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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Στο πέρασμά του,

ο καιρός πολλά 

ξεκαθαρίζει.

Ποιός σ’ αγαπά 

ποιός σε μίσει

και ποιός σε

υπολογίζει

ΜΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
ΓΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ 

ΚΙ ΑΟΡΑΤΟ ΕΧΘΡΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ

Η οικογένεια της HELLAS NEWS εξακολουθεί με νύχια 
και με δόντια στις επάλξεις της ενημέρωσης

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας! Ένα γράμμα εκδότη διαφορετικό από άλλα νορ-
μάλ της καθημερινότητος, γιατί κακά τα ψέματα άλλαξε η 
καθημερινότητα μας. Ο φόβος, η καχυποψία, η αβεβαιό-

τητα, η κλεισούρα, η ανύπαρκτη οικονομία ειδικά στην μεσαία 
τάξη που είναι η πλειοψηφία κι ειδικά η σκέψη μη τυχόν και γίνω 
κι εγώ θύμα αυτού του ιού παρότι παίρνω ότι προφύλαξη μου 
λένε. Και μετά; Μετά από πόσο καιρό κανένας δεν ξέρει και μην 
κάνετε υπολογισμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιο θα είναι το μετά; 
Θα αντέξουν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι;
Ευγενικοί μου Έλληνες κι Ελληνίδες, άλλαξαν τα πράγματα, η 
αυτοσυγκράτηση του καθενός για επιβίωση γίνεται επιτακτική 
δεν υπάρχει πλέον τι θέλουμε αλλά τι μας προσφέρεται για να 
επιβιώσουμε. Εγώ προσωπικά προβληματίζομαι με τη νέα γενιά 
που δεν ξέρει να κολυμπά στα βαθιά. Εμείς οι μεγάλοι κουτσά 
στραβά θα την βγάλουμε. Όχι ότι κι αυτό είναι βέβαιο, έτσι 
θέλουμε να πιστεύουμε.
Ένα προτρέπω τους πάντες: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙ-
ΠΑΛΟΤΗΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΤΗΤΕΣ, ΑΘΕΜΙΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ. 
Ας προσπαθήσουμε αυτοί που τα φέρνουμε πέρα να βρούμε 
τρόπους συνεργασίας με όποιον μπορεί να τρέξει κάτι μαζί μας 
για να επιβιώσουμε κι οι δύο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περι-
θώρια για ηρωισμούς. Με ταπεινότητα, χριστιανική πίστη και 
κοντά στις παραδόσεις μας που δεν χρειάζονται χρήματα για να 
τις διαιωνίσουμε.
Να κάνουμε υπομονή να το ξεπεράσουμε κι όλοι είμαι σίγου-
ρος θέλουμε να ξανα έρθουν οι νορμάλ ημέρες της καθημερι-
νότητας για τα παιδιά, τα εγγόνια, για τους εαυτούς μας και για 

τους συνανθρώπους μας. Ας δείξουμε σε αυτούς τους απίστευτα 
δύσκολους καιρούς ότι έχουμε ψυχικά αποθέματα και δύναμη 
να το ξεπεράσουμε και ο Θεός θα βοηθήσει να ξαναβγούμε στο 
ξέφωτο!
Θα ήθελα να τελειώσω αυτό το γράμμα με την προσπάθεια 
που κάνουμε να υπάρχει αυτή η ελληνική εφημερίδα να σας 
ενημερώνει σε αυτούς τους απίστευτα δύσκολους καιρούς, 
που 80% των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι το πνεύμα 
της ύπαρξης μας έχουν κλείσει. Όσοι μπορείτε -κι είστε πολ-
λοί εκεί έξω που ο Θεός σας αξίωσε να πετύχετε στην ζωή 
σας- να συμμετέχετε στην φετινή πασχαλινή ένθετη εφημε-
ρίδα μας με μια ευχή που είναι πάμφθηνη αλλά το κυριό-
τερο για εμάς, επιβραβεύετε την προσπάθεια που κάνουμε 
για να εκδίδουμε την HELLAS NEWS και να σας ενημερώ-
νουμε κι ειδικά όσοι δεν είστε γνωστοί των κομπιούτερ και 
της τεχνολογίας. Σας παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416-
421-5562/647-718-8012 και καταχωρήστε μια οικογενειακή 
πασχαλινή ευχή ή της επιχειρήσεως σας.
Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θέλουμε αλλά δεν είναι στο χέρι 
μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε μέχρι να τελειώ-
σει όλη αυτή η δοκιμασία.
Γεια σας.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Γκάλοπ: Σαρωτική αποδοχή για Σωτήρη Τσιόδρα και 
κυβέρνηση 

Σ
υντριπτική είναι η αποδοχή των κυβερνητικών απο-
φάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμ-
φωνα με δύο δημοσκοπήσεις που είδαν σήμερα το 
φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό 
του ΣΚΑΪ, το 82% των πολιτών αξιολογεί θετικά τις απο-
φάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Σε πολύ υψηλά 
επίπεδα κινούνται όμως και οι θετικές απαντήσεις για τον 
Σωτήρη Τσίοδρα καθώς σύμφωνα με την ALCO το  89% των 
πολιτών θεωρεί έγκυρη και επαρκή την ενημέρωσή του.
Σύμφωνα με την PULSE η ανησυχία των πολιτών για την 
πανδημία έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την προηγούμενη 
μέτρηση της εταιρείας (42%).
Έτσι το 78% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή 
αρκετά, έναντι 7% που δηλώνει λίγο ή καθόλου. Περισ-
σότερο ανησυχούν οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας (84% 
σε ηλικίες άνω των 60 ετών), αλλά και στους νεότερους το 
ποσοστό αγγίζει το 70%.
Το 83% των ερωτώμενων δηλώνει ότι η πανδημία έχει επη-
ρεάσει πολύ ή αρκετά την καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον 
το 57% θεωρεί ότι έχει επηρεαστεί πολύ/αρκετά ως προς 
την οικονομική τους ζωή και 20% δηλώνει λίγο ή καθόλου.
Ως προς το πώς αξιολογούν τις ενέργειες της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 82% της αξιολογεί 
σίγουρα/μάλλον θετικά και μόλις το 14% σίγουρα/μάλλον 
αρνητικά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι θετικά αξιολογεί την κυβέρνηση ως 
προς το συγκεκριμένο ζήτημα και το 78% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος, σε ότι αφορά την πρόθεση ψήφου η διαφορά της 
ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει εκτοξεθεί στις 23 μονάδες καθώς 
η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 45% έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ. 
Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη έρευνα της εταιρείας 
η διαφορά των δύο κομμάτων ήταν στο 14%.
Η έρευνα έγινε τηλεφωνικά το διάστημα 30 Μαρτίου – 1η 
Απριλίου σε 1.254 ενήλικες.
Σε θετικό πρωταγωνιστή της κρίσης του κορωνοϊού ανα-
δεικνύεται ο Σωτήρης Τσίοδρας καθώς σύμφωνα με τα 
ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO που έγινε για λογα-
ριασμό του OPEN, το 89% των πολιτών θεωρεί έγκυρη και 
επαρκή την ενημέρωσή του για την εξέλιξη της πανδημίας.
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση της 
ALCO  ανέβηκε σημαντικά και η εκτίμηση των πολιτών στο 
ΕΣΥ καθώς το 44% πιστεύει ότι είναι καλύτερη η εικόνα του 

σε σχέση με αυτήν που είχε πριν. Αντίθετα μόλις το 8% των 
ερωτηθέντων απαντά ότι η εικόνα του ΕΣΥ είναι σήμερα 
χειρότερη.
Οι πολίτες σε ποσοστό 86% αναγνωρίζουν ότι η κυβέρ-
νηση επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης.
Επίσης σχεδόν 7 στους 10 βαθμολογούν με «λίαν καλώς» 
την αντίδραση του κράτους και οι 9 στους 10 ανησυχούν 
για την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Για τις αποφάσεις Μητσοτάκη στο θέμα της πανδημίας 8 
στους 10 δηλώνουν πολύ ως αρκετά ικανοποιημένοι  ενώ 
για τον Βασίλη  Κικίλια το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται 
στο 72%.

Το μήνυμα Τσιόδρα για τον κορωνοϊό στους 
εργαζομένους του «Αγία Βαρβάρα»: Θα κερ-
δίσουμε τον πόλεμο
«Μη φοβάστε, θα τα καταφέρουμε,θα τον κερδίσουμε 
αυτό τον πόλεμο, να είστε αισιόδοξοι», αυτά ήταν τα 

λόγια του λοιμωξιολόγου και εκπροσώπου του Υπουρ-
γείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα στο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό του νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα», το 
οποίο επισκέφτηκεαιφνιδιαστικά το πρωί της Τετάρτης.
Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 
όταν ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας ανέβαινε τα σκαλιά της μονά-
δας COVID 19 συνοδευόμενοςαπό το Διοικητή της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας κ.Χρήστο Ροϊλό.
«Ήθελα εδώ και μέρες για τους ανθρώπους αυτούς που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να βρω έναν τρόπο να 
τους εμψυχώσω και να τους δώσω δύναμη για τη συνέ-
χεια. Ζήτησα από τον κ.Τσιόδρα να έρθει στο νοσοκομείο 
Αγία Βαρβάρα και να μιλήσει στο υγειονομικό προσωπικό 
και εκείνος δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση 
και χτες το πρωί πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί τους είδε 
όλους, ασθενείς, ιατρικό, νοσηλευτικό και το υπόλοιπο 
προσωπικό, τους ευχαρίστησε για την τεράστια προσπά-
θεια την οποία κάνουν , τους εμψύχωσε και τους είπε να 
μη φοβούνται τίποτα και να ξέρουν ότι η βασική προτε-
ραιότητα τόσο του ίδιου όσο και του υπουργείου είναι η 
ασφάλεια του προσωπικού όσον αφορά την υγεία τους 
αλλά και η υγεία των ασθενών» είπε ο Χρήστος Ροϊλός.
Σημαντικό είναι ότι το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα ήταν 
κλειστό από το 2011 και πλέον εκεί λειτουργεί η κλινική 
που φιλοξενεί ήπια περιστατικά κορωνοϊού διαθέτοντας 
πενήντα κλίνες «ανακουφίζοντας» τα νοσοκομεία ανα-
φοράς.
Πριν την επίσκεψη στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα είχε 
προηγηθεί επίσκεψη του κ. Τσιόδρα στο νοσοκομείο 
Αττικόν, το νοσοκομείο, δηλαδή, στο οποίο ανήκει ο ίδιος 
όπου και εκεί με λόγια από καρδιά έδωσε κουράγιο και 
δύναμη και εμψύχωσε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθε-
νείς.
«Είναι αλήθεια ότι η επίσκεψη του κ. Τσιόδρα έδωσε 
δύναμη, κουράγιο και μεγάλη χαρά σε όλα τα παιδιά στο 
νοσοκομείο. Περίπου 60 άτομα εργάζονται εκεί, από 
τους γιατρούς, τους νοσηλευτές μέχρι τους τραυματιοφο-
ρείς και τις καθαρίστριες. Και είναι όλοι τους νέοι άνθρω-
ποι, κάτω από 50 ετών που μάχονται στην πρώτη γραμμή 
και τους αξίζουν εύσημα» επισημαίνει ο κ. Ροϊλός.
Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στους υγειονομικούς, τους 
«ήρωες της πρώτης γραμμής» όπως είπε χαρακτηριστικά, 
ενώ αναφέρθηκε σε αυτούς ονομαστικά στην ενημέρωση 
των πολιτών το απόγευμα της Τετάρτης.

Τι δείχνουν δημοσκόπηση 
της Pulse για τον Σκάι και της 
Alco για το Open- Το 89% των 
πολιτών θεωρεί έγκυρη και 
επαρκή την ενημέρωσή του 
λοιμωξιολόγου για την εξέλιξη 
της πανδημίας
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Υ
πό καθεστώς φόβου, ή έστω έντο-
νης ανησυχίας, ζούνε οι περισσό-
τεροι Έλληνες καθώς η πανδημία 
του κορωνοϊού εξαπλώνεται με ρα-

γδαίο ρυθμό σε όλον τον πλανήτη, «θερίζο-
ντας» χιλιάδες ζωές παγκοσμίως. Στην Ελ-
λάδα μας τα θύματα του κορωνοϊού έχουν 
φτάσει δυστυχώς τα 49 και τα κρούσματα 
αυξάνονται συνεχώς.
Για μερικούς συμπολίτες μας ωστόσο, όλα 
τα παραπάνω είναι... ψιλά γράμματα, ή 
ακόμα και ψέμματα. Απόδειξη το ρεπορ-
τάζ που έκανε το πρωί δημοσιογράφος του 
Mega στην Πάτρα, όταν συνομίλησε με μια 

γυναίκα που περίμενε στην ουρά έξω από 
την τράπεζα.
Ο δημοσιογράφος ρώτησε την γυναίκα για 
ποιο λόγο πήγε στην τράπεζα, με εκείνη να 
απαντάει: «Για να μας δώσει ο Μητσοτά-
κης τα χρήματα, αν θα μας τα δώσει... Για να 
πάρουμε το ΚΕΑ, να πληρώσουμε υποχρεώ-
σεις και νοίκια…». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν 
φοράει γάντια ή μάσκα για να προστατευτεί 
από τον κορωνοϊό, έδωσε την απάντηση: 
«Εγώ δεν πιστεύω αγόρι μου σε αυτά, δεν 
υπάρχει κορωνoϊός, δεν υπάρχει τίποτα. 
Και αυτά που βγαίνουνε και λένε είναι μην 
πω…».

«Δεν υπάρχει κορωνoϊός, δεν 
υπάρχει τίποτα» λέει γυναίκα σε 
ουρά τράπεζας 

80 τόνοι υγειονομικού υλικού 
ήρθαν από την Κίνα με Antonov 

Ειδικά ναυλωμένο μεταφορικό 
αεροσκάφος Antonov μετέφερε 
σήμερα στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος φορτίο 80 τόνων

Μ
ε ειδικά ναυλωμένο αεροσκά-
φος Antonov μεταφέρθηκαν 
στο Αεροδρόμιο «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος» φορτίο 80 τό-

νων υγειονομικού υλικού από το Tianjin 
της Κίνας για λογαριασμό του Υπουργείου 
Υγείας.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το φορτίο 
αποτελείται από 200.000 ειδικές μάσκες 
FPP2 και FPP3, 100.000 στολές Tyvek, 
καθώς και χειρουργικές μάσκες, ασπίδες 
προσώπου και ποδονάρια.

Στο φορτίο μέρος της δωρεάς του 
εφοπλιστή Προκοπίου
Στο σημερινό φορτίο περιλαμβανόταν, επί-
σης, μέρος της δωρεάς του εφοπλιστού κ. 
Προκοπίου αποτελούμενο από 160.000 
ειδικές στολές Tyvek και αδιάβροχες. Το 
κύριο μέρος της δωρεάς του κ. Προκο-
πίου, με 2,5 εκ. γάντια, αναμένεται αύριο 
με ειδική μισθωμένη πτήση.
Την παραλαβή του έκανε ο Υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας μαζί με τον Γενικό 
Γραμματέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου 
Εξωτερικών Γρηγόρη Δημητριάδη και τον 
Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέ-
ους.

Μόσιαλος: Μέσα στον Απρίλιο ο 
σχεδιασμός για επιστροφή σε με-
ρική κανονικότητα
Η Ελλάδα θα αρχίσει να συζητά και να σχε-
διάζει την επιστροφή στη μερική κανονικό-
τητα μέσα στον Απρίλιο, εκτιμά ο καθηγη-
τής Πολιτικής της Υγείας στο LSE και εκπρό-
σωπος της Ελλάδας στους διεθνείς οργανι-
σμούς υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, που διευ-
κρινίζει ότι η ολική επιστροφή θα γίνει με 
την ανακάλυψη του εμβολίου.
«Δεν μπορούμε ζούμε για χρόνια σ’ αυτή 
την κατάσταση τόσο για λόγους οικονομι-
κούς αλλά και συστήματος υγείας, αλλά θα 
πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή», 
δήλωσε ο κ. Μόσιαλος στο iefimerida.gr. 
Μάλιστα υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα 

γίνει στην Ελλάδα πιο νωρίς απ’ ότι άλλους, 
ενώ θα πάρουμε ιδέες και από άλλες 
χώρες, όπως η Δανία που αρχίζει να το 
μελετά, από την επιχειρηματική κοινότητα 
και τους φορείς των εργαζομένων όπως την 
ΓΣΕΕ.
Ο κ. Μόσιαλος εξέφρασε την εμπιστο-
σύνη του σε αυτούς που έχουν αναλάβει 
τη μάχη κατά του κορωνοϊού. «Είμαστε σε 
καλά χέρια, ο Τσιόδρας και η ομάδα του 
κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι από 
τους καλύτερους του κόσμου» ανέφερε.
Εύσημα έδωσε και στον υπουργό Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια, καθώς όπως είπε, έδρασε 
έγκαιρα συνάπτοντας συμφωνίες με Έλλη-
νες και ξένους φαρμακοβιομήχανους προ-
κειμένου να εξασφαλίσει επάρκεια στην 
φαρμακευτική αγωγή.
Ο κ. Μόσιαλος καταθέτει προτάσεις για 
σταδιακό άνοιγμα των σχολείων, όταν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί όπως σημει-
ώνει, δεν θα πρέπει να ανοίξουν όλα μαζί 
και πρέπει να γίνει σε διαφορετικά ωράρια 
(πρωί-απόγευμα).
«Χαιρόμαστε και δικαίως για την κατά-
σταση που επικρατεί στην Ελλάδα, γιατί 
αν χαλαρώσουμε τις επόμενες εβδομάδες, 
δεν θα πηγαίνουν το ίδιο ευνοϊκά τα πράγ-
ματα, αλλά θα πρέπει να ευχόμαστε να τα 
πάνε καλά και οι άλλοι στην Ευρώπη και σε 
όλο τον κόσμο» επισημαίνει. Σε κάθε περί-
πτωση, η επιστροφή στην κανονικότητα 
προϋποθέτει ότι θα δεχθούμε προσωρινή 
παραβίαση των ατομικών μας ελευθεριών 
με διακομματική συναίνεση.
Ο εκπρόσωπος της χώρας στους διεθνείς 
οργανισμούς υγείας αναφέρει ότι όλα τα 
φάρμακα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα. Σε 
περίπου δύο μήνες θα ξέρουμε ποιες από 
τις φαρμακευτικές αγωγές με τα κοκτέιλ 
φαρμάκων που δοκιμάζονται κλινικά θα 
είναι αποτελεσματικές για την πρόληψη, τις 
ήπιες και τις πιο βαριές μορφές κορωνοϊού.
Για το εμβόλιο, αναφέρει ότι γίνονται 40-42 
προσπάθειες σε όλον τον κόσμο. Στο καλό 
σενάριο, τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν 
οι δοκιμές και πιθανώς σε 1 χρόνο από 
σήμερα να είναι διαθέσιμο. Αλλιώς ο ορί-
ζοντας πάει στους 18 μήνες και ίσως και πιο 
μακριά. Ο κ. Μόσιαλος πρότεινε στον ΠΟΥ 
να αγοράσουν οι κυβερνήσεις τις πατέντες, 
προκειμένου να μην τύχουν κερδοσκοπι-
κής εκμετάλλευσης από τις εταιρείες.
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«Προσευχηθείτε σπίτι σας» προτρέπουν οι ιεράρχες - Τα μεσάνυχτα της 26ης Μαΐου η πανηγυρική 
Αναστάσιμη Λειτουργία στις εκκλησίες

Λ
ειτουργίες κεκλεισμένων των 
θυρών, χωρίς πιστούς, κατά 
τη διάρκεια της Μεγάλης Ε-
βδομάδας, λόγω των περιο-

ρισμών για τον κορωνοϊό, αποφάσισε 
η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.
Επίσης, η Ιερά Σύνοδος προτρέπει 
όλους τους πιστούς να παραμένουν 
στο σπίτι τους, όπως έχει διατάξει και 
η πολιτεία.
Την τέλεση των ακολουθιών κεκλει-
σμένων των θυρών για το Πάσχα και με 
τους απαραίτητους, όπως έναν ψάλτη 
και έναν νεωκόρο, είχε προτείνει νωρί-
τερα στην εισήγησή του στην Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-
μος.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΙΣ, η 
Ανάσταση  θα τελεστεί τα μεσάνυχτα 
της Τρίτης 26 Μαΐου, με βραδιά της 
απόδοσης της εορτής του Πάσχα, όταν 
και θα τελεστεί στους ναούς της χώρας 
η πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, 
που τελείται κανονικά το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου.
Στις 26 Μαΐου είναι η απόδοση του 
Πάσχα και τότε θα ψαλλεί η πανηγυρική 
αναστάσιμη  λειτουργία, για να μπο-
ρούμε να πάμε όλοι, όπως λένε ιεράρ-
χες.

Κεκλεισμένων των θυρών οι 
Ακολουθίες στις εκκλησίες το 
Πάσχα
Η πρόταση Ιερώνυμου για την περίοδο 
του Πάσχα και από τις 12 Απριλίου και 
μετά
«Η Εκκλησία της Ελλάδος εμπιστεύεται 
απόλυτα την υπεύθυνη ελληνική Πολι-
τεία που από την πρώτη στιγμή έχει χει-
ριστεί εξαιρετικά αυτή τη μεγάλη δοκι-
μασία και ακολουθεί τις επιταγές και τις 
υποδείξεις των αρμόδιων για την προ-
στασία της υγείας αρχών. Το εκκλησι-
αστικό καθήκον κλήρου και λαού επι-
βάλλει τη συμμόρφωση προς τα έκτα-
κτα μέτρα της Πολιτείας και, αποτελεί 
όχι απλώς νόμιμη αλλά και Κανονική, 
και θεάρεστη συμπεριφορά. Ο μεγάλος 

κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι η απο-
φυγή των μαζικών συναθροίσεων που 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
Γι’ αυτό ακριβώς από την αρχή και πολ-
λές φορές και η ΔΙΣ και ο Πρόεδρός 
Της, της έχουν ζητήσει να κάνουν οι 
πιστοί τα σπίτια τους μικρές Εκκλησίες. 
Ο περιορισμός της δημόσιας λατρείας 
δεν θίγει τη θεμελιώδη δογματική 
διδασκαλία της Εκκλησίας που εδρά-
ζεται στο μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας 
και άρα δε συγκρούεται με το δικαίωμα 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Η Εκκλη-
σία της Ελλάδος ομολογεί ότι το «Ποτή-
ριον της Ζωής» του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού διαφοροποιεί, ουσιωδώς, 
την Εκκλησία από κάθε άλλη φιλαν-
θρωπική οργάνωση, ως πηγή ζωής και 
αθανασίας. Μέχρι τις 11 Απριλίου οι 
Ακολουθίες θα διεξάγονται κανονικά 

-κεκλεισμένων των θυρών- υπό την 
προϋπόθεση της τηλεοπτικής, ραδιο-
φωνικής ή διαδικτυακής κάλυψης. Από 
το Σάββατο του Λαζάρου (την Κυριακή 
των Βαϊων και μετά) οι Ακολουθίες θα 
διεξάγονται -πάντα κεκλεισμένων των 
θυρών- με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό 
κληρικών και ψαλτών, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Πολιτείας».
Και αναφέρεται: «Με τη ρύθμιση αυτή 
της νόμιμης τελέσεως της Θ. Λειτουρ-
γίας στους Ι. Ναούς, κεκλεισμένων 
των θυρών, θα κρατηθεί άσβεστη η 
λαμπάδα της Θ. Λατρείας, η οποία για 
την Εκκλησία είναι «κοινή» και «δημό-
σια» εφόσον λαμβάνει χώρα εντός 
του Ι. Ναού επί της καθαγιασμένης 
Αγίας Τραπέζης, ακόμη και αν μετέχει 
στο Μυστήριο μόνον ένας ιερέας και 

ένας πιστός.Η Εκκλησία μας αναλαμ-
βάνει πλήρως την πνευματική ευθύνη 
της μετοχής των πιστών στη Θ. Λατρεία 
με τη χρήση μέσων που προσφέρει 
η τεχνολογία, δια του πνευματικού 
συντονισμού και της ενώσεως της προ-
σευχής όλων από τα σπίτια τους».
Η ΔΙΣ έδωσε εντολή στη Γενική Διεύ-
θυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Εκκλησίας της Ελλάδος από σήμερα 
να είναι σε ανοικτή γραμμή με τους 
διοικητές των Νοσοκομείων που αντι-
μετωπίζουν τη νόσο για την παροχή 
του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλι-
σμού και την κάλυψη των τρεχουσών 
αναγκών τους. Επίσης, να βρίσκεται σε 
επικοινωνία με τον Ελληνικό Στρατό και 
τα Σώματα Ασφαλείας, προκειμένου να 
ενισχυθούν ως προς τις αυξημένες τους 
ανάγκες στα σύνορα της χώρας.
Η Εκκλησία διαθέτει τα κοινωνικά 
ιατρεία της «Αποστολής» της Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών και τα Ενοριακά Δίκτυα 
όλων των Μητροπόλεων στη διάθεση 
του στρατηγικού σχεδιασμού της Πολι-
τείας για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας.Τα ενοριακά κοινωνικά δίκτυα της 
Εκκλησίας και οι εθελοντές κάθε Ιεράς 
Μητρόπολης οφείλουν να συνεχίσουν 
με αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο να 
συνδράμουν στα προγράμματα σιτί-
σεως και κάλυψης ζωτικών αναγκών 
των ευπαθών ομάδων του πληθυ-
σμού και των αδύναμων και μοναχικών 
συνανθρώπων μας».

Η απόφαση της ΔΙΣ
«Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο κίν-
δυνος να περάσει σύντομα, ώστε όλοι 
μαζί (Κλήρος και λαός) να αξιωθούμε 
να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανά-
σταση του Κυρίου μας με πανηγυρική 
Αναστάσιμη Παννυχίδα, κατά την Από-
δοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, 
δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρί-
της 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020» 
αναφέρεται στο ανακοινωθεν της ΔΙΣ, 
οι εργασίες της οποία ολοκληρώθηκαν 
το βράδυ της Τετάρτης.

Θεία Λειτουργία χωρίς πιστούς στις 
εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα - 
Ανάσταση στις... 26 Μαΐου

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι 
υποστηρίζει η Θεσσαλονικιά 
που έσκισε κλήσεις 

Τ
ην αντίδρασή της που προκάλεσε πολλά σχό-
λια, να σκίσει τις κλήσεις που της έκοψαν α-
στυνομικοί επειδή περπατούσε στη Νέα Πα-
ραλία της Θεσσαλονίκης -παρά το γεγονός ότι 

είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας που αποφά-
σισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με-
τά τις εικόνες κοσμοσυρροής τη Δευτέρα-, εξηγεί στο 
protothema.gr η ραδιοφωνική παραγωγός Ιωάννα 
Κουσκούση.
Η ραδιοφωνική παραγωγός Ιωάννα Κουσκούση δεν 
είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Είχε συμμετάσχει 
στο τηλεριάλιτι Shopping Star με την Βίκυ Καγιά να 
την αποθεώνει για τις ενδυματολογικές της επιλο-
γές. Αντίστοιχης αποθέωσης έλαβε από τους ακόλου-
θους της στο Instagram όταν ανέβασε στο προφίλ 
της ένα βίντεο μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της 
χώρας Αλέξη Τσίπρα σε μια από τις επισκέψεις του 
στην Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι 
η παρουσιάστρια του ζητούσε να βγάλουν μια σέλφι 
φωτογραφία όμως εκείνη τραβούσε βίντεο με απο-
τέλεσμα η κάμερα να πιάσει την αμήχανη αντίδραση 
του.
Μιλώντας στο protothema.gr, η ραδιοφωνική παρα-
γωγός και τηλεπαρουσιάστρια ισχυρίζεται ότι έστειλε 
κανονικά το μήνυμα στο 13033 πριν ξεκινήσει από το 
σπίτι της με προορισμό την παραλία της Θεσσαλονί-
κης. Ως λόγο μετακίνησης επέλεξε «άθληση» και μαζί 
της ήταν ο γιος της. Όπως λέει η ίδια «στην αρχή της 
βόλτας μας, κάναμε μια πρώτη στάση στην εκκλησία 
για να ανάψουμε ένα κεράκι και μετά συνεχίσαμε με 
προορισμό την παραλία, εκείνος με το πατίνι του και 
εγώ με τα πόδια».
Φτάνοντας στον Λευκό Πύργο διαπίστωσε ότι είχαν 
τοποθετηθεί κιγκλιδώματα που εμπόδιζαν τον κόσμο 
να βγει στην παραλία. Αντέδρασε φωνάζοντας ότι 
«δεν θα με κλείσετε εσείς σπίτι με αυτή τη φάρσα που 
εξελίσσεται» και πως «θέλετε να μας βάλουν τσιπάκι 
αλλά εγώ δεν θα το δεχθώ» κ.λπ.
Κάποια στιγμή έφτασε σε ένα σημείο όπου βρισκόταν 
μπλόκο της αστυνομίας, επί της παραλίας. Οι αστυ-
νομικοί την ενημέρωσαν ότι δεν επιτρέπεται η διέ-
λευση και προχώρησαν στον έλεγχο των στοιχείων 
της. Επιπλέον, την ρώτησαν εάν έχει στείλει μήνυμα 
στο 13033 ή αν διαθέτει συμπληρωμένη την απαραί-
τητη φόρμα.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το sms το είχε 
αποσταλεί κανονικά και ο λόγος της μετακίνησης της 
αφορούσε σε «άθληση», κάτι που φαίνεται να ισχύει 
από το screen shot που έχει στη διάθεση της και το 
οποίο δημοσιεύουμε. Ωστόσο η παραγωγός υπο-
στηρίζει ότι οι αστυνομικοί επέμεναν να την γράψουν 
για παράβαση που αφορά στην παρουσία της στην 
παραλία δυνάμει της απόφασης της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας.

επικαιρότητα
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Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας τόνισε 
ωστόσο ότι, επειδή η χλωροκίνη 
χορηγείται συνδυαστικά με άλλα 
σκευάσματα, «είναι αυτή τη στιγμή 
δύσκολο να πούμε ποιο φάρμακο, κάνει 
τι» - «Θα συζητήσουμε την χορήγηση 
του φαρμάκου της χλωροκίνης σαν μία 
μορφή προφύλαξης» σημείωσε

Χ
λωροκίνη έχει λάβει η πλειοψηφία 
των νοσηλευομένων ασθενών με νό-
σο COVID-19 στην Ελλάδα, σύμφω-
να με τον εκπρόσωπο του υπουργεί-

ου Υγείας για το νέο κορωνοϊό, καθηγητή Λοι-
μωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα.
Απαντώντας σε ερώτηση του ygeiamou.gr, του 
ιατρικού site του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», σχε-
τικά με την ανακοίνωση των αποτελεσματών 
της χορήγησης χλωροκίνης σε 
ασθενείς από τον Γάλλο λοι-
μωξιολόγο Δρ. Ντιντιέ Ραούλ 
και αν τα θετικά αυτά αποτελέ-
σματα του φαρμάκου παρατη-
ρούνται και στην Ελλάδα, είπε 
χαρακτηριστικά: «Οι περισσό-
τεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς 
με τη νόσο στην Ελλάδα έχουν 
πάρει χλωροκίνη. Η θνησιμό-
τητα που έχουμε στην Ελλάδα διαμορφώνε-
ται στο 3%, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο αγγίζει 
το 6%. Συνεπώς, είμαστε πολύ κάτω από το τι 
συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν γνωρί-
ζουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με τη 
φαρμακευτική αγωγή, γι’ αυτό και πρέπει να 
μην σπεύδουμε να εξάγουμε εύκολα συμπε-
ράσματα».
Ωστόσο, είπε ότι σε περίπου δέκα ημέρες από 
σήμερα θα είναι σε θέση να δώσει περισσό-
τερα στοιχεία αναφορικά με την αποτελεσμα-
τικότητα της χλωροκίνης στους νοσηλευόμε-
νους στα ελληνικά νοσοκομεία. Ο κ. Τσιόδρας 
τόνισε ωστόσο ότι, επειδή η χλωροκίνη δεν 
χορηγείται ως μονοθεραπεία της, αλλά συν-
δυαστικά με άλλα σκευάσματα, «είναι αυτή 
τη στιγμή δύσκολο να πούμε ποιο φάρμακο, 
κάνει τι».
Προσέθεσε, δε, ότι πολύ σύντομα, μέσω ειδι-
κής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σχετικής 
διαδικασίας, θα είναι δυνατή η χορήγηση 
της χλωροκίνης και σε εξω-νοσοκομειακούς 
ασθενείς.
Παράλληλα, τόνισε ότι θα συζητηθεί να δοθεί 
ένα φάρμακο για τις επόμενες οκτώ με 12 
εβδομάδες, που θα κυκλοφορεί ο ιός. «Ένα 

φάρμακο ασφαλές, που θα μπορεί και να δου-
λέψει. Θα συζητήσουμε την χορήγηση του 
φαρμάκου της χλωροκίνης σαν μία μορφή 
προφύλαξης» ανέφερε ο καθηγητής Λοιμωξι-
ολογίας και υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει 
προμηθευτεί επαρκείς ποσότητες χλωροκίνης.
Σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο για 
τη νόσο COVID-19, η χλωροκίνη συνδυαστικά 
με το αντιβιοτικό αζιθρομυκίνη χορηγείται 
σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή COVID-
19, καθώς συνεπάγεται μεγαλύτερη πτώση 
του πυρετού, βελτίωση των παρατηρούμε-
νων βλαβών στην αξονική τομογραφία, γρη-
γορότερη ανάρρωση και μεγαλύτερα ποσο-
στά αρνητικοποίησης του ιικού φορτίου, χωρίς 
σημαντικές παρενέργειες.
Ωστόσο, με την επέκταση του θεραπευτι-
κού αλγορίθμου για τη νόσο COVID-19 από 
την ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 

υπουργείου Υγείας, 
τόσο η φωσφορική χλω-
ροκίνη όσο και η θει-
ική υδροξυχλωροκίνη 
θα μπορούν να χορηγη-
θούν και σε εξωνοσο-
κομειακούς ασθενείς. 
Πρόκειται για άτομα που 
έχουν μολυνθεί από τον 
SARS-CoV-2, δεν ανή-

κουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, δεν έχουν 
υποκείμενα νοσήματα και παραμένουν στο 
σπίτι τους λόγω ήπιας συμπτωματολογίας υπό 
ιατρική παρακολούθηση.
Σε περίπτωση που εμφανίσουν επιδείνωση, 
αλλά με καλό κορεσμό οξυγόνου (πάνω από 
93%) και αρνητική ακτινογραφία ή αξονική 
τομογραφία, καθ’ υπόδειξη του οικογενειακού 
γιατρού και μέσω της ειδικής πλατφόρμας που 
ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, θα μπορεί να ξεκινή-
σει η λήψη φωσφορικής χλωροκίνης, ενώ σε 
περίπτωση που ανιχνευτεί πνευμονία βακτη-
ριακής αιτιολογίας μπορεί να προστεθεί και 
το αντιβιοτικό αζιθρομυκίνη και να συνεχιστεί 
η νοσηλεία κατ’ οίκον υπό αυστηρή ιατρική 
παρακολούθηση.
Αν ωστόσο εμφανιστεί δύσπνοια, χαμηλός 
κορεσμός οξυγόνου (κάτω από 93%), υψη-
λός πυρετός που επιμένει ή επανεμφανίζεται 
με θετική ακτινογραφία ή αξονική τομογρα-
φία, τότε κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας, με 
φωσφορική χλωροκίνη, αζιθρομυκίνη και τον 
αντι-ρετροϊκό συνδυασμό λοπιναβίρης/ριτο-
ναβίρης και περαιτέρω διαγνωστικές εξετά-
σεις.

