τηλεδιά-
σκεψη.

Μητσοτάκης: Να αποσύρει ο 
Ερντογάν τους απελπισμένους 
από τον Έβρο

Κορωνοϊός: Tι πρέπει να προσέχετε 
στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό

Όλα τα μέτρα προστασίας που 
οφείλουν να λαμβάνουν τόσο οι 
γυναίκες που κυοφορούν όσο και 
οι θηλάζουσες κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας του κορωνοϊού

Ο
ι έγκυες δεν φαίνεται να εί-
ναι πιο επιρρεπείς στον κο-
ρωνοϊό σε σχέση με τον γε-
νικό πληθυσμό και δεν υ-

πάρχουν στοιχεία ότι ο ιός μπορεί να 
μεταδοθεί στο έμβρυο κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι ο ιός μπο-
ρεί να μεταφερθεί μέσω του μητρικού 
γάλακτος.
Τόσο οι έγκυες, όσο και οι θηλάζουσες 
οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
προστασίας.
Αν και μέχρι στιγμής όλα δείχνουν 
ότι ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται στο 
έμβρυο, οι περιπτώσεις που έχουν 
εξεταστεί αφορούν γυναίκες που κόλ-
λησαν τον ιό στο τρίτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχουν όμως 
στοιχεία για το τι συμβαίνει όταν η 
γυναίκα μολυνθεί σ τους πρώτους 
μήνες της εγκυμοσύνης, τότε που ανα-
πτύσσεται το νευρικό σύστημα του 
εμβρύου και τα όργανά του.
Γνωρίζουμε από άλλες ιογενείς λοιμώ-
ξεις ότι αυξάνεται η πιθανότητα απο-
βολής και σε περιπτώσεις υψηλού 
πυρετού αυξάνεται η πιθανότητα γενε-

τικών ανωμαλιών.
Ένα βασικό θέμα με τις εγκυμονούσες 
είναι εάν υπάρχει πιθανότητα να μετα-
δοθεί ο ιός στο έμβρυο. Μέχρι στιγ-
μής τα στοιχεία είναι πάρα πολύ λίγα, 
καθώς έχουν καταγραφεί μόλις 20 
περιστατικά εγκύων που έχουν προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό στο τρίτο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους. Ευτυ-
χώς όλα τα μωρά που γεννήθηκαν ήταν 
υγιή, δηλαδή δεν υπήρξε κάθετη μετά-
δοση του ιού μέσα στη μήτρα μέσω 
του πλακούντα.

Μέτρα προφύλαξης:
 ª     Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών
 ª     Αποφυγή του συνωστισμού σε 

κλειστό χώρο και των άσκοπων μετα-
κινήσεων

 ª     Καμία επαφή με όσους έχουν 
έστω και ελαφρύ κρύωμα

 ª     Ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος (ενυδάτωση με 8-10 
ποτήρια νερό την ημέρα, ύπνος του-
λάχιστον 8 ώρες, καλή διατροφή και 
ξεκούραση)

 ª     Κάλυψη του στόματος και της 
μύτης με ιατρική μάσκα, μαντήλι. Αν 
χρειαστεί να φτερνιστείτε ή να βήξετε, 
τότε το κάνετε στο εσωτερικό μέρος 
του λυγισμένου αγκώνα σας. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, τα χέρια σας δεν 
φέρουν τον ιό.

 ª     Άμεση ενημέρωση του γιατρού 
αν υπάρχει υποψία λοίμωξης του ανα-
πνευστικού
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Η 
Ιταλία ζει τρομακτικές στιγμές, με-
τρώντας εκατοντάδες θύματα από 
τον κοροναϊό...
Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες κρού-

σματα, εκατομμύρια άνθρωποι που είναι κλει-
σμένοι στα σπίτια τους.
Μεταξύ αυτών είναι και η Θεώνη Χρονοπού-
λου που ζει σε επαρχία του Τρεβίζο και φρό-
ντισε με ένα ποστάρισμά της να μεταφέρει με 
τον πιο πειστικό τρόπο την κατάσταση που επι-
κρατεί στην γειτονική χώρα και όλοι ευχόμαστε 
να μην ζήσουμε εδώ στην Ελλάδα.
Κάτι που για να γίνει θα πρέπει να ακολουθή-
σουμε τα μέτρα και τις συστάσεις της πολιτείας.
Διαβάστε το ποστάρισμά της...
Αγαπητοί συμπατριώτες στην Ελλάδα,
Ονομαζομαι Θεώνη Χρονοπούλου και ζω στο 
Oderzo! Μία πανέμορφη πόλη στη επαρχία 
του Τρεβίζο, στο υπέροχο Veneto!!!
Βλέποντας την κατάσταση να έχει ξεφύγει και 
να τείνει να ξεφύγει και στην υπέροχή μας 
χώρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την 
τόσο άσχημη «εμπειρία» που ζούμε εδώ στην 
Ιταλία τον τελευταίο μήνα!
Στην αρχή ήταν όπως στην Ελλάδα! Λίγα κρού-
σματα από δω κι από κει και κάποια συγκε-
ντρωμένα στην Παντοβα και στο Μιλανο 
όπως τώρα στην Ηλεια!!!! Τρομάξαμε αλλά 
δε δώσαμε την σημασία που έπρεπε! Με μια 
κυβέρνηση (που προσωπικά δε με ενδιαφέρει 
καθόλου που ανήκει) που κανεις τους δεν έχει 
διοικήσει ούτε μια μικρή εταιρεία, χωρις την 
παραμικρή εμπειρία σε καταστασεις κρισης και 
χωρις να παίρνει βοήθεια από τους πιο ειδικους 
για να μη παραδεχτεί την ανικανότητα της, να 
παίρνει τη μια λάθος απόφαση μετά την άλλη!
Κι από την άλλη εμείς που έχουμε ισως τη μεγα-
λύτερη ευθύνη, υποτιμήσαμε τη δύναμη του 
ιού και την δυνατότητα εξάπλωσης του, το 
πήραμε αψήφιστα και δεν ακυρώναμε ταξίδια, 
εξόδους και δραστηριότητες!
Όταν σαν πρώτο μέτρο έκλεισαν τα σχολεία οι 
γονείς διαμαρτύρονταν για το που θα αφήνουν 
τα παιδιά τους για να πάνε στη δουλειά! Που 
είναι απόλυτα φυσιολογικό! Όταν έκλεισαν τα 
αεροδρόμια διαμαρτύρονταν γιατί τους χαλού-
σαν τη διασκέδαση ή τις δουλειές! Κι αυτό 
φυσιολογικό! Το θεωρούσαμε υπερβολή!
Και κανεις δεν έμενε σπίτι του! Δεν άφηναν τον 
καφέ ή το βραδινό ποτό με τους φίλους! Δεν 
αφήναμε το καθιερωμένο γεύμα στο αγαπη-
μένο μας εστιατόριο!
Τα παιδιά δεν είχαν σχολείο αλλά τα αφήναμε 
να βγαίνουν να βλέπουν και να παίζουν με τους 
φίλους τους! Η να πάνε στους παππουδες! Στις 

παιδικες χαρές, στους παιδοτοπους!
Φυσιολογικό έτσι;;;; Να μην κλειστούν μέσα 
τα παιδιά!
Δεν καταλάβαμε πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!! 
Κι άρχισαν οι θάνατοι!
Τα παιδιά δύσκολα αρρωσταίνουν αλλά αρρω-
σταίνουν, ή γίνονται φορείς και πάνε στους 
παππουδες στους γονείς!
Κι άρχισαν οι θάνατοι! Γιατί οι παππουδες δεν 
άφηναν το καφενείο για κάτι τόσο ασήμαντο! 
Κι άλλοι θάνατοι!
Γιατι κανεις δε μπορεί να πει στους έφηβους τι 
να κάνουν! Αυτοί είναι μάγκες, ξέρουν καλύ-
τερα! Κι άλλοι θάνατοι!
Γιατί ενώ είχαν κλείσει όλα τα υπόλοιπα, τα 
γυμναστήρια ήταν ανοιχτά! Και οι κουρασμέ-
νες ανάσες εκτοξεύονταν όχι ένα μέτρο από-
σταση αλλά παντού στο χώρο!
Κι άλλοι νοσουντες κι άλλοι θάνατοι!
Γιατί οι «σύγχρονοι άνετοι» ντρέπονται να 
βάλουν τη μάσκα η τα γάντια..
Κι αυτά είναι πολύ λίγα δείγματα της ανθρώπι-
νης ματαιοδοξίας. Της σιγουριάς μας ότι δε θα 
συμβεί σε μας!!!!!
Και είναι τόσο απλό!!!!
Στους παππούδες μας ζήτησαν να πάνε στον 
πόλεμο!
Σε μας ζητούν να κάτσουμε στο ντιβάνι!
Δεν υπάρχει άλλος τροπος φίλοι μου να το στα-
ματήσουμε!
Γιατί το σύστημα υγείας δε θ´αντεξει για πολύ 
ακόμα!
Εδώ προβλέπουν μια άνοδο απίστευτη στις 
επόμενες μέρες!
Ο κυβερνητης του Βένετο είπε εχθες πως αν δε 
μείνουμε σπίτια μας θα φτάσουν σε σημείο να 
βγάζουν τους αρρώστους από τα νοσοκομεία 
για να εισάγουν τους νοσούντες από το covid-
19 !!!!
Προβλέπουν γύρω στα 2.000.000 νοσούντες 
μόνο από την επαρχία Βένετο!!!!!!
Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε ;;;;
ΓΙ αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω, να σας ικε-
τέψω φίλοι και συμπατριώτες μου στην ωραία 
μας Ελλάδα!
Ο,τι μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση (που επα-
ναλαμβάνω ποσώς με ενδιαφέρει που ανήκει)
Σεβαστείτε τα !!!!!!! Μείνετε σπίτι σας!
Μην υποτιμάτε και μη σνομπάρετε την υπερ-
βολή στα μέτρα που θα παρθούν!!!!!! Μην 
κάνετε το ίδιο λάθος με μας! Δυο εβδομάδες 
αξίζουν τη ζωή σας ολόκληρη!
Ξέρω πως είναι δύσκολο! Πιστέψτε με, θα φαί-
νεται σαν να σταμάτησε η ζωή! Όμως θα πρό-
κειται για το ακριβώς αντίθετο!!!!!

Συγκλονίζει Ελληνίδα της Ιταλίας: 
«Δεν καταλάβαμε πως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ! Κι άρχισαν οι θάνατοι»!

επικαιρότητα

Αυστηρό μήνυμα Πάιατ 
στην Τουρκία: Η Ελλάδα έχει 
δικαίωμα να προστατεύσει τα 
σύνορά της

Με τον Αμερικανό πρεσβευτή 
Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε το πρωί 
της Πέμπτης (12/03), ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο 
κ. Πάιατ επανέλαβε ότι οι Η-
ΠΑ στηρίζουν το κυριαρχικό 
δικαίωμα της Ελλάδας να προ-
στατεύει τα σύνορά της.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επι-
καλείται το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, η συζήτηση εστιά-
στηκε στις πρόσφατες προκλητικές ενέρ-
γειες και δηλώσεις της Τουρκίας, καθώς 
και στην κατάσταση στον Έβρο, σχετικά 
με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών 
ανέπτυξε διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις.
Μετά τη συνάντηση, ο 
Αμερικανός πρέσβης με 
ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασμό 
στο twitter έκανε λόγο για 
συνέχιση τη στενής συνερ-
γασίας με τον κ. Δένδια, 
καθώς οι ΗΠΑ «υποστηρί-
ζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλά-
δας να προστατεύει τα σύνορά της».
«Θα εργαστούμε προκειμένου να εξου-
δετερώσουμε τις εντάσεις και να τερμα-
τίσουμε τις προκλητικές πράξεις και τις 
ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης», επεσήμανε ο κ. Πάιατ.

Εικοσιτετράωρο έντασης
Μόνο δύο ημέρες κράτησε η διακοπή 
των επιθέσεων και η ηρεμία στο τελω-
νείο των Καστανεών καθώς από νωρίς το 
απόγευμα της Τετάρτης (11/3) επανήλθε 
η ένταση με χημικά, μολότοφ, πέτρες και 
φωτιές.
Ειδικότερα, οι συγκεντρωμένοι, επί του 
τουρκικού εδάφους, μετανάστες πετού-
σαν επί ώρες μολότοφ, πέτρες και πυρα-
κτωμένα ξύλα, στους Έλληνες αστυνομι-
κούς, ενώ οι τουρκικές Αρχές προχώρη-
σαν για μία ακόμη φορά σε ρίψεις χημι-
κών.

Ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες φθοράς 
στον φράχτη και εκδηλώθηκαν εστίες 
πυρκαγιάς σε διάφορα σημεία του και 
προς το εσωτερικό από την τουρκική 
πλευρά.
Σημειώνεται ότι στο σημείο βρίσκονται 
και οι δυνάμεις της Frontex οι οποίες 
προσφάτως εντάθηκαν στις δυνάμεις 
που περιφρουρούν τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα στην περιοχή.
Τέλος, βίντεο από τις προκλητικές ενέρ-
γειες των Τούρκων κομάντο που έχουν 
παραταχθεί στον Έβρο απέναντι από τις 
ελληνικές δυνάμεις φέρνει στο φως της 
δημοσιότητας ο Τούρκος δημοσιογρά-
φος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ, επικεφα-
λής του Κέντρου για την Ελευθερία της 
Στοκχόλμης ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 

2016 ήταν διευθυντής της 
εφημερίδας «Zaman».
Οι εικόνες απεικονίζουν, 
με τον πλέον ξεκάθαρο 
τρόπο, πόσο τεταμένη 
είναι η κατάσταση στον 
Έβρο. Τούρκοι άνδρες 
των Ειδικών Δυνάμεων 

της αστυνομίας περιπολούν στον ποταμό 
κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη, 
λίγα μέτρα από τις ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις.

Αποτράπηκαν 45.094 απόπειρες 
παράνομης εισόδου
Το 24ωρο μεταξύ 06.00 το πρωί της 
Τετάρτης και 06.00 το πρωί της Πέμπτης, 
στην περιοχή του Έβρου έγιναν 3 συλλή-
ψεις. Οι συλληφθέντες είναι, 2 προερ-
χόμενοι από το Τονγκο και ένας από το 
Πακιστάν.
Ενώ η παράνομη είσοδος στη χώρα απο-
τράπηκε σε 741 περιπτώσεις.
Για την περίοδο από τις 06.00 το πρωί του 
Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου έως τις 06.00 
της Πέμπτης 12 Μαρτίου ο απολογισμός 
είναι ο ακόλουθος:

 ª     Έχουν συλληφθεί 351 άτομα
 ª     Εμποδίστηκε η παράνομη είσοδος 

στη χώρα σε 45.094 περιπτώσεις
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Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε την Τετάρτη την 
ίδρυση ενός ταμείου ύψους 
ενός δισ. δολαρίων Καναδά 
(640 εκατομμύρια ευρώ) για 
να στηρίξει την οικονομία του 
Καναδά απέναντι στην επιδημία 
του κορωνοϊού.

Τ
ο ταμείο αυτό «θα προσφέρει 
χρηματοδότηση σ τ ις επαρχίες 
και σ τ ις περιοχέ ς ώσ τε να τα 
βοηθήσει να προετοιμασ τούν 

γ ια κάθε ενδεχόμενο και να περιορί-
σουν τους κινδύνους γ ια τους Κανα-
δούς», είπε ο Τριντό κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου.
Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου 
κορωνοϊού πλησιάζει τα 100 σήμερα 
στη χώρα, που μετρά έναν νεκρό από 
την ασθένεια.
Στόχος του ταμε ίου ε ίναι κυρίως να 
εν ισχύσει τα συστήματα 
υγείας των επαρχιών της 
χώρας και να βοηθήσε ι 
οικονομικά τους Κανα-
δούς που αναγκάζον ται 
να τεθούν σε απομόνωση 
εξαιτίας του ιού.
«Κανείς δεν θα πρέπει να 
ανησυχεί για τη θέση εργασίας του, αν 
χρειασθεί να μπει σε καραντίνα», είπε 
ο Τριντό.
«Η σημερινή ανακοίνωση είναι σημα-
ν τ ική,  αλ λά προε τοιμαζόμασ τ ε  να 
κάνουμε περισσότερα», επέμε ινε ο 
Τριν τό, αναφέρον τας ότ ι θα ακολου-
θήσουν νέες ανακοινώσεις εν τός των 
προσεχών ημερών.

Τo 1 δισεκατομμύρια δολλάρια 
θα διατεθούν ως εξής:
- 500 εκατ. θα δωθούν στις Επαρχίες 
και τ ις (βόρειες) Περιοχές της χώρας 
για ενίσχυση των κυβερνήσεων τους.
- 275 εκατ. θα διατεθούν στην έρευνα.
- 100 εκατ . γ ια την επιπλέον άμεση 
αν ταπόκριση του δημόσ ιου συσ τή-
ματος υγείας και χρηματοδότηση των 
δημόσιων υπηρεσιών για τους ιθαγε-
νείς

- 50 εκατ. για την αναστολή του κλασι-
κού τρόπου παροχής ιατρικής άδειας 
που γινόταν μέχρι τώρα με χαρτί γ ια-
τρού.
-50 εκατομμύρια για τα άμεσα αντανα-
κλαστικά της δημόσιας υγείας.
-50 εκατ . γ ια σ τοιχε ία υγε ιονομικής 
προστασίας (μάσκες, γάντια, ιδιαίτερη 
ένδυση, κλπ)
- 50 εκατ. γ ια διεθνή βοήθεια.
- 50 εκατ. γ ια συνεχή ενημέρωση και 
δημόσια εκπαίδευση των πολιτών.
- 7 εκατ. γ ια τον επαναπατρισμό κανα-
δών.
- 5 εκατ. γ ια την ασφάλεια ασθενείας 
και παροχές εργαζομένων.
- 2 εκατ. γ ια βοήθεια στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας.

Σε αυτο-απομόνωση ο Τζαστίν 
Τριντό
Ο 49χ ρονος  πολ ι τ ικό ς  ανησ ύχησ ε 
έπειτα από τα «ύποπτα συμπτώματα 

γρίπης» που παρουσίασε 
η σύζυγός του και περι-
μέ νε ι  τα αποτ ε λέσματα 
του τ εσ τ  γ ια κορωνοϊό 
σ τα οποία έχε ι υποβλη-
θεί, γ ια να καθορίσει τ ις 
επόμενες κινήσεις του.
Στ ην  α νακο ίνω σ η που 

εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο 
του Καναδά, αναφέρθηκε πως η σύζυ-
γος του Τριν τό,  Σοφί,  υπεβλήθη σε 
τεστ για τον κορωνοϊό, αφού το βράδυ 
της Τε τάρτης εμφάνισε συμπτώματα, 
έπειτα από την επιστροφή της από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε ταξιδέ-
ψει γ ια να μιλήσει σε διάφορες εκδη-
λώσεις.
«Η συμβουλή του γιατρού στον πρω-
θυπουργό είναι να συνεχίσει τις καθη-
μερινέ ς του δρασ τηριότητε ς ενώ θα 
παρακολουθεί την υγεία του, με δεδο-
μένο ότ ι δεν έ χε ι εκδηλώσει ο ίδιος 
συμπτώματα.» 
«Ωστόσο, από προφύλαξη και μόνο, 
ο πρωθυπουργός επέ λεξε να τ εθε ί 
σε απομόνωση και να εργασ τε ί από 
το σπίτ ι έως ότου λάβει τα αποτελέ-
σματα της Σόφι», υπογράμμισε η ανα-
κοίνωση.

Η Οτάβα αποδεσμεύει $1δισ. για να 
στηρίξει την οικονομία - Σε αυτο-
απομόνωση ο πρωθυπουργός 

Η Starbucks απαγορεύει τον καφέ με 
τη δική σου κούπα λόγω κοροναΐου

Απώλειες 330,6 δισ. δολαρίων για 
το καναδικό χρηματιστήριο μέσα σε 
14 συνεδριάσεις

Α
πώλειες 454,2 δισ. δολαρίων Κανα-
δά (330,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) έγρα-
ψε μέσα σε μόλις 14 συνεδριάσεις 
το καναδικό χρηματιστήριο, υπό το 

βάρος της εξάπλωσης του κορονοϊού και της 
πτώσης της τιμής του πετρελαίου.
Ο δείκτης S&P/TSX έχει υποχωρήσει κατά 
20% από το υψηλό στο οποίο έκλεισε στις 20 
Φεβρουαρίου, περνώντας ουσιαστικά σε bear 
market, μετά από μια ανοδική κίνηση που 
κράτησε σχεδόν τέσσερα χρόνια.
«Στον φόβο για την επιδημία ήρθαν να προ-
στεθούν το σοκ του πετρελαίου και η ανα-
ταραχή που επικρατεί στις αγορές αυτήν την 
εβδομάδα», δηλώνει η Candice Bangsund, 
διαχειρίστρια χαρτοφυλακίων στη Fiera 
Capital. «Η απουσία ορατότητας σε ό,τι αφορά 
την εξέλιξη της επιδημίας και τις επιπτώσεις 
που θα έχει στην παγκόσμια ανάπτυξη υποδη-
λώνει ότι είναι σχεδόν σίγουρο πως μεσοπρό-
θεσμα θα επικρατήσει μεταβλητότητα, καθώς 

οι επενδυτές προσπαθούν να χωνέψουν την 
πληθώρα όσων μαθαίνουν για τον ιό», προ-
σθέτει.Το καναδικό χρηματιστήριο δέχθηκε 
ισχυρότατο πλήγμα από τον πόλεμο τιμών 
μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας, καθώς 
και οι δύο χώρες αποφάσισαν να προχωρή-
σουν σε αυξήσεις παραγωγής. Η πτώση της 
τιμής του πετρελαίου θα είναι ένα ακόμη βαρύ 
πλήγμα για τη χώρα, που παράγει περίπου το 
9% του ΑΕΠ της από την ενέργεια. Τη Δευτέρα, 
ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου βυθί-
στηκε πάνω από 10%, σημειώνοντας τη μεγα-
λύτερη πτώση του από το κραχ της «Μαύρης 
Δευτέρας» του 1987.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανακοί-
νωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι 
ο κορονοϊός είναι πανδημία, βύθισε σε περι-
δίνηση τις αγορές αυτήν την εβδομάδα, με τον 
δείκτη S&P/TSX να χάνει περίπου 12%.
Σημειώνεται πως στις 11 Μαρτίου ο Καναδάς 
είχε 93 κρούσματα κορονοϊού.

Η 
Ουάσινγκτον τόνισε πως η 
Οτάβα θα χάσει πρόσβαση 
σε διαβαθμισμένη πληρο-
φόρηση.

Πιέσεις ασκήθηκαν χθες (09/03) 
σ τον Καναδά από υψηλόβαθμο 
Αμερικανός αξιωματούχος, για την 
απόφαση που πρόκειται να λάβει 
η Οτάβα, σχετικά με το αν θα επι-
τρέψει τη συμμετοχή της Huawei 
Texhnologies στην οργάνωση του 
δικτύου τεχνολογίας 5G της χώρας. 
Σε μία τέτοια περίπτωση είναι αντί-
θετη η Ουάσιγκτον.
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ 
έχει προειδοποιήσει από την προ-
ηγούμενη χρον ιά τη γε ιτον ική 
στις ΗΠΑ χώρα, ότι θα χάσει την 
πρόσβασή του σε διαβαθμισμένη 
πληροφόρηση, σ την περίπτωση 
που επιτρέψει τη συμμετοχή της 
Huawei στην εγκατάσταση 5G στον 
Καναδά.

Ο Ρόμπερτ Μπλέιρ, ειδικός εκπρό-
σωπος του προέδρου Τραμπ όσον 
αφορά την πολιτική για τις διεθνείς 
τηλεπικοινων ίε ς, συζήτησε «τη 
σημασία μιας ασφαλούς και λει-
τουργικής υποδομής τηλεπικοινω-
νιών επόμενης γενιάς», αλλά και 
την αμυντική συνεργασία μεταξύ 
των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της αμερικα-
νικής πρεσβείας.
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Φ
αίνεται απίσ τευτο κι όμως 
είναι αληθινό. Η αστυνομία 
του Χάμιλτον ανακοίνωσε 
πως αυτή τη χρον ιά έχουν 

πέσεις θύματα τραυματισμού οκτώ ά-
τομα και τα πέντε από αυτά χτυπήθη-
καν κατά λάθος. 
Το τελευταίο περιστατικό, μια διπλή 
ανθρωποκτονία την περασμένη Κυριακή 
στο Urban Lounge, είχε ως αποτέλε-
σμα τον θάνατο του 39χρονου, Jahmal 
Thoma,s από το Brantford και την 25χρονη 
Rhonda Homsombath από το 
Hamilton. 
Τώρα, η 8χρονη κόρη της θα 
πρέπει να μεγαλώσει χωρίς 
μητέρα καθώς μετά από 
έρευνα οι αστυνομικοί κατέ-
ληξαν πως οι δράστες στό-
χευαν τον Thomas αλλά βρέ-
θηκε στην μέση και η Homsombath.
Μια τέτοια απόπειρα δολοφονίας συνήθως 
έχει δράστες και θύματα που βρίσκονται 
από πριν στην εγκληματικότητα. 
Συχνά, ξέρουν ο ένας τον άλλον. Τις περισ-
σότερες φορές, το έγκλημα είναι μελε-
τημένο κι ο δράστης θέλει να στείλει ένα 
μήνυμα ή να πάρει εκδίκηση. Η αστυνομική 

έρευνα στο Urban Lounge αποκάλυψε ότι 
τρεις από τους τέσσερις ανθρώπους που 
πυροβολήθηκαν χτυπήθηκαν κατά λάθος. 
Ένας από αυτούς πέθανε ενώ δύο άλλοι 
πέρασαν ημέρες αναρρώντας στο νοσοκο-
μείο.
Το ίδιο τραγικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε 
στην πρώτη ανθρωποκτονία της πόλης στα 
τέλη Ιανουαρίου - οι αξιωματικοί πιστεύουν 
ότι οι σκοπευτές επέλεξαν το λανθασμένο 
σπίτι και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο. 
Περίπου μια εβδομάδα πριν, οι αδέσποτες 

σφαίρες απείλησαν τη ζωή 
ενός επτάχρονου αγοριού.
Ο Kev in  Br yan,  έ νας 
συνταξιούχος αξιωματι-
κός με 30 χρόνια εμπει-
ρίας μιλώντας  CBC News 
ανέφερε συνήθως μέσα 
από τέ τοια εγκλήματα 

οι δράστες προσπαθούν να το διευθε-
τήσουν μόνοι τους τους «λογαριασμούς 
τους». Ανέφερε επίσης πως αν και συνή-
θως δεν συμβαίνουν σε κοινή θέα, η 
περίπτωση στο Urban Lounge αποτελεί 
παράδειγμα για το αποτέλεσμα αν τελικά 
επιλέξουν να χτυπήσουν το στόχο τους 
σε δημόσιο χώρο.

Τα 5 από τα 8 τελευταία 
θύματα στο Χάμιλτον τους 
πυροβόλησαν… κατά λάθος!

80¢ το λίτρο η βενζίνη στο Κάλγκαρι 
λόγω κορωναϊού

Τέλος οι συναθροίσεις με πάνω 
από 250 άτομα στο Κεμπέκ

Ε
άν είχατε κανονίσει κάπου να 
πάτε και ξέρετε ότι θα υπήρχαν 
αρκετά άτομα στον χώρο, καλό 
θα ήταν να το αποφύγετε. Αυ-

τό  συμβουλεύει ο Πρωθυπουργός του 
Κεμπέκ, François Legault. Ο Πρωθυ-
πουργός του Κεμπέκ συνοδευόμενος 
από τον διευθυντή δημόσιας υγείας 
της επαρχίας, Horacio Arruda και την 
υπουργό Υγείας, Danielle McCann, α-
νακοίνωσε την Πέμπτη μια σειρά νέ-
ων μέτρων για την καταπολέμηση του 
COVID-19 στην επαρχία.Υπάρχουν μέ-
χρι σήμερα 13 επιβεβαιωμένες περι-
πτώσεις στο Κεμπέκ και 136 εξετάζο-
νται. Δύο από αυτούς βρίσκονται στο 
νοσοκομείο. «Πρέπει να καθυστερή-
σουμε τη μετάδοση,» είπε ο πρωθυ-
πουργός. «Οι επόμενες εβδομάδες θα 
είναι κρίσιμες και ο στόχος μας είναι 
να επιβραδύνουμε τη διάδοση του ιού 
όσο το δυνατόν περισσότερο».

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:
1) Την ακύρωση των συναθροίσεων 
250 ατόμων σε αίθουσες εκδηλώσεων. 
Αυτό περιλαμβάνει και τις αθλητικές 
εκδηλώσεις όπως τα παιχνίδια  την 
ομάδας του μπέιζμπολ και του χόκεϊ.
2) Οι άνθρωποι που επισ τρέφουν 
από το εξωτερικό πρέπει να απομο-

νώνονται για 14 ημέρες, ανεξάρτητα 
από το πού προέρχονται. Αυτό είναι 
υποχρεωτικό για τους υπαλλήλους του 
δημόσιου τομέα στα συστήματα υγείας 
και εκπαίδευσης.
3) Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 
παραμένουν ανοικτά αλλά δεν πρέ-
πει να έχουν περισσότερους από 250 
μαθητές/φοιτητές στο ίδιο δωμάτιο.
4) Όποιος εμφανίζε ι συμπτώματα 
παρόμοια με τη γρίπη θα πρέπει επί-
σης να παραμείνει σ το σπίτ ι γ ια 14 
ημέρες.
5) Όποιος μπορεί να εργαστεί από το 
σπίτι ας το κάνει.
6) Ακυρώνεται η παρέλαση για το St. 
Patrick’s Day.
7) Έρχονται μέτρα όπου οι υπάλλη-
λοι στον ιδιωτικό τομέα όπως  και στο 
δημόσιο, που θα δουλεύουν από το 
σπίτι τους θα πληρώνονται.
«Θα χρειαστούν μήνες πριν δούμε το 
τέλος αυτής της κατάστασης. Ξέρω ότι 
ζητώ πολλά», είπε ο πρωθυπουργός. 
«Αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε, χρει-
άζομαι τη βοήθεια όλων όσων ζουν 
στο Κεμπέκ- να μην ταξιδεύω οπου-
δήποτε, να μην πηγαίνω σε μια παρά-
σταση, ένα παιχνίδι χόκεϊ. Είναι μια 
σημαντική αλλαγή, αλλά αυτό είναι 
πολύ κρίσιμο».

Η τιμή της βενζίνης έπεσε 
δραματικά στο Κάλγκα-
ρι καθώς μερικά βενζι-
νάδικα πωλούν το λίτρο 

έως και 80¢. 
Μέχρι το Σάββατο το απόγευμα 
ίσως οι  τ ιμές  θα μειωθούν στα 
70 σεντ / λίτρο, λέει ο αναλυτής 
Dan McTeague. 
Οι  τ ιμές  με ιώθηκαν  την  περα-
σ μ έ ν η  ε β δ ο μ ά δ α ,  κ α θ ώ ς  η 
παγκόσμια οικονομία αγωνίζε-
ται με τεράστιες πωλήσεις απο-
θεμάτων που σχετίζονται με την 
πανδημία του κορωναϊού. 

Από την  Πέμπτη το  πρωί ,  τρ ία 
βενζινάδικα της Calgary Costco 
πωλούσαν  βεν ζ ί νη   γ ια  79 ,9 ¢ 
-  ο ι  μόνοι  που ανέφεραν τ ιμές 
κάτω από 80 σεντς / λίτρο, σύμ-
φωνα με τον ιχνηλάτη τιμών της 
GasBuddy.
Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς  σ τ ο 
κέν τρο  του  Κάλγκαρ ι  έπεφταν 
μόλις κάτω από 85 σεντς, έδειξε 
ο ίδιος ιχνηλάτης. 
Παρόμοιες  τ ιμές  σ την  βενζ ί νη 
στην  πόλη του Κάλγκαρι  ε ίχαν 
σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 
2016. 

Κορωνοϊός: Πρώτος θάνατος 
στον στην Βρετανική Κολομβία  

Έ
νας ηλικιωμένος που είχε 
προσβληθεί από τον νέο 
κορωνοϊό, πέθανε σήμερα 
στον οίκο ευγηρίας όπου 

νοσηλευόταν, σ τη Βρετανική Κολομ-
βία. 
Πρόκειται γ ια τον πρώτο θάνατο 
από τον Covid-19 που καταγράφεται 
στον Καναδά, όπως ανακοίνωσαν οι 
υγειονομικές αρχές αυτής της επαρ-

χίας. 
«Με με γάλη μας θλίψη πληροφο -
ρηθήκαμε ότ ι  έ νας από τους τ ρο -
φ ίμ ο υς  σ τ ο  κέ ν τ ρ ο  π ε ρ ίθ α λ ψ η ς 
του Λιν Βάλε ϊ,  που ε ίχε προσβλη-
θεί από τον Covid-19, δεν τα κατά-
φερε κ ι  άφησε την τ ε λευταία του 
πνοή», είπε σ τους δημοσιογράφους 
η Μπόνι Χένρι, υπεύθυνη του τομέα 
υγε ία ς  σ τ η  Βρε ταν ική  Κολομβία. 
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Δ
εν αποκλείονται ακόμη πιο δραστικά μέτρα τις 
επόμενες μέρες υπό το φως και της απόφασης 
του ΠΟΥ να κηρύξει πανδημία, αναφέρει σε 
γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Κων-

σταντίνος Ιωάννου.
Ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι παρά τον μειωμένο αριθμό 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί 
μέχρι τώρα στην Κύπρο, τα μέτρα που έχουμε αποφα-
σίσει εξαρχής είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τις 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημά-
των (ECDC).
«Η συνειδητή αυτή απόφαση, στη βάση της οποίας δεν 
πρέπει να αποκλείονται ακόμη πιο δραστικά μέτρα τις 
επόμενες μέρες υπό το φως και της απόφασης του ΠΟΥ 
να κηρύξει πανδημία, αποσκοπεί αυστηρά και μόνον 
στον περιορισμό στον βαθμό που είναι δυνατόν, των 
πιθανοτήτων ευρείας εξάπλωσης του ιού στη χώρα 
μας», υπογραμμίζει.
Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει πως συμμερίζεται την ανα-
στάτωση που προκαλείται στην κοινωνία και στην επι-

χειρηματική κοινότητα από αρκετά από τα μέτρα που 
έχουν αποφασιστεί, αλλά “για μια ακόμη φορά επι-
θυμώ να διαβεβαιώσω”, όπως σημειώνει, «ότι με οδη-
γίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κορυφαία προτε-
ραιότητα για την Κυβέρνηση είναι η λήψη όλων των απα-
ραίτητων μέτρων που θα θωρακίσουν τη χώρα και τον 
πληθυσμό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό».
Για πιο αποτελεσματική δράση, ο κ. Ιωάννου αναφέρει 
ότι έχει συγκροτήσει επιστημονική επιτροπή με τη συμ-
μετοχή ανεξάρτητων ειδικών εγνωσμένου κύρους, οι 
οποίοι θα συνδράμουν την προσπάθεια της Μονάδας 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.
Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Υγείας επαινεί τα στελέχη 
της Μονάδας για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλ-
λουν, όπως αναφέρει, για τη διαχείριση της πρωτόγνω-
ρης αυτής κρίσης.
Επίσης, ο κ. Ιωάννου επαναλαμβάνει έκκληση προς 
όλους τους πολίτες όπως ακολουθούν τους βασικούς 
κανόνες ατομικής υγιεινής και λαμβάνουν μέτρα αυτο-
προστασίας, ιδιαίτερα όσοι ταξίδεψαν πρόσφατα σε 
χώρες με κρούσματα κορωνοϊού.

