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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

Και φτάσαμε στο Άγιον Πάσχα
Σεμνά-ταπεινά-χωρίς υπερβολές και με 
γνώμονα μόνο ένα… ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Ευχαριστούμε τον ελληνισμό, τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις εκκλησίες και 
τους συλλόγους για την υποστήριξη και αναγνώριση των υπηρεσιών της 

HELLAS NEWS στους πολύ δύσκολους καιρούς που περνάμε

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Θέλω κι εύχομαι όλοι εσείς που μας διαβάζετε 
να έχετε μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα την 
υγειά σας κι όλοι μαζί ενωμένοι και με την βοή-

θεια του Θεού και τηρώντας τους νόμους του κράτους να 
ξεπεράσουμε αυτήν την μεγάλη λαίλαπα-δοκιμασία που 
περνάει ο πλανήτης Γη.
Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας επιβίωσης. Έρχονται 
στιγμές όμως όπως αυτές που περνάμε να μπαίνει σε 
αμφισβήτηση και η επιβίωση σωματική, κοινωνική, επαγ-
γελματική με το πιο δύσκολο από όλα ότι είδαμε την αρχή, 
περνάμε το παρόν αλλά κανείς πλέον δεν μπορεί να ξέρει 
το μέλλον ακόμα και των κοντινών, οι ευχές περισσεύ-
ουν σε όλους αλλά περνώντας;;; αυτή η δοκιμασία ποιο 
θα είναι το ποσοστό της καθημερινής κοινωνικής επιβίω-
σης και με ποιους όρους θα μπορεί να αντέξει ο καθένας 
κι ειδικά η πλειονότητα δηλαδή η μεσαία τάξη που υποτί-
θεται ότι είναι οι πολλοί γιατί αγαπητοί μου αναγνώστες 
κακά τα ψέματα άλλα ιστορικά σε μεγάλες παγκόσμιες 
οικονομικές καταστροφές οι πλούσιοι γίνονται πλουσιό-
τεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
Πάντως εγώ προσωπικά εύχομαι στο κάθε ένα και κάθε 
μια από εσάς να πρυτανεύσει η λογική και οι σκέψεις σας 
να λειτουργούν έτσι ώστε να βλέπετε θετικά και με αισι-

οδοξία το ΜΕΤΑ!!! Μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα 
είναι η μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας μας το Άγιον Πάσχα 
σας παρακαλώ υποστηρίξτε τις ελληνικές επιχειρήσεις 
που είναι ανοικτές και φέρνουν ντελίβερι και στο σπίτι 
τα ελληνικά αγαθά γιατί εάν δεν αλληλοϋποστηριχτούμε 
τώρα… πότε θα γίνει;
Η HELLAS NEWS την άλλη εβδομάδα θα βγει πολυσέλιδη 
100 σελίδες καθώς έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη κι ανα-
γνώριση από τον ελληνισμό του Τορόντο και πραγματικά 
είναι κάτι που όλη η οικογένεια εδώ στο γραφείο βάζει τα 
δυνατά της για να σας ενημερώνει για ότι συμβαίνει στον 
Πλανήτη Γη.
Εάν ακόμα κάποια οικογένεια ή επιχείρηση θέλει να στεί-
λει τις πασχαλινές ευχές της μέσω της HELLAS NEWS και 
του διαδικτύου σε όλον τον πλανήτη Γη τηλεφωνήστε 
μας κι ενώστε την αγάπη σας για αυτήν την μεγάλη προ-
σπάθεια που κάνουμε για να κυκλοφορούμε. Να είστε 
όλοι καλά μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και πρώτα 
ο Θεός την άλλη εβδομάδα θα πούμε όλοι μαζί ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ.

Ο φίλος σας,Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Χαρδαλιάς: Κλείνουν τα διόδια - Διπλασιάζονται τα 
πρόστιμα

Μ
ε «νέες αποφάσεις» για τον περιορισμό των με-
τακινήσεων, αφού ο «Απρίλιος είναι εξαιρετικά 
κρίσιμος μήνας» επανήλθε σήμερα ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, 

ζητώντας από τους πολίτες «ιδιαίτερα το Πάσχα να μείνουν 
προσηλωμένοι στο στόχο» επιβράδυνσης της πανδημίας. Ο 
ίδιος σημείωσε ότι «είναι ανάγκη να προστατέψουμε την ύ-
παιθρο», τα χωριά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, προ-
χωρώντας στη συνέχεια στην ανακοίνωση νέων περιορισμών 
στο πλαίσιο προστασίας από τον κορωνοϊό .
«Η οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης από το αστικά 
κέντρα στα χωριά» μπορεί να μεταδώσει τον ιό και αυτό «δεν 
μπορούμε ούτε να ρισκάρουμε, ούτε να το επιτρέψουμε» διεμή-
νυσε ο υφυπουργός, ανακοινώνοντας ότι από τις 6 το απόγευμα:
· Σε όλη την επικράτεια, στις εθνικές οδούς, τους αυτοκινητό-
δρομους και τους παραδρόμους έχουν στηθεί σημεία ελέγ-
χου όλων των ΙΧ και όλων των οχημάτων από την ΕΛΑΣ
· Σημεία ελέγχων έχει στήσει και το Λιμενικό σε όλους τους 
πορθμειακούς σταθμούς
· Από τα αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ και άλλες πύλες αναχω-
ρούν μόνο όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι με βεβαίωση τύπου Α 
και χωρίς δυνατότητα επιστροφής, με μοναδική εξαίρεση τα 
στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας 
(για υπηρεσιακούς λόγους), τους γιατρούς και νοσηλευτές, το 
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
όπως και υπαλλήλους του κράτους σε κρίσιμες υποδομές.
Οι εντατικοί έλεγχοι θα διαρκέσουν μέχρι τις 27 Απριλίου, 
ενώ «κανένα εισιτήριο δεν θα κόβεται» και κανείς δεν θα 
κινείται χωρίς βεβαίωση τύπου Β1 ή βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.
Στον αντίποδα, αν από το σήμερα το βράδυ γίνει αντιλη-
πτή προσπάθεια υπεραστικής μετακίνησης καταχρηστικά, 
το πρόστιμο θα διπλασιάζεται, δηλαδή θα φτάνει στα 300 
ευρώ, θα αφαιρούνται για 60 ημέρες πινακίδες κα το όχημα 
θα γυρίζει πίσω από όπου ξεκίνησε.
Επιπλέον, μέχρι τις 27 Απριλίου, αναστέλλεται η μετακίνηση 
από και προς τα νησιά αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, με εξαί-
ρεση την μετάβαση μόνιμων κατοίκων προς την κατοικία, αλλά 
και την μετακίνηση κατοίκων από μικρά προς μεγαλύτερα 
νησιά εντός του ίδιου δήμου για μετακινήσεις τύπου Β1, Β2 Β3.
Για παράδειγμα οι κάτοικοι της Σύμης μπορούν να μεταβούν 
στη Ρόδο για φαρμακείο, γιατρό, σούπερ μάρκετ ή την τρά-
πεζα, όχι όμως οι κάτοικοι Ρόδου στη Σύμη εξήγησε ο υφυ-
πουργός. Ο ίδιος διευκρίνισε πως «τα περισσότερα από αυτά 
τα μέτρα δεν είναι καινούρια, αλλά βρίσκονται ήδη σε ισχύ» 

και πρόσθεσε πως «εντατικοποιούνται οι έλεγχοι εφαρμογής 
τους». Συγκεκριμένα, από τις 23 Μαρτίου έχει τεθεί η δυνα-
τότητα άπαξ μετάβασης στην μόνιμη κατοικία, χωρίς δικαί-
ωμα επιστροφής.
Παράλληλα, ο υφυπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό 
του για καταχρηστικές μετακινήσεις με βεβαιώσεις τύπου 
Α, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε άτομα τα οποία δεν απα-
σχολούνται σε αυτές και κάλεσε όλους τους εργοδότες στη 
χώρα να επικαιροποιήσουν εντός 24 ωρών τους δικαιού-
χους των βεβαιώσεων από τις επιχειρήσεις τους, προειδο-
ποιώντας πως σε περίπτωση ελέγχου ο εργοδότης θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με τις κυρώσεις του νόμου περί ανασφάλιστων 
και 10.500 ευρώ πρόστιμο, ενώ οι κάτοχοι των παράτυπων 
βεβαιώσεων με ποινικές κυρώσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Χαρδαλιάς κάλεσε τους εργαζο-
μένους στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 
που διαμένουν σε μόνιμη κατοικία σε άλλους νομούς, να 
«το ξανασκεφτούν» αν σκέφτονται να κάνουν χρήση αδείας 
για να μεταβούν στην ύπαιθρο, καθώς «δεν θα έχουν δυνα-
τότητα επιστροφής από τα χωριά με βεβαίωση εργοδότη», 

αφού «θα παραμείνουν αποκλεισμένοι στα χωριά τους».

«Δεν επιτρέπουμε» Άγιο Φως κατ’ οίκον
Ειδική αναφορά έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
και στην πρωτοβουλία του Δήμου Αργυρούπολης – Ελλη-
νικού να μοιράσει κατ’ οίκον το Άγιο Φως. Αυτό «δεν μπο-
ρούμε να το επιτρέψουμε» ξεκαθάρισε ο κ. Χαρδαλιάς, επι-
σημαίνοντας πως είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αν και άλλοι 
δήμοι προβούν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες να ακυρωθεί 
όλη η προσπάθειά μας. Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς γνωστο-
ποίησε πως επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της 
ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να λήξει κάθε 
τέτοιο ενδεχόμενο.
Το μήνυμα της Ανάστασης που μεταφέρει το Άγιο Φως πιο 
επίκαιρο από ποτέ. Το Άγιο Φως φωτίζει τις καρδιές όλων 
μας αλλά φέτος με άλλο τρόπο» σχολίασε ο υφυπουργός. 
Τέλος, με υψηλούς τόνους καταφέρθηκε εναντίον δημοσιευ-
μάτων με σχέδια και ημερομηνίες πιθανής εξόδου από την 
καραντίνα, κάνοντας λόγο για «fake news» και δημοσιεύματα 
«παντελώς ανυπόστατα», υπενθυμίζοντας προς τους «συντά-
κτες και διακινητές ότι εμπίπτουν στο νόμο διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων».

Πανελλαδικές - Κεραμέως: Ο Τσιόδρας θα υπο-
δείξει πότε θα γίνουν
«Το θέμα του χρόνου διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξαρ-
τάται αποκλειστικά από τις εισηγήσεις του Σωτήρη Τσιόδρα 
ανέφερε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ξεκα-
θαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο μόνος τρόπος να γίνουν οι 
εξετάσεις το Σεπτέμβριο είναι να το πει ο κ. Τσιόδρας. Στα-
θερή επιδίωξη μας είναι να γίνουν Ιούνιο - Ιούλιο είπε ακόμα 
η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο Μega και επανέλαβε ότι 
τις επόμενες μέρες ανακοινώνεται η μείωση της ύλης των 
Πανελλαδικών εξετάσεων.
Αναλυτικότερα, σχετικά με το αν θα ανοίξουν τα σχολεία 
πριν το καλοκαίρι, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι «δεν έχω 
αντίθετη αντίθετη ένδειξη. Έχουν ακουστεί διάφορες από-
ψεις. Με τον κ. Τσιόδρα μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. 
Είναι νωρίς ακόμα να κάνει κανείς προβλέψεις. Αυτός ο μήνας 
είναι ο πιο κρίσιμος. Φτάνει ένα μικρό παραστράτημα για να 
χαθούν όλες οι προσπάθειες. Θέλει ακόμα περισσότερη συμ-
μόρφωση για τον Απρίλιο, ώστε να αποδώσουν τα μέτρα. Η 
εικόνα είναι αισιόδοξη. Για αυτό λέμε ότι σταθερή επιδίωξή 
μας είναι οι Πανελλαδικές να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται 
στις καθιερωμένες ημερομηνίες, δηλαδή Ιούνιο – Ιούλιο».

Πρόστιμα 300 ευρώ για όσους 
επιχειρήσουν να μεταβούν 
στα νησιά ή την ύπαιθρο και 
δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 
- Θα αφαιρούνται και οι 
πινακίδες - Αναστολή των 
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών από και προς τα 
νησιά 
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Φ
ωτογραφικό αφιέρωμα από την 
Αθήνα, στο οποίο τονίζεται ότι, 
σε σύγκριση με άλλες χώρες, η 
Ελλάδα έχει προβεί εγκαίρως 

στη λήψη περιοριστικών μέτρων, φιλοξε-
νούν οι New York Times, η Washington 
Post και άλλα μεγάλα μέσα του εξωτερι-
κού, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κινήθη-
κε ταχύτερα, σε σύγκριση με άλλες χώρες.
Το φωτογραφικό αφιέρωμα για την 
έγκαιρη αντίδραση της Ελλάδας παρουσι-
άζει εναέρια φωτογραφική λήψη της έρη-
μης -πλέον- οδού Πανεπιστημίου, και πολ-
λών άδειων δρόμων της Αθήνας, λόγω των 

μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων 
που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώ-
πιση του νέου κορωνοϊού, όπως επισημαί-
νεται.
Στο ίδιο ρεπορτάζ προστίθεται ότι, σε 
σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει 
προβεί εγκαίρως στη λήψη αυστηρότε-
ρων μέτρων, τα οποία γίνονται όλο και πιο 
περιοριστικά. Στη συνέχεια, γίνεται περιε-
κτική περιγραφή των μέτρων αυτών, ενώ 
τονίζεται ότι στην Αθήνα βρίσκονται, αυτές 
τις ημέρες, καθαριστικά συνεργεία που 
απολυμαίνουν τους δρόμους και οι πεζοί 
είναι λιγοστοί.

«Η Ελλάδα πήρε εγκαίρως αυστηρά 
μέτρα» γράφουν New York Times 
και Washington Post 

Η ΕΚΤ αποφάσισε να δέχεται τα 
ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο 

Πακέτο μέτρων διευκόλυνσης 
χρηματοδότησης ανακοίνωσε 
η ΕΚΤ- Ανάσα ρευστότητας η 
απόφαση για την επιλεξιμότητα των 
ελληνικών ομολόγων

Ά
νευ προηγουμένου» πακέτο μέ-
τρων διευκόλυνσης χρηματοδό-
τησης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προ-

κειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση 
των οικονομικών συνθηκών στην Ευρω-
ζώνη λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, η ΕΚΤ 
ανακοίνωσε ότι θα δέχεται πλέον τα ελλη-
νικά ομόλογα ως ενέχυρο. Έτσι για πρώτη 
φορά η Ελλάδα ωφελείται απευθείας από 
τη νομισματική βοήθεια της ΕΚΤ.
To γεγονός μπορεί να μειώσει δραστικά το 
κόστος του χρήματος για το ελληνικό τρα-
πεζικό σύστημα και να δώσει πρόσβαση 
σε τεράστια ρευστότητα, η οποία μέχρι 
σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη για τη χώρα 
μας.
Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα μία σειρά διευ-
κολύνσεων που έχουν στόχο να κάνουν 
ευκολότερη την πρόσβαση στα προγράμ-
ματα παροχής ρευστότητας σε όλα τα μέλη 
του ευρωσυστήματος, ως απάντηση στην 
κρίση του Covid-19.
Τα μέτρα, συγκεκριμένα, διευκολύνουν 
τον τραπεζικό δανεισμό, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τους όρους με τους οποίους 
το εργαλεία χρέους γίνονται αποδεκτά ως 
εγγυήσεις. Την ίδια στιγμή, το ευρωσύ-
στημα αυξάνει την ανεκτικότητά του ως 
προς την ανάληψη κινδύνου.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της EKT ανα-
φέρει:

 ª «Η ΕΚΤ υιοθετεί ένα δίχως προηγού-
μενο πακέτο μέτρων για τις εγγυήσεις με 
σκοπό να αμβλύνει το σφίξιμο των χρημα-
τοοικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη τη 
ζώνη του ευρώ

 ª Αυξάνει προσωρινά την ανοχή της 
σε ρίσκο προκειμένου να στήριξει της 
πίστωση στην οικονομία

 ª Η ΕΚΤ διευκολύνει τους όρους για 
τη χρήση των δανειακών απαιτήσεων ως 
εξασφάλιση

 ª Η ΕΚΤ υιοθετεί μια γενική μείωση των 
περικοπών αποτίμησης των ασφαλειών 

(σ.σ. μειώνει τα πέναλτι όταν δέχεται ομό-
λογα χαμηλότερης διαβάθμισης)

 ª Δέχεται κατ εξαίρεση τα ελληνικά 
ομόλογα ακόμα κι αν δεν έχουν ακόμα 
αξιολόγηση επενδυτικής κατηγορίας

 ª Η ΕΚΤ θα εξετάσει και περαιτέρω 
μέτρα για την προστατέψει περαιτέρω 
μεμονομένες χώρες από υποβαθμίσεις 
εταιριών αξιολόγησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε 
σήμερα ένα πακέτο προσωρινών μέτρων 
για τη μείωση των επιπρόσθετων ασφα-
λειών για τη διευκόλυνση της διαθεσιμό-
τητας αποδεκτών εξασφαλίσεων για τους 
αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστή-
ματος προκειμένου να συμμετάσχουν σε 
πράξεις παροχής ρευστότητας, όπως οι 
στοχοθετημένες πράξεις πιο μακροπρό-
θεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III ).
Η δέσμη συμπληρώνει τα άλλα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΚΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρη-
ματοδότησης (LTROs) και του έκτακτου 
προγράμματος αγορών λόγω πανδημίας 
(PEPP) ως απάντηση στην έκτακτη κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης.
Τα μέτρα υποστηρίζουν συλλογικά την 
παροχή τραπεζικών δανείων, ιδίως με τη 
διευκόλυνση των όρων υπό τους οποίους 
οι πιστωτικές απαιτήσεις γίνονται δεκτές 
ως εξασφάλιση. Ταυτόχρονα, το Ευρω-
σύστημα αυξάνει την ανοχή του σε κιν-
δύνους για την υποστήριξη της παροχής 
πιστώσεων μέσω των πράξεών του ανα-
χρηματοδότησης, ιδίως μειώνοντας με 
συνέπεια τις περικοπές αποτίμησης των 
ασφαλειών για όλα τα περιουσιακά στοι-
χεία.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής επα-
νεξέτασης του πλαισίου ελέγχου των κιν-
δύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-
σισε να προσαρμόσει τις περικοπές που 
εφαρμόζονται σε μη εμπορεύσιμα περι-
ουσιακά στοιχεία, τόσο στο γενικό πλαί-
σιο εξασφάλισης όσο και στο πλαίσιο του 
ΚΕΣ, προσαρμόζοντας κάποιες από τις 
παραμέτρους κούρεμας. Η προσαρμογή 
αυτή, η οποία δεν συνδέεται με τη διάρ-
κεια του PEPP, εφαρμόζεται επιπρόσθετα 
στην προσωρινή μείωση της περικοπής 
και συνεπώς υποστηρίζει περαιτέρω τα 
μέτρα ευνοϊκής εξασφάλισης».
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Τι είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα και τη 
χημειοπροφύλαξη στους πολίτες- «Χτίζουμε σταδιακά την ανοσία στην κοινότητα» - «Υπάρχει 
«φρένο» τα μέτρα αποδίδουν, χρειάζεται προσοχή», είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας

Σ
τον σχεδιασμό για την επόμενη 
ημέρα, για τη βέλτιστη αντιμε-
τώπιση του δεύτερου «κύμα-
τος» της επιδημίας της νόσου 

COVID-19, αναφέρθηκε ο εκπρόσω-
πος του υπουργείου για τον νέο κορω-
νοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.
Απαν τών τας σε ερώτηση του 
ygeiamou.gr, του ιατρικού site του 
Πρώτου Θέματος, για το τί προβλέπε-
ται για την καλύτερη προστασία των 
ευπαθών ομάδων και το ενδεχόμενο 
χορήγησης χημειοπροφύλαξης, όπως 
στους υγειονομικούς εργαζόμενους, ο 
κ. Τσιόδρας είπε:
«Πρέπει να χτίσουμε σταδιακά ανο-
σία στην κοινότητα. Μια καθολική 
ανοσία θα μεταφραζόταν σε χιλιά-
δες νεκρούς. Χρειαζόμαστε τη σταδι-
ακή ανοσία ώστε να μην υπερφορτω-
θεί το Σύστημα Υγείας και να προετοι-
μαστούμε καλύτερα για ένα δεύτερο 
κύμα κρουσμάτων. Σε ό,τι αφορά στη 
χημειοπροφύλαξη, γίνονται πειρά-
ματα από τη διεθνή επιστημονική κοι-
νότητα, με διάφορα φάρμακα. Αλλά η 
καλύτερη προφύλαξη μπορεί να γίνει 
με ένα εμβόλιο. Εμείς με τα πενιχρά 
μέσα που διαθέτουμε, σχεδιάσαμε 
θεραπευτικά πρωτόκολλα με κάποια 
φάρμακα και μένει να δούμε αν είναι 
αποτελεσματικά ή όχι. Χρειάζεται λοι-
πόν υπομονή. Ελπίζουμε σε μια μεί-
ωση των κρουσμάτων, αλλά σαφώς θα 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι 
για ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού, 
όπως κι αν αυτό έρθει, το φθινόπωρο 
ή τον επόμενο χειμώνα».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη 
Παρασκευή η επιτροπή εμπειρογνω-
μόνων του υπουργείου Υγείας ενέ-
κρινε το πρωτόκολλο χημειοπροφύ-
λαξης των εργαζομένων στον τομέα 
της Υγείας. Σύμφωνα με αυτό, γιατροι, 
νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι 
στην πρώτη γραμμή των δομών που 
διαχειρίζονται κρούσματα κορωνοϊού 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν είτε 
φωσφορική χλωροκίνη, είτε κολχι-
κίνη.

Και τα δύο φάρμακα, θα λαμβάνονται 
από τους υγειονομικούς εργαζομένους 
καθημερινά και για όσο χρόνο ο ιός 
«κυκλοφορεί» στην κοινότητα (8-12 
εβδομάδες) σε δοσολογίες χαμηλότε-
ρες αυτών του θεραπευτικού πρωτο-
κόλλου για νοσηλευόμενους ασθενείς, 
καθώς συνοδεύονται από ανεπιθύμη-
τες ενέργειες.
Οι λήπτες χημειοπροφύλαξης θα εντα-
χθούν σε ειδικό Μητρώο για την καλύ-
τερη παρακολούθησή τους, ενώ ανά 
τακτά διαστήματα θα δίνουν πληρο-
φορίες για την υγεία τους.
Η πρόσκληση για συμμετοχή στο 
ειδικό πρωτόκολλο της προφυλακτι-
κής αγωγής έχει ήδη αρχίσει να απευ-
θύνεται στο προσωπικό των νοσοκο-
μείων που νοσηλεύουν κρούσματα 
COVID-19 (με έμφαση σε όσους έρχο-
νται σε άμεση και καθημερινή επαφή 

με πιθανά ή πραγματικά κρούσματα), 
των Κέντρων Υγείας για τον κορωνοϊό 
και στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, καθώς 
εκτιμάται ότι εκτίθενται σε μεγαλύ-
τερο κίνδυνο να μολυνθούν και να 
νοσήσουν. Εκτιμάται ότι, οι πρώτοι 
υγειονομικοί αναμένεται να λάβουν 
προφυλακτική θεραπεία τις προσεχείς 
ημέρες.

Τσιόδρας: Έξι νέοι θάνατοι, 20 
νέα κρούσματα 
Περισότερα από 1.289.000 κρού-
σματα του νέου κορωνοϊού και πάνω 
από 70.000 θάνατοι έχουν καταγρα-
φεί, παγκοσμίως. Πάνω από 582.000 
τα κρούσματα στην Ευρώπη, με την 
Ιταλία και την Ισπανία να έχουν το 45% 
των κρουσμάτων, ενώ υψηλά ποσο-

στά θανάτων καταγράφονται στη Γαλ-
λία και ιδιαίτερα στα γηροκομεία της 
χώρας.
Στην Ελλάδα, ο κ. Τσιόδρας ανακοί-
νωσε 20 νέα κρούσματα, με το σύνολο 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να 
ανέρχεται πλέον στα 1.755- πρόκει-
ται για το μικρότερο αριθμό κρουσμά-
των που ανακοινώνονται τις τελευ-
ταίες ημέρες. Παράλληλα, έκανε γνω-
στό ότι έξι ακόμη άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους, με το σύνολο των θυμά-
των του κορωνοϊού να φτάνει πλέον 
τα 79. Παράλληλα, έχουν διενεργη-
θεί 26.143 έλεγχοι, ενώ 90 ασθενείς 
είναι διασωληνωμένοι (19 γυναίκες, 
71 άνδρες).
Από το σύνολο των ασθενών σε ΜΕΘ 
το 79% είναι άνδρες και η μέση ηλι-
κία είναι τα 65 έτη. Οι επτά στους 
δέκα (71%) έχουν υποκείμενο νόσημα 
ή είναι ηλικιωμένοι. Εννέα ασθενείς 
πήραν εξιτήριο από τις ΜΕΘ, ενώ 
συνολικά 269 πήραν εξιτήριο από τα 
νοσοκομεία. Στο σύνολο των επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων οι 361 είχαν 
ταξιδιωτικό ιστορικό, ενώ άλλα655 
κρούσματα αποτελούσαν επαφές ήδη 
επιβεβαιωμένων.
Ο κ. Τσιόδρας έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά σε ανθρώπους που σ’ αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες και παρά τον 
ανθρώπινο φόβο έγιναν δωρητές μυε-
λού των οστών, λέγοντας μάλιστα, ότι 
σε μία περίπτωση ο δότης είναι συμ-
βατός με ένα παιδί από την Τουρκία. 
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ομάδας 
των ειδικών του υπουργείου Υγείας 
αναφέρθηκε και στα περιστατικά 
νέων ανθρώπων που νοσούν σοβαρά 
από κορωνοϊό και αναφέρθηκε σε 
δεδομένα τελευταίων ερευνών για 
τους νέους που ενδέχεται να νοσούν 
σοβαρά.
Οι επιστήμονες ερευνούν αν υπάρ-
χουν γονίδια τα οποία ευθύνονται, 
σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα. Παραλ-
λαγές σε συγκεκριμένο γονίδιο ενδέ-
χεται να διευκολύνουν την είσοδο του 
ιού στον οργανισμού, όπως είπε.

Κορωνοϊός- Τσιόδρας: προετοιμαζόμαστε 
για το δεύτερο κύμα του ιού 

Οι ομογενείς που 
«έφυγαν» από τον 
κορωνοϊό στην Νέα Υόρκη

H 
πανδημία του κορωνοϊού έχει κοστίσει τη ζωή 
σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά τον Κό-
σμο και, με την ασθένεια να έχει πλήξει με έ-
ντονο τρόπο της ΗΠΑ και ειδικότερα την Νέα 

Υόρκη, ήταν αναπόφευκτο να θρηνήσει και η Ομογένεια 
τα θύματά της.
Το πρώτο θύμα από τον κορωνοϊό ήταν ο βετεράνος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Γεώργιος Πόσσας. Ο 94χρονος 
ήταν Ελληνοαμερικανός πρώτης γενιάς, γεννημένος το 
1926 στην Κορόνα του Κουίνς. Ηταν παντρεμένος με την 
Εβελυν Λαμπρίνον η οποία πέθανε πέρυσι. Μαζί είχαν 
αποκτήσει τέσσερα παιδιά και εννέα εγγόνια. 
Το δεύτερο θύμα από τον κορωνοϊό ήταν ο 59χρονος 
Ανδρέας Κουτσουδάκης με καταγωγή από την Κρήτη και 
κάτοικος του Στάτεν Αϊλαντ. Ηταν μέλος της κοινότητας 
Αγίας Τριάδας/Αγίου Νικολάου και ιδιοκτήτης του εστια-
τορίου «Tribeca’s Kitchen» στο Μανχάταν.
Ενας ακόμη Κρητικός, ο Στέλιος Βολικάκης, επίσης από το 
Στάτεν Αϊλαντ ήταν ο τρίτος νεκρός που έφυγε από τον ιό. 
Ο 70χρονος νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες στο νοσο-
κομείο. Είχε γεννηθεί στις Φονές Αποκορώνου Χανίων 
και μετανάστευσε στην Αμερική το 1974 σε ηλικία 24 
χρόνων.
Το τέταρτο θύμα του κορωνοϊού ήταν ο 69χρονος 
Αβραάμ Δημήτριος Καλτσάς. Δεν αντιμετώπιζε προβλή-
ματα υγείας σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε η οικογέ-
νειά του. Ηταν παντρεμένος με την Πελαγία Καλτσά και 
είχε δύο κόρες.
Δύο ακόμη ομογενείς από την κοινότητα του Αγίου 
Δημητρίου στο Μέρικ του Λονγκ Αϊλαντ προστέθηκαν 
στη λίστα των ομογενών που έφυγαν από τον κορωνοϊό. 
Ο ένας ήταν ο Λου Κούβαρης, γνωστός κιθαρίστας στο 
χώρο της Ομογένειας καθώς είχε ιδρύσει το συγκρότημα 
RIOT. Τη ζωή του έχασε και ο 70χρονος Ερρίκος Σκιαδό-
πουλος ο οποίος ζούσε στο Φάρμινγκντεϊλ του Λονγκ 
Αϊλαντ. Είχε καταγωγή από την Κέρκυρα. Ο Σκιαδόπου-
λος, σύμφωνα με τον ανιψιό του αντιμετώπιζε προβλή-
ματα με την καρδιά του.
Ο Κωνσταντίνος Πλιούτας από το Μπέισαϊντ του Κου-
ίνς, 76 χρόνων, δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο 
με το ασθενοφόρο. Είχε προβλήματα με την καρδιά του 
η οποία και τον πρόδωσε. Είχε καταγωγή από το Δοκίμι 
Αγρινίου. Ηταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.
Επόμενο θύμα του κορωνοϊού ήταν ο Στέλιος Μανής, 
γνωστός στην Ομογένεια ως ιδρυτής της Ελληνικής Σκο-
πευτικής, Αλιευτικής και Θηρευτικής Ομοσπονδίας των 
ΗΠΑ, αλλά και του Σκοπευτικού Συλλόγου Νέας Υόρκης 
«Αρης». Γεννημένος στην Αθήνα και με καταγωγή από 
Κύπρο και Μικρά Ασία εγκαταστάθηκε στην Αμερική την 
περίοδο της χούντας. 
Ο Προκόπης Τζανετής, 72 χρόνων, έχασε τη ζωή του 
μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομείο 
του Μανχάταν. Είχε καταγωγή από την Αγιάσο Μυτιλή-
νης, ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

ΠΗΓΗ: EKIRIKAS.COM

επικαιρότητα
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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας 
αναφέρθηκε σε μελέτη Αμερικανών 
ερευνητών για την προσπάθεια 
ανάπτυξης εμβολίου για τον Covid-19 
- Η σχέση του πειραματικού εμβολίου 
με τον MERS- «Η άρση των μέτρων θα 
είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ», είπε ο 
Σωτήρης Τσιόδρας

Σ
τη μελέτη ερευνητών από τα πανεπι-
στήμια της Αϊόβα και της Τζόρτζια στις 
ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας για τον νέο κορω-

νοϊό, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, αναφορικά με την 
προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου για τη νό-
σο COVID-19.
Οι Αμερικανοί ειδικοί δημοσίευσαν στο επι-
στημονικό περιοδικό mBio ότι, ανέπτυξαν 
ένα εμβόλιο που προστατεύει 
ποντίκια πλήρως από τον ιό 
που προκαλεί το Αναπνευ-
στικό Σύνδρομο της Μέσης 
Ανατολής (MERS) και θεωρεί-
ται συγγενικός με τον SARS-
CoV-2.

Πώς λειτουργεί το πει-
ραματικό εμβόλιο
Το πειραματικό εμβόλιο χρησιμοποιεί έναν 
ακίνδυνο ιό ως «όχημα» για να φτάσει μια 
πρωτεΐνη του MERS στα κύτταρα και να 
παραχθεί μια αντίδραση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. Από τα προκαταρκτικά απο-
τελέσματα φαίνεται να μπορεί να αποτελέ-
σει τη βάση για την ανάπτυξη εμβολίων και 
για άλλους κορωνοϊούς, περιλαμβανομένου 
αυτού που προκαλεί τη νόσο COVID-19.
Η επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τους 
Δρ. Paul McCray και Biao He, χορήγησε το 
εμβόλιο σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια 
ευάλωτα στον MERS. Το εμβόλιο χρησιμο-
ποιεί έναν αβλαβή ιό της παραγρίπης (PIV5) 
που μεταφέρει την πρωτεΐνη-ακίδα που χρη-
σιμοποιεί ο MERS όπως και ο SARS-CoV-2, 
για να μολύνει τα κύτταρα. Όλα τα πειραματό-
ζωα που εμβολιάστηκαν επιβίωσαν της υψη-
λής δοσολογίας του κορωνοϊού.

Τι δείχνει η μελέτη
«Η μελέτη μας δείχνει ότι ο PIV5 μπορεί να 
αποτελέσει μια χρήσιμη πλατφόρμα εμβο-
λίου για τις νόσους που απορρέουν από 
κορωνοϊούς, περιλαμβανομένου του SARS-
CoV-2 που προκάλεσε τη φετινή πανδη-

μία. Χρησιμοποιώντας την ίδια στρατηγική, 
δηλαδή εμβόλια με βάση τον PIV5 που θα 
εκφράζει την πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-
CVoV-2, μπορούν να αναπτυχθούν και ήδη 
σχεδιάζουμε νέες μελέτες σε ζώα για να ελέγ-
ξουμε την ικανότητά τους να προλαμβάνουν 
τη νόσο COVID-19», εξηγεί σε σχετικό άρθρο 
ο Δρ. McCray καθηγητής Παιδιατρικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πειραματικό 
εμβόλιο των Αμερικανών ειδικών με μόλις 
μια δόση που χορηγήθηκε διαρρινικά (μέσω 
της μύτης) πέτυχε να προσφέρει πλήρη προ-
στασία στα ποντίκια που είχαν εκτεθεί σε μια 
υψηλή δόση του κορωνοϊού MERS.
Όταν αναλύθηκε η ανοσοαπόκριση που 
προκάλεσε το εμβόλιο, οι ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι παρήχθησαν τόσο αντισώματα, 
όσο και προστατευτικά Τ-κύτταρα. Όμως, η 
ανταπόκριση των αντισωμάτων ήταν σχετικά 

αδύναμη και αυτό κάνει 
τους ειδικούς να πιστεύ-
ουν ότι πιθανόν η προ-
στατευτική δράση του 
εμβολίου να οφείλετεαι 
στη δράση των Τ-κυττά-
ρων στους πνεύμονες 
των τρωκτικών.