Τσιόδρας: Δίνουμε χλωροκίνη 
στους ασθενείς στα νοσοκομεία 
- Σύντομα και στο σπίτι 

Πέθανε ο Μανώλης Γλέζος 

Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 
ετών το ιστορικό στέλεχος και 
αγωνιστής της Αριστεράς Μα-
νώλης Γλέζος. 

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 17 Μαρ-
τ ίου είχε εισαχθεί σ το νοσοκομείο 
«Ερρίκος Ντυνάν» με συμπτώματα 
γαστρεντερίτιδας ενώ η αιτία του θανά-
του του αποδίδεται σε καρδιακή ανε-
πάρκεια.
Το ιατρικό ανακοινωθέν
«Τα θερμά συλλυπητήριά τους σ την 
οικογένειά του Μανώλη Γλέζου εκφρά-
ζουν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι 
του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», 
στο οποίο εξέπνευσε σήμερα, σε ηλικία 
98 ετών, από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο 
αγωνιστής της Δημοκρατίας και σύμ-
βολο της Εθνικής Αντίστασης νοσηλευ-
όταν από τις 18 Μαρτίου και παρά την 
εντατική θεραπευτική αγωγή, ο οργανι-
σμός του δεν ανταποκρίθηκε».

Μητσοτάκης: Το έθνος χαμη-
λώνει τις σημαίες του για να 
περάσει ένας μεγάλος Έλληνας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέ-
τησε με μήνυμά του στο Facebook τον 
Μανώλη Γλέζο, που έφυγε σήμερα από 
τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. 
Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός ανέ-
φερε: 
«Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του 

για να περάσει ένας μεγάλος Έλληνας. 
Αυτός που πρώτος κατέβασε το σύμ-
βολο των κατακτητών από την Ακρό-
πολη. Για να αναδειχθεί, έτσι, ο ίδιος σε 
σύμβολο της ελεύθερης πατρίδας μας.
 Μανώλης Γλέζος εκπροσώπησε μία 
γενιά που δεν λύγισε και δεν υποτά-
χθηκε. Ούτε και φυλακίστηκε σε κομ-
ματικούς φανατισμούς. Μια γενιά αφι-
ερωμένη στην Ελλάδα, στην Ελευθερία 
και στην Δημοκρατία.
Υπήρξε, όμως, ταυτόχρονα, και ένας 
γλυκός άνθρωπος. Προσωπικά, δεν 
θα ξεχάσω ποτέ την επίσκεψή του στο 
σπίτι μου -ένας λεοντόκαρδος με τρυ-
φερό βλέμμα και με ένα κόκκινο γαρύ-
φαλλο στο χέρι- το βράδυ που έφυγε ο 
πατέρας μου. Θα μας λείψει πολύ…
Ο θάνατος του Μανώλη Γλέζου αφή-
νει τους Έλληνες φτωχότερους. Αλλά 
η ζωή του αφήνει την Ελλάδα πλου-
σιότερη. Γιατί το παράδειγμα του – το 
παράδειγμα μιας ζωής αγνού πατριώτη 
και αληθινού μαχητή- μένει φωτεινός 
οδηγός για όλους. Και μας οπλίζει με 
δύναμη, ώστε να ξεπερνούμε ενωμένοι 
δυσκολίες όπως οι σημερινές.
Μαζί με όλους τους Έλληνες, σκύβω 
με σεβασμό το κεφάλι στη μνήμη του 
Μανώλη Γ λέζου. Τον αποχαιρε τώ 
με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Και 
εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητή-
ρια στην οικογένειά του».
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Συνέντευξη στην δημοσιογράφο 
του CNN Κριστιάν Αμανπούρ 
παραχώρησε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης - Το σύστημα υγείας 
άντεξε, οι πολίτες σεβάστηκαν 
τα αυστηρά μέτρα, τόνισε ο 
πρωθυπουργός  

Σ
υνέντευξη στο αμερικανικό τηλε-
οπτικό δίκτυο CNN, και στη δη-
μοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ 
παραχώρησε ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παν-
δημία του κορωνοϊού που πλήττει ολό-
κληρο τον κόσμο, στα μέτρα που έλαβε η 
ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό 
της εξάπλωσής του και στις επιπτώσεις 
της πανδημίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η 
τάση στην Ελλάδα είναι ενθαρρυντική, 
σε σχέση με άλλα κράτη και απέδωσε την 
εξέλιξη αυτή στο ότι λήφθηκαν αυστηρά 
μέτρα κοινωνικής απόστασης σε πρώιμο 
στάδιο.
Οι πολίτες, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, 
σεβάστηκαν τις κατευθύνσεις και έμει-
ναν στο σπίτι με μικρές εξαιρέσεις. Με 
τα μέτρα κοινωνικής απόστασης είναι 
δυνατό να μειωθεί η καμπύλη. Το απο-
τέλεσμα, όπως σημείωσε, είναι ότι το 
σύστημα υγείας τα πάει καλά και έχουμε 
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.
Ερωτηθείς πώς διοικεί τη χώρα, ο κ. 
Μητσοτάκης απάντησε ότι βρίσκεται στο 
γραφείο του με μια μικρή ομάδα στενών 
του συνεργατών. «Διοικούμε μέσω των 
τηλεδιασκέψεων, μέσω της τεχνολογίας» 
και πολύ γρήγορα το ελληνικό κράτος 
μετακινήθηκε στο ψηφιακό του μέλλον.
«Η κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για το κρά-
τος να αγκαλιάσει την ψηφιακή εποχή» 
είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι υπάρχει 
παγκόσμιος ανταγωνισμός για αναπνευ-
στήρες και λοιπό εξοπλισμό. Παρά το 
γεγονός ότι η Κομισιόν έχει αποπειραθεί 
να θέσει κοινό πλαίσιο για αυτές τις προ-
μήθειες, αυτό θα πάρει χρόνο και έτσι η 
Ελλάδα, όπως κάθε άλλο κράτος-μέλος, 
κάνει το καλύτερο για τους δικούς του 
πολίτες.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα κινη-
τοποίησε τον ιδιωτικό τομέα, είχαμε πολ-
λές δωρεές και ευχαρίστησε τους πολί-
τες.
Η ελληνική κοινωνία -τόνισε- επέδειξε 
αίσθηση αλληλεγγύης, και αποκαταστά-
θηκε η εμπιστοσύνη προς την κυβέρ-
νηση.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα 
έδωσε το λόγο στους ειδικούς και έπειτα 
από μία 10ετ ία λαϊκισμού, τώρα οι 
πραγματικοί ειδήμονες μάς οδηγούς σε 
σωστές αποφάσεις.
Ερωτηθείς τι θα έλεγε σε ηγέτες όπως 
στον πρόεδρο της Βραζιλίας Μπολσονά-
ρου, ο οποίος ακολουθεί μία δική του 
γραμμή στο ζήτημα της πανδημίας, ο 
πρωθυπουργός απάντησε ότι θα έλεγε 
πως ο ιός εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά και 
υπάρχει μόνος ένας τρόπος να τον στα-
ματήσουμε: η κοινωνική απόσταση.
«Τι θα του λέγατε αν τον συναντούσατε 
σε μια διάσκεψη των G20», ρώτησε 
συγκεκριμένα η Κριστιάν Αμανπούρ.
«Εύχομαι η Ελλάδα να είναι μέλος του 
G20 πολύ σύντομα, δεν το έχουμε κατα-
φέρει ακόμη. Θα του έλεγα πως διαπράτ-
τει ένα μεγάλο λάθος γιατί αυτός ο ιός 
εξαπλώνεται ως μια πυρκαγιά και υπάρ-
χει μόνο ένας τρόπος να τον σταματή-
σουμε κι αυτός είναι η κοινωνική από-
σταση και να λες στους ανθρώπους την 
αλήθεια» απάντησε ο πρωθυπουργός.
«Τα μέτρα που επιβάλλαμε είναι οδυ-
νηρά, αλλά το παν είναι η προστασία της 
ζωής των ανθρώπων» υπογράμμισε.
Τέλος, αναφερόμενο στο μεταναστευ-
τικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε 
ότι είναι καθήκον του να προστατεύσει 
τα σύνορα και δεν θα αφήσει την Τουρ-
κία να εκβιάσει τη χώρας μας σε αυτό το 
ζήτημα. Τόνισε επίσης ότι όσοι δεν μετα-
νάστες δεν δικαιούνται διεθνούς προ-
στασίας θα πρέπει να επιστρέψουν στην 
Τουρκία, ή στις χώρες καταγωγής τους.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν έχει υπάρ-
ξει κρούσμα κορωνοϊού σε δομές των 
νησιών, προσθέτον τας ότ ι έχει γ ίνει 
συστηματική δουλειά στην ιχνηλάτηση 
των επαφών.
Τέλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
κατάσταση στη Μόρια θα ομαλοποιηθεί 
εφόσον πράγματι μειωθούν οι ροές στο 
Αιγαίο, όπως φαίνεται να συμβαίνει.

Μητσοτάκης στο CNN: Πήραμε 
γρήγορα αποφάσεις, πάνω απ’ 
όλα η ανθρώπινη ζωή 

επικαιρότητα

Τσιόδρας: Συνεχίστε να 
εμβολιάζετε τα παιδιά χωρίς 
καθυστέρηση 

Είναι σημαντικό να μην 
παραλείπονται οι εμβολιασμοί, τόνισε 
ο Σωτήρης Τσιόδρας, θυμίζοντας τα 
αυξημένα κρούσματα ιλαράς πριν από 
δύο χρόνια

Ο 
λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, 
μιλώντας κατά την ενημέρωση των 
εκπροσώπων του Τύπου την Δευ-
τέρα, αναφέρθηκε και στον σχεδι-

ασμό των υγειονομικών αρχών, αναφορικά 
με τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών, εν 
μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Όπως είπε, η διακοπή του εμβολιασμού 
μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επινό-
σων ατόμων.
Έτσι, συστήνεται ο έγκαιρος εμβολιασμός 
των παιδιών ηλικίας έως δύο ετών χωρίς 
καθυστέρηση, ιδιαίτερα για εμβόλια πρώτης 
προτεραιότητας, με προτίμηση στη χορή-
γηση πολυδυνάμων εμβολίων, ώστε να περι-
ορίζονται οι επαφές.
Είναι σημαντικό να μην 
παραλείπονται οι εμβολια-
σμοί, τόνισε ο Σωτήρης Τσι-
όδρας, θυμίζοντας τα αυξη-
μένα κρούσματα ιλαράς πριν 
από δύο χρόνια.
Συγκεκριμένα, εξήγησε πως 
τα παιδιά, συνοδεία ενός μόνο γονέα, θα 
μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού με 
τον γιατρό τους, προκειμένου να πραγματο-
ποιείται το εμβόλιο στο ιατρείο. Με αυτό τον 
τρόπο, θα αποφεύγεται η αναμονή μαζί με 
άλλα άτομα και θα πραγματοποιούνται τα 
εμβόλια σε μικρά παιδιά έως δύο ετών.
Για παιδιά άνω των δύο ετών θα πραγματο-
ποιηθούν εκ νέου επαναληπτικά εμβόλια, 
μετά το τέλος της καραντίνας.

Ποιες είναι οι οδηγίες για βρέφη, 
παιδιά και εφήβους με ύποπτη 
λοίμωξη από Covid-19
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σχετικό 
Πρωτόκολλο, έλεγχος για COVID-19 θα πρέ-
πει να διενεργείται στα παιδιά κάτων των 16 
ετών υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Όταν εμφανίζουν Σοβαρή Οξεία Λοί-
μωξη του Αναπνευστικού (Severe Acute 
Respiratory Illness) που χρειάζονται νοση-
λεία ή που νοσηλεύονται με πυρετό χωρίς 

άλλη σαφή αιτιολογία
2. Όταν είναι φιλοξενούμενα σε κλειστές 
δομές που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη 
του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή 
δύσπνοια
3. Όταν πρόκειται για παιδιά με σοβαρή 
χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. χρόνια πνευ-
μονοπάθεια, χρόνιo καρδιαγγειακό νόσημα, 
σακχαρώδη διαβήτη, σοβαρή ανοσοκα-
ταστολή) που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη 
του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή 
δύσπνοια.
Η κλινική εξέταση του παιδιού και λήψη 
δείγματος θα πρέπει να διενεργείται σε προ-
καθορισμένο ιατρείο όπου το ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό θα πρέπει να φέρει τον 
απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.
Αναφορικά με τη διαχείριση τέτοιων παι-
διών, η απόφαση για νοσηλεία εν αναμονή 
του αποτελέσματος είναι στη κρίση του 
παιδιάτρου και βασίζεται στην κλινική 
εικόνα αλλά και το υποκείμενο νόσημα 

του ασθενή.
Επί ήπιας κλινικής εικόνας 
είναι προτιμητέα η παρα-
μονή στο σπίτι περιμένο-
ντας το αποτέλεσμα.
Εφόσον αποδειχθεί ότι 
ο ασθενής είναι θετικός, 
γίνεται άμεση επικοινωνία 

και ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο 
σπίτι με καθημερινή τηλεφωνική επικοι-
νωνία. Αν υπάρξει επιδείνωση, συνιστά-
ται άμεση νοσηλεία.
Στην περίπτωση που το παιδί χρήζει νοση-
λείας αυτή θα γίνει και πάλι σε προκαθο-
ρισμένο χώρο και η φροντίδα θα γίνει από 
εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φέρει 
τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Σημειώνεται από τους ειδικούς ότι και ο 
γονέας που συνοδεύει το παιδί θα πρέ-
πει και αυτός απαραιτήτως να ελεγχθεί για 
COVID-19 και να τηρεί σχολαστικά όλα τα 
μέτρα ατομικής προστασίας.
Τονίζεται επίσης ότι επειδή τα περισσό-
τερα ύποπτα κρούσματα τελικά δεν θα 
επιβεβαιωθούν ως λοίμωξη από COVID-
19, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για 
την κατά το δυνατόν νοσηλεία σε μόνωση 
όλων των ύποπτων κρουσμάτων και την 
μετακίνησή τους αργότερα και ανάλογα με 
το αποτέλεσμα.
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καναδάς

Περίπου 800.000 θέσεις εργασίας 
στις υπηρεσίες παροχής τροφίμων 
χάθηκαν στον Καναδά τον 
περασμένο μήνα και περίπου το 
ένα στα 10 εστιατόρια στη χώρα 
έχει κλείσει μόνιμα λόγω της 
πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με 
νέα έρευνα. 

Η 
Restaurants Canada, μια μη 
κερδοσκοπική ένωση που υ-
ποστηρίζει εστιατόρια σε όλη 
την επικράτεια, λέει ότι από τις 

25 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου περίπου 
655 επιχειρήσεις τροφίμων που εκπρο-
σωπούν 13.300 θέσεις σε όλο τον Κανα-
δά ανταποκρίθηκαν στην έρευνά της για 
τον αντίκτυπο που είχε ο ιός στη βιομη-
χανία τροφίμων.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου τέσ-
σερα από τα πέντε εστιατόρια σε ολό-
κληρο τον Καναδά έχουν απολύσει υπαλ-
λήλους και αν οι συνθήκες δεν βελτιω-
θούν, επτά από τους 10 
υπεύθυνους υπηρεσ ιών 
τροφίμων θα χρειαστεί να 
μειώσουν τις ώρες ακόμη 
περισσότερο ή να απο-
λύσουν περισσότερους 
υπαλλήλους.
Η Restaurant s  Canada 
αναφέρε ι  ό τ ι  περίπου 
800.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί 
στη χώρα τον περασμένο μήνα και περισ-
σότερες από τις 300.000 από αυτές είναι 
μόνο στο Οντάριο. 
Οι επαρχίες σε όλη τη χώρα είχαν δια-
τάξει τα εστιατόρια να μην επιτρέπουν 
το σερβίρισμα φαγητού εν τός και να 
ενεργοποιήσουν το σύστημα take-out 
(πακέτο) και delivery. Ωστόσο, δεν έχουν 
καταφέρει πολλές επιχειρήσεις να παρα-
μείνουν ανοικτές. Η έρευνα διαπίστωσε 
ότι, ενώ ένα από τα 10 εστιατόρια έχει 
ήδη αναγκαστεί να κλείσει μόνιμα, άλλα 
18 τοις εκατό των εστιατορίων ίσως χρει-
αστεί να κλείσουν τις πόρτες τους για 
καλό εάν οι συνθήκες συνεχίσουν.Επί-
σης από την έρευνα προκύπτει ότι ενώ 
ένα στα 10 εστιατόρια έκλεισε μόνιμα 
τις πόρτες του, άλλο ένα 18% λόγω των 
συνθηκών ίσως αναγκαστεί επίσης να 

κλείσουν για μόνιμα, αν δηλαδή η κατά-
σταση αυτή συνεχιστεί ακόμη για πολύ. 
Η βιομηχανία ειδών διατροφής αποφέ-
ρει $37 δις αντιπροσωπεύει περίπου 
το 4% του ΑΕΠ της επαρχίας του Οντά-
ριο και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
εκτιμά ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών τρο-
φίμων στο Οντάριο θα μειωθούν κατά 
$7,7 δις για το δεύτερο τρίμηνο του τρέ-
χοντος έτους.
O οργανισμός επίσης θεωρεί ότι απαι-
τούνται αυστηρότερα μέτρα για την ανα-
κούφιση του ενοικίου, ζητώντας από 
τους ιδιοκτήτες να προσφέρουν στις επι-
χειρήσεις τροφίμων «περιόδους χωρίς 
πληρωμές». Θεωρεί επίσης ότι πρέπει 
να γίνει «μια συντονισμένη προσπάθεια 
από την κυβέρνηση ώστε να συμβεί κάτι 
τέτοιο και να συνοδευτεί με την εντολή 
να μην γίνουν εξώσεις».
Η οργάνωση επιπλέον υποστήριξε ότι 
οι φορείς παροχής υπηρεσιών τροφί-
μων χρειάζονται πρόσβαση σε «κεφά-

λαιο», καθώς οι περισσό-
τερες επιχειρήσεις έχουν 
π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν α  έ σ ο δ α , 
εάν υπάρχουν έσπδα, και 
έχουν πιθανώς εξαντλη-
θεί τα αποθεματικά τους 
κεφάλαια. Η επέκταση των 
προϋποθέσεων και η χρο-
νική περίοδος για την πρό-

σβαση στην 75% επιδότηση μισθών της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα βοη-
θούσε επίσης τη βιομηχανία σε αυτή την 
κρίσιμη στιγμή, πρόσθεσε ο οργανισμός.
Ο James Rilett, ο αντιπρόεδρος της οργά-
νωσης μιλώντας στο CP24 ανέφερε επί-
σης: «Χωρίς τα βήματα που έχουν ήδη 
ληφθεί, οι επιπτώσεις στη βιομηχανία 
μας θα είναι ακόμη πιο καταστροφικές. 
Σε αυτή την περίοδο κρίσης, είναι καθη-
συχαστικό να βλέπουμε κυβερνήσεις, 
σε όλα τα επίπεδα, να έρχονται στο τρα-
πέζι με λύσεις. Όσο περισσότερο κρατάει 
αυτό, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύμα-
τος ... όλα αυτά συνεχίζουν να έρχονται 
κανονικά ακόμα κι αν (τα εστιατόρια) 
δεν έχουν έσοδα.  Είναι πολύ άσχημα 
τα πράγματα εκεί έξω. Οι άνθρωποι δεν 
ξέρουν πού να στραφούν και δεν είναι 
σίγουροι τι θα συμβεί μετά από αυτό.»

Έρευνα: Ένα στα 10 εστιατόρια στον 
Καναδά έχουν κλείσει για μόνιμα

Πρόστιμα σε όσους δεν υπακούν τους 
κανόνες της καραντίνας στο Κεμπέκ

Πάνω από 11.000 τα κρούσματα 
COVID-19 στον Καναδά

Η 
ανακοίνωση του αριθμού 
των συνολικών κρουσμάτων 
έρχεται μια μέρα μετά αφού 
ο πρωθυπουργός του Κανα-

δά, κ. Τζάστιν Τρουντώ, κάλεσε τους 
Καναδούς να μείνουν σπίτια τους κα-
θώς πλέον «αποτελεί χρέος όλων». 
Ο πρωθυπουργός που κάνει τις ανα-
κοινώσεις έξω από το σπίτι του στο 
Rideau Cottage, δήλωσε: «Αν ακού-
σετε γ ιατρούς, αν μένετε σ το σπίτ ι, 
αν μένετε μακριά από άλλους ανθρώ-
πους, δεν θα κατακλύσουμε τα νοσο-
κομε ία μας».  Τα κρούσματα σ τον 
Καναδά ως το απόγευμα της Πέμπτης 
έχουν ως εξής:
Στην Βρετανική Κολομβία υπάρχουν 
επιβεβαιωμένα 1.026 κρούσματα 
και 25 θάνατοι. Από την περασμένη 
εβδομάδα οι αριθμοί σχεδόν διπλα-
σιάστηκαν καθώς υπήρχαν  659 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα και 14 θανά-
τοι.
Στην Α λμπέρτα τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα είναι 871 και σημειώθη-
καν 11 θάνατοι.

Στο Saskatchewan που δε ν ε ίχαν 
σημειωθεί θάνατοι την περασμένη 
εβδομάδα πλέον υπάρχουν τρεις, ενώ 
τα κρούσματα πλέον ανέρχονται στα 
193. 
Στη Μανιτόμπα υπάρχουν 167 κρού-
σματα κ ι ένας θάνατος. Την περα-
σμένη εβδομάδα υπήρχαν 36 κρού-
σματα στην συγκεκριμένη επαρχία.
Για το Οντάριο μπορείτε να διαβάσετε 
αναλυτικά στη σελίδα 36.
Στο Κεμπέκ  την περασμένη εβδο-
μάδα σημειώθηκαν 1.629 κρούσματα 
κι οκτώ θάνατοι, ενώ την εβδομάδα 
αυτή ο αριθμός εκτοξεύτηκε σ τους 
5,518 και πλέον υπάρχουν 36 θάνα-
τοι.  Στην επαρχία Newfoundland και 
Labrador από 83 τα κρούσματα έγι-
ναν 183 και υπήρξε ένας θάνατος.
Στην επαρχ ία Nova Scotia από 73 
υποθέσεις έγ ιναν 193, σ την επαρ-
χ ία New Brunswick 81 υποθέσε ις, 
στο Prince Edward Island από 5 υπο-
θέσεις έγ ιναν 22, σ το Yukon υπάρ-
χουν 6 υποθέσεις και στο Northwest 
Territories 2.

Σ
ε κατάσταση έκτακτου ανά-
γκης βρίσκεται το Κεμπέκ, το 
οποίο πλέον έχει τα περισ-
σότερα κρούσματα σε ολό-

κληρο τον Καναδά, σημειώνοντας 
5,518 υποθέσεις και 36 θανάτους. 
Οι μετακινήσεις είναι πολύ περιορι-
σμένες στην επαρχία σε σχέση με τις 
άλλες επαρχίες, ενώ τα μέτρα για τις 
μετακινήσεις των κατοίκων επεκτά-
θηκαν ώστε να συμπεριληφθούν και 
οι περιοχές Laurentians, Lanaudière 
και Outaouais, καθώς και του La 
Tuque.
Μάλιστα, για την αποφυγή των μετακι-
νήσεων είχαν απαγορευτεί τα συνεργία 
ποδηλάτων, και η σεζόν ώστε να μπο-
ρέσουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν τα 
ποδήλατα τους πλέον φαίνεται να ξεκινά 
από τα τέλη του Απριλίου. 
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Francois 
Legault, μετά την ανακοίνωση για τον 
αριθμό των κρουσμάτων ανέφερε: 

«Όποιος ακόμη πιστεύει ότι αυτό που 
συμβαίνει δεν είναι σοβαρό, τότε ήρθε η 
ώρα να ξυπνήσει.»
Η αστυνομία στο Κεμπέκ έχει εξουσιο-
δοτηθεί να καταβάλλει πρόστιμα που 
κυμαίνονται από $1.000 έως $6.000 
σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες της 
καραντίνας.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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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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Α
ναβλήθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου 
που ρυθμίζει το θέμα των κυβερνητικών 
εγγυήσεων 2 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονο-

μικών.
 Η Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με ενημέρωση 
για τη συνεδρία, όπως τα κόμματα που έχουν προ-
τάσεις, τις υποβάλουν ως τη Δευτέρα μεσημέρι στον 
γραμματέα της Επιτροπής και αυτός θα τις στείλει στα 
κόμματα και τον Υπουργό Οικονομικών.
 Η σημερινή συνεδρία, πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με ενημέρωση για τη συνε-
δρία, εγκρίθηκαν όλα τα αιτήματα για αποδεσμεύ-
σεις κονδυλίων και αποπαγοποίηση θέσεων, μεταξύ 
των οποίων και τέσσερις θέσεις Γενικών Διευθυντών 
Υπουργείων, που είναι κενές ή θα κενωθούν μέχρι 1η 
Σεπτεμβρίου, όπως και η αποδέσμευση ποσού 43 εκ. 
ευρώ που αφορά την ΑΗΚ. 
Συγκεκριμένα, στις αποδεσμεύσεις περιλαμβανόταν 
αίτημα του Γενικού Λογιστηρίου για αποδέσμευση 
των πιστώσεων των 5 εκ. ευρώ που αφορούν την 
προμήθεια προς την εταιρεία JCC Payment Systems, 
καθώς όπως αναφέρεται στο αίτημα, έχει σταυρω-
θεί η διενέργεια δαπάνης πέραν του 25% του ποσού 

αυτού. Η αποδέσμευση ζητήθηκε επειδή η δαπάνη 
για τα τέλη εισπράξεων με πιστωτικές κάρτες ανήλθε 
μέχρι σήμερα στο ποσό των 904.145,44 ευρώ και σε 
ποσοστό 18,08%  του προϋπολογισθέντος ποσού 
και επειδή η καταβολή της προμήθειας προς την JCC 
γίνεται αυτόματα μέσω του λογαριασμού της Κυβέρ-
νησης με την Κεντρική Τράπεζα. 
Αναφορικά με τις αποπαγοποιήσεις θέσεων Γενικών 
Διευθυντών στη σχετική επιστολή προς την Επιτροπή 
Οικονομικών από τον Γραμματέα του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ζητήθηκε η αποπαγοποίηση τεσσάρων 
θέσεων Γενικών Διευθυντών, πρώτου διορισμού και 
προαγωγής, που αφορούν την πλήρωση της θέσης 
του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της θέσης 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
που κενώθηκε χθες 1 Απριλίου, του Γενικού Διευθυ-
ντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας που θα κενωθεί την 
1η Ιουνίου και του Γενικού Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Εργασίας, που θα κενωθεί στην 1η Σεπτεμ-
βρίου.
 Αναφορικά με την ΑΗΚ, το αίτημα αφορούσε αποδέ-
σμευση 43 εκ. ευρώ από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 
της Αρχής για επενδύσεις σε θυγατρικές  εταιρείες.

Αποδεσμεύτηκαν κονδύλια, 
αποπαγοποιήθηκαν θέσεις, δεν συζητήθηκαν 
οι εγγυήσεις στην Επ. Οικονομικών 

Προσαρμόζει το πρόγραμμά του, 
ενισχύει ενημέρωση, το ΡΙΚ 

Τ
ο ΡΙΚ «έχει αυξήσει τη διάρκεια των 
ενημερωτικών εκπομπών του και ενί-
σχυσε το πρόγραμμα του με καινούρ-
γιες ενημερωτικές εκπομπές», καθώς 

“σε αυτή την κρίσ ιμη περίοδο που περνά η 
πατρίδα μας και η ανθρωπότητα έχει ταχθεί 
να υπηρετήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη 
μεγάλη ανάγκη του πολίτη για ενημέρωση και 
πληροφόρηση γ ια όλα όσα συμβαίνουν σ τη 
μάχη κατά της πανδημίας”, αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του.
 
Επίσης, «τάχθηκε στη διάθεση της πολιτείας, 
πρόσφερε και προσφέρει, την τηλεοπτική του 
συχνότητα για σκοπούς εκπαιδευτικής τηλεό-
ρασης σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού».
 
Ταυτόχρονα, αναφέρεται, η Δημόσια Ραδιοτη-
λεόραση, «ικανοποιώντας και τα αισθήματα 
βαθιάς πίστεως που διακατέχουν το λαό μας 

μεταδίδει τ ις Ακολουθίες όλων των Χαιρετι-
σμών και θα μεταδώσει τις Ιερές Ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδας ενώ μεταδίδει επίσης 
τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής τόσο από το 
ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση».
 
Σημειώνει, ωστόσο, ότι παράλληλα «σε αυτές 
τις πολύ δύσκολες στιγμές που ο λαός μας βιώ-
νει, το ΡΙΚ δέχεται καθημερινά την παράκληση 
χιλιάδων τηλεθεατών και ακροατών, οι οποίοι 
ζητούν από τη Δημόσ ια Ραδιοτηλεόραση, 
πέραν από την ενημέρωση που είναι η αιχμή 
του δόρατος, ψυχαγωγικά προγράμματα δίνο-
ντας μια νότα χαράς και αισιοδοξίας ως αντί-
βαρο στη σκληρή δοκιμασία που περνάμε».
 
Επεξηγεί ότι «οι όποιες παραγωγές, τηλεοπτι-
κές και ραδιοφωνικές οι οποίες έχουν ψυχα-
γωγικό και χαρούμενο χαρακτήρα, ετοιμάστη-
καν μήνες πριν ξεσπάσει η επιδημία του κορω-
νοϊού».

Α
πρόσμενα μεγάλο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εν-
δέχεται να έχει η Κύπρος το αμέσως επόμενο διάστημα, δή-
λωσε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Μικροβιολογίας-Μοριακής Ιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

Πέτρος Καραγιάννης, ο οποίος σημείωσε ότι η απότομη ανοδική κλίση 
της επιδημικής καμπύλης οφείλεται στην απειθαρχία του πληθυσμού.
Ωστόσο, ο κ. Καραγιάννης εκτιμά ότι υπάρχει ακόμα δρόμος ως την 
κορύφωση της επιδημικής καμπύλης, τονίζοντας ότι πρέπει άμεσα να 
υπάρξει παρέμβαση στις δύο περιοχές -όπου εντοπίζεται το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα- και συγκεκριμένα στην Πάφο και στην Αραδίππου της 
Επαρχίας Λάρνακας, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.
Εξέφρασε την ελπίδα η κορύφωση να επέλθει πριν από το Μάιο, 
ωστόσο, σημείωσε πως είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα, 
λόγω των δύο εστιών σε Πάφο και Αραδίππου, αφού κανείς δεν γνωρί-
ζει ακόμα πόσο έχει διασπαρεί ο ιός σε αυτές τις δύο περιοχές.
Όπως συμπλήρωσε θα πρέπει να αναμένουμε και τα σημερινά αποτε-
λέσματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν σημαντική ιχνηλάτηση στις δύο 
αυτές περιοχές.

Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει την έννοια του αυτοπερι-
ορισμού
Ερωτηθείς εάν η απότομη ανοδική κλίση της επιδημικής καμπύλης 
μεταφράζεται σε απειθαρχία του πληθυσμού και τι γίνεται από δω και 
πέρα, ο Καθηγητής Καραγιάννης είπε ότι «αυτή τη στιγμή βλέπουμε 
τα αποτελέσματα της απειθαρχίας του πληθυσμού και ίσως αυτοί να 
μολυνθήκαν, πριν να μπουν τα πιο αυστηρά μέτρα, την περασμένη 
εβδομάδα».
«Επομένως βλέπουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, η οποία οφεί-
λεται στην ανυπακοή, τη μη εφαρμογή των οδηγιών για αυτοπεριορι-
σμό.
Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει την έννοια του αυτοπεριορισμού. Έχουμε 
αυτό το φαινόμενο. Γι΄ αυτό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια παρέμ-
βαση στις συγκεκριμένες δύο περιοχές τις Κύπρου τώρα για περιορί-
σουμε την εξάπλωση», είπε.
Ξεκαθάρισε ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων ο ιός αναμένεται πως 
δεν θα εξαπλωθεί, ωστόσο πρόσθεσε «σιγοπαίρνουν κάποιες εστίες 
στις συγκεκριμένες περιοχές, ώσπου να αποθεραπευτούν όλοι».
Απατώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι τις επόμενες ημέρες τα περι-
στατικά αναμένεται πλέον να κυμαίνονται σε διψήφιους αριθμούς, 
εκφράζοντας την ελπίδα να μην ξανά αγγίξουν τον χθεσινό αριθμό.
«Οι αριθμοί πρέπει να μείνουν χαμηλά. Όσο πιο χαμηλά τόσο το καλύ-
τερο», είπε.
Σε ερώτηση αν από το ρυθμό μετάδοσης της λοίμωξης και της γρήγορης 
αύξησης των κρουσμάτων στην Κύπρο θα μπορούσαμε να εξάγουμε 
συμπέρασμα για το πόσο μεγάλη θα είναι θνητότητα, ο κ. Καραγιάννης 
απάντησε: «Όχι. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι εξαρτάται από 
τη μέση ηλικία των οικογενειών, που έχουν νοσήσει. Από ό,τι αντιλαμ-
βάνομαι οι ηλικιακές ομάδες είναι χαμηλότερες από τις ομάδες, που θα 
μπορούσε να παρουσιαστεί θνητότητα, λόγω ηλικία και βεβαρημένου 
κλινικού ιστορικού».
Εξάλλου, σημείωσε ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που 
υφίστανται αυτή τη στιγμή, θα αποτρέψουν τελικά σε βάθος χρόνου να 
μολυνθεί ο ίδιος αριθμός ανθρώπων, που θα μολυνόταν αν δεν λαμβά-
νονταν τα μέτρα.