Υπ. Υγείας: Δεν αποκλείονται πιο 
δραστικά μέτρα μετά την κήρυξη 
πανδημίας από ΠΟΥ 

Συζητείται νομοσχέδιο για άμεση 
αναγνώριση από την Κύπρο των 
πτυχίων νομικής κρατών ΕΕ 

Σ
το Νομικό Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτη-
ση στη συνεδρία της 18ης Μαρτίου θα τεθεί 
το νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζεται ότι 
τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων, Κρατών 

– Μελών της ΕΕ, αναγνωρισμένα από την αρχή του 
συγκεκριμένου κράτους, αναγνωρίζονται αυτόματα 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Το νομοσχέδιο αφορά ακριβέστερη συμμόρφωση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με το κοινοτικό κεκτη-
μένο και προωθείται προς ψήφιση, καθώς εκκρε-
μεί αιτιολογημένη γνώμη σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, είπε στην Επιτροπή Νομικών κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 Η συγκεκριμένη εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η αιτι-
ολογημένη γνώμη δεν αφορά μόνο το πτυχίο της 
Νομικής, αλλά και πτυχία σε άλλα επαγγέλματα και 
πως απλά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζε-
ται η κοινοτική υποχρέωση της Δημοκρατίας σε ό,τι 
αφορά το επάγγελμα του Δικηγόρου.
 Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου Θεόδωρος Ιωαννίδης ζήτησε από την Επιτροπή 

Νομικών να αναμένει τη συνεδρία του Νομικού Συμ-
βουλίου στις 18 του μήνα για να συζητηθεί το νομο-
σχέδιο από το Νομικό Συμβούλιο.
 Είπε επίσης ότι εντοπίζεται το λεπτό σημείο που 
σχετίζεται με το Brexit, καθώς η Αγγλία θα γίνει 
τρίτη χώρα και διερωτήθηκε ποια θα πρέπει να είναι 
η ρύθμιση για τα πτυχία της Νομικής από το Ηνω-
μένο Βασίλειο και τα πτυχία της Νομικής που δίνουν 
τα κυπριακά πανεπιστήμια μετά από προγράμματα 
σπουδών που προσφέρονται μέσα από συμφωνίες 
μεταξύ κυπριακών και βρετανικών πανεπιστημίων.
 Ο κ. Ιωαννίδης είπε επίσης στην Επιτροπή ότι το 
νομικό συμβούλιο για να αναγνωρίσει πτυχίο πρέ-
πει αυτό να αναγνωρίζεται από τη χώρα προέλευ-
σης τους. 
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ζήτησε 
να κατατεθεί στη Βουλή η αλληλογραφία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΕΕ μέχρι την αιτι-
ολογημένη γνώμη, παρατηρώντας ότι με κάποιο 
τρόπο θα έπρεπε να υποδειχθεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η  ιδιαιτερότητα της Κύπρου σε ότι αφορά 
το σύστημα δικαίου, με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Α
ναστέλλεται η λειτουργία και όλων των υπόλοιπων σχολεί-
ων παγκυπρίως, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τό-
σο δημόσιων όσο και ιδιωτικών (συμπεριλαμβανομένων 
και των σχολείων επαρχίας Λευκωσίας των οποίων δεν 

είχε ανασταλεί μέχρι τώρα η λειτουργία), από την ερχόμενη Παρα-
σκευή 13 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, ανα-
κοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας. Μέχρι τις 20 Μαρτίου θα παραμείνουν κλειστά και τα σχολεία 
στην Επαρχία Λευκωσίας, τα οποία ανέστειλαν τη λειτουργία τους 
από χθες.
 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την 
εμφάνιση πρόσθετων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού COVID-19 
στην Κύπρο και με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή της μετά-
δοσης, μετά από συνεννοήσεις με τον Υπουργό Υγείας, το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έλαβε σήμερα επι-
πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19. 
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας αναφέρει ότι η αναστολή λειτουργίας σχολείων στην 
επαρχία Λευκωσίας, που ανακοινώθηκε χθες, παρατείνεται και για 
την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.
 Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία και όλων 
των υπόλοιπων σχολείων παγκυπρίως, σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών (συμπεριλαμβανο-
μένων και των σχολείων επαρχίας Λευκωσίας των οποίων δεν είχε 
ανασταλεί μέχρι τώρα η λειτουργία), από την ερχόμενη Παρασκευή 
13 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. 
 Όπως αναφέρει, η ετεροχρονισμένη έναρξη της αναστολής στοχεύει 
στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος (αύριο) στους ενδιαφερόμενους 
γονείς προκειμένου να κάνουν τυχόν απαραίτητες διευθετήσεις. 
Σημειώνει, επίσης, ότι αναστέλλεται η λειτουργία και όλων των 
άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου, απογευματι-
νών και βραδινών, των Ειδικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, 
όπως και των φροντιστηρίων, παγκυπρίως, από την Παρασκευή 13 
Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.
 Αναφέρει, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία 
τους και όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και 
ιδιωτικά, σε όλη την Κύπρο, μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 
2020.
 «Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων γίνεται για προληπτικούς 
και μόνο λόγους, εφόσον μέχρι στιγμής δεν παρατηρήθηκε οποιο-
δήποτε κρούσμα ή περιστατικό που να έχει σχέση με σχολεία. 
Συστήνεται σε όλους να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας, να παίρ-
νουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις και να ακολουθούμε πιστά τις 
οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας», προσθέτει.
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε 
συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής, εξετάζει τη δυνατότητα να εξασφαλισθεί στο διάστημα 
της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, εξ αποστάσεως και με ηλε-
κτρονικά μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου που προετοιμάζονται φέτος για τις 
παγκύπριες εξετάσεις. 
Το Υπουργείο εξετάζει και το ενδεχόμενο παράτασης των σχολι-
κών εργασιών, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν 
οι σχετικοί Κανονισμοί, ούτως ώστε να αναπληρωθεί ο διδακτικός 
χρόνος που θα απωλεσθεί. 

Κλείνουν όλα τα σχολεία 
παγκύπρια από 13 μέχρι 
και 20 Μαρτίου 

εδώ Κύπρος
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Δημοσιονομικό πακέτο 
στήριξης της οικονομίας για 
αντιμετώπιση επιπτώσεων 
από τον κορωνοϊό, το 
οποίο θα οριστικοποιηθεί 
τις επόμενες ημέρες μετά 
την ολοκλήρωση επαφών 
με διάφορους φορείς και 
με τα πολιτικά κόμματα, 
προανήγγειλε σήμερα ο 
Υπουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, 
τονίζοντας παράλληλα πως 
το πακέτο στήριξης «αν 
χρειαστεί θα προωθηθεί 
και με συμπληρωματικό 
έκτακτο προϋπολογισμό», ο 
οποίος θα εγκριθεί την άλλη 
εβδομάδα από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  

Τ
ο πακέτο στήριξης, σύμ-
φωνα με τον Υπουργό Οι-
κονομικών, θα απευθύνε-
ται «σε επιχειρήσεις και ε-

πιχειρηματικότητα» και «σε εργα-
ζόμενους και επιχορήγηση εργα-
σίας» και θα αφορά «φορολογίες, 
επιχορηγήσεις και μέτρα στήριξης 
συγκεκριμένων Υπουργείων για 
προώθηση δικών τους πολιτικών 
τα οποία δεν είναι προϋπολογι-
σμένα».
Ο κ. Πετρίδης μιλούσε ύστερα 
από συνάντηση στο Υπουργείο 
Οικονομικών με τους εκπρο-
σώπους του τουριστικού τομέα 
(ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ). 
Στη συζήτηση συμμετείχε μέσω 
τηλεφώνου και ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος, ο 
οποίος βρίσκεται υπό αυτοπερι-
ορισμό για παν ενδεχόμενο, λόγω 
της επιστροφής από ταξίδι.
Προηγουμένως, ο Υπουργός 
Οικονομικών είχε εκτενείς δια-
βουλεύσεις στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με την Υπουργό 
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και 
τους κοινωνικούς εταίρους.
«Προτίθεμαι τις επόμενες ημέρες 
να συμπληρώσω αυτό τον κύκλο 
διαβούλευσης και με τα πολιτικά 
κόμματα και να καταθέσω συνο-
λικό δημοσιονομικό πακέτο στή-
ριξης της οικονομίας ούτως ώστε 
αυτούς τους επόμενους δύο με 
τρεις μήνες που προβλέπεται να 
υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην οικονομία να τους περά-
σουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται», 
τόνισε ο κ. Πετρίδης.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. 
Πετρίδης είπε πως «γίνεται μια 
κοστολόγηση» του πακέτου στή-
ριξης και «στις δυνατότητες της 
ο ι κο ν ο μ ία ς  θ α 
υπάρχει μια συνο-
λ ι κ ή  κο σ τ ο λ ό -
γηση στον βαθμό 
της βεβαιότητας 
που μας επιτρέπει 
η σημερινή κατά-
σ ταση», γ ια την 
οποία δεν γνωρί-
ζεις, όπως σημεί-
ωσε, την χρονική περίοδο που θα 
διαρκέσει.
Κληθείς να διευκρινίσει κατά 
πόσον μέσα στο πακέτο θα περι-
ληφθεί και η κάλυψη του μισθού 
που θα απωλέσει ο εργαζόμενος 
που θα απέχει από την εργασία 
του, ο κ. Πετρίδης είπε ότι αντικεί-
μενο συζήτηση είναι «η στήριξη 
των εργαζομένων για να αποφύ-
γουν απώλεια εσόδων αλλά και 
να μείνουν εργαζόμενοι», προ-
σθέτοντας ότι είναι ένα από τα 
θέματα που συζητήθηκε και με 
την Υπουργό Εργασίας.   
Ανέφερε ότι «είναι ένα θέμα το 
οποίο παρακολουθούμε αλλά 
κάνουμε και μία εκτενή διαβού-
λευση με όλους τους επιχειρημα-
τικούς και κοινωνικούς εταίρους 
ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε 

όσο καλύτερα γίνεται την κατά-
σταση», και διαβεβαίωσε πως «η 
Κυβέρνηση θα φανεί αρωγός και 
δικαιολογείται κρατική παρέμ-
βαση», ενώ εξέφρασε την βεβαι-
ότητα ότι «θα τα καταφέρουμε».
Ο σχεδιασμός σε σχέση με τα 
δημόσια οικονομικά του κράτους 
μπορεί να αλλάξει και «μια συνετή 
δημοσιονομική πολιτική είναι για 
να προσφέρει διεξόδους την ώρα 
της κρίσης ή της εκκολαπτόμε-
νης κρίσης», ανέφερε, προσθέτο-
ντας ότι «ως οικονομία περάσαμε 
πιο δύσκολες καταστάσεις και τα 
καταφέραμε».
Ανέφερε ότι την επόμενη εβδο-
μάδα θα συνεδριάσει το Συμ-
βούλιο Υπουργών Οικονομικών 

της ΕΕ για θέματα 
ο ικονομ ίας  κα ι 
το Eurogroup και 
π ρ ό σ θ εσ ε  π ω ς 
«ήδη και σε επί-
πεδο ΕΕ συζητείται 
και έχουν ληφθεί 
και κάποιες πρω-
ταρχικές αποφά-
σεις» όσον αφορά 

το ταμείο για τον κορωνοϊό που 
στοχεύει στη στήριξη των επιχει-
ρήσεων.
«Ανεξαρτήτως των όποιων ευρω-
παϊκών μέτρων η Κυβέρνηση θα 
στηρίξει την οικονομία, τους εργα-
ζόμενους και τις επιχειρήσεις με 
συγκεκριμένα εφαρμόσιμα μέτρα 
τα οποία θα ανακοινωθούν τις 
επόμενες ημέρες», υπογράμμισε.
Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών 
είπε ότι «ο τουριστικός τομέας 
είναι ευάλωτος σε εξωγενείς 
παραμέτρους, έχει σημαντικό-
τατη συνεισφορά στο Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν, στις θέσεις 
εργασίας», προσθέτοντας ότι «μια 
στόχευση για συγκεκριμένες πολι-
τικές που αφορούν τον τουριστικό 
τομέα θα συμπεριλαμβάνεται στο 
πακέτο».

Καμπανάκι για την επιβίω-
σή τους κτυπούν οι ταξιδι-
ωτικοί πράκτορες
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρου-
σαν σήμερα οι ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες λόγω των ακυρώσεων συνεπεία 
της παγκόσμιας αναταραχής στον 
τουρισμό εξαιτίας του κορωνοϊού, 
τονίζοντας πως η επιβίωσή τους 
καθίσταται αμφίβολη χωρίς οικονο-
μική στήριξη από το κράτος.
 Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρα-
κτόρων Βασίλης Σταματάρης τόνισε 
πως μετά την επέλαση του κορωνο-
ϊού υπάρχουν μόνο ακυρώσεις κρα-
τήσεων, στο βαθμό που οι ταξιδιωτι-
κοί πράκτορες άρχισαν να εξετάζουν 
θέμα μείωσης του προσωπικού τους 
για να διατηρηθούν στη ζωή.
 Ζήτησαν όπως ενταχθούν στα διά-
φορα σχέδια στήριξης του κράτους, 
υποβάλλοντας εισηγήσεις, όπως 
την αναστολή καταβολής φόρου 
εισοδήματος, ΦΠΑ και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.
 «Η ημερήσια μας εργασία είναι 
ακυρώσεις και ξανά ακυρώσεις. 
Η επιβίωσή μας πλέον καθίσταται 
αμφίβολη χωρίς οικονομική στή-
ριξη, ενώ πολλά από τα μέλη μας 
επεξεργάζονται τρόπους για να 
αντεπεξέλθουν, συμπεριλαμβανο-
μένου και απολύσεων προσωπι-
κού», ανέφερε στις δηλώσεις του ο 
κ. Σταματάρης. 
Επεσήμανε πως δυστυχώς διαφαί-
νεται πως αρκετά ταξιδιωτικά γρα-
φεία θα σταματήσουν τη λειτουρ-
γία τους με αποτέλεσμα ο κυπρια-
κός τουρισμός να δεχθεί σοβαρό 
πλήγμα. Σημείωσε πως ο Σύνδεσμος 
κατέχει το 70% του εισερχόμενου 
τουρισμού και το 100% του εξερχό-
μενου.
 Ήδη όπως είπε, ο Μάρτιος έχει 
χαθεί, ενώ στις απώλειες αναμένε-
ται να περιληφθεί ο Απρίλιος ή και ο 
Μάιος, ενώ οι κρατήσεις για τις δια-
κοπές του Πάσχα είναι μηδενικές.

εδώ Κύπρος

Συντρέχουσες ποινές άμεσης 
φυλάκισης, με μέγιστη αυτής 
της φυλάκισης των 5 ετών, 
επέβαλε σήμερα το Μόνιμο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, 
στον πρώην Δήμαρχο Λάρνα-
κας Ανδρέα Λουρουτζιάτη, ο 
οποίος κρίθηκε ένοχος, μαζί 
με άλλα τρία φυσικά πρόσωπα 
και ένα νομικό πρόσωπο, στην 
υπόθεση ΧΥΤΑ Πάφου και 
ΧΥΤΥ Κόσιης.
Το Κακουργιοδικείο έκρινε στις 
07/02/2020 ένοχους τον πρώην 
Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα 
Λουρουτζιάτη, τον οικονο-
μικό  διευθυντή του Δήμου 
Πάφου  Δημήτρη Πατσαλίδη,  
τον Μιχάλη Πάντη, μηχανικό 
στο τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, τον Γεώργιο Κουλ-
λαπή, πρώην μηχανικό στο 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οική-
σεως και την εταιρεία Helector 
Cyprus Ltd. Οι κατηγορίες στις 
οποίες κρίθηκαν ένοχοι οι κατη-
γορούμενοι αφορούν στα αδι-
κήματα της συνωμοσίας, του 
δεκασμού δημόσιου λειτουρ-
γού, της δωροδοκίας, της επί-
δειξης εύνοιας από δημόσιους 
αξιωματούχους, της κατάχρη-
σης εξουσίας και της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνο-
μες δραστηριότητες. 
Συγκεκριμένα, στον πρώην 
Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα 
Λουρουτζιάτη, επέβαλε ποινής 
φυλάκισης ποινή 5 ετών στην 
κατηγορία που αφορά στο αδί-
κημα της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηρι-
ότητες, 3,5 ετών σε τρεις κατη-
γορίες που αφορούν στα αδι-
κήματα της δωροληψίας από 
δημόσιο αξιωματούχο, της 
αθέμιτης απόκτησης περιουσι-
ακού οφέλους και της απόσπα-
σης από δημόσιο λειτουργό και 
1,5 έτους σε τρεις κατηγορίες 
που αφορούν στα αδικήματα 
της κατάχρησης εξουσίας, του 
δεκασμού δημόσιου λειτουρ-
γού και της δωροληψίας και επί-
δειξης εύνοιας από δημόσιο 
λειτουργό.

Ποινή 
φυλάκισης 
5 ετών στον 
πρώην Δήμαρχο 
Λάρνακας

Δημοσιονομικό πακέτο στήριξης της οικονομίας 
λόγω κορωνοϊού, προανήγγειλε ο ΥΠΟΙΚ 
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Ο Τραμπ σε διάγγελμά του ανέφερε ότι 
οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια 
από τις χώρες της γηραιάς ηπείρου 
προς την αμερικανική επικράτεια για 
30 ημέρες - Εξαιρείται το Ηνωμένο 
Βασίλειο - Το κλείσιμο των συνόρων 
για την Ευρώπη δεν αφορά τα 
εμπορεύματα

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 
(τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα 
Ελλάδας) ότι οι ΗΠΑ θα αναστεί-

λουν όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώ-
πης προς την αμερικανική επικράτεια για τρι-
άντα ημέρες, αρχής γενομένης αύριο Παρα-
σκευή, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλω-
ση του κορωνοϊού.
Ο Τραμπ ωστόσο διευκρίνισε ότι οι νέοι ταξι-
διωτικοί περιορισμοί που αποφάσισε να επι-
βληθούν δεν αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισ-
δύσουν στη χώρα μας, πρό-
κειται να αναστείλω όλα τα 
ταξίδια από την Ευρώπη 
προς τις ΗΠΑ για τις επό-
μενες 30 ημέρες», είπε ο 
Ρεπουμπλικανός κατά τη 
διάρκεια διαγγέλματός του 
από το Οβάλ Γραφείο του 
Λευκού Οίκου χθες βράδυ.
Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε 
ισχύ την Παρασκευή στις 00:00 τοπική ώρα 
(06:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), συμπλή-
ρωσε.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαι-
ρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των 
ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που 
όμως θα πρέπει να υποβάλλονται προηγου-
μένως σε εξετάσεις. Αρχικά ο Αμερικανός 
πρόεδρος είχε πει ότι η προσωρινή απαγό-
ρευση θα ισχύσει επίσης για εμπορεύματα 
και άλλα φορτία. Ωστόσο κατόπιν ανασκεύ-
ασε εν μέρει μέσω Twitter τις αναγγελίες που 
έκανε στο διάγγελμά του, διαβεβαιώνοντας 
πως η προσωρινή απαγόρευση εισόδου την 
οποία αποφάσισε να επιβάλλει στα κράτη 
του χώρου Σένγκεν για τριάντα ημέρες δεν 
αφορά τα εμπορεύματα.
«Ο περιορισμός σταματά τους ανθρώπους, 
όχι τα αγαθά», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικα-
νός πρόεδρος στην ανάρτησή του.
Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προ-
έτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει το ταχύτερο 
μια μείωση των φόρων μισθωτών υπηρε-

σιών, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και 
για τους εργοδότες, προκειμένου τα νοικοκυ-
ριά να διευκολυνθούν να αντιμετωπίσουν τον 
οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας, όπως 
και διάφορα μέτρα για την προσφορά αρω-
γής προς τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές 
επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Ο Τραμπ ταυτόχρονα ανήγγειλε την παρά-
ταση της προθεσμίας υποβολής φορολογι-
κών δηλώσεων και καταβολής χρεών για ορι-
σμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως 
και ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να διαθέ-
σει «200 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον 
ρευστότητας στην οικονομία».
Παράλληλα, η αμερικανική προεδρία ανα-
κοίνωσε πως ακυρώθηκαν προγραμματι-
σμένες αυτή την εβδομάδα προεκλογικές 
συγκεντρώσεις του Τραμπ σε Κολοράντο και 
Νεβάδα, προληπτικά.

Η ΕΕ αποδοκιμάζει την απόφαση
Την αποδοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προ-

έδρου Ντόναλντ Τραμπ να 
απαγορεύσει τις πτήσεις 26 
κρατών μελών προς τις ΗΠΑ 
για 30 μέρες, στο πλαίσιο 
μέτρων για την προστασία 
από τον κορωνοϊό.
Η απόφαση του προέδρου 
Τραμπ επέφερε νέο πλήγμα 
στις αεροπορικές εταιρίες 
και βύθισε τα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια τα οποία άνοιξαν στα χαμηλό-
τερα επίπεδα τετραετίας.
Στην κοινή δήλωσή τους η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ επισημαίνουν ότι αφ’ 
ενός ο κορωνοϊός «αποτελεί παγκόσμια 
κρίση και απαιτεί συνεργασία» και αφ’ ετέ-
ρου ότι «η απόφαση του Αμερικανού προ-
έδρου ελήφθη μονομερώς χωρίς προηγού-
μενη διαβούλευση».
Η δήλωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι 
«η ΕΕ «αναλαμβάνει ισχυρή δράση για να 
περιορίσει την εξάπλωση του ιού».
Κατά το χθεσινό του διάγγελμα, ο Ντόναλντ 
Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είχε 
συχνές επαφές με τους συμμάχους των ΗΠΑ, 
όμως «ουδείς αξιωματούχος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης γνώριζε τα μέτρα που εξήγγειλε 
ο αμερικανός πρόεδρος το βράδυ της Τετάρ-
της», επισήμανε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο 
πρακτορείο Ρόιτερ, που ζήτησε να μην κατο-
νομαστεί.

Κορωνοϊός - Τραμπ: Στοπ σε όλες τις 
πτήσεις από Ευρώπη σε ΗΠΑ 

Επιθετική κίνηση για να 
περιορισθεί η κατρακύλα από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ - Σε  ελεύθερη πτώση οι τρεις 
δείκτες της Wall Street εισήλθαν 
σε bear market χάνοντας άνω του 
20% από τα υψηλά τους - Φόβοι 
για μεγαλύτερες απώλειες μετά την 
ταξιδιωτική καραντίνα που επέβαλε 
ο Τραμπ στην Ευρώπη 

Π
ροσωρινή αποδείχθηκε η α-
ντίδραση των δεικτών της Wall 
Street στην ανακοίνωση της 
Fed για παροχή ρευστότητας ύ-

ψους 1,5 τρισ. δολαρίων στην αμερικανι-
κή οικονομία. Παρότι περιόρισαν για λίγο 
τις απώλειές τους στο 6,5% περίπου, γρή-
γορα επέστρεψαν στο επίπεδο του 7% και 
πλέον βρίσκονται πάνω από αυτό.
Συγκεκριμένα ο Dow Jones σημειώνει 
πτώση κατά 1.936 μονάδες ή σε ποσο-
στό 8,15%. Ο δείκτης S&P500 σημειώνει 
πτώση κατά 7,59% και ο δείκτης Nasdaq 
καταγράφει απώλειες κατά 7,39%.
Νωρίτερα παρά τη δεκαπεντάλεπτη δια-
κοπή στην αρχή της συνεδρίασης οι δεί-
κτες όχι μόνο διεύρυναν τις απώλειές τους 
αλλά πλέον έχουν και οι τρεις εισέλθει σε 
«bear market», έχοντας, δηλαδή,  υπο-
στεί απώλειες άνω του 20% από τα υψηλά 
τους.
Η χθεσινοβραδινή δήλωση του Αμερικα-

νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την 
επιβολή ταξιδιωτικής καραντίνας σε ολό-
κληρη την Ευρώπη (με την εξαίρεση της 
Μεγάλης Βρετανίας) απέτυχε παταγωδώς 
να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την εξέ-
λιξη της πανδημίας και τις οικονομικές 
επιπτώσεις που θα έχει.
Ήδη στην έναρξη της συνεδρίασης ο S&P 
500 βρέθηκε να χάνει πάνω από 7%, 
γεγονός που ενεργοποίησε το μηχανισμό 
15λεπτης διακοπής. Αυτή ήταν η δεύτερη 
διακοπή της συνεδρίασης σε διάστημα 
μίας εβδομάδας. Ωστόσο μετά την επα-
νέναρξη της συνεδριάσης οι δείκτες όχι 
μόνο δεν ανέκοψαν την πτώση τους αλλά 
τη διεύρυναν. Πλέον και οι τρεις δείκτες 
έχουν εισέλθει σε bear market.
Ενδεικτικό είναι ότι ο δείκτης Cboe 
Volatility (VIX), ο επονομαζόμενος και 
δείκτης φόβου, βρίσκεται στο υψηλό-
τερο επίπεδο από το 2008, σημειώνοντας 
άνοδο κατά 66 μονάδες.
Οι χθεσινές απώλειες της Wall Street 
σηματοδότησαν την είσοδο του δείκτη 
Dow Jones σε bear market και ήδη από 
την έναρξη της συνεδρίασης οι αναλυτές 
προέβλεπαν ότι την ίδια τύχη θα έχει και ο 
S&P 500. Η εξέλιξη όμως της συνεδρίασης 
τους διαψεύδει καθώς και οι τρεις βασικοί 
δείκτες έψουν πλέον εισέλθει στην bear 
market.
Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα 
futures έδειχναν πτώση στα όρια του 5% 
για τους δείκτες.

Καταρρέει η Wall Street 
παρά την ένεση ρευστότητας 
1,5 τρισ. δολαρίων από FED 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Τ
ην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ κινητοποιεί 
ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υ-
όρκης για να ελέγξει την εξάπλωση του 
κορωνοϊού στην πόλη Νιου Ρασέλ, στα 

βόρεια περίχωρα της περιοχής, που θεωρείται 
το επίκεντρο του Covid- 19 στην πολιτεία αυτή.
Κι ενώ οι νεκροί στις ΗΠΑ ανήλθαν στους 32 
και τα κρούσματα ξεπέρασαν τα χίλια, ο κυβερ-
νήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, 
τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι «οι στρατιώ-
τες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, ο αριθμός των 
οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, θα σταλούν σε 
μια «ζώνη» καραντίνας, μήκους 1,6 χλμ στην 
πόλη Νιου Ρασέλ των 80.000 κατοίκων, που θα 
αναλάβουν να ανεφοδιάζουν τους κατοίκους 
και να καθαρίζουν τα σχολεία».     

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κομητεία του Ουε-
στσέστερ, που ανήκει το Νιου Ρασέλ, έχει μέχρι 
τώρα 108 επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
ιού, εκ των συνολικών 173 στην πολιτεία της 
Νέας Υόρκης.«Πρόκειται για κάτι το πρωτοφα-
νές στις ΗΠΑ, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο 
πουθενά κατά το παρελθόν. Έχουν καταγρα-
φεί διπλάσια κρούσματα στο Νιου Ρασέλ σε 
σύγκριση με την πόλη της Νέας Υόρκης, πρό-
κειται για ένα φαινόμενο» επισήμανε ο κυβερ-
νήτης.
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία που βρί-
σκονται σε αυτήν τη ζώνη απομόνωσης θα 
παραμείνουν κλειστά για 14 ημέρες από αύριο 
(Πέμπτη), όπως και οι χώροι λατρείας και άλλοι 
χώροι συγκεντρώσεων.    

διεθνή νέα

Π
οινή φυλάκισης 23 ετών επιβλή-
θηκε στον πάλαι ποτέ ισχυρό άν-
δρα του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γου-
άινσταϊν, για υποθέσεις σεξουα-

λικής κακοποίησης.
O 67χρονος πρώην κινηματογραφικός 
παραγωγός κρίθηκε ένοχος για τον βια-
σμό μιας γυναίκας και την έντονη παρενό-
χληση που άσκησε σε μια άλλη για στομα-
τικό έρωτα. Η τελευταία περίπτωση αφορά 
στη βοηθό του Μίριαμ Χάλεϊ.
Σε περίπτωση που συνδυάζονταν οι ποινές 
των δύο αδικημάτων, η ποινή φυλάκισης 
θα ήταν, στον μεγαλύτερο βαθμό, για τον 
Γουάινσταϊν στα 29 χρόνια.
Τουλάχιστον 100 γυναίκες έχουν κατηγο-
ρήσει δημοσίως τον πρώην παντοδύναμο 
άνδρα του κινηματογράφου.
Όπως αποδεικνύεται, από τις γυναίκες που 
κατέθεσαν, ο Γουάινσταϊν εκμεταλλευόταν 
το όνειρο για καριέρα στην ηθοποιία και με 
υποσχέσεις επιχειρούσε βιαίως να δελεά-
σει νεαρές να συμμετάσχουν σε σεξουαλι-
κές πράξεις.
Η καταδίκη Γουάινσταϊν έρχεται ως τελική 
βοή στην ήδη κατεστραμμένη καριέρα του, 
ενώ θέτει οριστικό τέλος στην παντοδυνα-
μία του ως το τρομερό παιδί του αμερικανι-
κού κινηματογράφου.
Κι αν στο παρελθόν η ζωή του ήταν μέσα 
στη δόξα -με ταινίες του όπως το Pulp 
Fiction και το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» 
κατέκτησε συνολικά 81 Όσκαρ, όμως πλέον 
θα αναγκαστεί να την περιορίσει σε ένα 
κελί φυλακών στη Νέα Υόρκη, που αναμέ-
νεται ότι θα εκτίσει την ποινή φυλάκισης.
Η καταδίκη του θεωρείται μια μεγάλη νίκη 
για το κίνημα #MeToo.
Η πρώην βοηθός παραγωγού στην κινη-
ματογραφική εταιρεία του Γουάινσταϊν 
αποκάλυψε ότι ο καταδικασθείς την υπο-
χρέωσε, το 2006, στο διαμέρισμά του στο 
Μανχάταν, να προχωρήσει σε στοματικό 
έρωτα.
Η Μίριαμ Χάλεϊ γνώρισε τον άνδρα το 
2004, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ται-
νίας «The Aviator», ενώ στη συνέχεια εργά-
στηκε πάνω σε ένα σόου της τηλεόρα-
σης που ξεκίνησε ο Γουάινσταϊν στη Νέα 
Υόρκη.
Η Χάλεϊ αφότου είχε αρνηθεί πολλές φορές 
να υποκύψει, συμφώνησε να τον συναντή-

σει σε ένα από τα διαμερίσματά του, στο 
Σόχο, στο Μανχάταν.
«Δεν κράτησε πολύ ώρα, με παρενοχλούσε 
όμως σεξουαλικά, ήταν σκληρό. ‘’Όχι, όχι, 
όχι’’ έλεγα, εκείνος όμως επέμενε. Ήταν 
υπερβολικά πιεστικός και μου ασκούσε 
ψυχολογικό εκβιασμό. Με ανάγκασε να 
του κάνω στοματικό έρωτα», αποκάλυψε 
η γυναίκα.

Οι ψεύτικες υποσχέσεις
Η ηθοποιός Τζέσικα Μαν έπεσε θύμα βια-
σμού από τον παντοδύναμο παραγωγό, το 
2013, σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.
Η Μαν γνώρισε τον Γουάινσταϊν σε πάρτι 
στο Λος Άντζελες, όταν ήταν 25 ετών. Εκεί-
νος την προσέγγισε, δίνοντάς της συμβου-
λές για καριέρα ηθοποιού.
Μάλιστα, επιχείρησε να την ενθουσιάσει 
λέγοντάς της ότι θα πρωταγωνιστήσει σε 
ταινία. Κάτι τέτοιο όμως έμεινε μόνο σαν 
υπόσχεση.
Μετά την πρώτη σεξουαλική επίθεση, η 
Μαν διατήρησε μια σχέση με τον παρα-
γωγό ταινιών, ωστόσο έγινε αποδέκτης 
άλλων δύο επιθέσεων τα επόμενα χρόνια.
Ο δικηγόρος του Γουάνσταϊν, Ντέιμον 
Κερόνις, περιέγραψε τη σχέση της ηθο-
ποιού με τον παραγωγό ως μια σχέση αγά-
πης, ενώ στάθηκε σε ένα μήνυμα που είχε 
στείλει η Μαν το 2017.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε πριν από 27 
χρόνια...
Η ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς 
«Σοπράνος» κατηγόρησε τον Γουάνσταϊν 
για βιασμό μέσα στο διαμέρισμά της, στην 
περιοχή Γκράμερσι Παρκ, το 1993. Η Ανα-
μπέλα μίλησε για πρώτη φορά για τον εφι-
άλτη που έζησε το 2017.
Άργησε να αποκάλυψει το θρίλερ που 
έζησε, δεν μίλησε στην αστυνομία, οπότε 
οι παρενοχλήσεις από τον κινηματογρα-
φικό παραγωγό συνεχίστηκαν.
Η Σκιόρα έγινε γνωστή από την υποψη-
φιότητά της στα βραβεία Emmy για τον 
ρόλο της ως Gloria Trillo στη σειρά «The 
Sopranos».
Η φήμη της όμως εξαπλώθηκε σημαντικά 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τις 
ταινίες «Ο πυρετός της ζούγκλας» και «Το 
χέρι στην κούνια».

Γουάινσταϊν: Φυλάκιση 23 ετών για 
τον κινηματογραφικό παραγωγό για 
βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση 
Καταδικάστηκε ο Γουάινσταϊν στη Νέα Υόρκη για σεξουαλική παρενόχληση 
βοηθού του και βιασμό μιας άλλης γυναίκας- Η καταδίκη του θεωρείται μια 
μεγάλη νίκη για το κίνημα #MeToo

Η Νέα Υόρκη κινητοποιεί την 
εθνοφρουρά    
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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

Κλίκες στο σχολείο; Βοηθήστε 
το παιδί να τις αντιμετωπίσει

ο 
αίσθημα του κοινωνικού απο-
κλεισμού μπορεί να είναι τρο-
μακτικό ακόμα για τους ενήλικες, 
πόσο μάλλον για το παιδί που 

τώρα μαθαίνει να διαμορφώνει κοινωνι-
κούς δεσμούς. Ειδικά για τα παιδιά μπο-
ρεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά 
στο ηθικό και την ψυχολογία τους, καθώς 
δεν έχουν πρότερη εμπειρία αλλά ούτε 
και τις ικανότητες αντιμετώπισης των ε-
νηλίκων. Δυστυχώς, όμως αυτά τα φαινό-
μενα κοινωνικού αποκλεισμού ή ακόμα 
και εκφοβισμού είναι πολύ συνηθισμένα 
σενάρια, που μπορούν να ξεκινήσουν α-
πό την πρώτη ακόμα τάξη του δημοτικού. 
Τα καλά νέα, όμως, είναι ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένοι τρόποι για να βοηθή-
σετε το παιδί να αντιμετωπίσει τις κλίκες 
και αυτό το παθητικό είδος κοινωνικού 
εκφοβισμού.

