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σελ. 7

Η Ελλάδα δίνει περισσότερο απ’ ότι 
ο Καναδάς στους εργαζόμενους και 
τις επιχειρήσεις

Αυτά είναι τα μέτρα που έχει 
αποφασίσει να λάβει ο Καναδάς 

και το Οντάριο
σελ. 12
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Μόνο 
αυτοί που 

προσπάθησαν 
πολύ έχουν 

δικαίωμα στο 
παράπονο

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι και θέλω να σας βρίσκω καλά κι εννοώ 

100% από υγεία. Με προσοχή, με αγάπη, με αλλη-

λοσεβασμό στον συνάνθρωπο μας και με κατανό-

ηση ειδικά όταν υπάρχουν οικονομικά ζητήματα και διαφο-

ρές μεταξύ οικογενειών, επιχειρήσεων κλπ που όλοι λίγο-

πολύ περνάμε. Ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, δραματικές 

στιγμές, πρέπει ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να βρίσκουμε μεσαίες 

λύσεις ώστε να επιβιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι 

έως ότου με την βοήθεια του Θεού περάσει αυτή η παγκό-

σμια λαίλαπα που έχει παρασύρει τον πλανήτη Γη σε πρωτό-

γνωρες καταστάσεις, με την κυριότερη την ίδια την ύπαρξη 

του ανθρώπινου γένους. Χιλιάδες θάνατοι ανά την παγκόσμια 

επικράτεια χωρίς προς το παρόν να μπορούμε να αμυνθούμε 

μέχρι οι ΣΩΤΗΡΕΣ αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες-ερευνητές, 

να βρουν το αντίδοτο, το φάρμακο, το εμβόλιο για να σταμα-

τήσουν αυτό το κακό και ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Θέλω να κλείσω την σημερινή επικοινωνία μας με κάτι που 

θα δανειστώ από την συμπαθέστατη παρουσιάστρια Μαρία 

Μπεκατώρου και με έκανε να θέλω να σας το μεταφέρω κι 

ίσως παραδειγματιστούμε. Έγραψε λοιπόν:

«Και περνούν οι μέρες σαν νερό και φεύγουν οι στιγμές κι 

εμείς τις αφήνουμε γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν 

άλλες καλύτερες και η καθημερινότητα κυλάει και μαζί της κι 

εμείς... Και έτσι ξαφνικά μια μέρα νιώθεις ότι τίποτα δεν είναι 

όπως πριν... Δεν το υπολόγισες... Δεν εκτίμησες σωστά... Και 

ότι έβλεπες στις ταινίες και θεωρούσες υπερβολές είναι τώρα 

μπροστά σου! Και τώρα τρέχεις να προλάβεις τι; Αφού τώρα 

πρέπει να σταματήσεις...Σε πρόλαβαν τα γεγονότα. Και όλα 

γκρεμίζονται από την μια μέρα στην άλλη. Και όλα αυτά που 

θεωρούσες δεδομένα μέχρι χθες, σήμερα φαντάζουν πολύ-

τιμα...Και έτσι ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το να ζεις τη κάθε 

στιγμή και την κάθε μέρα όσο πιο δυνατά μπορείς δεν είναι 

ρομαντικό σενάριο μιας γαλλικής κομεντί, είναι η αλήθεια της 

ζωής και πρέπει να σε διδάξει. Γιατί πολύ απλά η ζωή είναι 

ωραία, οι στιγμές πολύτιμες και όλοι οι άνθρωποι είμαστε 

ίσοι! Υπομονή. Κουράγιο. Δύναμη.»

Σε όλους τους φίλους μου αναγνώστες εδώ στον Καναδά, 

στην Αμερική και στην Ελλάδα ή όπου αλλού ενημερώνεστε 

από την HELLAS NEWS προσπαθήστε οικογενειακά, ατομικά, 

κοινωνικά να είστε και να είμαστε ταπεινοί, ενωμένοι και όσοι 

μπορούν να βοηθήσουν αυτούς που περνούν δύσκολες στιγ-

μές ακόμα και επιβίωσης γιατί ΝΑΙ ξέρω περιπτώσεις συναν-

θρώπων μας που έχασαν την δουλειά τους και δεν μπορούν 

να πληρώσουν το ενοίκιο του δωματίου που μένουν.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, όλοι ΜΑ ΟΛΟΙ ειδικά αυτοί που 

ο Θεός βράβευσε τιμιότητα, εργατικότητα και πρόκοψαν όσο 

μπορούν να βοηθήσουν συμπατριώτες μας που πραγματικά 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Εμείς με απίστευτα τεράστιες θυσίες κι αγώνες προσπα-

θούμε να τυπώνουμε την HELLAS NEWS για να σας ενημε-

ρώσουμε εκτιμώντας την μεγάλη αγάπη κι υποστήριξη από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και των επιφανών Ελλήνων 

του Τορόντο. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ 

ΜΗΝ ΣΗΚΩΘΕΙΣ… ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ! ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ…

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Η Ελλάδα δίνει περισσότερο απ’ ότι ο Καναδάς στους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις

Δ
ραστικά μέτρα για την στήριξη των περίπου 
800.000 εργαζομένων που πλήττονται εξήγ-
γειλε το οικονομικό επιτελείο σε μια προσπά-
θεια να περιορίσει το κύμα των απολύσεων 

που φαίνεται ότι θα σαρώσει την αγορά εργασίας.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης: «Η εικόνα της αγοράς εργασίας έως σήμερα για το 
μήνα Μάρτιο είναι απογοητευτική έως τραγική. Όπως 
τόνισε και στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, οι επι-
χειρηματίες δεν πρέπει αναίτια και αδικαιολόγητα να 
προχωρούν σε απολύσεις και να εκδηλώνουν κατα-
χρηστικές συμπεριφορές. Όλα τα ευνοϊκά μέτρα στήρι-
ξης για τις επιχειρήσεις συνδέονται άρρηκτα με ρήτρα 
διατήρησης θέσεων εργασίας. Έχουμε πει ότι την μάχη 
κατά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης θα πρέπει να την 
δώσουμε και να συμβάλουμε όλοι μαζί. Πολιτεία, επι-
χειρήσεις, εργαζόμενοι. Πρέπει πάση θυσία να δια-
σφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή! Πρέπει το τέλος της 
κρίσης να μας βρει υγιείς αλλά και την κοινωνία όρθια 
και ζωντανή. Γι’ αυτό και ως κυβέρνηση και Υπουργείο 
Εργασίας λαμβάνουμε έκτακτα αλλά αναγκαία μέτρα». 
Τα έκτακτα μέτρα προβλέπουν:
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επι-
χειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προ-
ϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών 
και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων 
χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.
2. Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχει-
ρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν 
εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή 
λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.
3. «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, 
για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απρι-
λίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους 
εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουρ-
γία τους βάσει ΚΑΔ, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο 
10ήμερο του Απριλίου.
4. Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζο-
μένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους 
μισθό.
Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
1. Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, 
καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 

του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο (2) ακόμη 
μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης 
επιδόματος λήγει την 31η Μαρτίου
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
1. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύ-
θερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός 
Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυ-
ξήσεις.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
1.Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός 
Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και 
προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται.
2. Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε 
ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επι-
χειρήσεις που πλήττονται.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
1. Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσω-
πικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης των 
θέσεων εργασίας.
2.Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρε-
σιών Ιατρού Εργασίας, την άρση των διοικητικών εμπο-
δίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς, και ιδίως 
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομέ-
νων και της δημόσιας υγείας.

Οι επιχειρηματίες να σταματήσουν τις απο-
λύσεις, λέει ο Βρούτσης
Έκκληση προς τον επιχειρηματικό κόσμο να σταματήσει 
τις απολύσεις έκανε από την Βουλή ο κ. Γιάννης Βρού-
τσης επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική στην 
παρούσα συγκυρία που η πανδημία δοκιμάζει την κοι-
νωνική συνοχή είναι «οικονομικά και ηθικά λάθος».
Με αφορμή τα αρνητικά στοιχεία της Εργάνη που δεί-
χνουν ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκαν 41.000 απολύσεις, ο κ. Βρούτσης 
είπε: «Υπάρχει πανικός. Οι εργοδότες προχωρούν σε 
απολύσεις που θεωρώ άδικες και αδικαιολόγητες. Δεν 
μπαίνει λουκέτο σε επιχειρήσεις αλλά διοικητική, προ-
σωρινή αναστολή της λειτουργίας τους. Κάνω έκκληση 
να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες - οι οποίες νομικά 
μπορούν να έχουν έρεισμα - αλλά δεν είναι οικονομικά, 
κοινωνικά και ηθικά σωστές. Από αυτή την κρίση ή θα 
βγούμε όλοι όρθιοι ή κανείς. Έχουμε υποχρέωση να 
συμβάλουμε όλοι, εργαζόμενοι και εργοδότες. Ας δουν 
το “εμείς” και όχι τον εαυτό τους».
«Οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, 
θα ανοίξουν και πάλι. Δεν μπαίνει λουκέτο. Πρέπει την 
επόμενη ημέρα να είμαστε όλοι μαζί για να σηκωθεί το 
αμορτισέρ της οικονομίας.
Το μέτρο που πήραμε περί απαγόρευση απολύσεων 
στις επιχειρήσεις που διέκοψαν προσωρινά την λει-
τουργία τους είναι πρωτόγνωρο. Δεν συνάδει με κανο-
νικές συνθήκες αλλά δεν έχουμε κανονικές συνθήκες» 
είπε για να προαναγγείλει τρίτο πακέτο μέτρων που θα 
περιλαμβάνει την επιδότηση ενοικίου.
Τέλος, ο υπουργός παρουσίασε τροπολογία για τον 
Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τρά-
πεζας της Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ) υποστηρίζοντας ότι με τη 
ρύθμιση «σώζονται οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι 
και η ίδια η τράπεζα». 

Μέτρα για τη στήριξη περίπου 
800.000 εργαζομένων που 
πλήττονται - Τραγική η εικόνα 
της αγοράς εργασίας το Μάρτιο, 
λέει ο υπουργός Εργασίας - Τι 
προβλέπεται για το επίδομα 
στους εργαζόμενους
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επικαιρότητα

Γ
ια «τρομακτική, χωρίς προηγούμε-
νο» εικόνα έκανε λόγο ο υπουργός 
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μιλώ-
ντας για τις απολύσεις των τελευταί-

ων 18 ημερών στην Ελλάδα, εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού.   
Όπως αποκάλυψε ο κ. Βρούτσης, σύμ-
φωνα με τα έως τώρα στοιχεία του συστή-
ματος ΕΡΓΑΝΗ, από τις αρχές του Μαρτίου 
μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης, 18 του 
μηνός, έχουν χαθεί περίπου 41.000 θέσεις 
εργασίας.
Ο ίδιος τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που 
δημοσιοποιεί στοιχεία πριν το κλείσιμο 
του μήνα, τονίζοντας πως «οι επιχειρή-

σεις δεν έχουν βάλει λουκέτο, υπάρχει μία 
αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων 
για ένα διάστημα, έτσι πρέπει να το βλέ-
πουμε».
«Απαγορεύεται η απόλυση από σήμερα [...] 
δεν μπορούμε να έχουμε αναδρομική ισχύ 
στο μέτρο το συγκεκριμένο» είπε ακόμη ο 
υπουργός, αναφερόμενος στα μέτρα που 
ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση.
Κατά την πρωινή παρουσίαση των έκτα-
κτων οικονομικών μέτρων για τις επιχει-
ρήσεις, ο υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι 
«ρήτρα» για να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
στήριξης, αποτελεί η διατήρηση των υφι-
στάμενων θέσεων εργασίας.

Βρούτσης: Τρομακτική η εικόνα του 
Μαρτίου - Χάθηκαν 41.000 θέσεις

Κορωνοϊός: Γιατί μπήκαν σε 
καραντίνα τα δύο χωριά της 
Κοζάνης 

Τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγάσια 
έχουν μπει σε καραντίνα από τις 
13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 
επειδή έχουν εντοπιστεί κρούσματα 
- Η καραντίνα περιλαμβάνει 
απαγόρευση εισόδου-εξόδου στα 
δύο χωριά 

Π
ρόκειται για τα χωριά Δαμασκη-
νιά και Δραγάσια.
Nοσηλεύτρια του «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Βοϊου 

μίλησε στο protothema.gr και εξήγησε για 
ποιο λόγο τα δύο χωριά Δαμασκηνιά και 
Δραγάσια βρίσκονται σε καραντίνα.
«Υπάρχουν κρούσματα και στα δύο 
χωριά, Δαμασκηνιά και Δραγάσια και για 
αυτό το λόγο έχουν τεθεί σε καραντίνα 
από τις 13.00 το μεσημέρι. Ο 90χρονος, 
ο οποίος ήταν θετικός στον κορωνοϊό και 
άφησε την τελευταία του πνοή στο Μπο-
δοσάκειο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας, 
το περασμένο Σάββατο , είχε καταγωγή 
από τη Δραγασιά.
Επίσης νοσηλεύονται στο Μποδοσάκειο 
Νοσοκομείο, άτομα με κρούσματα του 
κορονοϊού που έχουν καταγωγή από τη 
Δαμασκηνιά. Μας δόθηκε εντολή από το 
Δήμαρχο να βοήθησουμε αυτούς τους 
ανθρώπους με τρόφιμα και χάπια. Θα 
πηγαίνουν κάποια άτομα που θα ορίσει 
ο Δήμαρχος, με στολές και γάντια και θα 
επισκέπτονται τα άτομα αυτά στα δύο 
χωριά ώστε να μην πεινάσουν όλο αυτό 
το διάστημα που θα είναι σε καραντίνα. 
Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και χρειά-
ζεται μεγάλη προσοχή».
Η καραντίνα περιλαμβάνει απαγόρευση 
εισόδου-εξόδου στα δύο χωριά, και προ-
σέγγιση μόνο των συνεργείων των υπη-
ρεσιών Υγείας αλλά και του δήμου για την 
τροφοδοσία των χωριών με τρόφιμα και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Στο μεταξύ, έκκληση στους κατοίκους 
της Δαμασκηνιάς, της Δραγασιάς αλλά 
και στο σύνολο των δημοτών του Δήμου 
Βοΐου «να περιορίζονται στις κατοικίες 
τους και να μην μετακινούνται χωρίς να 
υπάρχει σοβαρός λόγος», απηύθυνε ο 
δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.
Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων των δύο οικισμών, Δαμασκη-
νιάς και Δραγασιάς, που στην πλειονό-
τητά τους είναι ηλικιωμένοι, ο Δήμος θα 
διαθέσει, σύμφωνα με τον κ. Ζευκλή, 
συνεργείο που θα εξυπηρετεί την τρο-

φοδοσία των δύο χωριών, που έχουν 
παρουσιάσει κρούσματα κορονοϊού και 
μάλιστα έχουν έναν νεκρό, με φάρμακα 
και τρόφιμα.
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εάν οι δύο 
οικισμοί έχουν τεθεί σε καραντίνα, ο 
δήμαρχος Βοΐου ήταν κατηγορηματικός, 
τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κάποια ανα-
κοίνωση από την ΓΓΠΠ ή τον ΕΟΔΥ» και 
προσέθεσε ότι «με πρωτοβουλία μας προ-
σπαθούμε να στηρίξουμε τα δύο χωριά, 
που παρουσίασαν κρούσματα και να διευ-
κολύνουμε την διαβίωση των κατοίκων».
Τα παραπάνω χωριά είναι από τα πιο 
ορεινά του δήμου Βοΐου και απέχουν 35 
λεπτά από την πιο κοντινή κωμόπολη και 
το Κέντρο υγείας Τσοτυλίου. Οι κάτοι-
κοι μόνο των δύο διαμερισμάτων μπο-
ρούν να καλούν στο 6955954030. Επίσης, 
ο δήμος έχει μεριμνήσει και για τη στή-
ριξή τους με ομάδα ψυχολόγων και Κοι-
νωνικών Λειτουργών στα εξής τηλέφωνα: 
6944186453, 6977975028, 6977784850, 
2465022636 και 6941436875.
Για θέματα υγείας, μπορούν οι πολίτες να 
τηλεφωνούν στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου 
(2468 350000) και το Κέντρο Υγείας Σιά-
τιστας (2465350000) καθώς και στο 1135 
(ΕΟΔΥ).
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του 
Δήμου Βοϊου:
«Παρακαλούμε τους κατοίκους της Δαμα-
σκηνιάς και της Δραγασιάς ιδιαίτερα αλλά 
και το σύνολο των δημοτών μας να περιο-
ρίζονται στις οικίες τους και να μην μετακι-
νούνται χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.
Για την εξυπηρέτηση των οικισμών Δαμα-
σκηνιάς και Δραγασιάς ο Δήμος διαθέ-
τει συνεργείο το οποίο θα εξυπηρετεί την 
τροφοδοσία τους με φάρμακα και τρό-
φιμα. Για την εξυπηρέτησή σας καλέστε 
στο 6955954030. (αποκλειστικά κάτοικοι 
των δύο διαμερισμάτων).
Επίσης ομάδα ψυχολόγων και κοινωνιολό-
γων απαντά στα τηλέφωνα
6944186453
6977975028
6977784850
2465022636
6941436875
Για ανάγκη εξυπηρέτησης από τις υπηρε-
σίες του δήμου παρακαλώ τηλεφωνήστε 
στο 2465 350110.
Για θέματα υγείας συνεχίζετε να τηλεφω-
νείτε στο κέντρο Υγείας Τσοτυλίου 2468 
350000 και το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας 
2465350000 και το 1135 ΕΟΔΥ».
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Για την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ η οποία επεκτείνεται μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. «800 ευρώ έως τα τέλη Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που 
εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του τζίρου τους», ανέφερε.  

Γ
ια την έκτακτη ενίσχυση των 
800 ευρώ η οποία επεκτείνε-
ται μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. «800 ευ-

ρώ έως τα τέλη Απριλίου και σε ό-
σους απασχολούνται σε επιχειρήσεις 
που εξακολουθούν να λειτουργούν 
με μείωση του τζίρου τους», ανέφε-
ρε. 
Το τρίτο του διάγγελμα για τον κορο-
νοϊό απηύθυνε στον ελληνικό λαό ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, προκειμένου να εκθέσει τα νέα 
μέτρα που ελήφθησαν.
Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε πως επε-
κτείνεται η ενίσχυση των 800 ευρώ, 
ενώ τόνισε πως το δώρο του Πάσχα 
θα δοθεί στο ακέραιο, αφήνοντας 
ανοιχτό το πότε θα γίνει η καταβολή 
των χρημάτων τονίζοντας πως θα 
ανακοινωθεί από τα συναρμόδια 
Υπουργεία. 
Μάλισ τα συμπλήρωσε πως θα 
πάρουν έκτακτο δώρο Πάσχα οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές αλλά και 
όσοι εργάζονται στην Πολιτική Προ-
στασία, τονίζοντας πως δουλεύουν 
νυχθημερόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σχε-
τικά με την οικονομία
«Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ 
δύσκολοι και για την οικονομία. 
Τώρα, ωστόσο, έχουμε περισσότερα 
όπλα στη φαρέτρα μας για να στηρί-
ξουμε τον κόσμο της εργασίας και της 
παραγωγής.
Μετά την απαλλαγή μας από τα 
δυσβάσταχτα υπερπλεονάσματα του 
παρελθόντος, η χθεσινή απόφαση 
της ΕΚΤ εντάσσει για πρώτη φορά και 
τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης.
Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια 
κρίσης, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται 
ακριβώς όπως οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατό-

τητα να υλοποιήσουμε ένα πολύ πιο 
φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξης 
της πραγματικής οικονομίας. Το πρό-
γραμμα αυτό είναι δυναμικό και θα 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξε-
λίξεις.
Σήμερα, ανακοινώνω ότι ο Προϋπο-
λογισμός του Κράτους αναθεωρείται. 
Έτσι, πέραν των μέτρων που έχουν 
ήδη δρομολογηθεί, ύψους 3,8 δισ., 
θα διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. 
για τη στήριξη της οικονομίας από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Και 
τουλάχιστον αλλά τόσα από τον ανα-
σχεδιασμό του ΕΣΠΑ.
Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., 
χωρίς τις προβλέψεις για την παροχή 
προσθετής ρευστότητας στις επιχει-
ρήσεις από τα διαθέσιμα χρηματο-

δοτικά εργαλεία.
Κατά συνέπεια, μπορώ σήμερα να 
ανακοινώσω ότι επεκτείνεται ο έκτα-
κτος μισθός των 800 ευρώ έως τα 
τέλη Απριλίου και σε όσους απασχο-
λούνται σε επιχειρήσεις που εξακο-
λουθούν να λειτουργούν με μείωση 
του τζίρου τους.
Το μέτρο, λοιπόν, εν αφορά μόνο τις 
επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λει-
τουργία τους, αλλά τη μεγάλη πλει-
ονότητα των εργαζόμενων στον ιδι-
ωτικό τομέα. Των οποίων το κράτος 
θα καλύψει και όλες τις ασφαλιστικές 
εισφορές.
Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα 
λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
της χώρας. Και για αυτούς θα ανα-

σταλεί επίσης η υποχρέωση καταβο-
λής εισφορών.
Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν 
και όλοι όσοι απολύθηκαν ή εξα-
ναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 
1η Μαρτίου μέχρι και χθες. Φρο-
ντίζουμε, πέρα και πάνω από όλα, 
αυτούς που χτυπήθηκαν πρώτοι και 
πιο σκληρά από την κρίση.
Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί 
στο ακέραιο από όλους τους εργοδό-
τες προς όλους τους εργαζόμενους, 
όπως ακριβώς το δικαιούνται.
Ο ακριβής χρόνος καταβολής του 
θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια 
Υπουργεία.
Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δώρο 
Πάσχα θα πάρουν φέτος οι ήρωες 
με τις πράσινες και τις λευκές μπλού-
ζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 
της χώρας αλλά και οι υπάλληλοι της 
Πολιτικής Προστασίας, που δουλεύ-
ουν νυχθημερόν για να κρατήσουν 
όλους μας υγιείς.
Θέλω να τονίσω, για άλλη μια φορά, 
ότι κανείς στην πατρίδα μας δεν θα 
μείνει μόνος μέχρι να περάσει κι 
αυτή η περιπέτεια.
Και η προσωπική μου δέσμευση 
είναι να μην πάψω να αγωνίζομαι για 
έναν διπλό στόχο.
Ο μεγαλύτερος πλούτος του τόπου 
μας είναι οι άνθρωποί του, οι Ελλη-
νίδες και οι Έλληνες, και η δική τους 
υγεία είναι η πρώτη μου φροντίδα.
Αλλά και η ευημερία τους αποτε-
λεί ταυτόχρονα προτεραιότητα. Η 
κυβέρνηση λοιπόν, θα κρατήσει 
ζωντανό τον σπόρο της ανάπτυξης 
που είχε ήδη αρχίσει να καρποφορεί.
Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι 
καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο 
φωτεινή αν μείνουμε υπεύθυνοι 
και πειθαρχημένοι. Ενωμένοι αλλά 
μακριά ο ένας από τον άλλο!
Μένουμε σπίτι, μένομε αισιόδοξοι, 
μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε 
-πάνω απ’ όλα- υγιείς!»

Μητσοτάκης: «Επεκτείνεται η ενίσχυση 
των 800 ευρώ, στο ακέραιο η καταβολή 
του δώρου του Πάσχα»

Κορωνοϊός: Οι γυναίκες 
«αντέχουν», οι άνδρες το... 
αδύναμο φύλο 

Η 
γενική τάση που είχε διαφανεί από το εξωτερι-
κό και κυρίως από την Ιταλία όπου η επιδημία 
καλπάζει, πριν ο κορωνοϊός κάνει την εμφάνι-
σή του στην Ελλάδα, ήταν πως «επιλέγει» να 

προσβάλει σοβαρά, κατά κύριο λόγο, άνδρες.
Η τάση αυτή φαίνεται να είναι μάλλον κανόνας, καθώς 
επαληθεύεται και στη χώρα μας, από την καθημερινή 
καταγραφή κρουσμάτων κορωνοϊού και κυρίως, αυτών 
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατι-
κής θεραπείας αλλά κι εκείνων που δεν καταφέρνουν, 
τελικά, να κρατηθούν στη ζωή.
Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε και ο Σωτήρης Τσιόδρας 
στην ενημέρωση της Πέμπτης, «τα περισσότερα κρού-
σματα της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στην 
Αθήνα και επιβεβαιώνεται και στην Ελλάδα ότι οι περισ-
σότεροι ασθενείς είναι άνδρες».
Είναι χαρακτηριστικό πως και οι έξι νεκροί σε Αθήνα, 
Πάτρα και Καστοριά ήταν άντρες με υποκείμενα νοσή-
ματα που επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας τους 
όταν προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό. Ακόμη, άντρες 
είναι οι 16 ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι στις μονάδες ετνατικής θεραπείας, όπως ανέφερε ο 
λοιμωξιολόγος.
Μάλιστα, ο κ. Τσιόδρας πρόσθεσε πως τα ποσοστά 
θανάτων παγκοσμίως είναι πολύ υψηλότερα για τους 
άνδρες από τις γυναίκες.

 Έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου να σταμα-
τήσουν οι ανεύθυνες συμπεριφορές
Για απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά πολιτών 
που παρουσιάζουν συμπτώματα με πυρετό, βήχα και 
καταρροή και δεν ακολουθούν τις οδηγίες που ΕΟΔΥ να 
απομονωθούν στο σπίτι, κάνει λόγο με επείγουσα, όπως 
τη χαρακτηρίζει ανακοίνωση του ο ο Ιατρικός Σύλλογος 
Χαλκιδικής.
Προσθέτει ότι οι πολίτες «συνεχίζουν να κυκλοφορούν 
σκεπτόμενοι αφελώς και ανεύθυνα ότι επειδή έχουν ήπια 
συμπτώματα δεν αποτελούν κίνδυνο» ενώ τονίζει ότι 
τέτοιες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί σε όλο τον 
νομό.
«Από την καθημερινή καταμέτρηση υπόπτων κρουσμά-
των που κάνουμε στον Ιατρικό Σύλλογο φαίνεται ότι ο 
αριθμός υπόπτων περιστατικών είναι σημαντικός και 
αρχίζει να αυξάνεται», σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος 
Χαλκιδικής ζητάει από τις επιχειρήσεις που ακόμα λει-
τουργούν να τηρούν αυστηρά μετρά ασφαλείας και από 
τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με όσους νοσούν 
και κυκλοφορούν.
«Τέλος οι συμπολίτες που νομίζουν ότι «δεν έχουν 
κάτι», επειδή αυτοί «ξέρουν και ερμηνεύουν καλύτερα» 
παρόλο που έχουν ήπια συμπτώματα σε μια φυσιολο-
γική καθημερινότητα θα ήταν απλά ενοχλητικοί υπό τις 
παρούσες συνθήκες όμως πρόκειται για απερίσκεπτη και 
επικίνδυνη συμπεριφορά», καταλήγει.

επικαιρότητα
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Θα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά 
πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας 
και τρία ξενοδοχεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη

Τ
ην αναστολή λειτουργίας και των ξε-
νοδοχείων 12μηνης λειτουργίας α-
νακοίνωσε το Υπουργείο Τουρισμού 
μέχρι και τα τέλη Απριλίου.

Η απόφαση της κυβέρνησης λαμβάνεται, 
όπως αναφέρεται, με «γνώμονα την προ-
στασία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 
και θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα της 22ας 
προς 23η Μαρτίου». 
Προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ανάγκες 
επισκεπτών θα υπάρχει η υποχρέωση να 
λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα 
περιφερειακής ενότητας και από 3 ξενοδο-
χεία αντίστοιχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Σημειώνεται εδώ ότι ήδη 
από το περασμένο Σάββατο 
έχει ληφθεί η απόφαση για 
το κλείσιμο των ξενοδο-
χείων εποχικής λειτουργίας 
(resorts), η πλειονότητα των 
οποίων ούτως ή άλλως ήταν 
αυτή την περίοδο κλειστά. 
Η σχετική πρωτοβουλία κρί-
θηκε απαραίτητη προκειμέ-
νου οι ξενοδόχοι να μην πληρώσουν τυχόν 
ρήτρες στο πλαίσιο των συμβολαίων με τα 
τουριστικά γραφεία και τους tour operators 
του εξωτερικού. Απόφαση για προσωρινό 
κλείσιμο έχει ληφθεί και για τα ενοικιαζό-
μενα μικρά καταλύματα (σ.σ. όχι τα σπίτια 
ιδιωτών που μπορεί να διατίθενται μέσα 
από τις πλατφόρμες Airbnb, Homeaway, 
booking.com κ.τ.λ.).
Πιο πολύπλοκο ήταν το ζήτημα για μία «ορι-
ζόντια» απόφαση στα αστικά ξενοδοχεία 
που είναι συνεχούς ή 12μηνης λειτουργίας 
από την στιγμή που αυτά εξυπηρετούν ταξι-
διώτες αλλά και επισκέπτες της πόλης που 
μπορεί να έρχονται για ιατρικούς ή άλλους 
σκοπούς.
Μετά από τα συνεχιζόμενα αιτήματα από 
ουκ ολίγους ξενοδόχους σε όλη την Ελλάδα, 
με επιστολές Ενώσεων Ξενοδόχων (Πελο-
ποννήσου, Θεσσαλονίκης κ.τ.λ.) που έχουν 
φθάσει από τις αρχές της εβδομάδας στο 
γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Mητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς 
κρίθηκε τελικά σκόπιμο να ληφθεί η σχετική 
απόφαση.
Πολύ περισσότερο δε από την στιγμή που 

τα περισσότερα αστικά ξενοδοχεία σε 
όλη την Ελλάδα είχαν πληρότητες κάτω 
του 10%, έχοντας σε πολλές περιπτώσεις 
πελάτες μετρημένους στα …δάχτυλα του 
ενός χεριού. Χθές οι ξενοδόχοι της Αθή-
νας, σε επιστολή τους προς τον Πρωθυ-
πουργό περιέγραφαν ακριβώς αυτό, ότι 
τα μηνύματα που φτάνουν από τα ξενοδο-
χεία -μέλη, είτε αυτά είναι ξενοδοχεία μεγά-
λων πολυεθνικών αλυσίδων, είτε μεγάλες ή 
μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, σε 
όλες τις περιοχές της Αττικής και σε όλες τις 
κατηγορίες αστεριών, αφορούν χωρίς ίχνος 
υπερβολής «άδεια κτήρια». Από τις δε κρα-
τήσεις, οι περισσότερες εξ αυτών και έως 
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ακυρώθηκαν 
ήδη - απ’ τα μέσα ή τα τέλη Φεβρουαρίου. 
Ελάχιστες κρατήσεις έχουν μεταφερθεί σε 
ένα άγνωστο και αόριστο μέλλον και όλες οι 
διαδικασίες πωλήσεων έχουν ‘παγώσει’ σε 

βάθος χρόνου.
Εν τω μεταξύ νωρίτερα 
και απαντώντας στην 
κριτική που έχει ασκη-
θεί από τον ΣΥΡΙΖΑ 
από τις κ.κ. Ε. Αχτσιό-
γλου και Κ. Νοτοπού-
λου ως προς τα μέτρα 
που λαμβάνει η κυβέρ-
νηση για την στήριξη 

των εργαζομένων ο υπουργός Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε ότι «το
υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το 
υπουργείο Εργασίας νομοθετεί και εφαρ-
μόζει άμεσα ένα ευρύ δίχτυ προστασίας για 
όλες τις πληττόμενες κατηγορίες εργαζομέ-
νων από το αιφνίδιο κλείσιμο των επιχειρή-
σεων λόγω της πανδημίας. Αναλαμβάνουμε 
ειδικά μέτρα στήριξης των εποχικά εργαζο-
μένων.
 Ειδικότερα:
-Οι εργαζόμενοι των οποίων έληξε η κάρτα 
ανεργίας τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο  θα λάβουν επιπλέον το επίδομα 
ανεργίας για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
-Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου, 
οι οποίοι υπό ομαλές συνθήκες δε θα είχαν 
απώλειες εισοδημάτων,  θα λάβουν το 
ειδικό προνoιακό επίδομα των 800 ευρώ.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι προστατεύονται 
από απόλυση από τις 18/3 και μετά. Όμως, 
ακόμα και για όσους απολύθηκαν πριν από 
την ημερομηνία αυτή, θα υπάρξει συγκε-
κριμένη μέριμνα και ειδικό χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας, 
ώστε να προστατευθούν εισοδηματικά».

Κλείνουν τα ξενοδοχεία μέχρι 
τέλη Απριλίου 

Ανάσα 12 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ στην 
Ελλάδα με παρέμβαση Μητσοτάκη 

Έ
κτακτο πρόγραμμα αγοράς ομο-
λόγων λόγω της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού ύψους 750 δισ. 
ευρώ, ανακοίνωσε μετά από έ-

κτακτη τηλεδιάσκεψη τα μεσάνυχτα της 
Τετάρτης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα. Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθεί και 
η Ελλάδα με χορήγηση του waiver, το ο-
ποίο και πριν 5 χρόνια επιζητούσε και 
είχε ανάγκη αλλά έχασε η χώρα μας λό-
γω της διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η 
ένταξη στο πρόγραμμα αλλά και στο 
καθέστως ποσοτικής χαλάρωσης δεν 
έγινε τυχαία και από μόνη της αλλά απο-
τελεί τεράστια προσωπική επιτυχία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
καθώς έγινε έπειτα από τηλεφωνική 
συνομιλία που είχε ο ίδιος το πρωί της 
Τετάρτης με την επικεφαλής της ΕΚΤ Κρι-
στίν Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενήμεροι για 
το θέμα ήταν μόνο ο Διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και 
ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου 
του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.
Αυτό το νέο πρόγραμμα αγοράς ονο-
μάζεται Pandemic Emergency Purchase 
Programme – PEPP και θα έχει συνο-
λικό μέγεθος 750 δισ. ευρώ. Οι αγορές 
θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος 
του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες 
τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού 
που είναι επιλέξιμες υπό το υφιστάμενο 
πρόγραμμα αγοράς (ΑΑP).
«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν 

εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ 
μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια 
όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο 
ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρη-
σιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό 
των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός 
των ορίων της εντολής μας», πρόσθεσε 
η πρόεδρος της ΕΚΤ.
Για τις αγορές υπό το PEPP θα υπάρ-
ξει εξαίρεση (waiver) όσον αφορά τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για τα χρεό-
γραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρ-
νηση, όπως τονίζεται στην ειδική ανα-
κοίνωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει 
τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητι-
κού υπό το PEPP μόλις κρίνει ότι η κρίση 
του κορωνοϊού έχει παρέλθει, αλλά σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του 
καλοκαιριού.
Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε:
1) Να καταστήσει όλα τα «commercial 
paper» επαρκούς πιστωτικής ποιότητας 
επιλέξιμα για αγορά υπό το πρόγραμμα 
αγοράς εταιρικών τίτλων (CSPP).
2) Να μετριάσει τα στάνταρτ στις εγγυ-
ήσεις (collateral) και να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής του Additional Credit 
Claims (ACC) προκειμένου να περιλά-
βει αιτήματα που σχετίζονται με τη χρη-
ματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό 
θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμε-
νοι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν 
πλήρη χρήση των λειτουργιών επανα-
χρηματοδότησης του ευρωσυστήμα-
τος.
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Έ
νας λοιμωξιολόγος με… 27 σελίδες βι-
ογραφικό και λαμπρές σπουδές μεταξύ 
άλλων στο Χάρβαρντ είναι ο άνθρω-
πος που εμπιστεύθηκε η πολιτεία για 

τη διαχείριση του κινδύνου του νέου κορονο-
ϊού, ρίχνοντας τον στην μάχη κατά του φονι-
κού ιού. Πρόκειται για τον 55χρονο καθηγητή 
Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Τσιόδρα 
από τα χείλη του οποίου καθημερινά κρέμεται 
όλη η Ελλάδα.
Επιφορτισμένος με αξιοζήλευτη εξειδίκευση 
κι επιστημονική γνώση και κρατώντας αποφα-
σιστική απόσταση από παρερμηνείες, φλυα-
ρία και περιπλοκότητα ενημερώνει κάθε από-
γευμα στις 6 την κοινή γνώμη για τις τελευταίες 
εξελίξεις και την πορεία της επιδημίας. Πολύτε-
κνος πατέρας επτά παιδιών, ψάλτης με μεγάλη 
εμπειρία στη αντιμετώπιση επιδημιών ο Σωτή-
ρης Τσιόδρας είναι ένας σημαντικός επιστή-
μονας και πάνω απ΄ όλα άνθρωπος που εκπέ-
μπει ψυχραιμία-την οποία θα ζήλευαν και οι 
πολιτικοί-προσπαθώντας να καταλαγιάσει τον 
πανικό του ιού.
Γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1965, 
ο Σωτήρης Τσιόδρας τελείωσε το σχολείο στην 
Κυψέλη και πέρασε στην Ιατρική Σχολή στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δύο χρόνια αργό-
τερα πήρε μετεγγραφή ως αριστούχος στη 
Ιατρική Σχολή Αθήνας. Ολοκλήρωσε με «Άρι-
στα» τον Μάρτιο του 1991. Ξεκινώντας την 
ιατρική σταδιοδρομία του, έδωσε συνέντευξη 
σε 10 πανεπιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ 
και τα 3 πρώτα χρόνια τα πέρασε στο Τμήμα 
Εσωτερικής Παθολογίας του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Albert Einstein. Από το 
1997 έως το 2001, ήταν εσωτερικός ειδικευό-
μενος Ιατρός στην ειδικότητα της Παθολογίας 
με περαιτέρω εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία 
στο Beth Israel Deaconess Medical Center και 
στην Ιατρική Σχολή του Harvard  και ο μοναδι-
κός υποψήφιος προερχόμενος από ξένη χώρα 
που έγινε δεκτός.
Το 1998 έλαβε τίτλο με το όνομα «Υπότρο-
φος ερευνητής της Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ». Εκεί εκπαιδεύτηκε στην κλι-
νική παρακολούθηση ενός ευρέος φάσματος 
ασθενών με λοιμωξιολογικές παθήσεις, το 
οποίο περιελάμβανε και ασθενείς με πολύπλο-
κες λοιμώξεις σε έδαφος ανοσοκαταστολής 
π.χ. από μεταμοσχεύσεις (παγκοσμίως γνω-
στό κέντρο για τις μεταμοσχεύσεις ήπατος και 
μυελού των οστών) ή από AIDS.Το 2001 απέ-
κτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από την 
ίδια σχολή. 
Ο Σωτήρης Τσιόδρας έκανε… αγροτικό στο 
Κέντρο Υγείας Άστρους Κυνουρίας και το ολο-

κλήρωσε το 2001 στο Κέντρο Υγείας Μεσσή-
νης προσφέροντας υπηρεσίες υπαίθρου. Ένα 
χρόνο αργότερα υπέβαλε τη διδακτορική δια-
τριβή του στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανα-
γορεύτηκε διδάκτορας και από τον Δεκέμβριο 
του 2003 ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα δια-
νύοντας όλες τις βαθμίδες εξέλιξης. Αεικίνητος,  
δραστηριοποιήθηκε ως λοιμωξιολόγος στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 
στο Σολτ Λέικ, στην Πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ, 
ενώ στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, το 2004, 
ήταν ο υπεύθυνος γιατρός για το σύστημα Ολυ-
μπιακής Συνδρομικής Επιτήρησης.

Από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο 
κορονοϊό
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σωτήρης Τσίορ-
δας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και συμμε-
τέχει στην οργάνωση και στην αντιμετώπιση 
ιώσεων. Το 2005 συμμετείχε στην οργάνωση 
και στον σχεδιασμό αντιμετώπισης πανδημίας 
γρίπης και στην ολοκλήρωση του Εθνικού σχε-
δίου Πανδημίας ως μέλος της ομάδας συγγρα-
φής. Συμμετείχε επίσης, ως ειδικός λοιμωξιο-
λόγος σε θέματα δημόσιας υγείας, σε 4μελείς 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (European CDC), οι 
οποίες επιθεώρησαν χώρες μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ενώσεως για την προετοιμασία για παν-
δημία γρίπης σε εθνικό επίπεδο (Ιταλία και 
Ουγγαρία).
Ως λοιμωξιολόγος–σύμβουλος στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
συμμετείχε ενεργά σε αντιμετώπιση καθη-
μερινών κλινικών προβλημάτων λοιμώξεων 
αλλά και στην διερεύνηση επιδημιών όπως η 
επιδημία μυοκαρδίτιδας από εντεροϊούς στην 
Κρήτη το 2003, η ψευδοεπιδημία περιστατι-
κών με οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) 
στην Λήμνο το 2003, η επιδημία από περι-
στατικά Σαλμονέλλωσης στο Άργος το 2004 
η ψευδοεπιδημία από ύποπτα ανθρώπινα 
περιστατικά για γρίπη των πουλερικών Η5Ν1 
το 2005-2006 καθώς και η πανδημία γρίπης 
2009-2010, οι επιδημίες ελονοσίας και Δ. Νεί-
λου το 2010-2012 και η επιδημία λύσσας σε 
ζώα στην Βόρειο Ελλάδα το 2012-2013.