Καραγιάννης: Απρόσμενα 
μεγάλος ο αριθμός 
κρουσμάτων το επόμενο 
διάστημα 

εδώ Κύπρος
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Άλλος ένας θάνατος 
σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 
στην Κύπρο από κορωνοϊό 
πρόκειται για γυναίκα 
που απεβίωσε στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ 
εντοπίστηκαν άλλα 36 νέα 
κρούσματα.

Ο
ι νεκροί ανήλθαν συνο-
λικά στους 10 (δύο γυ-
ναίκα και οκτώ άνδρες) 
και τα συνολικά επιβε-

βαιωμένα κρούσματα στις ελεύθε-
ρες περιοχές ανήλθαν στα 356, πε-
ριλαμβανομένων και των 10 περι-
στατικών στις βρετανικές βάσεις.
Στα κατεχόμενα εντοπίστηκαν 
σήμερα άλλα τέσσερα κρούσματα 
ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στα 81 ενώ έχουν 
σημειωθεί και δύο θάνατοι από 
κορωνοϊό.
Όπως ανακοινώθηκε από το 
υπουργείο Υγείας, 27 συνολικά 
άτομα που είχαν προσβληθεί με 
κορωνοϊό έχουν αποθεραπευτεί.
Τα 227 από τα 356 κρούσματα 
προέρχονται από επαφές, αρά οι 
λοιμώξεις είναι από την Κύπρο
Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, στο 
Υπουργείο Υγείας, o Δρ. Μάριος 
Λοΐζου, Επιστημονικός Διευθυ-
ντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας 
ΟΚΥπΥ, ανέφερε ότι η γυναίκα που 
πέθανε, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του 
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση από 
το Υπουργείο Υγείας, πρόκειται για 
77χρονη η οποία είχε υποκείμενα 
νοσήματα.
Οι συνολικοί θάνατοι ανήλθαν σε 
10, εκ των οποίων 8 είναι άνδρες 
και 2 γυναίκες. Η μέση ηλικία όσων 
απεβίωσαν είναι 68.
Από την πλευρά του ο Καθηγητής 
Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κύπρου και Τακτικό 

Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, 
Δρ. Λεόντιος Κωστρίκης είπε ότι τα 
36 νέα κρούσματα προήλθαν μετά 
από 603 εργαστηριακές διαγνώ-
σεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
24 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω 
ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επι-
βεβαιωμένων περιστατικών, ένα 
άτομο από ταξίδι και 11 άτομα των 
οποίων το ιστορικό διερευνάται.
Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα ανέρχονται σε 356, συμπε-
ριλαμβανομένων των 10 κρουσμά-
των στις Βρετανικές Βάσεις, είπε.
Ο κ. Κωστρίκης είπε εξάλλου ότι 
από τα 32 περιστατικά που ανακοι-
νώθηκαν χθες με υπό διερεύνηση 
ιστορικό, στα 22 βρέθηκε σύνδεση 
με ήδη επιβεβαιω-
μένα κρούσματα, 
ενώ τα άλλα 10 
τελούν ακόμη υπό 
διερεύνηση.
Τα 356 περιστατικά 
COVID-19 εντοπί-
στηκαν μετά τη διε-
νέργεια 8.779 εργα-
σ τηριακών ανα-
λύσεων από το Ινστιτούτο Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
το Μικροβιολογικό Τμήμα του ΓΝ 
Λευκωσίας και ιδιωτικά εργαστή-
ρια, είπε.
Τα 227 από τα 356 προέρχονται 
από επαφές, αρά οι λοιμώξεις 
είναι από την Κύπρο, συνέχισε ο κ. 
Κωστρίκης.
«Ο ρυθμός των κρουσμάτων που 
ανακοινώθηκαν σήμερα είναι 
μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό 
που είχαμε χθες και αυτό ασφαλώς 
είναι καλοδεχούμενο. Όμως ούτε 
τα 36 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
είναι μικρός αριθμός. Ως εκ τούτου 
σας παρακαλούμε πολύ να συνεχί-
σετε να συμμορφώνεστε με τα περι-
οριστικά μέτρα και είμαστε βέβαιοι 
ότι τα αποτελέσματα θα γίνονται 
όλο και καλύτερα», ανέφερε.

Στη ΜΕΘ Λεμεσού ο πρώ-
τος ασθενής που αποσωλη-
νώθηκε
Για την πρώτη ακτίδα ελπίδας στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης των 
νοσηλευομένων στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, έκανε εξάλ-
λου λόγο ο Δρ. Μάριος Λοΐζου. 
«Είχαμε στη ΜΕΘ Λεμεσού το πρωί 
τον πρώτο ασθενή που αποσωλη-
νώθηκε. Εξακολουθεί βέβαια να 
νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή 
κατάσταση», είπε.
Ανέφερε ακόμη ότι μέχρι τις 3μμ 
της Πέμπτης, στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Αμμοχώστου, που είναι το 
νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύο-
νταν 35 άτομα, πέντε εξ αυτών στη 
ΜΕΘ, ενώ δόθηκαν και τρία εξιτή-

ρια.
Εννέα άτομα συνο-
λικά νοσηλεύονται 
διασωληνωμένα, 
δύο στη ΜΕΘ του 
ΓΝ Λεμεσού και 
επ΄τα στη ΜΕΘ του 
ΓΝ Λευκωσίας. Η 
κατάσταση αυτών 
των ασθενών μέχρι 

τη στιγμή αυτή είναι σταθερή, αλλά 
κρίσιμη, είπε.
Ανέφερε ακόμη ότι στα υπόλοιπα 
νοσηλευτήρια, νοσηλεύονται σε 
θάλαμο επτά συνολικά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα του κορωνοϊού.
Ο κ. Λοΐζου είπε εξάλλου ότι 
έχουμε μπει στον 4ο μήνα από την 
έναρξη της πανδημίας, ενώ τις επό-
μενες μέρες ο αριθμός των κρου-
σμάτων θα φτάσει το 1 εκατομμύ-
ριο και οι θάνατοι τις 50,000. 
Αναφέρθηκε ακόμη στην πολύ 
μεγάλη σημασία του να τηρού-
νται οι αποστάσεις στον εργασιακό 
χώρο, όπου εξ ανάγκης συγχρωτι-
ζόμαστε με άλλο κόσμο. «Δεν έχει 
κανένα αποτέλεσμα το να περιορι-
ζόμαστε στο σπίτι όταν στον εργα-
σιακό χώρο δεν τηρούμε τις απο-
στάσεις και τους κανόνες υγιεινής. 

Με τη μη τήρηση των αποστά-
σεων δημιουργούνται οι εκρήξεις 
κρουσμάτων σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο», είπε. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης Τύπου, ο Επίκουρος Καθηγη-
τής Επιδημιολογίας και Δημόσιας 
Υγείας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος 
Νικολόπουλος, παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά στατιστικά στοι-
χεία της νόσου του κορωνοϊού 
στην Κύπρο. 
Απαντώντας εξάλλου σε σχε-
τική ερώτηση για το ρίσκο από 
τη χορήγηση σκευασμάτων με 
ενδείξεις για παρενέργειες μέσω 
τηλεφωνικής παρακολούθησης 
από προσωπικούς γιατρούς, ο 
κ. Λοΐζου είπε ότι για οτιδήποτε 
αφορά τη νόσο COVID-19 υπάρ-
χουν κατευθυντήριες γραμμές, 
οι οποίες εκδίδονται στην Κύπρο 
και αφορούν όλα τα φάρμακα 
της παρεχόμενης θεραπείας. Ό,τι 
εφαρμόζεται στην Κύπρο εφαρ-
μόζεται με τον ίδιο περίπου τρόπο 
και στο εξωτερικό, πρόσθεσε.
Σε άλλη ερώτηση, αν εξετά-
ζεται το ενδεχόμενο να μπαί-
νουν σε καραντίνα αντί σε κατ’ 
οίκον περιορισμό τα άτομα που 
νοσούν σε Πάφο και Αραδίππου, 
ο κ. Κωστρίκης είπε ότι δεν έχει 
παρθεί οποιαδήποτε απόφαση 
ειδικά για αυτές τις περιοχές. Είπε 
ωστόσο ότι είναι προφανές πως 
«και οι δύο περιοχές αποτελούν 
hotspots» της λοίμωξης και επο-
μένως θα τύχουν περισσότερης 
προσοχής.
Από την πλευρά του ο κ. Νικολό-
πουλος είπε ότι οι συγκεκριμένες 
περιοχές φαίνεται να έχουν μεγα-
λύτερο πρόβλημα, ενώ χαρακτή-
ρισε προς τη σωστή κατεύθυνση 
τον αυξημένο εργαστηριακό 
έλεγχο που διενεργείται. «Οποιεσ-
δήποτε άλλες παρεμβάσεις προ-
φανώς θα συζητηθούν», είπε.

εδώ Κύπρος

Επέκταση απολυμάνσεων, 
εντατικοποίηση ελέγχων 
και ενημέρωσης ξένων 

υπηκόων, αλλά και ζωντανές 
διαδικτυακές παραστάσεις, 
περιλαμβάνει η νέα σειρά 
δράσεων του Δήμου Λεμε-
σού, στο πλαίσιο των μέτρων 
που λαμβάνονται για καλύ-
τερη προστασία των κατοίκων 
της πόλης από την πανδημία 
του κορωνοϊού.
 Σύμφωνα με σημερινή ανα-
κοίνωση, στο πλαίσιο υλοποί-
ησης των μέτρων που έχουν 
ήδη ληφθεί, αποφασίστηκε 
όπως το πρόγραμμα απο-
λύμανσης χώρων που απο-
τελούν εσ τίες μετάδοσης 
του ιού (π.χ. στάσεις λεωφο-
ρείων, κάδοι σκυβάλων κ.λπ.) 
επεκταθεί σταδιακά σε όλες 
τις συνοικίες της πόλης από 
ειδικά εξοπλισμένα συνεργεία 
του Δήμου, με στόχο να καλυ-
φθούν όλες οι γειτονιές της 
Λεμεσού.
 Επιπρόσθετα, εντατικοποιεί-
ται η ενημέρωση ξένων υπη-
κόων μόνιμων κατοίκων της 
πόλης και στο πλαίσιο αυτό 
έχει πραγματοποιηθεί τηλε-
διάσκεψη με εκπροσώπους 
της ρωσικής κοινότητας, ενώ 
αύριο ορίστηκε τηλεδιάσκεψη 
με τα μέλη του Διαπολιτισμι-
κού Συμβουλίου του Δήμου 
Λεμεσού και προγραμματίζο-
νται οι επόμενες τηλεδιασκέ-
ψεις με άλλες οργανωμένες 
κοινότητες της πόλης μας.
 Στο πλαίσιο των νέων δρά-
σεων, άρχισε να υλοποιείται 
η έμπρακτη υποστήριξη των 
φιλοζωικών οργανώσεων για 
τις ανάγκες των καταφυγίων 
και των αδέσποτων, ενώ σε 
συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Ψυχολόγων, ειδικοί Κοινωνι-
κοί Λειτουργοί και Ψυχολό-
γοι του Δήμου Λεμεσού παρέ-
χουν εξειδικευμένη υποστή-
ριξη σε όσους δημότες έχουν 
ανάγκη και δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες λόγω 
των περιοριστικών μέτρων.

Εντατικοποιεί 
τα μέτρα για 
αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού ο 
Δήμος Λεμεσού 

Στους δέκα οι νεκροί από κορωνοϊό στην Κύπρο 
– Συνολικά 356 τα κρούσματα
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Οπως μεταδίδει το CNBC, το εμβόλιο 
θα είναι διαθέσιμο για έγκριση 
έκτακτης ανάγκης στις αρχές του 
2021 - Θα μπει στη Φάση 1 κλινικών 
μελετών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2020, δήλωσε η εταιρεία 

Η 
φαρμακοβιομηχανία Johnson 
& Johnson ανακοίνωσε την 
Δευτέρα πως οι δοκιμές σε αν-
θρώπινο δείγμα του πειραμα-

τικού εμβολίου της κατά του κορωνοϊού 
θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και πως 
θα είναι διαθέσιμο για την αδειοδότη-
ση έκτακτης χρήσης του, από τις αρχές 
του 2021.
Οπως μεταδίδει το CNBC, θα είναι δια-
θέσιμο για έγκριση έκτακτης ανάγκης 
στις αρχές του 2021. Το υποψήφιο εμβό-
λιο θα μπει στη Φάση 1 κλινικών μελε-
τών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, 
δήλωσε η εταιρεία, ενώ αναμένονται 
κλινικά δεδομένα για τα 
αποτελέσματά του, μέχρι 
το τέλος της χρονιάς.
Εάν το εμβόλιο λειτουρ-
γήσει καλά, η ε ταιρεία 
ενημέρωσε ότι θα μπο-
ρούσε να είναι έτοιμο για 
χρήση στις αρχές 2021.
Ήδη, σ το Χρηματ ισ τή-
ριο της Νέας Υόρκης, 
η μετοχή της J&J ενισχυόταν 4,5% στις 
προσυνεδριακές συναλλαγές.
«Ο κόσμος αν τ ιμε τωπίζε ι μία έκ τα-
κτη κρίση δημόσιας υγείας και εμείς 
δεσμευόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο 
Covid-19 διαθέσιμο και προσιτό παγκο-
σμίως όσο το δυνατόν γρηγορότερα» 
δήλωσε ο Alex Gorsky, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Johnson & 
Johnson.
Η J&J ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
δεσμεύεται για επενδύσεις άνω του ενός 
δισ. δολαρίων μαζί με την αμερικανική 
Αρχή Έρευνας και Ανάπτυξης Προηγ-
μένης Βιοϊατρικής Έρευνας (Biomedical 
Advanced Research and Development 
Authority) γ ια τη συγχρηματοδότηση 
της έρευνας για το εμβόλιο, επεκτείνο-
ντας προηγούμενη συνεργασία τους.

Η Ρωσία δημιούργησε επτά πρω-
τότυπα εμβολίου
Η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπη-

ρεσίας Ιατρικών και Βιολογικών Ερευ-
νών (ΟΥΙΒΕ) της Ρωσίας Βερόνικά 
Σκβαρτσόβα ανακοίνωσε σήμερα ότι 
η Ρωσία δημιούργησε 7 πρωτότυπα 
εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
«Σήμερα η Ομοσπονδιακή Υπηρε-
σία Ιατρικών και Βιολογικών Ερευ-
νών(ΟΥΙΒΕ) έχει δημιουργήσει επτά 
πρωτότυπα ανασυνδυασμένου εμβο-
λίου, από ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες, 
σε κάθε μια από τις οποίες υπάρχουν 
επίτοποι ..» δήλωσε η Σκβαρτσόβα στο 
Πρώτο κανάλι της ρωσικής τηλεόρασης.
Επίσης η Σκβαρτσόβα ανακοίνωσε ότι 
η ΟΥΙΒΕ δημιούργησε νέες συσκευές 
αναπνευστήρων οι οποίες μπορούν να 
παρέχουν ταυτόχρονα υποστήριξη σε 
περισσότερους από δύο ασθενείς.
«Καταφέραμε μέσα σε μερικές ημέ-
ρες να δημιουργήσουμε συσκευές οι 
οποίες επιτρέπουν την παροχή οξυγό-
νου σε δύο μέχρι τέσσερις ασθενείς» 

δήλωσε η ίδια, προσθέ-
τοντας ότι σε σχέση με 
τους αναπνευστήρες που 
παράγονται στο εξωτε-
ρικό, διαθέτουν αντι-
βακτηριδιακά φίλτρα τα 
οποία έχουν προστασία 
99,9% από βακτήρια και 
ιούς.

Εμβόλιο-δερματικό επίθεμα 
δοκιμάστηκε με επιτυχία σε 
ποντίκια
Ελπιδοφόρα είναι τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα ενός υποψήφιου εμβο-
λίου κατά της νόσου COVID-19, που 
ανακοίνωσαν την Πέμπτη ερευνητές της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Πίτσμπουργκ, στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι επι-
στήμονες σε σχετικό άρθρο στην επι-
στημονική επιθεώρση EBioMedicine, 
το εμβόλιο, σε μορφή δερματικού επι-
θέματος, δοκιμάστηκε σε ποντίκια και 
παρήγαγε σε δύο μόλις εβδομάδες 
στοχευμένα αντισώματα κατά του ιού 
SARS-CoV-2, σε ποσότητες μάλιστα που 
θεωρούνται επαρκείς για να εξουδετε-
ρώσουν τον κορωνοϊό.
Οι δοκιμές στα πειραματόζωα κρίνο-
νται ως θετικές, αν και δεν έχει συμπλη-
ρωθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
παρακολούθησής τους.

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε 
ότι ξεκινάει δοκιμές εμβολίου σε 
ανθρώπους τον Σεπτέμβριο

Κορωνοϊός: Ραγδαία η εξάπλωση 
της πανδημίας στις ΗΠΑ - Ο Λευκός 
Οίκος εκτιμά ότι η ασθένεια θα 
σκοτώσει μεταξύ 100.000 και 240.000 
ανθρώπους  - Ο κυβερνήτης της Νέας 
Υόρκης εκτιμά 16.000 θανάτους μέσα 
στις επόμενες δύο εβδομάδες

Τ
ην παράδοση 100.000 σάκων πτω-
μάτων σε οργανισμούς υγείας σε όλη 
τη χώρα ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολι-
τείες από το Πεντάγωνο, κι ενώ η επι-

δημία εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Το τμήμα υλικοτεχνικής υποστήριξης του 
υπουργείου Άμυνας «ανταποκρίνεται» σε 
αίτημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανά-
γκης (FEMA) «για 100.000 σάκους για την 
κάλυψη των αναγκών των κρατικών υπηρε-
σιών υγείας» δήλωσε ο αντιπτέραρχος Μάικ 
Αντριους, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.
Η FEMA έχει τη συγκεντρωτική διαχείριση 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την 
καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού.

Αναμένονται δύο «οδυνηρές ε-
βδομάδες»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
προειδοποίησε νωρίτερα μέσα στην εβδο-
μάδα ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν δύο 
«πολύ οδυνηρές» εβδομάδες.
Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η ασθένεια θα 
σκοτώσει μεταξύ 100.000 και 240.000 
ανθρώπους στη χώρα εάν τηρηθούν οι 

σημερινοί περιορισμοί, σε σύγκριση με 
1,5 έως 2,2 εκατομμύρια χωρίς την τήρηση 
μέτρων απαγόρευσης.
Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις 
Αμερικανούς υπόκεινται σήμερα σε μέτρα 
αυστηρών περιορισμών μετακίνησης. Οι 
περισσότερες μεγάλες πόλεις πλήττονται, και 
τα κρούσματα στο Σικάγο και στη Νέα Ορλε-
άνη επιδεινώνονται.

Στη Νέα Υόρκη αναμένονται 
16.000 νέοι θάνατοι τις επόμενες 
εβδομάδες
Δραματική είναι η κατάσταση στη Νέα 
Υόρκη, όπου ο κυβερνήτης Άντριου Κου-
όμο, ο οποίος εκφράζει σοβαρή ανησυχία 
για ραγδαία αύξηση στον αριθμό θανάτων 
κορωνοϊού, τις επόμενες εβδομάδες.
Στη Νέα Υόρκη, που μετρά τις περισσότερες 
πληγές από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ με 
την ανεργία παράλληλα να έχει ανέβει δρα-
ματικά, ο Κουόμο υπολογίζει ότι θα κατα-
γραφούν άλλοι 16.000 νεκροί τις επόμενες 
εβδομάδες.
Συνολικά, 2.373 άνθρωποι έχουν πεθάνει 
στη Νέα Υόρκη εξαιτίας κορωνοϊού και 5.000 
στις ΗΠΑ.
Ο Άντριου Κουόμο έχει κάνει λόγο για κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, παρομοιάζοντας 
την παρούσα συνθήκη με πόλεμο, ενώ έχει 
αφήσει αιχμές για την πολιτική του Ντόναλντ 
Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες είχε ζητή-
σει να μπουν στην άκρη οι πολιτικές σκοπι-
μότητες.

ΗΠΑ: Αίτημα προς το 
Πεντάγωνο για 100.000 
σάκους πτωμάτων 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



193 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
α φώτα μπορεί να λάμπουν στο Λας 
Βέγκας, αυτό όμως δεν σημαίνει τίπο-
τε. Η λάμψη τους είναι απατηλή, άρρη-
κτα δεμένη με τα εκατομμύρια των ε-

πισκεπτών του, που καταθέτουν στους ναούς 
του τζόγου από στεγαστικά δάνεια, μέχρι τις 
οικονομίες μιας ζωής.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του, αυτή που 
σπάνια φωτίζεται κρυμμένη μέσα σε σκοτεινά 
σοκάκια και γωνιές, η σε ένα καταφύγιο.
Είναι οι άστεγοι του Λας Βέγκας, αυτοί που 
κοιμούνται κάθε βράδυ στον δρόμο ή αν 
είναι τυχεροί σε ένα από τα δύο δημόσια 
καταφύγια που υπάρχουν στην πολιτεία της 
Νεβάδα.
Αυτής που θεωρείται λόγω του Λας Βέγκας 
μια από τις πλέον εύρωστες οικονομικά πολι-

τείες της Αμερικής, η οποία έχει επιβάλλει 
lockdown σε όλα τα καζίνο, λόγω της επιδη-
μίας του κορονωϊού.
Όταν το ένα από τα δύο καταφύγια έκλεισε, οι 
υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι η καλύτερη λύση 
για τους άστεγους που έμεναν εκεί, θα ήταν 
να κοιμηθούν σε ένα πάρκινγκ.
Θεώρησαν ότι αν ένας άνθρωπος καταλάβει 
μια θέση η οποία προορίζεται για αυτοκίνητο, 
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και απόστα-
σης!
Σύμφωνα με τον Guardian δεν υπήρξε καν η 
σκέψη να μεταφέρουν αυτούς τους δυστυ-
χισμένους σε ένα από τα δεκάδες ξενοδο-
χεία ή έστω τα μοτέλ που κατακλύζουν το Λας 
Βέγκας για να κοιμηθούν σαν άνθρωποι και 
όχι σαν ζώα.

διεθνή νέα

Ι
σχυρό χτύπημα δέχονται οι ΗΠΑ α-
πό τον Covid-19. Ο αριθμός των νε-
κρών που έχει προκαλέσει η πανδη-
μία του κορωνοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρα-

σε τους 3.000 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ 
τα καταγεγραμμένα κρούσματα ξεπέρασαν 
τα 163.000, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο 
Τζονς Χόπκινς.
Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον μεγαλύ-
τερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
στον κόσμο (163.429), ενώ οι θάνατοι εξαι-
τίας της ασθένειας COVID-19 έχουν φθάσει 
πλέον τους 3.008, με το ορόσημο των 2.000 
θανάτων να έχει ξεπεραστεί από το περα-
σμένο Σάββατο.
Χθες εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώ-
θηκαν -παρά τα περιοριστικά μέτρα- κατά 
μήκος του λιμανιού του Μανχάταν για να 
παρακολουθήσουν την άφιξη του USNS 
Comfort, του στρατιωτικού πλωτού νοσοκο-
μείου χωρητικότητας 1.000 κλινών.
Την ίδια ώρα, στο διάσημο Central Park, 
ανθρωπιστικές οργανώσεις έστηναν τέντες 
για να χρησιμοποιηθούν είτε ως αυτοσχέδια 
νοσοκομεία για τους ασθενείς του Covid-19, 
είτε ως πρόχειρα νεκροτομεία για τα όλο και 
αυξανόμενα θύματα. 
Η πόλη της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της 
επιδημίας στις ΗΠΑ με περισσότερα από 
33.000 κρούσματα και 1.218 νεκρούς, σύμ-
φωνα με τον τελευταίο απολογισμό, αναμέ-
νεται να ανοίξει ένα νοσοκομείο εκστρατείας 
στο συνεδριακό κέντρο Javits Center.
Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κου-
όμο απηύθυνε χθες ισχυρή έκκληση προς 
τους επαγγελματίες του τομέα υγείας να 
μεταβούν στην πολιτεία και να βοηθήσουν 
το υπερφορτωμένο σύστημα υγείας.
«Σας παρακαλώ, ελάτε τώρα στη Νέα Υόρκη. 
Χρειαζόμαστε βοήθεια» είπε ο Κουόμο κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογρά-
φων σε ένα αυτοσχέδιο νοσοκομείο που έχει 
στηθεί στο συνεδριακό κέντρο Τζέικομπ Κ. 
Τζάβιτς στο Μανχάταν.
Το USNS Comfort αφίχθη χθες το πρωί στο 
λιμάνι της Νέας Υόρκης και αναμένεται να 
βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των νοσοκο-
μείων της πόλης, τα οποία βρίσκονται αντι-
μέτωπα με τη συρροή ασθενών του νέου 
κορωνοϊού.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε 
Μπλάζιο χαιρέτισε την άφιξη του πλοίου και 
δήλωσε ότι «για τους πολίτες της πόλης, που 
έχει περάσει πολλά τις τελευταίες εβδομά-
δες, όλο αυτό τους τονώνει το ηθικό. Είναι 

πολύ συγκινητικό για όλους εμάς, έχουμε 
ανάγκη από βοήθεια».
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
εκτίμησε ότι οι θάνατοι εξαιτίας της επιδη-
μίας του κορωνοϊού θα φτάσουν στην κορύ-
φωσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής «πιθανόν» σε δύο εβδομάδες.
Μάλιστα, σε μία δήλωση που προκάλεσε 
αίσθηση, επισήμανε πως, εάν οι αρχές 
των ΗΠΑ μπορέσουν να συγκρατήσουν 
τον αριθμό των θανάτων σε 100.000 ως 
200.000 ώστε τα θύματα να μη φτάσουν τα 
2,2 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τις πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις, αυτό θα σημαίνει 
πως «κάναμε πολύ καλή δουλειά».
Οι ΗΠΑ είναι πλέον η χώρα που καταγράφει 
τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
μόλυνσης στον πλανήτη.

Νέα μέτρα από τον Τραμπ
Η κατάσταση αυτή οδηγεί τον Αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το 
ενδεχόμενο αναστολής των πτήσεων εσω-
τερικού προς και από εστίες της κρίσης στις 
ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνησή του δυσκολεύεται 
ολοένα περισσότερο να σταματήσει την εξά-
πλωση της ασθένειας COVID-19 στη χώρα, 
ενώ εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματά της θα 
είναι τουλάχιστον 100.000.
«Ασφαλώς το εξετάζουμε, αλλά όταν το 
κάνεις αυτό πραγματικά επιβάλλεις περιο-
ρισμούς σε μια βιομηχανία που χρειαζόμα-
στε απελπιστικά» είπε ο Ρεπουμπλικάνος 
πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
που παραχώρησε χθες Τετάρτη (τοπική ώρα, 
τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα 
Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο.

Ιστορική στιγμή: Οι ΗΠΑ δέχονται 
βοήθεια από τη Ρωσία!
Χθες αργά το βράδυ, στο αεροδρόμιο JFK της 
Νέας Υόρκης προσγειώθηκε το ρωσικό μετα-
φορικό αεροσκάφος με πολύτιμο ιατρικό 
υλικό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Πρόκειται για μία ιστορική ενέργεια από 
την πλευρά της Ρωσίας, ενώ η αποστολή του 
ιατροφαρμακευτικού υλικού έγινε κατόπιν 
συνεννοήσεως του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον 
Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. 
Στο πολύτιμο ιατρικό φορτίο περιλαμβάνο-
νται μεταξύ άλλων μάσκες, αναπνευστήρες 
και άλλα είδη ιατρικού εξοπλισμού. 
Ο ελεγκτής στο αεροδρόμιο απευθυνόμενος 
στο πλήρωμα είπε: «Σας ευχαριστούμε ειλι-
κρινά για τη βοήθεια που μας προσφέρετε».

Ο κορωνοϊός γονατίζει την Αμερική
Οι ΗΠΑ θρηνούν πλέον 5.116 θανάτους από τον κορωνοϊό, ενώ η χώρα 
βρίσκεται στο παγκόσμιο επίκεντρο της πανδημίας, με τα κρούσματα και τον 
αριθμό των νεκρών να ξεπερνούν πια οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. 

Στο Λας Βέγκας κοιμίζουν τους 
άστεγους σε πάρκινγκ 
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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

Γιατί αργεί να μιλήσει;

Τ
ο έχουμε γράψει πολλές φορές: Το 
κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον 
δικό του ρυθμό, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει το οτιδήποτε για τη μελλο-

ντική του εξέλιξη. Άλλωστε, η ηλικία στην 
οποία σας λένε ότι “θα έπρεπε” να έχει 
κάνει το οτιδήποτε, δεν είναι τίποτα παρα-
πάνω από ένας μέσος όρος. Και αυτό ση-
μαίνει ότι κάποια παιδιά – αν όχι τα περισ-
σότερα – περνούν από τα διάφορα ανα-
πτυξιακά στάδια σε διαφορετική στιγμή 
της ζωής τους. Ως γονείς όμως, είναι δύ-
σκολο να μην ανησυχούμε. Ιδιαίτερα όταν 
βλέπουμε ότι άλλα παιδάκια που βρίσκο-
νται στην ίδια ηλικία μιλούν ακατάπαυ-
στα, ενώ το δικό μας παιδί… προτιμά τη 
σιωπή του. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να ξέ-
ρουμε αν αυτό είναι φυσιολογικό ή αν το 
μικρό μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλη-
μα στην ανάπτυξή του;

Γιατί αργεί;
Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι που ένα παιδάκι 

που αναπτύσσεται φυσιολογικότατα αργεί 
να πει τις πρώτες του λέξεις. Ίσως προτιμά 
τις πιο ενεργητικές δραστηριότητες, όπως το 
σκαρφάλωμα και έχει εστιάσει όλη του την 
προσοχή στο να τις τελειοποιήσει. Ίσως έχετε 
μάθει να “διαβάζετε” τόσο καλά τις ανάγκες 
του και να ανταποκρίνεστε σε αυτές, ώστε να 
μην χρειάζεται να προσπαθήσει να μιλήσει 
για να το καταλάβετε. Ίσως απλώς μεγαλώ-
νει σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, κι έτσι του 
παίρνει περισσότερο καιρό να αποκωδικο-
ποιήσει και τις δύο γλώσσες – όμως αργό-
τερα θα είναι εξαιρετικά ευνοημένο. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση, το παιδί σας δεν χρειάζε-
ται βοήθεια. Κάντε υπομονή και σύντομα το 
σπίτι σας θα γεμίζει από τις λεξούλες του.

Μήπως αντιμετωπίζει κάποιο πρό-
βλημα;
Φυσικά, ορισμένα παιδιά όντως παρουσι-
άζουν καθυστερήσεις στην ανάπτυξή τους. 
Ένας τρόπος να καταλάβετε αν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο με το μικρό σας, είναι παρατηρώντας 

τις αντιδράσεις του στη λεκτική επικοινωνία. 
Καταλαβαίνει όταν το ρωτάτε αν πεινάει ή 
νυστάζει; Ανταποκρίνεται σε εύκολες οδη-
γίες; Αν όχι, καλό είναι να ζητήσετε τη γνώμη 
του παιδιάτρου σας. Εκείνος ή εκείνη θα σας 
προτείνει τις κατάλληλες εξετάσεις, αλλά και 
τον ειδικό που μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραί-
τητο.

Πότε θα πρέπει να προβληματι-
στούν οι γονείς
Εάν υποφέρει από συχνές ωτίτιδες. Εάν δεν 
γίνεται κατανοητό από τα άλλα παιδιά ή 
από μη οικείους ενήλικες. Εάν νιώθει απο-
γοήτευση κάθε φορά που προσπαθεί ανε-
πιτυχώς να επικοινωνήσει
Εάν οι ικανότητές του δεν εξελίσσονται για 
ένα διάστημα ενός- δύο μηνών
Εάν υπάρχει καθυστέρηση κατάκτησης 
βασικών εξελικτικών οροσήμων
Μελέτη του πανεπιστημίου της Δυτικής 
Αυστραλίας στο Περθ, διαπίστωσε ότι περί-

που ένα στα δέκα παιδιά εμφανίζει γλωσ-
σική καθυστέρηση, σε σχέση με τον μέσο 
όρο, στην ηλικία των δύο ετών. Επίσης τα 
παιδιά αυτά εμφανίζονταν να έχουν αρχικά 
περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. 
ήταν πιο εσωστρεφή και παθητικά), με βάση 
τις απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς σε 
ερωτηματολόγια για τη συμπεριφορά των 
παιδιών τους.
Όμως μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, 
λίγο πριν το σχολείο, οι διαφορές ουσια-
στικά είχαν εξαφανιστεί και τα παιδιά με την 
αρχική γλωσσική καθυστέρηση δεν φαινό-
ταν να έχουν κάποιο συγκριτικό νοητικό-ψυ-
χολογικό μειονέκτημα, κάτι που συνεχιζό-
ταν ως την ηλικία των 17 ετών. Οι ερευνη-
τές υποθέτουν πως οι αρχικές ψυχολογι-
κές δυσκολίες οφείλονται στο ότι τα παιδιά 
δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν (χωρίς 
να υπάρχει κάποια εγκεφαλική διαταραχή), 
όμως αργότερα, όταν πια αποκαθιστούν 
φυσιολογική επικοινωνία, οι όποιες δυσκο-
λίες ξεπερνιούνται.