Τι είναι οι κλίκες;

Το πρώτο πράγμα που θα ήταν καλό να 
γνωρίζετε είναι το χαρακτηριστικό που 
ορίζει μια κλίκα. Ενώ είναι φυσιολογικό 
και υγιές για τα παιδιά να διαμορφώ-
νουν φιλίες και στην συνέχεια παρέες, 
οι κλίκες διαφέρουν κατά πολύ από μία 
απλή ομάδα φίλων που κάνει παρέα ή 
παίζουν μαζί στο διάλειμμα:
Οι κλίκες έχουν συνήθως έναν ηγέτη ή 
και ηγέτες, που αποφασίζουν ποιος μπο-
ρεί να πει στην κλίκα ή θα αποκλειστεί 
από αυτήν.
Οι κλίκες συνήθως διαμορφώνονται στο 
γυμνάσιο, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν 
ήδη από το δημοτικό σχολείο ή ακόμη 
και από το νηπιαγωγείο.
Τα παιδιά που είναι μέλη μιας κλίκας 
μπορεί να αισθανθούν πίεση ώστε να 
κάνουν συγκεκριμένα πράγματα ή να 
συμπεριφερθούν με συγκεκριμένο 
τρόπο, ακόμα και αν δεν το θέλουν, 
όπως να πειράξουν ή να εκφοβίσουν ένα 
παιδί που δεν είναι μέλος της κλίκας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοη-
θήσετε
Ακούστε πραγματικά το παιδί όταν το 
ρωτάτε πώς ήταν η μέρα του στο σχο-
λείο και κάντε του μικρές ερωτήσεις που 
θα το βοηθήσουν να ανοιχθεί. Εάν το 
παιδί σας φαίνεται λυπημένο ή αναστα-
τωμένο, τότε πιθανότατα να προσπαθή-
σει να αποφύγει αυτές τις ερωτήσεις. 
Θα ήταν καλό να μην το πιέσετε αλλά 
να κάνετε γενικές ερωτήσεις, όπως «με 
ποιόν έπαιξες σήμερα» για να καταλά-
βετε αν βιώνει κάτι τέτοιο.
Συζητήστε με τον δάσκαλο ή την 
δασκάλα του παιδιού, καθώς εκείνος 
πιθανότατα γνωρίζει την κοινωνική 
δυναμική που έχει διαμορφωθεί στην 
τάξη και μπορεί να είναι σε θέση να 
δώσει μια εικόνα για το τι πραγματικά 
συμβαίνει. Παράλληλα είναι πιθανό να 
έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση μιας 
κλίκας και μπορεί να προτείνει λύσεις 

που θα βοηθήσουν το παιδί να μην 
αισθάνεται αποκλεισμένο.
Μην υποθέσετε ότι τέτοια φαινόμενα 
αποτελούν «μέρος της παιδικής ηλικίας» 
που θα κάνουν το παιδί ισχυρότερο ή 
σταδιακά θα υποχωρήσουν. Ο αποκλει-
σμός ή ο κοινωνικός εκφοβισμός παρα-
μένουν, έστω και σε παθητική μορφή, 
φαινόμενα επιθετικότητας. Έχει έρθει 
πλέον η στιγμή να ξεπεράσουμε τα λάθη 
προηγούμενων ετών και να μάθουμε στα 
παιδιά να σέβονται, αρχικά, την προσω-
πικότητα και την παρουσία των υπολοί-
πων συνομηλίκων και μη.
Ενθαρρύνετε το παιδί να παίζει με άλλα 
παιδιά. Όταν το παιδί νιώσει ότι εξαι-
ρείται είναι πολύ πιθανό να προσπαθή-
σει ακόμα εντονότερα να γίνει μέρος της 
ομάδας. Βοηθήστε το παιδί να αλλάξει 
«κατεύθυνση» ώστε να κάνει με παρέα 
με άλλα παιδιά, που πραγματικά το 
σέβονται και το αγαπούν για αυτό που 
είναι.

Α
ναφέρομαι στο συγχρονισμό που 
πρέπει να υπάρχει στο γάμο – ιδι-
αίτερα, όταν πρόκειται να συζητή-
σεις κάποιο θέμα με τον/την σύ-

ντροφό σου. Θέλεις , ας πούμε, να μιλήσεις 
στη γυναίκα σου για τον υπέρογκο λογαρια-
σμό του τηλεφώνου και τη βομβαρδίζεις 
μόλις ανοίξει την πόρτα για να μπει καθώς 
γυρνάει από τη δουλειά.  Ή ο άντρας σου έ-
χει πυρετό κι εσύ του μιλάς και του δείχνεις 
το νεροχύτη που έσπασε. Ή η γυναίκα σου 
εξαντλημένη πέφτει να κοιμηθεί, και πριν 
ακουμπήσει το κεφάλι της στο μαξιλάρι της 
παρουσιάζεις το πρόβλημα το οικονομικό. 
Κι όλα αυτά γιατί δε διαλέγεις την κατάλλη-
λη στιγμή να πεις αυτό που θέλεις. Αντίθε-
τα, σημείωσε κάπου ή κράτα στο μυαλό σου 
αυτά που θέλεις να κουβεντιάσεις και περί-
μενε κάποια στιγμή που ο σύντροφός σου 
είναι ξεκούραστος και σε καλή διάθεση. Να 
προσέχεις τη στιγμή που θα μιλήσεις αν εί-
ναι κατάλληλη και να θυμάσαι πάντα ότι 

«Απλά δεν την αγαπώ πια»
Σας έ τυχε ποτέ ν ’ ακούσετε κάποιον 
να λέει αυτά τα λόγια; Σα να ξυπνάει 
έ να πρωί κ ι  εκε ίνο το αίσθημα της 
αγάπης έχει φύγει. Η αγάπη δεν είναι 
αίσθημα. Η αγάπη είναι μια απόφαση 
απ’ όπου πηγάζουν τα αισθήματά σου. 
Μερικές φορές η γυναίκα μου κι εγώ 
λέμε ο ένας σ τον άλλον, «Σ’ αγαπώ, 
αλλά δε μ’ αρέσει πώς φέρεσαι τώρα!» 
Αυτό που λέμε ε ίναι, «Ναι, υποσχέ-
θηκα να σ’ αγαπώ όσο θα ζω, ακόμα κι 
αν δε μου αρέσει ο τρόπος που φέρε-
σαι.» Αποφάσ ισε λοιπόν να αγαπή-
σεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου 
… ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεσαι.  

Αν έχεις κάποιο παιδί που είναι στην 
εφηβεία του, έχω να σου κάνω τρεις 
ερωτήσεις. 
Αυτήν τη σ τ ιγμή, ξέρεις πού βρίσκε-
ται, με ποιον είναι και τ ι κάνει; Αυτά 
ε ίναι  τα ερωτήματα που πρέπε ι  να 
είσαι σε θέση να απαντάς κάθε στιγμή 
της ημέρας ή της νύχ τας.  Η έρευνα 

έδειξε ότι τα παιδιά που οι γονείς τους 
τα παρακολουθούν από κοντά  έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να μπλέξουν με 
ναρκωτικά και αλκοόλ. Να πεις λοιπόν 
σ το παιδί σου ότ ι από δω και μπρος 
θέλεις να ξέρεις αυτά τα βασικά όταν 
δεν είστε μαζί. Να ξέρεις πού είναι, με 
ποιον είναι και τ ι κάνουν.

Ήρθε η στιγμή που η κόρη σου θα 
βγει έξω με κάποιο αγόρι; 
Θυμάμαι όταν η μεγαλύτερή μας κόρη 
, 16 χρονών τότε, ήρθε σπίτ ι και μας 
είπε ότ ι ένα αγόρι τη ζήτησε να πάει 
μαζί του στο χορό του σχολείου. Συμ-
φώνησα να πάει αλλά της θύμισα ότι 
έπρεπε να δω το νεαρό και να του 
μιλήσω πριν από το χορό. Αυτό δεν της 
πολυάρεσε αλλά ήξερε ότι έπρεπε να 
γίνει. Βλέπετε, την είχα προετοιμάσει 
εδώ και χρόνια πριν λέγοντάς της ότι 
έπρεπε να καθήσω και να μιλήσω με 
οποιονδήποτε νέο θα ήθελε να ξεκι-
νήσει μια σχέση μαζί της. Μιλώντας με 
τους νέους που ήθελαν να ξοδέψουν 
χρόνο με τις κόρες μου έστελνα κάποιο 
μήνυμα σ’ αυτούς και στις κόρες μου , 
πόσο πολύτιμες είν είναι για μένα και 
πόσο μεγάλη σημασία έχουν για μένα.

Μητέρες και Πατέρες — μια από-
φαση που πρέπει να πάρετε.
Μητέρες και Πατέρες – υπάρχει μια από-
φαση για σας που πρέπει να πάρετε. Αν 
είσαι γονιός, υπάρχει μία απόφαση που 
πρέπει να μπει πρώτη στη λίστα σου – να 
ξοδέψεις περισσότερο χρόνο με τα παιδιά 
σου. Ένας τρόπος για ν’ αρχίσεις είναι να 
δοκιμάσεις «την πρόκληση για το χρόνο της 
οικογένειας.» Η πρόκληση αρχίζει με την 
απόφαση να ξοδεύεις μία ώρα με το κάθε 
παιδί σου χωριστά κάθε εβδομάδα. Μπο-
ρεί να φαίνεται λίγη μία ώρα , αλλά το σημα-
ντικό είναι ότι θα είναι η ώρα αυτή αποκλει-
στικά για ένα από τα παιδιά σου μόνο του 
μαζί σου. Μόνο εσύ και το παιδί σου – και 
θα κάνετε κάτι που του αρέσει. Γιαυτό πάρε 
αυτήν την απόφαση ... σήμερα.

Μήπως δε διαλέγεις την 
κατάλληλη στιγμή για 

να πεις κάτι;
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υγεία

ο 
Ανδρολογικό Ινστιτούτο, που 
συνεργάζεται με το Πανεπιστή-
μιο ChaoYang του Πεκίνου, δι-
ερευνά την πιθανότητα η αρχή 

της επιδημίας με αυτόν τον νέο ιό να ξε-
κίνησε στην Κίνα από την αύξηση των 
σεξουαλικών επαφών την εποχή των ε-
ορτασμών του νέου έτους. Η υπόθεση 
αυτή διερευνήθηκε σε μελέτη, που έκα-
νε το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου σε συ-
νεργασία με το Ανδρολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών.
Όπως λέει ο Δρ. Κωνσταντίνος Κων-
σταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος – 
ανδρολόγος, πρόεδρος του Ανδρολο-
γικού Ινστιτούτου Αθηνών: «Στην πόλη 
Ουχάν οι ερευνητές παρατήρησαν 
αύξηση της συχνότητας στις κυήσεις, 
την ίδια περίοδο που ο ιός εξαπλώ-
θηκε με γεωμετρική πρόοδο. 
Από την αρχική αυτή παρατή-
ρηση προχώρησε η ερευνητική 
ιδέα πως η πρώτη πηγή μετά-
δοσης ήταν οι σεξουαλικές 
επαφές και όχι ο απλός 
συγχρωτισμός, που 
ακολούθησε βέβαια, 
γιατί δημιουργήθηκε η 
κριτική μάζα πληθυσμού, 
που δίνει την αφετηρία αύξη-
σης με γεωμετρική πρόοδο στις 
επιδημίες, σε όλα τα ιογενή 
νοσήματα».
Οι γιατροί Long Tian και 
Κωνσταντίνος Κωνστα-
ντινίδης ξεκίνησαν έρευνες 
τα δύο τελευταία χρόνια για τις 
νέες σεξουαλικές πρακτικές, που 
συνηθίζονται σε μια περί-
οδο, που η Κίνα αλλάζει τον 
κόσμο, αλλά και τον κόσμο 
της. Και αρχίζει να διαφαίνε-
ται πως οι νέες γενιές από την 
πολιτική του ενός παιδιού πέρα-
σαν στην ανάγκη αύξησης του 
πληθυσμού της χώρας, βλέπο-
ντας ότι η οικονομία της θα μεγαλώ-
σει μόνο με την αύξηση νέου και υγιούς 
πληθυσμού.
Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής 
μετέτρεψε την παραδοσιακή Κίνα σε 
μια χώρα, που δεν ξεχωρίζει από τις 
σύγχρονες βιομηχανικές χώρες της 
Δύσης. Έτσι, μαζί με την υπερκατανά-
λωση, ήρθε και η ανάγκη για πολλά παι-
διά, αλλά και η χαρά και η απόλαυση 
της σεξουαλικής ζωής, όπως περίπου 
συνέβη και την εποχή της σεξουαλικής 
απελευθέρωσης στην Αμερική.
Οι ερευνητές σκέφτονται, αφού τεκμη-
ριώσουν την υπόθεση αυτή, να προ-
τείνουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας να βάλει στην λίστα της πρόλη-
ψης των ιώσεων – εκτός από τις γνω-
στές οδηγίες για το πλύσιμο χεριών, τη 
χρήση μάσκας, την αποφυγή συγχρω-
τισμού με πολλά άτομα και τα συναφή 
– και την παράμετρο της σεξουαλικής 
επαφής.
Να ενημερώνει, δηλαδή, τον πληθυσμό 
πως η σεξουαλική επαφή είναι κατε-
ξοχήν παράγοντας κινδύνου. Γιατί οι 
άνθρωποι, εκτός από ανταλλαγή υγρών 
με τον βήχα και από απόσταση ενός 
μέτρου, όπως ξέρει πλέον όλη η παγκό-
σμια κοινότητα, έχουν σωματικές επα-
φές, φιλιούνται και ανταλλάσσουν υγρά 
κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύ-
ρεσης.
Ο Δρ Long Tian επισημαίνει χαρακτη-
ριστικά: «Η αποχή για μια μικρή περί-

οδο από το σεξ δεν είναι επικίνδυνη, 
ιδιαίτερα σε περιόδους που κινδυ-
νεύει όλη η ανθρωπότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε για 
τις επόμενες γενιές τη γνώση 
για μια άλλη επικίνδυνη οδό 
μετάδοσης των ιώσεων, πριν 

γίνουν πανδημίες και μάστιγα για το 
ανθρώπινο είδος. Όπως με τον 
ιό HIV το προφυλακτικό παρα-
μένει η πρώτη απλή και προ-
ληπτική μέθοδος μη μετάδο-

σης, έτσι και με τον κορωνοϊό 
θα πρέπει, εκτός από τις μάσκες 

και το πλύσιμο των χεριών, να αποφεύ-
γονται οι σεξουαλικές επαφές, την 

περίοδο που υπάρχει έξαρση».
Αν κάποιος έχει τον κορωνοϊό, με 
ήπια, έστω, συμπτώματα, καλό 

θα είναι να μην κάνει σεξ μέχρι να 
γίνει εντελώς καλά, λένε οι ειδικοί, 
για να μην κολλήσει και τον ερωτικό 

του σύντροφο. Έτσι κι αλλιώς, όταν 
κάποιος είναι άρρωστος, σπάνια 
έχει τη διάθεση ή πολύ, δε, περισ-

σότερο την ενέργεια να κάνει σεξ.
Αυτό που περιπλέκει τα πράγματα είναι 
ότι κάποιος μπορεί να μεταδώσει τον 
ιό ακόμα και μέρες προτού εμφανίσει 
τα συμπτώματα. Οπότε είναι πιθανό να 
κολλήσετε από μια/έναν σύντροφο, που 
φαίνεται να είναι απόλυτα υγιής.
Τώρα ίσως σκέφτεστε «τουλάχιστον ένα 
φιλί δεν μπορώ να δώσω»; Οι ειδικοί 
είναι κατηγορηματικοί. Όχι! Δεν υπάρ-
χει κανένας τρόπος να έρθουν δύο 
άνθρωποι τόσο κοντά ο ένας στον άλλο 
χωρίς τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού 
από το πρόσωπο. Αν, μάλιστα, θέλετε 
να είστε απόλυτα ασφαλείς, είναι καλή 
ιδέα να κοιμηθείτε σε ξεχωριστά κρεβά-
τια και σε ξεχωριστά δωμάτια για λίγες 
μέρες.

Τ
ο γιο-γιο οι περισσότεροι το γνωρίζου-
με ως ένα παιδικό παιχνίδι. Το φαινό-
μενο γιο-γιο όμως δεν είναι καθόλου 
διασκεδαστικό. Πρόκειται για το πλέον 

απελπιστικό σενάριο που συχνά ακολουθεί μια 
επιτυχημένη δίαιτα, αυτό της σταδιακής επανα-
πρόσληψης του χαμένου βάρους.
Με απλά λόγια οι περισσότεροι παίρνουν πάλι 
τα κιλά που έχασαν, όπως ακριβώς το αγαπη-
μένο παιδικό παιχνίδι ταλαντεύεται επιστρέ-
φοντας στην αρχική του θέση.
Ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι είναι 
επ ιρρεπε ίς  σ την επαναπρόσληψη βάρους 
κάνουν το ίδιο λάθος: σ ταματούν την όποια 
φυσική δραστηριότητα είχαν ξεκινήσει κατά 
τη διάρκεια της δίαιτας.  Οι ειδικοί τονίζουν 
ότ ι μπορούμε να βάλουμε φρένο σ το φαι-
νόμενο γ ιο -γ ιο, αρκε ί να συνεχ ίσουμε την 
άθληση ώστε να ενδυναμώσουμε το μυϊκό μας 
σύστημα.
Επισημαίνεται ότι με τη συστηματική άσκηση 
οι θερμίδες που καίει ο οργαν ισμός μας σε 
ηρεμία μπορεί να αυξηθούν ακόμη και κατά 
15%.
Φυσικά άλλη μια απαραίτητη προϋπόθεση για 

να μην ξαναπαχύνουμε μετά τη δίαιτα είναι να 
διατηρήσουμε υγιεινές συνήθειες διατροφής 
και να μην επανέλθουμε στις παλιές και ανθυ-
γ ιε ινές τακτ ικές που αρχικά οδήγησαν σ την 
πρόσληψη βάρους.
Επομένως συνεχίστε να έχετε την άσκηση στο 
πρόγραμμά σας ακόμη και αν η δίαιτα έχε ι 
τελειώσει και  είναι βέβαιο ότι οι πιθανότη-
τες να ταλαιπωρηθείτε από το φαινόμενο της 
επαναπρόσληψης του βάρους μειώνονται δρα-
στικά.

Το Nο1 λάθος που κάνουν όσοι παχαίνουν 
ξανά μετά τη δίαιτα

Κορωνοϊός: Πόσο επικίνδυνο 
είναι το σεξ για τη μετάδοσή

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Karolinska είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν δοκιμές εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
σε πειραματόζωα.Έχοντας αναπτύξει αρκετά υποψήφια προπαρασκευαστικά εμβόλια, οι ειδικοί του τμήματος Εργα-
στηριακής Ιατρικής είναι έτοιμοι να κάνουν τις πρώτες δοκιμές σε πειραματόζωα στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον 

καθηγητή και επικεφαλής του τμήματος Matti Sällberg. Ο Δρ. Sällberg συνεργάζεται στενά με τον καθηγητή Ali Mirazimi και 
τον ερευνητή Gustaf Ahlén ώστε τα υποψήφια προς δοκιμή εμβόλια να αρχίζουν να δοκιμάζονται σε πειραματόζωα. Όπως 
εξηγούν αρχικά θα δοκιμάσουν δύο εμβόλια σε κουνέλια για να δουν αν μπορούν να προκαλέσουν ανοσολογική αντί-

δραση. Τα δύο συγκεκριμένα εμβόλια στοχεύουν σε τμήματα του κορωνοϊού που είναι γενετικά σταθερά 
και αυτό γεννά ελπίδες ότι τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά και έναντι άλλων κορωνοϊών. Οι 

ειδικοί εκτιμούν ότι όλα τα υποψήφια εμβόλια θα μπορούν να δοκιμαστούν σε ποντίκια το 
προσεχές δίμηνο με στόχο να δουν ποιο έχει τις περισσότερες δυνατότητες να προσφέ-

ρει προστασία ενάντια στη λοίμωξη. Το πιθανότερο είναι όπως εκτιμούν να κατα-
λήξουν σε ένα εμβόλιο με βάση το DNA καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει 

ότι τέτοια εμβόλια είναι πιο σταθερά και η απαιτούμενη υποδομή για την ανά-
πτυξή τους υπάρχει ήδη.

Οι Sällberg, Mirazimi και Ahlén μαζί με έξι άλλους επιστημονικούς εταί-
ρους βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση 3 εκατομμυ-
ρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ινστιτούτο Karolinska είναι 
υπεύθυνο για την ανάπτυξη του εμβολίου, ενώ άλλοι εταίροι έχουν 
επιφορτιστεί με την παραγωγή μικρών μορίων DNA που περιέχουν 
τμήματα του SARS-CoV-2. Γενικά, η ιδέα είναι η παραγόμενη γνώση 
να διαχέεται και να είναι διαθέσιμη προς χρήση απ’ όλη την παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα.

Κορωνοϊός: Εμβόλιο έτοιμο να δοκιμαστεί 
σε πειραματόζωα

Το αντιοξειδωτικό έλαιο που ρίχνει την πίεση 
και νικά τη γήρανση, δεν είναι το ελαιόλαδο!

Κ
αθώς μπαίνουμε στη νηστεία της Σαρα-
κοστής αναμενόμενο είναι να έρθουν 
στο προσκήνιο και στο τραπέζι μας το 
σουσάμι και τα προϊόντα του όπως το τα-

χίνι, που είναι πολτός από σουσάμι, το έλαιο σου-
σαμιού και φυσικά ο χαλβάς που αποτελείται από 
ταχίν. Γνωρίζουμε από την ιστορία, ότι τα εκχυλίσματα 
σουσαμιού χρησιμοποιούνταν για την καταπολέμηση της 
υψηλής πίεσης και την παραγωγή φαρμάκων από αρχαιο-
τάτων χρόνων. 
Σύμφωνα με μελέτες η κατανάλωση σουσαμιού 
συσχετίζεται με τη μείωση της χοληστερόλης, ενώ 
διαφαίνεται και μία αντιυπερτασική δράση του 

σησαμελαίου που έχει πιστοποιηθεί και από την 
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία. Σημειώνε-
ται μάλιστα ότι η θρεπτική αξία του σησαμέλαιου 
προσεγγίζει αυτήν του ελαιόλαδου. Το σουσάμι 
περιέχει αντιοξειδωτικές λιγνάνες και βιταμίνη 
Ε που εμποδίζουν την οξείδωση των λιπαρών 
οξέων στον οργανισμό. Επίσης τα εκχυλίσματα 
σουσαμιού και το σησαμέλαιο δεσμεύουν και 
εξουδετερώνουν τις καταστροφικές ελεύθερες 
ρίζες, γεγονός που επιβραδύνει τη γήρανση των 
κυττάρων του δέρματος. Διόλου τυχαία το σησα-
μέλαιο χρησιμοποιείται και στη βιομηχανία της 
ομορφιάς.
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«Στη δουλειά σου να είσαι σοβαρός και στη ζωή σου τρελός»
Η ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση που 15 Μαρτίου 1975, άφησε την τελευταία του πνοή

Δ
ιορατικότητα, τόλμη, αποφασιστικότητα. Αυτά εί-
ναι ίσως, τα τρία επίθετα που θα χαρακτήριζαν με 
επιτυχία, τον Αριστοτέλη Ωνάση σήμερα. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε, το γεγονός πως η μεγάλη ναυτική 

εφημερίδα Loyds List του Λονδίνου αναγνώρισε την εξαιρε-
τική δυναμική και το έργο του το 2000, ανακηρύσσοντάς τον 
σε «κορυφαία προσωπικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας για 
τον 20ο αιώνα». 
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης αποτέλεσε αναμφίβολα, έναν από 
τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές του κόσμου. Το μεγα-
λύτερο ίσως, στοίχημα με τον εαυτό του ήταν πως κατάφερε 
να στήσει από το μηδέν έναν στόλο από πετρελαιοφόρα και 
φορτηγά, που χαρακτηρίστηκε μεγαλύτερος από τους εθνι-
κούς στόλους πολλών κρατών. Ο μύθος που έστησε γύρω 
από το όνομά του δεν θεμελιώθηκε μόνο πάνω στην επιχει-
ρηματικότητα του, αλλά και στο γεγονός ότι λειτουργούσε 
πάντα με αρκετή προνοητικότητα.
Στα δεκαέξι του χρόνια, ο Αριστοτέλης Ωνάσης μένει χωρίς 
πατρίδα, καθώς βλέπει τη Σμύρνη να καίγεται από τη 
γέφυρα ενός πλοίου. Ο ίδιος φτάνει στην Αθήνα και έναν 
χρόνο μετά, το 1923 ταξιδεύει με διαβατήριο χωρίς εθνι-
κότητα για την Αργεντινή. Ξεκινώντας με λίγα δολάρια στην 
τσέπη, κάνει αρκετές δουλειές, όπως λαντζιέρης, νυχτοφύ-
λακας, υπάλληλος σε πλυντήριο, ενώ παράλληλα μαθαίνει 
ξένες γλώσσες. Ο ίδιος δεν παραιτείται ποτέ, μόνο γεμίζει 
με ιδέες και όνειρα για ένα μέλλον που θα ταιριάξει περισ-
σότερο στο δυναμικό προφίλ του. 
Μέχρι την ηλικία των 25, έχει καταφέρει να βρεθεί πιο κοντά 
στο όνειρό του, καθώς βγάζει το πρώτο του εκατομμύριο, 
το οποίο έμελλε να γίνει οιωνός μιας τεράστιας περιουσίας. 
Το 1931, γίνεται υποπρόξενος της Ελλάδας στο Μπουένος 
Άιρες, γεγονός που τον ώθησε γρήγορα προς τη ναυτιλία. 
Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία πέρα από τη δημιουργία 
δικών του δεξαμενόπλοιων ανά την υφήλιο, είναι το γεγονός 
πως ο Ωνάσης βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, σε μια αστα-
μάτητη αφύπνιση.

Κάπου ανάμεσα στο Παρίσι, το Μπουένος Άι-
ρες, το Μόντε Κάρλο, το Μοντεβιδέο
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς, 

πολίτης του κόσμου. Παθιασμένος με τα ταξίδια και τις προ-
κλήσεις, ζει ταυτόχρονα στο Παρίσι, το Μπουένος Άιρες, 
το Μόντε Κάρλο, το Μοντεβιδέο. Τελικά, το 1940 αποφα-
σίζει να εγκατασταθεί στη 
Νέα Υόρκη από όπου δια-
χειρίζεται τον στόλο του με 
επιτυχία. Δημιουργώντας τη 
βάση ενός παντοδύναμου 
στόλου, στρέφεται ξανά στη 
ναυπήγηση μεγάλων δεξα-
μενόπλοιων. 
Οι μελλοντικές επιχειρη-
ματικές επιτυχίες του Αρι-
στοτέλη Ωνάση δεν έχουν 
τελειωμό, καθώς ακόμη και 
οι εχθροί του αναγκάζονται 
να παραδεχτούν ότι ο ίδιος 
ανοίγει νέους δρόμους στην 
ελληνική ναυτιλία. Ανά-
μεσα σε όσα τον ξεχώρι-
σαν, υπήρξε και το γεγονός 
ότι έγινε ο ένας από τους 
δύο ιδιώτες στον κόσμο με 
δική του αεροπορική εται-
ρεία, αλλά και το ότι αγό-
ρασε ένα άγονο νησί που 
το μετέτρεψε στον ιδιωτικό 
του επίγειο παράδεισο, τον 
Σκορπιό.
Βίος, Έρωτας και Πολιτεία
Ο Ωνάσης κάνει πολυ-
τάραχες σχέσεις με διά-
σημες γυναίκες, όπως οι 
Marilyn Monroe, Claudia 
Muzio, Geraldine Spreckels, 
Veronica Lake, Evita Per´n, 
Greta Garbο. Ο ίδιος παίρ-
νει επίσημα διαζύγιο από 
τον πρώτο του γάμο το 1960 
ενώ είχε ήδη έρθει στη ζωή 

του η Μαρία Κάλλας. Ο φλογερός τους έρωτας ποτέ δεν 
κατέληξε σε γάμο, ενώ εκείνος παντρεύτηκε για δεύτερη 
φορά το 1968 με τη Jackie Jennedy.
«Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν 
θα είχαν καμία απολύτως σημασία»
Η Μαρία Κάλλας υπήρξε ίσως, ο μεγαλύτερος έρωτας στη 
ζωή του, καθώς ούτε η παρουσία της συζύγου του, Τίνας 
Λιβανού, δεν απασχόλησε τον Ωνάση από το να επικεντρω-
θεί στον στόχο του. Ο ερωτισμός ανάμεσα τους ήταν ορατός, 
όπως και οι έντονοι καυγάδες. Το μεγάλο τους πάθος ερχό-
ταν σε αντίθεση με τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα και των 
δύο, ερχόμενοι πολλές φορές σε έντονες ρήξεις που τελικά 
δεν τους οδήγησαν ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας.
Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους που κόστισε τη ζωή 
στον γιο του, Αλέξανδρο, όλα αρχίζουν να καταρρέουν στον 
κόσμο του Αριστοτέλη Ωνάση, ακόμη και τα επιχειρημα-
τικά του κέρδη. Έχοντας χάσει κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή, 
ο Έλληνας μεγιστάνας προσβάλλεται από μυασθένεια και 
αποσύρεται στον Σκορπιό. Το μεγάλο επιχειρηματικό μυαλό 
φεύγει από τη ζωή στις 15 Μαρτίου του 1975, στο Αμερικα-
νικό Νοσοκομείο του Παρισιού, αφήνοντας πίσω ως μονα-
δική κληρονόμο της αμύθητης περιουσίας του την εγγονή 
του, Αθηνά. 
Παρά τις μεγάλες απώλειες στη ζωή του, ο Αριστοτέλης 
Ωνάσης θα είναι πάντα στη μνήμη μας, ως ο άνθρωπος που 
αγαπούσε τη ζωή και τον εαυτό του και γνώριζε πώς να διώ-
χνει μακριά κάθε αρνητική σκέψη. Αξίζει να κλείσουμε το 
αφιέρωμα στη ζωή του με τα λόγια που είπε ο ίδιος κάποτε: 
«Φρόντιζε το σώμα σου. Να είσαι, όσο καλός γίνεται μαζί 
του. Να μη σε απασχολούν οι λεπτομέρειες. Κοίτα εμένα, 
δεν υπάρχει τίποτα από τον Έλληνα θεό στην εμφάνισή μου. 
Αλλά δεν έχασα τον χρόνο μου κλαίγοντας για τις δυσάρε-
στες πτυχές του εαυτού μου. Και να θυμάσαι, τα πράγματα 
είναι μόνο, όσο άσχημα, πιστεύεις εσύ ότι είναι».
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας, αυτό το 
λάδι που τόσο 
αγαπήσαμε και εμείς! 
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απόψεις

Ο ΚΟΡΟΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η 
εμφάνιση του κορονoιού COVID19, ενός καινούριου 
και πολύ μεταδοτικού ιού, χωρίς εμβόλιο ακόμα,   έχει 
εξαπλωθεί πια σε πολλές χώρες της γης, και έχει επι-
φέρει ριζικές αλλαγές στη κοινωνία. Η τιμή του πετρε-

λαίου  και οι χρηματαγορές κατρακύλησαν  η οικονομική ανά-
πτυξη παγκοσμίως έδεσε χειρόφρενο και η ανησυχία και ο φό-
βος της πανδημίας είναι ρεαλιστικός. Οι συστάσεις για τη συχνή 
πλύση των χεριών μας, η κάλυψη του στόματος μας όταν φτερ-
νιζόμαστε η αποφυγή χειραψιών, ο καθαρισμός και η 
απολύμανση επιφανειών, η αποφυγή κλειστών  με συ-
νωστισμό, και τα τοιούτα φαίνεται να μην επαρκούν, 
και ο αριθμός των κρουσμάτων διαρκώς αυξάνεται.
Το θέμα της θείας κοινωνίας των πιστών Ορθοδόξων 
από το Κοινό Ποτήριο ήλθε ξανά στο προσκήνιο.  Η 
αντιπαράθεση  της θρησκευτικής πίστης και της επι-
στημονικής αλήθειας είναι προφανής. Το όλο ζήτημα, 
της Θείας Ευχαριστίας, παραγκωνίζει την επιστημο-
νική αλήθεια και  ξεκινά από διαφορετική αφετηρία και 
προσέγγιση. Όσοι προσέρχονται «μετά φόβου Θεού, 
πίστεως και αγάπης», κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού, που γίνεται «φάρμακο αθανασίας», «εις 
άφεσίν αμαρτιών και εις ζώνη αιώνιον».
Ο ιατρική επιστήμη ασχολείται με την έρευνα και την 
εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, διάγνωση 
και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου ώστε  να επι-
μηκυνθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της ανθρώπινη ζωής. Η 
ιατρική επιστήμη βασίζεται στη πλέον σύγχρονη ερευνά τεχνο-
λογία και αντίληψη. 
Η Θρησκεία είναι ένα θρησκευτικό δόγμα εντολών και κανόνων 
που ασχολείται με τα ήθη,  συμπεριφορές, καθημερινές πρα-
κτικές ανθρώπων που συνδέονται με τη μεταφυσική, ωστε να 
εξασφαλιστεί η βασιλεία των ουρανών στη μετα θάνατον ζωή. 
Η Θρησκεία βασίζεται στην Αγιά γραφή και σε «ιερά κείμενα» 
γραμμένα πριν από πολλούς αιώνες.
Στην πρόσφατη απόφαση της η Ιερά σύνοδος της εκκλησίας της 
Ελλάδος αναφερει:  « η προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, ακόμη 
και εν μέσω πανδημίας, συνιστά αφ’ ενός μια έμπρακτη κατά-
φαση αυτοπαράδοσης στον Ζώντα Θεό, και αφ’ ετέρου τρανή 
φανέρωση αγάπης, η οποία κατανικά κάθε ανθρώπινο και ίσως 
δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά 
η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο» (Ά  Ιωάννη. 4, 18)»… «Χωρίς 
να καταδικάζουμε κανέναν για τον φόβο και την ανησυχία του, 
ομολογούμε ότι όλοι οι πιστοί, επιτελώντας το χρέος της εν 
ελευθερία αγάπης μας, θα εξακολουθήσουμε στις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες μας να λειτουργούμε και να κοινωνούμε, έχοντας την 
βεβαιότητα ότι κοινωνούμε στη Ζωή και στην αθανασία».
Η δογματική άποψη ότι με τη θεία κοινωνία ο άνθρωπος λαμ-
βάνει σώμα και αίμα Χριστού όχι ασθένειες,  και η σύγχρονη 
άποψη ότι πρακτικές «sharing”  βλάπτει σοβαρά την δημόσια 
υγεία και την κοινωνία  είναι σίγουρα συγκρουόμενες.
Ποσο συνετό είναι να λαμβάνομε θεία κοινωνία με το ίδιο κου-
τάλι του δισκοπότηρου;
Σε τι θα πείραζε να χρησιμοποιούνται κουταλάκια μιας χρήσης 
από το Κοινό Ποτήριο;
Θα έπαυε η θεία κοινωνία να εξακολουθεί να είναι σώμα και 
αίμα Χριστού με κουταλάκια μιας χρήσης;