Ψάλτης στην εκκλήσια της Κηφησιάς
Ο χαμηλών τόνων Σωτήρης Τσιόδρας έχει 
ένα χόμπι το οποίο έχει στερηθεί το τελευ-
ταίο διάστημα κι όχι μόνο της λόγω απαιτη-
τικής ιδιότητάς του. Ο επικεφαλής του Υπουρ-
γείου Υγείας για τη διαχείριση του κορονο-
ϊού είναι μελετητής της βυζαντινής υμνολο-
γίας, και μέχρι πρόσφατα συνήθιζε να ψέλνει 
κάθε Κυριακή σε εκκλησία της Κηφισιάς, όπου 
κατοικεί.

Τσιόδρας: Ο «στρατηγός» στη 
μάχη απέναντι στον κορωνοϊό

επικαιρότητα

Τι φοβούνται και πώς 
αντιδρούν οι Ελληνες 
καταναλωτές

Τι φοβούνται οι Ελληνες, τι 
πιστεύουν για τα μέτρα, πώς 
αντιδρούν ως καταναλωτές; 
Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας 
της Max Media Greece με αριθμούς 
και γραφήματα

Τ
ις κοσμογονικές αλλαγές που έχει 
φέρει ο κορωνοϊός στις αγορές και 
κατ επέκταση στους Ελληνες κατα-
ναλωτές καταγράφει μεγάλη έρευ-

να της Max Media Greece. Η έρευνα εστιά-
ζει στην περίοδο από τις 26 Φεβρουαρίου 
οπότε και καταγράφηκε το πρώτο κρού-
σμα κορωνοϊού στη χώρα μας έως και τις 
18 Μαρτίου με πρόβλεψη έως τις 30 Απρι-
λίου. Τα στοιχεία της έρευνας για το πώς 
αισθάνονται οι Ελληνες εν μέσω της λαί-
λαπας της πανδημίας είναι αποκαλυπτικά.
Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 
η εμφάνιση του ιού του προκαλεί άγχος 
και το 42% φόβο Ένα 
22% δηλώνει ότι η εμφά-
νιση του ιού του προκα-
λεί σύνεση. Μόλις το 11% 
δηλώνει ότι του προκαλεί 
πανικό και 8% θυμό. Αδια-
φορία καταγράφεται μόλις 
στο 6% των ερωτηθέντων.
Οι καταναλωτές σε ποσοστό 46% ανη-
συχούν ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις σε 
βασικά είδη ενώ το κοινό κάνει στροφή 
στα συσκευασμένα σε ποσοστό 38%. 
Μεγάλη είναι η ζήτηση για φρούτα και 
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, λόγω 
ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας. 
Συστηματικός έλεγχος της προέλευσης 
των τροφίμων από το 34% των αγορα-
στών (ντόπια κι όχι από πληγείσες περιο-
χές).  Το 24% δηλώνει ότι έχει αποθηκεύ-
σει τρόφιμα ή άλλα είδη.
Πώς αντιδρά η αγορά;
Αύξηση πωλήσεων 24% στα σούπερ μάρ-
κετ (εκκένωση ραφιών) μετά τα πρώτα επι-
βεβαιωμένα κρούσματα.
• Μειωμένη κίνηση HORECA καθώς απο-
φεύγονται οι χώροι συναθροίσεων
• Ανεβαίνει η μικρή λιανική σε καταστή-
ματα κοντινής απόστασης από τα σπίτια
• Μειώνονται οι εισαγωγές εμπορευμά-
των από χώρες υψηλού κίνδυνου

• Κόβονται αγορές σε είδη που δεν είναι 
βασικής ανάγκης, όπως τα ρούχα
• 30% μείωση στη χρήση των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα

Τι και από που αγοράζουν οι κα-
ταναλωτές
Ανεβαίνει η μέση αξία της απόδειξης αγο-
ρών του σούπερ μάρκετ έως και 12€ λόγω 
επιπλέον προϊόντων καθαρισμού και αντι-
σηπτικών στο «καλάθι της νοικοκυράς»
• Είσοδος σε περιορισμένο αριθμό πελα-
τών τη φορά στα σούπερ μάρκετ (από 
16/03)
• Η ταχύτητα ανανέωσης των ραφιών η 
μεγάλη πρόκληση των σούπερ μάρκετ
• 20.000 εργαζόμενοι σε άδεια ειδικού 
σκοπού μετά τον νόμο για τους γονείς με 
παιδιά. Σχεδόν το 1/4 έως το 1/3 του προ-
σωπικού των σούπερ μάρκετ μένει σπίτι 
• Αυξημένη επισκεψιμότητα και σε φαρ-
μακεία για βιταμίνες, συμπληρώματα δια-

τροφής και προϊόντα ενί-
σχυσης του ανοσοποιητι-
κού

Πόσο ενημερωμένοι 
αισθάνονται οι Ελλη-
νες;
Το 79% του κοινού πλέον 

θεωρεί πως είναι επαρκώς ενημερωμένο 
για τον κορωνοϊό και μόλις το 16% όχι
Η πλειοψηφία του κόσμου ακολουθεί τις 
οδηγίες των ειδικών και παραμένει στο 
σπίτι.
Οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις 
νέες συνθήκες και εργάζονται από το σπίτι 
(ραγδαία αύξηση τηλεργασίας)

Καταναλωτής & e-Commerce
• 21% των χρηστών σκοπεύει να αγοράσει 
στις επόμενες 15 ημέρες από ηλεκτρονικό 
σούπερ μάρκετ και φαρμακείο
• e-food πρώτο σε προτιμήσεις με 48% 
ακολουθούν Skroutz 14% (αυξημένο κατά 
40% από την προηγούμενη εβδομάδα), 
Box 5% και Deliveras 4%
• 29% θέλουν να γλιτώσουν χρόνο, 23% 
θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές, 
22% να μην έρθουν σε επαφή με άλλους 
και 20% να μην βγουν άσκοπα από το 
σπίτι.
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καναδάς

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τρουντό,  τις τελευταίες 72 
ώρες ενημέρωσε τους Καναδούς 
πολίτες για τα μέτρα που θα λάβει 
η χώρα για την αντιμετώπιση της 
κρίσης με την πανδημία COVID-19. 

O 
πρωθυπουργός προειδοποίη-
σε πως τα μέτρα αυτά μπορεί να 
διαρκέσουν μερικές εβδομάδες 
ή και μήνες. Η τελευταία ενημέ-

ρωση πραγματοποιήθηκε από τον πρωθυ-
πουργό την Πέμπτη 19 Μαρτίου. Επομένως 
τα μέτρα που θα λάβει ο Καναδάς από τότε 
και μέχρι τουλάχιστον τις 31 Μαρτίου έχουν 
ως εξής:
1)Απαγορεύονται οι άσκοπες μετακι-
νήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Το ταξίδι 
επιτρέπεται μόνο σε έκτακτη ανάγκη, 
ενώ τα προϊόντα που πάνε ή έρχονται 
σ τ ις ΗΠΑ θα συνε χ ισ τε ί κανον ικά η 
μεταφορά τους.
2) Επεκτε ίνε ται η προθεσμία γ ια την 
πληρωμή των ατομικών 
φορών ως την 1η Ιου -
νίου.
3) Όσοι χρωσ τούν χρή-
ματα γ ια την πληρωμή 
φόρων έ χουν πλέον ως 
31  Αυ γούσ τ ου  γ ια  να 
ξεχρεώσουν.
4) Η κυβέρνηση υποσχέθηκε την χρη-
μα τοδότηση ύψους $82δις  γ ια την 
οικονομική «ανακούφιση» των εργα-
ζομένων και των επιχειρήσεων.
5) Για τις μικρές επιχειρήσεις θα δοθεί 
μ ια προσωρινή επιδότηση που θα 
διαρκέσει τρε ις μήνες ώσ τε να απο-
φευχθούν οι απολύσεις. Η επιδότηση 
θα είναι ίση με το 10% των αποδοχών 
που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, με ανώτατο όριο 
επιδότησης των $ 1375 ανά εργαζό-
μενο και $ 25.000 ανά εργοδότη. 
6)  Το Emergency Care Benef it  που 
ανακοινώθηκε από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα δεχτεί αιτήσεις από τον 
Απρίλιο. Οι δικαιούχοι θα λαβαίνουν 
χρήματα κάθε δύο εβδομάδες γ ια 15 
εβδομάδες, χρήματα ($900) συγκρί-
σημα με το Ταμείο Ανεργίας γ ια τους 
εργάτε ς, συμπεριλαμβανομένου των 

α υ τ ο α π α σ χολ ο ύ μ ε ν ω ν,  ο ι  ο π ο ίο ι 
αρρώσ τησαν και τ έθηκαν σε καρα-
ν τ ίνα εξαιτ ίας του κορωναϊού ή πρό-
σεχαν ένα μέλος της οικογένειας τους 
που είχε εκτεθεί σ τον ιό. Ωστόσο δεν 
δικαιούνται τα προνόμια της επιδότη-
σης ΕΙ. Οι γονείς με παιδιά που χρει-
άζον ται φρον τ ίδα και προσοχή εξαι-
τίας του κλεισίματος των σχολείων και 
δεν μπορούν να έχουν εισόδημα από 
κάποια εργασία θα δεχθούν αυτή την 
χρηματοδότηση ανεξάρτητα με το αν 
πληρούν τ ις προϋποθέσεις γ ια το EI 
ή όχι.
7) Θα αφαιρεθεί ο τόκος για έξι μήνες 
από τα φοιτητικά δάνεια.
8)  Το GST credit  γ ια τ ις  καναδικέ ς 
οικογέ νε ιε ς  με μικρό ε ισόδημα θα 
αυξηθεί τον Μάιο. Οι δικαιούχοι θα 
λάβουν $300 συν $150 ανά παιδί.
8) Μια προσωρινή αύξηση σ το παι-
δικό επίδομα του Καναδά τους επόμε-
νους μήνες βρίσκεται αυτή τη σ τ ιγμή 

σ ε  σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς .  Θ α 
δοθούν περίπου 2 δισε-
κατομμύρια δολάρια επι-
πλέον.
9) Θα διπλασιαστεί η επι-
δ ό τ ησ η σ τα  προγράμ -
ματα για τους άστεγους.
10) Θα δοθεί επιδότηση 

ύψους $305εκ. σ τους ιθαγενε ίς της 
χώρας.
11) Η Canada Pos t  πλ έον  δε ν  ζ ητά 
υπογραφή γ ια την παραλαβή πακέ-
των σ την ε ίσοδο των σπιτ ιών. Όσοι 
δε ν  ε ίνα ι  σπ ί τ ι  τους  θα λαβα ίνουν 
μ ια κάρτα σ τα mailbox τους  γ ια  το 
π λ ησ ι έσ τ ε ρο  μ έ ρο ς  π ου  μπ ο ρού ν 
να το λάβουν με την ταυτότητα τους. 
Όσοι  δε ν  ε ίνα ι  σ ε  θέση να λάβουν 
από εκε ί τα πακέ τα λόγω αρρώσ τ ιας 
καλούν ται να παραμείνουν σπίτ ι τους 
και να σ τε ίλουν κάποιον να τα παρα-
λάβει. 
Την  ίδ ια  σ τ ι γ μ ή  κα ι  η  κ υ β έ ρν η σ η 
του Ον τάριο ανακοίνωσε δια μέσου 
τ ο υ  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ ,  κ .  Ν τ α γ κ 
Φορν τ ,  τα  μέ τ ρα που θα ισ χύσουν 
γ ια  τ ην  ε π α ρχ ία.  Για  να  τ α  δ ια βά -
σε τ ε  ποια ε ίνα ι  αυ τά με ταφερθε ί τ ε 
σ την σε λίδα 50…

Αυτά είναι τα μέτρα που έχει 
αποφασίσει να λάβει ο Καναδάς και 
το Οντάριο

Η Ford αναστέλλει την παραγωγή 
αυτοκινήτων στη Βόρεια Αμερική

Ο Καναδάς απαγορεύει την είσοδο 
σε όλους τους μη Καναδούς πολίτες 
και κατοίκους

Μ
έτρα πρόληψης για την εξά-
πλωση του κορωνοϊού ανα-
κοίνωσε ο Τριντό - Αν κάποιος 
Καναδός εμφανίζει συμπτώ-

ματα, δεν θα του επιτρέπεται να επιβιβα-
στεί σε πτήση για τον Καναδά
Ο Καναδάς προχωρά στην απαγόρευση 
της εισόδου σε όλους τους ταξιδιώτες, οι 
οποίοι δεν είναι Καναδοί πολίτες ή μόνιμοι 
κάτοικοι της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.
Θα υπάρξουν εξαιρέσεις για τα πληρώ-
ματα αεροσκάφους, τους διπλωμάτες, τα 
στενά οικογενειακά μέλη Καναδών πολι-
τών και, «αυτή τη στιγμή» για τους πολίτες 
των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τριντό.
Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι 
αν κάποιος εμφανίζει συμπτώματα κορω-
νοϊού, δεν θα του επιτρέπεται να επιβιβα-
στεί σε πτήση για τον Καναδά και ότι οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν μια βασική αξιολόγηση υγείας 
για κάθε επιβάτη βάσει οδηγιών από τον 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας του Καναδά.
«Ξέρω ότι αυτή η είδηση   θα προκαλέσει 
ανησυχία στους Καναδούς που ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι η κυβέρνησή μας δεν θα σας αφήσει 
χωρίς υποστήριξη», είπε.
«Για να βοηθήσουμε τους ασυμπτωμα-
τικούς Καναδούς να επιστρέψουν στην 
πατρίδα τους, η κυβέρνησή μας θα δημι-
ουργήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης 
για Καναδούς που πρέπει να πετάξουν 
σε αεροπλάνο. Οι Καναδοί ταξιδιώτες θα 
μπορούν να λάβουν οικονομική βοήθεια 
για να καλύψουν το κόστος της επιστροφής 
στο σπίτι ή να καλύπτουν προσωρινά τις 
βασικές ανάγκες τους, ενώ περιμένουν να 
επιστρέψουν στον Καναδά».
Ως άλλο μέτρο για την πρόληψη της εξά-
πλωσης του νέου κορωνοϊού, ο Τριντό είπε 
ότι οι διεθνείς πτήσεις θα κατευθύνονται 
προς τα αεροδρόμια του Μόντρεαλ, του 
Τορόντο, του Κάλγκαρι και του Βανκούβερ, 
ώστε να περνούν από ενισχυμένο έλεγχο.

Η 
αμερικαν ική αυτοκ ι -
νητοβιομηχαν ία Ford 
ανακοίνωσε σήμερα ότ ι 
ανασ τ έ λ λε ι  τ ην παρα-

γωγή αυτοκ ινήτων σ τη Βόρε ια 
Αμερική,  ως απάν τηση σ την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού.
Τα εργοσ τάσ ια της  Ford σ τ ις  ΗΠΑ, 
τον Καναδά και  το Μεξ ικό θα δια -
κό ψ ο υ ν  τ η  λ ε ι τ ο υ ργ ία  τ ο υ ς  α π ό 
τ ην  Πέ μ π τ η  18  Μ α ρτ ίο υ  έ ω ς  τ ι ς 
3 0  Μ α ρ τ ί ο υ ,  «π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α 
α π ο λ υ μ α ν θ ο ύ ν  κα ι  ν α  π ρ ο σ τ α -
τ ευ θ ού ν  ο ι  ε ργαζ ό μ ε νο ι  απ ό  τ ην 
ε ξ ά π λ ω σ η  τ ο υ  Co v i d -19 »,  ε π ι -
σ ημα ίν ε ι  ο  ό μ ι λο ς  σ ε  έ να  δ ε λτ ίο 
Τύπ ου.
Η  απ ό φ ασ η  ε λ ήφ θ η  σ ε  σ υ ν ε ν νό -
ησ η  μ ε  τ η  σ υ νδ ικα λ ισ τ ική  έ νω σ η 
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν  σ τ ι ς  α υ τ ο κ ι ν η τ ο -
β ι ο μ η χ α ν ί ε ς  UAW,  π ο υ  ζ η τ ο ύ σ ε 
ε δ ώ  κα ι  π ο λ λ έ ς  η μ έ ρ ε ς  τ η  δ ι α -
κο πή  τ η ς  πα ρα γωγ ής  γ ια  να  π ρ ο -

σ τ α τ ευ τ ού ν  ο ι  ε ργαζ ό μ ε νο ι.
Η  G e n e r a l  M o t o r s  ( G M )  κ α ι  η 
F ia t  Chr y s le r  α ναμ έ ν ε τ α ι  να  α να -
κο ι νώ σ ου ν  α νά λογα  μ έ τ ρα  ε ν τ ό ς 
τ η ς  ημ έ ρα ς .
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Τ
ο National Ar t s Centre και το 
Facebook Canada προτ ίθεν ται 
να πληρώσουν καλλιτέχνες που 
θα μεταδώσουν live μέσω δια-

δικτύου συναυλίες. Με τους συναυλια-
κούς χώρους κλειστούς λόγω της παν-
δημίας που έχει ξεσπάσει πολλές συ-
ναυλίες που είχαν προγραμματιστεί να 
συμβούν η μία μετά την άλλη ακυρώ-
νονται. Η μήπως όχι; 
Καλ λι τ έ χ νε ς  όπως ο J im 
Cuddy και η Serena Ryde 
ανακοίνωσαν την Πέμπτη 
ό τ ι  θ έ λουν  να  πραγμα -
τοποιήσουν «συναυλία» 
μέσα από το  σπ ί τ ι  τους 
με ταδίδον τας το ζων τανά 
από το διαδίκτυο. 
Κα ι  φα ίν ε τα ι  πως  η  πρωτοβουλία 
αυτή θα έχε ι αν ταπόκριση καθώς το 
National Arts Centre και το Facebook 
θα δαπανήσουν περίπου $100χιλιάδες 
για να ωθήσουν κι άλλους καλλιτέχνες 
να κάνουν κάτι παρόμοιο.
Ί δ ι α  α ν α κ ο ί ν ω σ η  μ ε  τ ο 

# CanadaPer fo rms  π ρα γ μα τ ο π ο ίη -
σαν επίσης οι  William Pr ince, Ir ish 
Mythen, Erin Costelo and Whitehorse. 
«Οι Καναδοί είναι σ το σπίτι, καταπο-
λεμώντας την απομόνωση και τη μονα-
ξιά. 
Ελπίζουμε ότι το #CanadaPerforms θα 
εν ισχύσει ένα κ ίνημα που ήδη ξεκί-
νησε με όλο και περισσότερους καλλι-

τέχνες να στραφούν σε 
διαδικτυακές πλατφόρ-
μες για να βρουν ακρο-
α τ ήρια  κα ι  να  παρά -
σ χουν σ τους καλ λι τ έ-
χνες κάποια πολύ ανα-
γκαία οικονομική σ τή-
ριξη μέχρι να βρεθούν 

στη σκηνή μπροστά από ένα ζωντανό 
κοινό », δήλωσε σε δήλωσή του η Heather 
Gibson, εκτελεστικός παραγωγός του NAC.
Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν είτε είναι μουσι-
κοί, ηθοποιοί, κωμικοί ή κάνουν οποιαδήποτε 
άλλη μορφής τέχνη μπορούν να κάνουν αίτηση 
στέλνοντας email στο CanadaPerforms@nac-cna.
ca.

To NAC θα δώσει 
$100χιλιάδες σε καλλιτέχνες 
που κάνουν συναυλίες μέσω 
διαδικτύου

Ο κορονοϊός παγώνει τα γυρίσματα 
ταινιών και σειρών του Netflix

Τριντό: $82δις το πακέτο 
τόνωσης της οικονομίας

Ο 
πρωθυπουργός  Τ ζ άσ τ ιν 
Τριν τό ανακοίνωσε τη λή-
ψη μέτρων έναντι των επι-
πτώσεων του κορωνοϊού 

με έ να «πακέ το» η αξ ία του οποί-
ου ανέρχεται σ το 3% της οικονομίας 
του Καναδά.
Το «πακέτο» θα ανέρχεται συνολικά 
σ τα 82 δισ. δολάρια Καναδά (56,7 
δισ. δολάρια), δήλωσε ο Τριν τό την 
Τετάρτη από την Οτάβα. 
Σε  αυτό περιλαμβάνον τα ι  27 δισ. 
δολάρια Καναδά γ ια την άμεση σ τή-
ριξη γ ια ατόμων και επιχε ιρήσεων 
κα ι  55  δισ.  δολάρια  Καναδά γ ια 
φορολογ ικές αναβολές τόσο γ ια τα 
νοικοκυριά όσο και γ ια τ ις επιχε ι-
ρήσεις.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τριν τό 
αν τ ιπροσωπεύουν μ ια σημαν τ ική 
εν ίσχυση του πακέτου τόνωσης της 
χώρας και φαίνε ται πως εν ισχύθη-
καν τ ις τελευταίες ώρες. 
Αργά το βράδυ της Τρίτης, κυβερνη-
τ ικοί αξιωματούχοι αναφέρονταν σε 
ένα σχέδιο που θα ανέρχον ταν σ το 
1% της οικονομίας του έθνους.
«Αυ τ ή  τ η  σ τ ι γ μ ή  ε π ικ ε ν τ ρ ω ν ό -
μασ τ ε  σ το να διασφαλίσουμε ότ ι 
οι  άνθρωποι που χάνουν το ε ισό -
δημά τους εξαιτ ίας της πανδημίας 

του Covid-19 θα έχουν χρήματα γ ια 
τρόφιμα, γ ια το νοίκ ι τους, γ ια να 
συν τηρήσουν τ ις  οικογένε ιέ ς τους 
κα τά  τ η  δύσκολη αυ τ ή πε ρίοδο» 
είπε ο Τριν τό.
Ο Τριν τό επιβεβαίωσε επίσης την 
ανακοίνωση του Αμερικανού Προ-
έδρου Ντόναλν τ Τραμπ σύμφωνα με 
την οποία ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. 
συμφώνησαν να κλείσουν τα μεταξύ 
τους σύνορα σε όλες τ ις μη βασικές 
μεταφορές. 
Μετά και τα σημερινά μέτρα η υπο-
σ τήριξη που παρέ χε ται  σε επιχε ι-
ρήσ ε ις  κα ι  ιδ ιώτ ε ς  α ν έ ρχε τα ι  σ ε 
περισσότερα από 500 δισ. δολάρια 
Καναδά, σύμφωνα με δήλωση του 
πρωθυπουργού.
Η Κε ν τ ρική Τράπεζα του Καναδά 
έ χε ι  με ιώσε ι τα επιτόκ ια της κατά 
μία μονάδα τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδε ς  κα ι  έ χε ι  κ ινηθε ί  επ ιθε τ ικά 
προκειμένου να διατηρήσει τη ρευ-
σ τότητα μέσω των πισ τωτικών αγο-
ρών. Η τραπεζική ρυθμισ τ ική αρχή 
της χώρας έχει χαλαρώσει τ ις κεφα-
λαιακές απαιτήσεις γ ια να απελευ-
θερώσει μέχρι και 300 δισ. δολάρια 
Καναδά γ ια δάνεια, ενώ έχουν αγο-
ρασ τε ί σ τ εγασ τ ικά δάνε ια έως και 
50 δισ. δολαρίων Καναδά.

Ε
πιπτώσεις και στο Netflix φαίνεται 
πως θα είχε ο κορονοϊός.
Σύμφωνα με το IndieWire, 
που  επ ι καλε ί τα ι  α νώνυ -

μες πηγές, το Netflix θα παγώσει 
προσωρινά τα γυρίσματα όλων 
των ταινιών και των τηλεοπτικών 
σειρών του στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και τον Καναδά.
Ο streaming γίγαντας δεν είναι 
ο μόνος που αποφάσισε να ανα-
βάλει τα γυρίσματα των σκηνο-
θετημένων παραγωγών του εξαι-
τ ία ς  τη ς  ραγδα ίας  ε ξάπλωσης 
του  κορονο ϊού ,  ο  οποίος  έχε ι 
πάρει διαστάσεις πανδημίας.

Συγκεκριμένα,  το  Russ ian Dol l 
κα ι  το  Grace  and F rank ie  που 
προέρχονται από άλλες εταιρίες 
παραγωγής  κα ι  προβάλλον τα ι 
σ το  Net f l i x  έ χουν  σ ταματήσε ι 
τα γυρίσματά τους. Όσον αφορά 
τ ι ς  σε ιρές  που παράγει  το  ίδ ιο 
το  Net f l i x ,  επ ισημαίνε τα ι  πως 
σίγουρα πως θα επηρεαστεί  το 
Stranger Things.
Για την ώρα, παραμένει άγνωστο 
αν  το πάγωμα των γυρισμάτων 
θα συνδυαστεί και με μεταφορά 
των ημερομηνιών κυκλοφορίας 
των ταινιών και των σειρών της 
streaming πλατφόρμας.

Πρόβλημα και στο 
χρηματιστήριο της Wall Street 
καθώς έκλεισαν τα σύνορα ΗΠΑ-

Ο
ι ΗΠΑ και ο Καναδάς έκλει-
σαν τα σύνορά τους για τις «μη 
αναγκαίες μετακινήσεις», ενώ 
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-

ναλντ Τραμπ κινείται για την επίσπευση 
της παραγωγής ιατρικού εξοπλισμού, 
δηλώνοντας ότι πλοία-νοσοκομεία θα 
αναπτυχθούν στη μάχη κατά της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού.
Τα νέα μέτρα ανακοινώθηκαν καθώς 

η  Γουόλ  Στ ρι τ  σ υνε χ ί ζ ε ι  τ ην  από -
τομη καθοδική της πορε ία εδώ και 
τ έσ σ ε ρι ς  ε βδ ομάδ ε ς ,  έ π ε ι τ α  απ ό 
σοβαρέ ς ανησυχ ίε ς γ ια την επιδε ί-
νω σ η  τ η ς  κα τ άσ τ ασ ης  τ η ς  δημό -
σ ια ς  υ γ ε ία ς ,  που  έ χ ε ι  παραλύσ ε ι 
με γάλους τομε ίς  της αμερικαν ικής 
ο ικο ν ο μ ία ς  κα ι  έ χ ε ι  π ρ ο κα λ έσ ε ι 
φόβους γ ια πρόκληση παγκόσμιας 
ύφεσης.
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Ε
ξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με 
την πραγματοποίηση του φετινού Παγκόσμι-
ου Συνεδρίου Αποδήμων στην Κύπρο, στα 
τέλη Ιουλίου, λόγω της εξάπλωσης του κο-

ρωνοϊού, με τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου 
να λέει ότι η κατάσταση θα επανεξεταστεί στα τέλη 
Απριλίου, προτού παρθούν τελικές αποφάσεις. Ο-
μογενειακές οργανώσεις εξετάζουν την ίδια στιγμή 
το ενδεχόμενο ακύρωσης των δικών τους συνεδρί-
ων, ενώ αναβάλλονται επισκέψεις ομογενών στην 
Κύπρο που ήταν προγραμματισμένες για το επόμε-
νο διάστημα. 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Φωτίου ανέφερε 
ακόμη ότι είναι σε επαφή με τις οργανώσεις της δια-
σποράς σε όλες τις χώρες,  οι οποίες συνδράμουν, 
βοηθούν και παρέχουν ενημέρωση σε απόδημους, 
φοιτητές και Κύπριους ταξιδιώτες, σε συνεργασία με 
τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. «Η διασπορά για ακόμη μια φορά 
είναι παρούσα και στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις, 
όπου και αν βρίσκεται» σημείωσε.
 Σε σχέση με το συνέδριο αποδήμων, ο κ. Φωτίου 
είπε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός, στο οποίο 
συμμετέχει κόσμος από πολλές χώρες. Για τον λόγο 

αυτό, συνέχισε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις για 
τον κορωνοϊό. Προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδε-
χόμενα, αλλά επειδή μιλάμε για τέλος του Ιούλη δεν 
μπορούμε να πάρουμε κάποια απόφαση τώρα, είπε 
ο Επίτροπος Προεδρίας.
 Ανέφερε επίσης ότι το συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, που είναι προ-
γραμματισμένο για τα τέλη Μαΐου, είναι πιθανόν να 
ακυρωθεί, ενώ είναι σε επαφή και με την ΠΣΕΚΑ για 
το συνέδριο που είναι προγραμματισμένο για τις 
αρχές Ιουνίου.
 «Θα επανεξετάσουμε την όλη κατάσταση στα τέλη 
Απριλίου για να δούμε που βρισκόμαστε» πρόσθεσε 
ο κ. Φωτίου.
 Εξάλλου, ανέφερε ότι έχει ακυρωθεί η επίσκεψη της 
ΑΧΕΠΑ στην Κύπρο, που ήταν προγραμματισμένη 
στο τέλος του μήνα, ενώ αναβλήθηκε και η επίσκεψη 
στην Κύπρο των παιδιών που φοιτούν στην Αμπέ-
τειο Σχολή του Καΐρου. 
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας, αναλόγως των 
εξελίξεων θα εξεταστεί κατά πόσο θα διοργανωθούν 
και άλλες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες 
για τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπως οι εκπαιδευτικές 
εκδρομές των νέων της διασποράς.

Φωτίου: Εξετάζονται όλα τα 
ενδεχόμενα για συνέδριο αποδήμων 
λόγω κορωνοϊού 

Ο Δήμος Λευκωσίας θα παρέχει 
τρόφιμα στους ηλικιωμένους του 
Πολυδύναμου 

Σ
το πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του COVID-19, o 
Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζει τη δράση 
«Καλάθι Αλληλεγγύης» παρέχοντας τρό-

φιμα στους ηλικιωμένους του Πολυδύναμου Κέ-
ντρου για να Μείνουν Σπίτι και τις άπορες οικο-
γένειες των προγραμμάτων φύλαξης και απασχό-
λησης παιδιών  του ιδίου Κέντρου.
 Όπως αναφέρεται σ την ανακοίνωση μικρός 
αριθμός πακέτων θα διανεμηθεί σε ηλικιωμέ-
νους που δεν έχουν υποστηρικτικό δίκτυο και σε 
αυτό το πλαίσιο ο Δήμος καλεί όλους όσοι γνω-
ρίζουν άτομα που δυσκολεύονται και κατοικούν 
εντός του Δήμου Λευκωσίας να επικοινωνήσουν 
με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης 
του Δημότη στο  22797007.
 Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διανομή 
θα γίνεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα του 
αποθέματος των πακέτων, διευκρινίζοντας  ότι 

τα αγαθά πρώτης ανάγκης προσφέρονται από 
εταιρείες-χορηγούς, τ ις οποίες και ο Δήμος 
ευχαριστεί.
 Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Πολυ-
δύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας θα λει-
τουργήσει έκτακτα ως Κέντρο Αποθήκευσης 
και Διανομής των Αγαθών και για την διανομή 
θα χρησιμοποιηθεί το δίκτυο μεταφορών του 
Δήμου.  
 Προστίθεται ότι την τηλεφωνική γραμμή θα δια-
χειρίζονται Λειτουργοί του Δήμου Λευκωσίας, 
οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των δημοτών για 
κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση από τις 8.00 
π.μ. μέχρι τις 14.00 κατά τις εργάσιμες μέρες.
  Σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή της δρά-
σης θα ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και 
θα τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής όπως έχουν 
οριστεί από τους αρμόδιους φορείς του κρά-
τους.

Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ομόφωνη απόφασή του, 
απάλλαξε σήμερα και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους από τις εις 
βάρους τους κατηγορίες σε σχέση με την 3η ποινική υπόθεση εναντί-
ον στελεχών της Τράπεζας Κύπρου λόγω κατάχρησης δικαστικής δι-

αδικασίας.
Πρόκειται για τους Χρίστη Χατζημιτσή, Νικόλα Καρυδά, Χριστόδουλο 
Πατσαλίδη, Ελίζα Λειβαδιώτου και Δέσποινα Κυριακίδου, οι οποίοι αντιμε-
τώπιζαν από κοινού  δεκαέξι συνολικά κατηγορίες,τέσσερις για πλαστογρα-
φία και αντίστοιχες για κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τρεις για χειραγώ-
γηση της αγοράς, τρεις για ψευδείς λογαριασμούς και δύο για συνωμοσία 
προς καταδολίευση.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, το Κακουργιοδι-
κείο έκανε δεκτή την προδικαστική ένσταση που ήγειραν οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης των κατηγορουμένων, ζητώντας τη διακοπή της εναντίον τους δια-
δικασίας λόγω κατάχρησης.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι «με το συνολικό χειρισμό της Κατηγορούσας Αρχής 
υπήρξε κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Ο δε δυσμενής επηρεασμός 
των κατηγορουμένων, είναι ουσιαστικά αυταπόδεικτος, από το γεγονός και 
μόνο, ότι, για ένα κομμάτι του ιδίου θέματος, κλήθηκαν και κάποιοι, μάλιστα, 
χρησιμοποιήθηκαν ενεργά ως μάρτυρες και για άλλο κομμάτι, διώχθηκαν 
ως κατηγορούμενοι. Και τούτο ανεξαρτήτως προσδοκίας, περιεχόμενου των 
καταθέσεων που έδωσαν αλλά και του εν γένει πνεύματος συνεργασίας που 
επέδειξαν ή που όφειλαν να επιδείξουν προς τις ανακριτικές αρχές».
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η κατάχρηση της δικαστικής διαδικα-
σίας «είναι διάχυτη», ενώ σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «υπήρξε κατά-
χρηση της δικαστικής διαδικασίας καθότι θα έπρεπε να καταχωρηθεί μια ενι-
αία υπόθεση (όχι τρεις επιμέρους υποθέσεις), στην οποία, αφού συμπληρω-
νόταν πλήρως και συνολικά το ανακριτικό έργο, θα προσαπτόταν το σύνολο 
των κατηγοριών σε σχέση με τα ελληνικά ομόλογα εναντίον των όποιων κατη-
γορουμένων η Κατηγορούσα Αρχή, θα έκρινε, ότι, θα έπρεπε να διώκονταν».
Συναφώς, προστίθεται, « η Κατηγορούσα Αρχή, μία και μόνο φορά, ταυτό-
χρονα, όφειλε να επιλέξει την ιδιότητα που θα είχε ο καθένας στην εν λόγω 
υπόθεση. Με άλλα λόγια, ποιοι θα ήταν κατηγορούμενοι και ποιοι μάρτυρες 
κατηγορίας και όχι να προσδώσει διαφορετική ιδιότητα, αναλόγως περίπτω-
σης, στα εμπλεκόμενα πρόσωπα».
Το δικαστήριο σημειώνει ότι «διαζευκτικά και επιπροσθέτως υπήρξε κατά-
χρηση δικαστικής διαδικασίας λόγω του κατακερματισμού της υπόθεσης. 
Της λήψης ανοικτών καταθέσεων χωρίς προειδοποίηση και καθ’ ον χρόνο 
υπήρχε σημαντική πληροφόρηση για εμπλοκή των κατηγορουμένων σε ποι-
νικά αδικήματα. Στην ενεργό βοήθεια κάποιων τουλάχιστον εκ των κατηγο-
ρουμένων, προεξαρχόντως της κατηγορουμένης 6 (Ε. Λειβαδιώτου) και επι-
ζήμιων αναφορών (κατά παράβαση ανθρωπίνου και συνταγματικού δικαι-
ώματος) προεξαρχόντως του κατηγορούμενου 4 (Ν. Καρυδά). Της δημιουρ-
γηθείσας έννομης και λογικής προσδοκίας μη δίωξης των κατηγορουμένων, 
ειδικά των κατηγορουμένων 4-7(Ν. Καρυδά, Χρ. Πατσαλίδη, Ελ. Λειβαδιώτου 
και Δ. Κυριακίδου) και τέλος της συντελεσθείσας καθυστέρησης».
«Ο συνολικός χειρισμός, δηλαδή ο συνδυασμός και συνύπαρξη αυτών των 
παραγόντων, επηρέασε δυσμενώς και ιδιαιτέρως τους κατηγορούμενους και 
συνθέτουν μια εξαιρετική κατάσταση πραγμάτων (special circumstances) 
ώστε να δικαιολογείται η διακοπή της διαδικασίας. Η διακοπή δικαιολογείται, 
αφού ισοζυγίσαμε αφενός το γενικό δημόσιο συμφέρον για δίωξη προσώ-
πων που τους καταλογίζεται η διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και 
αφετέρου του αντίστοιχου δημόσιου συμφέροντος, ότι, «ο σκοπός δεν θα 
πρέπει να αγιάζει τα μέσα» και θα πρέπει απαρεγκλίτως να προστατεύεται το 
κύρος και η υπόληψη του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στον τόπο μας, 
από καταχρηστικές συμπεριφορές». 

Απαλλάχθηκαν και οι υπόλοιποι 
κατηγορούμενοι στην 3η 
υπόθεση της Τρ. Κύπρου

εδώ Κύπρος
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Συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό ύψους €302 
εκ. κατέθεσε στη Βουλή η 
Κυβέρνηση με τη δέσμη των 
νομοσχεδίων για αντιμετώπιση 
και ανάσχεση της πανδημίας 
από τον κορωνοϊό, που με 
βάση τα σημερινά δεδομένα 
θα επιφέρει επιβάρυνση του 
δημοσιονομικού ισοζυγίου 
1,3%  του ΑΕΠ.
 