Τα «συν» της α-
νάπτυξης εμβολίου με βάση τον 
PIV5
Μια πλατφόρμα ανάπτυξης εμβολίου με 
βάση τον PIV5 έναντι των κορωνοϊών έχει 
αρκετά πλεονεκτήματα. Πρώτον, ο αβλα-
βής ιός της παραγρίπης μπορεί να επιμολύ-
νει πολλά διαφορετικά είδη θηλαστικών, 
περιλαμβανομένων των ανθρώπων, χωρίς 
να προκαλέσει νοσηρότητα. Επίσης μελετά-
ται ως εμβόλιο για αναπνευστικές παθήσεις, 
όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός και 
η γρίπη. Δεύτερον, το γεγονός ότι μια μικρή 
δόση του εμβολίου αρκεί για να προστατεύ-
σει τα ποντίκια μπορεί να αποδειχθεί ωφέ-
λιμο για τη μαζική παραγωγή εμβολίων για 
τους ανθρώπους. Και τρίτον, το εμβόλιο στην 
παρούσα μελέτη είναι το πιο αποτελεσματικό 
εμβόλιο κατά του MERS σε ζωικό μοντέλο 
μέχρι σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι το Αναπνευστικό Σύν-
δρομο της Μέσης Ανατολής (MERS) και η 
νόσος COVID-19 προκαλούνται από συγγε-
νικούς κορωνοϊούς. Το MERS ήταν πιο επι-
θετικό και θανατηφόρο για το ένα τρίτο των 
καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αν και είχαν 
καταγραφεί μόλις 2.494.

Κορωνοϊός: Ποιο είναι το 
πειραματικό εμβόλιο στο οποίο 
αναφέρθηκε ο Τσιόδρας 

FAZ και Reuters αναδεικνύουν την 
πρόταση της Ελλάδας στην ΕΕ για τα 
εμβόλια και τα τεστ 

Η 
Ελλάδα πρότεινε στα κράτη 
μέλη της ΕΕ να αγοράσουν α-
πό κοινού τα δικαιώματα ευ-
ρεσιτεχνίας για εμβόλια κατά 

του COVID-19 καθώς και τα υπό εξέλι-
ξη τεστ ταχείας διάγνωσης, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι, εάν είναι αποτελε-
σματικά, θα διανεμηθούν γρήγορα σε ό-
σους τα έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την 
Ένωση.
Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στη γερμα-
νική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ), ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός δήλωσε ότι η εξεύρεση λύσης για την 
ταχεία διανομή εμβολίων, όταν είναι δια-
θέσιμα, είναι δύσκολη αλλά ταυτόχρονα 
και επείγουσα.
Τουλάχιστον 20 εμβόλια κατά της λοίμω-
ξης βρίσκονται υπό ανάπτυξη, πολλά από 
τα οποία επιδοτούνται από μεμονωμένες 
κυβερνήσεις ή φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις, ανέφερε ο Μητσοτάκης στη FAZ.
«Ιδανικά, μόλις αποδειχθεί η αποτε-
λεσματικότητά τους, τα εμβόλια αυτά 
πρέπει να διανέμονται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και κατά το δυνατόν με λογικό 
κόστος», ανέφερε.
Η αγορά τέτοιων δικαιωμάτων ευρεσιτε-
χνίας θα δώσει στις παγκόσμιες φαρμα-
κευτικές εταιρείες κίνητρα για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει 

ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορο-
λογουμένων θα δαπανηθούν με λογικό 
τρόπο.
Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε πρό-
σφατα από τον Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή 
πολιτικής υγείας στο London School of 
Economics, ο οποίος ανέλαβε χρέη αντι-
προσώπου της Ελλάδας στις διεθνείς 
συνομιλίες για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού.
Το κόστος για τα διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας θα μπορούσε να διανεμηθεί 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ, δήλωσε ο 
Μόσιαλος στο Reuters, προσθέτοντας ότι 
αυτό θα αποτελούσε μια εφάπαξ λύση 
που χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες 
περιπτώσεις, όπως μια πανδημία και ότι 
δεν θα επηρέαζε τη βιωσιμότητα της βιο-
μηχανίας ιατρικής τεχνολογίας.
Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ευρε-
σιτεχνίας για τέτοιες δοκιμές και εμβό-
λια σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπε την παρα-
γωγή τους σε πολλές και διαφορετικές 
τοποθεσίες και θα επέτρεπε την ευρεία 
διανομή τους, δήλωσε ο Μόσιαλος.
Με περισσότερα από 130.000 κρού-
σματα COVID-19, η Ευρώπη έχει γίνει 
το επίκεντρο της πανδημίας, η οποία έχει 
στοιχίσει σε χιλιάδες ζωές σε ολόκληρο 
τον κόσμο, με την Ιταλία και την Ισπανία 
να έχουν πληγεί περισσότερο.
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Ο
ι Έλληνες έχουν ακούσει ότι στην 
Τουρκία συνελήφθησαν νεα-
ροί ντυμένοι γιατροί για να κά-
νουν πάρτι γεμάτα αλκοόλ. Και 

στη Γερμανία, 20 χρονοι έχουν αρχίσει τα 
corona πάρτι! Και στην Ισπανία, ένας ά-
ντρας έφαγε πρόστιμο γιατί έβγαλε μια κα-
τσίκα για βόλτα ώστε να ξεπεράσει το εμπό-
διο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ έ-
νας άλλος Ισπανός σκέφτηκε να ντυθεί δει-
νόσαυρος! Από τη Γαλλία έως τη Φινλανδία, 
οι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
εκτός αυτής φαίνεται να αψηφούν τις εντο-
λές για απαγόρευση κυκλοφορίας». με αυ-
τόν τον τρόπο ξεκινάει άρθρο τον Times του 
Λονδίνου για να δώσει μία εικόνα αντίθε-
σης. Από τη μία οι απείθαρχοι Ευρωπαίοι 
και από την άλλη οι πειθαρχημένοι Ελληνες!
«Οι ίδιοι οι Έλληνες δεν είναι και ο πιο 
νομοταγής λαός» συνεχίζει. «Πάντοτε μοιά-
ζουν να βρίσκουν μια δικαιολογία για να 
παραβιάζουν τους κανόνες, να αψηφούν τις 
προθεσμίες ή και να θέτουν το γενικό καλό 
σε δεύτερη μοίρα μετά το προσωπικό τους 
όφελος. Όμως, την ώρα που ο κορωνοϊός 
σαρώνει την Ευρώπη, οι Έλληνες βγάζουν 
μια σπάνια και νηφάλια εικόνα κόντρα στην 
απείθαρχη φύση τους.
Αυτή η χώρα των 11 εκατομμυρίων μας 
έχει δείξει μόνο πολύ λίγες σκηνές πανικού 
και μαζικών αγορών. Οι ουρές των τραπε-
ζών και των σούπερ μάρκετ παρέμειναν σε 
μεγάλο βαθμό ήρεμες και κανονικές. Και 
περίπου 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε την 
περασμένη εβδομάδα, είναι κολλημένοι 
στις τηλεοράσεις τους κάθε απόγευμα στις 

6 μ.μ., για να παρακολουθήσουν τον επικε-
φαλής του υπουργείου και τον συντονιστή 
εθνικής ασφάλειας να κάνουν ενημέρωση 
για τον ιό».
Όπως αναφέρει το άρθρο η κατάσταση δεν 
ήταν έτσι εξ αρχής. «Στην αρχή οι Ελλη-
νες έτρεχαν στις παραλίες, αγνοώντας τις 
οδηγίες. Όμως, οι αρχές έβγαλαν μέχρι και 
drones για επιβάλουν την τάξη και οι λιμε-
νικές αρχές εμπόδισαν γρήγορα την πρό-
σβαση στα ελληνικά νησιά για να σταματή-
σουν την εξάπλωση του ιού. Η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη απαγόρευσε 
κάθε άσκοπη μετακίνηση, αναγκάζοντας 
τους Έλληνες να ζητούν άδεια για να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους - ένα μέτρο ηλε-
κτρονικής επιτήρησης που επέβαλε μόνο 
η Κίνα.
Σε κάθε άλλη εποχή αυτό θα προκαλούσε 
μεγάλες διαμαρτυρίες. Αλλά ένα χρόνο 
μετά την έξοδο από μια εξαντλητική δεκα-
ετή οικονομική κρίση που κατέστρεψε 
πάνω από 100.000 μικρές επιχειρήσεις και 
άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώ-
πους άνεργους, οι Έλληνες έχουν αποκτή-
σει μια συλλογική ανοχή στις δυσκολίες και 
τις κακουχίες.»
Το άρθρο αναφέρει ότι η κυβέρνηση πήρε 
από τα πιο γρήγορα και τολμηρά μέτρα 
στην Ευρώπη και αυτά έχουν αποδώσει 
καθώς η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην 
καμπύλη των κρουσμάτων. 
Τέλος σημειώνεται ότι οι χειρισμοί της 
κυβέρνησης θα αποδώσουν και πολιτικά 
οφέλη, σημειώνοντας ότι οι δημοσκοπή-
σεις δείχνουν τη δημοφιλία του Κ. Μητσο-
τάκη να ανεβαίνει στο 53%.

Times του Λονδίνου: Οι Έλληνες 
τηρούν τα μέτρα, η δημοφιλία 
του πρωθυπουργού ενισχύεται

επικαιρότητα

Αρχιεπισκοπή Αμερικής: 
Ούτε κεριά ούτε λαμπάδες το 
φετινό Πάσχα 

Δεν θεωρούνται ασφαλείς οι 
λαμπάδες και τα κεριά σύμφωνα με 
τις Υγειονομικές και Πολιτειακές 
Αρχές της Αμερικής και η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή αποφάσισε να 
ακολουθήσει αυτές τις υποδείξεις

Ο
ύτε τα κεριά, ούτε oι λαμπάδες 
δεν θεωρούνται ασφαλή, υπο-
δεικνύουν οι Πολιτειακές και Υ-
γειονομικές Υπηρεσίες της Αμε-

ρικής ενόψει Πάσχα.
Συγκεκριμένα, οι Υγειονομικές και Πολι-
τειακές Αρχές της Αμερικής, δεν θεωρούν 
ασφαλή καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διανομή 
αντικειμένων ευλαβείας της Ορθοδόξου 
πίστης, συμπεριλαμβανομένων των Βαΐων, 
των κεριών, των λαμπάδων, των λουλου-
διών του επιταφίου του Πάσχα και του 
Αγίου Φωτός του Πάσχα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής και, σε συνεδρί-
αση της η Ιερά Επαρχιακή 
Σύνοδος, αποφάσισε να 
ακολουθήσει πλήρως τις 
υποδείξεις της Πολιτείας και 
των Υγειονομικών Αρχών.
Όπως αποφάσισε επίσης 
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος 
που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, κεκλει-
σμένων των θυρών και με τη συμμετοχή 
μόνο του κληρικού, του ψάλτη και του νεο-
κώρου, αλλά και με διαδικτυακή μετά-
δοση, θα εξακολουθήσουν να τελούνται 
οι Ιερές Ακολουθίες για την Μεγάλη Εβδο-
μάδα και το Πάσχα στους Ιερους Ναούς και 
τις Ιερές μονές της Εκκλησίας της Αμερικής.
Επιπρόσθετα, η Σύνοδος συνέστησε στους 
κληρικούς της Αρχιεπισκοπής να προ-
σφέρουν πνευματική καθοδήγηση στους 
πιστούς δια των τεχνολογικών μέσων, ενώ 
απαγορεύεται η δια τηλεφώνου ή η δια 
του διαδικτύου τέλεση του Μυστηρίου της 
ιεράς Εξομολογήσεως.
Τέλος, ακολουθώντας την πρόταση του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, η 
Ιερά σύνοδος αποφάσισε η φετινή Κληρι-
κολαική Σύνοδος που είχε αποφασισθεί να 
γίνει στο Κλίβελαντ του Οχάιο τον Ιούνιο, 
να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε 
χρόνο που θα γνωστοποιηθεί στο άμεσο 

μέλλον.

«Φρένο» και στις λειτουργίες σε 
ιδιωτικά κτήματα
Ούτε κεκλεισμένων των θυρών δεν θα 
γίνονται οι λειτουργίες σε ιδιωτικά κτή-
ματα που διαθέτουν ναούς προβλέπει η 
νέα κοινή υπουργική Απόφαση για την λει-
τουργία των Ναών ενόψει Πάσχα.
Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των είχαν φθάσει πληροφορίες ότι με το 
σκεπτικό της λειτουργίας έστω και κεκλει-
σμένων των θυρών ετοιμάζονταν συνα-
θροίσεις σε ιδιωτικούς χώρους που διέθε-
ταν εκκλησάκια για το Πάσχα.
Με τον πλέον ξεκάθαρο η νέα ΚΥΑ προβλέ-
πει λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών 
και χωρίς την παρουσία πιστών από την 
Κυριακή των Βαίων, 12 Απριλίου.
Με απόφαση των υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας προβλέπο-
νται νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα 

στους χώρους λατρείας, 
όλων των θρησκειών και 
δογμάτων για το διάστημα 
από 12.04.2020 έως και 
20.4.2020.
Οι νέες ρυθμίσεις για την 
αποτροπή μετάδοσης του 
κορωνοϊού στους χώρους 

λατρείας προβλέπουν μεταξύ άλλων τα 
εξής: α) Απαγορεύονται, παρουσία κοινού, 
οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιερο-
πραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές 
τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους 
θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και 
θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικρά-
τειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας. β) Επιτρέπεται η τέλεση λειτουρ-
γιών κεκλεισμένων των θυρών, αποκλει-
στικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό 
και βοηθητικό προσωπικό (πχ ιεροψάλτης) 
των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερ-
βαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα.
Ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός 
είναι υπεύθυνος για να λάβει όλα τα προ-
σήκοντα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ. 
Δεν επιτρέπεται, ούτε κεκλεισμένων των 
θυρών, η τέλεση λειτουργιών σε χώρους 
λατρείας που βρίσκονται σε ιδιωτικά κτή-
ματα, κτίρια κλπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
Τζάστιν Τρουντό, σε συνέντευξη 
τύπου την Τετάρτη το πρωί 
αποκάλυψε πως η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ετοιμάζει κι άλλα 
σχέδια για την οικονομική βοήθεια 
των μικρών επιχειρήσεων που 
επηρεάστηκε το εισόδημα τους από 
την πανδημία του COVID-19.

Ε
πίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε 
πως ετοιμάζει αλλαγές στο πρό-
γραμμα Canada Summer Jobs ώ-
στε να παρέχει εργασία σε νέους 

στους τομείς που ακόμη δεν έχουν κλεί-
σει. Παράλληλα πρότεινε αλλαγές στο 
πρόγραμμα επιδότησης μισθών ώστε να 
μπορούν περισσότεροι να δεχθούν την 
επιδότηση. Προηγουμένως υπήρξαν πα-
ράπονα από επιχειρηματι-
κές ομάδες, οι οποίες κα-
τήγγειλαν  πως πολλές ε-
πιχειρήσεις δεν μπορούν 
να δεχθούν την οικονομι-
κή ενίσχυση καθώς από τα 
κριτήρια που προηγουμέ-
νως υπήρχαν είχαν απο-
κλειστεί εταιρείες που είτε 
ήταν νέες είτε αναπτυσσόμενες είτε επο-
χιακές καθώς ένα κριτήριο που απέκλειε 
αυτές τις επιχειρήσεις ήταν πως τον μήνα 
της προηγούμενης χρονιάς θα έπρεπε το 
εισόδημα τους να έδειχνε πως είχε μειω-
θεί κατά 30% τουλάχιστον.
Ο Τρουντό την Τετάρτη ανακοίνωσε πως 
δεν θα χρειαστεί να γίνει η σύγκριση για 
το προηγούμενο έτος και πως οι επιχει-
ρήσεις θα μπορούν να δείχνουν αυτή τη 
μείωση χρησιμοποιώντας τον Ιανουά-
ριο και τον Φεβρουάριο του 2020. Πλέον 
έτσι αυτές οι επιχειρήσεις θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Άλλη μία προτεινόμενη 
αλλαγή αφορά την μείωση από 30% σε 
15% τον Μάρτιο, ούτως ώστε οι επιχει-
ρήσεις που αναγκάστηκαν να κλείσουν 
τις πόρτες τους θα πληρούν κι αυτές τις 
προϋποθέσεις για το πρόγραμμα  επι-
δότησης.

Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτη-
των Επιχειρήσεων (CFIB) δήλωσε ότι οι 
προτεινόμενες αλλαγές θα βοηθήσουν 
χιλιάδες ακόμη μικρές επιχειρήσεις να 
πάρουν την επιχορήγηση, αλλά υποστη-
ρίζει πως είναι προτιμότερο η καναδική 
κυβέρνηση να αλλάξει το 30% μόνο για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Ακόμη υποστήριξε πως το χρονικό πλαί-
σιο των τριών έως έξι εβδομάδων πριν 
από την παραλαβή της επιδότησης είναι 
πολύ μεγάλη αναμονή για πολλές επιχει-
ρήσεις.
«Το CFIB προτρέπει όλα τα μέρη να επα-
νεξετάσουν και να εγκρίνουν σύντομα 
τη νομοθεσία για να διασφαλίσουν ότι 
οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν εμπι-
σ τοσύνη, ότι αυτό το πολύ αναγκαίο 
μέτρο στήριξης, θα τεθεί σε εφαρμογή το 
συντομότερο δυνατό», ανέφερε μεταξύ 

άλλων η ανακοίνωση.
Ως την Τετάρτη περίπου 
1,72εκατομμύρια Καναδοί 
υπέβαλαν αίτηση γ ια να 
λάβουν την επιχορήγηση 
που ξεκίνησε να δέχεται 
αιτήσεις από την Δευτέρα 
6 Απριλίου. 
Παρά τον μεγάλο βαθμό 

ανταπόκρισης η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση δέχεται κριτική για τα κριτήρια 
που έθεσε. Ο πρωθυπουργός επεσή-
μανε πως θα υπάρξουν προσαρμογές 
στο πρόγραμμα τις προσεχείς ημέρες 
για να συμπεριληφθούν περισσότεροι 
άνθρωποι, όπως ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, εργολάβοι και εθελοντές πυροσβέ-
στες που εργάζονται 10 ή λιγότερες ώρες 
την εβδομάδα.
«Χρειάζεσ τε τώρα υποστήριξη κι (η 
κυβέρνηση) δουλεύει γ ια να σας την 
παρέχει το συν τομότερο δυνατό. Ο 
κόσμος που βρίσκεται σε αυτές τις κατα-
στάσεις (να ξέρετε) σας βλέπουμε και θα 
είμαστε εκεί για εσάς. Δουλεύουμε όσο 
πιο σκληρά μπορούμε για να σας παρέ-
χουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε», 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός 
στις δηλώσεις του την Τετάρτη. 

Περισσότερη βοήθεια για την 
οικονομική ενίσχυση μικρών 
επιχειρήσεων και της νεολαίας 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

1.200 με 9.000 θάνατοι αναμένονται 
στο Κεμπέκ ως το τέλος του Απριλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην απαντάτε σε 
email που υποστηρίζει ότι ήρθατε 
σε επαφή με κάποιον που έχει 
COVID-19

Η 
αστυνομία της Όταβας ανακοί-
νωσε την Τετάρτη πως απατεώ-
νες στέλνουν email σε ανυπο-
ψίαστους Καναδούς «ενημερώ-

νοντας» τους πως είναι πιθανό να έχουν 
προσβληθεί από τον ιό καθώς ήρθαν σε 
επαφή με κάποιον που τον είχε. Οι απα-
τεώνες στο ηλεκτρονικό μήνυμα υποστη-
ρίζουν πως εργάζονται για το νοσοκομείο 
της Όταβας κι έχουν επισυνάψει ένα αρ-
χείο, από το οποίο ζητούν να κατεβάσετε 
την φόρμα, να γράψετε τα στοιχειά αυτής 
και να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο 
ή κλινική.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναγρά-
φει: «You recently came into contact 
w i t h  a  co l l eague / f r i end / f ami l y 
member who has COVID-19. Please 
pr int attached form that has your 
information prefilled and proceed to 
the nearest emergency clinic (Ήρθατε 
πρόσφατα σε επαφή με συνάδελφο/
φίλο/μέλος της οικογένειας σας, που 
έχει COVID-19. Παρακαλούμε εκτυ-
πώστε την συνημμένη φόρμα με τα 
ήδη κατοχυρωμένα στοιχεία σας και 

πάτε στην πλησιέστερη κλινική)».
Ο τ ρόπος  τ ων  απα τ εώνων σ ύμ -
φωνα με την ανακοίνωση της αστυ-
νομίας γ ια να αποσπάσουν τα σ τοι-
χε ία των ανυποψίασ των κατοίκων 
δεν είναι ακόμη γνωστός πως γίνεται 
αλλά μπορούν να το κάνουν είτε με 
κάποιο λογισμικό μέσω του συνημ-
μένου αρχείου, είτε απαντώντας στο 
μήνυμα, είτε κάπως αλλιώς.
Στ ις  2 Απριλίου ο Ér ic  Gaudreau 
κατήγγειλε στις αρχές κατά του ηλε-
κτρον ικού εγκλήματος το περισ τα-
τ ικό. Μιλών τας σ το CBC ανέφερε 
«Στην αρχή προσπαθούσα να σκε-
φτώ αν όντως είχα έρθει σε επαφή με 
κάποιον στο Le Troquet (το μπαρ στο 
οποίο είναι ιδιοκτήτης). Πριν κλείσω 
το μπαρ ε ίχα συναν τήσε ι  αρκε τό 
κόσμο.» 
Ο Gaudreau στην συνέχεια τηλεφώ-
νησε σ το νοσοκομείο γ ια εξηγήσεις 
και μία εργαζόμενη επιβεβαίωσε πως 
συνέβη ξανά αυτό και θα έπρεπε αμέ-
σως να διαγράψει το μήνυμα και να 
απευθυνθεί στην αστυνομία.

Ο
ι εμπειρογνώμονες της 
δημόσιας υγείας με την 
κυβέρνηση του Κεμπέκ προ-
βλέπουν τον θάνατο  μεταξύ 

1.200 και 9.000 ανθρώπων από το 
COVID-19 μέχρι το τέλος του μήνα. Οι 
προβλέψεις ανακοινώθηκαν την Τρίτη εν 
μέσω δημόσιας πίεσης στους πολιτικούς 
ηγέτες, τόσο στον Καναδά όσο και στο 
εξωτερικό, για να είναι διαφανείς για το 
λόγο για τον οποίο απαιτούνται δρα-
στικά μέτρα απομόνωσης και απομά-
κρυνσης από τους συνανθρώπους μας.
Το Κεμπέκ παρουσίασε δύο σενάρια. Το 
πρώτο θέλει 29.212 επιβεβαιωμένα κρού-
σματα, με 1.404 ανθρώπους στο νοσοκο-
μείο και 1.263 θανάτους, ενώ το δεύτερο 
θέλει 59.845 κρούσματα, με 3.208 άτομα 
στο νοσοκομείο και 8.860 θανάτους. Στο 
δεύτερο σενάριο, το Κεμπέκ δεν έχει τα 
απαραίτητα κρεβάτια για την μονάδα 
εντατικής θεραπείας. Και στα δύο σενάρια 
η 18η Απριλίου συμφωνείται ότι είναι η 

περίοδος αιχμής των κρουσμάτων. Μέχρι 
στιγμής στο Κεμπέκ έχουν σημειωθεί 150 
θάνατοι με 583 άτομα να βρίσκονται στο 
νοσοκομείο με σοβαρά κρούσματα.  
Παρόλα αυτά οι ειδικοί θεωρούν πως το 
πρώτο σενάριο με τα λιγότερα κρούσματα 
και θανάτους είναι πιο πιθανόν να συμβεί 
λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από 
την επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση και πως η επαρχία έδρασε αμέσως 
μόλις άρχισαν να σημειώνονται τα πρώτα 
κρούσματα στην περιοχή. 
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Ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τρουντό προειδοποίησε την Τρί-
τη ότι οι δωρεές προς τον Κανα-
δά ιατρικού εξοπλισμού για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού από ξένες ε-
ταιρείες, όπως η κινεζική Huawei, δεν θα 
επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της 
Οτάβας.
«Δεχόμαστε αυτές τις δωρεές πολύ ανοι-
χτά», δήλωσε ο Τρουντό κατά τη διάρκεια 
της καθημερινής συνέντευξης Τύπου.
«Αλλά δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι 
αυτό θα επηρεάσει τις απο-
φάσεις μας. Δεν θα επηρε-
άσει τις αποφάσεις μας τα 
επόμενα χρόνια σε σχέση με 
άλλες προκλήσεις», δήλωσε. 
Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε 
εάν οι δωρεές της Huawei 
στον Καναδά θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την πολιτική της κυβέρνη-
σης σε σχέση με τον κινεζικό τηλεπικοινω-
νιακό κολοσσό, που αποτελεί το επίκεντρο 
μιας διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο 
χωρών.
Καθώς ο πλανήτης αντιμετωπίζει μεγά-
λες ελλείψεις σε μάσκες, η Huawei έστειλε 
στον Καναδά πάνω από ένα εκατομμύριο 
μάσκες, 30.000 γυαλιά προστασίας και 
50.000 ζευγάρια γάντια, σύμφωνα με την 
καναδική εφημερίδα Globe and Mail.
«Πολλές εταιρείες καταβάλλουν παρόμοιες 
προσπάθειες και έχουμε την τύχη να είμα-
στε σε θέση τεχνολογικά και οικονομικά 
να βοηθάμε τον καναδικό λαό», δήλωσε 

εκπρόσωπος της Huawei στο Κεμπέκ σε 
ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο, χωρίς να επιβεβαιώσει τα 
στοιχεία που αναφέρει η Globe and Mail.
Τον Ιανουάριο, η καναδική δικαιοσύνη επι-
φυλάχθηκε να αποφανθεί αν θα συνεχίσει 
ή όχι τη διαδικασία έκδοσης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της οικονομικής διευθύντριας της 
Huawei, Μενγκ Γιανγκζού, που κατηγορεί-
ται για τραπεζική απάτη από την αμερικα-
νική δικαιοσύνη.Η σύλληψη της κόρης του 
ιδρυτή της Huawei την 1η Δεκεμβρίου 2018 

στο αεροδρόμιο του Βαν-
κούβερ, έπειτα από αίτημα 
των Ηνωμένων Πολιτειών, 
είχε προκαλέσει μια πρω-
τοφανή κρίση μεταξύ του 
Καναδά και της Κίνας.
Ο Καναδάς αναμένε-
ται επίσης να αποφασί-

σει τους επόμενους μήνες εάν θα επιτρέ-
ψει στην Huawei να συμμετάσχει στην ανά-
πτυξη της τεχνολογίας 5G στην επικράτειά 
του, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες που επικαλούνται κιν-
δύνους κατασκοπείας ή δολιοφθοράς δυτι-
κών δικτύων.Σε μια προσπάθεια να διευ-
θετήσει το θέμα της προμήθειας ιατρικού 
εξοπλισμού, ο Καναδάς θα κατασκευάσει 
30.000 αναπνευστήρες, ανακοίνωσε ο Τρι-
ντό, που επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση 
της χώρας από τους ξένους προμηθευτές.
Ως την Τρίτη το μεσημέρι ο Καναδάς κατέ-
γραφε 17.065 κρούσματα κορωνοϊού και 
369 θανάτους.

Τρουντό: Οι δωρεές από ξένες 
εταιρείες δεν θα επηρεάσουν 
την πολιτική μας

Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις στο 
Μοντρεάλ ως τις 2 Ιουλίου

Βρέθηκε κομμάτι χαμένης 
ηπείρου 3 δισ. ετών γεμάτο 
διαμάντια

Α
νακαλύφθηκε κομμάτι μιας χαμένης 
ηπείρου, που κρύβεται κάτω από τον 
Καναδά, στους βράχους της οποίας 
σχηματίζονται διαμάντια. Η μυστική 

ήπειρος ήταν κρυμμένη σε ένα είδος ηφαιστει-
ακού βράχου, όπου υπάρχουν διαμάντια, γνω-
στού ως kimberlite. Ο βράχος kimberlite δημι-
ουργήθηκε από το μάγμα του πυρήνα της Γης μα-
ζί με πετρώματα, όπως τα διαμάντια. Από το νησί 
Baffin στον βόρειο Καναδά, συλλέχθηκε δείγμα 
από μια εταιρεία εξόρυξης και κατασκευής δια-
μαντιών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ορυκτή 
χημεία του νησιού ταιριάζει με αυτό από μια αρ-
χαία και μακρόστενη ήπειρο που σχηματίστηκε 
πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια και 
διαλύθηκε πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια.
Ένα μέρος αυτής της «χαμένης» ηπείρου εξακο-
λουθεί να συνδέεται με τμήμα της Βόρειας Αμε-
ρικής και με βάση τη θέση των δειγμάτων του 
kimberlite, το μέγεθος της αρχαίας πλάκας είναι 
περίπου 10% μεγαλύτερο από ό, τι θεωρήθηκε 
προηγουμένως, όπως ανέφεραν ερευνητές σε 
νέα μελέτη. «Η εύρεση αυτών των “χαμένων” 
κομματιών είναι σαν να βρήκαμε ένα κομμάτι 
που λείπει από ένα παζλ», ανέφερε σε δήλωσή 
της η συγγραφέας της μελέτης Maya Kopylova, 
γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο British Columbia 

στον Καναδά.
Οι μάζες της γης ή οι ήπειροι δεν φαίνονταν 
πάντα όπως τώρα. Οι πρώτες ήπειροι εμφανί-
στηκαν όταν η Γη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αυτές 
οι αρχαίες και τεράστιες βραχώδεις πλάκες, γνω-
στές ως τεκτονικές πλάκες, διαλύθηκαν για να 
σχηματίσουν μικρότερες μάζες γης. «Ένα κομ-
μάτι του βόρειου Ατλαντικού είναι τώρα μέρος 
της Σκωτίας», δήλωσε η Kopylova. Ένα άλλο κομ-
μάτι είναι τμήμα της Γροιλανδίας και ένα ακόμη 
είναι κομμάτι του Λαμπραντόρ στον ανατολικό 
Καναδά. «Τώρα βρήκαμε ένα ακόμα κομμάτι στο 
νησί Baffin», είπε η ίδια.
Αν και οι πρώτες ήπειροι του πλανήτη ήταν κατε-
στραμμένες και χάθηκαν με τον καιρό, τα απομει-
νάρια των μακρινών χερσαίων μαζών σώζονται 
μέχρι σήμερα, ως σταθεροί πυρήνες στις σύγ-
χρονες ηπείρους μας. Τα δείγματα του kimberlite. 
που προήλθαν από βάθος περίπου 250 μιλίων, 
έφεραν χημικές ομοιότητες με δείγματα πετρω-
μάτων από την τεκτονική πλάκα στη Γροιλανδία. 
Τώρα, οι επιστήμονες ξέρουν ότι ένα μέρος του 
νησιού Baffin συνδέθηκε σε κάποιο σημείο με 
την τεκτονική πλάκα στον Βόρειο Ατλαντικό και 
όχι με άλλες αρχαίες ηπείρους», σύμφωνα με 
την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό «Journal of Petrology».

Τ
ο Μον τ ρεάλ ,  γ νω σ τ ή  κ ι  ως 
π ό λ η  τ ω ν  φ ε σ τ ι β ά λ ,  α κ υ -
ρών ε ι  όλ ε ς  τ ι ς  ε κδη λώ σ ε ι ς 
ως  τ ι ς  2  Ιουλ ίου,  σ υμπε ρι -

λαμ βα νο μέ νων  τ ων  ε κδη λώ σ εων 
γ ια την Ημέρα του Καναδά,  τ ις  α -
θλ η τ ικέ ς  δ ιο ργα ν ώ σ ε ι ς ,  τ ο  F ê te 
Nat ionale  κα ι  το  Mont real  Grand 
Pr ix,  όπως ανακοίνωσε η πόλη την 
Τρίτη.

Στην ανακοίνωση αναφέρε ται πως 
α υ τ ή  η  α π ό φ α σ η  ε λ ή φ θ η  σ ύ μ -
φωνα με τ ις  ε ν τολέ ς  που επέβαλε 
η κυβέρνηση του Κεμπέκ λόγω της 
πανδημίας του COVID-19. 
Η  π ό λ η  δ η λ ώ ν ε ι  ε π ίσ η ς  ό τ ι  θ α 
συνεργασ τε ί  με τους διοργανωτέ ς 
εκδηλώσεων προσφέρον τας  υπο -
σ τήριξη ε ν μέσω αυτής της υγε ιο -
νομικής κρίσης.

Η Ford ανακαλεί 67.929 
αυτοκινήτα στη Βόρειο 

Αμερική

Η 
Ford ανακοίνωσε πως προ-
χωρά στην ανάκληση 67.929 
F-150, Ranger και Expedition 
στη Βόρειο Αμερική (55.158 

στις ΗΠΑ, 12.090 στον Καναδά και 
681 στο Μεξικό), επειδή υπάρχει 
περίπτωση να κυλήσουν ενώ είναι 
παρκαρισμένα.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στα Ranger 
παραγωγής μεταξύ 28 Φεβρουαρίου 
και 18 Μαρτίου 2020, στα F-150 που 
παρήχθησαν μεταξύ 18 Φεβρουαρίου 
και 21 Μαρτίου 2020, αλλά και σ τα 
Expedition παραγωγής μεταξύ 3 και 
19 Μαρτίου. Τα επηρεαζόμενα αυτο-
κίνητα εξοπλίζονται με το 10-τάχυτο 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δια-
θέτουν κανονικό και όχι περιστρεφό-
μενο επιλογέα.