Η επιστημονική αλήθεια τι σχέση έχει με το μεταφυσικό?
Θα ήταν σωστό να υπακούσομε στην ιατρική επιστήμη η στη 
θρησκευτική πιστή;
Είναι το θέμα της θείας κοινωνίας ένα  εσωτερικό θέμα της 
εκκλησίας η αφορά ένα ευρύτερο ζήτημα δημόσιας υγείας;
Τι σχέση έχει η δημόσια υγεία με τον τρόπο άσκησης μια θρη-
σκείας;
Αν η αντίθεση στον εμβολιασμό θεωρείται αντικοινωνική, ανεύ-

θυνη, και απαγορεύεται σε ανεμβολιαστους μαθητές να παρα-
κολουθούν μαθήματα σε δημόσιο σχολείο μήπως και η θεία 
μετάληψη είναι θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και όχι  θέμα 
προσωπικής πίστης και αντίληψης; 
Μήπως πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί  δεν τολμούν να αγγί-
ξουν το θέμα διότι φοβούνται ότι θα χαρακτηριστούν «άπι-
στοι»;
Αν ο Κοροναϊός δεν κολλάει με την θεία Μετάληψη γιατί οι θεο-
σεβούμενοι που επέστρεψαν από το προσκύνημα στους Αγίους 
τόπους αρρωστήσαν; 51 από τους 83 προσβεβλημένους από το 
Κοροναϊό στην Ελλάδα προήλθαν από τους πιστούς που ταξίδε-
ψαν στους Αγίους τόπους!
Γιατί ο λατρευτικός χώρος του ναού της Γεννήσεως έκλεισε μετα 
τα κρούσματα αν οι πιστεύοντάς που επισκέπτονται το ναό  δεν 
προσβάλλονται;
Είναι συνετό υπό  τις παρούσες συνθήκες να στριμωχτούμε 
στις ακολουθίες των Χαιρετισμών, και της Μεγάλης εβδομάδος  
στους κλειστούς χώρους των εκκλησιών, όπου το μεγαλύτερο 
μέρος του ποιμνίου είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και μάλι-
στα πάρα πολλοί με προβλήματα υγείας;
Μήπως η εκκλησία μας έχει μείνει πίσω στην αντίληψη της 
Αγίας Μεταλήψεως με το γενικό κουτάλι, και αγνοεί την επι-
στήμη, και τα περί συγχρόνου υγιεινής;
Αν οι λατρευτικές μέθοδοι της εκκλησίας αυξάνουν την πιθανό-
τητα της διασποράς του ιού, δεν θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
χωρίς να θιχτούν βέβαια τα θεολογικά /δογματικά θέματα;
Πρέπει η λατρευτική παράδοση της Ελληνικής Ορθόδοξου 
Εκκλησίας να επισκιάζει όλους τους άλλους παράγοντες;
Ποσο  λογικό είναι μεταλάβουμε μετα από κάποιον που 
έχει ήδη προσβληθεί με το Κοροναϊό μόνο και μόνο επειδή  
«πιστεύομε»;
Σε τι διαφέρει αυτή η συμπεριφορά των Ορθοδόξων απ αύτη 
των μαρτύρων του Ιεχωβά που αρνούνται τη μετάγγιση αίματος 

διότι «πιστεύουν» στη θεραπεία της προσευχής και της πίστης;
Γιατί οι προτεστάντες και οι καθολικοί αλλάζαν τον τρόπο κοι-
νωνίας για πολλά χρόνια τώρα ώστε να μη μοιράζονται μεταξύ 
τους οι πιστοί κοινά αντικείμενα;
Θα χειρουργούσαμε κάποιον με αγιασμένα όχι απολυμασμένα 
και αποστειρωμένα με τον επιστημονικό τρόπο ιατρικά εργα-
λεία;
Κατά ποσο οι διάφοροι ιερείς που εμφανίζονται στη δημόσια 

τηλεόραση, εκφράζουν αντιεπιστημονικές αλλα και 
επικίνδυνες απόψεις για τη Θεία Κοινωνία;
Ποσο ορθολογικό είναι το «δος ημίν σήμερον» και για 
αύριο «έχει ο Θεός»;
Είναι σωστός ο ισχυρισμός ότι ο αγιασμένος οίνος 
και άρτος της θεία κοινωνίας δεν μπορεί να περιέχει 
μικρόβια διότι το κρασί περιέχει αλκοόλ που τα σκο-
τώνει;
Αν το κρασί περιέχει μόνο 12 με 15% αλκοόλη και η 
επιστήμη τονίζει ότι  χρειάζεται  τουλάχιστον 70 % 
αλκοόλη και επαφή με αυτή για αρκετή ώρα για να 
σκοτωθούν τα μικρόβια, ποσο ακριβής είναι ο παρα-
πάνω ισχυρισμός;
Αν δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα μετάδοσης 
νοσήματος από την Θεία κοινωνία είναι αυτό αποτέλε-

σμα μιας  επιστημονικής μελέτης η δεν  έχει αναφερθεί διότι δεν 
έχει μελετηθεί ποτέ;
Γιατί σώνει και καλα η πίστη  να υποκαθιστά τη πρόληψη και τον 
ορθολογισμό όταν  μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 
και τα δυο;
Είναι ασέβεια προς το παντογνώστη Θεό ο σεβασμός προς τον 
ορθό επιστημονικό λόγο; 
Δεν έχουν δίκαιο να  προβληματίζονται οι πιστοί της ορθόδο-
ξης εκκλησίας;
Αναγνωρίζει η εκκλησία  τη καχυποψία, τις επιφυλάξεις, την 
ανασφάλεια και τους φόβους των πιστών;
Είναι αρκετή η ωμή θεολογική προσέγγιση, και το ολικό παρα-
μέρισμα εύλογων ανθρώπινων προβληματισμών;
Δεν θα έπρεπε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θέλει να είναι σε καλ-
λίτερη επαφή με το ποίμνιο της το κόσμο;
Μήπως πρέπει να ενώσουμε χέρι με χέρι, την Επιστήμη και το 
σώμα μας με τη Πίστη και το πνεύμα μας;
Η θέση της Εκκλησίας στο θέμα είναι καθαρά επικεντρώνεται 
στη πίστη και μεταφυσική αναγωγή. Η θεία Ευχαριστία είναι το 
Αίμα και το Σώμα του Χριστού, είναι ιερό μυστήριο της Εκκλη-
σίας μας. Ονομάζεται Μυστήριο επειδή αυτό που μεταφέρει (η 
θεία χάρη) είναι μυστικό αθέατο. Όποιος προσέρχεται στη Θεία 
Κοινωνία προσέρχεται στον Θεό, που έχει τη δύναμη να θερα-
πεύει.  "ο τρώγων μου την σάρκα και πινών μου το αίμα έχει 
ζώνη αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη έσχατή ημέρα" 
(Ιω.6,54). Για την Ορθόδοξη εκκλησία είναι αδύνατον από τη 
Θεία Κοινωνία να προκύψει ψυχοσωματική ασθένεια. Η πίστη 
του ορθοδόξου χριστιανού είναι όχι το τι πιστεύει κανείς σαν 
άτομο, αλλά το τι πιστεύει κανείς σαν μέλος της Εκκλησίας.  Ή 
πιστεύεις και κοινωνάς κανονικά ή δεν πιστεύεις και δεν κοι-
νωνάς.  Για την εκκλησία δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις για 
σένα Ορθόδοξε πιστέ όμως;
Στην άλλη έκδοση τα σπουδαία!
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OMOΓΕΝΕΙΑ

O Σύλλογος Λακώνων «Ο Λεωνίδας» για άλλη μία 
χρονιά εντυπωσίασε στην ετήσια χοροεσπερίδα του

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Γ
ια άλλη μία χρονιά ο Σύλλογος Λακώνων «Ο Λεωνίδας» 
σε μια γεμάτη αίθουσα στο υπέροχο Crystal Fountain 
υποδέχθηκε και φέτος Λάκωνες της περιοχής μας αλλά 
και φίλους του συλλόγου για να περάσουν μια αξέχαστη 

βραδιά. Πολύ καλό γευστικό φαγητό και μια υπέροχη ορχή-
στρα που ξεσήκωσε όλους και χόρεψαν αθάνατους ελληνικούς 
χορούς. Ο τελετάρχης της βραδιάς, κ. Τάσος Μαστοράκος, που 
είναι πολύ αγαπητός σε όλη την ομογένεια και μεταξύ μας για 
την δουλειά του μικροφώνου είναι από τους καλύτερους που 
έχουμε σε αυτήν την περιοχή κι όχι μόνο, σαν γνήσιος Λάκω-
νας έδινε το έναυσμα για το ότι θα επακολουθούσε.

Ο νέος πρόεδρος, κ. Νίκος Δημαράς, αλλά και η νεαρή Αντι-
πρόεδρος, κα Αφροδίτη Μικρογιαννάκη, έβγαλαν δύο υπέρο-
χους λόγους που καταχειροκροτήθηκαν από όλη την αίθουσα. 
Στην συνέχεια παρουσίασαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 
τίμησαν τους Δρ. Παναγιώτη Φουντα, κ. Λευτέρη Λύρα και 
κ. Λούη Κούτρη για την πολυετή ανιδιοτελή προσφορά τους 
στον σύλλογο. Όλο το Δ.Σ. ξεκίνησε το χορό με το γνωστό κι 
αγαπητό «Ωραία Πελοπόννησος» για να γεμίσει η πίστα και να 
περάσουν όλοι μια αξέχαστη βραδιά. Τα βλέμμα φυσικά τρά-
βηξε η κα Αφροδίτη Βερινιώτη με την δύναμη της, την καλή της 
διάθεση και τις χορευτικές της ικανότητες, όλοι έμειναν συγκι-

νημένοι. 
Το παρών έδωσαν, επίσης, η πρόεδρος των Καντηλιωτών 
Αρκαδίας, κα Γεωργία Τρανού, η πρόεδρος του Τμήματος Συλ-
λόγων της Ελληνικής Κοινότητας, κα Μάρθα Χέντη, η πρόεδρος 
των Νατιωτών, κα Tess Boosalis, η Αντιπρόεδρος της ΠανΛακω-
νικής Ομοσπονδίας Οντάριο, κα Ελένη Πηλιώτη και ο πρώην 
πρόεδρος κι μέλος του Δ.Σ. της Κυπριακής Κοινότητας Τορό-
ντο, κ. Νίκος Λαγούδης.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν στην επιτυχία 
της βραδιάς και τους ευχόμαστε και του χρόνου με πολύ υγεία 
κι οικογενειακή ευτυχία!

Ο πρόεδρος κ. Νίκος Δημαράς με την 
κα Αφροδίτη Βερινιώτη που 

συγκίνησε με την δύναμη της και τις 
χορευτικές της ικανότητες. ΕΥΓΕ!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λακώνων «Ο Λεωνίδας» με πρόεδρο τον κ. Νίκο 
Δημαρά, Αντιπρόεδρο την κα Αφροδίτη Μικρογιαννάκη, Δημοσίων Σχέσεων τον κ. 

Παναγιώτη Σουντά και μέλη του Δ.Σ. τους κ. Τάσο Μαστοράκο, κα Ελένη Τσεμπέρη, κα 
Κατερίνα De Sousa, κα Τασία Μαντρόζου, κα Τούλα Δημαρά και κα Αφροδίτη Βερινιώτη

Ο κ. Λευτέρης Λύρας στην 
ομιλία του

Ο κ. Λευτέρης Λύρας επίσης βραβεύτηκε για την προσφορά του
 όλα αυτά τα χρόνια στον σύλλογο Ο κ. Λούης Κουρτής κατά την ομιλία του 

Ο κ. Λούης Κούρτης βραβεύτηκε κι αυτός 
για την προσφορά του στον σύλλογο

Ο Δρ. Φουντάς στην ομιλία του 
έδωσε μήνυμα ενότητος και 

καταχειροκροτήθηκεΓια το έργο του και τη προσφορά του στο Σύλλογο τιμήθηκε ο Δρ. Φουντάς

Την προσευχή τέλεσε ο κ. Παναγιώτη Σούντας Ο πρόεδρος κ. Νίκος Δημαράς Η Αντιπρόεδρος κα Αφροδίτη Μικρογιαννάκη
Ο κ. Τάσος Μαστοράκος ήταν για άλλη μία 

φορά απολαυστικός ως τελετάρχης

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το χαμόγελο στα χείλη 
καλωσόριζαν τον κόσμο
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε τρεις τιμητικές διακρίσεις σε 

Η παρέα με τους κ. Μάκη και κα Βάσω Κουτσογιαννόπουλος, κ. Παναγιώτη και κα Ελένη Πηλιώτη, 
κ. Ηρακλή και κα Μαρία Παπαδάκη, κα Βούλα, κ. Άρη και κα Κίρα Διαμαντάκου, 

κα Παρασκευή Βάρας και κ. Κώστα Γεωργίου

Το τραπέζι με την παρέα της αντιπροέδρου, κα Αφροδίτη Μικρογιαννάκη
 και της κα  Αφροδίτης Βερινιώτη

Το τραπέζι με την οικογένεια του κ. Παναγιώτη Σούντα

Το τραπέζι του προέδρου του Συλλόγου Λακώνων, κ. Νίκου Δημαρά

Το τραπέζι με τον κύριο και την κυρία De Sousa, τον κύριο και την κυρία Σάκκαρη, την κα Ιωάννα 
Χριστάκη, την κα Tess Boosalis και τον κύριο με την κυρία Εμμανουήλ

Η παρέα του κ. Παρασκευάκου Το τραπέζι του αεικίνητου κ. Τάσου Μαστοράκου

Το Δ.Σ. σύσσωμο άνοιξε το χορό
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Λάκωνες που έχουν προσφέρει επί χρόνια στον σύλλογο

Το παρών έδωσε και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας και μέλος του τωρινού Συμβουλίου, 
κ. Νίκος Λαγούδης

Η παρέα με τους κ. Άντζελο Αραμπαλή, κα Μπέσι Αραμπαλή, κ.Άντζελο Κυριάκο, κα Βάιολετ Κυριάκο, 
κ. Γιάννη Δημαρά, κα Μαρία Δημαρά, κα Τζούλι Λένη, κ. Γιώργο Λένη και κ. Τζιμ Θεοδωρέλο

Το τραπέζι της παρέας του κ. Αθανάσιου Τζόνη

Η παρέα με τους κ. Λούη Κούρτη, κα Άννα Λύρας, κ. Λευτέρης Λύρας, κ. Θύμιος Λύρας, κα Ιωάννα 
Λύρα, κα Άντζελα Λύρα, κ. Τόνι Λύρα και κ. Γιάννη Λύρα

Η παρέα από τον κ. Δημαρά

Η παρέα του κ. Ιωάννη Μαντρόζου

Το τραπέζι της παρέας του γνωστού ιατρού Δρ. Φουντά, ο οποίος έχει προσφέρει ουκ ολίγα για τον 
Σύλλογο Λακώνων
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«We Stand With Greece»
Μια ιδέα των AHEPA που θα έπρεπε να είχε περισσότερο κόσμο

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τ
ην Κυριακή το μεσημέρι είχε ανακοινωθεί, με α-
νακοίνωση μόνο στα social media, ότι οι AHEPA 
διοργανώνουν συλλαλητήριο στην Βουλή του Ο-
ντάριο μπροστά για το πρόβλημα του προσφυγι-

κού στα σύνορα της πατρίδος μας με τους Τούρκους… 
Σαν ενέργεια μπράβο τους γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε 
σαν παροικία, αλλά τέτοια διοργάνωση για να έχει ΑΠΗ-
ΧΗΣΗ στους Καναδούς φορείς θέλει τεράστια διαφήμιση 

και συμμετοχή όλων των ομογενειακών φορέων που τελι-
κά ευτυχώς που ήρθαν και τα περίπου 100 άτομα από την 
Αδελφότητα Ποντίων με τα παιδιά τους και την τεράστια 
σημαία τους και έσωσαν την κατάσταση.
Η προσπάθεια καλή αλλά…
Θα ήθελα να γράψω σαν υποσημείωση ότι την ίδια ώρα 
για τον ίδιο σκοπό στην πλατεία Αθηνών στην Αστόρια 
της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν 10.000 άτομα με πολ-

λούς Έλληνες κι Αμερικανούς πολιτικούς να βγάζουν 
φιλελληνικές ομιλίες και να δημιουργούν πολύ θετικές 
αντιδράσεις για την πατρίδ μας. Αλήθεια εδώ στο Τορό-
ντο το Δ.Σ. των AHEPA παρευρέθηκαν;
Τέλος πάντων τέτοια πράγματα θέλουν πολύ συζήτηση 
και μεγάλους leaders για να έχουμε εθνικές επιτυχίες. 
Εμείς έχουμε εδώ στο Τορόντο ή είναι είδος προς εξαφά-
νιση;;;;
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MPP Effie 
Triantafilopoulos 
Launches Hellenic 
Heritage Month at 

Queen’s Park 

Q
ueen’s Park – MPP Effie Triantafilopoulos today launched Ontario’s Inaugural 
Hellenic Heritage Month in a statement to the Ontario Legislature at Queen’s 
Park. 
The law recognizes the contributions of Hellenic-Canadians to Ontario and to 

Canada and of Hellenic culture and history to the world. Originally introduced as Bill 77 
by MPP Triantafilopoulos, it passed its second reading vote with the unanimous support 
of MPPs in the Legislature. Its final version passed as part of the bill to implement the 

government’s Fall Economic Statement in December. 
Quotes from Effie Triantafilopoulos MPP: 
“Last year, the Ontario Legislature passed my legislation to establish March as Hellenic 
Heritage Month in Ontario. March 2020 is Ontario’s Inaugural Celebration and it’s a time 
for Hellenic Canadians to celebrate our culture and heritage and to share them with others 
in Canada and the world.” 
“Thousands of immigrants came from Greece to Canada to build a better life for their 
families. Hellenic Canadians have made a strong contribution to our province and country, 
and today excel in every field: business, sport, culture, politics, education and many others.” 
Dignitaries in Attendance Victor Maligoudis, Consul General of Greece Andonis Artemakis, 
President of Greek Community of Toronto Tony Lourakis, Chair and President of the Hellenic 
Heritage Foundation and his son Yiannis John Sotos, Co-President of The Hellenic Initiative 
Georgina Blanas, Executive Director, Private Capital Markets Association of Canada George 
Keroglidis, Executive Director, Hellenic Heritage Foundation Michael Tsouroupakis, Chair, 
Education Dept., Greek Community of Toronto.

Communique from the Ecumenical 
Patriarchate (Coronavirus)

11 Μαρτίου 2020

Ε
υλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότι-
μα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, 
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και όλους τους ευλαβείς 
χριστιανούς  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά 

Αγαπητοί εν Κυρίω,
Είμαι βέβαιος, ότι όλοι σας σκέφτεσθε το πρόβλημα του κορονοϊού.  Δεν έχω μέχρι 
τώρα εκφράσει καμμία ιδέα,  διότι περίμενα τις ενέργειες, στο θέμα αυτό, του Πανα-
γιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της περί Αυτόν Αγίας 
και Ιεράς Συνόδου. Σήμερα ήλθε ανακοινωθέν το οποίο με πολύ σεβασμό προς το 
Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά και αγάπη προς όλους τους χριστιανούς, το 
στέλνω και παρακαλώ άπαντες να ακολουθήσουν τις συνετές αυτές οδηγίες.
Προσεύχομαι ο Θεός σύντομα να μας απαλλάξει απ΄αυτή τη δοκιμασία. Παρακαλώ 
να συνεχίσετε την Μ. Σαρακοστή με πίστη και ευλάβεια, ώστε να απολαμβάνετε πνευ-
ματική ανάταση και με υγεία και χαρά να φθάσουμε όλοι να προσκυνήσουμε τα Άγια 
Πάθη του Χριστού μας και να γιορτάσουμε την Ανάστασή Του.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
________________________________________

Ανακοινωθέν
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε υπό τήν προε-
δρεία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και 
μελέτησε διεξοδικώς, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του ιού Covid-19 (κορωνοϊού), με 
αίσθημα δε ποιμαντικής ευθύνης, επισημαίνει τα εξής:
α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως συνιστάται σύνεση, υπομονή και αποφυγή 
εκδηλώσεων πανικού.
β) Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ιατρική επιστήμη. Γίαυτό προτρέπει όλους 
τους πιστούς να εναρμονίζονται προς τις υγειονομικές οδηγίες τόσο του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας όσο και προς τις σχετικές υποδείξεις και νομοθετικές διατάξεις 
των κατά τόπους Κρατών.
γ) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάζονται με 
αυτοθυσία σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό, προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί η νέα αυτή πανδημία.
δ) Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνωρίζει εμπειρικώς μέσα από τη δισχιλιετή 
πορεία της, ότι η Θεία Κοινωνία είναι “αντίδοτον του μη αποθανείν” και μένει στη 
μέχρι τώρα Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Θείας Μεταλήψεως.
ε) Αυτονόητο θεωρείται, ότι η πίστη στο Θεό, ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση της 
ανθρώπινης λογικής, καθώς και η προσευχή ενισχύουν τον πνευματικό αγώνα του 
Χριστιανού. Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τα 
ανά τον κόσμον πνευματικά της παιδιά να εντείνουν τις προσευχές τους ώστε με την 
ενίσχυση και τον φωτισμό του Θεού να ξεπερασθεί και αυτή η σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
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Α
π’ αρχής γραφής της , η παγκόσμια ιστορία -τουλά-
χιστον όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα- είναι 
γραμμένη στην αρχαία ελληνική . Τα πρώτα επίση-
μα ιστορικά βιβλία είναι  γραμμένα από αρχαίους 

Έλληνες ιστορικούς και μάλιστα πολύ πριν τον Ηρόδοτο.   

Το αιώνιο συστημικό παραπέτασμα !
Έχει σημασία σχολιαστή μου να μαθαίνουμε από την πλού-
σια και ματωμένη ιστορία μας , που μπορεί να μας διδάξει, 
πως να αποφεύγουμε λάθη του παρελθόντος και αναφέρο-
μαι κυρίως στους ανυπεράσπιστους , πολλές φορές και πλή-
ρως εκτεθιμένους σε τοξικά συστήματα, νομοταγείς πολίτες.

Αριστοφάνης , ο πρώτος επαναστάτης με «πέ-
να»!!!
Ο Αριστοφάνης  -σε ένα από τα λίγα έργα του που διασώ-
θηκαν-στους  «ΑΧΑΡΝΗΣ» το οποίο διδάχτηκε το 425 π.Χ., 
περιγράφει την ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι Αθηναίοι πολίτες και κυρίως οι αγρότες με τον 
συνεχιζόμενο πόλεμο με την Σπάρτη. 
Ο πόλεμος συνεχίζεται για έκτο χρόνο και ο αγροτικός πλη-
θυσμός της Αττικής έχει συσωρευθεί στην  Αθήνα , εντός 
των τειχών, όπου φυσικά οι συνθήκες είναι δραματικές , 
στρίμωγμα, προσφυγιά, ελείψεις, αγωνίες, καταστροφές , 
αρρώστιες , επιδημίες,  θάνατοι και δεινά. 
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες , ο Δικαιόπολις –πρόσωπο και 
όνομα συμβολικό-αγρότης Αθηναίος είναι  απογοητευμένος 
και οργισμένος μαζί διότι :  
-οι πολίτες δεν πολυπηγαίνουν στις συνελεύσεις και οι απο-

φάσεις παίρνονται ερήμην τους ,
-οι πολιτικοί δεν νοιάζονται για την ειρήνη, 
-η διαχείριση των κοινών γίνεται με συγκαλύψεις. 
Τη φορά αυτή στην συνέλευση γίνονται οριακά πράγματα 
με αποτέλεσμα ο Δικαιόπολις να βρει έναν «δύνατο»τρόπο 
να κλείσει προσωπικά -και για λογαριασμό του – ειρήνη με 
την Σπάρτη και με όλα τα δικαιώματα συναλλαγών και εμπο-
ρίου που συνεπάγεται η ειρήνη . 
Αποκορύφωμα του έργου , η αντιπαράθεση στο τέλος , 
λέξη προς λέξη και πράξη προς πράξη : η προετοιμασία του 
πολεμιστή για την αναχώρηση του στον πόλεμο και η προε-
τοιμασία του ειρηνιστή για κρασοκατάνυξη . 
Σε όλα αυτά τα σημεία , αλλά κυρίως σε αυτό το τελευταίο, η 
ειρήνη , με την χαρά της ζωής της, κερδίζει την εύκολη μάχη 
της και η κωμωδία κερδίζει το γέλιο του στόχου της.
Οι Αχαρνής (Αχαρναί , τότε δήμος , σήμερα το Μενίδι) ήταν 
αγρότες και αμπελουργοί και ανθρακοποιοί , αλλά ήταν 
«πολεμόχαρος»δήμος , με τρεις χιλιάδες στρατό και ήθελαν 
πόλεμο για να εκδικηθούν το ρήμαγμα των αμπελιών τους 
από τους Σπαρτιάτες.  
Γι αυτό στην αρχή εναντιώνονται στην ειρήνη , ύστερα 
ακούγοντας την επιχειρηματολογία του Δικαιόπολη , χωρί-
ζονται στα δύο, κα ύστερα βλέποντας τα γαστρονομικά και 
τα άλλα καλά της ειρήνης παίρνουν όλοι το μέρος της.
Οι Αχαρνιώτες του έργου «φωτογραφίζουν»την στάση 
όλων των εμπολέμων .
Ο πόλεμος πάντα δημιουργεί καταστάσεις που η ανοχή τους 
είναι αφύσικη και άρα οι άνθρωποι /πολίτες «πρέπει»να 
ξεγελιούνται και να «αναγκάζονται»να τις δέχονται , ενώ 

η ειρήνη αντιστοιχεί αβίαστα και ευφρόσυνα στην ανθρώ-
πινη φύση.
Πάνω σε αυτήν την αλήθεια στηρίζεται η κωμωδία και απ 
αυτήν αρδεύονται οι κωμικές σκηνές του έργου. 
Παραμένει σε κάθε περίπτωση στον θεατή ή τον αναγνώστη 
του έργου η πικρή γεύση των δεινών που προκαλεί ο πόλε-
μος αλλά και η απορία , πώς οι άνθρωποι/πολίτες  παρασύ-
ρονται τόσο εύκολα και μετατρέπονται σε κτήνη ;;;
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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.

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
 

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

Spring forward in a new 2020 Audi Q5.

© 2020 Audi Canada. Limited-time lease and finance offers available through Audi Finance on approved credit on select new and unregistered 2020 Audi Q5 models. *Lease a 2020 Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort with a base MSRP of $48,395 (including $2,095 freight and PDI) at 2.98% for 48 months, with monthly payments of $418/month (after application of $1,500 Audi Credit). Air 
conditioning tax ($100), EHF tires ($20), PPSA ($58), OMVIC ($10), dealer admin fee ($395), $5,788 down payment or equivalent trade-in, security deposit of approximately one-month’s payment, and first monthly payment due at lease inception. License, insurance, registration, options, and applicable taxes are extra. The total lease obligation is $25,833 (excluding taxes). Kilometre allowance 
of 12,000/year; charge of $0.35/km for excess kilometres. †$1,500 Audi Credit available to be applied as a discount to the MSRP before taxes on purchase or lease of select 2020 Audi Q5 models. Dealer participation is required.Offer ends March 31, 2020, and is subject to change or cancellation without notice. Dealer order/trade may be necessary. Dealer may sell or lease for less.

Offers End March 31st

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

2020 Audi Q5 quattro Komfort

for 48 months with
$5,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes
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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.

Η 
αϋπνία είναι ένα πολύ συχνό ενό-
χλημα που μπορεί να παρουσια-
στεί είτε μόνο του ή σε συνδυασμό 
με κάποιο άλλο ιατρικό (π.χ. πό-

νος) ή ψυχιατρικό (π.χ. κατάθλιψη) πρόβλη-
μα. Μπορεί να είναι περιστασιακή ή να είναι 
χρόνια και επίμονη. Επηρεάζει αρνητικά την 
ποιότητα ζωής, την ψυχική ευεξία, την εργα-
σιακή αποδοτικότητα και έχει σημαντικό οι-
κονομικό κόστος.

Συμπτώματα 
Η αϋπνία χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά 
παράπονα που αφορούν την ποιότητα ή τη 
διάρκεια του ύπνου, τη δυσκολία κατά την 
έναρξη του ύπνου, την ύπαρξη πολλών αφυ-
πνίσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας ή την 
πολύ πρώιμη πρωινή αφύπνιση. Η αϋπνία 
συχνά συνοδεύεται από ενοχλήματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας όπως κόπωση, δυσκο-
λία στη συγκέντρωση και τη μνήμη, ευερέθι-
στη ή δυσφορική διάθεση. 
Τουλάχιστον το 10% των ενηλίκων παρου-
σιάζουν σημαντική αϋπνία συνοδευόμενη 
από προβλήματα στην καθημερινή τους 
λειτουργικότητα. Οι γυναίκες επηρεάζο-
νται συχνότερα από τους άντρες και οι ηλι-
κιωμένοι συχνότερα από τους νεότερους.  
Περίπου 50% των ανθρώπων μέσης ηλικίας 
παραπονιούνται για συμπτώματα χρόνιας 
αϋπνίας. Η αϋπνία αυξάνεται με την ηλικία. 
Εκεί γύρω στη μέση ηλικία ο ύπνος αρχίζει 
να αλλάζει δραματικά.
Η έναρξη της αϋπνίας συχνά συνδέεται με 
κάποιο στρεσογόνο γεγονός ή με αλλαγές 
στο ωράριο του ύπνου λόγω εργασιακών, 
οικογενειακών ή κοινωνικών υποχρεώσεων. 
Για κάποιους ανθρώπους η διαταραχή στον 
ύπνο επιμένει ακόμα και όταν η αρχική αιτία 
έχει εκλείψει. Γενετικοί παράγοντες, οικογε-
νειακό ιστορικό προβλημάτων στον ύπνο, 
αγχώδη χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
και ο φόβος για την έλλειψη ύπνου και τις 

συνέπειές της συντείνουν στη διατήρηση 
του προβλήματος.

Διάγνωση
Οι άνθρωποι που παραπονούνται για 
αϋπνία πρέπει να ερωτώνται λεπτομερώς 
για τα συμπτώματά τους, τη διάρκεια και τις 
συνέπειές τους. Γενικά καθυστέρηση στην 
έναρξη του ύπνου πάνω από 30 λεπτά, 
νυχτερινή αφύπνιση διάρκειας άνω των 30 
λεπτών ή συνολικός χρόνος ύπνου μικρό-
τερος από 6,5 ώρες θεωρούνται ενδει-
κτικά αϋπνίας. Οι ημερήσιες συνέπειες της 
αϋπνίας (κόπωση, ευερεθιστότητα, συναι-
σθηματική αστάθεια, δυσκολίες στη συγκέ-
ντρωση και τη μνήμη) πρέπει επίσης να αξι-
ολογηθούν.
Άλλες ψυχιατρικές και γενικές ιατρικές 
καταστάσεις που πιθανόν συντελούν στην 
αϋπνία πρέπει να εκτιμηθούν. Οποιαδήποτε 
ψυχιατρική διαταραχή μπορεί να προκα-
λεί αϋπνία με συχνότερες τις καταθλιπτικές 
και αγχώδεις διαταραχές. Πολλές καρδια-
κές, πνευμονικές, νευρολογικές, γαστρεντε-
ρικές, νεφρικές, ενδοκρινικές, μυοσκελετι-
κές παθήσεις συνοδεύονται από δυσκολίες 
στον ύπνο.
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το αλκοόλ 
για να διευκολύνουν τον ύπνο. Παρ’ όλα 
αυτά το αλκοόλ προκαλεί διαταραχή του 
ύπνου στο δεύτερο μισό της νύχτας όταν τα 
επίπεδά του στο αίμα πέφτουν, ενώ η χρόνια 
χρήση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
αϋπνία που παραμένει ακόμα και μετά τη 
διακοπή του.

Θεραπεία
Τόσο οι ψυχολογικές όσο και οι φαρμακο-
λογικές μέθοδοι έχουν αποδεδειγμένη απο-
τελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της 
αϋπνίας.
Οι ψυχολογικές και συμπεριφορικές θερα-
πείες της αϋπνίας βασίζονται στις εξής βασι-
κές αρχές:
Eκπαίδευση και ενημέρωση όσον αφορά τη 
λειτουργία και τη φυσιολογική ρύθμιση του 
ύπνου καθώς και τις ανάγκες σε ύπνο.
Kαθιέρωση σταθερού ωραρίου ύπνου με 
ιδιαίτερη έμφαση σε σταθερή ώρα πρωινής 
έγερσης.