Μ
ε βάση τον νόμο για τη 
Δημοσιονομική Ευθύ-
νη και το Δημοσιονομι-
κό Πλαίσιο, ο Υπουργός 

Οικονομικών μπορεί να καταθέσει 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
πριν την 15η Ιουνίου όταν ισχύουν ει-
δικές περιστάσεις όπως ασυνήθιστο 
γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου 
της Δημοκρατίας και έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στη δημοσιονομική κα-
τάσταση της γενικής Κυβέρνησης ή 
σε περιόδους σοβαρής οικονομικής 
ύφεσης. 
Ο συμπληρωματικός προϋπολογι-
σμός αφορά δαπάνες του Προγράμ-
ματος Στήριξης, δηλαδή για στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων, των επιχει-
ρήσεων, των αυτοεργοδοτούμενων 
και γενικότερα της οικονομίας. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει €40 εκ. 
για τη Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε 
Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα, για τη Φροντίδα 
Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι 
και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω 
αναστολής της λειτουργίας σχολείων, 
δημόσιων και ιδιωτικών, βρεφοκο-
μικών και παιδοκομικών σταθμών. Η 
άδεια μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 
και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο 
και δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν οι 
αργίες.
 Η άδεια σε γονείς για τη φροντίδα 
παιδιών θα παραχωρείται, σε συνεν-
νόηση με τον εργοδότη, εφόσον υπο-
βληθεί σχετική αίτηση, και αφού η 

φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει 
την τηλεργασία ή την εργασία από το 
σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωρά-
ριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική 
βοήθεια. 
Ποσό €110 εκ.  για το σχέδιο αναστο-
λής εργασιών το οποίο θα εφαρμό-
ζεται σε επιχειρήσεις που έχουν ανα-
στείλει τις εργασίες τους και σε επι-
χειρήσεις που θα συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους και θα υποστούν μεί-
ωση του κύκλου εργασιών πέραν του 
25%, με στόχο να αποφευχθούν οι 
απολύσεις εργαζομένων, ενώ ταυ-
τόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζό-
μενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επί-
δομα για όσο χρονικό διάστημα η 
επιχείρηση  βρίσκεται σε αναστολή 
εργασιών.
 Ποσό €10 εκ. για 
το Σχέδιο Στήριξης 
Μικρών Επιχειρή-
σεων, για επιχειρή-
σεις που εργοδο-
τούν μέχρι 5 άτομα, 
υπό την προϋπόθεση 
ότι διατηρούν τους 
υπαλλήλους τους 
στην εργασία και 
έχουν υποστεί μείωση του κύκλου 
εργασιών τους πέραν του 25%. Το 
Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 
70% του μισθού των εργαζομένων. 
Στον συμπληρωματικό Προϋπολο-
γισμό προβλέπονται €16 εκ. για την 
καταβολή επιδόματος ασθενείας, 
κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε 
σειρά δικαιούχων εργαζομένων. 
Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια 
€100 εκ. για καταπολέμηση της παν-
δημίας σε περίπτωση που χρεια-
στεί, τα οποία θα καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, απασχόληση πρόσθετου 
ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστη-
ρικτικού προσωπικού, ενίσχυση σε 
εξοπλισμό και υλικοτεχνική υπο-
δομή, ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευ-
ρολογίας και Γενετικής σε ανθρώπινο 
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.
 Άλλα €15 εκ. προβλέπονται για το 

Επίδομα Παραμονής Φοιτητών στο 
Εξωτερικό ύψους €750 που αφορά 
στην κάλυψη εξόδων φοιτητών που 
φοιτούν στο εξωτερικό και δεν θα 
επιστρέψουν στην Κύπρο την περί-
οδο των διακοπών του Πάσχα.
 Επίσης προβλέπονται €11 εκ. για την 
ανάκαμψη του τουρισμού για υλο-
ποίηση δράσεων στήριξης του του-
ριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, 
μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 
2020, σε συνεργασία με Αεροπορι-
κές Εταιρείες και Οργανωτές Ταξι-
δίων και δράσεις ενίσχυσης της προ-
σέλκυσης τουριστών κατά την περί-
οδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 
2021.
 Ενώπιον του νομοθετικού σώματος 
κατατέθηκαν άλλα τέσσερα νομοσχέ-

δια.
 Κατατέθηκε στη 
Βουλή το νομοσχέ-
διο που ρυθμίζει την 
αναβολή της αύξη-
σης της συνεισφοράς 
στο Γενικό Σύστημα 
Υγείας, διατηρώντας 
από την 1η Απριλίου 
2020 μέχρι την 31η 

Μαΐου 2020 στους αρχικούς συντε-
λεστές που ίσχυσαν από την 1η Μαρ-
τίου 2019, την καταβολή συνεισφο-
ρών στο ΓΕΣΥ από μισθωτούς, εργο-
δότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισο-
δηματίες και το Κράτος ως εργοδότη 
και ως τρίτο μέρος. Το Υπουργείο 
Υγείας υπολογίζει επίπτωση ύψους 
€38 εκ. που ενδεχομένως, όπως 
αναφέρεται, να κληθεί να καταβάλει 
προς τον ΟΑΥ το κράτος.
 Στην εισηγητική έκθεση που συνο-
δεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι 
η διατήρηση των προηγούμενων 
συντελεστών των συνεισφορών κρί-
νεται αναγκαία, για ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης όλων των οικονομικών 
φορέων που καταβάλλουν εισφορές 
και κατ’ επέκταση για ενίσχυση της 
ρευστότητάς τους, ώστε να ανταπε-
ξέλθουν στις οικονομικές επιπτώ-

σεις που θα επιφέρει η εξάπλωση της 
νόσου του κορωνοϊού.
 Διευκρινίζεται ότι έγινε η σχετική 
διαβούλευση πριν την εξαγγελία 
του μέτρου με ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΑΣΥΞΕ, 
ΣΤΕΚ, σύνδεσμο ταξιδιωτικών πρα-
κτόρων και πολιτικά κόμματα ενώ, 
προστίθεται πως με το εν λόγω μέτρο 
παρέχεται μεγαλύτερη ρευστότητα 
στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά 
που δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν 
αυξημένες εισφορές.
 Προς ψήφιση κατατέθηκε και το 
νομοσχέδιο για  μείωση του βασι-
κού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 
17% για περίοδο δύο μηνών, από 
1η Απριλίου 2020 μέχρι 31ή Μαΐου 
2020 και του μειωμένου συντελε-
στή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 
9% στο 7% για περίοδο τρεισήμισι 
μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 
15 Ιουλίου 2020. Στο ερωτηματολό-
γιο αντικτύπου που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εφαρ-
μογή τους προς ψήφιση νόμου θα 
επιφέρει μείωση των δημοσίων εσό-
δων κατά €70 εκ.
 Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται και 
νομοσχέδιο με το οποία αναστέλλε-
ται μεσοπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 
τέλος Απριλίου η υποχρέωση υπο-
βολής δήλωσης και καταβολής του 
ΦΠΑ.
 Συγκεκριμένα αναστέλλεται η επι-
βολή της επιβάρυνσης πρόσθετου 
φόρου και τόκου και των ποινικών 
μέτρων που προβλέπονται για τις 
φορολογικές περιόδους που λήγουν 
την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31ή 
Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 
2020, νοουμένου ότι το υποκείμενο 
στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη 
φορολογική δήλωσή του για τις περι-
όδους αυτές και καταβάλει το ποσό 
οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμ-
βρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες που 
προηγούνται της λήξης της καθορι-
σμένης φορολογικής περιόδου δεν 
έχουν υπερβεί το €1 εκ.

εδώ Κύπρος

Η ακύρωση των ταξιδιών 
από το επιβατικό κοινό και η 
απαίτηση άμεσης επιστρο-
φής των χρημάτων του είναι 
πολύ δύσκολη καθώς οι πλεί-
στες αεροπορικές εταιρείες και 
ξενοδοχεία του εξωτερικού δεν 
επιστρέφουν τα χρήματα και 
χρειάζεται χρόνος διαπραγμά-
τευσης με τους Διοργανωτές 
Ταξιδίων, αναφέρει σε ανακοί-
νωση του, ο Σύνδεσμος Ταξι-
διωτικών Πρακτόρων Κύπρου 
(ACTA).
Ο Σύνδεσμος ζητά την κατα-
νόηση του επιβατικού κοινού 
και την ευέλικτη εφαρμογή των 
κανονισμών για τα ταξιδιω-
τικά πακέτα, καθώς τα σύνορα 
αρκετών ευρωπαϊκών χωρών 
κλείνουν και οι αεροπορικές 
εταιρείες αναστέλλουν τα πτη-
τικά τους προγράμματα.  
Ο ACTA, διαβεβαιώνει το επι-
βατικό κοινό ότι οι Ταξιδιωτικοί 
Πράκτορες και οι Διοργανω-
τές Ταξιδίων, παλεύουν νυχθη-
μερόν να επαναπατρίσουν τον 
κόσμο τους στην Κύπρο χωρίς 
κανένα ίδιον όφελος σημειώ-
νοντας ότι όλοι εδώ και δύο και 
πλέον μήνες, έχουν μηδενικές 
πωλήσεις, μηδενικές εισπρά-
ξεις.
Θα πρέπει, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, το επιβατικό 
κοινό να επιδείξει κατανόηση 
αυτή την δύσκολη για όλους 
περίοδο και να συνεργαστεί 
με τα μέλη μας, είτε για μετά-
θεση του ταξιδιού του σε μετα-
γενέστερη ημερομηνία, είτε με 
την αποδοχή πιστωτικού κου-
πονιού, είτε δίνοντας πίστωση 
χρόνου στην επιστροφή των 
χρημάτων του».
«Είναι αδήριτη ανάγκη η διατή-
ρηση της κοινωνικής συνοχής, 
προστατεύοντας θέσεις εργα-
σίας και παραμένοντας ψύχραι-
μοι. Είμαστε σίγουροι ότι τα 
μέτρα που έχει λάβει η κυβέρ-
νηση θα αποφέρουν σύντομα 
καρπούς και θα επανέλθουμε 
στην καθημερινότητα μας», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

ACTA: Η επιστροφή 
χρημάτων από 
ακύρωση ταξιδιών 
είναι πολύ 
δύσκολη 

Ενώπιον της Βουλής συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός λόγω κορωνοϊού 
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Ο Τραμπ κάλεσε τις ρυθμιστικές 
αρχές φαρμάκων να επιταχύνουν 
την κυκλοφορία δυνητικών 
θεραπειών για τον κορωνοϊό, 
λόγω της τάχιστης εξάπλωσής του 
- Τι απαντά για τη χρήση του όρου 
«κινέζικος ιός»

Ο
ι ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση της 
υδροξυλοχλοροκίνης κατά 
του κορωνοϊού, μίας θεραπεί-
ας που χρησιμοποιείται συνή-

θως για την ελονοσία, η οποία «έδειξε 
πολύ, πολύ ενθαρρυντικά προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα», ανακοίνωσε ο πρόε-
δος Ντόναλντ Τραμπ.
«Θα μπορέσουμε να έχουμε διαθέσιμο 
το φάρμακο τούτο σχεδόν αμέσως», δια-
βεβαίωσε ο ίδιος στη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο εκτι-
μώντας πως η θεραπεία 
αυτή θα μπορούσε να 
«αλλάξει τα δεδομένα» 
σ την αν τ ιμετώπιση της 
πανδημίας.
Ο Τραμπ κάλεσε τις ρυθ-
μισ τ ικές αρχές φαρμά-
κων να επιταχύνουν την 
κυκλοφορία δυνητικών 
θεραπειών για τον κορω-
νοϊό, λόγω της τάχιστης εξάπλωσής του, 
υποστηρίζοντας πως θα αποτελέσουν 
μία σημαντική πρόοδο στην αντιμετώ-
πισή του ενώσο οι έρευνες για την ανά-
πτυξη εμβολίου ακόμη βρίσκονται σε 
πειραματικό στάδιο.
Στη συνέντευξη Τύπου του, ο Τραμπ ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες της Gilead 
Sciences Inc’s να αναπτύξει το αντιϊκό 
φάρμακο Remdesivir και το σκεύασμα 
κατά της ελονοσίας hydroxychloroquine, 
τονίζοντας πως εισηγήθηκε σχετικα στην 
ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή φαρ-
μάκου FDA να επισπεύσει τις αδειοδο-
τήσεις.
«Θα πρέπει να μετακινήσουμε κάθε 
εμπόδιο. Αυτό μπορεί να αλλάξει το 
παιχνίδι, ή όχι», τόνισε ο Τραμπ στους 
δημοσιογράφους.
Ο επίτροπος της FDA Στέφεν Χαν δήλωσε 
πως η υπηρεσία του εργάζεται με γρή-
γορους ρυθμούς για να εξετάσει όλες τις 
δυνατότητες: «σε βραχυπρόθεσμο διά-

στημα, κοιτάζουμε για φάρμακα που 
ήδη έχουν εγκριθεί για άλλες ενδείξεις» 
και συμπτώματα, τόνισε ο Χαν.

«Κρουαζιερόπλοια μπορεί να 
διαμορφωθούν σε πλωτά νοσο-
κομεία»
Κρουαζιερόπλοια μπορεί να διαμορ-
φωθούν σε πλωτά νοσοκομεία για την 
περίθαλψη ασθενών που έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό Covid-19, ανακοί-
νωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος του ομίλου Carnival Μίκι 
‘Αρισον «έκανε μια πολύ γενναιόδωρη 
πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Είπε ότι είχε ορισμένα πλοία που θα 
μπορούσαν να προσαρμοστούν πλήρως 
σε αυτό που κάνουμε», εξήγησε, καθώς 
τα πλοία αυτά «είναι μεγάλα και έχουν 

πολλές καμπίνες».
«Αν έχουμε ανάγκη από 
πλοία, πολλές καμπίνες, 
θα είναι δεμένα στη Νέα 
Υόρκη, στο Λος ‘Αντζελες, 
στο Σαν Φρανσίσκο και σε 
άλλα λιμάνια», διευκρίνισε.
«Εκτιμάμε την πρόταση 
του Carnival»,, του μεγα-
λύτερου ομίλου κρουαζι-

εροπλοίων παγκοσμίως, τόνισε διευκρι-
νίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί 
ακόμη την πρόταση.
Ενώπιον της κατακόρυφης αύξησης των 
ασθενών του Covid-19 και για να ελευ-
θερωθούν νοσοκομειακές κλίνες, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση έστειλε το πλωτό 
νοσοκομείο USNS Comfort με σχεδόν 
1.000 δωμάτια προς τη Νέα Υόρκη, την 
ώρα που η ομώνυμη Πολιτεία είναι από 
τις πλέον πληγείσες από την επιδημία.
Δεν είναι γνωστό πότε θα φθάσει το 
πλοίο στην πρώτη αμερικανική μητρό-
πολη.
Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει βυθιστεί 
σε μείζονα κρίση από τότε που άρχισε 
αυτή η υγειονομική κρίση, όταν αρκετά 
πλοία εγκλωβίστηκαν λόγω των κρου-
σμάτων μόλυνσης μέσα σε αυτά.
Στις 13 Μαρτίου ο πρόεδρος Τραμπ είχε 
ανακοινώσει την αναστολή όλων των 
κρουαζιέρων από τις ΗΠΑ προς το εξω-
τερικό για 30 ημέρες.

Κορωνοϊός - Τραμπ: Σε λίγο καιρό θα 
κυκλοφορήσει φάρμακο κατά της 
ελονοσίας ως θεραπεία 

Η επικεφαλής της Κομισιόν 
υπογράμμισε ότι οι Αμερικανοί 
επιχείρησαν να εξαγοράσουν 
τη γερμανική  CureVac AG, 
προκειμένου να έχουν μόνοι 
αυτοί το εμβόλιο - Οι Βρυξέλλες 
χορήγησαν στην εταιρεία 
βιοτεχνολογίας το ποσό των 80 
εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη 
εμβολίου

H 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λάιεν, εξέφρασε σή-
μερα, Τρίτη, την ελπίδα να 

τεθεί σε κυκλοφορία εμβόλιο για τον 
κορωνοϊό «μάλλον πριν το φθινόπω-
ρο» από την CureVac AG, σε βιντεο-
σκοπημένο μήνυμά της.
Η επικεφαλής της Κομισιόν, αφού περι-
έγραψε τις προσπάθειες της ΕΕ για τον 
επαναπατρισμό Ευρωπαίων τουριστών 
από το Μαρόκο, όπου είχαν εγκλωβι-
στεί και αφού προειδοποίησε ότι προ-
βλήματα επαναπατρισμού πολιτών 
αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εντός της 
ΕΕ από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο, 
υπενθύμισε τη χθεσινοβραδινή συνο-
μιλία της με την CureVac AG, η οποία 
έλαβε ποσό 80 εκατ. ευρώ από την 
Κομισιόν για την ανάπτυξη εμβολίου.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομι-
σιόν:  «Η ΕΕ τους διαθέτει έως και 80 

εκατ. ευρώ και ελπίζω ότι με αυτή τη 
βοήθεια θα μπορέσουμε να έχουμε 
ένα εμβόλιο στην αγορά μάλλον πριν 
από το φθινόπωρο. Αυτό θα μπο-
ρούσε να σώσει ζωές σ την Ευρώπη 
κα ι  π α ρ ο μ ο ίω ς  σ τ ο ν  υπ όλο ιπ ο 
κόσμο».
Η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμ-
μισε μάλισ τα ότ ι οι ΗΠΑ επιχείρη-
σαν να εξαγοράσουν τη γερμανική  
CureVac AG, προκειμένου να έχουν 
μόνοι αυτοί το εμβόλιο. Υπενθυμί-
ζε ται πάν τως ότ ι χθες, Δευτέρα, η 
γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας 
CureVac ανακοίνωσε ότ ι δεν έλαβε 
πρόταση εξαγοράς της από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, αφού πηγές της γερ-
μαν ικής κυβέρνησης δήλωσαν σ το 
Reuters ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει 
να εξασφαλίσει αποκλεισ τ ική πρό-
σβαση σε πειραματικό εμβόλιο, που η 
εταιρεία αναπτύσσει κατά του κορω-
νοϊού. 
Κάλεσε, δε, τους πολίτες να βοηθή-
σουν τις προσπάθειες της ΕΕ, μένο-
ντας στο σπίτι και μειώνοντας τις επα-
φές με τρίτους.
Οι οικονομικές και δημοσιονομικές 
πτυχές της κρίσης συζητήθηκαν και 
στη νέα τηλεδιάσκεψη των 27 αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων. Επι-
πλέον οι αρμόδιοι για τις μεταφορές 
υπουργοί της ΕΕ θα πραγματοποιή-
σουν τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη.

Φον Ντερ Λάιεν: Ελπίζω να 
έχουμε εμβόλιο στην αγορά 
πριν το φθινόπωρο 

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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Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν 
ότι η Ρωσία έχει σκοτώσει δεκά-
δες Τούρκους στρατιώτες κατά τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη 

Συρία και η Ουάσινγκτον συνεχίζει να παρέ-
χει τη στήριξή της στην Τουρκία, τη σύμμαχό 
της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Πομπέο.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν διευκρί-
νισε το πού ή σε ποιο επεισόδιο σκοτώθη-
καν οι Τούρκοι στρατιώτες. Τον περασμένο 
μήνα, σε αεροπορικό πλήγμα για το οποίο η 
Άγκυρα κατηγορεί τη συριακή κυβέρνηση, 
σκοτώθηκαν τουλάχιστον 34 Τούρκοι στρα-
τιώτες.
Είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον 
κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για τον θάνατο 

Τούρκων στρατιωτών στη Συρία.
«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία έχει σκοτώ-
σει δεκάδες Τούρκους στρατιωτικούς κατά 
τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρή-
σεών της και στηρίζουμε τη σύμμαχό μας 
στο ΝΑΤΟ Τουρκία και συνεχίζουμε να εξε-
τάζουμε επιπρόσθετα μέτρα για να στηρί-
ξουμε την Τουρκία και να σταματήσουμε τη 
βία στο Ιντλίμπ και στη Συρία γενικότερα», 
είπε ο Πομπέο.
Η Τουρκία και η Ρωσία συμφώνησαν στις 
5 Μαρτίου να σταματήσουν οι εχθροπρα-
ξίες στη βορειοδυτική Συρία, μετά την κλι-
μάκωση της βίας στην περιοχή αυτή, που 
είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν σχε-
δόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Η κατά-
παυση του πυρός τηρείται σε γενικές γραμ-
μές.

διεθνή νέα

Η 
τουρκική κεντρική τράπεζα μεί-
ωσε αιφνιδιαστικά το επιτόκιο 
και μάλιστα κατά πολύ (100 μο-
νάδες βάσης) από 10,75% σε 

9,75%, σε μια προσπάθεια να μειώσει το 
κόστος του χρήματος και να τονώσει τη 
χειμαζόμενη Τουρκική οικονομία.
Το πρόβλημα είναι ότι η μείωση του επι-
τοκίου αυξάνει τη διαφορά του με τον 
πληθωρισμό ο οποίος κινείται με ρυθμό 
12,37%. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος 
έχει λίρες στα χέρια του έχει ουσιαστικά 
αρνητικό επιτόκιο, καθώς τον τόκο τον 
υπερκαλύπτει ο πληθωρισμός – κάτι που 
ενισχύει τη φυγή των επενδυτών από το 
τουρκικό νόμισμα η οποία τις τελευταίες 
μέρες ούτως ή άλλως ήταν έντονη
Η τουρκική λίρα βούτηξε ακόμα περισσό-
τερο στα νέα: Η ισοτιμία της με το δολά-
ριο επιδεινώθηκε στις 6,48 λίρες προς ένα 
δολάριο, όταν το χειρότερο επίπεδο που 
έκλεισε η ισοτιμία έκλεισε στο 6,54 στις 
31 Αυγούστου του 2018, όταν η Τουρκική 
οικονομία είδε το χείλος της αβύσσου. Η 
ισοτιμία αυτή την ώρα επιδεινώνεται κι 
άλλο.
Νωρίτερα η Rabobank σε σημερινή της 
ανάλυσή ανέφερε «Η τουρκική λίρα συνε-
χίζει και υποχωρεί έναντι του δολαρίου 
εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι 
τουριστικές αφίξεις θα κάνουν βουτιά τους 
επόμενους μήνες. Αυτό με τη σειρά του θα 
μπορούσε να πυροδοτήσει σοβαρή επι-
βράδυνση ή ακόμα και μια άλλη ύφεση 
στην Τουρκία».

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
Η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει ένα 
σημαντικό δίλημα την Πέμπτη, επισημαί-
νει η Rabobank στην ανάλυσή της: «Μια 
μείωση του επιτοκίου θα ήταν η αναμενό-
μενη αντίδραση για την τόνωση της οικο-
νομίας, τώρα που οι προοπτικές της έχουν 
επιδεινωθεί ουσιαστικά.
Αλλά από την άλλη, μια τέτοια επιλογή θα 
έκανε τη λίρα ακόμα λιγότερο ελκυστική 
για τους επενδυτές.
Είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά αντί 
μιας συμβολικής μείωσης 25 ή 50 μονά-
δων βάσης, θα ήταν πιο αποδοτικό η 
κεντρική τράπεζα να αφήσει τα επιτόκια 
αμετάβλητα για να υποστηρίξει τη λίρα».

Η απόφαση της τουρκικής τράπεζας τελικά 
ήρθε αιφνιδιαστικά δυο μέρες νωρίτερα, 
επιταχύνοντας την υποχώρηση της λίρας.
Η ανάλυση καταλήγει με ένα συναγερμό: 
«Το τουρκικό νόμισμα θα μπορούσε να 
απέχει μέρες πριν η ισοτιμία του αγγίξει 
το σημείο βρασμού και πυροδοτήσει εξε-
λίξεις ανάλογες με αυτές του καλοκαιριού 
του 2018».

Χωρίς συμφωνία η τηλεδιάσκε-
ψη Μέρκελ-Ερντογάν-Μακρόν
Δεν έβγαλε λευκό καπνό η χθεσινή τηλεδι-
άσκεψη Μέρκελ-Ερντογάν-Μακρόν για το 
μεταναστευτικό. Κάποια από τα αιτήματα 
του Τούρκου προέδρου φαίνεται να ικα-
νοποιούνται, αλλά το παζάρι συνεχίζεται.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ταγίπ Ερντο-
γάν, έλαβε χθες χώρα η τηλεδιάσκεψη με 
τη Γερμανίδα καγκελάριο, τον Γάλλο πρό-
εδρο και τον Βρετανό πρωθυπουργό. Οι 
συνομιλίες διήρκεσαν 75 λεπτά. Αποκω-
δικοποιώντας κανείς την επίσημη ανακοί-
νωση της τουρκικής προεδρίας, συμπεραί-
νει ότι δεν επετεύχθη συμφωνία.
Το μεταναστευτικό ζήτημα, μάλιστα, το 
οποίο αποτέλεσε και τον λόγο της τηλεδιά-
σκεψης των τεσσάρων ηγετών, λίγες μόλις 
ημέρες μετά και την επίσκεψη του Τούρ-
κου προέδρου στις Βρυξέλλες, εμφανίζε-
ται τρίτο και καταϊδρωμένο στην επίσημη 
ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
«Στην τετραμερή συνομιλία μεταξύ των 
ηγετών Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου, 
Γαλλίας και Γερμανίας, οι πλευρές συζήτη-
σαν κοινές προσπάθειες για την καταπολέ-
μηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, για 
ανθρωπιστική βοήθεια στη συριακή επαρ-
χία Ιντλίμπ, το μεταναστευτικό ζήτημα, την 
κατάσταση στη Λιβύη και τις σχέσεις Τουρ-
κίας-ΕΕ».
Αν και λόγω συνθηκών, μοιάζει δικαιολο-
γημένη η βαρύτητα που επιδεικνύεται στο 
μέτωπο του κορωνοϊού, η πραγματικότητα 
είναι ότι πίσω από αυτήν κρύβεται η ημι-
τελής φάση στην οποία βρίσκονται ακόμα 
οι διαπραγματεύσεις για το μεταναστευ-
τικό. Σύμφωνα με την Άγκελα Μέρκελ, η 
συνομιλία «αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη». 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η κατά-
σταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα.

Μόλις πυροβόλησε τα πόδια του ο 
Ερντογάν – Μείωσε το επιτόκιο – 
Nέα βουτιά λίρας
Η ισοτιμία της λίρας με το δολάριο αγγίζει σήμερα τα επίπεδα της μεγάλης 
συναλλαγματικής κρίσης του 2018 - H πυροδότηση μια νέας κρίσης μπορεί να 
απέχει μόνο λίγες μέρες, εκτιμά η Rabobank

Πομπέο: Η Ρωσία σκότωσε 
«δεκάδες Τούρκους στρατιώτες»
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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

Πώς μπορούν να 
διασκεδάσουν τα παιδιά στο 

σπίτι;

Μ
ε στόχο τον περιορισμό της 
έκτασής του νέου κορονα-
ϊού, σχολεία και φροντιστή-
ρια είναι κλειστά ενώ και η 

λειτουργία των περισσότερων εξωσχο-
λικών δραστηριοτήτων έχει ανασταλεί. 
«Μένουμε σπίτι», λοιπόν, καθώς αποτε-
λεί το πλέον αποτελεσματικό μέτρο που 
μπορούμε υπεύθυνα και ώριμα να λά-
βουμε, προκειμένου να διατηρήσουμε 
τον εαυτό μας όπως και τους γύρω μας α-
σφαλείς. Αυτή η νέα κατάσταση, σίγουρα 
είναι πρωτόγνωρη και δύσκολη για πολ-
λούς ενήλικες, πόσο μάλλον για τα παι-
διά, τα οποία ενώ έχουν μάθει να ακολου-
θούν ένα πρόγραμμα, ξαφνικά καλούνται 
να λειτουργήσουν εντελώς διαφορετικά, 
πράγμα που αντιμετωπίζουν εξάλλου και 
οι περισσότεροι γονείς. Ωστόσο, υπάρ-
χουν ορισμένοι τρόποι, που μπορείτε να 

διασκεδάσετε μαζί με το παιδί, αποχαιρε-
τώντας μια και καλή την… «βαρεμάρα».

Ταξίδι με την φαντασία
Είναι λογικό όταν το παιδί μένει για 
πολύ στο σπίτι να νιώθει περιορισμένο. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό αρχικά να του 
εξηγήσετε την σημαντικότητα αυτού του 
μέτρου και έπειτα να επιστρατεύσετε 
τόσο την δική του όσο και την δική σας 
φαντασία, προς όφελος σας. Ενθαρρύ-
νετέ το να πλάσει μια φανταστική ιστο-
ρία, σε ένα φανταστικό κόσμο, οπού 
μπορεί να έχει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Φτιάξτε μαζί ένα σενάριο και αφή-
στε να δώσει τις δικές του πινελιές, τις 
οποίες μπορεί να αλλάζει για να δίνει 
διαφορετικές τροπές στο «ταξίδι» σας.

Αφήστε στην άκρη τα «έτοιμα» παι-
χνίδια
Όταν τα παιδιά πλήττουν, θα παρατηρή-
σετε – αν ακόμα δεν το έχετε διαπιστώσει 

– ότι δεν θα ενθουσιαστούν με τα παιχνί-
δια τους, ακόμα και αν πρόκειται για το 
αγαπημένο τους ζωάκι ή το αγαπημένο 
τους πάζλ. Εκείνη την στιγμή, τα παιδιά 
αναζητούν κάτι μοναδικό, που θα εξάψει 
την φαντασία τους, κρατώντας τα απα-
σχολημένα ίσως και για ώρες. Για αυτό 
θα ήταν καλό να αφήσετε στην άκρη τα 
παιχνίδια τους και να τους προτείνετε να 
δημιουργήσουν κάτι νέο, όπως ακριβώς 
το έχουν φανταστεί. Δοκιμάστε να τους 
δώσετε μερικά χαρτόνια ή και χάρτι-
νες κούτες, ξυλομπογιές και μαρκα-
δόρους για να φτιάξουν και έπειτα να 
διακοσμήσουν το κάστρο τους. Οτι-
δήποτε απλό μπορεί με λίγη παιδική 
φαντασία να γίνει μοναδικό.

Εστιάζουμε στην δημιουργικότητα
Μπορείτε να προτείνετε και εσείς μια 

λύση στο παιδί όταν εκείνο πλήτ-
τει και ειδικά αν βλέπετε ότι η ώρα 
περνά και εκείνο ακόμα να σκεφθεί 
κάτι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην 
καταφύγετε στους συνήθεις αντιπερι-
σπασμούς, όπως είναι η τηλεόραση, 
καθώς μπορεί βραχυπροόθεσμα να 
το κρατήσει απασχολημένο, μακρο-
πρόθεσμα όμως το παιδί ενδεχομέ-
νως να μην έχει εξοικειωθεί με την 
ησυχία και κατά συνέπεια να ανα-
ζητά διαρκώς ερεθίσματα, προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί σε κάτι. Αντ’αυ-
τού, δοκιμάστε κάτι πιο δημιουρ-
γικό, όπως είναι η περιποίηση και 
η φροντίδα ενός φυτού, όπου θα 
μπορεί καθημερινά να το φροντίζει, 
καταγράφοντας την πρόοδο του. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπόρεί να επι-
λέγει αυτόνομα πότε θα το φροντί-
σει, γεγονός που θα ενεργοποιήσει 
ακόμα περισσότερο την δημιουργικό-
τητά του.

Τ
ώρα τελευταία είδατε τα δόντια του 
παιδιού σας; Άκουσα για ένα παλη-
κάρι που τέλειωσε το Λύκειο έχο-
ντας ένα σπασμένο δόντι μπροστά. 

Μπορεί να μην ακούγεται και πολύ σοβα-
ρό – αλλά η αυτοπεποίθηση αυτού του παι-
διού είχε πληγωθεί σε μεγάλο βαθμό. Α-
σφαλώς η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το 
παν, αλλά αν τα παιδιά σου νιώθουν άσχη-
μα για κάποιο κιτρινισμένο δόντι ή κάποια 
δυσμορφία του στόματός τους, φρόντισε 
να τα πας στον οδοντογιατρό για θεραπεία. 
Αν δεν έχεις την οικονομική ευχέρεια, ψάξε 
κάποιον γιατρό που θα σου κάνει κάποια 
έκπτωση ή θα σου το κάνει δωρεάν. Ασφα-
λώς, τα παιδιά μας για μας είναι  όμορφα ό-
πως και νάναι, αλλά πρέπει να προσέχουμε 
κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν 
μεγάλη σημασία.

Μήπως νομίζεις ότι το χρηματιστή-
ριο είναι ένας σίγουρος τόπος για 
επένδυση; 
Όταν οι τιμές των μετοχών ανεβαίνουν 
συνέχεια , όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
βάζουν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο. 
Αλλά, όπως έτυχε να δούμε πολλές φορές, 
τα μεγάλα κέρδη μπορεί να εξαφανιστούν 
μέσα σε μια νύχτα. Γιαυτό πρέπει να επενδύ-
ουμε σε πράγματα που διαρκούν. Και ανα-
φέρομαι στην οικογένεια. Μπορώ να σου το 
εγγυηθώ ότι όσο πιο πολύ χρόνο και αγάπη 
δώσεις στην οικογένειά σου, τόσο μεγαλύ-
τερο θα είναι το αντάλλαγμα και το κέρδος 
που θα εισπράξεις. Ακόμα και ύστερα από 
χρόνια θα απολαμβάνεις τις αμοιβές αυτής 
της απόφασής σου.  Αν επενδύσεις στα αγα-
πητά σου πρόσωπα νάσαι βέβαιος/η πως 
κάνεις την πιο σίγουρη και αποδοτική επέν-
δυση. 

Γιατί το σπίτι είναι ο πιο δύσκολος 
χώρος για να διευθύνεις; 
Είναι δύσκολο να διευθύνεις ένα γραφείο. 
Έχεις συνέχεια πονοκεφάλους προσλή-
ψεων προσωπικού, απολύσεων, θέματα 
οικονομικά, προβλήματα λειτουργικά για 
να μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά 
είναι ακόμα πιο δύσκολο να διευθύνεις το 
σπίτι σου. Γιατί; Πρώτα, πρώτα, δεν μπο-

ρείς να απολύσεις τα παιδιά σου. Δεν παύ-
εις να είσαι γονιός, ό,τι κι αν πουν και ό,τι 
κι αν κάνουν τα παιδιά σου. Είσαι γονιός 
για πάντα. Δεύτερον, δεν υπάρχει άδεια με 
αποδοχές ή χωρίς αποδοχές. Είσαι διαρκώς 
σε υπηρεσία, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 
εφτά μέρες την εβδομάδα, πλένεις, βοηθάς 
τα παιδιά με τα μαθήματά τους, τα  πηγαίνεις 
στο σχολείο, τα παίρνεις από το σχολείο, τα 
πηγαίνεις στις προπονήσεις τους και στους 
αγώνες τους. Τρίτον, δεν υπάρχει μισθός, 
επιδόματα ή αυξήσεις. Ως γονιός, μοιάζεις 
πιο πολύ με ένα μόνιμο ΑΤΜ (μηχάνημα 
ανάληψης χρημάτων).

Θέλεις να διδάξεις στα παιδιά σου να 
έχουν αυτοέλεγχο; 
Τότε δίδαξέ τους να δουλεύουν. Μπορεί 
να πεις, «η ζωή είναι τόσο δύσκολη για τα 
παιδιά μας, και δε θέλω να την κάνω ακόμα 
πιο δύσκολη.» Και όμως, αν δε διδάξεις στα 
παιδιά σου την αξία της δουλειάς τώρα, 
μπορεί να κάνεις τα πράγματα πιο δύσκολα 
γι αυτά αργότερα στη ζωή. Ξέρετε ότι τα 
παιδιά που έμαθαν να δουλεύουν το βρί-
σκουν πιο εύκολο να πειθαρχήσουν και να 
ελέγξουν τις ορμές τους, να είναι συγκε-
ντρωμένα και αφοσιωμένα στη δουλειά 
τους, να καταλαβαίνουν τη σχέση ανάμεσα 
στην προσπάθεια και στην ευκαιρία, και να 
μάθουν να διαχειρίζονται τα χρήματα. Γιαυτό 
μάθε στα παιδιά σου να δουλεύουν... θα το 
εκτιμήσουν και θα σου είναι ευγνώμονα..

Μήπως χρησιμοποίησες ποτέ στο 
γάμο σου τη λέξη που αρχίζει από 
«Δέλτα»; 
Αν ναι, πάρε την απόφαση να μην την ξαναχρησι-
μοποιήσεις. Η λέξη αυτή είναι η λέξη «Διαζύγιο». 
Μπορεί να τη λες όταν έχετε κάποιον καυγά, «Σε 
βαρέθηκα – Να πάρουμε διαζύγιο!» Ή όταν τα 
πράγματα δεν πάνε καλά, «Αν το ξανακάνεις, θα 
φύγω!» Θα πρέπει να αντικαταστήσεις την ιδέα του 
διαζυγίου με την ιδέα της αφοσίωσης. Αν το διαζύ-
γιο είναι επιλογή, τότε είναι πολύ πιθανό να το σκέ-
φτεσαι. Και η απειλή του διαζυγίου κάνει τα ζευγά-
ρια να μη νιώθουν ασφάλεια. Ναι, από καμιά φορά 
το διαζύγιο είναι η μόνη λύση, αλλά αν δεν είναι 
αυτή η περίπτωση μη χρησιμοποιείς τη λέξη που 
αρχίζει από Δέλτα.  

Ελέγξατε τα δόντια του 
παιδιού σας τελευταία; 
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υγεία

Ξ
εκίνησαν οι κλινικές έρευ-
νες για τη θεραπεία των 
νοσηλευομένων ασθε-
νών, που έχουν προσβλη-

θεί από οξεία μορφή κορωνοϊού. 
Τα γαλλικά εργαστήρια Sanofi κι 
η αμερικανική Regeneron εργά-
ζονται, συγκεκριμένα, πάνω στην 
αξιολόγηση του φαρμακευτι-
κού σκευάσματος Kezvara.
Η κλιν ική έρευνα της 
φάσης 2 /3 (δοκιμή σε 
ασθενείς, σύγκριση με τη 
δράση ψευδοφαρμά-
κου) ξεκίνησε σ τις 
ΗΠΑ κι η εξεύρεση 
εθελοντών ασθενών 
πρόκειται να αρχίσει 
άμεσα, τονίζεται στο 
κοινό ανακοινωθέν των 
δύο εταιρειών, που η μία 
(Regeneron) έχει ανα-
λάβει τις δοκιμές στις 
ΗΠΑ , ενώ η Sanofi 
τις μέλλουσες δοκιμές 
στον υπόλοιπο κόσμο, 
ιδίως στην Ιταλία.

Το Kevzara κυκλο-
φόρησε για πρώτη 
φορά το 2017

Το Kevzara (sarilumab) 
είναι ένα ανοσοκατασταλ-
τικό, που ανέπτυξαν από 
κοινού οι δύο εταιρείες, και 
αρχικά κυκλοφόρησε το 2017 
για την θεραπεία της ρευματοει-
δούς πολυαρθρίτιδας.
Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό 
αντίσωμα που επιδρά σε αποδέ-
κτες της ιντερλευκίνης -6(IL-6), 
μίας πρωτεΐνης του ανοσοποιη-
τικού συστήματος που διαδρα-
ματίζει καίριο ρόλο στη φλεγμο-
νώδη διαδικασία και σύμφωνα με 
τα δύο εργαστήρια, θα μπορούσε 
αυτή να βοηθήσει στην αντιφλεγ-
μονώδη αντίδραση των πνευμό-
νων ασθεών που νοσούν σοβαρά 
από covid-19.
H δοκιμή τούτη που θα πραγμα-

τωθεί σε πολλά κέντρα των ΗΠΑ, 
σκοπό έχει να αξιολογηθεί, σε 
σχέση με το ψευδοφάρμακο, η 
ασφάλεια της χρήσης του Kevzara 
κι η αποτελεσματικότητά του να 
συμπεριληφθεί σ τη φροντίδα 
των συμπτωμάτων. Για το δοκιμα-
στικό στάδιο αυτό θα πρέπει να 
βρεθούν 400 ασθενείς.

«Μπορεί το Kevzara να 
αποτελέσει εναλλακτική 

μορφή θεραπείας»
Εν πρώτοις, η δοκιμή του 
Kevzara θα αξιολογήσει 
την επίπτωσή του σ τον 

πυρετό των ασθενών και της 
αναγκαιότητας της πρό-
σθετης οξυγόνωσής τους. 
Κατά δεύτερον, θα αξιο-
λογηθεί η μακροπρόθε-

σμη βελτίωση που παρέ-
χει, ιδίως εν σχέσει προς 

τη θνητότητα και τη μείωση της 
ανάγκης για ενδονοσοκομει-

ακή νοσηλεία και οξυγό-
νωση του ασθενούς.
«Πιστεύουμε πως υπάρ-

χουν επιστημονικές ενδεί-
ξεις πως το Kevzara μπορεί να 
αποτελέσει μία εναλλακτική 

περίπτωση θεραπείας που 
για ορισμένους ασθενείς θα 
είναι δυνητικά σημαντική», 

εξηγεί ο Τζον Ριντ, υπεύθυνος 
της παγκόσμιας έρευνας κι ανά-
πτυξης της Sanofι, στη σχετική 
ανακοίνωσή του.
Τα στοιχεία από μία έρευνα σε 21 
ασθενείς στην Κίνα έχουν δείξει 
πως όσοι έλαβαν ένα άλλο αντί-
σωμα (tocilizumab) που στοχεύει 
κατά των αποδεκτών της ιντερ-
λευκίνης -6 είδαν να μειώνεται 
ο πυρετός και η ανάγκη για πρό-
σθετη οξυγόνωση, υπενθυμίζεται 
στην ίδια ανακοίνωση. Πάλληλα, 
η γαλλική φαρμακοβιομηχανία 
εργάζεται για την ανάπτυξη ενός 
εμβολίου κατά του νέου κορωνο-
ϊού, σε συνεργασία με το αμερι-
κανικό υπουργείο Υγείας.

Υ
πολογίζεται ότι χρειάζονται σχεδόν τέσ-
σερις ώρες περπάτημα για να κάψουμε τις 
θερμίδες μιας πίτσας και 22 λεπτά για να 
κάψουμε όσες πήραμε από μια μπάρα σο-

κολάτας. Θα σας άρεσε να το διαβάσετε αυτό πάνω 
στην ετικέτα των αντίστοιχων τροφίμων; Η επικε-
φαλής ερευνήτρια καθηγήτρια Amanda Daley 
υποστηρίζει ότι η σήμανση των τροφίμων με 
«θερμίδες άσκησης» καθιστά ευκολότερο για 
τους καταναλωτές να κατανοήσουν τ ι τρώνε 
καθώς και να συνειδητοποιήσουν την σημασία 
της φυσικής δραστηριότητας. Οι πληροφορίες 
αυτές αποτυπωμένες πάνω στην ετικέτα των α-
ντίστοιχων προϊόντων θα μας ενθαρρύνουν ώ-
στε να τρώμε λιγότερο, να αποκτήσουμε πιο υ-
γιεινές συνήθειες διατροφής και να καταπολε-
μήσουμε την παχυσαρκία.Πόσος χρόνος χρει-
άζεται για να κάψουμε ό,τι τρώμε;
Ένα μπολ δημητριακά (172 θερμίδες)
Τρέξιμο,16΄
Περπάτημα, 31′
Μια μπάρα σοκολάτας (229 θερμίδες)
Τρέξιμο 22′
Περπάτημα 42′
Ένα σακχαρούχο αναψυκτικό (138 θερμίδες)

Τρέξιμο 13′
Περπάτημα 26′
Ένα μάφιν βατόμουρο (265 θερμίδες)
Τρέξιμο 25′
Περπάτημα 48′
Ένα πακέτο τσιπς (171 θερμίδες)
Τρέξιμο 16′
Περπάτημα 31′
Ένα σάντουιτς με κοτόπουλο και μπέικον (445 θερμίδες)
Τρέξιμο 42′
Περπάτημα 1 ώρα και 22′

Πόση ώρα πρέπει να περπατήσουμε για να 
«κάψουμε» μια σοκολάτα ή ένα αναψυκτικό

Κορωνοϊός: Ξεκινούν οι 
κλινικές δοκιμές 
για τη θεραπεία της 
νόσου από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και Γαλλία

H ασφαλής και επιτυχής χρήση των φακών επαφής και η διασφάλιση της υγείας των ματιών μας προϋποθέτει μια 
σειρά από σωστές επιλογές από τον επαγγελματία-εφαρμοστή, καθώς και την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής:
Απαραίτητος ο σωστός καθαρισμός των χεριών. Όταν χρησιμοποιούμε φακούς επαφής ή γυαλιά, το πλύσιμο των 

χεριών με σαπούνι και νερό, ακολουθούμενο από το στέγνωμα των χεριών με αχρησιμοποίητο απορροφητικό χαρτί, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό. Για τους χρήστες των φακών επαφής, αυτό πρέπει να γίνεται πριν από κάθε εισαγωγή και αφαίρεση.
Απολυμαίνουμε τους φακούς επαφής. Οι χρήστες φακών επαφής πρέπει είτε να απορρίπτουν καθημερινά τους φακούς 

μιας χρήσης κάθε βράδυ, που αποτελούν και ασφαλέστερη επιλογή, είτε να απολυμαίνουν τακτικά τους 
φακούς μηνιαίας ή 15θημερης αντικατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 

των επαγγελματιών-εφαρμοστών. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε νερό βρύσης για να ξεπλύ-
νουμε ή να αποθηκεύσουμε τους φακούς επαφής μας (για περισσότερες οδηγίες σχε-

τικά με τη χρήση των φακών επαφής βλ. εικόνα, Πηγή BCLA).
Απολυμαίνουμε τους σκελετούς και τα γυαλιά. Μερικοί ιοί, όπως ο COVID-

19, μπορούν να παραμείνουν σε σκληρές επιφάνειες για ώρες έως 
μέρες και να να μεταφερθούν σε δάκτυλα και πρόσωπα που φοράνε 

γυαλιά
Διακόπτουμε τη χρήση των φακών μόνο σε περίπτωση ασθένειας. 
Σταματάμε τη χρήση των φακών επαφής όταν είμαστε άρρωστοι, 
όπως προτείνεται και στις περιπτώσεις με συμπτώματα γρίπης.
Τα γυαλιά δεν έχουν αποδειχθεί ότι προσφέρουν προστασία. 
Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η χρήση γυαλιών 
παρέχει προστασία έναντι του COVID-19 ή άλλων μεταδοτι-
κών ιών.

