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Η ομάδα G20 ρίχνει 5 τρισεκατομμύρια δολάρια στην 
παγκόσμια οικονομία

Τ
α κράτη μέλη της G20 γνωστοποίησαν την πρόθεσή 
τους να χορηγήσουν ένεση «άνω των 5 τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων» στην παγκόσμια οικονομία για 
να «αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές συνέπειες της πανδημίας» του νέου κο-
ρονοϊού.
Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ οι μεγάλες δυνά-
μεις παγκοσμίως ενεργοποιούνται για να διαχειριστούν τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στις δικές τους οικονομίες, όπως 
οι ΗΠΑ, η Γερμανία ή η Σαουδική Αραβία.
Οι ηγέτες της G20 διαβεβαίωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι 
να ενισχύουν τα παγκόσμια οικονομικά δίκτυα ασφαλείας, 
απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερο συντονισμό στον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ δεσμεύτηκαν ότι «θα το ξεπεράσουμε» 
αυτό όλοι μαζί, αναφερόμενοι στις επιπτώσεις της πανδη-
μίας του νέου κορονοϊού.
«Ανησυχούμε βαθύτατα για τους σοβαρούς κινδύνους που 
διατρέχουν όλες οι χώρες, ιδίως οι αναπτυσσόμενες και 
οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, κυρίως η Αφρική και τα 
μικρά νησιωτικά κράτη», επισήμαναν οι ηγέτες των 20 ισχυ-
ρότερων οικονομιών του πλανήτη σε μια ανακοίνωση που 
εξέδωσαν, όπου προσθέτουν ότι οι πρόσφυγες και οι εκτο-
πισμένοι αντιμετωπίζουν «ιδιαίτερο κίνδυνο».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ 
κάλεσε, νωρίτερα σήμερα, τις χώρες της G20 να μειώσουν 
τους δασμούς τους, προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα 
εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία μπροστά στην 
πανδημία.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων 
Xinhua, ο Σι «κάλεσε τα κράτη μέλη της G20 να μειώσουν 
τους τελωνειακούς δασμούς, να άρουν τα (τελωνειακά) 
εμπόδια και να βελτιώσουν τις εμπορικές ροές».
Εξάλλου, η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών προ-
έτρεψε σήμερα, σε μια ανοικτή επιστολή, την ομάδα της 
G20 να ενεργήσει σύντομα για να αποτρέψει ανεπανόρθω-
τες ζημίες στη βιομηχανία αερομεταφορών, που έχει κλονι-
στεί από την κρίση του κορονοϊού.
«Η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 σε ολόκληρη την 
υφήλιο και ως αποτέλεσμα, το κλείσιμο των συνόρων, που 
διατάσσουν οι κυβερνήσεις, και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
οδήγησαν στην καταστροφή της ζήτησης στα αεροπορικά 
ταξίδια» γράφει στην επιστολή ο διευθύνων σύμβουλος της 
IATA Αλεξάντρ ντε Ζουνιάκ.
Οι επικεφαλής των κρατών μελών της G20 υπογράμμισαν 
ότι δεσμεύονται να σχηματίσουν ενιαίο μέτωπο εναντίον 

της πανδημίας του νέου κορονοϊού, θεωρώντας «απόλυτη 
προτεραιότητά» τους την αντιμετώπιση των υγειονομικών, 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.
Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης σήμερα υπό την προεδρία 
του βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, οι ηγέτες της 
G20 τόνισαν την αφοσίωσή τους στο να αποκαταστήσουν 
την εμπιστοσύνη, να προφυλάξουν την οικονομική σταθε-
ρότητα και να επαναφέρουν την ανάπτυξη.
Σημείωσαν ότι δεσμεύονται για την επίλυση όποιων ανατα-
ραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και ζήτησαν 
από τους υπουργούς Οικονομικών και τις κεντρικές τράπε-
ζες να συντονιστούν μεταξύ τους και με διεθνείς οργανι-
σμούς προκειμένου να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης ως 
απάντηση στην πανδημία.

Το ΔΝΤ ζήτησε από τη G20 να στηρίξει τον δι-
πλασιασμό της έκτακτης χρηματοδοτικής δυ-
νατότητάς του
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ζήτησε σήμερα από 

τους ηγέτες της G20 (των 20 μεγαλύτερων αναπτυγμένων 
και αναπτυσσόμενων οικονομιών) να στηρίξουν τον διπλα-
σιασμό της έκτακτης χρηματοδοτικής δυνατότητάς του, η 
οποία ανέρχεται σήμερα σε 50 δισ. δολάρια, για να ενισχυ-
θεί η αντίδρασή του στην πανδημία του κορονοϊού που 
αναμένεται να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση το 2020.
Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Επιτροπή Καθοδήγησης 
του Ταμείου για να συζητήσει τα μέτρα που θα πάρει, σύμ-
φωνα με πηγή. Η Γκεοργκίεβα ζήτησε, επίσης, από τους 
ηγέτες της G20 να ενισχύσουν την παγκόσμια ρευστότητα 
μέσω μίας μεγάλης κατανομής Ειδικών Τραβηκτικών Δικαι-
ωμάτων (SDR), όπως και κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση 
του 2008-2009, καθώς και να επεκτείνουν τη χρήση διευ-
κολύνσεων, τύπου swaps.
Στη δήλωσή της προς τους ηγέτες των μεγαλύτερων οικο-
νομιών του κόσμου, η επικεφαλής του Ταμείου επεσήμανε 
ότι το βάθος της οικονομικής συρρίκνωσης και της ταχύτη-
τας της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από τον περιορισμό της 
πανδημίας και από το «πόσο ισχυρά και συντονισμένα θα 
είναι τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτι-
κής μας». Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν 
οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες, οι οποίες έχουν πληγεί πολύ σκληρά από την κρίση, 
τις ξαφνικές διακοπές στην οικονομία, τη φυγή κεφαλαίων 
και, ορισμένες, από τη δραματική πτώση στις τιμές των 
πρώτων υλών.
«Πρέπει να δράσουμε ανάλογα με το μέγεθος της πρόκλη-
σης», ανέφερε στη δήλωσή της. Όπως είπε, οι ηγέτες της 
G20 έχουν λάβει ήδη έκτακτα μέτρα για να σώσουν ζωές 
και να ασφαλίσουν τις οικονομίες τους, αλλά πρόσθεσε 
ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προσφέρουν στοχευμένη 
δημοσιονομική στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες τους 
και να επανέλθουν γρήγορα στη δουλειά». Μία τέτοια στή-
ριξη «θα επιταχύνει την τελική ανάκαμψη και θα μας θέσει 
σε καλύτερη κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε προκλή-
σεις, όπως το υψηλό χρέος και την αποδιάρθρωση των 
εμπορικών ροών», είπε, προσθέτοντας: «Διαφορετικά, θα 
χρειαστούν χρόνια για να ξεπεράσουμε τις συνέπειες των 
εκτεταμένων χρεοκοπιών και απολύσεων».
Η Γκεοργκίεβα είχε δηλώσει νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι 
το Ταμείο θα διαθέσει έκτακτη χρηματοδότηση 50 δισ. 
δολαρίων για να βοηθήσει φτωχές και μεσαίου εισοδήμα-
τος χώρες με ασθενή συστήματα υγείας να ανταποκριθούν 
στην κλιμακούμενη υγειονομική κρίση.

Οι επικεφαλής των κρατών 
μελών της G20 υπογράμμισαν ότι 
δεσμεύονται να σχηματίσουν ενιαίο 
μέτωπο εναντίον της πανδημίας 
του νέου κορονοϊού, θεωρώντας 
«απόλυτη προτεραιότητά» τους την 
αντιμετώπιση των υγειονομικών, 
κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων
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Κ
ατάθεση στεφάνου στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατριώτη πραγματοποί-
ησε στις 11 το πρωί η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρο-

πούλου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και των υπολοίπων πολιτικών αρ-
χηγών.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στεφάνου 
πάνω από την πλατεία Συντάγματος πέταξαν 4 
μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000/-5 της Πολε-
μικής Αεροπορίας και 6 ελικόπτερα της Αερο-
πορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.
Λίγη ώρα αργότερα και μετά την τελετή στις 
Καστανιές του Έβρου από την ΕΡΤ μεταδό-

θηκε ηχογραφημένο μήνυμα από πιλότο F-16 
της Πολεμικής Αεροπορίας στο οποίο ανέ-
φερε «Ελληνίδες Έλληνες να συνεχίσουμε 
να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγό-
νων μας. Στα 199 χρόνια από την επανάσταση 
του 1821 που γιορτάζουμε σήμερα η Ελλάδα 
είχε πολλές ένδοξες στιγμές αλλά αντιμετώ-
πισε δυσκολίες και πάντα έβγαινε πιο δυνατή. 
Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά 
Ελλάδα».
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αυστηρά 
μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού με τους πολιτικούς αρχηγούς να 
είναι σε απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον 
άλλο.

Επέτειος 25ης Μαρτίου: Mirage και 
ελικόπτερα στο Σύνταγμα

Κορωνοϊός: «Νοσηλεύουμε 
40άρηδες και 50άρηδες» λέει 
διευθύντρια του «Σωτηρία» 

Η Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια 
της 7ης πνευμονολογικής του 
«Σωτηρία», απαντά στο πώς είναι 
να θεραπεύεις πνευμονίες σε 
ασθενείς με κορωνοϊό και τι κάνουν 
όσοι δουλεύουν στο σύστημα 
υγείας για να μην κολλήσουν 
τις οικογένειές τους - Με ποια 
ταχύτητα εξαπλώνεται η πανδημία 
στην Ελλάδα

Η 
συντονίστρια και διευθύντρια 
της 7ης πνευμονολογικής κλι-
νικής του νοσοκομείου «Σω-
τηρία», όπου νοσηλεύονται α-

σθενείς με πνευμονίες λόγω κορωνοϊού, 
Μίνα Γκάγκα, εκφράζει την αγωνία όσων 
δουλεύουν στο σύστημα υγείας να μην 
χαθεί κανείς από την αλυσίδα σωτηρίας 
των ασθενών. Η κ. Γκάγκα κάνει λόγο για 
αυστηρά πρωτόκολλα που μπαίνουν σε 
εφαρμογή όταν έρχονται σε επαφή με α-
σθενή που νοσεί από κορωνοϊό: «Προ-
σέχουμε ακόμα και τον τρόπο που βγά-
ζουμε τα βρώμικα ρούχα, για να μην κιν-
δυνέψουμε εμείς αλλά και κανείς άλλος. 
Πρέπει στους αναπνευστικούς ασθενείς 
να παρακολουθούμε συνεχώς το οξυγόνο 
τους και να προσαρμόζουμε ανάλογα την 
οξυγονοθεραπεία ή και την υποστήριξη 
της αναπνοής».
Τι κάνουμε για να μην κολλήσουμε κορω-
νοϊό τις οικογένειες μας
Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλοι ακο-
λουθούν ευλαβικά τις οδηγίες ασφάλειας, 
για να μην κολλήσουν οι ίδιοι και να μην 
μεταφέρουν τον κορωνοϊό στους συνα-
δέλφους και στο σπίτι τους.
«Οι περισσότεροι, όταν επιστρέφουμε 
σπίτι, αφήνουμε παπούτσια έξω ή σε 
χαλάκι με χλωρίνη, βγάζουμε προσεκτικά 
και πλένουμε ρούχα, όσο μπορούμε κοι-
μόμαστε χώρια από τους δικούς μας, 
φοράμε μάσκα όταν είμαστε κοντά ή και 
όταν ετοιμάζουμε φαγητό. Καθαρίζουμε 
κινητά, κλειδιά και πόμολα και πλένουμε 
καλά τα χέρια μας», αποκαλύπτει. 
Η κυρία Γκάγκα, που είναι μέλος ΔΣ της 
global health alliance against respiratory 
disease του ΠΟΥ, τονίζει ότι η έγκαιρη 
αγωγή είναι σημαντική στις πνευμονίες 
και στους νοσηλευόμενους, γι’ αυτό και 

«αρχίζουμε άμεσα αγωγή» και συμπλη-
ρώνει πως οι καπνιστές και οι άρρωστοι 
με ΧΑΠ είναι συνήθως πιο επιρρεπείς σε 
λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευ-
μονίες. «Προσπαθούμε πάντα να πεί-
σουμε τους ασθενείς μας να μην καπνί-
ζουν, δεν έχουμε προς το παρόν αρκετά 
στοιχεία συγκεκριμένα για τον κορω-
νοϊό» καταλήγει.

«Νοσηλεύουμε σαραντάρηδες 
και πενηντάρηδες»
Όσον αφορά τους νέους που νοσηλεύο-
νται στα νοσοκομεία αναφοράς, η διευ-
θύντρια της 7ης πνευμονολογικής κλινι-
κής του νοσοκομείου «Σωτηρία» επιση-
μαίνει:
«Νοσηλεύουμε και σαραντάρηδες και 
πενηντάρηδες. Κάποιοι έχουν παράγο-
ντες κινδύνου, κάποιοι είναι απολύτως 
υγιείς ή ακόμα και αθλητές. Σίγουρα, η 
κατάσταση του ανοσοποιητικού έχει 
σημασία και υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, 
αλλά νομίζω κανείς δεν είναι άτρωτος». 
Η ίδια επισημαίνει ότι για τους γιατρούς, 
αλλά και τους ασθενείς, είναι ένα και-
νούργιο νόσημα για το οποίο «μαθαί-
νουμε κάθε μέρα για να είμαστε απόλυτα 
έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Παρακο-
λουθούμε κάθε λεπτομέρεια και πρωτό-
κολλο, κάθε νέα μελέτη και φάρμακο. Και 
μας νοιάζει να προσφέρουμε την καλύ-
τερη φροντίδα στους ασθενείς, ιατρικά 
και ανθρώπινα. Να ξέρουν ότι τους φρο-
ντίζουμε σωστά και ότι είμαστε εκεί, 
δίπλα τους».

Ποια συμπτώματα του κορωνο-
ϊού δείχνουν νοσοκομείο
Για τα πρώιμα συμπτώματα και τον 
θόρυβο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες 
η κ. Γκάγκα ξεκαθαρίζει:
«Τα συμπτώματα είναι κακουχία, κατα-
βολή, πυρετός – όχι απαραίτητα ψηλός- 
και βήχας. Μερικές φορές, και γαστρεντε-
ρικά συμπτώματα. Με ήπια συμπτώματα, 
καθόμαστε σπίτι. Έντονα συμπτώματα ή 
δύσπνοια πρέπει να κάνουν τον ασθενή 
να επικοινωνήσει με γιατρό ή και να πάει 
στο νοσοκομείο, με έμφαση στις ευπα-
θείς ομάδες. Τα έντονα συμπτώματα πρέ-
πει να κινητοποιήσουν κάθε άρρωστο να 
επικοινωνήσει με τον γιατρό του».
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε μια διπλή κρίση τον 
τελευταίο μήνα, το μεταναστευτικό και την πανδημία του κορωνοϊού - «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το 
μαύρο πρόβατο της Ευρώπης»

Σ
τη διπλή κρίση που αντιμετώ-
πισε η κυβέρνηση τον τελευ-
ταίο μήνα, το μεταναστευτικό 
και την πανδημία του κορω-

νοϊού, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβου-
λίου που έγινε με τηλεδιάσκεψη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα 
δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της 
Ευρώπης. Δεν είναι μια ειδική εξαί-
ρεση. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας 
τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουν και 
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Εξήρε τις 
προσπάθειες όλων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και σημείωσε ότι 
είναι κρίσιμο να κάνουμε ό,τι χρειάζε-
ται για ταχεία «επανεκκίνηση της οικο-
νομίας» αρχικά, αλλά και για να είμα-
στε έτοιμοι σε επίπεδο Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας για να υποδεχθούμε ένα 
ενδεχόμενο «δεύτερο κύμα του κορω-
νοϊού».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε 
ότι η Κυβέρνηση διαχειρίστηκε μια 
διπλή κρίση τον τελευταίο μήνα, μια 
ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά χερ-
σαία και θαλάσσια σύνορά μας καθώς 
η Τουρκία χρησιμοποιεί ως πιόνια 
μετανάστες και πρόσφυγες για την επι-
δίωξη γεωπολιτικών σκοπών και μια 
υγειονομική κρίση λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Ο Πρωθυπουρ-
γός τόνισε ότι η Κυβέρνηση «κατά-
φερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών καθώς διαχειρίστηκε αυτή τη 
διπλή κρίση με αποτελεσματικό και 
συλλογικό τρόπο».
Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς ενημέρωσαν το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τις προσλήψεις νοση-
λευτικού και ιατρικού προσωπικού, 
την προμήθεια υλικού ατομικής προ-
στασίας, την διάθεση επιπλέον κλινών 

και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 
καθώς και την εφαρμογή των προλη-
πτικών μέτρων περιορισμού της κίνη-
σης των πολιτών στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού.
Εν συνεχεία ο Υπουργός Οικονομικών 
κ. Χ. Σταικούρας ενημέρωσε για την 
κατάσταση της οικονομίας, τα μέτρα 
στήριξης των εργαζομένων και της 
οικονομικής δραστηριότητας που 
έχουν ληφθεί τις τελευταίες ημέρες, 
καθώς και για τα αποτελέσματα του 
χθεσινού Ecofin. Ο Υπουργός Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακά-
κης ενημέρωσε για την επιτάχυνση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, 
που συντελείται στη Δημόσια Διοί-
κηση προκειμένου να προσαρμοστεί 

στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εργα-
σίας που επιβάλει η αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις εφαρμογές της forma.gov.gr, τη 
λειτουργία του eGov (gov.gr) και του 
τηλεφωνικού αριθμού 13033.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο 
Πρωθυπουργός ανέφερε:
«Καλή σας ημέρα στο πρώτο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο το οποίο διεξάγεται με 
την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνο-
λογίας. Θέλω, καταρχάς, να σας ευχα-
ριστήσω όλες και όλους για την άψογη 
συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής 
της διπλής κρίσης που αντιμετωπίσαμε 
τον τελευταίο μήνα, μετά την προη-
γούμενη δια ζώσης συνάντησή μας. 
Νομίζω ότι αποδείξαμε όλοι έμπρα-
κτα ότι το επιτελικό κράτος υπάρχει 

και λειτουργεί αποτελεσματικά προς 
όφελος των πολιτών.
Η σημερινή μας συνεδρίαση προφα-
νώς και είναι μονοθεματική και αφορά 
τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδη-
μίας του κορωνοϊού. Θέλω να πω 
εισαγωγικά ότι είχαμε το θάρρος να 
πάρουμε μέτρα πολύ γρηγορότερα 
από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Μέτρα τα οποία ήταν δύσκολα και 
σίγουρα είχαν έναν ουσιαστικό αντί-
κτυπο στην οικονομική δραστηριό-
τητα.
Ο σκοπός μας πάντα, από την πρώτη 
στιγμή το είπαμε, ήταν να κερδίσουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο 
για να δώσουμε τη δυνατότητα στα 
συστήματα υγείας να ανταποκριθούν 
όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία επι-
δημία που ξέρουμε ότι, τελικά, θα 
επηρεάσει ένα ολοένα και αυξανόμενο 
ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. 
Και μέχρι στιγμής φαίνεται τουλάχι-
στον ότι αυτός ο χρόνος κερδίζεται, 
αλλά αυτό προφανώς εξαρτάται και 
από τη συμπεριφορά των πολιτών και 
από τον τρόπο με τον οποίο θα αγκα-
λιάσουν το μήνυμα του “Μένουμε 
σπίτι”.
Μέχρι στιγμής, πρέπει να αναφέρω, 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοι-
νωνίας είχε ανταποκριθεί στο μήνυμα 
αυτό και πριν πάρουμε τα τελικά περι-
οριστικά μέτρα τα οποία ανακοινώθη-
καν τη Δευτέρα. Τα οποία, τα πήραμε 
ακριβώς για να μπορέσουμε να συνε-
τίσουμε αυτούς τους λίγους οι οποίοι 
αποφάσισαν με δική τους πρωτοβου-
λία να μην σεβαστούν την παρότρυνσή 
μας. Αλλά και για να ικανοποιήσουμε 
τους πολλούς, οι οποίοι εκ των πραγ-
μάτων αισθάνονται αδικημένοι όταν 
βλέπουν λίγους να παραβιάζουν τις 
κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Τώρα, 
λοιπόν, αυτό έγινε και με τον νόμο και 
όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμ-
μορφωθούμε στις οδηγίες της κυβέρ-
νησης».

Μητσοτάκης: «Έχουμε πλέον στη 
διάθεσή μας όλα τα εργαλεία που έχουν 
και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες» 

Κορωνοϊός: Το «ευχαριστώ» 
του Βαγγέλη Μαρινάκη 
στους γιατρούς του ΕΣΥ 

Δ
ύο βδομάδες μετά την ανακοίνωση του 
Βαγγέλη Μαρινάκη ότι είναι θετικός στον 
νέο κορωνοϊό, ο ισχυρός άνδρας του Ο-
λυμπιακού προχώρησε σε νέα ανάρτηση 

στα social media θέλοντας, αυτή τη φορά, να ευχα-
ριστήσει τους γιατρούς του ΕΣΥ για τη φροντίδα και 
τις συμβουλές τους.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο γνωστός επιχει-
ρηματίας, υποβλήθηκε και σε δεύτερο τεστ για τον 
κορωνοϊό, το οποίο βγήκε αρνητικό ενώ συνιστά σε 
όλους να μείνουν σπίτι, καθώς όπως τονίζει «αξί-
ζει να μείνουμε σπίτι, για να προστατεύσουμε τους 
εαυτούς μας και τους δικούς μας ανθρώπους».
Δείτε αναλυτικά όλη την ανάρτηση:
«Συμπληρώνοντας δύο εβδομάδες, ακολουθώντας 
πιστά τις οδηγίες των γιατρών, υποβλήθηκα και στο 
δεύτερο τεστ (προβλέπεται από τη διαδικασία), το 
οποίο βγήκε αρνητικό. Έμεινα σπίτι, διάβασα, επι-
κοινώνησα με γνωστούς και φίλους, παρακολού-
θησα πολλές ώρες τηλεόραση, άκουσα μουσική, 
σέρφαρα πολλές ώρες διαπιστώνοντας τι συμβαί-
νει στον υπόλοιπο κόσμο και συνειδητοποίησα για 
άλλη μία φορά πόσο ευάλωτος είναι ο πλανήτης 
μας.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους για-
τρούς του ΕΣΥ για τη φροντίδα και τις συμβουλές 
τους. Τους ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές 
μπλούζες, οι οποίοι εργάζονται νυχθημερόν για τον 
συνάνθρωπό τους. Τους ανώνυμους και επώνυμους 
φίλους, τον καθένα ξεχωριστά, για την απεριόριστη 
αγάπη, τα χιλιάδες μηνύματα (ακόμη και στίχους) 
και την ανιδιοτελή συμπαράστασή τους.
Επίσης, αισθάνομαι την υποχρέωση, σε αυτή την 
κρίσιμη φάση, να απευθύνω ένα μήνυμα που πηγά-
ζει κυρίως από την εμπειρία της ολιγοήμερης περι-
πέτειάς μου. Αξίζει να μείνουμε σπίτι, για να προ-
στατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους δικούς μας 
ανθρώπους. Μένοντας στο σπίτι υψώνουμε πραγ-
ματική ασπίδα στον εαυτό μας και αναχαιτίζουμε 
την «εισβολή» του ιού. Μένοντας σπίτι θωρακί-
ζουμε το σύνολο, τους πολλούς, τη δημόσια υγεία 
και περιορίζουμε τη διάδοση του κορονοϊού. Γι’ 
αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπολαιότητες 
ούτε για προσωπικές αποφάσεις. Επιβάλλεται πει-
θαρχία και απόλυτη συνεργασία με την Πολιτεία και 
την επιστημονική κοινότητα.
Για άλλη μια φορά θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο 
μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης: 
«Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο 
άνθρωπος αντέχει». Ας πειθαρχήσουμε και να είστε 
σίγουροι ότι θα αντέξουμε. Θα βγούμε ακόμη πιο 
δυνατοί σε προσωπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 
Η υγεία μας περνά αποκλειστικά και μόνο από το 
χέρι μας. Να είμαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί».  

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

«Είναι καλύτερα να μένεις μόνος στο 
σπίτι, παρά να φεύγεις ολομόναχος 
από αυτή τη ζωή, σε ένα θάλαμο 
νοσοκομείου, μακριά απο τους 
δικούς σου ανθρώπους», αναφέρει 
η Χρυσούλα Παπαγεωργίου 
αναισθησιολόγος- εντατικολόγος στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Tenon» 
στο Παρίσι.

Μ
ετά από μία εξουθενωτική εφη-
μερία και την υπερένταση των η-
μερών, δέχτηκε να μιλήσει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τις δραματικές ώ-

ρες που εκτυλίσσονται σε ένα από τα νοσοκο-
μεία αναφοράς για τον κορονοϊό, στην πόλη 
του Φωτός.
«Ουσιαστικά στην ανατολική Γαλλία που έχει 
πολύ μεγάλο όγκο περιστατι-
κών έχει ξεκινήσει η επιλογή 
ασθενών που θα πάρουν ένα 
κρεβάτι με αναπνευστήρα».
Υπάρχουν άνθρωποι, λέει η κ. 
Παπαγεωργίου, που με βάση 
την ηλικία, τα συνοδά νοσή-
ματα και τη βαρύτητα της 
νόσου, έχουν πολύ μικρότερη 
προοπτική να καταφέρουν να 
βγουν από τη μονάδα εντατικής, από ασθενείς 
που είναι μικρότεροι ή από ασθενείς με λιγό-
τερα προβλήματα υγείας.
«Έχουν συσταθεί συμβουλευτικές επιτροπές 
βιοηθικής από το υπουργείο Υγείας, ώστε να 
μας βοηθήσουν να πάρουμε απόφαση για 
το πως θα γίνεται η επιλογή των ασθενών. Οι 
οδηγίες του triage (διαλογής) είναι οι στάνταρ 
οδηγίες που δίνονται σε έκτακτες καταστά-
σεις, καταστροφές, πολεμικές συρράξεις»
Ιατρική πολέμου με λίγα λόγια. Ενός άλλου 
πολέμου... Με έναν αόρατο εχθρό. Και το 
ερώτημα για το πως αντιμετωπίζονται οι 
βαριά πάσχοντες που δεν δικαιούνται ένα 
κρεβάτι εντατικής, εύλογο:«Φροντίζουμε 
να μην υποφέρουν και να φεύγουν από τη 
ζωή χωρίς πόνο, χωρίς δυσφορία, και χωρίς 
αίσθημα έλλειψης οξυγόνου, απαντά η εντα-
τικολόγος.
«Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία 
είναι ότι αυτοί οι ασθενείς «φεύγουν» ολομό-
ναχοι μέσα στους θαλάμους, γιατί απαγορεύ-
εται η είσοδος των συγγενών. Είναι τραγικό. 
Είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά δυστυχώς δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μετά τον 
θάνατο τους μπορούν μόνο τρία άτομα από 

την οικογένεια τους, να τους συνοδεύσουν 
στην τελευταία τους κατοικία» τονίζει.
Γιατί όμως μπορεί να ξέφυγε η κατάσταση σε 
ένα σύστημα υγείας υψηλού επιπέδου, όπως 
το γαλλικό; Ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
ξεπερνούν τις 12.612 και οι θάνατοι μέχρι πριν 
από λίγη ώρα ήταν 450. Οι υπηρεσίες Υγείας 
στη Γαλλία είναι όντως υψηλού επιπέδου, 
απαντά η κυρία Παπαγεωργίου.
«Νομίζω ότι καταρχάς έφταιξε το χαρακτηρι-
στικό του ιού, ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτι-
κός. Κατά δεύτερον ίσως αργήσαμε να κλεί-
σουμε τα σχολεία, και να μπούμε σε καρα-
ντίνα. Το «λευκό σχέδιο»» είναι σε ισχύ εδώ 
και μία εβδομάδα. Αφορά στον τομέα της 
υγείας και είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
που έχει οργανωθεί εδώ και 20 χρόνια από τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις, και το οποίο ενερ-
γοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις. Θεωρώ 

ότι τα μέτρα έπρεπε να 
ληφθούν μία εβδομάδα 
νωρίτερα. Και ο τρίτος 
λόγος νομίζω είναι οι 
δημοτικές εκλογές που 
έγιναν εν μέσω επιδη-
μίας. (Ο δεύτερος γύρος 
βέβαια αναβλήθηκε για 
τις 21 Ιουνίου). Επίσης, 
το χαρακτηριστικό της 

Γαλλίας, όπως και της Γερμανίας, και της Ιτα-
λίας, και της Ισπανίας είναι ότι έχουμε εμπορι-
κές συναλλαγές με κόσμο από την Κίνα», εξη-
γεί στη συνέχεια.
Τι συγκρίσεις μπορείτε να κάνετε αυτή τη 
στιγμή με την Ελλάδα; «Θεωρώ ότι στην 
Ελλάδα πήρατε μέτρα νωρίς. Νομίζω όμως 
ότι πρέπει να απαγορευθεί η κυκλοφορία. Η 
Ελλάδα πρέπει να μείνει στη φάση 2, γιατί αν 
«μπουκώσουν» τα νοσοκομεία θα είναι πιο 
καταστροφικά τα αποτελέσματα απ’ ό,τι εδώ, 
λόγω έλλειψης ΜΕΘ και προσωπικού».
Στο νοσοκομείο έχουμε υγειονομικό υλικό για 
ακόμη 15 μέρες
Βέβαια και το γαλλικό σύστημα υγείας αν και 
πολύ οργανωμένο, βρίσκεται σε μία διαρκή 
πτώση παροχής υπηρεσιών τα τελευταία 8 
χρόνια λόγω περικοπών, αναφέρει η αναι-
σθησιολόγος. «Στα τμήματα επειγόντων δου-
λεύουν σε οριακές συνθήκες εδώ και ενάμιση 
χρόνο. Γίνονται συνενώσεις νοσοκομείων και 
τμημάτων, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 
17.000 λιγότερα κρεβάτια σε σχέση με το 
2013. Τον τελευταίο χρόνο ήμασταν διαρκώς 
σε απεργιακές κινητοποιήσεις, λόγω υποστε-
λέχωσης στα δημόσια νοσοκομεία».

Ελληνίδα γιατρός στο Παρίσι: 
Μένουμε σπίτι για να μην 
φτάσουμε στη διαλογή

Κορωνοϊός: 71 νέα κρούσματα στη 
χώρα - 892 συνολικά - 26 νεκροί - 54 
διασωληνωμένοι 

Κορωνοϊός: Άλλοι τέσσερις 
θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, 
είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας - «Δεν 
έχουμε πορεία Ιταλίας, δεν 
έχουμε εκθετική αύξηση»

Σ
τους 26 ανέρχονται πλέον οι 
νεκροί στη χώρα μας από τον 
νέο κορωνοϊό, καθώς ο Σωτή-
ρης Τσιόδρας ανακοίνωσε το 

απόγευμα της Πέμπτης άλλους τέσσε-
ρις θανάτους στη χώρα μας το τελευ-
ταίο 24ωρο.
Σύμφωνα με πληροφορίε ς,  έ νας 
62χρονος από την Δαμασκηνιά Κοζά-
νης άφησε την τελευταία του πνοή στο 
ΑΧΕΠΑ. Ήταν γιος του 90χρονου από 
την Δαμασκηνιά, που είχε χάσει τη 
ζωή του προ ημερών.
Στην Αλεξανδρούπολη έχασε τη ζωή 
του τα ξημερώματα ένας 50χρονος 
στρατιωτικός από την Ξάνθη. Ο τρίτος 
νεκρός είναι ένας 70χρονος, ο οποίος 
νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Είχε 
υποκείμενα νοσήματα.
Ο τέταρτος νεκρός νοσηλευόταν στο 
Αττικόν. Ήταν 54 ετών και δεν είχε 
διαγνωστεί με τον κορωνοϊό. Αυτό 
συνέβη μετά θάνατον, όταν οι οικείοι 

του θέλησαν να δωρίσουν τα όργανά 
του σε άλλους συνανθρώπους μας.
Τα κρούσματα στην Ελλάδα έφτασαν τα 
892, καθώς προστέθηκαν άλλα 71 επι-
βεβαιωμένα μέσα σε μία ημέρα.
Πενήντα επτά άτομα νοσηλεύονται σε 
ΜΕΘ, ενώ 54 εξ αυτών είναι διασω-
ληνωμένοι. Οι περισσότεροι εξ αυτών 
είναι άνδρες με υποκείμενα νοσήματα. 
Οσον αφορά στους νεκρούς, οι 21 
είναι άνδρες και οι πέντε γυναίκες. Η 
μέση ηλικία των νεκρών είναι τα 73 
έτη. 42 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο.
Αναφερόμενος στον θάνατο του Γερ-
μανού καθηγητή στην Κρήτη, ο κ. Τσι-
όδρας είπε πως είχε θρόμβωση στα 
αγγεία του πνεύμονα, που έχει συσχε-
τιστεί με τον νέο ιό, ωστόσο δεν είναι 
κάτι που συνατάται συχνά. 
Ο επικεφαλής του υπουργείου Υγείας 
σ την ενημέρωση για τον κορωνοϊό 
είπε ότι δεν παρατηρείται εκθετική 
αύξηση και «δεν έχουμε πορεία Ιτα-
λίας». Τόνισε, ωστόσο, ότι βρισκόμα-
στε στην αρχή της μάχης. 
Στάθηκε, ακόμη, σ τη σημασία που 
έ χουν τα μέ τρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας που έχει λάβει η κυβέρ-
νηση, καθώς συμβάλλουν σ το να 
«ελαττωθεί» η καμπύλη.
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Σύμφωνα με τους περισσότερους 
υπολογισμούς, η «μοντελοποίηση» 
της επιδημίας των κορωναϊών 
που χρησιμοποιήθηκε από τους 
ερευνητές του Imperial College 
London, έπεισε τη διοίκηση του 
Trump να επιβάλλει ακραία μέτρα 
«κοινωνικής αποστασιοποίησης» 
και «περιορισμού» προκειμένου να 
«ελέγξει την καμπύλη της ανάπτυξης 
της επιδημίας του κοροναϊού». Το 
μοντέλο του Imperial College του 
Λονδίνου υιοθετήθηκε ως βάση για 
την εκπόνηση του «Σχεδίου Δράσης 
κατά του COVID-19 της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ» 

Φ
υσικά, το μοντέλο του Imperial 
College του Λονδίνου δεν παίρ-
νει καθόλου υπόψη τους «θα-
νάτους της απελπισίας» από την 

απότομη άνοδο της ανεργίας που θα προ-
κληθεί εξαιτίας του αναγκαστικού εγκλεισμό 
των πολιτών για εβδομάδες, μήνες ή χρό-
νια (το κυβερνητικό πρόγραμμα COVID-19 
Response Plan των ΗΠΑ, εκτιμά ότι η «παν-
δημία θα διαρκέσει 18 μήνες ή και περισσό-
τερο»).
Η οικονομική κατάρρευση του 2008 δείχνει 
ότι, όταν η οικονομία επιβραδύνεται, χρειά-
ζεται χρόνια για να επανακτήσει την προη-
γούμενη ταχύτητά της. 
Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποί-
ησε η Schularick & Taylor (2012) σε 14 χώρες 
κατά την περίοδο 1870-2008, προκύπτει 
ότι χρειάζονται 2 χρόνια για να ανακάμψει 
η χώρα από μια φυσιολογική ύφεση, και 
10 χρόνια για να ανακάμψει από τη μεγάλη 
ύφεση. Κι’ ενώ προβάλλει ήδη στον ορίζο-
ντα μια επερχόμενη ύφεση, είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί πόσο καιρό θα διαρκέσει.
Ας εξετάσουμε 3 σενάρια: με κατώτερο, 
μεσαίο και ανώτερο εύρος ανεργίας. Σύμ-
φωνα με το μοντέλο του Brenner (1976), τα 
στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τον εκτιμώ-
μενο σωρευτική επίδραση της αύξησης της 
ανεργίας στη θνησιμότητα στη διάρκεια μιας 
πενταετούς περιόδου κάμψης.
Κατώτερο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό 
ανεργίας αυξηθεί κατά 5 μονάδες ως αποτέ-
λεσμα των διάφορων κλειδωμάτων, τότε θα 
χαθούν 294.170 επιπλέον ζωές, από «θανά-
τους απελπισίας» και όχι από τον κοροναϊό.