Σύμφωνα με την Ford, ένας σύνδεσμος 
του καλωδίου του επιλογέα των ταχυ-
τήτων μπορεί να μην έχει τοποθετη-
θεί σωστά και έτσι όταν ο οδηγός επι-
λέξει την θέση “P” στο κιβώτιο, αυτή 
να μην ενεργοποιηθεί. Στη περίπτωση 
εκείνη που κάποιος δεν έχει ενεργο-
ποιήσε ι το χε ιρόφρενο, υπάρχε ι ο 
κίνδυνος το αυτοκίνητο να κυλήσει 
ενώ βρίσκεται σ ταματημένο/παρκα-
ρισμένο, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ατυχήματος και τραυματισμού.
Μέχρι σήμερα η Ford δεν γνωρίζε ι 
κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που 
να σ χε τ ίζ ε ται με το συγκεκριμένο 
πρόβλημα, με την ε ταιρία να επιθε-
ωρεί τα προς ανάκληση αυτοκίνητα 
και να επιδιορθώνε ι το πρόβλημα 
δωρεάν.
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Τ
α θερμά και εγκάρδια συλλυπητήριά της εκφράζει η 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλεί-
ου στους οικείους των 115 μελών της παροικίας που 
έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, η Ομοσπονδία πληρο-
φορείται καθημερινά νέους, τραγικούς θανάτους Κυπρίων 
στη χώρα, που αριθμούν συνολικά ήδη περίπου 115.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περί-
που το 2% των συνολικών θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αντιθέτως, η παροικία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,7% του 
πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος 
Καραολής, έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα υποστήριξης 
www.cypriotfederation.org.uk/covid19support για να βοη-
θήσει η Ομοσπονδία τους ομογενείς να έχουν πρόσβαση 
σε πολύτιμους πόρους που καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία 
θεμάτων.
Στην ιστοσελίδα υποστήριξης, υπάρχουν πληροφορίες για 
τους 40 εθελοντές της νεολαίας της Ομοσπονδίας (ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ ΗΒ) που προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στην 
προμήθεια τροφίμων από τις υπεραγορές για τους ηλικι-
ωμένους. 
Υπάρχει επίσης κατάλογος εκπαιδευτικών, πληροφορίες για 
τις επιλογές παράδοσης τροφίμων στο σπίτι από μπακάλικα 

της ομογένειας και πολλές άλλες βοηθητικές πληροφορίες. 
Οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που 
χρειάζονται βοήθεια για να προμηθευτούν τρόφιμα ή απα-
ραίτητες προμήθειες, μπορούν να στέλνουν email στο 
enquiries@cypriotfederation.org.uk ή να καλούν την Ομο-
σπονδία στο 02084459999. 
Αναφέρει ότι υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ομοσονδία έχει στείλει πάνω 
από 4.300 πακέτα τροφίμων σε Κύπριους φοιτητές που 
έχουν μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως πράξη υποστή-
ριξης μια και βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες τους 
αυτές τις δύσκολες στιγμές. “Θέλουμε να επεκτείνουμε την 
πρωτοβουλία μας για παροχή πακέτων με παραδοσιακά 
κυπριακά τρόφιμα για συμπατριώτες μας που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες. Ως Ομοσπονδία θα δώσουμε τη προ-
σοχή μας σε κάθε παράκληση, οπότε αν γνωρίζετε κάποιον 
που έχει πραγματική ανάγκη βοήθειας, παρακαλούμε να 
μας καλέσετε στο 02084459999.”
Για να είναι επιτυχημένη αυτή η πρωτοβουλία, σημειώ-
νει, “χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, οπότε παρακα-
λούμε αυτούς που μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπο-
ρούν. Δωρεές μπορούν να γίνουν μέσω της ιστοσελίδας 
μας www.cypriotfederation.org.uk, κάνοντας κλικ στο 
“Donate” στο επάνω μέρος της σελίδας. 

Ην. Βασίλειο: Περίπου 115 Κύπριοι 
της παροικίας έχουν πεθάνει από 
κορωνοϊό

Η κυπριακή σημαία εκτός καταλόγου 
παρακολούθησης στις ΗΠΑ

H 
κυπριακή σημαία δεν περιλαμβάνεται πλέ-
ον στον κατάλογο των σημαιών υπό παρα-
κολούθηση από την αμερικανική ακτοφυ-
λακή σε σχέση με τη συμμόρφωση της με 

τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, ανακοίνωσε 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ), βάσει των αποτε-
λεσμάτων της ετήσιας έκθεσης των Ηνωμένων Πολι-
τειών Αμερικής για το 2019 σχετικά με τον έλεγχο του 
κράτους σημαίας.
 Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες επι-
θεωρήσεις για τα κυπριακά πλοία στα λιμάνια των 
ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει κύρος στην κυπρι-
ακή σημαία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
 Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ο μέσος 
όρος κατακράτησης κυπριακών πλοίων για την περί-
οδο 2017-2019, ήταν 0,96% σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της αμερικανικής ακτοφυλακής (USCG) που ήταν 
1,08%. Το 2019, το ετήσιο ποσοστό κατακράτησης 
κυπριακών πλοίων μειώθηκε στο 0,55%, από 1,79% 
το 2018, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό USCG 2019 ήταν 
1,12%.

 Τα βελτιωμένα αυτά δεδομένα είναι αποτέλεσμα 
της ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Ναυτιλίας 
που εφαρμόζει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας από την 
εγκαθίδρυση του προκειμένου να εδραιώσει την 
Κύπρο ως ένα από τα κορυφαία ποιοτικά νηολόγια 
παγκοσμίως και ως ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακού 
συμπλέγματος, αναφέρεται.  Σε πρακτικό επίπεδο, 
συνεχίζει η ανακοίνωση, η πιο πάνω εξέλιξη μπορεί 
να οδηγήσει σε λιγότερες επιθεωρήσεις για τα κυπρι-
ακά πλοία στα λιμάνια των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα 
προσθέτει κύρος στην κυπριακή σημαία, η οποία 
συγκαταλέγεται στη «λευκή λίστα» των μνημονίων 
συνεννόησης  του Παρισιού και Τόκυου.
 Η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου δήλωσε 
ότι «το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στοχεύει στην 
παροχή εξειδικευμένων, υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσιών και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην 
παροχή προσαρμοσμένων και αξιόπιστων υπηρε-
σιών σε όλους τους συνεργάτες μας διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την προστα-
σία του περιβάλλοντος.»

Τ
ην ευχή να δώσει ο Θεός να επιτραπεί αυτές τις προσεχείς ημέρες «να 
έχουμε θεαματικά αποτελέσματα προς το καλύτερο, ούτως ώστε η Κυ-
βέρνησή μας να επιτρέψει να τελέσουμε τις Ακολουθίες μας και με την πα-
ρουσία και των πιστών μας», εκφράζει, σε σημερινό του μήνυμα, ο Αρχι-

επίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, υπογραμμίζοντας ότι «στόχος μας πρέπει να 
είναι ο τερματισμός της πανδημίας στον τόπο μας».
 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 
στο μήνυμα του, αναφέρει ότι «ευρισκόμενοι μικρόν προ της Μεγάλης Εβδομά-
δος, κατά την οποία πάντοτε βιώνουμε ιδιαιτέρως το Πάθος αλλά και την χαράν  
της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστούς, φέτος δυστυχώς οι συνθή-
κες, τις οποίες βιώνουμε είναι τραγικές για μας τους Χριστιανούς, αφού λειτουρ-
γούμε τους ναούς μας χωρίς πιστούς».
 «Ευχόμεθα να δώσει ο Θεός να επιτραπεί αυτές τις προσεχείς ημέρες να έχουμε 
θεαματικά αποτελέσματα προς το καλύτερον, ούτως ώστε η Κυβέρνησή μας να 
επιτρέψει να τελέσουμε τις Ακολουθίες μας και με την παρουσία και των πιστών 
μας. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε και που πρέπει να είναι ο στό-
χος μας είναι να εργαστούμε συλλογικά όλοι μας και να συμβάλουμε με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μας, η οποία αυτές τις μέρες θλίβεται εξαιτίας της κατάστασης 
που επικρατεί, ώστε η πανδημία που ενέσκηψε να τερματίσει την εξάπλωσή της 
τόσο στο μαρτυρικό νησί μας, όσον και στον υπόλοιπο κόσμο», σημειώνει.
 Πρέπει, συνεχίζει στο μήνυμα του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, να αγωνιστούμε 
για τρεις λόγους.
 «Ο πρώτος λόγος για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές αδελφών μας εξαιτίας 
αυτής της ασθένειας. Ο δεύτερος λόγος για να μπορέσουμε το συντομότερο 
δυνατόν, ως Χριστιανοί, να τελούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και να μετέ-
χουμε των ακολουθιών όπως ορίζει η Εκκλησία μας. Και τέλος, ο τρίτος λόγος για 
να προλάβουμε μίαν μεγάλων διαστάσεων οικονομική κρίση, η οποία θα φέρει 
πολλά αδιέξοδα, θα χάσουν τις εργασίες τους, θα πτωχεύσουν και θα πεινάσουν 
πολλοί αδελφοί μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ούτε το Κράτος, ούτε η Εκκλησία, 
ούτε κάποια άλλη δύναμη θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την όλη δυσχερή 
αυτή κατάσταση. Και γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι, πρέπει όλοι να συνειδητο-
ποιήσουμε το μέγεθος των συνεπειών της πανδημίας και να εργαστούμε για το 
καλό όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και των αδελφών μας και του τόπου μας», 
προσθέτει. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναφέρει , επίσης, ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί 
αδελφοί μας ελέγχονται συνειδησιακά με τα εξής: Δεν θα μετάσχω στο Μυστή-
ριο του Αγίου Ευχελαίου της Μεγάλης Τετάρτης; Δεν θα εκκλησιαστώ και να κοι-
νωνήσω την Μεγάλη Πέμπτη; Δεν θα συμμετάσχω στο Πάθος, την Σταύρωση, 
την Αποκαθήλωση του Κυρίου μας κατά την Μεγάλη Παρασκευή; Δεν θα γίνω 
μέτοχος του ενθουσιασμού με το «Ανάστα ο Θεός» κατά το Μεγάλο Σάββατο; 
Και τέλος, δεν θα κοινωνήσω της άφατης χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου μας, 
ο οποίος νίκησε τον θάνατον δια του δικού Του θανάτου;».
 «Αδελφοί μου, Έχετε θάρρος και μη λιποψυχείτε.  Το γεγονός ότι στερούμεθα 
όλα τούτα μας στενοχωρεί όλους αφόρητα», σημειώνει.
 Όπως αναφέρει, αυτός όμως που έχει αληθινή και γνήσια πίστη στον Θεό μπο-
ρεί και προσεύχεται όπου και αν ευρίσκεται.
 «Είτε στο σπίτι περιορισμένος, όπως είμαστε εμείς τώρα τις τελευταίες εβδομά-
δες, είτε στις σπηλιές, στις ερήμους και στα βουνά, όπως οι ασκητές και όσιοι 
μας, οι οποίοι όντας ερημοπολίτες έγιναν ουρανοπολίτες, κοινωνούσαν δια της 
προσευχής τους με τον Χριστό και γεύονταν και απολάμβαναν της χαράς του 
Παραδείσου, χωρίς να βρίσκονται μέσα στον ναό και να μετέχουν στο μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας. Αν πραγματικά αγαπούμε τον Θεό και κατ’ επέκταση τον 
συνάνθρωπό μας, που είναι η εικόνα του Θεού, στόχος μας πρέπει να είναι ο τερ-
ματισμός της πανδημίας στον τόπο μας», καταλήγει.

O Αρχιεπίσκοπος 
εύχεται για θεαματικά 
αποτελέσματα ώστε να 
επιτραπούν οι Ακολουθίες 

εδώ Κύπρος
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 Πλαισιωμένος από τους 
αρμόδιους Υπουργούς, 
ο Νίκος Αναστασιάδης 
ανακοίνωσε το βράδυ της 
Τετάρτης τις αποφάσεις της 
Κυβέρνησης αναφορικά 
με τα περιοριστικά μέτρα 
λόγω της πανδημίας.

Λ
αμβάνοντας τον λό-
γο ο ΠτΔ ανέφερε ό-
τι τα μέτρα που λάβα-
με είναι μια «ακτίδα 

φωτός» και δεν επιτρέπεται η 
παρέκκλιση απ’ αυτά. «Το πιο 
βασανιστικό ήταν η απόφαση 
για αποτροπή επιστροφής των 
χιλιάδων φοιτητών που σπου-
δάζουν στο εξωτερικό. Στόχος 
όμως, δεν ήταν άλλος παρά η 
προστασία τόσο των ιδίων ό-
σο και του συνόλου των πο-
λιτών, από μια ενδεχόμενη α-
νεξέλεγκτη εισαγωγή και δια-
σπορά νέων κρουσμάτων», εί-
πε ο ΠτΔ. 
Ο Νίκος Αναστασιάδης ανακοί-
νωσε τον σταδιακό επαναπα-
τρισμό φοιτητών. 
Ανακοίνωσε επίσης:
- Παράταση των περιοριστικών 
μέτρων μέχρι τις 30 Απριλίου. 
Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμιά 
εξαίρεση για το Πάσχα. 
- Σταδιακή επιστροφή πολιτών: 
Που διαμένουν σε εστίες, σε 
foundation courses, που βρί-
σκονται σε πρώτο έτος σπου-
δών. Μόνιμα διαμενόντων που 
είναι στο εξωτερικό για δου-
λειά και η δουλειά τους σταμά-
τησε. Πολιτών που βρίσκονται 
στο εξωτερικό και η επιστροφή 
τους κρίνεται απαραίτητη για 
ανθρωπιστικούς λόγους. 
- Διεξαγωγή δειγματοληπτικών 
εξετάσεων ανά επαρχία 
- Διεξαγωγή άλλων 20 χιλιά-
δων εξετάσεων σε άτομα τα 

οποία με βάση τα διατάγματα 
συνεχίζουν να εργάζονται. 
- Δειγματοληπτικές εξετάσεις 
σε όλους όσους θα έρθουν με 
τον ελεγχόμενο επαναπατρι-
σμό 
- Παράταση της κρατικής στή-
ριξης των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων μέχρι τις 12 Ιου-
νίου 
- Για 4 μήνες μετά τον Ιούνιο θα 
συνεχιστεί η κρατική στήριξη 
στη βάση συγκεκριμένων κρι-
τηρίων.
Ο Πρόεδρος είπε ότι τα μέτρα, 
ειδικά αυτές τις μέρες θα είναι 
οδυνηρά. Ειδικά αυτέ ς τ ις 
μέρες του Πάσχα.
«Παραφράζοντας τον Οικου-
μ ε ν ι κό  Π α τ ρ ι -
άρχη που σοφά 
α ν έ φ ε ρ ε  π ω ς 
«δεν κινδυνεύει 
η πίσ τη αλλά οι 
πιστοί», θα έλεγα 
πως σήμερα δεν 
κινδυνεύει ο τρό-
πος ζωής αλλά η 
ίδια η ζωή μας.
Για αυτό και δεν πρέπει να υπο-
κύψουμε στις δυσκολίες που τα 
περιοριστικά μέτρα έχουν προ-
καλέσει», είπε μεταξύ άλλων 
ο ΠτΔ. Αφού μίλησε ο Νίκος 
Αναστασιάδης τον λόγο έλαβε 
ο Υπουργός Εξωτερικών και 
ακολούθως ο Κωνσταν τ ίνος 
Πετρίδης, αλλά και ο Κωνστα-
ντίνος Ιωάννου και η Ζέτα Αιμι-
λιανίδου. 

Νίκος Χριστοδουλίδης: 
Ευχή και προσδοκία 
μας να υπάρχουν θετι-
κές εξελίξεις που να μην 
χρειαστεί η εφαρμογή 
του σχεδίου που υπάρ-
χει 
Το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Μεταφορών είναι 

έτοιμο να ανταποκριθεί σ τα 
αιτήματα για ελεγχόμενο επα-
ναπατρισμό. Μέχρι σ τ ιγμής 
υπάρχουν 16.668 συμπατρι-
ώτες μας σ το εξωτερικό, σε 
πάνω από 120 χώρες. 

Κωνσταντίνος Πετρί-
δης: Σε αυτό «τον πόλε-
μο» θέλουμε να χρησι-
μοποιήσουμε όλα μας 
τα όπλα
Η Κύπρος ήταν από τις πρώ-
τες χώρες που προχώρησε σε 
θαραλλέα μέτρα, είπε ο Υπουρ-
γός των Οικονομικών. Τα «τολ-
μηρά» πακέτα θα λάβουν και 
ανανέωση. «Χθες πετύχαμε σε 
αντίξοες συνθήκες να έχουμε 

πρόσβαση σ τ ις 
αγορές με σχετικά 
χαμηλά επιτόκια», 
είπε ενώ συμπλή-
ρωσε ότι οι δημο-
σ ιονομικέ ς  μας 
αντοχές δεν είναι 
χωρίς όριο. 
« Β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε 
σε περίοδο δια-

λόγου με όλα τα κόμματα», 
σημε ίωσε ο Κωνσ ταν τ ίνος 
Πετρίδης. 

Κωνσταντίνος Ιωάννου: 
Δεσμεύσαμε ποσότητες 
χλωροκίνης που επαρ-
κούν για 240 χιλ ασθε-
νείς στην Κύπρο
«Υπάρχει επάρκεια χ λωρο-
κίνης για τους ασθενείς στην 
Κύπρο», ε ίπε ο Υπουργός 
Υγείας λαμβάνοντας τον λόγο. 
Αναφορικά με το πλάνο «εξό-
δου» από τα περιορισ τ ικά 
μέτρα ο κ.Ιωάννου είπε ότι θα 
υπάρξει μια σταδιακή επάνο-
δος. Τρεις χώρες στην ΕΕ το 
έκαναν, χαλάρωσαν τα μέτρα 
δηλαδή. Έχουμε προγραμμα-
τίσει πώς θα γίνει η σταδιακή 

επάνοδος. 
«Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα» 
είπε, γι’ αυτό και θα πρέπει να 
υπάρξει μια συνεργασία όλων 
των χωρών μεταξύ τους. 
Για το θέμα των μασκών ο Υπ.Υ-
γείας είπε ότι δεν μπορούν να 
κατασκευαστούν στην Κύπρο 
μάσκες, με βάση τις προδια-
γραφές. «Ο ΠΟΥ είπε ότι δεν 
ε ίναι αναγκαία η χορήγηση 
μασκών σε όλο τον πληθυσμό. 
Επειδή υπάρχει μια τάση προς 
αυτή την κατεύθυνση, έδωσα 
οδηγίες προκειμένου υπάρ-
ξουν προσφορές για προμή-
θεια 9εκ μασκών», είπε ο κ.Ι-
ωάννου. Προληπτικά αποκά-
λυψε, η Κύπρος θα προχωρή-
σει στην υιοθέτηση αυτών των 
μέτρων για τις μάσκες. 
Ως πονοκέφαλο εξάλλου χαρα-
κτήρισε τους ασυμπτωματ ι-
κούς ασθενείς. Από μελέτες 
πρόσθεσε το 13% είναι ασυ-
μπτωματικοί και γ ι’ αυτό θα 
γίνει επιδημιολογική μελέτη με 
τυχαίο δείγμα 800 άτομα ανά το 
παγκύπριο. «Επίσης με τη δυνα-
τότητα διενέργειας περισσότε-
ρων εργαστηριακών εξετάσεων. 
Ετσι αποφασίστηκε να γίνουν 
άλλες 20 χιλιάδες έλεγχοι». 

Ζέτα Αιμιλιανίδου: Τα 
σχέδια που υλοποιεί το 
Υπουργείο επεκτάθηκαν 
μέχρι και τις 12 Ιουνίου
Δόθηκε μια τετράμηνη περί-
οδος, μετά την 12η Ιουνίου 
δηλαδή, όπου θα συνεχίσει 
η στήριξη τόσο των εργαζο-
μένων όσο και των επιχειρή-
σεων ανάλογα με την πορεία 
και την συνεχιζόμενη μείωση 
του κύκλου εργασιών μιας επι-
χείρησης.
Ξεκαθάρισε ότι επεκτείνεται η 
στήριξη σε εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις.

εδώ Κύπρος

Με πρωτοβουλία της 
κυπριακής φαρμακοβι-
ομηχανίας Remedica, 

και προσωπική παρέμβαση από 
τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευ-
θυντή της, Δρ. Μιχάλη Νεοπτο-
λέμου και τη βοήθεια του κρά-
τους του Ισραήλ, έφτασαν στην 
Κύπρο πέντε τόνοι χλωροκίνης. 
Η  Remedica  σε δελτίο Τύπου 
κάνει λόγο για μεγάλη διπλω-
ματική επιτυχία σε συνεργα-
σία με το κράτος του Ισραήλ. 
«Σε μια άκρως μυστική απο-
στολή, έφτασαν στην Κύπρο με 
ισραηλινό στρατιωτικό αερο-
πλάνο 5 τόνοι χλωροκίνης από 
την Ινδία». Η Remedica έχει ανα-
λάβει να παρασκευάσει και να 
στείλει στο Ισραήλ τη χλωροκίνη 
ενώ με τη σειρά της η κυβέρνηση 
του Ισραήλ θα αποστείλει στην 
Κύπρο 50 αναπνευστήρες. 
Σε δηλώσεις του ο Δρ. Νεοπτο-
λέμου αναφέρθηκε σε πολύ 
δύσκολη μυστική αποστολή 
που τελικά στέφθηκε με επιτυχία 
και σύντομα και οι επαγγελμα-
τίες υγείας στη γειτονική χώρα 
θα έχουν ακόμη ένα όπλο στον 
πόλεμο ενάντια στον κορωνοϊό. 
Πρόσθεσε ότι η Remedica αυτή 
τη στιγμή είναι ταγμένη προς την 
αντιμετώπιση του ιού και ανα-
λαμβάνει ιδιωτικές πρωτοβου-
λίες για να βοηθήσει τη Κύπρο 
και όχι μόνο για να εξέλθουν 
την πανδημία το συντομότερο 
δυνατό. 
Η Remedica έχει κάνει ήδη 
δωρεά χλωροκίνη στο κυπριακό 
Υπουργείο Υγείας, 10 αναπνευ-
στήρες και 500.000 χειρουργι-
κές μάσκες που αναμένονται να 
παραληφθούν μέσα Απρίλιου, 
και προστατευτικό εξοπλισμό 
σε ιδιωτικά και άλλα νοσηλευ-
τήρια καθώς και σε εταιρείες 
που το ζήτησαν, ενώ βρίσκεται 
σε συνεννόηση με τον ΟΚΥΠΥ 
για περαιτέρω βοήθεια. Επι-
πλέον, ανθρώπινο δυναμικό της 
Remedica και εταιρικά οχήματα 
βρίσκονται στη διάθεση του Επί-
τροπου Εθελοντισμού και του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
για την κατ’ οίκον παράδοση των 
χορηγημένων φαρμάκων κατά 
του κορωνοϊού.

5 τόνοι 
χλωροκίνης από 
Ινδία στην Κύπρο 

ΠτΔ: Τα μέτρα που λάβαμε αποδίδουν - «Ακτίδα 
φωτός» - Παράταση μέχρι 30/4
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Στους 17.669 οι συνολικοί νεκροί από 
τη πανδημία κορωνοϊού στην Ιταλία, 
όπου συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα 
ο ρυθμός νέων θανάτων - Αυξήθηκαν 
σε 3.836 οι νέες περιπτώσεις από τις 
χθεσινές 3.039

Χ
αραμάδα αισιοδοξίας στην Ιτα-
λία την Τετάρτη, καθώς η Πολιτική 
Προστασία της χώρας ανακοίνωσε 
542 νέους θανάτους από τον κο-

ρωνοϊό, αριθμός που μειώθηκε εκ νέου, για 
δεύτερη διαδοχική ημέρα, από τους χθεσι-
νούς 604. 
Συνολικά, οι νεκροί στη χώρα από την παν-
δημία έφτασαν στους 17.669, με τους 96 
εξ αυτών να είναι γιατροί και νοσηλευτικό 
προσωπικό.
Σε ότι αφορά τις νέες περιπτώσεις, αυτές 
αυξήθηκαν την Τετάρτη στις 3.836 οι από τις 
χθεσινές 3.039.
Πλέον, ο συνολικός αριθ-
μός των περιστατικών στην 
Ιταλία είναι 139.422, ενώ 
26.491 άνθρωποι έχουν 
αναρρώσε ι (2.099 το 
τελευταίο 24ωρο) από τον 
κορωνοϊό.
Ακόμη, 3.693 ασθενείς βρί-
σκονται σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας και, συνο-
λικά, 28.485 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. 
Για 63.084 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον 
περιορισμός.
Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά 
είναι 53.414 και οι νεκροί 9.722. Στην Εμίλια 
Ρομάνα τα κρούσματα είναι 18.234 με τους 
νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.234. Στην 
περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 
12.410, με 736 νεκρούς.
Στο μεταξύ, με δεδομένη τη μικρή βελτίωση 
που παρουσιάζει η χώρα απέναντι στον 
κορωνοϊό, είναι πιθανό, σύμφωνα με τον 
Τύπο να αποφασιστεί μια μερική επαναλει-
τουργία των επιχειρήσεων στις 17 Απριλίου 
και έξοδος των κατοίκων από τα σπίτια στις 
3 Μαΐου.

Σκόπια: Στους 30 οι νεκροί από ε-
πιπλοκές της νόσου
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
τις προηγούμενες 24 ώρες από επιπλοκές 
του κορωνοϊού, ανεβάζοντας στους 30 τον 
αριθμό των θυμάτων στη Βόρεια Μακεδο-

νία από τη νόσο.
Ακόμη, καταγράφηκαν 18 νέα κρούσματα, 
με το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων στη χώρα να ανέρχεται πλέον στα 
617.Τα περισσότερα από τα 617 επιβεβαιω-
μένα κρούσματα εντοπίζονται στα Σκόπια 
(261 κρούσματα) και ακολούθως στο Κου-
μάνοβο (130 κρούσματα).
Εν τω μεταξύ, από σήμερα ισχύουν νέα 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με την κυκλο-
φορία των πολιτών, που αποφάσισε η 
κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, σε μία 
προσπάθεια αναχαίτισης της διάδοσης του 
κορωνοϊού.
Τις εργάσιμες ημέρες απαγορεύεται η 
κυκλοφορία των πολιτών από τις 16:00 ώρα 
έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας. Επί-
σης, τις καθημερινές οι ηλικιωμένοι άνω 
των 67 ετών επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
μόνο δύο ώρες την ημέρα, μεταξύ 10:00 και 
12:00, ενώ οι νέοι κάτω των 18 ετών επιτρέ-
πεται να κυκλοφορούν επίσης δύο ώρες την 

ημέρα, μεταξύ 13:00 και 
15:00.
Όσον αφορά τα Σαββατο-
κύριακα επιβάλλεται πλή-
ρης απαγόρευση της κυκλο-
φορίας, η οποία ξεκινά στις 
16:00 της Παρασκευής και 
λήγει στις 05:00 της Δευτέ-
ρας.

Σουηδία: Ανέβηκε στους 687 ο α-
ριθμός των νεκρών
Ανεβαίνει καθημερινά ο αριθμός των 
νεκρών στη Σουηδία λόγω του κορωνοϊού, 
καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν την Τετάρτη, τα θύματα είναι, 
πλέον, 687.
Χθες, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ήταν 591, 
ωστόσο σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, 
παρατηρείται καθυστέρηση στον τρόπο με 
τον οποίο τα στατιστικά στοιχεία υποβάλ-
λονται από τις περιφερειακές υγειονομικές 
αρχές, οπότε η αύξηση δεν αντιστοιχεί στον 
αριθμό των θανάτων τις τελευταίες 24 ώρες.
Ακόμη, έγινε γνωστό πως 469 άτομα έχουν 
εισηχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 
Από την έναρξη της επιδημίας, 678 άτομα 
εισήχθησαν σε ΜΕΘ, με τον αριθμό να περι-
λαμβάνει επίσης θανάτους και ασθενείς που 
έχουν αναρρώσει και έχουν λάβει εξιτήριο.
Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 8.419 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στις 8 
Απριλίου (από τα 7.693 στις 7 Απριλίου).

Ιταλία: Συνεχίζεται η πτώση στον 
ρυθμό θανάτων - 542 νέοι νεκροί την 
Τετάρτη

Ο 
Μπέρνι Σάντερς αποσύρεται 
από την κούρσα για τον χρί-
σμα των Δημοκρατικών στις 
ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ, ο Μπέρνι Σάντερς αποσύρθηκε 
από την κούρσα για τον χρίσμα των Δημο-
κρατικών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
στο twitter δεν πρόκειται να κυνηγήσει 
την προεδρία του κόμματος για τις επόμε-
νες προεδρικές εκλογές.
Επίσης, τα διεθνή μέσα μεταδίδουν, πως η 
αποχώρηση του Σάντερς από την κούρσα 
φέρνει ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν 
αντιμέτωπο με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις 
εκλογές του Νοεμβρίου
Ο 78χρονος γερουσιαστής αναμένεται να 
μιλήσει σήμερα στους υποστηρικτές του.
Πυρά από τους εσωκομματικούς αντιπά-
λους
Σε παλαιότερες τοποθετήσεις τους, οι 
εσωκομματικοί αντίπαλοι του Μπέρνι 
Σάντερς, τον κατηγόρησαν για κρυφή 
συνεργασία με την Ρωσία.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι ο Ντό-
ναλντ Τραμπ θα επανεκλεγεί πρόεδρος 
των ΗΠΑ, και γι’ αυτό η Ρωσία σε βοηθά 
να κερδίσεις (το χρίσμα των Δημοκρατι-
κών), για να χάσεις από τον Τραμπ, υπο-
στήριξε ο δισεκατομμυριούχος πρώην 
δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ 
Μπλούμπεργκ απευθυνόμενος στον 
Σάντερς.

«Ο Μπέρνι θα χάσει από τον Ντόναλντ 
Τραμπ [...] η Βουλή των Αντιπροσώπων 
και η Γερουσία και κάποια από τα πολιτει-
ακά κοινοβούλια θα γίνουνε κόκκινα (σ.σ. 
το κόκκινο είναι το χρώμα του GOP) και 
μετά με τους επαναπροσδιορισμούς των 
εκλογικών περιφερειών και τον διορισμό 
δικαστών τα επόμενα 20 ως 30 χρόνια θα 
είμαστε αναγκασμένοι να βιώνουμε αυτή 
την καταστροφή», προφήτευσε ο Μπλού-
μπεργκ.Ο Σάντερς αντέδρασε λέγο-
ντας «έι κ. Πούτιν, αν εκλεγώ πρόεδρος, 
πίστεψέ με δεν πρόκειται να ανακατευτείς 
σε άλλες εκλογές» στις ΗΠΑ, αναφερό-
μενος στον ισχυρισμό των αμερικανικών 
μυστικών υπηρεσιών ότι ο ρώσος πρόε-
δρος προσωπικά έδωσε εντολή να υπάρ-
ξει ρωσική παρέμβαση στα αμερικανικά 
πολιτικά πράγματα το 2016.
Ο Πιτ Μπούτιτζετζ, ο κεντρώος πρώην 
δήμαρχος της πόλης Σάουθ Μπεντ στην 
Ιντιάνα, επιτέθηκε στον Σάντερς διότι κατ’ 
αυτόν δίνει κάθε φορά άλλα ποσά όταν 
αναφέρεται στο κόστος των προτάσεών 
του, όπως η θέσπιση δωρεάν ασφαλι-
στικής κάλυψης για όλους τους Αμερικα-
νούς. «Μπορώ να σου πω ακριβώς ποιο 
θα είναι το άθροισμα», πέταξε ο Μπού-
τιτζετζ. «Βγαίνει άλλη μια τετραετία του 
Ντόναλντ Τραμπ. Και όχι μόνο [...] Πρέπει 
να ανησυχούμε για τη Βουλή [των Αντι-
προσώπων] και τη Γερουσία».

 Μπέρνι Σάντερς: 
Αποσύρεται από τις εκλογές 
των Δημοκρατικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Δ
εν έχει τέλος η τραγωδία στις 
ΗΠΑ και συγκεκριμένα σ τη 
Νέα Υόρκη. Οι γιατροί ξεμέ-
νουν από αναπνευστήρες και 

στην μάχη ενάντια στον κορονοϊό είναι 
πολύ πιθανό να εφαρμόσουν ένα point 
system και να αποφασίζουν ποιοι θα 
ζήσουν.
Οι ΗΠΑ είναι χωρίς αμφιβολία η χώρα 
που δείχνει να αντιμετωπίζει το μεγα-
λύτερο πρόβλημα από τον κορονοϊό, 
μεγαλύτερο και από την Ιταλία που 
είναι πρώτη σε ανθρώπινες απώλειες. 

Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που πλήτ-
τε ται όσο καμία άλλη, με την κατά-
σ ταση να δείχνει εκτός ελέγχου. Τα 
νοσοκομεία της πόλης έχουν γεμίσει, 
ενώ υπάρχει και έλλειψη σε αναπνευ-
στήρες και προστατευτικό υλικό. Μάλι-
στα όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δεν 
είναι απίθανο οι γιατροί να προχωρή-
σουν σ την εφαρμογή ενός ιδιότυπου 
point system, που θα κρίνει ποιος θα 
ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Κάτι που σε 
πολλές περιπτώσεις έχει γίνει και στην 
Ιταλία.

διεθνή νέα

Σ
χεδόν το 1/3 των Αμερικανών που 
νοικιάζουν διαμέρισμα δεν πλήρω-
σε ενοίκιο στη διάρκεια της πρώτης 
εβδομάδας του Απριλίου!

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη 
δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη 8 Απρι-
λίου, το Εθνικό Συμβούλιο Στέγασης Πολυ-
κατοικιών (National Multifamily Housing 
Council), φαίνεται πως οι Αμερικανοί, όπως 
και πολύς κόσμος σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ζορίζονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους 
-και όχι μόνο- λόγω της οικονομικής κατά-
στασης στην οποία έχουν περιέλθει από το 
«λουκέτο» ελέω κορονοϊού!
Τα στοιχεία αφορούν, όπως προείπαμε, την 
πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος μήνα και 
«λένε» ότι μόνο το 69% πλήρωσε κανο-
νικά ενοίκιο το διάστημα μεταξύ 1ης και 5ης 
Απριλίου, σε σύγκριση με το 81% της πρώ-
της εβδομάδας του Μαρτίου και το 82% της 
πρώτης βδομάδας του περσινού Απριλίου...