Κορωνοϊός: Πέντε πράγματα που πρέπει να 
προσέχουν όσοι φορούν φακούς επαφής

Σεξουαλική ζωή: Προβλήματα υγείας που 
μπορεί να την βλάψουν

Η 
συνειδητοποίηση του προβλήματος εί-
ναι το πρώτο βήμα για τη λύση.
Διαβήτης
Το υψηλό σάκχαρο καταστρέφει τα 

αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα με το πέρασμα του 
χρόνου, γεγονός που εμποδίζει τη ροή του αίμα-
τος προς τα όργανα του σώματος που ρυθμίζουν 
το σεξ.
Καρδιακά προβλήματα
Όπως με τον διαβήτη, το πρόβλημα και εδώ είναι 
η καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων.
Κατάθλιψη
Το μυαλό και το σώμα σας είναι μαζί σε όλα.

Καρκίνος
Μπορεί το σεξ να είναι το τελευταίο πράγμα που 
σκέφτεται ένας καρκινοπαθής, όταν όμως έρθει η 
στιγμή να έρθετε κοντά με τον σύντροφό σας τόσο 
η ασθένεια όσο και κάποια από τις θεραπείες μπο-
ρεί να το κάνουν ακόμα δυσκολότερο.
Χρόνιος πόνος
Είναι δύσκολο να σκεφτείτε το σεξ αν βιώνετε 
πόνο που δεν υποχωρεί με τίποτα.
Αρθρίτιδα
Ο πόνος στις αρθρώσεις και τα άλλα συμπτώματα 
της αρθρίτιδας.
Νόσος του Πάρκινσον.
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25η Μαρτίου 1821: Έτσι φτάσαμε στην Επανάσταση

Η 
25η Μαρτίου 1821, έχει άντα μία μοναδική θέση στην Ι-
στορία του Έθνους. «Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την 
Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, 
ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβα-

στούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε; 
«πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με τα σιταροκάραβα βατσέλια». Αλ-
λά, ως μια βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας 
και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πε-
παιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσα-
με εις αυτόν το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση». Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης (Από το λόγο του στην Πνύκα στις 8 Οκτ 1838).
Η ελληνική επανάσταση του 1821, επικός απελευθερωτικός αγώνας, 
του επί αιώνες, υπόδουλου ελληνικού λαού, υπήρξε ο πιο σημα-
ντικός σταθμός της ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού. Σφράγισε 
την εθνική πορεία των Ελλήνων, αφού η επιτυχής τελική έκβασή 
του, μετά από εννιά χρόνια σκληρού, ηρωικού, αλλά και αιματηρού 
πολέμου, σε πολλά μέτωπα, σήμανε την ίδρυση, από το 1830, του 
ελληνικού κράτους και την ένταξη της Ελλάδος, ύστερα από πολ-
λούς αιώνες, στον πολιτικό χάρτη των ανεξάρτητων κρατών της γης.
Και γύρω απ’ αυτό το, αρχικά, μικρό κράτος, που δεν ανταποκρινό-
ταν στις προσδοκίες και τις θυσίες των αγωνιστών του ’21, θα συγκε-
ντρωθεί σιγά-σιγά όλος ο Ελληνισμός για να πραγματοποιήσει τη 
νέα του ιστορική πορεία.

25η Μαρτίου 1821: Έτσι φτάσαμς στην Επανάσταση
Ο αγώνας της εθνικής παλιγγενεσίας, μακροχρόνιος, άνισος, με 
κορυφώσεις ηρωισμού αλλά και με περιόδους κάμψης και κατάπτω-
σης, κατόρθωσε να σφυρηλατήσει την εθνική συνείδηση των Ελλή-
νων, να αναπτύξει την εθνική τους ενότητα και να εμπνεύσει τις επό-
μενες γενιές για διαδοχικές εξορμήσεις και απελευθερώσεις ώστε να 
λάβει η Ελλάδα τη σημερινή της μορφή.
Ακόμη, σε καιρούς απογοήτευσης και δοκιμασίας, εμψύχωσε τους 
αλύτρωτους Έλληνες και τους έδωσε τη δύναμη για καρτερία και 
αντίσταση, μέχρι να μπορέσουν να πετύχουν κι αυτοί την εθνική 
τους αποκατάσταση και ένταξη στον εθνικό κορμό.
Ταυτόχρονα, υπήρξε κορυφαίο πολιτικό γεγονός και για την ίδια την 
ιστορία της Ευρώπης, αφού απασχόλησε την ευρωπαϊκή διπλω-
ματία, ενεργοποίησε τις φιλελεύθερες συνειδήσεις, προκάλεσε το 
φιλελληνικό κίνημα, όπλισε με προσδοκίες τους ευρωπαϊκούς λαούς 
που αναζητούσαν την εθνική τους δικαίωση, παρέσυρε κυβερνήσεις 
μεγάλων δυνάμεων να ενδιαφερθούν, θετικά ή αρνητικά, και στο 
τέλος να υποχρεωθούν να συνεργασθούν και να συνυπογράψουν τα 
πρωτόκολλα για την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.
Η ελληνική επανάσταση παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις κατά 
τα εννέα χρόνια της διάρκειάς της, με εναλλαγές επιτυχιών αλλά και 
αποτυχιών, εμφύλιους σπαραγμούς, μέχρι να μπορέσει να ισχυρο-
ποιηθεί και να αναγνωριστεί από τις εγγυήτριες δυνάμεις με την υπο-
γραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1830, που δημιούργησε 
το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής επανά-

στασης
1814-1820: Ιδρύεται στην Οδησσό η Φιλική Εταιρεία, από τον Νικό-
λαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Πάτμιο Εμμανουήλ 
Ξάνθο, με αποκλειστικό σκοπό την προετοιμασία της επανάστασης. 
Γενικός Επίτροπος της «Ανωτάτης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας» ανέ-
λαβε, το 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αξιωματικός του τσαρικού 
στρατού.
Φεβρουάριος-Μάρτιος 1821: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει 
στο Ιάσιο της Μολδαβίας, πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού, την 
επίσημη έναρξη της επανάστασης στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες, 
με τη συγκρότηση του Ιερού Λόχου. Είχε προηγηθεί η επαναστατική 
του προκήρυξη με τον τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».
Μετά τις πρώτες επιτυχίες, ο τσάρος αποκηρύσσει τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη και ο Ιερός Λόχος θα ηττηθεί τον Ιούνιο του 1821 στο 
Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Τερματίζεται έτσι η 
επανάσταση στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
25η Μαρτίου 1821: Συμβολική ημερομηνία έναρξης της ελληνικής 
επανάστασης. Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ορκίζει τους 
επαναστάτες στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Οι επαναστάτες είχαν 
εισέλθει από τις 23 Μαρτίου στην πόλη των Πατρών και κήρυξαν την 
επανάσταση στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απε-
λευθερώνουν την Καλαμάτα από τους Τούρκους.

10 Απριλίου 1821: Απαγχονίζεται ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ στην 
Κωνσταντινούπολη. 
23-24 Απριλίου 1821: Ο Αθανάσιος Διάκος μάχεται ηρωικά στην 
Αλαμάνα, συλλαμβάνεται από υπέρτερες δυνάμεις και βρίσκει ηρω-
ικό, αλλά μαρτυρικό θάνατο. Μέρες αργότερα, ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος, μάχεται, και εμποδίζει, στο Χάνι της Γραβιάς, την πορεία των 
τούρκικων στρατευμάτων προς την Πελοπόννησο.
12-13 Μαϊου 1821 : Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι ανοίγει το 
δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτι-
κού κέντρου της Πελοποννήσου.
26 Μαϊου 1821 : Με την Πράξη της Συνέλευσης των Καλτετζών 
(μοναστήρι στην Αρκαδία), ιδρύεται η Πελοποννησιακή Γερουσία, 
με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.
14 Ιουνίου 1821 :Επανάσταση στην Κρήτη
9 Ιουλίου 1821: Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον Αρχιε-
πίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και αποκεφαλίζουν τους Μητροπολίτες 
Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας.
23 Σεπτεμβρίου 1821: Με την κατάληψη της Τριπολιτσάς (έδρας του 
πασά του Μορέως), εδραιώνεται η επανάσταση στην Πελοπόννησο. 
Δύο μήνες μετά, θα ιδρυθεί στο Μεσολόγγι, υπό την προεδρία του 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο «Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος».
13 Νοεμβρίου 1821: Απελευθερώνεται η Άρτα από τους Σουλιώ-
τες οπλαρχηγούς Μάρκο και Νότη Μπότσαρη, τους αδελφούς Τζα-
βέλα κ.ά.
1 Ιανουαρίου 1822: Στην Α’ Εθνοσυνέλευση στην Νέα Επίδαυρο, 
ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης, γνωστό ως «Προ-

σωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος». Πρόεδρος του Εκτελεστικού εκλέ-
γεται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
30 Μαρτίου 1822: Καταστροφή της Χίου από τα τουρκικά στρα-
τεύματα του Καπουδάν Πασά Καρά Αλή. Μια μαζική θυσία που θα 
εμπνεύσει προσωπικότητες της ευρωπαϊκής τέχνης και του πνεύμα-
τος, όπως ο Ντελακρουά και ο Βίκτορ Ουγκό και θα συγκινήσει την 
Ευρώπη, που θα δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό 
Αγώνα. Τρεις μήνες αργότερα, ο Κωνσταντίνος Κανάρης θα πυρπο-
λήσει και θα καταστρέψει την τουρκική ναυαρχίδα
29 Ιουνίου 1822: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα καταστρέψει στα 
Δερβενάκια την στρατιά του Μαχμούτ πασά ή Δράμαλη ανατρέπο-
ντας τα φιλόδοξά του σχέδια. Οι Έλληνες και αρκετοί φιλέλληνες θα 
ηττηθούν, λίγες μέρες μετά, στο Πέτα (κοντά στην Άρτα) από ισχυρές 
τουρκικές δυνάμεις.
Αύγουστος 1822: Η παρουσία του Γεωργίου Κάνιγκ, ως υπουργού 
Εξωτερικών της Αγγλίας σηματοδοτεί τη θετική μεταστροφή της 
αγγλικής πολιτικής απέναντι στο Ελληνικό Ζήτημα.
Δεκέμβριος 1822: Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των μεγάλων 
Δυνάμεων στη Βερόνα, παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων απε-
σταλμένων, δεν αναγνωρίζει την ελληνική Επανάσταση και την απο-
κηρύσσει με διακήρυξή του.
Ιανουάριος 1823: Νίκη των Ελλήνων στο Ναύπλιο, που ορίζεται 
έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης.
Μάρτιος 1823: Η Αγγλία αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπόλεμους 
αναγνωρίζοντας de facto και την ελληνική επανάσταση.
Μάρτιος-Απρίλιος 1823: Συγκαλείται στο Άστρος της Κυνουρίας η Β’ 
Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων
12 Ιουλίου 1823: Ο φιλέλληνας, λόρδος Βύρων, φθάνει στο Αργο-
στόλι. Θα στηρίξει την επανάσταση και θα πεθάνει στο Μεσολόγγι 
τον Απρίλη του 1824. Στο Μεσολόγγι θα ταφεί και ο Μάρκος Μπό-
τσαρης που πέθανε στη μάχη του Κεφαλόβρυσου Ευρυτανίας.
Φθινόπωρο 1823-Καλοκαίρι 1824: Εμφανίζονται οι πρώτες αντι-
θέσεις ανάμεσα στο Νομοτελεστικό υπό τον Θ. Κολοκοτρώνη και 
τον Πετρόμπεη και το Βουλευτικό υπό τον Κουντουριώτη που σχη-
ματίζουν δύο ξεχωριστές κυβερνήσεις. Είναι η απαρχή της πρώτης 
φάσης του εμφυλίου σπαραγμού που θα τερματιστεί τον Ιούνιο με 
την επικράτηση του Κουντουριώτη.
7-8 Ιουνίου 1824: Καταστροφή της Κάσου από τους Τουρκοαιγύ-
πτιους, οι οποίοι, λίγες μέρες μετά, θα καταστρέψουν ολοσχερώς 
και τα Ψαρά.
29 Αυγούστου 1824: Ναυμαχία του Γέροντα και πυρπόληση της 
τουρκικής ναυαρχίδας.
15 Απριλίου 1825 :Αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου 
από τον Κιουταχή και αργότερα και από τον Ιμπραήμ. Στις 10 Απρι-
λίου 1826 θα γίνει η ηρωική έξοδος και η πτώση του Μεσολογ-
γίου. Η θυσία του Μεσολογγίου προώθησε το ελληνικό ζήτημα όσο 
καμιά ελληνική νίκη και ο απόηχος των γεγονότων, αναζωπύρωσε 
το πνεύμα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη.
5 Ιουνίου 1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, δολοφονείται στην 
Ακρόπολη Αθηνών, θύμα της εμφύλιας διαμάχης.
3 Αυγούστου 1826: Ο Γκούρας κλείνεται με τους άνδρες του στην 
Ακρόπολη. Η πόλη παραδίδεται στον Κιουταχή.
11 Νοεμβρίου 1827: Η κυβέρνηση Ζαϊμη μεταφέρει την έδρα της 
στην Αίγινα.
19 Μαρτίου 1827: Με πρόταση του Κολοκοτρώνη ανατίθεται η 
ηγεσία του στρατού στον Church και των ναυτικών δυνάμεων στον 
Cochrane.
30 Μαρτίου 1827: Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδί-
στρια «κυβερνήτη της Ελλάδος» με επταετή θητεία.
22 Απριλίου 1827: Θανάσιμος τραυματισμός του Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη στη μάχη του Φαλήρου.
8 Οκτωβρίου 1827: Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο ενωμένος συμ-
μαχικός στόλος Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας καταστρέφει τον τουρ-
κοαιγυπτιακό που βρισκόταν αγκυροβολημένος στον κόλπο του 
Ναβαρίνου.
8 Ιανουαρίου 1828: Άφιξη του κυβερνήτη Καποδίστρια στο Ναύ-
πλιο. 
3 Φεβρουαρίου 1830 : Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
το πρωτόκολλο του Λονδίνου, σύμφωνα με το οποίο δημιουργεί-
ται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με οροθετική γραμμή τη γραμμή 
Αμβρακικού-Παγασητικού. Στο νέο κράτος θα συμπεριληφθούν, με 
το Πρωτόκολλο της συνδιάσκεψης του Λονδίνου στις 30 Αυγούστου 
1832, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, οι 
Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρωνικού κόλπου.
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απόψεις

ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 500 ΧΡΟΝΙΑ

Α
φού λοιπόν είμαστε όλοι σε κατ οίκον περιορισμό 
ας διαβάσουμε κάτι χρήσιμο και επίκαιρο που σας 
ετοίμασα: πανδημίες τα τελευταία 500 χρόνια
15ος-17ος αιώνας Η φονική ευλογιά «smallpox» 

Στην Ευρώπη η ευλογιά παρέμεινε η κύρια αιτία θανάτου 
τον 18ο αιώνα, σκοτώνοντας κατ’ εκτίμηση 400.000 Ευρω-
παίους τον χρόνο. Το ποσοστό θνησιμότητας της ευλο-
γίας έφτανε το 30%.  Μετά από επιτυχημένα προγράμματα 
εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των 19ου και 20ου αιώνα, ο 
Παγκόσμιος οργανισμός υγείας  ανακοίνωσε την εξάλειψη 
της ευλογιάς το 1980. Σήμερα, ο ιός της ευλογιάς δεν απα-
ντάται ελεύθερος στη φύση.  Δείγματα του ιού διατηρού-
νται σε δυο μόνο σημεία, στο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγ-
χου Νοσημάτων (CDCC) στις ΗΠΑ και το Κρατικό Κέντρο 
Βιοτεχνολογίας του στη Ρωσία, για ερευνητικούς σκοπούς, 
καθώς και για την περίπτωση που ξεσπάσει μια μελλοντική 
επιδημία. Μπορεί όμως να χρησιμοποιεί και σαν βιολογικό 
όπλο…
1720 H Πανούκλα-πανώλη (Plague) H Ευρώπη υπέφερε από 
την θανατηφόρα και αδίστακτη πανδημία της πανώλης που 
σκότωσε περίπου 100.000 ανθρώπους. Πηγή του κακού 
στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι υπήρξαν οι 
μύγες, οι οποίες μετέδωσαν το βακτήριο στους ανθρώπους. 
1817-1823 Η Χολέρα (cholera). Γνωστή και σαν η ασθένεια 
των φτωχών αφού πλήττει περισσότερο τις μη αναπτυγμέ-
νες χώρες. Η πρώτη πανδημία χολέρας ξεκίνησε από τον 
Ινδία και εξαπλώθηκε σε πολλές γειτονικές περιοχές. Οι  
Φιλιππίνες,  Ινδονησία και Ταϊλάνδη υπέφεραν περισσό-
τερο. Μέχρι τώρα επτά μεγάλες πανδημίες χολέρας έχουν 
στερήσει τις ζωές σε εκατομμύρια ανθρώπους.  Η χολέρα 
προκαλείται όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό  λιμνών, 
μολυσμένο με το εν λόγω βακτήριο.. Πανω από 100.000 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.  Η επιδημία χολέρας 
ξέσπασε και στην  Αθήνα το1854 και θέρισε 3.000 άτομα!
1918 Η Ισπανική Γρίπη Spanish Flu (Η1Ν1). Η πανδημία 
του ιού της γρίπης, ήρθε κατά τη «δύση» του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Οι Αρχές δημόσιας υγείας δεν είχαν κανένα 
πρωτόκολλο τότε για να αντιδράσουν σε πανδημίες και γι’ 
αυτόν τον λόγο οι απώλειες ήταν τεράστιες . Είχε ως απο-
τέλεσμα τον θάνατο μόνο στην Ευρώπη 21 εκατομμύριων 
ανθρώπων και παγκοσμίως 50 εκατομμύριων ανθρώπων. 
Αυτή ήταν  η πιο καταστροφική και φονική πανδημία στην 
ανθρώπινη ιστορία.
Τέσσερες πανδημίες γρίπης συνέβησαν τον 20ό αιώνα 
εμφανιζόμενες  κάθε φορά με νέο μικροβιολογικό στέλε-
χος. 
1957 εμφανίστηκε η Ασιατική γρίπη Asian Flu (Η2Ν2). Η 
επιδημία ξεκίνησε στη Κίνα και μόλυνε σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα τουλάχιστον 250.000 ανθρώπους.  Το ποσο-
στό θνητότητας της ασιατικής γρίπης ήταν ιδιαίτερα υψηλό, 
σαφώς ωστόσο χαμηλότερο από αυτό της ισπανικής γρίπης. 
Πάντως, μόνο στις ΗΠΑ πέθαναν 70,000 άνθρωποι. 
1968 Η γρίπη του Χονγκ Κονγκ (Η3Ν2). Οι απώλειες της 
γρίπης του Χονγκ Κονγκ σε ανθρώπινες ζωές  υπολογίζο-
νται στο ένα εκατομμύριο. Η ιός της γρίπης του Χονγκ Κονγκ 
θεωρείται ως ένας από τους πιο μεταδοτικούς καθώς το 
1968, σε διάστημα δυο εβδομάδων, πρόσβαλε 500.000 
ανθρώπους. Σκότωσε 1 εκατομμύριο ανθρώπους και πρό-
σβαλε πολύ περισσοτέρους.  Η συγκεκριμένη πανδημία 
ανέδειξε για πρώτη φορά τη σημασία δημιουργίας εμβο-

λίων κατά των επικίνδυνων ιών. Από τον Νοέμβριο 1969 
είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εμβόλια κατά της γρίπης 
του Χονγκ Κονγκ.
1981 ξέσπασε το HIV /AIDS, και 32 εκατομμύρια έχασαν 
τη ζωή τους απ την ασθένεια μέχρι σήμερα ενώ  75 εκατ. 
άνθρωποι ήταν συνολικά οι φορείς του HIV.  Πρόκειται για 
ένα σεξουαλικώς διαδιδόμενο νόσημα, για το οποίο δεν 
υπάρχει θεραπεία, παρότι  έχουν βρεθεί θεραπείες που 
μπορούν να ελέγξουν το HIV και να «φρενάρουν» τη νόσο.  
Ένας από τους πλέον γνωστούς ανθρώπους που διαγνώ-

στηκε με HIV είναι ο αστέρας του ΝΒΑ, και των Λάος Άντζε-
λες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον που αποκάλυψε την είδηση το 
1991, οπότε και εγκατέλειψε την ενεργό δράση.  Τα περισ-
σότερα περιστατικά HIV/AIDS καταγράφονται σήμερα σε 
χώρες της Αφρικής. 
1990 εμφανίστηκε η Γρίπη των πτηνών (Η5Ν1)) που σκό-
τωσε πόλους ανθρώπους στην Ασία την δεκαετία του '90. 
Ευτυχώς ωστόσο αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στους 
ανθρώπους.
2002-3 εμφανίστηκε SARS -CoV (Σοβαρό Οξύ Αναπνευ-
στικό Σύνδρομο). Είναι μια  επιδημία ξεκίνησε από την 
επαρχία Γκούντινγκ στην Κίνα και εξελίχθηκε σύντομα σε 
παγκόσμια πανδημία, «αγγίζοντας» 26 χώρες. . Οι συνέ-
πειες της πανδημίας του SARS περιορίστηκαν λόγω της 
ταχείας αντίδρασης των υγειονομικών Αρχών, παγκοσμίως, 
που επέβαλαν καραντίνες σε συγκεκριμένες περιοχές και 
απομόνωναν ύποπτα περιστατικά. Από το SARS προσβλή-
θηκαν πάνω από 8.000 άνθρωποι, ενώ έχασαν τις ζωές 
τους 774 -ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η έξαρση του SARS 
συνέβαλε στην ανάπτυξη σημαντικών πρωτόκολλων για την 
αντιμετώπιση πανδημιών. 
2009 εμφανίστηκε η Γρίπη των χοίρων Swine Flu H1N1Η 
γρίπη των χοίρων είναι μια μορφή γρίπης που πρόσβαλλε 
αρχικά τους χοίρους και που μια μετάλλαξη της  μεταφέρ-
θηκε στον άνθρωπο και προκάλεσε την πανδημία γρίπης 
των χοίρων.  Ο ιός της γρίπης Η1Ν1 μεταδίδεται με τον ίδιο 
τρόπο που μεταδίδονται και όλες οι ιώσεις, από άνθρωπο 
σε άνθρωπο, μέσω σταγονιδίων που εκπέμπει στο περιβάλ-
λον του ο ασθενής που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να 

μεταδοθεί και έμμεσα μέσω της επαφής των χεριών με το 
άψυχο περιβάλλον δηλαδή επιφάνειες, πόμολα, πληκτρολό-
για Η/Υ, τηλέφωνο, διακόπτες, κ.α., όπου έχουν εναποτεθεί 
σταγονίδια με τον ιό γρίπης. Ο ιός ήταν διαφορετικός από 
τα συνήθη ξεσπάσματα γρίπης καθώς το 80% των θανάτων 
ήταν ανθρώπων ηλικίας κάτω των 65 ετών! Πρόσβαλε 61 
εκατομμύρια. ανθρώπους με πάνω από 500.000 θανάτους. 
2013 O Eμπολά ( Ebola). Η νόσος εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά το 1976 στο Νότιο Σουδάν και στη Λαϊκή Δημοκρα-
τία του Κονγκό, ένα χωριό κοντά στον ποταμό Έμβολα από 

το οποίο πήρε το όνομά της. Προκαλεί μειωμένη λειτουρ-
γία του ήπατος και των νεφρών και μερικοί άνθρωποι αρχί-
ζουν να αιμορραγούν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η 
ασθένεια έχει υψηλό κίνδυνο θανάτου, σκοτώνοντας 25% 
έως 90% αυτών που μολύνονται κατά μέσο όρο περίπου 
50%.  Η μεγαλύτερη επιδημία ΕΜΠ όλα μέχρι σήμερα ήταν 
η επιδημία στη Δυτική Αφρική, από 2013 έως τον Ιανουάριο 
του 2016, με περισσότερους από 11.000 θανάτους. 
2020 Κορονοϊός, (Corona Virus- SARS-COVID-19). Ο Κορο-
ναϊός, ξέσπασε στη Γιουάν της Κίνας και έκτοτε έχει μετα-
ναστεύσει» σε ολόκληρο τον πλανήτη, προκαλώντας τον 
θάνατο τουλάχιστον 6.000 ανθρώπων μέχρι σήμερα.  Το 
εν εξελίξει ξέσπασμα του Kόρνιού, αποκάλυψε τα τρωτά 
σημεία των συστημάτων υγείας, παγκοσμίως. Ο αριθμός 
των κρουσμάτων αυξάνεται καθημερινά, όπως και αυτός 
των θανάτων.  Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο νέος κορονοϊός θα 
εξαπλωθεί και, πιθανώς, θα προσβάλει το 30% με το 70% 
του παγκόσμιου πληθυσμού και  θα προκαλέσει εκατομμύ-
ρια θανάτους. Α ενώ αλλα πιο  ελπιδοφόρα σενάρια κατε-
βάζουν τον αριθμό των νεκρών σε κάποιες δεκάδες χιλιά-
δες. Το πλήγμα στη παγκόσμιο οικονομία υπολογίζεται  στα 
2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.  Ο ιός του SARS είναι κατά 87% 
όμοιος με τον νέο κορονοϊός  σε ό,τι αφορά το γενετικό του 
προφίλ. 
Οι πανδημίες δεν είναι το αποτέλεσμα συνωμοσίας όπως 
λένε μερικοί. Ούτε προφητευτηκαν  όπως λένε οι  προφητο-
λάγνοι. Οι επιδημίες του 1720, 1820, 1920, και 2020 είναι 
κατ επιλογή και προσέγγιση έτους αγνοώντας όλες τις άλλες 
πανδημίες που αναφέρω.
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Πράξη αγάπη και ευθύνης 
η προστασία από τον 
κορωνοϊό, είπε ο κ. 

Ελπιδοφόρος στο Μπρονξ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ - WWW.ANAMNISEIS.NET

Δ
εκάδες μέλη και στελέχη της κοινότη-
τας του Αγίου Πέτρου στο Μπρονξ το 
βράδυ της Παρασκευής, 13 Μαρτίου 
2020 υποδέχτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο 

Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος πραγματο-
ποιούσε την πρώτη ποιμαντορική επίσκεψη και 
παρακολούθησαν με ευλάβεια και κατάνυξη 
την ακολουθία της Β’ Στάσης των Χαιρετισμών.
Η απόφαση για την εν λόγω επίσκεψη, όπως 
έγραψαν οι Αναμνήσεις, ελήφθη δύο περίπου 
μέρες πριν όταν οι αρχές λόγω των αυξημένων 
κρουσμάτων του κορωνοϊού αποφάσισαν να 
θέσουν σε καραντίνα την περιοχή του Νιου 
Ροσέλ της Νέας Υόρκης, όπου έχει την έδρα 
του και ο Ελληνορθόδοξος Ναός της Αγίας Τρι-

άδας και τον οποίο επρόκειτο να επισκεφθεί 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος.
Οι ομογενείς ακόμη και στην Ακολουθία τήρη-
σαν στο ακέραιο τις οδηγίες των αρχών και 
τήρησαν απόσταση ασφαλείας ο ένας από τον 
άλλο.  Στα πρόσωπά τους διέκρινε κανείς την 
αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι με την πανδη-
μία του κορωνοϊού και ο Αρχιεπίσκοπος στο 
κήρυγμά του αναφέρθηκε εκτενώς στην ανα-
γκαιότητα προστασίας από τον ιό και τόνισε ότι 
ο ιός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δοκιμα-
σίας της ζωής μας.
Αναφερόμενος στην πανδημία επεσήμανε ότι 
δεν φταίει κανείς γι’ αυτή τη δοκιμασία και ότι 
δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί περί θεομηνίας 
(μένους του Θεού).  
«Ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν, ο Θεός όλους 
τους αγαπάει, γι αυτό τα φυσικά φαινόμενα 
δεν πρέπει να τα παίρνουμε ως οργή του Θεού. 
Ο Θεός το είπε στο Ευαγγέλιο ότι “Εγώ δεν 
ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, εγώ ήρθα για 
να σώσω τον κόσμο», επεσήμανε υπενθυμί-
ζοντας σε όλους την αναγκαιότητα προστασίας 
από τον ιό.
Ο κ. Ελπιδοφόρος κάλεσε τους ομογενείς να 
προσέχουν τον εαυτό τους, όχι ως πράξη εγω-
ιστική, αλλά ως πράξη αγάπης και υπενθύμισε 
ότι «αν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε προ-
σέχουμε και τους άλλους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε 
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος για την αντιμετώ-
πιση του κορωνοϊού και τόνισε ότι έχουν ως 
στόχο την προφύλαξη της υγείας των πιστών 
και την υγεία αυτών που εκκλησιάζονται.
«Όταν έρχονται οι δυσκολίες, να δείχνουμε 
το θάρρος, την ωριμότητα και το χαρακτήρα 
που έδειξε ο Απόστολός μας, ο Απόστολος 
Πέτρος… Σας παρακαλώ πολύ να σταθείτε στο 
ύψος σας όλοι οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, Έλλη-
νες, να δείξουμε τη γενναιότητα και το χαρα-
κτήρα μας και την αγάπη μας προς τον συνάν-
θρωπο και να προσέχουμε…», τόνισε ο καλώ-
ντας τους ομογενείς να προσκυνήσουν την 
εικόνα, αλλά να μην την φιλήσουν.

Ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του 
Αγίου Πέτρου, π. Μάξιμος Πολίτης, καλω-
σόρισε τον Αρχιεπίσκοπο και μεταξύ άλλων 
επεσήμανε: «Η μικρή Κοινότητά μας, Σεβα-
σμιώτατε Πάτερ, σας υποδέχεται σήμερα, 
με μεγάλη τιμή, χαρά και ευγνωμοσύνη. Η 
παρουσία σας εδώ, Σεβασμιώτατε αποκτά ιδι-
αίτερο νόημα εξ αιτίας των ειδικών περιστά-
σεων που διανύουμε.
Ο λαός του Θεού, διακατέχεται από ανησυχία, 
έντονο προβληματισμό, αμηχανία, ανασφά-
λεια και αβεβαιότητα. Όλα αυτά που ταράζουν 
τον άνθρωπο και διασαλεύουν την ειρήνη της 
ψυχής. Μα, κάτι τέτοιες καταστάσεις βίωναν 
και οι μαθητές του Χριστού την περίοδο που ο 
Διδάσκαλός τους περνούσε από τα Πάθη, τον 
Σταυρό και τον Θάνατο. Ο Κύριος όμως ανί-
σταται και τους προσφωνεί με το «Χαίρετε, 
Ειρήνη υμίν». Τους προσφέρει την χαρά και 
την ειρήνη που έχουν εξορισθεί από την καρ-
διά τους. Αυτά είναι και τα δώρα της Σταυροα-
ναστάσιμης επίσκεψής σας Σεβασμιώτατε και 
σας ευχαριστούμε θερμά.
Οι Πατρικοί σας λόγοι, αποτελούν για εμάς 
πηγή έμπνευσης, πνευματικής αναζωογό-
νησης, θάρρους και ελπίδος. Λόγοι σοφίας, 
πάσης χάριτος πεπληρωμένοι, αγάπης και ποι-
μαντικής μέριμνας που αγγίζουν τις καρδιές 
μας», επεσήμανε ο π. Μάξιμος.
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20 ΜΑΡΤΙΟΥ
1834: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημή-
τριος Πλαπούτας παραπέμπονται σε δίκη με τις 
κατηγορίες της συνωμοσίας και της εσχάτης 
προδοσίας.
1835: Γίνονται οι πρώτες δημοτικές εκλογές 
στην Ελλάδα. Διήρκεσαν 5 μέρες (15 – 20 Μαρ-
τίου)

1929: Ο ΠΑΟΚ συγχωνεύεται με την ΑΕΚ Θεσ-
σαλονίκης και αλλάζει το σήμα του από τετρά-
φυλλο πράσινο τριφύλλι στον δικέφαλο αετό.
1947: Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάν-
νης Ζέβγος, κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του 
ΕΑΜ.
1948: Γεννήθηκε ο Νίκος Παπάζογλου, Έλλη-
νας τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. 
(Θαν. 17/4/2011)
1952: Ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας 
παθαίνει βαριά ημιπληγία. Επίσημα πρωθυ-
πουργικά καθήκοντα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής 
Βενιζέλος.
1997: Η πεζογράφος Γαλάτεια Σαράντη είναι η 
πρώτη γυναίκα που εκλέγεται τακτικό μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών.

21 ΜΑΡΤΙΟΥ
1800: Υπογράφεται ανάμεσα στη Ρωσία και την 
Τουρκία η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 
με την οποία ιδρύεται η Πολιτεία των Επτά Ενω-
μένων Νήσων (Επτάνησα), το πρώτο ελληνικό 
κράτος μετά την Άλωση. Το νεοσύστατο κράτος 
θα είναι ανεξάρτητο, με εγγυητή της ανεξαρτη-
σίας του τη Ρωσία, αλλά φόρου υποτελές στο 
σουλτάνο.
1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν 
τα Καλάβρυτα. Θεωρείται η πρώτη πολεμική 
πράξη του Αγώνα στην Πελοπόννησο. Περί-
που 600 ένοπλοι αγωνιστές με αρχηγούς τον 
Σωτήρη Χαραλάμπη, τον Φωτήλα, τον Σωτήρη 
Θεοχαρόπουλο, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, 
τον, Νικ. Σολιώτη και τους Πετιμεζαίους συγκε-
ντρώθηκαν, πολιόρκησαν τα Καλάβρυτα και 
επιτέθηκαν εναντίων των Τούρκων που είχαν 
καταφύγει στους πύργους. Ύστερα από πενθή-
μερη αντίσταση (21-25Μαρτίου) ο Αρναούτο-
γλου παραδόθηκε. Μετά την απελευθέρωση 
στην πόλη και στην Ιστορική Μονή της Αγίας 
Λαύρας τελέστηκε επίσημη δοξολογία.

1920: Γεννήθηκε ο λαϊκός συνθέτης και δεξι-
οτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Χιώτης, 
ο οποίος στις 21 Μαρτίου του 1970, ανήμερα 

των 50ων γενεθλίων του, άφησε την τελευταία 
του πνοή.
1972: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος 
καταργεί τον Γεώργιο Ζωιτάκη από αντιβασιλέα 
και αναλαμβάνει ο ίδιος το αξίωμα.
1979: Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανω-
νύμων Εταιριών (ΕΠΑΕ), υπεύθυνη για τις επαγ-
γελματικές διοργανώσεις του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ
1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 
άνδρες καταλαμβάνει τους λόφους της Καλα-
μάτας προς τη Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον 
Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο «πιά-
νουν» την άλλη πλευρά. Η πόλη βρίσκεται σε 
ελληνικό κλοιό. Την ίδια μέρα οι επαναστάτες 
μπαίνουν στην Πάτρα. Ο Ι. Παπαδιαμαντό-
πουλος και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επα-
ναστατική σημαία (κόκκινη με μαύρο σταυρό 
στη μέση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κατα-
σκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί 
στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό 
ορκίζονται οι επαναστάτες.

1875: Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται έξω 
από το ξενοδοχείο Βυζάντιον στην Πλατεία 
Συντάγματος, ανάμεσα σε βουλευτές του πρω-
θυπουργού Δημήτριου Βούλγαρη, τους περί-
φημους Στηλίτες, και σε πολίτες που τους απο-
δοκιμάζουν γιατί παραβιάζουν το Σύνταγμα. 
Μεταξύ των πολιτών είναι και ο Ρόκκος Χοϊδάς, 
που έρχεται σε συμπλοκή με το βουλευτή Στά-
ικο, με τον οποίο τελικά μονομαχεί και τραυμα-
τίζεται.
1919: Ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα, με απόφαση 
της κυβέρνησης Βενιζέλου.
1931: Πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Θεόδωρου Δηλιγιάννη στον 
περίβολο της ελληνικής Βουλής.
1982: Ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων νομο-
σχέδιο για τον πολιτικό γάμο.
1987: Αυτοκτονεί στο κελί του σε ηλικία 75 
ετών ο Έλληνας στρατιωτικός Οδυσσέας Αγγε-
λής, πρόσωπο – κλειδί για το πραξικόπημα 
της 21ης Απριλίου 1967. Επί του καθεστώτος 
της Χούντας, διετέλεσε Αρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων και έλαβε τον τίτλο του Αντιπροέ-
δρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο φιλελευ-
θεροποίησης του καθεστώτος των Συνταγμα-
ταρχών.

23 ΜΑΡΤΙΟΥ
1821: Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος εκδίδει την 
«προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», 
με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του 
γένους των Ελλήνων.
1821: Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αφορίζει τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη, που ξεσήκωσε τη Μολ-
δοβλαχία.
1929: Δημοσιεύεται στο «Ριζοσπάστη» τηλε-
γράφημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν προς την 
κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο μεγάλος επιστήμονας, 
μέλος της Επιτροπής Αμύνης των Θυμάτων της 
Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλκάνια, διαμαρτύ-

ρεται για τις αποβολές φοιτητών από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, απαιτώ-
ντας την ελευθερία της σκέψης των φοιτητών.