Μεσαίο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό 
ανεργίας αυξηθεί κατά 16,5 μονάδες (όπως 
προβλέπει ο υπουργός Οικονομικών Μνού-
χιν), τότε θα χαθούν 970.761 επιπλέον ζωές 
από «θανάτους λόγω απελπισίας» και όχι 
από τον κοροναϊό.
Ανώτερο εύρος ανεργίας: Εάν το ποσοστό 
ανεργίας αυξηθεί κατά δέκα φορές (αυτή την 
τάση βλέπουμε να κυριαρχεί ήδη σε πολλά 
κράτη), τότε θα χαθούν 1.853.271 ζωές από 
«θανάτους απελπισίας» και όχι από τον 
κορωναϊό αλλά από τις κυβερνητικές διατα-
γές που επιβάλλουν στους πολίτες «κοινω-
νική απόσταση» και «περιορισμό κατ’ οίκο».
Η σχέση μεταξύ ανεργίας και θνησιμό-
τητας είναι υψηλότερη για τους άνδρες σε 
σύγκριση με τις γυναίκες και υψηλότερη 
στους εργαζόμενους που διανύουν τα 
πρώτα και τα μεσαία στάδια της εργασιακής 
τους σταδιοδρομίας σε σύγκριση με τους 
ηλικιωμένους εργαζόμενους.
Επίσης, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι 
οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού θα 
επηρεάσουν δυσανάλογα τις φτωχές και 
εργατικές τάξεις που δεν διαθέτουν σημα-
ντικά οικονομικά αποθέματα.
Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών άρχισε να 
θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα 
των ευρέως επιβαλλόμενων μέτρων «απο-
κλεισμού» των πολιτών για μια απροσδιόρι-
στη χρονική διάρκεια.
Εάν η κυβέρνηση θέλει να ελαχιστοποιή-
σει τους συνολικούς θανάτους απ’ αυτή την 
κρίση, πρέπει να υιοθετήσει ένα καλύτερο 
«μοντέλο» προσέγγισής της.
Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας 
από όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες 
και οι βελτιωμένες ιατρικές παρεμβάσεις 
μπορούν να ανακόψουν την αυξητική πορεία 
του κορωναϊού. Και πρέπει να εφαρμοστούν 
αμέσως. 
Οι «θάνατοι από απελπισία» και οι θάνατοι 
από τον κοροναϊό πρέπει να υπολογίζονται 
(και να συσχετίζονται) με βάση ρεαλιστικά  
επαληθεύσιμα και ανεξάρτητα δεδομένα για 
τον επιπολασμό και τα ποσοστά θνησιμό-
τητας. 
Με τα σημερινά μέτρα, οι «θάνατοι από από-
γνωση» λόγω της κατάρρευσης της οικονο-
μίας εξαιτίας των περιορισμών που επιβλή-
θηκαν στους πολίτες, θα αυξηθούν σημα-
ντικά και, ενδέχεται, να ξεπεράσουν τον 
αριθμό των θυμάτων από τον ίδιο τον κορω-
ναϊό. 

Οι «θάνατοι από απόγνωση» 
θα ξεπεράσουν τους θανάτους 
από τον κορωνοϊό;

επικαιρότητα

Μόσιαλος για κορωνοϊό: 
Κρατήστε αποστάσεις και 
εντός σπιτιού 

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας 
στο London School of Economics 
Ηλίας Μόσιαλος τονίζει τη σημασία 
των αποστάσεων για την αποφυγή 
της διασποράς ακόμα και μέσα στο 
σπίτι, ενώ για το ξέσπασμα του ιού 
στην Ιταλία εκτίμησε πως πιθανόν 
κάποιοι άνθρωποι να έχουν 
νοσήσει πολύ νωρίτερα από την 
εμφάνιση του πρώτου επίσημου 
κρούσματος

Ν
α τηρούνται οι αποστάσεις α-
κόμα και εντός του σπιτιού ως 
μέσο προστασίας ενάντια στον 
κορωνοϊό συμβούλεψε ο Ηλίας 

Μόσιαλος, καθηγητής Πολιτικής της Υγεί-
ας στο London School of Economics.
Ο κορωνοϊός δεν θα είναι ή μόνη παν-
δημία που θα κληθούμε να αντιμετωπί-
σουμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο κ. 
Μόσιαλος στον ΣΚΑΪ και 
επεσήμανε ότι χρειάζονται 
μεγάλες επενδύσεις στο 
σύστημα υγείας της χώρας 
μας ώστε να αποφευχθεί η 
πίεση, καθώς και καταστά-
σεις τύπου Ιταλίας.
Ο κ. Μόσιαλος, αναφερό-
μενος στο ξέσπασμα του ιού στην Ιταλία, 
εκτίμησε πως πιθανόν κάποιοι άνθρωποι 
να έχουν νοσήσει πολύ νωρίτερα από την 
εμφάνιση του πρώτου επίσημου κρού-
σματος. Όπως είπε, μάλιστα, χάθηκε ένας 
ολόκληρος μήνας, έγινε μεγάλη διασπορά 
του ιού, ξέφυγε η κατάσταση και στα 
νοσοκομεία με αποτέλεσμα τις δραματι-
κές εξελίξεις του τελευταίου μήνα.
«Πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν 
να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα», 
τόνισε ο καθηγητής, διότι δεν θα έχουμε 
τόσους αναπνευστήρες για να καλύψουν 
όλο τον κόσμο.
Σχετικά με το κλείσιμο των αγορών από 
τη Γαλλία και τη Γερμανία, ο κ. Μόσιαλος 
έκανε λόγο για μη αλληλέγγυα συμπερι-
φορά των δύο χωρών προς τους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους που μαστίζονται από 
τον κορωνοϊό.
«Εκεί είναι οι πυλώνες της βιομηχανίας» 
και έκλεισαν τις αγορές, είπε χαρακτηρι-

στικά, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να απευ-
θυνθούν στην Κίνα για βοήθεια.
Στη συνέχεια, τόνισε πως χρειάζεται προ-
στατευτικό υλικό και για τους ασθενείς 
που πάνε και έρχονται στα νοσοκομεία, 
για όσους δηλαδή πηγαίνουν στα νοσοκο-
μεία για θεραπείες.
Όσον αφορά τις υποθέσεις για τα κρού-
σματα, ο κ. Μόσιαλος είπε πως οι αναφο-
ρές για 8.000 με 10.000 κρούσματα είναι 
λογικές.
Επίσης, εξήγησε ότι η παγκόσμια αγορά 
για τα διαγνωστικά τεστ δεν είναι στην 
καλύτερη φάση της αυτή την περίοδο.
Τι πρέπει να προσέξουμε:
- Όσοι μένουν σπίτι να προσέχουν πολύ, 
να κρατούν αποστάσεις και εντός τους 
σπιτιού.
- Να μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία είναι 
ασυμπτωματικοί φορείς.
- Η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα το 
καταλάβει ότι έχει τον ιό ή θα τον περάσει 

ελαφριά.
- Γίνονται προσπάθειες για 
εμβόλιο
Στην Ελλάδα, όπως είπε ο 
κ. Μόσιαλος, έχουμε τα 
φάρμακα για την αντιμε-
τώπιση των συμπτωμάτων 
και τα πειραματικά και οι 

γιατροί τα χορηγούν στους ασθενείς κρί-
νοντας από τις ενδείξεις.
Μέχρι στιγμής με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί υπάρχει συγκρατημένη αισιοδο-
ξία. «Όσο είναι λίγοι αυτοί που καταλή-
γουν στο νοσοκομείο, τόσο περισσότερο 
θα αντέξει το σύστημα υγείας», επεσή-
μανε ο καθηγητής.
Τέλος, μιλώντας για την εξέλιξη στον τομέα 
των εμβολίων και των φαρμάκων, ο κ. 
Μόσιαλος είπε ότι «σε 6-7 βδομάδες θα 
ξέρουμε ποιο κοκτέιλ φαρμάκων θα μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα», 
τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για προσω-
ρινή λύση μέχρι να βγει το εμβόλιο.
«Μια αμερικανική εταιρεία δοκιμάζει σε 
ανθρώπους ήδη ένα εμβόλιο και υπάρ-
χουν περίπου 20 προσπάθειες παγκο-
σμίως», είπε και προσέθεσε πως οι εται-
ρείες θα ετοιμάσουν την παραγωγή τους 
πριν δοθεί η έγκριση για να μειώσουν το 
χρόνο αναμονής.
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καναδάς

Την Πέμπτη ο πρωθυπουργός 
του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό 
ανακοίνωσε πως όποιος 
παραβιάζει την καραντίνα ενώ έχει 
επιστρέψει από ταξίδι ή του έχει 
επιβληθεί η αυτοαπομόνωση θα 
θεωρείται ότι πράττει εγκληματική 
πράξη και θα του επιβάλλεται 
πρόστιμο.  

Σ
υνολικά  υπήρξα ν  3,89 0  επ ι -
β ε βα ιω μ έ να  κ ρ ο ύσ μα τ α  τ ο υ 
κορωνα ϊού,  ε νώ  σ ημε ιώ θη -
καν 37 θάνα τοι  κα ι  198 υπο -

θ έ σ ε ι ς  α ν ά ρ ρ ω σ η ς .  Υπ ή ρ ξ ε  κ ι  έ -
νας  θάνα τος  Καναδού που βρισκό -
ταν σ την Ιαπων ία καθώς ε ίχε  ταξ ι -
δ έψε ι  ε κε ί  με  το  κρουαζ ιε ρόπλοιο 
Diamond Pr incess.

Αυτές είναι οι τελευταίες ε ιδή-
σε ι ς  γ ια  τον κορωναϊό όπως 
ανακοινώθηκαν την 
Πέμπτη:
Σ τ η ν  Α λ μ π έ ρ τ α  ε π ι -
βλήθηκαν  ο ι  νόμοι  τ ης 
δ η μ ό σ ια ς  υ γ ε ία ς ,  ε ν ώ 
σ η μ ε ι ώ θ η κ α ν  τ ρ ί α 
κ ρ ο ύ σ μ α τ α  σ ε  σ π ί τ ι 
ό π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  ε ν ή -
λ ικα  ά τ ο μ α  μ ε  α να π η -
ρία.  Δύο κά το ικοι  κ ι  έ νας  ε ργαζ ό -
μενος ε ίναι  οι  τ ρε ις  τ ε λευταίε ς υπο -
θέσ ε ις .  Η  Α λμπέ ρτα  έ χε ι  σ υνολ ικά 
έ χε ι  419 κρούσματα κα ι  δύο θανά-
τους.
Σ τ ην  Βρ ε τ α ν ική  Κολ ο μ βία  α π α γο -
ρεύ τ ηκε  η  με ταπώλησ η τ ρο φίμων, 
ια τ ρικών προμηθε ιών,  εξοπλισμού 
α τομικής  προσ τασ ίας,  καθαρισμού 
και  άλ λων βασ ικών προμηθε ιών.  Η 
κυ βέ ρν ησ η  π ε ρ ιο ρ ί ζ ε ι  ε π ίσ η ς  τ ο ν 
αριθμό των αν τ ικε ιμέ νων που μπο -
ρού ν  να  α γο ράσ ου ν  ο ι  ά ν θ ρω ποι. 
Στην επαρχ ία υπάρχουν 659 επιβε-
βαιωμέ να κρούσματα κα ι  14 θανά -
τοι.
Στο Saskatchewan η λ ίσ τα των επι -
χε ιρήσεων που πρέπε ι  να κ λε ίσουν 
λόγω της  πανδημίας  επεκ τάθηκε .  Η 
επαρχ ία επίσης με ίωσε τον αριθμό 

σ υ ν ά θ ρ ο ι σ η ς  α ν θ ρ ώ π ω ν  α π ό  2 5 
σ τους  10.  Υπάρχουν  μέ χ ρι  σ τ ιγμής 
86  επ ιβε βα ιωμέ να  κρούσ μα τα  κα ι 
κανέ νας  θάνα το ς . 
Σ τ η  Μ α ν ι τ ό μ π α  ο ι  υ π ά λ λ η λ ο ι  τ η ς 
Δ η μ ό σ ι α ς  Υ γ ε ί α ς  α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α 
ανακοινώσουν  πε ρισσότ ε ρα μέ τ ρα 
γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ο υ  κο ρ ω -
να ϊού.   Τα  κρούσμα τα  ε ίνα ι  36  κα ι 
δε ν  έ χε ι  υπάρξ ε ι  κάποιος  θάνα τος. 
Στο  Ον τάριο  σ ημε ιώθηκαν  170 ν έα 
κ ρ ο ύ σ μ α τ α ,  ο  μ ε γα λύ τ ε ρ ο ς  α ρ ιθ -
μό ς  που  σ ημε ιώ θηκα ν  σ τ ην  επαρ -
χ ία  μ έσ α  σ ε  μ ια  μ έ ρ α  μ έ χ ρ ι  σ τ ι γ -
μής .  Συ ν ο λ ι κά  ο ι  υ π ο θ έ σ ε ι ς  ε ί ν α ι 
85 8  κα ι  έ χ ο υ ν  υ π ά ρ ξ ε ι  13  θ ά ν α -
τ ο ι .  Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α 
δ ια β ά σ ε τ ε  σ τ η ν  σ ε λ ίδ α  3 6 .
Σ τ ο  Κ ε μ π έ κ  ο ι  υ π ε ύ θ υ ν ο ι  τ η ς 
Δ η μ ό σ ι α ς  Υ γ ε ί α ς  τ η ς  ε π α ρ χ ί α ς 
κά λ ε σ α ν  τ ο υ ς  κα τ ο ί κο υ ς  ν α  ε ί ν α ι 
ε ι λ ι κ ρ ι ν ε ί ς  κα ι  ν α  μ η ν  σ π ά ν ε  τ η ν 
κα ρ α ν τ ί να  βγα ί νο ν τ α ς  έ ξ ω,  κα θ ώ ς 

τ ο  Κ ε μ π έ κ  έ χ ε ι  τ α 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  κ ρ ο ύ -
σ μ α τ α  μ έ χ ρ ι  σ τ ι γ μ ή ς . 
Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  έ χ ο υ ν 
σ η μ ε ι ω θ ε ί  1 6 2 9 
κ ρ ο ύ σ μ α τ α  κ α ι  ο κ τ ώ 
θ α ν ά τ ο ι .
Στ ι ς  υ π ό λ ο ι π ε ς  ε π α ρ -
χ ί ε ς  δ ε ν  έ χο υ ν  σ η μ ε ι -

ω θ ε ί  θ ά ν α τ ο ι  κ α ι  τ α  κ ρ ο ύ σ μ α τ α 
έ χο υ ν  ω ς  ε ξ ή ς :
Σ τ η ν  ε π α ρ χ ί α  N e w f o u n d l a n d  κα ι 
Labrador  82 υποθέσε ις ,  σ την επαρ -
χ ία Nova Scot ia 73 υποθέσε ις,  σ την 
επαρχ ία New Brunsw ick 33 υποθέ-
σ ε ι ς ,  σ τ ο  P r in ce  Ed ward  I s l and  5 
υποθέσε ις ,  σ το Yukon 3 υποθέσε ις 
κα ι  σ το Nor thwest  Ter r itor ies  1 
Ο πρωθυπουργός του Καναδά με τά  
τ η λ εδ ιά σ κε ψ η  μ ε  τ ο υ ς  ηγ έ τ ε ς  τ ω ν 
εθνών της  G20 δήλωσε ότ ι  συμφώ -
νησαν γ ια  σ υν τον ισμέ νε ς  προσπά -
θε ιε ς  γ ια την προσ τασ ία της  υγε ίας 
κα ι  τ ης  ο ικονομίας  των αν θρώπων 
χωρίς  να διευκριν ίσε ι  πώς θα ξ εδι -
πλωθε ί  αυτή η προσπάθε ια. 
Στην σε λίδα 15 δε ί τ ε  τ ι  ισ χύε ι  με τά 
τ ην  ν έα  α νακοίνω σ η του  Κα ν α δ ο ύ 
π ρ ω θ υπ ου ργού.

Τι συμβαίνει σε όλον τον Καναδά με 
τον COVID-19

Πρώτος θάνατος στο Μοντρεάλ 
από τον COVID-19, επτά στο Κεμπέκ

Σχεδόν 1 εκατ. αιτήσεις για επιδόμα 
ανεργίας σε μια εβδομάδα

Ο 
αριθμός αντιπροσωπεύει το 5% 
του συνόλου του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας και εφόσον τα 
στοιχεία επιβεβαιωθούν θα είναι 

η χειρότερη επίδοση από το 1957 όταν υπο-
βλήθηκαν μισό εκατομμύριο αιτήσεις σε δι-
άστημα ενός μήνα (και όχι εβδομάδας όπως 
τώρα)
Σχεδόν ένα εκατομμύριο Καναδοί υπέβα-
λαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περα-
σμένη εβδομάδα, αριθμός που αντιπροσω-
πεύει σχεδόν το 5% του συνολικού εργατι-
κού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με ανώ-
τερο κυβερνητικό αξιωματούχο με γνώση 
των στοιχείων.
Ο νέος αριθμός των 929.000 ατόμων περι-
λαμβάνει τις 500.000 αιτήσεις επιδομάτων 
ανεργίας στις οποίες είχε αναφερθεί για 
πρώτη φορά ο πρωθυπουργός Τζαστίν Τρι-
ντό σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 
αλλά και τις νέες αιτήσεις που έγιναν μέσα 
στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο αξιωμα-
τούχος υπό την προύπόθεση της ανωνυμίας 
καθώς τα στοιχεία δεν έχουν ακόμα δημοσι-
οποιηθεί. Το άλμα στις αιτήσεις επιδομάτων 
ανεργίας δεν έχει προηγούμενο στη χώρα 

καθώς το προηγούμενο ιστορικό υψηλό για 
ολόκληρο μήνα (και όχι εβδομάδα όπως 
τώρα) ήταν 499.200 αιτήσεις το 1957, σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Καναδά.
Τα τελευταία στοιχεία των ισχυρισμών υπο-
γραμμίζουν την ταχύτητα με την οποία επι-
δεινώνεται η οικονομία της χώρας, καθώς οι 
Καναδοί παραμένουν στο σπίτι και οι κυβερ-
νήσεις παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να κλεί-
σουν, εν μέσω προσπαθειών για τον έλεγχο 
της εξάπλωσης του κοροναϊού. Οι οικονομο-
λόγοι έχουν μειώσει τις προβλέψεις για την 
ανάπτυξη και τώρα αναμένουν ότι το δεύ-
τερο τρίμηνο του κύκλου εργασιών θα υπο-
χωρήσει κατά περισσότερο από μισό αιώνα.
Σύμφωνα με οικονομολόγο της Imperial Bank 
of Commerce «Η άνοδος στις αιτήσεις επιδο-
μάτων εργασίας μας δίχνει το πόσο ραγδαία 
ήτνα η πτώση της οικονομικής δραστηριότη-
τας τις τελευταίες εβδομάδες». Ο ίδιος πρό-
σθεσε ότι «Ενώ πραγματικά δεν ξέρουμε 
πόσο θα διαρκέσει αυτό, γνωρίζουμε ότι το 
πλήγμα στο ΑΕΠ θα είναι μεγάλο» και προ-
έβλεψε ότι τα ποσοστά της ανεργίας θα ξεπε-
ράσουν και αυτά που καταγράφηκαν στην 
οικονομική κρίση.

Η 
Δημόσια Υγεία του Κεμπέκ 
ανακοίνωσε την Τετάρτη 
τρεις θανάτους που σχετί-
ζονται με την πανδημία του 

κορωναϊού φτάνοντας πλέον τον συνο-
λικό αριθμό των θανάτων στην επαρχία 
στους 8. O πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 
François Legault, δήλωσε ότι υπάρ-
χουν την Πέμπτη 1.339 περιπτώσεις 
στην επαρχία, και 326 σε μια ημέρα. 
Συνολικά, 78 άτομα βρίσκονται στο 
νοσοκομείο, εκ των οποίων 35 είναι σε 
σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται 
στην εντατική.
Οι περιπτώσεις των κρουσμάτων στο 
Κεμπέκ περιλαμβάνουν ηλικιωμένους, 
έναν άστεγο άνδρα αλλά και προσωπικό 
σε νοσοκομεία της επαρχίας. Ο πρωθυ-
πουργός της επαρχίας τόνισε, επίσης, 
πως οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν 
στα σπίτια τους, ενώ όσοι επιστρέφουν 
από ταξίδι να μείνουν σε αυτοαπομό-
νωση για 14 ημέρες. Την ίδια στιγμή η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε 
πως όποιος σπάσει την καραντίνα την 
περίοδο αυτή θα θεωρηθεί εγκληματική 
πράξη και θα τους δοθεί πρόστιμο. 
Η επαρχία του Κεμπέκ έχει επισπεύσει 
την διαδικασία εξέτασης των υποθέσεων 
και μέχρι στιγμής 26.634 άτομα έχουν 
βρεθεί αρνητικοί στον ιό.



11ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com

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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καναδάς

Ο
ρισμένες συν ταγέ ς που κυ-
κ λοφορούν σ το διαδίκ τυο 
είναι αμφιλεγόμενες και δεν 
θα λειτουργήσουν ή θα μπο-

ρούσαν ακόμη και να ε ίναι  επιβλα-
βε ί ς ,  προε ιδ οποιούν  ο ι 
ε ιδικοί.  Οι  συν ταγέ ς γ ια 
σπιτ ικά παρασκευάσματα 
απολύμανσης χεριών πολ-
λαπλασ ιάζ ον τα ι  σ το  δ ι -
αδίκ τυο,  αλ λά οι  ε ιδικοί 
προειδοποιούν ότι πολλές 
από αυτές ε ίναι αναποτε-
λεσματ ικέ ς και ακόμη μπορε ί να γ ί-
νουν επιβλαβείς. 
«Δεν θέλε ις οποιοδήποτε να συνθέ-
τε ι τα σπιτ ικά απολυμαν τ ικά χε ιρός, 
τα οποία μπορεί να έχουν έσ τω κι ένα 
συσ τατ ικό που μπορε ί να οδηγήσε ι 
σε κάποιο ε ίδος τοξ ικής αν τ ίδρασης 
σ τα χέρια σου», δήλωσε η Δρ Alyson 
Kelv in, βοηθός καθηγητή σ το Πανε-
πισ τήμιο Dalhousie σ το Halifax και 
μέλος του Καναδικού Κέν τρου Εμβο-
λιασμού. «Αυτή τη σ τ ιγμή αγων ιζό -
μαστε να μην έχουμε ακόμη περισσό-
τ ερους ανθρώπους σ τα νοσοκομε ία 
μας.»
Το υγρό απολυμαν τ ικό χε ιρός (αν τ ι-
συπτ ικό)  του εμπορίου ε ίναι  πλέον 
δύσκολο να  βρεθε ί  τ ι ς  τ ε λ ευ τα ίε ς 
εβδομάδε ς καθώς με τά τ ις  ε ιδήσε ις 
σ χε τ ικά  με  τ ην  εξάπλωσ η του ιού 
COV ID -19 ώθησαν τους  Καναδούς 
να αδε ιάσουν τα ράφια των περισ -
σότ ερων κα τασ τημάτων.   Η Health 
Canada - η οποία θεωρεί ότ ι τα προ-
ϊόν τα απολύμανσης χεριών με βάση 
το οινόπνευμα ε ίναι φυσ ικά προϊό -
ν τα υγε ίας - εξουσ ιοδοτε ί τα προϊό-
ν τα που μπορούν να πωληθούν σ τον 
Καναδά κα ι  ε κ χω ρε ί  σ τον  καθέ να 
έναν οκταψήφιο Φυσικό Αριθμό Προ-
ϊόν τος,  ο  οποίος  εμφαν ίζ ε τα ι  σ την 
ε τ ικέτα του προϊόν τος.
Ωστόσο, η Health Canada αποφάσισε 

νωρίτερα αυτό το μήνα να επιτρέψει 
προσωρινά την πώληση ορισμένων 
προϊόν των (μάσκε ς  ή  ρόμπε ς)  που 
δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, 
όπως η αδε ιοδότηση ή ε τ ικέ τα σ τ ις 

δύο  γλώ σ σ ε ς ,   λόγω 
της έλλειψη προϊόν των 
απολύμα νσ ης  χ ε ριών 
και άλ λου εξοπλισμού 
που απαιτε ίται γ ια την 
καταπολέμηση του ιού 
COVID-19. 
«Το  τ μήμα  ε π ι τ ρ έ π ε ι 

τ ην  πώληση ορισμέ νων προϊόν των 
σ τον Καναδά που ε νδέ χε ται  να μην 
καλύπ τουν  πλήρως  όλ ε ς  τ ι ς  απα ι -
τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  ε ν  λ ό γω  π ρ ο σ ω ρι ν ο ύ 
μέτρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή  η 
υπηρεσία, επισημαίνον τας ότ ι διατη-
ρε ί κατάλογο σ τον ισ τότοπό της γ ια 
προϊόντα που έχουν λάβει προσωρινή 
έγκριση. 
Μέ χ ρ ι  σ ήμ ε ρ α ,  έ χο υ ν  χο ρηγ η θ ε ί 
προσωρινές άδειε ς γ ια 14 απολυμα-
ν τ ικά χε ιρός ή γ ια μαν τηλάκια απο-
λύμανσης. Μερικά από αυτά εισάγο-
ν ται. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει 
μέ χρι σ τ ιγμής τα πολλά αποσ τακτή-
ρια και ζυθοποιίε ς σε ολόκληρη τη 
χώρα που έχουν ανακοινώσει σχέδια 
γ ια να βοηθήσουν με τ ις δεξ ιότητέ ς 
τους σ την παραγωγή απολυμαντ ικών 
χειρός.
Έτσι, πολλοί Καναδοί στρέφονται προς τα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για πληροφο-
ρίες σχετικά με το πώς να κάνουν τη δική 
τους - και μερικές από αυτές τις πληροφο-
ρίες είναι πολύ παραπλανητικές. Παραδείγ-
ματος χάρη, υπάρχουν διάφορα βίντεο στο 
Youtube, όπως και που μετράει σχεδόν δύο 
εκατομμύρια  προβολές και συνιστά 70% 
οινοπνεύματος isopropyl, το οποίο αν ανα-
μειχθεί με κάποια άλλα συστατικά δεν είναι 
αρκετά για να σκοτώσουν ιό. Σε άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης συνιστάται η βότκα 
και το tea tree oil.

Προσοχή στα «σπιτικά» 
αντισυπτικά που 
κυκλοφορούν στο 
διαδίκτυο

$2000 τον  μήνα σε όσους το 
εισόδημα επηρεάστηκε από τον 
κορωναϊό

Ο 
πρωθυπουργός του Κανα-
δά, Τζάσ τ ιν Τρουν τό, ανα-
κο ίνωσ ε  τ ην  Πέμπ τ η  κά -
ποια επιπλέον μέ τρα που 

θα λάβει η κυβέρνηση γ ια την αν τ ι-
με τώπιση της κρίσης του κορωνα-
ϊού, αλλά και την οικονομικής κρί-
σης που έχει επιφέρει.
 Συγκεκριμέ να  ο  πρω θυπουργός 
α ν έφ ε ρε  πως  π λ έον  ο ι  14  μέ ρε ς 
κα ρα ν τ ί να ς  γ ια  ό π ο ιον  ε π ισ τ ρέ -
φε ι  σ τον Καναδά από ταξ ίδι  ε ίναι 
πλέον επιτακτ ική και ισχύει από την 
Πέμπτη. Όποιος σπάσε ι την καρα-
ν τ ίνα πρόκειται να δεχθεί πρόστιμο 
και να θεωρηθεί η πράξη εγκλημα-
τ ική.
Ε π ι π λ έ ο ν,  α ν α κο ί ν ω σ ε  π ω ς  θ α 
υπάρξε ι  έ να επ ίδομα,  το  Canada 
Emergenc y  Response  Benef i t ,  τ ο 
οποίο θα δίνε ι $2000 τον μήνα και 
γ ια  τ έσσερις  μήνε ς  σ ε  εργαζόμε-
νους που το ε ισόδημα τους επηρε-

άσ τηκε από την κρίση του κορωνα-
ϊού, αν τ ικαθισ τώντας τα δύο επιδό-
ματα που ανακοινώθηκαν την προη-
γούμενη εβδομάδα. 
Μάλισ τα οι  δικαιούχοι  θα μπορέ-
σουν σύντομα να κάνουν την αίτηση 
από το διαδίκτυο και θα λάβουν τα 
χρήματα μέσα σε 10 ημέρες. 
Ο σ τόχος που έθεσε η ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση γ ια να επιτ ευχθε ί 
αυτό ε ίναι η 6η Απριλίου.
Τέ λο ς  ο  π ρω θ υπ ου ργό ς  α νακο ί -
νωσε πως οι ιθαγενείς πρόκειται να 
λάβουν επίδομα το οποίο θα δοθεί 
ανάλογα με τον πληθυσμό και την 
γεωγραφική τους θέση. 
Συγκεκριμέ να,  γ ια την φυλή Inuit 
$ 4 0 ε κα τ ο μμ ύ ρ ια ,  γ ι α  τ η ν  φ υλ ή 
Métis  $35εκατομμύρια και  γ ια τ ις 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς  π ο υ  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν 
τους ιθαγενείς αλλά και αυτούς που 
μένουν μακριά από τ ις  κοινότητ ε ς 
τους θα λάβουν $15εκατομμύρια.

Ο Καναδάς δεν θέλει τα 
αμερικανικά στρατεύματα κοντά 
στα σύνορα

Δ
ημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
ο Πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών, Donald Trump, 
προσπαθεί να τοποθετήσει 

στρατιώτες κοντά στα σύνορα λόγω 
φόβου από κοροναϊό. Η καναδική 
κυβέρνηση δήλωσε ότι «αντιτίθεται 
σθεναρά στην ιδέα της αποστολής αμε-
ρικανικών στρατευμάτων στα σύνορα 
για να αποτρέψει παράνομους μετανά-
στες, ως μέρος της αντίδρασης αυτής 
της χώρας στην πανδημία των κορονα-
ϊού».
«Στο κάτω-κάτω κάθε χώρα λαβαί-
νει τις δικές της αποφάσεις, αλλά εμείς 
θέλουμε μια άξια και σημαντική σχέση 
συνεργασίας και κάνουμε την θέση 
του Καναδά ξεκάθαρη», είπε μεταξύ 
άλλων η Αντιπρωθυπουργός, Chrystia 
Freeland.

Όπως έγραψε πρώτη η Global News, οι 
υπάλληλοι του Λευκού Οίκου συζητούν 
ενεργά για τη θέση στρατιωτών κοντά 
στα καναδικά σύνορα λόγω ανησυχιών 
για την ασφάλεια των συνόρων που σχε-
τίζονται με το COVID-19 - αυξάνοντας 
τις διπλωματικές εντάσεις και στις δύο 
πλευρές των συνόρων. Το CBC News 
αργότερα ανέφερε πως περίπου 1.000 
στρατιώτες είναι σε αναμονή για να 
μετακινηθούν στα σύνορα και με ειδικό 
εξοπλισμό να εντοπίζουν τυχόν παράνο-
μους μετανάστες. 
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζά-
στιν Τρουντό, ανέφερε πως τα σύνορα 
δίχως στρατιώτες έχουν ωφελήσει και 
τις δύο πλευρές την τελευταία δεκαετία. 
Και οι δύο χώρες έχουν απαγορεύσει τα 
άσκοπα τα ταξίδια λόγω της πανδημίας 
του κορωναϊού. 
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Μ
ε οδηγίες του Υπουργού Υγείας, έχουν 
δεσμευθεί από την κυπριακή βιομη-
χανία φαρμάκων «Remedica Ltd» ικα-
νοποιητικές ποσότητες του φαρμάκου 

Χλωροκίνης (Chloroquine), για κάλυψη των ενδεχο-
μένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων α-
ναγκών του πληθυσμού, τόσο για τους ασθενείς που 
το χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση χρόνιων πα-
θήσεων, όσο και για ενδεχόμενη χρήση του για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, αναφέρει το 
Υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωσή του.
Μέρος της ποσότητας του φαρμάκου αυτού, ήδη 
παραδόθηκε στις Αποθήκες Φαρμάκων της Διεύ-
θυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου 
Υγείας, ως δωρεά της εταιρείας «Remedica Ltd», 
την οποία το Υπουργείο Υγείας ευχαριστεί θερμά, 
συμπληρώνει η ανακοίνωση.
Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί, επίσης, το κοινό 
ότι η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από 14 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτή-
των και η οποία συστάθηκε για να συμβουλεύει τον 
Υπουργό Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, ετοιμάζει πρωτόκολλο για τη χρήση των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την 

αντιμετώπιση της υπό αναφοράς πανδημίας.
Το πρωτόκολλο, σημειώνει, αναμένεται ότι θα παρα-
δοθεί στον Υπουργό Υγείας αύριο και στη συνέχεια 
να εξεταστεί από την Επιτροπή Φαρμάκων, ως το 
αρμόδιο σώμα για την έγκριση πρωτοκόλλων φαρ-
μάκων, καθώς και τη χρήση των φαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται στα νοσηλευτήρια του δημόσιου 
τομέα.
Τονίζεται ότι για όσα σοβαρά περιστατικά χρήζουν 
άμεσης χρήσης οποιουδήποτε φαρμάκου, το οποίο 
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, οι θεράποντες ιατροί απευθύνονται στην 
Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών, η οποία διορί-
στηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και λαμβάνει 
αποφάσεις άμεσα.
Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι βρίσκε-
ται σε συνεχή επαφή τόσο με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας (WHO), όσο και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), παρακολου-
θώντας στενά όλες τις εξελίξεις για τη χρήση φαρμά-
κων σε διάφορες κλινικές μελέτες που διεξάγονται 
παγκοσμίως και έχουν στόχο την εξεύρεση αποτελε-
σματικής και ασφαλούς  φαρμακευτικής θεραπείας 
της πανδημίας COVID-19.