Δ
εν μπορείς να δεις πού πηγαίνεις. 
Έχασες την ορατότητά σου. Ίσως 
να έχασες την ικανότητα να βλέ-
πεις ακόμα και  μέσα στο γάμο 

σου τι συμβαίνει. Ο δρόμος που βαδίζατε 
μαζί με τον άντρα σου/τη γυναίκα σου ξαφ-
νικά σκοτείνιασε από κάποια εξωσυζυγική 
σχέση, ή από κάποια αρρώστια, ή καρκίνο, 
ή κάποια κακή συνήθεια. Κάποτε μπορού-
σες να δεις ένα λαμπρό μέλλον για το παιδί 
σου, αλλά το φως έγινε αμυδρό εξαιτίας της 
ανταρσίας, των ναρκωτικών, ή κάποιας αρ-
ρώστιας. Τι μπορείς να κάνεις; Κατ’ αρχήν 
ηρέμησε. Άφησε αυτό που κάνεις για λίγες 
ώρες ή ίσως πήγαινε κάπου αλλού για μερι-
κές μέρες να καθαρίσει το μυαλό σου. Δεύ-
τερον, περίμενε υπομονετικά. Περίμενε μέ-
χρι να φύγει η ομίχλη. Τρίτον, συλλογίσου. 
Τι μπορώ να μάθω από αυτήν την κατάστα-
ση; Και τέλος προσευχήσου. 

Μήπως μπερδεύεις τα κομπλιμέντα 
με την κριτική;
Μπορεί να πεις, « Αγάπη μου, πολύ ωραίο φαίνεται 
εκείνο το παρτέρι με τα λουλούδια – τώρα πρέπει 
να κάνεις κι εκείνο το γκαζόν.» Ή, μπορεί να μιλάς 
στο γιο σου ή στην κόρη σου και να λες, «Πράγ-
ματι βελτίωσες το βαθμό σου στη Φυσική – αλλά 
τι κρίμα που  τα Μαθηματικά κατεβάζουν το γενικό 
σου.» Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Το κομπλιμέντο 
πρέπει να εκφραστεί μόνο του για να είναι πραγμα-
τικά αποτελεσματικό. Το πλήρες όφελος της θετικής 
παρατήρησης  είναι πιο σίγουρο όταν δε συνοδεύ-
εται από κάποια αρνητική κριτική.

Μήπως θέλεις πιο πράσινα λιβάδια;
Ο γάμος, ό,τι κι αν νομίζεις εσύ, δεν είναι ένας δρό-
μος μετ’ εμποδίων. Μοιάζει περισσότερο με ένα 
γήπεδο του γκολφ. Εκείνες οι περιποιημένες κατα-
πράσινες εκτάσεις μπορεί να φαίνονται πολύ ελκυ-
στικές, αλλά δεν έγιναν έτσι μέσα σε μια νύχτα. 
Όπως τα ωραία γήπεδα του γκολφ, έτσι κι οι καλοί 
γάμοι θέλουν διαρκή φροντίδα, περιποίηση και 
συντήρηση. Δεν μπορείς απλά να ρίξεις μια χού-
φτα σπόρο στο χώμα και να περιμένεις να φυτρώ-
σει ένα ομοιόμορφο γρασίδι. Σπέρνεις, ποτίζεις, 

κουρεύεις... ρίχνεις λίπασμα. Το ίδιο είναι και με το 
γάμο. Δοκίμασε. Με σωστή περιποίηση και χρόνο 
για να αυξηθεί, υπάρχει περίπτωση τα πράσινα 
λιβάδια που ψάχνεις να μην είναι πιο πέρα από τη 
δική σου αυλή. 

Μήπως νιώθεις ότι υπάρχει κάτι ανά-
μεσα σε σένα και στον άντρα σου ή 
στη γυναίκα σου που σας απομακρύ-
νει; 
Ως γονιός μήπως διαθέτεις πάρα πολύ από το 
χρόνο σου και την ενεργητικότητά σου στα παιδιά 
σου ή στη δουλειά σου κι αφήνεις για  τη γυναίκα 
σου ή για τον άντρα σου ό,τι απομένει; Μήπως η 
ιδέα να αναδειχτείς η καλύτερη μητέρα ή ο καλύ-
τερος πατέρας ή ο καλύτερος υπάλληλος σε ενδι-
αφέρει περισσότερο και σε συγκινεί, και αδια-
φορείς για τη σχέση σου με τη γυναίκα σου ή τον 
άντρα σου και την παραμελείς; Θάλεγα να δοκι-
μάσεις το εξής: Καθήστε μαζί και προγραμματίστε 
το χρόνο σας – βγάλτε τα ημερολόγιά σας και ορί-
στε μια βραδιά που θα βγείτε οι δυο σας έξω. Να 
κάνετε κάτι μαζί που θα σας δώσει χαρά – να βρείτε 
κάποιο hobby ή δραστηριότητα που σας αρέσει  
και τους δυο. Να ζείτε ρομαντικές στιγμές μαζί – σα 
να βγαίνετε ξανά ραντεβού. Δε θα μετανιώσετε αν 
το κάνετε.

Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι η δου-
λειά του συντρόφου σου;
Μία γνωστή μου βοήθησε κάποτε τον 
άντρα της που ήταν οδοντογιατρός. Τον 
βοήθησε σε μία απονεύρωση. Μετά την 
όλη διαδικασία διαπίστωσε πόσο επίπονη 
και εντατική δουλειά ήταν. Αυτή η εμπει-
ρία της τη βοήθησε να καταλάβει καλύ-
τερα τι αντιμετωπίζει ο άντρας της κάθε 
μέρα στη δουλειά του. Ξέρεις τι πιέσεις 
δέχεται στη δουλειά του ο σύντροφός 
σου; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και 
δείξε κατανόηση. Να είσαι πρόθυμος/η 
να κουβεντιάσεις όταν σου το ζητήσει και 
φρόντισε να τον/την χαλαρώσεις όταν η 
δουλειά τον/την κάνει κάπως ευέξαπτο/η. 
Ας γίνει φροντίδα σου και μέλημά σου να 
δείχνεις κατανόηση.

Έτυχε να νιώσεις 
ποτέ ότι βρίσκεσαι 

σε «συναισθηματική 
ομίχλη;»
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υγεία

Η 
ακρόαση μουσικής μπο-
ρεί να είναι ευχάριστη 
όχι μόνο για την ψυχική 
κατάσταση του ατόμου, 

αλλά και ιαματική για τους καρδι-
οπαθείς, μα και για όσους υποφέ-
ρουν από έντονο στρες. Δείτε τι α-
ποκαλύπτει νέα έρευνα για την ευ-
εργετική δράση της μουσικοθερα-
πείας στην αποτροπή ενός δεύτε-
ρου καρδιακού επεισοδίου και όχι 
μόνοΑυτό ήταν το συμπέρασμα μί-
ας μελέτης που παρουσιάστηκε 
πριν λίγες εβδομάδες στο ετή-
σιο συνέδριο της Αμερικανικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας. Συγκε-
κριμένα, οι ασθενείς που υ-
πέφεραν από επεισόδια 
θωρακικού άλγους αμέ-
σως μετά από καρδιακή 
προσβολή, γνωστή ως 
πρώιμη στηθάγχη μετά α-
πό έμφραγμα, είχαν σημαντικά 
χαμηλότερα επίπεδα άγχους και 
πόνου αν άκουγαν μουσική 
για 30 λεπτά την ημέρα.
Σχεδόν 700.000 άνθρωποι 
επιβιώνουν από καρδιακά 
επεισόδια στις Η.Π.Α. κάθε 
χρόνο και εκτιμάται ότι περίπου 
1 στους 9 επιζώντες καρδιακής 
προσβολής εμφανίζουν επα-
κόλουθα επεισόδια θωρακι-
κού άλγους και άγχους μέσα 
στις πρώτες 48 ώρες. Η νέα 
έρευνα δείχνει ότι η μουσική, 
σε συνδυασμό με πρωτόκολλα 
των φαρμακευτικών σχημάτων 
που ακολουθούνται, θα μπορούσε 
να είναι ένα μέτρο που θα μειώσει 
αυτά τα συμπτώματα και να βοηθήσει 
στην πρόληψη επακόλουθων καρδια-
κών επεισοδίων.
«Έχουν υπάρξει πολύ λίγες μελέτες που 
αναλύουν τις επιπτώσεις της μουσικής 
στις καρδιακές παθήσεις», σημειώνει ο 
Predrag Mitrovic, καθηγητής καρδιολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου και 
ο κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Με 
βάση τα ευρήματά μας, πιστεύουμε ότι η 
μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει 
όλους τους ασθενείς μετά από καρδιακή 
προσβολή, όχι μόνο ασθενείς με πρώ-
ιμη στηθάγχη μετά από έμφραγμα, ενώ 
παράλληλα είναι ένα ανέξοδο μέσο», 

συμπληρώνει. Η έρευνα έγινε ως εξής: 
Οι ερευνητές αξιοποίησαν 350 ασθενείς 
με διάγνωση καρδιακής προσβολής και 
πρώιμη στηθάγχη μετά από έμφραγμα 
σε ιατρικό κέντρο στη Σερβία. Οι μισοί 
πήραν κανονική θεραπεία, ενώ οι άλλοι 
μισοί υποβλήθηκαν σε μουσικοθερα-
πεία, επιπλέον των φαρμάκων (νιτρικά, 
ασπιρίνη, αντιθρομβωτικά, βήτα ανα-
στολείς, στατίνες κ.ά).
Οι ασθενείς που έλαβαν ως θεραπεία 
και τη μουσική υποβλήθηκαν αρχικά 

σε δοκιμή για να προσδιοριστεί σε 
ποιο μουσικό είδος το σώμα τους 
ήταν πιθανό να ανταποκριθεί θετικά, 

ελέγχοντας τη συστολή και τη δια-
στολή των βαλβίδων. Όταν αυτό 
επιτυγχανόταν, έδιναν το «φάρ-
μακο» στους ασθενείς: τριάντα 

λεπτά ακρόασης άπαξ της ημέρας.Η 
έρευνα διήρκεσε συνολικά επτά 
χρόνια και στο πλαίσιο της διε-
ρεύνησης γίνονταν συχνά αξι-
ολογήσεις. Αποδείχθηκε, λοι-

πόν, ότι σε αυτούς που ελάμ-
βαναν τη μουσικοθεραπεία, τα 

συμπτώματα της στηθάγχης ήταν και 
έως 30% ασθενέστερα. Οι ασθε-

νείς αυτοί είχαν επίσης σημαντικά 
χαμηλότερα ποσοστά ορισμένων 
καρδιακών παθήσεων, συμπερι-

λαμβανομένης της μείωσης κατά 
18% του ρυθμού της καρδιακής ανε-
πάρκειας και 23% χαμηλότερη πιθα-

νότητα να υποστούν καρδιακή 
προσβολή. Επιπλέον, 20% λιγότε-
ρες πιθανότητες να υποβληθούν σε 

παράκαμψη της στεφανιαίας αρτη-
ρίας, και 16% χαμηλότερο ποσοστό καρ-
διακού θανάτου.
Τώρα στο πώς εξηγούνται τα παρα-
πάνω, ο καθηγητής Mitrovic σημειώνει 
ότι η μουσική αντισταθμίζει τη δραστη-
ριότητα του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος, του τμήματος που οδηγεί 
στην έντονη αντίδραση, όταν ένα πρό-
σωπο αντιμετωπίζει μια αγχωτική κατά-
σταση. Επειδή αυξάνει τον καρδιακό 
ρυθμό και την αρτηριακή πίεση, μια 
συμπαθητική ανταπόκριση μπορεί να 
ασκήσει πρόσθετη πίεση στο καρδιαγ-
γειακό σύστημα. Η μουσική διακόπτει σε 
υπολογίσιμο βαθμό αυτήν την αρνητική 
διαδικασία, για αυτό και η μελέτη αυτή 
είναι σημαντική.

Α
ς δούμε τι λέει επί του θέματος, η ψυχολό-
γος Samantha Brooks του Kings College London, 
που πραγματοποίησε μια ταχεία ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώ-

σεις της απομόνωσης.
Αν κάποιος έχει ψυχιατρικό ιστορικό πριν από την καραντίνα
Η ύπαρξη τέτοιων θεμάτων συνδέθηκε με άγχος και θυμό 
ακόμη και τέσσερις έως έξι μήνες μετά την απελευθέρωσή 
του από την καραντίνα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης σε καραντίνα εμφάνισαν πιο 
σοβαρά συμπτώματα μετατραυματικού στρες σε σύγκριση 
με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Συμπτώματα κατά τη διάρκεια της καραντίνας
Οι μεγαλύτερες περίοδοι απομόνωσης συνδέθηκαν με 
συμπτώματα του μετατραυματικού στρες, φόβο και θυμό.
Οι έγκλειστοι φοβόντουσαν για την υγεία τους αλλά και για 
να μην μολύνουν άλλους. Ένιωθαν επίσης απογοήτευση και 
βαρεμάρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, λόγω περιορι-
σμού, απώλειας τακτικής ρουτίνας και μειωμένης κοινωνικής 
και σωματικής επαφής με άλλους.
Η ανεπαρκής ή η μη υπεύθυνη ενημέρωση, συμπεριλαμβα-
νομένης της σαφήνειας γύρω από τις ενέργειες που πρέπει να 
αναληφθούν, ο σκοπός της καραντίνας και τα διαφορετικά 
επίπεδα κινδύνου έφεραν περισσότερο άγχος.
Συμπτώματα μετά την καραντίνα

Οι οικονομικές απώλειες λόγω απαγόρευσης προς εργασία 
δημιούργησαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με διαρκείς 
ψυχολογικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο θυμός και το άγχος 
συνεχίστηκαν για μήνες μετά την καραντίνα.
Επιπλέον, εκείνοι που έμειναν σε καραντίνα γιατί είχαν κολλή-
σει τον ιό γνώρισαν απόρριψη και αποφυγή από τους άλλους 
και αντιμετωπίστηκαν με φόβο και υποψία.
Τι μπορεί να γίνει για να αντισταθμιστούν οι ψυχολογικές 
συνέπειες μιας καραντίνας
Επιγραμματικά και από ψυχολογικής σκοπιάς, η καραντίνα 
δεν πρέπει να διαρκέσει παραπάνω από όσο πραγματικά 
χρειάζεται. Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που 
βρίσκονται σε καραντίνα να έχουν πλήρη κατανόηση της 
νόσου και της σημασίας της καραντίνας. Ασφαλώς, πρέπει να 
έχουν όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης, για να νιώθουν ασφά-
λεια. Τα υπόλοιπα, περί ψυχαγωγίας και απασχόλησης έχουν 
δια μακρών αναλυθεί.

Κορωνοϊός: Αυτές είναι οι ψυχολογικές 
επιπτώσεις της καραντίνας

Καρδιακή προσβολή: Τα 
30′ που μειώνουν κατά 
23% τον κίνδυνο δεύτερου 
εμφράγματος

Όπως ο μωσαϊκός νόμος απαρτιζόταν από δέκα σύντομες εντολές και η ρωμαϊκή νομοθεσία 
ήταν γραμμένη σε λίγες μαρμάρινες πλάκες, έτσι και το μυστικό της μακροζωίας μπορεί να 
διαβαστεί μέσα σε ένα μόλις λεπτό Η προσκόλληση σε ορισμένες υγιεινές συνήθειες και ενός 

τρόπου ζωής σύμφωνου με τις επιταγές της ευεξίας και της επιστήμης μπορεί να προσθέσει χρόνια 
στη ζωή σας, σύμφωνα με την περίφημη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard T.H. Chan και μία νέα 
μελέτη που εξέδωσε.Οι συγγραφείς της διαπίστωσαν ότι γυναίκες ηλικίας 50 ετών που διατήρησαν 

τις ακόλουθες πέντε υγιεινές συνήθειες, έζησαν κατά μέσο όρο 10,7 χρόνια χωρίς 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημά-

των και του καρκίνου, σε σύγκριση με τις αρχικώς υγιείς γυναίκες που δεν 
ασκούσαν καμία από αυτές τις συνήθειες στην ηλικία των 50 ετών. Και 

οι πέντε αυτές συνήθεις είναι:
–Άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα

-Υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και διαιτολογίου
-Διατήρηση του δείκτη μάζας σώματος στο φυσιολογικό 

εύρος
-Κατανάλωση αλκοόλ έως ένα ποτήρι (μεζούρα) ημερη-
σίως,
– Αποφυγή καπνίσματος
Η εγκυρότητα της εν λόγω έρευνας είναι αδιαμφισβή-
τητη καθώς σε αυτή συμμετείχαν 73.000 γυναίκες και 
διήρκεσε περί τα 34 χρόνια με στοιχεία από όλες τις 
βαθμίδες υγείας. 

5 συνήθειες που χαρίζουν περισσότερα από 
10 χρόνια ζωής

Άνοδος Θερμοκρασίας: Πόσο επηρεάζει την 
ψυχική υγεία

Π
ολλοί έχουν παρατηρήσει εμπειρικά ότι τα 
ψυχολογικά φαινόμενα καταλαγιάζουν το 
χειμώνα και γνωρίζουν έξαρση την άνοιξη, 
με την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. 

Τώρα, αυτό φαίνεται να μην αποτελεί μύθο.
Καταρχάς να πούμε ότι, η ανθρώπινη υγεία αναγνωρί-
ζεται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους τομείς 
που επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος και 
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ειδικότερα, η ψυχική 
υγεία έχει προσελκύσει την προσοχή των παγκόσμιων 
ηγετών τα τελευταία χρόνια και έχει συμπεριληφθεί 
στην Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμέ-
νων Εθνών («Καλή Υγεία και Ευεξία») που πρέπει να 

επιτευχθεί έως το 2030. Σε έναν κόσμο που θερμαίνε-
ται γρήγορα, οι αυξήσεις της θερμοκρασίας δημιουρ-
γούν εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε 
μια νέα μελέτη επιχειρείται η συσχέτιση αυτών των δύο 
παραγόντων. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ 
των δεδομένων ψυχικής υγείας για περισσότερα από 
τρία εκατομμύρια Αμερικανούς και του μετεωρολογι-
κού δελτίου μεταξύ του 1993 και του 2010. Παίρνοντας 
ως μέση τιμή βάσης του 19 βαθμούς Κελσίου, διαπι-
στώθηκε ότι οι πιο δροσερές μέρες μειώνουν την πιθα-
νότητα αναφοράς περιστατικών κακής ψυχικής υγείας 
(στρες, κατάθλιψη), ενώ οι θερμότερες μέρες αυξάνουν 
αυτή την πιθανότητα.
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απόψεις

Η 
ισότητα των δυο φυλών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ά-
πτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για αυτό, στα 
δυτικά κράτη τουλάχιστον, ο νόμος αντιμετωπίζει άν-
δρες και γυναίκες ισότιμα και η ισότητα είναι νομικά κα-

τοχυρωμένη. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τα ίδια ακριβώς δι-
καιώματα και υποχρεώσεις. Ο άνδρας δεν έχει πια ούτε ένα δικαί-
ωμα παραπάνω και το «είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω και 
θα πω και μια κουβέντα παραπάνω» καταργήθηκε προ πολλού. 
Και ετσι πρέπει να είναι!
Παρ όλα αυτά οι φανατικές φεμινίστριες, επαναστάτριες χωρίς 
αίτια πια, συχνότατα με χρήματα των φορολογουμένων που χρη-
ματοδοτούν τις οργανώσεις τους, υποστηρίζουν ξανά και ξανά 
λανθασμένα  ότι ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος από άνδρες για 

άνδρες και οι άνδρες έχουν κάνει μια απέραντη συνομωσία διά-
κρισης ενάντια στις γυναίκες! 
Τα κατασκευασμένα παραδείγματα που χρησιμοποιούν για να 
καταλήξουν σ αυτό το συμπέρασμα είναι από ελαφρών βαρών 
μέχρι και γελοία.
Οι σκληροπυρηνικές φεμινίστριες διαμαρτύρονται ότι τα κινητά 
είναι σχεδιασμένα για ανδρικά χέρια και ανδρικές τσέπες παντε-
λονιών! Απ’ ότι ξέρω τα γυναίκεια παντελόνια σπάνια έχουν τσέ-
πες και οι γυναίκες έχουν τσάντες σε πολύ μεγαλυτερο μέγεθος απ 
τις τσέπες των ανδρών στις οποίες άνετα μπορούν να βάλουν το 
κινητό τους. Οι φανατικές φεμινίστριες φαίνεται ότι διαρκώς ανα-
καλύπτουν «διακρίσεις» εις βάρος των γυναικών που δεν υπαρ-
χουν.   
Οι προδιαγραφές ασφάλειας των αυτοκινήτων λένε είναι σχεδια-
σμένες για ανδρικά σώματα, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι 
οι άνδρες τρακάρουν πολύ συχνότερα  από τις γυναίκες, οι γυναί-
κες να τραυματίζονται σοβαρότερα απ τους άνδρες.    Για να το 
καταλάβω καλλίτερα: οι άνδρες τρακάρουν περισσότερο (δώστε 
ένα βραβείο στις καλλίτερες γυναίκες οδηγούς!) αλλα οι γυναίκες 
τραυματίζονται περισσότερο (οι άνδρες φταίνε!). Δεν σκεφτήκατε 
ρε κορίτσια πριν μας κατηγορήσετε και γι αυτό ότι  ίσως το αντρικό 
σώμα είναι πιο δυνατό, έχει περισσοτέρους μύες,  είναι πιο κακο-
ποιημένο απ τη ζωή και αντέχει περισσότερο  στα τραύματα ενός 
αυτοκινητικού δυστυχήματος Και καλα και σώνει ότι και τα αυτοκί-
νητα κάνουν διακρίσεις ενάντια στις  γυναίκες… Έλεος
Διαμαρτύρονται επίσης ότι η θερμοκρασία στα κτίρια είναι προ-

γραμματισμένη για τις ανάγκες του σώματος ανδρών και αγνοούν 
τα hot flashes και τις θερμικές ανάγκες των γυναικών γενικά!    Αυτό 
σημαίνει ότι όταν την άνοιξη πάει ένα άτομο, άνδρας η γυναίκα, 
στο McDonald’s  και παγώνει διότι παντα ανάβουν το air-condition 
πριν ακόμα χρειαστεί, οι άνδρες φταίνε! Μιλάμε για εξωπραγμα-
τική υστερία η όχι?  
Διαμαρτύρονται επίσης ότι μόνο το 3,3% των πρωταγωνιστών 
σε videogames είναι γυναίκες.  Μα αφού μόνο 6% των γυναικών 
καταναλωτών που  είναι «gamers», φυσικό δεν είναι οι πρωτα-
γωνιστές να είναι του ιδίου φύλλου όπως και οι παίκτες; Ανάλογα 
είναι απολύτως κατανοητό τα μοντέλα γυναίκειων  εσωρούχων να 
είναι γυναίκες και των ανδρικών άνδρες καίτοι μπορεί να υπαρ-
χουν εξαιρέσεις ως το πιο φύλο φοράει τι!  Γι αυτό στις  ταινίες 

κινουμένων σχεδίων (action cartoon heroes) αντιπροσωπεύονται 
από περισσότερους αρσενικούς χαρακτήρες. Superman, Batman, 
Spider-Man, Thor, Captain America, Iron Man, Hulk, Hercules, Mr. 
Fantastic, από τους θηλυκούς ήρωες κινουμένων σχεδόν όπως η 
Invisible Woman, Wonder Woman, or Super girl. Και αυτό είναι 
αναμεσά στα φεμινιστικά παράπονα!
Παραπονιούνται ακόμα ότι οι ήρωες δράσης είναι άνδρες όπως ο 
Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison 
Ford, Mel Gibson, Chuck Norris, Τοm Cruise, Keanu Reeves, Russell 
Crowe, Steven Seagal και φυσικά Ολοι οι James bonds (Sean 
Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce 
Brosnan, και Daniel Craig).  
Η σύγκριση με τις γυναίκες ηθοποιούς δράσης  όπως η Uma 
Thurman, Sigourney Weaver, Hilary Swank, Charlize Theron, Cate 
Blanchett, Angelina Jolie, Geena Davis, και φυσικά τους Αγγέλους 
του Charlie δεν «φτουράει»!  Στις ταινίες δράσης οι άνδρες είτε 
φορούν η όχι στολή είναι στην ουσία στρατευμένοι  Όπως και σε 
όλους τους πολέμους μέχρι τώρα, κατά κανόνα οι άνδρες ήταν στη 
πρώτη γραμμή. Φυσικό επόμενο λοιπόν είναι οι ταινίες δράσης 
άπου απαιτείται φυσική δύναμη να πλεονεκτούν οι άνδρες που 
έχουν τέτοια βιώματα. Αν κάποια απ τις φεμινίστριες που παρα-
πονιούνται βρισκόταν νύχτα σε ένα σκοτεινό παράδρομο νομίζω 
ότι χωρίς κανένα δισταγμό θα διάλεγαν να τις προστατέψει ένας απ 
τους σκληρούς άνδρες, όχι μια απ τις σκληρές γυναίκες.
Αν μετατεθούμε στα musicals ευνοούνται οι γυναίκες Η πλειονό-
τητα των πρωταγωνιστών στις μουσικοχορευτικές ταινίες είναι 

γυναίκες.  Η  «Mary Poppins» (1964) ειχε πρωταγωνίστρια τη Τζού-
λια Άντριους στο ρόλο μίας αξιαγάπητης γκουβερνάντας με μαγικές 
ικανότητες.  Στο «Μammα Mia» (2008) βασισμένο στα τραγούδια 
του επιτυχημένου συγκροτήματος ABBA η Μέριλ Στριπ και η κόρης 
της είχαν τους κυρίους ρόλους. Κανείς από τους τρεις πιθανούς 
πατέρες που έψαχναν να βρουν δεν ειχε κύριο ρόλο. Στο «Grease» 
(1978) η Ολίβια Νιούτον-Τζον ήταν το πρώτο ονομα και μετα ο  
Τζον Τραβόλτα.  Στο «Sound of Music» (Η Μελωδία της Ευτυχίας) 
του 1965  η Τζούλια Άντριους ειχε το πρωταγωνιστικό ρόλο όχι ο  
Κρίστοφερ Πάλμερ /πλοίαρχος Γκεόργκ φον Τραπ με τα 7 άτακτα 
παιδιά του. Στο «Moulin Rouge» (2001) η σταρ του καμπαρέ Σατίν 
(Νικόλ Κίντμαν) έχει πάλι τα πρωτεία. Στο «Hair Spray» (2007) και 
στην «Annie» (1982) τος ορφανό  κοριτσάκι στη Νέα Υόρκη  πάλι 
θηλυκά  είχαν τις δόξες τους. Σπάνια άνδρας ειχε πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε musicals ένα σπάνιο παράδειγμα είναι το «Singing in the 
rain» όπου ο Τζιν Κέλι είναι ο κορυφαίος της ταινίας.
Είναι αστείο να γίνονται αυτές οι συγκρίσεις μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως θα ήταν αστείο εν ονόματι της ισότητας να απαι-
τήσουν οι άνδρες η μπαλαρίνα να σηκώνει στα χέρια της το άνδρα 
χορευτή όσες φορές τη σηκώνει και αυτός! Δεν είναι φυσικό η 
μικροσκοπική μπαλαρίνα να σηκώνει το κατά πολύ μεγαλυτερο 
σε μέγεθος και βάρος χορευτή. Και βέβαια δεν αποτελεί διάκριση 
εναντίον του χορευτή που επωμίζεται κυριολεκτικά το βάρος της 
μπαλαρίνας που χορεύει μαζί του. Δεν υπάρχει «ισότητα» παντού 
και παντα και δεν πρέπει να υπάρχει! Υπαρχουν και αποδεκτές ανι-
σότητες και αυτό είναι σωστό νομικά, ηθικά και φυσικά! Μπερδεύ-
ουν τις διαφορές με διακρίσεις, άλλο η διαφορά άλλο η διάκριση.
Στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου οι λέξεις αναφέρονται εξ’ 
ορισμού σε αρσενικό γένος. Δεν είναι ουδέτερες.  Στα Ελληνικά  για 
παράδειγμα λεμέ  “Πρόεδρος”, “επιστήμονας”, “γιατρός”, “βου-
λευτής”, “πιλότος ”που υποδηλούν άνδρες όχι γυναίκες. Αυτό 
λέει είναι μια άλλη διάκριση εναντίον των  γυναικών.  Η χρήση της 
ουδέτερης γλώσσας ώστε να συμπεριλαμβάνονται  και τα δυο 
φύλλα σιγουρά ευκταία, αλλα πρέπει να ακολουθείται εφ’ όσον 
είναι εφικτό. Αν  δεν εφαρμόζεται δεν είναι κατ ανάγκην διάκριση 
εναντία στις γυναίκες. Μα είναι δυνατόν όταν κάποτε αναρωτιόμα-
στε «τι σου είναι ο άνθρωπος» να «αδικούμε» τις γυναίκες γιατί ο 
άνθρωπος είναι γένους αρσενικού; Δηλαδή αντί για ερασιτέχνης 
πρέπει να λέμε ερασιτέχνισσα;… Αιώνες παράδοσης δεν μπορούν 
να αλλάξουν για να εξυπηρετήσουν αρρωστημένα μυαλά κάποιας 
φεμινίστριας  που βλέπει παντού και παντα αδικία των γυναικών 
όταν ακόμη δεν υφίσταται.   Και βέβαια να αλλάξουμε το αρσενικό 
policeman και να γίνει το ουδέτερο  officer αλλα το manhole δεν 
γίνεται person hole.  Ο θεός να μας φυλάει απ το κακό (τις φεμινί-
στριες της εποχής μας) και το άδικο ενάντια σε μας τους άνδρες!
Κανένας άνδρας λένε οι φεμινίστριες δεν μπορεί να αντιληφθεί 
τι υποφέρει μια γυναίκα σε όλα αυτά τα παραδείγματα,  επειδή 
κανένας άνδρας δεν έχει ποτέ τη γυναίκεια εμπειρία του κόσμου!  
Οι γυναίκες είχαν ποτέ την ανδρική εμπειρία του κόσμου;  Τελικα 
οι φεμινάζι λένε ότι θέλουν και λογαριασμό δεν δίνουν! Εμείς οι 
άνδρες σπάνια μιλάμε όχι γιατί φοβόμαστε  αλλα είναι τόσο παρά-
λογοι οι ισχυρισμοί των φεμινάζι που δεν θέλουμε καν να ασχο-
ληθούμε μ αυτές τις λίγες  μίσανδρες που νομίζουν ότι «men do 
not want to commit”. Αν όλα τα παραπάνω παραδείγματα όπως 
ισχυρίζονται οι σκληροπυρηνικές φεμινίστριες αποτελούν  όντως 
«διάκριση» ενάντια των γυναικών, δεν υπάρχει πιθανότητα τα δυο 
φύλλα να τα βρουν ποτέ μεταξύ τους.

Στην επόμενη έκδοση τα σπουδαία!

Η φαιδρά όψη της ισότητας των δυο φύλλων και οι 
«κατασκευασμένες ανισότητες» των φανατικών φεμινιστριών
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  «Υιός», «Υἱὸς του Θεού,» «γιος» και «Ιός» και «Κορωνοϊός»

Λ
όγω της ταραγμένης κατάστασης που 
ζούμε, σκέφτηκα να δώσω μερικές 
πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Κο-
ρωνοϊό, που ίσως σε μερικούς να είναι 

άγνωστες. Λοιπόν, ας το συζητήσουμε 
..Είναι σε όλους γνωστό ότι μέχρι τώρα, σαν 
πηγαίνουμε στην Εκκλησία, όταν ακούμε την 
λέξη «Υιός» και την ακούμε συχνά με το «Δόξα 
Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι…» ο νους μας 
πηγαίνει στον Υιό του Θεού, δηλαδή στον Χρι-
στό. Η λέξη «Υἱὸς» στην νεοελληνική γλώσσα 
έχει γίνει «γιος». 
Τώρα όμως λόγω των όσων γίνονται γύρω 
μας, ακούμε συχνά την λέξη «Ιός.» Αυτή η λέξη 
από κοινού με την λέξη «κορώνα» αφού σαν 
«Κορώνα» μοιάζει ο «Ιός» σχηματίζουν την λέξη  
«κορωνο-Ιός». 
Φυσικά η λέξη «Υιός» που ακούμε στην Εκκλη-
σία και παραπέμπει στο Χριστό και «Ιός και 
Κορωνο-Ιός» που παραπέμπει σε γιο, ακούγο-
νται το ίδιο, είναι δηλαδή «ομόηχες» όπως λέγο-
νται στην γραμματική, αλλά δεν έχουν μεταξύ 
τους καμία σχέση.
«Ομόηχες» λέξεις στην γλώσσα μας υπάρ-
χουν πολλές. Σαν παράδειγμα ομόηχων λέξεων 
αρκούμαι να αναφέρω τις λέξεις: «κενός» που 
θα πει «άδειος» και «καινός» που θα πει «και-
νούργιος» ή «νέος» εξ ου και «Καινή Διαθήκη» 
ή «Νέα Διαθήκη». Αλλες ομόηχες λέξεις είναι 
η «νίκη» και το «νοίκι». Με την πρώτη λέμε ας 
πούμε «η ‘νίκη’ της Ελλάδος κατά της Τουρκίας 
ήταν μεγάλη», ενώ με την δεύτερη «πέρασα και 
πλήρωσα το ‘νοίκι’ γίαυτόν τον μήνα».
Αρκούμαι σε αυτές για να τονίσω ότι η λέξη «ο 
υιός» στον Ενικό και «οι υιοί» στον Πληθυντικό 
και η λέξη «ο Ιός» στον Ενικό και «οι Ιοί» στον 
Πληθυντικό είναι μεν ομόηχες αλλά τα μεταξύ 
νοήματα δεν έχουν καμιά, μα καμιά σχέση.