24 ΜΑΡΤΙΟΥ
1935: Εκτελούνται δια τουφεκισμού οι στρατη-
γοί Αναστάσιος Παπούλας και Μιλτιάδης Κοι-
μήσης ως πρωταίτιοι του βενιζελικού κινήμα-
τος της 1ης Μαρτίου. Ερήμην σε θάνατο έχουν 
καταδικαστεί οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Νικό-
λαος Πλαστήρας.
1971: Ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος της 
Έβερτον με 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του 
Λίβερπουλ, προκρίνεται στην ημιτελική φάση 
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν 
Τσάμπιονς Λιγκ). Η ενδεκάδα του θριάμβου: 
Οικονομόπουλος, Τομαράς, Αθανασόπουλος, 
Καψής, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Φυλακού-
ρης, Δομάζος, Γραμμός, Αντωνιάδης.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ
1771: Γεννήθηκε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, 
κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο μητροπολίτης 
που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστα-
σης. (Θαν. 30/5/1826)
1821: Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός 
κηρύσσει την έναρξη της Επανάστασης στην 
πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα και ορκί-
ζει τους οπλαρχηγούς Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα 
Λόντο και Μπενιζέλο Ρούφο και περίπου 1.000 
άνδρες τους. Στη συνέχεια συστήνεται «Επανα-
στατικό ή Αχαϊκό Διευθυντήριο», το οποίο τίθε-
ται τιμητικά υπό την ηγεσία του Γερμανού. 
1821: Ξεκινά η εθνικοαπελευθερωτική επανά-

σταση στην Ελλάδα. Η 25η Μαρτίου, επίσημα 
παραδεγμένη ημέρα έναρξης του Αγώνα Απε-
λευθέρωσης της Ελλάδος από την Οθωμα-
νική αυτοκρατορία, άρχισε να εορτάζεται μετά 
παρέλευση 17 ετών με σχετικό διάταγμα του 
Βασιλέως της Ελλάδος, Όθωνα, το 1838.
1842: Ο βασιλιάς Όθων απολύει δημοσίους 
υπαλλήλους, μειώνει τους μισθούς και τη δική 
του χορηγία, προκειμένου να εξοικονομηθούν 
χρήματα για την εκπλήρωση των δανείων του 
ελληνικού κράτους και έως ότου «εισαχθή 
τελεία ισορροπία των εσόδων-εξόδων». 
1881: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος 
Α΄ θέτει το θεμέλιο λίθο του Θεραπευτηρίου 
«Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στο παραχω-
ρηθέν από τη Μονή Ασωμάτων (σημ. Μονή 
Πετράκη) δωρεάν ιδιόκτητο κτήμα.
1884: Τελούνται στην Αθήνα τα εγκαίνια του 
μεγαλύτερου νοσοκομείου των Βαλκανίων, 
του «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου» (γνωστού 
σήμερα ως «Ευαγγελισμός»), παρουσία του 
βασιλιά Γεωργίου Α’, της βασίλισσας Όλγας, 
σύσσωμης της Βουλής, των Αρχών των Αθηνών 
και πλήθους κόσμου. Ο πρώτος ασθενής εισή-
χθη στις 13 Απριλίου.
1896: Αρχίζουν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπι-

ακοί Αγώνες στην Αθήνα, σύμφωνα με το Ιου-
λιανό ημερολόγιο (6η Απριλίου σύμφωνα με το 
Γρηγοριανό). Την ιδέα αναβίωσης των Ολυμπι-
ακών Αγώνων είχε πρώτος ο γάλλος βαρώνος, 
Πιέρ ντε Κουμπερτέν.
1898: Γενννήθηκε η Μαρία Δεσύλλα – Καποδί-
στρια, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος 
στην Ελλάδα. (Θαν. 1980)
1914: Ιδρύεται ο αθλητικός σύλλογος Αρης 
Θεσσαλονίκης, από διαφωνούντα μέλη του 
Ηρακλή.
2004: «Η Φλόγα μας ενώνει τον κόσμο». Με 
το σύνθημα αυτό πραγματοποιείται στην 
Αρχαία Ολυμπία η Αφή της Ολυμπιακής Φλό-
γας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η πρωθιέρεια, 
Θάλεια Προκοπίου, ανάβει την Φλόγα στο Ναό 
της Ήρας, σε μία άκρως μυσταγωγική τελετή. 
Παραδίδει τη Φλόγα στον πρώτο λαμπαδη-
δοδρόμο, τον πρωταθλητή του ακοντισμού, 
Κώστα Γκατσιούδη, η οποία ξεκινά έτσι το 
μεγάλο της ταξίδι στα πέρατα της γης για να επι-
στρέψει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 
13 Αυγούστου.

26 ΜΑΡΤΙΟΥ
1881: Η Θεσσαλία προσαρτάται στην Ελλάδα
1896: Ο Λεωνίδας Πύργος είναι ο πρώτος Έλλη-
νας ολυμπιονίκης στην ιστορία των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων. Στον τελικό του ξίφους 
ασκήσεως διδασκάλων νικά τον Γάλλο Περονέ 
και κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
1908: Μεγάλο συλλαλητήριο διοργανώνεται 
στη Σπάρτη, διότι καθυστερεί η κατασκευή της 
σιδηροδρομικής γραμμής Τρίπολης – Σπάρτης. 
Οι Λάκωνες ακόμα περιμένουν…
1940: Απεβίωσε ο Σπύρος Λούης, ολυμπιο-
νίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1896. (Γεν. 12/1/1873)
1949: Ο Μίκης Θεοδωράκης, που κρατείται 

στη Μακρόνησο για τις πολιτικές πεποιθήσεις 
του, αρνείται να υπογράψει δήλωση μετανοίας 
και βασανίζεται επί δεκάωρο. Θα μεταφερθεί 
σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της 
Αθήνας.
1983: Επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από 
33χρονη εξορία στη Σοβιετική Ένωση, ο Μάρ-
κος Βαφειάδης, αρχηγός του «Δημοκρατικού 
Στρατού» (ΔΣΕ) και της Κυβέρνησης του Βου-
νού στον Εμφύλιο Πόλεμο. Τα επόμενα χρόνια 
θα πολιτευθεί με το ΠΑΣΟΚ.
2000: Η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Συν-
θήκης του Σένγκεν, που έχει ως στόχο την προ-
οδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθιέ-
ρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα 
πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγρα-
ψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική 
και δικαστική συνεργασία.
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Επισκέψεις στο Γενικό Προξενείο 
Τορόντο από τη Δευτέρα 16 

Μαρτίου 2020

Υπό τη σκιά της εξάπλωσης κρουσμάτων 
COVID-19 και με γνώμονα την προστασία 
της υγείας τόσο των επισκεπτών, όσο και των 
προξενικών υπαλλήλων το Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδας στο Τορόντο ανακοινώνει ότι από 
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 
έκδοση νέας ανακοίνωσης θα δέχεται πολίτες 
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 
μόνο κατόπιν ορισμού ραντεβού, είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (toronto@mfa.gr), 
είτε τηλεφωνικώς (416-515-0132).



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ36 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Έ
να γυναικείο σύμβολο που κατόρθωσε να υπερ-
βεί τα στεγανά της εποχής της και κάθε εποχής, 
αποδεικνύοντας πως το ασθενές φύλλο, ουδό-
λως αδύναμο είναι όταν αποφασίσει να ξεδι-

πλώσει τις αρετές του. 
Η Ασπασία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο που της 
αφιέρωσε ο συγγραφέας Ντανιέλ Κάλβο Πλατέρο , 
καταγόταν από την Μίλητο όπου και μεγάλωσε δίπλα 
στον πατέρα της φιλόσοφο Αξίοχο και μορφώθηκε 
στη σχολή του , αφού έχασε την μητέρα της από πολύ 
μικρή. Δεν ήταν συνηθισμένο -και μάλλον χωρίς προ-
ηγούμενο- ένα θηλυκό,  να συμμετέχει στα μαθήματα 
φιλοσοφικής σχολής , ένα προνόμιο , όπως και πλείστα 
άλλα που ήταν μόνο ανδρικό. 
Η πανέμορφη και επιβλητική Μιλήσια,  κατέχοντας 
τις γνώσεις περί των ριζοσπαστικών κοσμοθεωρειών 
που είχαν αναπτυχθεί στην μεγάλη Ελλάδα της ανατο-
λής από τον Θαλή, τον Αναξίμανδρο και άλλους πρω-
τοπόρους Έλληνες φιλόσοφους της εποχής , μυήθηκε 
και στην τέχνη της ρητορικής και στα 20 της χρόνια,  
αποφάσισε να κάνει το μεγάλο ταξίδι, για την πόλη της 
σοφίας και της δημοκρατίας , την πόλη του Περικλή.  

Η πρώτη αγάπη
Όταν έφτασε στην Αθήνα την υποδέχθηκε η πρώτη της 
αγάπη , ο άνθρωπος που την μύησε στα μυστικά και τις 
ηδονές του έρωτα όταν ήταν 15 χρονών , ο Ιππόδαμος , 
ο πλέον ξακουστός πολεοδόμος της εποχής , που έφτει-
αξε το οδικό δίκτυο Αθήνας Πειραιά. 

Ο Ιππόδαμος την βοήθησε τα μέγιστα ώστε να προ-
σαρμοσθεί στην Αθηναική κοινωνία και μαζί του γνώ-
ρισε και έγινε φίλη του Φειδία και του Αναξίμανδρου , 
ενώ πολύ σύντομα είχε ιδρύσει την δική της ρητορική 
σχολή , γεγονός ανήκουστο ακόμη και για τα Αθηναικά 
δεδομένα , μια γυναίκα όχι μόνο να ασκεί τη ρητορική 
τέχνη αλλά και να διευθύνει δική της σχολή με αρσενι-
κούς μαθητές. 

Ο ατίθασος
Στην παγκόσμια πόλη γνώρισε και τον ατ ίθασο 
Σωκράτη, που ήταν μικρώτερός της , τον οποίο και 
δέχθηκε ως μαθητή της χωρίς αμοιβή ένεκα της κακής 
οικονομικής του κατάστασης . Ο Σωκράτης ήταν μάλι-
στα ο πρώτος εραστής της στην Αθήνα , μια σχέση που 
δεν κράτησε πολύ. 

Ο Στρατηγός
Η Ασπασία δεν άργησε να γνωρίσει και να πορευτεί με 
την μεγαλύτερη προσωπικότητα της εποχής –και ίσως 
όλων των εποχών –τον στρατηγό Περικλή τον δημι-
ουργό του δημοκρατικού πολιτεύματος που χάρισε 
στην Αθήνα –αλλά και σε όλο τον κόσμο- τον Χρυσό  
Αιώνα ! 

Ο έρωτας
Τους ένωσε μια ακαταμάχητη έλξη από την πρώτη 
στιγμή που συναντήθηκαν και ο άμοιρος Φειδίας σφό-
δρα ερωτευμένος με την μούσα από την Μίλητο ανα-

φώνησε «πεπρωμένον φυγείν αδύνατον»!
Η ζωή και το έργο της Ασπασίας μάλλον αποδεικνύει 
περίτρανα πως η συγγραφή της ιστορίας ήταν –αν δεν 
είναι ακόμη –ανδρική υπόθεση. Δυστυχώς , στα σχο-
λικά μας βιβλία δεν θυμάμαι καμμία ιδιαίτερη μνεία 
για το σπουδαίο έργο και την μόρφωση της παρά μόνο 
πως ήταν ή τρίτη σύζυγος του Περικλή με λίγα λόγια για 
την θετική της παρουσία.  

Η αποψίλωση
Είναι γεγονός πως η Ασπασία με τη δυναμική παρου-
σία της αλλά και το πρωτοποριακό σκεπτικό της έκανε 
πολλούς εχθρούς και μάλλον αυτό συντέλεσε στο να 
προσπαθήσουν να την αποψιλώσουν στο διηνεκές του 
χρόνου , κάτι το οποίο κατάφεραν εν μέρει. 
Ευτυχώς τα στοιχεία που παρέμειναν ζωντανά γι αυτή 
τη σπουδαία προσωπικότητα είναι αρκετά για να μας 
πείσουν για το μεγαλείο της γυναικός ! Η ιστορία είναι 
γεμάτη από αδικίες , οι συντριπτικά περισσότερες εις 
βάρος των γυναικών. 
Μία από αυτές είναι και η επί τούτου παράληψη ανα-
φοράς στην Μιλήσια που κατόρθωσε να κατακτή-
σει την ως τότε απόρθητη Αθήνα, όχι με τα κάλλη της 
αλλά με την προσωπικότητά της, ανοίγοντας έτσι τον 
δύσκολο δρόμο για την αποκατάσταση των αδικιών εις 
βάρος των γυναικών του κόσμου. 
«Η Ασπασία στα χρόνια του Περικλή» είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του Ντανιέλ Κάλβο Πλατέρο και αξίζει να 
το διαβάσετε . 



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ20 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com



39ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ20 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com

©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.

Ο
ύτε μια ούτε δυο αλλά άπειρες φορές 
προσπαθήσατε να κόψετε το τσιγάρο 
μαχαίρι χωρίς όμως ποτέ να το καταφέ-
ρετε. Η αλήθεια είναι πως η απεξάρτη-

ση από τη νικοτίνη δεν είναι εύκολη. 70% των κα-
πνιστών που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνι-
σμα, ένα 20-30% το προσπαθούν πραγματικά και 
από αυτούς, το 3-5% το επιτυγχάνουν τελικά μόνο 
με τη δύναμη της θέλησης.
Επειδή η εξάρτηση από τη νικοτίνη θεωρείται ένας 
νευροβιολογικός εθισμός και έχει ταξινομηθεί επί-
σημα ως ασθένεια, ο καπνιστής για να μπει στη 
διαδικασία διακοπής του καπνίσματος πρέπει να 
βρίσκεται σε ψυχολογική κατάσταση που να επι-
τρέπει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, πρέπει να έχει συνει-
δητοποιήσει τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσμα-
τος, παθητικού και μη. Και εάν όλα αυτά δεν φτά-
νουν για να πείσουν και τους πλέον αισιόδοξους 
για τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου, η δια-
πίστωση των ειδικών ότι οι καπνιστές ζουν 13-14 
χρόνια λιγότερα από τους μη καπνιστές!
Για να επιτύχει η προσπάθειά σας, πριν περάσετε 
στο στάδιο της δράσης, πρέπει πρώτα να βιώσετε 
την προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό;
Κατ’ αρχάς να φροντίσετε η περίοδος που θα 
κόψετε το τσιγάρο, να μη συμπίπτει με δυσκολίες 
και στενοχώριες, επειδή η διακοπή του καπνίσμα-
τος είναι ήδη από μόνη της μια πολύ σημαντική 
αλλαγή στον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου.
Γενικά να αφήσετε να περάσουν 2-3 εβδομάδες 
πριν επιχειρήσετε τη διακοπή του καπνίσματος. Στο 
διάστημα αυτό να συλλογιστείτε γιατί καπνίζετε.
Να σκεφτείτε επίσης τις πιθανές αιτίες που ίσως σας 
εμπόδισαν μέχρι τώρα να κόψετε το τσιγάρο.
Αφού ξεκινήσετε την επιχείρηση διακοπής του 
καπνίσματος, αποφύγετε τις πρώτες κρίσιμες 
μέρες τους καφέδες (η καφεϊνη κάνει πιο έντονη 
την έλλειψη νικοτίνης) και τους χώρους όπου 
συχνάζουν καπνιστές.
Να πετάξετε επίσης όλα τα τσιγάρα που υπάρχουν 
στο σπίτι, το γραφείο, το αυτοκίνητο.
Να μην υποκύψετε σε πειρασμούς του τύπου “για 
σήμερα μόνο ένα τσιγαράκι και από αύριο το κόβω 
μαχαίρι”. Η μείωση του αριθμού των τσιγάρων δεν 
φέρνει αποτέλεσμα, πρέπει κανείς να αποφασίσει 
την οριστική διακοπή.

Γιατί θα πρέπει να σταματήσετε το κά-
πνισμα
Οι επτά ασθένειες που έχει αποδειχθεί ότι το 
κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο αιτιολογικό 
παράγοντα:

 ª Στεφανιαία νόσος της καρδιάς (έμφραγμα).
 ª Καρκίνος του πνεύμονα (προκαλεί το 25% 

των θανάτων από καρκίνο).
 ª Περιφερική αγγειοπάθεια κάτω άκρων.
 ª Καρκίνος του λάρυγγα.
 ª Καρκίνος του οισοφάγου.
 ª Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως.

 ª Χρόνια βρογχίτιδα.

Θεραπείες
Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε το κόψιμο του 
τσιγάρου, πρέπει να μελετήσετε και τον τρόπο απε-
ξάρτησης από τη νικοτίνη που σας ταιριάζει καλύ-
τερα. Yπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι 
διακοπής του καπνίσματος.

Αυτοκόλλητα νικοτίνης
Είναι ένα είδος τσιρότου που τοποθετείται μία 
φορά την ημέρα σε κάποιο άτριχο σημείο του 
σώματος. Σταδιακά, απελευθερώνει τη νικο-

τίνη στο δέρμα, η οποία από εκεί καταλήγει στην 
κυκλοφορία του αίματος. Η θεράπεια αυτή διαρκεί 
περίπου 12 εβδομάδες.
Τι προσφέρουν
Η μέθοδος αυτή βοηθά στο να διατηρούνται στα-
θερά τα επίπεδα της νικοτίνης στον οργανισμό, 
ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο το στερητικό 
σύνδρομο. Τα τσιρότα κυκλοφορούν με διάφο-
ρες δόσεις νικοτίνης, από 7-21 μιλιγκράμ και έχουν 
συνήθως 24ωρη διάρκεια.

Τσίχλες νικοτίνης
Είναι τσίχλες, που περιέχουν νικοτίνη, η οποία απε-
λευθερώνεται με το μάσημα και απορροφάται από 
το βλεννογόνο του στόματος. Η δόση τους μειώνε-
ται σταδιακά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του 
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
Τι προσφέρουν
Οι τσίχλες συμβάλλουν στη μείωση της άμε-
σης επιθυμίας για τσιγάρο. Δεν έχουν δηλαδή τη 
μαγική δύναμη να το κόψουν μαχαίρι. Μπορούν 
ωστόσο να βοηθήσουν σημαντικά τα άτομα με 
συμπτώματα στέρησης, από την έλλειψη τσιγά-
ρου, καθώς και να συνδυαστούν με άλλες μεθό-
δους απεξάρτησης (όπως ψυχολογική υποστήριξη, 
φαρμακευτική αγωγή με βουπροπιόνη).

Ρινικό σπρέι νικοτίνης
Εισπνέεται από τη μύτη μέσω ειδικής δοσιμετρικής 
συσκευής και απορροφάται άμεσα από το ρινικό 
βλεννογόνο από όπου η νικοτίνη μεταφέρεται 
ταχύτατα στην κυκλοφορία του αίματος. Η χρήση 
του δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες.

Τι προσφέρει
Η μέθοδος ικανοποιεί άμεσα τις ανάγκες του χρή-
στη για νικοτίνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό με άλλα σκευάσματα θεραπείας υπο-
κατάστασης νικοτίνης. Δεν συνιστάται σε άτομα με 
αλλεργίες, άσθμα ή χρόνιες ρινίτιδες.

Φαρμακευτίκη αγωγή
Υπάρχουν δύο φάρμακα που βοηθούν για να 
κόψετε το τσιγάρο, η βουπροπιόνη και η βαρε-
νικλίνη . Πρόκειται για σκευάσματα σε μορφή 
χαπιών, που τα οποία χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή.

Τι προσφέρουν
Βουπροπιόνη (Wellbutrin): Βοηθά στη μείωση της 
στέρησης από τη νικοτίνη καθώς και στον έλεγχο 
της εξάρτησης από το κάπνισμα, μειώνοντας στα-
διακά την ανάγκη για τσιγάρο. Η αγωγή συνιστάται 
για περίπου 8-12 εβδομάδες, ενώ είναι απαραί-
τητη η ιατρική παρακολούθηση.
Βαρενικλίνη (Champix): Το νέο αυτό χάπι κατά του 
καπνίσματος, δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
του καπνιστή με δύο τρόπους: από τη μια περιο-
ρίζει το αίσθημα της ικανοποίησης που συνδέε-
ται με το κάπνισμα, και από την άλλη μειώνει τα 
στερητικά συμπτώματα τα οποία συχνά αποθαρ-
ρύνουν αυτούς που επιχειρούν να κόψουν το τσι-
γάρο. H βαρενικλίνη επηρεάζει τους ίδιους υποδο-
χείς του εγκεφάλου που δεσμεύει η νικοτίνη με την 
εισπνοή του καπνού, ενώ παράλληλα προκαλεί την 
απελευθέρωση ντοπαμίνης. Η θεραπεία συνιστά-
ται για 12 εβδομάδες, γίνεται με την καθοδήγηση 
γιατρού, ενώ ενδείκνυται για κάθε καπνιστή από 
18 ετών και άνω.

Τι γίνεται με τα κιλά
Αν κόβοντας το τσιγάρο συνεχίσετε να τρώτε όσο 
τρώγατε ως καπνιστές και δεν κάνετε καμία αλλαγή 
στις καθημερινές σας συνήθειες τότε σύμφωνα με 
τις στατιστικές:
Εχετε 74% πιθανότητες να βάλετε γύρω στα 3-5 
κιλά
Εχετε 10% πιθανότητες να βάλετε γύρω στα 15 
κιλά
Εχετε 3% πιθανότητες να μην πάρετε ούτε γραμ-
μάριο.

Τι συμβαίνει μετά τη διακοπή
Κόβοντας το κάπνισμα και σχεδόν αμέσως από το 
σβήσιμο του τελευταίου τσιγάρου, μελέτες έχουν 
δείξει πως:
Μετά από 6 ώρες η παροδική αύξηση της καρ-
διακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης που 
προκαλείται από την νικοτίνη αρχίζουν να επανέρ-
χονται στις αρχικές τιμές
Μετά από 2 ημέρες η αίσθηση της γεύσης και της 
όσφρησης βελτιώνονται, μέσα σε 2-12 εβδομάδες 
η καλή κυκλοφορία του αίματος επανέρχεται, το 
τρέξιμο και το βάδισμα γίνονται ευκολότερα
Μετά από 3-9 μήνες, ο βήχας, ο συριγμός και τα 
αναπνευστικά προβλήματα μειώνονται και η κατά-
σταση των πνευμόνων βελτιώνεται.
Τρεις με 9 μήνες επίσης από τη διακοπή του καπνί-
σματος, η σεξουαλική ικανότητα, η οποία επηρεά-
ζεται αρνητικά από το τσιγάρο, όπως και η γονιμό-
τητα βελτιώνονται σημαντικά.
Σε άνδρες καπνιστές που έχουν σταματήσει το 
κάπνισμα σε ηλικία 35-39 ετών ένας μέσος όρος 
5 ετών προστίθεται στη ζωή τους, ενώ οι γυναίκες 
καπνίστριες που σταμάτησαν το κάπνισμα στην 
ίδια ηλικία, προσθέτουν 3 χρόνια.

Συμβουλές για τις δύσκολες ώρες
Για να επιτύχει η προσπάθεια απαλλαγής του 
καπνίσματος πρέπει, πάνω από όλα, να μάθετε να 
ελέγχετε τις επιτακτικές ανάγκες που θα έχετε στο 
πρώτο στάδιο της διακοπής. Μπορείτε όταν σας 
πιάνει έντονη επιθυμία για τσιγάρο ή για φαγητό, 
να κανέτε τα εξής:
Στο μάσημα τσίχλας (χωρίς ζάχαρη).
Στο μάσημα κανέλας ή γαρίφαλου.
Να πίνετε άφθονο νερό. Το νερό προκαλεί κορε-
σμό της πείνας, άρα δρα ως κατασταλτικό της όρε-
ξης.
Να τρώτε φρούτα και λαχανικά, κράκερ και κριτσί-
νια διαίτης.
Απασχολήστε με κάτι άλλο τα χέρια σας (π.χ. με ένα 
κομπολόι).
Ασχοληθείτε με τα φυτά ή τον κήπο σας
Ασκηθείτε (περπάτημα, ήπια άθληση, τζόκινγκ, 
τένις, κολύμπι) θα βοηθήσουν όχι μόνο στον 
έλεγχο του σωματικού βάρους, αλλά και στην 
εκτόνωση από το στρες που συχνά συνοδεύει την 
έλλειψη του τσιγάρου.
Αποφύγετε τους καφέδες (κάνουν πιο έντονη την 
έλλειψη νικοτίνης) και τους χώρους που συχνά-
ζουν καπνιστές.
Πλένετε συχνά τα δόντια σας. Η επιθυμία για 
κάπνισμα μειώνεται όταν αισθάνεστε το στόμα σας 
καθαρό.
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.
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Last Sunday,my friends, Simon's Greek Salad Dressing had the 
honour of presenting a sampling show at McEwan's Gourmet 
Grocery store at Shops at Don Mills.

Hundreds of customers tasted the healthiest greek salad dressing 
on the market and they liked it a lot and of course they bought it!

A big thank you to the General Manager George Bachoumis 
and to his team, who helped make all the arrangements for the 
successful sampling!

Remember,We are only using 100% extra virgin olive oil all of the 
time! No preservatives,no additives ever.
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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

Στο γαστούρι της Κέρκυρας 1903

Το Ερέχθειο 1910

Φωτογραφίζοντας τον 
Παρθενώνα

Μονή Βατοπεδίου στο 
Άγιον Όρος

Στο Άγιο Όρος 1930
Ξεφορτώνοντας προμήθειες για το Μοναστήρι του Αγίου Παύλου

Οδός Αθηνάς 1920

Το Γεφύρι της Γούμενης

Στο δρόμο Πρέβεζας 
Ιωαννίνων δύο 

άνδρες το 1913 με το 
άλογο και το σκυλί 

τους

Στο Άγιο Όρος 1930
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ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α
υτές τις ημέρες όλοι οι Ορθό-
δοξοι Έλληνες τιμούμε την Θε-
οτόκο και εκφράζουμε από τα 
βάθη της καρδιάς μας τον απέ-

ραντο σεβασμό, την θερμή μας αγάπη, αλ-
λά και την εμπιστοσύνη στο σεπτό της πρό-
σωπο, γιατί γίνεται δοχείο της Χάριτος του 
Θεού, γίνεται το όργανο της σωτηρίας του 
ανθρώπου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει 
ένα μήνυμα του Ουρανού στην υπεραγία 
Θεοτόκο, ότι θα γεννήση τον Σωτήρα και 
Λυτρωτή του κόσμου. Και είναι μήνυμα για 
ολόκληρη την συλαβωμένη ανθρωπότητα. 
Μήνυμα για τον χαμένο άνθρωπο, μήνυμα 
για τον σκοτισμένο άνθρωπο, μήνυμα για 
τον απελπισμένο άνθρωπο. Είναι μήνυμα 
σωτηρίας και λυτρώσεως για τον άνθρω-
πο που πλάσθηκε από τα χέρια του Θεού να 
είναι ελεύθερος, και όμως αυτός φορούσε 
τα δεσμά της σκλαβιάς, τα δεσμά της αμαρ-
τίας. Ζούσε κάτω από το πλέον τυραννικό 
κράτος, το πλέον δικτακτορικό κράτος που 
ονομάζεται κράτος του διαβόλου. Αυτό το 
γεγονός, αυτήν την κοσμοχαρμόσυνη αγγε-
λία γιορτάζουμε και νοιώθουμε πώς με την 
θεία ενσάρκωσι του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, μπορέσαμε εμείς να γνωρίσουμε 
την αλήθεια, να δούμε το φως , να πλησιά-
σουμε τον Χριστό, να πάρουμε το μήνυμα 
της λυτρώσεως, να γνωρίσουμε το θέλημά 
Του, να πάρουμε την Χάρι απο την σταυρι-
κή θυσία, για να μπορέσουμε να επιτύχου-
με την σωτηρία της ψυχής μας. Γιορτάζου-
με και πανηγυρίζουμε, γιατί όλοι οι χρι-
στιανοί, μπορούμε να αγωνιζόμαστε και με 
την Χάρι του Θεού, να περνούμε την πύλη 
της αιωνιότητος, που η αμαρτία η δική μας 
είχε σφραγίσει και ήταν αδύνατον να την 
περάση ο άνθρωπος. Τώρα μπορούμε να 
σωθούμε, εάν θέλουμε. Μπορούμε να επι-
τύχουμε την σωτηρία μας, εάν αγωνισθού-
με. Μπορούμε να κερδίσουμε την Βασιλεία 
των Ουρανών, εάν παλέψουμε με το κακό 
που μας περικυκλώνει από παντού. Ναι! 
Μπορούμε με την Χάρι του Θεού να γνωρί-
σουμε τον Θεό, να τον πλησιάσουμε να τον 
αγαπήσουμε, να ενωθούμε μαζί του, με τα 
άγια Μυστήρια που μας παρέδωσε. 
Αλλά δεν γιοράζουμε μόνον τον Ευαγγε-
λεισμό της Θεοτόκου, αλλά και τον Ευαγγε-
λισμό του Έθνους μας. Εμείς οι Έλληνες, ο 
ευγενέστερος λαός της γης, που δημιουρ-
γήσαμε πολιτισμό, που καλλιεργήσαμε τα 
Γράμματα και τις Τέχνες, που έχουμε τους 

πατέρες όλων των επιστημών, που δώσαμε 
τά φώτα του πολιτισμού στους Ευρωπαί-
ους και σε όλους τους άλλους βάρβαρους 
λαούς, εμείς ζήσαμε τετρακόσια χρόνια 
σκλαβιάς. Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια 
ζήσαμε την θλίψι τον πόνο, την οδύνη, γιατί 
είχαμε έναν τύραννο απάνθρωπο, έναν 
κατακτητή που μας είχε αφαιρέσει κάθε 
ελευθερία. Έναν κατακτητή πανίσχυρο. 
Και όμως! Αυτός ο Ελληνισμός, τον οποίο 
πολλοί τότε περιφρονούσαν, ήλθε κάποια 
στιγμή που έγινε γίγαντας, ώρθωσε το 
αναστημά του και φώναξε: <<Ελευθερία 
η Θάνατος!>> Και όταν εζερράγη η Επανά-
στασις, οι <<φίλοι>> Ευρωπαίοι έτριβαν 
τα μάτια τους. <<Ποιοί είναι αυτοί οι Έλλη-
νες>> έλεγε ο Μέττερνιχ της εποχής εκεί-
νης, ο κυρίαρχος, ο πλανητάρχης της Ευρώ-
πης. Έψαχνε στον χάρτη να βρη την Ελλάδα 
και μιλούσε ειρωνικά καί περιφρονικά για 
τους Έλληνες. Ισχυρά όπλα δεν είχαμε, 
συμμάχους δεν είχαμε, γιατί και τότε όλοι 
μας πρόδωσαν και μας εγκατέλειψαν. Και 
όταν ο ελληνικός λαός κατάλαβε ότι η ελευ-
θερία αποκτάται μόνον με τους αγώνες, 
με τα αίματα με τις θυσίες, με τα δικά μας 
μπράτσα και τις δικές μας δυνάμεις, τότε 
όλος ο λαός ενωμένος σαν μία γροθιά, 
αγωνίσθηκε ως ένας άνθρωπος, με πρω-
τοπόρους στον αγώνα τους αρχιερείς, τους 
κληρικούς, τους μοναχούς, τους δασκά-
λους, τους ναυτικούς, τους πλουσίους και 
τους φτωχούς. Όλοι, άνδρες, γυναίκες και 
μικρά παιδιά, έδωσαν την παρουσία τους 
στον αγώνα της ελευθερίας. Παλέψαμε με 
ένα τεράστιο θεριό, με την απέραντη οθω-
μανική αυτοκρατορία, που την έτρεμαν οι 
Ευρωπαίοι την εποχή εκείνη. Αυτό το γεγο-
νός γιορτάζουμε. Είναι η εθνική μας εορτή. 
Είναι η εορτή κατά την οποία υψώσαμε το 
λάβαρο της Επαναστάσεως και φωνάξαμε 
δυνατά, στα πέρατα του κόσμου: <<Ελευ-
θερία η θάνατος!>> Και ύστερα από αγώ-
νες σκληρούς και μάχες, που πολλές φορές 
είχαμε και θύματα πολλά και ποτάμια αίμα-
τος, κερδίσαμε την ελευθερία. 
Αυτά τα δυό γεγονότα αποτελούν για τον 
Ορθόδοξο Ελληνικό λαό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ. 
Και τα δυό μαζί σημαίνουν ελευθερία 
πνευματική αλλά και ελευθερία της Πατρί-
δος, μέσα στην οποία μπορούμε να ζούμε 
ελεύθερα, να εκφραζόμαστε ελεύθερα και 
να απολαμβάνουμε τον καθαρό αέρα της 
ελευθερίας. 

Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

Changes to 
Constituency 

Office Services 
and Updated 

information on 
COVID 19

Dear Constituent:
 
Public Health Officials have asked that all Canadians limit their personal contact with 
one another to help limit the spread of COVID-19.
  In order to comply with this request, both my City Hall office at 100 Queen Street 
West, Suite A1 and my Constituency Office at 3850 Finch Ave E. # G7, Scarborough 
will be not be accepting walk-ins or scheduling appointments until further notice.  
 I want to reassure you that our constituency services remain available by phone or 
by email.
 If you have questions or concerns with respect to any municipal-related matters, 
please do not hesitate to contact us.  
  We will be providing timely updates and answering any questions or concerns you 
might have with respect to COVID-19. More information on the COVID-19 situation 
in Toronto and the City response is available at https://www.toronto.ca/coronavirus/ 
also on my website click here 
You can leave a message at 416-392-1374 and we will return your call asap.  We can 
also be reached by email at jim@karygiannis.net 

COVID-19 Updates
 City of Toronto  
https://www.toronto.ca/home/covid-19/ 
• STAY AT HOME IF YOU ARE SICK. 
• LIMIT GROUP GATHERINGS. 
• Bars, restaurants, nightclubs, theatres and concert venues in the City of Toronto 
are recommended to close effective 12:01 AM March 17, 2020
• Businesses that provide food takeout and delivery options are encouraged to 
keep those options available to continue to provide the public with food options 
while limiting social interaction.
• Businesses which choose to defy recommendations may be subject to orders 
under Section 22 of Health Protection and Promotion Act, with a possible maximum 
fine of $25,000 per day.
• All retail businesses are now exempt from the City of Toronto Noise Bylaw to 
facilitate 24-hour deliveries.
• Residents are advised that there is no need to stockpile. More than a two-week 
supply jeopardizes the ability of vulnerable people to access essentials and health 
supplies.
• If your family members or neighbours need supplies, please support them whilst 
also practicing social distancing.
• City services which are not affected or reduced by COVID-19 include: Toronto 
Police Services; Toronto Fire; Toronto Paramedic Services; Toronto Water; Garbage 
Collection; Road Operations, including snow removal if necessary; Toronto Hydro; 
and, TTC operations.
• City services that are closed until April 5 include: March Camp; City of Toronto 
daycares; Licensed third-party daycares are strongly encouraged to close; Parks, 
Forestry and Recreation Operations; Community Centres and City-operated Art 
Centres; Provincial Offences Act court hearings; City Council, Committee Meetings, 
Public Meetings & Consultations; Toronto Public Library Branches; Toronto Zoo; and,  
Yard waste collection, scheduled to begin this week.
 
DO NOT CALL 911 for CITY SERVICES OR COVID-19 INFORMATION. Also 
avoid calling 311 for COVID-19 information. Please visit toronto.ca/covid-19, or call 
the Toronto Public Health hotline at 416-338-7600 for updates and information 
regarding COVID-19. 

Regards,
   Jim Karygiannis,
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt 
3850 Finch Ave E G7, Scarborough Ontario M1T 3T6
(416) 392 1374 Phone  - (647) 723 0287 Fax 
jim@karygiannis.net  - www.karygiannis.net  
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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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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

Καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (Το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Δ
ρ. Γκέκα σέβομαι πολύ εσάς και το έργο που κάνετε. 

Γράφοντας επίκαιρα άρθρα, να επικοινωνείτε με τον 

κόσμο, και να ψάχνετε για την αλήθεια. Η αλήθεια ό-

μως, δεν βρίσκεται τόσο εύκολα στην εποχή μας, δυ-

στυχώς. Το γιατί, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι επειδή υπάρ-

χουν τόσες φωνές που δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικό-

τητα. Εξίσου πιο δύσκολα βρίσκεται η αλήθεια για τα θέματα της  

πίστης και της εκκλησίας. Όμως, μια πράξη λατρείας της εκκλη-

σίας, είτε προέρχεται από μεταφυσικά φαινόμενα είτε όχι, έχει 

ολικό αποτέλεσμα που θα βεβαιώνεται με την εμπειρική επιστή-

μη (empirical science)[1].

Ως Φυσικός, και Δάσκαλος κατηχητικού σχολείου, γνωρίζω 

καλά τις δύο πλευρές, τόσο της επιστήμης, όσο και της εκκλη-

σίας. Παραθέτω παρακάτω τα στοιχεία της κάθε πλευράς για 

μερικά απ’ τα ζητήματα στο δικό σας άρθρο της 13ης Μαρτίου 

2020. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση 

μεταξύ επιστήμης και εκκλησίας.

Απαντώ μόνο σε μερικά ζητήματα, διότι θέσατε πολλές ρητο-

ρικές ερωτήσεις στο άρθρο σας. Για να απαντήσω σε ένα μόνο 

απ’ αυτά τα ζητήματα, με σωστό τρόπο, θα πρέπει να αφιερώσω 

μερικές σελίδες, και να κάνω παραπομπές σε 10 έγκυρα άρθρα. 

Θα απαντήσω λοιπόν σε μερικά μόνο ερωτήματα.

Συνοπτικά θα κάνω έναν έλεγχο δεδομένων (fact-checking).

-Το πετρέλαιο κατέβηκε κυρίως λόγου της σύγκρουσης Ρωσίας 

και ΟΠΕΚ[2], και όχι αποκλειστικά λόγο τον κοροναϊου, όπως 

αφήνετε να εννοηθεί στο άρθρο σας.

-Η Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη δεν βασίζεται μόνο στην Αγία 

γραφή. Δεν είμαστε Solo Scriptura όπως αρκετοί Προτεστά-

ντες. Σε αντίθεση, βασίζεται η πίστη μας σε Επικοινωνία με τον 

συνάνθρωπο, στην Προφητεία, στην ζωή και το κήρυγμα του 

Χριστού, στην Παράδοση που έθεσε ο Χριστός και οι Απόστο-

λοι, μαζί με την Αγία γραφή [3]. Η πίστη μας αποκαλύπτεται στην 

ανθρώπινη καρδιά με τον τρόπο, με τον

χρόνο, και με τον λόγο που μόνο Εκείνος ξέρει.

Ο Άγιος Αθανάσιος το είπε καλύτερα: «εξ αρχής παράδοσίν 

και διδασκαλίαν και πίστιν της καθολικής Εκκλησίας, ήν ο μέν 

Κύριος έδωκεν, οι δε απόστολοι εκήρυξαν, και οι πατέρες εφύ-

λαξαν», τονίζει, ότι «εν ταύτη… η Εκκλησία τεθεμελίωται, και ο 

ταύτης εκπίπτων ουτ’ αν είη, ούτ’ αν έτι λέγοιτο Χριστιανός» [3].

Η πίστη μας, σίγουρα, δεν είναι «θρησκευτικό δόγμα εντολών» 

όπως αναφέρατε.

-Τα βαριά μέταλλα έχουν αντιβακτηριακή ικανότητα. Και επειδή 

το κοινό ποτήρι και το κουτάλι είναι τουλάχιστον χρυσό η ασήμι, 

ισχύει το φαινόμενο της ολιγοδύναμης[4]. Επίσης και το κρασί, 

έστω και με μόνο 15% αλκοόλ, βοηθάει να σκοτώνει τα μικρό-

βια.
-Το εξής άρθρο συνοψίζει όλες τ ις εμπειρικές μετρή-

σεις (empirical measurements) που έχουν γίνει για το κοινό 

ποτήρι[5]. Το αποτέλεσμα είναι, ότι υπάρχουν βακτηρίδια στο 

κοινό ποτήρι, αλλά πολύ μειωμένα, και δεν έχει γραφτεί καμία 

περίπτωση όπου κάποιος έχει αρρωστήσει από την Θεία Κοινω-

νία. Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, James Pellerin και Michael 

B. Edmond:“there is experimental evidence suggesting that 

sharing a communion cup contaminates the wine and cup. 

However, there has never been a documented case of illness 

caused by sharing a chalice reported in the literature”.

-Όσο για τον κοροναϊο συγκεκριμένα, η εμπειρική επιστήμη 

μέχρι στιγμής αναφέρει ότι δεν μεταδίδεται δια μέσου του 

φαγητού [6]. Συμπτώματα δημιουργούνται όταν ο ιός φτάνει 

μέχρι τον πνεύμονα. Ότι καταπιείτε και φτάνει στην κοιλιά, το 

σκοτώνουν τα οξέα στομάχου. Επειδή όμως μεταδίδετε δια 

μέσου της αναπνοής, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα μέτρο στον 

αριθμό ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στις ακολουθίες 

της εκκλησίας. Εδώ συμφωνώ μαζί σας Δρ. Γκέκα.

Μια λύση π.χ., για να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τον 

ενοριτών, θα πρέπει μια ενορία να επιτρέπει μέχρι το 30% τον 

πιστών να ακολουθούν, και να συμμετάσχουν στις ακολουθίες 

ανά γκρουπ. Μάλιστα η εκκλησία πρόσφατα έχει συμφωνήσει 

να μειώσει των αριθμό ανθρώπων που θέλουν να εκκλησια-

στούν[7].
-Ο ιερέας καταλύει όλη την κοινωνία μετά, αφού κοινωνεί και 

αρρώστους σε νοσοκομεία [8]. Αυτή είναι η πιο στοιχειώδης 

στατιστική έρευνα που έχουμε, και εύκολα να το βεβαιώσουμε, 

γιατί οι ιερείς είναι λίγοι σε σχέση με τους λαϊκούς, ενορίτες. 

Άραγε πιο εύκολο είναι να ακολουθήσει κανείς έναν ιερέα να 

δει εάν όντως αρρωσταίνει. Σκεφτείτε όμως, με τόσους λίγους 

ιερείς, και τόσες πολλές αρρώστιες, και τόσους ενορίτες, θα 

έπρεπε να μην έχει μείνει κανένας ιερέας όρθιος, σύμφωνα με 

την αριθμητική. Ο ορθόδοξη εκκλησία δεν είναι εναντίον της 

τεχνολογίας[9]. Κάνεις δεν λέει να μη κάνεις εγχείρηση, να μην 

μεταχειρίζεσαι το πλυντήριο πιάτων, το αυτοκίνητο η τον υπολο-

γιστή. Όμως για να αλλαχτεί ο τρόπος που δίνεται η Θεία Κοινω-

νία, π.χ. με κουτάλια μιας χρήσης, θα πρέπει να υπάρχει λόγος. 