Απίστευτη τραγωδία στις ΗΠΑ, 
σχεδόν 2.000 θύματα σε μία μέρα
Εκατόμβη νεκρών στις ΗΠΑ από τον κορο-
νοϊό καθώς μόνο σε ένα 24ωρο έχασαν την 
ζωή τους 1.939 άνθρωποι, ένας πραγματικά 
απίστευτος αριθμός.
Σχεδόν 2.000 άνθρωποι που είχαν προ-
σβληθεί από τον κορονοϊό υπέκυψαν στις 
ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα 
με την καταμέτρηση μέχρι χθες Τρίτη στις 
20:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 ώρα Ελλά-
δας) του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. 
Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απο-
λογισμό στον κόσμο αφότου ξέσπασε η 
πανδημία.
Η νέα αύξηση-ρεκόρ των θανάτων (+1.939 
επακριβώς) ανεβάζει σε 12.722 τον συνο-
λικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν υπο-
κύψει στην ασθένεια COVID-19 στις ΗΠΑ. 
Η ισχυρότερη χώρα του κόσμου πλησιά-
ζει έτσι ακόμα περισσότερο τα δύο κράτη 
που θρηνούν τα περισσότερα θύματα στον 
πλανήτη μέχρι σήμερα, την Ιταλία (17.127 
νεκροί) και την Ισπανία (13.798).
Στις ΗΠΑ εξάλλου όπως αναφέρει και το ΑΠΕ-
ΜΠΕ καταγράφεται πάνω από το ένα τέταρτο 
των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων μόλυν-
σης από τον SARS-CoV-2: έχουν καταμετρη-
θεί 396.223 συνολικά (+29.609 μέσα σε ένα 
24ωρο), σύμφωνα με τα δεδομένα του Τζονς 
Χόπκινς, που ανανεώνονται συνεχώς.
«Η Αμερική συνεχίζει να κάνει περισσό-

τερα τεστ από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
στον κόσμο και θεωρώ ότι πιθανόν γι’ αυτό 
έχουμε περισσότερα κρούσματα», πρότεινε 
χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της καθημε-
ρινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί 
μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για 
την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας. 
Μίλησε για 1,8 εκατομμύρια διαγνωστικές 
εξετάσεις μέχρι σήμερα στη χώρα του.
«Γνωρίζω (...) ότι ορισμένες χώρες που 
έχουν μεγάλο πληθυσμό έχουν πολλά 
περισσότερα κρούσματα από ό,τι εμείς, 
αλλά δεν τα δηλώνουν», πρόσθεσε.
Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδα, 
στις ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά πάνω 
από 1.000 νέοι θάνατοι, παρά τα μέτρα 
περιορισμού του πληθυσμού που τίθενται 
προοδευτικά σε ισχύ στη μια πολιτεία πίσω 
από την άλλη.
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελεί την 
εστία της πανδημίας στην αμερικανική 
επικράτεια, με σχεδόν 5.500 νεκρούς και 
140.000 ασθενείς, στη μεγάλη πλειονότητά 
τους στην πόλη της Νέας Υόρκης, την οικο-
νομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, που πλέον 
έχει παραλύσει σχεδόν τελείως.
Ο Λευκός Οίκος προέβλεψε την περασμένη 
εβδομάδα ότι η ασθένεια COVID-19 ενδέ-
χεται να στοιχίσει τη ζωή σε 100.000 ως 
240.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, με βάση 
μοντέλα επιδημιολόγων που βασίζονται 
στην υπόθεση εργασίας ότι τα μέτρα του 
περιορισμού της κίνησης των πολιτών και 
της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης θα τηρηθούν.

Επίθεση Τραμπ στον ΠΟΥ: «Εί-
ναι… κινεζοκεντρικός»
Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επέλεξε 
να επιτεθεί αυτή την φορά, ο πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, 
κατηγόρησε συγκεκριμένα τον ΠΟΥ πως 
εκδίδει κακές συστάσεις κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας του νέου κορονοϊού.
«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγ-
ματικά τα έκανε μαντάρα», έγραψε ο Τραμπ 
σε ένα tweet. «Για κάποιο λόγο, αν και χρη-
ματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, 
είναι όμως πολύ κινεζο-κεντρικός. Θα το 
εξετάσουμε αυτό. Ευτυχώς, απέρριψα τις 
συστάσεις τους να κρατήσουμε ανοικτά τα 
σύνορα στην Κίνα. Γιατί μας έδωσαν μια 
τόσο εσφαλμένη σύσταση;».

Το 1/3 των Αμερικανών δεν 
πλήρωσε ενοίκιο τον Απρίλιο!
Οι Αμερικανοί ζορίζονται, όπως φαίνεται, να πληρώσουν το ενοίκιό τους, 
λόγω της οικονομικής κατάστασης που προκαλεί το «λουκέτο» ελέω 
κορονοϊού! 

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη 
Νέα Υόρκη και πιθανό ένα point 
system για το ποιος θα ζήσει
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς θα νικήσουμε τις ενοχές 
μας ως γονείς;

Α
πό τη στιγμή που γινόμαστε γονείς, 
αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τα προ-
ηγούμενα άγχη μας σχεδόν… νο-
σταλγικά. Ακόμη και η πιο δύσκολη 

μέρα στη δουλειά δεν μπορεί να συγκριθεί με 
την αγωνία μας για το αν είμαστε επαρκείς στις 
υποχρεώσεις μας απέναντι στα μικρά μας. Σί-
γουρα είναι θεμιτό να θέλουμε να κάνουμε το 
καλύτερο για εκείνα, όμως δεν θα πρέπει να 
είμαστε υπερβολικά αυστηροί απέναντι στον 
εαυτό μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τέ-
λειος και φυσικά αυτό δεν αλλάζει τη στιγμή 
που γινόμαστε γονείς. Και βέβαια το άγχος δεν 
είναι καλός σύμβουλος ούτε στην ανατροφή 
των παιδιών μας. Πώς όμως θα μπορέσουμε 
να ξεπεράσουμε τις πιο συνηθισμένες αγωνί-
ες μας ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
την αγάπη μας στα παιδιά μας όσο πιο ξένοια-
στα γίνεται;
Οι πιο συνηθισμένες πηγές ενοχής των 
γονιών

“Δουλεύω πολύ”
Πρώτα από όλα, ο βιοπορισμός της οικογέ-
νειάς σας είναι αρκετά σημαντική υπόθεση, 
έτσι δεν είναι; Εκτός αυτού, το μικρό σας 
παίρνει καλά παραδείγματα από την επαγ-
γελματική σας σταδιοδρομία. Μαθαίνει πως 
οι άνθρωποι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να 
φροντίζουν για την ικανοποίηση των ονείρων 
και των φιλοδοξιών τους και να δίνουν χώρο 
στις προσωπικές τους επιθυμίες. Απλώς φρο-
ντίστε ο χρόνος που μπορείτε να του αφιερώ-
σετε να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτικός.

“Δεν τρώει σωστά”
Ψυχραιμία. Οι διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών αλλάζουν από τη μία μέρα στην 
άλλη. Συνεχίστε να του προσφέρετε θρεπτικά 
γεύματα, αλλά μην το πιέζετε αν αρνείται να τα 
δοκιμάσει. Είναι πιο πιθανό να το κάνει αν δεν 
επιμένετε πολύ. Επιπλέον, μπορείτε να πειρα-
ματιστείτε με υγιεινά σνακ με γεύση και όψη 
πιο φιλική προς τα πιτσιρίκια.

“Βλέπει πολλή τηλεόραση”
Πρώτα από όλα, αυτές οι μέρες σίγουρα δεν 
είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανησυχήσετε 
για αυτό. Σε γενικές γραμμές, είναι πράγματι 
καλύτερο τα μικρά μας να μην εκτίθενται και 

πολύ στις οθόνες. Ωστόσο, στο βαθμό που 
εμπλέκονται και σε δραστηριότητες που 
εμπεριέχουν σωματική άσκηση, δεν θα έρθει 
και το τέλος του κόσμου αν παρακολουθή-
σουν την αγαπημένη τους εκπομπή. Α ν παρ’ 
όλα αυτά ανησυχείτε, μπορείτε να κάνετε την 
εμπειρία του πιο διαδραστική κάνοντάς του 
ερωτήσεις για την ιστορία ή ζητώντας του να 
μετρήσει τα χρώματα ή τις φιγούρες που βλέ-
πει στην οθόνη.

“Του φωνάζω πολύ”
Όλοι οι γονείς φωνάζουν πότε – πότε. Και σε 
κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν το νήπιο 
επιχειρεί να σκαρφαλώσει στο μπράτσο του 
καναπέ, οι φωνές είναι μάλλον απαραίτη-
τες για να του τραβήξουν την προσοχή και να 
σταματήσει. Αν όμως αισθάνεστε ότι η υψηλή 
ένταση αποτελεί τον κανόνα, μπορείτε να 
δοκιμάσετε άλλους τρόπους για να κάνετε το 

παιδί να πειθαρχήσει ή να ζητήσετε τη βοή-
θεια ενός ειδικού.

“Δεν μπορώ να του προσφέρω όσα 
πράγματα θα ήθελα”
Οι περισσότεροι δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να χαρίσουμε στα παιδιά μας όσα παιχνίδια 
τους τραβούν την προσοχή. Δεν πειράζει. 
Πρώτα από όλα, έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε 
να τα κάνουμε να θεοποιήσουν τα υλικά 
αγαθά. Επιπλέον, η φαντασία τους είναι υπε-
ραρκετή για να δημιουργήσει κυριολεκτικά 
αμέτρητα παιχνίδια. Και μπορούμε πάντα να 
προσθέσουμε και τη δική μας φαντασία στο 
μείγμα!

“Δεν τα προλαβαίνω όλα”
Μαντέψτε. Κανείς δεν τα προλαβαίνει όλα. Οι 
εικόνες που βλέπουμε στα social media, με 
ευτυχισμένες οικογένειες που κατοικούν σε 
πεντακάθαρα σπίτια – ενώ παράλληλα οι γονείς 
καταφέρνουν να εξελίσσονται επαγγελματικά 
– είτε είναι ψεύτικες, είτε είναι προϊόν μιας οικο-
νομικής άνεσης που επιτρέπει ένα μεγάλο μέρος 
των υποχρεώσεων να ανατίθεται σε άλλα πρό-
σωπα. Οι υπόλοιποι κάνουμε το καλύτερο που 
μπορούμε και δεν πρέπει να απαιτούμε από τον 
εαυτό μας το ακατόρθωτο.

Τ
ότε σκέψου να κάνεις μία διακοπή. Ας 
πούμε ότι εσύ κι ο/η σύντροφός σου έ-
χετε ένα καυγαδάκι. Η κατάσταση δεν 
αργεί να οξυνθεί και αρχίζουν να εκ-

σφενδονίζονται βαρειές κουβέντες.  Τότε είναι 
που πρέπει να προσπαθήσεις να επιβάλεις την 
ηρεμία λέγοντας, «ας σταματήσουμε για λίγο.» 
Αυτό σημαίνει ότι για τώρα, η συζήτηση στα-
ματάει. Αφού συμφωνήσετε για τη διακοπή, 
να ορίσετε αμέσως την ώρα που θα συνεχίσε-
τε την κουβέντα. Ως τότε, μπορείς με ηρεμία να 
σκεφτείς όλο το θέμα και να αποφασίσεις να 
μην αφήσεις τα πράγματα να πάρουν προσω-
πικό χαρακτήρα εξαπολύοντας λόγια βαρειά ή 
υψώνοντας τη φωνή. 

Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να πει-
ράζουν το ένα το άλλο; 
Μήπως αφήνετε τα παιδιά σας να μαλώνουν 
μεταξύ τους; Είναι κάτι που μπορεί να συμ-
βεί μερικές φορές, αλλά θα πρέπει να είναι η 
εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εξήγησε στα παι-
διά σου ότι τα αδέλφια πρέπει να αγαπούν 
το ένα το άλλο και πρέπει να το δείχνουν. Να 
τους δώσεις να καταλάβουν ότι το σπίτι είναι 
το μέρος όπου  μπορούν να νιώθουν σιγου-
ριά και ασφάλεια μακριά από την κακία του 
κόσμου. Ο στόχος σου να είναι να μη χρησιμο-
ποιούν κακούς χαρακτηρισμούς μεταξύ τους, 
να μη φέρονται άσχημα, να μην προκαλούν ο 
ένας τον άλλον. Φρόντισε τα παιδιά σου να παί-
ζουν αρμονικά μαζί ώστε να μείνουν ενωμένα 
και αργότερα στη ζωή. 

Μαθαίνεις στο παιδί σου να είναι 
φιλεύσπλαχνο;
Θυμάσαι εκείνο το παιδάκι που ήταν κάπως 
διαφορετικό; Ίσως φορούσε παλιά ρούχα, 
ίσως είχε κάποια αναπηρία ή δεν ήταν σαν 
όλα τα παιδάκια. Ίσως να τον διάλεγαν τελευ-
ταίο να παίξει στην ομάδα γιατί δεν μπορούσε 
να συντονιστεί με τα άλλα παιδιά ή γιατί δεν 
το ήθελαν.  Τέτοια παιδιά εξακολουθούν να 
υπάρχουν γύρω μας. Γιαυτό είναι πολύ σημα-
ντικό να διδάξουμε στα παιδιά μας να δείχνουν 
συμπόνια – να συμπεριφέρονται με καλωσύνη 
στα παιδιά που είναι διαφορετικά... αντί να 
κάνουν τη ζωή τους πιο δύσκολη. Εξηγήστε 
στα παιδιά σας γιατί είναι σωστό να δείχνουν 
συμπόνια στους άλλους . Να μάθουν ότι το 

απαιτείτε και να τους δείξετε πώς να το κάνουν 
με το να είστε εσείς οι ίδιοι φιλεύσπλαχνοι.

Γιατί αγαπάς το παιδί σου;
Αυτή είναι περίεργη ερώτηση, αλλά είναι μια 
ερώτηση που κάθε γονιός πρέπει να είναι σε 
θέση να απαντήσει. Ασφαλώς τα παιδιά σας 
ξέρουν ότι τα αγαπάτε, αλλά θέλουν να ξέρουν 
γιατί τα αγαπάτε. Θέλουν να ξέρουν ότι δεν τα 
αγαπάτε επειδή παίρνουν καλούς βαθμούς, 
επειδή είναι πρώτοι στον αθλητισμό, ή επειδή 
έχουν πολλά ταλέντα. Θέλουν να ξέρουν ότι 
τα αγαπάτε γιαυτό που είναι... ένα πλάσμα με 
απεριόριστη αξία. Πάρε λοιπόν το παιδί σου 
κοντά σου και πες του, «Σ’ αγαπώ γιατί είσαι 
εσύ!» Και να τους δείξετε ότι η αγάπη σας είναι 
παντοτινή και δεν προϋποθέτει τίποτε. Να το 
λέτε συχνά. Να το λέτε ειλικρινά.

Μπορούν να μάθουν κάτι τα παι-
διά σου όταν μαλώνεις με τον/την 
σύντροφό σου;
Χθες βράδυ, η γυναίκα μου κι εγώ στήσαμε 
έναν καυγά μπροστά στη μικρότερή μας 
κόρη... κάτι που δεν ήταν σωστό φυσικά. 
Παρόλο όμως που κάναμε αυτό το λάθος, 
βεβαιωθήκαμε ότι η κόρη μας πήρε κάποιο 
μάθημα για το καλό της. Της δείξαμε ότι μετα-
νιώσαμε και ζητήσαμε συγνώμη ο ένας από 
τον άλλον. Ενώ μας κοίταζε η κόρη μας, είπα 
στη γυναίκα μου, «Συγνώμη που σου μίλησα 
μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν σωστό.» Το ίδιο 
είπε κι εκείνη. Ήταν κάτι που δίδαξε σε όλους 
μας κάτι το θετικό.

Θυμάσαι το πρώτο ραντεβού σου με 
τον/την σύντροφό σου;
Μπορεί να έχει περάσει πολύς καιρός από 
τότε, αλλά  εκείνο το πρώτο ραντεβού  θα 
είναι πάντοτε κάτι το ξεχωριστό. Θυμήσου 
εκείνη την ημέρα δίνοντας κάτι στο σύντροφό 
σου που σας τη θυμίζει.  Μπορεί να είναι ένα 
DVD του έργου που είδατε, κάποια λουλού-
δια σαν εκείνα που της δώσατε τότε, ή κάτι 
με το όνομα του εστιατορίου που πήγατε. Να 
καταλάβει ο/η σύντροφός σας πόσο ξεχωρι-
στή ήταν εκείνη η ημέρα κι αξίζει να τη θυμά-
ται. Σκέψου το. Ξεκινήσατε μαζί την ιστορία 
της ζωής σας. Δώσε λίγο χρόνο να γιορτάσεις 
αυτήν την ιστορία.

Θέλεις να σταματήσεις 
έναν καυγά που άναψε; 
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υγεία

Η 
καθημερινή ενημέρωση 
για την εξέλιξη του κορω-
νοϊού έχει γίνει πλέον κομ-
μάτι της ζωής μας, με εκα-

τομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο 
να βρίσκονται σε κατ’οίκον περιορι-
σμό κατακλύζοντας κάθε λεπτό τις η-
μέρας τους από πληροφορίες για την 
πανδημία. Σε πρόσφατες δηλώσεις 
του, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ανέφερε ότι 
η παραπληροφόρηση, τα fake news 
και οι διάφορες φήμες για τη υγειονο-
μική κρίση αυτή την περίοδο αυ-
ξάνονται. 
Πώς, λοιπόν, διαμορφώ-
νουν τα μέσα ενημέρω-
σης την κατανόηση και τη 
συναισθηματική μας 
απόκριση σε αυτή 
την κατάσταση; Μια 
πρόσφατη εργασία 
της Δρ. Cherie Lacey 
από το Πανεπιστήμιο 
Victoria του Wellington, λοι-
πόν, επικεντρώνεται στην 
επικοινωνία σχετικά με 
τον COVID-19 και πώς 
αυτή σχηματίζει και 
επηρεάζει την απόκριση 
του κοινού. Η έρευνα 
αυτή εξετάζει τον τρόπο με 
τον οποίο ο τόνος και το περι-
εχόμενο των πληροφο-
ριών αυτών επηρεάζει την 
ψυχική υγεία φοιτητών 
στη Νέα Ζηλανδία.
«Αναμφισβήτητα, τα ΜΜΕ 
έχουν σημαντικό ρόλο στην 
επικοινωνία σημαντικών πλη-
ροφοριών υγείας και ασφάλειας 
προς το κοινό, αλλά και στη δια-
μόρφωση του τρόπου με τον οποίο 
αντιδρούμε σε αυτή την πανδημία. Εν 
καιρώ κρίσης, τα μίντια οφείλουν να 
είναι πολύ προσεκτικά ώστε να ενι-
σχύουν τη δημόσια επαγρύπνηση 
για τον ιό και τα μέτρα περιορισμού 
του, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργούν 
φόβο και πανικό», επισημαίνει η Δρ. 
Lacey. Τον τελευταίο μήνα στις ειδή-
σεις αναφέρονται λέξεις όπως «θανα-
τηφόρος ιός», «αόρατος εχθρός» και 
«βρισκόμαστε σε πόλεμο».
 Τέτοιες αναφορές, ιδιαίτερα σε μια 
περίοδο εγκλεισμού στο σπίτι, όπως 
αυτή που βιώνουμε, προκαλούν 

συναισθήματα μάχης ή εισβολής, 
κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι δεχό-
μαστε επίθεση. Επιπλέον, τέτοιου 
είδους μεταφορές μπορούν να επηρε-
άσουν τη συμπεριφορά μας, προκα-
λώντας, για παράδειγμα, υπερκατανά-
λωση ορισμένων προϊόντων. Ακόμη, 
οι επιστήμονες με δυσκολία κατάφε-
ραν να εντοπίσουν ακριβείς ιατρικές 
περιγραφές του ιού στα ΜΜΕ, παρα-
τηρώντας, από την άλλη, την έντονη 
χρήση μεταφορών που παραπέμπουν 
σε πόλεμο, φυσικές καταστροφές, κ.α. 
Όλα αυτά σε συνδυασμό μπορούν 
εύκολα να προκαλέσουν άγχος, φόβο 

και ένα αίσθημα αδυναμίας, σχη-
ματίζοντας μια λανθασμένη αντί-
ληψη για την ασθένεια.

Γνωρίζουμε, ήδη, ότι η τεχνολο-
γία μπορεί να επηρεάσει την 
υγεία μας, ως εκ τούτου υπάρ-
χει πραγματικός κίνδυνος για 

τους ανθρώπους που περνούν 
μεγάλο μέρος του χρόνου τους 
παρακολουθώντας και δια-
βάζοντας την ειδησεογραφία 
σχετικά με την κρίση δημό-

σιας υγείας. Η χρήση των 
social media μπορεί, επίσης, να 

κατακλύσει πολύ γρήγορα τη συνεί-
δηση ενός ατόμου με πληρο-

φορίες, ενώ και όλες οι αρνη-
τικές πτυχές των μέσων αυτών 
που έχουν γίνει γνωστές μέχρι 

σήμερα μπορούν να επιδεινω-
θούν κατά τη διάρκεια της περιό-
δου που ζούμε. Το νόμισμα, όμως, 

έχει πάντα δύο όψεις. Βλέπουμε 
σήμερα ανθρώπους να ασχολού-
νται με την τεχνολογία για να βελ-

τιώσουν τόσο τη δική τους σωμα-
τική και ψυχολογική κατάσταση όσο 
και της κοινότητας. 
Οι βιντεοκλήσεις με φίλους και οικο-
γένεια, η χρήση της τεχνολογίας για 
άσκηση και ανακούφιση από το 
στρες, η προώθηση της σύνδεσης της 
τοπικής κοινότητας και η ενημέρωση 
σχετικά με σημαντικά για την υγεία 
μας στοιχεία είναι οι θετικές πτυχές 
της τεχνολογίας που αναδύονται στην 
παρούσα κατάσταση. Η καλύτερη 
συμβουλή που έχει αυτή τη στιγμή να 
δώσει η ειδικός, Δρ. Lacey σχετικά με 
το ηλεκτρονικό «ευ ζην» αφορά στον 
περιορισμό της χρήσης των μίντια 
γενικότερα, αλλά πιο ειδικά της υπερ-
καταναλάνωσης της πληροφόρησης.

Τ
ελευταία πληθαίνουν οι έρευνες σύμφωνα 
με τις οποίες το διαρκές έλλειμμα ύπνου του 
σύγχρονου τρόπου ζωής φαίνεται ότι απει-
λεί το βάρος όχι μόνο όσων δουλεύουν σε 

βάρδιες, αλλά των περισσότερων από εμάς.
Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι πλέον μένουμε σπίτι και η 
καθημερινότητά μας έχει ανατραπεί, με τα ξενύχτια να έχουν 
αυξηθεί θεαματικά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό το φαινό-
μενο οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε παχυσαρκία.
Για ποιο λόγο  όμως μας παχαίνουν τα ξενύχτια; Οι ερευνητές 
προτείνουν διάφορες εξηγήσεις γι’ αυτό το φαινόμενο.
Οι λίγες ώρες ύπνου επηρεάζουν την ορμονική ισορροπία του 
οργανισμού. Μειώνονται τα επίπεδα της λεπτίνης, η οποία έχει 
ανορεξιογόνο δράση και αυξάνονται εκείνα της γκρελίνης, της 
μόνης πολυπεπτιδικής ορμόνης με ορεξιογόνο δράση. Με απλά 
λόγια μας «ανοίγει» η όρεξη. Μάλιστα σε μελέτη της κλινικής 
Mayo διαπιστώθηκε ότι όσοι από τους συμμετέχοντες κοιμού-
νταν καθημερινά κατά μια ώρα και είκοσι λεπτά λιγότερο από 
τους υπόλοιπους (που συμπλήρωναν εννιά ώρες ύπνου κάθε 
βράδυ) κατανάλωναν καθημερινά έως και 500 επιπλέον θερμί-
δες. Πέρα από την ορμονική απορρύθμιση, τα ξενύχτια επηρεά-
ζουν και την ομαλή ρύθμιση των επιπέδων του σακχάρου (γλυ-
κόζης) στο αίμα. Η απότομη μείωση  του σακχάρου αυξάνει την 
επιθυμία για την κατανάλωση πλούσιων σε απλούς υδατάνθρα-
κες τροφίμων (όπως τα γλυκά) που έχουν την ιδιότητα να αυξά-

νουν άμεσα τη γλυκόζη παρέχοντας ενέργεια στον οργανισμό. Η 
απότομη αύξηση της γλυκόζης όμως οδηγεί σε εξίσου γρήγορη 
μείωσή της γεγονός που μας εμπλέκει σε ένα φαύλο κύκλο κατα-
νάλωσης θερμιδογόνων τροφίμων.
Η κόπωση και η υπνηλία από τα ξενύχτια συσχετίζεται με την 
αύξηση της επιθυμίας για θερμιδογόνες τροφές και αλκοόλ. 
Μάλιστα σε έρευνα σε εφήβους του αμερικανικού CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention) διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι 
που κοιμούνται λιγότερο από οχτώ ώρες τα βράδια είναι πιο 
επιρρεπείς στην κατανάλωση αλκοόλ, ανθρακούχων αναψυκτι-
κών, ενώ καπνίζουν και περισσότερο.
Η έλλειψη ύπνουτέλος αυξάνει τα επίπεδα των ορμονών του 
στρες γεγονός που έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζεται με την 
αύξηση του βάρους ιδιαίτερα στην περιοχή της μέσης. Η άνοδος 
της κορτιζόλης (ορμόνης του στρες) αυξάνει την επιθυμία μας για 
πλούσιο σε λίπος και υδατάνθρακες φαγητό που συνήθως κατα-
ναλώνουμε για αισθανθούμε καλύτερα (comfort food)..

Καραντίνα και Ξενύχτια – Μια ώρα 
λιγότερος ύπνος, πόσες επιπλέον θερμίδες;

Κορωνοϊός 
-Yπερπληροφόρηση: Έτσι 
θα ελέγξουμε τον φόβο 
και τον πανικό

Ουδείς αγνοεί ότι «ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα….» Πλήθος ερευνών κυρίως επιδημιολογικών 
έχουν συνδέσει την κατανάλωση μήλου με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων, άσθματος, 
διαβήτη και καρκίνου.

Τα οφέλη τουςΗ ευεργετική δράση των μήλων στην υγεία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον αντιοξειδωτικό τους πλούτο. Τα 
μήλα είναι πλούσια σε καροτενοειδή (β-καροτένιο), που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες,  φλαβονοειδή (φλαβανόλες, 
κατεχίνες, επικατεχίνες, προκυανιδίνες) που θεωρούνται καρδιοπροστατευτικά, καθώς και φαινόλες στις οποίες αποδίδεται 

καρδιοπροστατευτική δράση αλλά και ιδιότητες προστασίας όρασης. Επιπλέον το μήλο είναι πλούσιο σε 
φυτικές ίνες, τα 2/3 των οποίων βρίσκονται στην φλούδα (ένα μέτριο μήλο με τη φλούδα περιέχει 

2,4γρ φυτικών ινών και χωρίς την φλούδα, 1,3γρ). Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να επι-
σημάνουμε ότι τα μήλα ανήκουν στα ευπαθή φρούτα γι’ αυτό και κατά την καλλιέργεια 

τους, με τις μεθόδους της συμβατικής γεωργίας, υφίστανται ψεκασμούς. Η συνέπεια 
αυτής της πρακτικής είναι ότι τα μήλα της συμβατικής γεωργίας βρίσκονται ψηλά 

στη λίστα των πιο επιβαρημένων με φυτοφάρμακα φρούτων. Γι’ αυτό το λόγο, 
ίσως είναι προτιμότερα τα μήλα βιολογικής γεωργίας για την καλλιέργεια 

των οποίων δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα. Η υψηλή περιεκτικό-
τητα των μήλων σε φυτικές ίνες και νερό – τα καθιστά χορταστικά. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και συμβάλ-
λουν στην μείωση της συνολικής ποσότητας θερμίδων που κατανα-
λώνονται στη διάρκεια της ημέρας κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και 
ερευνητικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι ξεκίνησαν το γεύμα τους 
με μήλο, έτρωγαν κατά μέσο όρο 200 λιγότερες θερμίδες από εκεί-
νους που δεν έτρωγαν μήλο.

Το τραγανό φρούτο που προστατεύει την 
καρδιά και ρίχνει την πίεση

Αυτή η δυσλειτουργία διπλασιάζει τον κίνδυνο 
θανάτου για τους άνδρες

Τ
α άτομα με στυτική δυσλειτουργία έχουν υ-
ψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ανεξάρτητα από 
τα επίπεδα τεστοστερόνης τους, υποστηρίζει 
μελέτη που έγινε σε πανεπιστήμιο του Βελγί-

ου και δημοσιεύεται στην επιθεώρηση της Ενδοκρι-
νολογικής Εταιρείας (Journal of the Endocrine Society).
Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την 
ευρωπαϊκή μελέτη για τη γήρανση των ανδρών 
(EMAS) και ανέλυσε στοιχεία από 1.913 άτομα, τα 
οποία παρακολουθήθηκαν για περίπου 13 χρόνια. 
Από αυτούς, στο τέλος της περιόδου 483 είχαν πεθά-
νει. Μελετώντας ξανά τους ορμονικούς δείκτες των 
θανόντων, φάνηκε ότι εκείνοι που ταλανίζονταν από 

στυτική δυσλειτουργία και εμφάνιζαν χαμηλά επί-
πεδα ολικής ελεύθερης τεστοστερόνης, είχαν μεγα-
λύτερο κίνδυνο θανάτου, σε σύγκριση με άνδρες 
με φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης και χωρίς 
σεξουαλικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, τα άτομα με στυτική δυσλειτουργία, 
κακή πρωινή στύση και χαμηλή λίμπιντο είχαν υψη-
λότερο κίνδυνο θνησιμότητας κατά 1,8 φορές υψηλό-
τερο σε σύγκριση με άνδρες χωρίς σεξουαλικά προ-
βλήματα. Σε άνδρες μόνο με στυτική δυσλειτουργία, 
ο κίνδυνος θανάτου ήταν 1,4 φορές υψηλότερος σε 
σύγκριση με τους άνδρες χωρίς στυτική δυσλειτουρ-
γία.
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ιστορίες
Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος

Ο Κερκυραίος συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος

Ο 
Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος είναι ο 
συνθέτης του εθνικού μας ύμνου, αν και δεν 
είναι τόσο γνωστός, παρά το γεγονός ότι ί-
σως υπήρξε ο σημαντικότερος συνθέτης στη 

μουσική ιστορία της χώρας. Ο Μάντζαρος θεμελίωσε 
την Επτανησιακή Μουσική Σχολή και διαμόρφωσε τη 
μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Καταγόταν από παλιά 
αρχοντική οικογένεια της Κέρκυρας. Διέθετε ικανοποι-
ητική οικονομική επιφάνεια παρόλο που η οικογένειά 
του είχε αρχίσει να καταπέφτει. 
Ο Μάντζαρος έζησε όλες τις διαδοχικές κατακτήσεις 
που γνώρισαν τα Επτάνησα (Βενετοκρατία, Γαλλοκρα-
τία, Επτάνησο Πολιτεία, Βρετανική κυριαρχία, ένωση 
με την Ελλάδα) καθώς γεννήθηκε το 1795, κάτι το 
οποίο τον επηρέασε σημαντικά στη σύνθεσή του. Πήρε 
τα πρώτα του μαθήματα στο πιάνο από τη μητέρα του, 
Ρεγγίνα. 
Συνέχισε τις σπουδές του στην Κέρκυρα και στη συνέ-
χεια στο περίφημο Ωδείο της Νάπολης έχοντας τόσο 
καλές επιδόσεις που του έγινε πρόταση να αναλάβει 
τη διεύθυνση του Ωδείου. Ο ίδιος όμως επιθυμούσε 
να επιστρέψει στην Κέρκυρα. Ήταν τόσο ταπεινός και, 
παρά τις εκπληκτικές σπουδές του, δε θεωρούσε τον 
εαυτό του επαγγελματία μουσικό. Υπέγραφε συχνά 
τις παρτιτούρες του με το προσωνύμιο «Dilettante» 
το οποίο σημαίνει ερασιτέχνης, για να δώσει έμφαση 
στην ειλικρινή αγάπη που έτρεφε για τη μουσική την 
οποία δεν έβλεπε σαν μέσο βιοπορισμού. Παρά το 
γεγονός ότι ο Μάντζαρος συνέθετε έργα και όπερες 
για το θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας (το πρώτο 
θέατρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης), δεν αμοιβόταν 
σχεδόν ποτέ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρέ-
διδε δωρεάν μαθήματα μουσικής σε άπορα παιδιά στο 
σπίτι του. Θεωρούσε σημαντικότερη τη διάδοση της 
μουσικής τέχνης στα παιδιά της Κέρκυρας παρά την 
πληρωμή. 
Το 1840 ίδρυσε, μεταξύ άλλων τη Φιλαρμονική Εται-

ρε ία Κέρκυρας. Η από-
φαση πάρθηκε μετά από 
απόφαση των Άγγλων να 
μην παίζουν οι μπάν τε ς 
τους, λόγω διαφορετικού 
δόγματος, κατά τη διάρ-
κε ια των λιτανε ιών του 
Αγ ίου Σπυρίδωνα.  Άρα 
έπρεπε να γίνει μια ελλη-
ν ική.  Η απόφαση αυτή 
έδωσε το έναυσμα για τη 
δημιουργία της Φιλαρμο-
ν ικής, που είναι μία από 
τ ις αρχαιότερες μπάν τες 
σ την Ελλάδα. Ο Μάντζα-
ρος υπήρξε καλλιτεχνικός 
διευθυντής της Φιλαρμο-
ν ικής και ανακηρύχθηκε 
επίσης ισόβιος πρόεδρός 
της. Στο κτήριο της Φιλαρ-
μονικής σήμερα εκτίθεται 
το πιάνο του συνθέτη. 