Περιορισμός του χρόνου παραμονής στο 
κρεβάτι ώστε να προσεγγίζει το χρόνο 
πραγματικού ύπνου.
Tεχνικές χαλάρωσης που μειώνουν τη 
σωματική και πνευματική ένταση και ευο-
δώνουν τον ύπνο.
Tροποποίηση υπερβολικών ή λανθασμένων 
πεποιθήσεων και ανησυχιών σχετικά με τον 
ύπνο, την έλλειψή του και τις συνέπειές της.
Μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων χρησιμοποιούνται στην αντιμετώ-
πιση της αυπνίας. Αυτά περιλαμβάνουν τις 
βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά, αντιψυ-
χωτικά, αντιισταμινικά φάρμακα καθώς και 
διάφορα φυτικά παρασκευάσματα (βαλε-
ριάνα) που περιέχουν χημικές ουσίες με 
δράση στον εγκέφαλο.
Η βαλεριάνα χρησιμοποιείται για την αντι-

μετώπιση διαταραχών του ύπνου και κυρίως 
της αϋπνίας. Πολύ συχνά συνδυάζεται με 
λεμόνι, βάλσαμο, ή άλλα βότανα που επίσης 
προκαλούν υπνηλία. 
Δεν είναι, όμως, αυτή η μόνη χρήση της 
βαλεριάνας. Χρησιμοποιείται, επίσης, για 
ψυχολογικές παθήσεις όπως είναι το παθο-
λογικό άγχος και το στρες, για προβλήματα 
όπως το νευρικό άσθμα, η υστερική κράτη, 
η ευερεθιστότητα, ο φόβος της ασθένειας 
(υποχονδρίαση), ο πονοκέφαλος, οι ημικρα-
νίες και οι στομαχικές διαταραχές.
Η βαλεριάνα συνήθως δεν προκαλεί παρε-
νέργειες, όμως είναι πιθανό σε σπάνιες 
περιπτώσεις να προκαλέσει πονοκέφαλο, 
κεφαλαλγία, στομαχική διαταραχή, ανησυ-
χία ή ταχυκαρδία.
Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε 
άνθρωπο φαρμάκου εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες όπως τα συγκεκριμένα 
ενοχλήματα σχετικά με τον ύπνο, η ηλικία, η 
ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες, 
η ύπαρξη άλλων προβλημάτων υγείας και 
το κόστος.
Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να επαναξιο-
λογείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για 

την αποτελεσματικότητά της και τις πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε γενικές γραμμές 
τα υπνωτικά φάρμακα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται στις μικρότερες αποτελεσματικές 
δόσεις. Κατά περιόδους πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια μείωσης ή διακοπής. Πάντως 
πολλοί άνθρωποι χρειάζονται και ωφελού-
νται από μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή 
χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροφές που μας νανουρίζουν
Επιλέγουμε τροφές που είναι πλούσιες σε 
τρυπτοφάνη. Γαλακτοκομικά όπως γάλα 
(ζεστό) και κίτρινα τυριά αλλά και προϊόντα 
σόγιας δηλαδή γάλα σόγιας και τυρί tofu 
είναι μια καλή επιλογή. Θαλασσινά, πουλε-
ρικά, κόκκινο και άσπρο κρέας, πολύσπορα 
προϊόντα, όσπρια, ρύζι, hummus, φουντού-

κια, φιστίκια, αυγά, και σπόροι από σου-
σάμι είναι επίσης πλούσια πηγή τρυπτοφά-
νης. 
Ο συνδυασμός φαρμακευτικής και ψυχολο-
γικής/συμπεριφορικής θεραπείας αποδει-
κνύεται συχνά ο πιο αποτελεσματικός στην 
αντιμετώπιση της αϋπνίας καθώς αξιοποιεί 
τη γρήγορη ανακούφιση που προσφέρει το 
φάρμακο με τα πιο μακροχρόνια και διατη-
ρήσιμα οφέλη της ψυχολογικής θεραπείας.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
φαρμακείο μας Απόλλων μπορείτε 
να βρείτε τα γνήσια έμπλαστρα 
απο την Ελλάδα, ΛΕΟΝΤΟΣ και τα 
αναβράζοντα DEPON MAXIMUM 
1000 MG.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί 
μου στο φαρμακείο (416.463.1195), 
να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com ή να 
περάσετε από το φαρμακείο Απόλλων 
(698 Danforth Avenue) και να τα 
πούμε από κοντά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Π
αρά τον φόβο και τον τρόμο που έχει προκαλέσει 
ο κορωναϊός σε όλο το κόσμο πραγματοποιήθηκε 
η δεξίωση για το Hellenic Canadian Board of Trade 
(HCBT) 2020 Business Awards στην αίθουσα του The 

Forth στην Ντάνφορθ το απόγευμα της Τετάρτης. Εκεί μικροί 
και μεγάλοι, νέοι και παλαιοί επιχειρηματίες ήρθαν σε επαφή, 
αντάλλαξαν απόψεις και το κυριότερο έμαθαν κι εμπνεύστη-
καν από την ιστορία της επιτυχίας τεσσάρων ανθρώπων «δι-
κών μας», από το Τορόντο του Κανάδα. Οι τέσσερις, λοιπόν, 
αυτοί Έλληνες ομογενείς με τις ιστορίες τους για το πως μπό-
ρεσαν να επιτύχουν σε μία χώρα όπως Καναδάς, αφού βρα-
βεύθηκαν από τον πρόεδρο του HCBT, κ. Μιχάλη Γκέκα, κατα-
χειροκροτήθηκαν από την αίθουσα. 
Πρώτος μίλησε ο κ. Πολ Τσάπαρης, ο οποίος είναι πρώην 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett-Packard 
Canada. Επίσης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Τεχνολογι-
κής Υποστήριξης της Αμερικής, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου του York 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ontario Health, 
Teranet, του Metrolinx και του Indspire, ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος αφιερωμένου νεολαία των ιθαγενών. Ο κ. Τσάπα-
ρης μετρά 30+ χρόνια εμπειρίας στον τεχνολογικό τομέα και 
φυσικά δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στον πατέρα του, 
όπως είπε, επειδή του έμαθε πως λειτουργεί ένα ελληνικό επι-
χειρηματικό μυαλό.
Τη σκυτάλη πήρε ο κ. Ντάνιελ Αργυρός, ο οποίος είναι Συνι-
δρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Conundrum 
Capital Corporation, μιας καναδικής εταιρείας διαχείρισης 
ιδιωτικών μετοχών. Εκεί διαχειρίζεται στοιχεία ακίνητης περι-
ουσίας αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον είναι 
παλαιός πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των 
Proaction Cops and Kids, ενός οργανισμού που επικεντρώνε-
ται στη βοήθεια των νέων που διατρέχουν κίνδυνο, δημιουρ-
γώντας μια θετική σχέση με τους αστυνομικούς.

Ο κ. Ηλίας Δημάνγκος, ο Πρόεδρος της γνωστής εταιρείας 
μεταφορών Fortigo Freight Services ήταν ο τελευταίος ομιλη-
τής. Ο κ. Δημάνγκος είναι ένα από τα νεότερα μέλη του YPO 
στον Καναδά και είναι ενεργό μέλος σε πολλά ακαδημαϊκά και 
μη κερδοσκοπικά συμβούλια. Η Δρ. Φωτεινή Αγραφιώτη δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, παρόλα αυτά έστειλε 
το μήνυμα της μέσω βίντεο και χειροκροτήθηκε.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στον Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, μετά της 
συζύγου του, κα Αλεξία Μανούσου, δίνοντας ακόμη περισ-
σότερη λαμπρότητα σε αυτή τη βραδιά. Επίσης, παρευρέ-
θηκε και ο κ. Τόνυ Λουράκης, πρόεδρος του Hellenic Heritage 
Foundation. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις ελληνικές πρωτο-
βουλίες που διαιωνίζουν τον ελληνισμό στην άλλη άκρη της 
γης και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του 
HCBT, κ. Μιχάλη Γκέκα, και στο Διοικητικό του Συμβούλιο για 
τις προσπάθειες τους.

2020 Business Awards του Hellenic Canadian 
Board of Trade: Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο 

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον 
πρόεδρο του HCBT, κ. Μιχάλη Γκέκα και τον πρόεδρο 

του HHF, κ. Τόνυ Λουράκη

Ο κ. Μάικ Ντούκας με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο πρόεδρος του HCBT, κ. Μιχάλης Γκέκας, 
με τη θεία του, κα Έφη Τσάτσου

Η κα Ειρήνη Δερπάνης, η κα Σοφία Χοντρογιάννη 
και ο κ. Νίκος Μαντάς

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τη σύζυγο του, κα Αλεξία Μανούσου, ο πρόεδρος του 
HCBT, κ. Μιχάλη Γκέκας, με τον πατέρα του κ. Γιώργο Γκέκα και την 

σύζυγο του Ελίζα

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον πρόεδρο του HCBT, 
κ. Μιχάλη Γκέκα, και τους ομιλιτές και βραβευθέντες, κ. Ηλία Δημάνγκο, 

κ. Ντάνιελ Αργυρό και κ. Πολ Τσάπαρη

Ο κ. Ηλίας ΔημάνγκοςΟ κ. Ντάνιελ Αργυρός

Ο κ. Πολ Τσάπαρης

Τις ομιλίες συντόνισε ο πρόεδρος του HCBT, κ. 
Μιχάλης Γκέκας, δίνοντας και λόγω της ιδιότητας 

του μερικές συμβουλές για τον κορωναϊό

Η κα Σοφία Χοντρογιάννη
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κ Μιχάλη Γκέκα για την προσπάθεια αναγνώρισης 
νέων Ελλήνων που διαπρέπουν στον Καναδά

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τη σύζυγο του, 

κα Αλεξία Μανούσου
Οι κύριοι Φρεντ Φωτόπουλος, Μπιλ Αρβανίτης, Τέρυ Φαρσάλας, Richard 

Pillitteri, Emilio De Filippis, Χρήστος Σπανός και Πήτερ Τατσόπουλος

Η παρέα με τους κ. Thomas Gerginis, Jordan και Norm Retsinas, 
καθώς και ο κ. Chris Salapoutis

Η παρέα του προέδρου του HHF, κ. Τόνι Λουράκη, και του κ. Ηλία Δημάνγκου, που ήταν 
ανάμεσα στους βραβευθέντες

Το τραπέζι με τους Ειρήνη, Δημήτρη, Βασίλειο, Έλλη, Τόνι, Σοφία και Γιώργο

Η παρέα του κ. Ντάνιελ Αργυρού

Το τραπέζι με τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη 
και την οικογένεια του κ. Πολ Τσαπάρης 

Ο κ. Βασίλειος Τσιάνος και ο κ. 
Νίκος Μαντάς

Ο κ. Γιώργος Γκέκας με την σύζυγο του 
Ελίζα και την κα Έφη Τσάτσου

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
 με τη σύζυγο του, κα Αλεξία Μανούσου

 και τον κ. Ηλία Δημάνγκο

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με την κα Έφη 

Τσάτσου

Από το Hellenic Heritage Foundation ο 
πρόεδρος, κ. Τόνυ Λουράκης, κι ο 

Αντιπρόεδρος, κ. Ηλίας Δημάνγκος, ο 
οποίος βραβεύτηκε από το HCBT

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης
 με την κα Έφη Τσάτσου

O κ. Μάικ Ντούκας και ο 
κ. Τζέισον Ευδοξιάδης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρος του HCBT, 
κ. Μιχάλη Γκέκα, τον κ. Εμμανουήλ Κώνστα 

και τον κ. Τεντ Παπαδάτο

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Εμμανουήλ 
Κώνστα και τον κ. Τεντ Παπαδάτο

Οι κύριοι Νίκος Μαντάς, Μπιλ Αρβανίτης, Γιάννη Αρβανίτης 
και Τεντ Παπαδάτος
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Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Γενικού μας Προξένου,
 κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, στον ελληνισμό του Τορόντο θα ήθελα με 

το συμπάθειο να πω στους συμπατριώτες μας ότι όλο το προσωπικό 
του Προξενείου είναι συνάνθρωποι μας και συμπολίτες μας.

 Έχουν την ίδια καθημερινότητα με τους περισσότερους από εμάς, 
με την διαφορά αυτοί πρέπει να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν

 μόνον Έλληνες… Θεέ μου, πόσο δύσκολο;
Λόγω, λοιπόν, της κορωνοϊόκατάστασης προσπαθείτε, εάν δεν είναι 
κάτι άκρως επείγον, δώστε 2-3 εβδομάδες οξυγόνο και σε αυτούς 

τους ανθρώπους και βάλτε κάποιον συγγενή ή γνωστό σας που ξέρει 
από υπολογιστές και κάνετε την δουλειά σας χωρίς να χρειαστεί να 

παρουσιαστείτε στο Προξενείο. 
Άντε βρε αδέλφια όλοι μαζί ένα χεράκι… Κορωναϊός είναι και θα 

περάσει… Με το συμπάθειο κ. Πρόξενε!
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Ο
ρθόδοξοι πιστοί από την ευρύτε-
ρη περιοχή του Μόντρεαλ συμ-
μετείχαν εφέτος στον Πανορθό-
δοξο Εσπερινό με αφορμή τον 

εορτασμό του θριάμβου της Ορθοδοξίας 
(Κυριακή της Ορθοδοξίας). Η ακολουθία του 
Εσπερινού έλαβε χώρα στην Ελληνορθόδο-
ξη Κοινότητα των Αρχαγγέλων προεξάρχο-
ντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Καναδά κ. Σωτηρίου.

Είκοσι (20) Ορθόδοξοι κληρικοί όλων των 
δικαιοδοσιών -Έλληνες, Αντιοχειανοί, Ρου-
μάνοι και Ουκρανοί- συμμετείχαν στην ακο-
λουθία. Ανάμεσα στους κληρικούς παρό-
ντες ήταν και οι Θεοφιλέστατοι Eψηφισμέ-
νοι Επίσκοποι Κεράμων κ. Νεκτάριος και 
Ζηνουπόλεως κ. Δημήτριος της Ελληνορθό-
δοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά. Εντυπωσι-
ακές και πολύ καλά προετοιμασμένες ήταν 
οι χορωδίες οι οποίες εκτέλεσαν σε βυζα-

ντινό μέλος, αλλά και σε σλαβονικού τύπου 
εκκλησιαστικής μουσικής ύμνους, σε ελλη-
νικά, αγγλικά, γαλλικά, ουκρανικά, ρουμα-
νικά και αραβικά. Στην ακολουθία του Εσπε-
ρινού συμμετείχαν πολλοί και είχαν την 
ευκαιρία πιστοί από διαφορετικές δικαιο-
δοσίες να γίνουν μάρτυρες εκκλησιαστι-
κής ενότητας και μυστηριακής κοινωνίας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος απήγγειλε το 
Σύμβολο της Πίστεως και το Συνοδικό Τόμο 

της Κυριακής της Ορθοδοξίας καθώς επί-
σης και το ευαγγελικό ανάγνωσμα σε τρεις 
γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά- 
λίγο πριν κηρύξει τον θείο λόγο με θέμα «Οι 
χριστιανοί είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού 
-ο νέος Ισραήλ», παρουσία τουλάχιστον τρι-
ακοσίων (300) ευλαβών χριστιανών.
Μετά το πέρας της ακολουθίας η Κοινότητα 
των Αρχαγγέλων προσέφερε πλούσια δεξί-
ωση για όλους που έλαβαν μέρος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ 
ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο 

ανακοινώνει ότι ,στο πλαίσιο των προληπτικών 

μέτρων που λαμβάνονται ενάντια στην 

εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), η 

προγραμματισμένη για τις 26 Μαρτίου 2020 

τελετή έπαρσης της ελληνικής Σημαίας καθώς 

και η δεξίωση στο Κοινοβούλιο του Οντάριο, 

δεν θα πραγματοποιηθούν.  

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
Κ. ΒΙΚΤΩΡΑ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ

«Θα ήθελα να απευθύνω μία σύσταση στους συμπατριώτες μας στην περιφέρεια 
αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Τορόντο. Η Αρχή μας δέχεται μέχρι τώρα 
κανονικά τους συμπολίτες μας για τα προγραμματισμένα τους ραντεβού ή για τις 
υπηρεσίες που παρέχουμε αυθημερόν. Ωστόσο, παρακολουθούμε συνέχεια την 
εξέλιξη της κατάστασης στο Ontario μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της κυβέρ-
νησης (https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus#section-0) και, αν 
χρειαστεί, θα αναπροσαρμόσουμε τη λειτουργία μας, με βάση τις οδηγίες που 
έχουμε λάβει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρ΄ όλα αυτά, θα ήθελα να ήθελα 
να συστήσω, ιδίως σε όσους ανήκουν στις λεγόμενες "ευπαθείς ομάδες" πληθυ-
σμού να εξετάσουν αν η υπόθεση που θέλουν να διεκπεραιώσουν στο προξενείο 
ενδεχομένως να μπορεί να αναβληθεί για λίγες εβδομάδες. Θα ήθελα, επίσης, να 
θυμίσω ότι κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη 
παρουσία και μπορούν να διεκπεραιωθούν και ταχυδρομικά, μέσω της διαδικα-
σίας που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας.»
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«ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Η 
Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (THI Canada) είναι υπερήφανη για την υποστή-
ριξη που προσφέρει στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με συνολική επιχορήγηση 
ύψους 100.000 Καναδικών δολαρίων μέχρι σήμερα. 
Τα Παιδικά Χωριά SOS, τα Σπίτια Νέων και το SOS Σπίτι για Βρέφη (SOS Babies 

Home) παρέχουν σε εγκαταλελειμμένα, ορφανά και άπορα παιδιά όλων των ηλικιών ένα νέο 
και μόνιμο σπίτι. Εκτός από τις στεγαστικές και επισιτιστικές τους ανάγκες, τα παιδιά λαμ-
βάνουν κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία για ανεξαρτησία στην ενήλικη ζωή τους.
Το 2018, το THI Canada χορήγησε επιχορήγηση ύψους 50.000 Καναδικών δολαρίων στα 
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. Μέσω της υποστήριξης του THI Canada, η φιλανθρωπική 
οργάνωση SOS κάλυψε τις διατροφικές ανάγκες 36 οικογενειών SOS, και πιο συγκεκριμένα 
προσέφερε γεύματα σε 198 παιδιά και 36 μητέρες, καλύπτοντας τα τρία τέταρτα των συνο-
λικών επισιτιστικών αναγκών της οργάνωσης για το συγκεκριμένο έτος. Η στήριξη του THI 
Canada κάλυψε τις ανάγκες για τρόφιμα για όλα τα προγράμματα της Οργάνωσης SOS Ελλά-
δος για εννέα μήνες, από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Επιπροσθέτως, όπως ανέφερε ο Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών 
Χωριών SOS Ελλάδος στην έκθεσή του σχετικά με τα κεφάλαια που παρείχε το THI Canada 
το έτος 2018, μέσω αυτής της δωρεάς η Οργάνωση SOS κατάφερε να στηρίξει το SOS Babies 
Home που λειτουργεί ο οργανισμός στο Μαρούσι Αττικής. Το 2018 το SOS Babies Home 
φιλοξένησε συνολικά 25 βρέφη. Η μέση διάρκεια διαμονής των παιδιών στο σπίτι ήταν 19,1 
μήνες, κοντά στον μέγιστο χρόνο φιλοξενίας των παιδιών σύμφωνα με τις επιστημονικές 
διαδικασίες λειτουργίας του Σπιτιού.
Το 2019, το THI Canada συνέχισε την υποστήριξή του προς τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
με πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 50.000 Καναδικών δολαρίων, την οποία ο Οργανισμός 
διέθεσε για την κάλυψη ενός πολύ σημαντικού τμήματος των καθημερινών διατροφικών 
αναγκών των 227 παιδιών και 42 μητέρων που ζουν σε όλα τα προγράμματα SOS σε όλη την 
Ελλάδα για το SOS Babies Home.
Όπως ανέφερε ο κ. Πρωτόπαπας σε επιστολή προς το THI Canada, «η υποστήριξή σας στη 
δουλειά μας δίνει μια άλλη διάσταση στην έννοια της γενναιοδωρίας, στην έννοια της αλλη-
λεγγύης, και παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη βοήθεια και στήριξη που μπορεί να μας 
προσφέρει κάποιος που, μαζί με τον σεβασμό που έχετε δείξει στο έργο μας, δημιουργεί 
μια μεγάλη αγκαλιά που περιλαμβάνει όλα τα παιδιά μας». 
  -----------------
Η Ελληνική Πρωτοβουλία  Καναδά (THI Canada) είναι μια Καναδική φιλανθρωπική οργά-
νωση που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και επι-
διώκει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας παρέχοντας υποστήριξη σε αξιόπι-
στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της Ελλάδος για την παροχή τροφίμων, υγειονομικής 
περίθαλψης και άλλων σχετικών υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη. Με αυτό τον σκοπό, 
συγκεντρώνει στον Καναδά τα αναγκαία χρηματικά ποσά από δωρεές μελών της Ελληνικής 
Κοινότητας του Καναδά, τα οποία διατίθενται απευθείας σε προγράμματα που παρέχουν 
ιατρική φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη, ή προσφέρουν ημερήσια γεύματα σε παιδιά 
ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή θύματα κακοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση https://
ca.thehellenicinitiative.org/ ή επικοινωνήστε με τη Victoria Bοucovalas, Διευθύντρια Επι-
χειρήσεων, THI Canada victoria.boucovala@ca.thehellenicinitiative.org. + 1416-572-7324
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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

Ότι είχε απομείνει 
από τον 

Παρθενώνα κατά 
το 1908

Το 1965 η Αλίκη 
Βουγιουκλάκη κι ο Δημήτρης 
Παπαμιχαήλ χαλαρώνουν σε 

κότερο πριν βγουν στην 
εκπομπή του Νίκου 

Μαστοράκη στο ραδιόφωνο

H Τζένη Καρέζη με τον Νίκο Ξυλούρη 

Η Βαφή Τριχών του Δ. 
Μποσταράκου είναι η «πρώτη 
εγκριθείσα υπό του Βασιλικού 

Ιατροσυνεδρίου» το 1910

Ο Παρθενώνας το 
1901

ΤΟ «ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟ(αρχαία ελληνική 
λέξη για το παντοπωλείο) Ο ΕΡΜΗΣ » ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

η νύχτα της Κυριακής 5 
προς 6 Νοεμβρίου του 1961 

η Αθήνα έζησε μια 
τρομακτική θεομηνία που 
κράτησε πέντε ώρες, έναν 
κυκλώνα που άφησε πίσω 
του νεκρούς, τραυματίες, 

ερείπια και άστεγους.

Το ξενοδοχείο 
Acropole Palace στην 

Πατησίων των 
Αθηνών στα τέλη της 

δεκαετίας του ‘20

Αυλές στην Ακράτα 1903

Άνδρες το ‘46 
συζητούν για τις 

ερχόμενες 
εκλογές
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Ο 
πνευματικός αγώνας του κάθε 
Ορθοδόξου Χριστιανού, πρέ-
πει να είναι συνεχής, αδιάκο-
πος και εντατικός. Υπάρχουν ό-

μως και μερικές περίοδοι, που πρέπει ακό-
μα πιό πολύ να εντείνουμε τις πνευματικές 
μας προσπάθειες. Μιά από τις ιδιαίτερες 
αυτές περιόδους είναι και η Μεγάλη Σαρα-
κοστή. Τα πάντα κατά το διάστημα αυτής 
πρέπει να μας διεγείρουν σε εντατικώτερον 
πνευματικόν αγώνα. Η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία μας φρόντισε, ώστε να μας εμπνεύση 
τα πλέον ιερά συναισθήματα. Και πράγμα-
τι τα αναγνώσματα απο την Παλαιάν και την 
Καινήν Διαθήκην είναι πλουσιώτερα και δι-
δακτικώτερα κατά την περίοδον αυτήν. Οι 
λειτουργίες των προηγιασμένων μας κα-
λούν στη συχνότερη Θεία Κοινωνία. Οι υ-
μνωδοί και μαλωδοί της Εκκλησίας μας, με 
αποκορύφωμα των την Μεγάλη Ευδομάδα, 
έχουν εντείνει τις προσπαθειές, τους να μας 
προσφέρουν εμπνευσμένους ύμνους, για 
να μας κινήσουν σε πνευματικά αθλήματα. 
Οι κατανικτικοί εσπερινοί, που ψάλλονται 
κάθε Κυριακή το βράδυ, όπως και οι Χαι-
ρετισμοί της Θεοτόκου, το υπέροχο αυτό 
μεγαλούργημα της Εκκλησιαστικής μας υ-
μνολογίας, καθώς και οι άλλες ωδές του 
Τριωδίου έχουν σκοπό να μας συγκινήσουν 
και να μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πνευ-
ματική πρόοδο. Πρέπει αγαπητοί μου, να 
ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας μας, να 
αγωνισθούμε εντονότερα και να προσαρ-
μώσουμε τη ζωή μας πρός το θέλημα του 
Θεού, ώστε να γίνουμε οι καλοί αθληταί, 
τώρα, που το <<Στάδιο των αρετών ηνέω-
κται>>. Ιδού μερικά πνευματικά αθλήματα 
που πρέπει απαραιτήτως να επιτύχουμε κα-
τά το διάστημα της Μ. Σαρακοστής. Εν πρώ-
τοις η προσελευσίς μας κατά τις Κυριακές 
και κατά την Θείαν Λειτουργίαν των προ-
ηγιασμενων πρέπει να είναι επιμελέστερη 
και προσεκτικώτερη. Ν παρακολουθούμε 
με ευλάβεια και κατάνυξιν τους ιερούς ύ-
μνους και ιδιαίτερα την Θεία Λειτουργία 
των Προηγιασμένων. Ακόμη πρέπει να πού-
με ότι επιβάλλεται τακτικώτερη Θεία Κοι-
νωνία κατά τις ημέρες αυτές, της οποίας ό-
μως πρέπει να προηγηθή η ανάλογη προ-
παρασκευή, μάλιστα δε η ειλικρινής ανα-
βάλλουν τον χρόνο της εξομολογίσεώς των 
και μάλιστα για τις τελευταίες ημέρες της Μ. 
Σαρακοστής. Με τον τρόπο αυτό δεν δίδε-
ται η ευκαιρία στον πνευματικό ιερέα να δι-

αθέση χρόνον γιά πνευματική καθοδήγησί 
και νουθεσία. Πρέπει ακόμη να αναφέρου-
με και κάτι άλλο. Η προσευχή μας κατά το 
διάστημα της Μ. Σαρακοστής πρέπει να εί-
ναι θερμότερη και περιεκτικώτερη. Έχουμε 
τόσα και τόσα να ζητήσουμε από τον δωρε-
οδότη Κύριό μας. Πλέουμε σε τρικυμισμέ-
νη θάλασσα. Η κοινωνία μας υπονομεύεται 
από διάφορες αθεϊστικές και υλιστικές προ-
παγάνδες. Κάθε μέρα αντικρύζουμε τους 
πειρασμούς της αμαρτίας. Πειρασμούς από 
τους οποίους κινδυνεύουν όλοι. Περισσό-
τερο δέ η νεολαία μας. Ποιός θα μας προ-
φυλάξη από τους κινδύνους, που καθημε-
ρινά διατρέχουμε? Ποιός άλλος παρά Ο Κύ-
ριός μας και Σωτήρας μας. Έπειτα ένα αίτη-
μα που πρέπει συνεχώς να υποβάλλουμε 
εις τον Κύριον είναι η ειρηνική διαβίωσι 
στην οικογενειά μας. Μάλιστα δέ η προσευ-
χή μας για τα νεότερα μέλη τα οποία επηρε-
ασμένα από τις ιδέες της ασυδοσίας, που 
κυκλοφορούν στην κοινωνία μας, φέρονται 
με ασέβεια πρός τους γονείς, με αναίδεια 
προς κάθε μεγαλύτερό τους στην ηλικία η 
ανώτερό τους στο αξίωμα. Αυτό το ζήτημα 
της οικογενειακής μας γαλήνης και ειρηνι-
κής διαβιώσεως μας είναι πάντοτε επίκαι-
ρο και φλέγον. Τα πάντα μας καλούν κατά το 
διάστημα της Μ. Σαρακοστής για μιά τέτοια 
ειρηνική διαβίωσι και, ει δυνατόν, μυστηρι-
ακή συμμετοχή όλων των μελών της οικογε-
νείας, μάλιστα δε στα δύο βασικής σημασί-
ας μυστήρια, στην εξομολόγησι και τη Θεία 
Κοινωνία. Χρειάζεται ακόμη να πούμε ότι 
μπέπει να είναι εντατικώτερη και επιμελέ-
στερη η μελέτη του Θείου Λόγου. Δεν πρέ-
πει όμωςνα λησμονούμε και τους αδελφούς 
μας, που μαστίζονται από πολλές και ποικί-
λες ανάγκες. Υποβοηθητική εις τα καλά έρ-
γα και γενικώτερα εις την πνευματική μας 
ζωή είναι η νηστεία, η λιτότης και η εγκρά-
τεια. Γι’αυτό και ο ιερός μελοδός μασ προ-
τρέπει σύμφωνα και με την εντολή του Θε-
ού: <<Τας του Κυρίου εντολάς γνόντες ούτω 
πολιτευθώμεν. Πεινώντας θρέχωμεν, διψώ-
ντας ποτίσωμεν, γυμνούς περιβαλώμεθα, 
ξένους συνεισαγάγωμεν, ασθενούντας και 
τους εν φυλακή επισκεπτώμεθα…>>. Αυ-
τά και πολλά άλλα αποτελούν τον αγιασμόν 
της Μ. Σαρακοστής. Εάν τα τηρήσουμε, με 
τη βοήθεια του Θεού, θα είναι πράγματι ε-
ντατικός και επιτυχής ο πνευματικός μας α-
γώνας και η πρόοδός μας εις την πνευματι-
κήν μας ζωήν. __
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.768.3799

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ. Στέλιος ή κ. Γιώργος

416.751.1984

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WOODBINE & O’CONNOR
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ

κα ΜΠΕΤΤΥ 647.574.7029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ & BAR
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

& ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ
1.500 sq.ft. ΣΤΟ VICTORIA VILLAGE

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 416.757.0554

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ-ΚΥΡΙΑ
Με ευχάριστη προσωπικότητα 

για να εργαστεί στην επιχείρηση
ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Άμεση Πρόσληψη - Πολύ Καλός Μισθός
Τηλ. στον κ. Σταύρο

416.677.8886
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Αυτός είναι tο αγόρι μου 
Anthony. 

Είναι ένας μακρύμαλλιά 
Beverly Hills Chihuahua. 

Ψάχνω να τον 
αναπαράγωyo με ένα 

άλλο υγιές τσιουάουα. 

Για πληροφορίες

(647) 656-7558
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Η 
αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη ενός φερόμενου ως έμπορο ναρκωτικών 
που είχε μοιράσει στους δρόμους του Τορόντο μια επικίνδυνη δόση χαπιών φε-
ντανύλης, που οδήγησε 14 άτομα στο νοσοκομείο με συμπτώματα υπερβολικής 
δόσης την Τετάρτη. Η έρευνα που φέρεται να κράτησε μόλις δύο ώρες οδήγησε 

στην σύλληψη ενός υπόπτου την ίδια ημέρα. Η αστυνομία θεωρεί ωστόσο πως υπάρχουν 
στους δρόμους ακόμη μερίδες από την επικίνδυνη δόση φεντανύλης.  Τα 14 άτομα μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο την  Τετάρτη από τις 3:30 μμ ως τις 11μμ με συμπτώματα υπερ-
βολικής δόσης κι ενώ τους παραχωρήθηκε ναλοξόνη δεν συνήλθαν αμέσως και χρειάστη-
καν περισσότερη φροντίδα μέσω της διακομιδής τους στο νοσοκομείο. Ο δράστης φέρεται 
πως σύχναζε στην περιοχή ακόμη και μετά την πώληση που έκανε, με τις αρχές να δηλώ-
νουν πως εάν δεν είχαν ενεργήσει άμεσα ήταν πιθανό ακόμη περισσότεροι τοξικομανής να 
είχαν κάνει χρήση.

Συνελήφθη έμπορος 
ναρκωτικών στο κέντρο 

Η αστυνομία προειδοποιεί για απάτη 
που στοχεύει ηλικιωμένους

Η αστυνομία του Τορόντο 
έκδωσε προειδοποίηση 
για την δημοσία ασφάλεια 
καθώς υπάρχει κάποιος 

ο οποίος προσπαθεί να αποσπά-
σει χρήματα από ηλικιωμένους 
παριστάνοντας τον αστυνομικό. 
Ο δράστης προς το παρόν φέρε-
ται να στοχεύει ηλικιωμένους της 
πολωνικής κοινότητας του Τορόντο. 
Συγκεκριμένα ένας άνδρας και μία 
γυναίκα μιλώντας την αγγλική και 
την πολωνική γλώσσα τηλεφωνούν 
στους ηλικιωμένους λέγοντας τους 
πως υπάρχει ένα αστυνομικό θέμα 
εις βάρος τους και τους ζητάνε να 
δώσουν τα προσωπικά τους στοι-
χεία. Στην συνέχεια τους ζητάνε να 
βάλουν χρήματα σε μία τσάντα και 
να τα αφήσουν έξω από το σπίτι 
τους. Η αστυνομία προειδοποιεί 

πως η ίδια δεν θα τηλεφωνούσε 
ποτέ για να ζητήσει χρήματα, ούτε 
ζητά για προσωπικά στοιχεία μέσω 
τηλεφωνήματος. Μέχρι στιγμής η 
αστυνομία δεν έχει δώσει στοιχειά 
για το αν έχει πιθανούς υπόπτους, 
αλλά καλεί το κοινό να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί και να επικοινω-
νήσει μαζί της για πιθανές πληρο-
φορίες.

Ο 
σύζυγος μιας γυναίκας 
από το Τορόντο, η οποία 
είχε διαγνωστεί με τον 
ιό COVID-19 την Τρίτη, 

φέρεται να προσβλήθηκε κι ίδιος, 
γεγονός που αποτελεί την πρώτη 
επιβεβαιωμένη περίπτωση στο Ο-
ντάριο για μετάδοση του ιού από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Την Τετάρ-
τη, αξιωματούχοι της δημόσιας υ-
γείας δήλωσαν ότι μια 60χρονη α-
πό το Τορόντο που επέστρεψε από 
το Ιράν στις 15 Φεβρουαρίου βγή-
κε θετική στον νέο κορωναϊό, γε-
γονός που ώθησε τους δημόσιους 
υπαλλήλους να βάλουν το σύζυγό 
και το γιο της σε απομόνωση στο 
σπίτι και να επικοινωνήσουν με ό-
ποιον είχε έρθει σε επαφή μαζί της 
τις τελευταίες εννέα ημέρες. Την Πέμπτη ο άνδρας της, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει μαζί 
της στο Ιράν, φέρεται να προσβλήθηκε από τον ιό. Η γυναίκα είχε μείνει εννέα ημέρες 
«υγιείς» πριν πάει στο νοσοκομείο με μάσκα για να αναφέρει τα συμπτώματα της. Ο γιός 
του ζεύγους που δεν μένει μαζί τους επίσης εξετάστηκε και τα αποτελέσματα ακόμη δεν 
έχουν βγει. 
Την Τετάρτη οι γιατροί εξέταζαν 14 περιπτώσεις για τον συγκεκριμένο ιό, ενώ την Πέμπτη 
προστέθηκαν άλλοι επτά άνθρωποι. Άτομα που επέστρεψαν στο Τορόντο από το Ιράν 
φέρεται τώρα να αποτέλουν την προέλευση του ιού σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις από 

Πρώτο περιστατικό μετάδοσης 
του κορωναϊού στο Τορόντο

T
o Ontario English Catholic Teachers’ 
Association (OECTA) είχε ακυρώσει 
προηγουμένως τη συμμετοχή του 
στις προγραμματισμένες απεργίες 

την προηγούμενη εβδομάδα δηλώνοντας 
πως ήταν σε «ουσιαστικές» συζητήσεις με 
την επαρχία. 
Ωστόσο, τη Δευτέρα οι συζητήσεις φέρεται 
να «χάλασαν» με την Πρόεδρο του OECTA, 
Liz Stuart, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι 
«δεν έχει πραγματική πρόθεση να διαπραγ-
ματευτεί μια συμφωνία».
Η Στουαρτ δήλωσε ότι η οργάνωση συμφώ-
νησε να αναστείλει την συμμετοχή της στις 
απεργίες που είχε προγραμματίσει για αυτή 
την εβδομάδα ως επίδειξη «καλής πίστης» 

και «επίδειξης» της δέσμευσής τους να 
κάνουν μια συμφωνία.
Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση συνέχισε 
να «επιμένει σε βαθιές, μόνιμες περικο-
πές», ενώ «εμποδίζει τον ανακριβή ισχυρι-
σμό ότι οι βελτιώσεις στο σχέδιο παροχών 
(OECTA’s) είναι το κρίσιμο στις διαπραγμα-
τεύσεις». 
Την εβδομάδα που μας πέρασε οι τέσσε-
ρις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της 
απεργίας είχαν αποφασίσει να απεργήσουν 
για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους.
Έτσι, αποφάσισε εκ νέου στις 5 Μαρτίου να 
πραγματοποιήσει την απεργία των δασκά-
λων για μία ημέρα στα καθολικά σχολεία σε 
όλη την επαρχία του Οντάριο.

Ξανά στις 5 Μαρτίου απεργία για 
τους δασκάλους στα καθολικά 
σχολεία της Επαρχίας
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LIFE

Karolina Kurkova: 
Για τα μάτια σας μόνο!

Η Karolina 
Kurkova έκανε το 
πρώτο της συμβόλαιο 
ως μοντέλο 
στην ηλικία των 
δεκαπέντε ετών.