Τελικά, θα μας φάνε οι «ιοί»
Τώρα ενώ όλοι ξέρουμε τι θα πεί «υιός» και 
«γιος» είναι λίγοι, πολύ λίγοι οι πέρα των ειδι-
κών φυσικά, που μπορούν να καταλάβουν τι θα 
πει, «ιός» που στα Αγγλικά είναι γνωστός και ως 
«virus». 
Σύμφωνα με τους ειδικούς οι «ιοί» είναι πολλών 
ειδών. Γενικά οι «ιοί» είναι μικροσκοπικοί παθο-
γόνοι μικροοργανισμοί. Αυτοί υπάρχουν σε κύτ-
ταρα ζώων, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες μπο-
ρούν να μεταπηδήσουν και να αναπτυχθούν και 
σε ανθρώπινα κύτταρα.  Τώρα θα πει κάποιος 

και τι είναι αυτά τα «κύτταρα».
Μα, σύμφωνα μεν την βιολογία ο ανθρώπινος, 
όπως και κάθε ζωικός οργανισμός αποτελούνται 
από Κύτταρα. Υπολογίζεται ότι το ανθρώπινο 
σώμα αποτελείται από εκατό τρισεκατομμύρια 
κύτταρα. Πάντα σύμφωνα με την Βιολογία, κύτ-
ταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουρ-
γική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της 
ζωής. 
Αυτά σύμφωνα με την επιστήμη της βιολογίας.  
Τώρα σύμφωνα με όσους στο μέγα μυστήριο 
της ζωής βλέπουν τον Δημιουργό γονατίζουν 
ταπεινά και προ αυτού του φαινομένου ανα-
φωνούν «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· 
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς 
κτίσεώς σου.» Ψαλμός 104,24
Για όσους λένε ότι όλα αυτά έγιναν τυχαία και 
τυχαία εξελίσσονται ισχύει και πάλι το «ΕΙΠΕΝ 
ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός.» Ψαλ-
μός 13, 2.
 Ετσι επί αιώνες, βάσει της ανθρώπινης λογι-
κής ο άνθρωπος δεν «τρώει ό,τι κινείται και 
ό,τι σαλεύει» όπως κάνουν οι Κινέζοι, οι οποίοι 
μάλιστα συνηθίζουν να τρώνε και άψητα ορι-
σμένα όργανά τους, εξ ου και μπορούν οι «ιοί» 
των ζώων, να μεταπηδήσουν ευκολότερα στους 
ανθρώπινους οργανισμούς. 
 Αυτοί, σαν μπουν στα ανθρώπινα κύτταρα τα 
μολύνουν, τα καταστρέφουν, και επί πλέον τα 
χρησιμοποιούν ως βάση για να πολλαπλασια-
στούν και να επεκταθούν και σε άλλα κύτταρα 
του ιδίου ανθρώπου αλλά και στα κύτταρα 
άλλων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, λόγω της επέ-
κτασής τους, κατα-
στρέφουν τα υγειά 
κύτταρα στα οποία 
μεταπηδούν και 
έτσι προκαλούν 
τα λεγόμενα «λοι-
μώδη νοσήματα». 
Σίγουρα έχουμε 
ακούσει για τον 
«ιό της γρίπης» ο 
οποίος, αν και ανα-
πτύσσεται σε πολ-
λές μορφές υπάρ-
χει εμβόλιο καθώς 
κα ι  φάρμακα. 
Αυτά δεν είναι πάντα επιτυχή, εξ ού και από τον 
«ιό της γρίπης» κάθε χρόνο προκαλούνται χιλιά-
δες θύματα, θύματα που κατά κανόνα ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων. Γι’ αυτό συχνά 
ακούμε, ή και λέμε «είχα κολλήσει έναν ‘ιό’ που 
παρά λίγο να με στείλει στον τάφο…» ή «στο 
Νοσοκομείο κυκλοφορούσε ένας ‘ιός’ και είχαν 
απαγορευτεί οι επισκέψεις…»
Μην παραξενευτείτε, αφού πάντα κατά τους 
ειδικούς οι μορφές των «ιών» ανέρχονται σε 
χιλιάδες. Ο πιο γνωστός, στους ειδικούς φυσικά, 
και όχι σε εμάς τους απλούς ανθρώπους είναι 
ο «ιός ΗΒV.» Από αυτόν προκαλείται η γνωστή 
μας «ηπατίτιδα Β» που είναι μια ευρύτατα δια-
δεδομένη ασθένεια, καθώς 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι στον πλανήτη έχουν μολυνθεί από 
αυτόν τον άγνωστό μας «ιό HBV». Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, γνωστός με τα αρχικά ΠΟΥ 
υπολογίζει ότι 521 χιλιάδες θάνατοι ετησίως 
οφείλονται στην ηπατίτιδα Β.
Πρόσφατα η ανθρωπότητα πέρασε τον «ιό 
SARS–CoV-2», και τον «ιό Εμπόλα.»
 Επί πλέον έχουμε τον γνωστό μας «ιό HIV» που 
μετεξελίσσεται στον θανατηφόρο «ιό του A.Ι-
.D.S.» 
Με όλους αυτούς τρόπον τινά μάθαμε να συνυ-
πάρχουμε. Άλλωστε ξέρουμε ότι για να απαλλα-
γούμε από αυτά πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο 
φάρμακο, ή το κατάλληλο εμβόλιο.  Για την ανα-
κάλυψη αυτών εργάζονται ασταμάτητα χιλιάδες 
επιστήμονες και ξοδεύονται δισεκατομμύρια 
δολάρια. Δυστυχώς οι προσπάθειές τους δεν 
στέφονται πάντα με επιτυχία. Όμως ξέρουμε ότι 
προσπαθούν. Και φυσικά ελπίζουμε και προ-
σευχόμαστε να πετύχουν…

«Ιούς» και στα computer
Και σαν μην αρκούσαν αυτά, και για να καταλά-
βουμε πόσο καταστροφικοί είναι οι «ιοί» και 
πόσο συχνά  ακούμε την λέξη την οποία τώρα 
θα ακούμε όλο και συχνότερα, αποκτήσαμε και 
τους «ιούς των Η/Υ, δηλαδή των computer. » 
Aυτοί εισάγονται σκοπίμως στους Η/Υ προκει-
μένου, εκτός των άλλων καταστροφών να προ-
καλέσουν βλάβη στο λογισμικό τους προκειμέ-
νου να καταστρέψουν τα αρχεία και να προκα-
λέσουν παύση στην λειτουργία τους. Επί πλέον 
και εδώ είναι το περίεργο, όπως συμβαίνει με 
τους ιούς που αναπτύσσονται και πολλαπλασι-
άζονται  στα ζωντανά κύτταρα του ανθρώπινου 

οργανισμού, έτσι και οι ιοί των H/Y. Μπορούν 
και αυτοί να διαδοθούν από τον έναν υπολογι-
στή σε άλλους, προκειμένου να κάνουν και σε 
αυτούς καταστροφές.
Οπωσδήποτε δεν φταίει η λέξη «ιός» γιατί εάν 
δεν τους ονόμαζαν αρχικά «ιούς» και δεν τους 
αποκαλούσαν προσωρινά Κορωνοϊούς, με την 
ονομασία δηλαδή που έγιναν γνωστοί, δηλαδή 
ακόμα και αν τους έλεγαν εξ αρχής Covid-19, 
που πλέον είναι το επίσημο όνομά τους, πάλι την 
ίδια καταστροφή θα έκαναν. Να  όμως που οι 
«ιοί» βρέθηκαν μπροστά μας. Βρισκόμαστε υπό 
την πολιορκία τους, μας έχουν κάνει να χάσουμε 
τον ύπνο μας, αλλά δεν τους βλέπουμε και από 
ό,τι φαίνεται δύσκολα θα ξεμπλέξουμε από τον 
κλοιό αυτών των αόρατων εχθρών μας. 
 Βέβαια οι επιστήμονες κάνουν μεγάλες προ-

σπάθειες και έρευνες και μια ημέρα θα απαλ-
λαγούμε και από αυτόν τον Ιό. Όμως μόλις θα 
απαλλαγούμε, από αυτόν, καθώς θα κοιτάξουμε 
πίσω μας, θα είναι σαν να έχουμε περάσει από 
τις καταστροφές ενός μεγάλου πολέμου. Γιατί  
θα έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, θα έχει 
προξενήσει ταλαιπωρία σε εκατοντάδες χιλιά-
δες κυρίως ηλικιωμένους και ιδίως σε άτομα 
που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, 
θα έχει επιβάλλει την υιοθέτηση επαναστατικών 
κοινωνικών αλλαγών και επί πλέον θα έχει οδη-
γήσει στην φτώχεια και στην ανέχεια εκατομμύ-
ρια ανθρώπους που μέχρι τώρα ανήκαν στην 
κατηγορία των πλουσίων, δηλαδή των εχόντων 
και κατεχόντων.

Ποία η διαφορά μεταξύ «Μικροβί-
ων» και «Ιών;»
Τώρα γεννάται το ερώτημα. Γιατί μιλάμε για «Ιό 
και Ιούς» και όχι για «Μικρόβιο και Μικρόβια» 
αφού μιλάμε για κάτι που ταλαιπωρούν τους 
ανθρώπους και προξενούν πολλαπλές αρρώ-
στιες;  Οπωσδήποτε και τα δύο μπορούν να 
προκαλέσουν ποικιλία νοσημάτων, που συχνά 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό ισχύει ιδι-
αίτερα για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος, και μπορούν να προκαλέσουν ποι-
κιλία νοσημάτων, που συχνά έχουν κοινά χαρα-
κτηριστικά. 
Μα απλούστατα γιατί, σύμφωνα πάντα με τους 
ειδικούς, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ετσι όταν 
αναφερόμαστε σε «Μικρόβια» εννοούμε συνή-
θως έναν απλό μονοκύτταρο οργανισμό (που 

αποτελείται δηλαδή από ένα κύτταρο). Αυτά 
έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής: Δηλαδή 
συνθέτουν και καταναλώνουν πρώτες ύλες για 
να ζήσουν, ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος και αναπαράγονται, δηλαδή 
δίνουν απογόνους αυτόνομα συνήθως δια διχο-
τομήσεως.
Αντιθέτως οι «Ιοί» είναι μια πιό απλή μορφή 
ζωής. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι 
ότι δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα. Για να 
ζήσουν χρειάζονται για να ενσωματωθούν στα 
κύτταρα ενός άλλου μονοκύτταρου ή πολυκύτ-
ταρου οργανισμού. Λειτουργούν θα λέγαμε σαν 
παράσιτα.
Δεν ξέρω αν «σας φώτισα» αλλά και εγώ δεν 
ξέρω περισσότερα επ’ αυτών και παρ’ ότι προ-
σπάθησα δεν μπόρεσα να τα εκφράσω πιο απλά.

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΑΝΊΚΊ, ΑΠΟ ΤΟ «ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ
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Dear brothers and sisters in Christ

These are very challenging times.
We have all known our church of Saints Panteleimon, Anna, and 
Paraskevi to be a bustling hub for the faithful, and an anchor for 
our children and youth programs. While we are blessed to be 
able to connect with you via live-stream, the fellowship with our 
parishioners is greatly missed.

The COVID-19 public health continues to distress our home, work, 
and personal lives. Our community is also in distress.

As mandated by the provincial government, our doors are to be 
locked to the faithful. This means that we are unable to collect the 
much-needed donations that come to us in the form of candle sales 
and donations in the collection baskets.   

The elimination of these two key sources of income means that we 
will very soon have difficulty meeting our financial responsibilities 
for even the most basic of operating costs.

We know that no one wants to see our church struggle.
 
We have taken the initiative to to create a secure, on-line means to 
continue to support the church, just as you would had you been able 
to attend a service.
On our webwite, you will find a single button labelled “Please 
Donate”.  Upon pressing it you will be taken to a secure page where 
you can make a donation, using a credit card, for an amount of your 
choosing.  
Please know that because of processing costs the smallest donation 
we can accept is $5.  Know however that every donation is 
appreciated.  
 
FOUR THINGS WILL HAPPEN AS A RESULT OF YOUR DONATION
1. Your donation in its entirety will be added to the church’s main 
operating account and used to support the ongoing operating costs 
of our church.  
2. We will light a single candle in the narthex of the church for every 
donation made.
3. For any donation over $25 a tax receipt will be produced that can 
be retrieved from the church office after the church office re-opens
4. For any donation over $25 a memorial candle will be lit at the 
altar of the church.
Above all, during these difficult times, let us support one another 
and keep the words of Jesus Christ in our hearts, “These things I 
have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world 
you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the 
world.” John 16:33
  
Thank you for your continued love and support.  
  
Rev. Fr. Constantinos Economos
Parish Priest
Sts. Panteleimon, Anna & Paraskevi GO Church
www.gocmarkham.com
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Ε
πειδή βασικός στόχος των μελών τής 
κρυπτείας ήταν οι είλωτες, διάφοροι 
μελετητές εικάζουν ότι αυτός ήταν και 
ο αντικειμενικός σκοπός τής συστά-

σεώς της. 
Για τον λόγο αυτόν, ορισμένοι τη χαρακτήρι-
σαν είδος «μυστικής αστυνομίας» η οποία 
σκοπό είχε να περιπολεί την επαρχία και να 
σκοτώνει είλωτες, στοχεύοντας στους πλέον 
επικίνδυνους, ανυπότακτους ή ρωμαλέους.
 Αυτό θα απέδιδε στην κρυπτεία εν μέρει 
επίσημη ιδιότητα, διότι αναμενόταν από τα 
μέλη της να επιτελούν κάτι που δεν ανετίθετο 
στον επίσημο στρατό]. Ενισχύοντας αυτή την 
οπτική γωνία, ο Πολ Κάρτλετζ αποκάλεσε την 
κρυπτεία «σύστημα οργανωμένης δολοφο-
νίας», που οφειλόταν στον δεδομένο φόβο 
των Σπαρτιατών προς τους είλωτες, ενώ δια-
τυπώθηκε η άποψη ότι θεσπίστηκε ως εσω-
τερικό σύστημα ασφαλείας, προκειμένου οι 
είλωτες να διατηρούνται σε τάξη. Η εγκυ-
κλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα 
συνοψίζει ως εξής το συμπέρασμα αυτό:
 «Με αυτόν τον τρόπο κατέστελλαν κάθε 
τάση των ειλώτων για επανάσταση και με τον 
φόνο των πιο έξυπνων και ρωμαλέων λιγό-
στευαν οι δυνατότητες για επαναπόκτηση της 
ελευθερίας τους».
Ορισμένοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν τις δολο-
φονίες των ειλώτων συμβολική πράξη κατα-
πίεσης των υποδούλων από μικρή μειονό-
τητα νεαρών, η οποία χρησίμευε και ως δια-
δικασία επιλογής των μελλοντικών ηγετών. 
Η κρυπτεία αποτελεί κατ' αυτόν τον τρόπο 
το επιστέγασμα της Σπαρτιάτικης εκπαίδευ-
σης, κατά την οποία η σκληραγωγημένη ζωή, 
διανθισμένη με κλοπές, με συνδυασμό θάρ-
ρους και επινοητικότητας, καταλήγει στις 
σφαγές ειλώτων· τακτική που επικρίθηκε 
από τον Αριστοτέλη, καθώς δεν συνάδει με 
το θάρρος που διδάσκουν συνήθως οι φιλό-
σοφοι, αλλά με την κτηνωδία των άγριων 
ζώων.

Αν και ο ακριβής χαρακτήρας τού θεσμού 
είναι δύσκολο να αποτιμηθεί, δεν φαίνεται 
ότι ο προσδιορισμός «μυστική αστυνομία» 
είναι εύστοχος. 
Οι λόγοι είναι οι εξής: 
α) Ο όρος «αστυνομία» δηλώνει την τήρηση 
της τάξεως κατ' εξοχήν σε καιρό ειρήνης, ενώ 
η κρυπτεία αποτελούσε στρατιωτικό σώμα, 
εφόσον οι Λακεδαιμόνιοι βρίσκονταν σε 
συνεχή εμπόλεμη κατάσταση με τους είλω-
τες, 
β) Η αστυνομία λειτουργεί οργανωμένα, 
σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς 
και περιορίζεται από τη νομοθεσία, ενώ η 
κρυπτεία ενεργούσε υπό την επιφάνεια, 
μεμονωμένα και χωρίς κανόνες· οι δε είλω-
τες δεν ήταν πολίτες με δικαίωμα εναντίωσης 
προς αυτή τη δράση, 
γ) Ο όρος «αστυνομία», ως προς το ιστο-
ρικό του περιεχόμενο, αναφέρεται κυρίως 
σε δράση εντός τού άστεως, ενώ η κρυπτεία 
δρούσε στην επαρχία και στα βουνά. 
Εξαιτίας αυτών, σύγχρονες μελέτες έχουν 
χαρακτηρίσει την κρυπτεία «είδος ανταρτο-
πολέμου», όρος που ταιριάζει περισσότερο 
σε άτακτα στρατιωτικά σώματα.
Τέλος, έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι η 
κρυπτεία συνιστούσε απλώς ένα είδος απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας των ειλώτων 
εκτός τού τόπου διαμονής τους.
 Εντούτοις, ο Ανρί Βαλόν, στον οποίο έχουν 
την αφετηρία τους οι σύγχρονες αυτές ερμη-
νείες, είχε δώσει διαφορετικό προσανατολι-
σμό στο συμπέρασμά του, υποστηρίζοντας 
ότι, εφόσον οι είλωτες αποτελούσαν ιδιο-
κτησία τού κράτους (όχι κάποιων πολιτών), 
η κρυπτεία φρόντιζε να αποτρέψει τη φυγή 
τους από τη χώρα και, ως εκ τούτου, οι νυχτε-
ρινές περιπολίες και οι φόνοι που διαπράτ-
τονταν από τα μέλη της αποσκοπούσαν στην 
παρεμπόδιση όποιων ειλώτων επιχειρούσαν 
να φύγουν τη νύχτα από τον τόπο διαμονής 
τους για να δραπετεύσουν.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 
ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΥΝΈΧΈΊΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΡΟΉΓΟΥΜΈΝΉ ΈΚΔΟΣΉ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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8,000 Masks Donated 
to Scarborough 
Health Network

Scarborough – April 2, Scarborough-Agincourt MPP Aris Babikian 
secured a donation of 8,000 medical masks for Scarborough Health 
Network (SHN).

The masks are currently in high demand due to the on-going 
COVID-19 pandemic. In light of this donation, MPP Aris Babikian 
stated "that these masks will help and support nurses and doctors 
currently working to ensure our community remains safe and healthy 
despite the pressures on our healthcare system". MPP Babikian added 
that "he would like to express his thanks and heartfelt appreciation 
to Lynn Qi, President of Investar Global Financial Group for her 
generous donation". 
The donation by Investar Global Financial Group reaffirms the 
drive by Ontario's Government to mobilize the corporate sector to 
ensure that they work in partnership with governments from all 
levels to help in the fight against COVID-19. The donation is also a 
demonstration that Ontarians regardless of background are now 
standing shoulder to shoulder and heeding calls from Premier Doug 
Ford and Ontario's government to work together to ensure that our 
medical community is supplied with protective equipment and to 
ensure that they are safe on the job. 
Such generous act is heartwarming and indicative that the Ontario 
Spirit that has brought communities together at this difficult time. 
We would like to extend our gratitude to Emily Law for facilitating 
the donation. Additionally, officials from SHN were grateful for 
the support that they are receiving from MPP Babikian and Global 
Financial Group at this very difficult time. 

Contacts:
Anita Chow
Patil Immassdounian
416 297 6568
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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

How to shop for your New or Pre-Owned Audi 
in 3 easy steps.

Browse our extensive
New and Pre-Owned 
inventory online.

Choose your Audi 
and complete our 
Quick Quote form.

We’ll contact you to easily 
help complete your transaction 
and arrange delivery.

Contactless
1 2

Selection
3

Delivery

Lease ending? 
Need a new Audi now? 
Shop online at audiuptown.com.

Division of DFC Auto Group

Q5 A5 Sportback TT
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Α
υτό που ανησυχεί περισσότερο τους επιστή-
μονες ανά τον κόσμο είναι η αυξημένη μετα-
δοτικότητα που παρουσιάζει ο νέος κορονοϊ-
ός. Άλλωστε, η ταχύτητα εξάπλωσης και δια-

σποράς του σε όλες τις ηπείρους μαρτυρά του λόγου το 
αληθές.
Ο 2019–nCoV, λοιπόν, μεταδίδεται κυρίως μέσω της 
επαφής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων, τα οποία παρά-
γονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται ή μέσω στα-
γονιδίων από τη σίελο ή από τη ρινική κοιλότητα. Για 
την αποφυγή μετάδοσης του ιού είναι εξόχως σημα-
ντική η εφαρμογή όλων των μέτρων ατομικής υγιεινής.
Θυμίζουμε, σύμφωνα με τις μελέτες των επιστημόνων, 
ο πρώτος κορονοϊός, ονόματι SARS–CoV, μεταδόθηκε 
από μοσχογαλές (σαρκοφάγο ζώο της Ασίας, που μοιά-
ζει με νυφίτσα) στους ανθρώπους στην Κίνα το 2002, 
ενώ ο δεύτερος, ο MERS-CoV, από καμήλες σε ανθρώ-
πους στη Σαουδική Αραβία το 2012. Ο τρίτος, τώρα, 
όλα δείχνουν πως ξεκίνησε από τον παγκολίνο, έναν 
φολιδωτό μυρμηγκοφάγο, αλλά το θέμα παραμένει υπό 
εξέταση. 
Με βάση πρόσφατες αναφορές, η μετάδοση είναι 
πιθανή από άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό, αλλά 
δεν εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά, 
σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, υπεύθυνα για την 
εξάπλωση του ιού είναι, κυρίως, τα άτομα που εμφανί-
ζουν συμπτώματα.
Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, πως, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι τα κατοικίδια ζώα, όπως τα 
σκυλιά ή οι γάτες, μπορούν να μολυνθούν με τον νέο 
κορονοϊό.

Πώς να προστατευτείτε
Και πάμε τώρα στα μέτρα προστασίας. 
Ο 2019–nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο, η οποία 
μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνή-
θως κατόπιν στενής επαφής με ασθενή μέσα στο οικο-
γενειακό περιβάλλον ή σε χώρο παροχής φροντίδας 
υγείας ή, φυσικά, σε χώρο εργασίας.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που ένα άτομο πιστεύει ότι μπο-
ρεί να έχει τα συμπτώματα και γνωρίζει, ότι υπάρχει 
σοβαρό ενδεχόμενο να έχει εκτεθεί στον ιό, θα πρέπει 
να απευθυνθεί άμεσα σε κάποιον επαγγελματία υγείας. 
Και θα πρέπει να προσέχει, επίσης, να μην εκθέσει και 
άλλους ανθρώπους και να μη βρίσκεται σε κοντινή 
επαφή. Να παραμείνει στο σπίτι. Να απευθυνθεί στο 
Telehealth Ontario στο 1-866-797-0000 επικοινωνήσει 
με το γιατρό του, όπου θα τον παραπέμψουν άμεσα εκεί 
που θα διαπιστωθεί αν πάσχει, όντως, από Covid-19.
Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του 
αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου κορονο-
ϊου SARS-CoV-2, αναφέρονται κατωτέρω: 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία 
οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμω-
ξης αναπνευστικού
• Αποφυγή σ τενής επαφής, εφόσον αυτό ε ίναι 
δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα 
από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). 
Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες.
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στό-
ματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομά-
ντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντη-
λου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο 
των χεριών.
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό 
σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη 
τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προ-
σεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες 
μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμ-
μάτων.
• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να 
εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι
Άτομα που ήρθαν σε επαφή με ύποπτο υπό διερεύνηση 
ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης με το νέο κορο-
νοϊό (πχ μέλη οικογένειας, φίλοι, συνάδελφοι, επαγ-
γελματίες υγείας) παρακολουθούν την υγεία τους (θερ-
μομέτρηση δύο φορές την ημέρα) από την ημέρα της 
τελευταίας επαφής με το κρούσμα και για 14 ημέρες. 
Σκόπιμο είναι η τακτική (καθημερινή) επικοινωνία με 
επαγγελματία υγείας για όλη τη διΆρκεια της παρακο-
λούθησης.
Για όλο το διάστημα της παρακολούθησης (14 ημέρες) 
πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:
• Διαμονή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο που χρησι-
μοποιείται μόνο από το άτομο αυτό.
• Περιορισμός όσων φροντίζουν το άτομο, ιδανικά 
ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου 
(δηλαδή δεν είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έχει χρόνιο 
νόσημα).
• Δεν επιτρέπονται επισκέψεις.
• Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οικογένειας σε 
διαφορετικό δωμάτιο και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 
τήρηση απόστασης τουλάχιστο 2μ. από το άτομο.
• Περιορισμός των μετακινήσεων του ατόμου στο 
σπίτι, όσο είναι δυνατό.
• Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
• Καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά από κάθε 
επαφή με το άτομο ή το περιβάλλον του (δωμάτιο, αντι-
κείμενα), πριν και μετά την προετοιμασία φαγητού, πριν 
το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (πλύσιμο με 
νερό και σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
ανάλογα εάν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα ή όχι).
• Πάντα κάλυψη στόματος και της μύτης κατά τη διάρ-
κεια βήχα ή φταρνίσματος.
• Προσεκτική απόρριψη των υλικών που χρησιμο-
ποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης και του στόματος, σχο-
λαστικό πλύσιμο στην περίπτωση που αυτά δεν είναι 
μιας χρήσης.
• Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, ιδι-
αίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες αναπνευστικές εκκρίσεις 
και κόπρανα με γυμνά χέρια και εφαρμογή γαντιών μιας 
χρήσης. Ακολουθεί υγιεινή των χεριών.
• Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα αντι-
κείμενα του ατόμου όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπή-
ρουνα, πετσέτες, σεντόνια τα οποία μετά από σχολα-
στικό πλύσιμο επαναχρησιμοποιούνται.
• Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αντι-
κειμένων στο δωμάτιο του ατόμου καθημερινά με κοινό 
απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συνέχεια 
απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλο-
γία 1:10

• Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά με τον ίδιο 
τρόπο.
• Στην περίπτωση που το άτομο εμφανίσει συμπτώ-
ματα αναπνευστικής λοίμωξης (π.χ. πυρετό, βήχα, 
πονόλαιμο, δυσκολία στην αναπνοή) καλεί άμεσα τον 
ιατρό του ή τον για να λάβει οδηγίες.

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων 
στο σπίτι
• Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτι-
σμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι).
• Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
• Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστι-
ατόρια ή εμπορικά κέντρα.
• Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ 
αποστάσεως (e-learning).
• Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες.
• Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και 
σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα.
• Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομά-
ντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι 
διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα.
• Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος.
• Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και 
φιλιά).
• Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα 
λοίμωξης.
• Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή 
στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή στο Telehealth 
Ontario στο 1-866-797-0000.
Σύμφωνα με τ ις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, για τη διαχείριση ύποπτου κρούσμα-
τος με πνευμονία από τον νέο κορονοϊό συστήνονται τα 
παρακάτω:
• Χορήγηση απλής χε ιρουργ ικής μάσκας σ τον 
ασθενή.
• Εξέταση και νοσηλεία του ασθενή σε ξεχωριστό 
θάλαμο.
• Εφαρμογή βασικών προφυλάξεων, προφυλάξεων 
επαφής και προφυλάξεων σταγονιδίων από το προσω-
πικό που εμπλέκεται στη διαχείριση του ασθενή.
• Άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων.
• Άμεση δήλωση του περισ τατικού στον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
Η κυβέρνηση μόλις ψήφισε ένα νόμο που λέει  ότι τα 
φαρμακεία πρέπει να χορηγήσουν μια μέγιστη προ-
μήθεια φαρμάκων μόνο ενός μηνός κάθε φορά για 
το προσεχές μέλλον!
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους ασθενείς 
μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιό-
δου, να μας τηλεφωνήσετε στο 416.463.1195 για 
να παραγγείλετε τις συνταγές σας λίγες μέρες νωρί-
τερα, ώστε να είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις 
κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφάλειά, σας 
ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός εάν είναι 
για να παραλαβετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προτείνετε 
κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο (416.463.1195) ή να μου 
στείλετε e-mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com.
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Η 
Δρ. Eileen de Villa, μία από τις καλύτερες γιατρούς στο Τορόντο, σχολίασε την Τε-
τάρτη καθώς εξέδωσε νέες σαρωτικές συστάσεις για να περιορίσει την εξάπλω-
ση του COVID-19. Η Δρ. de Villa  ανέφερε πως οι κάτοικοι του Τορόντο θα πρέπει 
να παραμείνουν σπίτι τους και να βγουν έξω μόνο για τα απολύτως απαραίτητα, 

όπως είναι κάποιο ραντεβού με γιατρό,  ενώ συνιστά οι κάτοικοι να βγαίνουν επίσης μια 
φορά την εβδομάδα για τα ψώνια τους, μία για βόλτα τον σκύλο και μία για την γυμναστική 
τους. Παράλληλα ο Δήμαρχος του Τορόντο ανακοίνωσε πως η πόλη απαγορεύει να υπάρ-
ξουν τις εκδηλώσεις που μπορεί να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό ατόμων ως τις 30 Ιου-
νίου. Από την περασμένη εβδομάδα η επαρχία του Οντάριο έχει ζητήσει να παραμείνουν 
κλειστές όσες επιχειρήσεις δεν ήταν στη λίστα ως απαραίτητες. 

«Προετοιμαστείτε να μείνετε 
εντός του σπιτιού σας έως και 
τρεις μήνες»Λιγότεροι οδηγοί στους δρόμους του 

Τορόντο, αλλά αυξήθηκαν οι κλήσεις

Μ
πορεί να υπάρχουν λιγό-
τεροι οδηγοί στους δρό-
μους ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας του COVID-

19, αλλά η αστυνομία του Τορό-
ντο εκδίδει περισσότερες κλήσεις 
γ ια παραβάσεις του όριου ταχύτη-
τας από ό, τ ι συνήθως. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δόθηκαν στο CP24, 
οι αστυνομικοί του Τορόντο εξέδω-
σαν 2.727 κλήσεις γ ια παράβαση του 
ορίου ταχύτητας από τις 15 Μαρτίου 
έως τις 31 Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός 
είναι υψηλότερος κατά 35% από τον 
περυσινό. 
Ενώ η ασ τυνομία έ χε ι  σημε ιώσε ι 
σημαν τ ική αύξηση σ τ ις  συγκεκρι-
μένες κλήσεις, η αύξηση των αδικη-
μάτων για επικίνδυνη οδήγηση ή τις 
λεγόμενε ς κόν τρες ε ίναι ακόμα πιο 
σημαν τ ική. Η ασ τυνομία του Τορό-

ν το εξέδωσε 65 κλήσεις σ τους οδη-
γούς που τρέχουν με πάνω από 50 
km / h πάνω από το όριο ταχύτητας 
τ ις  τ ε λ ευ τα ίε ς  δύο εβδομάδε ς  σ ε 
σύγκριση με 22 κατά την ίδια χρονική 
περίοδο το 2019. 

Ο 
πρωθυπουργός Νταγκ 
Φ ο ρν τ  κα ι  ο  Yπ ο υ ρ -
γός Παιδε ίας, Stephen 
L e cce,  α ν α κο ί ν ω σ α ν 

σ τη συνέν τ ευξη τύπου την Τρίτη 
το απόγευμα ότ ι  τα σ χολε ία σ το 
Ον τάριο θα παραμε ίνουν κ λε ι -
σ τά τουλάχ ισ τον μέ χρι τ ις  αρχέ ς 
Μαΐου, ως αποτέ λεσμα της παν-
δημίας του κοροναϊού. 
«Θα επεκτείνουμε την εντολή για το 
κλείσιμο των δημόσιων σχολείων που 
χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση 
ως την 1η Μαΐου για του δάσκαλους 
και ως τις 4 Μαΐου για τους μαθητές. 
Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά και τα ιδιωτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία για άλλες 
δύο εβδομάδες τουλάχιστον», είπε ο πρωθυπουργός. 
Το κλείσιμο ιδιωτικών σχολείων και ημερήσιων φροντίδων επεκτάθηκε μόνο κατά δύο 
εβδομάδες, καθώς η εντολή αυτή προβλέπεται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 
οποία έχει μπει το Οντάριο. 
«Συνεργαζόμαστε στενά με τα σχολικά συμβούλια για να βρούμε τρόπους για να βοηθή-
σουμε τους μαθητές να ολοκληρώσουν το σχολικό έτος έτσι ώστε να μπορούν να προ-
χωρήσουν στο επόμενο έτος και να κερδίσουν πιστώσεις και να αποφοιτήσουν», επεσή-
μανε ο πρωθυπουργός

Τουλάχιστον ως τις 4 Μαΐου 
κλειστά τα σχολεία στο Οντάριο

Τ
ο Οντάριο ανακοίνωσε την Πέ-
μπτη πως τα νέα κρούσματα του 
κορωναϊού στην επαρχία έφτα-
σαν τα 401 με τον συνολικό α-

ριθμό να ανεβαίνει σ τα 2.793. Το πο-
σοσ τό κρουσμάτων κατ έβηκε ε λά -
χ ισ τα από την Τε τάρτη όπου τα 426 
κρούσματα αποτέλεσαν ρεκόρ. Την ί-
δια στιγμή η επαρχία ανακοίνωσε πως 
υπάρχουν 53 επιβεβαιωμένοι θάνατοι 
λόγω του ιού. Ωσ τόσο, σε ρεπορτάζ 
το CTV και  το CP24 υποστηρίζουν ό-
τι μιλώντας στα τοπικά κέντρα υγείας 
οι θάνατοι συνολικά είναι 83 και πε-
ριμένουν επιβεβαίωση. Υπάρχει αύ-
ξηση 16,8% στα κρούσματα. Τα στοι-
χεία που έδωσε η επαρχία την Πέμπτη 

το πρωί βασίζονται σ τις πληροφορίες 
που έλαβε από τις μονάδες δημόσιας 
υγείας από τ ις 4 μ.μ. την Τετάρτη, ο-
πότε δεν είναι εντελώς ενημερωμένο.
Ενώ ο  αριθμός  των  πε ριπ τώσ εων 
του COVID-19 συνεχ ίζ ε ι να αυξάνε-
ται με ανησυχητ ικό ρυθμό, η επαρ-
χία κατάφερε να μειώσει τ ις καθυστε-
ρήσεις σ τα αποτελέσματα των εξετά-
σεων. Συγκεκριμένα την περασμένη 
εβδομάδα τα άτομα τα οποία περίμε-
ναν ανέρχονταν στα 11.000 ενώ αυτή 
την εβδομάδα έχουν απομείνει μόνο 
2.052 άτομα. Ο συνολικός αριθμός 
ατόμων που περιμένουν για να εξετα-
σ τούν γ ια το COVID-19 σ το Οντάριο 
ανέρχεται σ τα 62.733 την Πέμπτη. 