Ο Μάντζαρος ήταν 
πολυγραφότατος. 
Συνέθεσε την πρώτη ελλη-
νική σωζόμενη όπερα με 
τ ίτ λο Don Crepuscolo το 
1815, σε ηλικία 20 ετών. 
Ακόμα, έγραψε αυτοσχε-
διασμούς για πιάνο, φού-
γκες, ορχηστρική μουσική 
και όπερες. Ιδιαίτερα γνω-
στά είναι επίσης τα έργα 
του Συμφων ία αρ.3 και 

Συμφωνία αρ.1 σε Ανατολίτικο ύφος. Ακόμα, μελοποί-
ησε και άλλα ποιήματα του Σολωμού όπως τη «Φαρμα-
κωμένη» και η «Ξανθούλα».
Το κύριο έργο της δουλειάς του προοριζόταν για το 
θέατρο της Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια της ναυμα-
χίας του Ναυαρίνου, συνέθεσε το έργο Aria Greca, 

για φωνή και ορχήστρα με ελληνικό λιμπρέτο, κίνηση 
πρωτοποριακή γ ια την εποχή καθώς έως τότε τα 
λιμπρέτα όπερας γράφονταν σχεδόν αποκλειστικά στα 
ιταλικά. 
Όραμα του Μάντζαρου ήταν η διάδοση μιας μουσικής 
κουλτούρας τόσο στα Επτάνησα όσο και στον υπόλοιπο 
ελλαδικό χώρο. Η επιθυμία ένωσης των Ιονίων Νήσων 
με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν έντονη και η 
μουσική, κατά την άποψη όλων των εκπροσώπων της 
Επτανησιακής σχολής, ήταν ένας συνδετικός κρίκος με 
τον ελληνισμό. 
Ο Μάντζαρος είχε αποφασίσει να περιορίσει το ορχη-
στρικό του έργο, Θα μελοποιούσε πλέον ποιήματα 
επτανήσιων διανοούμενων, για να τονιστεί η σύνδεση 
με την Ελλάδα. Σύντομα ανέπτυξε ισχυρή φιλία με τον 
Διονύσιο Σολωμό και γοητεύτηκε από το κορυφαίο του 
έργο, τον «Ύμνο εις την Ελευθερία». Το επαναστατικό 
και ρομαντικό περιεχόμενο του έργου επηρέασε βαθιά 
τον Μάντζαρο και εικάζεται ότι ήταν η αγαπημένη του 
σύνθεση. Σκοπός του ήταν ο Ύμνος να τραγουδιέται 
από όλα τα στόματα των επαναστατημένων Ελλήνων. 
Ο Ύμνος εις την Ελευθερία μελοποιήθηκε αρχικά για 
τετράφωνη ανδρική χορωδία και πιάνο. Ουσιαστικά, 
γράφτηκαν δύο ξεχωριστές μελοποιήσεις, με γνωστό-
τερη την πρώτη. Ωστόσο, διόρθωνε και έγραφε το έργο 
ξανά και ξανά. 
Η δεύτερη μελοποίηση αφιερώθηκε σ το βασ ιλιά 
Όθωνα και σώζεται στο Μουσείο Μπενάκη και στο 
Δημαρχείο της Κέρκυρας. Ο Μάντζαρος υπέβαλε το 
έργο σ τον Όθωνα προκειμένου να το προτείνει ως 
εθνικό ύμνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 
Ο Όθωνας τίμησε τον Μάντζαρο αλλά το έργο απο-
σύρθηκε. Ο Μάντζαρος το 1861 προχώρησε σε ορι-
σμένες τροποποιήσεις του έργου, δίνοντάς τους ύφος 
εμβατηρίου σε ορισμένα σημεία. Το 1865, ο βασιλιάς 
Γεώργιος κατέφτασε στην Κέρκυρα. Στην προκυμαία 
τον υποδέχθηκε η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας η 
οποία παιάνισε το γνωστό απόσπασμα.
Ο Γεώργιος ενθουσιάστηκε με το άκουσμα του Ύμνου 
και αποφάσισε με Βασιλικό Διάταγμα την καθιέρωση 
του αποσπάσματος αυτού ως Εθνικού Ύμνου της Ελλά-
δας. Σήμερα, ο Ύμνος είναι ελαφρώς παραποιημένος 
και απλοποιημένος για να μπορεί να τραγουδιέται ή 
να εκτελείται μουσικά από όλους με σχετική ευκολία. 
Η μετεγγραφή έγινε από τον στρατιωτικό, Μαργαρίτη 
Καστέλλη. 
Ο Ύμνος εις την Ελευθερία τυπώθηκε σε ολοκληρω-
μένη μορφή το 1873 στο Λονδίνο, με χορηγία Ελλήνων 
της διασποράς, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μάντζα-
ρου. Δεν έχει ηχογραφηθεί ή εκτελεστεί ποτέ ολο-
κληρωμένα, παρά μόνο αποσπασματικά. Το ιταλικό 
ύφος της γραφής του Μάντζαρου βέβαια, προκάλεσε 
αρκετές φορές την αντίδραση Ελλήνων μουσουργών. 
Χαρακτηριστικότερη είναι ίσως η άποψη του Μανώλη 
Καλομοίρη, συνθέτη και ιδρυτή του Εθνικού Ωδείου, 
ο οποίος είχε αναφέρει ότι η μουσική γραφή και κου-
λούρα του Μάντζαρου ήταν περισσότερο ιταλική παρά 
ελληνική. Συνεπώς, κατά τη γνώμη του, το έργο δεν 
έπρεπε να καθιερωθεί ως Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας 
γιατί δεν ταίριαζε στη μουσική κουλτούρα της χώρας. 

Το τέλος του συνθέτη  
Ο Μάντζαρος προτίμησε να ζήσει μια ταπεινή ζωή 
παρά τη μουσική του ιδιοφυία και τις υψηλές γνωρι-
μίες του. Συνέχισε να παραδίδει δωρεάν μαθήματα 
τόσο στο σπίτι του όσο και στη Φιλαρμονική. Πέθανε 
την άνοιξη του 1872 όταν έκανε αυτό που αγαπούσε 
περισσότερο. Την ώρα δηλαδή, που δίδασκε μουσική 
στο σπίτι του. Το τάφος του βρίσκεται στο νεκροτα-
φείο της Κέρκυρας και το έργο του στην καρδιά κάθε 
Έλληνα, όταν ακούει ή τραγουδάει τον ύμνο της πατρί-
δας του.
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«Οι λύκοι, στην αναμπουμπούλα χαίρονται»

Σ
ύσσωμη η ανθρωπότητα δίνει την μάχη κα-
τά της πανδημίας του Κορονοϊού. Σύσσωμη 
η ανθρωπότητα κλαίει τα αθώα θύματα, τα 
οποία δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται. Ε-

τσι λόγω αριθμού θυμάτων και φόβου μόλυνσης, 
πολλοί από αυτούς,  θάβονται κυριολεκτικά χωρίς 
παπά και ψάλτη και σχεδόν χωρίς την παρουσία 
συγγενών και φίλων.
Ετσι σχεδόν ασυνόδευτα θάβονται εκτός των 
θυμάτων του Κορονοϊού και ακριβώς λόγω του 
φόβου του Κορονοϊού, και όσοι πεθαίνουν από 
τα συνηθισμένα φαινόμενα, δηλαδή εκείνοι που 
πεθαίνουν λόγω ηλικίας, περιπλοκών εγχειρή-
σεων, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, ατυχήματα…
Παράλληλα όλο και περισσότερο γίνονται εμφανή 
τα σημεία της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, 
αφού κυριολεκτικά καταρρέουν και ισοπεδώνο-
νται όσα ξέραμε για την πορεία των οικονομικών, 
για  το ιατροφαρμακευτικό σύστημα που και αυτό 
καταρρέει, για τις κοινωνικές σχέσεις για όσα αφο-
ρούν τις πάσης φύσεως άλλες εκδηλώσεις, από 
τις πιο απλές, όπως εκείνες της χειραψίας κατά την 
συνάντηση  δύο φίλων, έως και εκείνες στις οποίες 
συνέρρεαν χιλιάδες άτομα όπως τις καλλιτεχνικές, 
ή και  αθλητικές, μεταξύ των οποίων και εκείνες 
των Ολυμπιακών αγώνων που αναπόφευκτα ακυ-
ρώθηκαν.
Στο πνεύμα της ακύρωσης  των συγκεντρώσεων 
και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με κλειστούς 
χώρους, απαγορεύτηκαν και οι θρησκευτικές 
συναθροίσεις, δηλαδή με πιο απλά λόγια, αναπό-
φευκτα «έκλεισαν και οι εκκλησίες» κάτι που λόγω 
της κατάστασης που επικρατεί είναι μια φυσιο-
λογική εξέλιξη και σίγουρα δεν θα μπορούσε να 
αποτραπεί. 
Μέσα σε όλο αυτό το πνεύμα της γενικής αναστά-
τωσης, επαληθεύεται και η παροιμία «ο λύκος 
στην αναμπουμπούλα χαίρεται.» Ετσι είναι πολ-
λοί εκείνοι, οι «καλοθελητές,» οι οποίοι φορώντας 
το προσωπείο του «καλού Σαμαρείτη,» προσπα-
θούν να εντοπίσουν αφελείς προκειμένου μέσω 
των  πολυποίκιλων μέσων που μηχανεύονται, να 
τους εκμεταλλευτούν. 
Πολλοί από τους καλοθελητές μπορεί να εμφανι-
στούν με την μορφή κάποιου φιλάνθρωπου που 
θέλει να εξυπηρετήσει κάποιον ηλικιωμένο που 
μένει μόνος του στο σπίτι. Προσποιούνται ότι μπο-
ρούν να πάνε να ψωνίσουν, γίαυτούς, ή να κάνουν 
τις δουλειές που οι ηλικιωμένοι θεωρούν επεί-
γουσες.
Αλλοι, όπως προειδοποίησε ο Ομοσπονδιακός 

Πρωθυπουργός κ. Τρουντό, οργανώνουν μέσω 
διαδικτύου απάτες. Αυτοί, οι ταλαντούχοι κατερ-
γάρηδες, υπόσχονται ότι θα σας εξυπηρετήσουν 
στην διαδικασία είσπραξης των διαφόρων κυβερ-
νητικών επιχορηγήσεων που προγραμματίζουν οι 
διάφορες κυβερνήσεις.
Αλλοι πάλι, όπως μέσω ανακοίνωσης προειδοποί-
ησε η Hydro-Québec, προσπαθούν να ψαρέψουν 
θύματα λέγοντας ότι εκπροσωπούν την Hydro και 
μέσω ενός υπό εξέλιξη προγράμματος θέλει να 
επιστρέψει χρήματα σε πολλούς ηλικιωμένους.
Μερικοί από αυτούς επιδιώκουν να μπουν στο 
σπίτι σας, προκειμένου να επωφεληθούν οικονο-
μικά όσο περισσότερο μπορούν. Οι περισσότεροι 
όμως από αυτούς προσπαθούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση στους λογαριασμούς που έχετε στην 
Τράπεζα προκειμένου να σας τους αδειάσουν.
 Προσέξτε πάντοτε και κυρίως τώρα γιατί «οι 
λύκοι, και είναι πολλοί τριγύρω μας, στην ανα-
μπουμπούλα χαίρονται».

«Προσοχή στο τι διαβάζουμε, τι ακού-
με και τι κοινοποιούμε!»
Στο γενικό πνεύμα της σύγχυσης που λόγω Κορο-
νοϊού επικρατεί, υπάρχουν και εκείνοι «που 
κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά 
μηνύματα. Μερικά από αυτά είναι σε μορφή κει-
μένου και άλλα είναι  ηχητικά. Πολλά από αυτά, 
αν όχι όλα, κρύβονται πίσω από την ανωνυμία του 
συντάκτη τους που προτρέπει τους παραλήπτες 
τους, να τα κοινοποιήσουν παντού».
Μη δίνετε σημασία σε τέτοιου είδους ανώνυμα 
μηνύματα.
Όλα αυτά, ακόμα και αν γίνονται λόγω αφελείας, 
ή αν ως αφετηρία τους έχουν τις καλές προθέσεις, 
προκαλούν σύγχυση, ταραχή και αποπροσανατο-
λισμό ακόμα και πιστών.
Είτε μιλούν για θαύματα, είτε προετοιμάζουν 
δήθεν για “κάτι” που θα συμβεί, κ.α.
Παρατηρήστε, ότι σχεδόν όλα είναι ανώνυμα. 
Ας ακούμε μόνο επίσημες ανακοινώσεις και ας 
συμμορφωνόμαστε με αυτές.
Και προ παντός ας παρακολουθούμε με προσοχή 
ορισμένες προφητείες, αφού ολοφάνερα υπάρ-
χουν προφητείες που αναφέρονται στα σημερινά 
έκτακτα γεγονότα που ζούμε.
Προσοχή λοιπόν στο τι διαβάζουμε, τι ακούμε και 
τι κοινοποιούμε!

Προφήτες και προφητείες…
Πολλοί από αυτούς αντί να μιλήσουν για θεία 
τιμωρία, γιατί  ναι μεν «ο Θεός είναι αγάπη,» αλλά 
είναι και δίκαιος… αντί όπου βρεθούν και όπου 
σταθούν να δίνουν το παράδειγμα της ομολογίας,  
καλώντας τον κόσμο σε μετάνοια, μιλούν μέσω 
ανωνύμων μηνυμάτων και μέσω δήθεν οπτασιών, 
που κατά που λένε,  κάπου και σε κάποιους έγιναν.
Σίγουρα δεν είναι σωστός, αυτός ο τρόπος αντι-
μετώπισης του θέματος, γιατί πράγματι αυτές τις 
ημέρες βλέπουμε να πραγματοποιούνται πολλές 
προφητείες, αλλά πρέπει να είμαστε πολλοί προ-
σεκτικοί.
Για του λόγου το αληθές, σε όσους θέλουν να ενι-
σχύονται πνευματικά από τις προφητείες,  θα συνι-
στούσα σε όσους από αυτούς μπορούν να επισκε-

φτούν την ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/
watch?v=etH1WhgVSJ8
 Τονίζω και διευκρινίζω για όσους ενδεχομέ-
νως δεν γνωρίζουν, οι προφητείες δεν λέγονται 
έτσι ώστε νομοτελειακά να γίνουν, αλλά λέγονται 
επειδή θα γίνουν.
Οι προφητείες, οι πραγματικές, γιατί υπάρχουν 
και οι ψεύτικες, αυτές που μόνο σύγχυση μεταξύ 
των πιστών φέρουν, είναι εξ αποκαλύψεως. Αυτές 
λέγονται σε άσχετο χρόνο, ίσως και εν τη ρύμη του 
λόγου. Αυτές, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
μετά από μικρό, ή και μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Οταν πραγματοποιούνται και μόνο όταν πραγμα-
τοποιούνται, διαπιστώνεται η επαλήθευσή τους.
 Κατά την άποψή μου οι περιπτώσεις των δύο προ-
φητειών του αείμνηστου Αυγουστίνου, η μία για 
την «επιδημία που θα εκμηδενίσει, θα εξευτελί-
σει τους γιατρούς, τα φαρμακεία, τα πάντα…», «η 
επιδημία, που θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρο,» 

και η δεύτερη που αναφερόταν «στην τραγωδία 
της Κύπρου», είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.   
Οι προφητείες είναι διάσπαρτες στην Παλαιά Δια-
θήκη και σχεδόν όλες τους αναφέρονταν στον 
ερχομό του Μεσσία, δηλαδή στον Χριστό, τον 
οποίο δυστυχώς ο λαός που τον περίμενε και οι 
Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, που μελετούσαν τον 
Νόμο,  όχι μόνο δεν Τον αποδέχτηκαν, όχι μόνο 
Τον αρνήθηκαν, αλλά και Τον σταύρωσαν και 
έκτοτε συνεχώς Τον ανασταυρώνουν…. Αναφέρω 
μερικά από γνωστά μας ονόματα προφητών: Ησα-
ΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ηλίας. Αυτοί όχι 
μόνο τιμώνται και από την Εκκλησία μας, και προ-
βάλλονται αλλά επί των προφητειών τους, προ-
φητειών που λέχθηκαν εκατοντάδες χρόνια προ 
Χριστού, το τονίζω αυτό, εκατοντάδες χρόνια προ 
Χριστού πολλές εκ των οποίων πραγματοποιήθη-
καν με καταπληκτικές λεπτομέρειες στο πρόσωπο 
του Χριστού.
Προφήτες έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, τον 
Ζαχαρία, τον Συμεών με κορυφαίο τον Ιωάννη τον 
Πρόδρομο. Φυσικά σε αυτούς συγκαταλέγεται και 
ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος μεταξύ των άλλων 
έγραψε και την Αποκάλυψη, η οποία είναι ένα προ-
φητικό, διδακτικό, αλλά και εσχατολογικό βιβλίο.
Προφητείες είχαμε και σχετικά με την απελευθέ-
ρωση του Γένους, το «ποθούμενο», όπως αναφέ-

ρεται στις προφητείες του Εθνομάρτυρα Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού, που μεταξύ των άλλων, 
είχε προβλέψει πότε θα γίνει η Επανάσταση των 
Ελλήνων, πότε θα ελευθερωθεί η Ελλάδα, πότε 
θα ελευθερωθούν τα Επτάνησα, πότε θα πάει το 
Ρωμαίικο στην Αρτα, πότε δηλαδή θα ελευθερω-
θεί η περιοχή…
Προφητείες φυσικά έχουμε για πολλές από τις 
μεγάλες ανακαλύψεις που έγιναν αλλά και τα επερ-
χόμενα, που συνδέονται για τα εσχατολογικά όπως 
αποκαλούνται.
Μία εκ των περί ανακαλύψεων προφητειών του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (γεννήθηκε το 1714 και 
μαρτύρησε στις  24 Αυγούστου 1779) αναφέρε-
ται  στην τηλεόραση. Χαρακτηριστικά είχε πει «θα 
έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει στα σπίτια 
και τα κέρατά του (κεραίες) θα τα έχει στα κερα-
μίδια».
Φυσικά οι προφήτες είναι θεόπνευστοι άνδρες, 

και δεν έχουν καμία σχέση με τις διάφορες Πυθίες, 
τα μέντιουμ, τις χαρτορίχτρες, τις καφετζούδες 
που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, αλλά 
κινούνται από το Σατανά, τον οποίο και υπηρετούν 
με ζήλο. Ολοι αυτοί, κυρίως όλες αυτές που δρουν 
και στην Παροικία μας, ψάχνουν να βρουν κορόιδα 
για να τα εκμεταλλεύονται και να πλουτίζουν εις 
βάρος τους. Φυσικά με αυτές δεν πρέπει να έχουμε 
καμία σχέση, όσες εικόνες και καντήλια και να χρη-
σιμοποιούν ως δόλωμα….
Επομένως «στώμεν καλώς», και δεδομένου ότι 
αναφερθήκαμε στον μεγάλο άγιο και μάρτυρα της 
πίστης και του Έθνους μας Αγιο Κοσμά τον Αιτωλό, 
επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι μεταξύ των άλλων 
παρακαταθηκών που είχε πει και μας έχει αφήσει 
είναι και τα κατωτέρω:
 «Να ευφραίνεσθε, όπου είσθε ορθόδοξοι χρι-
στιανοί… Να χαίρεσθε. όπου βγάζετε το ψωμί σας 
με τον κόπο σας… Το κορμί σας ας το κάψουν, ας 
το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν. Μη 
σας μέλει· δώσατέ τα· δεν είναι δικά σας. Ψυχή 
και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο, όλος ο 
κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός 
και τα δώσετε με το θέλημά σας…». Έτσι, υπενθυ-
μίζω, κήρυττε ο άγιος Κοσμάς, ο οποίος δεν παρέ-
λειπε να προτρέπει τους χριστιανούς να μιλούν 
Ελληνικά και να φτιάχνουν σχολεία.

ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΊΚΊ, ΑΠΟ ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ
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Ουάσιγκτον, 7 Απριλίου 2020

Αγαπητοί φίλοι,

Σας αποστέλλουμε το μήνυμα συμπαράστασης του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους Ομογενείς των ΗΠΑ λόγω 
της πανδημίας του Covid-19: 

Συμπατριώτες μου στην Αμερική,

Η Ελλάδα μπαίνει ήδη στον δεύτερο μήνα των έκτακτων μέτρων που 
μας επέβαλε η πανδημία. Μαζί με την παράνομη εισβολή μετανα-
στών στα σύνορα μας, δεχτήκαμε και την επίθεση αυτού του αόρατου 
εχθρού κατά της υγείας. Την πρώτη μάχη, την κερδίσαμε. Ενώ τη δεύ-
τερη, την κερδίζουμε καθημερινά. Με γρήγορες και τολμηρές αποφά-
σεις της κυβέρνησης. Με κινητοποίηση του κράτους. Και με υπεύθυνη 
στάση όλων των πολιτών σε πόλεις και χωριά.
Τούτες τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου είναι και στους αδελφούς μας 
πέρα από τα σύνορα. Στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται -και ιδίως 
των Ηνωμένων Πολιτειών, και της Νέας Υόρκης, που μετρούν πολλά 
κρούσματα και, δυστυχώς, απώλειες από τον Covid-19. Η Μητέρα 
πατρίδα είναι κοντά τους!

Η εμπειρία από την χώρα μας δείχνει πως η ψυχραιμία και η αλληλεγ-
γύη φέρνουν αποτέλεσμα. Ας μείνετε, λοιπόν, σπίτι, φροντίζοντας την 
προσωπική σας υγιεινή και τους πιο ευάλωτους. Και στοιχηθείτε ο ένας 
δίπλα στον άλλο. Η Πρεσβεία και τα προξενεία μας θα είναι πάντα ανοι-
χτά για σας. Και οι ομογενειακές οργανώσεις με την Εκκλησία μας απο-
τελούν ένα σταθερό δίκτυο προσφοράς και αλληλοβοήθειας.

Ταξιδέψτε, τέλος, νοερά, για να πάρετε κουράγιο από την πατρίδα, μει-
ώνοντας έτσι την απόσταση ανάμεσά μας: Επικοινωνήστε με συγγενείς. 
Παρακολουθήστε στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο ελληνικά προ-
γράμματα. Γνωρίστε την νέα πλατφόρμα μας www.greecefromhome.
com. Δοκιμάστε μαθήματα ελληνικών. Και με τις αναμνήσεις απ’ τα 
ταξίδια σας εδώ, βάλτε χρώμα στο γκρίζο που πρόσκαιρα μάς πολιορ-
κεί.

Συμπατριώτες μου,

Οι παππούδες και οι γονείς σας ξεκίνησαν από μία μικρή χώρα δίχως 
μέσα, αλλά με αστείρευτη δύναμη και επινοητικότητα. Στέριωσαν και 
πέτυχαν στις νέες πατρίδες, κατανικώντας κάθε δυσκολία. Έτσι και 
εμείς, τώρα, θα τα καταφέρουμε.
Με υπευθυνότητα και πειθαρχία, σύντομα η περιπέτεια της πανδη-
μίας θα περάσει. Κι εκείνη η στιγμή πρέπει να μας βρει υγιείς και με το 
δυνατόν λιγότερες απώλειες. Για να ξαναβρεθούμε, ενωμένοι και δυνα-
τοί, το καλοκαίρι, στην πατρίδα.

Η Ελλάδα έχει πάντα ανάγκη τη στήριξη των παιδιών της. Και αυτά, 
όπου κι αν ζουν, έχουν πάντα ανάγκη τον λαμπρό της ήλιο και τις γαλα-
νές της θάλασσες.

Εύχομαι υγεία και κουράγιο σε όλους,

Και με το καλό να ανταμώσουμε!

PRESS RELEASE ΣΤΗΝ HELLAS 
NEWS ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους 
και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, 
Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και 
άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής 
Καναδά

 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Αγαπητοί εν Κυρίω,
Σε όλες τις προηγούμενες εγκυκλίους μου, αναφορικά με το πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε με τον κορωνοϊό, έγραφα: «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
μας και οι Κοινότητές της θ’ ακολουθήσουμε επακριβώς τις εντολές και 
τις οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά». 
Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Την Μ. Εβδομάδα και το 
Πάσχα πρέπει να γίνουν οι Ι. Ακολουθίες και οι Θ. Λειτουργίες κανονικά 
και σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας. Τούτο θα γίνεται, διότι όπως 
πάλι έγραφα:
α) Να υμνολογείται και να δοξολογείται ο Τρισάγιος Θεός και
β) οι Ιερές Ακολουθίες και οι Θείες Λειτουργίες να μεταδίδονται διά 
μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε οι ευλαβείς χριστιανοί 
να δύνανται να τις παρακολουθούν και να προσεύχονται.
Οι Ιερές Ακολουθίες και Θ. Λειτουργίες θα γίνονται κεκλεισμένων των 
θυρών των Ι. Ναών και μόνο με τον ιερέα, τον ιεροψάλτη και τον νεω-
κόρο. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να είναι μέσα στην εκκλησία. 
Δυστυχώς, δεν θα μπορεί να δοθεί Θ. Κοινωνία, ούτε τα βαΐα των φοινί-
κων, ούτε Ευχέλαιο, ούτε τα άνθη του Επιταφίου, αλλά, ούτε και το Φως 
της Ανάστασης. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εντολές και οδηγίες, δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει επαφή μεταξύ των ανθρώπων, αλλά, ούτε και 
συγκέντρωση άνω των τριών ατόμων.
Παρακαλώ όλους σας να τηρείτε την τάξη αυτή επακριβώς. Λυπάμαι, 
διότι είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε τα μέτρα αυτά, αλλά ο Θεός 
γνωρίζει και καταλαβαίνει περισσότερο και καλύτερα από εμάς.
Προσεύχομαι και παρακαλώ και σεις προσεύχεσθε με πίστη, με μετά-
νοια, με ειλικρίνεια, ώστε ο Θεός να μας αξιώσει να βγούμε από την 
δοκιμασία αυτή το γρηγορότερο δυνατό. Εύχομαι και προσεύχομαι 
να διέλθουμε όλοι την περίοδο της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα στην 
«κατ’ οίκον μας εκκλησία» με υγεία και με πνευματική ανάταση. Να 
νιώσουμε τα Πάθη του Χριστού μας, στην ψυχή μας και στην καρ-
διά μας. Να ζήσουμε τον πόνο Του και το άγχος Του. Να νιώσουμε τη 
συντροφιά Του. Να τον παρακαλέσουμε, όπως ο ληστής, να συγχωρή-
σει τις αμαρτίες μας και ενδόμυχα να ακούσουμε τη φωνή Του που θα 
μας λέγει: «Παιδί μου, είμαι μαζί σου, σε αγαπώ και σε συγχωρώ. Μαζί 
θα περπατήσουμε τον δύσκολο δρόμο. Θα ανεβούμε τον ανήφορο. Θα 
φθάσουμε στην κορυφή». 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τ
ο ζήτημα της δουλείας στην αρχαία Ελ-
λάδα πάντα έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο 
επειδή η δουλειά καθαυτήν είναι σημα-
ντικό θέμα για εμάς σήμερα, αλλά και ε-

πειδή ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είναι η πη-
γή του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Ως εκ 
τούτου, φαίνεται έως και αντιφατικό το πώς μια 
τέτοια κοινωνία περιλάμβανε τους δούλους ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της δομής της.
Στην αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, υπήρχαν δούλοι, 
και ήταν πολλοί. Μάλιστα, αντιμετωπίζονταν 
όπως τα διάφορα άλλα αγαθά, με οικονομικούς 
όρους. Το δουλεμπόριο, όχι μόνο δεν αποτε-
λούσε κρυφή εμπορική συναλλαγή, αλλά γινό-
ταν όπως κάθε άλλη μορφή εμπορίου, ανοι-
χτά. Όσο για τους τόπους διεξαγωγής του, αυτοί 
ήταν παντού: Στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αδρι-
ατική, στην ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια 
Αφρική, καθώς και στα παραδοσιακά κέντρα, 
Αθήνα, Αίγινα, Κόρινθος, Χίος κ.α. Με άλλα 
λόγια, η κλασική Ελλάδα, κοινωνικά και οικο-
νομικά, δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα 
με την αγορά ή πώληση ανδρών, γυναικών και 
παιδιών, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτά τα 
«αγαθά» ήταν ξένα.
Μία από τις κύριες πηγές υποδούλωσης, ειδικά 
σε μαζική μορφή, ήταν οι πόλεμοι. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν πωλούνταν μαζικά δούλοι. Αντίθετα, 
διανέμονταν στους εμπόρους, οι οποίοι τους 
διακινούσαν όπως αυτοί θεωρούσαν πως ήταν 
καλύτερο.
Δούλους αγόραζαν ακόμα και πόλεις-κράτη, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν κάποια δημό-
σια υπηρεσία. Για παράδειγμα, η Αθήνα (5ος 
αι. π.Χ.) είχε αγοράσει τοξότες από τη Σκυθία, 
ως όργανα τάξης. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον 
γενικότερο αριθμό δούλων, οι κρατικά απο-
κτημένοι δούλοι αποτελούσαν ένα ελάχιστο 
ποσοστό.
Στο αρχαιοελληνικό σπίτι (οίκος) περιλαμβά-
νονταν και οι δούλοι, ο αριθμός των οποίων 
σηματοδοτούσε τον πλούτο και την κοινωνική 
τάξη της οικογένειας. Οι δούλοι αποτελούσαν 
αναπόσπαστο μέρος του νοικοκυριού, ενώ ο 
ρόλος τους ποίκιλλε ανάλογα με τον πλούτο και 
τη δυναμική της οικογένειας. Επίσης, ανάλογα 
με τις οικονομικές διακυμάνσεις και ανάγκες 
του νοικοκυριού, οι δούλοι μπορεί να  πωλού-
νταν ή να αγοράζονταν καινούργιοι. Όταν 
κάποιος δούλος αγοραζόταν, του άλλαζαν το 
όνομα, ώστε να ενσωματωθεί στον οίκο.
Γενικά, υπήρχαν στενές σχέσεις μεταξύ του δού-
λου και του αφεντικού του σπιτιού, οι οποίες 
ορισμένες φορές κατέληγαν πολύ προσωπικές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αρι-
στοτέλης, ο οποίος, όταν πέθανε η γυναίκα του, 
απέκτησε γιο με μια δούλα του. Πέρα όμως από 
την οικονομική σημασία του, ο δούλος λειτουρ-
γούσε και ως παράγοντας προκειμένου ο αφέ-
ντης να διαμορφώσει την αίσθηση του εαυτού 
ως κυρίου, δυνατού και προστάτη.

Αθήνα
Για τους μελετητές, η κλασική Αθήνα θεωρεί-
ται μία από τις πέντε κοινωνίες της αρχαίας 
ιστορίας, που ήταν γνήσια κοινωνία δούλων, 
δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η παρου-
σία δουλείας και η σημασία της για τη λειτουρ-
γία της πόλης.
Ως προς τον αριθμό των δούλων που υπήρ-
χαν στην αρχαία Αθήνα, οι απόψεις διαφέρουν 
σημαντικά. Ωστόσο, ακόμα και με τους μετριο-
παθέστερους υπολογισμούς, οι δούλοι αποτε-
λούσαν το 15% του συνολικού πληθυσμού! Οι 
υψηλότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό 
στις 10.000 ψυχές, δηλαδή πιο κοντά στο 40% 
του πληθυσμού.
Οι αθηναίοι δούλοι δεν διέφεραν, ενδυματολο-
γικά, από τους αφέντες. Οι πολίτες ξεχώριζαν 
από τους δούλους μέσω της συμμετοχής τους 
σε δραστηριότητες, όπου απαγορεύονταν οι 
δούλοι, όπως το να πηγαίνουν στις συνελεύ-
σεις, σε πολιτικές συναντήσεις, στα δικαστήρια, 
στα γυμναστήρια κ.λπ.
Από τη μεριά τους, οι ελεύθεροι ενδιαφέρονταν 
περισσότερο ώστε να μην θεωρηθούν ότι είναι 
δούλοι. Γι’ αυτό και απέφευγαν δραστηριότη-
τες που εκτελούνταν από δούλους. Αυτός ίσως 
είναι και ο λόγος της αντιπάθειας των πολιτών 
για τις πρακτικές δραστηριότητες, όπως το δια-
πιστώνουμε από διάφορες λογοτεχνικές πηγές.
Επίσης, σε αντίθεση προς τους πολίτες, οι δού-
λοι μπορούσαν να τιμωρηθούν με φυσικές ποι-
νές, π.χ. μαστίγωμα.
Στο αθηναϊκό νοικοκυριό, οι δούλοι εκτελού-
σαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως 
η φροντίδα των παιδιών, των αρρώστων, η 
φύλαξη της πόρτας, μαγείρεμα, μεταφορά 
μηνυμάτων, αγορές κτλ.

Σπάρτη
Στη Σπάρτη, η ειλωτεία αντιστοιχούσε στη δου-
λεία. Διήρκησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ανό-
δου, αποκορύφωσης και πτώσης της Σπάρτης, 
μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση στο δεύτερο ή 
πρώτο αιώνα π.Χ., σύμφωνα με τον Στράβωνα.
Παρά το ότι, σε σχέση με την Αθήνα, ο πληθυ-
σμός της Σπάρτης ήταν μικρότερος, είχε μεγα-
λύτερη αναλογία ελεύθερου/δούλου, ενώ δεύ-
τερη σε αυτή την αναλογία ήταν η Χίος, όχι η 
Αθήνα.
Οι είλωτες ήταν και δεν ήταν δούλοι, όπως 
νοούνταν στην Αθήνα, επειδή ήταν γηγενείς 
Έλληνες. Μάλιστα, οι είλωτες από τη Μεσσηνία, 
την περίοδο που ζούσε ο Πλάτων, είχαν πετύχει 
την χειραφέτησή τους κατά τρόπο μαζικό, με τη 
βοήθεια ενός εχθρικού αρχικά (και μετέπειτα 
συμμάχου), της Θήβας.

Πηγή
Bradley, Keith – Cartledge Paul, The Cambridge 
World History of Slavery, Cambridge University 
Press, Cambridge 2011.

Δουλειά και δουλεία , 
ποία η διαφορά  
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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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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
(B.Sc.Phm) και είμαι ο φαρμακοποιός 
στο φαρμακείο Apollon (698 
Danforth Avenue). Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που 
έχετε στείλει e-mail ή με έχετε 
τηλεφώνησει.  Σήμερα θα μιλήσουμε 
για τον πυρετό.

Ο 
πυρετός είναι η αύξηση της θερ-
μοκρασίας του σώματος σε από-
κριση σε κάποια νόσο. 
Ένα παιδί έχει πυρετό όταν η 

θερμοκρασία είναι στο ή πάνω από το ακό-
λουθο επίπεδο:

 ª 38°C με μέτρηση στο ορθό
 ª 37.5°C με μέτρηση στο στόμα
 ª 37.2°C με μέτρηση στη μασχάλη

Ένας ενήλικας έχει πυρετό όταν η θερμο-
κρασία είναι πάνω από 37.2 – 37.5°C, ανά-
λογα με τη χρονική στιγμή της ημέρας.
Ο πυρετός είναι ένα σημαντικό τμήμα της 
άμυνας του σώματος έναντι των λοιμώ-
ξεων. Τα περισσότερα βακτήρια και ιοί που 
προκαλούν λοιμώξεις στους ανθρώπους, 
ακμάζουν καλύτερα στους 37°C. Πολλά 
βρέφη και παιδιά αναπτύσσουν υψηλούς 
πυρετούς με ελάσσονες ιογενείς νόσους. 
Παρόλο που ο πυρετός σηματοδοτεί μια 
μάχη που συμβαίνει στο σώμα, ο πυρετός 
μάχεται υπέρ του ατόμου, όχι έναντι αυτού. 
Εγκεφαλική βλάβη από πυρετό γενικά 
δεν συμβαίνει εκτός και εάν η θερμοκρα-
σία υπερβαίνει τους 42°C. Ο πυρετός που 
δεν αντιμετωπίζεται και έχει προκληθεί 
από κάποια λοίμωξη σπάνια θα υπερβεί 
τους 40.5°C, εκτός και εάν το παιδί είναι 
υπερβολικά ντυμένο ή βρίσκεται σε ζεστό 
μέρος. 