Δέχομαι
το ένα λόγο που αναφέρατε Δρ.Γκέκα, δηλαδή, το ότι ο φόβος να 

κολλήσει κάνεις μπορεί να τον κάνει να αποφύγει την κοινωνία. 

Θα ήθελα να ξέρω πραγματικά, πόσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 

διαβάζοντας τα στοιχεία, έχουν αυτό το φόβο; Εάν ο αριθμός 

είναι υψηλός, τότε είναι ανησυχητικό.

Άραγε η επιστήμη λέει ότι δεν μεταδίδονται οι ιοί με το κοινό 

ποτήρι, αλλά μεταδίδονται με την εισπνοή και κοντινή επαφή 

ανθρώπων, και η εκκλησιά συμφωνεί. Άραγε δεν υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ εμπειρικής επιστήμης και εκκλησίας.

Τέλος, θα κλείσω με μερικά από τα δικά μου ρητορικά ερω-

τήματα. Γιατί είμαστε τόσο πρόθυμοι να αμφιβάλουμε για τη 

πράξη της εκκλησίας μας, και όχι για τις πράξεις άλλων κοινωνι-

κών ιδρυμάτων; Γιατί δεν ερευνούμε την αλήθεια, στηριζόμενοι 

σε εμπειρική επιστήμη (empirical science) και όχι σε μύθους και 

κουτσομπολιά; Γιατί δεν αφήνουμε καμιά φορά τα πράγματα του 

Θεού στον Θεό;
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Ο κ. Φώτης Δήμας απαντά στο άρθρο

«Ο Κορωναίος και η Θεία Κοινωνία» του Δρ. Γκέκα
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Τ
ο Οντάριο θα κλείσει και τα πάρκα της επαρχίας ως ένα μέτρο για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Συντήρησης και Πάρκων 
λέει ότι αποφάσισε να κλείσει τα πάρκα μέχρι τις 30 Απριλίου για να προστατεύσει 
την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ο Andrew Buttigieg, εκπρόσωπος 

του υπουργείου των πάρκων, λέει ότι το προσωπικό θα τοποθετήσει πινακίδες στις εισό-
δους του πάρκου για να ειδοποιήσει τους ανθρώπους για το κλείσιμο. Το κλείσιμο περιλαμ-
βάνει όλες τις πτυχές των πάρκων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται 
για μια ημέρα, για κάμπινγκ αυτοκινήτων και γενικότερο κάμπινγκ στην εξοχή.

Κλείνουν και τα πάρκα στο 
Οντάριο

Τ
ην Πέμπτη ανακοινώθη-
καν  43 επ ιπλ έον  υπο -
θέσεις ασθενών που έ-
χουν προσ βληθε ί  από 

τον ιό COVID-19,  φτάνον τας 
πλ έον  τον  σ υνολ ικό  αριθμό 
υποθέσ εων  σ τους  257.  Δυ -
σ τυχώς υπάρχε ι πιθανώς και  
δεύτερος νεκρός εξαιτ ίας του 
ιού, ενώ σημε ιώθηκαν πέν τε 
υποθέσ ε ις  ασ θε νών που α -
νάρρωσαν πλήρως. 
Ο νεκρός ε ίνα ι  έ νας  άνδρας 
50 ε τών από την περιοχή του 
Halton.  Η Υπουργός Υγε ίας, 
κα Chr istine Elliott, με ανακοίνωση της ανέφερε πως χρε ιάζε ται ο ιατρο-
δικασ τής να επιβεβαιώσει πως ο θάνατος του 50χρονου οφείλε ται σ τον 
κορωνα ϊό,  πριν  επιβεβαιωθε ί  ως το δεύτ ερο θύμα της  πανδημίας  σ το 
Ον τάριο. Οι τοπικέ ς αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα πως ο 50χρονος ε ίχε 
προβλήματα υγε ίας και ότ ι ε ίχε υποβληθεί σε θεραπεία σ το νοσοκομείο 
Memville Trafalgar Memor ial  πριν με ταφερθε ί σ το νοσοκομε ίο Distr ic t 
Milton.  Επίσης ανέφεραν πως ε ίναι άγνωστο πως μέχρι σ τ ιγμής μπορεί να 
κόλλησε τον ιό αφού δεν ε ίχε ταξ ιδέψει σ το εξωτερικό και δεν ε ίχε έρθει 
σε επαφή με κάποιον που έπασχε από τον ιό.

43 νέες υποθέσεις κορωναϊού 
και πιθανός δεύτερος θάνατος 

στο Οντάριο

H 
κυβέρνηση του Οντάριο και το 
Δημαρχείο του Τορόντο συμφώ-
νησαν ότι πρέπει να τεθούν τα πα-
ρακάτω μέτρα για την ασφάλεια 

των πολιτών:
1) Δεν συνίσταται οι συναντήσεις σε 
δημόσιο χώρο, ούτε και ο συνωστ ι-
σμός σε σπίτια φίλων και συγγενών.
2) Το Δημαρχείο αποφάσισε την ανα-
σ τολή των γάμων που γ ίνον ται σ το 
κ τ ίριο, των υπηρεσ ιών εγ γραφής κ ι 
άδε ιας των γάμων. Επίσης ανασ τέ λ-
λεται η λειτουργεία των DineSafe και 
BodySafe.
3) Δεν υπάρχει πρόσβαση σ τα Γρα-
φεία Εστίασης του Τορόντο. Οι πληρω-
μές κι υπηρεσίες παραμένουν σε λει-
τουργεία. 
4) Τα πολεοδομικά σχέδια θα καθυ-
στερήσουν.
5) Όλα τα Δικαστήρια και οι υπηρε-
σίες τους στο Τορόντο είναι κλειστά.
6) Τα Δικαστήρια στο Οντάριο θα μεί-
νουν κλειστά, αλλά οι υποθέσεις που 
ε ίχαν προγραμματ ισ τ ε ί  με τά τ ις  17 
Μαρτίου ως τις 3 Απριλίου θα λάβουν 
μια νέα ημερομηνία. Μόνο επείγουσες 
και έκτακτες υποθέσεις θα εξακολου-
θήσουν να δικάζονται, συμπεριλαμβα-
νομένων των υποθέσεων της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας, αστικών, οικο-
γενειακών και ποιν ικών θεμάτων. Το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Οντάριο αναβάλλει τ ις ακροάσεις 
επ ‘αόριστον.
7) Οι υπηρεσ ίες παροχής αδειών ή 
της ανανέωσης τους γ ια τ ις επιχειρή-
σε ις αναβάλλον ται.  Μερικέ ς άδε ιε ς 
μπορεί να ανανεωθούν κι ηλεκτρονικά.
8) Δίνεται προτεραιότητα στις επιθε-
ωρήσεις για την υγεία και την ασφάλεια 
των πολιτών.
9) Τρεις τοποθεσίες των Υπηρεσιών 
Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

παραμένουν ανοικτέ ς. Οι υπόλοιπες 
τοποθεσίες έχουν κλείσει. Όσοι θέλουν 
να επισκεφθούν τις υπηρεσίες πρέπει 
να κλείσουν ραντεβού.
10) Απαγορεύονται οι επισκέψεις στα 
care homes που διαχειρίζεται η πόλη.
11) Συνεχ ίζε ται κανον ικά η συλλογή 
απορριμάτων, ωστόσο απαγορεύεται 
μέχρι νεοτέρας να πετάτε τα απορρί-
ματα από τον κήπο σας (φύλλα, κλαδιά 
κ.α.)
12) Τα τηλέφωνα της Δημόσιας Υγείας 
συνεχίζουν να δέχονται πολλές κλήσεις 
και να υπολειτουργούν. Καλείστε πριν 
τηλεφωνήσετε να ενημερωθείτε από το 
toronto.ca/covid19
13) Τα τεστ EQAO ακυρώνονται.
14) Τα LCBO θα λειτουργούν με ωράριο 
11πμ-6μμ. Ενθαρρύνεται η επιλογή του 
delivery, ωστόσο, η παραλαβή θα εξαρ-
τάται από την Canada Post
15) Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  ν α  α π α ι τ ε ί τ α ι  η 
14ημερη αυτοαπομόνωση γ ια όσους 
επιστρέφουν από το εξωτερικό και για 
τους εργαζόμενους υγείας που είχαν 
ταξιδέψει σε κάποια χώρα τ ις τελευ-
ταίες ημέρες.
16) Καλούν τα ι  οι  τ έσσερις  εργα τ ι -
κές συνδικαλισ τ ικές οργανώσεις των 
δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης να αναβάλλουν οποιαδήποτε απερ-
γία.
Μείνετε υγιείς κι ασφαλείς στα σπίτια 
και περιορίστε τ ις άσκοπες μετακινή-
σεις σας στην πόλη. Οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία θα ήταν καλό να ζητήσετε την 
βοήθεια των νεότερων μελών της οικο-
γένειας για τα είδη πρώτης ανάγκης. Η 
Hellas News θα είναι πάντα στο πλευρό 
σας κάθε εβδομάδα να σας ενημερώνει 
για τις τελευταίες εξελίξεις και ευχόμα-
στε μέσα από την καρδιά μας η κατά-
σταση αυτή να εξομαλυνθεί το γρηγο-
ρότερο.

Αυτά είναι τα μέτρα που 
ισχύουν στο Οντάριο και το 
Τορόντο λόγω του COVID-19
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LIFE

Elena Zina: 
η πιο καυτή δικηγόρος

Το ξανθό μοντέλο 
από την Ουγγαρία 
λατρεύει τους 
ανθρώπους με θετική 
ενέργεια και όποτε 
βρίσκει ελεύθερο 
χρόνο απολαμβάνει 
να κάθεται με τα 
εσώρουχά της 
στο μπαλκόνι. 
«Αισθάνομαι 
υπέροχα φορώντας 
μόνο τα εσώρουχά 
μου», τονίζει αρχικά 
για να προσθέσει: 
«Ωστόσο λατρεύω 
να ποζάρω ολόγυμνη 
και θέλω να το κάνω 
για το Playboy».
Εκτός από μοντέλο, 
έχει τελειώσει τις 
σπουδές της στην 
Νομική ενώ δεν θα 
μπορούσε να ζήσει 
σ’ έναν κόσμο χωρίς 
μουσική.
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Οι φωτογραφίες της εκρηκτικής τραγουδίστριας ανεβά-
ζουν στα ύψη την αδρεναλίνη και τρελαίνουν τον αντρικό 
πληθυσμό των social media.
Μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι η Κόνι Μεταξά είναι η πιο 
σέξι περσόνα του Instagram. Η Ελευθερία Ελευθερίου, ό-
μως, έρχεται να αποδείξει το αντίθετο και να απογειώσει τη 
φήμη και το όνομά της με τις hot φωτογραφίες της.
Χωρίς ίχνος ταμπού, η εκρηκτική τραγουδίστρια φορά τα 
απολύτως απαραίτητα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μόνο 
τα εσώρουχά της, και «στήνεται» στο φακό. Το αποτέλε-
σμα κόβει την ανάσα και κάνει την Ελευθερία να σκαρφα-
λώνει ψηλά στη λίστα με τα πιο σέξι κορίτσια της εγχώριας 
σόουμπιζ.

Ότι η Ελευθερία Ελευθερίου είναι πολύ ερωτευ-
μένη με τον σύντροφό της Δημήτρη Ταταράκη εί-
ναι γνωστό.
Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι πολύ ερωτευμένη 
με τον σύντροφό της και συχνά μοιράζεται μαζί 
μας φωτογραφίες μαζί του.
Η Κύπρια τραγουδίστρια φόρεσε ένα υπέροχο νυ-
φικό και το μοντέλο ντύθηκε γαμπρός όχι για να 
ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά για τις α-
νάγκες του νέου βιντεοκλίπ της Ελευθερίας «Δεν 
έχουμε σχέση»!
Παραλίγο να μας τρομάξει ότι το χάσαμε το κορμί 
πατριώτη...

Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι φωτιά ...

Ε
πέστρεψαν τελικά 
στην Ελλάδα ο Γιάν-
νης Σπαλιάρας, ο 
Μάνος Πίντζης και 

ο Νίκος Πουρσανίδης από 
το μακρινό Ιράν όπου απο-
κλείστηκαν λόγω του κο-
ρονοϊού.Οι ηθοποιοί που 
βρέθηκαν στη χώρα για 
τα γυρίσματα της ξένης 
παραγωγής στην οποία 
συμμετέχουν δεν μπόρε-
σαν να φύγουν αμέσως 
μόλις κηρύχτηκε η παν-
δημία του κορονοϊού κα-
θώς το Ιράν είχε απαγο-
ρεύσει όλες τις πτήσεις. 
Σύμφωνα με το ισχύον 
καθεστώς που έχει εξαγ-
γελθεί από το κράτος, και 
οι τρεις θα πρέπει να πα-
ραμείνουν σε κατ’ οίκον 
καραντίνα καθώς προέρ-
χονται από χώρα υψηλού 
κινδύνου.

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο 
Γιάννης Σπαλιάρας

Φάτσα φόρα τα 
τεράστια προσόντα 
της

Οι «καυτές» φωτογραφίες της 
μελαχρινής καλλονής
Η Σοφία Φυρού τρελαίνει τον 
ανδρικό πληθυσμό με τις πόζες 
της. Η μελαχρινή καλλονή με 
κάθε φωτογραφία της, με κάθε 
της ανάρτηση προκαλεί απανωτά 
εγκεφαλικά.
Είτε ποζάροντας πλάτη, είτε με 
εσώρουχα στο κρεβάτι, η Σοφία 
Φύρου αφήνει άναυδους όσους 
την αντικρίζουν.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι 
φωτογραφίες της που αποδεικνύει 
την ευλυγισία της

Ιωάννα Ζησάκη: 
Σκοράρει και… 
σοκάρει

Η Ιωάννα Ζησάκη είναι η πιο 
«εκρηκτική» Playmate των 
τελευταίων χρόνων και φροντίζει 
να… τραντάζει τις πασαρέλες σε 
κάθε της πέρασμα!
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και 
συμμετείχε το 2014 στα καλλιστεία 
για την ανάδειξη της Playmate της 
χρονιάς, όχι όμως στην Ελλάδα, 
αλλά στη Βουλγαρία. Η Ιωάννα 
πραγματοποιεί διεθνή καριέρα 
στο μόντελινγκ και σίγουρα ξέρει 
να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω 
της! Μια βόλτα στον λογαριασμό 
της στο Instagram, φτάνει και 
περισσεύει για να το καταλάβετε 
και από μόνοι σας!

Κάνει ερωτική 
εξομολόγηση ο 
Στέφανος Μιχαήλ

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε 
τον Στέφανο Μιχαήλ στην εκπομπή 
του After Dark και τον έβαλε 
να κάνει ερωτική εξομολόγηση 
στα Κυπριακά... Ο αγαπημένος 
ηθοποιός από την επιτυχημένη 
σειρά του ΣΚΑΪ, «8 Λέξεις» μίλησε 
για τους γονείς του και τη ζωή του 
στην Κύπρο. Επιπλέον αποκάλυψε 
τα μηνύματα που δέχεται στα 
social media αλλά και τα μυστικά 
του καλού ψήστη(!). Μοιράστηκε 
επίσης τα χαρακτηριστικά της 
ιδανικής γυναίκας και έκανε 
μία διαφορετική ερωτική 
εξομολόγηση η οποία πράγματι 
προκάλεσε πολύ γέλιο.

Η ρεπόρτερ του ALPHA 
έχει αυτό το κάτι που 
θες

Ο
ι συνεν τεύ-
ξεις και τα α-
φ ι ε ρ ώ μ α -
τά της σ την 

εκπομπή του ALPHA, 
«Happy Day», πάντα ξε-
χωρίζουν και πολλές φο-
ρές κάνουν το γύρο του 
διαδικτύου. Αν, όμως, 
κάποιος πέσει στον προ-
σωπικό λογαριασμό της 
Ελένης Μουστάκη στο 
Instagram θα εντυπωσι-
αστεί.
Με καταγωγή από τη 
Νάξο,  η με λαχρινή 
ρεπόρτερ αγαπά τη 
θάλασσα και ποζά-
ρει συχνά-πυκνά με 
μαγιό τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, δείχνο-
ντας το juicy και πληθω-
ρικό της κορμί. Σε κάθε 
της ενσταντανέ κερδί-
ζει πολλά likes και σχό-
λια, με τους followers 
της να αναφέρονται στα 
φυσικά της προσόντα.
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Η 
25χρονη φρο-
ντίζει να αναδει-
κνύει το δυνατό 
της σημείο με κά-

θε ευκαιρία
Καλοσχηματισμένα οπί-
σθια, πλούσιο στήθος, 
λάγνο βλέμμα… Το τρί-
πτυχο της επιτυχίας διαθέ-
τει και με το παραπάνω η 
Kelsi Monroe και φροντίζει 
να μας το δείχνει στο προφίλ 
της στο Instagram με κάθε 
ευκαιρία.
H 25χρονη από τη Φλόρι-
ντα των ΗΠΑ, έχει χιλιά-
δες πιστούς followers, τους 
οποίους αποζημιώνει με 
προκλητικές πόζες, συνή-
θως σε κάποιο γυμναστήριο 
ή μπροστά στον καθρέφτη. 
Με μαγιό, εσώρουχα και σέξι 
κορμάκια…

Kelsi Monroe: Η Αμερικανίδα που 
παίζει με το φακό και τις ανδρικές 
φαντασιώσεις

Με την Τζούλια, η αγροτική 
ζωή δεν θα γίνει ποτέ βαρετή

Η 
ζωή στην επαρχία είναι πάντα ω-
ραία. Θέλεις την καθαρή ατμόσφαι-
ρα; Ή μήπως ότι οι σκληροί ρυθμοί 
της καθημερινότητας της πόλεως 

δεν την αγγίζουν; Όπως και να ‘χει, σημασία 
έχει ότι μία απόδραση στην επαρχία την έχου-
με όλοι ανάγκη. Και μάλιστα όταν συναντήσεις 
την Julia Prokopy, τότε αυτή η ανάγκη μετατρέ-
πεται αυτομάτως σε ευχαρίστηση.
«Μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια και 
παρότι με κέρδισε το modelling, η ζωή στην 

επαρχία πάντα θα με κάνει να νιώθω ιδιαί-
τερα. Δυστυχώς λόγω των υποχρεώσεων με 
την δουλειά, δεν έχω την πολυτέλεια να περ-
νάω αρκετό χρόνο στο πατρικό μου αλλά 
όποτε βρίσκω την ευκαιρία, τότε επισκέπτο-
μαι τους γονείς μου». Η Miss October 2018 της 
γερμανικής έκδοσης του Playboy, πόζαρε στον 
φακό του Sacha Eyeland πιο αποκαλυπτική 
από ποτέ και έγινε ένα με την φύση. Όσον 
αφορά τους άνδρες, η ξανθιά καλλονή ξεκα-
θάρισες πως δεν έχει προτιμήσεις.

Ο 
Καταλανός μέσος 
που βρίσκεται σε 
καραντίνα λόγω 
κοροναϊού, βγήκε 

στο μπαλκόνι του σπιτιού να 
πει... δύο κουβέντες με τους 
γείτονες, αλλά ακολούθησαν 
μπινελίκια. Ο Σεσκ Φάμπρε-
γας βρίσκεται κλεισμένος στο 
σπίτι του λόγω του κορονα-
ϊού και βγαίνει μόνο μέχρι το 
μπαλκόνι του να πάρει λίγο 
αέρα. Κάποια στιγμή θέλη-
σε να πει και ένα γεια στους 
γείτονες του και ένας εξ’ αυ-
τών τον έβρισε, φωνάζοντάς 
του: «Άντε γαμ@@@@». Ο 
Φάμπρεγας απάντησε: «Ά-
ντε γαμ@@@@ κι εσύ». Ο ά-
σος της Μονακό ανέβασε το 
video στα social media και 
σχολίασε: «4η μέρα απομό-
νωσης και οι άνθρωποι εδώ 
είναι στην ένταση».

Βγήκε στο μπαλκόνι και αντάλλαξε 
μπινελίκια με γείτονα o Fabregas

Κ
ερδίζει τις εντυ-
πώσεις εν τός 
και εκτός παρκέ
Η Valent ina 

Vignali διαθέτει εξαιρε-
τικές ικανότητες στο μπά-
σκετ. Ωστόσο, στην Ιταλία 
και όχι μόνο, την θαυμά-
ζουν κυρίως για την εξω-
τερική της εμφάνιση.
Το μοντέλο ύψους 1,83 
εκ. έχει ψηφιστεί ως η πιο 
«σέξι μπασκτεμπολίστρια 
στον κόσμο» καθώς δια-
θέτει εντυπωσιακές ανα-
λογίες.

Ιταλίδα μπασκετομπολίστρια 
αποκαλύπτει το θεϊκό κορμί της
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Με αφορμή την επέτειο των 2.500 
χρόνων από τη θρυλική ναυμαχία, 
διοργανώνουμε μια εκδρομή στο 
κοντινότερο νησί στην Αθήνα.

Η 
Σαλαμίνα (ή Κούλουρη, όνομα που 
προέρχεται από το ακρωτήριο «Κό-
λουρις άκρα», τη σημερινή Πούντα) 
είναι ένας προορισμός που για να 

περάσεις καλά πρέπει να ξέρεις να τη χειρι-
στείς. Ως ταξιδιώτης πρέπει να φροντίσεις μό-
νος τον εαυτό σου, να ψάξεις τα σημεία ενδι-
αφέροντος και να πας στοχευμένα σ’ αυτά, 
χωρίς να περιμένεις από τον τόπο να σου τα 
προσφέρει απλόχερα. Να υπομείνεις τα πετα-
μένα σκουπίδια και το στενάχωρο θέαμα των 
αδέσποτων σκυλιών. Παρ’ όλα αυτά, ανάμεσα 
στους εκατοντάδες προορισμούς της Ελλάδας, 
η Σαλαμίνα έχει μια δική της ταυτότητα. Είναι η 
μικρή αδελφή της Αθήνας, σάρκα εκ της σαρ-
κός του Πειραιά, ο τόπος όπου βασίλευσε ο 
μυθικός Αίας ο Τελαμώνιος, που έγραφε ο Ευ-
ριπίδης, όπου τάφηκε ο Καραϊσκάκης, όπου 
αποσυρόταν ο Σικελιανός. Είναι το νησάκι των 
πολεμιστών και των ποιητών, που κουβαλάει 
τεράστιο ιστορικό φορτίο, με κορυφαία στιγ-
μή την περίφημη ναυμαχία, πριν από ακριβώς 
2.500 χρόνια. Καμιά φορά το βαρύ παρελ-
θόν κάνει το παρόν αντιδραστικό. Η Σαλαμί-
να μοιάζει πολύ μικρή για να σηκώσει και τα 
παλιά μεγαλεία και ένα πιο σύγχρονο σήμερα. 
Φιλοπερίεργοι ταξιδιώτες καθώς είστε, όμως, 
αξίζει να την επισκεφθείτε και να την ανακα-
λύψετε. Ακολουθεί ένας ανοιξιάτικος οδηγός 
με δεκαπέντε στάσεις, για να οργανώσετε την 
εξόρμησή σας.

 Στην Ιχθυαγορά
Η πρόσοψή της είναι βαμμένη σε τόνους λευ-
κού και γαλάζιου και η γραμματοσειρά της 
μαρκίζας φέρνει λίγο σε αρ ντεκό. Παλιομο-
δίτικη, με άλλα λόγια, μικρή και συμπαθη-
τική, η Ιχθυαγορά στην πόλη της Σαλαμίνας 
προσφέρεται για μια βόλτα, για να ψωνίσετε 
ψάρια για το σπίτι και να πιάσετε κουβέντα 
με τους –πάντα κοινωνικούς– ιχθυοπώλες. 
Εδώ θα βρείτε μπακαλιάρο (14,8 ευρώ/κιλό), 
προσφυγάκια (6,8 ευρώ/κιλό), μένουλα (5,8 
ευρώ/κιλό), σουπιές (11,8 ευρώ/κιλό), θρά-
ψαλα (7,8 ευρώ/κιλό), χταπόδια 16,8 (ευρώ/
κιλό) κι άλλα ψαρικά, τα οποία, όπως μας λένε 
οι έμποροι, αλιεύονται σε Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, 
Κόρφο.

Ένα μνημείο που ξεχωρίζει
Η σχέση της Σαλαμίνας με τα αρχαία της είναι 
περίεργη. Από τη μια την έχουν καθορίσει και 
καμαρώνει γι’ αυτά (κάτι που καταλαβαίνεις 
από τις άπειρες τιμητικές πλακέτες που βλέ-
πεις διάσπαρτες), από την άλλη κάποια είναι 
σαν ηθελημένα να τα παραμελεί, άγνωστο 
γιατί. Ένα μνημείo που θα σας αποζημιώσει, 
καλοδιατηρημένο και αρκετά ασυνήθιστο, 
είναι αυτό στις Κολόνες, στο νότιο κομμάτι 
του νησιού. Παλιότερα οι Κουλουριώτες θεω-
ρούσαν ότι είναι ναός του Αίαντα, όμως τελικά 
αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για ταφικό μνη-
μείο (4ος αι. π.Χ.) μιας εύπορης οικογένειας με 
κυκλικό σχήμα και τέσσερις ταφές. Αναστη-
λώθηκε με 99 αρχαίους και 22 νέους λιθόπλιν-

θους και είναι μεν περιφραγμένο, όμως μπο-
ρείς να το δεις καθαρά έξω από τις σιδεριές.

Ιππασία στο πευκοδάσος
Μια πρόταση που ξεφεύγει από τα καθιερω-
μένα της Κούλουρης είναι η επίσκεψη στον 
Ιππικό Όμιλο, που βρίσκεται στην καρδιά του 
μεγάλου πευκοδάσους, κοντά στον Άγιο Νικό-
λαο Λεμονιών. Ελάτε οικογενειακώς, για να 
κάνετε βόλτα, μαθήματα ιππασίας και υπερ-
πήδηση εμποδίων. Ο όμιλος άνοιξε το 2010, 
έχει επτά άλογα (γερμανικά και αγγλικά) και 
πόνι για παιδιά, ενώ οι διασχίσεις διαρκούν 
από μιάμιση ώρα και πάνω. Αν δεν θέλετε να 
καβαλήσετε άλογο (ή αφού ιππεύσετε), υπάρ-
χει το καφέ του ομίλου, με τα μεγάλα παρά-
θυρα και τη θέα που φτάνει μέχρι Αγκίστρι 
και Αίγινα. Το μενού, μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνει χυμούς, σοκολάτες, γρανίτες, ποικίλες, 
τσίπουρο και μαστίχα.

Καταδύσεις για όλους
Αν προτιμάτε να γνωρίσετε τον βυθό της 
Σαλαμίνας, περάστε από το Salamina Diving 
Center, ένα καταδυτικό κέντρο που μένει 
ανοιχτό όλο τον χρόνο, έχει γραφείο στην 
πόλη, αλλά τα καλοκαίρια στήνει τη βάση 
του στο Αίας Κλαμπ Μαρούδι. Τι προσφέ-
ρει; Snorkelling (από 8 ετών και πάνω), προ-
γράμματα discover (από 10 ετών), δηλαδή μια 
πρώτη γνωριμία με τον βυθό, με τη βουτιά 
να γίνεται σε βάθος δύο μέτρων, τριήμερα 
σχολεία (ελεύθερης κατάδυσης ή με εξοπλι-
σμό), εκδρομές με σκάφος για τους πιστοποι-
ημένους δύτες και καταδυτικά μαθήματα για 
ΑμεΑ (άτομα με κινητικά προβλήματα, προ-
βλήματα όρασης, σύνδρομο Down). Ευγενικοί 
οι δάσκαλοι, θα σας κάνουν να αισθανθείτε 
άνετα από την πρώτη στιγμή.

Για πλατέτσι & κουγκουλούαρι
Έχει καλό όνομα, είναι μεγάλο, με μια τερά-
στια πινακίδα που δύσκολα θα προσπερά-
σετε. Στο ζαχαροπλαστείο «Μπεγνής», στην 
πόλη της Σαλαμίνας, θα βρείτε χαλβά, λου-
κουμά με γλάσο, κροστίνι, σκαλτσούνια 
υδραίικα και βέβαια δύο κλασικά κουλουριώ-

τικα εδέσματα, δηλαδή πλατέτσι (λαδόψωμο, 
με φέτα ή χωρίς) και κουγκουλούαρι (κολο-
κυθόπιτα με σταφίδες). Μαζί και τυρόπιτες, 
ζαμπονοτυρόπιτες, σπανακόπιτες, που μπο-
ρούν να συνοδεύσουν έναν πρωινό καφέ στο 
χέρι.

Το καλάθι του πικνίκ
Η «Ευεξία», στην πόλη της Σαλαμίνας, που-
λάει κυρίως βιολογικά, μαζί με κάποια παρα-
δοσιακά προϊόντα από Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Θυμάρι Βόλου, βουνίσιο τσάι Ολύμπου, 
μέλι αργίτικο, ξινόχοντρος Ανωγείων, κριτσί-
νια χωρίς ζάχαρη είναι κάποια από αυτά. Γιατί 
να περάσετε εφόσον έχετε έρθει στο νησί για 
γουικέντ; Για να προμηθευτείτε ποιοτικά σνακ 
και να διοργανώσετε ένα πικνίκ σε κάποια 
εξοχική τοποθεσία. Αν θέλετε να γεμίσετε το 
καλάθι και με φρούτα, μπορείτε να επισκε-
φθείτε κάποια από τις λαϊκές αγορές. Εμείς 
έτυχε να περάσουμε από αυτή του Αιαντείου, 
όπου βρήκαμε αχλάδια Βόλου, ρόδια από 
την Ερμιόνη, ξινά μήλα Ζαγοράς, πορτοκά-
λια και μανταρίνια από τη Λακωνία. Υπήρχαν 
και μερικά ντόπια προϊόντα, όχι όμως πολλά. 
Βραχώδης τόπος η Σαλαμίνα, δεν έχει πολ-
λές καλλιέργειες, βγάζει «κυρίως λάχανα, μαϊ-
ντανά, άνηθα και κρεμμυδάκια», όπως συνό-
ψισε ένας πωλητής, από τους λίγους που ήταν 
ταυτόχρονα και παραγωγός.

Ψαροφαγία στην παραλία
Σαλαμίνα ίσον παραλία, ουζάκι, ψαράκι. Ένα 
από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στέκι 
ψαροφαγίας του νησιού είναι ο «Κάκιας». 
Εδώ θα ευχαριστηθείτε χταπόδια, καλαμάρια, 
σουπιές και γαριδοκαραβίδες. Από τσίπουρα 
έχουν αρκετή ποικιλία (Μακεδονίας, Βοιω-
τίας, Καλαμάτας, Τυρνάβου, Βόλου, Καβά-
λας, Δράμας), μαζί και αρκετά ούζα. Κυριακή 
μεσημέρι γίνεται το έλα να δεις, γι’ αυτό καλύ-
τερα να κάνετε κράτηση. Ακόμη ένα μαγαζί 
όπου σερβίρουν καλό φαγητό –και σου επι-
φυλάσσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα με μια 
γαβάθα κακαβιά– είναι το μεζεδοπωλείο 
«Παραλία». Και τα δύο βρίσκονται στην πόλη 
της Σαλαμίνας.

2.500 χρόνια ιστορίας
Ένα από τα ωραιότερα κτίρια της πόλης της 
Σαλαμίνας είναι το πρώην Καποδιστριακό 
Δημοτικό Σχολείο, όπου πλέον στεγάζεται 
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Περάστε για να 
διαβάσετε για την κόρη του θεού Ασωπού 
(που, εκτός από Σαλαμίνα, λεγόταν και Πιτυ-
ούσα, Σκιράς και Κυχρεία), για τον εποικι-
σμό της από τους Αιγινήτες κατά τους προ-
ϊστορικούς χρόνους, για το στρατήγημα του 
Σόλωνα –ο οποίος, αφού πρώτα εμψύχωσε 
τους Αθηναίους, πέτυχε να την κερδίσουν 
από τους Μεγαρείς– και φυσικά για τη ναυ-
μαχία. Παράλληλα, θα δείτε ευρήματα δια-
φόρων εποχών. Ένα από αυτά είναι και το 
τμήμα σκύφου που έχει χαραγμένο επάνω 
του το όνομα του Ευριπίδη, το οποίο βρέ-
θηκε στο σπήλαιο στα Περιστέρια. 

Στο σπήλαιο του Ευριπίδη
Κι αφού μάθατε την ιστορία, περάστε μια 
βόλτα κι από το ίδιο το σπήλαιο, για να δείτε 
από κοντά το καταφύγιο όπου επέλεγε να 
αποσύρεται ο Ευριπίδης (ο οποίος, σημει-
ωτέον, γεννήθηκε στη Σαλαμίνα). Το σπή-
λαιο βρίσκεται νότια, ανάμεσα στα Περιστέ-
ρια και στις Κολόνες. Αφήστε το GPS να σας 
κατευθύνει και παρκάρετε το αυτοκίνητο 
στο σημείο με το πεύκο στη μέση, που μοιά-
ζει με πλατεία. Από εκεί πάρτε το μονοπάτι 
και μετά από 20 λεπτά πεζοπορίας μέτριας 
δυσκολίας θα φτάσετε στο σπήλαιο και το 
μάτι σας θα χαθεί στο πευκοδάσος και στη 
θάλασσα. Είναι πραγματικά το πιο ωραίο 
μέρος που βρήκαμε σε ολόκληρη τη Σαλα-
μίνα. Το σπήλαιο χρησιμοποιούνταν από 
τη Νεολιθική περίοδο (5300-4300 π.Χ.) 
ως χώρος λατρείας, μετατράπηκε σε χώρο 
ταφής στα μυκηναϊκά χρόνια, όμως είναι πιο 
γνωστό ως «ποιητικό εργαστήριο» του Ευρι-
πίδη κατά την Κλασική εποχή. Λίγο πριν φτά-
σετε, θα δείτε, περιφραγμένο, και το ιερό 
του Διονύσου, στο οποίο λατρεύονταν ταυ-
τόχρονα ο θεός-προστάτης του αρχαίου 
δράματος και ο τραγικός ποιητής, με αναρ-
τημένες πινακίδες που αναφέρουν τα βασικά 
ιστορικά στοιχεία. 

Σαλαμίνα: ανοιχτή στην εξερεύνηση
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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

Κουλούρια μελιού 

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτια βαζουμε το σουσάμι το ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να πάρει χρώμα.  

Στο μπωλ του μουλτη βαζουμε όλα τα υλικά σταφίδες, καρυδόψιχα, κανέλα, γαρύφαλλο, μέλι μαζί με το 

νερό, ξύσμα πορτοκαλιού, καβουρδισμένο σουσάμι και τα αλέθουμε. Στο μίξερ χτυπάμε το ελαιόλαδο 

με την ζάχαρη για 5 λεπτά.

 ª Διαλυούμε την μαγειρική σόδα μέσα στο χυμό πορτοκαλιού και το ρίχνουμε στο μίξερ καθώς και το 

κονιάκ. Εν συνέχεια ρίχνουμε μέσα στον κάδο του μίξερ το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε το αλεύρι 

με το μπέικιν παουντερ και ρίχνουμε σταδιακά μέσα στο μίγμα και συνεχίζουμε το χτύπημα. Όταν η ζύμη 

αρχίσει να ξεκολλάει απο τα τοιχώματα του μίξερ, τότε είναι έτοιμη, την βγάζουμε από το μίξερ και την 

τοποθετούμε πάνω σε ξύλο κουζίνας ή σε μπολ. Αν θέλει και άλλο αλεύρι προσθέτουμε. Η ζύμη πρέπει 

να είναι μαλακή. Χωρίζω την ζύμη σε μικρές μπαλίτσες. Κάθε μπαλίτσα την ανοίγουμε σε φυλλαράκι.

Τοθετούμε σε κάθε φυλλαράκι λίγη απο την γέμιση που φτιάξαμε προηγουμένως.

 ª Κλείνουμε την γέμιση μέσα στο φυλλαράκι και πλάθουμε σε σχήμα οβάλ σαν μικρό φραντζολάκι.Τα 

τοποθετούμε μεσα σε ένα μπολ που έχουμε βαλει σουσάμι και τα ρολάρουμε ώστε να κολλήσει το σου-

σάμι πάνω στην ζύμη.

 ª Μολις ετοιμάσουμε τα κουλουράκια μας τα τοποθετούμε πάνω σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει αντι-

κολλητικό χαρτί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 15 με 20 λεπτά στους 350*F .

 ª 1 φλυτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο 

 ª 1/2 φλυτζάνι του τσαγιού ζάχαρη 

 ª 1/2 φλυτζάνι του τσαγιού χυμό πορτοκάλι 
φρέσκο 

 ª 1 σφηνάκι κονιάκ 

 ª 1/2 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική 

 ª 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 

 ª 1 κουταλακι του γλυκού ξύσμα απο πορτοκάλι 

 ª 3 1/2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις (περί-
που) 

 ª Για την γέμιση: 

 ª 1 φλυτζάνι του τσαγιού σταφίδες 

 ª /2 φλυτζάνι του τσαγιού καρυδόψιχα 

 ª 1/2 φλυτζάνι του τσαγιού σουσάμι καβουρ-
δισμένο 

 ª 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού 

 ª 1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα 

 ª 1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο 

 ª 2 κουταλιές της σούπας μέλι αραιωμένο με 1 
κουταλιά νερό 

 ª Για το πασπάλισμα: 

 ª 1/2 κούπα σουσάμι καβουρδισμένο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε ένα 
βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα στο 
παρελθόν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικο-
γενειακού σας περιβάλλοντος… Μειώ-
στε το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτο-
ποιήσει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή 
οφείλετε απλήρωτους λογαριασμούς στο 
δημόσιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε 
έγκαιρα. Στον επαγγελματικό τομέα τα 
πράγματα μιλούν από μόνα τους. Είστε 
πολύ ευχαρισ τημένοι και έχετε κάθε 
λόγο γι’ αυτό.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προ-
βλήματα γιατί αυτή η περίο-
δος σηματοδοτείται από 
εύνοια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προσπαθήστε να μην 
παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμ-
βαίνουν, γιατί έχετε 
μία τάση να τους δίνετε 
μεγαλύτερο μέγεθος από 
ότι τους αξίζει. Τακτοποι-
ήσετε οικονομικές εκκρεμό-
τητες για να μην βρεθείτε αντι-
μέτωποι με δυσάρεστες επιπτώσεις. Έχετε 
αρκετό εκνευρισμό και την τάση να υπερ-
βάλλετε τις καταστάσεις. Μην απομακρύ-
νετε με τον τρόπο σας αγαπημένα πρόσωπα 
από κοντά σας. 

ΛΕΩΝ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβο-
λική προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρε-
μήστε και ξεκουραστείτε. Να μην χάσετε 
την ψυχραιμία σας, να μην χάσετε τον μπού-
σουλα, τις συμφωνίες σας, κι ότι άλλο 
θέλετε να κρατήσετε, καθώς η επιθυμία σας 
να συμπαρασταθείτε σε όλους σας βάζει σε 
μπελάδες και σας μετατρέπει ξανά σε έναν 
συγχυσμένο ή αδύναμο άνθρωπο. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να βγείτε 
από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που 
βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην αρχή θα είναι 
δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. Έχετε 
κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά βήματα… 
απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην αφήνετε 
ευκαιρίες για ταξιδάκια να πάνε χαμένες. 
Ευκαιρίες επίσης και για εξόδους….

ΖΥΓΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-
ματα του πρόσφατου παρελθόντος. Φροντί-
στε λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, να επανορ-
θώσετε κυρίως τα λάθη σας και όλα θα πάνε 
πολύ πολύ καλύτερα. Οι επόμενες μέρες 
υπόσχονται πολλά στους περισσότερους 
από σας, καθώς έχει αρχίσει αυτή η αλλαγή 
που από καιρό προετοιμάζατε με τη συμπε-
ριφορά σας και τη δραστηριότητά σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-

σωπα και συζητήσεις που ίσως κατα-
λήξουν στο να αποφέρουν μία 

συνεργασία, θα είναι τα 
χαρακτηριστικά αυτής της 

περιόδου. Είναι σκόπιμο 
να προωθήσετε δυνα-
μικά τις οικονομικές 
σας υποθέσεις και να 
ανακτήσετε τις ισορ-
ροπίες σας σε αυτόν 
τον τομέα. Μην ξεχνάτε 

όμως ότι οι πλανήτες δεν 
ευνοούν το μεγάλο ρίσκο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες 

πίεση, άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για 
να τα προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή 
και δεν προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την 
έντονη κατάσταση, έρχονται να προστε-
θούν οι κινήσεις φίλων και γνωστών οι 
οποίοι έστω και άθελά τους προσπαθούν 
να σας τραβήξουν την προσοχή. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον σας θα είναι στραμμένο στον οικο-
νομικό τομέα. Όμως, λίγο αργότερα θα 
μπείτε σε μία διαφορετική φάση αντίλη-
ψης τόσο για τα καθημερινά σας ζητήματα, 
όσο και για τη θέση που παίρνετε απένα-
ντι στα οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν 
καταρχήν να κλείσετε οικονομικές τρύ-
πες και στη συνέχεια να βάλετε καινούρια 
οικονομικά θεμέλια

ΙΧΘΕΙΣ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον 
εαυτό σας από εκνευρισμούς και κού-
ραση. Στην εργασία σας δεν είστε ικανο-
ποιημένοι αλλά, αν κάνετε υπομονή, θα 
δείτε να ανοίγονται ενδιαφέρουσες προ-
οπτικές. 