Από τότε δεν έχει 
σταματήσει να 
δουλεύει, κάτι 
που δεν εκπλήσσει 
κανέναν αφού είναι 
από τις γυναίκες 
που ο Θεός τις 
ευνόησε με πλούσια 
προσόντα.
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Ο λόγος για την Ειρήνη Γκανιάτσου, η οποία πέρα από την 
επαγγελματική της ιδιότητα και τον τρόπο που σχολίαζε 
πολλά από τα θέματα, ξεχώρισε και για την εμφάνισή της.
Μάλιστα, αν κάνετε μία βόλτα στο λογαριασμό της στο 
Instagram, θα διαπιστώσετε πως η νεαρή δημοσιογρά-
φος διαθέτει κι ένα εντυπωσιακό κορμί. Ειδικά, οι φω-
τογραφίες της με μαγιό αναδεικνύουν τα κάλλη της, ενώ 
η ίδια φροντίζει μέσα από τις πόζες της να δείχνει τη σέξι 
πλευρά του εαυτού της.
Θα σε δούμε δίπλα στην Κατερίνα Καινούργιου; Όχι δεν 
θα είμαι στην εκπομπή της Κατερίνας. Υπήρξατε πολύ κα-
λές φίλες. Σήμερα ποιες είναι οι σχέσεις σας; Αυτό που μου 
αρέσει και έχω εκτιμήσει στην Κατερίνα είναι ότι παρόλο 

που θα μπορούσαμε να μην μιλάμε -γιατί υπήρξε ένα δι-
άστημα που ψυχρανθήκαμε-, συζητήσαμε το λύσαμε και 
τώρα θα πούμε τα νέα μας πολύ όμορφα. Με έχει βοηθή-
σει και μόνο ένα ευχαριστώ μπορώ να της πω. Πιστεύω ό-
τι φέτος θα πάει πολύ καλά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να 
ψυχρανθείτε; Θεωρώ ότι όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν 
μαζί καθημερινά μπορεί να έρθει μία τριβή. Δεν έγινε ποτέ 
κάτι σοβαρό. Με τον Νίκο Μουτσινά ποιες είναι οι σχέσεις 
σας; Όταν γνώρισα τον Νίκο στα 22 μου χρόνια έπαθα έ-
ρωτα με την προσωπικότητα του. Με βοήθησε πολύ. Εκεί-
νος με έβγαλε στην τηλεόραση. Σήμερα όμως δεν έχουμε 
σχέσεις. Η σχέση σας χάλασε πάνω στη δουλειά;
Είμαι νευρικός άνθρωπος. Θα αρπαχτώ. 

Η Ειρήνη Γκανιάτσου είναι το πιο «καυτό» 
κορίτσι της δημοσιογραφίας

ο
ν γνωρίσαμε ως α-
νερχόμενο μοντέλο 
μέσα από τον φω-
τογραφικό φακό 

γνωστού φωτογράφου,τον 
είδαμε,τον λατρέψαμε και 
τον μάθαμε ακόμη περισσό-
τεροι μέσα από την συμμε-
τοχή του σε γνωστό ριάλιτυ. 
O  Δώρος είναι σαν ένα δώ-
ρο για αυτό το blog...Eιναι α-
πό τα πρώτα άτομα που μας 
εμπιστευτήκαν και μας επέ-
τρεψαν να ασχοληθούμε 
μαζί τους και εμείς είμασταν 
και είμαστε πάντα εδώ για ε-
κείνον.Είναι ένας άνθρωπος 
που δεν το βάζει κάτω και 
μετά από όλα αυτά που ανα-
φέραμε παραπάνω εκείνος 
επέστρεψα στην Κύπρο,με 
δικό του Brand Name σε α-
ντρικό και γυναικείο ρουχι-
σμό,μάλιστα ρούχα του βλέ-
πουμε και μέσα από την πε-
τυχημένη σειρά του Σκάϊ «8 
λέξεις».Φυσικά η άλλη του 
αγάπη η γυμναστική και το 
modeling είναι κάτι που δεν 
το άφησε τελικά ποτέ και πο-
λύ καλά έκανε.Την φωτογρα-
φία την δανειστήκαμε από 
το προσωπικό προφίλ του 
Δώρου στο instagram

Άρωμα εκ Κύπρου...

Μαρία Αντωνά: η 
κουκλάρα Έλληνα 
ποδοσφαιριστή 

Είναι ραδιοφωνική παραγωγός 
και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει 
στην ομάδα του Happy Day, 
ομορφαίνοντας με την παρουσία 
της τα τηλεοπτικά πρωινά. Ο λόγος 
για τη Μαρία Αντωνά, την όμορφη 
παρουσιάστρια του Alpha.
Η μελαχρινή καλλονή με τα 
καλλίγραμμα πόδια, τα τελευταία 
χρόνια είναι σε σχέση με τον 
Άρη Σοϊλέδη. Και μπορεί ο 
γνωστός ποδοσφαιριστής φέτος 
να αγωνίζεται στο εξωτερικό και 
συγκεκριμένα στη Στεάουα, όμως, 
η σχέση τους είναι πιο δυνατή από 
ποτέ.

Η Ελεάνα 
Παλαιολόγου τα 
προλαβαίνει όλα

Το καλλίγραμμο κορμί της, είναι 
αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης 
αν και για εκείνη αποτελεί απλά 
την καθημερινότητα της. Και αυτό 
γιατί η Ελεάνα Παλαιολόγου έχει 
κάνει σπουδές πάνω στο personal 
training και τον χορό.
Οι φωτογραφίες της με μαγιό 
κόβουν την ανάσα καθώς 
αναδεικνύουν το καλογυμνασμένο 
κορμί της.Η Ελεάννα μάλιστα 
ασχολείται και με το τραγούδι ενώ 
έχει κυκλοφορήσει και το κομμάτι 
της με τίτλο «Ya Voy», το οποίο 
μετρά χιλιάδες views στο Youtube.

Ηλίας Γκότσης: 
τέλος η 
συνεργασία του με 

Ο Ηλίας Γκότσης αποχώρησε 
από την εκπομπή του Open και 
υπογράμμισε: «Δυστυχώς όταν 
οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης 
παίρνουν μια απόφαση εσύ δεν 
μπορείς να επηρεάσεις κάτι σε 
αυτό. Ήταν μια γενικότερη αλλαγή 
κόνσεπτ, έγινε πιο ενημερωτική, 
πήγε σε πιο δημοσιογραφικό 
κομμάτι.»! Και πρόσθεσε: 
«Εγώ δεν έχω σπουδάσει 
δημοσιογραφία, οπότε είμαι από 
τους πρώτους ανθρώπους που δεν 
θα χωρούσαν στην ομάδα».

Καυτή γυμνάστρια με 
κορμί-λάστιχο

Ο
ι καλοσ χη-
μα τ ισ μ έ νο ι 
κοιλιακοί και 
γλουτοί της α-

νεβάζουν την θερμοκρα-
σία.
Είναι μοντέλο και γυμνά-
στρια και έχει βάλει 
σκοπό να προκαλεί τον 
αντρικό πληθυσμό. Η 
Άννα Κοσμαρά λατρεύει 
την γυμναστική η οποία 
της έχει χαρίσει ένα απί-
σ τευτα καλλίγραμμο 
σώμα.
Εν τυπωσ ιακή ε ίνα ι 
βέβαια και η ευλυγι-
σία που έχει αποκτήσει 
και την οποία φροντί-
ζει να δείχνει ακόμη και 
στην παραλία κάνοντας 
γυμναστική.
Οι καλοσχηματισμένοι 
κοιλιακοί και γλουτοί της 
ανεβάζουν την θερμο-
κρασία.
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Η 
Ιωάννα Παπα-
δημητρίου είχε 
στεφθεί και Miss 
Young

Αν και έχουν περάσει 
περισσότερα από είκοσι 
χρόνια από την στέψη της 
ως Miss Young η Ελληνο-
τσέχα Ιωάννα Παπαδημη-
τρίου, παραμένει σκέτος 
πειρασμός.
Οι περισσότεροι τη θυμού-
νται από τις καυτές φωτο-
γραφήσεις που έκανε στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘90, 
με αποκορύφωμα ένα το 
εξώφυλλο στο Playboy που 
έκοψε την ανάσα.
Παράλληλα με το μόντε-
λινγκ, υπήρξε και πρωταθλή-
τρια του πινγκ πονγκ (συγκε-
κριμέ να πρωταθλήτ ρια 
κορασίδων και νεανίδων τις 
χρονιές ’87, ’88 και ’89).
Η Ιωάννα Παπαδημητρίου 
μπορεί να καυχιέται και για 
την συμμετοχή της σε επει-
σόδιο του Αμερικάνικου 
Law&Order.

Η Ελληνοτσέχα πρωταθλήτρια 
πινγκ πονγκ που όλοι θέλουν μια 
παρτίδα μαζί της

Dajana Gudic: Καυτή 
πρόκληση από τη Βοσνία

Μ
ία επίσκεψη στο λογαρια-
σμό της Dajana Gudic στο 
Instagram δεν είναι πότε 
αρκετή. Το μοντέλο από τη 

Βοσνία ξέρει καλά τον τρόπο για να σε 
κάνει να κολλήσεις μαζί της. Και ποιος 
είναι αυτός;
Οι σέξ ι  φωτογραφίε ς της που δε 
σ ταματά να ανεβάζε ι.  Η «καυτή» 
Β ό σ ν ια ,  δ ια θ έ τ ε ι  κα λ λ ί γρ α μμ ο 
κορμί και χυμώδεις καμπύλες, προ-

σόν τα που φρον τ ίζ ε ι  να αναδε ι-
κνύει σε κάθε της πόζα.
Κ ι  α ν  π ρ ο σ θ έσ ε ι ς  σ τ ο  π α κέ τ ο 
της εμφάν ισής της και το έ ν τονο 
βλέμμα της  που μαγ νητ ίζ ε ι,  δε ν 
είναι δύσκολο να καταλάβεις γ ιατ ί 
ανασ τατώνε ι το ανδρικό κοινό. Η 
Dajana Gudic ζ ε ι μόν ιμα σ το Λος 
Άντζελες τα τελευταία χρόνια, όπου 
ασ χολε ί τα ι  επαγ γε λματ ικά με το 
μόντελινγκ.

Φ
υσικά η ιδέα ή-
ταν  τ ης  El len 
DeGeneres και η 
φάρσα έγινε ζω-

ντανά στον αέρα της εκπο-
μπής The Ellen DeGeneres 
Show.
Ενώ η David κάθονταν ανα-
παυτικά στην θέση του και 
απαντούσε αμέριμνος στις 
ερωτήσεις της Ellen, ο Justin 
κρυβόταν στο κουτί δίπλα 
από την πολυθρόνα του 
φιλοξενούμενου.
Φυσικά και ο David δεν είχε 
ιδέα για τίποτα από όσα 
συνέβησαν και πράγματι, 
ο Justin τον τρόμαξε για τα 
καλά.
Πριν καλά καλά φύγει από το 
πλατό ο Justin ζητούσε διαρ-
κώς συγνώμη από τον David 
που τον τρόμαξε.

Η φάρσα που έκανε ο Justin Bieber στον 
David Beckham είναι απολαυστική

Η 
Laura Marie 
είναι Αμερι-
κανίδα μοντέ-
λο και blogger 

και ξέρει τον τρόπο 
για να ξετρελαίνει τους 
followers της με τις “καυ-
τές” φωτογραφίες της.

Οι πλούσιες καμπύλες 
της αναστατώνουν τον 
ανδρικό πληθυσμό και 
αυτό θα το διαπιστώσετε 
και μόνοι σας παρακάτω.

Το καυτό μοντέλο από την 
Αμερική με τα “κρυφά όπλα”
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Για το μοναδικό φως, για την 
ενέργεια και την απλότητά της. 
Γι’ αυτά θα έρθετε στο νησί. Για 
αληθινές διακοπές.

Δ
εν το πιστεύεις, είμαι σίγουρη, 
αλλά εγώ θα σε ξεηλιάσω!»  Ο α-
δυσώπητος κυκλαδίτικος ήλιος 
με έχει χτυπήσει ανελέητα κι έχω 

και την κυρα-Μαρία Αρσενικού πάνω από 
το κεφάλι μου να θέλει να μου «βγάλει τον 
ήλιο». Πιο πιθανό είναι να μου βγάλει την 
ψυχή με την επιμονή της, αλλά δεν της το 
λέω. Την αφήνω να... βασανίζει το μαντίλι 
που κρατάει στα χέρια της, έχει πλάκα.  
 «Παίρνεις ένα μακρύ πανί και το μετράς 
με το χέρι σου. Μετά το στρέφεις προς τον 
άνθρωπο που «έχει τον ήλιο», λέγοντας την 
προσευχή, κι αμέσως το ξαναμετράς. Αμα 
έχει τον ήλιο, κονταίνει μέχρι και μία παλάμη. 
Αλλιώς, μένει ίδιο. Το ξανακάνεις αρκετές 
φορές μέχρι να φύγει ο ήλιος και να επανέλ-
θει στο μέγεθός του. Να δεις πώς συνέρχε-
σαι», λέει. Να, κάτι τέτοια σου συμβαίνουν 
στη Σίκινο και σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα της βγήκε το όνομα: 
«αυθεντική», «ανόθευτη», «εναλλακτική». 
Είναι που δεν έχει και τρομακτικό τουρι-
σμό ακόμα. Εχει όμως ένα εκτυφλωτικό 
φως και μια ειδική ενέργεια συγκλονι-
στική. Θα ζουν δεν θα ζουν 250 άνθρωποι 
σε αυτόν το βράχο. Λίγες παραλίες, λίγα 
δωμάτια και ταβερνάκια, μια χούφτα μπα-
ράκια. Να διαβάζεις το βιβλίο σου ξαπλω-
μένος στην άμμο, να μαζεύεις κάππαρη, να 
πίνεις ρακόμελα, να ακούς τον παπα-Θο-
δωρή να τραγουδά αυθόρμητα με το βιολί 
του «Πρώτ’ αγαπούσα στο Χωριό, τώρα 
αγαπώ στο Κάστρο…». Απλά πράγματα. 
Και υπεραρκετά.  

Πανηγυράδες για ένα χρόνο
Οταν λέμε Χώρα Σικίνου, μιλάμε για έναν 
πανέμορφο κυκλαδίτικο οικισμό χωρι-
σμένο στα τρία: το Κάστρο, το Βουνί και το 
Χωριό στην απέναντι πλαγιά. Το Κάστρο 
είναι το ωραιότερο. Με ξασπρισμένα σπί-
τια, γεράνια και φραγκοσυκιές, ταβερνάκια 
και ωραία μπαράκια - εδώ τους βρίσκεις 
όλους το βράδυ. Από φέτος λειτουργεί κι 
ένα μαγαζάκι με ρούχα και συναφή, αλλά 
και ένα βιβλιοπωλείο που διοργανώνει 
παράλληλα διάφορα εικαστικά δρώμενα.
Από το Κάστρο ξεκινά ένα πλακόστρωτο 
που οδηγεί στο μοναστήρι της Χρυσο-
πηγής (Ζωοδόχου Πηγής) του 1690, στην 
κορυφή του οικισμού.
Eμεινε γύρω στα 60 χρόνια ακατοίκητο. 
Από τον περασμένο χειμώνα ζει εκεί μια 
νεαρή μοναχή. Η παράδοση λέει πως, 
όταν οι πειρατές κατάφερναν να μπουν 
στη Χώρα και να ξεπεράσουν τα τείχη της 
μονής, και μαζί τις πολεμίστρες και τις 
ζεματίστρες, οι μοναχές έπεφταν στον τρο-
μακτικό γκρεμό για να μην ατιμαστούν. 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, από εκεί 
έφευγαν, επίσης κατά τις πειρατικές επι-
δρομές, όλοι οι κάτοκοι. Οχι πηδώντας, 
αλλά με σχοινιά.
Τέλος πάντων, η θέα στο πέλαγος είναι 

μαγική και η βόλτα στη Χώρα γενικώς. 
Ακόμα και στο Χωριό, που είναι νεότερος 
οικισμός. Εκεί βρίσκονται τα σπίτια των 
εξορίστων της δικτατορίας του Μεταξά. 
Εχουν αγοραστεί και αναστηλωθεί από 
ξένους, διατηρώντας καμάρες, φίδες και 
πιθάρια αντί για καμινάδες. Στο παλιό ελαι-
οτριβείο στεγάζεται Λαογραφικό Μουσείο, 
ενώ ανάμεσα στα δύο χωριά βρίσκεται το 
καμάρι των ντόπιων, το παλιό σχολείο του 
1900, δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Το σύγ-
χρονο είναι ακριβώς απέναντι: 17 παι-
διά όλα κι όλα, από νήπιο έως γυμνάσιο. 
Λύκειο κανείς.
Από κάπου μυρίζει λιωμένο κερί. Μελισ-
σόκερο για την ακρίβεια. Σε μια μικρή αυλή 
η κυρα-Μαρία, η... ξεηλιάστρα, με άλλες 
τρεις κυράδες κάθονται σε κύκλο και δου-
λεύουν ένα εξαιρετικό προϊόν του τόπου. 
Εδώ τα κεριά και τις λαμπάδες για τα πανη-
γύρια και τα τάματα τα φτιάχνουν ακόμα 
μόνες τους. «Παίρνεις το κερί από τις κερή-
θρες κι έπειτα το λιώνεις στην κατσαρόλα 
και το ρίχνεις στο μπολ να κρυώσει. Μετά 
παίρνεις το κομμάτι αυτό και αφού το 
ψήσεις στο κάρβουνο, αρχίζεις να το ξύνεις 
με το κουτάλι», περιγράφει τη διαδικασία η 
κυρία Ειρήνη Μάναλη.
Τα ξύσματα-φλούδες τα δουλεύουν στο 
χέρι, για να τα πλάσουν στη συνέχεια γύρω 
από τα φιτίλια. «Μαζευόμαστε όλες μαζί 
πριν από τη γιορτή και φτιάχνουμε παρα-
πάνω από 70 κεριά για κάθε πανηγύρι», 
λέει η κυρία Καλλιόπη Ρόδου. «Να βρεθείς 
εδώ τότε, να δεις τι γίνεται». Κι η αλήθεια 
είναι πως αξίζει να το ζήσεις αυτό, γιατί στη 
Σίκινο κρατάει ακόμη το έθιμο του πανη-
γυρά. Οταν λέμε «πανηγυρά», εννοούμε 
αυτόν που έχει αναλάβει για έναν ολό-
κληρο χρόνο να φυλάσσει το αντίγραφο 
της εικόνας στο σπίτι του, να θυμιατίζει 
τρεις φορές τη μέρα, να κρατάει το καντήλι 
αναμμένο και στη γιορτή να διοργανώνει 
το πανηγύρι προς τιμήν της (άσπρισμα, 
μελισσόκερα, αρτοκλασία, φαγητό - όλα 
δική του υποχρέωση είναι).  
Τέσσερα είναι τα μεγάλα πανηγύρια και οι 

αγαπημένες εικόνες (Παντάνασσα, Τιμίου 
Σταυρού, Εισοδίων της Θεοτόκου, Ζωοδό-
χου Πηγής), τέσσερις και οι «πανηγυρά-
δες». Λόγω της τεράστιας ζήτησης, υπάρ-
χουν υποψήφιοι, που, αντικειμενικά να 
το δεις, δεν πρόκειται να προλάβουν να 
πάρουν την εικόνα όσο είναι εν ζωή (!): 
τους γράφουν στη λίστα όταν είναι μωρά 
και παίρνουν την εικόνα στα 60 τους ή την 
παραλαμβάνουν τα παιδιά τους για λογα-
ριασμό τους.

Μέλι και κρασί
Ισως η παράδοση των κεριών και του 
παστελιού να κρατάει ακόμη, γιατί υπάρ-
χει άφθονη πρώτη ύλη στο νησί. Μια βόλτα 
να κάνεις στη Σίκινο και δεν προλαβαί-
νεις να μετράς μελισσοκήπια. «Το μέλι μας 
είναι από τα καλύτερα της Ελλάδας», μου 
λέει η Αννα Βενιέρη, πρώην πρόεδρος του 
Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού «Υψέλι» 
της Σικίνου. Ο συνεταιρισμός έχει 18 μελισ-
σοκόμους και, παρότι παράγουν δεκά-
δες τόνους -τις καλές χρονιές, γιατί φέτος 
που δεν έβρεξε κινδυνεύουν ακόμη και 
τα μελίσσια-, το μέλι εξαντλείται μέσα σε 
λίγους μήνες.
Η παραγωγή του πιστεύεται ότι κρατάει 
από την αρχαιότητα, αφού σε ένα αρχαίο 
νόμισμα της Σικίνου, που χρονολογείται 
το 300 π.Χ., απεικονίζεται στη μία όψη 
ένα τσαμπί σταφυλιού και στην άλλη μία 
μέλισσα. Το τσαμπί σταφυλιού αφορά στην 
άλλη μεγάλη ιστορία της Σικίνου, το εκλε-
κτό κρασί της, που επίσης παράγεται από 
την αρχαιότητα - Οινόη ονομαζόταν. Με τα 
χρόνια οι τοπικές ποικιλίες εγκαταλείφθη-
καν και τις τελευταίες δεκαετίες κάποιοι 
άρχισαν να τις καλλιεργούν πάλι.
Ολα τα εύσημα, όμως, αξίζουν στον Γιώργο 
Μάναλη. Επέλεξε μια ανήλιαγη πλαγιά 
στο απόκρημνο βορειοδυτικό τμήμα του 
νησιού και αναβίωσε τις ξεχασμένες ποι-
κιλίες παίρνοντας μερικές βέργες από τους 
παλιούς Σικινιώτες. Με υπομονή και επι-
μονή γεννήθηκε ο εντυπωσιακός οικολο-
γικός αμπελώνας 30 στρεμμάτων. «Είναι τα 

μελτέμια που κάνουν τη δουλειά. Ο Ασκέ-
ρωνας, όπως τον λέμε, η πάχνη δηλαδή 
που δημιουργείται από το ιώδιο και το 
αλάτι όταν πιάνει βοριάς», μου λέει για την 
επιτυχία του σικινιώτικου κρασιού. Επιτυ-
χία έχει όμως και το επισκέψιμο οινοποιείο 
(www.manaliswinery.gr) που έφτιαξε: λει-
τουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
παράγει τέσσερα θεσπέσια κρασιά, το «Εν 
Λευκώ», το «Εν Θερμώ», το «Μάναλης 
Ροζέ» και το «Λιοσάτο», λειτουργεί εστι-
ατόριο, φιλοξενεί εκθέσεις, εκδηλώσεις 
κ.λπ. και έχει μία από τις ωραιότερες βερά-
ντες των Κυκλάδων με θέα... το χάος του 
Αρχιπελάγους.

Σικινιώτικες βουτιές
«Η Σίκινος δεν έχει κανένα λιμάνι. Αποβι-
βασθήκαμε στον Αγιο Μπουρνιά, ένα άθλιο 
αραξοβόλι στο οποίο εισπλέει κανείς από 
τα νότια-νοτιοανατολικά, αλλά πρέπει να 
ανασύρει το καΐκι στην ξηρά», έγραφε ο 
Τουρνεφόρ το 1700. Η εικόνα αυτή άλλαξε 
288 χρόνια μετά! Το 1988 κατασκευάστηκε 
το λιμάνι της Σικίνου - μέχρι τότε τα πλοία 
άραζαν στα ανοιχτά και σε μετέφερε βαρ-
κάρης στην ακτή, στην Αλοπρόνοια, όπως 
λέγεται πια. Εδώ βρίσκεται και η μία από 
τις τρεις εύκολα προσβάσιμες παραλίες του 
νησιού. Οι άλλες είναι ο Αγιος Γεώργιος με 
τα αλμυρίκια και το ταβερνάκι (5 χλμ. από 
τη Χώρα) και το Διαλισκάρι (2 χλμ. από το 
λιμάνι) - και οι τρεις με δημοτικές ομπρέλες.
Η Χώρα απέχει από το λιμάνι 4,5 χλμ. 
Πλέον ενοικιάζονται αυτοκίνητα και μηχα-
νάκια στο νησί, οπότε δεν είναι απαραί-
τητο να φέρετε το δικό σας. Επίσης, υπάρ-
χει λεωφορείο, ενώ στην Αλοπρόνοια θα 
βρείτε τον Δημήτρη και τη βάρκα του που 
μπορεί να σας πάει στις άλλες πέντε παρα-
λίες: Μάλτα, Σαντοριναίικα, Αγιος Παντε-
λεήμονας, Καράς, Αϊ-Γιάννης - όλες ανορ-
γάνωτες εννοείται και χωρίς σκιά. Εναλ-
λακτικά, μπορείτε να κάνετε το γύρο του 
νησιού με το ιστιοπλοϊκό που οργανώνει 
μονοήμερες εκδρομές εν πλω, με γεύμα και 
όλα τα συμπαρομαρτούντα.

Σίκινος: Όπως παλιά
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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

Ριζότο λαχανικών

ΥΛΙΚΆ

 ª Βάζετε το βούτυρο να λιώσει και ρίχνετε τα λαχανικά ψιλοκομμένα μαζί το σκόρδο να 

πάρουν λίγο χρώμα.

 ª Μετά ρίχνετε το ρύζι και ανακατεύετε για 2-3 λεπτά.

 ª Σβήνετε με το κρασί.

 ª Σε μια κατσαρόλα έχετε βάλει να βράζει νερό με τον κύβο λαχανικών.

 ª Με μια κουτάλα θα ρίχνετε στο ρύζι σας και θα ανακατεύετε τακτικά για να μην σας 

κολλήσει.

 ª Μόλις απορροφηθεί ο ζωμός, ρίχνετε άλλη μια κουταλιά συνεχίζετε με την ίδια διαδι-

κασία μέχρι που το ρύζι να είναι έτοιμο, δηλαδή να είναι κρεμώδες.

 ª Ρίξτε λίγο λεμόνι προς το τέλος και ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό.

 ª Σερβίρετε ζεστό. Αν πάλι σας τελειώσει ο ζωμός ρίξτε βραστό νερό.

 ª Ρύζι για ριζότο

 ª 2 κολοκυθάκια

 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης φρέσκιες 

 ª 1 πράσο

 ª 1 σκελίδα σκόρδο

 ª 1 κύβο λαχανικών

 ª 1 ποτήρι του κρασιού, λευκό κρασί

 ª 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο 

 ª αλάτι, πιπέρι

 ª Λίγο μαϊντανό για το τέλος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλά-
ξει δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις 
στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερ-
βολής της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. 
Είναι μία ευχάριστη εποχή για να διευ-
θετήσετε τις υποθέσεις σας. Ίσως 
προκύψει κάποιο πρόβλημα 
στο φιλικό σας περιβάλλον 
που θα σας στεναχωρή-
σει. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες 
σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν 
ευκαιρίες για αξιόλο-
γες συνεργασίες. Επειδή 
οι αποφάσεις που θα πάρετε 
τώρα μπορεί να επηρεάσουν τα 
συμφέροντά σας για μεγάλο διάστημα, να 
είστε συγκροτημένοι και να μην παρασύ-
ρεστε. Αν σκοπεύετε πραγματικά να αφο-
σιωθείτε στην εργασία σας, τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να κάνετε εύστοχες 
κινήσεις και να εδραιώσετε όσα έχετε κατα-
κτήσει.

ΛΕΩΝ
Αποφύγετε μετακινήσεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδικήσεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» στη ζωή, αποφύγετε 
τις μπλόφες αλλά σημαντικό είναι να φυλα-
χθείτε και από κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος που 
θα δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να 
πραγματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται 
κόπος και επιμονή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπημένου 
σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως φέρουν μια 
ξαφνική αλλαγή στην εργασία σας, που παρά 
τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι μάλλον για το 
καλό σας. Μην σταματήσετε τις προσπάθειές 
σας για τους επαγγελματικούς σας στόχους.

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 
θέματα που σας απασχολούν και ιδιαίτερα 

σε θέματα που αφορούν την καριέρα 
σας. Ήρθε η ώρα να δράσετε 

επιτέλους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε 

αποτελέσματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτ ι που βλέπατε 
ότ ι ε ίναι δύσκολο 
να πραγματοποιη-
θεί, οφείλεται στο ότι 

κάποιος σας προβάλ-
λει διάφορα προσχήματα 

και σας στεναχωρεί. Παρά τη 
διάθεσή σας για κοινωνικότητα 

και πρόοδο, οι δυσκολίες θα εξακολουθή-
σουν. Μην αποθαρρύνεστε από καθυστε-
ρήσεις ή διαδικασίες, που απαιτούν κόπο 
και συζητήσεις. Προσπαθήστε να δείτε με 
ρεαλισμό τη σχέση σας, με το άμεσο περι-
βάλλον σας, οικογενειακό και επαγγελμα-
τικό. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. 
Τις επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιό-
δοξα και ενέργεια και θα νιώσετε την ανά-
γκη να εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση 
μην μένετε μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολι-
στείτε και βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! 
Είναι βέβαιο ότι η καλή σας διάθεση δεν θα 
σας αφήσει.

Ήταν 2 ομοφυλόφιλοι και τσακώνονταν. 
Ο ένας έλεγε ότι γεννιέσαι ομοφυλόφιλος 
και ο άλλος ότι γίνεσαι:
«Υπάρχουν μελέτες», έλεγε ο ένας «πως 
γεννιέσαι με περισσότερες θηλυκές ορμό-
νες». «Να σου δείξω εγώ μελέτες που λένε 
το αντίθετο» έλεγε ο άλλος.
«Καλά μωρή πες μου, εσύ πως το έπα-
θες;» «Να ήμουν στο χωριό και μάζευα 
σταφύλια. Τότε δεν ήμουν ακόμα ομοφυ-
λόφιλος. Όπως ήμουν σκυμμένος έρχεται 
από πίσω ο Γιωργάκης και αυτό ήταν….» 
«Καλά μωρή και συ γιατί δεν έτρεξες να 
φύγεις;» «Ε, που να τρέχεις στα χωράφια 
με το ψηλοτάκουνο…»

2 φίλοι συζητάνε:
«Έχεις εξομολογηθεί ποτέ;»
«Μια φορά όταν ήμουν μικρό παιδί»
«Σου το ζητάω σαν χάρη να πας να εξομο-
λογηθείς και να απασχολήσεις τον παπά, 
γιατί έχω ραντεβού με την γυναίκα του».
Με τα πολλά τον πείθει, ήταν και ο καλύ-
τερος φίλος του… και πήγε να εξομολο-
γηθεί. «Έχω μιλήσει άσχημα στους γονείς 
μου.. και μετανιώνω» λέει στον παπά.
«Συγχωρεμένος» λέει ο παπάς.
«Έχω κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα όταν 
πήγαινα λύκειο.. και μετανιώνω».
«Συγχωρεμένος» λέει ο παπάς.
Κι όλο θυμόταν και κάποια αμαρτία και 

πέρναγε η ώρα. Κάποια στιγμή όμως δεν 
άντεξε και λέει στον παπά:«Παπά και τώρα 
που μιλάμε διαπράττω αμαρτία…»
«Τι εννοείς τέκνον μου;» «Σε καθυστερώ 
για να πάει ο καλύτερος φίλος μου με την 
γυναίκα σου…» Και ο παπάς του λέει:«Εσύ 
είσαι παντρεμένος τέκνον μου;» «Ναι 
πάτερ…». «Τότε λυπάμαι για εσένα παιδί 
μου! Η παπαδιά μου έχει πεθάνει εδώ και 
5 χρόνια»

Ένας τύπος βρίσκεται στην κουζίνα με μια 
σανίδα του σερφ μπροστά από το φουρ-
νάκι. ον βλέπει ένας φίλος του και τον 
ρωτάει:
«Τι κάνεις εκεί με την σανίδα στο φουρ-
νάκι μπροστά;»
«Είπα να μάθω σερφ σιγά σιγά και θα 
αρχίσω με μικροκύματα!!!»

Δύο τύποι, τύφλα στο μεθύσι, μπαίνουν 
μέσα σε ένα λεωφορείο.
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα 
πέφτει ο ένας πάνω σε έναν ένστολο και 
τον ρωτάει: «Εσύ είσαι ο εισπράκτορας;»
«Όχι, εγώ είμαι σμηναγός της αεροπο-
ρίας!» του απαντάει εκείνος. Κι ο μεθυ-
σμένος κοιτάζει τον φίλο του και του λέει:
«Ρε φίλε, έλα να κατέβουμε γρήγορα γιατί 
καταλάθος μπήκαμε σε αεροπλάνο!»
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ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΤΤΑΒΑ

Ζητείται για άμεση εργοδότηση 
υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη 
από την Ύπατη Αρμοστεία της Kυπριακής 

Δημοκρατίας στην Οττάβα. 
Απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες για τη θέση 

είναι οι ακόλουθες:

Γραμματειακές γνώσεις
Άριστη γνώση εφαρμογών MS OFFICE 

 Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (Η γνώση της 
Γαλλικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Ακεραιότητα χαρακτήρα και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων 
εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ύπατης Αρμοστείας 
ottawahighcom@mfa.gov.cy και philippouv@yahoo.com με την 

ένδειξη secretarial position.

150 Metcalfe St. Suite 1002 Ottawa ON K2P 1P1 

Tel. 613 563-9763 Fax 613 563-1953

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy
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Κ
άθε δικαίωμα να διατηρεί παράπονα από τη 
Θεά Τύχη έχει ο Ολυμπιακός από τον αγώνα 
του με τη Γουλβς, όπου της παραχώρησε 1-1 
στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης», στον πρώτο α-

γώνα του ζευγαριού για τη φάση των «16» του Γιουρό-
πα Λιγκ. Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι έπαιζαν με παίκτη 
λιγότερο από το 28’ ήταν καλύτεροι, ωστόσο άνοιξαν 
το σκορ, έδειχναν σε θέση να πάρουν σε μία «μεγάλη» 
νίκη, αλλά ισοφαρίστηκαν με ένα «τυχερό» γκολ του 
Νέτο και δεν τα κατέφεραν. Ωστόσο όπως απέδειξαν 
στην πρόσφατη σειρά των αγώνων τους με την Αρσε-
ναλ, ενόψει της ρεβάνς του Μολινό ουδείς  δύναται να 
τους ξεγράψει. 
 Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με τον Σα κάτω από τα 
γκολπόστ, τους Ομάρ, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκα στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τον Γκιλιέρμε 
στο «6», τον Μπουχαλάκη στο «8», τον Καμαρά 
πιο μπροστά τους, τον Βαλμπουενά δεξιά 
στα άκρα, τον Μασούρα αριστερά και 
τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθε-
σης. 

 «Αφεντικό» ο Ολυμπιακός με 
77% κατοχή μπάλας
 Το πρώτο 20λεπτο είχε ένα και μόνο 
«αφεντικό». Η Γουλβς έδωσε χώρο, ο Ολυ-
μπιακός κρατούσε μπάλα στα επίπεδα του 77%, 
οι Τσιμίκας, Μασούρας από τα αριστερά εκμηδένισαν 
τον παράγοντα 
Τραορέ, γενικότερα η συγκεκριμένη πλευρά των «ερυ-
θρολεύκων» έπαιρνε πρωτοβουλίες και ο αγώνας 
παίζονταν στο μισό της αγγλικής ομάδας. Σε αυτό το 
διάστημα ναι μεν οι Πειραιώτες δεν έβγαλαν κάποια 
μεγάλη φάση (ο Βαλμπουενά θέλησε να απειλήσει με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ), αλλά έλεγχαν τον ρυθμό 
και ξεκάθαρα είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων.  