Σε ικανοποιητική ποσότητα η επάρκεια 
του φαρμάκου χλωροκίνης στην 
Κύπρο

ΟΑΥ: Απαγορεύεται η μετακίνηση 
και διαγραφή δικαιούχων από 
κατάλογο προσωπικών ιατρών

Α
παγορεύεται μετακίνηση δικαιούχων με-
ταξύ καταλόγων προσωπικών ιατρών (ΠΙ), 
καθώς και η διαγραφή δικαιούχου από τον 
κατάλογο οποιουδήποτε ΠΙ, σύμφωνα με 

ενημέρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο-
ΑΥ).
  Σε σχετική ανακοίνωση προστίθεται ότι οι πιο 
πάνω οδηγίες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διαρ-
κέσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την 
όποια το κράτος εφαρμόζει έκτακτα μέτρα διαχείρι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού.  
 «Ο Οργανισμός έχει ήδη καλέσει όλους τους προ-
σωπικούς ιατρούς να μην αποδέχονται αιτήματα 
εγγραφής στους καταλόγους τους από δικαιούχους 
που είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο άλλου προ-
σωπικού ιατρού και έχει απαγορεύσει τη διενέργεια 
διαγραφών από τους καταλόγους», σημειώνεται.
  Ο Οργανισμός καλεί όλους τους δικαιούχους να 
μην επιχειρούν αλλαγή προσωπικού ιατρού κατά 

την παρούσα περίοδο, έχοντας υπόψιν ότι συντρέ-
χει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν εκτός κατα-
λόγου προσωπικού ιατρού, πράγμα που θα πρέπει 
να αποφευχθεί.
  Επιπλέον, το κοινό ενημερώνεται ότι από κοινού το 
Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 
και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχουν εκδώ-
σει οδηγίες προς τους προσωπικούς ιατρούς για τον 
τρόπο διαχείρισης όλων των ασθενών τηλεφωνι-
κώς ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού από 
ύποπτα περιστατικά. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται 
ότι όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθούν τις 
οδηγίες των προσωπικών τους ιατρών.
  Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν έχει αντα-
πόκριση είτε από τον προσωπικό του ιατρό ή 
από τον αντικαταστάτη του οφείλει να ενημερώ-
σει τον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pdavailability@hio.org.cy ώστε να τύχει άμεσου χει-
ρισμού από τον Οργανισμό.

Τ
ην αποφασιστικότητα της Αστυνομίας να επιβάλει το νόμο και την ε-
φαρμογή των διαταγμάτων, εξέφρασε, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ,  ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, τονίζοντας ότι «δεν μπο-
ρούμε να αφήσουμε την ανευθυνότητα των λίγων να θέτουν σε κίνδυνο 

την υγεία των πολλών».
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι από την ημέρα που εκδόθηκε το πρώτο διάταγμα 
(εκδόθηκαν μέχρι σήμερα συνολικά 9 διατάγματα) με σκοπό τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Αστυνομία έχει διαφοροποιήσει τα προ-
γράμματα και τις προτεραιότητές της και έχει αναπροσαρμόσει ωράρια και την 
αριθμητική δύναμη των διαφόρων υπηρεσιών της Δύναμης σε κάθε επαρχία 
δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των διαταγμάτων.
Είπε ότι αυτό γίνεται με τη συνεργασία όλων των Αστυνομικών Διευθυντών 
των επαρχιακών με τους οποίους, όπως είπε, είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με 
θέμα την εφαρμογή και των τελευταίων μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση 
για απαγόρευση των αχρείαστων μετακινήσεων από τις έξι το απόγευμα. 
«Σε λίγο θα έχω κοντά μου τις διαταγές επιχειρήσεων της κάθε επαρχίας. 
Έχουμε εμπλουτίσει τις Αστυνομικές Διευθύνσεις των επαρχιών με περισσό-
τερο προσωπικό που νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο μέγι-
στο δυνατό βαθμό σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό 
της εξάπλωσης του ιού», είπε.
Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι έχει μετακινηθεί προσωπικό από άλλες υπηρεσίες 
που χειρίζονται θέματα ήσσονος σημασίας ή θέματα που ο χειρισμός τους 
μπορεί να τύχει κάποιας αναβολής για κάποιο χρονικό διάστημα. «Είμαστε 
έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της κοινωνίας για την προστασία της 
ζωής και της υγείας του κυπριακού κοινού», είπε.
Ερωτηθείς αν μετά τις 6 το απόγευμα θα βρίσκονται στους δρόμους αστυνομι-
κοί για έλεγχο συμμόρφωσης με το μέτρο της απαγόρευσης των αχρείαστων 
μετακινήσεων, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι «θα είμαστε πιο γρήγορα στους δρό-
μους, δεν θα μείνουμε την τελευταία στιγμή».
Όπως είπε, θα υπάρχει αυξημένη και αισθητή η παρουσία των αστυνομικών 
στους δρόμους, οι οποίοι θα προσπαθούν να διευκολύνουν αφενός τον κόσμο, 
αφετέρου δε θα διενεργούν αυστηρούς ελέγχους ούτως ώστε να εφαρμοστεί 
πλήρως και το τελευταίο διάταγμα.  Εξάλλου, είπε,  η Αστυνομία συνεχίζει να 
διενεργεί ελέγχους και στη βάση των προηγούμενων οκτώ διαταγμάτων.   
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ανευθυνότητα των λίγων να θέτουν σε κίν-
δυνο την υγεία των πολλών. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλουμε 
το νόμο και την εφαρμογή των διαταγμάτων με οποιοδήποτε τρόπο», τόνισε.
Απηύθυνε έκκλησης προς τους πολίτες να εφαρμόζουν τις οδηγίες που θα 
τους δίνει η Αστυνομία, οι οποίες είναι οι οδηγίες, όπως είπε, που έδωσε και 
ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και περιλαμβάνονται στα διατάγματα του 
Υπουργείου Υγείας.
Ερωτηθείς αν το έργο της Αστυνομίας θα συνδράμει και η Εθνική Φρουρά, 
είπε ότι «και προηγουμένως η Εθνική Φρουρά μας βοηθούσε στα δύο αερο-
δρόμια, κάποια μέλη (της Αστυνομίας) που υπήρχαν εκεί έχουν αποσπαστεί 
σε διάφορες Αστυνομικές Διευθύνσεις σε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να 
επιβάλουμε τα διατάγματα γιατί αυτή η προσπάθεια είναι κοινή και θα πρέπει 
να καταβάλλεται από όλους».
«Δεν είναι μόνο η Εθνική Φρουρά που δίνει αυτό τον αγώνα, όπως γνωρίζετε 
πολύ καλά, είναι και οι ιατρικές υπηρεσίες, το προσωπικό, η Πολιτική Άμυνα, η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Δημαρχεία, τα Κοινοτικά Συμβούλια»», είπε, προ-
σθέτοντας ότι «όλοι αυτοί έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί μας ή εμείς ήρθαμε 
σε επαφή μαζί τους για να μπορέσουμε να διεξάγουμε αυτό τον αγώνα ενα-
ντίον αυτού τα του αόρατου εχθρού. Θα πρέπει να νικήσουμε αυτό τον αγώνα 
και τη μάχη, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα καταφέρουμε».

Αρχηγός Αστυνομίας: Η 
Αστυνομία αποφασισμένη 
να εφαρμόσει και το 
τελευταίο διάταγμα 

εδώ Κύπρος
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Δύο σχέδια με στόχο 
τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας και την αποφυγή 
χρεοκοπιών κατά την 
περίοδο της διαχείρισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, 
ενέκρινε σήμερα το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

Ό
πως ανακοίνωσε ο Υ-
πουργός Οικονομικών 
Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, το πρώτο σχέδιο 

αφορά αναστολή της αποπληρω-
μής δόσεων των δανείων για πε-
ρίοδο εννέα μηνών μέχρι 31. 12. 
2020. Το δεύτερο αφορά την πα-
ραχώρηση κυβερνητικών εγγυή-
σεων μέχρι 2 δις ευρώ προς τις 
τράπεζες για παραχώρηση νέων 
χαμηλότοκων δανείων και επιδό-
τηση μέρος του επιτοκίου.  
Ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι με αυτό 
επιχορηγείται το παζάρι μέσω του 
τραπεζικού συστήματος και όχι το 
ίδιο το τραπεζικό σύστημα.
Ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για τεράστια 
πρόκληση για την οικονομία 
αφού απειλούνται χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και χιλιάδες πτωχεύσεις 
και είπε ότι χρειάζονται γενναία 
οικονομικά μέτρα, τα οποία θα 
έχουν τεράστια αντίκτυπο στα 
δημόσια οικονομικά, αλλά θα 
αποτρέψουν μια βαθιά και παρα-
τεταμένη κρίση και θα επιτρέ-
ψουν μια πιο γρήγορη ανάκαμψη 
και επιστροφή στην ομαλότητα με 
το τέλος της πανδημίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, είπε, η Κυβέρνηση 
καλείται να χρησιμοποιήσει όλο 
το οπλοστάσιο που διαθέτει για 
να απορροφήσει ένα σημαντικό 
μέρος των οικονομικών κραδα-
σμών.
Ανέφερε ότι παρά την έγκαιρη 
έγκριση ενός τολμηρού πακέτου 
μέτρων, λόγω των νέων δεδο-
μένων με τους περαιτέρω περι-

ορισμούς προέβησαν με την Υπ. 
Εργασίας σε νέα διαβούλευση με 
τα κόμματα η οποία θα ολοκλη-
ρωνόταν σε τηλεδιάσκεψη την 
Πέμπτη. Σύμφωνα με τις αποφά-
σεις των πολιτικών κομμάτων και 
της Βουλής, τα σχέδια θα συζη-
τηθούν αύριο στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Οικονομικών 
με προοπτική να ψηφιστούν από 
την Ολομέλεια το απόγευμα της 
Παρασκευής.
Είπε επίσης ότι το ΥΠΟΙΚ το περα-
σμένο διάστημα εργάστηκε σε 
πλήρη συντονισμό και συνερ-
γασία με την Κεντρική Τρά-
πεζα, ούτως ώστε να συνδυά-
σουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, τόσο τα νομισματικά όσο 
και τα δημοσιονο-
μικά εργαλεία, σε 
ένα κοινό μέτωπο, 
στον πόλεμο κατά 
των οικονομικών 
επιπτώσεων από 
την πανδημία του 
κορωνιού.
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 
σ τ ις νομοθεσ ίες 
που εγκρίθηκαν από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σήμερα, είπε ότι 
η πρώτη αφορά την αναστολή 
μέσω νόμου και διατάγματος του 
Υπουργού Οικονομικών της απο-
πληρωμής δόσεων κεφαλαίου 
και τόκων για δάνεια προς χρη-
ματοοικονομικούς οργανισμούς, 
για περίοδο εννέα μηνών μέχρι 
31.12.2020.  Από την αναστολή 
καλύπτονται πέραν των επιχειρή-
σεων τα φυσικά πρόσωπα και οι 
αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι 
ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους. Πέραν των τραπεζών καλύ-
πτονται και πιστωτικά ιδρύματα 
όπως οι εταιρείες διαχείρισης 
δανείων, οι ασφαλιστικές εται-
ρείες και ο ΚΟΑΓ. Όπως είπε στο 
τέλος της περιόδου τα δεδομένα 
θα επαναξιολογηθούν και ανά-

λογα με τις αποφάσεις των αρμο-
δίων ευρωπαϊκών οργάνων θα 
αναπροσαρμοστούν.
Εξήγησε ότι για την εφαρμογή του 
μέτρου θα πρέπει να γίνει γρα-
πτό αίτημα στους χρηματοοικο-
νομικούς οργανισμούς. Επίσης με 
γραπτό αίτημα θα αναστέλλεται η 
υποχρέωση εταιρειών και αυτο-
τελώς εργαζομένων για υποβολής 
ελεγμένων λογαριασμών στις τρά-
πεζες για το 2019.
Πρόσθεσε ότι η απόφαση για 
αναστολή δόσεων δεν θα επιχο-
ρηγεί τις τράπεζες αλλά την πραγ-
ματική οικονομία, τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις που αδυνα-
τούν να αντεπεξέλθουν των υπο-
χρεώσεών τους, για να επιβι-

ώσουν λόγω της 
δραματικής μείω-
σης των εισοδημά-
των τους.  
Από την άλλη οι 
τράπεζες, είπε, ενώ 
θα έχουν κόστος 
λόγω της αναστο-
λής  κα τα βολής 
δόσεων, δεν ανα-

μένεται να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα βιωσιμότητας λόγω της 
ευελιξίας που παρέχεται από 
αποφάσεις της Κεντρικής Τράπε-
ζας Κύπρου (ΚΤΚ) και των αρμό-
διων ευρωπαϊκών νομισματικών 
αρχών.

Παραχώρηση κυβερνητι-
κών εγγυήσεων
Η δεύτερη Νομοθεσία που εγκρί-
θηκε, αφορά την παραχώρηση 
Κυβερνητικών Εγγυήσεων συνο-
λικού ποσού μέχρι δύο δισεκα-
τομμυρίων ευρώ με σκοπό:
(α) την παραχώρηση νέων 
χαμηλότοκων δανείων ύψους 
€1.750.000.000 σε Επιχειρήσεις 
και Αυτοτελώς Εργαζόμενους για 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων από τα μέτρα που 

λήφθηκαν για αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, και
(β) την επιδότηση μέρους του 
επιτοκίου σε φυσικά πρόσωπα, 
αυτοτελώς εργαζομένους και επι-
χειρήσεις ύψους €250.000.000.
Οι βασικές αρχές της παραχώ-
ρησης των κυβερνητικών εγγυή-
σεων καλύπτονται στον Νόμο ενώ 
οι διάφοροι παράμετροι και όροι 
της παραχώρησης και χρήσης 
των κυβερνητικών εγγυήσεων, 
θα εκδίδονται με Διάταγμα του 
Υπουργού Οικονομικών το οποίο 
δύναται να αναθεωρείται σε τακτή 
βάση αναλόγως των επικρατου-
σών συνθηκών, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Όπως έχω ήδη αναφέρει, οι 
κυβερνητικές εγγυήσεις παραχω-
ρούνται για την αύξηση της ρευ-
στότητας στην πραγματική οικο-
νομία και δεν θα μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται για την αποπλη-
ρωμή υφιστάμενων δανείων. Θα 
μπορούν όμως  να χρησιμοποι-
ούνται για τόκους υφισταμένων 
δανείων, τα οποία είναι μέρος του 
υφιστάμενου προγράμματος», 
ανέφερε ο Υπουργός.
Εξήγησε ότι οι κυβερνητικές εγγυ-
ήσεις θα καλύπτουν το 70% των 
ζημιών που δυνατόν να προκύ-
ψουν από τα πιο πάνω δάνεια και 
οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% 
ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι 
εξασφαλισμένο ή μη.
Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια 
από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια 
εξαιρουμένων των τρεχούμε-
νων λογαριασμών που η μέγιστη 
διάρκεια της εγγύησης θα είναι το 
1 έτος.
Η διαδικασία παραχώρησης των 
κυβερνητικών εγγυήσεων προς 
τα πιστωτικά ιδρύματα θα αρχίσει 
από τις αρχές Απριλίου και ανα-
μένεται ότι η παραχώρηση των 
πρώτων δανείων θα ξεκινήσει 
αρχές Μαΐου του 2020.

εδώ Κύπρος

Πολύ ικανοποιημένος από 
την εφαρμογή των μέτρων 
που προβλέπονται στο διά-
ταγμα του Υπουργού Υγείας 
με βάση το οποίο απαγο-
ρεύον τα ι  ο ι  α χ ρε ίασ τ ε ς 
μετακινήσεις, με σκοπό την 
παρεμπόδιση της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού, ε ίναι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο 
οποίος είχε την ευκαιρία να 
διαπισ τώσει ιδίοις όμμασι 
την κατάσταση στη Λευκω-
σία.
 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος,  Κυριάκος  Κούσ ιος , 
δήλωσε σ το ΚΥΠΕ πως ο 
Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
διακινήθηκε με το όχημά του 
σ την πρωτεύουσα, «χωρίς 
πολλή συνοδεία, χωρίς σει-
ρήνες και χωρίς φάρους για 
να δει πώς εφαρμόζονται τα 
μέτρα και να έχει ιδίαν αντί-
ληψη για την κατάσταση».
 
Κληθείς να πει αν ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας είναι 
ικανοποιημένος από αυτό 
που είδε, ο κ. Κούσιος απά-
ντησε: «Πολύ ικανοποιημέ-
νος».
 
Ερωτηθείς για το πρόβλημα 
π ο υ  δ ημ ιο υ ργ ήθ ηκε  μ ε 
το σύσ τημα εξασφάλισης 
βεβαιώσεων μέσω SMS για 
τη διακίνηση των πολιτών, ο 
κ. Κούσιος είπε πως γίνονται 
κάποιες αναβαθμίσεις σ το 
σύστημα καθώς και κάποιες 
διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με τον τ ρόπο λήψης των 
μηνυμάτων κλπ που θα ανα-
κοινωθούν εντός των επόμε-
νων ωρών.
 
Ο Εκπρόσωπος είπε πως επί-
σης πως ο Πρόεδρος Ανα-
σ τασ ιάδης  βρίσκε τα ι  σ ε 
συνεννόηση με τους Υπουρ-
γούς για τα διάφορα θέματα 
που προκύπτουν και χρή-
ζουν αντιμετώπισης.

Πολύ 
ικανοποιημένος 
ο Πρόεδρος από 
την εφαρμογή των 
μέτρων

Μορατόριουμ καταβολής δόσεων και κρατικές 
εγγυήσεις για τόνωση της ρευστότητας
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Ο διεθνής οργανισμός διαπιστώνει 
«πολύ μεγάλη επιτάχυνση» της 
μετάδοσης του κορωνοϊού στις ΗΠΑ 
την ώρα που ο Τραμπ σκέφτεται 
να «σπάσει» την καραντίνα για 
να σώσει την οικονομία - Ακτίνα 
ελπίδας για την Ιταλία βλέπει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

Μ
ία ακτίνα ελπίδας βλέπει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υ-
γείας στην μείωση του αριθ-
μού των νέων κρουσμάτων 

στην Ιταλία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι 
είναι ακόμη «πολύ, πολύ νωρίς».
Ο διεθνής οργαν ισμός διαπισ τώνει 
παράλληλα «πολύ μεγάλη επιτάχυνση» 
της μετάδοσης του κορωνοϊού στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν τις προϋ-
ποθέσεις να εξελιχθούν σε νέο επίκεντρο 
της επιδημίας.
Οταν ερωτήθηκε αν οι ΗΠΑ μπορούν 
να γίνουν το νέο επίκεντρο, η εκπρόσω-
πος του ΠΟΥ Μάργκαρετ 
Χάρις απάντησε: «Αυτήν 
την στιγμή διαπιστώνουμε 
μεγάλη αύξηση των κρου-
σμάτων στις ΗΠΑ. Αρα 
υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις».

Στη Νέα Υόρκη το 
5% των κρουσμάτων 
παγκοσμίως
Η Νέα Υόρκη είναι το επίκεντρο του κορω-
νοϊού στις ΗΠΑ με τον Covid- 19 να σκοτώ-
νει πάνω από έναν πολίτη κάθε ώρα που 
περνάει, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά 
ΜΜΕ.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορω-
νοϊού έχουν αυξηθεί δραματικά στη 
Νέα Υόρκη, καθώς τόσο ο κυβερνήτης, 
Αντριου Κουόμο όσο και ο δήμαρχος 
Μπιλ ντε Μπλάζιο ζήτησαν επείγουσα και 
καλύτερη βοήθεια από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πρόβλεψη του κυβερνήτη της 
Νέας Υόρκης, στο επόμενο χρονικό διά-
στημα αναμένεται να νοσήσει περίπου το 
80% του πληθυσμού.
Τις τελευταίες 24 ώρες , το 85% των 
νέων κρουσμάτων προέρχονταν από την 
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από 
αυτά, το 40% αφορά τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, είπε η εκπρόσωπος.
Συνολικά, η παγκόσμια εξάπλωση της 

επιδημίας Covid-19 επιταχύνεται πολύ 
και αναμένονται μεγάλες αυξήσεις στον 
αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων 
από τα σημερινά 334.981 κρούσματα και 
τους 14.510 θανάτους, προειδοποίησε η 
εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Ο Τραμπ «σπάει» την καραντίνα 
στις ΗΠΑ για να σώσει την οικο-
νομίαΣτο μεταξύ, έτοιμος να «σπάσει» 
την καραντίνα και να άρει τα περιοριστικά 
μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλω-
σης του νέου κορωνοϊού, δήλωσε ο πρόε-
δρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ 
Τραμπ, προκειμένου να διασώσει την αμε-
ρικανική οικονομία και να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της, όπως δήλωσε από 
το προεδρικό βήμα στον Λευκό Οίκο.
Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εμφανίζε-
ται και πάλι να κάνει στροφή 180 μοιρών, 
επιστρέφοντας στη λογική της «θυσίας» 
όσων αρρωστήσουν, αρκεί να μην πλη-
γεί περισσότερο η οικονομία της χώρας, 
παρ’ ότι μόλις χθες ζητούσε επιτακτικά 

από τους Αμερικανούς 
να τηρήσουν τα περιορι-
στικά μέτρα και ενέκρινε 
την καθολική καραντίνα σε 
περιοχές με πολλές δεκά-
δες εκατομμύρια πληθυ-
σμό, όπως η Καλιφόρνια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε 
ότι σε τρεις εβδομάδες 
είναι διατεθειμένος να 

άρει το μέτρο του περιορισμού, προκειμέ-
νου να επανεκκινηθεί η αμερικανική οικο-
νομία και να μην προκληθεί μεγαλύτερη 
ζημιά.
«Η χώρα μας δεν κτίστηκε για να είναι σε 
καραντίνα. Αν το αφήσουμε στους για-
τρούς, θα μας πουν κλείστε το. Κλείστε όλον 
τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε 
αυτό», κουνώνοντας με χαρακτηριστικό 
τρόπο τα χέρια του, ώστε να δώσει ακόμη 
μεγαλύτερη έμφαση στις δηλώσεις του.
Η πρόθεση του προέδρου να «σπάσει» 
την καραντίνα στις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά 
αμφίβολο αν θα τύχει ανταπόκρισης από 
τους κυβερνήτες των όλιτειών, ιδιαίτερα 
εκείνων που έχουν πληγεί σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό από την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού.
Ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι αν ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος βιαστεί να σπάσει την 
καραντίνα νωρίτερα, ίσως προκαλέσει ένα 
ντόμινο εξελίξεων σε όλον τον πλανήτη, 
που θα αποδειχθεί καταστροφικό.

ΠΟΥ: Οι ΗΠΑ εν δυνάμει το νέο 
επίκεντρο της επιδημίας 

Στη δίνη της πρωτοφανούς αυτής επιδη-
μιολογικής κρίσης, ο Σωτήρης Τσιόδρας- 
μέχρι πρότινος άγνωστος στο ευρύ κοινό- 
απολαμβάνει τη δημοφιλία ενός ροκ σταρ. 
Δεν πρόκειται για εγχώριο φαινόμενο. Και 
στις υπόλοιπες δοκιμαζόμενες χώρες, ο ιός 
αυτός έχει αναδείξει φρέσκα πρόσωπα της 
επιστημονικής κοινότητας. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το πρόσωπο των τελευταίων ημερών είναι 
ο Κρίστιαν Ντρόστεν. Κορυφαίος λοιμω-
ξιολόγος και επικεφαλής του Ινστιτούτου 
Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Charité του Βερολίνου έχει ανα-
λάβει τον ρόλο του συμβούλου της κυβέρ-
νησης στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ο 
ψηλόλιγνος άνδρας με τα χαρακτηριστικά 
σγουρά μαλλιά είναι μόλις 48 ετών. Κανείς, 
όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 
εμπειρία του, καθώς είναι ένας από τους 
ελάχιστους επιστήμονες που ανακάλυ-
ψαν τους μολυσματικούς παράγοντες που 
ευθύνονται για την επιδημία Sars. Πράος, 
επικοινωνιακός και γεμάτος αυτοπεποί-
θηση έχει κερδίσει το προσωνύμιο «ο 
εθνικός μαχητής κατά του κορωνοϊού».

ΙΣΠΑΝΙΑ
Δεν είναι η πρώτη φορά που όλα τα βλέμ-
ματα είναι στραμμένα στον Φερνάντο 
Σιμόν, αξιωματούχο του εθνικού κέντρου 
υγειονομικού συναγερμού. Ο γνωστός επι-
δημιολόγος εξοικειώθηκε με τη δημοσιό-

τητα, όταν το 2014 μία νοσοκόμα στη χώρα 
νόσησε από τον ιό Έμπολα. Ήταν εκείνος 
που έβαλε φρένο στις πανικόβλητες αντι-
δράσεις. Μετά την άφιξη και επέλαση του 
κορονοϊού στην χώρα της Ιβηρικής επα-
νήλθε στο προσκήνιο.

ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και δεν αρέ-
σκεται στο να μοιράζεται τα φώτα της 
δημοσιότητας, έχει αναγκαστεί να δώσει 
χώρο στον Άντονι Φαούτσι. Ο δρ Αντονι 
Φαούτσι εργάζεται 19 ώρες την ημέρα, αν 
και 79 ετών. Η ηλικία του δεν τον εμποδίζει 
να τρέχει δέκα χιλιόμετρα την ημέρα. Είναι 
γνωστός μαραθωνοδρόμος. Έχει συνεργα-
στεί με έξι προέδρους και θεωρείται ιδι-
αίτερα σημαντικός ο ρόλος του στη μάχη 
κατά του HIV/AIDS. Το 2019, η μηχανή του 
Google τον ανέδειξε 41ο επιστήμονα σε 
δημοφιλία.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το Βρετανικό κοινό μόλις ανακάλυψε τον 
κορυφαίο ιατρικό σύμβουλο της κυβέρνη-
σης Κρις Γουίτι. Ο ίδιος, όμως, αντιμετωπί-
ζεται προ πολλού ως σταρ στους κύκλους 
της ιατρικής κοινότητας. ο 53χρονος επιδη-
μιολόγος Γουίτι, ήταν καθηγητής δημόσιας 
και διεθνούς υγείας στη Σχολή Ιατρικής του 
Λονδίνου, πριν διοριστεί ως επικεφαλής 
ιατρός στην Αγγλία και επικεφαλής ιατρικός 
σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, λίγους μήνες νωρίτερα.

Κορωνοϊός: Ποιοι είναι οι 
«ομόλογοι» του Σωτήρη 
Τσιόδρα

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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Φ
τάνει μέχρι και τα 20.000 δολά-
ρια η θεραπεία για τον κορονοϊό 
στις ΗΠΑ.
Μπορεί το τεστ για τον κορονοϊό 

Covid-19 να παρέχετε δωρεάν στις ΗΠΑ, 
όμως το κόστος της θεραπείας για όσους 
είναι «θετικούς» μπορεί να φτάσει μέχρι και 
τα 20.000 δολάρια!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Market Watch, μία πρόσφατη ανάλυση 
του ιδρύματος «Peterson-Kaiser Family 
Foundation» (Peterson-KFF), όσοι έχουν 
ιατρική κάλυψη μέσω του εργοδότη τους 
μπορεί να κληθούν να πληρώσουν περισ-
σότερα από 1.300 δολάρια, από την τσέπη 
τους, αν χρειαστεί να κάνουν εισαγωγή σε 
νοσοκομείο, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι 

και τα 20.000 δολάρια, για όσους δεν έχουν 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ένας νόμος 
που πέρασε από το Κογκρέσο επιτρέπει σε 
όλους τους πολίτες να εξεταστούν δωρεάν, 
όμως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το 
επόμενο βήμα. 
Τα θετικά κρούσματα θα πρέπει να φροντί-
σουν μόνα τους, για τη θεραπεία, η οποία 
μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες δολά-
ρια. 
«Τα ιατρικά χρέη είναι ήδη ένα σημαντικό 
ζήτημα στις ΗΠΑ, ειδικά για του ανθρώπους 
που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
ή αυτούς με μακροχρόνιες ακριβές θερα-
πείες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 
ανάλυση του ιδρύματος Peterson-KFF.

διεθνή νέα

H 
οικονομική δρασ τηριότη-
τα του ιδιωτικού τομέα κα-
τέρρευσε όπως ήταν αναμε-
νόμενο σε ιστορικό χαμηλό 

στην ευρωζώνη καθώς η πανδημία του 
κορωνοϊού μετατράπηκε σε πρωτοφα-
νή οικονομική κρίση με ταυτόχρονο 
πάγωμα της αγοράς σε όλο τον πλα-
νήτη.
Η τελευταία εκτίμηση του δείκτη PMI 
της IHS Markit, που αποτελεί το πιο 
αξιόπιστο οικονομικό βαρόμετρο της 
πραγματικής οικονομίας και της ανά-
πτυξης, βούτηξε σ την τ ιμή 31,4 το 
Μάρτιο από 51,6 το Φεβρουάριο.
Σημειώνε ται ότ ι τ ιμέ ς άνω του 50 
παραπέμπουν σε αυξηση της οικονο-
μικής δραστηριότητας και ανάπτυξη, 
ενώ τ ιμές κάτω του 50 υποννοούν 
συρρίκνωση τζίρου και οικονομίας. 
Η ένδειξη 31,6 είναι η χαμηλότερη 
ένδειξη που έχει καταγραφεί ποτέ από 
τη δεκαετία του 1990 όταν ξεκίνησαν 
οι συγκεκριμένοι δείκτες.
“Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε 
ολόκληρη την Ευρωζώνη κατέρρευσε 
κατά πολύ περισσότερο από ότι είχε 
καταρρεύσει σ το αποκορύφωμα της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρί-
σης” είπε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικε-
φαλής οικονομολόγος της IHS Markit. 
“Είδαμε απότομη βουτιά στη Γαλλία, 
τη Γερμανία και στην υπόλοιπη ευρω-
ζώνη καθώς οι κυβερνήσεις λάμβα-
ναν όλο και πιο αυστηρά μέτρα για να 
ελέγξουν την επέκταση του κορωνο-
ϊού.
Ο επιμέρους δείκτης PMI για τις υπη-
ρεσ ίε ς  βού τ ηξ ε  ακόμα περισσό -
τερο, στο 28,4 το Μάρτιο από 52,6 το 
Φεβρουάριο. Πρόκειται επίσης για τη 
χαμηλότερη τιμή που έχει ποτέ κατα-
γραφεί και παραπέμπει ουσιαστικά σε 
ουσιαστικό “σβήσιμο” της οικονομίας 
της Ευρωζώνης.
Ο επιμέρους δείκτης PMI μεταποίη-
σης, υποχώρησε κατά ελαφρώς μικρό-
τερο ρυθμό, σ το 44,8 – παραμένει 
ωστόσο η χαμηλότερη ένδειξη από την 
εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ο σύνθετος δείκτης είναι ένας σταθ-

μισμένος μέσος όρος της δραστηριό-
τητας του ιδιωτικού τομέα και οι τιμές 
κάτω του 50 αν τανακλούν επιδε ί-
νωση συνθηκών σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα. Ο δέικτης βασίζεται 
σε συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια 
που συμπληρώθηκαν μεταξύ 12 και 23 
Μαρτίου.

Γερμανία
Στη Γερμανία ο συνδυαστικός δείκτης 
PMI υποχώρησε με ρυθμό ρεκόρ στο 
37,2 από 50,7 – οι γερμανικές υπηρε-
σίες κατέγραψαν τη χειρότερη επίδοση 
της ιστορίας τους.
Ρεκόρ πτώσης της οικονομικής δρα-
στηριότητας και στη Γαλλία, στο 30,2 
οι δείκτες.

Τα χειρότερα έρχονται
Οικονομολόγοι και αναλυτές λένε ότι 
δεν έχει καταγραφεί το πλήρες μέγε-
θος των συνεπε ιών του κορωνο -
ϊού στην οικονομική δραστηριότητα. 
Ο Τζακ Αλεν Ρε ινολν τ ς ε ίπε σ τους 
Financial Times ότι η βύθιση των δει-
κτών είναι τόσο μεγάλη που οποιαδή-
ποτε άλλη στιγμή θα έμοιαζε με λάθος 
στο γραφικό.

Goldman Sachs: Ύφεση 9% 
στην Ευρωζώνη
Η Goldman Sachs μείωσε τις προβλέ-
ψεις της γ ια το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, 
εκτιμώντας ότι η οικονομία θα συρρι-
κνωθεί με ρυθμό 9% φέτος, (4% στο 
πρώτο τρίμηνο και 11,6% στο δεύτερο 
μέχρι στιγμής). Επίσηςαναφέρει ότι τα 
ελλειμματα στους προϋπολογισμούς 
θα φουσκώσουν σε πολλές χώρες.
Η πιο έν τονη ύφεση θα λαβει χώρα 
στην Ιταλία και την Ισπανία – οι ανα-
λυτές της Goldman Sachs προβλέπουν 
ύφεση 11,6% και 9,7% αν τ ίσ τοιχα. 
Ύφεση για τη Γερμανία στο 8,9%.
Πάν τως οι  αγορέ ς  σ την  Ευρώπη 
σήμερα αντιδρούν θετικά καθώς γίνε-
ται αντιληπτή η χωρίς όρια ρευστότητα 
που παρέχει η ομοσπονδιακή τράπεζα 
των ΗΠΑ και θα ενισχύσει άμεσα τα 
χρηματιστήρια.