Γιατί μια ξανθιά δεν θέλει να κάνει τέταρτο 
παιδί;
Γιατί κάπου άκουσε ότι ένα στα τέσσερα 
παιδιά που γεννιέται είναι Κινεζάκι!!

Μια πολύ όμορφη κοπέλα μόλις ανακά-
λυψε τη χαρά στα «πόδια» της δεν είχε 
σταματημό…Όταν έφτασε η ώρα να εξο-
μολογηθεί λέει στον παπά του χωριού:
«Παπά μου, αμάρτησα..»
«Όλοι αμαρτάνουμε τέκνο μου.. σημασία 
έχει η μετάνοια» «Παπά μου, πήγα με τον 
Γιωργάκη τον γιο του μπακάλη» «Δεν πει-
ράζει παιδί μου, ο Θεός συγχωρεί»
«Μετά πήγα και με άλλους άντρες του 
χωριού και με παντρεμένους» «Αυτό είναι 
μεγάλη αμαρτία τέκνον μου! Αλλά μετα-
νόησε και ο Θεός θα σε συγχωρέσει…»
«Το χειρότερο απ’ όλα είναι που πήγα με 
παπά!»«Ποιόν παπά; Το χωριό μας δεν 
έχει άλλον παπά!» λέει ο πάτερ ξαφνια-
σμένος. «Πήγα με τον παπά του διπλανού 
χωριού»  «Να πας στην κόλαση αμαρτωλή! 
Λες και δεν είχε παπά το χωριό σου…»

Γιατί πανηγυρίζει μια ξανθιά ολοκληρόνο-
ντας ένα παζλ μετά από 6 μήνες;
Γιατί το κουτί γράφει: «από 2 έως 4 ετών»

Ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είχε ένα 
φίλο που τον είχε πρήξει να βγούν έξω όπως 
παλιά για να μπερμπαντέψουν. Άλλο που δεν 
ήθελε και αυτός και λέει στη γυναικά του:
«Αγάπη μου, λέμε να βγούμε με τον Γιάννη το 
βράδυ να πάμε να πιούμε καμιά μπύρα».
Η γυναίκα του που τον ήξερε καλά και αυτόν 
και τον φίλο του, ανοίγει το ψυγείο και του λέει:
«Καλέ μου, εδώ σου έχω όλες τις μπύρες που 
πίνεις… μπορείς να πεις στον Γιάννη να έρθει 
να τις πιείτε εδώ». «Ναι αλλά στο μπαρ έχει 
και κανένα μεζεδάκι…» «Να ορίστε και τα 
μεζεδάκια που σου αρέσουν…αγάπη μου» 
«Ναι αλλά εδώ δεν έχουμε παγωμένα ποτή-
ρια για την μπύρα…»  «Ορίστε μωρό μου, σου 
πήρα και ποτήρια για την μπύρα που σου αρέ-
σουν…»
Αυτός μην έχοντας τι άλλη δικαιολογία να πει, 
της λέει… 
«Ναι βρε αγάπη μου αλλά στο μπαρ λέμε και 
καμιά βρωμοκουβέντα σαν άντρες…» «Βρω-
μοκουβέντα θέλει η αγάπη μου; Πες λοιπόν 
στον μαλ**κα τον φίλο σου να έρθει εδώ να 
πιείτε την γαμ**νη την μπύρα στα παγωμένα 
κωλ*πότυρα, να φάτε τους γαμ**νους τους 
μεζέδες, και κόψε τις μαλ**ες γιατί δεν πρό-
κειται να πας πουθενά! Το ‘πιασες καρ**λη;»

Μιλάνε δύο ξανθιές πόρνες: «τι θα ζητή-
σεις φέτος απ’ τον Άγιο Βασίλη;»
«50 ευρώ, ότι σε όλους» !!!!
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θα διεξαχθεί από τις 
25 Σεπτεμβρίου έως 
τις 29 Νοεμβρίου  και 
οι εκδηλώσεις της 
θα φιλοξενηθούν σε 
διαφορετικά κτίρια της 
πόλης

Ε
κατό εικαστικοί καλλιτέχνες 
από διάφορες γωνιές του 
κόσμου, αρκετοί από τους 
οποίους δεν έχουν εκθέσει 

ποτέ μέχρι σήμερα έργα τους στη 
χώρα μας, θα συμμετάσχουν στην 
φετινή, έβδομη κατά σειρά Μπιε-
νάλε της Αθήνας που θα διεξαχθεί 
από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 29 
Νοεμβρίου στην καρδιά της ελλη-
νικής πρωτεύουσας.
Με εκδηλώσεις διασπασμένες σε 
πολλά και διαφορετικά κτίρια του 
Κέντρου και όχι μόνον η διοργά-
νωση φιλοδοξεί να μεταμορφώ-
σει την πόλη μας σε ένα γοητευτικό 
εικαστικό τοπίο με ενδιαφέρου-
σες παρεμβάσεις και καλλιτεχνι-
κές επιρροές και βασικό άξονα τον 
πλούσιο πολιτισμό της Αφρικής.
«Η Μπιενάλε δεν είναι έκθεση, 
δεν είναι μόνο φορμαλιστικά 
έργα ή εγκαταστάσεις, επιδιώ-
κει να προκαλέσει ερωτήματα 
που δεν καλύπτονται από άλλα 
φορμάτ. Να δούμε που βρισκό-

μαστε μέσα σε αυτή τη σκοτεινή 
μεταβατική περίοδο που διανύ-
ουμε» τόνισε στην πρώτη παρου-
σίαση της διοργάνωσης ο ιδρυ-
τικός διευθυντής της Μπιενάλε 
της Αθήνας, καλλιτεχνικός διευ-
θυντής της, και υπεύθυνος Οπτι-
κού Πολιτισμού του Ιδρύματος 
Ωνάση, Poka-Yio για να εξηγή-
σει αμέσως μετά πως «αρχικά η 
Μπιενάλε είχε σκοπό να βοηθή-
σει στο να τοποθετηθεί η Αθήνα 
στον διεθνή χάρτη της σύγχρονης 

τέχνης. Στη συνέχεια, προσπά-
θησε να δώσει μια ακτινογραφία 
της εποχής της και τώρα μπαίνει 
στην τρίτη φάση της, να βοηθήσει 
την αθηναϊκή σκηνή του πολιτι-
σμού, ώστε να συνεισφέρει στον 
διεθνή διάλογο παρέχοντας την 
εναλλακτική οπτική μιας ανερχό-
μενης μητρόπολης».
Από την πλευρά της η Αφροδίτη 
Παναγιωτάκου, διευθύντρια Πολι-
τισμού του Ιδρύματος Ωνάση έκανε 
λόγο για μια διοργάνωση που 

επιθυμεί να συνομιλήσει με την 
εποχή μας: «Θέλουμε να είμαστε 
η συγκολλητική ουσία ανάμεσα σε 
ανθρώπους και ιδέες, να εγείρουμε 
συζητήσεις για τα μεγάλα θέματα 
των καιρών μας» υπογράμμισε με 
νόημα η κ. Παναγιωτάκου.
Τα ονόματα των καλλιτεχνών που 
θα λάβουν μέρος στη φετινή Μπι-
ενάλε της Αθήνας αλλά και οι 
χώροι που θα φιλοξενήσουν τις 
εκδηλώσεις της θα ανακοινωθούν 
το καλοκαίρι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
πορεία των έργων για την αναβά-
θιση του αρχαιολογικού χώρου της 
Ακρόπολης ήταν το θέμα της σύ-
σκεψης που συγκάλεσε σήμερα η υ-

πουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα 
Μενδώνη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρω-
ση, αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται ταυτόχρο-
να οκτώ ξεχωριστά έργα που στοχεύουν στην 
θωράκιση και την αναβάθμιση του χώρου και 
της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους ε-
πισκέπτες. Μεταξύ αυτών και έργα που αφο-
ρούν στον νέο  ανελκυστήρα, στον φωτισμό 
αλλά και στην ασφάλεια.
Το έργο της αντικατάστασης του γηρασμένου 
και ακατάλληλου αναβατορίου με τον νέας 
τεχνολογίας ανελκυστήρα πλαγιάς, προχωρά 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει το 
ενδεχόμενο μικρής καθυστέρησης στο τμήμα 
της υπεργολαβίας, που αφορά στην αντιστή-
ριξη του τείχους, λόγω των καθυστερήσεων 
στην προμήθεια υλικών που σημειώνονται 
στη διεθνή αγορά εξαιτίας της παγκόσμιας 
κρίσης του κορωνοϊού.
Παράλληλα με την εγκατάσταση του νέου 
ανελκυστήρα, δρομολογείται και το έργο της 
διαμόρφωσης διαδρομών πρόσβασης ΑμεΑ 

επί του Βράχου. Έχει ολοκληρωθεί η προμε-
λέτη και προχωρεί η οριστική μελέτη, προκει-
μένου ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου των 
διαδρομών να συμπέσει με τον χρόνο ολοκλή-
ρωσης του έργου του ανελκυστήρα.
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και εισάγεται στο 
ΚΑΣ, την Τρίτη 17 Μαρτίου, για την κατά νόμο 
γνωμοδότηση. Η αναβάθμιση του φωτισμού, 
που εξ αρχής αφορούσε στον Ιερό Βράχο και 
στα επικείμενα μνημεία, επεκτείνεται στις κλι-
τύες και τα μνημεία τους, καθώς και στα φυλά-
κια και στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σε β’ φάση, 
η οποία θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Αύγουστο, 

το έργο του φωτισμού θα καλύψει τον λόφο 
του Φιλοπάππου και το ναό του Ηφαίστου 
στην Αρχαία Αγορά. Η μελέτη βελτιώνει κατά 
πολύ την ποιότητα του φωτισμού της Ακρόπο-
λης, καθώς ο τεχνητός φωτισμός θα προσαρ-
μόζεται απολύτως με αυτοποιημένο σύστημα 
στην ένταση του φυσικού φωτός. Επίσης, εξα-
σφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ρεύματος 
κατά 40%, ενώ πολύ σημαντική είναι η κατά 
60% μείωση του αριθμού των φωτιστικών 
σωμάτων, που σήμερα είναι πολύ πυκνά και 
δημιουργούν πρόβλημα στην αισθητική του 
χώρου. 

Ο κορωνοϊός 
σαρώνει τα 
διεθνή φεστιβάλ

Στον αέρα έχει τινάξει ο κορωνοϊός 
τις μεγάλες παγκόσμιες διοργανώ-
σεις. Μεταξύ αυτών και τα δημοφι-
λέστερα και πιο πολυπληθή διεθνή 
μουσικά φεστιβάλ, τα οποία διορ-
γανώνονται σε ετήσια βάση, φιλο-
ξενούν τα σημαντικότερα ονόματα 
της μουσικής βιομηχανίας και προ-
σελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες 
κόσμου από κάθε γωνιά της γης. Η 
ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού, 
που επιβάλλει την αποφυγή συνω-
στισμού, ανάγκασε τους διοργα-
νωτές κορυφαίων διοργανώσεων 
να πάρουν τη δύσκολη απόφαση 
της ακύρωσής ή της αναβολής 
τους. Μια απόφαση που συνεπά-
γεται με τεράστια οικονομική ζημιά 
όχι μόνον για τους ιδιώτες παρα-
γωγούς αλλά και για τις χώρες οι 
οποίες τα φιλοξενούν δεδομέ-
νου ότι τα φεστιβάλ αυτά αποτε-
λούν, αναμφισβήτητα, πόλο έλξης 
μιας πολύ μεγάλης μερίδας τουρι-
στών. Κι ενώ τις τελευταίες ημέρες 
έχουμε ήδη τις επίσημες ανακοινώ-
σεις των πρώτων σημαντικών ακυ-
ρώσεων, παραμένουν στον αέρα 
πολύ μεγάλες διοργανώσεις όπως 
η Eurovision.
Μπορεί οι τελευταίες επίση-
μες δηλώσεις να αποκλείουν την 
ματαίωση του 25 του Ευρωπαϊ-
κού Διαγωνισμού Τραγουδιού, στο 
Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ωστόσο, 
οι πληροφορίες θέλουν τους διορ-
γανωτές να βρίσκονται σε κατά-
σταση πανικού και να πραγματο-
ποιούν, καθημερινά, μαραθώ-
νιες συσκέψεις. Αυτό που κυρίως 
διερευνάται είναι οι εναλλακτι-
κές λύσεις σε περίπτωση που η 
επέλαση του κορωναϊού δεν έχει 
κοπάσει μέχρι τα μέσα Μαΐου – οι 
ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί 
για τις 12 και 14 Μαΐου και ο τελι-
κός για τις 16 του ίδιου μήνα. Ένα 
από τα σενάρια που επεξεργάζο-
νται είναι η τακτική που ακολουθεί-
ται τις τελευταίες ημέρες σε αρκετά 
μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά σόου, 
δηλαδή, η διεξαγωγή του διαγω-
νισμού, χωρίς την παρουσία κοι-
νού. Αυτή η επιλογή αναμένεται να 
έχει, βεβαίως, σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην τηλεθέαση καθώς η 
Eurovision έχει καθιερωθεί ως μια 
μεγάλη μουσική γιορτή.

Μπιενάλε της Αθήνας: Έναρξη τον 
Σεπτέμβριο με 100 καλλιτέχνες 

Ακρόπολη: Προχωρούν τα έργα για την 
αναβάθμισή της 
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Η 
πολυαναμενόμενη τηλεδιάσκεψη της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας με τις Ο-
μοσπονδίες των χωρών μελών της έφε-
ρε τελικά κι αυτό που άπαντες ανέμεναν 

ως την πιο λογική συνέπεια αυτών που ζούμε: την 
για πρώτη φορά στην ιστορία αναβολή του EURO. 
Με επίσημη ανακοίνωσή της η UEFA ξεκαθαρίζει 
ότι δεν θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση (Ιούνι-
ος-Ιούλιος), η οποίο λογικά θα μεταφερθεί για το 
επόμενο καλοκαίρι, αν και μέσα στην ανακοίνω-
ση αυτό δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτή η 
απόφαση πάρθηκε, ώστε να μπορέσουν να ολο-
κληρωθούν τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα οποία 
έχουν πληγεί από τον Covid-19.
Όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ είχαν προκαταβάλει 
το αποτέλεσμα της συνεδρίασης όσον αφορά το 
EURO, με την UEFA να εξηγεί στην ανακοίνωσή 
της ότι εκτός της μεγάλης διοργάνωσης, αναβάλ-
λονται και όλες οι διεθνής υποχρεώσεις 
των Εθνικών ομάδων όπως τα play off 
για το EURO που ήταν να διεξαχθούν 
τον Μάρτιο, αλλά όλα τα προγραμ-
ματισμένα φιλικά.
Ωσ τόσο, δεν αναφέρε ι κάποια 
λεπτομέρεια αναφορικά με το τι θα 
συμβεί με το Champions League, το 
Europa League και τα εγχώρια πρω-
ταθλήματα. Ουσιαστικά αφήνει ανοικτό 
κάθε ενδεχόμενο, λέγοντας πως οι αποφά-
σεις για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα ορι-
στικοποιηθούν σε μελλοντικό πλάνο και ότι θα 
χρειαστούν περαιτέρω συνεδριάσεις σε συνεργα-
σία με τις Ομοσπονδίες, προφανώς επειδή ακόμα 
η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση, 
δίχως να ξέρει κανείς πώς θα εξελιχτεί και πότε 
θα τελειώσει.
«Απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο που κινείται 
γρήγορα και αόρατα. Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, 
όπου διακυβεύεται η ζωή, σημασία έχει η υγεία 
των οπαδών, των υπαλλήλων και των αθλητών. 
Αυτά είναι η προτεραιότητά μας και έτσι αποφα-
σίσαμε ότι θα έπρεπε να θυσιάσουμε όλα τα υπό-
λοιπα, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για το κοινό καλό», ήταν τα λόγια 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, 
Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Το EURO ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί 
μεταξύ 12 Ιουνίου και 12 Ιουλίου και τώρα ανα-
μένεται αυτό να συμβεί την επόμενη χρονιά. Ως 
πιθανότερες ημερομηνίες η ίδια η UEFA έδωσε 

τις 11 Ιουνίου-11 Ιουλίου του 2021, αλλά αυτές 
ακόμα δεν είναι επικυρωμένες.

Ο κορονοϊός χαλαρώνε ι  κα ι  το 
Financial Fair Play
Η πανδημία του Covid-19 φέρνει καταστροφή 
στα οικονομικά των συλλόγων και η UEFA εξε-
τάζει ακόμα και τη χαλάρωση των κανόνων του 
“FFP”.
H UEFA ανακοίνωσε επισήμως ότι το EURO ανα-
βάλλεται για το 2021 εξαιτίας του κορονοϊού και 
αμέσως κυκλοφόρησαν… παράπλευρες φήμες 
αναφορικά με όσα συζητήθηκαν στη μεγάλη 
τηλεδιάσκεψη της Τρίτης. Μεταξύ αυτών ήταν ότι 
η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία θα ζητήσει από 
τις Ομοσπονδίες ένα ποσό ως φόρο από τα δικά 
τους έσοδα, μιας και δεν θα διεξαχθεί το EURO.
Την ίδια στιγμή και για να βοηθήσει τους συλ-

λόγους να επιβιώσουν από τις συνέπειες 
της πανδημίας του Covid-19, σκέφτε-

ται πολύ σοβαρά να χαλαρώσει τα 
όρια και τους κανόνες του Financial 
Fair Play. Ακόμη και αν ολοκληρω-
θούν οι σεζόν, ορισμένες ομάδες 
θα αγωνιστούν για να επιβιώσουν 
οικονομικά, χωρίς σημαντικές εξω-

τερικές εισροές μετρητών και έτσι θα 
επιτραπεί να βρουν κάποια χρήματα 

εκτός “FFP”.

Corriere della Sera: «Η UEFA βάζει... 
φόρο στις Ομοσπονδίες λόγω κορο-
νοϊού»
Η UEFA χάνει πολλά με την αναβολή του Euro και 
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα πληρώσουν τον 
δικό τους... φόρο!
Η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή του EURO λόγω 
του κορονοϊού και τη μετάθεσή του για το 2021, 
ωστόσο, οι απώλειες θα είναι μεγάλες για την 
Ομοσπονδία. Σύμφωνα με την Corriere della 
Sera, η UEFA εξετάζει να πάρει σοβαρά μέτρα, 
ώστε να ενισχυθεί άμεσα οικονομικά. Οπως τονί-
ζει η εφημερίδα, η Serie A θα πρέπει να συνει-
σφέρει 30-40 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρχει στή-
ριξη από κάθε πρωτάθλημα ανάλογα με τη δυνα-
μική του. Η συνέχιση των πρωταθλημάτων θα 
συνεχίσει να φέρνει έσοδα από τα τηλεοπτικά και 
τους χορηγούς, γι ‘αυτό και η UEFA του Τσέφεριν 
θέλει... φόρο από τα διάφορα τουρνουά με βάση 
τις εισπράξεις!

SPORTSNEWS

Με ανακοίνωσή της η UEFA επιβεβαίωσε ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, το EURO 
μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά. Στον αέρα ακόμα ευρωπαϊκές και εγχώριες διοργανώσεις.

Επισήμως EURO… 2021, τι 
ισχύει για CL

Σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου και μελών της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής αποφασίστηκε να συνεχιστεί η προετοιμα-
σία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που είναι προγραμμα-
τισμένοι για τις 24 Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου.
Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει στην αναβολή μεγάλων 

αθλητικών γεγονότων όπως είναι είναι το Euro 2020 και το Κόπα Αμέ-
ρικα, ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
Στην τηλεδιάσκεψη της ΔΟΕ αποφασίστηκε να μην ληφθούν δραστικά 
μέτρα παρά την επέλαση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. «Η ΔΟΕ 
παραμένει αφοσιωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και τέσ-
σερις μήνες πριν την έναρξη τους δεν υπάρχει η ανάγκη για δραστικά 
μέτρα. Η ΔΟΕ ενθαρρύνει όλους τους αθλητές να συνεχίζουν να προε-
τοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο», τονίστηκε χαρακτηριστικά.
Το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων ξεπερνάει τα 10δις δολάρια και 
είναι σίγουρο ότι η ΔΟΕ και φυσικά οι Ιάπωνες που έχουν υπογράψει το 
συμβόλαιο θα εξαντλήσουν την τελευταία πιθανότητα για να αποφασί-
σουν την αναβολή τους. 
Ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια για μετάθεση τους τον Οκτώβριο, όπου 
είχαν διεξαχθεί και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1964. Αυτό όμως για να 
πραγματοποιηθεί πρέπει ν΄αλλάξει το καλεντάρι σ’ όλα τα Ολυμπιακά 
αθλήματα. 
Οι εκπρόσωποι των παγκοσμίων ομοσπονδιών των αθλημάτων έχουν 
ζητήσει από την ΔΟΕ να εξετάσει τα αιτήματα τους όσο αφορά τους αγώ-
νες και τον τρόπο Ολυμπιακής πρόκρισης. 
Στα ομαδικά αθλήματα το πιθανότερο σενάριο είναι η κατάργηση των 
προ ολυμπιακών τουρνουά. Στο μπάσκετ είναι προγραμματισμένο για 
τον Ιούνιο αλλά η κλήρωση αναβλήθηκε. 
Στο πόλο και στο χάντμπολ τα ολυμπιακά τουρνουά δεν μπορεί να γίνουν 
πριν από τον Ιούνιο. Έτσι η ΔΟΕ η οποία έχει δώσει και χρονικό όριο για 
την επίτευξη ορίων την 30η Ιουνίου εξετάζει να προχωρήσει σε προκρί-
σεις μέσα από το τελευταίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάθε αθλήματος.
Στον στίβο και στην κολύμβηση το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο. Οι αγώ-
νες ακυρώνονται ο ένας μετά από τον άλλο. Ακυρώθηκαν οι 3 πρώτοι 
αγώνες του Diamond League ενώ στην κολύμβηση δύσκολα θα διεξα-
χθεί το Μάιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Εάν έως το τέλος Μαϊού δεν υπάρχει δράση σ’ αυτά τα σπορ πως θα πιά-
σουν οι αθλητές τα όρια; Θα προκριθούν βάσει των Παγκοσμίων ή ηπει-
ρωτικών πρωταθλημάτων. 
Η ΔΟΕ με την κίνηση της αυτή να «δηλώσει» ότι προχωράει κανονικά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες κερδίζει χρόνο. Κανείς δεν περίμενε πως 
τόσους μήνες πριν από την έναρξη τους θα προχωρούσε σε αναβολή.
Περιμένει τις προτάσεις των παγκόσμιων ομοσπονδιών και παρακο-
λουθεί και τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού σε κάθε 
χώρα. Το «κλειδί» είναι οι Αμερικανοί. 
Εάν η κατάσταση δυσκολέψει αρκετά στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες 
δύσκολα θα ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στις 24 Ιουλίου. Ο πρό-
εδρος Τραμπ έχει ήδη ζητήσει από τους Ιάπωνες να τους διοργανώσουν 
το 2021 αλλά αυτό θα έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. 

Δεν αναβάλει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο η ΔΟΕ

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Μ
ετά από διαδικασία 3,5 ωρών 
μέσω τηλεδιάσκεψης ολοκλη-
ρώθηκε η εκδίκαση της υπόθε-
σης του μετοχολογίου και της 

ανάκλησης του πιστοποιητικού της Ξάνθης. 
Προθεσμία για υπομνήματα με ηλεκτρονικό 
τρόπο για όλους μέχρι την Τρίτη στις 3 το με-
σημέρι και αποφάσεις από βδομάδα.
Εν μέσω κορονοϊού και πρωτόγνωρων και 
δύσκολων καταστάσεων έγινε η εκδίκαση 
της υπόθεσης της Ξάνθης για το μετοχολόγιο 
αλλά και το θέμα της ανάκλησης του πιστο-
ποιητικού συμμετοχής της. Συνοπτικά λοιπόν:

 ª     Η εκδίκαση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης 
και κράτησε περίπου 3,5 ώρες. Δεν παρέστη-
σαν με λινκς οι Πανιώνιος και ΑΕΛ, που έστει-
λαν όμως εγγράφως τις θέσεις τους αλλά και 
υπομνήματα. Η ΑΕΛ δήλωσε πως δεν ήθελε 
να μετάσχει σε τηλεδιάσκεψη.

 ª     Η Ξάνθη πατώντας πάντως στην από-
φαση του διοικητικού εφετείου εξήγησε πως 
από το 2012 και μετά η ΕΕΑ δεν έχει αρμοδιό-
τητα και νομική δυνατότητα να άρει το πιστο-
ποιητικό συμμετοχής. Άρα η δίωξη 
πρέπει να ανασταλεί μέχρις ότου 
τελειώσει το θέμα των πολιτι-
κών δικαστηρίων που έχει 
προσφύγει.

 ª     Οι Ακρίτες από την 
άλλη επιμένουν πως τα όποια 
φερόμενα - κατά την άποψή 
τους - αδικήματα έχουν τελεστεί 
έχουν παραγραφεί λόγω παρέ-
λευσης τριμήνου. Επίσης ότι η ΠΑΕ δεν 
γνώριζε τις μετοχικές διαδικασίες μέχρις ότου 
ενημερώθηκε το Δ.Σ. της.

 ª     Ο Ολυμπιακός ανέδειξε οικονομικά 
στοιχεία της INSPORTS και ότι η απόφαση 
της ΕΕΑ δεσμεύει την Επιτροπή Εφέσεων και 
δεν μπορεί να κάνει την έρευνα της συγκεκρι-
μένης Επιτροπής αλλά ούτε και να μπει στην 
ουσία.

 ª     Οι Πειραιώτες επέμειναν στο ότι η 
Ξάνθη είχε λάβει γνώση για όλο το θέμα των 
μετοχών καθώς τις εταιρείες εκπροσωπού-
σαν οι Χαλαβαζής και Στράτος, που είναι στο 
Δ.Σ. της ομάδας. Επίσης ότι ακόμα η Ξάνθη 
παίζει με πιστοποιητικό της VIAMAR.

 ª     Ο ΠΑΟΚ παρενέβη ελάχιστα στην υπό-
θεση και είχε απλά μία μικρή αντιπαράθεση 
με τον Ολυμπακό όταν αναφέρθηκε το όνομα 
του Σαββίδη.

 ª     Το προεδρείο έδωσε σε όλες τις εμπλε-
κόμενες πλευρές προθεσμία για υπομνήματα 
μέσω e-mails μέχρι την προσεχή Τρίτη στις 3 
το μεσημέρι. Αυτό αφορά και στις δύο υπο-
θέσεις. Και του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη για την 
πολυϊδιοκτησία και της Ξάνθης.

Ξάνθη: «η ΕΕΑ δεν μπορεί από το 
2012 και μετά να προχωρήσει σε α-
νάκληση πιστοποιητικού»
Η Ξάνθη μέσω ενός εκ των δικηγόρων της 
τόνισε στην διαδικασία της εκδίκασής της πως 
με απόφαση του δικαστηρίου που πήρε η ΕΕΑ 
δεν μπορεί να ανακαλεί πιστοποιητικό συμ-
μετοχής ομάδας βάση Νόμου από το 2012 
και μετά. Επίσης πως μετά την δικαίωσή της 
θα κινηθεί νομικά κατά των αρμόδιων κρα-
τικών αρχών.
Ο Δετσαρίδης είπε μεταξύ άλλων για:
Τον ρόλο της ΕΕΑ και την απόφαση δικαστη-
ρίου που πήρε η Ξάνθη: Η ΕΕΑ εξέδωσε μία 
παράνομη διοικητική πράξη καθώς από το 
2012 δεν μπορεί να ανακαλεί πιστοποιητικό 

συμμετοχής. Οι άδειες που μπορούσε 
να δώσει και να ανακαλέσει μέχρι 

το 2012 ήταν ετήσιες. Τέλος 
διαπιστώνεται πως οι διατά-
ξεις αυτές έχουν αναδρομική 
ισχύ. Έτσι για την ιστορία.
Μετά το 2012 είναι διαπί-

στωση, παραπομπή και κρίση 
με βάση τον πειθαρχικό κώδικα 

για την ΕΕΑ. Όχι ανάκληση πιστο-
ποιητικού.

Το τι θα έπρεπε να κάνει το προεδρείο: Κατά 
την άποψή μας η απόφαση του κ. Μάρκου 
ταυτίζεται με την διαπίστωση ότι δεν έλαβε 
άδεια η ομάδα. Άρα έχουμε έναρξη της διώ-
ξεως λόγω ανάκλησης. Αυτό είναι και μόνο. 
Κατά την άποψή μας σήμερα ως κάτοχοι του 
πιστοποιητικού δεν υπάρχει αιτίαση και βάση 
για πειθαρχική δίωξη. Εάν θεωρείτε ότι δεν 
έχουμε οριστική κρίση θα πρέπει να αναστεί-
λετε την έκδοση απόφασης και της διαδικα-
σίας και να περιμένετε το ακυρωτικό δικα-
στήριο. Για εμάς είναι μία σπάνια απόφαση. 
Δεν θα περιμένουμε να παρέλθει η διετία. Θα 
πρέπει να κηρύξετε απαράδεκτη την δίωξη ή 
να αναστείλετε την διαδικασία. Εμείς μετά το 
πέρας αυτής της διαδικασίας θα κινηθούμε 
νομικά κατά του Δημοσίου και των αρμοδίων 
Αρχών.

Εκδίκαση της Ξάνθης: 
Μετά από 3,5 ώρες μέσω 
τηλεδιάσκεψης

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεχάσει την 
περίπτωση Κασάμι και τώρα με την 
επικείμενη αποδέσμευσή του από τη 
Σιόν δεν υπάρχουν και τα... εμπόδια 
του Γενάρη...

Ο 
27χρονος πλέον διεθνής Ελβετός 
μέσος είχε φέτος με τη Σιόν 25 α-
ναμετρήσεις με 12 γκολ και 2 α-
σίστ. Μένει ελεύθερος μετά τους 

χειρισμούς της διοίκησης του ελβετικού συλ-
λόγου που απαίτησε περικοπές συμβολαίων 
αλλιώς έδειχνε την έξοδο στους παίκτες.
Ο Ολυμπιακός από μέρους του από τον 
Γενάρη ήθελε τον Κασάμι πίσω και δεν προ-
κύπτει να έχει αλλάξει κάτι... δραματικά από 
τότε. Η περίπτωση του Παϊτίμ Κασάμι θα 
απασχολήσει ξανά τους Πειραιώτες και τώρα 
δεν θα υφίστανται και τα εμπόδια λόγω της 
Σιόν και της ιδιαιτερότητας του προέδρου της 
σε διαπραγματεύσεις και άλλα θέματα. Στον 
Ολυμπιακό - που είχε πρωτοπάει το καλο-
καίρι του 2014 - ο Κασάμι πάντως είχε κάνει 
66 ματς με 9 γκολ και 9 ασίστ.

Μαρτίνς για τον κορονοϊό: «Έχου-
με πλάνο για την ομάδα αλλά εδώ 
τίθεται θέμα επιβίωσης»!
Ο Πέδρο Μαρτίνς μίλησε στον δικτυακό 
τόπο της πορτογαλικής Λίγκας για το πως χει-
ρίζεται τον κορονοϊο αλλά και για την ομάδα 
του Ολυμπιακού.
Ο Μαρτίνς είπε για:
Το τι γίνεται στην Αθήνα: «Νομίζω πως η 
κατάσταση στην Αθήνα είναι ίδια με την Πορ-
τογαλία. Η Κυβέρνηση παίρνει οδηγίες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ίδιες ισχύουν 
και στην Πορτογαλία. Ο τρόπος ζωής είναι 
εφάμιλλος. Περνάω όλη την ώρα στο σπίτι 
μου, όπως όλος ο κόσμος, με το αίσθημα της 
ευθύνης και περιμένοντας περαιτέρω οδη-
γίες για την συνέχεια».
Την αναβολή των Λιγκών: «Σίγουρα ήταν 
η καλύτερη απόφαση, καθώς - δυστυχώς 
- εκτιμάται πως έρχονται τα χειρότερα και 
ενδεχομένως να υπάρξουν περισσότερα 
κρούσματα σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες. 
Αλλά, ακόμη υπάρχουν πολλές αμφιβολίες. 
Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι τα μέτρα έχουν 
ληφθεί για την επιβίωση των ανθρώπων 
και όχι για την οικονομική τους προστασία. 
Αυτό, είναι απόφαση των πολιτικών, προ-
κειμένου να προστατεύσουν τον πληθυσμό 
και να αποτρέπουν την περαιτέρω έξαρση, 
η οποία είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, παίρ-

νουν πολύ δραστικά μέτρα, όπως το κλεί-
σιμο των συνόρων και την απαγόρευση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και αυτά φέρνουν 
αντιδράσεις».
Τα μέτρα για τον ίδιο: «Περνάω σχεδόν όλον 
τον χρόνο μέσα στο σπίτι μου. Εκτός από 
χθες (18/3), όπου είχα μία συνάντηση με τον 
Γενικό Διευθυντή της ομάδας. Πλένω συχνά 
τα χέρια μου, κρατάω τις αποστάσεις από 
τους υπόλοιπους που είναι στον ίδιο χώρο με 
εμένα και αποφεύγω την πολυκοσμία. Όμως, 
είμαι σχεδόν συνέχεια στο σπίτι, εκτός μόνο 
εάν χρειαστεί κάτι για να βγω».
Το πλάνο της ομάδας και το πόσο ανησυ-
χεί: «Φυσικά και δεδομένα και μία από τις 
μεγαλύτερες ανησυχίες μου είναι οι παίκτες 
του Ολυμπιακού. Έχουμε πλάνο προπόνη-
σης, αλλά περιμένουμε από εβδομάδα σε 
εβδομάδα για να δούμε τι θα κάνουμε, ακο-
λουθώντας στο μάξιμουμ τις οδηγίες για την 
προστασία των πολιτών. Αυτή την στιγμή, 
τους έχουμε δώσει ένα πλάνο για να γυμνά-
ζονται στο σπίτι και μετά θα δούμε σε τι 
κατάσταση θα είναι. Είναι καθήκον μας να 
ακολουθήσουμε τις οδηγίες υγιεινής, προ-
κειμένου να προστατέψουμε τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα και τους άλλους. Αυτή την 
στιγμή, το πιο σημαντικό είναι η δική μας 
υγεία, αλλά και του πληθυσμού. Σίγουρα 
είναι πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο, 
αλλά αυτό λυπεί κάποιον, καθώς το ποδό-
σφαιρο είναι πολύ αγαπητό στην Ελλάδα, 
όσο και στην Πορτογαλία. Ωστόσο, εδώ τίθε-
ται θέμα επιβίωσης».
Τον Μαρινάκη: «Είναι αλήθεια πως ο μεγα-
λομέτοχος του Ολυμπιακού είχε προσληφθεί 
από τον κορονοϊό. Ήταν μαζί μας στο ματς 
με την Άρσεναλ, πριν από 15 ημέρες, αλλά 
κανείς άλλος από την ομάδα δεν βρέθηκε 
θετικός. Παραμονές του ματς με τη Γουλβς 
όλοι υποβληθήκαμε σε εξετάσεις και βγήκαν 
όλες αρνητικές. Ελπίζω και πιστεύω πως οι 
παίκτες ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής, 
προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση 
του ιού».
Τις συμβουλές του προς τον κόσμο: «Δυστυ-
χώς, αυτήν την στιγμή δεν μπορώ να είμαι 
με τα παιδιά μου, αλλά αν είχα αυτή την 
ευκαιρία θα περνούσα ποιοτικό χρόνο μαζί 
τους. Αυτό θα έλεγα να κάνουν όλοι οι φίλα-
θλοι και όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά σε 
όλους. Το να είσαι με την οικογένειά σου ή 
τους ανθρώπους που αγαπάς, αναπτύσσει 
διαφορετικά τις σχέσεις. Πλέον, δεν έχουμε 
πολύ χρόνο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να 
βρίσκουμε».

Ολυμπιακός: Θα ασχοληθεί και 
πάλι με τον Κασάμι...
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Γ
ια κορονοϊό και την αναβολή των πρω-
ταθλημάτων σε Super League 2 και 
Football League μίλησε ο Λεωνίδας Λε-
ουτσάκος.

Ο πρόεδρος της διοργανώτριας σε δεύτερη 
και τρίτη κατηγορία, Λεωνίδας Λεουτσάκος, 
μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Super FM 
των Χανίων για τον κορονοϊό, για την αναβολή 
των πρωταθλημάτων σε Super League 2 και 
Football League,.
Για την εκτίμηση που μπορεί να δώσει για 
τη συνέχεια των πρωταθλημάτων: «Αυτή τη 
στιγμή δεν μπορεί να κάνει κανείς εκτίμηση 
και προέχει η ανθρώπινη ζωή. Προέχει ο 
κόσμος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της 
κυβέρνησης και να μην εξαπλωθεί άλλο αυτή 
η πανδημία του κορονοϊού. Ο,τι άλλο συζη-
τάμε, θεωρώ πως είναι πρώιμο και δεν είναι 
της ώρας. Προέχει να διασφαλιστεί η ανθρώ-
πινη ζωή πάνω απ’ όλα».
Για το αν θεωρεί ότι υπήρξε καθυστέρηση 
από τις Super League 2 – Football League για 
την αναβολή των πρωταθλημάτων: «Από τη 
Δευτέρα αποφασίσαμε για τα πρωταθλήματα 
νέων της Σούπερ Λιγκ 2 και της Φούτμπολ 
Λιγκ και ήμασταν σε διαβουλεύσεις με προ-
έδρους ώστε ν’ ανακοινώσουμε από μόνοι 
μας την αναβολή. Οπως γνωρίζετε όμως για 

να ανακοινωθεί μία αναβολή πρέπει να έχεις 
και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟ, του υπουρ-
γείου και διαφόρων φορέων. Δεν μπορεί από 
μόνος του ο πρόεδρος της διοργανώτριας 
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ν’ αποφασί-
σει ν’ αναβάλλει τα πρωταθλήματα. Δε γνω-
ρίζαμε εμείς το μέγεθος… Μόλις άρχισε η 
κατάσταση να δείχνει ότι ξέφευγε, ήμασταν 
οι πρώτοι που είπαμε “στοπ”. Είναι σαφές ότι 
προέχει η ανθρώπινη ζωή του αθλητή. Ημα-
σταν σε συνεννόηση με τον ΠΣΑΠ και γενικό-
τερα με όλους. Συνεχίζουμε ακόμα και τώρα 
να έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με όλους 
τους φορείς. Και κάθε μέρα λέμε ότι προέχει 
η ανθρώπινη ζωή, είτε πρόκειται για αθλητή, 
είτε για οποιονδήποτε. Ολα τ’ άλλα, που λέμε 
τώρα είναι πρώιμα γιατί κάθε μέρα και κάθε 
ώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Προέχει να στα-
ματήσει αυτή η πανδημία».
Για το αν υπάρχει σαν σκέψη να μη γίνουν τα 
πλέι οφ στη Super League 2: «Δεν υπάρχει 
τίποτα σαν σκέψη. Το μόνο μας μέλημα είναι 
πώς θ’ αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. 
Εάν μπούμε στη διαδικασία και πούμε, είμα-
στε υγιείς και όταν βγούμε από αυτό το σκό-
πελο που λέγεται κορονοϊός, υπάρχουν πολλά 
θέματα που μπορούμε να τα βάλουμε κάτω 
και να τα εξετάσουμε.»