Αίτια
Σχεδόν οποιαδήποτε λοίμωξη μπορεί να 
προκαλέσει πυρετό. Κάποιες κοινές λοιμώ-
ξεις είναι:

 ª Λοιμώξεις όπως πνευμονία, οστεο-
μυελίτιδα, σκωληκοειδίτιδα, φυματίωση, 
δερματικές λοιμώξεις ή κυτταρίτιδα και 
μηνιγγίτιδα

 ª Αναπνευστικές λοιμώξεις όπως κρυο-
λόγημα ή γρίπη, πονόλαιμος, ωτίτιδες και 
βρογχίτιδα

 ª Ουρολοιμώξεις
 ª Ιογενής γαστρεντερίτιδα και βακτηρι-

ακή γαστρεντερίτιδα
Τα παιδιά μπορεί να έχουν χαμηλό πυρετό 
για 1 ή 2 ημέρες μετά από εμβολιασμούς. 
Η ανατολή των δοντιών προκαλεί μια ελα-
φρά αύξηση στη θερμοκρασία του παι-
διού, αλλά όχι πάνω από τους 37.8°C.
Οι αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις διαταρα-
χές μπορούν επίσης να προκαλέσουν πυρε-
τούς. Κάποια παραδείγματα είναι:

 ª Αρθρίτιδα ή νόσοι του συνδετικού 
ιστού, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα και 
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

 ª Ελκώδης κολίτιδα και νόσος Crohn

Οικιακή Περίθαλψη
Ένα απλό κρυολόγημα ή άλλη ιογενής λοί-
μωξη μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να 
προκαλέσει υψηλό πυρετό (38.9 - 40°C). 
Αυτό δεν σημαίνει συνήθως ότι εσείς ή το 
παιδί σας έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Κάποιες σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να 
μην προκαλούν πυρετό ή ακόμα και πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία σώματος, ιδιαίτερα 
στα βρέφη.
Εάν ο πυρετός είναι ήπιος και δεν έχετε 
άλλα προβλήματα, δεν χρειάζεστε κάποια 
θεραπεία. Πιείτε πολλά υγρά και ξεκουρα-
στείτε.
Η νόσος πιθανά δεν είναι σοβαρή εάν το 
παιδί σας:

 ª Παίζει ακόμα

 ª Πίνει και τρώει κανονικά
 ª Βρίσκετε σε εγρήγορση και σας χαμο-

γελάει
 ª Έχει φυσιολογικό χρώμα δέρματος
 ª Φαίνεται καλά όταν ο πυρετός πέφτει

Λάβετε βήματα για μείωση του πυρε-
τού εάν εσείς ή το παιδί σας αισθάνεστε 
δυσφορία, κάνετε έμετο, είστε αφυδατω-
μένοι ή δεν κοιμάστε καλά. Θυμηθείτε, ο 
στόχος είναι η μείωση, όχι η εξάλειψη, του 
πυρετού.
Όταν προσπαθείτε να μειώσετε έναν 
πυρετό:

 ª ΜΗΝ ντύνετε ζεστά κάποιον που έχει 
κρυάδες.

 ª Αφαιρέστε τον περιττό ρουχισμό ή 
κουβέρτες. Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι 
άνετο, ούτε πολύ ζεστό ούτε κρύο. Δοκιμά-
στε ελαφρύ ρουχισμό και μία ελαφριά κου-
βέρτα για τον ύπνο. Εάν το δωμάτιο είναι 
ζεστό ή αποπνικτικό, μπορεί να βοηθήσει 
ένας ανεμιστήρας.

 ª Ένα χλιαρό μπάνιο μπορεί να βοηθή-
σει στη μείωση του πυρετού. Αυτό είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματικό μετά τη χορή-

γηση φαρμάκου – αλλιώς η θερμοκρασία 
μπορεί να επανέλθει αμέσως μετά.

 ª ΜΗΝ χρησιμοποιείται κρύο μπάνιο, 
πάγο ή εντριβές με οινόπνευμα. Αυτά κρυ-
ώνουν το δέρμα και συχνά κάνουν την 
κατάσταση χειρότερη προκαλώντας ρίγη, 
που αυξάνουν την κεντρική θερμοκρασία 
του σώματος.

Φαγητό και υγρά με τον πυρετό:
Όλοι, και ιδιαίτερα τα παιδιά, θα πρέπει 
να πίνουν αρκετά υγρά. Νερό, γρανίτες, 
σούπα και ζελέ αποτελούν καλές επιλογές.
Μην δίνετε πολλά φρούτα ή χυμό μήλου 
και αποφύγετε να δίνετε ενεργειακά ποτά 
στα μικρά παιδιά.
Αν και η κατανάλωση φαγητού με τον 
πυρετό είναι εντάξει, μην πιέζετε κάποιον 
με πυρετό να φάει.

Φαρμακευτική αγωγή
Η ακεταμινοφαίνη (Tylenol) και η ιβου-
προφαίνη (Advil), βοηθούν στη μείωση 
του πυρετού σε παιδιά και ενηλίκους. Σε 
κάποιες περιπτώσεις οι γιατροί συμβου-
λεύουν να χρησιμοποιείται και τους δύο 
τύπους φαρμάκων.
Να λαμβάνετε ακεταμινοφαίνη κάθε 4-6 
ώρες. Δρα κατεβάζοντας το θερμοστάτη 
του σώματος.
Να λαμβάνετε ιβουπροφαίνη κάθε 6-8 
ώρες. ΜΗΝ χρησιμοποιείται ιβουπρο-
φαίνη σε παιδιά μικρότερα των 6 μηνών. 
Η ασπιρίνη είναι πολύ αποτελεσματική 
στην αντιμετώπιση του πυρετού σε ενηλί-
κους. ΜΗΝ δίνετε ασπιρίνη σε παιδιά.

Πότε να Επικοινωνήσετε με το 
Γιατρό
Καλέστε το γιατρό εάν το παιδί σας:

 ª Είναι μικρότερο των 3 μηνών και έχει 
θερμοκρασία στο ορθό 38°C ή υψηλότερη

 ª Είναι 3 -12 μηνών και έχει πυρετό 39°C 
ή υψηλότερο

 ª Είναι κάτω των 2 ετών και έχει πυρετό 

που διαρκεί περισσότερο από 24-48 ώρες
 ª Είναι μεγαλύτερο και έχει πυρετό που 

διαρκεί περισσότερο από 48-72 ώρες
 ª Έχει πυρετό πάνω από 40.5°C, εκτός 

και εάν πέφτει εύκολα με την αντιμετώπιση 
και το παιδί αισθάνεται άνετα

 ª Έχει άλλα συμπτώματα που υποστηρί-
ζουν μια νόσο που θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί, όπως ένας πονόλαιμος, μια ωταλγία 
ή ένας βήχας

 ª Έχει πυρετό που έρχεται και φεύγει για 
μία εβδομάδα ή περισσότερο, ακόμα και 
εάν δεν είναι πολύ υψηλός

 ª Έχει μια σοβαρή ιατρική νόσο, όπως 
ένα καρδιακό πρόβλημα, δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία, διαβήτη ή κυστική ίνωση

 ª Είχε πρόσφατα έναν εμβολιασμό
 ª Έχει ένα νέο εξάνθημα ή εμφανίζονται 

εκχυμώσεις
 ª Πονάει κατά την ούρηση

Καλέστε έναν γιατρό αμέσως εάν 
εσείς είστε ενήλικας και:

 ª Έχετε πυρετό πάνω από 40.5°C, εκτός 
και εάν πέφτει εύκολα με την αντιμετώπιση 
και αισθάνεστε άνετα

 ª Έχετε πυρετό που μένει ή συνεχίζει να 
ανεβαίνει πάνω από 39.4°C

 ª Έχετε πυρετό που διαρκεί περισσό-
τερο από 48-72 ώρες

 ª Έχετε πυρετό που έρχεται και φεύγει 
για μία εβδομάδα ή περισσότερο, ακόμα 
και εάν δεν είναι πολύ υψηλός

 ª Έχετε μια σοβαρή ιατρική νόσο, όπως 
ένα καρδιακό πρόβλημα, δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία, διαβήτη, κυστική ίνωση ή 
άλλη χρόνια πνευμονοπάθεια

 ª Έχετε ένα νέο εξάνθημα ή εμφανίζο-
νται εκχυμώσεις

 ª Πονάτε κατά την ούρηση
 ª Έχετε κάποιο πρόβλημα με το ανοσο-

ποιητικό σύστημα (χρόνια θεραπεία με 
στεροειδή, μετά από μεταμόσχευση μυε-
λού των οστών ή συμπαγούς οργάνου, 
αφαίρεση σπλήνα, είστε θετικός για HIV ή 
αντιμετωπίζεστε για καρκίνο)

 ª Έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα 
του τρίτου κόσμου

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο 
φαρμακείο μας Απόλλων μπορείτε 
να βρείτε τα γνήσια έμπλαστρα 
απο την Ελλάδα, ΛΕΟΝΤΟΣ και τα 
αναβράζοντα DEPON MAXIMUM 
1000 MG.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195), να μου στείλετε e-
mail στο ApollonPharmacy@yahoo.
com ή να περάσετε από το φαρμακείο 
Απόλλων (698 Danforth Avenue) και 
να τα πούμε από κοντά.
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Ο
ύτε μία εβδομάδα δεν άντεξαν να παραμείνουν κλειστά τα καταστήμα-
τα πώλησης της κάνναβης. Ενώ αρχικά είχαν «βαπτιστεί» σημαντικά η 
επαρχία αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα πως θα πρέπει να κλεί-
σουν την πόρτα τους από τη Κυριακή, λόγω της μεγάλης ζήτησης και 

των ουρών που σχηματίζονταν έξω από τα καταστήματα. Ωστόσο, την Τρίτη με 
νέα ανακοίνωση τα καταστήματα πώλησης κάνναβης θα μπορούν να λειτουρ-
γούν όπως λειτουργούν τα εστιατόρια, κάνοντας delivery και pick-up την παραγ-
γελία των πελατών τους.

Το Οντάριο θα επιτρέψει το 
delivery στα μαγαζιά πώλησης 
της κάνναβηςΚλείνει το εργοστάσιο της Maple Leaf 

Foods λόγω κρουσμάτων του ιού

Τ
ρεις εργαζόμενοι της εταιρείας 
βγήκαν θετικοί στον ιό αναγκάζο-
ντας την εταιρεία να αναστείλει τις 
εργασίες της. Το εργοστάσιο που 

βρίσκεται στο Μπράμπτον θα κλείσει τις 
πόρτες του για καθαρισμό, χωρίς ωστόσο 
να γίνεται γνωστό για το πόσο θα διαρ-
κέσει αυτό. Η ανακοίνωση της εταιρείας 
αναφέρει:
«Ως μεγάλη ε ταιρε ία παροχής τρο-
φίμων σ ε  έ ναν  σημαν τ ικό τομέα, 
η Maple Leaf Foods κάνε ι ότ ι ε ίναι 
δυνα τόν  γ ια  να  προσ τα τ έψε ι  τ ην 
υγε ία των 13.000 εργαζόμενων της 
ομάδας καθώς παράγουμε φαγητό 
και προϊόν τα σε πελάτες σε όλη την 
Βόρεια Αμερική και την Ασία. Δεν θα 
ξεκινήσουμε να δουλεύουμε ώσπου 
να α ισθανθούμε πως ε ίνα ι  ασφα-
λές να επισ τρέψουμε σ την δουλειά. 
Πρόκειται γ ια μια πολύ ρευστή περί-

οδο και η ομάδα μας εργάζεται πολύ 
στενά με το δίκτυό μας, καθώς και με 
την αλυσίδα εφοδιασμού και άλλους 
συνεργά τ ε ς  μας,  ώσ τ ε  να μπορέ-
σουμε να συνε χ ίσουμε να παραδί-
δουμε ασφαλή τρόφιμα αυτή την κρί-
σ ιμη σ τιγμή. Αυτή είναι πραγματικά 
μια άνευ προηγουμένου περίοδος για 
την εταιρεία μας και γ ια ολόκληρη τη 
βιομηχανία τροφίμων»

Η 
TTC ανακοίνωσε πως στα λε-
ωφορεία θα τοποθετηθούν 
για την προστασία των οδη-
γών μικρές πόρτες από βινί-

λιο, οι οποίες θα ανοίγουν για να μπαί-
νουν στα οχήματα τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 
« Θ α  π α ρ έ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η 
ά ν ε σ η  κα ι  α σ φ ά λ ε ια  γ ι α  τ ο υ ς 
οδηγούς,  ε νώ θα ανοίγουν  γ ια 
τ α  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς 
όταν  θα θέ λουν να μπουν ή να 
βγουν από το λεωφορε ίο»,  ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος της  T TC,  κ.  Stuar t  Green. 
Ανέφερε επίσης πως το προσωπικό της  T TC τοποθε τ ε ί  καθημερινά 150 
πόρτ ε ς.  Αυτό ε ίναι  και  το τ ε λευταίο μέ τ ρο που η ε τα ιρε ία χρησ ιμοποιε ί 
γ ια να βοηθήσε ι  σ την αν τ ιμε τώπιση της  εξάπλωσης της  πανδημίας  του 
COV ID -19.  Πα ρόλα  αυ τ ά  τ ο  AT U Loca l  113,  η  σ υ νδ ικα λ ισ τ ική  ο ργά -
νωση που εκπροσωπε ί τουλάχ ισ τον 12,000 εργαζόμενους της T TC θεω-
ρε ί  πως υπάρχουν ακόμη αρκε τά πράγματα που πρέπε ι  να γ ίνουν γ ια 
να εξασφαλισ τ ε ί  η  ασφάλε ια  των εργαζομέ νων,  όπως ε ίνα ι  η  παροχή 
μασκών και  γαν τ ιών,  ε νώ θεωρε ί  πως ο αριθμός των επιβα τών χρε ιά -
ζ ε τα ι  να με ιωθε ί.  Μέ χρι  σ τ ιγμής επ τά εργαζόμε νοι  της  ε τα ιρε ίας  έ χουν 
βρεθε ί  θε τ ικοί  σ τον ιό.

Μικρές πόρτες βινιλίου θα 
τοποθετηθούν στα λεωφορεία 

για την προστασία των οδηγών

Ν
έο ρεκόρ κρουσμάτων σημείω-
σε το Οντάριο τη Τετάρτη φτά-
νοντας τα 550 σε μία ημέρα. Την 
ίδια στιγμή η Δημόσια Υγεία 

του Οντάριο ανακοίνωσε πως ο αριθμός 
των τεστ που γίνεται στην επαρχία μειώ-
θηκε. 
Τελευταίο ρεκόρ κρουσμάτων (462) είχε 
σημειωθεί στις 3 Απριλίου, ενώ η επαρ-
χία έμοιαζε πως έλεγχε τον αριθμό σημει-
ώνοντας μείωση την Δευτέρα με 309 
κρούσματα, τον μικρότερο αριθμό που 
είχε σημειωθεί σε περίοδο μιας εβδομά-
δας. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. 
Νταγκ Φορντ, είχε προειδοποιήσει τότε 
πως η μείωση δεν σημαίνει και καθησυ-
χασμός. Μάλιστα είχε αναφέρει πως θα 

χρειαστούν δυο με τρεις εβδομάδες ώστε 
να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα. 
Ο αριθμός ρεκόρ των κρουσμάτων 
δυστυχώς συνοδεύτηκε και με αριθμό 
ρεκόρ όσον αφορά τους θανάτους, καθώς 
σημειώθηκαν 21 επιπλέον ως το πρωί της 
Τετάρτης φτάνοντας πλέον τος 174 επιβε-
βαιωμένους στην επαρχία. Ως το μεση-
μέρι της Τετάρτης ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων σε όλη την επαρχία 
ανέρχεται στα 5.276. 
Ενώ ο αριθμός των ατόμων που νοση-
λεύονταν με τον ιό μειώθηκε ελαφρώς 
(από 614 σε 605), υπάρχουν επιπλέον 13 
άτομα σε μονάδες εντατικής θεραπείας 
(246) από ό, τι χθες και άλλα οκτώ άτομα 
διασωληνωμένα (195).

550 νέα κρούσματα στο 
Οντάριο και 21 νέοι θάνατοι
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Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

Statement by Jim Karygiannis
on the occasions of

Passover, Easter, South Asian 
New Years and the start of 

Ramadan

<<...Καθαροί γίνεσθε>>

Α
γαπητοί μου, υπάρχουν ιδεο-
λογίες, που σκληραίνουν τον 
άνθρωπο. Υπάρχουν φανατι-
σμοί, που αφανίζουν την σκέ-

ψι, πνίγουν αισθήματα ανώτερα, κατα-
δικάζουν σε αδράνεια την λογική. Κά-
νουν τον άνθρωπο να μη βλέπει, να μην 
αισθάνεται, να μη συγκινήται, μπροστά 
στα πιο σπουδαία γεγονότα. Έτσι εξη-
γούνται τα εγκλήματα, οι βίαιες πρά-
ξεις, τα όσα φοβερά γίνονται στις ημέ-
ρες μας, από ανθρώπους, που αρνού-
νται την πίστι και δεν επηρεάζονται από 
το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο λογικός 
άνθρωπος γίνεται ένα ρομπότ, ένας ά-
καρδος, χωρίς ανώτερα αισθήματα. Και 
το χειρότερο, δεν νοιώθει σε ποιά ψυχι-
κή και πνευματική κατάπτωσι καταντά. 
Βλέπει σαν πιό φυσικό πράγμα να έχη 
ιδεολογίες αντιπνευματικές και να φέ-
ρεται σκληρά, απάνθρωπα, σαδιστικά 
στους συνανθρώπους του, στους συγ-
γενείς του, ακόμη και σε αυτούς τους 
γονείς του! Δεν είναι αυτό κατάπτωσις 
φοβερή του ανθρώπου? Δεν δείχνει α-
ληθινό παραλογισμό του λογικού πλά-
σματος? <<Γνόντες τον Θεόν, διακηρύτ-
τει ο Θεόπνευστος Απόστολος γι’ αυ-
τούς τους ανθρώπους, ουχ ως Θεόν ε-
δόξασαν η ευχαρίστησαν, αλλ’ εμαται-
ώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, (με 
τις ψεύτικες ιδέες τους και τις πλανεμέ-
νες σκέψεις τους απεδείχθησαν μωροί) 
και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρ-
δία>> γιά να μην εννούν τα σωστά και 
τα αληθινά (Ρωμ. Α’ 21).
Ο Χιτλερ στη Ναζιστική Γερμανία, ο Στά-
λιν στη Σοβιετική Ρωσία και οι όμοιοί 
τους σε άλλες χώρες εφυλάκιζαν, εξώρι-
ζαν, θανάτωναν τους υποθετικούς αντι-
πάλους τους, χωρίς να τους ελέγχει η 
συνείδησίς τους, η ναρκωμένη από την 
υλιστική άθεη Ναζιστική και μαρξιστική 
κοσμοθεωρία! Αυτό παθαίνει ο άνθρω-
πος, όταν δεν φωτίζεται και δεν αγιά-
ζεται από την Ορθόδοξη Χριστιανική 
διδασκαλία. Όπως ο ανήθικος, ο χαρ-
τοπαίκτης, ο μέθυσος ο άδικος και πλε-
ονέκτης οδηγούνται στην ποικίλη ασω-
τία σαν τυφλοί, χωρίς να αντιλαμβάνο-
νται και να βλέπουν το γκρεμό, που βρί-
σκεται μπροστά τους. Έτσι δεν συνέβη 
και με τον άσωτο της παραβολής, που 
περιέγραψε ο Κύριος με ανυπέρβλητο 
τ ρόπο? Μονάχα,  όταν ο νεώτ ερος 
αυτός υιός ανένηψε, όταν ξύπνησε από 
τον λήθαργο της αμαρτίας, και “ήλθεν 
εις εαυτόν”, επέστρεψε μετανοημένος 
κοντά στον στοργικόν Πατέρα του. Σκο-
τισμός! Πώρωσις νου και καρδιάς! Αυτά 
συνοδεύουν τις άθεες, τις υλιστικές, τις 
αντιχριστιανικές δοξασίες! Φυγαδεύε-
ται η καθαρή πνευματική όρασις και τη 
θέσι της την καταλαμβάνουν το πείσμα, 

η σκλήρινσις η αναλγησία! Γι’ αυτό χρει-
άζεται ο άνθρωπος έγκαιρα να πετά από 
πάνω του τον ζυγό της αμαρτίας, των 
αμαρτωλών παθών, και ελαττωμά του. 
Δεν το διεκήρυξε το αψευδές στόμα του 
Κυρίου?
<<Πας ο ποιών την αμαρτίαν, δούλος 
έστι της αμαρτίας>> (Ιωαν. 8’- 34).
Μάλιστα δεν διευθύνει πλέον τις πρά-
ξεις του αμαρτωλού, η λογική , ο φόβος 
του Θεού, η αγάπη και η συμπάθεια 
προς τους άλλους. Φέρεται και οδη-
γείται από τα σκοτεινά πάθη του. Δεν 
βλέπει το βάραθρο προς το οποίο βαδί-
ζει ολοταχώς. Δεν συγκινείται από το 
κλάμμα των άλλων. Η θηριωδία κατα-
κτά την ψυχή του. Τυφλώνεται ψυχικά. 
Ο μέθυσος συνεχίζει να πίνη, να καίη 
τα σπλάχνα του, να δηλητηριάζη τα 
σωθικά του με το αλκοόλ, να φθείρη 
ανεπανόρθωτα της υγεία του. Το ίδιο 
και ο ανήθικος και ο χαρτοπαίκτης και ο 
άδικος. Συνεχίζουν να υπηρετούν σκο-
τεινα πάθη, που τους οδηγούν σ την 
απώλεια. Τι χρειάζεται, γ ια να απο-
τραπή η καταστροφή? Χρειάζεται το 
φάρμακο το σωστικό, το μόνον αποτε-
λεσματικό, που συνίσταται σε μια λέξι. 
ΜΕΤΑΝΟΙΑ!
Μας το καθωρισεν ο Σωτήρ των ψυχών. 
<<Μετανοείτε>> μας είπεν. Αλλάξετε 
πορεία! Μεταβάλε τε ζωή. Σταματή-
σ τε να αμαρτάνετε! Ζητήστε συγχώ-
ρησι από τον μόνο δυνάμενο <<αφιέ-
νει αμαρτίας>>. Ζητήστε βοήθεια και 
θα σας δοθεί, τρέξτε στον Πνευματικό, 
εξομολογηθήτε, πάρετε άφεσι αμαρ-
τιών. Αγωνισθήτε κατά του κακού, του 
αμαρτωλού παρελθόν τος. Ζήσ τε πιά 
σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς>>, 
όπως πρέπει στα παιδιά του ουρανίου 
Πατρός, σε αληθινούς Χριστιανούς. Η 
πιό ωραία, η πιό σωστική πράξις του 
ανθρώπου, που εξωραΐζει την ζωήν 
του, τον ανυψώνει, τον δικαιώνει ενώ-
πιον του Θεού είναι η μετάνοια και εξο-
μολόγησις η μεταβολή ζωής, η προ-
σέγγισις με καθαρή και λουσμένη μέσα 
στο λουτρό της εξομολογήσεως καρδία 
προς τον Σωτήρα Κύριον.
Δε ν  το  διακηρύτ τ ε ι  ο  Προφήτ ης, 
<<Λούσασθε, καθαροί γ ίνεσθε, αφέ-
λετε τας πονηρίας υμών εκ των καρδιών 
υμών>>. Η Μετάνοια και η Ιερά Εξο-
μολόγησις ε ίναι το πιό αποτελεσμα-
τικό εξαγνιστικό λουτρό, που εξαλεί-
φει κάθε αμαρτία, καθαρίζει την ψυχή 
και δικαιώνει τον άνθρωπο ενώπιον του 
αγίου Θεού. Και σ’ αυτό το λουτρό το 
θαυματουργό μας καλεί η αγία Εκκλη-
σία μας ιδιαίτερα τις άγιες αυτές ημέ-
ρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να 
γιορτάσουμε το Πάσχα με εξαγνισμένη 
την καρδιά.__

T
his month, people around the world will be observing Passover, 

Easter, Eastern Orthodox Easter, the start of Ramadan and 

various South and South East Asian New Years - Songkran (Thai 

New Year), Vaisakhi (Sikh New Year), Polia Baisakh (Bengali New 

Year), Songkran (Thai New Year),aisakhi (Sikh New Year), Polia Baisakh 

(Bengali New Year), Puthandu (Tamil New Year), Cambodian New Year and 

many more.

This is normally an opportunity to gather with family and friends to 

worship and celebrate.  Unfortunately, COVID-19 has made normal 

activities impossible.

 

During these difficult times we must look after spiritual, emotional 

and mental well-being of each other.  I encourage you to connect with 

loved ones, friends and vulnerable members of the community online 

or by phone.  Many places of worship are hosting services online and 

implementing innovative ways to connect their communities, while 

staying physically apart. Check the website of your place of worship for 

information about online services and supports.

Special thanks go out to our religious leaders as they provide leadership 

and look after our religious needs at these difficult times. 

Regards,

Jim Karygiannis,

Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt 

3850 Finch Ave E G7, Scarborough Ontario M1T 3T6 

(416) 392 1374 Phone, (647) 723 0287 Fax

jim@karygiannis.net, www.karygiannis.net  
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

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

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
FULL OR PART TIME

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ
416.220.0166

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.768.3799

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

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

416.751.1984

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ WOODBINE & O’CONNOR

ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ
κα ΜΠΕΤΤΥ 647.574.7029

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

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

Kari Cassandra: 
«σαγηνεύει»  το Instagram

Διαθέτει όλο το 
πακέτο που την 
κάνει ακαταμάχητη: 
βλέμμα που 
σαγηνεύει, 
όμορφο πρόσωπο 
και εντυπωσιακό 
κορμί. Στην 
περίπτωση της Kari 
Cassandra, η φύση 
στάθηκε ιδιαίτερα 
γενναιόδωρη.

Το μοντέλο από την 
Αμερική σαγηνεύει 
τα πλήθη με το 
βλέμμα της, αλλά 
και την εντυπωσιακή 
της εμφάνιση. Έχει 
παίξει σε πολλές 
διαφημίσεις, ενώ 
με το  μόντελινγκ 
ασχολείται τα 
τελευταία χρόνια.

Στον προσωπικό 
της λογαριασμό 
στο Instagram, 
συχνά ανεβάζει 
εντυπωσιακές 
φωτογραφίες της που 
ενθουσιάζουν τους 
διαδικτυακούς της 
φίλους.
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Η 
Νατάσσα Βελιανίτη, το μοντέλο που πα-
ράτησε το My Style Rocks στα κρύα του 
λουτρού (λόγω χαμηλού επιπέδου, ό-
πως παραδέχεται στο MediaDay.gr) εί-

ναι η επόμενη σταρ της ελληνικής τηλεόρασης;
Η κούκλα εκκολαπτόμενη δημοσιογράφος με τις 
διαστημικές αναλογίες έχει κάνει πλαστική στή-
θους(so what!), θα τολμούσε να δοκιμαστεί στο 
GNTM, θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρκο 
Σεφερλή κιι εμείς θέλουμε οπωσδήποτε την Να-
τάσσα στους τηλεοπτικούς δέκτες
Νατάσσα, Φιλοσοφική-Μόντελιγκ σημειώσατε 

2.Θυμάσαι από που ξεκίνησες την πρώτη σου πα-
σαρέλα και ποιος ήταν ο υπεύθυνος;
«Βεβαίως και θυμάμαι, ήταν με ρούχα υψηλής ρα-
πτικής του σχεδιαστή Λάσκαρη! Τότε ήμουν στην 
σχολή της κυρίας Κρίστη Κράνα, η οποία και με 
πρότεινε στον συγκεκριμένο σχεδιαστή».
Έχεις βάλει το στέμμα “Miss ελληνική ομορφιά”. 
Ήταν το εφαλτήριο της ανοδικής πορείας σου στο 
χώρο της ομορφιάς;
«Σίγουρα ο τίτλος που μου δόθηκε με βοήθησε σε 
αυτό τον χώρο πολύ».

Βάζει “μπουρλότο” σε όλα η Νατάσα 
Βελιανίτη

Ο 
τραγουδιστής 
που μετρά δε-
κάδες επιτυχίες, 
συζήτησε για τα 

νέα δεδομένα στα οποία κα-
λούμαστε όλοι να προσαρ-
μοστούμε, ώστε να ξεπερά-
σουμε όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα τον «εφιάλτη» του 
κορονοϊού. Με το πιο γλυ-
κό και αισιόδοξο χαμόγελο 
του, ο Πέτρος Ιακωβίδης ά-
νοιξε το σπίτι του στο gossip-
tv και έστειλε το δικό του μή-
νυμα. Πήρε την κιθάρα του 
και μας τραγούδησε ζωντα-
νά από τον… καναπέ του 
σπιτιού του ενώ δε δίστασε 
στο τέλος να στείλει το δικό 
του αισιόδοξο μήνυμα.

Πέτρος Ιακωβίδης : Οι στιγμές 
καραντίνας στο σπίτι 

Η Εύη Ιωαννίδου 
ποζάρει με μαγιό και 
μαγεύει

Η Εύη Ιωαννίδου, ένα από τα 
κορίτσια που εντυπωσίασαν και 
σχολιάστηκαν στο ριάλιτι μόδας 
«Greece’s Next Top Model», 
πλέον ζει στο εξωτερικό το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής της 
κυνηγώντας το όνειρο.
Έτσι, δεν σταματά να ενημερώνει 
τους διαδικτυακούς της φίλους, 
ακόμη και τώρα, για τα όσα έχει 
καταφέρει ενώ συχνά τους αφήνει 
άφωνους με τις αποκαλυπτικές 
φωτογραφίσεις της.

 Η Ελληνίδα 
καλλονή με τα 
μυθικά προσόντα

Η Έφη Κυριάκου είναι ένα πρόσωπο που 
απασχολεί ενίοτε τα lifestyle περιοδικά. Οι 
αναρτήσεις της πολλές φορές προκαλούν 
ενθουσιασμό, όπως όταν πόσταρε μια 
φωτογραφία με ένα εφαρμοστό (διάφανο) 
μπλουζάκι.
Η πρώτη της εμφάνιση έγινε σε καλλιστεία 
του Ant1, όπου κέρδισε το στέμμα της 
αναπληρωματικής Miss Young, ενώ 
ακολούθησε ο τίτλος της «Playmate 
2009». Συνεργασίες με σχεδιαστές, 
εμφανίσεις στη μικρή οθόνη έγιναν 
καθημερινότητα, όμως η Έφη Κυριάκου 
αγαπήθηκε από τον αντρικό πληθυσμό 
για τις αποκαλυπτικές της φωτογραφίσεις.

Γιωργος Λιβανης: στο 
studio για το νεο του 
τραγουδι!

Ο Γιωργος Λιβανης ειναι ετοιμος 
να μας παρασυρει με ακομα 
ενα τραγουδι του, που θα 
κυκλοφορησει συντομα απο την 
Panik Platinum και θα αγαπηθει 
πολυ! Ταυτοχρονα, ετοιμαζεται 
για το τηλεοπτικο του ντεμπουτο 
και συνεχιζει τις εμφανισεις στην 
Θεσσαλονικη. Διανυοντας μια απο 
τις πιο δημιουργικες στιγμες του, ο 
Γιωργος Λιβανης μπηκε στο studio 
για την ηχογραφηση του νεου του 
τραγουδιου λιγους μηνες μετα την 
επιτυχια «Ελα Αποψε».  

“Ξεσάλωσε” διάσημη 
Ελληνίδα

Η 
Ιωάν να Ζη -
σάκη από την 
Θ εσ σ α λ ο ν ί -
κη είναι το κο-

ρίτσι που το 2014 συμ-
μετείχε στα καλλιστεία 
για την ανάδειξη της 
Playmate της χρονιάς, 
όχι όμως στην Ελλάδα, 
αλλά στην Βουλγαρία, ό-
που εκεί σπούδαζε αγ-
γλική φιλολογία.
Είτε με ξανθό μαλλί είτε 
με μελαχρινό η Ιωάννα 
Ζησάκη παίζει μεγάλη 
μπάλα στα γήπεδα της 
μόδας. Μετά την ανά-
δειξή της σε Playmate 
της χρονιάς  ξεκίνησε 
μια λαμπρή καριέρα 
σ το μόν τ ε λ ιν γκ  σ ε 
Ελλάδα και εξωτερικό, 
και φυσικά μπήκε και 
στην καρδιά όλων των 
απανταχού αρσενικών. 
Λατρεύει τον αθλητι-
σμό και ειδικά το ποδό-
σφαιρο το οποίο παρα-
κολουθεί όποτε οι επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις 
τις το επιτρέπουν.
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Η 
ξανθιά καλλονή 
Kindly Myers κα-
τάγεται από την 
Αμερική και έχει 

γίνει μια από τις βασίλισσες 
του μπικίνι στο Instagram. 
Η 34χρονη σταρ προτρέπει 
τους 1,8 εκατομμύρια οπα-
δούς της να καθίσουν σπίτι 
και να περάσουν την καρα-
ντίνα μαζί της.

Η πιο ωραία.. καραντίνα η Kindly 
Myers

Η Λέξι Στίβενς στήθηκε με 
απίστευτο μαγιό

Η 
Lexy Stevens είναι μια από τις 
πιο αισθησιακές γυναίκες του 
πλανήτη και προκαλεί απανω-
τά εγκεφαλικά κάθε φορά που 

κάνει μια ανάρτηση στον λογαριασμό της 
στο Instagram. Την μελαχροινή καλλο-
νή την γνωρίσαμε πριν δύο χρόνια, κα-
θώς εμφανίστηκε στην Μύκονο με δύο 
πληθωρικές φίλες της φέρνοντας τα πά-
νω-κάτω στο νησί – το οποίο επισκέφτη-
κε και πέρυσι. Η Lexy, γεννήθηκε και με-
γάλωσε στην Αυσταλία ενώ έχει ρίζες α-

πό τον Λίβανο. Εργάζεται ως μοντέλο και 
έγινε διάσημη από τα γυμνά της εξώφυλ-
λα στο “Playboy” και τις αποκαλυπτικές 
φωτογραφίσεις της σε άλλα γνωστά α-
ντρικά περιοδικά.
Ο λογαριασμός της Lexy στο Instagram 
αυτή την στιγμή μετρά 282.000 ακόλου-
θους, που κατά την γνώμη μας είναι πολύ 
λίγοι, καθώς αν κάνει κάποιος scroll-
down στην ροή της, θα κάψει τον αντί-
χειρα του από τις καυτές φωτογραφίες 
της.