Ευρωζώνη: Καταρρέει ο ιδιωτικός 
τομέας – Χειρότεροι και από το 
2008 οι δείκτες PMI
Oι πλέον αξιόπιστoi δείκτες για την πραγματική οικονομία PMI βούτηξαν στις 
μικρότερες τιμές από τότε που δημιουργήθηκαν - Παραπέμπουν σε χωρίς 
προηγούμενο ύφεση - Πτώση 9% στο ΑΕΠ Ευρωζώνης εκτιμά η Goldman Sachs

ΗΠΑ: Μέχρι και 20.000 δολάρια 
η θεραπεία για τον κορονοϊό
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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 βοηθάμε το παιδί να 
ελαττώσει τα ξεσπάσματα 

θυμού;

Ό
λοι έχουμε κληθεί να αντιμετω-
πίσουμε άσχημες καταστάσεις 
ή συμπεριφορές στην καθημε-
ρινότητά μας, που μας θύμω-

σαν, μας πλήγωσαν ή μας στεναχώρησαν. 
Παρόμοιες καταστάσεις θα αντιμετωπί-
σουν και τα παιδιά και τότε είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για να τα βοηθήσετε να κα-
τανοήσουν τι είναι τα συναισθήματα και 
πώς μπορούν να τα διαχειριστούν. 
Πολλά παιδιά, ήδη από την νηπιακή ηλι-
κία, ενδεχομένως να έχουν ξεσπάσματα 
θυμού όταν δεν μπορούν να καταφέρουν 
κάτι, όταν δεν παίρνουν αμέσως αυτό που 
ζητούν ενώ ο κατάλογος με τους λόγους 
μοιάζει ατελείωτος. 
Εσείς, ωστόσο, μπορείτε να βοηθήσετε 
το παιδί ώστε να μειώσει αυτά τα ξεσπά-
σματα. Το πιο σημαντικό βήμα σε αυτήν 
την διαδικασία είναι ο τρόπος που αντι-

δράτε στα συναισθήματα του παιδιού, 
καθώς ορισμένες φορές οι γονείς, δίχως 
να το καταλαβαίνουν «ενθαρρύνουν» 
αυτά τα ξεσπάσματα.

Τι είναι καλό να αποφεύγουμε
Την επιβράβευση για να ηρεμήσει: 
Εάν το παιδί μάθει να ηρεμεί μόνο για 
να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, είναι 
πολύ πιθανό να ξεσπά ώστε να κατα-
φέρει να πάρει αυτό που θέλει.
Υπερβολική προσοχή: Ενώ είναι 
σημαντικό να παρέχουμε την απα-
ραίτητη προσοχή και φροντίδα στο 
παιδί, είναι σημαντικό να μην το 
παρακάνουμε. Διαφορετικά, υπάρχει 
περίπτωση το παιδί να «ξεσπά» ώστε 
να τραβήξει πάνω του την προσοχή 
σας.
«Σταμάτα να κλαις»: Θα ήταν καλό να 
αποφύγετε την απότομη αυτή εντολή, 
καθώς ενδέχεται το παιδί να νιώσει 
πίεση, πράγμα που δεν θα το βοηθή-

σει να ηρεμήσει ενώ κλαίει. Παράλ-
ληλα, αν διαπιστώσει ότι το κλάμα 
του σας ενοχλεί, είναι πιθανόν να 
νομίσει ότι κάνει κάποιο λάθος, γεγο-
νός που θα εντείνει την ένταση και 
δεν θα την αποκλιμακώσει.

Τι είναι καλό να κάνουμε;
Τα παιδιά, ορισμένες φορές, μπο-
ρεί να νιώσουν έντονα οποιοδήποτε 
συναίσθημα, είτε αυτό είναι θετικό 
είτε αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση, 
είναι σημαντικό να μάθετε στο παιδί 
να ελέγχει τα συναισθήματά του, δια-
χωρίζοντας την συμπεριφορά του 
από αυτά. 

Όταν λοιπόν, νιώσει έντονο θυμό, 
μπορεί τε να δοκιμάσετε μαζί τα 
ακόλουθα για να το βοηθήσετε να 

διαχειριστεί όλα όσα νιώθει: 
Βαθιές ανάσες: Μάθετε στο παιδί να 
παίρνει βαθιές ανάσες για να βοηθά 
τον εαυτό να ηρεμήσει και να ελέγξει τα 
δάκρυά του.
Μετράμε αντίστροφα: Μία άλλη μέθο-
δος που μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
είναι να μετρήσει αντίστροφα από το 
δέκα, με τον αριθμό να ορίζεται βάσει 
του χρόνου που χρειάζεται για να ηρε-
μήσει.
Βρείτε τι ηρεμεί το παιδί: Συζητήστε με 
το μικρό σας για τα πράγματα που του 
αρέσει να κάνει. Ρωτήστε το ποιες είναι 
οι δραστηριότητες που το γεμίζουν χαρά. 
Μπορεί να είναι η επίλυση παζλ, ο χορός 
ή το τραγούδι. Οτιδήποτε και αν είναι 
γράψτε τα σε ένα χάρτι και εξηγήστε του 
ότι μπορεί να δοκιμάζει να κάνει κάτι 
από αυτά, όταν αισθάνεται άσχημα. Έτσι 
η ένταση θα φεύγει, το παιδί θα ηρεμεί 
και θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα 
τα συναισθήματά του.

Μ
ια πρόσφατη μελέτη αποδεικνύει 
ότι οι άντρες παντρεύονται πιο αρ-
γά σε σχέση με τις γυναίκες. Γιατί ά-
ραγε; Οι ερευνητές διαπίστωσαν ό-

τι πολλοί άντρες απολαμβάνουν όλα τα προνόμια 
και τα ευεργήματα του γάμου κι όταν απλά συζούν 
με κάποια γυναίκα.  Και λένε, αφού οι γυναίκες θέ-
λουν να παίζουν το ρόλο της συζύγου ακόμα και 
χωρίς τη δέσμευση των υποσχέσεων στο γάμο, οι 
άντρες δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάνε στην εκ-
κλησία. Και όταν, ύστερα από χρόνια που θα έχουν 
ζήσει μαζί, οδηγηθούν στο γάμο, αυτά τα ζευγάρια 
είναι πολύ πιο πιθανό να πάρουν διαζύγιο.

Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Αυτή είναι μια ερώτηση που ακούνε τα παιδιά όλην 
την ώρα. Και διασκεδάζουμε με τις απαντήσεις τους 
... γιατρός, δασκάλα, πυροσβέστης, μπαλαρίνα. Τι 
θα απαντούσαν όμως αν τους ρωτούσαμε όχι τι 
θέλουν να κάνουν για να ζήσουν αλλά ποιος ή ποια 
θα ήθελαν να γίνουν ως άτομα; Πιο πολύ τι χαρα-
κτήρα θα ήθελαν να έχουν και λιγότερο τι καριέρα 
θα ακολουθήσουν. Φανταστείτε το παιδί σας να 
απαντάει, «Θέλω να γίνω ένα άτομο  ακέραιο ... 
συνετό ... θαρραλέο και με αρχές. Θέλω να γίνω 
άνθρωπος υπομονής ... φιλεύσπλαχνος ... γενναι-
όδωρος ... τίμιος.» Μίλησε στο παιδί σου τι μπορεί 
να γίνει , τι χαρακτήρα μπορεί να διαπλάσει. Είναι 
καλό να θέλεις τα παιδιά σου να έχουν μια καλή 
καριέρα, αλλά είναι πιο σημαντικό να έχουν καλό 
χαρακτήρα.

Πατέρες, σκεφτήκατε για το κληρο-
δότημά σας;
Το Λεξικό λέει ότι κληροδότημα είναι κάτι που 
παίρνεις από κάποιον που έφυγε πιο πριν. Τι είδους 
κληροδότημα δημιουργείς εσύ; Δεν έχει σημασία 
πόσο πολύ δουλεύεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις, το 
κληροδότημά σου που θα διαρκέσει δε θα είναι τα 
υλικά πράγματα που θα αφήσεις πίσω. Εκείνο που 
θα διαρκέσει είναι το είδος της σχέσης που έχεις 
καλλιεργήσει με τα παιδιά σου. Αυτό θα επηρεάσει 
άμεσα όχι μόνο τα παιδιά σου, αλλά και γενεές ολό-
κληρες που θα ακολουθήσουν.

Ποιο είναι το αντίθετο του φόβου;
Αν νομίζεις ότι το αντίθετο του φόβου είναι  το 
θάρρος, ξανασκέψου το. Το πραγματικό αντίθετο 
του φόβου είναι η ειρήνη, η γαλήνη. Στον κόσμο 
μας σήμερα υπάρχουν τόσα για τα οποία πρέπει 

να φοβόμαστε και να ανησυχούμε. Και στην προ-
σωπική μας ζωή, υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας, 
ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος του άγνωστου. 
Η ειρήνη κι η γαλήνη πηγάζουν από την πίστη μας 
στο Θεό, καθώς και η βεβαιότητα κι η σιγουριά να 
ξέρεις ότι ο,τιδήποτε κι αν σου συμβεί, δεν έχεις να 
φοβηθείς γιατί δε θα το αντιμετωπίσεις μόνος σου/
μόνη σου. Πώς νιώθεις όταν είσαι πάνω στο roller 
coaster της ζωής; Αφήνεις τα χέρια σου ελεύθερα 
στον αέρα και νιώθεις ξένοιαστος/η και χαρού-
μενος/η; Ή είσαι σφιγμένος/η και φοβισμένος/η 
και κρατάς σφιχτά ττην μπάρα ασφαλείας; Θέλεις 
ειρήνη; Διάλεξε την πίστη.

Θέλεις να κρατήσεις τα παιδιά σου 
μακριά από τα ναρκωτικά; 
Θέλεις να προφυλάξεις το παιδί σου από τα ναρκω-
τικά; Μια πρόσφατη έρευνα από το Εθνικό Κέντρο 
για τη Χρήση και Κατάχρηση Ναρκωτικών λέει ότι 
το μυστικό είναι να είσαι γονιός που έχει διαρκώς 
το νου του. Τι σημαίνει αυτό; Είναι μια λίστα από 
δώδεκα πράγματα ... κι ο γονιός που έχει το νου του 
κάνει τουλάχιστο τα δέκα απ’ αυτά. Εδώ παραθέ-
τουμε τα πρώτα έξι: Οι γονείς που έχουν το νου τους 
παρακολουθούν τα παιδιά τους τι βλέπουν στην 
τηλεόραση και πώς χρησιμοποιούν το ίντερνετ, 
βάζουν περιορισμούς στα CDs που θ’ αγοράσουν, 
ξέρουν πού είναι τα παιδιά τους μετά το σχολείο και 
τα Σαββατοκύριακα, και τους αναθέτουν κάποιες 
δουλειές του σπιτιού. Παρακάτω θα δούμε τα υπό-
λοιπα από τη λίστα.  

Αν είσαι γονιός που δεν έχεις το νου 
σου – τα παιδιά σου θα έχουν πρό-
βλημα.  
Τα παιδιά με γονείς που δεν έχουν το νου τους είναι 
δυο φορές πιο πιθανό να καπνίσουν, να πιουν και 
να πάρουν ναρκωτικά.  Αυτό διαπίστωσε το Εθνικό 
Κέντρο για τη Χρήση και Κατάχρηση Ναρκωτικών. 
Κι εδώ έχουμε το δεύτερο μέρος από αυτά που 
πρέπει να κάνει ένας γονιός για να είναι κάθε στιγμή 
σε ετοιμότητα και να έχει το νου του: Να ξέρει με 
κάθε λεπτομέρεια τους βαθμούς και την επίδοση 
του παιδιού του στο σχολείο, να έχει ορισμένες 
ώρες που μπορεί το παιδί να είναι έξω, να τρώνε 
μαζί σχεδόν κάθε μέρα – χωρίς την τηλεόραση 
ανοιχτή, όταν το παιδί γυρνάει στο σπίτι από το σχο-
λείο να είναι κάποιος μεγάλος εκεί, να ξέρει ο γονιός 
πού είναι το παιδί του, και να πει στα παιδιά του ότι 
δε θα ανεχθεί τη χρήση κανενός ναρκωτικού.

Γιατί οι πιο πολλοί άντρες 
αργούν να παντρευτούν;
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υγεία

Ν
έα έρευνα ανέδειξε την ευερ-
γετική δράση της μουσικοθε-
ραπείας στην ταχύτερη βελτί-
ωση της ψυχικής υγείας καθώς 

και της συγκέντρωσης των ανθρώπων 
που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο
Νέα έρευνα μελέτησε την επίδραση της 
μουσικής, τόσο μέσω της απλής ακρό-
ασης όσο και με την εξάσκηση μου-
σικών οργάνων, σε ασθενείς που 
υπέστησαν εγκεφαλικό επεισό-
διο.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη 
αυτού του είδους, η οποία 
ανέδειξε την ευεργετική 
δράση της μουσικοθε-
ραπείας στην αποκατά-
σταση και τόνωση της 
εγκεφαλικής υγείας αλλά 
και την ψυχική διάθεση των 
ασθενών.
Το εγκεφαλικό επεισόδιο 
μπορεί να βλάψει τη σωμα-
τική και ψυχική υγεία του 
ανθρώπου βραχυπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα. 
Κινητικά προβλήματα, προβλή-
ματα στην ομιλία, εξασθένιση 
της μνήμης και των οπτικοα-
κουστικών ικανοτήτων απο-
τελούν απόρροια αυτής του 
σοβαρού συμβάντος. Στις 
βλάβες πρέπει να συνυπολογι-
στούν και όσα συμβαίνουν στη 
διανοητική κατάσταση του ασθε-
νούς, με τα συναισθήματα θυμού, 
άγχους ή κατάθλιψης έως και αλλα-
γές στην προσωπικότητα να γίνονται 
αισθητά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.
Τα ευρήματα της νέας μελέτης που 
δημοσιεύτηκαν στο Topics in Stroke 
Rehabilitation κρίνονται ενδιαφέροντα 
και ενθαρρυντικά. Όπως κατέδειξαν, η 
εξάσκηση έγχορδων και κρουστών μου-
σικών οργάνων όπως τα πλήκτρα και το 
τύμπανο, αλλά και η ακρόαση μουσικής 
από συσκευές όπως τα iPads, βελτίωσαν 
τη γενικότερη διάθεση των ασθενών και 
βοήθησαν στην συγκέντρωσή τους. Επι-
πλέον, οι μουσικοθεραπευτικές συνε-
δρίες συνέβαλαν στην αποκατάσταση 
της κινητικότητας των χεριών και των 

δακτύλων. Η συχνή επανάληψη διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο.
Η μελέτη διεξήχθη από τον Δρ. Alex 
Street του Πανεπιστημίου Anglia Ruskin 
και πραγματοποιήθηκε σε μια μονάδα 
φροντίδας και αποκατάστασης ασθε-
νών με εγκεφαλικό επεισόδιο 26 κλι-
νών στο νοσοκομείο Addenbrooke του 
Cambridge. Οι συνεδρίες Νευρολογικής 

Μουσικοθεραπείας πραγματοποιή-
θηκαν παράλληλα με τις υφιστάμε-
νες μεθόδους αποκατάστασης για 

ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, 
δηλαδή τη φυσικοθεραπεία, 
την εργοθεραπεία, τη λογοθε-
ραπεία και την κλινική ψυχολο-

γική υποστήριξη.
Στην έρευνα συμμετείχαν συνο-
λικά 177 ασθενείς, σε 675 συνε-
δρίες Νευρολογικής Μουσι-
κοθεραπείας σε διάστημα δύο 

ετών, με τις συνεδρίες να απο-
δεικνύονται ωφέλιμες έως πολύ 

βοηθητικές για τους 139 ασθενείς, 
συγγενείς και μέλη του προσωπι-

κού του νοσοκομείου.Από τους 
52 ασθενείς που συμπλήρωσαν 
τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

της διάθεσής τους ύστερα από μία 
συνεδρία, υπήρξε μια μείωση στις 
αρνητικές απαντήσεις (λυπημένος/η) 

και αύξηση στις θετικές (χαρούμε-
νος/η). Επιπλέον, οι λογοθεραπευτές 
παρατήρησαν αύξηση της συγκέ-

ντρωσης, ενώ φάνηκε πως η μουσι-
κοθεραπεία βοήθησε τους ασθενείς να 
ξεπεράσουν ταχύτερα τα αισθήματα 
θλίψης και κόπωσης που έπονται συχνά 
ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.
Στο πλαίσιο της μελέτης, μια σημαντική 
διαπίστωση ήταν η προθυμία των ίδιων 
των ασθενών να συμμετάσχουν στις 
συνεδρίες, με καθέναν να λαμβάνει 
μέρος σε τουλάχιστον πέντε κατά μέσο 
όρο.
Ωστόσο, όπως τόνισε ο Δρ. Richard 
Francis, επικεφαλής της μελέτης, τα στοι-
χεία προέρχονται από ένα μόνο νοσο-
κομείο αποκατάστασης και, καθώς 
συμπλήρωσε ο Δρ. Street, περισσότερη 
έρευνα κρίνεται απαραίτητη προς επίρ-
ρωση των συμπερασμάτων τους.

Α
ς δούμε τι κερδίζουμε χάρη στις επαρκείς ώ-
ρες ύπνου όσον αφορά την υγεία, το σωμα-
τικό βάρος, την ψυχική κατάσταση και πολλά 
ακόμη!

Λιγότερες θερμίδες
Όσο πιο ξεκούραστος ο ύπνος τόσο λιγότερες οι θερμί-
δες που καταναλώνουμε στη διάρκεια της ημέρας.

Λιγότερα νεύρα
Δεν είναι ιδέα μας ότι μετά από μια νύχτα λιγοστού 
ύπνου την επόμενη μέρα δεν είμαστε απλά πιο κουρα-
σμένοι και λιγότερο συγκεντρωμένοι, αλλά και πιο ευε-
ρέθιστοι. Η έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με υπερδιέ-
γερση της αμυγδαλής της περιοχής εκείνης του εγκεφά-
λου που σχετίζεται με την ανταπόκρισή μας σε αρνητι-
κές και δυσάρεστες εμπειρίες.

Λιγότερες ασθένειες
Την ώρα του ύπνου ο οργανισμός μας… εργάζεται και 
μάλιστα πυρετωδώς.  Τι ακριβώς κάνει; «Επεξεργάζε-
ται» όλες τις πληροφορίες για τους μικροοργανισμούς 
με τους οποίους ήρθε σε επαφή και «αποθηκεύει» τα 
δεδομένα ούτως ώστε να αντιδράσει ανάλογα όταν 
βρεθεί σε απειλή, πάντα με σκοπό την θωράκιση της 

άμυνας του ανοσοποιητικού.

Λιγότερα κενά μνήμης
Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος παγιώνει στη μνήμη 
τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, ενώ σύμφωνα με ερευ-
νητικά στοιχεία φαίνεται ότι ισχυροποιεί τις νευρωνι-
κές συνδέσεις καθιστώντας τον εγκέφαλο πιο ικανό να 
επεξεργαστεί και να αντιμετωπίσει τις επώδυνες κατα-
στάσεις.

Λιγότερα σημάδια φθοράς
Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύεται η αναπλαστική 
ικανότητα του δέρματος και επανορθώνονται οι φθορές 
που σημειώθηκαν στη διάρκεια της ημέρας.

5 σούπερ οφέλη για όσους κοιμούνται 
επαρκώς

Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Η 
θεραπεία που βελτιώνει 
την διάθεση και την 
συγκέντρωση των 
ασθενών

Απλά μέτρα προφύλαξης που οφείλουμε να κάνουμε δεύτερη φύση μας προτείνει ο Durland Fish επι-
δημιολόγος του Πανεπιστημίου Yale:
1 ) Πλένετε σε κάθε ευκαιρία τα χέρια σας με σαπούνι και ζεστό νερό για τα συνιστώμενα 20 δευτερόλεπτα. Οι περισσό-

τεροι ξεπλένουν στα γρήγορα τα χέρια τους για λίγα δευτερόλεπτα, μια αναποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση των 
ιών. Είκοσι δευτερόλεπτα κατ́ελάχιστο.
2)  Αποφύγετε να πιάνετε χρήματα. Τα χαρτονομίσματα που σας δίνουν μπορεί προηγουμένως να βρίσκονταν στα χέρια ενός 
φορέα του ιού. Χρησιμοποιείτε πλαστικό χρήμα (χρεωστική κάρτα) σε κάθε ευκαιρία.

3)  Έχετε μαζί σας το δικό σας στιλό για τις περιπτώσεις που πρέπει να βάλετε την υπογραφή σας.
4 ) Χρησιμοποιείτε το αριστερό χέρι αν είστε δεξιόχειρας για να ανοίγετε τις πόρτες και αποφύγετε 

εντελώς να πιάνετε τα πόμολα, όταν αυτό είναι εφικτό.
5 ) Χρησιμοποιείστε όχι το δάκτυλο αλλά τον κόμπο του μικρού σας δακτύλου για να πιέ-

σετε το κουμπί του ασανσέρ ή όποιο άλλο κουμπί. Αυτό το σημείο του δακτύλου είναι 
απίθανο να ακουμπήσει το πρόσωπό σας.

6) Αποφύγετε τις κουπαστές παρά μόνο αν πέφτετε! Είναι σύνηθες – και ασφα-
λές – να τις πιάνουμε καθώς χρησιμοποιούμε τις σκάλες, αλλά σκεφτείτε πόσοι 

άλλοι που έχουν βήξει ή φτερνιστεί τις έχουν πιάσει.
7) Χρησιμοποιείτε αντισηπτικά ελεύθερα σε συναντήσεις ή δημόσιους 
χώρους και αποφύγετε να μοιράζεστε έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που 
έχουν ακουμπήσει άλλοι πριν από εσάς.
8) Κρατήστε την αναπνοή σας αμέσως μόλις κάποιος δίπλα σας φτερ-
νιστεί ή βήξει και μετά απομακρυνθείτε κατά δύο μέτρα.
9)   Εάν βρίσκεστε σε ουρά και κάποιος πίσω σας βήχει ή φτερνίζεται 
αφήστε τον να περάσει μπροστά.

Κορωνοϊός: Εννέα απλά tips για να 
μειώσουμε την έκθεσή μας στον ιό

Πέντε φρούτα και λαχανικά γεμάτα βιταμίνη C 
που προφυλάσσει το αναπνευστικό

Μ
ε μία φρεσκοστιμμένη πορτοκαλάδα, ένα 
ακτινίδιο και μια πιπεριά την ημέρα μπο-
ρούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του ορ-
γανισμού μας σε βιταμίνη C η οποία θεω-

ρείται φρουρός του οργανισμού μας από τις λοιμώξεις του 
αναπνευστικού (η περιεκτικότητα αναφέρεται σε mg ανά 
100 γρ τροφίμου).

Πιπεριές (183 mg/ 100γρ)
Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες πιπεριάς. Όλες όμως θεω-
ρούνται πέρα από καλή πηγή βιταμίνης C.

Ακτινίδιο (92 mg/100γρ)

Περιέχοντας στην ίδια ποσότητα, σχεδόν διπλάσια ποσό-
τητα βιταμίνης C σε σύγκριση με τα πορτοκάλια

Μπρόκολο (89 mg/100γρ)
Θεωρείται από τα πλέον θρεπτικά λαχανικά.

Φράουλες (58 mg/100γρ)
Θεωρούνται ανοιξιάτικο φρούτο και αποτελούν μια από 
τις πλουσιότερες πηγές βιταμίνης C.

Πορτοκάλια (53 mg/100γρ)
Τελευταία της πεντάδας τα πορτοκάλια τα οποία όμως είναι 
η δημοφιλέστερη πηγή βιταμίνης C!
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απόψεις

Σ
τις  3 Φεβρουαρίου 1830 η Διάσκεψη του Λονδίνου δι-
ακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, πράξη 
η οποία συνιστούσε διεθνή αναγνώριση του Ελληνικού 
κράτους, και κατά συνέπεια την ίδρυση και την έναρξη 

της ύπαρξής του από την άποψη της διεθνούς κοινότητας.
Oι Μεγάλες Δυνάμεις, αρχικά, δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
για την επανάσταση του 1821. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία 
στη συνέχεια άρχισαν να δείχνουν θερμότερο ενδιαφέρον για την 
τύχη της Ελληνικής Επανάστασης μετα το 1826.  Μάλιστα προχώ-
ρησαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης (1826) 
που πρόβλεπε τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους. 

Από τα επιμέρους σχέδια έως την τελική ρύθμιση
1.Πρωτο  Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1827) Μετά την άρνηση 
της οθωμανικής πλευράς να δεχτεί τη ρύθμιση, του Πρωτοκόλ-
λου της Πετρούπολης (1826) η Βρετανία, η Ρωσία και η Γαλλία 
προχώρησαν στην υπογραφή της Ιουλιανής Σύμβασης του Λον-
δίνου (1827), η οποία έκανε λόγο για ίδρυση αυτόνομου Ελληνι-
κού κράτους. Αντιμετωπίζοντας τη νέα άρνηση του Σουλτάνου, 
οι Δυνάμεις προχώρησαν σε ναυτική σύγκρουση με την Οθω-
μανική αυτοκρατορία, τη ναυμαχία του Ναβαρίνου (1827), προ-
κειμένου να επιβάλλουν τους όρους τους.
Παρά την ένοπλη επέμβαση των Δυνάμεων, η οποία λειτούργησε 
υπέρ των Ελλήνων, πολλά προβλήματα έμεναν άλυτα: η ακριβής 
υπόσταση του νέου κράτους. Θα ήταν αυτόνομο, όπως επιθυ-
μούσαν οι Δυνάμεις ή ανεξάρτητο, όπως ήθελαν οι Έλληνες ποια 
εδάφη θα περιλάμβανε;, Φυσικά η Οθωμανική αυτοκρατορία 
δεν ήθελε να δεχτεί τη δημιουργία ελληνικού κράτους, οποιασ-
δήποτε μορφής.
2. Δεύτερο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Νοέμβριος 1828) 
ΙΣΘΜΟΣ: Η  Ελλάδα εκτείνεται μέχρι τον Ισθμό. Περιλαμβάνο-
νται στα σύνορά της «η Πελοπόννησος, αι παρακείμεναι νήσοι 
και αι κοινώς καλούμεναι Κυκλάδες». Προορίζεται να είναι αυτό-
νομη υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου.
3. Τρίτο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Μάρτιος 1829) ΒΟΛΟ-
Σ-ΑΡΤΑ: Προβλέπει τα ελληνο-οθωμανικά σύνορα στη γραμμή 
Αμβρακικού-Παγασητικού. Περιλαμβάνουν τη Στερεά Ελλάδα, 
την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Το νέο κράτος προβλέπεται να βρί-
σκεται υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου.
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1929 (υπογράφηκε στις 10-22 
Μαρτίου του 1829), περιείχε τον όρο ότι η Ελλάδα θα τελούσε 
υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης και καθοριζόταν ετήσιος 
φόρος προς τον σουλτάνο 1.500.000 γρόσια. Οριζόταν συνορι-
ακή γραμμή στο ύψος Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, ενώ 
προβλεπόταν επίσης κληρονομικός ηγεμόνας της Ελλάδας χρι-
στιανός, ξένος προς τις βασιλικές οικογένειες των τριών δυνά-
μεων, που θα εκλεγόταν «κατά συναίνεσιν των τριών Αυλών 
και της Οθωμανικής Πύλης». Στις  27 Ιουλίου του 1829 Οι Οθω-
μανική Πύλη απέρριπτε υπεροπτικά «την φιλική μεσιτείαν των 
ξένων Αυλών» και δεν δεχόταν «μηδέ και την υποτελή αυτο-
νομίαν των εν Πελοποννήσω Ελλήνων».  Ύστερα όμως από 18 
ημέρες, όταν οι Ρώσοι είχαν διαβεί τον Αίμο και πλησίαζαν προς 
την Ανδριανούπολη, η οθωμανική Πύλη έσπευσε να δηλώσει 
ότι «υπό αισθημάτων καλοκαγαθίας ορμωμένη, συγκατατίθε-
ται εις την Συνθήκην του Λονδίνου και δέχεται τας προτάσεις των 
Πρεσβευτών αλλά υπό όρους». Δηλαδή η Υψηλή Πύλη αναγκά-
στηκε να αποδεχθεί τις αποφάσεις του Λονδίνου όταν νικήθηκε 
οριστικά από τη Ρωσία.  Λίγες ημέρες αργότερα, στο στρατηγείο 

του Ρώσου αρχιστρατήγου στην Ανδριανούπολη, οι εκπρόσω-
ποι της οθωμανικής Πύλης υπέγραψαν το κείμενο της Συνθήκης 
της Ανδριανούπολη της 14ης Σεπτεμβρίου του 1829 και αποδέ-
χθηκαν τον καθορισμό της συνοριακής γραμμής Αμβρακικού – 
Παγασητικού κόλπου.
Παράλληλα, η όξυνση των σχέσεων των Δυνάμεων με την Οθω-
μανική αυτοκρατορία, εξαιτίας του αποτελέσματος της ναυμα-

χίας του Ναβαρίνου, οδήγησε στην έκρηξη ενός νέου Ρωσο-
τουρκικού πολέμου (1828-1829). Οι ρωσικές στρατιές όχι μόνο 
νίκησαν τον τουρκικό στρατό αλλά και έφτασαν λίγα χιλιόμετρα 
έξω από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, η Ρωσία, πανίσχυρη τόσο 
απέναντι στο Σουλτάνο όσο και απέναντι στις άλλες Δυνάμεις, 
φαινόταν έτοιμη και ικανή να λύσει μόνη της το Ελληνικό Ζήτημα 
επιβάλλοντας μια λύση που θα της εξασφάλιζε τα μεγαλύτερα 
οφέλη.
Αντιμέτωπες με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Μ. Βρετανία και η Γαλ-
λία συμφώνησαν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους.
Σημαντικό ρόλο στην κατάληξη αυτή έπαιξε και ο Ιωάννης Καπο-
δίστριας , Κυβερνήτης της Ελλάδας από το 1828, που ασκούσε 
διπλωματικές πιέσεις στις Δυνάμεις.
Έτσι η ελληνική επικράτεια θα περιλάμβανε τα εδάφη που βρί-
σκονταν νότια της γραμμής που ενώνει τους ποταμούς Αχελώο 
και Σπερχειό (συνοριακή γραμμή Αχελώου-Σπερχειού). Τελικά, 
η δημιουργία της Ελλάδας, του ανεξάρτητου νεοελληνικού κρά-
τους, ήταν αποτέλεσμα δύο, κυρίως, παραγόντων: από τη μια 
πλευρά του πολύχρονου και πολυαίμακτου αγώνα των Ελλήνων 
για Ανεξαρτησία, που ξεκίνησε με την Επανάσταση του 1821 και 
από την άλλη πλευρά των διαβουλεύσεων και της παρέμβασης 
των ισχυρών Δυνάμεων της εποχής.
4. Τέταρτο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Φεβρουάριος 1830) ΑΧΕ-
ΛΩΟΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ: Τα σύνορα ορίζονται από τη γραμμή των 
ποταμών Αχελώου (Ασπροπόταμου) και Σπερχειού. Περιλαμ-
βάνεται η «Νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι (Σπο-
ράδες), η νήσος Σκύρος και αι νήσοι αι εγνωσμέναι το αρχαίον 
υπό το όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου 
Αμοργού».

Η διάσκεψη της  3ης Φεβρουαρίου του 1830 θεωρείται η διά-
σκεψη που, διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας με 
το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε από τους πλη-
ρεξουσίους της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Το άρθρο 1 
του Πρωτοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 όριζε: «H Ελλάς 
θέλει σχηματίσει έν Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα 
δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις 
εντελή ανεξαρτησίαν».
Αποσπάσματα του Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρου-
αρίου 1830
Α. Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαί-
ρει όλα τα δίκαια πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά τα προσπε-
φυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν.
Β.  Η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδος, αρξαμένη 
από τας εκβολάς του Ασπροποτάμου, θέλει ανατρέξει τον ποτα-
μόν αυτόν έως κατέναντι της λίμνης του Αγγελοκάστρου, και δια-
σχίσασα τόσον αυτήν την λίμνην όσον και τας του Βραχωρίου 
και της Σταυροβίτσας, θέλει καταλήξει εις το όρος Αρτοτίνα, εξ 
ου θέλει ακολουθήσει την κορυφήν του όρους ’ξου, την κοιλάδα 
της Κοτούρης και την κορυφήν του όρους Οίτης έως τον κόλπον 
του Ζητουνίου, εις τον οποίον θέλει καταντήσει προς τας εκβολάς 
του Σπερχειού.
Όλαι αι χώραι και τόποι κείμενοι προς Μεσημβρίαν αυτής της 
γραμμής, την οποίαν το συμβούλιον εχάραξεν επί του ενταύθα 
υπό στοιχείον συναπτομένου γεωγραφικού πίνακος, θέλουν 
ανήκει εις την Ελλάδα .
Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα η νήσος Εύβοια ολόκλη-
ρος, αι Δαιμονόνησοι, η νήσος Σκύρος και αι νήσοι, αι εγνωσμέ-
ναι το αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης 
και της νήσου Αμοργού .
Γ. Η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονο-
μική κατά τάξιν πρωτοτοκίας. Θέλει εμπιστευθή εις ένα Ηγεμόνα, 
όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογε-
νειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας τας υπογραψάσας 
την συνθήκην της 6ης Ιουλίου 1827, και θέλει φέρει τον τίτλον 
Ηγεμών Κυρίαρχης της Ελλάδος .
5. Πέμπτο  Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Ιούλιος 1832) ΠΑΓΑΣΗΤΙ-
ΚΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ: Μετά εξάμηνες διαπραγματεύσεις υπογρά-
φτηκε ο Διακανονισμός της Κωνσταντινουπόλεως και η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία υπογράφει μαζί με τις τρεις Δυνάμεις απο-
δεχόμενη τα Ελληνο-οθωμανικά σύνορα στη γραμμή Αμβρα-
κικού-Παγασητικού. Την ακριβή χάραξη αναλάμβανε επιτροπή 
οροθετών.
6. Έκτο και τελευταίο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Αύγουστος 
1832) Η ΛΑΜΙΑ: Η αμφισβητούμενη μέχρι τότε από την Πύλη 
περιοχή της Λαμίας (Ζητούνι) επιδικάζεται στην Ελλάδα και ακο-
λουθεί η διακήρυξη των αντιπροσώπων των Μεγάλων Δυνά-
μεων για την «αποπεράτωση» του ελληνικού ζητήματος.
7. ΕΚΤΑΣΗ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Επιτροπή οροθετών από εκπροσώ-
πους των τριών Δυνάμεων, της Ελλάδας και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 1832) χαράσσει τα 
τελικά σύνορα. Η συνοριακή γραμμή αναγνωρίζεται από Οθω-
μανούς (Δεκέμβριος 1832) και Έλληνες (Φεβρουάριος 1833). Το 
τελευταίο γίνεται αμέσως μετά την έλευση του Όθωνα και την 
ανακοίνωση για την κατάληψη Αττικής, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Η 
ανεξάρτητη Ελλάδα έχει έκταση 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
και 750.000 κατοίκους.
Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία!