αθλητικά

«Προέχει να διασφαλιστεί 
η ανθρώπινη ζωή»

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. 
Το ECHL ανακοίνωσε πως ακυρώνεται το υπόλοιπο πρωτάθλημα και η διαδι-
κασ ία των πλέ ι οφ λόγω της πανδημίας COVID-19. Η ανακοίνωση εκτός από 
το γεγονός πως η απόφαση αυτή πάρθηκε με τά από πολύ σκέψη ανέφερε 
με ταξύ άλλων:
«Ζητάμε εν τω με ταξύ όλους τους φίλους, τους παίκ τε ς, τους προπονητέ ς, 
τους υπαλλήλους και το προσωπικό να συνεχ ίσουν να συμμορφώνον ται με 
τα μέ τρα που έ χουν θεσπίσε ι όλε ς οι τοπικέ ς αρχές και να ακολουθήσουν τα 
προληπτ ικά πρωτόκολλα γ ια την ασφάλειά τους, καθώς θα αρχίσουμε σ ιγά 
σ ιγά με τά την εξομάλυνση της κατάσ τασης τ ις προετοιμασ ίε ς γ ια την σεζόν 
του χόκεϋ ECHL 2020-21.»
Σε 62 παιχ ν ίδια αυτή τη σεζόν η ομάδα υπό την προπονητ ική ηγεσ ία του 
Σπύρου Ανασ τασ ιάδη σημε ίωσε 34 ν ίκε ς και 25 ήτ τ ε ς,  μαζ εύον τας συνο -
λ ικά 71 πόν τους.  Σημε ίωσαν 229 γκολ κα ι  δέ χθηκαν 206.  Αυ τ ήν  ήταν  η 
πρώτη σεζόν του Έλ ληνα κόουτ ς με την ομάδα του Μπράμπτον.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το ΝΒΑ καλεί τους παίκτες να μείνουν 
μακριά από τα προπονητικά κέντρα

Τ
ο ΝΒΑ κάλεσε όλες τις ομάδες του πρω-
ταθλήματος να κλείσουν τα προπονη-
τικά κέντρα, αλλά και τους παίκτες και 
το προσωπικό των ομάδων να μείνουν 

μακριά από αυτά, ξεκινώντας να μπαίνουν τα 
«λουκέτα» επ’ αόριστον ξεκινώντας από την 
Παρασκευή. Επίσης η διοίκηση του ΝΒΑ καλεί 
τους παίκτες να προπονούνται μόνοι τους στον 
δικό τους χώρο και να καλούν μέχρι έναν προπονητή. Από την προηγούμενη εβδομάδα 
είχε ανακοινωθεί πως το πρωτάθλημα θα ανασταλλεί τουλάχιστον ως τον Ιούνιο εξαιτίας 
την ταχείας ανάπτυξης των κρουσμάτων της πανδημίας του κορωναϊού.
Ως την Πέμπτη επτά παίκτες του ΝΒΑ από το Ντιτρόιτ, τη Γιούτα και το Μπρούκλιν έχουν 
βρεθεί θετικοί στον κορωναϊό. Οι Ράπτορς που ήταν η τελευταία ομάδα που έπαιξε με την 
Γιούτα και τον Ρούντι Γκομπέρτ, που ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αθλητή στο 
ΝΒΑ, βγήκαν αρνητικοί στον ιό. Τα αυξανόμενα κρούσματα, λοιπόν, οδήγησαν το ΝΒΑ στο 
να καλέσει όλους τους αθλητές να αποφύγουν να βγαίνουν από το σπίτι τους, εκτός αν πρό-
κειται για τα απολύτως απαραίτητα και η προπόνηση τους να γίνεται κατοίκων και μακριά 
από συμπαίκτες και προσωπικό της ομάδας τους.

Θετικός στον κορωναϊό παίκτης των 
Ottawa Senators

Ό
πως ανακοινώθηκε την Τετάρτη ένας 
παίκτης των Ottaw Senators του NHL 
βρέθηκε θετικός στον ιό του κορωνα-
ϊού. Η ομάδα της Όταβα δεν έδωσε στην 

δημοσιότητα το όνομα του παίκτη, ο οποίος είναι το 
πρώτο κρούσμα αθλητή του συγκεκριμένου πρω-
ταθλήματος. Ανέφεραν επίσης πως τα συμπτώματα 
που παρουσίασε ο παίκτης θεωρούνται μέτρια και 
βρίσκεται πλέον απομονωμένος στο σπίτι του. Από 
την περασμένη εβδομάδα το NHL είχε ανακοινώ-
σει την αναστολή του πρωταθλήματος.
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Μ
ε ανακοίνωσή του ο ΣΕΓΑΣ 
ενημερώνει πως αθλητής 
του στίβου, Γιάννης Κυρια-
ζής τιμωρήθηκε μετά από έ-

λεγχο ντόπινγκ με τέσσερα χρόνια απο-
κλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστη-
ριότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: 
«Ο ΣΕΓΑΣ ενημερώθηκε σήμερα από 
την AIU (Athletics Integrity Unit) για 
την απόφαση, που αφορά στον αθλητή 
Γιάννη Κυριαζή, ο οποίος τιμωρείται με 
τέσσερα χρόνια αποκλεισμό από κάθε 
αγωνιστική δραστηριότητα. Η ποινή του 
αθλητή θα ισχύσει από τις 31 Μαίου του 
2019, οπότε και έγινε ο έλεγχος ντόπινγκ.
Παράλληλα, με βάση παλαίοτερη από-

φαση του διοικητικού συμβουλίου - που 
αφορά στους προπονητές αθλητών που 
έχουν τιμωρηθεί για θέματα απαγορευ-
μένων ουσιών- διακόπτεται η συνεργα-
σία με τον προπονητή του αθλητή, Θωμά 
Κυριαζή».

Κυριαζής: «Δεν πήρα ποτέ ανα-
βολικά στεροειδή στη ζωή μου» 
Με ανάρτηση του στο facebook ο Γιάν-
νης Κυριαζής, ο οποίος τιμωρήθηκε με 
4ετη αποκλεισμό από την ενεργό δράση 
αφού βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγο-
ρευμένων ουσιών ξεκαθάρισε πως δεν 
έχει πάρει ποτέ αναβολικά στεροειδή και 
σημείωσε πως θα επιστρέψει δυνατός σ’ 
αυτό που αγαπά.

Τέσσερα χρόνια αποκλεισμό 
στον Κυριαζή

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΣτεφανίδη: «Η ΔΟΕ μας θέτει 
σε άμεσο κίνδυνο, είναι 
απίστευτo»

H 
Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανί-
δη μίλησε στο Reuters για το ... 
συνεχίζουμε της ΔΟΕ σχετικά με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πριν από λίγες ημέρες η Κατερίνα Στεφα-
νίδη είχε αναρωτηθεί δημόσια πως θα 
γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς θεατές, 
αθλητές και προπονητές. 
Από την πρώτη στιγμή η Ολυμπιονίκης μας 
δεν ... μάσησε τα λόγια της και ... επέστρεψε 
με νέες δηλώσεις στο Reuters μετά από την 
ανακοίνωση της ΔΟΕ πως δεν θα προχωρή-
σει σε αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Τόκιο. 
Η Κατερίνα Στεφανίδη που βλέπει τον κορο-

νοϊό (covid-19) ν’ αλλάζει τον παγκόσμιο 
χάρτη του αθλητισμού είπε μεταξύ άλλων: 
«Δεν υπάρχει αναβολή, δεν υπάρχει ακύ-
ρωση.   
Η ΔΟΕ θέλει να συνεχίσουμε καθημερινά να 
ρισκάρουμε την υγεία μας, της οικογένειάς 
μας αλλά και την δημόσια υγεία. Μας θέτει 
σε άμεσο κίνδυνο και όχι σε τέσσερις μήνες. 
Είναι απίστευτο.
Τι θα γίνει στα ομαδικά αθλήματα που θα 
πρέπει να προπονηθούν όλοι μαζί; Τι θα 
γίνει στην κολύμβηση; Στην γυμναστική που 
αγγίζουν όλοι ίδια αντικείμενα. Δεν υπάρ-
χει καμία σκέψη για τον κίνδυνο που μας 
βάζουν». 
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Για τη Δευτέρα προγραμματίστηκε να 
εκδικαστεί η ένσταση της Καλαμάτας 
κατά του κύρους της αναμέτρησής της 
με τη Βέροια.

Α
ιτία της ένστασης ήταν η χρησιμο-
ποίηση, από τη Βέροια, του Μα-
ραγκού, ο οποίος συμπλήρωσε ε-
πτά κάρτες στην 22η αγωνιστική 

και ως εκ τούτου έπρεπε να εκτίσει δύο α-
γωνιστικές τιμωρίας στην 23η και 24η αγω-
νιστική διότι σύμφωνα με τους νέους κανο-
νισμούς οι ομάδες δεν μπορούν να δηλώ-
σουν τιμωρία παίκτη στις δύο τελευταίες 
αγωνιστικές εν προκειμένω στην 25η και 
26η.
Αναλυτικά η κλήση:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
Όργανο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδο-
σφαίρου Β Εθνικής Κατηγορίας:
* Καλεί για τη Δευτέρα 16/3/2020 τον ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟ ΜΑΡΑΓΚΟ, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ 2019, για όσα αναγράφονται 
στην αίτηση που απέστειλε στο Όργανο της 

Διοργανώτριας.
* Καλεί σε απολογία για τη Δευτέρα 
16/3/2020, τις ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και ΠΑΕ ΚΑΛΑ-
ΜΑΤΑ (ένσταση για αντικανονική συμμε-
τοχή ποδοσφαιριστή).

Βέροια: Παραιτήθηκε ο Μεταξάς
Την ευθύνη για την «γκάφα», όπως ενδέ-
χεται να αποδειχθεί, χρησιμοποίησης του 
Μαραγκού στον αγώνα της Καλαμάτας που 
οδήγησε στην ένσταση της «Μαύρης Θύελ-
λας», ανέλαβε στη Βέροια ο Γιώργος Μετα-
ξάς και ο τεχνικός διευθυντής της «βασίλισ-
σας» υπέβαλε την παραίτησή του.   «Ο ΝΠΣ 
Βέροια ανακοινώνει ότι έκανε δεκτή την 
παραίτηση του Τεχνικού Διευθυντή Γιώρ-
γου Μεταξά. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί 
για την προσφορά του στην ομάδα καθώς 
και για το ήθος που επέδειξε στην εργασία 
του και του εύχεται καλή τύχη σε ότι επιλέ-
ξει στο μέλλον», ανέφερε η σχετική ανακοί-
νωση της ομάδας, που παράλληλα έδειξε 
αισιόδοξη πως μπορεί και να μην χάσει τον 
αγώνα στα χαρτιά. «Ο ΝΠΣ Βέροια ανακοι-
νώνει ότι θα απαντήσει στην ένσταση που 

κατέθεσε η ΠΑΕ Καλαμάτα για την συμμε-
τοχή του ποδοσφαιριστή Μαραγκού στο 
μεταξύ μας παιχνίδι. Πιστεύουμε ότι υπάρ-
χουν στοιχεία που μπορούν να μας δικαιώ-
σουν», έγραψε σχετικά στη σελίδα της στο 
facebook. 

Παλτόγλου: Κουμάντο στο Αιγά-
λεω κάνω εγώ!
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Αιγάλεω, Άρης Παλ-
τόγλου με δήλωση του στη mikriliga.com 
θέλησε να απαντήσει σε δηλώσεις που 
έκανε ο Ηλίας Φυντάνης περί συνεργασίας 
των δύο ανδρών, πριν αναλάβει την ομάδα 
ο Θωμάς Γράφας.
Η δήλωση του “ισχυρού” άνδρα του Αιγά-
λεω, Άρη Παλτόγλου στη mikriliga.com: “Για 
την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο 
αυτής δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με κανένα 
ποδοσφαιρικό θέμα, σεβόμενος τις δυσκο-
λίες που περνάμε, ωστόσο αναγκάζομαι να 
απαντήσω στον κ. Φυντάνη, διότι έχω κου-
ραστεί να ακούω ηλιθιότητες! 
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι με τον εν λόγω 
κύριο έχω να μιλήσω τρία χρόνια και 
συγκεκριμένα αυτό είχε συμβεί το 2017 
όταν ήπιαμε καφέ σε ένα μαγαζί ενός γνω-
στού μου. Αναφέρω για την συγκεκρι-
μένη συνάντηση, καθώς προσφάτως δεν 
συναντήθηκα ποτέ μαζί του, ούτε μίλησα 
στο τηλέφωνο με τον κ. Φυντάνη, ενώ δεν 
του έδωσα καμία προκαταβολή με σκοπό 
να αναλάβει την ομάδα μετά τη λήξη της 
συνεργασία που είχαμε με τον κ. Καρα-
δήμο!
Στο Αιγάλεω κουμάντο κάνω εγώ με τον 
πατέρα μου! Από την άλλη, σέβομαι και 
συζητάω με τους συνεργάτες μου θέματα 
που αφορούν το καλό της ομάδας, όμως τις 
τελικές αποφάσεις τις παίρνω ΕΓΩ! Επίσης, 
θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι άνθρωπος από 
την ομάδα μου, προσπάθησε να έρθει σε 
επικοινωνία με τον κ. Φυντάνη, αλλά οι προ-
σπάθειες του ήταν άκαρπες, διότι το τηλέ-
φωνο του συγκεκριμένου κυρίου για το διά-
στημα που τον αναζήτησε ήταν κλειστό!
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι απόλυτα 
ικανοποιημένος από την επιλογή του κ. 
Γράφα, ο οποίος συμμάζεψε την ομάδα 
και πιστεύω ότι αν η επιλογή με τον τωρινό 
προπονητή μας είχε γίνει νωρίτερα, τότε 
είμαι σίγουρος ότι το Αιγάλεω θα βρίσκο-
νταν σε ψηλότερη θέση της βαθμολογίας και 
θα διεκδικούσε την άνοδο!”

Ολυμπιακός Βόλου: Παύση σε κά-
θε δραστηριότητα
Παύει κάθε αγωνιστική δραστηριότητα και 
στον Ολυμπιακό Βόλου, μετά την απόφαση 
της Πολιτείας για υποχρεωτική παύση των 
προπονήσεων όλων των επαγγελματικών 
και ερασιτεχνικών ομάδων σε όλα τα αθλή-
ματα, λόγω κορωνοϊού, έως τις 27 Μαρτίου.
Οι «ερυθρόλευκοι» προσαρμόστηκαν πλή-
ρως με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, προ-
κειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του 
κορωνοϊού.
Έτσι, οι παίκτες δεν θα επιστρέψουν την 
Τρίτη στις προπονήσεις, όπως αρχικά προ-
έβλεπε το πλάνο της προετοιμασίας, καθώς 
καλούνται να λάβουν και οι ίδιοι μέτρα για 
να αποφύγουν να εκτεθούν στον κίνδυνο να 
προβληθούν από τον κορωνοϊό.

Όλοι βρίσκονται σε στάση αναμονής, παρα-
κολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις. Ο 
προπονητής του Ολυμπιακού, Ηλίας Σολά-
κης, μετέβη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
τη Φλώρινα, προκειμένου να βρεθεί κοντά 
στην οικογένειά του, ενώ το ίδιο συνέβη και 
με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της 
ομάδας που δεν κατάγονται από το Βόλο.
Η αγωνιστική απραξία είναι δεδομένο 
ότι θα βγάλει εκτός ρυθμού τις ομάδες, 
ωστόσο, στην παρούσα φάση αυτό είναι το 
λιγότερο, καθώς προέχει η υγεία όλων.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα επα-
ναρχίσει το πρωτάθλημα της Φούτμπολ 
Λιγκ, αν και υπάρχει χρόνος για να ολοκλη-
ρωθεί η σεζόν, τη στιγμή που φέτος το πρω-
τάθλημα θα ολοκληρωνόταν πολύ νωρίς, 
στα τέλη Μαρτίου. Η επιμήκυνση της αγω-
νιστικής περιόδου δε δημιουργεί πρό-
βλημα, ως προς την ολοκλήρωση της χρο-
νιάς, ωστόσο, τα έξοδα «τρέχουν» καθημε-
ρινά για τις ΠΑΕ. Ιδιαίτερα για τις ομάδες της 
Φούτμπολ Λιγκ τα έσοδα είναι πενιχρά και 
οι οικονομικές υποχρεώσεις μεγάλες για τις 
διοικήσεις.

Παντζιαράς: «Να γίνει το αυτονό-
ητο, είναι ηθική υποχρέωση»
Μήνυμα πειθαρχίας στις δύσκολες στιγ-
μές που βιώνει η ελληνική κοινωνία έστειλε 
μέσα από μια διαφορετική δημόσια τοπο-
θέτηση ο τεχνικός του Μακεδονικού, 
Ανδρέας Παντζιαράς.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ομάδας των δυτι-
κών συνοικιών, με τη δήλωση του προπο-
νητή των «πράσινων», για υπευθυνότητα 
και προστασία, ατομικά αλλά και συνολικά:
“Συντονισμένος με τις γενικές οδηγίες για 
περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών 
και την οικειοθελή θέση τους σε καραντίνα 
και παραμονή στα σπίτια, ο προπονητής της 
ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μακε-
δονικού, Ανδρέας Παντζιαράς, απηύθυνε 
μήνυμα προς τους παίκτες και τα στελέχη 
αυτής, με οδηγίες για να προστατέψουν και 
να προστατευθούν.
Καλησπέρα και πάλι σε όλους! Ως προπο-
νητής αυτής της ομάδας αισθάνομαι την 
ευθύνη και υποχρέωση να σας παρακαλέσω 
και πάλι όλους να μείνουμε στο σπίτι. Ίσως 
να μην μας αρέσει, αλλά είναι ηθική υπο-
χρέωση πρώτα από όλα στον συνάνθρωπο 
μας, στον παππού και την γιαγιά μας, και 
μετά στον εαυτό μας. Δεν είμαι ενεργός στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δεν έχω ούτε 
Facebook ούτε Instagram) για να ανεβάζω 
stories και να ενημερώνω τον τοίχο μου, 
απλά σας ζητάω να κάνουμε το αυτονόητο!
Σήμερα πήγα να πάρω γάλατα για τα παιδιά, 
όλη η Παπάφη άδεια. Συνήθως Κυριακή 
πρωί ήταν γεμάτη με παιδιά και ηλικιωμέ-
νους που έπιναν τον καφέ μετά την εκκλη-
σία. Ένοιωσα να αδειάζει η ζωή μου και 
ψυχοπλακώθηκα. Σκέφτηκα πολλές φορές, 
σιγά μην συμβεί σε εμάς, και όμως είναι 
τόσο δίπλα μας που μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να αλλάξει η ζωή μας…
ΜΑΚΆΡΙ ΛΟΙΠΌΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΆΔΕΙΟΙ ΌΛΟΙ 
ΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΏΣΤΕ ΠΟΛΎ ΣΎΝΤΟΜΑ ΝΑ 
ΞΑΝΑΓΕΜΊΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΦΩΝΈΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΌ ΑΛΛΑ ΤΌΣΟ ΠΕΡΉΦΑΝΟ 
ΠΕΡΠΆΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΠ-
ΠΟΎΔΩΝ ΜΑΣ….»

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Δευτέρα εκδικάζεται η ένσταση της Καλαμάτας για Βέροια

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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Ο πρόεδρος του Εθνικού Άχνας Κίκης Φιλίππου μίλησε στον 
Super Sport fm 104.0 για τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί μας εν 
μέσω κορωνοϊού.
Αναλυτικά:

«Όλοι είναι προβληματισμένοι, μιλάμε πάντα υποθετικά και κανείς 
δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα ότι έτσι θα κυλήσουν τα πράγ-
ματα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η υγεία του κόσμου. Κανείς δεν 
ξέρει τι ξημερώνει. Έχω ακούσει ότι είμαστε σε πόλεμο αλλά δεν είναι 
έτσι. Στον πόλεμο ξέρει τον αντίπαλο σου και προσπαθείς να φέρεις 
αντίσταση. Τώρα δεν έχουμε όπλα, πρέπει να απομονωθούμε και να 
περιμένουμε. Στον πόλεμο μπορεί να πούμε ότι τα γυναικόπαιδα εξαι-
ρούνται, τώρα είναι όλοι μέσα», είπε αρχικά ο κ. Φιλίππου.
Τι γίνεται με τους ποδοσφαιριστές σας; «Είναι στην πρίζα, μιλούν με 
τις οικογένειες τους συνεχώς. Έχουμε ποδοσφαιριστές που όλη η 
οικογένεια τους είναι στο εξωτερικό. Ακούω κάποιους που λένε να 
στείλουμε πρόγραμμα στους παίκτες για να προπονούνται στο σπίτι, 
δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία τους. 
Το ποδόσφαιρο δεν είναι προτεραιότητα για την ώρα αλλά πρέπει να 
παρθούν αποφάσεις. Βέβαια είναι όλα υποθετικά καθώς ίσως μπορεί 
να μην μπορέσουν να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που θα πάρουμε 
σήμερα».
Πως θα προχωρήσετε; «Ανταλλάσσουμε απόψεις με άλλους προέ-
δρους, θα έχουμε κι εμείς σαν δ.σ. μια επικοινωνία. Δεν μπορώ να 
κρατήσω κάποιους ποδοσφαιριστές που θέλουν να πάνε στην οικο-
γένεια τους. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και πάνω από όλα να σκε-
φτούμε ανθρωπιστικά. Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε μέχρι να αρχίσει το 
ποδόσφαιρο και αν αρχίσει μην περιμένετε να βλέπετε αυτά που βλέ-
παμε μέχρι σήμερα».
Είναι και το οικονομικό στην μέση: «Εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Αν δεν 
έπαιρνε το κράτος κάποια μέτρα δεν ξέρω που θα πηγαίναμε. Συγκε-
κριμένα χθες μου τηλεφώνησε ένας ποδοσφαιριστής ότι χάλασε η 
τηλεόραση του κι εγώ έτρεξα αμέσως γιατί τι θα κάνει χωρίς τηλεό-
ραση σε ένα σπίτι μόνος του».
Τι περιμένετε να γίνει; «Άντε και ξεκινήσαμε προπονήσεις, τι θα γίνει; 
Δεν γίνεται να βάζουμε σε ένα δωμάτιο 30 ποδοσφαιριστές, προπο-
νητές, γυμναστές, μασέρ. Ας μην σκεφτόμαστε μόνο σαν πρόεδροι 
σωματείων. Εμείς αν είχαμε παιδιά θα τους επιτρέπαμε να πάνε προ-
πόνηση; Όλα τα σενάρια είναι υποθετικά, ούτε οι επιστήμονες δεν 
μπορούν να προβλέψουν.
Θα περάσουμε χειρότερες στιγμές από το 1974; «Στον πόλεμο ξέραμε 
τι γινόταν και έστω με τα όπλα που είχαμε το παλέψαμε. Τώρα είναι 
διαφορετικό, είναι πρωτόγνωρο. Παρόλα αυτά δεν είμαι απαισιόδο-
ξος, δεν μπορούν να μείνουν έτσι τα πράγματα αλλά χρειάζεται υπο-
μονή και πρέπει να είμαστε σωστοί».
Ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας είπε ότι δεν αποκλείει το σενάριο να 
μην συνεχιστούν οι αγώνες του δεύτερου γκρουπ: «Είναι μια άποψη 
του προέδρου της Νέας Σαλαμίνας και θα μιλήσουμε μαζί το από-
γευμα. Εμείς σαν προέδροι πρέπει να δώσουμε στους ποδοσφαιρι-
στές αυτά που χρειάζονται για να μείνουν εδώ. Θα πρέπει οι αποφά-
σεις να παρθούν συλλογικά με πρώτο μέλημα την υγεία των ανθρώ-
πων και οι λύσεις θα βρεθούν».
Ακούστηκε το σενάριο για 14 ομάδες και αφορμή την δήλωση του 
προέδρου της Νέας Σαλαμίνας ότι μπορεί να μην συνεχιστεί το δεύ-
τερο γκρουπ: «Τι με νοιάζει αν γίνουν 14 ή όχι. Έχω φίλο που νοσεί. 
Να μην τύχει σε κανέναν. Αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή κανείς δεν 
θα μιλά για ποδόσφαιρο αλλά πως θα επιβιώσουμε. Κάποιοι ίσως να 
μην αντιλήφθηκαν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ο Θεός να μας 
βλέπει».

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος 
Νεοφυτίδης, μίλησε στον Super Sport FM 104.0 
για την επόμενη μέρα μετά την τηλεδιάσκεψη 
της UEFA, την πιθανή επανέναρξη του 
πρωταθλήματος, τις προπονήσεις που δεν 
πραγματοποιούνται και τα συμβόλαια των 
ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται τον 
Μάιο, αλλά και αυτά που τελειώνουν τον 
Απρίλιο.

Γ
ια το πως προχωρεί ο σύνδεσμος με την ΚΟΠ: 
«Είμαστε σε ανοικτή γραμμή. Υπάρχει πολλή 
δουλειά που πρέπει να γίνει σε τοπικό και δι-
εθνές επίπεδο. Νομίζω αρχίσαμε δουλειά και 

μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα έχου-
με νέα να ανακοινώσουμε. Έχου-
με άμεσες επαφές με την ΚΟΠ, 
έχουν τεθεί κάποια πράγματα 
στο τραπέζι, υπάρχει πλήρης 
ενημέρωση, πρέπει να δου-
λέψουμε και να δούμε που θα 
καταλήξουμε», ανέφερε αρχι-
κά και πρόσθεσε:
«Αυτό που πρέπει να πούμε 
και αυτό που ισχύει την δεδομένη 
στιγμή, είναι η καραντίνα και η διακοπή του πρω-
ταθλήματος. Όλοι, καλά κάνουν να ηρεμήσουν γιατί 
βλέπω διάφορα. Αυτό που κάνουμε είναι υποθετικά 
σενάρια. Αν πετύχουμε τον περιορισμό τον δικό μας 
και του ιού, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επαναρ-
χίσουμε. Αν δεν πετύχουμε αυτό τον περιορισμό, τότε 
θα είναι πλάνα επί χάρτου. Βλέπω ότι ο καθένας βλέπει 
«το ψηλό και το κοντό του». Πρέπει να μείνουμε ακόμη 
10 μέρες τουλάχιστον, και βλέπουμε».
Για την αναφορά της UEFA να επαναρχίσουν τα πρω-
ταθλήματα και να τελειώσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου: 
«Η UEFA είπε πως θα είναι καλύτερο να τελειώσουν τα 
πρωταθλήματα μέχρι τέλος Ιουνίου. Σε όλη την Ευρώπη 
υπάρχει εμπάργκο προπονήσεων. Όλοι ακολούθησαν 
την Κύπρο πάνω σε αυτό, στην απόφαση που πήραμε 
μαζί με την ομοσπονδία. Μας ακολούθησε και η Νορ-
βηγία και η Αγγλία και η Γαλλία και η Ολλανδία. Δεν 
είναι τρελοί στο ΝΒΑ που σταμάτησαν τις προπονήσεις. 
Είναι τεράστια οικονομική ζημιά ανά το παγκόσμιο. Για 
να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε μέσα σε ένα χρο-
νοδιάγραμμα, πρέπει να μείνουμε όλοι κάτω από τις 
οδηγίες του υπουργείου. Πρέπει να έχουμε τις λύσεις 
με τα καλύτερα και τα χειρότερα σενάρια. Για αυτό λέμε 
ότι μπήκαν οι ημερομηνίες που είναι αδιαπραγμάτευ-
τες και από τον ΚΟΑ, και από εκεί και πέρα θα δούμε. 
Να το πω στα κυπριακά, αν δεν κάνουμε χωρκατιλλί-
κια, τότε θα επαναρχίσουμε. Και δεν λέω ότι γίνονται 

κρυφές προπονήσεις. Μόνο έτσι θα είμαστε έτοιμοι να 
τελειώσουμε τα πρωταθλήματα».
Για το αν είναι μόνο αυτό το σενάριο: «Δεν υπάρ-
χει άλλος τρόπος οποιουδήποτε ρίσκου. Είμαστε σε 
μία πολύ ευχάριστη θέση να μην έχουμε ένα κρού-
σμα αθλητή στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τεράστιο 
επίτευγμα για εμάς. Αν αυτό παραμείνει, θα έχουμε 
το πλεονέκτημα για να επαναρχίσουμε. Έστω και μία 
ομάδα να εμφανίσει κρούσμα, θα χάσουμε άλλες 15 
μέρες και τότε θα είμαστε σε πολύ πιο δυσμενή θέση. 
Δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάτσουμε άλλες 10-15 
μέρες στο σπίτι».
Για το ότι οι ξένοι παίκτες έμειναν στην Κύπρο: «Ήμουν 
ξεκάθαρος ότι δεν πρέπει να φύγει κανένας. Επικοι-
νωνήσαμε με αρκετούς και τους είπαμε πως από τη 
στιγμή που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει 
το ρίσκο».

Για τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται Μάιο και 
Απρίλιο: «Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. 
Θα υπάρξουν συναντήσεις σε επίπεδα FIFPro και 
UEFA για να δούμε πως θα επιλυθεί. Υπάρχει 
μεγάλη διαδικασία και πρέπει να δούμε πως θα 
αλλάξουν τα καταστατικά όσο αφορά τα συμβό-

λαια. Υπάρχουν και κάποια που ολοκληρώνονται 
και 30 του Απρίλη. Πάνω σε αυτά θα δουλέψουμε, 

υπάρχουν τεράστια θέματα εκεί πέρα».
Για το αν είχαν επικοινωνία με κάποιους ποδοσφαιρι-
στές για αυτό το θέμα: «Για αυτά που ισχύουν τώρα, 
έχουμε λάβει απορίες για το αν θα πληρωθούν ή όχι. 
Φυσικά και πρέπει να πληρωθούν, δεν είναι εξ’ υπαι-
τιότητας των ποδοσφαιριστών που δεν έχουμε αγωνι-
στική δράση. Αυτά τα ερωτήματα έγιναν σε πιο μικρές 
κατηγορίες. Όλες οι ομάδες οφείλουν να πληρώσουν 
τους ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν 
δυσκολίες και θα επιδιώξουμε να έχουν τα σωματεία 
οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση».

Απόλλωνας: «Λουκέτο» στο Κολόσσι
Ο Απόλλωνας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το 
προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι που θα μείνει κλει-
στό για αρκετό καιρό.
«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ 
ενημερώνει ότι μετά τα νέα αυστηρά μέτρα τα οποία 
έχει εκπονήσει η Κυβέρνηση για προστασία των πολι-
τών εξαιτίας της πανδημίας η οποία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, το προπονητικό κέντρο Απόλλων Columbia θα 
παραμείνει κλειστό επ’ αόριστο. Ως εκ τούτου οι ποδο-
σφαιριστές έχουν λάβει οδηγίες από το τεχνικό επι-
τελείο της ομάδας μας για να προπονούνται ατομικά 
με ειδικό πρόγραμμα προπόνησης το οποίο θα ακο-
λουθούν στο σπίτι έτσι ώστε να διατηρηθούν σε καλό 
βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας. Μείνετε σπίτι, μείνετε 
ασφαλείς».

αθλητικά

Νεοφυτίδης: «Έστω και μία ομάδα να 
εμφανίσει κρούσμα»

Κ. Φιλίππου: «Δεν θα κλείσω 
30 παίκτες σε ένα δωμάτιο»
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αθλητικά

Ο ΕΣΑΚΕ ζήτησε υπαγωγή στα νέα 
οικονομικά μέτρα

Ο ΕΣΑΚΕ ζήτησε με επισημότητα την υπαγωγή τωκ 14 ΚΑΕ και της διοργανώτριας Αρχής στα 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. 

Η 
διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος έ-
στειλε επιστολή στην κυβέρνηση μέσω της 
οποίας ζητά αυτή και οι 14 ΚΑΕ να αντιμε-
τωπιστούν ως επιχειρήσεις.

Σκοπός είναι να υπαχθούν οι ομάδες στα νέα μέτρα 
στήριξης των επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και 
είναι η φοροαπαλλαγή για κάποιο διάστημα.
Η επιστολή πήγε στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και στο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΕΣΑΚΕ εξέφρασε την ανησυχία που έχει προξενή-
σει η πανδημία σε σχέση με την λειτουργία της Basket 
League. 
Οι ομάδες θα έχουν οικονομική ζημιά και λόγω των 
περιορισμένων πηγών εσόδων.
Για την ακρίβεια, ο ΕΣΑΚΕ αλλά και τα επαγγελματικά 
σωματεία ζητούν απαλλαγή ή αναστολή κατα-
βολής των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων για τους επόμενους τέσ-
σερις μήνες και μετά το τέλος αυτού 
του διαστήματος, νέα επανεξέταση 
της κατάστασης.
Το ίδιο ακριβώς αίτημα αφορά την 
καταβολή των δόσεων διακανονι-
σμού προς το Δημόσιο και παράλ-
ληλα ο ΕΣΑΚΕ και οι ανώνυμες εταιρίες 
που μετέχουν στην ΕΚΟ Basket League 
ζητούν να συμπεριληφθούν και αυτές στο 
πρόγραμμα εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης 
(που προβλέπεται μέσα από τα κυβερνητικά μέτρα 
τα οποία ήδη ανακοινώθηκαν) με απώτερο σκοπό τη 
μείωση των οικονομικών απωλειών και τη δημιουρ-
γία συνθηκών επιβίωσης των ΚΑΕ.

Ένωση Προπονητών EuroLeague: «Η αν-
θρώπινη ζωή είναι η μεγαλύτερη αξία»
Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague κάλεσε τις 
άμεσα εμπλεκόμενες πλευρές και τους μετόχους να 
δράσουν με υπευθυνότητα τη στιγμή που το ευρω-
παϊκό μπάσκετ έχει κατεβάσει ρολά λόγω της έξαρ-
σης του κορονοϊου.
Αναλυτικά
«Η έξαρση του κορονοϊού (COVID-19) έχει βάλει τον 
πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ευρω-
παϊκό μπάσκετ σε γενικές γραμμές και οι διοργανώ-
σεις της EuroLeague, εν προκειμένω, αντιμετωπί-
ζουν τις ίδιες προκλήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Η 
ανθρώπινη ζωή είναι η μεγαλύτερη αξία και η Ένωση 
Προπονητών της EuroLeague σέβεται και στηρίζει 

πλήρως όλα τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται 
και προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές.
Κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστα-
σης, η Ένωση Προπονητών καλεί άμεσα όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές και τους μετόχους να δρά-
σουν με υπευθυνότητα, έχοντας ως σκοπό το κοινό 
καλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ισχυρή ηγε-
τική ικανότητα, αλληλεγγύη, ευθύνη και θέληση. Όλα 
τα μέλη της Ένωσης Προπονητών έχουν πλήρη επί-
γνωση της ευθύνης τους και δηλώνουν τη δέσμευση 
τους στη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ληφθεί. 
Τις πρώτες ημέρες της αναβολής της διοργάνωσης, 
όλα τα μέλη της Ένωσης Προπονητών έδρασαν σύμ-
φωνα με τις υποχρεώσεις τους, κρατώντας στο πίσω 
μέρος του μυαλού τους τον ρόλο τους και το δικαίωμα 
τους ως εργαζόμενοι. Η Ένωση μας ζητά ίδιο πλαί-

σιο για όλα τα μέλη της ώστε να περιορίσουμε 
τις διαφορετικές πρακτικές ανάμεσα στα 

μέλη και τα κλαμπ.
Επιπροσθέτως, η τυποποιημένη 
σύμβαση έχει ως στόχο να παρά-
σχει πρόσθετη προστασία σε περί-
πτωση αναπηρίας ή θανάτου ενός 
μέλους της Ένωσης Προπονητών της 
EuroLeague, που ήταν η πρώτη πρό-

ταση που δόθηκε στην EuroLeague 
τον Ιούλιο του 2019. Αυτό το βήμα θα 

βοηθήσει να αυξηθεί η διαφάνεια και η 
επάρκεια της σχέσης μεταξύ των προπονητών 

και των ομάδων ενώ θα εξασφαλίσει τον μετριασμό 
των κινδύνων που συνδέονται με τον ρόλο του προ-
πονητή.
Ευχόμαστε σε όλη την μπασκετική κοινότητα δύναμη 
και αντοχή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ελπίζο-
ντας πως θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα».

Σκοτ: «Δεν σκεφτόμαστε οριστική διακο-
πή στην EuroLeague»!
Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της EuroLeague 
Basketball, Έντουαρντ Σκοτ ξεκαθάρισε ότι τη δεδο-
μένη στιγμή δεν προβλέπεται να διακοπεί οριστικά 
η διοργάνωση κι εξήγησε πως στόχος είναι η διεξα-
γωγή του Final 4 στην Κολονία.
Η αγωνιστική δραστηριότητα στην EuroLeague και το 
EuroCup διεκόπη ως τις 11 Απριλίου λόγω της έξαρ-
σης του κορονοϊού  όμως πρόθεση της κορυφαίας 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι να συνεχιστεί η αγω-
νιστική δράση.

Το NBA εξετάζει αγώνες 
χωρίς κόσμο και στα 
προπονητήρια των ομάδων

Α
ν και όποτε ξεκινήσει 
το NBA τότε θα είναι ε-
ντελώς διαφορετικό σε 
σχέση με όσα ξέραμε 

μέχρι τώρα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
ESPΝ και το podcast του Βονια-
ρόφσκι, ο Άνταμ Σίλβερ σκέφτε-
ται αν ξεκινήσει πάλι το πρωτά-
θλημα να γίνονται χωρίς κόσμο 
τα παιχνίδια και στα προπονητή-
ρια των ομάδων.
Ο κορυφαίος ρεπόρτερ NBA ανέ-
φερε πως, «Τα παιχνίδια μετα-
δίδονται στην τηλεόραση, είτε 
σε τοπικό δίκτυο είτε σε εθνι-
κές μεταδόσεις. Αν τα παιχνίδια 
συνεχιστούν, τότε πιθανότατα θα 
γίνουν χωρίς την παρουσία θεα-
τών στα γήπεδα. Τουλάχιστον 
αρχικά.
Η λίγκα είναι ανοικτή στο ενδε-
χόμενο να μη γίνουν τα παιχνί-
δια στις 29 παραδοσιακές αρέ-
νες. Κοιτάζουν την προοπτική 
να μεταφερθούν οι αγώνες στις 
προπονητικές εγκαταστάσεις 
των ομάδων ή στα γήπεδα της 
G-League που είναι μικρότερα, 
ώστε να μην υπάρχει στο τηλεο-
πτικό φόντο η στενάχωρη εικόνα 
ενός άδειους, αχανούς γηπέδου.
Θέλουν δηλαδή να περάσουν 
σε γήπεδα όπου οι τηλεοπτικές 
κάμερες θα είναι πιο κοντά στο 
γήπεδο υποθέτουμε». 
Επίσης έκανε λόγο για απώλεια 
της τάξης του 20% περίπου στα 
συμβόλαια των παικτών αν χαθεί 
εντελώς η σεζόν.

Μπιλ Ουόλτον για τον κο-
ρονοϊό: «Θα επιζήσου-
με!»
Ο θρύλος του ΝΒΑ Μπιλ Ουόλτον 
είχε και κάτι παραπάνω να πει για 
τον κορονοϊό στέλνοντας αισιό-
δοξα μηνύματα για το μέλλον. 
«Γεια σας. Είμαι ο Μπιλ και 
είμαι ζωντανός. Όπως είστε και 
εσείς. Θα είμαστε μαζί σε αυτό 
το δύσκολο μονοπάτι ώστε να 
βρούμε τρόπο για να ξεπερά-
σουμε τις δύσκολες στιγμές. 

Μας έχει κάνει πρωταθλητές το 
ανθρώπινο πνεύμα και θα μας 
κάνει και πάλι. Γνωρίζω από 
προσωπική εμπειρία ότι η υγεία 
στην οικογένεια είναι τα πάντα. 
Και η δύναμη της ομάδας είναι 
η δύναμη του ατόμου» ανέφερε 
αρχικά ο Μπιλ Ουόλτον και συνέ-
χισε:
«Έχει σημασία η προσπάθεια και 
ο στόχος. Οι θυσίες. Η ενότητα. 
Η πειθαρχία. Η ομαδική δου-
λειά και η συντροφικότητα. Με 
την αβεβαιότητα να υπάρχει σε 
όλους μας ο φόβος είναι λογικό 
να υπάρχει. Όμως πρόκειται για 
συναίσθημα. Και το αποτέλεσμα 
που πρέπει να νιώθουμε είναι 
αυτοπεποίθηση και θάρρος που 
τα χρειαζόμαστε. Όλα έρχονται 
από τις ενέργειές μας. Ας ενω-
θούμε όλοι. Να πιάσουμε δου-
λειά και να βελτιώσουμε τα πράγ-
ματα. Ως ομάδα για την ομάδα. 
Θα το ξεπεράσουμε, θα επιζή-
σουμε».

Κορονοϊός: Αναβολή και 
στο πρωτάθλημα Αυστρα-
λίας εν μέσω... τελικών!
Μπορεί στην Αυστραλία να συνέ-
χιζαν τη διεξαγωγή των τελικών, 
ωστόσο επικράτησε η λογική 
λόγω του  κορονοϊού και η διορ-
γανώτρια αρχή αποφάσισε την 
αναβολή του πρωταθλήματος! 
Αν και οι τελικοί βάδιζαν προς 
το τέλος, το NBL αποφάσισε την 
αναστολή των αγώνων κατόπιν 
και αιτήματος των Σίδνεϊ Κινγκς! 
«Σεβόμασ τε την απόφαση, 
είναι πολύ δύσκολες στιγμές 
για όλους. Αναγνωρίζουμε την 
ανησυχία για την υγεία των παι-
κτών, αλλά και την επιθυμία τους 
να είναι με τις οικογένειές τους, 
ειδικά οι ξένοι παίκτες. Ύστερα 
από διαβουλεύσεις με την 
Αυστραλιανή Ομοσπονδία Καλα-
θοσφαίρισης αποφασίσαμε να 
μη συνεχιστούν οι αγώνες» ανέ-
φερε ο εκτελεστικός διευθυντής 
της λίγκας Λάρι Κέστελμαν και 
κατέληξε:
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