401 νέα κρούσματα την Πέμπτη 
στο Οντάριο
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Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

COVID-19 
Update

<<Ο υιός του ανθρώπου 
παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι 

και γραμματεύσι και 
κατακρινούσιν αυτόν Θανάτω>>

Ε
ίναι φρικτόν και τρομερόν το βάρα-
θρον της κακίας, μέσα εις το οποίον 
είναι δυνατόν να κρημνισθή ο άν-
θρωπος, αν με πείσμα και με επί-

γνωσι παραβαίνει αμετανόητος το θέλημα 
του Θεού. Άν, παρά τις κρούσεις που του 
κάνει ο Θεός, παρά τις ευκαιρίες που καθη-
μερινά του φέρνει και με τίς οποίες τον καλεί 
συνεχώς σε μετάνοια και διόρθωσι. άν, πα-
ρά τα καλά παραδείγματα που βλέπει, και τις 
συνετές συμβουλές που ακούει, μένει αμε-
τανόητος στήν κακότητά του, ούτε και συνε-
τίζεται από τις ολέθριες πνευματικές και υ-
λικές συνέπειες της παραστρατημένης ζωής 
του, από τις τύψεις και πίκρες που συνεχώς 
γεύεται. Άν μάλιστα συμβή να έχη αναρρι-
χηθή και σε κάποιο εκκλησιαστικό αξίωμα, 
να έχη καταλάβει θέσι πνευματικού ηγέτου 
στην Εκκλησία και την κοινωνία, τότε η κα-
τάπτωσις και πώρωρίς του είναι ακόμη πιό 
φρικτή. Κοιτάξτε τους αρχιερείς και γραμα-
τείς των Ιουδαίων, που είχαν πράξει συνω-
μοσίαν κατά του Ιησού Χριστού, για να τον 
καταδικάσουν στον σταυρικό θάνατο. Αυ-
τοί αποτελούν την αριστκρατία του πνεύ-
ματος, την υψίστη έκφρασι της ηθικής και 
θρησκευτικής υπεροχής. Ήσαν οι εθνάρχαι 
και θρησκευτικοί ηγέται. Οι αρχιερείς είχαν 
το ιερώτατον καθήκον να προσφέρουν θυ-
σίες στον Θεόν υπέρ του λαού, και μάλιστα 
την μεγάλη εξιλαστήριο θυσία κατά την εορ-
τή του Εξιλασμού. Καθήκον των ήτο να προ-
σεύχωνται και να μεσιτεύουν πρός τόν Θεόν 
για τον Ισραηλιτικόν λαόν. Ήσαν οι εκπρό-
σωποι του Θεού διά τον λαόν και οι εκπρό-
σωποι του λαού προς τον Θεόν. Προήδρευ-
αν του μεγάλου συνδρίου και είχαν το ιερόν 
καθήκον να αποδίδουν εν ονόματι του Θεού 
δικαιοσύνην. Να κρίνουν και δικάζουν με 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Να δι-
αφωτίζουν και καθοδηγούν τον λαόν με το 
παράδειγμα και τα λόγια των στο δρόμο του 
Θεού. Να είναι υποδείγματα αληθινά ευσε-
βών και εναρέτων ανθρώπων. Οι αρχιερείς 
όμως της εποχής του Κυρίου είχαν καταπρο-
δώσει τα ιερά καθηκοντά τους και τον λαόν 
του Κυρίου. Είχαν καταντήσει εις απύθμενον 
βάθος κακίας και πωρώσεως. Ήσαν φυλάρ-
γυροι, άρπαγες, φιλήδονοι και φιλόκοσμοι. 
Ενδιαφέροντο γιά την καλοπερίν των και όχι 
για τον νόμον του Θεού. 
Εξ’ άλλου οι Γραμματείς ανήκαν κατά κανόνα 
στην τάξι των Φαρισαίων. Και οι Φαρισαίοι 
αποτελούσαν την αριστοκρατίαν της αρι-
στοκρατίας του Ισραηλιτικού λαού. Στην 
αρχή οι Γραμματείς είχαν σαν έργο τους να 
αντιγράφουν τα ιερά κείμενα της Παλαιάς 
Διαθήκης, να γράφουν την διαβόητη παρά-
δοσι των πρεσβυτέρων, να επινοούν και 
δικές τους ερμηνείες στόν νομον του Μωϋ-

σέως και είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείον 
εγωπαθείας και εωσφορικής υψηλοφρο-
σύνης, ώστε να ισχυρίζωνται ότι οι δικές 
των απόψεις ήταν ανώτερες από όσα είχε 
γράψει ο Θεόπνευστος Μωϋσής, ώστε σε 
περίπτωσι αντιθέσεως μεταξύ αυτών και 
του μωσαϊκού νόμου έπρεπε να παρα-
μερίζεται ο Νόμος και να γίνεται δεκτή η 
δική τους άποψις.  Ήσαν φιλάργυροι, όπως 
άλλως τε και όλοι οι Φαρισαίοι. Εκμεταλλεύ-
οντο τον λαόν και εις τις δίκες υπορτήριζαν 
τον πλούσιον εις βάρος του αθώου. Εφρό-
ντιζαν να παίρνουν συζύγους θυγατέρες 
πλουσίων οικογενειών και εδίδασκαν, ότι 
τίποτε δεν ήταν τόσον τιμητικό για μιά οικο-
γένεια, όσο το να δώση την κόρη της σύζυγο 
σε ένα Γραμματέα. Αυτοί, ενολίγοις, ήσαν οι 
αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι είχαν 
συνωμοτήσει να καταδικάσουν τον Χρι-
στόν, στον εξευτελιστικόν και οδυνηρότα-
τον σταυρικόν θάνατον. Και αυτά ενώ εγνώ-
ριζαν, ότι ο Χριστός ήταν απολυτα αθώος, 
<<ος αμαρτίαν ουκ εποίησεν ουδέ ευρέθη 
δόλος εν τω στόματι αυτού>> (Α’ Πετρ. Β’ 
22). Κάτι πολύ περισσότερον. Υπήρξε ο 
μέγιστος ευεργέτης του λαού, όχι μόνον, 
διότι εδίδασκε τις θείες αληθειες και άνοιγε 
τον δρόμον της σωτηρίας σε όλους, αλλά και 
διότι με την άπειρη αγαθότητα και διναμίν 
του εθεράπευεν, ασθενείς, έδιωχνε διαμό-
νια, εκαθάριζε λεπρούς, ανέσταινε κεκρούς. 
Και αυτά τα θαύματα εκείνοι τα εγνώριζαν, 
δεν μπορούσαν, πάρα την σφοδράν επιθυ-
μία τους, να αρνηθούν και να τα διαψεύ-
σουν. Είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείο πωρώ-
σεως και εγκληματικότητας, ώστε αποφά-
σισαν να φονεύσουν και τον Λάζαρον, διότι 
πολλοί Ιουδαίοι τον επισκέπτοντο και επί-
στευαν εις τον Χριστόν (Ιωαν. 12-10,11). 
Απερίγραπτη η κατάπτωσις, στην οποίαν 
μπορεί να καταποντησθή ο άνθρωπος, αν 
πεισματικά και αμετανόητα παραβαίνει 
το θέλημα του Θεού και προχωρεί συνε-
χώς από το κακό στο χειρότερο. Και αυτή η 
πώρωσις είναι επικίνδυνη για όσους κατέ-
χουν εκκλησιαστικά αξιώματα, αν δεν προ-
σέξουν και δεν λαμβάνουν τα μέτρα τους, 
ώστε ύστερα από κάθε πτώσι τους, και 
την πιό μικρή ακόμα, δεν ζητούν μετανο-
ημένοι το έλεος και την χάρι του Θεού. Σε 
κάτι τέτοιους έχει εφαρμογή ο θεόπνευ-
στος λόγος του Παύλου, ότι είναι αδύνατη 
πλέον η σωτηρία, για τον λόγον ότι έχουν 
σκληρυνθή, έχουν καταφρονήσει τις θείες 
δωρεές, και έχουν καταντήσει ανεπίδεκτοι 
πλέον μετανοίας (Εβρ. 6, 4-6). Γι’ αυτό και 
πρέπει όλοι μας <<εν φόβω και τρόμω να 
προχωρούμεν στο δρόμο της σωτηρίας, για 
να μη σκληρυνθώμεν “απάτη της αμαρτί-
ας”>>(Εβρ. Γ’ 13)._

During this difficult time, I have heard concerns regarding attempted car break-ins. 
Please remember to lock your cars, even if you are stepping away from your vehicle for 
only a short period of time. DO NOT leave any valuables inside. Park your car in your 
garage to further minimize the chances of car theft. 

If your child is enrolled in a Toronto Catholic District School Board (TCDSB) school, you 
can read the latest circular here: http://karygiannis.net/wp/2020/04/01/catholic-school-
board/Thank you Trustee Mike DelGrande. 
 
I have received messages regarding the COVID-19 Assessment Centre at the 
Scarborough Hospital – Birchmount Site (Scarborough Grace). Please take a look at 
the following link with regards to self-assessment and pre-registering for a visit. Not 
everyone who visits a centre will be tested. https://www.shn.ca/covid19-assess/
 
Please take a moment to pass along this message to your family, neighbours and friends. 
If you would like to sign someone up for our e-mailing list, please send me their e-mail 
addresses at jim@karygiannis.net . 

City of Toronto
 • The following measures will take effect immediately for up to 12 weeks: 
o All individuals with COVID-19 are ordered to stay home, under the Health 
Protection and Promotion Act, for 14 days.
o All individuals who have had close contact with someone who has COVID-19 are 
also ordered to stay home for 14 days.
o Anyone who is not ill or has not travelled, is strongly directed to stay home except 
for the following reasons:  Accessing healthcare or medication; Shop for groceries once 
per week; Walk their dogs; and, Get daily exercise while maintaining physical distancing 
of at least two metres.
Anyone over the age of 70 is strongly encouraged to stay home as much as possible

 Province of Ontario
 • The Ontario govt. announced a tentative agreement with AEFO teachers which 
includes lowering class sizes, enhanced special education supports and the protection 
of full-day kindergarten
• Those being charged with an offence under the Emergency Management and Civil 
Protection Act will be required to identify themselves if asked by a provincial offences 
officer which includes: police officers, First Nations constables, special constables and 
municipal by-law enforcement officers.
• Failing to correctly identify oneself carries a fine of $750 for failure to comply with 
an order made under EMCPA and a $1000 fine for obstructing any person in exercising 
power is a provincial offences officer issues a ticket
o The Ministry of Health and the Ministry of Economic Development, Job Creation 
and Trade have worked closely with businesses to ramp up production of ventilators to 
meet the need in Ontario and other parts in Canada
o The government has recently placed an order with O-Two Medical Technologies 
who will produce 10,000 ventilators

Government of Canada
 • The Prime Minister reviewed the 3 point plan to help the economy: 
o The Canada Emergency Wage Subsidy: for big or small businesses that have seen 
a 30% decrease in gross revenues due to COVID19. This covers 75% of workers’ wages 
employers are responsible for the remaining 25%.  Applications will open soon through 
the CRA.
o New loans are available for business owners who are worried about rent and other 
bills
o Canada Emergency Response Benefit: Application opens April 6th. If you are 
getting a wage subsidy from your employer, you are not eligible for this benefit. Apply 
online at Canada.ca, once signed up with direct deposit you may receive your money 
in 3-5 days. If you are unable to apply online, you may call Canada Revenue Agency for 
help (1-800-959-8281). If you have already applied for Employment Insurance you are 
automatically enrolled into CERB.
o Young people are not immune to serious symptoms- 10 per cent of COVID-19 cases 
involve people under 40 years old
o Federal government released a mobile app to stay updated on COVID19.  It is called 
Canada COVID19 and is available for free from Canada.ca, Google and Apple app stores.

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
647.768.3799ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ, 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ

ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΗΛ ΣΤΟ 416.984.4300

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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LIFE

Antonella Fiordelisi: 
Η απόλυτη τρέλα

Η πανέμορφη 
Antonella Fiordelisi 
είναι αθλήτρια της 
ξιφασκίας, έχοντας 
μάλιστα αρκετές 
διακρίσεις τόσο 
εντός όσο και εκτός 
των τειχών.  Οι 
πρωτιές της όμως 
δεν σταματούν 
εκεί καθώς έχει 
καταφέρει να 
κερδίσει την αγάπη 
χιλιάδων ανδρών 
που την ακολουθούν 
πιστά στα προσωπικά 
της κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης.
Είναι αδιαμφισβήτητα 
μια από τις ομορφότερες 
γυναικείες παρουσίες 
στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης. Η Αντονέλα 
διαθέτει σε υπερθετικό 
βαθμό όλα όσα 
προσέχει κάθε άνδρας. 
Πρόσωπο εκθαμβωτικό, 
καμπύλες τρομακτικές 
αψεγάδιαστες 
και το καλύτερο, 
δραστηριοποιείται στον 
χώρο του αθλητισμού. 
Πως γίνεται όλο το 
παραπάνω πακέτο να 
περάσει αδιάφορα;
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Π
ληροφορίε ς  τ ην  θέ λουν  να  έ χε ι 
χωρίσ ε ι,  με  τ ην  εκρηκ τ ική  τ ρα -
γουδίσ τρια να κρατά ακόμη κλε ι-
σ τά τα χαρτ ιά της.

Είναι από τ ις ωραιότερες και πιο εκρηκτ ι-
κέ ς γυναίκε ς της εγχώριας σόουμπιζ . Μία 
γυναίκα που, εδώ και χρόν ια, έ χε ι  δημι-
ουργήσε ι το δικό της φανατ ικό κοινό και 
έ χε ι χαρίσε ι μοναδικά εξώφυλλα και φω-
τογραφίσεις σ τα αρσεν ικά.

Η Χρισ τ ίνα Κολέτσα δεν χρειάζεται συσ τά-
σε ις, ούτε πολλές αναφορές. 
Οι φωτογραφίε ς της σ τον προσωπικό της 
λογαριασμό σ το Instagram μιλούν από μό-
νε ς τους και αποδε ικνύουν όλα τα παρα-
πάνω. 
Ιδιαίτ ερα, τώρα, που όπως όλα δε ίχνουν 
ε ίναι ξανά single, η Χρισ τ ίνα σου δίνε ι έ-
να καλό λόγο γ ια να την ακολουθήσεις σ τα 
social media.

Η Χριστίνα Κολέτσα είναι ξανά single και 
εσύ το γιορτάζεις

Ο 
Ηλίας Βρεττός μί-
λησε από το εξο-
χικό του στην Εύ-
βοια μέσω insta 

live στο gossip-tv και η κου-
βέντα που κάναμε ήταν αν-
θρώπινη. Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής μάς υποδέχτηκε 
με χαμόγελο και είχε μεγάλη 
θέληση να κρατήσουμε μα-
ζί συντροφιά στους ανθρώ-
πους που παρακολουθού-
σαν τη live μετάδοσή μας μέ-
σω του instagram. O Hλίας 
Βρεττός πλήρως ενημερω-
μένος για την κατάσταση 
που επικρατεί, λόγω κορο-
νοϊού, εξομολογήθηκε ότι 
στην αρχή δεν είχε συνειδη-
τοποιήσει τη σημαντικότητα 
της νόσου, ενώ μάλιστα τό-
νισε ότι έχει μετανιώσει γι’ 
αυτό και έδωσε το δικό του 
μήνυμα στον κόσμο. Ακόμη, 
συζητήσαμε για την απόφα-
σή του να περάσει αυτές τις 
ημέρες στην Κύμη, μαζί με 
τους γονείς του και πώς έχει 
αναδιαμορφώσει πλέον την 
καθημερινότητά του.

Η απομόνωση με τους γονείς του, 
η πίστη στον Θεό και το μήνυμά

Σεβαστή Χορμόβα 
«καρφώνει» τη μπάλα 
και αναστατώνει

Η Σεβαστή Χορμόβα, η γνωστή 
βολεϊμπολίστρια, ξεκίνησε την 
ενασχόλησή της με το άθλημα 
χρόνια πριν, αλλά όσο περνούσε 
ο καιρός μάγευε το κοινό και 
αιχμαλώτιζε το φακό.
Όταν μάλιστα άρχισε να 
κάνει καριέρα και στα…μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δεν 
προλάβαινε να καταγράφει 
ακολούθους. Μελαχρινή, με 
άγρια χαρακτηριστικά, η Σεβαστή 
ξεχωρίζει και κάνει τους άντρες να 
γεμίζουν τα γήπεδα! 

Η αεροσυνοδός 
που θα σας 
απογειώσει

Η Μαρίνα Μεμάη προκαλεί… 
αναταράξεις με το καλογυμνασμένο κορμί 
της και εντυπωσιάζει με την ομορφιά της.
Αν φοβάσαι τα αεροπλάνα, η 
συγκεκριμένη αεροσυνοδός θα σε κάνει 
να ξεπεράσεις κάθε φόβο με την ομορφιά 
της.
Μια βόλτα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο 
φροντίζει να κρατά πάντα ενημερωμένο, η 
Μαρίνα Μεμάη θα σε κάνει να καταλάβεις 
πως η Μαρίνα θα σε κάνει να ξεχάσεις τον 
φόβο σου και να πετάξεις στους αιθέρες.

Σάββας Πούμπουρας: 
πως περνάει την 
καραντίνα;

Μέσω insta live συζητήσαμε, 
λοιπόν, για τη νέα πραγματικότητα 
που βιώνουμε όλοι, με εκείνον 
να μην χάνει την αισιοδοξία του, 
αλλά να αντιλαμβάνεται πλήρως 
τη σοβαρότητα της κατάστασης. 
Από το σπίτι του συνομιλήσαμε 
για τον τρόπο που εκείνος και 
η οικογένειά του διαχειρίζονται 
την κατάσταση, ενώ μάλιστα 
αναφέρθηκε και στην υπεύθυνη 
στάση της συζύγου του Αρετής 
Θεοχαρίδη, η οποία προσφάτως 
έφερε στον κόσμο την κορούλα 
τους.

Τρελό κορμί ακόμα και 
στα 50+

Π
αρότι βρίσκε-
ται στην 5η δε-
καετία της ζω-
ής της το σού-

περ μόντελ της δεκαετί-
ας του 1990 παραμένει 
σε εκπληκτική φόρμα, 
με τα πιο ελκυστικά πό-
δια.
Για τη Βίκυ Κουλιανού 
τα λόγια είναι περιττά. Η 
γυναίκα αυτή είναι μια 
ιστορία από μόνη της. Την 
ανακάλυψε, σε ηλικία 16 
ετών, ο Μιχάλης Ασλάνης 
όταν την είδε μέσα σε ένα 
λεωφορείο όπου, εντυπω-
σιασμένος από το παρου-
σιαστικό της, της πρότεινε 
να ασχοληθεί με το μόντε-
λινγκ. Έχει πραγματοποι-
ήσει μεγάλη καριέρα στις 
παγκόσμιες πασαρέλες 
μόδας και όπως φαίνεται 
και στις φωτογραφίες που 
η ίδια ανεβάζει στα social 
media φαίνεται πως έχει 
βρει το ελιξίριο της νεότη-
τας
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Η 
Νικόλ Θορν δι-
αθέτει έναν από 
τους πιο δημο-
φιλείς λογαρια-

σμούς στο Instagram με 
πάνω από ένα εκατομμύριο 
followers. Κορμί που κο-
λάζει, μπούστο που ζαλίζει 
και βλέμμα θανατηφόρο. Το 
μοντέλο από την Αυστραλία 
φωτογραφίζεται με σέξι δα-
ντελωτά εσώρουχα και προ-
καλεί απανωτά εγκεφαλικά 
στον ανδρικό πληθυσμό.

H Νικόλ Θορν διαθέτει όλα τα 
προσόντα για μεγάλη καριέρα στα 
social media!

Ισπανίδα καλλονή ποζάρει 
γυμνή και προκαλεί

Τ
ο μοντέλο με το ποδοσφαιρικό ε-
πώνυμο από τη Βαρκελώνη
Το όνομα Goicoechea μπο-
ρεί να παραπέμπει στο ποδό-

σφαιρο, ωστόσο η Jessica αν και Ισπα-
νίδα, μόνο με το άθλημα δεν ασχολεί-
ται.
Παρ’ όλα αυτά το ξανθό μοντέλο από 
την Βαρκελώνη έχει κλέψει τις καρδιές 
των συμπατριωτών της και όχι μόνο, 
με το πανέμορφο πρόσωπό της και 

το καλλίγραμμο σώμα της, προσόντα 
που πρόσεξαν φίρμες όπως η Calvin 
Klein και η Victoria’s Secret, ενώ έχει 
γίνει εξώφυλλο σε περιοδικά όπως τα 
Vogue, Glamour, Elle και Esquire.
Ευτυχώς, η ισπανίδα καλλονή εκτός 
από τα έν τυπα μέσα, αναρτά σέξι 
φωτογραφίες της και στην προσωπική 
της σελίδα στο Instagram, αρκετές 
από τις οποίες εντελώς γυμνή, προκα-
λώντας εγκεφαλικά.

Ο 
Χουλκ δεν είναι ο 
πρώτος που χώρι-
σε γιατί… έμπλε-
ξε με την ανιψιά 

της πρώην γυναίκας του. ο 
Χεσέ Ροντρίγκεθ είχε… α-
νοίξει το δρόμο!Ποιο 13033 
και ποιο Β2 για σούπερ μάρ-
κετ! Ο Χεσέ Ροντρίγκεθ, τον 
Δεκέμβριο του 2018 ξόδεψε 
5.000 ευρώ σε μηνύματα για 
να βγάλει την τότε σύντρο-
φό του από το ισπανικό Big 
Brother όπου συμμετείχε. 
Γιατί θυμηθήκαμε τον Ροντρί-
γκεθ; Πρόσφατα έγινε γνω-
στό πως ο Χουλκ χώρισε με 
τη γυναίκα του για τα μάτια 
της ανιψιά της, την οποία κιό-
λας παντρεύτηκε. Ε, και τότε, 
ο Ροντρίγκεθ αφότου χώρι-
σε με την Ιράν Άντζελο ύστε-
ρα από 12 μήνες σχέσης, άρ-
χισαν οι φήμες ότι διατηρεί 
σχέση με την ανιψιά της πρώ-
ην του Καμίλα Άντζελο.

Έβγαλε την πρώην του από το Big 
Brother και τα έφτιαξε με την ανιψιά της

Η 
V a l k i r i a 
Caetano δια-
θέτει καλογυ-
μνασμένο σώ-

μα και ιδανικές καμπύλες 
που αναστατώνουν όλο 
τον ανδρικό πληθυσμό 
στο Instagram.
Το μοντέλο από τη Βραζι-
λία αποθεώνεται καθημε-
ρινά μέσα από τις φωτο-
γραφίες της στο Instagram 
που αποπνέουν ερωτισμό 
και σεξαπίλ

H Βραζιλιάνα που παραδίδει 
μαθήματα αισθησιασμού
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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

Γιορτή στο Δελβινάκι 
Ιωαννίνων

Σπίτι στη Κρήτη 1911

Στο τάφο του Ομήρου στην Ίο

Στο Καβαλάρι Ζαγορίου 
το 1913

Το εκκλησία στο Καστρί 
Πρεβέζης με τον 

στεναχωρημένο ιερέα 
καθώς η εκκλησία 

γκρεμίστηκε μετά από 
βομβαρδισμό

Η Λίμνη με το Κάστρο στα Ιωάννινα το 1913

Σπίτι στην Κλεισούρα 
Καστοριάς

Εσωτερικό σπιτιού 
στην Αδρίτσαινα το 

1903

Κοκκινόπουλο στην 
Ελασσόνα
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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
Πασχαλινά 
τσουρέκια 

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε ένα μεγάλο μπολ τρίβουμε τους κύβους της μαγιάς και προσθέτουμε μισό ποτήρι 
χλιαρό νερό και μια πρέζα ζάχαρη .Ανακατεύουμε και ρίχνουμε σταδιακά αλεύρι με 
τι να γίνει ένας λείος χυλός.

 ª Σκεπάζουμε καλά το μπολ με μεμβράνη ή με μια μικρή κουβερτούλα και το αφήνουμε 
να διπλασιαστεί στον όγκο κι όταν στην επιφάνεια δούμε μικρές φυσαλίδες είναι 
έτοιμο. Ρίξτε τα αβγά σε ένα μπολ και κτυπήστε τα με το μίξερ χεριού.Προσθέστε τη 
ζάχαρη τα αρώματα, μαχλέπι, κακουλέ, βανίλια, το χυμό πορτοκαλιού και το ξύσμα, 
ζεσταίνουμε το γάλα και το προσθέτουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε καλά.

 ª Στη λεκάνη με το αλεύρι ρίχνουμε μια πρέζα αλάτι και ανακατεύουμε να πάει παντού. 
Κάνουμε μια λακούβα στο κέντρο, ρίχνουμε το προζύμι και το μείγμα. Ανακατεύουμε 
με το χέρι μας να αναμειχθούν. Σιγά σιγά παίρνουμε και αλεύρι. Αρχίζουμε να ζυμώ-
νουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά όλα τα υλικά.

 ª Το ρίχνουμε γύρω γύρω από το ζυμάρι, στο αυλάκι που σχηματίζεται μεταξύ ζυμα-
ριού και λεκάνης. Με τα δάχτυλά μας διπλώνουμε το ζυμάρι από έξω προς το κέντρο. 
Καθώς διπλώνουμε το ζυμάρι παίρνουμε και μικρές ποσότητες από το μείγμα βού-
τυρο – ηλιέλαιο. Με επαναλαμβανόμενες κινήσεις περιμετρικά από έξω προς τα μέσα 
το ζυμάρι θα απορροφήσει όλο το μείγμα του βούτυρου με το ηλιέλαιο. Η ζύμη θα 
γίνει μαστιχωτή και όταν κολλάει στα χέρια μας είναι έτοιμη.

 ª Σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη και βάζουμε από πάνω μια κουβέρτα. Αφήνουμε 
το ζυμάρι να ξεκουραστεί και να φουσκώσει περίπου μιάμιση έως τρεις ώρες.Να 
θυμάστε χρειάζεται υπομονή..Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Πλάθουμε τα τσουρέκια 
μας και τα πλέκουμε πλεξούδες. Ψήνουμε τα τσουρέκια σε προθερμασμένο φούρνο 
στους350°F.Τα μικρά ατομικά τσουρέκια ψήνονται περίπου σε 15,́ τα μεσαία σε 25΄και 
τα μεγάλα σε 35΄με 40 .́ Τέλος βάλτε το κόκκινο αβγό αφού ψηθούν τα τσουρέκια όσο 
είναι ζεστά. Όταν κρυώσουν το αβγό μένει σφιχτά στη θέση του.

 ª 5 αβγά
 ª 1 1/2 κιλό αλεύρι 
 ª 500 γρ. ζάχαρη 
 ª χυμός από μισό πορτοκάλι 
 ª ξύσμα από μισό πορτοκάλι 
 ª 350 ml γάλα χλιαρό 
 ª 65 γρ. βούτυρο 
 ª 75 ml λάδι 
 ª 75 γρ. μαγιά φρέσκια ή 27 γρ. ξηρή 
 ª 5 βανίλιες
 ª 1 1/2 κ. γλ. μαχλέπι

 ª 1 κ. γλ. κακουλε (κάρδαμο)
 ª μία πρέζα ζάχαρη
 ª μια πρέζα αλάτι
 ª μισό ποτήρι νερό χλιαρό 
 ª 1 αβγό 
 ª 2 κ. σ. γάλα για την επάλειψη
 ª μαρμελάδα
 ª μερέντα
 ª 100 γρ. αμύγδαλα ξασπρισμένα ή φιλέ
 ª σουσάμι
 ª κόκκινα πασχαλινά αβγά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΊΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλό-
δοξα ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο 
κοινωνικοί και μάλιστα μπορεί να γνωρί-
σετε νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Η συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας 
χώρου πιθανόν να σας απογοητεύσει. 
Αποκτάτε ευελιξία και διπλωματικότητα 
και αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αυτό 
που θέλετε χωρίς αντιδράσεις. Δώστε 
μεγάλη σημασία στους νέους ανθρώ-
πους που θα γνωρίσετε.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικη-
τικά γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. 
Επίσης χρειάζεται προσεχτικός χειρι-
σμός και προγραμματισμός στην εργασία 
σας. Αποσύρεστε λίγο από την κοι-
νωνική ζωή και προτιμάτε την 
παρέα λίγων και αγαπημέ-
νων φίλων.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Όσο και αν νιώθατε 
δυνατοί και αισιόδο-
ξοι, δυστυχώς οι γύρω 
σας δεν μπορούν να 
νιώσουν τα ίδια με απο-
τέλεσμα να τρώγονται με 
τα ρούχα τους και να γκρι-
νιάζουν συνεχώς. Εσείς δεν 
χρειάζεται να τρέξετε να τους τα 
λύσετε. Αφήστε τους να προσπαθήσουν 
μόνοι τους. Ξέρουν ότι είστε καλός φίλος, 
αλλά χρειάζεται τώρα να σταθούν στα 
πόδια τους και όχι να τρέχουν συνέχεια σε 
εσάς.Συντονίστε τη ζωή σας στα νέα δεδο-
μένα και αρπάξτε τις ευκαιρίες οικονομικού 
περιεχομένου.

ΛΈΩΝ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 
Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουν.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά βάση 
είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να εμπλακείτε 
σε καινούριες περιπέτειες. Ωστόσο το αποτέ-
λεσμα των δραστηριοτήτων σας προβλέπεται 
αισιόδοξο, καθώς αυτό που θα σας βοηθήσει 
είναι η καλή προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει 
όμως να ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που 
συνήθως κάνετε σε όλους.

ΖΥΓΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός 
χώρος και η υγεία απορροφούν την προ-
σοχή σας και τις δραστηριότητές σας. Περί-
οδος υψηλών στόχων. Υπάρχουν πολλά που 
πρέπει να φροντίσετε με την εργασία σας 
και σχετικά με τα οικονομικά σας. Μη χάνετε 
χρόνο με ενέργειες, για τις οποίες θα μετα-
νιώσετε αργότερα. 

ΤΟΞΟΤΉΣ
Το θετικότερο αυτής της περιόδου είναι ότι 
δυναμώνετε έτσι ώστε να μπορείτε να προ-

βάλετε τα θέλω σας σε κάθε κατεύ-
θυνση και να δείξετε ότι είστε 

έτοιμοι να υπερασπίσετε 
θέσεις αλλά και συναι-

σθήματα με οποιο-
δήποτε αντίτιμο. Το 
πιο δύσκολο για σας 
αυτήν την εποχή, 
είναι η διαπίστωση 
που σιγά-σιγά κάνετε, 
ότι άτομα που πιστεύ-

ατε ότι πάντα θα είναι 
κοντά σας, κάνουν πίσω 

στα δύσκολα ή προσπαθούν 
να φρενάρουν με άμεσο τρόπο ή 

έμμεσο τρόπο αποφάσεις ζωής που εσείς 
τώρα παίρνετε.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας 
με ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρ-
ξουν μικροανατροπές σε ραντεβού σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας 
και η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρ-
μόσετε μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. 
Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας.

ΊΧΘΈΊΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή 
κι αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκει-
ται να αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε 
εσείς αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει 
και σας κακοφαίνεται.

Συναντιούνται 2 φίλοι που είχαν να βρεθούν χρό-
νια: «Με τι ασχολείσαι;» ρωτάει ο ένας.
«Είμαι ψυχολόγος-συμπερασματολόγος» λέει 
ο άλλος.  «Μπορώ από τις μικρές επιθυμίες 
κάποιου να καταλάβω βαθύτερα πράγματα 
για αυτόν…» «Πες μου ένα παράδειγμα» λέει ο 
άλλος. «Για παράδειγμα: Πες μου κάτι που έχεις 
στο σπίτι σου και σου αρέσει πολύ;»
«Ένα μεγάλο ενυδρείο με πολλά ψάρια!»
«Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα πως 
σου αρέσει πολύ η θάλασσα»
«Ναι!» «Άρα σου αρέσουν οι παραλίες»
«Ναι!» «Άρα σου αρέσουν και τα Beach 
Party» «Ναι πολύ!» λέει ο άλλος ενθουσι-
ασμένος. «Άρα σου αρέσουν και οι γυναί-
κες με τα μικροσκοπικά τα μαγιό» «Ναι, 
Ναι!». «Από αυτά συμπεραίνω πως είσαι 
άντρας!» «Πω! Πω! είσαι Φανταστικός» 
λέει ο άλλος εντυπωσιασμένος.
Χωρίζουν και στον δρόμο συναντάει έναν 
άλλο φίλο του και του λέει:
«Συνάντησα τον Γιάννη τον συμμαθητή 
μας! Έχει σπουδάσει μία φανταστική επι-
στήμη!» «Δηλαδή τι κάνει;» «Θα σου πω 
ένα παράδειγμα: Μήπως έχεις ενυδρείο 
σπίτι σου;» «Όχι δεν έχω!» λέει ο άλλος 
«Ε, π***ς είσαι…»

Συζητάνε 2 φίλοι:
«Με παράτησε η Μαρία» λέει στενοχωρε-
μένα ο ένας. «Καλά ρε, γιατί δεν της είπες 

ότι έχεις θείο εκατομμυριούχο; Αφού την 
είχα κόψει πως ήταν φιλάργυρη γυναίκα» 
του λέει ο άλλος. «Αυτό έκανα…» «Και τι 
έγινε;» «Είναι θεία μου τώρα…»

Δυο κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδο-
χείο στην Αγγλία και μέσα στην ντουλάπα 
βρίσκουν ένα ποντίκι να τρώει τα σεντό-
νια. «Κατέχεις πως λένε τον ποντικό στα 
Εγγλέζικα;» λέει ο ένας
«Όϊ, δε κατέχω» λέει ο άλλος. «Και πως 
θα τους πούμε ήντα συμβαίνει;» «Άσε θα 
πάρω εγώ να εξηγηθώ» λέει ο άλλος και 
σηκώνει το τηλέφωνο.
«Yes, Reception?» «Yes» «Do you know 
Tom and Jerry?» «Yes, of course» «Jerry is 
here!!!»