Τ
ο Guardians of the 
Galaxy είναι το αδερ-
φάκι των Avengers 
και μία από τις ταινί-

ες της Marvel που τα έχουν 
πάει πολύ καλά εισπρακτικά 
στα ταμεία. Πολλοί από τους 
χαρακτήρες που έχουμε λα-
τρέψει έχουν ξεκινήσει από 
το συγκεκριμένο universe κι 
έχουν εξελιχθεί στα μεγάλα 
ονόματα της εταιρείας αλλά 
και της πλοκής, αν θυμηθού-
με την τεράστια συμμετοχή 
τους στο Infinity War και το 
Endgame.Τα μέλη της ομάδας 
είναι ένα κι ένα, από την άπο-
ψη ότι είναι τόσο διαφορετι-
κοί χαρακτήρες που σε καμία 
περίπτωση το αποτέλεσμα δε 
θα ήταν ίδιο μετά αν για κά-
ποιον λόγο ένας από αυτούς 
δεν υπήρχε. Κι όμως, παρα-
λίγο αυτό το σενάριο να γί-
νει πραγματικότητα, αφού ο 
Chris Pratt δεν ήταν πάντα η 
πρώτη επιλογή για τον Star-
Lord. Για την ακρίβεια, τον 
ρόλο παραλίγο να δώσουν 
στον John Krasinski (The 
Office, A Quiet Place), τον ο-
ποίο, μάλιστα, σκέφτηκαν και 
για τον Captain America.

Αυτός ο ηθοποιός παραλίγο να πάρει 
τον ρόλο του Chris Pratt

Έ
γ ινε γ νωσ τή 
ως “Άγγελος” 
της Victoria’s 
Secret. Και η 

Κάντις Σουάνπολ απέ-
δειξε ότι διαθέτει ακό-
μη τη λάμψη της φορώ-
ντας τα μπικίνι που η ί-
δια σχεδιάζει.
Η Νοτιοαφρικανή καλ-
λονή ανέβασε στα ύψη τη 
θερμοκρασία ανεβάζο-
ντας φωτογραφίες της με 
μαγιό επιδεικνύοντας την 
καλλίγραμμη σιλουέτα 
της, ενώ αποκαλύπτει ότι 
συνεργάστηκε με τη διά-
σημη Κενυάτισσα Ατζούμα 
Νασανγιάνα για την προ-
βολή της κολεξιόν της. Η 
σειρά ονομάζεται “Asante 
Sana”, που σημαίνει “ευχα-
ριστώ πολύ” στα σουαχίλι.

Πασίγνωστο μοντέλο ποζάρει με 
μικροσκοπικό μπικίνι
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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

Οικογένεια στο Γέμενο 
της Κορινθίας το 1903

Οι φυλακές στο 
Ναύπλιο

Μύλος στην 
Μαρωνεία το 1911

Κοριτσάκι στο Μέτσοβο το 
1913 πλένει ρούχα

Μέτσοβο 1913

Το 1908 έτσι 
ανέβαιναν στα 

Μετέωρα

Χωρικοί στη 
Μεσογέφυρα 

Κόνιτσας το 1913

Στα Λαγκάδια 
Αρκαδίας το 1903

Κόβοντας ξύλα στον Όλυμπο

Προαύλιο σπιτιού 
στην Κρήτη το 1919
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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
Συκωταρια 
Κεφαλονιάς 

ΥΛΙΚΆ

 ª Αφού πλύνουμε πολύ προσεκτ ικά τα έν τερα και την συκωταριά τα 
ζεματίζουμε σε καυτό νερό.Τα ψιλοκόβουμε σε πολύ μικρά κομμάτια.

 ª Σε κατσαρόλα με ζεσ τό λάδι τσ ιγαρίζουμε ελάχισ τα τα κρεμμυδάκια 
μαζί με τα κομμάτια της συκωταριάς και τα έν τερα και σ τη συνέχεια 
προσθέτουμε τα μαρούλια,τον άνηθο και αλάτι-πιπέρι.

 ª Αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά προσθέτοντας τόσο νερό 
όσο να τα σκεπάζει όλα.Αφήνουμε περίπου μία ώρα,και όταν τα κρεμύ-
δια και τα μαρούλια λιώνουν στο στόμα σας είναι έτοιμο να ρίξουμε τό 
ρύζι. Σβήνουμε την φωτιά.

 ª Χτυπάμε χωριστά τα ασπράδια σε μαλακή μαρέγκα ,μετά προσθέτουμε 
τους κρόκους και συνεχίζουμε να χτυπάμε,ρίχνουμε σιγά σιγά τα στυμ-
μένα λεμόνια, και σ την συνέχεια λίγο λίγο προσθέτουμε το ζουμί από 
την μαγε ιριτσα χ τυπών τας γρήγορα και συνεχώς γ ια να μην κόψει. 
Αφού έχει ζεσ ταθεί το μείγμα ρίχνουμε το αυγολέμονο σ την κατσα-
ρόλα το αφήνουμε να πάρει μια βράση η φωτιά χαμηλά κουνώντας την 
κατσαρόλα μας δεξιά αριστερά κυκλικές κινήσεις.

 ª 1 συκωταριά
 ª λίγα έ ν τ ερα (άν σας αρέσουν 

όχι αναγκαστικά)
 ª 1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
 ª 1 μαρούλι  ψ ιλοκομμένο (όχ ι 

μεγάλο)

 ª 1 κ ιλό κρεμμυδάκ ια φρέσκα 
ψιλοκομμένα

 ª 1 φλιτζάνι του καφέ ρύζι
 ª 2 αυγά
 ª 2 λεμόνια
 ª 1 ματσάκι άνηθος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΊΟΣ
Μάλλον αγχώνεστε περισσότερο από όσο 
θα έπρεπε με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείτε 
την υγεία σας και τα νεύρα σας. Η περίο-
δος αυτή σας βάζει σε σκέψεις για ταξίδια 
ή επαγγελματικές κινήσεις που προγραμ-
ματίζατε και σας δίνει το πράσινο φως για 
περισσότερα κέρδη. Ένα ταξίδι στο εξωτε-
ρικό ή κάπου που πάτε για πρώτη φορά, 
σας κάνει να χαμογελάτε πιο αβίαστα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Καιρός να ασχοληθείτε σοβαρά με τα 
οικονομικά σας. Θα παρουσιασ τούν 
κάποιες δυσκολίες. Είναι θέμα δικού 
σας χειρισμού αν θα επωφεληθείτε από 
ευκαιρίες που έρχονται. Καιρός να επα-
νορθώσετε τα λάθη του παρελθόντος. 
Πάντως πολλά έχουν αλλάξει στις συν-
θήκες εργασίας σας και μάλιστα ορι-
στικά.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώ-
νεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκο-
λύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονο-
μικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως 
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό 
κυρίως αλλά άλλες φορές και 
πρακτικό. Οι κοινωνικές 
προτάσεις θα έχουν ενδι-
αφέρον και το ενδεχό-
μενο μιας μετακίνησης 
ή ενός ταξιδιού, θα 
σας δώσει την ευκαι-
ρία της ψυχικής ανανέ-
ωσης. 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Η μέρες αυτές σας δίνουν 
μοναδικές ευκαιρίες για να 
βοηθήσετε, να διακριθείτε, να 
κερδίσετε σε αντιπαλότητες, να φύγετε από 
το πατρικό σας, να βρείτε νέους συντρό-
φους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο λογικοί 
στην οικονομική σας διαχείριση. Στον επαγ-
γελματικό τομέα θα αλλάξουν τα πράγματα 
προς όφελός σας. 

ΛΈΩΝ
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον επαγ-
γελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει με 
σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλοντικά 
του σχέδια και στόχους. Η εκμυστήρευση 
αυτή θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέ-
πει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που σας 
κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την επί-
τευξη του στόχου του. Ακούστε με σοβαρό-
τητα ότι έχει να σας πει και εξετάστε προσε-
κτικά την πρότασή του!

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν να 
σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρκώς 
μετράτε τα συν και τα πλην και βγάζετε ισο-
λογισμούς, κάτι που δεν σας κολακεύει. Γεγο-
νός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε μία φάση που 
αισθάνεστε γενικώς πιο γενναιόδωροι απένα-
ντι στο ανθρώπινο είδος. 

ΖΥΓΟΣ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που σας 
έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδομάδα 
θα αναλάβετε νέες υποθέσεις και θα φορ-
τωθείτε με επιπλέον ευθύνες. Καλό θα είναι 
να αποφύγετε τα μακρινά ταξίδια. Επίσης 
προσέξτε να μην βρεθείτε αναμειγμένοι σε 
κουτσομπολιά που αφορούν τους συνεργά-
τες σας, γιατί θα κινδυνέψετε να χάσετε την 
καλή σας φήμη που είχατε μέχρι τώρα

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο με 
διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. Το 
ενδιαφέρον σας θα στραφεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, 
αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλή-
θεια ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον 
επαγγελματικό σας χώρο. Όλα τα άλλα στη 
ζωή σας τα βάζετε σε δεύτερη μοίρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει όμως 
ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. Ένταση 
και αντιπαλότητα μπορεί να γεννήσουν οι 
μόνιμες συνεργασίες ή οι μακροχρόνιες 

φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να είναι 
πολύ εύκολη και να προσφέ-

ρει ευχάριστες στιγμές όμως 
μπορεί εύκολα να γκρε-

μίσει όσα πολύ εύκολα 
φτιάξατε.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Δύσκολα ή εύκολα 
θα κάνετε αυτό που 
θέλετε. Αποδεχθείτε 

αυτά που δεν μπορείτε 
να αλλάξετε και χαλαρώ-

στε με φίλους. Η περίοδος 
αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-

τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι 
πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέ-
πουν επιτυχημένες συμφωνίες και συναλ-
λαγές. Η εποχή είναι ιδανική για να οργα-
νώσετε τα οικονομικά σας και να προ-
γραμματίσετε τις μετακινήσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέ-
σεις και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτο-
προβληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα. 
Η περίοδος είναι η καλύτερη για να δια-
πιστώσετε τις ικανότητές σας που θα 
σας γεμίσουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζε-
ται όμως να δουλέψετε πιο σκληρά για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Μην αδρανή-
σετε.

ΊΧΘΈΊΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή 
την εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και 
τις σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικο-
νομικά προβλήματα. Προσέξτε να είστε 
νομικά κατοχυρωμένοι για τα οποιαδή-
ποτε ανοίγματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε 
το περιβάλλον σας γιατί έχουν τη διάθεση 
να σας βοηθήσουν και χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας οπωσδήποτε.

Πεθαίνει ένας που έκανε «χόρτο» και πάει στην 
κόλαση. Περπατάει σε ένα μακρύ διάδρομο γεμάτο 
πόρτες.
Κοιτάει την πρώτη πόρτα και έγραφε:
«ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ». Πάει παρακάτω και βλέπει μια 
άλλη πόρτα που έγραφε: «ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ».
Στο τέλος του διαδρόμου περνώντας πολλές πόρτες, 
βλέπει μια που έγραφε: «ΓΙΑ ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ». Ανοίγει 
την πόρτα και βλέπει βουνά από χόρτο. Δεν πιστεύει 
στα μάτια του! Πάνω σε ένα βουνό από χόρτο καθό-
ταν ένας τύπος ατάραχος και «έστριβε» τσιγάρα. Τον 
πλησιάζει και του λέει: «Ρε φιλαράκο, να πάρω λίγο 
χόρτο για να στρίψω και εγώ ένα τσιγάρο;» «Και το 
ρωτάς; Πάρε, πάρε!!!» του λέει ο άλλος «Να σου 
πάρω και χαρτάκια;» «Ναι, φυσικά» λέει ο άλλος.
Αφού στρίβει το πρώτο τσιγάρο του ξαναλέει:
«Να πάρω λίγο ακόμα, για να έχω και για το βράδυ;» 
«Άκου, λέει; Όλα αυτά δικά μας είναι να ξέρεις. Πάρε 
όσο θέλεις». Παίρνει μπόλικο χόρτο και στρίβει καμιά 
δεκαριά τσιγάρα και ξαναρωτάει τον τύπο: «Φίλε, 
μου δίνεις για λίγο τον αναπτήρα σου;» Ο άλλος τον 
κοιτάζει περίεργα και του λέει:   «Ρε φίλε, αν είχαμε και 
φωτιά, εδώ πέρα θα ήταν παράδεισος!»

Πηγαίνει ένας στη γειτόνισσα για ζάχαρη:
«Καλημέρα γειτόνισσα έχεις λίγη ζάχαρη να φτιάξω 
ένα καφεδάκι γιατί μου τελείωσε;» «Έλα μέσα και 
θα σου φτιάξω εγώ καφέ!» «Εντάξει!» «Πως τον 
πίνεις;» «Σκέτο…» 

Ο πατέρας γάτος λέει στον γιο του:
«Παιδί μου μεγάλωσες. Είναι καιρός να μάθεις να 
κάνεις έρωτα και το βράδυ θα πάμε να σου δείξω 
πως το κάνουν!»
«Εντάξει μπαμπά!» λέει το γατάκι χαρούμενο και 
ανυπομονεί να έρθει το βράδυ. Το βράδυ παίρνει 
ο μπαμπάς το γατάκι και πηγαίνουν έξω απ’ το σπίτι 
μιας θηλυκής γάτας. «Κάνε ότι κάνω» λέει ο γάτος 
στο γατάκι και ξεκινάει το κάλεσμα του θηλυκού:
«Νιαααααουυυυυυυυυ» ο γάτος, «Νιααααα-
ουυυυυυυυυ» και το γατάκι να τον αντιγράφει.
«Νιαααααουυυυυυυυυ – Νιαααααουυυυυυυυυ» 
ο γάτος, «Νιαααααουυυυυυυυυ – Νιααααα-
ουυυυυυυυυ» και το γατάκι.
Αυτό γινόταν για κανένα μισάωρο οπότε λέει το 
γατάκι στον πατέρα: «Μπαμπά εντάξει, αρκετά 
γαμή.σαμε για σήμερα, ερχόμαστε αύριο πάλι!»

Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Τοτός.
«Ναιιιι;» λέει ψιθυριστά «Δώσε μου σε παρακαλώ 
τον πατέρα σου» λέει ένας κύριος. «Δεν μπορεί τώρα, 
είναι απασχολημένος» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου, δώσε μου την μητέρα σου» «Δεν 
μπορεί τώρα, είναι και αυτή απασχολημένη» ψιθυ-
ρίζει ο Τοτός. «Δεν πειράζει δώσε μου τον παππού» 
ξαναλέει ο κύριος. «Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε, 
είναι απασχολημένος» ψιθυρίζει ο Τοτός.«Εντάξει 
δώσε μου τότε την γιαγιά» «Είναι απασχολημένη 
κι αυτή» ψιθυρίζει ο Τοτός. «Καλά παιδί μου τι 
κάνουν επιτέλους;» ρωτάει ο κύριος.
«Ψάχνουν να με βρουν…»
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Η Αγία Σοφία στην 
Κωνσταντινούπολη 
δημιουργήθηκε από 
νεοπλατωνιστές αρχιτέκτονες 
που ενσωμάτωσαν στην 
κατασκευή της ελληνική 
γνώση – πυθαγόρεια 
και πλατωνική – για την 
πραγμάτωση της επαφής του 
ανθρώπου με το θείο

1
483 χρόνια μετά από τα 
εγκαίνια του λαμπρότε-
ρου χριστιανικού ναού 
(που έγινε στις 27 Δεκεμ-

βρίου 537) η καθηγήτρια του πα-
νεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ 
Μπισέρα Πέντσεβα έχει ολοκλη-
ρώσει μια πρωτοποριακή μελέτη 
που έχει οδηγήσει, με τη βοήθεια 
προηγμένων υπολογιστικών συ-
στημάτων, στην πιστή αναδημι-
ουργία του ήχου του Ναού φέρ-
νοντας στο σήμερα κάτι που μέχρι 
πρότινος έμοιαζε ότι είχε χαθεί ο-
ριστικά: την εμπειρία της συμμε-
τοχής στον Όρθρο και στον Εσπε-
ρινό, σαν να βρίσκεσαι στην Αγία 
Σοφία της Βυζαντινής εποχής. Το 
βιβλίο της Μπισέρα Πέντσεβα, 
«Hagia Sofia: Sound, Space and 
Spirit in Byzantium (Pennsylvania 
State University Press, 2017) κέρδι-
σε το 2018 το βραβείο για την κα-
λύτερη μονογραφία στις ιστορικές 
σπουδές της American Academy 
of Religion.

Η ακουστική εμπειρία της Αγίας 
Σοφίας αναδημιουργήθηκε μέσα 
από συστηματική μελέτη που έγινε 
στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρό-
νια, χάρη στη γνώση, στην πίστη 
και στο όραμα μιας αφοσιωμένης 
επιστήμονος, χριστιανής ορθό-
δοξης, βουλγαρικής καταγωγής. 
Η κυρία Πέντσεβα μίλησε στην 
«Καθημερινή» και εξήγησε γιατί η 
επαφή με το θείο που επιτυγχάνε-
ται στην Αγία Σοφία δεν είναι ένα 
μεσαιωνικό «ειδικό εφέ», αλλά το 
αποτέλεσμα εφαρμογής πτυχών 
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 
Η καθηγήτρια Πέντσεβα ολοκλή-
ρωσε τη διδακτορική της διατριβή 

στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. 
Συνδύασε τη βυζαντινή τέχνη, 
την ιστορία, τη θρησκεία και τη 
θεολογία. Αμέσως μετά άρχισε 
να διδάσκει στο Στάνφορντ. Το 
κλίμα της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ 
είναι παρόμοιο με το μεσογειακό 
και αυτό συνέβαλλε ώστε η προ-
σοχή της να παραμείνει στραμ-
μένη στο Βυζάντιο. «Πήγαινα στην 
ακτή και αισθανόμουν σαν να βρί-
σκομαι στη Βόρεια Αφρική και να 
κοιτάζω προς την Ευρώπη», λέει. 
Ακολούθησε ένα ταξίδι ανακάλυ-
ψης που συνδυάζει τη βυζαντινή 
ιστορία με τη φαινομενολογία – τη 
φιλοσοφική μέθοδο αναζήτησης 

του τρόπου με τον οποία τα φαι-
νόμενα εκδηλώνονται στη συνεί-
δησή μας. Άρχισε να ανακαλύ-
πτει την πραγματική λειτουργία 
της Αγίας Σοφίας που πολύ απέχει 
από το να είναι απλώς ένα μεγαλο-
πρεπές κέλυφος. Ο ναός είναι, σχε-
δόν, ένας ζωντανός οργανισμός. Η 
Σοφία, η νόηση, στην οποία είναι 
αφιερωμένος, είναι έκφραση της 
συνείδησης, του όντος και της 
ύπαρξης.
Η Μπισέρα Πέντσεβα επισημαί-
νει: «Στον μεσαιωνικό κόσμο δεν 
υπήρχε η έννοια του «πραγματι-
κού» (real). Υπήρχει η έννοια της 
«Αλήθειας» (Truth).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια συμπαθέστατη χαμογελαστή 
χελώνα, μια σοβαρή τίγρης, ένας 
στωικός ελέφαντας και μια παιχνι-
διάρα μαϊμού περιμένουν υπομο-

νετικά ένα παιδικό χεράκι να τους χρωματίσει 
με φαντασία και αγάπη. Λίγο πιο κει μπορεί κα-
νείς να κάνει τον «γύρο του κόσμου σε 80 ερω-
τήσεις» ή να παίξει με το διασκεδαστικό «Οικο-
σκόπιο», ενώ ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο είναι 
πανέτοιμος να ταξιδέψει τους επισκέπτες στις ο-
μορφιές της Γης. Στην ειδική ενότητα «Μένουμε 
σπίτι» που έχει δημιουργηθεί στο σάιτ του WWF 
Ελλάς (wwf.gr/menoume-spiti), παιδιά και γονείς 
μπορούν να ψυχαγωγηθούν με ευφάνταστα παι-
χνίδια γνώσεων, χαρτοκοπτική, βίντεο, ζωγρα-
φική, συνταγές και να συλλέξουν πληροφορίες 
για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη.
«Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντι-
μετωπίζουμε όλοι, με την καθημερινότητά 
μας να έχει αλλάξει τόσο πολύ, είναι σημα-
ντικό για εμάς να παραμένουμε μαζί και αισι-
όδοξοι. Μένουμε σπίτι σήμερα για να προστα-
τεύσουμε την υγεία όλων μας και να επανέλ-
θουμε αύριο ακόμα πιο δυνατοί και ενωμέ-
νοι», είναι το μήνυμα του δικτύου, που επιμένει 
ότι #PantaParea μπορούμε «να μοιραστούμε 
δημιουργικές ιδέες, να ανακαλύψουμε τη φύση 
μέσα από υπέροχα υλικά και να συνεχίσουμε να 
δουλεύουμε μαζί για έναν ζωντανό πλανήτη».

Στα blog posts του σάιτ μπορεί κανείς να μάθει 
ότι τόσο η δική μας υγεία όσο και αυτή του πλα-
νήτη περνάει από το… πιάτο μας, γι’ αυτό και 
είναι «Καλύτερα το σπιτικό παρά το αγοραστό 
φαγητό» ή να ενημερωθεί ότι 1,3 δισ. τόνοι 
τροφής καταλήγουν στα σκουπίδια, ενώ 868 
εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από ασιτία και να 
βρει χρήσιμες συμβουλές ώστε να κάνει πράξη 
το «Δεν πετάω φαγητό».
Στο «Οικοσκόπιο», παζλ, παιχνίδια μνήμης, 
λέξεων και ερωτήσεων, βίντεο συστήνουν στα 

παιδιά τα άγρια ζώα, τα λουλούδια, τα πουλιά, 
τα αρπακτικά και τους δίνουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τη βιοποικιλότητα, το παράνομο 
εμπόριο άγριας ζωής, τους υγροτόπους, την 
έννοια του οικολογικού αποτυπώματος.
Είναι άλλωστε ιδανική ευκαιρία τώρα που 
«Μένουμε σπίτι» να μάθουμε περισσότερα 
για τη φύση και να ανακαλύψουμε, εκτός από 
τις πιο κρυφές και παραμελημένες γωνιές του 
νοικοκυριού μας, το μεγαλύτερο «σπίτι» όλων 
μας.

Το ελληνικό 
Netflix του 
ανεξάρτητου 
σινεμά είναι εδώ

Με τον κόσμο να κλείνεται όλο 
και πιο πολύ στο σπίτι (ορθά) και 
να αναζητεί νέες οικιακές λύσεις 
ψυχαγωγίας, δεν θα μπορούσε 
να είναι καλύτερο το timing για 
τα εγκαίνια μιας καινούργιας, 
γεμάτης από κινηματογράφο, 
διαδικτυακής πλατφόρμας, και 
μάλιστα ελληνικής. Το cinobo.
com, το οποίο σχεδιαζόταν εδώ 
και πολύ καιρό, ξεκίνησε τη λει-
τουργία του την περασμένη 
Πέμπτη, ερχόμενο να δώσει μια 
εναλλακτική πρόταση σε όσους 
έχουν βαρεθεί κάπως το ατε-
λείωτο ζάπινγκ του Netflix και 
τις επιλογές που πολλές φορές 
μοιάζουν βγαλμένες από καρ-
μπόν. Εδώ τα πράγματα είναι ο 
ορισμός του «λίγα και καλά».
Αρχικά «Cinobo» σημαίνει 
«Cinema No Borders» και με 
αυτό το σύνθημα οι δημιουργοί 
της πλατφόρμας προσφέρουν 
στο κοινό τη δυνατότητα να δει 
διαλεγμένες ταινίες από όλο 
τον κόσμο, τόσο κλασικές όσο 
και σύγχρονες, πάντα με ποιο-
τικά κριτήρια. Βραβευμένα φιλμ 
όπως η «Τέλεια Ομορφιά» του 
Πάολο Σορεντίνο ή το «Dallas 
Buyers Club» με τον Μάθιου 
Μακόναχι βρίσκονται δίπλα σε 
αριστουργήματα σαν τα «400 
Χτυπήματα» του Τριφό, αλλά και 
λιγότερο γνωστά διαμαντάκια 
όπως το τρομακτικό –αλλά υπέ-
ροχο– «Raw» και το συγκινητικό 
«The Florida Project».
Φυσικά την τ ιμητική τους 
έχουν και οι ελληνικές ταινίες. 
Ο «Κυνόδοντας» του Λάνθι-
μου, το «Xenia» του Κούτρα, 
η «Μικρά Αγγλία» του Βούλ-
γαρη, ο «Νοτιάς» του Μπουλ-
μέτη και αρκετές ακόμα δεν 
είναι πολλές, όλες τους όμως 
έχουν καλό λόγο που βρίσκονται 
εκεί. Η πλατφόρμα περιλαμβά-
νει θεματικούς διαχωρισμούς, 
όπως έχουμε συνηθίσει και 
στο Netflix, απλώς εδώ θα βρει 
κανείς πιο... ψαγμένες κατηγο-
ρίες όπως τα «Ισπανικά θρίλερ» 
και τα «Φεστιβαλικά πετράδια».

Η μυσταγωγία των ψαλμών της Αγίας Σοφίας

Μένουμε σπίτι και γνωρίζουμε τον πλανήτη
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Σ
οκαριστικές αποκαλύψεις στο ποδόσφαι-
ρο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (US 
Department of Justice) ανακάλυψε στοι-

χεία για δωροδοκία σε μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής της FIFA.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι άνθρωποι 
της παγκόσμιας επιτροπής πήραν πολλά εκατομ-
μύρια δολάρια για να ψηφίσουν υπέρ της Ρωσίας 
και του Κατάρ με σκοπό να φιλοξενήσουν τα 
Μουντιάλ.
Το Μουντιάλ του 2018 έλαβε χώρα στην Ρωσία, 
ενώ του 2022 είναι προγραμματισμένο να γίνει 
στο Κατάρ.
Το έγγραφο του US Department of Justice 
κάνει λόγο για απάτη και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες, με τα οποία κατηγορούνται 
όσοι είναι μπλεγμένοι στην υπό-
θεση.
Επιπλέον ο πρώην αντιπρόεδρος 
της FIFA, Jack Warner πλήρωσε 5 
εκατομμύρια ευρώ σε offshore εται-
ρίες με σκοπό να πάνε οι ψήφοι στη 
Ρωσία για να διοργανώσει του Μουντιάλ 
του 2018.
Eπίσης κατηγορούνται τρία μέλη της FIFA στη 
Νότια Αμερική ότι δωροδοκήθηκαν για να ψηφί-
σουν το Κατάρ για να διοργανώσει του Μουντιάλ 
του 2022. Ο Βραζιλιάνος Ρικάρντο Τεισέιρα, ο 
Νικολά Λεόζ της Παραγουάης και ο Χούλιο Γρον-
δόνα της Αργεντινής.
Οι Λεόζ και Τεισέιρα είχαν κατηγορηθεί και το 
2015 για δωροδοκία όσον αφορά την πώληση 
δικαιωμάτων σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

H αντίδραση της FIFA για τις αποκαλύ-
ψεις δωροδοκίας!
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακάλυψε 
στοιχεία για δωροδοκία σε μέλη της εκτελεστι-
κής επιτροπής της FIFA και η Ομοσπονδία αντέ-
δρασε...
H αμερικανική δικαιοσύνη (US Department of 
Justice) ανακάλυψε πως μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής της FIFA δωροδοκήθηκαν για να ψηφί-
σαν υπέρ των Ρωσία και Κατάρ για τη διοργά-

νωση των Παγκοσμίων! Η Παγκόσμια Ομοσπον-
δία αντέδρασε τονίζοντας πως «παρακολουθεί 
στενά τις έρευνες αυτές», τις «υποστηρίζει» και 
θα συνεχίσει να «συνεργάζεται πλήρως» με τους 
αρμόδιους. 
«Αν διαπιστωθούν εγκληματικές πράξεις που 
διαπράττονται από υπαλλήλους του ποδοσφαί-
ρου, τότε θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις. Τα 
ανώτατα στελέχη της FIFA βρίσκονται σε τακτική 
επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Καθώς οι αντίστοιχες ποινικές 
υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε 
να κάνουμε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή» 
τονίζει η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπον-

δίας.

«Μολυσμένο Μουντιάλ πριν 
καν ξεκινήσει...»
Η FIFA δέχθηκε νέο καίριο πλήγμα 
με τα νέα ονόματα και τις δωροδο-
κίες που αποκαλύφθηκαν από την 
αμερικανική δικαιοσύνη, με μεγάλα 

Media του κόσμου να κάνουν λόγο 
για... μολυσμένο Μουντιάλ του 2022 

και να εκφράζονται απορίες για το γεγονός 
πως δεν έχει τεθεί ζήτημα μη διεξαγωγής.
Έπειτα από τα νέα στοιχεία που ανακάλυψε και 
δημοσιοποίησε η US Department of Justice ανα-
φορικά με τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκαν 
σε Ρωσία και Κατάρ τα Παγκόσμια Κύπελλα του 
2018 και το 2022, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία έχει δεχθεί νέο πλήγμα αναφορικά 
με πρώην μέλη της και τον τρόπο που ενεργού-
σαν με συμφωνίες κάτω απ’ το τραπέζι.
«Όταν όλα γκρεμίζονται αυτή τη σ τιγμή, θα 
υπάρξει κανείς άραγε που θα “πενθήσει” για 
την απώλεια του Μουντιάλ αν τελικά ακυρωθεί; 
Είναι μολυσμένο πριν καν ξεκινήσει...» σχολίασε 
για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ο Όλιβερ 
Χολτ της Daily Mail, με τον Σιντ Λοου του ESPN ν’ 
αναφέρει από την πλευρά του: «Κι ακόμα συνεχί-
ζουν! Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να πάρει 
κάποιος την απόφαση να μη γίνει αυτό το Παγκό-
σμιο Κύπελλο κι όμως δεν έχει υπάρξει ούτε μια 
τέτοια σκέψη στους ανθρώπους που θα έπρεπε 
να το έχουν βάλει στο μυαλό τους...».

SPORTSNEWS

H αμερικανική δικαιοσύνη (US Department of Justice) ανακάλυψε πως μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής της FIFA δωροδοκήθηκαν για να ψηφίσαν υπέρ των Ρωσία και Κατάρ για τη 
διοργάνωση των Παγκοσμίων! 

«Σκάνδαλο στη FIFA, δωροδοκία 
για Mουντιάλ Ρωσίας & Κατάρ!» 

Ο Ολυμπιακός έχοντας ως ένα από τα βασικά του όπλα το καλό 
κλίμα που υπάρχει από τις αρχικές συζητήσεις με τον Πέδρο Μαρ-
τίνς θα επιδιώξει να τελειώσει θετικά την υπόθεση του νέου του 
συμβολαίου ακόμα και μες στον Απρίλιο.
Το ποδόσφαιρο διανύει δεδομένα μία δύσκολη περίοδο. Ίσως την 

πιο δύσκολή του τα τελευταία χρόνια ever και με σημαντική οικονομική 
ζημία εν μέσω της απραξίας λόγω του κορονοϊού.
Στην Ελλάδα οι ομάδες περιμένουν την επανέναρξη των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων ή έστω την προσπάθεια για να γίνει το restart εφόσον το 
επιτρέψουν οι συνθήκες. Μέχρι τέλη Απριλίου θα έχουν συμπληρώσει 
σχεδόν 50 ημέρες χωρίς προπονήσεις, κάτι που εννοείται ότι παίζει τον 
ρόλο του. Όλα αυτά επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα και φυσικά 
επανακαθορίζουν τους σχεδιασμούς των ομάδων. Στον Ολυμπιακό όμως 
ορισμένα πράγματα ήταν ξεκάθαρα και παραμένουν έτσι. Οι ερυθρόλευ-
κοι είχαν αρχίσει μία προεργασία και έναν πρώτο κύκλο επαφών με την 
πλευρά του Πέδρο Μαρτίνς με στόχο πιθανότατα ένα νέο διετές συμβό-
λαιο.
Ο Πορτογάλος τεχνικός από την άλλη όπου βρεθεί και όπου σταθεί τονί-
ζει το πόσο πολύ τον καλύπτει ο Ολυμπιακός. Το θέμα όμως είναι πως με 
άλλα δεδομένα είχε υπογράψει το προηγούμενο συμβόλαιό του και με 
άλλο... status θα γίνει το τελικό στάδιο των επαφών. Σε αυτήν την φάση 
έχει σημασία πως το καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει, 
όμως δεν υπάρχει τίποτα το τελικό και το οριστικό. Οι ερυθρόλευκοι από 
μέρους τους θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν αυτό το momentum, αυτήν 
την καλή στιγμή για να πάνε σε μία οριστική συμφωνία ακόμα και μες 
στον Απρίλιο. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι με τις ιδιαίτερες συγκυρίες 
που διαμορφώνονται η επόμενη χρονιά δεν θα είναι τόσο εύκολη λόγω 
ημερομηνιών και το θέμα προπονητή για τους Πειραιώτες παραμένει το 
πλέον βασικό ως προς τον σχεδιασμό τους.
Τι μπορεί να υπάρξει πριν από αυτήν την εξέλιξη; Πολύ απλά οι τελικές 
αποφάσεις για το πότε μπορεί να επαναρχίσει η δράση στην Ελλάδα και 
φυσικά πριν από αυτές οι προπονήσεις. Να θυμίσουμε εδώ πως ο Ολυ-
μπιακός έχει να παίξει και μία ρεβάνς με τη Γουλβς στην Αγγλία και ενώ 
υπάρχει και το Κύπελλο. Κοινώς από αγωνιστικής πλευράς συνεχίζει να 
έχει τρία ανοιχτά μέτωπα.

Καρέρα για Τσιμίκα: «Μπορεί να γίνει top class παί-
κτης»
Ο Μάσιμο Καρέρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κώστα Τσιμίκα, 
τονίζοντας πως μπορεί να γίνει top class παίκτης.
Αποθέωση για τον Κώστα Τσιμίκα από τον προπονητή της ΑΕΚ.
Ο Μάσιμο Καρέρα μίλησε στο Radio Goal και στάθηκε τα δυνατά στοι-
χεία του μπακ του Ολυμπιακού, τον οποίο έχουν βάλει στο μάτι οι Ίντερ, 
Άρσεναλ και Νάπολι.
«Τον έχω δει μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά είναι ένας καλός παίκτης και 
έχει προοπτικές για να εξελιχτεί σε top class! Προφανώς, δεν τον γνω-
ρίζω πολύ καλά, αλλά μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η ταχύτητα του. 
Επίσης, είναι δυνατός και αποτελεσματικός στην άμυνα».