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ) ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (1827-32)
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Ενας θησαυρός για
την υγεία σας!
Γνήσιο, αγνό και με 
εγγυημένη ποιότητα.
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Μήνυμα της Προέδρου της 
Δημοκρατίας Κατερίνας 

Σακελλαροπούλου προς τον 
απόδημο ελληνισμό με την 
ευκαιρία της εθνικής εορτής 

της 25ης Μαρτίου

Α
γαπητοί μου συμπατριώτες,
Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερι-
κού,
Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι 

σήμερα σε εσάς,  τους απόδημους Έλληνες, 
για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας 
μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 
25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτη-
σαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, 
να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους 
και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύ-
θερο και δημοκρατικό κράτος,  ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της 
γαλλικής επανάστασης.
Η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στον 
αγώνα του 1821 υπήρξε καθοριστική, καθώς 
σημαντικά κέντρα του ελληνισμού από άποψη 
πνευματική, πολιτική, οικονομική, αλλά και 
αριθμητική, βρίσκονταν εκτός των εδαφών 
που αποτέλεσαν το πρώτο ελληνικό κράτος. 
Στην Οδησσό ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και 
στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο αγώνας για την 
ελευθερία. Πολλοί απόδημοι Έλληνες έλαβαν 
μέρος και θυσιάστηκαν στον αγώνα, ενώ οι 
ελληνικές παροικίες στην Βιέννη, το Παρίσι, το 
Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Βουδαπέστη, την 
Τεργέστη, την Βενετία και αλλού συνέβαλαν 
πνευματικά και υλικά στην επανάσταση.
Ο ρόλος όμως των Ελλήνων της διασποράς 
δεν σταμάτησε με την επίτευξη της ανεξαρτη-
σίας μας. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι δυνά-
μεις του απανταχού ελληνισμού βρέθηκαν στο 
πλευρό του νέου ελληνικού κράτους. Δεν είναι 
τυχαίο ότι από το εξωτερικό προέρχονταν οι 
περισσότεροι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, ενώ 
το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προσωπι-
κότητες που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον 
δημόσιο βίο της Ελλάδας. Και εσείς σήμερα, 
άξιοι συνεχιστές των Ελλήνων της εποχής εκεί-
νης, είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να στέκε-
στε στο πλευρό της Ελλάδας, όπως και εμείς, 
που κατοικούμε μέσα στα όρια του ελληνι-
κού κράτους, οφείλουμε να βρισκόμαστε στο 
πλευρό των απανταχού Ελλήνων.
Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη σήμερα 
που η χώρα μας αντιμετωπίζει έντονες προ-
κλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. 
Πρέπει όλοι να δράσουμε με αποφασιστικό-
τητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επιθε-
τική συμπεριφορά γειτονικών μας κρατών, τα 
οποία, μεταξύ άλλων, μεταχειρίζονται απελπι-
σμένους ανθρώπους ως εργαλείο για να υπο-
νομεύσουν την εθνική μας κυριαρχία, αδιαφο-
ρώντας για τον ανθρώπινο πόνο και το διεθνές 
δίκαιο. Σε μια συγκυρία δύσκολη, οφείλουμε 
ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις αξίες του 
ελληνισμού, όπως την ελευθερία, τη δημο-
κρατία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα.

Με βάση τις αξίες αυτές, ενωμένοι και δημι-
ουργικοί, θα πορευτούμε για να κερδίσουμε 
ένα μέλλον ευημερίας που να μας χωράει 
όλους. Μέλλον που, με έμπνευση το ευρω-
παϊκό όραμα, συνδέεται με ένα νέο πατριωτι-
σμό, ο οποίος δεν αντιστρατεύεται τον κοσμο-
πολιτισμό αλλά αποτελεί προϋπόθεσή του. 
Αυτόν τον πατριωτισμό είχε κατά νου ο Γιώρ-
γος Σεφέρης, όταν, μιλώντας στους Έλληνες της 
Αιγύπτου, ένα ιστορικό τμήμα του αποδήμου 
ελληνισμού, για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, 
αναφερόταν στη «στιγμή που κοιτάζουμε και 
συλλογιζόμαστε και προσπαθούμε να διακρί-
νουμε το πεπρωμένο του ελληνισμού μέσα 
από την καταιγίδα και πέρα από την πλατιά 
στροφή που κάνει στα χρόνια μας η ιστορία 
του κόσμου» και υπενθύμιζε τα λόγια του 
στρατηγού, πως «τούτη την πατρίδα την έχο-
μεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλού-
σιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτι-
κοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι».
Αγαπητοί μου συμπατριώτισσες και συμπα-
τριώτες,
Οι ημέρες που ζούμε φέρουν το βαρύ φορτίο 
της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού, μιας τραγικής υγειονομικής κρί-
σης που απαιτεί ψυχραιμία και αυστηρή συμ-
μόρφωση με τα μέτρα των αρμοδίων. Φέτος, 
δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και 
εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο. Ο κάθε 
όμως Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, είναι 
σίγουρο ότι θα αισθανθεί εθνική υπερηφά-
νεια και θα γιορτάσει την ημέρα όχι συλλογικά 
αλλά στην καρδιά και την ψυχή του. Φέτος, το 
εθνικό χρέος μάς καλεί να επιδείξουμε πνεύμα 
συλλογικής συνείδησης και ατομική ευθύνη. 
Εύχομαι και ελπίζω ότι και αυτός ο αγώνας, 
που δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό αλλά την 
ανθρωπότητα ολόκληρη, σύντομα, με την 
συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοι-
νότητας, θα κερδηθεί. Και ότι του χρόνου θα 
γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανά-
σταση του 1821 με τον πιο λαμπρό τρόπο.
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους 
και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκά-
λους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτή-
των και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιε-
πισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,
«Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω, αλλά και τα ετέρων έκαστος» (Φιλ. 
2-4)
Βρισκόμαστε σε μια κρίση της δημόσιας υγείας. Ως χριστιανοί, είναι επι-
τακτικό να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο για να ξεπεράσουμε τις κοινωνι-
κές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ως αποτέλεσμα της έξαρσης του 
COVID-19.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η ελληνορθόδοξη οικογένειά 
μας σε όλο τον Καναδά μπορεί να δώσει βοήθεια. Ένας από αυτούς είναι 
να προμηθεύσει προσωπικό εξοπλισμό προστασίας που χρειάζεται από 
τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή φροντίδας της 
υγείας και οι οποίοι τόσο γενναία διακινδυνεύουν υπηρετώντας όσους 
έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.

Εάν εσείς ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε έχει πρόσβαση στον ακόλουθο 
προσωπικό εξοπλισμό προστασίας, παρακαλούμε, με πνεύμα αγάπης 
να σκεφτείτε σοβαρά να κάνετε δωρεά, ακολουθώντας έτσι τα λόγια του 
Απ. Παύλου προς τους Φιλιππησίους : «Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω, 
αλλά και τα ετέρων έκαστος»(Φιλ. 2-4)

 ª     Μάσκες (συμπεριλαμβανομένων Ν95 και χειρουργικών μασκών)
 ª     Ασπίδες προσώπου
 ª     Προστατευτικές στολές και γάντια
 ª     Προστατευτικά γυαλιά
 ª     Απολυμαντικά χεριών

Ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον 
Dr. Γεώργιο Ωραιόπουλο για να συνεννοηθούν για τις δωρεές.
Γεώργιος Ωραιόπουλος, M.D., F.R.C.S.C
Επίκουρος Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής
University Health Network
T: (416) 340-3275
george.oreopoulos@uhn.ca

Βρισκόμαστε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και είναι ιδιαίτερα ο καιρός να 
δουλέψουμε όλοι μαζί. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Να στηρίξουμε 
και να δώσουμε σε αυτούς που είναι άποροι και σε αυτούς που βρίσκο-
νται σε ανάγκη αυτή την περίοδο της δοκιμασίας. Να είμαστε μάρτυρες 
και ομολογητές της αυτοθυσίας και της αγάπης.

Όλοι ας κάνουμε το χρέος μας, ώστε με τη χάρη του Θεού και τις πρε-
σβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των αγίων να ξεπεράσουμε 
αυτήν την πανδημία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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A Letter from Premier 
Ford to Members 

of the Media
Dear Members of the Media,

I want to take an opportunity to say thank you to each and 
every one of you.

Since the outbreak of COVID-19 across the world, you have 
been working around-the-clock to get the public the most 
accurate and up-to-date facts. I can't stress how important 
your role is at this time and I know many of you are making 
sacrifices as you continue to do your jobs. We know you're 
working long hours while juggling family priorities or your own 
health but your dedication during this time is incredible.

The fact is families across Ontario, in every urban centre and 
every small town, rely on you and your reporting to keep them 
safe and that's not an easy job. At this time, I want to remind 
you that the health and wellbeing of every person in this 
province is my top priority and my team and I are working every 
day to keep you safe. Often during challenging times like these, 
the people on the frontlines forget to take care of themselves. 
I hope you are taking the appropriate measures to make sure 
both your physical and mental health are taken care of.

I'd also like to recognize Jamie Tumelty from CityTV. Even on 
short-notice you're here getting your colleagues what they 
need without complaint or hesitation. You're an all-star, Jamie. 
Thank you.

My friends, we are all in this together and together we will 
come out of this situation stronger than ever.

Thank you for your hard work.

Doug
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Η κρυπτεία αποτελούσε θε-
σμό τού αρχαίου λακωνι-
κού συστήματος, ο οποίος 
περιελάμβανε τη μυστική 

αποστολή Σπαρτιατών νέων με σκο-
πό την επιτήρηση, τη λήστευση και 
τον φόνο ειλώτων. Συνεκδοχικά η 
λέξη δήλωνε και το στρατιωτικό σώ-
μα που απαρτιζόταν από τους εν λό-
γω νέους.

Χαρακτήρας και λειτουργία τού θε-
σμού 
Υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμή-
σεις για τη σύσταση και τον ρόλο της 
κρυπτείας στην αρχαία Σπάρτη. Πολ-
λοί συμμερίζονται την άποψη ότι 
επρόκειτο για έθιμο ενηλικίωσης 
των εκλεκτών Σπαρτιατών νέων ως 
μέρος τής διετούς ἀγωγῆς, που απο-
σκοπούσε στη σκληραγώγησή τους, 
ώστε να είναι διαρκώς σε πολεμική 
ετοιμότητα. 
Την εκδοχή αυτήν υιοθετούν μελε-
τητές τόσο του παρελθόντος όσο και 
νεότεροι. Παραστατική καταγραφή 
της παρέχεται στους εξής δύο ορι-
σμούς:
«κρυπτεία· κρυφία ἀποστολή, εἰς ἣν 
ὑπεβάλλοντο οἱ νέοι τῆς Σπάρτης καὶ 
ἧτις ἦτο σφόδρα πολύπονος, διότι 
ἦσαν ἠναγκασμένοι νὰ περιπλανῶ-
νται εἰς τὴν χώραν ἀνυπόδητοι ἐν 
ὥρᾳ χειμῶνος καὶ νὰ ὑφίστανται 
πολλὰς στερήσεις χάριν σκληραγω-
γίας (...), ἐχρησιμοποιοῦντο δὲ ὡσαύ-
τως ὅπως ἐνεδρεύωσι καὶ φονεύωσι 
τοὺς Εἵλωτας».
«Κατά τα δύο τελευταία χρόνια τής 
εκπαίδευσης, οι νέοι έπαιρναν μέρος 
στην κρυπτεία, ένα είδος νυχτερινής 
επιδρομής με σκοπό την εξόντωση 
των πιο δυνατών και απείθαρχων 
ειλώτων. 
Η κρυπτεία ασκούσε τους νεαρούς 
Σπαρτιάτες στις ενέδρες και στα 
πολεμικά τεχνάσματα».
Αν ισχύει αυτό, τότε θα αποτελούσε 
μέρος τής διαδικασίας των τριών στα-
δίων τής εθιμικής μύησης:
 α) αποκλεισμός, δηλαδή απομόνωση 

από την υπόλοιπη κοινότητα, 
β) αντιστροφή, δηλαδή αλλαγή 
ρόλου και υιοθέτηση μυστικού και, 
κατά κάποιον τρόπο, παράτυπου τρό-
που δράσης, 
γ) ενσωμάτωση, δηλαδή αποδοχή 
τού υποψηφίου. Η δράση τους εθε-
ωρείτο παράτυπη, επειδή αναγκαίο 
συστατικό της ήταν η μυστικότητα· 
αν οποιοσδήποτε από τους νέους 
αυτούς συλλαμβανόταν, τότε τιμω-
ρείτο αυστηρά. 
Κατά μία άποψη, ο χαρακτήρας τής 
κρυπτείας θα μπορούσε να παραλ-
ληλιστεί με τη δράση των εφηβικών 
περιπόλων στην αρχαία Αθήνα.
Ως προς τη δράση τής κρυπτείας ως 
στρατιωτικού σώματος, οι διαφορές 
από τη ζωή και τη δραστηριότητα 
των οπλιτών τής Σπάρτης ήταν αξιο-
σημείωτες, πράγμα που εξηγεί, κατά 
τους μελετητές, τη μυητική λειτουρ-
γία τού θεσμού. 
Ο Πιερ Βιντάλ-Νακέ επισημαίνει τις 
εξής σημαντικές διαφορές: 
α) Οι κρυπτοί ήταν ελαφρά ή καθόλου 
οπλισμένοι, ενώ οι οπλίτες έφεραν 
πανοπλία, 
β) Οι κρυπτοί ενεργούσαν ως μονά-
δες, ενώ οι οπλίτες ως μέρος τής 
φάλαγγας, 
γ) Οι κρυπτοί έτρωγαν ό,τι έβρισκαν 
ή έκλεβαν, ενώ οι οπλίτες τρέφονταν 
στα οργανωμένα συσσίτια, 
δ) Οι κρυπτοί κρύβονταν στα βουνά, 
ενώ οι οπλίτες, όταν δεν εκστρά-
τευαν, παρέμεναν στην πεδινή περι-
οχή, 
ε) Οι κρυπτοί δραστηριοποιούνταν 
κυρίως τη νύχτα, όταν οι οπλίτες δεν 
πολεμούσαν,
 στ) Οι κρυπτοί έστηναν ενέδρα ή 
σκότωναν ύπουλα, ενώ οι οπλίτες 
πολεμούσαν σε οργανωμένη μάχη. 
Ως εκ τούτου, η κρυπτεία ως έθιμο 
μύησης αποκτούσε τη λειτουργία 
άτυπου θεσμού, ο οποίος συμβολικά 
επικυρωνόταν από την κακομεταχεί-
ριση ή τον φόνο των πλέον επικίνδυ-
νων ειλώτων και ορισμένοι θεωρούν 
ότι αυτό ίσχυε ευθύς εξαρχής.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

Covid-19 Update
Christina Mitas, MPP 

Scarborough Centre 
  
Dear Residents of Scarborough Centre, 
  
Your Provincial, Federal and Municipal governments are working together to 
protect the health and safety of individuals and families. The health and well-being 
of Ontarians is the government’s top priority. Ontario is working diligently with 
the Chief Medical Officer of Health and alongside professionals in the healthcare 
system to implement a robust plan to ensure that we are able to respond to any 
scenario. 
As your MPP, I will continue to work closely with the government at all levels and 
collaborate with healthcare professionals. My office and I will continue to closely 
monitor the situation and will provide updates through our social media platforms 
as they arise. If you have any questions or concerns regarding COVID-19, please 
do not hesitate to contact our office at christina.mitas@pc.ola.org or by leaving a 
voicemail with your name and number at 416-625-2183. 

Ontario Supporting Workers, Municipalities and Retailers in 
Response to COVID-19 Employment Standards Amendment Act 
& Municipal Emergency Act, 2020  
On March 19th, the Ontario government convened in an emergency sitting of the 
legislature to pass two pieces of legislation. This legislation serves to protect the 
jobs of employees who are in self-isolation and quarantine and to help stores keep 
their shelves stocked and ensure accessibility to those who need essential supplies. 

Ontario Healthcare: Enhancing OHIP  
Ontario is taking the necessary measures to ensure that no one will be discouraged 
from seeking screening or treatment for COVID-19 due to financial reasons. 
Ontario is waiving the three-month waiting period for Ontario Heath Insurance 
Plan (OHIP) coverage  Additionally, the province will cover the cost of COVID-19 
services for uninsured people who do not meet the criteria for OHIP coverage. 

Learn at Home 
On March 20th, 2020, Ontario’s Ministry of Education alongside TVOntario 
launched the first phase of Learn at Home/Apprendre a la maison initiative. 
This initiative will help mitigate ‘learning loss’ during this period, provide 
interactive teacher-led math supports, and empower all students to learn key skills 
with an emphasis on STEM education. 
TVO Kids offers educational programming throughout the day for school-aged 
children. Check out their broadcast schedule (https://www.tvokids.com/school-
age/schedule)  to see what is on and when. 
Mathify provides real-time homework help led by OCT educators for students 
between grades 6-10, six days a week, including weekdays from 9AM ET – 9PM ET. 
Eurêka! is another online learning support program that helps students in French 
language schools from grades 1 to 12 with their school work and their learning. 
Visit ontario.ca/learnathome for educational content to keep your child
academically stimulated through this period of uncertainty. 

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
 

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

Spring forward in a new 2020 Audi Q5.

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

Offers End March 31st

AUDI UPTOWN
SPRING
into

SALES EVENT

2020 Audi Q5 quattro Komfort

for 48 months with
$5,788 down payment

Lease from

per month

Lease from

$418† 2.98%†

Audi Uptown
Spring Credit

$1,500
Includes
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος και 
είμαι ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon Pharmacy” (698 Danforth 
Avenue, Toronto). Σήμερα θα μιλήσουμε 
για τον κορωναϊό ιό.

Σ
ε μια προσπάθεια περιορισμού της 
παραπληροφόρησης που κυκλο-
φορεί σχετικά με το νέο κορoνοϊό 
(COVID-19), ο Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Υγείας δημοσίευσε μια σειρά οδηγι-
ών.
Ο ιός COVID-19 μπορεί να μεταδοθεί και 
σε περιοχές με θερμό κλίμα και υγρασία
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο νέος κορο-
νοϊός μπορεί να μεταδοθεί σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που έχουν ζεστό καιρό και υγρασία. Ανε-
ξαρτήτως του κλίματος, υιοθετήστε προ-
στατευτικά μέτρα εάν ζείτε, ή έχετε επι-
σκεφτεί περιοχή όπου εμφανίστηκε κρού-
σμα COVID-19, Ο καλύτερος τρόπος για να 
προστατέψετε τον εαυτό σας ενάντια στον 
COVID-19 είναι μέσω της συχνής πλύσης 
των χεριών. Αυτό εξουδετερώνει ιούς, οι 
οποίοι βρίσκονται στα χέρια σας και απο-
φεύγονται μολύνσεις, οι οποίες μπορεί να 
οφείλονται στο άγγιγμα των ματιών, του 
στόματος και της μύτης.
Ο κρύος καιρός και το χιόνι ΔΕΝ μπο-
ρούν να σκοτώσουν τον νέο κορονοϊό
Δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι ο 
κρύος καιρός μπορεί να σκοτώσει τον νέο 
κορονοϊό ή άλλες ασθένειες. Η κανονική 
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος 
παραμένει γύρω στους 36,5°C έως 37°C, 
ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρα-
σία ή τον καιρό. Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να προστατευθείτε από το νέο 
κορονοϊό είναι να απολυμαίνεται συχνά τα 
χέρια σας τρίβοντάς τα με αντισηπτικό σκεύ-
ασμα με βάση το αλκοόλ ή πλένοντας τα με 
σαπούνι και νερό.
Μπάνιο με ζεστό νερό ΔΕΝ εμποδίζει τη 
νέα ασθένεια του κορoνοϊού
Κάνοντας μπάνιο με ζεστό νερό, δε θα 
εμποδίσει τον COVID-19. Η κανονική θερ-
μοκρασία του σώματος παραμένει γύρω 
στους 36,5°C έως 37°C, ανεξάρτητα από 
τη θερμοκρασία του μπάνιου ή του ντους. 
Στην πραγματικότητα, η λήψη ενός ζεστού 
λουτρού με εξαιρετικά ζεστό νερό μπορεί 
να είναι επιβλαβής, καθώς μπορεί να προ-
καλέσει εγκαύματα. Ο καλύτερος τρόπος 
για να προστατευθείτε από το COVID-19 
είναι να καθαρίζετε συχνά τα χέρια σας. Με 
αυτόν τον τρόπο απομακρύνετε τους ιούς 
που μπορεί να βρίσκονται στα χέρια σας κι 
αποφύγετε τη μόλυνση που μπορεί να συμ-
βεί όταν αγγίζετε τα μάτια, το στόμα και τη 
μύτη σας.
Ο νέος κορονοϊός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να μετα-
δοθεί μέσω τσιμπήματος κουνουπιών
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πληροφο-
ρίες ούτε στοιχεία που να δείχνουν ότι ο 

νέος κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από 
τα κουνούπια. Ο νέος κορονοϊός είναι ένας 
ιός του αναπνευστικού, ο οποίος εξαπλώ-
νεται κυρίως μέσω σταγονιδίων που δημι-
ουργούνται όταν ένα άτομο που έχει μολυν-
θεί βήχει ή φταρνίζεται, ή μέσω σταγονι-
δίων σάλιου ή εκκρίσεων από τη μύτη. Για 
να προστατεύσετε τον εαυτό σας, καθαρί-
στε συχνά τα χέρια σας τρίβοντας τα με αντι-
σηπτικό με βάση το αλκοόλ ή πλύνετε τα 
με σαπούνι και νερό. Επίσης, αποφύγετε 
την στενή επαφή με οποιονδήποτε βήχει ή 
φταρνίζεται.
Είναι αποτελεσματικοί οι στεγνωτήρες 
χεριών για τη θανάτωση του νέου κο-
ρονοϊού;
Όχι. Οι στεγνωτήρες χεριών δεν είναι απο-
τελεσματικοί για τη θανάτωση του 2019-
nCoV. Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας 
από το νέο κορονοϊό, πρέπει συχνά να 
καθαρίζετε τα χέρια σας με αντισηπτικό με 
βάση το αλκοόλ, ή να τα πλένετε με σαπούνι 
και νερό. Αφού καθαριστούν τα χέρια σας, 
θα πρέπει να τα στεγνώσετε καλά χρησι-
μοποιώντας χαρτοπετσέτες ή στεγνωτήρα 
ζεστού αέρα.
Μπορεί μια λυχνία απολύμανσης υπερι-
ώδους ακτινοβολίας (UV) να σκοτώσει 
τον νέο κορονοϊό;
Οι λυχνίες UV δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται για την αποστείρωση των χεριών ή 
άλλων περιοχών του δέρματος, καθώς η 
υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκα-
λέσει ερεθισμό του δέρματος.
Πόσο αποτελεσματικοί είναι οι ανιχνευ-
τές θερμότητας για την ανίχνευση ατό-
μων που έχουν προσβληθεί από το νέο 
κορονοϊό;
Οι ανιχνευτές θερμότητας είναι αποτελε-
σματικοί στην ανίχνευση ατόμων που έχουν 
αναπτύξει πυρετό (δηλαδή έχουν υψηλό-
τερη από τη φυσιολογική θερμοκρασία του 
σώματος) λόγω μόλυνσης με τον νέο κορο-
νοϊό. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανιχνεύ-
σουν τα άτομα που έχουν μολυνθεί, αλλά 
δεν έχουν ακόμη εκδηλώσει πυρετό. Αυτό 
συμβαίνει επειδή το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί, πριν οι άνθρωποι που έχουν 
μολυνθεί αρρωστήσουν και αναπτύξουν 
πυρετό, είναι 2 με 10 ημέρες.
Μπορεί ο ψεκασμός αλκοόλ ή χλωρίου 
σε όλο το σώμα σας να σκοτώσει το νέο 
κορονοϊό;
Όχι. Ψεκασμός αλκοόλ ή χλωρίου σε όλο το 
σώμα σας δεν θα σκοτώσει ιούς που έχουν 
ήδη εισέλθει στο σώμα σας. Ο ψεκασμός 
τέτοιων ουσιών μπορεί να είναι επιβλαβής 
για τα ρούχα ή τους βλεννογόνους (δηλαδή 
τα μάτια, το στόμα). Να γνωρίζετε ότι τόσο 
το αλκοόλ όσο και το χλώριο μπορεί να 
είναι χρήσιμα για την απολύμανση των επι-
φανειών, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις κατάλληλες συστάσεις.
Μπορούν τα κατοικίδια ζώα στο σπί-
τι να μεταδώσουν τον νέο κορονοϊό 

(2019-nCoV);
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι τα ζώα συντρο-
φιάς/κατοικίδια ζώα όπως τα σκυλιά ή οι 
γάτες μπορούν να μολυνθούν με το νέο 
κορονοϊό. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να 
πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό 
μετά από επαφή με κατοικίδια ζώα. Αυτό 
σας προστατεύει από διάφορα κοινά βακτη-
ρίδια όπως το E.coli και η σαλμονέλα που 
μπορούν να περάσουν μεταξύ κατοικίδιων 
ζώων και ανθρώπων.
Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας προ-
στατεύουν από το νέο κορονοϊό;
Όχι. Τα εμβόλια κατά της πνευμονίας, όπως 
κατά του πνευμονιόκοκκου και το εμβόλιο 
αιμόφιλου ινφλουέντζας τυπου β (Hib), δεν 
παρέχουν προστασία έναντι του νέου κορο-
νοϊού. Ο ιός είναι τόσο νέος και διαφορε-
τικός που χρειάζεται το δικό του εμβόλιο. 
Οι ερευνητές προσπαθούν να αναπτύξουν 
ένα εμβόλιο κατά του 2019-nCoV και ο ΠΟΥ 
υποστηρίζει τις προσπάθειές τους. Αν και 
αυτά τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά 
κατά του 2019-nCoV, συνιστάται ιδιαίτερα ο 
εμβολιασμός κατά των ασθενειών του ανα-
πνευστικού για την προστασία της υγείας 
σας.
Μπορεί η ρινική πλύση με αλατούχο 
διάλυμα να αποτρέψει τη μόλυνση από 
το νέο κορονοϊό;
Όχι. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι η τακτική ρινική πλύση με αλα-
τούχο διάλυμα προστατεύει τους ανθρώ-
πους από τη μόλυνση με το νέο κορονοϊό. 
Υπάρχουν κάποιες περιορισμένες ενδείξεις 
ότι οι ρινικές πλύσεις με αλατούχο διάλυμα 
μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
ανακάμψουν πιο γρήγορα από το κοινό κρυ-
ολόγημα. Ωστόσο, οι τακτικές ρινικές πλύ-
σεις δεν έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζουν τις 
λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Μπορεί η κατανάλωση σκόρδου να απο-
τρέψει τη μόλυνση με το νέο κορονοϊό;
Το σκόρδο είναι ένα υγιεινό φαγητό που 
μπορεί να έχει κάποιες αντιμικροβιακές ιδι-
ότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 
η κατανάλωση σκόρδου έχει προστατεύ-
σει τους ανθρώπους από το νέο κορονοϊό 
(2019-nCoV).
Ο νέος κορoνοϊός επηρεάζει τους ηλι-
κιωμένους ή είναι ευάλωτοι και οι νέοι;
Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν να 
μολυνθούν από τον νέο κορoνοϊό (2019-
nCoV). Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με προ-
ϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις (όπως το 
άσθμα, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις) 
φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι καθώς ασθε-
νούν σοβαρά. Ο ΠΟΥ συμβουλεύει ανθρώ-
πους όλων των ηλικιών να λαμβάνουν μέτρα 
για να προστατευθούν από τον ιό, για παρά-
δειγμα, καλή υγιεινή των χεριών και καλή 
υγιεινή του αναπνευστικού συστήματος.
Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά 
στην πρόληψη και θεραπεία του νέου 

κορoνοϊού;
Όχι, τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν ενάντια 
στους ιούς, αλλά μόνο ενάντια σε βακτήρια. 
Ο νέος κορoνοϊός (2019-nCoV) είναι ένας 
ιός κι επομένως τα αντιβιοτικά δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως μέσο πρόληψης ή 
θεραπείας. Ωστόσο, εάν νοσηλευτείτε για 
τον 2019-nCoV, μπορεί να σας χορηγηθούν 
αντιβιοτικά επειδή είναι δυνατή η βακτηρι-
ακή συλλοίμωξη.
Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα για 
την πρόληψη ή τη θεραπεία του νέου 
κορoνοϊού;
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
φάρμακο που συνιστάται για την πρόληψη 
ή τη θεραπεία του νέου κορoνοϊού (2019-
nCoV). Ωστόσο, όσοι έχουν μολυνθεί από 
τον ιό θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλ-
ληλη φροντίδα για να ανακουφίσουν και 
να θεραπεύσουν τα συμπτώματα και εκεί-
νοι που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια θα 
πρέπει να λάβουν βελτιστοποιημένη υπο-
στηρικτική φροντίδα. Ορισμένες ειδικές 
θεραπείες βρίσκονται υπό διερεύνηση και 
θα δοκιμαστούν μέσω κλινικών δοκιμών. Ο 
ΠΟΥ συμβάλλει στην επιτάχυνση των προ-
σπαθειών έρευνας και ανάπτυξης με μια 
σειρά ή εταίρους.
Μερικές συμβουλές από μένα είναι:
1) Μείνετε στο σπίτι!
2) Αν πρέπει να βγείτε έξω (σούπερ μάρ-
κετ, ιατρείο, φαρμακείο), παρακαλώ βάλτε  
γάντια και μια μάσκα προσώπου N95
3) Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 2 
μέτρων από άλλους ανθρώπους
4) Πλύνετε τα χέρια σας όσο το δυνατόν 
περισσότερες φορές την μέρα, για τουλά-
χιστον             20 δευτερόλεπτα χρησιμοποι-
ώντας σαπούνι και νερό (ειδικά πριν από το 
φαγητό, πριν αγγίξετε το πρόσωπό σας ή 
εισέρχεστε στο σπίτι σας)

Η κυβέρνηση μόλις ψήφισε ένα νόμο που 
λέει ότι τα φαρμακεία πρέπει να χορηγή-
σουν μια μέγιστη προμήθεια φαρμάκων 
μόνο ενός μηνός κάθε φορά για το προσε-
χές μέλλον!
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε 
στο 416.463.1195 για να παραγγείλετε τις 
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις κάνουμε 
delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφά-
λειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμα-
κείο, εκτός εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com 
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Ο 
Alek Minassian τον Απρίλιο του 2018 με ένα νοικιασμένο βαν είχε σκορπίσει τον 
τρόμο σε πολυσύχναστο δρόμο του North York παρασύροντας και σκοτώνοντας 
10 ανθρώπους. Η δίκη του είχε προγραμματιστεί για τις 6 Απριλίου, ωστόσο, 
λόγω του κορωναϊού τα δικαστήρια παραμένουν κλειστά κι όπως ανακοίνωσε 

ο δικηγόρος του Αρμένιου, η δίκη παίρνει αναβολή. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 
συγκεκριμένη υπόθεση παίρνει αναβολή. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο 
Φεβρουάριο, ωστόσο, η έκθεση για την ψυχιατρική του υγεία είχε καθυστερήσει με αποτέ-
λεσμα να αναβληθεί για τις 6 Απριλίου. Τότε ο Αρμένιος είχε δηλώσει πως η πράξη του έγινε 
εξαιτίας της απόρριψης των γυναικών προς το πρόσωπο του. Ο δικαστής είχε δώσει εντολή 
να γίνει και ψυχιατρική έκθεση. Ο δικηγόρος του Αρμένιου τώρα αναφέρει πως μόλις ανοί-
ξουν ξανά τα δικαστήρια η υπόθεση θα εκδικαστεί.

Δεν θα γίνει η δίκη του Alek 
Minassian

Το TDSB ετοιμάζει μαθήματα μέσω 
διαδικτύου 

Τ
ο μεγαλύτερο σχολικό συμ-
βούλιο του Οντάριο αναπτύσ-
σει ένα σχέδιο για την παροχή 
online μαθημάτων σε περίπου 

250.000 μαθητές καθώς προετοιμά-
ζεται για ένα μεγάλο σε χρονικό διά-
στημα κλείσιμο των σχολείων λόγω 
της πανδημίας COVID-19. Σε επιστολή 
προς τους γονείς την Τετάρτη, το σχο-
λικό συμβούλιο του Τορόντο δήλωσε 
ότι ενώ δεν ξέρουν ακόμη πότε θα 
ανοίξουν τα σχολεία, εργάζονται για 
ένα σχέδιο για την παράδοση προ-
γράμματος μαθημάτων από το σπίτι.
Ο πρωθυπουργός του Ον τάριο, 
Νταγκ Φορντ ανακοίνωσε ότ ι τα 
σχολεία δεν ανοίξουν ούτε στις 6 
Απριλίου, όπως είχε προγραμματι-
στεί μετά τις δύο εβδομάδες που 
υποθετικά θα έκλεινε. Ωστόσο, το 
χρονικό διάστημα που τα σχολεία 

θα παραμείνουν κλειστά δεν έχει 
ακόμα ανακοινωθεί.  Στο μεταξύ οι 
γονείς ενθαρρύνονται να συνεχί-
σουν να χρησιμοποιούν τον πρό-
γραμμα «Μάθηση σ το Σπίτ ι»που 
παρουσιάστηκε  από την κυβέρ-
νηση της επαρχίας την περασμένη 
εβδομάδα. 

Ε
σ τιατόρια κα ι  μπαρ σ το Ον τάριο μπορούν τώρα να πουλήσουν 
αλκοόλ με παραγ γε λίε ς  γ ια take out  κα ι  deliver y,  πράγμα που ι -
σ χύε ι  αμέσως λόγω της  κρίσης του COV ID -19.  
Η  Επ ι τ ρ ο πή  Α λ κο ολ ών  κα ι  Τυχ ε ρ ών  Πα ι χ ν ιδ ιών  τ ο υ  Ο ν τ ά ρ ιο 

(AGCO) έκανε την ανακοίνωση την Πέμπτη, λέ γον τας ότ ι  η κ ίνηση ισ χύε ι 
γ ια τ ις  παραγ γε λίε ς  με ταξύ των ωρών 9 π.μ.  κα ι  11 μ.μ.  Τα μπαρ και  τα 
εσ τ ια τόρια μπορούν να αρχ ίσουν αμέσως να προσφέρουν την υπηρεσ ία 
κα ι  δε ν απαιτ ε ί τα ι  καμία διαδικασ ία α ί τησης ή χρέωση. 
Το  αλκοόλ  μπορε ί  επ ίσ ης  να  πωληθε ί  κα ι  μέσω τ ρί του,  όπως ε ίνα ι  η 
υπηρεσ ία παράδοσης τ ροφίμων. Ανακοίνωσε επίσης πως όλε ς οι  άδε ιε ς 
επεκ τ ε ίνον τα ι  γ ια άλ λους τ ρε ις  μήνε ς  αυτόματα.