Πηγαίνει ένας παντρεμένος στον γιατρό 
γιατί δεν ένιωθε καλά και μαθαίνει πως 
έχει μόνο 15 ώρες ζωής. Υπολογίζει αυτός 
τις ώρες που του απομένουν και βλέπει 
πως τελειώνουν στις 5 τα ξημερώματα. 
Πηγαίνει στο σπίτι και λέει στη γυναίκα 
του: «Έχω μόνο 14 ώρες ζωής! Θέλω 
αυτές τις ώρες να τις εκμεταλλευτούμε και 
όλο το βράδυ να κάνουμε έρωτα!!!»
Και λέει η γυναίκα του: «Βέβαια… είναι 
εύκολο για σένα να το λες επειδή δεν θα 
έχεις να σηκωθείς το πρωί !!!»
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Οι ημερομηνίες θα 
καθοριστούν με βάση τις 
εξελίξεις του κορωνοϊού

Σ
την πρωτοφανή συγκυρία 
που βρισκόμαστε η παρου-
σία ενός διεθνούς φεστι-
βάλ είναι σήμερα περισσό-

τερο από ποτέ ανάγκη μας και υπο-
χρέωσή μας» Με αυτά τα λόγια η 
καλλιτεχνική διευθύντρια του Φε-
στιβάλ Αθηνών, Κατερίνα Ευαγγε-
λάτου, υποστήριξε την απόφαση 
των ανθρώπων του να προχωρή-
σουν στην υλοποίηση του προ-
γράμματος που ετοιμάζεται επί ε-
πτά ολόκληρους μήνες, με τις απα-
ραίτητες βεβαίως τροποποιήσεις 
που θα κριθούν απαραίτητες λόγω 
των ειδικών συνθηκών.
«Θέλω να τονίσω ότι οι συνεργά-
τες μου και εγώ αντιλαμβανόμα-
στε πως το Φεστιβάλ φέτος δεν θα 
μπορέσει να υλοποιηθεί ακριβώς 
όπως το σχεδιάζαμε τόσον καιρό. 
Έχουμε, όμως, την ανάγκη να στεί-
λουμε ένα μήνυμα ελπίδας: Είμα-
στε εδώ και εργαζόμαστε ακατά-
παυστα για να επανασχεδιάσουμε 
το Φεστιβάλ, με τις μικρότερες 
δυνατές απώλειες. Ευελπιστούμε 
ότι θα καταφέρουμε να το υλοποι-
ήσουμε με ασφάλεια για όλους, 
μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν»  

δήλωσε με νόημα η ίδια.
Αμέσως μετά, παρουσίασε, δια-
διακτυακά, τις βασικές πτυχές του 
νέου προγράμματος, μόνη, από 
την άδεια αίθουσα του κτιρίου της 
Πειραιώς 260 υπογραμμίζοντας με 
νόημα: «Έχουμε ανάγκη από ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε εδώ. 
Ανασχεδιάζουμε το πρόγραμμά 
μας αι εξετάσουμε διαφορετικές 
εκδοχές για την πραγματοποίησή 
του».
Ανακοίνωση καλλιτεχνικού προ-

γράμματος Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου 2020.
Για το φετινό πρόγραμμα έχουν 
σχεδιαστεί 70 διαφορετικές εκδη-
λώσεις με την συμμετοχή 1400 
καλλιτεχνών από διάφορες χώρες 
του κόσμου. Βασικός του στόχος, 
όπως αποκάλυψε η καλλιτεχνική 
του διευθύντρια, αποτελεί η επέ-
κταση του φεστιβαλικού ίχνους και 
η εμβάθυνση του κοινού, να προ-
σεγγίσει δηλαδή και ανθρώπους 
οι οποίοι μέχρι προσφάτως δεν 

συμμετείχαν σε αυτό.
Έτσι λοιπόν, εκτός από τις εκδηλώ-
σεις, οι οποίες θα καλύπτουν τους 
τομείς του θεάτρου, του χορού, της 
μουσικής, της όπερας, του κινημα-
τογράφου και του παιδικού θεά-
ματος θα υπάρχουν πολλές εκπλή-
ξεις, απρόσμενες συναντήσεις και 
νέες ενότητες.
Ανάμεσά στους ξεχωρίζει το αφι-
έρωμα στην χιπ χοπ κουλτούρα 
που θα φιλοξενηθεί στις Πειραιώς 
260.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια online ανοιχτή κινηματογρα-
φική αίθουσα η οποία θα προ-
βάλλει ποιοτικές ταινίες για μι-
κρούς σινεφίλ, εντελώς δωρεάν, 

δημιούργησε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους σε μια 
προσπάθεια να προσφέρει δημιουργικές δι-
εξόδους στην περίοδο του εγκλεισμού λόγω 
κορωνοϊού.
Πρόκειται για το OIFF Online Cinema, την δια-
δικτυακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης, 
όπου μικροί και μεγάλοι θεατές θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες 
ταινίες για παιδιά και νέους, ένα είδου που 
εισήγαγε στην Ελλάδα υπηρετεί το Φεστιβάλ 
για περισσότερες από δύο δεκαετίες.
«Οι ημέρες των περιοριστικών μέτρων κατά 
του COVID-19 βρίσκουν όλα τα παιδιά υπο-
χρεωτικά στα σπίτια τους, να δέχονται τον 
βομβαρδισμό των εικόνων της τηλεόρασης, 
των διαδικτυακών πλατφορμών, των μέσων 
κοινωνικών δικτύωσης και του διαδικτύου 
γενικότερα. Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη 
που, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, γίνεται 
αδιέξοδη, ο ποιοτικός κινηματογράφος και 
η κινηματογραφική εκπαίδευση μπορούν να 

δώσουν διεξόδους» αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά οι εμπνευστές της νέας αυτής προσπά-
θειας.
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, λοιπόν, συνεργάζε-
ται με την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του 
Νεανικού Πλάνου και μια σειρά παραγωγών 
και καλλιτεχνών του κινηματογράφου, δια-
μορφώνοντας ένα ποιοτικό πρόγραμμα που 
μεταδίδεται δύο φορές τη μέσα από τη σελίδα 

του φεστιβάλ στο Facebook με ανοιχτή πρό-
σβαση στην Ελλάδα και την Κύπρο ενώ για 
τις ελληνικές ταινίες θα υπάρχει ανοιχτή πρό-
σβαση σε όλο τον κόσμο.
Οι δύο ημερήσιες προβολές θα ξεκινούν 
στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα αντί-
στοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι 
να συντονίζονται στο www.facebook.com/
olympiafestival/.

Μένουμε σπίτι, 
βλέπουμε 
Μέγαρο 

Μεγάλες και επιτυχημένες 
παραστάσεις που έχουν φιλοξε-
νηθεί κατά καιρούς στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών θα έχει την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει 
το κοινό, εντελώς δωρεάν, στο 
διαδίκτυο. Λαοφιλείς όπερες με 
σπουδαίους πρωτωγωνιστές, 
αφιερώματα σε σημαντικές 
προωπικότητες της τέχνης, μου-
σικές παραστάσεις με διάσημες 
υπογραφές αλλά και κινημα-
τογραφικές προβολές συμπε-
ριλαμβάνον στο  νέο πλούσιο 
διαδικτυακό πρόγραμμα του 
Οργανισμού ο οποίος επιθυμεί, 
αυτόν τον τρόπο, να συμβάλει 
στην ενίσχυση της πολιτιστικής 
επικοινωνίας κατά την δύσκολη 
αυτή περίοδο που διανύουμε.
Μετά τη συγκινητική ανταπό-
κριση του κοινού στις ψηφια-
κές αναμεταδόσεις συναυλιών 
του ΕCHO (Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Κέντρων Συμφωνικής 
Μουσικής) μέσω του Facebook 
του ΜΜΑ –περίπου μισό εκα-
τομμύριο θεατές σε 14 χώρες 
και πάνω από 68.900 προ-
βολές για την αναμετάδοση, 
το Σάββατο 28 Μαρτίου, του 
γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρό-
νια» που ήταν αφιερωμένο στη 
Μαρία Κάλλας με τη σοπράνο 
Ντινάρα Αλίεβα– το Μέγαρο 
Μουσικής Aθηνών εγκαινιάζει 
έναν κύκλο ψηφιακών αναμετα-
δόσεων, προβάλλοντας στη δια-
δικτυακή «σκηνή» του εξαιρετι-
κές συναυλίες και παραστάσεις 
που οι ίδιοι οι θεατές ανέδειξαν 
και αγάπησαν.
Μια σπάνια ευκαιρία για τους 
φίλους της μουσικής να απο-
λαύσουν δωρεάν στο site του 
Μεγάρου, κάθε Τετάρτη και 
Σάββατο (9:30 μ.μ.), παραγω-
γές που τους ενθουσίασαν και 
ήθελαν πάντα να ξαναδούν 
ή απλώς δεν πρόλαβαν να τις 
παρακολουθήσουν, όταν αυτές 
παρουσιάζονταν στο ΜΜΑ.
 Ο κύκλος «Μένουμε σπίτι – 
Βλέπουμε Μέγαρο» αρχίζει το 
Σάββατο 4 Απριλίου στις 9:30 
μ.μ. με τη διαδικτυακή προ-
βολή της όπερας «Λούλου» του 
Άλμπαν Μπεργκ.

Φεστιβάλ Αθηνών 2020: Με αέρα ανανέωσης 
επενδύει στην τέχνη και την ελπίδα

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας: 
Προσφέρει δωρεάν ταινίες για παιδιά και νέους
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Σ
ύμφωνα με το γερμανικό ZDF, το θέμα με τη δι-
εξαγωγή των προημιτελικών, των ημιτελικών 
και των δύο μεγάλων τελικών του Champions 
League και του Europa League για την αγωνι-

στική περίοδο 2019-2020 δεν είναι μονάχα το φορμάτ 
και αν θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά και 
ένα σενάριο επέκτασης μέχρι και τον Αύγουστο!
Στο σενάριο που δημοσιεύεται, αναφέρεται πως θα 
εξεταστεί σαν ιδέα το ενδεχόμενο αν όλα κυλήσουν 
ομαλά και μπορεί να φιλοξενηθεί κανονικά κόσμος 
στο γήπεδο, να μεταφερθούν ακόμα περισσότερο τα 
εναπομείναντα παιχνίδια των δύο μεγάλων ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγου-
στο...

Αποφασισμένη η UEFA για τη συνέχεια 
των πρωταθλημάτων
Η UEFA είναι σίγουρη ότι θα μπορέσει να ολο-
κληρώσει τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλή-
ματα (Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλ-
λία και Ιταλία). Mετά από τη νέα τηλε-
διάσκεψη ανάμεσα στην ευρωπαϊκή 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τα 55 
κράτη - μέλη της, η ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναβάλ-
λονται επ’ αόριστον τα ματς των εθνι-
κών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
playoff για το EURO 2020, προκειμένου να εξοι-
κονομηθούν ημερομηνίες. Ετσι, ανάλογα με την πρό-
οδο στη μάχη για την καταπολέμηση του Covid-19 
και την απόφαση των αντίστοιχων κυβερνήσεων για 
το θέμα αυτό, αναμένεται ότι οι ομάδες μπορούν να 
ξαναρχίσουν προπονήσεις, ώστε να είναι έτοιμες τον 
Μάιο!
Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από τη σκέψη για την παράταση της σεζόν 
μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Το πρώτο αφορά τα συμβόλαια 
των παικτών που λήγουν στις 30 Ιουνίου. Ετσι, η FIFA 
είναι αποφασισμένη να δεχθεί την παράταση τους για 
όσο διαρκέσει η σεζόν, αν και η Ενωση των παικτών 
(FIFPro) απαίτησε αυτό να συμβεί με όλους τους παί-
κτες των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται τέλη 
Ιουνίου.

Η... συρρίκνωση της επόμενης σεζόν
Τι θα γίνει όμως με τη... συρρίκνωση του προγράμμα-
τος της επόμενης σεζόν; Οι ευρωπαϊκές λίγκες επεξερ-
γάζονται πλάνο με πολλά ματς στη διάρκεια των Χρι-
στουγέννων (στα πρότυπα της αγγλικής Boxing Day), 

κάτι το οποίο δεν βρήκε σύμφωνη ξανά την FIFPro. 
Βέβαια, όσο η πανδημία παραμένει εφιάλτης τόσο 
τα πλάνα θα αλλάζουν διαρκώς και διάφορες ομάδες 
εργασίας θα εξετάζουν τις όποιες αλλαγές χρειάζο-
νται.  Αξίζει να σημειωθεί, πως οι λίγκες και οι σύλ-
λογοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ακόμα και 
για σεζόν με πολύ λιγότερα παιχνίδια την επόμενη 
χρονιά. Αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί έπειτα από 
συνάντηση που θα έχουν: FIFA, UEFA, Ομοσπονδίες, 
FIFPro και ECA (ομοσπονδία συλλόγων).

Πρωθυπουργός Ολλανδίας: «Χωρίς πο-
δόσφαιρο μέχρι την 1η Ιουνίου»
Πάνω απ’ όλους και όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Στην 
Ολλανδία, όμως, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι βρίσκο-
νται σε κατάσταση σύγχυσης, μετά την δήλωση του 
Πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε, ότι το πρωτάθλημα 

δεν θα μπορέσει να επαναρχίσει, τουλάχιστον 
έως την 1η Ιουνίου.

Καταρχήν, οι σύλλογοι δεν θα μπορέ-
σουν σίγουρα να επιστρέψουν στις 
προπονήσεις τουλάχιστον έως τις 28 
Απριλίου, αφού επεκτάθηκαν μέχρι 
τότε οι περιορισμοί, στην μάχη κατά 
της εξάπλωσης του κορονοϊού και το 

κλείσιμο των αθλητικών κέντρων.
Η σύγχυση προκλήθηκε επειδή, αρχικά, 

η ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε ανακοινώ-
σει ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν βρίσκε-
ται μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων που θα χρει-
άζονταν ειδική άδεια για να επαναρχίσουν. Ο Ρούτε, 
όμως, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Λουτσέσκου: «Όταν περάσει ο κορονο-
ϊός, θα πρέπει να πάμε σε ψυχολόγους»
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναφέρθηκε στην κατάσταση 
που επικρατεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λόγω του 
κορονοϊού ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να 
στηρίξουν τις ομάδες τους.  
«Μετά τον κορονοϊό, όλοι θα πρέπει να επισκε-
φθούμε ψυχολόγους. Ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει 
να μένει σπίτι και ειδικά οι αθλητές. Θα πρέπει να 
έχουμε επικοινωνία, διότι θα τρελαθούμε όλοι στα 
σπίτια μας.
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν ότι χρειάζο-
νται για να δουλέψουν από το σπίτι και θα πρέπει να 
συνεχίσουν να το κάνουν. Επίσης οφείλουν να προ-
σέχουν την διατροφή τους. Θα πρέπει να παραμείνει 
καλή η φυσική τους κατάσταση»

SPORTSNEWS

Σε τηλεδιάσκεψη με τις 55 Ομοσπονδίες της η UEFA αποφάσισε ότι Απρίλιος, Μάιος είναι 
«χαμένοι» μήνες και ότι θα παιχτεί μπάλα το καλοκαίρι. Χωρίς κόσμο Champions, Europa League, 
τι γίνεται με τα συμβόλαια. 

UEFA: Champions και Europa 
League μέχρι και Αύγουστο!

Αισίως 16 χρόνια από εκείνη την Πρωταπριλιά που όλοι θα ήθελαν να 
είναι όντως ένα ψέμα. Κι όμως δεν ήταν. Ο Γιάννης Κυράστας, την 1η 
Απριλίου του 2004, έφυγε από τη ζωή...
Γεννημένος στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 1952, ξεκίνησε από τα τμή-
ματα υποδομής του Ολυμπιακού και έκανε το ντεμπούτο του με την 

πρώτη ομάδα εναντίον της Καβάλας, στις 10 Δεκεμβρίου 1972. Με τους «ερυ-
θρόλευκους» αγωνίστηκε συνολικά σε 223 αγώνες εκ των οποίων οι 16 ήταν 
ευρωπαϊκοί και κατέκτησε 5 πρωταθλήματα (173, 1974, 1975, 1980, 1981) και 
3 κύπελλα (1973, 1975, 1981).
Το 1981 ο Κυράστας, μαζί με τον Μάικ Γαλάκο, διέβησαν τον Ρουβίκωνα, 
φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με τους «πράσινους» αγωνίστηκε 
συνολικά σε 145 αγώνες. Οι 14 από αυτούς ήταν ευρωπαϊκοί και ανάμεσα 
τους ήταν και η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού στις 4 καλύτερες ομά-
δες του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985. Κατέκτησε ακόμα 2 πρωταθλή-
ματα (1984, 1986) και 3 κύπελλα (1982, 1984, 1986). Αποτελεί μοναδική 
περίπτωση, που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή, αφού 
παρότι προήλθε απ’ τον Ολυμπιακό αγαπήθηκε ιδιαίτερα απ’ τους φιλάθλους 
του «αιώνιου» αντιπάλου του, δίχως ποτέ να προκαλέσει με τη συμπεριφορά 
του ένθεν κι ένθεν. Τον Νοέμβριο του 1986 έπαιξε για τελευταία φορά με τον 
Παναθηναϊκό, απέναντι στον Άρη, «κρεμώντας» τα παπούτσια του.
Έξω απ’ τις 4 γραμμές του γηπέδου, με τη φόρμα του προπονητή, ο Κυράστας 
έδειξε πως μπορούσε να καταφέρει αντίστοιχα πράγματα απ’ την άκρη του 
πάγκου. ΑΕ Μεσολογγίου, Εθνικός, Πανηλειακός, Προοδευτική, Πανιώνιος, 
Ηρακλής και φυσικά ο Παναθηναϊκός ήταν οι ομάδες που κοούτσαρε μέχρι 
τον θάνατο του.
 Ως προπονητής του Παναθηναϊκού είχε δύο θητείες. Στην πρώτη (1999-2000) 
έφτασε μια «ανάσα» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ παρότι δεν 
πήρε κάποιο τίτλο με το «τριφύλλι», βραβεύτηκε με τον τίτλο του καλύτερου 
προπονητή της σεζόν απ’ τον ΠΣΑΠ. Στη δεύτερη παρουσία του (2001-2002) 
δημιούργησε έναν Παναθηναϊκό που τα κατάφερνε εξαιρετικά στην Ευρώπη, 
βάζοντας τις βάσεις για την ομάδα που έφτασε ένα «βήμα» πριν τα ημιτελικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ, με τον Σέρχιο Μαρκαριάν, ο οποίος τον είχε αντικαταστή-
σει στα μέσα της χρονιάς.
Πρόωρα, μόλις τα 52 του, ήρθε αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Στις 5 Μαρτίου 2004 ο Κυράστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας προ-
σβληθεί από σηψαιμία. Η πορεία της υγείας του παρουσίασε αρκετές μετα-
πτώσεις και ενώ η κατάστασή του άρχισε κάποια στιγμή βελτιώνεται, επιπλο-
κές του στέρησαν τη ζωή την Πρωταπριλιά του 2004. Ο θάνατος του προκά-
λεσε θλίψη στους απανταχού Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους, αφού όλοι ανα-
γνώριζαν στο πρόσωπο του έναν έντιμο, ταλαντούχο και ωραίο άνθρωπο...
Μάλιστα, η μετέπειτα κατάκτηση του νταμπλ από τον Παναθηναϊκό την περί-
οδο 2003-04 αφιερώθηκε από πολλούς ποδοσφαιριστές και μη, σε αυτόν με 
το σύνθημα «Αυτή η κούπα, θα φτάσει στα άστρα, για τον Γιάννη τον Κυρά-
στα».
Ακόμα και αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του, το ελληνικό ποδόσφαιρο και η 
οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν τον λησμόνησε. Στις 2 Φεβρουαρίου του 
2008, όταν ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, στη γιορτή που 
πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Γιάννης Κυράστας τιμήθηκε εν 
τη απουσία του, για την προσφορά του στο σύλλογο, με τη σύζυγο του, Ρούλα, 
να παραλαμβάνει το βραβείο...

Κυράστας: 16 χρόνια από 
την Πρωταπριλιά που δεν 
ήταν αστεία... 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Γ
ια την κατάσταση στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο και την κοινωνία γενικότε-
ρα λόγω που πλήττετε λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, αλλά και τον 

Πανιώνιο μίλησε ο Παναγιώτης Κόρμπος 
στο «Panionianea Radio». Οπου και τόνισε 
πως θα μείνει στην ομάδα, ακόμη και αν υ-
ποβιβαστεί.
-Παναγιώτη αρχικά πες μας πως βιώνεις 
και εσύ αυτή την δύσκολη κατάσταση που 
ζούμε πλέον;
«Σίγουρα βιώνουμε μία πολύ δύσκολη 
κατάσταση. Το να μην μπορείς να βγεις έξω, 
να πεθαίνουν συνάνθρωποι μας, να υπάρ-
χει κόσμος στα νοσοκομεία κλπ, είναι μία 
πολύ δυσάρεστη κατάσταση που ζούμε. 
Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι 
να μένουμε σπίτι, να σεβόμαστε την κατά-
σταση, να προσέχουμε να μην πάθουμε κάτι 
εμείς και η οικογένεια μας. Μπορεί να το 
έχουμε χωρίς συμπτώματα και να το μετα-
δώσουμε σε κάποιον άλλον, θέλει πολύ 
προσοχή».
-Είστε σε επαφή οι ποδοσφαιριστές και 
γενικότερα η ομάδα μεταξύ σας;
«Μιλάμε με όλα τα παιδιά, μιλάμε και μέσω 
viber με την ομάδα που έχουμε. Ο 
κ. Βόκολος και ο κ. Καλαποθα-
ράκος μας έστειλαν το πρό-
γραμμα να το κάνουμε, όσο 
μπορεί βέβαια μπορεί να το 
κάνει ο καθένας. Γιατί είναι 
δύσκολες οι μετακινήσεις 
και δεν έχουν όλοι οι αθλη-
τές κοντά τους ένα γήπεδο να 
τρέξουν. Προσπαθούμε να κρα-
τηθούμε σε ένα καλό επίπεδο όσο 
μπορούμε».
-Πως βλέπεις το ενδεχόμενο έστω και αργά 
να γίνουν οι αγώνες κατάταξης του πρωτα-
θλήματος;
«Αν πάρουν απόφαση να γίνουν τελικά 
τα play off και τα play out θα χρειαστούμε 
σίγουρα 4 εβδομάδες προετοιμασίας. Δεν 
μπορείς  να πεις στον ποδοσφαιριστή σε 
10-15 μέρες παίξε, γιατί θα υπάρχει κίνδυ-
νος να πάθουμε τραυματισμούς. Εκείνοι 
ξέρουν τι απόφαση θα πάρουν, απλά πρέ-
πει να σκεφτούν και την υγεία των ποδο-
σφαιριστών».
-Είναι η φετινή η δυσκολότερη σεζόν της 
καριέρας σου στον Πανιώνιο;
«Είμαι πέντε χρόνια στην ομάδα, το 2015 
όταν ήρθα τον Ιανουάριο η ομάδα ήταν 
κάτω από την ζώνη υποβιβασμού και τότε 

έπεφταν τέσσερις ομάδες. Καταφέραμε και 
σωθήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι με ισο-
βαθμία με το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα 
στον ΠΑΟΚ. Πίστευα ότι εκείνη ήταν η πιο 
δύσκολη χρονιά, όμως η φετινή σεζόν είναι 
ακόμα πιο δύσκολη. Πολλά φταίνε. Σίγουρα, 
τόσο καιρό δεν έχω βγει να μιλήσω. Αν 
και έχω δεχτεί πολλές ερωτήσεις από τον 
κόσμο. Πολλά φταίνε. Σίγουρα ότι χάσαμε 
τέσσερα παιδιά από την αρχη της χρονιάς, 
τον Κούρντι, τον Μανιάτη  και τους τραυ-
ματίες Μαξίμοβιτς Άρσε. Μας στοίχησαν οι 
απουσίες τους. Χάσαμε πολύ σε εμπειρία. 
Δεν είναι όμως δικαιολογία αυτό. Δεν θέλω 
να πω κάτι παραπάνω, περιμένω πρώτα 
να τελειώσει η χρονιά. Πάντως αυτά που 
διαβάζω και αυτά που ακούω δεν έχουν 
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θέλω 
να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πούμε ότι 
είναι να πούμε. Δεν θέλω να κάνω κανένα 
κακό στον Πανιώνιο, είμαι τόσα χρόνια στην 
ομάδα και την έχω αγαπήσει. Ειχα την τιμή 
να είμαι αρχηγός της».
-Έχεις χτίσει μία ιδιαίτερα σχέση με τον 
κόσμο του Πανιωνίου. Πες μου γι’ αυτό...
«Το έχω πει αρκετές φορές, θέλω όταν στα-

ματήσω το ποδόσφαιρο το όνομα 
μου που έχω πάρει από τον 

πατέρα μου να συνεχιστεί έτσι 
όπως το πήρα. Όταν ολοκλη-
ρώσω την καριέρα μου με 
νοιάζει να με θυμούνται με 
τις πράξεις μου και σαν καλό 

άνθρωπο, όχι αν ήμουν ή 
δεν ήμουν καλός ποδοσφαιρι-

στής. Με τον κόσμο του Πανιω-
νίου, αυτό που σεβάστηκε περισσό-

τερο απ’ όλα είναι ότι μου είπαν οι οπαδοί 
του συλλόγου πως το πιο σημαντικό πράγμα 
είναι η αξιοπρέπεια τους και επειδή το έχω 
και εγώ αυτό, αυτό προσπαθώ να περάσω 
και στα παιδιά μου και έτσι ταίριαξα μαζί 
τους από την αρχή και τους σεβάστηκα από 
την αρχή. Καταλαβαίνω και την γκρίνια τους 
και ότι με γιούχαραν κάποιες φορές, τα 
καταλαβαίνω όλα. Είναι όλα μέσα στο παι-
χνίδι. Έχουν στεναχωρηθεί γιατί ο Πανιώ-
νιος είναι όλη τους η ζωή και γι’ αυτό δεν 
αντιδρώ και δεν λέω κάτι. Εγώ το λέω και 
στα παιδιά στα αποδυτήρια, το παρελθόν 
είναι παρελθόν, αν μείνουμε εκεί το χάσαμε 
το παιχνίδι. Πρέπει να κοιτάμε το παρόν 
και το μέλλον. Για μένα το τι έκαναν όλο το 
χρόνο όσον αφορά για μένα και την ομάδα 
το δέχομαι».

Κόρμπος: «Θα μείνω και να 
πέσει ο Πανιώνιος» 

Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό που 
δεδομένα στοίχισε, η Ένωση άφησε 
πίσω της τον ΠΑΟΚ στην κατάταξη 
της UEFA και μπορεί να ελπίζει στο 
top-50!

Ο 
Ανδρέας Δημάτος με ανάρτησή 
του στο facebook, εξέτασε τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα της ΑΕΚ, η 
οποία, παρά το γεγονός ότι δεν 

είχε συμμετοχή σε ομίλους ευρωπαϊκής δι-
οργάνωσης τη φετινή σεζόν κατάφερε να 
αφήσει πίσω της τον ΠΑΟΚ!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Διευθυ-
ντής Επικοινωνίας της ΑΕΚ, «η Ένωση θα 
τερματίσει την εφετινή σεζόν στη θέση 92 
στη βαθμολογία της UEFA, αλλά θα ξεκινή-
σει την επόμενη στη θέση 71 και αυτό γιατί 
θα βγάλει από την τρέχουσα 5ετία της την 
τελευταία μηδενική σεζόν της ευρωπαϊκής 
της απουσίας. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ θα τερ-
ματίσει την εφετινή σεζόν στη θέση 72 της 
UEFA αλλά επειδή θα βγάλει τη δεύτερη 
καλύτερη σεζόν της 5ετίας του, στο ξεκί-
νημα της επόμενης σεζόν θα βρεθεί στη 
θέση 81».
Επίσης στην ανάρτησή του ο Δημάτος επι-
σημαίνει πόσο σημαντικές θα είναι οι δύο 
επόμενες σεζόν για την ΑΕΚ στην Ευρώπη, 
καθώς θα βγάλει τις δύο μηδενικές χρονιές 
που τις απομένουν με στόχο την επιστροφή 
της στο ευρωπαϊκό top-50!
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημά-
του:
Με την ελπίδα ότι η μπάλα δεν θα αργήσει 
να κυλήσει και πάλι στο χορτάρι...
Με την ευχή ότι όλοι θα βγούμε καλά και 
δυνατοί και από αυτή τη δοκιμασία σε όλα 
τα επίπεδα...
Με δεδομένο ότι η τρέχουσα και η επό-
μενη αγωνιστική σεζόν εκ των πραγμάτων 
θα έρθουν πολύ κοντά...
Ας εξετάσουμε λίγο τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα για την ΑΕΚ, τα οποία περικλείονται 
στις εξής επικεφαλίδες:
1) Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στη διάρ-
κεια της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν με τον 
πρόωρο αποκλεισμό από το Europa League 
να ανέβει ακόμα περισσότερο στη βαθμο-
λογία της UEFA και από τη θέση 92 στην 
οποία ολοκληρώνει τη σεζόν να βρισκόταν 
20 με 30 θέσεις πιο ψηλά με μια αξιοπρεπή 
παρουσία στη φάση των ομίλων

2) Η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο ακόμα 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις δύο προ-
σεχείς ευρωπαϊκές σεζόν, που θα καθο-
ρίσουν και το πόσο επιτυχημένη θα είναι 
τελικά η επιστροφή της στις διοργανώσεις 
της UEFA. Kαι εφέτος και του χρόνου θα 
βγάλει σχεδόν μηδενικές σεζόν και ο στό-
χος της επιστροφής στο top-50 είναι κάτι 
παραπάνω από εφικτός
3) Εστω και έτσι και παρά τον πρόωρο εφε-
τινό αποκλεισμό η ΑΕΚ έχει καταφέρει να 
καλύψει ένα μεγάλο χάντικαπ και από εκεί 
που είχε βρεθεί στο βυθό της βαθμολογίας 
της UEFA (Θέση 208), έχει ήδη ανέβει στη 
δεύτερη θέση της ελληνικής βαθμολογίας 
ξεπερνώντας τον ΠΑΟΚ!
4) Από τη στιγμή που επέστρεψε στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις η ΑΕΚ είναι δεύτερη 
σε συγκομιδή ευρωπαϊκών βαθμών πίσω 
από τον Ολυμπιακό και με δέκα πόντους 
περισσότερους από τον ΠΑΟΚ!
Η ΑΕΚ θα τερματίσει την εφετινή σεζόν στη 
θέση 92 στη βαθμολογία της UEFA, αλλά 
θα ξεκινήσει την επόμενη στη θέση 71 και 
αυτό γιατί θα βγάλει από την τρέχουσα 
5ετία της την τελευταία μηδενική σεζόν της 
ευρωπαϊκής της απουσίας.
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει την εφε-
τινή σεζόν στη θέση 72 της UEFA αλλά 
επειδή θα βγάλει τη δεύτερη καλύτερη 
σεζόν της 5ετίας του, στο ξεκίνημα της επό-
μενης σεζόν θα βρεθεί στη θέση 81
Η διαφορά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είναι στα επί-
πεδα του κάτι λιγότερο από μία ευρωπα-
ϊκή νίκη
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
στη θέση 34 και με τα σημερινά δεδομένα 
θα ξεκινήσει του χρόνου από την ίδια περί-
που θέση γιατί η φετινή του συγκομιδή 
λογικά θα ισοδυναμεί με αυτή της σεζόν 
που θα βγάλει από την πενταετία του. 
Βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει το περιθώριο 
να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εφε-
τινή ευρωπαϊκή του συγκομιδή
Η ΑΕΚ και φέτος αλλά και του χρόνου θα 
βγάλει σχεδόν μηδενικές σεζόν από την 
5ετία της (του χρόνου θα βγάλει τον ένα 
βαθμό του αποκλεισμού από τη Σεντ Ετιέν 
στον τρίτο προκριματικό του Europa της 
σεζόν 2016-17), κάτι που σημαίνει ότι 
έχει μπροστά της δύο σεζόν για να επα-
νέλθει στην ευρωπαϊκή της κανονικότητα, 
αλλά και να καλύψει τη χαμηλή εφετινή της 
συγκομιδή

Η ΑEK ξεπερνά τον ΠΑΟΚ στην 
κατάταξη της UEFA και «βλέπει» 
το Τοp-50
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Οι αθλητικές ομάδες του Τορόντο 
δημιουργούν το Team Toronto Fund

Και τα υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας του χόκεϊ του Τορόντο πρόκειται να περικόψουν 
τις αμοιβές τους λόγω του του COVID-19, και το κλείσιμο των αθλητικών και ψυχαγωγι-
κών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μια μικρή ανακοίνωση προς τους υπαλλήλους του 
MLSE από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Michael Friisdahl δημοσίευσε το 
Canadian Press και περιγράφει τις εθελοντικές μειώσεις των αμοιβών καθώς και άλλα μέτρα 
που βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκληθεί στο σύλλογο λόγω 
της πανδημίας. Οι περικοπές μισθών επηρεάζουν τον Friisdahl και άλλα οκτώ κορυφαία 
στελέχη, που κυμαίνονται από τον επικεφαλής οικονομικό λειτουργό μέχρι τον υπεύθυνο 
μάρκετινγκ.

Σε καραντίνα το Τορόντο μέχρι 30 
Ιουνίου, πρόβλημα για Ράπτορς

Τ
ο Τορόντο αποφάσισε να μπει σε... καραντίνα μέχρι τις 30 Ιουνίου, με 
τις αρχές να απαγορεύουν όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις, κάτι που ενδε-
χομένως να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα για τους Τορόντο Ράπτορς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι αρχές της πόλης του Καναδά αποφάσισαν 

γενική καραντίνα για τους επόμενους τρεις μήνες, ώστε να εμποδίσουν την εξά-
πλωση του κορωνοϊού. Οπότε τέλος σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση μέχρι 
τις 30 Ιουνίου, κάτι που ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα στους Ράπτορς. Αυτό 
βέβαια εφόσον το ΝΒΑ ξεκινήσει πριν από τις 30 Ιουνίου, με τους Πρωταθλητές 
να μην μπορούν να αγωνιστούν στο γήπεδο τους. Εφόσον επίσης οι αγώνες γί-
νουν κανονικά και δεν προχωρήσει το σχέδιο για την διεξαγωγή των παιχνιδιών 
σε μία πόλη και χωρίς την παρουσία φιλάθλων. 

Ο Καναδός Ολυμπιονίκης Μπρους Κιντ, ο 
οποίος είναι σήμερα καθηγητής κινησιολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε 
ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώ-
νες του Τόκιο, που η ΔΟΕ αποφάσισε την 
μετάθεση για το 2001, θα επαναφέρουν τον 
κόσμο σε ένα αναζωογονημένο πνεύμα του 
Ολυμπισμού – το ιδανικό, αφού ο αθλητισμός 
πρέπει να διεξάγεται στην υπηρεσία της κοι-
νωνικής ανάπτυξης του ανθρώπου, τη διεθνή 
κατανόηση και την ειρήνη.
«Αγωνίστηκα στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 1964 στο Τόκιο», γράφει στο 

theconversation.com. «Οι Αγώνες διοργανώθηκαν ως το αποκορύφωμα ενός πολυετούς 
σχεδίου για την ανοικοδόμηση του Τόκιο και της ιαπωνικής κοινωνίας μετά την καταστροφή 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο ατομικών βομβών και την επακόλουθη κατοχή της χώρας 
από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο παλιός δρομέας.
Και πρόσθεσε: «Οι διοργανωτές δημιούργησαν όμορφα νέα στάδια και πάρκα, άνοιξαν 
νέους αυτοκινητόδρομους και εισήγαγαν σπουδαίες νέες τεχνολογίες, όπως η έγχρωμη 
τηλεόραση και το τρένα υψηλής ταχύτητας, που αναζωογόνησαν τον αθλητισμό, τη φυσική 
αγωγή και τις υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.
Είμαι βέβαιος ότι αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο προγραμματίστηκαν εκ νέου για να 
αποτελέσουν μια γιορτή του Ολυμπισμού, δεν θα χάσουν και τον αθλητικό τους χαρακτήρα».