Κόκκινη ο Σεμέδο στο 29’
 Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να αλλάζουν 
3-4 πάσες, ενώ τα δεδομένα άλλαξαν στο 29’. Τότε 
αποβλήθηκε ο Σεμέδο για φάουλ έξω από την περι-
οχή στον Ζότα και ο Ολυμπιακός βρέθηκε με αριθμη-
τικό μειονέκτημα, εξέλιξη που διαφοροποίησε άρδην 
τα πλάνα του.  
Το σύστημα «γύρισε» σε 4-4-1 (μετά την είσοδο του 
Σισέ στα στόπερ ο Καμαρά πέρασε στο αριστερό 
άκρο) και οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πλέον εκείνοι που... 
περίμεναν. Πια  «έψαχναν» εκείνοι την κόντρα επίθεση 

και πρωταρχικό τους μέλημα ήταν το μηδέν παθητικό. 
Κάτι που διατήρησαν με σχετική ευκολία μέχρι την 
ανάπαυλα, αφού ναι μεν έπαιζαν με παίκτη λιγότερο 
αλλά δεν δέχθηκαν ουσιαστική ευκαιρία και το ημί-
χρονο έληξε χωρίς σκορ. 

 Γκολ ο Ελ Αραμπί, το «μισό» του Γκιλιέρ-
με 
 Σέντρα στο δεύτερο μισό και ο Μαρτίνς δεν διαφο-
ροποίησε το τακτικό του πλάνο. Αλλωστε έπαιρνε 
άριστα. Σε φάση επίθεσης οι Βαλμπουενά, Καμαρά 
συνέκλιναν, σε εκείνη της επίθεσης έδιναν πλάτος και 
στο 54’ η ανωτερότητα των Πειραιωτών, παρέμε-
ναν στη... σούμα καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο  
παρότι ήταν 10 εναντίον 11, επιβραβεύτηκε με ένα 
γκολ.  Ο Καμαρά «έκοψε» από τα άκρα στον Γκιλι-

έρμε, ο οποίος πάτησε περιοχή και την κατάλ-
ληλη στιγμή έκανε την παράλληλη για τον 

Ελ Αραμπί που πλάσαρε εύστοχα από το 
ύψος της μικρής περιοχής. Το «μισό» 
γκολ ήταν του Βραζιλιάνου χαφ, ο 
Μαροκινός φορ βρήκε ξανά δίχτυα και 
οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ. 
Η παραπάνω εξέλιξη «ανάγκασε» τους 

φιλοξενούμενους να βγουν μπροστά. Ας 
μην ξεχνάμε πως ήταν με παίκτη παραπάνω 

και είναι και μία ομάδα αξίας πολλών εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Ούτως ή άλλως η αποστολή των «ερυθρο-
λεύκων» ήταν δύσκολη, πόσο μάλλον παίζοντας με 10 
από το 29’. Στο 59’ έκαναν την πρώτη τους on target 
τελική, όταν ο Χιμένες εξαπέλυσε μία «βολίδα» μέσα 
από την περιοχή αλλά ο Σα απέκρουσε εντυπωσιακά 
και στο 67’ ισοφάρισαν με ένα «κρύο» γκολ. Ο Νέτο 
σούταρε (εξέλιξη στατικής φάσης), τίποτα δεν προμή-
νυε πως θα απειλήσει τον Πορτογάλο γκολκίπερ, όμως 
η μπάλα κόντραρε στον Μπουχαλάκη, άλλαξε πορεία, 
τον ξεγέλασε και κατέληξε στα δίχτυα του.
Με την πάροδο του χρόνου και όσο πλησιάζαμε στο 
φινάλε, ο Ολυμπιακός έδειχνε πλέον πως τον ενδια-
φέρει (κυρίως) να μην χάσει. Και λογικά, αφού στην 
εξίσωσή του έμπαινε και ο παράγοντας επιβάρυνση. 
Η είσοδος του Φορτούνη που έπαιξε στο «9» απο-
σκοπούσε ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να κρατήσουν 
μπάλα και εάν τους δοθεί εκείνη η «μισή» ευκαιρία, να 
πάρουν το ματς. Δεν τη βρήκαν, όμως την ίδια στιγμή 
κράτησαν με σχετική ευκολία τους παίκτες της Γουλβς 
μακριά από τα καρέ τους και το 1-1 έμεινε μέχρι το 
τελευταίο σφύριγμα.

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός της Ευρώπης είναι εδώ. Αν κι έπαιζε χωρίς τη δύναμη του κόσμου του, αν και έμεινε 
από το 28’ με δέκα (αποβολή Σεμέντο), αν και ισοφαρίστηκε (1-1 με Γουλβς) από ένα... παιχνίδι 
της τύχης, παραμένει για τα καλά στο... κόλπο με οδηγό και το Emirates! Οποτε κι αν γίνει αυτή η 
ρεβάνς...  

 «Ζωντανός» όποτε κι αν τα 
ξαναπούν...

Η UEFA γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τηλεδι-
άσκεψη για να παρθούν αποφάσεις αναφορικά με τα πρωταθλή-
ματα, τις δικές της διοργανώσεις και φυσικά την πιθανή αναβολή 
του Euro 2020 λόγω του κορονοϊού.
Κόντρα στην ανάγκη για άμεσες αποφάσεις, η UEFA... παίρνει το 

χρόνο της και καθυστερεί οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι και την επόμενη 
εβδομάδα.
Με τον κορονοϊό να «θερίζει» και να επισκέπτεται όλο και περισσότερες 
χώρες δημιουργώντας τρομερά προβλήματα, με τα περισσότερα μεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είτε να κλείνουν τις κερκίδες για τον κόσμο 
είτε ν’ αναβάλλονται για δυο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία δεν βιάζεται καθόλου.
Όπως ανακοίνωσε, προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη για την επόμενη Τρίτη, 
17 του μηνός με εκπροσώπους απ’ όλα τα μέλη της, την Ένωση Ευρωπα-
ϊκών Συλλόγων, τις μεγάλες Λίγκες και την Ένωση Επαγγελματιών Ποδο-
σφαιριστών.
Σε αυτή την κουβέντα θα παρθούν αποφάσεις για τα πάντα, τα πρωτα-
θλήματα της Ευρώπης, τα τουρνουά της UEFA που και αυτή την εβδο-
μάδα συνεχίστηκαν κανονικά, αλλά και για τη διεξαγωγή του Euro 2020 
και την πιθανή αναβολή του...

L’ Equipe: «Η UEFA ανακοινώνει την αναβολή του ΕURO»
Ο πλανήτης παραλύει και το ποδόσφαιρο πλήττεται σοβαρά από τον 
κορονοϊό. Μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, το 
ΕURO είναι πλέον πολύ πιθανό να αναβληθεί! Οπως αποκαλύπτει η 
ΕQUIPE, είναι πολύ πιθανό η UEFA να ανακοινώσει πως αναβάλλεται το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η διεξαγωγή του θα μετατεθεί για την επό-
μενη χρονιά, το 2021. Παράλληλα, θα ανακοινωθεί η προσωρινή ανα-
στολή τόσο του Champions League όσο και του Εuropa! Η UEFA θέλει 
να δώσει χρόνο σε αυτές τις δυο διοργανώσεις και στόχος είναι να μην 
πέσουν πάνω στις ημερομηνίες του ΕURO (12 Ιουνίου - 12 Ιουλίου). 
Ηδη, για την αναβολή του ΕURO υπάρχουν επαφές με τη FIFA, μιας και η 
τελευταία σχεδιάζει τη διεξαγωγή του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλ-
λόγων!

Η UEFA ανέβαλε όλα τα τουρνουά Νέων μέχρι μέσα Α-
πριλίου
Την επόμενη Τρίτη (17/3), η UEFA θα λάβει απόφαση για Champions 
League, Europa League και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του καλοκαιριού, 
με την πιθανότητα αναβολής μέχρι νεωτέρας να είναι πολύ μεγάλη, λόγω 
της εξάπλωσης του κορονοϊού.
Προς το παρόν, πάντως, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι 
αναβάλλονται όλα τα τουρνουά Κ17 και Κ19, τα οποία επρόκειτο να διε-
ξαχθούν από τις 14 Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου.
Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της η UEFA, η απόφαση λήφθηκε τόσο 
λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, όσο και των ταξιδιωτικών περιορι-
σμών που έχουν επιβληθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, αναβάλλονται όλα τα προκριματικά 
σε επίπεδο Κ17 (σε αγόρια και κορίτσια), αλλά και τα Ευρωπαϊκά Πρωτα-
θλήματα Κ17 (κορίτσια), Κ19 (αγόρια) και Κ19 (κορίτσια).

UEFA: Στις 17/3 οι 
καθοριστικές συζητήσεις για 
αναβολή και στο Euro 2020!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Η Super League αποφάσισε να 
αναβάλει τα play off που ήταν 
προγραμματισμένα να ξεκινήσουν 
αυτό το σαββατοκύριακο λόγω του 
κορονοϊού, με τον Ολυμπιακό να 
παρουσιάζεται διαφοροποιημένος! 
Την Παρασκευή αναμένεται η 
επικύρωση της απόφασης.

Ο
ι εξελίξεις με την εξάπλωση του 
κορονοϊού αναγκάζουν και τη 
Super League να πάρει μέτρα, 
αναβάλλοντας τα play off που 

ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν 
αυτό το σαββατοκύριακο!
Από το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) 
υπήρχαν συζητήσεις για την πιθανότητα 
της αναβολής των play off, τα οποία θα 
διεξάγονταν κεκλεισμένων των θυρών 
έπειτα από τα μέτρα που ανακοίνωσε προ 
ημερών το Υπουργείο Υγείας.
Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές μέσω του 
ΠΣΑΠ με ανακοίνωσή τους, ζήτησαν την 
αναβολή των πρωταθλημάτων προκει-
μένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία 
μετά και από την αύξηση των κρουσμά-
των του κορονοϊού.
Έτσι στη Super League, έπειτα από τις επα-
φές που έλαβαν χώρα, αποφάσισαν την 
αναβολή της αγωνιστικής δράσης. 
Ωστόσο, επειδή δεν υπήρξε ομοφωνία 
για την απόφαση, καθώς ο Ολυμπιακός 
ζήτησε να γίνουν κανονικά τα παιχνίδια 
χωρίς παρουσία φιλάθλων, το απόγευμα 
της Παρασκευής (13/3) θα λάβει χώρα 
νέο Δ.Σ. στις 18:30 για την επικύρωση της 
απόφασης.

Αναβολή μέχρι τις 25 Μαρτίου 
στα πρωταθλήματα υποδομών
Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή 
των αγώνων των πρωταθλημάτων υποδο-
μών μέχρι τις 25 Μαρτίου λόγω του κορο-
νοϊού. 
Αναλυτ ικά η ανακοίνωση της Super 
League:
Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. 
ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β/10-
3-2020) για προσωρινή απαγόρευση της 
λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της χώρας (σχολεία, πανεπι-
στήμια, φροντιστήρια κ.τ.λ.) για 14 ημέ-
ρες, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης για 
την προστασία της υγείας των ποδο-

σφαιριστών – μαθητών που αγωνίζονται 
στα Πρωταθλήματα Υποδομής της Super 
League Ελλάδα (Super League K19, Super 
League K17, Super League K15), των οικο-
γενειών τους και κατ’ επέκταση της Δημό-
σιας Υγείας, η Super League εναρμονίζε-
ται με την ως άνω υπουργική απόφαση 
και αναστέλλει τη διεξαγωγή των Πρωτα-
θλημάτων Υποδομής για 14 ημέρες (ήτοι 
έως 25/3/2020).

Δίκη των 28: Διακοπή μέχρι νεω-
τέρας λόγω κορονοϊού
Σε διακοπή μέχρι νεωτέρας προχώρησε 
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη 
δίκη των «28» ύστερα από αίτημα δικη-
γόρων των κατηγορουμένων λόγω κορο-
νοϊού.
Η Δίκη των 28 ήταν να συνεχιστεί με την 
εξέταση του προπονητή Δημήτρη Καλα-
ϊτζίδη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει 
λόγω... κορονοϊού!
Ετσι, είναι άγνωστο πότε θα ξαναρχίσει η 
δίκη αφού εκδόθηκε πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου και από την Παρασκευή 
13/3 τα δικαστήρια κλείνουν. 
Συγκεκριμένα, η Ένωση Εισαγγελέων 
Ελλάδας και ο Σύλλογος Δικαστικών 
Υπαλλήλων Αθήνας ζητούν την αναστολή 
της λειτουργίας των δικαστηρίων για δύο 
εβδομάδες, λόγω κορονοϊού αλλά σχε-
τική απόφαση δεν υπάρχει οπότε οι δίκες 
συνεχίζονται κανονικά, μέχρι νεοτέρας, 
τουλάχιστον.

Αστέρας Τρίπολης: Απολύμανση 
στο «Κολοκοτρώνης»
Οι άνθρωποι του Αστέρα θέλουν να προ-
σέχουν για να έχουν και γι’ αυτό το λόγο 
αναμένεται να απολυμάνουν το «Θ. Κολο-
κοτρώνης».
Μετά την απόφαση να διακοπεί η λει-
τουργία μερικών τμημάτων της Ακαδη-
μίας, στον Αστέρα Τρίπολης, είναι έτοιμοι 
να πάρουν πιο δραστικά μέτρα.
Ετσι, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν 
προγραμματίσει απολύμανση στο «Κολο-
κοτρώνης» και στις εγκαταστάσεις του 
συλλόγου την Παρασκευή (13/3).
Σημειώνουμε, πως δεν έχει παρατηρη-
θεί κάποιο ύποπτο κρούσμα στην ομάδα, 
αλλά θέλουν να προφυλαχθούν με τον 
όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, από τον 
κοροναϊό που έχει σπείρει τον πανικό 
παγκοσμίως!

Κορονοϊός: Αναβολή στα play 
off της Super League!
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Μ
εσημεριανός... περίπατος στη 
Ναύπακτο για την Παναχαϊκή, 
η οποία διέλυσε τον τελευταίο 
Απόλλωνα Πόντου με 7-0 και 

προσπέρασε τον Πλατανιά.
Οι Πατρινοί, που χρησιμοποίησαν για έδρα 
το γήπεδο της Ναυπάκτου, μπήκαν πολύ 
δυνατά στην αναμέτρηση κι έφτασαν στο 1-0 
μόλις στο 12’. Ο Μυτίδης με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι άνοιξε το σκορ. Το 2-0 ήρθε 
τρία λεπτά αργότερα, με τον Ανάκογλου να 
περνά στον Κυνηγόπουλο κι εκείνος να σκο-
ράρει, ενώ το 3-0 έγινε στο 19’ όταν Μυτί-
δης μετά από σέντρα του Σταματόπουλου 
έγινε κι αυτός σκόρερ. Η Παναχαϊκή συνέ-
χισε να... βομβαρδίζει την αντίπαλη εστία και 
στο 23’ απείλησε με τον Μαυρία και στο 29’ 
έφτασε στο 4-0 με σουτ του Ανάκογλου με 
το γκολ αυτό να είναι το τελευταίο γκολ στο 
πρώτο μέρος.
Από εκεί που σταμάτησαν συνέχισαν οι 
τυπικά γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο 
και στο 56’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Μαυρία έγραψαν το 5-0. Στο 62’, ο 
Μασούρας ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 
6-0, ενώ το τελικό 7-0 διαμόρφωσε ο Τσό-
τρας στο 72’. Το μόνο που έκανε ο Απόλλων 
Πόντου, ήταν ένα πέναλτι που έχασε στο 60’ 

με τον Καπούταγλη να αποκρούει την εκτέ-
λεση του Καλογέρη.

Απόλλων Σμύρνης – Απόλλων Λά-
ρισας 3-0
Το καθήκον του έκανε ο Απόλλων Σμύρ-
νης. Η ομάδα της Ριζούπολης, επικράτησε 
εύκολα εντός έδρας 3-0 του Απόλλωνα 
Λάρισας και πλέον βρίσκεται στο +4 από 
Χανιά και Λεβαδειακό που ισοβαθμούν 
στην τρίτη θέση.
Οι γηπεδούχοι, μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι 
και μόλις στο 7’ άνοιξαν το σκορ με σουτ του 
Μαρκόφσκι μετά από σέντρα του Χουχούμη. 
Η πίεσης της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» συνε-
χίστηκε και μετά το γκολ και οι ποδοσφαι-
ριστές της έχασαν ευκαιρίες για το 2-0, κάτι 
που έγινε όμως στο 34’. Τότε ο Μπεντινέλι 
εκτέλεσε φάουλ και ο Φατιόν με κεφαλιά στο 
δεύτερο δοκάρι σκόραρε για το 2-0. Κάπως 
έτσι έληξε και το πρώτο ημίχρονο με τους 
γηπεδούχους να έχουν σαφές προβάδισμα.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, να συνεχίζει να έχει 
τον έλεγχο της αναμέτρησης. Κάπως έτσι, οι 
ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων κατάφε-
ραν να φτάσουν και στο 3-0 στο 74’, με τον 
Πατράλη με πλασέ να νικά τον Γκέκα.

αθλητικά

Παναχαϊκή - Απόλλων Πόντου 7-0

Περίπατο στη Ναύπακτο 
Σπύρος Ανάστας: Ο πρώτος  και 
μοναδικός Έλληνας προπονητής χόκεϊ 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σ
ε αυτή τη στήλη θα γράφουμε την πορεία του 
πρώτου και μοναδικού αυτή τη στιγμή προ-
πονητή χόκεϊ, κ. Σπύρου Ανάστα, που κοου-
τσάρει τους Brampton Beast που αγωνίζονται 

στο North Conference του ECHL. 
Οι Brampton Beast ε ίναι θυγατρική ομάδα 
των Ottawa Senators από το πρωτάθλημα του 
NHL κι όπως αναφέρει το όνομα τους έχουν 
ως έδρα τους το CAA Centre στο Μπράμπτον. 
Ο κ.  Σπύρος  Ανάσ τας  ανέ λαβε τ ην  ομάδα 
τον  Ιούλιο,  ε νώ η σεζόν ξ εκ ίνησε σ τ ις  12 
Οκτωβρίου. Το πρωτάθλημα του ECHL από 
29 επαγ γε λματ ικέ ς  ομάδε ς με πολ λά υπο -
σ χόμενους νέους και  βε τ εράνους παίκ τ ε ς. 
Κάθε ομάδα σ το πρωτάθλημα ε ίναι θυγατρική μιας ομάδας από το NHL. 
Ξανά εκ τός έδρας απέσπασαν πολύ σημαν τ ικούς βαθμούς από τους Nor folk 
Admiral s (θυγατρική ομάδα των Chicago Blackhawks του NHL) την Παρα-
σκευή επικρατών τας με 5 -2 και  το Σάββατο ν ικών τας με 5 - 4.  Με ανεβα-
σμένο ηθικό την Κυριακή βρέθηκαν αν τ ιμέ τωποι ξανά εκτός με τους Reading 
Royals (θυγατρική ομάδα των Philadelphia Flyers του NHL) κ ι επέκτε ιναν το 
σερί τους σ τ ις τρε ις ν ίκε ς επικρατών τας με 3-1. Ωσ τόσο, την Τρίτη απέναν τ ι 
τους πρωτοπόρους του Βορρά Newfoundland Growlers (θυγατρική ομάδα 
των Toronto Maple Leafs του NHL) αναγκάσ τηκαν να επισ τρέψουν σ τ ις ήτ τε ς 
καθώς ητ τήθηκαν με 4 -3 δε ίχνον τας σχε τ ικά καλό πρόσωπο. Βαθμολογ ικά 
ανέβηκαν ξανά σ την 3η θέση του Βορρά, αλ λά αν συνεχ ίσουν θε τ ικό σερί 
τότε η συμμετοχή τους σ τα πλέ ι οφ δεν απειλε ίται με τ ίποτα.
Αυτό το Σαββατοκύριακο ο Σπύρος και η ομάδα του θα παραμε ίνουν σ το 
«σ π ί τ ι»  τ ους .  Συγκεκριμέ να,  τ ην  Παρασ κευή  θα  α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ουν  τους 
Adirondack Thunder (θυγατρική ομάδα των New Jersey Devil s  του NHL), ενώ 
το Σάββατο θέ λουν να πάρουν το αίμα τους πίσω από τους πρωτοπόρους 
του Βορρά Newfoundland Growlers (θυγατρική ομάδα των Toronto Maple 
Leafs του NHL). Την Τρίτη εκ τός έδρας αν τ ιμε τωπίζουν ξανά τους Adirondack 
Thunder (θυγατρική ομάδα των New Jersey Dev il s  του NHL).

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αναστέλλει την λειτουργία του
το NHL

Τ
ο NHL ανακοίνωσε την Πέμπτη το απόγευμα ότι η σεζόν 2019-20 έχει 
ανασταλεί ως προφύλαξη στην πανδημία COVID-19. Η ανακοίνωση 
του NHL ήρθε μετά την ανακοίνωση του ΝΒΑ με  το ίδιο μέτρο την 
Τετάρτη το βράδυ, μετά την αποκάλυψη ότι ένα μέλος της Utah Jazz 

είχε δοκιμάσει θετικά για τον coronavirus.
Σε δήλωση, ο Επίτροπος του NHL Γκάρι Μπέτμαν δήλωσε ότ ι η παύση της 
σεζόν θα ξεκινήσει με τα παιχνίδια της Πέμπτης.
«Το NHL προσπαθεί να ακολουθήσει τ ις εν τολές των ειδικών στον τομέα της 
υγείας και των τοπικών αρχών, προετοιμάζοντας τις πιθανές εξελίξεις χωρίς να 
πάρει πρόωρα ή περιτ τά μέτρα», δήλωσε ο Bettman. 
Η ένωση των παικτών του NHL απάντησε λίγο αργότερα, λέγοντας ότι η από-
φαση είναι «κατάλληλη δράση αυτή τη στιγμή».
Νωρίτερα την Πέμπτη, όλοι οι σύλλογοι του NHL πήραν συμβουλή για να μην κάνουν 
πατινάζ, προπονήσεις ή συναντήσεις ομάδας εν μέσω προσπαθειών για περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού.

Εξετάσεις και... καραντίνα για τους 
παίκτες των Ράπτορς

Ο
ι Τορόντο Ράπτορς ήταν η τελευ-
ταία -χρονικά- ομάδα που αγωνί-
σ τηκε κόν τρα σ τους Γιούτα Τζαζ 
του Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος βρέ-

θηκε θετικός στον κορονοϊό. Έτσι, οι περσι-
νοί Πρωταθλητές του NBA πέρασαν από εξε-
τάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει 
προσβληθεί από τον ιό κάποιος από τους παί-
κτες και πλέον άπαντες στην ομάδα βρίσκο-
νται εν αναμονή των αποτελεσμάτων.
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Ι
δανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο 
Λευτέρης Πετρούνιας στο προ-Ολυ-
μπιακό παγκόσμιο κύπελλο ενόργα-
νης γυμναστικής του Μπακού, καθώς 

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στον προκριματικό των κρίκων και έστει-
λε μήνυμα νίκης ενόψει του μεθαυριανού 
τελικού (Σάββατο 14/03, 10:00 – 12:30 ώ-
ρα Ελλάδας, COSMOTE SPORT 9 HD).
Ο 29χρονος «άρχοντας των κρίκων» 
συγκέντρωσε 15,100 βαθμούς στον προ-
κριματικό και μπήκε στην οκτάδα των 
φιναλίστ ως πρώτος και καλύτερος, αφή-
νοντας καθαρά πίσω του τον μεγάλο αντί-
παλό του, Κινέζο Γιανγκ Λιου (15,000 β.), 
ο οποίος προηγείται με τρεις νίκες στην 
παγκόσμια κατάταξη. Το ίδιο θα προσπα-
θήσει να πετύχει και στον τελικό και μάλι-
στα με την υψηλότερη δυνατή βαθμολο-

γία, ώστε να πολλαπλασιάσει τις πιθανό-
τητές του για κατάκτηση του εισιτηρίου 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 
2020».
Οι υπόλοιποι αντίπαλοι του Πετρούνια 
στον τελικό, στον οποίο βάσει κλήρωσης 
θα κληθεί να εκτελέσει το πρόγραμμά του 
4ος μεταξύ των οκτώ αθλητών, θα είναι 
κατά σειρά πρόκρισης οι Σινγκιού Λαν 
(Κίνα, 14,933 β.), Αρτούρ Ζανέτι (Βραζι-
λία, 14,766 β.), Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία, 
14,633 β.), Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία, 
14,600 β.), Αλί Ζαχράν (Αίγυπτος, 14,433 
β.) και Κιου Τσουνγκ Νγκ (Χονγκ Κονγκ, 
14,133 β.).
Αντίθετα, οριακά εκτός προνομιούχου 
οκτάδας έμεινε ο δεύτερος Έλληνας σπε-
σιαλίστας των κρίκων, Κωνσταντίνος Κων-
σταντινίδης, ο οποίος κατετάγη 9ος.

Πετρούνιας: Προκρίθηκε 
πρώτος στον τελικό του 
Παγκοσμίου κυπέλλου 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΟλυμπιακοί Αγώνες: «Καμία 
σκέψη αναβολής»

Ο 
κοροναϊός δεν πρόκειται να 
πλήξει και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, όπως υποστηρίζει το 
Reuters, παρά τη δήλωση μέ-

λους της εκτελεστικής επιτροπής ότι εί-
ναι πιθανό το σενάριο αναβολής για 1 με 
2 χρόνια!
Το καλοκαίρι του 2020 είναι προγραμματι-
σμένοι να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες στην Ιαπωνία.
Ωστόσο, μέλος της εκτελεστικής επιτρο-
πής, είχε δηλώσει νωρίτερα πως «θα ήταν 
πιο εφικτή η επιλογή αναβολής των αγώ-

νων για 1 ή δύο χρόνια».
Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν τόσο τους διοργανωτές των Ολυ-
μπιακών Αγώνων του Τόκιο όσο και εκεί-
νους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
να μην έχουν κάνει σκέψεις αναβολής των 
Αγώνων, παρά την απειλή του κοροναϊού!
Βέβαια, η πιθανότητα να γίνουν οι αγώ-
νες χωρίς κόσμο ή να ακυρωθούν εν τέλει 
θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην 
οικονομία της χώρας, με τις εκτιμήσεις της 
«Palco23» να κάνουν λόγο για ζημιά ύψους 
5.500.000.000 ευρώ!
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Χαμός στη Football League για την 
άνοδο τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος! 
Ο δεύτερος Ιωνικός ηττήθηκε με 1-0 
στην Τρίγλια και είδε Διαγόρα και Νίκη 
Βόλου να πλησιάζουν χάρη στις νίκες 
με 1-0 επί του Ολυμπιακού Βόλου και 
επί της Καβάλας αντίστοιχα. Στο 1-1 
έμειναν Καλαμάτα και Βέροια.

Μ
εγάλο «τρίποντο» που τον δια-
τηρεί για τα καλά μέσα στη μά-
χη της ανόδου στη Super League 
2 σημείωσε ο Διαγόρας επικρα-

τώντας του Ολυμπιακού Βόλου εκτός έδρας 
με 0-1. Η ομάδα της Ρόδου κυριάρχησε στο 
πρώτο ημίχρονο, έχοντας αρκετές ευκαιρίες 
για να πάρει το προβάδισμα. Τελικά αυτό ήρ-
θε με την εκπνοή του πρώτου μέρους, με τον 
Μπουρλάκη να βάζει μπροστά στο σκορ τους 
φιλοξενούμενους.
Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν μπορούσε να απει-
λήσει, με τον Διαγόρα να διατηρεί σχετικά 
εύκολα το εύθραυστο 0-1. Μάλιστα στο 87’ 
θα μπορούσε να είχε διπλασιάσει τα τέρματά 

του, αλλά ο Γιδόπουλος μπλόκαρε την κεφα-
λιά του Κασνέτση. Με αυτή τη νίκη ο Διαγό-
ρας εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ιωνικού από 
την Τρίγλια και μείωσε στους δύο βαθμούς τη 
διαφορά από τη δεύτερη θέση για τη διεκδί-
κηση της ανόδου.

Τρίγλια - Ιωνικός 1-0
Μεγάλη «γκέλα» για τον Ιωνικό, ο οποίος 
γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Τρίγλια και 
βλέπει πλέον τους Διαγόρα, Νίκη Βόλου και 
Ιεράπετρα να βρίσκονται σε απόσταση... 
βολής από τη 2η θέση στη μάχη της ανόδου 
στη Super League 2. Ο Ιωνικός ξεκίνησε νωχε-
λικά, όμως στην πορεία του πρώτου 45λεπτου 
είχε ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ, με 
το πλασέ του Κουιρουκίδη στο 33’ και την 
κεφαλιά του Μάναλη στο 44’. Η ομάδα της 
Νίκαιας, όμως, δεν ήταν το ίδιο απειλητική και 
στο δεύτερο μέρος, με την Τρίγλια να έχει μια 
καλή στιγμή στο 61’ όταν η κεφαλιά του Σαρ-
βανίδη πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Μάλι-
στα οι γηπεδούχοι έφτασαν μία ανάσα από το 
1-0 στο 76’ αλλά το πλασέ του Μπρίτο σταμά-
τησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Κουρεπίνη.

Το γκολ των γηπεδούχων ήρθε τελικά στο 83’ 
με τον Σαρβανίδη να τροφοδοτεί τον Παπαδη-
μητρίου, ο οποίος τελείωσε τη φάση και έκανε 
το 1-0 για την Τρίγλια. Οι δύο ομάδες ολοκλή-
ρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες λόγω 
αποβολής των Σαρβανίδη και Κρητικού, με 
την Τρίγλια να πανηγυρίζει μία νίκη που την 
ξελασπώνει από την τελευταία θέση της βαθ-
μολογίας και την κρατάει ζωντανή στη μάχη 
της παραμονής, εν αντιθέσει με τον Ιωνικό 
που έπεσε σε «χοντρή» γκέλα στη διεκδίκηση 
της ανόδου.

Καλαμάτα - Βέροια 1-1
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Καλαμάτα και 
Βέροια (1-1), με τους γηπεδούχους να πέφτουν 
πλέον στην τελευταία θέση της Football 
League. Η Βέροια ξεκίνησε δυναμικά με δύο 
καλές τελικές στο 4’ και στο 12’ με τους Πασά 
και Σιμόνι αντίστοιχα. Η Καλαμάτα απάντησε 
με σουτ του Τριποτσέρη στο 28’ που πέρασε 
ελάχιστα άουτ και ήταν αυτή που πήρε τελικά 
το προβάδισμα στο 35’ με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Οσμάναγκιτς. Οι φιλοξενούμενοι 
ωστόσο λίγο πριν βγει το ημίχρονο στο 44’ 
κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση όταν 
ο Μεληκιώτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
Το δεύτερο μέρος δεν είχε σημαντικές στιγμές 
μπροστά από τις δύο εστίες, με εξαίρεση τη 
φάση του 81’ όταν το πλασέ του Μπουσμπί-
μπα έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύ-
λακας της Βέροιας, Πολίτης. Οι φιλοξενούμε-
νοι πίεσαν στο τέλος χάνοντας μεγάλες ευκαι-
ρίες με τους Πασά και Στάμου, με το 1-1 να 
είναι το τελικό σκορ. Στις καθυστερήσεις η 
Καλαμάτα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω απο-
βολής του Γκιοατά.

Καβάλα - Νίκη Βόλου 0-1
Πολύ μεγάλο διπλό στις καθυστερήσεις μέσα 
στην έδρα της Καβάλας πανηγύρισε η Νίκη 
Βόλου (0-1), η οποία μείωσε στους τρεις βαθ-
μούς από τον δεύτερο Ιωνικό και μπαίνει 
πλέον και αυτή στη μάχη της ανόδου, τρεις 
αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Νίκη Βόλου 
έφτανε με μεγαλύτερη ευκολία στην περιοχή 
της Καβάλας, απειλώντας σε δύο περιπτώ-
σεις με δυνατό σουτ του Μπιτσάκου στο 3’ 
και εκτέλεση φάουλ του Ντομίνγκεθ στο 23’, 
όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πλησία-
σαν το 1-0 όταν ο Σκαθαρούδης στο 43’ από 
πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτε-
ρική πλευρά των διχτύων. Στο αμέσως επό-
μενο λεπτό πάντως και η Νίκη έχασε τεράστια 
ευκαιρία όταν ο Κρουθ από πλεονεκτική θέση 
μέσα στην περιοχή δεν κατάφερε να νικήσει 
τον Δήμιζα.
Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με την 
Καβάλα να έχει πάντως τη μεγαλύτερη στιγμή 
στο δεύτερο μέρος όταν στο 51’ το δυνατό 
σουτ του Ορφανίδη πέρασε δίπλα από το 
κάθετο. Στο 81’ η Καβάλα βρήκε δίχτυα, αλλά 
το γκολ του Γαβριηλίδη δεν μέτρησε καθώς ο 
Παπαδόπουλος που επηρέαζε τη φάση ήταν 
σε θέση οφσάιντ. Η Νίκη «έκλεψε» το τρίπο-
ντο στο φινάλε καθώς στο 92’ ο Μπαταγίνι 
σέντραρε και ο Κρουθ με κεφαλιά έγραψε το 
τελικό 0-1 που βάζει την ομάδα του Βόλου 
μέσα στη διεκδίκηση της ανόδου.

Τα αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής
Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής συνεχίστηκε 

σε όλους τους ομίλους την Κυριακή. Δείτε τα 
αποτελέσματα από τους 8 ομίλους.