Τα εστιατόρια που έχουν άδεια 
μπορούν να σερβίρουν αλκόολ 

με το take-out ή το delivery

Τ
ην Πέμπτη το πρωί ανακοινώ-
θηκαν 170 νέα κρούσματα σε 
όλη την επαρχ ία του Ον τάριο 
φτάνον τας τον συνολικό αριθ-

μό κρουσμάτων σ τα 858, συμπερι-
λαμβανομένων και 14 θανάτων αλλά 
και οκτώ υποθέσεων που ανάρρωσαν 
πλήρως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
ακόμη 10.965 αναμένουν τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων, με τα 2.439 
να έχουν εξε τασ τεί το προηγούμενο 
24ωρο. 
Το χρον ικό διάσ τημα που κάποιος 
περιμένει γ ια τα αποτελέσματα μετά 
την εξέταση του είναι περίπου τέσσε-
ρις μέρες. Άλλα 38,550 έχουν εγκρι-
θεί γ ια να κάνουν το τεστ.
Οι αριθμοί για τα άτομα που αναρρώ-

νουν αναμένεται να αυξηθεί τ ις επό-
μενες μέρες καθώς η επαρχία αλλά-
ζει τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο 
έ να κρούσμα θεωρε ίτα ι  ότ ι  ανάρ-
ρωσε. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση 
την Τετάρτη η Δρ. Barbara Yaffe ανέ-
φερε πως ένα άτομο θεωρείται πως 
ανάρρωσε πλέον όταν μετά από δύο 
εβδομάδες σ την καραντίνα αισθάνε-
ται καλύτερα. 
Προηγουμένως οι γ ιατροί έκαναν δύο 
εξετάσεις σε κάποιον ασθενή μέσα σε 
διάστημα 24 ωρών. 
Η Δρ. Yaffe ανέφερε επίσης πως αυτοί 
που έχουν τα ήπια συμπτώματα του 
ιού δεν θα χρειαστούν εξέταση, αλλά 
θα τους συσ ταθε ί  να με ίνουν δύο 
εβδομάδες σε αυτοαπομόνωση. 

170 νέα κρούσματα μόνο το 
πρωί της Πέμπτης στο Οντάριο
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ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η 
Μεγάλη Σαρακοσ τή θα μας 
προετοιμάση και πάλιν εφέ-
τος για την Μεγάλη Εβδομάδα 
και  την λαμπροφόρο Ανά-

στασι. Σε ποιά όμως ψυχική κατάστασι 
βρίσκει τον καθένα μας? Είμαστε καλύ-
τερα απο πέρυσι? Επετύχαμε την πνευ-
ματική μας ανανέωσι? Έχουμε απαλλαγεί 
από το φορτίο των αμαρτιών, που επρά-
ξαμε? Η μετάνοια έγινε βιωμά μας? Διορ-
θώσαμε το χαρακτήρα μας? Η ζωή μας 
έγινε πιο καθαρή, πιό ενάρετη, πιό χρι-
στιανική? Το λάθος που κάνουμε οι πολ-
λοί είναι ότι παραμένουμε οι ίδιοι. Με τα 
ίδια ελαττώματα. Με τις ίδιες αμαρτωλές 
επιθυμίες. Με την ίδια αδιαφορία για την 
ψυχική μας βελτίωσι. Ακούσαμε και πάλι 
την θεία φωνή: <<Μετανοείτε, ήγγικε 
γαρ η βασιλεία των ουρανών>>. Αντή-
χησε στ’ αυτιά μας το <<της μετανοίας 
άνοιξον πύλας Ζωοδότα>>. Η παραβολή 
του Ασώτου και η επιστροφή του στον 
αγαθό Πατέρα του, με την ειλικρινή και 
βαθειά εψομολογησή του, παρουσιάστι-
ηκε τόσο ζωντανή μπροστά μας. Εμείς 
όμως τι κρατίσαμε από όλα αυτά τα ιερά 
και άγια? Ποιά επίδρασι είχαν στη ζωή 
μας? Τι αποφάσεις πήραμε για την περαι-
τέρω πορεία μας? Ο άσωτος, όταν επέ-
στρεψε κοντά στον Πατέρα του, διεκή-
ρυξε με τόση ειλικρίνεια <<Πάτερ ήμαρ-
τον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου>>. 
Εμείς βγάλαμε από μέσα μας μια τέτοια 
φωνή? Τρέξαμε στον πνευματικό και εξο-
μολογηθήκαμε με ειλικρίνεια και βαθεία 
συναίσθησι τα πταίσματά μας? Θα πάμε 
τις ημέρες αυτές να κοινωνήσουμε των 
Αχράντων Μυστηρίων. Ποιά ετοιμασία 
κάναμε? Καθαρίσαμε την ψυχή μας από 
τους ρύπους της αμαρτίας με την ιερά 
εξομολόγησι? Πήγαμε να ανοίξουμε ειλι-
κρινά και ταπεινά την καρδιά μας στον 
Κύριο, να απαρνηθούμε τον παλαιό μας 
άνθρωπο με τις αμαρτωλές πράξεις και 
επιθυμίες, ώστε να κοινονήσομε αξίως 
το ζωοποιό Σώμα και Αίμα του Χρι-
στού? Πολλοί θα πουν, έπειτα από λίγο 
καιρό: <<Πέρασε και η Μεγάλη Σαρα-
κοστή, ήλθε το Πάσχα και προχωρούμε 
στο καλοκαίρι…>>. Όλα όμως αυτά τα 
άγια και ιερά τι αφήκαν στην ψυχή μας? 
Αλλάξαμε ζωή? Γίναμε καλύτεροι? Απο-
βάλαμε το μισητό φορτίο των αμαρτιών 
μας? Αγωνιζόμεθα αποφασιστικά? Η μεί-
ναμε οι ίδιοι και προχωρούμε αμετά-
βλητοι, φέρνοντας μέσα μας τον παλαιό 
άνθρωπο, τον γεμάτο από ελαττώματα 
και αδυναμίες και πράξεις αμαρτωλές? 
Στον παράλυτο του Ευαγγελίου ο Σωτήρ 
είπε: <<Ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρ-
τανε>>. Εμείς θα πούμε με την εξομο-
λόγησιν στον εαυτόν μας: όχι ποιά θρη-
σκευτική αδιαφορία. Μακριά πλέον από 

αδικίες, μακριά από πράξεις αμαρτω-
λές, από μεθύσια και ασωτίες, από μίση 
και εχθρότητες. Τότε πραγματικά και η 
Μεγάλη Σαρακοστή και η Μεγάλη Εβδο-
μάδα και το Πάσχα θα προσφέρουν και 
σ’ εμάς άφεσιν αμαρτ ιών, ανανέωσι 
πνευματική, ανάστασι αληθινή του εσω-
τερικού μας κόσμου. Ο λόγος του Κυρίου: 
ίδε υγιής γέγονας. Μηκέτι αμάρτανε>> 
θα ισχύη και για μας. Η ειρήνη του, η 
βαθειά και αναφαίρετη θα πλημμυρίζη 
την καρδιά μας. Υπάρχει πραιότερο και 
σωστικώτερο από αυτό? Και δέν θα είναι 
έτσι η Σαρακοστή αυτή, πραγματικά αγία 
Σαρακοστή? Δεν θα γίνει έτσι η Ανάστασι 
και δική μας, της ψυχής μας, ανάστασι?
Ο Κύριος μετά την Ανάστασή του χαιρε-
τούσε τους μαθητάς Του και τις Μυροφό-
ρες γυναίκες με τον περίφημο και γεμάτο 
θεϊκά δώρα χαιρετισμό: <<Χαίρετε>> και 
<<ειρήνη υμίν>>. Και γι’ αυτό ένοιωσαν 
μέσα τους ανάστασι ψυχική και χαρά ανε-
κλάλητη. Κι εμείς την ίδια ειρήνη και την 
ίδια χαρά θα αισθανθούμε, αν γιορτά-
σουμε μετανοημένοι και συγχωρημένοι 
και πλυμένοι με το Μυστήριο της Μετα-
νοίας και Εξομολογήσεως. 
Όχι πιά αναβολές. Όχι δισταγμούς. Από-
φασι χρειάζεται γ ια μιά νέα ζωή. Ας 
κάνουμε την προσευχή μας ζητούντες 
την χάριν του Θεού. Και ας προχωρή-
σουμε ταπεινά και με αποφασιστικότητα 
πρός τα σωτήρια Μυστήρια. Θα είναι οι 
ευτυχέστερες ημέρες της ζωής μας. Θα 
ανοίξη έτσι η θύρα της μετανοίας. Θα 
γίνη η αρχή της αναγεννήσεώς μας. Θα 
γιορτάσουμε με αγαλλίασι ψυχής την 
κοσμοσωτήρια γιορτή του Πάσχα. Έτσι 
η Ανάστασι του Σωτήρος μας θα γίνη και 
δική μας ανάστασι ψυχική, σωτήρια ανά-
στασι!
*****
 Σ’ αυτές τις δύσκολες περιστάσεις που 
μας επιβάλλουν να μείνουμε στα σπίτια 
μας γιά να αποφευχθή η μετάδοσις του 
κορονοϊού, Ο Θεός μας δίνει την ευκαι-
ρία και τον χρόνο να αναλογισθούμε 
πραγματικά ποιές είναι οι σχέσεις μας 
Μαζί Του, του ε’αυτού μας και τον συναν-
θρώπων μας. Ας εποφεληθούμε αυτό 
το γεγονός και όταν επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα να κάνουμε μιά πιό ειλι-
κρινή εξομολόγησι και καλύτερη ομολο-
γία κάτω από το πετραχήλι του Πνευμα-
τικού μας.  Να μη κλονίζεται, αγαπητοί 
μου, ποτέ η πίστις μας. Έχει τον λόγον 
Του Ο Θεός που επέτρεψε αυτο το κακό. 
Μακριά από μας η ολιγοπιστία. Αλλά 
με ακλόνητη πίστι και θερμή προσευχή 
ας καταφεύγωμεν προς τον Κυριό μας, 
ώστε να λάβουμε παν δώρημα και να 
ακούσουμε από Αυτόν: <<Η πίστις σου 
σέσωκέ σε>>.

Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

COVID-19 
Personal 

Perspective
Dear Constituent:
 
I am writing with a personal perspective on COVID-19.
 
I want to thank all of you who have sent me your best wishes and assure you that I, 
my family and staff are all in good health.  
 
My staff and I are working from home trying to cope in these difficult times to keep 
you updated on what is being announced by the three levels of Government and our 
community medical institutions.  These are long days and we are finding new ways to 
cope - following the news and daily briefings from staff and officials.
 
I strongly urge you to stay home and, together, we will get through this.
 
After a long day of working on the computer and answering phone calls, with 
pleasant interruptions from my granddaughter, I reach out to you, my constituents, 
for updates on how you are feeling and dealing with this difficult situation. 
 
Unfortunately, some of the responses have caused me a great deal of concern. I 
have been advised that some restaurants, which have been ordered to close, are 
still serving dinner behind closed doors. Equally disturbing are the groups of people 
hanging around outside coffee shops having a smoke and drinking their coffee.  
 
I am disturbed with businesses that do not encourage their customers to self-
distance and are not providing their employees with the equipment to keep them 
safe.  I was sent a picture of a restaurant, in the Ward, that had advertised items for 
pickup at very cheap prices and then allowed over 60 people inside the restaurant.  
This is not what they are supposed to do.
 
I am further exasperated when I get reports that people, who have returned from 
travelling and are not practicing mandatory self-isolating for 14 days.  Please stay at 
home and help curb the possible spread of COVID-19 virus.
 
This will not assist us in beating COVID-19.  You have been asked to stay home.  You 
have been advised to practice social distancing.  The above are examples of people 
not following the advice and mandates of government and health officials.  They are 
putting all of us at risk. 
 
My staff and I have contacted the supermarkets and pharmacies in the Ward and 
updates are posted on my website click here with pertinent information and whether 
or not they deliver products to your home.
  
As we go through this difficult time, we are asked to care for each other – calling 
a senior neighbour or picking up groceries/prescriptions for a friend.  Non-profit 
organizations are in need of volunteers to help them during this difficult time.  If you 
are healthy and are willing to volunteer, please fill in a Volunteer Form by clicking 
here.  We will forward your information to the non-profit organizations.  
 
By working together and following the advice given by health and government 
officials, we will get through this difficult time.  Practice self distancing and stay well.

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
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LIFE

Hope Beel: 
αναστατώνει με τα κάλλη της

Η Hope Beel είναι 
μοντέλο, γυμνάστρια 
και ζει στο Τέξας. 
Οι φωτογραφίες 
που ανεβάζει 
στο Instagram, 
αναστατώνουν τον 
ανδρικό πληθυσμό 
και προκαλούν 
παραλήρημα.
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Η 
με λαχρινή καλ λονή - αεροσυνο -
δός του Σε ΐχη σ τη Σαουδική Α-
ραβία πέρασε από το ριάλιτ ι,  α -
ποχώ ρησ ε  σ ύν τομα,  α λ λά  έ χε ι 

παρουσ ία σ το Instagram.
Ο ι  π ε ρισ σ ότ ε ροι  τ ην  έμαθα ν  μέσα  από 
συνεν τ εύξε ις  της,  με την ιδιότητα της α -
εροσυνοδού του Σε ΐχη σ τη Σαουδική Α-
ραβία. 
Α ργότ ε ρα,  έ λαβε  μέ ρος  σ τα  καλ λ ισ τ ε ία 
κα ι  σ το  ριάλ ι τ ι  μόδας  «My s ty le  rocks» 
δε ίχ νον τας μία άλ λη πτυχή της. 

Η Κυριακή Κατσογρεσάκη μπορε ί να απο-
χώρησε νωρίς από το παιχ ν ίδι,  αλ λά συ-
νε χ ίζ ε ι  να ανασ τατώνε ι σ το Instagram.
Το  ε ν τ υπ ω σ ιακό  κο ρί τσ ι  απ ό  τ ην  Κ ρή -
τη με τους 68.000 followers  δε ν σ ταμα-
τά να δε ίχ νε ι  τη γεμάτη πολυτ έ λε ια ζωή 
που κάνε ι,  τ ρε λα ίνον τας  παράλ ληλα τον 
αν τρικό πληθυσμό με τ ις  αναρτήσε ις της. 
Με μαγ ιό, αθλητ ικά ρούχα ή με τουαλέ τε ς 
που αναδε ικνύουν το κορμί της,  η Κυρια-
κή έ χε ι  πάν τα τον τρόπο να μαγ νητ ίζ ε ι  τα 
βλέμματα των αρσεν ικών.

Κυριακή Κατσογρεσάκη: Γι’ αυτούς τους 
λόγους σου λείπει από το «My style rocks»

Ο 
σκηνοθέτης και 
ηθοποιός παρα-
κολουθεί από το 
σπίτι του όλα ό-

σα γίνονται στην Ελλάδα και 
τον κόσμο, χωρίς να μπορεί 
να συνειδητοποιήσει πώς 
ο κόσμος έφτασε σε αυτήν 
την κρίσιμη κατάσταση λό-
γω του κορονοϊού. «Δεν 
χωράει στο μυαλό μου αυτό 
που συμβαίνει, δεν χωράει 
στο μυαλό κανενός παγκο-
σμίως», είπε χαρακτηριστι-
κά και συνέχισε λίγο μετά: 
«Θέλω να πιστεύω ότι όταν 
οι άνθρωποι συσπειρώνο-
νται για έναν καλό σκοπό και 
αυτή τη στιγμή με το να μέ-
νουμε σπίτι προστατεύου-
με και τους εαυτούς μας και 
τους άλλους και αφήνουμε 
να κάνουν οι άνθρωποι τη 
δουλειά τους».

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: 
«Δεν χωράει στο μυαλό μου » 

αρυφαλλιά 
Καλιφώνη: Οι 
προκλητικές πόζες

Την Γαρυφαλλιά Καλιφώνη την 
γνωρίσαμε από τη συμμετοχή 
της στο Next Top Model και 
ξεχώρισε με την εμφάνισή της, 
που παραπέμπει σε… Σκάρλετ 
Γιοχάνσεν, σύμφωνα με κάποιους.
Η ίδια μπορεί να μην κέρδισε 
στο reality της μόδας, ωστόσο 
υποστηρίζει, ότι την βοήθησε στην 
καριέρα της ως μοντέλο.
Το σίγουρο είναι, ότι η εμφάνισή 
της, καθώς και η παρουσία 
της στο reality, την βοήθησαν 
να αυξήσει τους follower της 
στο Instagram, τους οποίους 
αποζημιώνει, αναρτώντας σέξι 
φωτογραφίες της.

Έλενα Καμπέρη: 
επιδεικνύει το 
στήθος της

Το μοντέλο Έλενα Καμπέρη μπορεί να μην 
είναι γνωστή στην Ελλάδα, ωστόσο κάνει 
καριέρα στη Γερμανία έχοντας κατακτήσει 
τις καρδιές των βορειοευρωπαίων 
και όχι αδίκως, όπως φαίνεται από τις 
φωτογραφίες της που αναρτά στο Insta-
gram. Η 24χρονη που έχει γεννηθεί στη 
Γερμανία, είναι τόσο εντυπωσιακή, που 
έχει αναδειχθεί μάλιστα Miss Ost-Deutsch-
land 2018. H ελληνογερμανίδα καλλονή 
εκτός από τις καρδιές των Γερμανών 
έκλεψε και την καρδιά του διάσημου 
Αμερικανού ηθοποιού, playboy και 
φανατικού τζογαδόρου, Dan Bilzerian, 
με την ίδια να ετοιμάζεται να περάσει και 
να συνεχίσει την καριέρα της στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού

Νίκος Κοκλώνης: 
Ακυρώνει το Just 
the 2 of us ;

Ο Νίκος Κοκλώνης αναγκάστηκε 
να διακόψει την παρουσίαση του 
«Just the two of us», αφού η 
πανδημία του κορονοϊού ώθησε 
εκείνον και το Open beyond σε 
αυτήν την απόφαση.
Ο δημοφιλής παρουσιαστής, 
στην συζήτηση που κάναμε, 
μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς 
βιώνει την τρέχουσα κατάσταση, 
υπογραμμίζοντας ότι οφείλουμε 
να δείξουμε υπευθυνότητα. 
Μάλιστα, έδειχνε ένας άνθρωπος 
που έχει αντιληφθεί πλήρως τη 
σοβαρότητα του θέματος κι αυτό 
είναι κάτι σημανικό αν μη τι άλλο.

Η Ευαγγελία Τσιορλίδα 
σου αλλάζει τη διάθεση 
με ευκολία 

Α
ν κάθεσαι στο 
σπίτι και χαζεύεις 
στο Instagram, η 
μελαχρινή ραδι-

οφωνική παραγωγός είναι 
όαση… σεξαπίλ.
Δεν αγαπά ιδιαίτερα τη 
δημοσιότητα, γι’ αυτό 
σπάνια εμφανίζεται σε 
εκπομπές και περιοδικά. 
Η Ευαγγελία Τσιορλίδα, 
όμως, κρατά συντροφιά 
στο κοινό μέσα από τα 
ερτζιανά, αλλά και με τις 
αναρτήσεις της στον προ-
σωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram.
Πριν λίγες ώρες, μάλιστα, 
με δύο φωτογραφίες από 
τα παλιά, θέλησε να περά-
σει το δικό της μήνυμα για 
τις δυσκολίες που περνάμε, 
γράφοντας στη λεζάντα ότι 
οι καλύτερες μέρες έρχο-
νται. Η μελαχρινή ραδιο-
φωνική παραγωγός, στα 
στιγμιότυπα που πόσταρε, 
πόζαρε με ολόσωμο μαγιό 
στην παραλία κόβοντας την 
ανάσα!
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Π
ροκαλεί μαζικά 
εγκεφαλικά σε 
όσους τυχερούς 
επισκεφτούν το 

Instagram της!
Πρόκειται για ένα από τα 
πιο πληθωρικά κορίτσια 
που κυκλοφορούν σ το 
Instagram, ενώ δεν είναι 
τυχαίο ότι έχει 9 εκατομμύ-
ρια φίλους στο δημοφιλές 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Η Λίντσεϊ Πέλας ποζάρει σέξι 
είτε με εσώρουχα είτε με 
μαγιό και εντυπωσιάζει τους 
πάντες με το σώμα της.

Θα τρελαθείς με την Λίντσεϊ Πέλας 
και το εκρηκτικό μπούστο της Λάγνο βλέμμα και απίθανες 

καμπύλες! 

ο 
πληθωρικό μοντέλο από τη 
Ρωσία, έχει γίνει γνωστό στον 
κόσμο των social media και 
καθημερινά αναστατώνει τον 

ανδρικό πληθυσμό
Οι αναλογίες της Helga Lovekaty, την 
κάνουν την γυναίκα των ονείρων όλων 
των ανδρών.
Το πανέμορφο μοντέλο με το καλλί-
γραμμο κορμί και το πλούσιο μπού-
στο γνωρίζει πολύ καλά πως πρέπει να 

ποζάρει για να αναδεικνύει την ομορ-
φιά της και να τρελαίνει τους άνδρες 
όλου του κόσμου.
Η Helga Lovekaty εργάζε ται και 
ως ηθοποιός, ενώ σ τον λογαρια-
σμό της στο Instagram έχει ξεπερά-
σει τους 4 εκατομμύρια followers. 
Κάθε φορά που ανεβάζει φωτογρα-
φία στο instagram, τα likes και τα σχό-
λια πέφτουν βροχή. Και είναι λογικό με 
τέτοια ομορφιά.

O 
Gerard Butler στα 
πλαίσια του τα-
ξιδιού του στην 
Ελλάδα και συ-

γκεκριμένα στη Σπάρτη, ως 
ένας από τους επίσημους 
λαμπαδηδρόμους της ολυ-
μπιακής φλόγας για τους Ο-
λυμπιακούς Αγώνες του Τό-
κιο, εντοπίστηκε σε γνωστό 
εστιατόριο κατά τη διάρκεια 
ενός ρομαντικού δείπνου 
με γνωστό μοντέλο. Πιο συ-
γκεκριμένα με το πανέμορ-
φο μοντέλο Σοφία Χαρμαντά, 
με την οποία γνωρίζονται ε-
δώ και δύο χρόνια.Όπως εί-
ναι γνωστό, η Σοφία ζει και 
εργάζεται από το 2018 στο 
Λος Άντζελες.Μάλιστα καθό-
λη τη διάρκεια του ταξιδιού 
του από την Αμερική, η Σο-
φία Χαρμαντά ταξίδεψε στο 
πλευρό του.

Gerard Butler: Τα τρυφερά τετ α τετ στη 
Σπάρτη με γνωστή Ελληνίδα μοντέλο

Ο
ι πληθωρι-
κές καμπύ-
λες και το 
π λ ο ύ σ ι ο 

μπούστο είναι τα δυ-
νατά της σημεία και αυ-
τά που την έκαναν διά-
σημη
Η Δάφνη Τζόι προκά-
λεσε μαζικά εγκεφα-
λικά σε όσους τυχερούς 
επισκέφτηκαν την ίδια 
πισίνα με την πληθω-
ρική καλλονή και μπόρε-
σαν έστω και για λίγο να 
πλατσουρίσουν πλάι της.
Γεννημένη στις Φιλιππί-
νες, από Πορτορικανό 
πατέρα και φιλιππινέζα 
μητέρα, πρώην σύντρο-
φος του 50 Cent, μοντέλο, 
μητέρα και ηθοποιός, η 
Δάφνη δροσίσ τηκε σε 
πισίνα του Μαϊάμι και οι 
παπαράτσι έστησαν καρ-
τέρι για μερικά σέξι καρέ 
της ζουμερής σταρ.

Προσόντα που… ξεχειλίζουν! Η 
Δάφνη προκαλεί
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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

Εξοχή στους 
Φιλιάτες 1913

Έδεσσα το 1908

Πρόκριτοι στο Δελβινάκι

Γυναίκες στο Ζαγόρι

Οδός Αθηνάς 1920

Άνδρες στην Αδρίτσαινα το 1903

Γυναίκες στην Αμοργό 
το 1911

Το σπίτι του Γιώργου Ρίγγα στην Παραμυθιά

Ο Ελληνικός Στρατός στην Φιλλιπιάδα κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους το 1913

Γιορτή στο Γαστούρι 
Κέρκυρας το 1903
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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
Φασόλια με 
λαχανικά

ΥΛΙΚΆ

 ª Μουσκεύετε γ ια μερικές ώρες τα φασόλια και τα βράζε τε μέχρι να 
μαλακώσουν. 

 ª Ζεσταίνετε σε κατσαρόλα το μισό ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι, 
τα κρεμμυδάκια και τον άνηθο μέχρι να μαραθούν, γ ια 6’ περίπου.  

 ª Σε  άλλη, μεγαλύτερη κατσαρόλα ζ εσ ταίνε τε το υπόλοιπο λάδι και 
σοτάρετε τα μισοβρασμένα φασόλια για 5’ - 6’.

 ª Προσθέτε στην κατσαρόλα με τα φασόλια, τ ις πιπεριές, τα καρότα και 
το μείγμα από τα κρεμμυδάκια  και κατόπιν ρίχνετε τ ην  ν τομάτα, το 
σέλινο και 4 φλιτζάνια του τσαγιού ζεστό νερό. 

 ª Βράζετε σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα.  Στο τέλος αλατοπιπερώνετε και 
σερβίρετε.

 ª • φασόλια 500 γρ.
 ª • κρεμμύδι:  1  κομμέ νο  σ ε 

ροδέλες
 ª • φ ρ εσ κα  κ ρ ε μμ υ δ ά κ ια :  2 

κομμένα σε ροδέλες
 ª • πιπεριά κόκκινη: 1/2
 ª • πιπεριά πράσινη: 1/2
 ª • καρότα: 2 κομμένα σε κυβά-

κια

 ª • σέλινο: 4 κουταλίες της σού-
πας, ψιλοκομμένος

 ª • άνηθος: 2/3 φλιτζανιού του 
τσαγιού

 ª • χυμός ντομάτας: 450 ml ελα-
φρά συμπυκνωμένος

 ª • αλάτι: όσο θέλετε
 ª • πιπέρι: φρεσκοτριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ



LIFE 49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com FUN

ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικονο-
μικής φύσης θέματα. Προσοχή σας πάσης 
φύσεως νομικά θέματα καθώς και επαφές 
με άτομα του νόμου. Θα ασχοληθείτε με 
θέματα ταξιδιού και ίσως αποφασίσετε (αν 
δεν έχετε ήδη αποφασίσει) κάποιο ταξίδι 
που θα υλοποιήσετε. Η εποχή αυτή είναι 
εποχή υπερκόπωσης αλλά και κούρασης. 
Αποφύγετε συζητήσεις με το οικογενειακό 
σας περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Στο επαγγελματ ικό σας περιβάλλον, 
υπάρχουν αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί 
η θέση σας αν το αποφασίσετε και το επι-
διώξετε. Εξασφαλίστε την υποστήριξη 
μερικών προσώπων, τα οποία μπορούν 
να σας προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. 
Δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεστε από 
τίποτα και φροντίστε να συνειδητοποιή-
σετε τις αλλαγές που έχουν γίνει. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας περι-
βάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο 
πολύ. Και αυτό θα σας δώσει 
την ευκαιρία να εργαστείτε 
με πιο μεγάλη άνεση και 
καλύτερη απόδοση με 
ευνοϊκές επιπτώσεις 
στα οικονομικά σας. 
Ο τομέας της καριέ-
ρας ενεργοποιε ίται 
έν τονα τώρα. Ανοί-
γουν οι ορίζοντές σας 
ενώ οι συγκυρίες θα σας 
βοηθήσουν να έρθετε σε 
επαφή με αυτούς που μπο-
ρούν να προωθήσουν τις υπο-
θέσεις σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα ανακαλύψετε ότι η θέση 
σας δεν είναι τόσο μόνιμη όσο νομίζατε. 
Οπωσδήποτε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
για μεγάλα οικονομικά ανοίγματα ή σημα-
ντικές αγορές.

ΛΕΩΝ
Θα είστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνετε σταθεροί στις απόψεις 
σας. Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις υποχρεώ-
σεις που έχετε και υπερασπιστείτε τα δικαι-
ώματά σας με πάθος. Αλλάξτε περιβάλλον 
και βρεθείτε με καινούριους ανθρώπους 
για να νιώσετε καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μία 
τάση από τη μια μεριά σπατάλης και από την 
άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζεται ιδιαί-
τερα προσοχή στο να αποφύγετε τσακωμούς, 
ακόμα και ρήξεις που αφορούν χρήματα και 
εργασία. Ο εσωτερικός σας όμως κόσμος 
και γενικότερα η διάθεσή σας βελτιώνεται 
αισθητά. Ζωτικότητα και ζωντάνια θα είναι τα 
γενικά σας χαρακτηριστικά.

ΖΥΓΟΣ
Η ενέργεια και η αδρεναλίνη χτυπάνε κόκ-
κινο! Φροντίστε να εξασφαλίσετε συνθή-
κες χαλάρωσης… Αν πρέπει να ταξιδέψετε 
για επαγγελματικούς λόγους, να διπλοελέγ-
ξετε τα δρομολόγια και τα ραντεβού σας. 
Αφήστε κατά μέρος φοβίες και ανησυχίες. 
Καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας, κάνοντας λίγο ακόμα υπομονή στην 
εργασία σας. Μετά πολλά διορθώνονται και 
αποκαλύπτονται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου 
ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα. Στον επαγγελ-
ματικό τομέα επίσης θα περάσετε μία φάση 
ουσιαστικής μεταμόρφωσης. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέ-
ψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης 

θα σας απασχολήσουν έντονα. Απο-
φύγετε οικονομικού τύπου 

διευθετήσεις γιατί υπάρχει 
κίνδυνος μπερδέματος. 

Δείξτε σύνεση και υπευ-
θυνότητα στη δουλειά 
σας για να μη δημι-
ουργηθούν παρατρά-
γουδα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είναι καλές μέρες για να 

ασχοληθείτε με ότι έχει 
σχέση με δάνεια, ακίνητα 

ή και μια ανανέωση στο χώρο 
σας. Επίσης, για να λύσετε διαφορές ή να 

κλείσετε συμφωνίες. Πρέπει να οργανώ-
νετε το πρόγραμμά σας με ελαστικότητα 
γιατί υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων ή 
και ανατροπών, που μπορεί να σας εκνευ-
ρίσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το 
τελευταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε 
αντιληφθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρ-
χουν και οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν 
τις αποστάσεις σας και κυρίως μην ανοί-
γετε «τα χαρτιά σας». Αυτό όσο περνά ο 
καιρός θα πρέπει να το θυμάστε γιατί τα 
πράγματα θα γίνουν λίγο πιο δύσκολα και 
θα χρειάζονται την υποστήριξή σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθή-
ματα από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει 
έναν καινούργιο, περισσότερο ευοίωνο 
κύκλο στη ζωή σας. Η περίοδος αυτή υπό-
σχεται να σας δώσει οικονομικές ανέσεις.

Ένας παππούς θυμάται τα νιάτα του και λέει στη 
γυναίκα του:
«Θυμάσαι σαν σήμερα πριν 40 χρόνια που σε 
πήγα πίσω από το εργοστάσιο και το κάναμε όλο 
το βράδυ στον φράκτη;;»
«Θυμάμαι, θυμάμαι…» λέει η γιαγιά.
«Τι θα έλεγες να πάμε να ξαναδοκιμάσουμε;;;»
Πάνε λοιπόν πίσω απ́ το εργοστάσιο πιάνονται 
απ’ τον φράκτη όπως παλιά και αρχίζουν να κου-
νιούνται σαν 20άριδες. Για μισή ώρα τιναζόταν, 
κουνιόταν, ούρλιαζαν χωρίς διακοπή και στο 
τέλος κατέρρευσαν. Ένας εργαζόμενος στο εργο-
στάσιο είδε όλο το σκηνικό, πλησιάζει και λέει 
στον παππού:
«Παππού, αν τώρα σε αυτή την ηλικία το κάνεις 
έτσι, στα νιάτα σου πως το έκανες;;;;» «Στα νιάτα 
μου, παιδί μου, αυτός ο φράχτης δεν ήταν ηλε-
κτροφόρος…!!!»

Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας κάθονται στο καφε-
νείο όταν πηγαίνει ένας τουρίστας και τους λέει:
«Ντου γιου σπικ ιγκλις;»
Κοιτιούνται οι δύο τους και απαντάει ο Κωστίκας:
«Ιγκλις νο» «Σπρέχεν ζι ντόιτς;» «Ντόιτς νο» απα-
ντάει ο Γιωρίκας. «Παρλάρε ιταλιάνο;» «Ιταλιάνο 
νο» λέει ο Κωστίκας. «Παρλέ βου φρανσέ;» 
«Φρανσέ νο» λέει ο Γιωρίκας. «Πάρλα εσπα-
νιόλ;» «Εσπανιόλ νο» λέει ο Κωστίκας. Απογοη-
τευμένος ο τουρίστας φεύγει και λέει ο Κωστίκας 
στον Γιωρίκα:
«Λέω να πάμε να μάθουμε καμιά ξένη γλώσσα» 

«Γιατί;» ρωτά ο Γιωρίκας. «Για να μπορούμε να 
συνεννοηθούμε με τους ξένους» απαντά ο 
Κωστίκας. «Γιατί αυτός που ήξερε 5 γλώσσες 
συνεννοήθηκε;»

Λέει ο άνδρας στη γυναίκα: «Στη Λετονία ζητούν 
άνδρες για αναπαραγωγή και το κράτος δίνει 
200€ για κάθε επαφή!!»
«Ε, και;;;» λέει η γυναίκα… «Εδώ με την κρίση 
που υπάρχει δεν πρόκειται να ορθοποδήσω και 
σκέφτομαι να πάω…»
Και απαντά η γυναίκα:
«Και θα ορθοποδήσεις στη Λετονία με 200€ το 
δίμηνο;»

Είναι ένας γύφτος με κορονοϊό στο νοσοκομείο 
σε διπλανό κρεβάτι με έναν μεγαλο-επιχειρημα-
τία που έχει κολλήσει και αυτός. Ο γύφτος είναι 
με βρώμικα ρούχα, άπλυτα χέρια και αμπανιά-
ριστος για μέρες. Από την άλλη ο επιχειρηματίας 
με τα αντισηπτικά του, τα μαντιλάκια του, να τηρεί 
όλους τους κανόνες. Ξαφνικά ο γύφτος βήχει και 
το κάνει στον αγκώνα του όπως λένε όλες οι οδη-
γίες. Έκπληκτος ο επιχειρηματίας τον ρωτά:
– Μπράβο που έβηξες στον αγκώνα σου! Αλλά 
ξέρεις γιατί το έκανες αυτό;
Και του απαντάει ο γύφτος:
– Ε πως δεν ξέρω βρε…του κάνω κεφαλοκλεί-
δωμα του π@ύστη.
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Μέσα από 11 δίλεπτα βιντεάκια 
που έχουν τραβηχτεί στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο

Η 
Χάρτα του Ρήγα, η περικε-
φαλαία του Λόρδου Βύρω-
να και πολλά ακόμη σπάνια 
κειμήλια της Ελληνικής Επα-

νάστασης παρουσιάζονται δημόσια, 
μέσα από μια σειρά μικρής διάρκειας 
βίντεο, που έχουν γυριστεί στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο και προσφέρονται 
σε όλους τους Έλληνες, από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ-
ΠΟ). «Συζητώντας με την Ιστορία» είναι 
ο τίτλος των διαδικτυακών αυτών πε-
ριπάτων στους οποίους μπορούμε να 
συμμετάσχουμε μέσα από την κάμερα 
του κινητού μας τηλεφώνου.
Στο κανάλι YouTube  και στα social 
media του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού θα βρείτε έντεκα δίλεπτα 
βιντεάκια στα οποία καταγράφονται 
έντεκα θησαυροί μνήμης από την Ελλη-
νική Επανάσταση. Πρόκειται για έντεκα 
μικρούς θησαυρούς που εκτίθενται 
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, οργανι-
σμό εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, φύλακα 
της ιστορικής μνήμης του Αγώνα. 
Σε αυτά τα βίντεο ο επιμελητής του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, κ. 
Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν παρου-
σιάζει την αίθουσα του Κοινοβουλίου, 

τη χάρτα του Ρήγα, τα εμβληματικά κει-
μήλια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
απόσπασμα από τα απομνημονεύματά 
του, το ξύλινο αγαλματίδιο της συμφιλί-
ωσης, ακρόπρωρα από καράβια προ-
επαναστατικά με ονόματα αρχαίων 
ηρώων, την παιδούλα στο ταφικό μνη-
μείο του Μάρκου Μπότσαρη, την περι-
κεφαλαία του Λόρδου Βύρωνα, τις 
υδατογραφίες του Λούντβιχ Κέλμπερ-
γκερ, αξιωματικού στο στρατό του 
Όθωνα, που απεικονίζουν την Ελλάδα 
αμέσως μετά την Επανάσταση, το 

πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, το 1844, 
και τέλος τα λιτά ξύλινα καθίσματα του 
πρώτου Βουλευτηρίου, στο Ναύπλιο, 
αψεγάδιαστο μάρτυρα της πενίας του 
νεοσύστατου Ελληνικού κράτος.
Το νεοκλασικό μέγαρο επί της οδού 
Σταδίου 13, ξεκίνησε να κτίζεται τον 
Αύγουστο του 1858 για να στεγάσει τη 
Βουλή των Ελλήνων. Η βασίλισσα Αμα-
λία επέβλεψε  την εφαρμογή των σχε-
δίων του Γάλλου αρχιτέκτονα Φραν-
σουά Μπουλανζέ. Όμως τα ισχνά οικο-
νομικά του κράτους το άφησαν ημιτε-

λές. Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα, 
ο αρχιτέκτονας Παναγιώτης Κάλκος, το 
1863, τροποποίησε τα αρχικά σχέδια. 
Το Μέγαρο της Βουλής ολοκληρώθηκε 
το 1871. Στα έδρανα που κατασκεύασε 
ο ξυλουργός Σακελλαρίου κάθησαν οι 
πατέρες του έθνους επί εξήντα χρόνια, 
ως τη μεταφορά του Κοινοβουλίου στα 
Παλαιά Ανάκτορα, το 1935.  Η παλιά 
Βουλή παραχωρήθηκε στην Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
για να στεγαστεί το  Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
ώς έπαιζαν τα παιδιά των αρχαίων 
Ελλήνων μέσα στο σπίτι; Είχαν συ-
γκεκριμένα παιχνίδια ή χρησιμο-
ποιούσαν απλά τη διάθεση και τη 

φαντασία τους για να βρουν πρωτότυπους 
τρόπους ώστε να περνούν ευχάριστα τον ε-
λεύθερο χρόνο τους; Και πώς ντύνονταν; Εί-
χαν διαφορετικά ρούχα για μέσα και έξω α-
πό το σπίτι;
Απαντήσεις στα παραπάνω αλλά και σε 
πολλά ακόμη ενδιαφέροντα ερωτήματα που 
σχετίζονται με την καθημερινότητα στην 
αρχαιότητα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν 
όσοι επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης Cycladic.gr. Γιατί 
οι πόρτες του να είναι κλειστές, λόγω κορω-
νοϊού, οι δράσεις τους ωστόσο έχουν μετα-
φερθεί στο διαδίκτυο και αποτελούν ιδανική 
πρόταση για ψυχαγωγία των παιδιών αλλά 
και των ενήλικων στο σπίτι.
Πλοηγείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα του Μου-
σείου και απολαύστε ένα δημιουργικό ταξίδι 
στον γοητευτικό κόσμο του Πολιτισμού. 
Δείτε εικόνα και βίντεο από τις ψηφιακές 
συλλογές έργων και θαυμάστε την ιδιαιτερό-
τητες της τέχνης κάθε εποχής,

Μπείτε στο online πρόγραμμα «Παίζοντας 
στο σπίτι» και φτιάξτε, μόνοι σας, τα ίδια παι-
χνίδια με τα οποία έπαιζαν οι συνομήλικοί 
σας στην αρχαιότητες μεταξύ των οποίων χει-
ροποίητες κουδουνίστρες, κούκλες, παιχνί-
δια με ρόδες, ζωάκια από πηλό, αστράγα-
λοι, μπάλες αλλά και ξύλινα αλογάκια. Παίξτε 
αγαπημένα ομαδικά παιχνίδια  όπως το κρυ-
φτό, η τυφλόμυγα, τα αγαλματάκια ακού-

νητα, το κουτσό, αλλά και οι γρίφοι και τα 
αινίγματα.
Και για να μπείτε ακόμη πιο βαθιά στο κλίμα 
της αρχαίας Ελλάδας φτιάξτε, με απλά υλικά, 
τα δικά σας ρούχα, κοσμήματα, στολίδια, 
κορδέλες και καπέλα και φυσικά χτενιστείτε 
αναλόγως
Παιδιά και γονείς λάβετε θέσεις. Το ταξίδι 
στην αρχαία Ελλάδα ξεκινά!

Aναβάλλεται 
το Φεστιβάλ 
Καννών 

Αναβάλλεται το φετινό Φεστι-
βάλ Καννών  καθώς οι διοργα-
νωτές του ανακοίνωσαν, πριν 
από λίγο, ότι δεν θα πραγματο-
ποιηθεί τελικά κατά την περί-
οδο 12 με 23 Μάϊου που είχε 
προγραμματιστεί. Παρότι μέχρι 
πριν από λίγες ημέρες οι υπεύ-
θυνοι του λαμπρού φεστιβάλ 
δήλωναν πως συνεχίζουν κανο-
νικά τις προετοιμασίες, ο παγκό-
σμιος κίνδυνος του κορωνοϊού 
τούς ανάγκασε να αλλάξουν 
γνώμη. Ακόμη δεν έχουν ανα-
κοινωθεί νέες ημερομηνίες, 
το σενάριο που εξετάζεται, 
ωστόσο, είναι να διεξαχθεί περί 
τα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιου-
λίου,
Η επίσημη ανακοίνωση 
Σε αυτήν την εποχή παγκόσμιας 
κρίσης, οι σκέψεις μας πηγαί-
νουν στα θύματα του COVID-19 
και εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας σε όλους όσους παλεύουν 
με τον ιό. Σήμερα πήραμε την 
ακόλουθη απόφαση: Το Φεστι-
βάλ των Καννών δεν μπορεί να 
γίνει στις προγραμματισμένες 
ημερομηνίες, από τις 12 μέχρι 
τις 23 Μαΐου. Πολλές εκδοχές 
λαμβάνονται υπόψη για τη διε-
ξαγωγή του, με κυριότερη αυτή 
μιας απλής αναβολής και διε-
ξαγωγής του στα τέλη Ιουνίου, 
αρχές Ιουλίου του 2020.
Μόλις η εξέλιξη της κατάστα-
σης στη Γαλλία και παγκοσμίως 
μας επιτρέψει να έχουμε πρό-
σβαση σε ρεαλιστικές πιθανό-
τητες, θα κάνουμε γνωστή την 
απόφασή μας, πάντοτε σε συμ-
φωνία με τη συνεχή επικοινωνία 
μας με την Γαλλική Κυβέρνηση 
και τη Δημοτική Αρχή των Καν-
νών, όπως και με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φεστιβάλ, την 
κινηματογραφική βιομηχανία 
και όλους τους συνεργάτες της 
διοργάνωσης.
Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ των 
Καννών εκφράζει με δύναμη 
τη στήριξή του σε όσους μας 
καλούν να σεβαστούμε τις απα-
γορεύσεις μετακίνησης στη 
χώρα και ζητούν να δείξουμε 
αλληλεγγύη σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγμές σε όλον τον κόσμο.

Περιήγηση σε κειμήλια της Ελληνικής 
Επανάστασης από το σπίτι 

Παίξτε με τα παιχνίδια της αρχαίας Ελλάδας στο 
διαδίκτυο 



51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com



53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Μαρτίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com



5527 Μαρτίου 2020
www.hellasnews-radio.com
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Μ
ετά από την συμφωνία της ΔΟΕ με 
την Ιαπωνία για την αναβολή των Ο-
λυμπιακών Αγώνων (24/7-9/8) η ΔΟΕ 
προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση 

που εξηγεί την απόφαση της και ενημερώνει για 
την τύχη των Αγώνων. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και ο πρωθυ-
πουργός της Ιαπωνίας, Άμπε Σίνζο, είχαν τηλεδι-
άσκεψη σήμερα για να συζητήσουν για τις συνε-
χείς εναλλαγές στο περιβάλλον του κορωνοϊού και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής, Μόρι Γιοσίκο, ο υπουργός Ολυμπια-
κών Αγώνων Χασιμότο Σέικο, ο κυβερνήτης του 
Τόκιο, Κόικε Γιουρίκο, ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντονισμού της ΔΟΕ Τζον Κοάτες, ο γενικός διευ-
θυντής της ΔΟΕ Κριστόφ Ντε Κέπερ και ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Κρι-
στόφ Ντουμπί.
Ο πρόεδρος Μπαχ και ο πρωθυ-
πουργός Άμπε εξέφρασαν την ανη-
συχία τους για την παγκόσμια παν-
δημία του κορωνοϊού και το πώς 
επηρεάζει τ ις ανθρώπινες ζωές, 
όπως και την επίδραση που έχει στην 
προετοιμασία των αθλητών για τους 
Αγώνες.
Σε μια πολύ φιλική και εποικοδομητική συζήτηση, 
οι δύο άνδρες εξήραν το έργο της οργανωτικής 
επιτροπής του Τόκιο 2020 και επισήμαναν την 
πρόοδο που υπάρχει στην Ιαπωνία για την αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού.
Όμως η δίχως προηγούμενο και απρόβλεπτη διά-
δοση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο συνεχίζε-
ται. Χθες ο γενικός διευθυντής του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας τόνισε πως ο κορωνοϊός είναι 
σε έξαρση και υπάρχουν πάνω από 375.000 κρού-
σματα παγκοσμίως, σχεδόν σε όλες τις χώρες, με 
τον αριθμό να μεγαλώνει συνεχώς.
Με τις παρούσες συνθήκες και με βάση την πλη-
ροφόρηση που έχουμε, ο πρόεδρος της ΔΟΕ και 
ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 
θα πρέπει να αναβληθούν σε μια ημερομηνία μετά 
το 2020, αλλά όχι αργότερα από το καλοκαίρι του 
2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των 
αθλητών, όλων όσων συμμετέχουν στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες και της διεθνούς κοινότητας.

Συμφώνησαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο 
θα μπορούσαν να είναι φάρος ελπίδας για τον 
κόσμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και η ολυμπι-
ακή φλόγα να αποτελέσει το φως στο τέλος του 
τούνελ όπου βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. 
Για το λόγο αυτό, η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραμεί-
νει στην Ιαπωνία. Επίσης συμφωνήθηκε πως οι 
Αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και 
Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020».

Μαυρωτάς: «Η αναβολή των Ολυμπια-
κών Αγώνων είναι μια πράξη ευθύνης 
απέναντι στην αθλητική κοινότητα»
Την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 
«χαιρετίζει» με δήλωση του ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυ-
ρωτάς. 
Ο βετεράνος πολίστας ο οποίος έχει συμμετάσχει 

5 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες δηλώνει 
ανακουφισμένος για τους αθλητές αφού 

κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει 
την εξάπλωση του κορονοϊού (covid-
19) και τις συνέπειες του στους επό-
μενους μήνες.
Η δήλωση του Γιώργου Μαυρωτά: 
«Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώ-

νων είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι 
στην αθλητική κοινότητα. Καταλαβαίνω 

την απογοήτευση κάποιων αθλητών, αλλά 
επιδόσεις και διακρίσεις δεν υπάρχουν χωρίς την 
προϋπόθεση της υγείας ή χωρίς την προϋπόθεση 
του ευ αγωνίζεσθαι και της ισότητας των ευκαι-
ριών.
Φαίνεται ότι μέχρι τον Ιούλιο τα πράγματα δεν θα 
έχουν ησυχάσει.
Το να κυκλοφορούν οι αθλητές με μάσκες και 
γάντια στο Ολυμπιακό Χωριό δεν είναι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες αλλά δυστοπικό σενάριο. Γι αυτό 
θεωρώ ότι, σε όσους ετοιμαζόσασταν για το 
Τόκιο, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση αλλά 
αλλαγή προσανατολισμού.
Με την ίδια εγρήγορση αυτή τη στιγμή δίνουμε 
όλοι έναν άλλο δύσκολο αγώνα όπου θα χρεια-
στούμε το μέγιστο της υπομονής, της ψυχραιμίας 
και της πειθαρχίας που μας μαθαίνει ο αθλητι-
σμός. Και είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, 
σε έναν παράξενο αγώνα, που τον δίνουμε μαζί, 
αλλά όχι δίπλα… Μην ανησυχείτε, η φλόγα του 
Τόκιο δεν θα σβήσει, απλώς θα μείνει αναμμένη 
για πολύ περισσότερο». 
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H ΔΟΕ με επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες κι 
επίσημα. «Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 θα έχουν γίνει...» 

Κι επίσημα αναβλήθηκαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο!

Μετά από την ανακοίνωση της απόφασης της ΔΟΕ για αναβολή 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 λόγω της εξάπλωσης του κορο-
νοϊού (covid-19) o αρχηγός της αποστολής της ελληνικής ομάδας 
«Τόκιο 2020», Μιχάλης Φυσεντζίδης, προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση: 

«Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αφουγκραζόμενη την αγωνία των 
αθλητών και αθλητριών ανά την υφήλιο, πήρε σήμερα τη σωστή και πάνω 
απ` όλα λογική απόφαση για αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι, ως αρχηγός αποστολής για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, ότι η πλειοψηφία των αθλητών και αθλητριών μας, ανακουφί-
στηκε στο άκουσμα της σημερινής είδησης. Γιατί, έστω κι αν κάποιοι εξ 
αυτών ήταν πανέτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βαθιά μέσα τους 
γνώριζαν ότι ο κορονοϊός δεν αστειεύεται και θα μπορούσαν να γίνουν 
μέρος της πανδημικής αλυσίδας, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους 
ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους.
Η κραυγή αγωνίας, από την πλειοψηφία σχεδόν, των Εθνικών Ολυμπια-
κών Επιτροπών, έφερε το σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο ΟΛΟΙ επιβάλ-
λεται να δουν ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ και όχι ως κατάρα. Ζητούμενο είναι να μην 
υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες από τον ιό και εκεί θα πρέπει να επικε-
ντρωθούν όλοι οι αθλητές και αθλήτριές μας που είτε είχαν προκριθεί ή 
ευελπιστούσαν να δώσουν το «παρών» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο.
Οι Αγώνες, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 
είναι ότι θα γίνουν το 2021 και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αναπρο-
σαρμόσουμε τα πλάνα μας, αγωνιστικά και όχι μόνο.
Να είμαστε γεροί και το Τόκιο 2021 δεν είναι μακριά. Σε αυτή τη φάση 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».

Επίσημο τέλος στην Ολυμπιακή προετοιμασία των Ελλή-
νων αθλητών
Με απόφαση του υφυπουργού πολιτισμού και αθλητισμού Λευτέρη 
Αυγενάκη παύουν πλέον να υπάρχουν εξαιρέσεις αθλητών λόγω της Ολυ-
μπιακής προετοιμασίας και όλα τα στάδια και πισίνες της χώρας είναι 
κλειστά μέχρι νεωτέρας. 
«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που πρόκειται να εκδοθεί άμεσα, τρο-
ποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/2020 
(ΦΕΚ 855/Β/13-3-2020), η οποία στο άρθρο πρώτο, παράγραφος 6, προ-
έβλεπε ότι αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο 
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας «των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και 
των αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που προε-
τοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους». 
 Η τροποποιητική ΚΥΑ θα αφορά το σκέλος της εξαίρεσης «των αθλητών 
και ομάδων που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέ-
χοντος έτους», εξαίρεση την οποία θα αναιρεί, έπειτα από τη σημερινή 
συμφωνία της ΔΟΕ και της Ιαπωνίας περί αναβολής της προγραμματισμέ-
νης διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων το προ-
σεχές καλοκαίρι στο Τόκιο. 
Κατόπιν αυτών, όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Επικράτεια θα 
παραμείνουν κλειστές χωρίς την παραμικρή εξαίρεση».

Φυσεντζίδης: «Η 
πλειοψηφία των αθλητών 
μας ανακουφίστηκε»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Ολυμπιακός είναι μία ομάδα 
που εδώ και χρόνια αποφεύ-
γει να βάζει ρήτρες εξαγοράς 
στα συμβόλαια των ποδο-

σφαιριστών της. Προφανώς γιατί θέλει 
να έχει τη δυνατότητα στην όποια δια-
πραγμάτευση με κάποιον ενδιαφερόμε-
νο σύλλογο να ζητάει όσα χρήματα ο ί-
διος νομίζει.
Μία εξαίρεση έχει κάνει ο Ολυμπιακός 
σε αυτό τον άγραφο κανόνα του, με τον 
Ζοσέ Σα! Ήταν τον περασμένο Μάϊο, 
πριν δέκα μήνες δηλαδή, που ο Ολυ-
μπιακός ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του 
27χρονου γκολκίπερ από την Πόρτο αντί 
2,5 εκ. Ευρώ, μετά από πολλές συζη-
τήσεις όχι τόσο με τους Πορτογάλους, 
όσο με τον ίδιο τον Σα. Συζητήσεις πάνω 
στους οικονομικούς κι όχι μόνο όρους 
του συμβολαίου. Ο Πορτογάλος γκολ-
κίπερ ζήτησε επίμονα κι ο Ολυμπιακός 
δέχθηκε να μπει ρήτρα εξαγοράς στο 
νέο του, έως το 2023, συμβόλαιο.
Έτσι, όποια ομάδα θέλει να αγορά-
σει τον Σα από τον Ολυμπιακό 
μέσα στο ερχόμενο καλο-
καίρι, είναι υποχρεωμένη 
να πληρώσει 13 εκ. Ευρώ, 
σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μας. Δεν το λες και…
μικρό το ποσό για τερμα-
τοφύλακα-ειδικά αν σκε-
φθεί κανείς ότι πρόκειται για 
πολλές φορές πάνω απ΄ όσα ξόδε-
ψαν οι «ερυθρόλευκοι» για να τον απο-
κτήσουν! Ήταν μία κίνηση καλής θέλη-
σης από τον Ολυμπιακό προς τον Σα, 
που δέχθηκε να υπογράψει νέο πολυε-
τές (τετραετές) συμβόλαιο, από την άλλη 
όμως ήθελε να έχει τη δυνατότητα να 
κάνει μία μεταγραφή, στην περίπτωση 
κατά την οποία βρίσκονταν μία ομάδα 
από μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα και τον ζητούσε.
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ένας τερ-
ματοφύλακας που έπαιζε στην Πόρτο, 
έστω ήταν στην σκιά του Κασίγιας, αλλά 
με 20 παιχνίδια βασικός την τελευ-
ταία του σεζόν πριν έρθει στην Ελλάδα, 
λογικό είναι να έχει φιλοδοξίες που 
είναι πιο μακριά από το ελληνικό πρω-
τάθλημα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το 

αποδεχθούμε. Και δεν είναι και…κακό, 
όταν ο ποδοσφαιριστής για να ικανοποι-
ήσει τη φιλοδοξία του παίζει καλά κι άρα 
βγαίνει ωφελημένος εκτός από τον ίδιο 
κι ο Ολυμπιακός.
Όσοι τον έχουν ζήσει στο Ρέντη λένε ότι 
ο Σα είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Όχι ότι 
έχει δημιουργήσει προβλήματα, αλλά 
γενικά δεν είναι ο πιο εύκολος χαρακτή-
ρας. Το ζητούμενο όμως είναι να κάνει 
τη δουλειά-και συνήθως την κάνει καλά 
τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός σε γενικές 
γραμμές έχει ήσυχο το κεφάλι του με τον 
Σα, κάτι πολύ σημαντικό για ομάδα που 
κάνει πρωταθλητισμό κι έχει φιλοδοξίες 
και στην Ευρώπη. Ένας Ολυμπιακός που 
τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ήσυχο 
το κεφάλι του κάτω από τα δοκάρια του: 
ούτε την τελευταία σεζόν του Ρομπέρτο, 
ούτε με Καπίνο-Λεάλι, ούτε πέρσι στις 
αρχές της σεζόν με Γιαννιώτη.
Ο Σα έχει κι αυτός τις κακές στιγμές του, 
μπορεί να γίνει πολύ…κακός γκολκίπερ 

όταν χάνει τη συγκέντρωση του, 
αλλά γενικά ο Ολυμπιακός 

μπορεί να είναι ευχαριστη-
μένος μαζί του. Και νομίζω 
ότι κι ο Σα είναι ευχαρι-
στημένος από τον Ολυ-
μπιακό, αφού έγινε ουσι-

αστικά η πρώτη ομάδα 
που τον εμπιστεύθηκε ως 

βασικό γκολκίπερ και με την 
οποία έπαιξε τόσα πολλά παιχνί-

δια στο πιο υψηλό επίπεδο, το Τσάμπιονς 
Λιγκ και το Γιουρόπα Λιγκ.
Από εκεί και πέρα, μετά από δύο χρό-
νια παρουσίας του κάτω από τα δοκά-
ρια των «ερυθρόλευκων», εάν βρεθεί 
ομάδα να τον θέλει τόσο πολύ, ο δρόμος 
είναι ένας: 13 εκ. Ευρώ εν τη παλάμη…

Ενδιαφέρον και από την Σαου-
θάμπτον για τον Σα
Μετά την Γουέστ Χαμ και η Σαουθάμπτον 
φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για την 
διεκδίκηση του Ζοσέ Σα από τον Ολυμπι-
ακό για το προσεχές καλοκαίρι.
Οι Άγγλοι προσέθεσαν ακόμα μία ομάδα 
στο... κόλπο για τον Σα. Μετά την Γου-
έστ Χαμ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον 
της Σαουθάμπτον.

Η εξαίρεση του Ολυμπιακού 
με τη ρήτρα για τον Σα και τα 
13 εκ. εν τη παλάμη!

Παραμένει πιθανό το να έχουμε restart 
στο ελληνικό πρωτάθλημα μες στον Μάϊο 
εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με 
τον covid-19, όμως όλα θα ξεκαθαριστούν 
στην τηλεδιάσκεψη της ερχόμενης 
εβδομάδας.

Π
ρο ημερών είχαμε επισημάνει πως με 
τις παρούσες συνθήκες θεωρείται ε-
ξαιρετικά δύσκολο να έχουμε δράση 
στην ελληνική Λίγκα τον Απρίλιο και 

ένα πιθανό σενάριο είναι για Μαϊο και πιθανώς 
προς τα τέλη του.
Επίσης πως μέχρι αρχές Απριλίου το αργότερο 
θα έχουμε τις αποφάσεις ή τελοσπάντων έναν... 
οδηγό για το χρονικό πλαίσιο. Οι νεότερες πλη-
ροφορίες δεν αναφέρουν κάτι δραματικά δια-
φορετικό.
Η Λίγκα έχει δρομολογήσει τηλεδιάσκεψη για 
το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου (ίσως γίνει και 
νωρίτερα) για να καταβληθεί προσπάθεια να επα-
ναρχίσει το πρωτάθλημα μες στον Μάϊο. Πόσο 
εφικτό είναι αυτό; Θα φανεί στην πράξη και τις 
συζητήσεις. Τελικές αποφάσεις δεν υπάρχουν 
πάντως. Από την άλλη υπάρχουν και παράγο-
ντες που εμμένουν ότι υπάρχουν ακόμα πολλές 
και αισθητές δυσκολίες για το restart. Να σημει-
ώσουμε ξανά πως πριν από την οποιαδήποτε 
πιθανή επανέναρξη οι ομάδες θα χρειαστούν 
ένα διάστημα 15 ημερών για προπονήσεις - προ-
ετοιμασία.

Κωστούλας: «Δύσκολο να συνεχιστεί 
το πρωτάθλημα»
Για την κατάσταση στην Ελλάδα, τα μέτρα που 
υπάρχουν στη Σουηδία, αλλά και φυσικά το 
ελληνικό ποδόσφαιρο μίλησε ο Φώτης Κωστού-
λας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Οπου ο μεγαλομέτοχος του 
Παναιτωλικού δεν έδειξε αισιόδοξος πως θα 
έχουμε πρωτάθλημα.
Για το πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είναι μια κατάσταση 
γνωστή σε όλους. Βλέπουμε ότι, τουλάχιστον στο 
ποδόσφαιρο, επικρατεί μεγάλη ηρεμία, δεν γίνε-
ται τίποτε και ειλικρινά δεν ξέρω πού θα κατα-
λήξει».
Για το πού οδεύει η συγκεκριμένη κατάσταση: 
«Δεν υπάρχει κάτι επίσημο που να λέει ότι τότε 
θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις και τότε θα παί-
ξουμε είτε για πρωτάθλημα είτε για το Κύπελλο. 
Υπάρχει μια στάση αναμονής και πηγαίνουμε 
βλέποντας και κάνοντας. Αυτό, πάντως, που 
βλέπω εγώ και ο πολύς κόσμος είναι ότι πολύ 
δύσκολα θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα και είναι 
ακόμη πιο δύσκολο να τελειώσει κανονικά και 

με αξιώσεις. Απ’ ό,τι βλέπω και διαβάζω η παν-
δημία δεν θα σταματήσει τόσο εύκολα και δεν 
έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση αυτή της 
άσχημης κατάστασης. Κάτι που σημαίνει ότι του-
λάχιστον για ένα μήνα δεν θα μπορεί κανείς να 
κάνει κάτι. Κι αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα 
για μια ομάδα, αφού μεγάλο μέρος των παικτών 
έχει φύγει για τις χώρες και τα σπίτια τους. Στο 
Αγρίνιο, για παράδειγμα, τι θα μπορούσαν να 
κάνουν με ένα τηλέφωνο και κομπιούτερ. Οπότε 
πήραν άδεια να πάνε στα σπίτια τους, γιατί ανη-
συχούσαν για τις οικογένειές τους. Το τοπίο, λοι-
πόν, είναι πολύ θολό για να πω κάτι».
Για το πώς και πότε μπορούν τα γίνουν τα παι-
χνίδια: «Ακόμη και να γίνουν τα παιχνίδια δεν 
θα μπορούν να γίνουν με αξιώσεις. Στα play out, 
για παράδειγμα, υπάρχει σχετική αδιαφορία από 
πολλές ομάδες γιατί έχουν συγκεντρώσει τους 
βαθμούς που χρειάζονται και δεν κινδυνεύουν 
με υποβιβασμό. Οπότε δεν θα είναι παιχνίδια 
της προκοπής με ιδιαίτερες αξιώσεις. Από την 
άλλη, όμως, τα play off και το Κύπελλο σημαίνουν 
πολλά για τις ομάδες. Αν, λοιπόν, οι παίκτες πάνε 
σε αυτά απροετοίμαστοι, πώς θα αποδοθεί ένα 
δίκαιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι η απορία και 
η δική μου και πολλών. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα είμαστε έτοιμοι. Εκτός κι αν αποφασίσουμε 
να παίξουμε στα μέσα Ιουλίου με τις ζέστες και 
τα… 40άρια. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνει ο 
καθένας».
Για το αν υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες για 
την ολοκλήρωση της σεζόν: «Είναι αλήθεια ότι 
υπάρχουν συμβόλαια που κάποια στιγμή λήγουν. 
Ωστόσο, με συγκεκριμένη απόφαση από ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ θα μπορούσε να γίνει επιμήκυνση της 
χρονιάς λόγω έκτακτων αναγκών. Αυτό, όμως, 
θα ισχύει νομικά αλλά όχι ουσιαστικά, αφού 
κάποιος παίκτης που ξέρει ότι την άλλη εβδο-
μάδα φεύγει για κάποια άλλη ομάδα, θα έχει την 
ελάχιστη απόδοση. Υπάρχει κι η προετοιμασία 
για την επόμενη σεζόν, οπότε κι εδώ χρειάζε-
ται ένα χρονικό πλαίσιο για το πότε θα γίνουν οι 
μεταγραφές, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία 
πότε θα γίνει η έναρξη της νέας χρονιάς. Κι εδώ 
όλα θα γίνουν λάθος, σε περίπτωση που το τρα-
βήξουμε για να τελειώσουμε τη σεζόν έστω και 
μέσα στο κατακαλόκαιρο».
Για το αν έχει συζητηθεί θέμα μείωσης των συμ-
βολαίων: «Δεν είναι θέμα μόνο της Λίγκας ή της 
ΕΠΟ. Υπάρχει ένα οικονομικό πλαίσιο που έχει 
ορίσει η ΟΥΕΦΑ και κάποιος παίκτης μπορεί να 
μη δεχθεί τη μείωση και να τρέχουμε μετά με 
προσφυγές. Δεν είμαι νομικός, αλλά οι αποφά-
σεις θα πρέπει να παρθούν και να προωθηθούν 
πιο ψηλά ώστε να υπάρξει λύση και σε αυτό το 
θέμα».

Super League: Τηλεδιάσκεψη 
την ερχόμενη εβδομάδα για 
πιθανή επανέναρξη
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Έ
ρωτας με την πρώτη ματιά. Κάπως έ-
τσι ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό ταξί-
δι του 18χρονου Αλέξανδρου Λώλη 
στον ΠΑΣ Γιάννινα αφού ένα παιχνίδι 

στις μικτές ομάδες και η οξυδέρκεια του τότε 
προπονητή της Κ 15 Τάσου Ανθυμιάδη τον έ-
φεραν στα Γιάννενα και στα τμήματα υποδο-
μών του ΠΑΣ.
Η εξέλιξη του ήταν τέτοια που πέρυσι αγω-
νιζόμενος ακόμη στην Κ 17 υπέγραψε επαγ-
γελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΣ και στις 1 
Δεκεμβρίου 2019 έκανε το ντεμπούτο του με 
την ανδρική ομάδα στην νίκη με 2-0 επί του 
Πλατανιά.
Ο Αλέξανδρος Λώλης μίλησε στο PASsports.
gr και στους Θανάση Μυριούνη και Χρήστο 
Καλύβα σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Που ξεκίνησες τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά 
βήματα; Πως έγινε η μεταγραφή σου στα 
τμήματα υποδομών του ΠΑΣ;
«Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο από πολύ 
μικρός στην ομάδα του χωριού μου, ΠΑΣ 
Λαδοχωρίου, έπαιξα στο παιδικό πρωτά-
θλημα μόνο. Όταν ήμουν 13 χρόνων έπαιξα 
στη μικτή ομάδα του νομού μας, εκεί με είδε 
ο κ.Ανθυμιάδης, ο οποίος ήταν προπονητής 
στην Κ 15 τότε. Από την πρώτη στιγμή με 
έφερε να δοκιμαστώ και μου είπε πως είναι 

«ερωτευμένος» ποδοσφαιρικά μαζί μου και 
πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για 
να με φέρει στα Γιάννενα. Την επόμενη χρο-
νιά προσπαθήσαμε και εγώ με τους γονείς 
μου αλλά και αυτός να βγάλουμε τα έξοδα 
για να καταφέρω να πάρω τη μεταγραφή 
μου και τα καταφέραμε με την βοήθεια του 
προέδρου. Ήμουν 14 ετών και είχα κάνει 
ένα πολύ σημαντικό βήμα για να φτάσω στο 
σήμερα».
Περιέγραψε μας πως περνάει ο χρόνος 
μακριά από τα γήπεδα. Πως είναι για έναν 
ποδοσφαιριστή να μένει χωρίς αγώνες και 
προπονήσεις; Είναι δύσκολη η πραγματικό-
τητα;
«Είναι δύσκολο για όλους μας αυτό που περ-
νάμε τον τελευταίο καιρό. Ειδικά για έναν 
ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει καθημερινά το 
πρόγραμμα του, οι προπονήσεις δεν σταμα-
τούν. Ο καθένας προπονείται ατομικά καθη-
μερινά στο σπίτι του ώστε ανά πάσα στιγμή 
να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πολύ 
καλή πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα 
στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο 
με το να είμαστε όλοι μαζί στην προπόνηση 
καθημερινά, αλλά θα κάνουμε υπομονή. 
Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς και να συνα-
ντηθούμε πάλι όλοι με το καλό».