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Κιντ: «Η μετά κορονοϊό εποχή θα 
είναι γιορτή του Ολυμπισμού»
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Ο Γιώργος Αϊβάζογλου είναι ο 
άνθρωπος που έχει καταγγείλει την 
μεταβίβαση των μετοχών στην ΠΑΕ 
Τρίκαλα.

Έ
τσι ο πρόεδρος του ΑΟΤ τοποθετή-
θηκε στην εκπομπή του Κυριάκου 
Θωμαΐδη και απάντησε τόσο στον 
νομικό, Κίμωνα Ευαγγελάτο που 

εκπροσωπεί τον αδελφό του όσο και στον 
Παναγόπουλο που αποκάλυψε το θέμα.
Αρχικά ο Ηλίας Άιβάζογλου σημείωσε: 
Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα.. Άκουσα 
το συνήγορο του οποίου ακόμη δεν 
κατάλαβα πια παρατυπία στον φάκελο 
της μεταβίβασης των μετοχών. Θα απα-
ντήσουμε σε ένα ένα δεν θα τα κάνουμε 
αχταρμα για να αφήνουμε υπονοούμενα.
Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία του αδερφού 
του στο φάκελο:
Δεν απαιτείται. Ποιος νόμος το λέει. 
Έχουμε μάλλον παρανομήσει τόσο πολ-
λοί άνθρωποι που είναι να μας δέσουν 
και να πάμε φυλακή. Βεβαίως και ήξερε. 

Δεν θα κάτσω να αποδείξω ότι δεν είμαι 
ελέφαντας. Τα αποδεικτ ικά σ τοιχεία 
τα έχω συγκεντρωμένα. Θα σας στείλω 
φωτογραφίες στο γήπεδο, στα γραφεία 
της ΠΑΕ. Δεν χρειάζεται όμως να το απο-
δείξω.
Το θέμα είναι αν απαιτείται δικό του ποι-
νικό μητρώο. Δεν απαιτείται. Άρα δεν 
χρειάζεται να είναι μέσα στο φάκελο. 
Όταν η αγορά γίνεται από νομικό πρό-
σωπο απαιτείται μόνο το ποινικό μητρώο 
του νόμιμου εκπροσώπου ο οποίος παρί-
σταται για την αγορά των μετοχών που 
στην προκειμένη περίπτωση είμαι εγώ. 
Όχι ότι ο αδελφός μου δεν έχει καθαρό 
ποινικό μητρώο. Αλλά σίγουρα δεν απαι-
τείται. Από την στιγμή που εκπροσω-
πούσα εγώ την autodeal δεν χρειαζόταν 
να πάρω κανένα οκ , από κανένα αδερφό 
μου, από κανένα μέτοχο, είμαι νόμιμος 
διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος στην 
Autodeal, προέβη στην αγορά των μετο-
χών , εν γνώση του αν και δεν χρειάζε-
ται καν να το αναφέρω αυτό , κατέθεσα 
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα . Δεν υπάρ-

χει πιο πλήρης φάκελος από τον δικό μας 
στην ΕΕΑ. Δεν είμαι νομικός. Εσείς που 
είστε νομικός διαβάστε μου το νόμο. Αν 
όλοι οι μέτοχοι της Autodeal είναι 100 και 
έχουν 1 τις 100 ο νόμος απαιτεί να πάμε 
100 ποινικά μητρώα;
Ακούω για 5 μετόχους τι άλλο κινέζικο θα 
ακούσω. Είμαστε δύο κατά 50 τις 100. Να 
το δούμε και αυτό. Δεν υπονοείται ότι ο κ. 
Γιώργος Αϊβάζογλου έχει κάποιο κόλλημα. 
Απόκλιση ενός εκατομμυρίου στον ισο-
λογισμό; Είναι πολύ γενικό. Όχι θεωρώ 
δεν υπάρχει. Ο ισολογισμός είναι ένας. Τι 
ένα εκατομμύριο, λιγότερα κέρδη, δαπά-
νες, χρέη, απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό. 
Φαντάζομαι πως όχι έχουν περάσει τόσοι 
μήνες αλλά είμαι σίγουρος.
Σε απάντηση προς τον Παναγόπουλο για 
το αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει συναί-
νεση του αδερφού του και μάλιστα να το 
αμφισβητεί εκ των υστέρων ο κ. Αϊβάζο-
γλου απάντησε:
Όπως γ ια οποιαδήποτε άλλη νομική 
πράξη μπορεί να κάνει η autodeal με 
εκπρόσωπο και μόνον υπογραφών τον 
Γιώργο Αϊβάζογλου ετσι μπορεί να κάνεις 
και ο Ηλίας Αϊβάζογλου. Αν πουλήσω 
ένα όχημα, η θέλω να αγοράσω ένα ακί-
νητο η θέλω να αγοράσω μετοχές μιας 
άλλης εταιρείας. Πουθενά δεν απαιτείται 
η συναίνεση του ενός για τον άλλο. Οι μέτο-
χοι έχουν ορίσει ΔΣ και αυτοί έχουν ορίσει 
διευθυνων συμβούλους . Εγώ είμαι ο διευ-
θύνων σύμβουλος, εγώ εκπροσωπώ την 
εταιρεία και εγώ μπορώ να κάνω οποια-
δήποτε πράξη χωρίς να δεσμεύω την επι-
χείρηση.
Τελικά τι μάθατε (απευθυνόμενος στον 
Παναγόπουλο για το αν δωροδοκήθηκε ο 
Αρκουδης) πήρε τα χρήματα. Πήρε η δεν 
πήρε; Πως δεν σας ενδιαφέρει. Είναι δυνα-
τόν. Εκείνη την στιγμή θα έπαιρνα στροφή 
και θα έφευγα. Εκείνη τη στιγμή. Αν δεν 
πήρε πως προχώρησε την μεταβίβαση των 
μετοχών ο κ. Αρκούδης. Αν πήρε να μας το 
καταγγείλει ο κ. Παναγόπουλος. Πήρε η δεν 
πήρε; Εννοείται ότι υπάρχει φορολογική 
ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερό-
τητα. Όχι του δισεκατομμυρίου (σ.σ ειρω-
νικά για τον ισολογισμό). Υπάρχουν όλα 
αυτά. Να μας πει ο κ. Ευαγγελάτος. Υπάρ-
χουν η όχι. Πάντα είχε η autodeal φορολο-
γική ενημερότητα και ο Ηλίας και ο Γιώργος 
(κάτι που παραδέχθηκε και ο Ευαγγελάτος 
πως υπάρχουν τα έγγραφα του Ηλία Αϊβά-
ζογλου).
Για τις σχέσεις που έχει με τον αδελφό του: 
Το όλο πρόβλημα είχε προκύψει από τον 
Φεβρουάριο του 20 όταν υπήρξαν κάποιες 
ενδοεταιρικές τριβές μεταξύ εμού και του 
κ. Γιώργου. Εκβιασμού θα το έλεγα. Μια 
κίνηση για λόγους εντυπωσιασμού και 
μόνο ηταν να δημιουργήσουν ένα προ-
βλημα στην μεταβίβαση των μετοχών της 
ΠΑΕ για να αναδείξουν πιθανή κακοδιαχεί-
ριση. Θα σας στειλω στοιχεία, φωτογρα-
φίες, άρθρα με συμμετοχή του κ. Γιώργου 
Αϊβάζογλου στα παιχνίδια της ΠΑΕ Τρίκαλα, 
στις συνελεύσεις, στους πανηγυρισμούς 
και θα δούμε αν τελικά ο κ.Γιωργος Αϊβά-
ζογλου είναι φίλαθλος, του αρέσει το ποδό-
σφαιρο, ήξερε για τα Τρίκαλα, αν ερχόταν 
στο γήπεδο, αν πανηγύριζε στις χαρές, αν 

λυπόταν για τις λύπες και αν γνώριζε την 
συμμετοχή της Autodeal στην ΠΑΕ Τρίκαλα. 
Όλα είναι στην κρίση του κάθε δικαστή.
Όλα είναι δημοσιευμένα πολύ πριν τις 3 
Οκτωβρίου ότι η Autodeal αγοράζει αλλά 
μάλλον δεν βολεύει. Είναι δημοσιευμένα 
τα νέα εκεί που είναι δημοσιευμένες οι 
φωτογραφίες του Γιώργου Αϊβάζογλου. Και 
τα δεδομένα. Ότι η Autodeal έχει εξαγο-
ρασει τον ΑΟ Τρίκαλα. Αν δεν ζει σε αυτό 
τον πλανήτη και ζει σε άλλο ΟΚ. Οι ενδο-
εταιρικές ξεκινήσανε τον Φεβρουάριο 
του 20.Στείλατε ένα εξώδικο για αντιπερι-
σπασμό και μόνο το οποίο δεν έχει καμία 
βάση. Θα αποδειχθεί και άιντε παρακάτω. 
Θα δούμε αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέ-
σεις. Και σήμερα αν με καλούσε η ΕΕΑ θα 
της τα παρείχα. Δεν χρειαζόταν το ποινικό 
μητρώο του αδερφού μου. Τον κ. Χάρη Γρη-
γορίου θα μπορούσατε να τον καλέσετε 
και να ακούσετε την άποψη των δικών μου 
νομικών.

Ενισχύει το νοσοκομείο Λευκά-
δος ο Τηλυκράτης
Τη δική του σπουδαία κίνηση στη μάχη 
κατά του κορονοϊού έκανε ο Τηλυκράτης.
Αναλυτικά:
Ο Τηλυκρατης ενισχύει το νοσοκομείο Λευ-
κάδος στη μάχη για τον Κορωνοιό!
Η ομάδα-οικογένεια του Τηλυκράτη ενώνει 
τις δυνάμεις της με τους εργαζόμενους στο 
Νοσοκομείο Λευκάδας θέλοντας να τους 
θωρακίσει στην μάχη που δίνουν για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από τον covid-
19.
Ετσι έπειτα από ομόφωνη απόφαση και 
συντονισμένες ενέργεις του Δ.Σ.κατάφερε 
να εξασφαλίσει υλικά τα οποία αποτελούν 
μέτρα προστασίας των εργαζομένων όπως 
μάσκες ffp2,πρωστατευτικές προσωπί-
δες με καπέλλο και φόρμες εργασίας ολό-
σωμες.Τα ανωτέρω υλικά παραδόθηκαν 
σήμερα από αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στη 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών του 
Νοσοκομείου Λευκάδος.
Μένουμε Σπίτι-Ολοι Μαζί θα νικήσουμε.
Το Δ.Σ. του Τηλυκράτη

Μωυσίδης: «Οι Έλληνες είναι 
μαθημένοι στα δύσκολα»
Ο κεντρικός αμυντικός του Εδεσσαϊκού, 
Σεραφείμ Μωυσίδης μίλησε στην εφημε-
ρίδα «Metrosport» για την κατάσταση με 
τον κορονοϊό.
Ο 29χρονος και εκ των αρχηγών του Εδεσ-
σαϊκού, Σεραφείμ Μωυσίδης, δήλωσε για 
την όλη κατάσταση.
«Ολη μέρα είμαστε σπίτι. Χρόνος κυρίως 
με την οικογένεια. Εχω μία κορούλα, 
τη Μαριλένα. Σίγουρα, είναι ζόρικα για 
όλους. Είναι, όμως, αναγκαίο να μείνουμε 
σπίτι. Πρέπει ασφαλώς να τηρούμε τα 
μέτρα προστασίας, ωστόσο από την άλλη 
πλευρά, δεν χρειάζεται πανικός. Θέλει 
ψυχραιμία.
Είναι δοκιμασία. Θεωρώ, όμως, ότι οι 
Ελληνες είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα.
Δεν το βάζουμε κάτω και έτσι πρέπει να 
κάνουμε και τώρα, για να μπορέσουμε 
ξανά να μπούμε σταδιακά, σιγά-σιγά, 
όταν τελειώσει όλο αυτό, στη φυσιολο-
γική ροή των πραγμάτων».

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Κατήγγειλε εκβιασμό ο Αϊβάζογλου

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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Ο Κοστέλ Παντιλίμον έκανε δηλώσεις σε ΜΜΕ της Ρουμα-
νίας για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί λόγω του 
Κορωνοϊού.
Αναλυτικά:

Για την καραντίνα: «Κάποιος από την Κύπρο είχε τον ιό και δεν το 
γνώριζε, ήταν ασυμπτωματικός, ωστόσο οι Αρχές φρόντισαν να 
σταματήσουν τα πάντα εδώ και καιρό, λαμβάνοντας άμεσα δρα-
στικά μέτρα. Βρισκόμαστε κλειδωμένοι στο σπίτι εδώ και τέσ-
σερις ημέρες και από χθες βγαίνουμε μόνο μία ώρα την ημέρα. 
Πρέπει να στείλουμε SMS στις κυπριακές αρχές. Αυξήθηκαν οι 
απαγορεύσεις, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ολοένα και περισ-
σότερο».
Για τις δυσκολίες: «Αυτά που γίνονται είναι σενάρια που βλέπαμε 
μόνο σε ταινίες. Σκέφτεσαι ότι μετά από δύο ώρες όλα θα τελειώ-
σουν και θα βρεθείς πίσω στην κανονική ζωή. Είναι περίεργο για 
τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Είναι 
δύσκολο να σκεφτείς άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα 
θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Για 
καλή μου τύχη, έχω ένα δωμάτιο όπου μπορώ να κάνω ασκήσεις. 
Αρχίσαμε να κάνουμε online εκπαίδευση. Κανείς δεν ξέρει πόσο 
καιρό θα πάρει αυτή η… τρέλα».
Για τους μισθούς:  «Μου φαίνεται αρκετά νωρίς για να δεχθούμε 
αυτό το μέτρο της μείωσης των μισθών. Αν αυτή η κατάσταση 
συνεχιστεί σε μια μακρύτερη περίοδο, οι παίκτες θα το αντιλη-
φθούν σίγουρα, αλλά τώρα φαίνεται γελοίο, δεν μου φαίνεται 
φυσιολογικό. Αλλά δεν είναι στο χέρι των ανθρώπων που πραγ-
ματοποίησαν επενδύσεις, οι οποίοι περίμεναν ένα κέρδος… Εάν 
η περίοδος της κρίσης επεκταθεί και άλλους μήνες, είμαι πεπει-
σμένος ότι κανείς δεν θα πει όχι».
Για την Ομόνοια: «Ήθελα να αλλάξω λίγο ατμόσφαιρα, ήθελα να 
δοκιμάσω κάτι άλλο. Προσαρμόστηκα αρκετά γρήγορα, είχα επί-
σης μερικούς συμπαίκτες με τους οποίους έπαιξα σε ομάδες στην 
Αγγλία. Ήταν εντάξει, δυστυχώς δεν ξεκίνησα καλά, όμως συνε-
χίζω καλά».

«Καλούμε τις ομάδες να πληρώσουν τους μισθούς 
Φεβρουαρίου»
Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΠΑΣΠ στην οποία καλεί τις ομάδες να 
καταβάλουν τους μισθούς Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά:
«Το 50% των ομάδων της α΄ κατηγορίας και το 69% της β΄ κατηγο-
ρίας οφείλουν δεδουλευμένα στους παίκτες τους.
Σημαντικές δυσκολίες προκαλεί στους ποδοσφαιριστές και ιδι-
αίτερα στη μεγάλη πλειοψηφία οι οποίοι είναι χαμηλά ή χαμηλό-
τερα αμειβόμενοι, το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ομάδων 
της α΄ και της β΄ κατηγορίας οφείλει στους ποδοσφαιριστές τα 
δεδουλευμένα Φεβρουαρίου!
Συγκεκριμένα, έξι από τις δώδεκα ομάδες (50%) της α΄ κατηγο-
ρίας (!) δεν έχουν ακόμη καταβάλει τους μισθούς Φεβρουαρίου 
στους παίκτες τους, ενώ ακόμη πιο μεγάλος είναι ο αντίστοιχος 
αριθμός στη β΄ κατηγορία, όπου έντεκα από τις δεκαέξι ομάδες 
(69%) ακόμη οφείλουν τους μισθούς Φεβρουαρίου στους ποδο-
σφαιριστές τους!
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) καλεί τις 
ομάδες όπως προχωρήσουν τάχιστα στην καταβολή των δεδου-
λευμένων των παικτών».

Ο Τόμας Ντολ από τη στιγμή που έφυγε 
από τον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην Ουγγαρία 
παρακολουθώντας τις εξελίξεις με τον 
Κορωνοϊό, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ο 
έμπειρος προπονητής σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, 
σημείωσε πως αγχώνεται για τα κρούσματα 
στη Γερμανία.

Ο
ι δηλώσεις:
Πως περνά ο Γερμανός προπονητής: «Επέ-
στρεψα στην Ουγγαρία από τα τέλη Δεκεμ-
βρίου και είμαι εδώ από τότε. Αισθάνομαι 

καλά να είμαι στην Ουγγαρία, την οποία θεωρώ ως το 
νούμερο ένα σπίτι μου. Στο σπίτι προσπαθώ να παρα-
κολουθώ τις εξελίξεις, βλέπω τηλεό-
ραση και διαβάζω βιβλία. Επικοι-
νωνώ καθημερινά με τις αδερ-
φές μου, τους γονείς μου και 
τους φίλους μου».
Πως αντιμετωπίζει την κατά-
σταση με τον κορωνοϊό: «Ο 
κίνδυνος του κορωνοϊού επη-
ρεάζει την οικογένεια μου, 
σκέφτομαι τις αδερφές μου οι 
οποίες εργάζονται ως νοσηλεύτριες 
στη Γερμανία. Δεν παραμελώ ούτε τους γονείς μου, 
μιλώ καθημερινά με την μητέρα μου η οποία φρο-

ντίζει τον άρρωστο πατέρα μου. Θα ήθελα πολύ να 
ταξιδέψω στην Γερμανία για να τους βοηθήσω. Δεν 
μπορούν να έρθουν στην Ουγγαρία επειδή όλοι εδώ 
βρισκόμαστε σε καραντίνα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε 
ο ένας τον άλλον».
Για τον αν έχει προσεγγιστεί από την Χόνβεντ: «Έχω 
μάθει πως ο Τζιουζέπε Σανίνο αποφάσισε να παραι-
τηθεί. Δεν με έχουν ψάξει από την Χόνβεντ αλλά και 
να το έκαναν δεν θα μπορούσα να πω κάτι».

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Ας κάτσουμε ε-
πιτέλους σπίτι»
Οι οργανωμένοι της Ομόνοιας εξέδωσαν ανακοίνωση 
για να κάτσει ο κόσμος στο σπίτι του, έτσι ώστε να μη 
γίνει η εξάπλωση του Κορωνοϊού.
Αναλυτικά:
«Η κατάσταση με την ραγδαία εξάπλωση του Κορω-

νοϊού μας κρατάει εδώ και ένα μήνα μακριά από 
την «Αγαπούλλα». Μετράμε τα λεπτά και τις ώρες 
να βρεθούμε ξανά στο πλευρό της. Για τον λόγο 
αυτό κάνουμε το δικό μας κάλεσμα στον κόσμο 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και σε όλο τον Κυπριακό 
Λαό. Ας κάτσουμε επιτέλους σπίτι! Αυτές τις 

ώρες που καθημερινά ανακοινώνονται κατά δεκά-
δες τα κρούσματα αλλά και άδικοι θάνατοι από την 

πανδημία, δε μας παίρνει παρά να συμμορφωθούμε 
επιτέλους με τις οδηγίες των ειδικών και να περιορι-
στούμε στα σπίτια μας.

Ειδικοί στην προκειμένη περίπτωση είναι 
οι επιστήμονες υγείας που δίνουν μία 
άνιση μάχη από το πρωί μέχρι το βράδυ 
στα νοσηλευτήρια της χώρας. Ένα μεγάλο 
μπράβο λοιπόν στους γιατρούς και τους 
νοσοκόμους που προσπαθούν να σώσουν 
ότι σώζεται σε αυτό το σύστημα υγείας 
που κάποιοι φρόντισαν να το κουτσου-
ρέψουν στο βωμό της ιδιωτικοποίησης 
και των συμφερόντων του μεγάλου κεφα-
λαίου. Στο τέλος της πανδημίας κύριοι θα 
επανέλθουμε… Αρκετά προσπαθείτε να 
μας ταΐσετε σανό! Μετατοπίζετε τις δικές 
σας ευθύνες στο λαό, με περιοριστικά 
μέτρα κατά παραγγελία κομμένα και ραμ-
μένα στην κερδοφορία του κεφαλαίου.
Από την αρχή αυτής της πανδημίας σύσ-
σωμο το οικοδόμημα της Ομόνοιας έδω-
σαν και δίνουν καθημερινά τη μάχη τους 
προκειμένου ο κόσμος να μείνει στα σπί-
τια του και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε 
για όσο χρειαστεί. Δηλώσαμε και δηλώ-
νουμε ξανά παρόν αν χρειαστεί να παρέ-
χουμε τη βοήθεια μας εθελοντικά σε αυτή 
τη μάχη από όπου μας ζητηθεί.»

αθλητικά

Ντολ: «Ο κίνδυνος του Kορωνοϊού 
επηρεάζει την οικογένεια μου»

Παντιλίμον: «Νωρίς για να 
δεχθούμε αυτό το μέτρο της 
μείωσης των μισθών»
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Η ΕΟΚ θα αποφασίσει τέλη Απριλίου για 
τα πρωταθλήματά της

Η ελληνική ομοσπονδία δεν βιάζεται να ακυρώσει τη φετινή σεζόν αφού θέλει να εξαντλήσει τα 
περιθώρια να συνεχιστούν. 

Σ
ε αντίθεση με τον ΕΣΑΚΕ ο οποίος αρκετά βιαστι-
κά θέλησε να ακυρώσει την φετινή σεζόν, η ΕΟΚ 
σκέπτεται διαφορετικά.
Η ομοσπονδία επιθυμεί να εξαντλήσει όλα τα 

χρονικά περιθώρια προκειμένου να συνεχιστούν τα 
πρωταθλήματα που γίνονται υπό την αιγίδα της.
Η ΕΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr είναι 
διατεθειμένη να περιμένει μέχρι τις τελευταίες μέρες του 
Απριλίου. 
Εκείνη την περίοδο θα βάλει στην εξίσωση την πορεία 
της πανδημίας του κορονοϊού και θα αποφασίσει αν θα 
ακυρωθεί η σεζόν ή αν θα συνεχιστεί πάντα με προτε-
ραιότητα την υγεία των πρωταγωνιστών
Αν αποφασιστεί η οριστική διακοπή θα πρέπει να απο-
φασίσει ποιες ομάδες θα ανέβουν κατηγορία και ποιες 
θα υποβιβαστούν.

Πανιώνιος: «Ο Χριστοδουλόπουλος θέ-
λει να δώσει την ομάδα»
Την επιθυμία που έχει ο Γιώργος Χριστο-
δουλόπουλος να δώσει την ομάδα «σε 
κάποιον που είναι Πανιώνιος» αποκά-
λυψε το μέλος του Ερασιτέχνη, Διονύ-
σης Κοκκινάκης.
Από όταν ανέβηκαν στην πρώτη κατη-
γορία οι «κυανέρυθροι» δεν λένε να 
ηρεμήσουν και να βρουν μια σταθερή 
πορεία. Τα προβλήματά τους, κυρίως οικο-
νομικά, βγαίνουν κάθε φορά προς τα έξω (π.χ. 
από παίκτες) και γίνονται θέμα προς συζήτηση.
Μετά και από την φετινή κατάσταση στην ομάδα της 
Νέας Σμύρνης, ο Γιώργος Χριστοδουλόπουλος, που την 
ανέλαβε από πέρυσι, δείχνει να έχει τάσεις φυγής, σύμ-
φωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην 
ΚΑΕ, Διονύσης Κοκκινάκης, στο «Panionia Nea Radio».
«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και έγινε σε 
πολύ καλό κλίμα η συνομιλία μας. Θα σας μεταφέρω τα 
δικά του λόγια», είπε και συνέχισε: «Όταν κλείσει ορι-
στικά η χρονιά, όταν δηλαδή υπάρξει επικύρωση της 
βαθμολογίας, ο κ. Χριστοδουλόπουλος θα βγει να μιλή-
σει ο ίδιος.
Από εκεί και πέρα, ο κ. Χριστοδουλόπουλος κλείνει την 
χρονιά και θέλει να δώσει τον Πανιώνιο σε έναν Πανι-
ώνιο. Αυτό έχει σημασία, είναι πολύ σημαντικό. Εάν, 
όμως, δεν βρεθεί Πανιώνιος, θα αναγκαστεί να ψάξει 
τρίτο πρόσωπο και ως εταιρία ακούγεται πολύ λογικό. 
Εάν δεν βρεθεί και τρίτο πρόσωπο, τότε είναι πιθανό να 
παραμείνει ο ίδιος με όρους που θα ανακοινώσει ο ίδιος.
Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της ΚΑΕ για να γνωρίζω τους 
όρους, είμαι εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΚΑΕ. Η 

ομάδα, κατά τα λεγόμενα του προέδρου κ. Χριστοδου-
λόπουλου, έχει τιμή πώλησης «μηδέν», όμως, για να 
παραχωρήσει τις μετοχές του, έχει 40.000 ευρώ ρυθμι-
σμένες προς ΙΚΑ και Εφορία και 24μηνη ρύθμιση οφει-
λές. Αυτό σημαίνει 1.400 ευρώ χοντρικά το μήνα.
Βρίσκονται 1.5 -2 μήνες πίσω οι πληρωμές στο προ-
σωπικό (παίκτες κ.ο.κ.) της ομάδας, ένα ποσό 40.000 
ευρώ δηλαδή. Και οφειλές προς τρίτους 15.000 ευρώ. 
Η τιμή δηλαδή για έναν Πανιώνιο που αγαπάει και μπο-
ρεί να πάρει την ομάδα είναι 95.000 ευρώ. Για να φύγει 
ο κ. Χριστοδουλόπουλος θα πρέπει να δωθούν αυτά τα 
χρήματα. Θα τα ανακοινώσει βέβαια και ο ίδιος. Η τιμή, 
όμως επίσημα σας είπα, είναι η παραπάνω».

Προμηθέας Πάτρας: Ξεκινάει... τηλεπροπο-
νήσεις για τις Ακαδημίες!
Μπορεί ο κορονοϊός να κρατάει τους πάντες στα σπίτια 

τους, αλλά ο Προμηθέας Πάτρας έχει μεριμνήσεις 
για τα παιδιά των Ακαδημιών, ξεκινώντας 

τις... τηλεπροπονήσεις!
Αναλυτικά:
«H Ακαδημία Μπάσκετ του Προ-
μηθέα είναι μια μεγάλη αθλητική 
Οικογένεια και τις μέρες αυτές, που 
μένουμε σπίτι και ακολουθούμε τις 
οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, 

μας έχει λείψει η συχνή επαφή με τα 
υπόλοιπα μέλη της «Οικογένειας» του 

Προμηθέα, αλλά και η άσκηση και η ενασχό-
ληση με το αγαπημένο μας άθλημα, το μπάσκετ. 

Γι’ αυτό και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα τρόπο που 
να μας επιτρέπει να τα λέμε πιο συχνά, συνδυάζοντας 
τη διατήρηση της καλής τεχνικής σωματικής κατάστα-
σης των αθλητών μέσω της άσκησης με την επαφή των 
παιδιών με τους προπονητές και τους συμπαίκτες τους 
και την ψυχολογική στήριξη τους σε μια δύσκολη περί-
οδο, όπου απαιτείται η συνεχής παραμονή των παιδιών 
μέσα στο σπίτι.
Έτσι, η Ακαδημία του Προμηθέα Πάτρας, καινοτομεί 
-για μία ακόμα φορά- και ξεκινάει την πραγματοποί-
ηση τηλεπροπονήσεων (διαδικτυακών εξ’ αποστάσεως 
προπονήσεων) ζωντανά (σε πραγματικό χρόνο), με τους 
συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος από το σπίτι τους. 
Οι τηλεπροπονήσεις θα πραγματοποιούνται (με live 
streaming) 2 φορές την εβδομάδα για καθένα από τα 
τμήματα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και όσοι συμ-
μετέχουν σε κάθε τμήμα (ο αριθμός δεν θα υπερβαίνει 
τα 10 άτομα σε κάθε προπόνηση) θα μπορούν να βλέ-
πουν τον προπονητή, τον γυμναστή και τους συμπαίκτες 
τους, αλλά και να συζητούν μεταξύ τους.

Υπέρ του Final 8 στο 
Basketball Champions 
League οι ισπανικές ομάδες

Ο
ι Ισπανοί βλέπουν θε-
τικά τη διεξαγωγή του 
Final 8 τον Σεπτέμ-
βριο για την ανάδειξη 

του πρωταθλητή στο Basketball 
Champions League.
O πρωταθλητής του BCL για 
τη σεζόν 2019-20 θα προκύψει 
μέσω Final 8 και οι εκπρόσωποι 
της Τενερίφης, της Μπούργος 
και της Σαραγόσα εκφράστηκαν 
υπέρ της συγκεκριμένης απόφα-
σης.
Αρχικώς ο πρόεδρος της Μπούρ-
γος, Φέλιξ Σάντσο είπε:
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος 
διότι είναι κάτι για το οποίο 
πάλεψα προσωπικά. Η φετινή 
σεζόν έπρεπε να τελειώσει. Προ-
τείναμε κι εμείς από την πλευρά 
μας  τη διεξαγωγή ενός Φάιναλ 8 
σε μία ημερομηνία που θα ήταν 
κατάλληλη για όλους. Μίλησα τις 
τελευταίες ώρες με τον Πατρίκ 
Κομνηνό και μου υπενθύμισε 
ότι τον προηγούμενο Μάιο, όταν 
βρεθήκαμε στη Μαδρίτη για να 
κάνουμε αίτηση σχετικά με τη 
συμμετοχή μας στο BCL, του είχα 
μιλήσει για την ελπίδα μας να 
παίξουμε στο Φάιναλ Φορ. Εξε-
πλάγη. Αλλά τώρα μου έδωσε 
δίκιο». 
Ο Φέλιξ Φερνάντες, πρόεδρος 
της Τενερίφης ανέφερε:
«To BCL δεν ήθελε να ακυρώσει 
τη σεζόν, αφενός γιατί ο πρωτα-
θλητής θα παίξει αργότερα στο 
Διηπειρωτικό Κύπελλο και αφε-
τέρου γιατί ήθελε να διανείμει 
το χρηματικό έπαθλο στο νικητή 
και στις τρεις ομάδες που θα 
παίξουν στους ημιτελικούς. Το 
μοναδικό πρόβλημα που υπάρ-
χει είναι είναι να προσαρμοστούν 
οι ημερομηνίες με την ACB, όταν 
θα ξεκινήσει για την επόμενη 
σεζόν. Ελπίζω ότι θα συναντή-
σουμε αυτό το πρόβλημα, διότι 
αν όντως υπάρξει, θα σημαίνει 
ότι το πρόβλημα με τον ιό θα έχει 
περάσει». 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος 
της Σαραγόσα Ρεϊνάλντο Μπενίτο 

είπε:
«Η απόφαση του BCL είναι πολύ 
θετική για εμάς, που ανέκαθεν 
παλεύαμε υπέρ της άποψης ότι 
πρέπει να τελειώσουμε τη σεζόν, 
ακόμα και στην ACB.  Η μετακί-
νηση των αγώνων για τον Οκτώ-
βριο, δημιουργεί κάποια προ-
βλήματα, σε αθλητικό και οικονο-
μικό επίπεδο, αλλά η Σαραγόσα 
θα παραμείνει ισχυρός διεκδι-
κητής του ευρωπαϊκού τίτλου, 
έστω κι αν ο δρόμος πια είναι πιο 
δύσκολος». 

Γιαννόπουλος: «Σε λί-
γους μήνες θα παίξουμε 
για τίτλο»
Ο Χάρης Γιαννόπουλος σχολί-
ασε τη διεξαγωγή Final 8 για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή στο 
Basketball Champions League.
O πρωταθλητής στο BCL θα προ-
κύψει έπειτα από τη διεξαγωγή 
Final 8, από τη στιγμή που η αγω-
νιστική δραστηριότητα στην 
Ευρώπη έχει ανασταλεί.
«Δυστυχώς τελειώνει για φέτος 
αλλά έχουμε την ελπίδα ότι σε 
λίγους μήνες θα παίξουμε για 
τίτλο…» ήταν το σχόλιο του Χάρη 
Γιαννόπουλου. 
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ επρόκειτο 
να αντιμετωπίσει τη Νίμπουρκ 
στα προημιτελικά.

Ντιλέινι για το Final 8 του 
BCL: «Δεν ωφελεί τους 
παίκτες αλλά είναι ο μό-
νος τρόπος να βγει πρω-
ταθλητής»!
Ο πρωταθλητής της σεζόν 2019-
20 στο BCL θα προκύψει μέσα 
από το Final 8 που θα διεξαχθεί 
τον Σεπτέμβριο και ο Ντιλέινι 
σχολίασε σχετικά:
«Από την άποψη της λίγκας και 
των ομάδων το κατανοώ όμως σε 
κάθε περίπτωση δεν ωφελεί τους 
παίκτες, εκτός αν συνεχίζουν 
στην ίδια ομάδα. Αν όμως θέλουν 
έναν επίσημο πρωταθλητή, είναι 
ο μόνος τρόπος. Δεν είμαι πολέ-
μιος αυτής της απόφασης».



63ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ3 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com



SPORTS
3 Απριλίου 2020

UEFA: Σκέψεις για Champions 
League και Europa League 
μέχρι και Αύγουστο!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 55

Η ΕΟΚ θα αποφασίσει 
τέλη Απριλίου για τα 
πρωταθλήματά της σελ. 62