 ª 1ος όμιλος
Αετός Ορφανού-Απόλλων Παραλιμνίου 0-1 
Πανσερραϊκός-Νέστος Χρυσούπολης 5-0 
Άρης Αβάτου-Ορφέας Ξάνθης 0-0 
Ένωση Αλεξανδρούπολης-Πανδραμαϊκός 1-0 
Κιλκισιακός-Δόξα Κάτω Καμήλας 1-3 
Κεραυνός Πέρνης-Ηρακλής Ζυγού 0-3 
Ρεπό: Δόξα Θεολόγου

 ª 2ος όμιλος – 27η αγωνιστική
ΑΟ Σειρήνα-ΠΟ Νέας Καλλικράτειας 0-3 α.α
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας-Εδεσ-
σαϊκός 0-0 
Μακεδονικός-Αγροτικός Αστέρας 0-0 
Αλμωπός Αριδαίας-Άρης Παλαιοχωρίου 3-0 
α.α
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Αστραπή Μεσο-
ποταμίας 1-0 
ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών-Θερμαϊκός 1-0 
ΠΑΣ Φλώρινα-Νίκη Αγκαθιάς 0-1 
Ρεπό: Θύελλα Σαρακηνών

 ª 3ος όμιλος
ΑΣ Μετέωρα-ΓΣ Αλμυρού 1-0 
ΑΟ Σελλάνων-Πιερικός 1-1 
Δίας Δίου-Ηρακλής Λάρισας 1-3 
ΑΟ Ποταμιάς-Οικονόμος Τσαριτσάνης 0-1 
Διαγόρας Στεφανοβικείου-Θησέας Αγριάς 2-1 
ΑΠΟ Αταλάντη-Ατρόμητος Παλαμά 2-1 
ΑΕ Καρίτσας-Διγενής Νεοχωρίου 1-0 

 ª 4ος όμιλος
Θιναλιακός-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 3-0 
Απόλλων Ευπαλίου-ΑΕ Ποντίων Κοζάνης 2-2 
Τηλυκράτης Λευκάδας-Σούλι Παραμυθιάς 
4-0 
ΑΕ Μεσολογγίου-Ναυπακτιακός Αστέρας 4-0 
ΑΕ Λευκίμμης-Αστέρας Ιτέας 3-0 α.α
Μακεδονικός Φούφα-Αναγέννηση Άρτας 
0-0 
ΑΟ Ανατολής-ΠΑΣ Πρέβεζα 2-0 

 ª 5ος όμιλος
Άνω Μερά-Ηλυσιακός 2-0 
Πανθηραϊκός-Καλλιθέα 1-1 
Φωστήρας-Άγιοι Ανάργυροι 1-0 
Κηφισιά-Κερατσίνι 2-1 
Άγιος Ιερόθεος-Ερμής Κορυδαλλού 5-0 
Ακράτητος-Θύελλα Καμαρίου 1-4 
Εθνικός-ΑΕ Μοσχάτου 2-1 

 ª 6ος όμιλος
Παλληνιακός-Θύελλα Ραφήνας 1-2 
ΑΟ Υπάτου-ΑΕΚ Τρίπολης 2-1 
Κόρινθος ’06-Μαρκό 1-4 
Ρόδος-Αχαρναϊκός 2-0 
Αιολικός-ΠΑΣ Κιθαιρών Καπαρελλίου 1-0 
Παναρκαδικός-Νέα Αρτάκη 0-1 
Ρεπό: Αήττητος Σπάτων

 ª 7ος όμιλος
ΠΣ “Η Σπάρτη”-Θύελλα Πατρών 1-0 
Παναργειακός-Πανγυθεατικός 2-0 
ΑΟ Διαβολιτσίου-Πανηλειακός 4-1 
ΑΟ Τσιλιβή-ΑΠΣ Ζάκυνθος ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΑΟ Βάρδας-Ερμιονίδα ΑΝΑΒΟΛΗ 
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Ναύπλιο 2017 ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Αστέρας Βλαχιώτη-Ολυμπιακός Ζαχάρως 5-0 

 ª 8ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Play Off
Γιούχτας-Επισκοπή 2-1 
Ηρόδοτος-Πανακρωτηριακός 2-1 
Play Out
Πόρος-Ρεθυμνιακός 2-2 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ατσαλένιος 1-0 
Ρεπό: Άγιος Νικόλαος

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
«Φωτιά» στη μάχη της ανόδου με γκέλα Ιωνικού

αθλητικά

Βαθμολογία Football League



74 13 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

H Λειψία έκανε το δικό της πάρτι 
στην κατάμεστη «Red Bull Arena», 
επικράτησε 3-0 της Τότεναμ και 
με δυο νίκες προκρίθηκε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της 
στα προημιτελικά του Champions 
League.

Η 
Λειψία είχε βάλει βάσεις πρό-
κρισης στο Λονδίνο και στη 
Red Bull Arena έκανε το δικό 
της πάρτι! Μεγάλη νίκη 3-0 

κόντρα στους Spurs και για πρώτη φο-
ρά βρέθηκε στους «8» του Champions 
League! Aντίθετα, η φιναλίστ της περ-
σινής διοργάνωσης, «πλήρωσε» 
τις σοβαρές απουσίες, αλλά 
και την αδυναμία του Μου-
ρίνιο να βρει λύσεις στην 
άμυνα! Eγραψε ιστορία ο 
Νάγκελσμαν, έγινε ο νεό-
τερος τεχνικός που παίρνει 
πρόκριση για τα προημιτελι-
κά της διοργάνωσης. 
Η Τότεναμ προσπάθησε να αιφ-
νιδιάσει τους γηπεδούχους, είχε μια 
υποψία ευκαιρίες με τον Λαμέλα, αλλά 
ως εκεί. Οι «Ταύροι» αντέδρασαν, πήραν 
τον έλεγχο και στην πρώτη τους φάσης 
βρήκαν δίχτυα. Επειτα από φάση διαρ-
κείας, η μπάλα έφτασε στον Ζάμπιτσερ, 
ο Αυστριακός έκανε το σουτ έξω από την 
περιοχή, ο Γιορίς δεν υπολόγισε σωστά 
και η Λειψία άνοιξε το σκορ. Με ανεβα-
σμένη ψυχολογία οι γηπεδούχοι, κυκλο-
φορούσαν ωραία τη μπάλα και στο 19’ 
απείλησαν ξανά, όταν ο Βέρνερ έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυ-
ρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Ωστόσο, 
τρία λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ! 
Εξαιρετική σέντρα από τον Ανχελίνιο, 
κεφαλιά του Σάμπιτζερ και ο Γιορίς είχε 
ευθύνη και στο 2-0! Ηταν το 37ο γκολ 
που δέχθηκε η Τότεναμ σε όλες τις διορ-
γανώσεις από τη στιγμή που ανέλαβε ο 
Μουρίνιο τα ηνία της ομάδας. Η Λειψία 
είχε τον απόλυτο έλεγχο, πίεσε για ένα 
τρίτο γκολ, αλλά ο Βέρνερ δεν κατάφερε 
ούτε τώρα να βρει δίχτυα σε εντός έδρας 
για το Champions League. Χρειάστηκε 
να φτάσουμε στο 42ο λεπτό της αναμέ-
τρησης για να κάνουν οι Spurs την πρώτη 
φάση, αλλά ο Λο Σέλσο από κοντά δεν 
μπόρεσε να νικήσει τον Γκουλάσκι. 
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε και η 

στιγμή που πάγωσε στο πρώτο τέταρτο 
τη Red Bull Arena ήρθε στο 53’ με τον 
τραυματισμό του Μουκιέλε. Ο Γάλλος 
από μια κόντρα έπεσε στο έδαφος και 
χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο. 
Η Τότεναμ αδυνατούσε να φανεί αντα-
γωνιστική, δεν κατόρθωσε να απειλή-
σει και μόλις μια ευκαιρία στο 74’ με τον 
Ντέλε Άλι ήταν ό,τι καλύτερο παρουσί-
ασε. Αντίθετα, η Λειψία βρήκε κι άλλο 
γκολ. Ο Φόρσμπεργκ πέρασε στο 86’ στη 
θέση του σκόρερ Ζάμπιτσερ κι ένα λεπτό 
αργότερα βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας 
το 3-0.

Βαλένθια – Αταλάντα 3-4
Πρόκριση της καταπληκτικής 

Αταλάντα στα προημιτελικά 
του Champions League στην 
παρθενική της συμμετοχή 
με δεύτερη τεσσάρα και 
τέσσερα γκολ (!) του Γιόζιπ 
Ίλιτσιτς.

Ξεχάστε το ιταλικό κατενά-
τσιο! Αυτή η Αταλάντα δεν 

καταλαβαίνει από διοργάνωση 
(Champions League), από αντίπαλο 

(Βαλένθια) ή αν το γήπεδο («Μεστάγια») 
είναι άδειο, λόγω του κοροναϊού.
Η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι 
ήταν πάλι απολαυστική στην επίθεση 
(και προβληματική στην άμυνα, για να τα 
λέμε όλα), νίκησε 4-3 τις Νυχτερίδες και, 
με συνολικό σκορ 8-4, πανηγύρισε την 
ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της 
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, 
στην πρώτη της συμμετοχή.
Απόλυτος πρωταγωνιστής του «διπλού» 
ο Γιόζιπ Ίλιτσιτς, ο οποίος έγινε ο πρώ-
τος παίκτης που σημειώνει τέσσερα (!) 
γκολ σε εκτός έδρας αγώνα ενός νοκ άουτ 
γύρου του Champions League.
Ο Σλοβένος εκμεταλλεύτηκε τα πέναλτι – 
δώρα του Μουχτάρ Ντιακαμπί, σκόραρε 
δις στο πρώτο ημίχρονο από την άσπρη 
βούλα (3’, 43’) και «χτύπησε» εκ νέου εις 
διπλούν στο δεύτερο (71’, 82’).
Η Βαλένθια, η οποία έψαχνε ένα θαύμα 
μετά το 4-1 του πρώτου αγώνα και χωρίς 
την βοήθεια των φιλάθλων της, ισοφά-
ρισε δύο φορές με τον Κέβιν Γκαμεϊρό 
(21’, 51’), έφτασε να προηγηθεί με τον 
Φεράν Τόρες (67’), αλλά έμεινε με την 
όρεξη για μια νίκη γοήτρου. Τα όνειρα 
της απίσ τευτης Αταλάντα δεν έχουν 
ταβάνι...

Λειψία - Τότεναμ 3-0

Οι «Ταύροι» γράφουν ιστορία

Τ
ον έχουν κατηγορήσει, και μεταξύ 
μας όχι άδικα, για την τακτική του... 
πούλμαν που χρησιμοποιεί συχνά. 
Ο Ντιέγο Σιμεόνε, όμως, επέλεξε 

το κατάλληλο παιχνίδι για να δώσει την 
πιο αποστομωτική απάντηση.
Η Λίβερπουλ κυριάρχησε, είχε πάνω 
από σαράντα τελικές και προηγήθηκε 
2-0 σε ένα «Άνφιλντ» που κόχλαζε, αλλά 
ο «Τσόλο» ευτύχησε να κάνει μια αλλαγή 
που έφερε τα πάνω – κάτω και τον έκανε 
τον θριαμβευτή της βραδιάς.
Ο Μάρκος Γιορέντε ήρθε από τον πάγκο 
για να ενισχύσει την μεσαία γραμμή και 
να κρατήσει μπάλα. Αυτός, όμως, με δύο 
γκολ και μια ασίστ, χάρισε στην Ατλέτικο 
Μαδρίτης μια από τις μεγαλύτερες προ-
κρίσεις στην ιστορία της, με νίκη 3-2 επί 
της Λίβερπουλ, η οποία παρέδωσε στην 
παράταση το στέμμα της πρωταθλήτριας 
Ευρώπης.
Οι Κόκκινοι ήθελαν νίκη με δύο γκολ δια-
φορά για να ανατρέψουν την ήττα τους με 
1-0 στην Μαδρίτη και ήταν στον σωστό 
δρόμο για να τα καταφέρουν μέχρι τα 
πρώτα λεπτά της παράτασης, βάσει διάθε-
σης, παιχνιδιού και ευκαιριών.
Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ με άπιαστη 
κεφαλιά (43’) και ο Ρομπέρτο Φιρμίνο με 
πλασέ – ριμπάουντ σε δική του κεφαλιά 
στο δοκάρι (94’) έδιναν σκορ πρόκρισης 
στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία 
στην κανονική διάρκεια είχε χάσει σωρεία 
ευκαιριών, εξαιτίας των καταπληκτικών 
αποκρούσεων του Γιάν Ομπλάκ, αλλά και 
του δοκαριού σε μια προσπάθεια του Άντι 
Ρόμπερτσον.
Ο Σλοβένος κράτησε όρθια την Ατλέτικο 
για να οδηγήσει το ματς στο έξτρα ημί-
ωρο, με τους Ροχιμπλάνκος να απειλούν 
ελάχιστα στο 90λεπτο έναν Αδριάν που 
έμελλε να εξελιχθεί σε μοιραίο στο πιο 
κρίσιμο σημείο.
Από λάθος γύρισμα του Ισπανού τερμα-
τοφύλακα, η Ατλέτικο βρήκε την ευκαι-
ρία να απειλήσει και ο Γιορέντε, με ωραίο 
σουτ έξω από την περιοχή (97’), νίκησε 
τον συμπατριώτη του και έβαλε ξανά τους 
φιλοξενούμενους στο κόλπο της οκτάδας. 
Δεν έμεινε εκεί, όμως.
Οκτώ λεπτά αργότερα (105’), με νέο εξαι-
ρετικό πλασέ έξω από την περιοχή, υπο-
χρέωνε την Λίβερπουλ να ψάξει δύο γκολ 
σε 15 λεπτά, ώστε να μην αποχαιρετή-
σει πρόωρα την κορυφαία διασυλλογική 

διοργάνωση.
Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν έδειξαν να 
έχουν άλλες (ψυχικές) δυνάμεις για να τα 
καταφέρουν. Δεν δημιούργησαν τις προ-
ϋποθέσεις για να μπουν ξανά στην μάχη 
και, στις καθυστερήσεις, ο Γιορέντε συν-
δυάστηκε ιδανικά με τον Άλβαρο Μοράτα 
και ο τελευταίος σφράγισε μια ιστορική 
πρόκριση για την Ατλέτικο.

Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ 
2-0
Τρεις σερί αποκλεισμοί ήταν… αρκε-
τοί για την Παρί σε αυτή τη φάση. Φέτος, 
αν και βρέθηκε ξανά με την πλάτη στον 
τοίχο, κατάφερε στο... παγωμένο Parc des 
Princes, να κάνει την ανατροπή (1-2 στο 
πρώτο ματς), να επικρατήσει 2-0 της Ντόρ-
τμουντ και να βρεθεί στα προημιτελικά. Ο 
Νεϊμάρ δεν έχει χάσει ποτέ εντός έδρας 
στο Champions League, πρόσθεσε τη 
δικιά του αστερόσκονη και οι Παριζιάνοι 
έδειξαν έτοιμοι να φτάσουν μέχρι τέλους. 
Παράλληλα, ο Τούχελ.. έσωσε τη θέση του 
με αυτή την πρόκριση!
Εξαιρετικοί οι φιλοξενούμενοι ανασταλ-
τικά και όποτε έβρισκαν χώρους προσπα-
θούσαν να απειλήσουν με τον Χάαλαντ. Η 
Παρί έγινε πιο πιεστική μετά το 20λεπτο, 
η κατοχή έφτασε στο 70% και στο 25’ είχε 
την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Ντι Μαρία 
έβγαλε σε θέση βολής τον Καβάνι, αλλά ο 
Μπούρκι έσωσε με το πόδι στο σουτ του 
Ουρουγουανού. Βέβαια, τρία λεπτά ήρθε 
το γκολ για τους Παριζιάνους! Από κόρνερ 
του Ντι Μαρία, ο Χακίμι... ξέχασε τον Νεϊ-
μάρ, ο οποίος με ωραία κεφαλιά πέτυχε το 
1-0. Η Παρί είχε πείσμα και στο 45’ πήρε 
το σκορ πρόκρισης! Έπειτα από διαδο-
χικά λάθη στη μεσαία γραμμή, ο Σαράμπια 
έκανε ωραία σέντρα και ο Μπερνάτ άψογα 
με προβολή διαμόρφωσε το 2-0.
Στην επανάληψη η Ντόρτμουντ μπήκε πιο 
δυνατά, πίεσε, αν και η πρώτη καλή φάση 
ήταν για την Παρί, αλλά ο Μπούρκι είχε 
εξαιρετική επέμβαση στο φάουλ του Ντι 
Μαρία. Οι Βεστφαλοί είχαν τον έλεγχο, όχι 
όμως την αποφασιστικότητα στην τελική 
τους ενέργεια. Ο Φαβρ πέρασε στο ματς 
τον Μπραντ, ο Τούχελ τον Μπαπέ, αλλά 
ο πρώτος ήταν αυτός που έδωσε ώθηση 
στην ομάδα του. Η Ντόρτμουντ είχε ένα 
δυνατό δεκάλεπτο (70΄-80’), ο Μπραντ 
δυο εξαιρετικά σουτ, αλλά το γκολ δεν 
ήρθε ποτέ για τους φιλοξενούμενους. 

Λίβερπουλ – Ατλέτικο 2-3 (παρ.)

This is Anfield, this is... Cholo!
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Ισόπαλο 1-1 έληξε το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι της 1ης αγωνι-
στικής των play-offs ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ.
Πολύ δυνατό ήταν το πρώτο μέρος του αγώνα στο Τσίρειο Στά-
διο με τις δύο ομάδες να μπαίνουν με γοργό ρυθμό στο γήπεδο 

και να δείχνουν αποφασιστικότητα για να πάρουν κεφάλι στο σκορ.
Ο Απόλλωνας κατάφερε πιο γρήγορα να ελέξεις τις κινήσεις και να 
πάρει τις πρωτοβουλίες, αλλά και να πάρει κεφάλι στο σκορ, όντας 
πιο επικίνδυνος.
Στο 13’ ο Ενσούε με φοβερό σε εκτέλεση γκολ άνοιξε το σκορ για τον 
Απόλλωνα. Το 1-0 έδωσε εκ νέου ψυχολογική ώθηση στους γηπεδού-
χους που πίεσαν ψηλά και έψαξαν και για δεύτερο γκολ.
Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και πεί-
σμωσε περισσότερο. Δημιούργησε κάποιες καλές ευκαιρίες, όμως 
ο Τάμαρι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος και εκεί είναι που του 
κόστισε για να φτάσει στην ισοφάριση.
Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0 για σκορ πρώ-
του ημιχρόνου.
Συντηρητικά μπήκαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο στην επανάληψη.
Από τη μια οι γηπεδούχοι επιδόθηκαν σε ένα παιχνίδι κατοχής της 
μπάλας για να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα και τον έλεγχο 
των κινήσεων. Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ έγινε πιο νευρικός και κάθε 
φορά που οι ποδοσφαιριστές του Ουζουνίδη έπαιρναν την μπάλα 
αναπτύσσονταν με ταχύτητα και όχι με καθαρό μυαλό.
Τελικά οι πρωταθλητές κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση με τη 
συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Ο Γένσεν από το σημείο του πέναλτι 
στο 62’ αρχικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Δημητρίου, στην επανα-
φορά όμως ήταν εύστοχος σημειώνοντας το 1-1.
Στο τελευταίο ημίωρο ο ρυθμός του αγώνα ανέβκηε. Οι δύο ομά-
δες κηνύγησαν το δεύτερο γκολ, δεν ρίσκαραν όμως και δεν έδωσαν 
χώρο στον αντίπαλό τους.
Έτσι συμβιβάστηκαν με το 1-1 για την πρώτη αγωνιστική των play-
offs.

ΈΝΠ – Ολυμπιακός 1-1: Μοίρασμα βαθμών στο «Τάσος 
Μάρκου»
Ένωση και Ολυμπιακός μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ύστερα 
από την ισοπαλία (1-1) στο «Τάσος Μάρκου» που έγινε ένα εξαιρετικό 
παιχνίδι από πλευράς ρυθμού. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παί-
ξουν καλό ποδόσφαιρο και αυτό φάνηκε από τις ευκαιρίες που χάθη-
καν στα δύο ημίχρονα.
Στο πρώτο ημίχρονο χάθηκαν ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο σημειώ-
θηκαν τα τέρματα, με τον Κοφί (64΄) να βάζει μπροστά την ομάδα του, 
αλλά ο Βαρέλα απάντησε (67΄) άμεσα για το τελικό αποτέλεσμα. Οι 
δύο ομάδες ανέβηκαν βαθμολογικά, με τους «βυσσινί» να φτάνουν 
τους 23 βαθμούς και τους «μαυροπράσινους» τους 25, αποκτώντας 
απόσταση από τον Εθνικό που βρίσκεται πιο κάτω στη βαθμολογία.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα, 
ενώ η ομάδα του Παραλιμνίου πηγαίνει μέσα στην Πάφος FC για μία 
δύσκολη αποστολή.

Νέα Σαλαμίνα-Εθνικός 2-2: «Πλούσιος» συμβιβασμός
Σε ένα συγκλονιστικό ματς Νέα Σαλαμίνα και Εθνικός συμβιβάστηκαν 
στο ισόπαλο 2-2 στο πλαίσιο  της 23ης αγωνιστικής του Πρωταθλή-
ματος.
Η Νέα Σαλαμίνα προηγήθηκε με τον Κίνγκσλεϊ στο 12 ,́ Εθνικός ισοφά-
ρισε στο 70 ,́ ο Σιαθάς στο 88΄έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ τους 
γηπεδούχους με Κοστόφσκι στο 90’+2΄να στον Εθνικό τον βαθμό της 
ισοπαλίας.

Μεγάλη νίκη για την Ανόρθωση, που 
κατάφερε να αντιδράσει μετά από 
δύο ήττες και να πάρει τη νίκη με 3-
0 επί της ΑΕΚ. Στο 5’ με αυτογκόλ ο 
Τρισκόφσκι έδωσε το προβάδισμα για 
τους γηπεδούχους, με τους Οκριασβίλι 
στο 52’ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ 
και τον Σίλτενφελντ στο 67’ με κεφαλιά να 
διαμορφώνουν το τελικό 3-0.

 

Ι
δανικά ξεκίνησε το παιχνίδι για την Ανόρθω-
ση, που μόλις στο 5΄πήρε το προβάδισμα στο 
σκορ.
Ο Ρούμπεν Ράγιος εκτέλεσε το φάουλ από 

δεξιά, ο Τρισκόφσκι επιχείρησε να 
πάρει την κεφαλιά για να απο-
μακρύνει, ωστόσο έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα της 
ομάδας του. Γκολ που 
ασφαλώς διευκόλυνε την 
ομάδα της Αμμοχώστου, 
που απέβαλ λε μπόλικη 
πίεση.
Η ΑΕΚ με τά το γκολ που 
δέχθηκε, επιχείρησε να αν τ ι-
δράσει. Κράτησε την μπάλα για ένα δεκάλεπτο 
ωστόσο παρά τις προϋποθέσεις που έφτιαξε, 

αυτές δεν μετουσιώθηκαν σε κλασσική ευκαιρία.
Η Ανόρθωση έφθασε κοντά στο δεύτερο γκολ στο 
20’, ο Γκαλίτσιος από δεξιά σέντραρε, ο Αρτυμα-
τάς πήρε την κεφαλιά αναγκάζοντας τον Τόνιο σε 
δύσκολη απόκρουση σε κόρνερ. Η Ανόρθωση επι-
χείρησε να βάλει πίεση στο διάστημα 20-30, κέρ-
δισε κόρνερ και φάουλ, δίχως όμως να καταφέρει 
να βρει άλλη μεγάλη φάση.
Από την πλευρά της η ΑΕΚ, έφθασε κοντά στο 
γκολ στο 31’. Ο Ναράνχο με εξαιρετική εκτέλεση 
φάουλ από τα 30 μέτρα, έστειλε την μπάλα στο 
δεξί κάθετο δοκάρι του Λόρια.
Στη συνέχεια και μέχρι τέλος του ημιχρόνου, το 
παιχνίδι παιζόταν κυρίως στη μεσαία γραμμή, με 
μπόλικες μάχες  και χωρίς φάσεις.
Ιδανικά ξεκίνησε το παιχνίδι το δεύτερο για την 
Ανόρθωση. Στο 52’ ο Οκριασβίλι μετά από ατο-

μική ενέργεια κέρδισε φάουλ στη γωνία της 
μεγάλης περιοχής. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
ίδιος , αιφνιδίασε τον Τόνιο και έγραψε το 2-0 
μέσα σε αποθέωση.
Η ΑΕΚ επιχείρησε να απαντήσει άμεσα. Στο 
αμέσως επόμενο λεπτό  ο Ναράνχο έφυγε 

όποιο βρήκε μπροστά του και με διαγώνιο 
σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα 

να περάσει μόλις δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι 
του Λόρια. Ο Κανέδα μάλιστα προχώρησε άμεσα 
και σε αλλαγή, με τον Ακοράν να επιστρατεύεται 

και τον Γιάννου να περνάει εκτός.
Ωστόσο η Ανόρθωση με άρτια οργά-
νωση, τακτικά πειθαρχημένη κράτησε 
μακριά την ΑΕΚ και με αντεπιθέσεις 
έψαξε το τρίτο γκολ που θα σφράγιζε τη 
νίκη της. Αυτό έγινε στο 67’ όταν μετά 
από κόρνερ του Ράγιος, ο Σίλτενφελντ 
με κεφαλιά έγραψε το 3-0.
Η Ανόρθωση μετά το 3-0 και με τη 
ψυχολογία στα ύψη, συνέχισε να είναι 
το αφεντικό μέχρι το τέλος της αναμέ-
τρησης, βρίσκοντας μάλιστα και φάσεις 
για να ανεβάσει και άλλο το δείκτη του 
σκόρ. Από την πλευρά της η ΑΕΚ, δεν 
κατάφερε να βρει διαδρόμους προς 
την εστία του Λόρια και έτσι μοιραία 
δέχθηκε την ήττα.
Ανόρθωση (Κετσπάγια): Λόρια, Σελίν, 
Σίλντενφελντ, Βργκοτς, Γκαλίτσιο, Κ. 
Αρτυματά, Νταουσβίλι, Μαργκάσα, 
Ανανίτζε, Ράγιος, Οκριασβίλι.
ΑΕΚ (Κανέδα): Τόνιο, Θάντι, Τρουγιόλς, 
Άμπραχαμ, Σπόλιαριτς, Τρισκόφσκι, 
Χέφελ, Φερνάντεθ, Μίκελ, Φακούντο, 
Γιάννου.

αθλητικά
Ανόρθωση-ΑΕΚ 3-0

Η «Μεγάλη Κυρία»… επέστρεψε!
Ά«Χ»αρος συμβιβασμός 
στη Λεμεσό
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αθλητικά

Κίνδυνος αποκλεισμού της Εθνικής 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

FIBA και η ΔΟΕ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ματαίωσης προολυμπιακών τουρνουά 
που είναι προγραμματισμένα από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου. Στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση 
να δοθούν τα τέσσερα «εισιτήρια» βάσει της κατάταξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αν 
υιοθετηθεί, τότε η Ελλάδα θα μείνει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. 

Η 
ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, που 
πριν απο λίγες ώρες χαρακτηρίστηκε επί-
σημα πανδημία από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, έχει προκαλέσει την α-

πώλεια χιλιάδων ζωών, έχει αλλάξει την ζωή και την 
καθημερινότητα στα περισσότερα σημεία του πλα-
νήτη και εσχάτως έχει βάλει προσωρινό «λουκέτο» 
και στον αθλητισμό.
Μετά την αναστολή των πρωταθλημάτων στο NBA, 
την Euroleague αλλά και στις διοργανώσεις της 
FIBA, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τις παγκόσμιες ομοσπονδίες όλων 
των αθλημάτων, όσον αφορά την διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων που είναι προγραμματισμέ-
νοι από τις 24 Ιουλίου έως και τις 9 Αυγούστου 
στο Τόκιο.
Όπως γίνεται αντιληπτό το ζήτημα που 
έχει άμεση προτεραιότητα είναι η 
τύχη των προολυμπιακών τουρνουά 
που προηγούνται των αγώνων, με 
την ΔΟΕ σε συνεργασία με την FINA 
να έχει ήδη αναβάλλει τα αντίστοιχα 
στις γυναίκες (Τεργέστη) και τους 
άνδρες (Ρότερνταμ) στο πόλο.
Εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει αρχίσει τις 
διαβουλεύσεις και με την FIBA για την τύχη 
των τεσσάρων προολυμπιακών τουρνουά, που 
είνα προγραμματισμένα να διεξαχθούν από τις 23 
έως τις 28 Ουνίου σε τέσσερις πόλεις (στο Σπλιτ, 
στο Βελιγράδι, το Κάουναςκαι στην Βικτόρια του 
Καναδά, όπου θα παίξει η Ελλάδα).
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του gazzetta.
gr, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει το σενά-
ριο να ματαιωθούν και τα τέσσερα τουρνουά και η 
πρόταση να δοθούν τα αντίστοιχα «εισιτήρια» στις 
ομάδες που είχαν την καλύτερη θέση στην κατάταξη 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας. Αν ισχύσει 
κάτι τέτοιο, τότε θα «επιβραβευθούν» οι ομάδες 
που τερμάτισαν αμέσως μετά από εκείνες που προ-
κρίθηκαν βάσει των βασικών κριτηρίων πρόκρισης.
Σε περίπτωση που προκριθεί αυτή η λύση, τότε 
μετά την διοργανώτρια Ιαπωνία, των καλύτερων 
θέσεων για κάθε ηπειρωτική ζώνη (Αργεντινή και 
Ηνωμένες Πολιτείες από Αμερική, Ισπανία και Γαλ-
λία από Ευρώπη, Νιγηρία από Αφρική, Ιράν από 
Ασία και την Αυστραλία από την Ωκεανία), οι τέσσε-

ρις εναπομείνασες ομάδες θα είναι η 5η Σερβία, η 
6η Τσεχία, η 8η Πολωνία και η 9η Λιθουανία!
Αυτό σημαίνει ότι η 10η Ιταλία και η 11η Ελλάδα 
θα μείνουν έξω, όπως και η Ρωσία, η Γερμανία, και 
η Τουρκία που τερμάτισαν από την 18η θέση και 
κάτω, αλλά και η Κροατία με την Σλοβενία, που 
έχουν κερδίσει την συμμετοχή τους στο προολυμπι-
ακό τουρνουά, βάσει του ranking της FIBA.
Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, άλλωστε ακόμη 
και η ίδια διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
βρίσκεται υπό εξέταση, ωστόσο, το παραπάνω 
σενάριο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, στην 
περίπτωση που οι δύο αρμόδιοι φορείς αποφασί-
σουν την ματαίωση των προολυμπιακών τουρνουά.

Αναβολή στο γαλλικό μπάσκετ 
ως τις 31 Μαρτίου!

Η διοργανώτρια αρχή του γαλλικού 
πρωταθλήματος μπάσκετ ανακοί-
νωσε επισήμως την αναβολή όλων 
των αγώνων που ήταν προγραμμα-
τισμένοι ως τις 31 Μαρτίου.  
Στη Γαλλία σημειώθηκε ο πρώ-

τος θάνατος από τον κοροναϊό σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Η οργανωτική 

επιτροπή της γαλλικής λίγκας συνεδρί-
ασε εκτάκτως στις 4 Μαρτίου κι ανακοίνωσε 

αρχικώς ότι το ανώτατο όριο θεατών σε έναν αγώνα 
είναι 4.700. 
Σήμερα, λοιπόν ανακοινώθηκε πως με απόφαση της 
διοργανώτριας αρχής, οι αναμετρήσεις που ήταν 
προγραμματισμένες το διάστημα 12-31 Μαρτίου 
αναβάλλονται.

Κατεβάζει ρολά και η Γερμανία!
Η διοργανώτρια αρχή της Bundesliga ανακοίνωσε 
πως όλοι οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ 
αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας.  
Η Bundesliga πραγματοποίησε σήμερα (12/3) έκτα-
κτη σύσκεψη παρουσία των εκπροσώπων όλων των 
ομάδων. 
Οι εξελίξεις με την έξαρση του κορονοϊού υποχρέ-
ωσαν τη μπασκετική λίγκα στη Γερμανία να κινητο-
ποιηθεί ανακοινώνοντας την αναστολή όλων των 
δραστηριοτήτων.
Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πραγματοποιήσουν 
νέα συνάντηση έπειτα από 14 μέρες.

Αναβολή στην 21η 
αγωνιστική της EKO Basket 
League

Ο 
ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την 
αναβολή της 21ης αγω-
νιστικής της EKO Basket 
League.

Οι αναμετρήσεις αυτού του Σαβ-
βατοκύριακου (14-15/03), για την 
21η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket 
League δεν θα γίνουν, όπως ανα-
κοινώθηκε επίσημα.
«Kατόπιν απόφασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ που 
ελήφθη ομόφωνα σήμερα (12/3), 
η διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής 
της EΚΟ Basket League που είχε 
ορισθεί για τις 14 και την 15 Μαρ-
τίου 2020 αναβάλλεται για προλη-
πτικούς λόγους δημόσιας υγείας. 
To Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΣΑΚΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις 
όσον αφορά το θέμα της εξάπλω-
σης του κορωνοιού και θα συνε-
δριάσει  για να λάβει απόφαση για 
τη συνέχεια του Πρωταθλήματος».

Ματαιώθηκαν οι προπο-
νήσεις στον Άρη!
Με απόφαση της διοίκησης της 
ΚΑΕ Άρης αποφασίστηκε η ματαί-
ωση των προπονήσεων της μπα-
σκετικής ομάδας του Άρη έως και 
την Κυριακή (15/3).
Στο πλαίσιο της προστασίας των 
αθλητών και της αποφυγής προ-
σβολής από τον κορωνοϊό, στον 
Άρη αποφασίστηκε η παροχή 
τετραήμερης άδειας σε όλους τους 
παίκτες. Στην ενημέρωσή της η 
ΚΑΕ Άρης αναφέρει… «μετά από 
συνεννόηση της διοίκησης της 
Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ και της τεχνικής ηγε-
σίας,  αποφασίστηκε να δοθεί 
ρεπό στους παίκτες από σήμερα 
(12/03) μέχρι και την Κυριακή 
(15/03). Η ομάδα θα επιστρέ-
ψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα 
(16/03), οπότε και θα γίνει επα-
νεκτίμηση της κατάστασης, ανα-
μένοντας και τις αποφάσεις του 
ΕΣΑΚΕ».

Απολυμάνθηκε το Αλεξάν-
δρειο
Σε απολύμανση όλων των χώρων 
του Αλεξανδρείου Μελάθρου 

προχώρησε η διεύθυνση των 
Εθνικών Κέντρων Θεσσαλονίκης 
προς αποφυγήν μετάδοσης του 
κορονοϊού.
Η απόφαση της διεύθυνσης των 
Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης περιλαμβά-
νει την πλήρη απολύμανση όλων 
των αθλητικών εγκαταστάσεων 
που λειτουργούν υπό την αιγίδα 
της και στο πλαίσιο αυτό, σήμερα 
το Αλεξάνδρειο θα είναι κλειστό 
για όλους τους αθλητές καθώς 
απολυμαίνεται. Λόγω αυτού, η 
προπόνηση της μπασκετικής ομά-
δας του Άρη θα γίνει στις εγκατα-
στάσεις της Χ.Α.Ν.Θ.

ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε ο 
Κωνσταντινίδης
Ο Νίκος Κωνσταντινίδης υπέβαλε 
την παραίτησή του μέσω επιστο-
λής στην ΚΑΕ και στον ΑΣ ΠΑΟΚ.
Ο Κωνσταντινίδης κατείχε τη θέση 
του αντιπροέδρου στο μπάσκετ, 
ωστόσο με επιστολή του γνωστο-
ποίησε την παραίτησή του.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
στην επιστολή, αποχωρεί για 
«λόγους ευθιξίας», αφού δέχθηκε 
«προσωπικές επιθέσεις» που τον 
θίγουν.
Μένει να φανεί αν γίνει αποδεκτή 
η παραίτησή του από τον πρόεδτο 
του Α.Σ. ΠΑΟΚ, Θανάση Κατσαρή 
και ποιος θα πάρει τη θέση του 
στο Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναχωρεί για τις ΗΠΑ ο 
Ρικ Πιτίνο
Ο Ρικ Πιτίνο αναχωρεί για Αμερική 
σήμερα (12/03), προκειμένου να 
είναι δίπλα στην οικογένειά του.
Η Euroleague, όπως και η EKO 
Basket League, κατέβασαν... ρολά, 
ελέω κορονοϊού και ο Αμερικανός 
προπονητής βρήκε την ευκαιρία 
να αναχωρήσει για την πατρίδα 
του.
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ φεύγει την Πέμπτη (12/03) 
από την Ελλάδα, για να ταξιδέψει 
στις ΗΠΑ και να είναι στο πλευρό 
της οικογένειάς του, στις δύσκολες 
αυτές στιγμές παγκοσμίως.
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