αθλητικά

Λώλης: «Όνειρο για μένα ο ΠΑΣ, 
δουλεύω για να βελτιώνομαι»

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι αθλητικές ομάδες του Τορόντο 
δημιουργούν το Team Toronto Fund

Ο
ι αθλητικές ομάδες του Τορόντο 
ενώθηκαν για να δημιουργήσουν 
ένα ειδικό ταμείο βοήθειας για 
να στηρίξουν το προσωπικό των 

γηπέδων  που επηρεάζονται από τις αναβο-
λές και τις ακυρώσεις των πρωταθλημάτων 
λόγω της πανδημίας του COVID-19. Με κοινή 
ανακοίνωση τα στελέχη των Blue Jays, Leafs, 
Raptors, Toronto FC και Argonauts δήλωσαν ότι η διοίκηση, οι προπονητές και οι παί-
κτες θα συνεισφέρουν στο Ταμείο Team Toronto, το οποίο θα παράσχει πρόσθετη βοή-
θεια σε πολλούς από τους εργαζόμενους τους. 
«Οι υπάλληλοί μας είναι μέρος  της ομάδας μας. Οι παίκτες, οι προπονητές και η διοίκηση 
όλων μας θέλουν να τους βοηθήσουν με μερικές από τις επιβαρύνσεις και τις ανησυχίες που 
επηρεάζουν τόσους πολλούς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος 
της ομάδας χόκεϊ του Τορόντο, Brendan Shanahan.
Κανένα πρωτάθλημα δεν είναι ενεργό και ούτε επιτρέπονται οι προπονήσεις. Μάλιστα οι 
παίκτες των ομάδων ενθαρύννονται να προπονούνται μόνοι τους στο σπίτι τους και χωρίς 
προπονητή, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο να καλέσουν κάποιον. 

Προολυμπιακό: Ο Καναδάς θέλει να 
το διοργανώσει

Η 
Καναδική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας στηρί-
ζει την απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, ξεκαθαρίζο-
ντας ότι θα διοργανώσει το Προολυμπιακό ακόμη κι αν δεν συμμετά-
σχει. Ουσιαστικά, η Ομοσπονδία μπάσκετ του Καναδά λέει πως ναι μεν 

στηρίζει την απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής, ωστόσο δηλώνει πρόθυμη να 
διοργανώσει κανονικά το Προολυμπιακό τουρνουά που έχει αναλάβει να φιλο-
ξενήσει στη Βικτόρια αν και όποτε αυτό πραγματοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι η 
ίδια η εθνικής της χώρας της θα απέχει, τόσο από το Προολυμπιακό όσο και από 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 
πανδημία του κορονοϊού έχει νε-
κρώσει τον παγκόσμιο αθλητισμό, 
ανάμεσα τους και την Formula 1. 
Οι διοργανωτές του Γκραν Πρι του 

Καναδά δηλώνουν έτοιμοι για εκκίνηση, σε 
περίπτωση ύφεσης της πανδημίας τις επόμε-
νες εβδομάδες.
Oι επτά πρώτοι αγώνες της σεζόν (Αυστραλία, 
Μπαχρέιν, Βιετνάμ, Κίνα, Ολλανδία, Ισπα-
νία, Μονακό, Αζερμπαϊτζάν) αναβλήθηκαν, 
με εκείνον του Μόντε Κάρλο να ακυρώνεται 
οριστικά και να βγαίνει από το καλεντάρι του 

2020. Η Formula 1 ελπίζει πως ίσως όμως η χρονιά εκκινήσει στον Καναδά στα μέσα Ιου-
νίου.Σύμφωνα με τον διοργανωτή του Γκραν Πρι στο Μόντρεαλ, Φρανσουά Ντουμοντιέ, η 
απόφαση για τη διεξαγωγή ή μη του αγώνα θα παρθεί το αργότερο έως τις 11/12 Απριλίου. 
Υπάρχει η αισιοδοξία πως σε περίπτωση που το φαινόμενο της πανδημίας δείξει ύφεση τις 
επόμενες εβδομάδες, η Φόρμουλα 1 θα ξεκινήσει στην πίστα του Καναδά στις 14 Ιουνίου.
«Είμαστε σε καλύτερη θέση από το Μονακό και το Μπακού, διότι εκείνη χρησιμοποιούν 
τους δρόμους των πόλεων και πρέπει να δημιουργήσουν την πίστα. Εμείς έχουμε την πίστα. 
Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν από τη μία ώρα στην άλλη 
και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν η κατάσταση βελτιωθεί έως τις 11-12 Απριλίου, 
τότε θα τα έχουμε όλα έτοιμα σύμφωνα με το πρόγραμμα» ήταν οι δηλώσεις του Φρανσουά 
Ντουμοντιέ.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Formula 1: Ελπίδες Έναρξης 
Στον Καναδά Στις 14 Ιουνίου
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Επιστολή σε Βρούτση και 
Αυγενάκη για το ζήτημα έστειλαν 
οι Λυσάνδρου και Λεουτσάκος, 
σύμφωνα με τη mikriliga.com

Κ
ίνηση για να συμπεριληφθούν 
και οι επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές των Super League 
1, Super League 2 και Football 

League στο μέτρο για το επίδομα των 
800 ευρώ, έκαναν οι αντίστοιχες ενώ-
σεις, μέσω των προέδρων τους, Μηνά 
Λυσάνδρου και Λεωνίδα Λεουτσάκου, 
σύμφωνα με πληροφορίες της mikriliga.
com.
Συγκεκριμένα, οι δυο άντρες έστειλαν 
επιστολή με το συγκεκριμένο αίτημα 
στον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση 
και στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευ-
τέρη Αυγενάκη και περιμένουν, πλέον, 
να δουν αν το συγκεκριμένο επάγγελμα 
συμπεριληφθεί στη διευρυμένη λίστα 
των ΚΑΔ, που θα δημοσιοποιηθεί μέσα 
στις επόμενες ημέρες.

Αναβολή στην εκδίκαση των προ-
σεχών υποθέσεων
Λογική η εξέλιξη για τις υποθέσεις των 31 
Μαρτίου και 3 Απριλίου…
Η σχετική ενημέρωση:
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
Όργανο της Super League 2 και της Football 
League, σε πλήρη εφαρμογή των μέτρων 
που ελήφθησαν από την Πολιτεία για την 
προστασία της δημοσίας υγείας  λόγω της 
εξάπλωσης του Covid -19, ανακοινώνει 
ότι οι προσδιορισμένες υποθέσεις για τις 
31/3/2020 και τις 3/4/2020, αποσύρονται 
και θα επαναπροσδιοριστεί η εκδίκασή τους 
με νεότερο έγγραφό μας».

Παναχαϊκή: Τα πάντα «παγωμέ-
να»…
Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την  απα-
γόρευση άσκοπης κυκλοφορίας λόγω της 
έξαρσης του κορονοϊού,  όπως είναι φυσικό 
έχουν «παγώσει» τα πάντα στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο και από το κανόνα δεν έχει 
ξεφύγει και η Παναχαϊκή.
Η Πατρινή ομάδα αναγκαστικά και μη περι-

μένει τις εξελίξεις που θα παρθούν σε επί-
πεδο ΕΠΟ ωστόσο  κάθε μέρα που περνά, 
δείχνει πως δύσκολα θα έχουμε σύντομα 
δράση.Μάλιστα οι τελευταίες εξελίξεις δεί-
χνουν πως θα υπάρξουν σημαντικές επι-
πτώσεις και στο οικονομικό σκέλος σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο  και κανείς δεν 
ξέρει πως θα είναι τα πράγματα στην επό-
μενη μέρα του ποδοσφαίρου όποτε προς το 
παρόν οι κοκκινόμαυροι  δεν κάνουν καμία 
ουσιαστική κίνηση και βρίσκονται σε στάση 
αναμονής.
Στο μεταξύ, την ώρα που η ΓΓΑ ανακοίνωσε 
πως σωματεία, ενώσεις και ΠΕΑΚ μπαίνουν 
στα μέτρα ενίσχυσης από το κράτος, αυτό 
δεν ισχύει προς το παρόν τουλάχιστον για 
τις ΠΑΕ και η Παναχαϊκή ψάχνει και αυτό το 
θέμα.Είναι δεδομένα τα οικονομικά θέματα 
που θα υπάρχουν συνολικά στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα και είναι 
σημαντικό και οι ΠΑΕ να υπαχθούν στα 
μέτρα ενίσχυσης ώστε να πάρουν μια ανάσα 
ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Μαραγκός: Σίγουρος ότι η Βέροια 
θα φτάσει εκεί που της αξίζει
Σε προσωπική όπως και αγωνιστική καρα-
ντίνα βρίσκονται και οι ποδοσφαιριστές της 
Βέροιας οι οποίοι για να συντηρηθούν σε 
κάποιο επίπεδο φυσικής κατάστασης, ακο-
λουθούν ατομικά προγράμματα προπονή-
σεων που τους δόθηκε από το τεχνικό επιτε-
λείο της «βασίλισσας».
Ένας από αυτούς είναι και ο εκ των αρχη-
γών και εμπειρότερων ποδοσφαιριστών της 
Βέροιας, ο Στέλιος Μαραγκός με το οποίο το 
24oresimathia είχε μια σύντομη συνομιλία.
Αναφερόμενος στην πανδημία του κορονο-
ϊού που βιώνει η κοινωνία μας, ο αμυντικός 
της «βασίλισσας» είπε:
«Πρώτα απ΄ όλα Χρόνια Πολλά σε όλο τον 
Ελληνισμό. Με ψυχική δύναμη και υπο-
μονή θα περάσει όλο αυτό που ζούμε και 
θα μπούμε ξανά σε κανονικούς ρυθμούς» 
ενώ επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας 
στο ποδόσφαιρο τόνισε ότι «όπως όλος ο 
κόσμος έτσι και εμείς περιμένουμε να δούμε 
τις εξελίξεις , κανείς δεν μπορεί να ξέρει που 
θα καταλήξει όλο αυτό. Ελπίζω η ζημιά να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και να συνε-
χίσουμε από εκεί που σταματήσαμε όλοι».
Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος και την 
ομάδα της Βέροιας, ο Στέλιος Μαραγκός 
είπε πως «η ομάδα μας έχει δρόμο μπρο-
στά της να διανύσει αλλά είμαι σίγουρος ότι 
θα καταφέρει να φτάσει εκεί που της αξίζει. 
Κουράγιο σε όλους».

Πλατανιάς: Αποφασίζει για το 
«αύριο» ο Μαθιουλάκης
Άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό φαίνεται 
πως έχει η έλλειψη αγωνιστικής δράσης για 
τον Πλατανιά αυτή την περίοδο. Η χανιώτικη 
ομάδα δεν εξαιρείται από το γενικό κανόνα, 
καθώς όπως είναι φυσιολογικό, πλήττεται 
από το οικονομικό.
Οι πληροφορίες που έρχονται από τον Πλα-
τανιά αναφέρουν πως ο Μανώλης Μαθιου-
λάκης βρίσκεται σε διαδικασία να δει πώς 
θα κινηθεί εν όψει του τέλους αυτής της 
σεζόν και κυρίως της επόμενης που θ’ ακο-
λουθήσει. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι ποδοσφαιρι-
στές έχουν τη δυνατότητα, είναι στην ευχέ-

ρειά τους όσοι το επιθυμούν, να μείνουν 
ελεύθεροι, λύνοντας επί της ουσίας τα συμ-
βόλαια τους…
Από ‘κει και πέρα, είναι ακόμα πολύ πρώ-
ιμο για να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει σχετικά 
με τα διοικητικά και κυρίως τι αποφάσεις θα 
πάρει ο κ. Μαθιουλάκης και ειδικότερα με 
το αν θα συνεχίσει τη νέα περίοδο να στη-
ρίζει την ομάδα από τη θέση που βρίσκεται.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πλατανιάς δε διαφέ-
ρει από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγο-
ρίας, είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει οικο-
νομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όταν δεν 
υπάρχουν παιχνίδια και το πρωτάθλημα έχει 
διακοπεί. Αφού ξεπεραστεί η καραντίνα που 
υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία θα 
φανεί τι θα ακολουθήσει στην ομάδα…

ΠΑΣ Γιάννινα: Βλέπουν την επόμε-
νη χρονιά
Μπορεί η απαγόρευση των προπονήσεων 
να ισχύει μέχρι και την ερχόμενη Παρα-
σκευή 27 Μαρτίου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα 
πάει πιο πέρα η βαλίτσα.
Αν αναλογιστεί κανείς μέχρι 6 Απριλίου έχει 
απαγορευτεί η κίνηση των πολιτών στους 
δρόμους και η έξοδος χωρίς λόγο από τα 
σπίτια τους, είναι αυτονόητο ότι θα συνε-
χιστεί το κλείσιμο των αθλητικών εγκατα-
στάσεων και οι ομαδικές προπονήσεις των 
ομάδων, με σκοπό την αναχαίτιση διάδοσης 
του κορωνοϊού. Για πόσο χρονικό διάστημα 
θα συνεχιστεί το λουκέτο, θα το ξέρουμε με 
τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 
εκδοθεί πιθανόν την Πέμπτη.
Όμως στον ΠΑΣ δεν είναι τόσο μεγάλη η 
αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα, όσο σε 
άλλες ομάδες. Όποια εξέλιξη και αν υπάρξει, 
βάσει της κοινής λογικής, ο ΠΑΣ του χρό-
νου θα είναι στην Α’ Εθνική (Σούπερ Λιγκ 1). 
Αν γίνουν οι εναπομείνασες δύο αγωνιστι-
κές του πρωταθλήματος και οι δέκα αγωνι-
στικές των πλέι οφ, είναι απίθανο ο ΠΑΣ να 
χάσει την πρωτιά, από τη στιγμή που έχει 
σαφέστατο προβάδισμα με διαφορά επτά 
βαθμών από τον Απόλλωνα Σμύρνης και τις 
άλλες ομάδες. Η διακοπή των προπονήσεων 
είναι ό,τι χειρότερο, αλλά η αλλοίωση της 
αγωνιστικής ταυτότητας δεν θα είναι μόνο 
για τον ΠΑΣ, αλλά και για τις άλλες ομάδες. 
Αν ισχύσει το χειρότερο σενάριο να μην ολο-
κληρωθούν οι αγώνες, είναι πολύ πιθανό να 
τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο του Αλέξη Κού-
για για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών 
με την άνοδο στην Α’ Εθνική, όχι μόνο του 
εν δυνάμει πρωταθλητή ΠΑΣ, αλλά και του 
Απόλλωνα Σμύρνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα αυτά, τόσο ο πρόεδρος Γιώρ-
γος Χριστοβασίλης, όσο και ο προπονητής 
Αργύρης Γιαννίκης ρίχνουν κλεφτές ματιές 
και στην επόμενη ημέρα. Έκαναν ήδη τις 
πρώτες σκέψεις για το πώς μπορεί να οργα-
νωθεί η ομάδα, που θα πρέπει να ενισχυθεί 
για να είναι ανταγωνιστική στο νέο πρωτά-
θλημα της Σούπερ Λίγκας. Επίσημα αν ερω-
τηθούν, δε θα επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο, 
αφού δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, 
μη θέλοντας να δοθεί στους παίκτες η εντύ-
πωση ότι τελείωσε για φέτος η χρονιά. Αλλά 
έγιναν οι σκέψεις και οι πρώτες συζητήσεις 
για την επόμενη ημέρα στον χώρο της Α’ 
Εθνικής.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Αίτημα να λάβουν και οι παίκτες το επίδομα των €800

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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Η Ανόρθωση μπορεί να κάθεται στην κορυφή του βαθμολογικού 
πίνακα, έχοντας ως συγκάτοικο την Ομόνοια, αλλά θέλει να παρα-
μείνει μόνη, έπειτα από την επανέναρξη των υποχρεώσεων, όποτε 
και εάν έρθει αυτή τη φετινή σεζόν.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια γνωρίζει πως τούτος ο «μαραθώνιος» είναι δύσκο-
λος λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον Κορωνοϊό, μπορεί η 
κατάκτηση της «κούπας» να μπαίνει σε δεύτερο πλάνο, αλλά αυτό δεν 
αφαιρεί τη δίψα κανενός για διάκριση εντός των αγωνιστικών χώρων.
Ο Γεωργιανός κόουτς δημιούργησε ένα εξαιρετικό σύνολο με τόλμη και 
πειθαρχία, το οποίο αποδίδει εξαιρετικό ποδόσφαιρο μέσα στα γήπεδα.
Στη «Μεγάλη Κυρία» υπάρχουν κάποιες σημαντικές μονάδες που «κρα-
τούν» το οικοδόμημα σταθερό και έτοιμο να κάνει το «βήμα» προς την 
κορυφή. Οι τρεις βασικότερες κολώνες της ομάδας προέρχονται από την 
άμυνα, ενώ το δημιουργικό «κομμάτι» είναι συνυφασμένο με τον Ρού-
μπεν Ράγιος.
Ο Ισπανός πλησιάζει τα 2.000 λεπτά συμμετοχής (1875) με τα «κυα-
νόλευκα», δεν αγγίζει όμως τους Γκόρντον Σίλντενφελντ (2026) και 
Μπράνκο Βργκοτς (2070) που τα έχουν ξεπεράσει τη φετινή αγωνιστική 
περίοδο.
Οι δύο συμπατριώτες προσφέρουν τα μέγιστα στην Ανόρθωση, βγά-
ζοντας σε πολλά παιχνίδια μια εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά που 
βοηθά στο μάζεμα των βαθμών.

Η αβεβαιότητα και η… ενίσχυση
Η αβεβαιότητα κυριαρχεί σε όλους τους τομείς και το ποδόσφαιρο δεν 
αποτελεί εξαίρεση.
Στην Ανόρθωση βρίσκονται εν αναμονή εξελίξεων ούτως ώστε να γνωρί-
ζουν, όπως όλες οι ομάδες, τι  μέλλει γενέσθαι για την επανέναρξη ή όχι 
του πρωταθλήματος και παράλληλα γίνονται οι σκέψεις για την… επόμενη 
σεζόν.
Προφανώς αυτό που προέχει είναι να μειωθεί η εξάπλωση του κορωνο-
ϊού και να περιοριστούν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην πατρίδα 
μας ούτως ώστε σταδιακά να επιστρέψει η κοινωνία στην κανονικότητα.
Όσο αφορά την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, υπάρχει αγωνία όσο 
αφορά τις αποφάσεις που θα παρθούν καθώς αν το πρωτάθλημα ξεκινή-
σει σε ένα μήνα θα πρέπει να είναι άπαντες έτοιμοι. Κάτι πολύ δύσκολο 
καθώς οι ποδοσφαιριστές δεν είναι… ρομπότ και θα χρειαστεί προετοι-
μασία για να φτάσουν στα κατάλληλα επίπεδα ετοιμότητα.
Από εκεί και πέρα δεδομένες είναι οι μεταγραφικές προσθήκες για την 
επόμενη σεζόν καθώς η τεχνική ηγεσία ήδη έχει εντοπίσει τις κύριες αδυ-
ναμίες της ομάδας και θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι για να ενισχύ-
σει ουσιαστικά την ομάδα.
Όλα αυτά βέβαια είναι απλά σχέδια, καθώς όπως η ίδια η… ζωή μας υπεν-
θυμίζει κάποιες φορές πρέπει να περιμένουμε πριν κάνουμε μακροπρό-
θεσμα σχέδια.

«Είναι μία από τις αδυναμίες του Τιμούρ…»
Στις προτεραιότητες του Τιμούρ Κετσπάγια για τη μεταγραφική περίοδο 
του καλοκαιριού φέρεται να βρίσκεται ο Ελλαδίτης αμυντικός Βασίλης 
Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με ελλαδικό δημοσίευμα. 
Ο Λαμπρόπουλος πήγε στην Λα Κορούνια και έπεσε στο χειρότερο φεγ-
γάρι της και έτσι βρέθηκε δανεικός στην Μπόχουμ.
Ο Έλληνας διεθνής όπως αναφέρει η στήλη «Παρασκήνια», έχει επιλογές 
αν δε μείνει στη Γερμανία και την Ισπανία.
Συγκεκριμένα, είναι μία από τις αδυναμίες του Τιμούρ Κετσπάγια τα χρό-
νια που συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ.
Ήδη, 3 μάνατζερ έχουν καλέσει τον Λαμπρόπουλο για να τον ακολουθήσει 
το καλοκαίρι στην Ανόρθωση…

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος» 
μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 
εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να 
περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει με το 
ποδόσφαιρο μας. 

Σ
υγκεκριμένα είπε:
Για το πότε θα αρχίσει ξανά το πρωτάθλημα: 
«Πιστεύω ότι θα ήταν λάθος αυτή τη στιγμή 
να προχωρήσουμε σε επανέναρξη των πρω-

ταθλημάτων και των ποδοσφαιρικών αγώνων. Παρά 
το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές μπορεί να μην 
βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, όμως οι 
ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνοι τους. Το ενδεχό-
μενο να προβληθούν από τον ιό και να 
τον μεταφέρουν σε άλλους, βλέ-
πουμε τι γίνεται στον ευρω-
παϊκό χώρο. Βλέπουμε πώς 
οι ποδοσφαιριστές έχουν 
νοσήσει. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα χάσουμε την 
μπάλα. Η εκτός ελέγχου δια-
σπορά του ιού στη χώρα μας, 
ενδεχομένως να έχει τρομακτι-
κές συνέπειες και θα πρέπει πάση 
θυσία να το αποφύγουμε».
«Εμείς ως ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή είχαμε προβλέ-

ψει και μας επιβεβαιώνουν εκ των υστέρων οι ειδικοί, 
η κορύφωση στην πατρίδα μας θα είναι μεταξύ 15 και 
30 Απριλίου. Eκείνο που χρειάζεται για να μην φθά-
σουμε στο μέγιστο της κορύφωσης είναι από τώρα 
και μέχρι τις 15 Απριλίου να είμαστε πάρα πολύ προ-
σεκτικοί.
Εγώ θεωρώ ότι η κάμψη θα αρχίσει μετά τις 15 
Μαΐου. Εάν και εφόσον προσφέρεται πια μετά τις 15 
του Μάη και ανάλογα πώς εξελίσσονται τα πράγματα 
να διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες απλά και μόνο για 
να έχουμε τον πρωταθλητή και τον δευτεραθλητή ή να 
έχουμε τον κυπελλούχο ενόψει και των ευρωπαϊκών 
υποχρεώσεων είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Το 
ποδόσφαιρο, όμως, σταμάτησε παντού. Άρα και να 
έχουμε πρωταθλητή εμείς και όχι οι υπόλοιπες χώρες, 
δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε εμείς».

Σύγκρουση αν δεν δεχτεί ο ΠΑΣΠ…
Οι πληροφορίες μας είναι από πηγές των ποδο-
σφαιρικών σωματείων.
Έχουν συνασπιστεί και θα πάνε με κοινή γραμμή 
για το οικονομικό μέρος των συμβολαίων. Δεν 
έχουν καμία διάθεση να πληρώσουν άλλο μηνι-

αίο μισθό πλην τον Μάρτιο παρόλο ότι ο μισός 
μήνας βρήκε τους ποδοσφαιριστές χωρίς να προ-

πονούνται.
Είναι μάλιστα αποφασισμένα όλα τα σωματεία να 
συγκρουστούν με τον ΠΑΣΠ αν δεν κατανοήσει τη 

δύσκολη τους θέση και ήδη ενημέρωσαν 
την ΚΟΠ για το σκεπτικό τους. Βασικά, 
όσο διαρκεί η διακοπή δεν υπάρχει περί-
πτωση να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές 
κάτι που ενδεχομένως να γίνει και σε άλλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μήττας: «Το πάμε εβδομάδα… με 
εβδομάδα»
Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας των 
«πράσινων» κ. Βασίλης Μήττας μίλησε σε 
ιστοσελίδα της Ελλάδας για την κατάσταση 
στην Ομόνοια.
Εφόσον, λοιπόν, επιστρέψετε στα γήπεδα, 
πώς πρέπει να γίνει η επανένταξη των παι-
κτών σε αγωνιστικές συνθήκες; «Εξαρτά-
ται από το αν θα επιστρέψουμε για πρωτά-
θλημα ή για προετοιμασία. Περιμένουμε 
άρα την ημερομηνία έναρξης του πρωτα-
θλήματος και βασικά των προπονήσεων. 
Το πάμε εβδομάδα με εβδομάδα, φτά-
νουμε στο τέλος καθεμιάς, βλέπουμε ότι 
δε θα έχουμε πρωτάθλημα ούτε την επό-
μενη και δίνουμε ατομικά προγράμματα 
προς το παρόν».

αθλητικά

Σιζόπουλος: «Θα ήταν λάθος αυτή τη στιγμή 
να προχωρήσουμε στην επανέναρξη»

Οι δύο «κολώνες» που 
«έσπασαν» το φράγμα
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EuroLeague: «Οι αγώνες θα ξαναρχίσουν 
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες!»

Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, η EuroLeague εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί ότι 
στόχος είναι να συνεχιστεί η διοργάνωση μόλις κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό. 

Α
ναλυτικά η ανακοίνωση
«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Μετό-
χων των Εμπορικών Ενεργειών της 
Euroleague συνεδρίασε εξ αποστάσεως 

την Τετάρτη 25 Μαρτίου για να αναλύσει την εξέ-
λιξη της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 στις 
συλλογικές και ατομικές επιχειρήσεις της, συμπε-
ριλαμβανομένων των διοργανώσεών της. 
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμφώνη-
σαν ότι:
- Οι διοργανώσεις θα αρχίσουν και πάλι μόλις 
το επιτρέψει η κατάσταση ώστε να υπάρχουν και 
πάλι οι καλύτερες συνθήκες υγείας και ασφά-
λειας για όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με 
τις συστάσεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών 
και των τοπικών κυβερνήσεων.
- Προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η 
EuroLague για την σεζόν 2019-20 με 
την υπάρχουσα μορφή της. Κάτι που 
σημαίνει ότι θα διεξαχθούν οι υπό-
λοιπες αγωνιστικές της κανονικής 
περιόδου, τα Playoffs και το Final 
4. Αυτό πιθανότατα  σημαίνει ότι 
θα ολοκληρωθεί μετά τις αρχικά 
προγραμματισμένες ημερομηνίες 
του Μαΐου. Η συχνότητα των παιχνι-
διών ενδέχεται να συμπυκνωθεί, εάν 
κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Το ίδιο 
ισχύει και για το EuroCup.
- Θα συνεχιστεί η ανάλυση εναλλακτικού συστή-
ματος διεξαγωγής που θα μπορούσε να ενεργο-
ποιηθεί μόνο εάν το απαιτήσει η κατάσταση.
- Θα προταθούν κοινές πολιτικές και αρχές στην 
Ένωση Παικτών EuroLeague, όπως και στο Προ-
εδρείο των Προπονητών, οι οποίες περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, την πιθανή επιστροφή παι-
κτών και προπονητών στις πόλεις της χώρας τους, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των 
μισθών κατά τη διάρκεια της αναστολής των αγώ-
νων.
- Οι κανονισμοί για το Financial Stability & Fair 
Play θα γίνουν πιο ευέλικτοι έως ότου υπάρξει 
μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική 
εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης.
- Η σημασία όλων των ενδιαφερομένων (λίγκα, 
ομάδες, παίκτες, προπονητές, διαιτητές, πρε-
σβευτές) να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους ως 
σημεία αναφοράς και / ή ως πηγές έμπνευσης 
για πολλούς, να συμβάλλουν με συντονισμένο 

τρόπο στην καταπολέμηση του COVID-19 με 
κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι με την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο ο καθένας μπορεί να συμβά-
λει στην άμβλυνση της εξάπλωσης του ιού, μένο-
ντας όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνες τις κοι-
νότητες που έχουν ανάγκη ή απλά παρέχοντας 
στο σπίτι ψυχαγωγικό υλικό γύρω από το μεγαλύ-
τερο πάθος τους.
Η #EUROLEAGUEUNITED καμπάνια θα συγκε-
ντρώσει και θα επεκτείνει τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη καταβάλει όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι για την υποστήριξη συνεχιζόμενων παγκό-
σμιων καμπανιών, συμπεριλαμβανομένων των 
#IStayHome ή #InThisTogether.»

Αντιδρούν οι παίκτες στην από-
φαση της Euroleague

Η απόφαση της Euroleague να μην 
διακόψει οριστικά τη διοργάνωση, 
έφερε την αν τ ίδραση των παι-
κτών.
Η EuroLeague με ανακοίνωση 
της τόν ισε πως οι αγώνες θα 
ξαναρχίσουν όταν το επιτρέψουν 

οι συνθήκες, κάτι που δεν άρεσε 
στους παίκτες των ομάδων της διορ-

γάνωσης, οι οποίοι όπως φάνηκε ήθε-
λαν οριστική διακοπή λόγω κορονοϊού.

Ντιλέινι, Σίνγκλετον, Τζέιμς και Τόμπκινς εξέφρα-
σαν την αντίθεση τους με ποστάρισμα.
Ο παίκ της της Μπαρτσε λόνα χαρακτήρισε 
«αστείο» την κατάσταση, ανέφερε πως όταν είσαι 
σε καραντίνα δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ, 
ενώ πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να βρεθούν και 
πάλι οι παίκτες σε σωστή σωματική κατάσταση.
Ο ηγέτης της ΤΣΣΚΑ έγραψε «απολαύστε το», ενώ 
ο Σίνγκλετον τόνισε πως θέλουν να το συνεχίσουν 
με κάθε κόστος.

Μάικ Τζέιμς: «Αναβλήθηκαν οι Ο.Α 
και θα ολοκληρωθούν Euroleague και 
VTB; Αστείο!»
O Mάικ Τζέιμς θέλει να δείξει την αντίθεση του 
στο γεγονός πως Euroleague και VTB δεν έχουν 
αναβάλει ακόμα οριστικά τις διοργανώσεις.
«Αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά θα 
ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν σε VTB League 
και την Euroleague. Είναι αστείο».

ΕΣΑΚΕ: Οριστική διακοπή 
του πρωταθλήματος με 14-0 
συμφώνησαν οι ομάδες!

Σ
την έκτακτη τηλεδιάσκε-
ψη μεταξύ των ομάδων 
της ΕΚΟ Basket League 
αποφασίστηκε η οριστι-

κή διακοπή της Α1! 
Η διοργανώτρια αρχή του πρω-
ταθλήματος πραγματοποίησε 
σήμερα (23/3) εκτάκτως τηλεδι-
άσκεψη ανάμεσα στα μέλη του 
Δ.Σ. για το μέλλον της εφετινής 
σεζόν αφού ο ελληνικός αθλητι-
σμός στο σύνολο του έχει κατε-
βάσει… ρολά λόγω της πανδη-
μίας του κορονοϊού.
Στις 12 Μαρτίου ανακοινώθηκε 
η αναβολή των δραστηριοτή-
των και σήμερα πάρθηκε η από-
φαση για οριστική διακοπή ενώ 
συζητήθηκε επίσης ο αριθμός 
των ομάδων που θα υποβιβα-
στούν.
Παρεμπιπτόντως, οι ομάδες 
συμφώνησαν με ψήφους 14-0 
ότι το πρωτάθλημα πρέπει να 
τερματιστεί λόγω των συνθηκών 
που επικρατούν και συζητούν 
τρόπους για το πώς θα το στηρί-
ξουν ώστε να είναι ασφαλείς σε 
τυχόν αγωγές των παικτών που 
ενδεχομένως να ζητήσουν όλα 
τα χρήματα που αναγράφονται 
στα συμβόλαιά τους.
Αν, λοιπόν ο Λευτέρης Αυγενά-
κης ως επικεφαλής της Πολιτείας 
στο κομμάτι του αθλητισμού 
πάρει απόφαση περί διακοπής 
των πρωταθλημάτων λόγω ανω-
τέρας βίας και ιδιαίτερων συν-
θηκών από τη στιγμή  που δεν 
λειτουργεί τίποτα στην χώρα, 
τότε οι ομάδες θα είναι 100% 
καλυμμένες.
Η απόφαση, λοιπόν για την ορι-
στική διακοπή ελήφθη ομό-
φωνα και όπως ενημέρωσαν οι 
νομικοί, πλέον πρέπει να γίνουν 
οι σχετικές ενέργειες με την 
Πολιτεία ώστε να υπάρξει νομο-
θετική ρύθμιση που ουσιαστικά 
θα νομιμοποιεί το «λουκέτο».

Σύνδεσμος Καλαθοσφαι-
ριστών: «Διαφωνούμε 
με τη διακοπή, διατεθει-

μένοι να παίξουμε Ιού-
νιο ή Ιούλιο»!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Αμοιβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών εξέδωσε ανακοίνωση με 
την οποία διαφοροποιείται στην 
ομόφωνη απόφαση του ΕΣΑΚΕ 
για οριστική διακοπή της Basket 
League!
H διοργανώτρια αρχή του πρω-
ταθλήματος ενημέρωσε επισή-
μως για την ομόφωνη συμφω-
νία περί οριστικής διακοπής 
της ΕΚΟ Basket League κι ανα-
φέρθηκε στο επικείμενο αίτημα 
στον Λευτέρη Αυγενάκη να προ-
βεί σε νομοθετική ρύθμιση η 
οποία θα δίνει το δικαίωμα στον 
ΕΣΑΚΕ να αλλάξει την προκή-
ρυξη του πρωταθλήματος.
Ο ΠΣΑΚ αντέδρασε και ξεκαθα-
ρίζει πως επιθυμεί να ολοκλη-
ρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα 
όταν ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση και είναι όλοι ασφαλείς.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ
«Ακέραιη παραμένει η στάση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών, σχετικά με το μέλλον του 
εφετινού του πρωταθλήματος.
Ο ΠΣΑΚ διαφωνεί με την ορι-
στική διακοπή του πρωταθλήμα-
τος της Basket League και επιθυ-
μεί να ολοκληρωθεί κανονικά, 
όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
και είμαστε όλοι ασφαλείς.
Με την υπάρχουσα κατάσταση, 
αντιλαμβανόμαστε ότι είναι 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν 
αγώνες διότι προέχει η υγεία, 
όμως, είμαστε διατεθειμένοι αν 
χρειαστεί, να παίξουμε ακόμη 
και τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.
Αν τα πράγματα συνεχιστούν ως 
έχουν ή χειροτερέψουν, είμα-
στε στη διάθεση όλων για νέες 
συζητήσεις και αποφάσεις.
Όλα τα μέλη είμαστε ενωμένα 
για το άθλημα που αγαπάμε 
και υπηρετούμε. Δεν είμαστε 
«οικογένεια» μόνον στις επι-
τυχίες αλλά και στις δύσκολες 
στιγμές».
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Κι επίσημα αναβλήθηκαν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
Τόκιο!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 55

EuroLeague: «Οι αγώνες 
θα ξαναρχίσουν όταν 
το επιτρέψουν οι 
συνθήκες!» σελ. 62