Ολυμπιακός: Θέλει να 
αξιοποιήσει το momentum 
και να «κλειδώσει» τη νέα 
συμφωνία με τον Μαρτίνς

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Ρουμάνος πρώην τεχνικός 
του ΠΑΟΚ μίλησε στην πα-
τρίδα του για το ρόλο των 
προέδρων στις ομάδες, το 

πόσο παρεμβαίνουν στη δουλειά των 
προπονητών, αλλά και την περίοδο της 
καραντίνας.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας από 
τη Σαουδική Αραβία στην ρουμανική 
ιστοσελίδα «ProSport» αναφέρθηκε 
αρχικά στην υποστήριξη που είχε από 
την ψυχολόγο του, Κριστίνα Μανόλε, 
η οποία τον βοήθησε πολύ επαγγελ-
ματικά.
«Πολλοί λένε ότι δεν πηγαίνω σε ψυχο-
λόγο γιατί δεν είμαι τρελός. Είναι εντε-
λώς λάθος. Συνιστώ στους προπονητές 
να έχουν έναν ψυχολόγο για να συνερ-
γάζονται. Εμένα προσωπικά με βοή-
θησε να αναπτύξω και να αλλάξω την 
ζωή μου», τόνισε ο πρώην τεχνικός 
του ΠΑΟΚ και πρόσθεσε μιλώντας για 
την παρεμβατικότητα των προέδρων:
«Είμαι συγκλονισμένος… αλλά κατα-
λαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει παντού. 
Το γεγονός ότι οι εργοδότες επιτρέ-
πουν στον εαυτό τους να παρεμ-
βαίνουν σ την ομάδα, και 
αφήνουν τους εαυτούς 
τους να συμμετάσχουν 
σε τακτικές συζητήσεις. 
Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να επιβάλλουν ορι-
σμένες καταστάσεις. Με 
αυτές τι κινήσεις βλάπτουν 
τα χρήματα που επενδύουν 
και φυσικά βλάπτουν την ομάδα 
τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε 
αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει μια 
καλή και σωστή διαχείριση. Οι επεν-
δυτές πρέπει να περιμένουν να παρα-
κολουθούν. Πρέπει να δίνονται ευκαι-
ρίες σε έναν προπονητή. Τίποτα δεν 
μπορεί να συμβεί γρήγορα, χρειάζε-
ται χρόνος, και προσαρμογή. Ο προ-
πονητής πρέπει  να αισθάνεται ότι 
έχει εμπιστοσύνη από τον προϊστά-
μενο του. Αυτό είναι απαραίτητο και 
για τους παίκτες να το καταλάβουν και 
να ακολουθούν τις οδηγίες των προ-
πονητών τους». Σχετικά με τη ζωή στη 
Σαουδική Αραβία και την έξαρση του 
κορονοϊού είπε:
«Για μένα είναι σαν μια αναγκαστική 
αργία γιατί δεν είχα την ευκαιρία να 

χαλαρώσω. Δεν είχα χρόνο διακοπών 
μετά τη μετάβαση μου από τον ΠΑΟΚ 
στην Αλ Χιλάλ. Ήμουν πολύ αναστα-
τωμένος από την αναχώρηση μου από 
την Ελλάδα, δεν είχα πλέον καλή επι-
κοινωνία με τον εργοδότη εκεί. Ήρθα 
γρήγορα στη Σαουδική Αραβία, αλλά 
είχα τεράστια πίεση να κερδίσω τρό-
παια. Ονειρεύομαι τ ις καλοκαιρι-
νές διακοπές, είναι κάτι που το θέλω 
πολύ. Έχουμε καταρτίσει ένα εβδομα-
διαίο πρόγραμμα για τους ποδοσφαι-
ριστές, όλα είναι υπό έλεγχο. Δουλεύ-
ουν αρκετά κα φαίνεται να τους αρέ-
σει. Στόχος μας είναι να μην πάρουν 
επιπλέον κιλά, να έχουν το μυαλό τους 
στο ποδόσφαιρο και όχι σε άλλα πράγ-
ματα. Εδώ που είμαστε μπορούμε 
να κυκλοφορήσουμε μόνο το πρωί. 
Είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι πολύ 
δύσκολο να ξεπεραστεί αυτή η περίο-
δος. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι».

Μάνατζερ Καντουρί: «Προτε-
ραιότητα ο ΠΑΟΚ, αλλά…»

Ο ατζέντης Ντιέγκο Ταβάνο 
αναφέρθηκε στο μέλλον 
του πελάτη του, αφή-
νοντας ανοικτά όλα τα 
ενδεχόμενα και με την 
Ιταλία να παραμένει στο 

μυαλό του Μαροκινού 
μέσου του ΠΑΟΚ.

Πρώτα ο Ομάρ Ελ Καντουρί 
και ακολούθως ο εκπρόσωπος 

του μίλησαν σε ιταλικά ΜΜΕ για το 
μέλλον και την συνεργασία τους με τον 
ΠΑΟΚ, με το συμβόλαιο του Μαροκι-
νού μέσου να ολοκληρώνεται το καλο-
καίρι του 2021.
«Υπάρχει ενδιαφέρον από σημαντι-
κές ομάδες της Serie A. Στην Θεσσαλο-
νίκη περνάει καλά και η προτεραιότητα 
του είναι να μιλήσει με τον ΠΑΟΚ και 
να δει αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος 
για συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο 
ΠΑΟΚ είναι ομάδα που κατακτά τίτ-
λους, είναι εξαιρετική περίπτωση για 
τον Ελ Καντουρί και θα συζητήσουμε 
το μέλλον του μόνο αν δεν υπάρ-
ξει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ», σχολί-
ασε τη Δευτέρα (6/4) ο ατζέντης του Ελ 
Καντουρί, Ντιέγκο Ταβάνο.

Λουτσέσκου: «Παντού οι 
εργοδότες παρεμβαίνουν»

Ο Μάρκο Λιβάια μίλησε στην 
Κροατία για τη δωρεά των 
50.000 ευρώ σε νοσοκομείο του 
Σπλιτ, δηλώνοντας παράλληλα 
ευχαριστημένος που αγωνίζεται 
στην ΑΕΚ, παρά τις προτάσεις που 
έχει κατά καιρούς.

Ο 
Κροάτης επιθετικός της ΑΕΚ μα-
ζί με τη γυναίκα του Ίρις αποφά-
σισαν να κάνουν δωρεά 50.000 
ευρώ σε νοσοκομείο του Σπλιτ 

για την αγορά δύο αναπνευστήρων προ-
κειμένου να βοηθήσουν κι αυτοί από την 
πλευρά τους στη μάχη εναντίον του COVID 
19.
Ο Λιβάια μίλησε για τη σημαντική κίνησή 
του στην κροατική εφημερίδα Slobodna 
Dalmacija, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον 
του, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός 
ότι έχει προτάσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, ο ίδιος είναι ικανοποιημέ-
νος που αγωνίζεται στην ΑΕΚ.
«Έχω προτάσεις από πέντε μεγάλα πρω-
ταθλήματα, αλλά είμαι ικανοποιημένος 
στην Ελλάδα. Σε αυτούς τους συλλόγους 
θα πάλευα για να βρίσκομαι στη μέση της 
βαθμολογίας και εδώ κάθε χρόνο παλεύω 
για την έξοδο στην Ευρώπη», ανέφερε ο 
Λιβάια, για τον οποίο τον Ιανουάριο η 
ΑΕΚ απέρριψε δύο προτάσεις της ιταλι-
κής ΣΠΑΛ, ενώ το καλοκαίρι οι δύο πλευ-
ρές αναμένεται να βρεθούν σε συζητήσεις 
καθώς το συμβόλαιό του λήγει το 2021.
Όσον αφορά το ποσό που έδωσαν με τη 
σύζυγό του ο Λιβάια επισήμανε: «Βλέ-
πουμε συνεχώς τηλεόραση για το τι συμ-
βαίνει σε όλο τον κόσμο και στην Κροατία. 
Έτσι αποφασίσαμε να βοηθήσουμε. Έχω τη 
δυνατότητα να το κάνω γι’ αυτό αποφάσισα 
να δώσω κάποια χρήματα για τις ανάγκες 
του νοσοκομείου. Πιστεύω πως αρκετοί 
άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εμείς 
μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολοι 
καιροί και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμέ-
νοι».
Επίσης ο Λιβάια ρωτήθηκε και για τις προ-
πονήσεις εντός του σπιτιού, αλλά και για το 
ενδεχόμενο να υπάρξουν περικοπές στους 
μισθούς των παικτών: «Προπονούμαι και 
διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση καθη-

μερινά. Ο προπονητής μας παρακολουθεί 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κάθε δύο 
μέρες βγαίνω έξω και ασκούμαι. Πρέπει να 
είμαι έτοιμος για όταν ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα ξανά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε 
συζητήσει το ενδεχόμενο περικοπών στα 
συμβόλαια στην Ελλάδα. Μέχρι τις 21 Απρι-
λίου δεν έχει παρθεί καμία απόφαση για το 
αν θα συνεχιστεί η σεζόν. Έπειτα θα παρθεί 
η απόφαση αν μπορούμε να συνεχίσουμε 
να παίζουμε».

Καρέρα: «Έχω πει στην ΑΕΚ ότι 
συνεχίζουμε μαζί και του χρό-
νου»
Ο Μάσιμο Καρέρα φιλοξενήθηκε το βράδυ 
της Κυριακής στην εκπομπή της ΕΡΤ «Αθλη-
τική Κυριακή», όπου μίλησε για τις δύσκο-
λες ώρες που περνάει η πατρίδα του η Ιτα-
λία με τον κορονοϊό, για τις προπονήσεις 
των παικτών της ΑΕΚ που γίνονται στο 
σπίτι, για την επανέναρξη της αγωνιστικής 
δράσης και για το μέλλον του. Σημείωσε για 
ακόμα μια φορά ότι είναι απόλυτα ικανο-
ποιημένος στην Ένωση και επανέλαβε ότι, 
όπως έχει πει και στους ανθρώπους της 
ΑΕΚ, θα βρίσκεται κανονικά στον κιτρινό-
μαυρο πάγκο και την επόμενη σεζόν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Καρέρα στην Αθλη-
τική Κυριακή της ΕΡΤ:
Για την κατάσταση με τον κορονοϊό στην 
Ιταλία: «Όλα είναι ήσυχα με τους δικούς 
μου και τους φίλους μου στην Ιταλία, αλλά 
ανησυχώ και εγώ με ό,τι συμβαίνει στην 
πατρίδα μου. Συμφωνώ με τα μέτρα που 
πάρθηκαν και εδώ στην Ελλάδα και εκεί. 
Στην Ιταλία όμως άργησαν να πάρουν τα 
μέτρα και γι αυτό ο ιός ξέφυγε».
Για τις προπονήσεις στην ΑΕΚ που γίνο-
νται στο σπίτι: «Παρακολουθούμε όλους 
τους παίκτες μας με skype και άλλα μέσα για 
τον τρόπο που κάνουν προπόνηση. Ελπίζω 
όλοι να είναι καλά μετά από αυτήν την περι-
πέτεια».
Για την επανέναρξη του ποδοσφαίρου: 
«Πρέπει πρώτα να περάσει αυτός ο κίνδυ-
νος για τους παίκτες, το επιτελείο και για τον 
κόσμο γιατί δεν υπάρχει λόγος να γίνονται 
αγώνες χωρίς γεμάτες εξέδρες».
Για το μέλλον του: «Είμαι ευχαριστημένος 
στην ΑΕΚ. Εδώ και ένα μήνα έχω πει στους 
ανθρώπους της ΑΕΚ ότι όλα είναι καλά και 
συνεχίζουμε και του χρόνου κανονικά».

Λιβάια: «Έχω προτάσεις, αλλά 
είμαι ικανοποιημένος στην 
ΑΕΚ»
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αναβολή και για το Γκραν Πρι του 
Καναδά  λόγω του COVID-19

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
Φόρμουλα 1 για το 2020 δεν θα 
ξεκινήσει ούτε στον Καναδά!
Η πανδημία του κορωνοϊού επέ-
φερε αναβολή και στον αγώνα 
που ήταν προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί στην πίστα «Ζιλ Βιλνέβ» 
του Μόντρεαλ, στις 14 Ιουνίου.
Οι τοπικοί διοργανωτές, σε κοινή 
δήλωση με την Liberty Media, 
γνωστοποίησαν ότι το event εκεί-
νου του σαββατοκύριακου έχει αναβληθεί. «Μια απόφαση που δεν ελήφθη ελαφρά τη 
καρδία», αναφέρει η ανακοίνωση.
Και συνεχίζει: «Θα ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την πρώτη κούρσα του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος 2020, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατόν. Οι υποδείξεις των υγει-
ονομικών αρχών σχετικά με την πανδημία του Covid-19 εισακούστηκαν. Προς το παρόν 
η προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες κατά του ιού. Ανυπομο-
νούμε να σας δούμε στο σιρκουί «Ζιλ Βιλνέβ» όταν είναι ασφαλές».

To MLB συζητά να παίξει παιχνίδια 
χωρίς οπαδούς στην Αριζόνα

Ό
λες οι ομάδες του μπέιζμπολ συζητούν 
να ξεκινήσει η σεζόν 2020 MLB και να 
γίνουν κανονικά τα παιχνίδια σε άδεια 
γήπεδα στην Αριζόνα. Μάλιστα, αρκε-

τές από της ομάδες κάνουν την προετοιμασία τους 
ήδη εκεί, ενώ και ο καιρός είναι πολύ ευνοϊκός. Η 
σεζόν που θα ξεκινούσε στις 26 Μαρτίου έχει ανα-
βληθεί καθώς η Παγκόσμια Δημόσια Υγεία κήρυξε 
τον ιό COVID-19 πανδημία και αρκετές πόλεις ό-
πως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο και το Μόντρεαλ βρί-
σκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Aπό την στιγμή που έχει διακοπεί το πρωτά-
θλημα και οι παίκτες παραμένουν στο σπίτι 
τους, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, είναι 
λογικό πως δεν είναι εφικτή ούτε η... φυσι-
ολογική αξιολόγηση των ταλέντων που θα 
συμμετάσχουν στο NBA Draft του 2020.
Η Λίγκα ενημέρωσε σχετικά τις ομάδες τη 
Δευτέρα 6 Απριλίου, καθιστώντας σαφές 
το πλαίσιο για την εξέταση των υποψή-
φιων παικτών. Αυτό αφορά σε αδυναμία 
για workouts, αλλά και προσωπικών επα-
φών, μέχρι νεωτέρας. Από την άλλη βέβαια, 
παραμένει άγνωστο πώς θα γίνονται οι 
σωματικές και αθλητικές μετρήσεις.
Αντίθετα, αυτό που θα μπορούν να κάνουν 
οι ομάδες είναι διαδικτυακές συνεντεύξεις, 
οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις τέσσερις 
ώρες για κάθε παίκτη που εξετάζουν. Όσο 

για το scouting; Η εικόνα που υπάρχει μέσα από τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμέ-
νοι με αυτό το κομμάτι στη διάρκεια της χρονιάς θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όπως επί-
σης το video από αγώνες που προηγήθηκαν. Η προσωπική επαφή απαγορεύεται, κι έτσι η 
εικόνα από την τηλεόραση θα είναι ο μοναδικός μπούσουλας των ομάδων στην προσπά-
θεια να επιλέξουν τον παίκτη που ταιριάζει περισσότερο στα «θέλω» τους.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Το ΝΒΑ θέτει νέους κανόνες για 
το Draft
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Η διοργανώτρια θα προτείνει 
αναστολή αδειοδότησης λόγω 
κορονοϊού στην τηλεδιάσκεψη της 
ΕΠΟ.

Κ
ρίσιμα ζητήματα τόσο για το 
μέλλον των πρωταθλήματων ό-
σο και την λειτουργικότητα της 
νέας σεζόν θα απασχολήσουν 

την ΕΠΟ στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει 
την προσεχή Πέμπτη.
Από την Ομοσπονδία η ξεκάθαρη θέση, 
όπως αυτή μεταφέρθηκε στη mikriliga.
com από το μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής Παναγιώτη Δημητρίου, είναι πως 
«οι επιστήμονες θα αποφασίσουν για την 
επιστροφή στην κανονικότητα».
Στο κομμάτι αυτό, δεν χρειάζονται ιδι-
αίτερες αναλύσεις. Πρόθεση για επανέ-
ναρξη έχουν όλοι, όμως, αυτό θα κριθεί 
από την πορεία της πανδημίας του κορο-
νοϊού και η απόφαση δεν αποκλείεται να 
διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Αυτό φαίνεται να το έχουν αντιληφθεί 

ακόμα και οι υπεροσπονδίες. UEFA και 
FIFA δεν μπαίνουν στη διαδικασία να 
ορίσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες 
διότι πολύ απλά δεν μπορούν να προβλέ-
ψουν τις εξελίξεις.
Τι κάνουν όμως; Προγραμματίζουν και 
σχεδιάζουν επιμήκυνση της σεζόν ώστε 
να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα 
όταν αυτό θα είναι εφικτό… Ακόμα και 
τον Σεπτέμβριο. Προσέξτε: μιλάμε για 
στόχο… κι αυτός έχει πάντα το υποθε-
τικό σκέλος της.
Σε ό,τι αφορά την τηλεδιάσκεψη της ΕΠΟ, 
το κορυφαίο θέμα που θα τεθεί θα έχει 
να κάνει με τις αδειοδοτήσεις. Υπάρχουν 
ήδη κάποιες σκέψεις και θα αναλυθούν 
όλα τα ενδεχόμενα.
Προκύπτει κατά πηγές της mikriliga.
com πως συντεταγμένα η ηγεσία της 
Super League 2 και της Football League 
θα καταθέσει πρόταση αναστολής της 
αδειοδότησης για την επόμενη αγωνι-
στική περιόδο.
Η πρόταση αποτελεί μια λογική εισή-
γηση δεδομένης και της κατάστασης 

λόγω κορονοϊού που δημιουργεί έξτρα 
οικονομικά θέματα στις ομάδες. Αυτά 
δηλαδή που δεν είχαν υπολογίσει εξαι-
τίας του «λουκέτου» στα πρωταθλήματα 
για λόγους δημόσιας υγείας.
Στην ΕΠΟ ήδη κυκλοφορεί πως έχουν 
κατατεθεί κι άλλες προτάσεις από την 
ίδια την επιτροπή αδειοδότησης. Η ανα-
στολή της διαδικασίας, αποτελεί έστω 
κι ανεπίσημα, «εντολή» της UEFA και θα 
εφαρμοστεί.
Μένει να ξεκαθαριστεί ο τρόπος που 
θα γίνει αυτό καθώς τα δεδομένα είναι 
εντελώς διαφορετικά πλέον στις ομάδες 
που έχουν τη δική τους «χασούρ» με το 
φονικό ιό.
Σημειώστε πως για οποιαδήποτε αλλαγή 
σε ζητήματα αδειοδότησης απαιτεί-
ται και η έγκριση της UEFA που μπορεί 
να έχει εκφράσει πρόθεση αναστολής 
αλλά για την ώρα παραμένει άγνωστος 
ο «μπούσουλας» που θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν οι ομοσπονδίες.
Μεταξύ των προτάσεων είναι και η απά-
λειψη του -6 για όσες ΠΑΕ της Super 
League 1 δεν αδειοδοτηθούν, καθώς 
και μια σειρά από αλλαγές στους κανονι-
σμούς αδειοδότησης, προσαρμοσμένες 
στις νέες συνθήκες.
Για παράδειγμα στην Super League 2 
φέρεται να έχει προταθεί, όχι από τη 
διοργανώτρια, αλλά από την επιτροπή 
αδειοδότησης «η αναστολή του Άρθρου 
45, δηλαδή της τακτοποίησης οφειλών 
προς εργαζομένους της προηγούμενης 
ΠΑΕ. Προς αποφυγή παρερμηνειών, δεν 
μιλάμε για απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση πληρωμής των πιστωτών της προη-
γούμενης εταιρείας, αλλά για αναστολή 
του κριτηρίου μόνο για την τρέχουσα 
διαδικασία αδειοδότησης».
Όπως και να έχει, η πρόταση αναστο-
λής θα γίνει από τον ισχυρό άνδρα της 
SL2-FL, Λεωνίδα Λεουτσάκο προκειμέ-
νου να θωρακιστούν σε οικονομικό επί-
πεδο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
οι ομάδες που ανήκουν στην Λίγκα.
Θυμίζουμε πάντως πως για την αδειοδό-
τηση οι υποχρέωσεις των ΠΑΕ θα έπρεπε 
να έχουν καλυφθεί μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου έτους, με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να σημαίνει.

Γαβριηλίδης: Τίποτα δεν έχει 
χαθεί, θέλω να μείνω στην Κα-
βάλα
Ο αρχηγός της Καβάλας που αγωνίζεται 
στην Football League Βασίλης Γαβριηλί-
δης, μίλαει στο «ΦΩΣ» για την πορεία 
της ομάδας του και την μάχη για την 2η 
θέση, ενώ υπογραμμίζει πως θα ήθελε 
να συνεχίσει στους «Αργοναύτες» και τη 
νέα αγωνιστική περίοδο.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
Καβάλας και φέτος είναι ο Βασίλης Γαβρι-
ηλίδης. Ο 27χρονος αμυντικός μέσος των 
«Αργοναυτών» αποτελεί σημείο αναφο-
ράς για τους «κυανόλευκους» καθώς με 
την εμπειρία και την ποιότητά του αποτε-
λεί ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή της 
ομάδας του.
Ο αρχηγός του ΑΟΚ μίλησε στο «ΦΩΣ». 
Αναφέρθηκε στην ως τώρα παρουσία της 

Καβάλας στη Football League, ενώ εξέ-
φρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να 
αποτελεί μέλος του συλλόγου και τη νέα 
αγωνιστική περίοδο.
Υποστήριξε πως είναι εφικτό κάποια 
στιγμή να αρχίσει και πάλι το πρωτά-
θλημα, ενώ εξήγησε πως βιώνουν οι 
ποδοσφαιριστές την πανδημία του κορο-
νοϊού, αλλά και ότι η υπόθεση άνοδος 
δεν έχει χαθεί ακόμα για τον ΑΟΚ:
Πως κρίνεις την μέχρι στιγμής πορεία 
της Καβάλας; Το πρόσημο θεωρείς είναι 
θετικό;
«Νομίζω πως είναι άκρως θετικό το πρό-
σημο. Είμαστε μια ομάδα με το χαμηλό-
τερο μέσο όρο ηλικίας και ίσως και το 
χαμηλότερο μπάτζετ. Οπότε η πορεία μας 
μέχρι στιγμής κρίνεται απόλυτα θετική».
Πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να είστε 
ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία;
«Θα μπορούσαμε ασφαλώς να είμαστε 
ψηλότερα. Κάποιες συγκυρίες νομίζω 
ειδικότερα σ το τελευταίο ματ ς μας 
φέρανε στην θέση που είμαστε».
Παρόλα αυτά παραμένετε στο κόλπο της 
δεύτερης θέσης και της ανόδου…
«Ναι σίγουρα είμαστε πολύ κοντά στις 
πρώτες θέσεις και τίποτα δεν έχει χαθεί. 
Όλα εξαρτώνται από εμάς και αυτό είναι 
πολύ σημαντικό».
Αποτελείται την καλύτερη άμυνα της 
κατηγορίας. Πως αισθάνεσαι που έχεις 
συμβάλει και εσύ σε αυτό;
«Ναι όλα τα παιδιά κάνουν πολύ καλή 
δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ από 
την μεριά μου προσπαθώ να κάνω το 
καλύτερο».
Η Καβάλα κάθε χρόνο εμφανίζεται όλο 
και πιο βελτιωμένη. Που θεωρείς ότι 
οφείλεται αυτό;
«Νομίζω ότι είναι μια ομάδα χτισμένη 
πολύ σωστά με καλή δομή διοικητικά. 
Έναν προπονητή με σταθερή φιλοσοφία 
εδώ και δύο χρόνια και μια διοίκηση που 
προσπαθεί για το καλύτερο».
Η γνώμη σου για την φετινή Φούτμπολ 
Λιγκ;
«Ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με πολύ 
καλές και ιστορικές ομάδες όπου καμία 
δεν είναι αδιάφορη».
Θεωρείς ότι είναι εφικτό να αρχίσουν 
κάποια στιγμή και πάλι τα πρωταθλή-
ματα;
«Θεωρώ ότι είναι εφικτό να ξεκινήσουν 
τα πρωταθλήματα τέλη Μαΐου όπου η 
κάθε ομάδα θα ξεκινήσει από την ίδια 
αφετηρία».
Όσον αφορά το μέλλον σου. Θες να 
συνεχίσεις και του χρόνου στην Καβάλα;
«Είναι επιθυμία μου εφόσον είναι και της 
διοίκησης να μείνω και του χρόνου στην 
ομάδα».
Πως βιώνεται εσείς οι ποδοσφαιριστές 
την κατάσταση με τον κορονοϊό;
«Για εμάς όπως και για όλο τον κόσμο 
η κατάσταση είναι δύσκολη και πρωτό-
γνωρη. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να 
παραμείνουμε σε καλή κατάσταση σωμα-
τικά».
Το μήνυμά σου στον κόσμο της Καβάλας;
«Να μένει σπίτι και με το καλό όταν ξεκι-
νήσουν τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε 
για το καλύτερο δυνατό».

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
SL 2 – FL: Στο τραπέζι η αναστολή αδειοδότησης

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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Το ισπανικό πρωτάθλημα, ένα 
από τα πιο σημαντικά στον κόσμο, 
βλέπει την εμπορική αξία των 
ομάδων του να καταρρέει εξαιτίας 
του κορονοϊού.

Ο 
κορονοϊός δεν πλήττει τους 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους 
μόνο με τις απώλειες από τη-
λεοπτικά δικαιώματα, χορηγί-

ες και εισιτήρια, αφού ρίχνει και την α-
ξία των παικτών, όπως εξηγεί με σχετική 
της έρευνα η ιστοσελίδα Transfermarkt.
de
Η γερμαν ική ισ τοσε λίδα, η 
οποία ειδικεύεται στην οικο-
νομική πλευρά του ποδο-
σφαίρου, αναφέρει ότι η 
εμπορική αξία του πρωτα-
θλήματος, μέσω των ομά-
δων του, πέφτει κατά 1,1 
δισεκατομμύριο ευρώ (!), 
μια υποτίμηση της τάξεως του 
18,69%.
Πιο συγκεκριμένα, η εμπορική αξία 
του ρόστερ της Μπαρτσελόνα (πάντα 
κατά προσέγγιση) πέφτει κατά 207,1 
εκατομμύρια ευρώ (19,55%) και μένει 
πλέον στα 852,6 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ αυτό της Ρεάλ πέφτει κατά 191,5 
εκατομμύρια ευρώ (17,73%) και μένει 
στα 888,5 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα 
λόγια, η Ρεάλ βγαίνει «κερδισμένη» σε 
σχέση με την Μπάρτσα, αφού η διαφορά 
μεταξύ τους ανεβαίνει από τα 20,2 στα 
35,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η αξία της τρίτης τη τάξει ομάδας της 
La Liga, της Ατλέτικο Μαδρίτης, πέφτει 
κατά 161,5 εκατομμύρια ευρώ και πάει 
σ τα 709, μια πτώση της τάξεως του 
18,55%.

Ρεάλ Μαδρίτης: Περικοπή μι-
σθών μέχρι 20%
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης διαπραγ-
ματεύονται μείωση μισθών από 12% 
έως 20%, με τον σύλλογο να γλιτώνει 
έτσι από 33 έως 56 εκατομμύρια ευρώ 
αντίστοιχα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης το πάλεψε, αλλά δεν θα 
μπορέσει να γλιτώσει από τις περικοπές 
μισθών για να αντιμετωπίσει την οικο-
νομική κρίση που προκάλεσε (και) στο 
ποδόσφαιρο ο κορονοϊός.

Οι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας δια-
πραγματεύονται μια μείωση μεταξύ 12% 
και 20%, η οποία θα γλιτώσει από τον 
μαδριλένικο σύλλογο ένα ποσό μεταξύ 
33 (στην πρώτη περίπτωση) και 56 εκα-
τομμυρίων ευρώ (στην δεύτερη). Αυτά 
τα ποσά προκύπτουν από τα 283 εκα-
τομμύρια ευρώ που προβλέπονται ως 
μισθοί για τους ποδοσφαιριστές, χωρίς 
να υπολογίζονται τα πριμ.
Με βάση τα έσοδα της, τα οποία φτά-
νουν τα 757 εκατομμύρια ευρώ, η Ρεάλ 
θα έχανε 90 εκατομμύρια ευρώ με απώ-
λειες της τάξεως του 12% και 151 εκα-

τομμύρια, με απώλειες της τάξεως 
του 20%.

Οι παίκτες του τμήματος μπά-
σκετ έχουν δώσει ήδη το 
«οκέι» για τις περικοπές, 
αλλά οι ποδοσφαιριστές... 
αν τ ισ τ έκον τα ι  προς το 
παρόν, όπως προκύπτει και 

από την δήλωση του Τόνι 
Κρόος ότι «η περικοπή είναι 

σαν μια άχρηστη δωρεά».

Η Μπαρτσελόνα απέρριψε Γου-
ίλιαν για ελεύθερη μεταγραφή 
το καλοκαίρι
Οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του 
Γουίλιαν σε μια δύσκολη χρονική περί-
οδο έθεσαν «ταφόπλακα» στο όνειρό 
του να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, με 
τους Μπλαουγκράνα να να βάζουν τέλος 
στις επαφές για την απόκτηση του ως 
ελεύθερου το καλοκαίρι.
Οι Καταλανοί είχαν στο στόχαστρο τον 
Βραζιλιάνο εδώ και ενάμιση περίπου 
χρόνο και φέρεται να κινήθηκαν για να 
τον αποκτήσουν το καλοκαίρι που μένει 
ελεύθερος από την Τσέλσι, αλλά το deal 
δεν πρόκειται να συμβεί.
Ο 32χρονος χαφ-εξτρέμ της Τσέλσι και 
το υψηλό του κασέ στάθηκαν εμπόδιο 
στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευ-
ρών και δεδομένης της σ τενότητας 
που ορίζει η κρίση του κορονοϊού στα 
κλαμπ, οι Μπλαουγκράνα δεν μπορού-
σαν να του εγγυηθούν όσα όριζαν οι 
απαιτήσεις του.
Έτσι, αποφάσισαν να τον απορρίψουν 
και πλέον, ο ίδιος θα πρέπει να ψάξει 
αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του, με την αποχώρηση του από τους 
Μπλε να έχει «κλειδώσει». 

Υποτίμηση της La Liga κατά 1,1 δισ. 
ευρώ!

Τ
ο περασμένο καλοκαίρι ο διαβόητος τε-
χνικός διευθυντής Μόντσι έκανε ακόμα 
μία από τις κλασικές σούπερ κινήσεις 
του. Η Σεβίλλη πλήρωσε στη Ναντ 18 

εκατ. ευρώ για τον Ντιέγκο Κάρλος, του έβαλε 
ρήτρα αποδέσμευσης στα 70 εκατ. ευρώ και 
έναν χρόνο μετά είναι έτοιμη να τα εισπράξει. 
Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός 
κάνει σπουδαία χρονιά στη La Liga και έχει βρε-
θεί στην κορυφή του ενδιαφέροντος της Λίβερ-
πουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα οι Reds 
που αναζητούν έναν παρτενέρ για τον Βίρτζιλ 
Φαν Ντάικ, είχαν ρωτήσει τους Σεβιγιάνους και 
τον Γενάρη.

Σάντσες - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 
Αρνείται «ψαλίδι» στο μισθό και… 
κοστίζει 12 εκατ.
Ο Αλέξις Σάντσες δεν δέχεται την περικοπή στον 
μισθό του που φτάνει τα 12 εκατ. κι έτσι η Γιου-
νάιτεντ που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 
δανεισμού του στην Ίντερ έχει ένα παραπάνω… 
βαρίδι να διαχειριστεί εν μέσω κορονοϊού.
Την ώρα που τα κλαμπ στην Αγγλία μάχονται 
με την Ένωση Παικτών για την μείωση των 
μισθών, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό σταφ 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ήδη συμφω-
νήσει να θυσιάσουν ένα μέρος των απολαβών 
τους, για να συνεισφέρουν στο κοινό καλό και 
φυσικά στον σύλλογο εν μέσω της πανδημικής 
κρίσης.
Αυτό, όμως, δεν ισχύει για τον Αλέξις Σάντσες, 
ο οποίος περνά τους τελευταίους μήνες του 
δανεισμού του στην Ίντερ και δεν προτίθεται 
να συμμετέχει στην συλλογική πρωτοβουλία.
Ο Χιλιανός μέσος δεν έχει αποδεχτεί την περι-
κοπή στο συμβόλαιο του, που είναι ανάμεσα 
στα πιο «βαριά» των Κόκκινων Διαβόλων, με 
ετήσιο λαμβάνειν στα 12 εκατ. ευρώ.
Έτσι, με δεδομένη την απροθυμία των Νερα-
τζούρι να τον ανανεώσουν για έναν ακόμη 
χρόνο, η Γιουνάιτεντ θα πρέπει να τον διατη-
ρήσει στον κύκλο πληρωμών, τουλάχιστον 
μέχρι το καλοκαίρι, όποτε ελπίζει να βρεθεί 
μία κατάλληλη πρόταση, είτε αγοράς είτε νέου 
δανεισμού.

Μουρίνιο: Παραδέχθηκε τη γκάφα 
του και το σπάσιμο της καραντίνας
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβγαλε τους ποδοσφαιριστές 
του από το σπίτι, το απόγευμα της Τρίτης, για 
προπόνηση σε πάρκο του Λονδίνου, έσπασε 

την καραντίνα, δεν τήρησε τα μέτρα προστα-
σίας απέναντι στον κορονοϊό και απολογήθηκε 
δημόσια.
Τα «σπιρούνια» έκαναν πρόγραμμα σε πάρκο 
βγαίνοντας για λίγο από το σπίτι τους για την 
καθιερωμένη γυμναστική τους, μόνο που αυτό 
ήταν ένα μεγάλο λάθος.
Ο Μουρίνιο δεν είχε πάρει καμία άδεια για να 
το κάνει, δέχθηκε παρατήρηση από τη διοί-
κηση του κλαμπ όπως συνέβη και με τους παί-
κτες, ενώ, δέχθηκε και τα «πυρά» του αγγλικού 
Τύπου που τον χαρακτήρισε... Stupid – One.
Με δημόσια απολογία του, το μεσημέρι της 
Τετάρτης, ο Πορτογάλος ανέφερε:
«Αποδέχομαι ότι οι αποφάσεις και οι επιλο-
γές μου δεν συμβάδιζαν με το πρωτόκολλο της 
Κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί 
και όλοι έπρεπε να έχουμε επαφή μονάχα με 
άτομα που βρίσκονται εντός του σπιτιού μας. 
Είναι υψίστης σημασίας να παίξουμε κι εμείς 
το ρόλο μας για να βοηθήσουμε και να στηρί-
ξουμε τους ήρωες γιατρούς του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας».

Σόλσκιερ για την περικοπή μισθών: 
«Το ποδόσφαιρο είναι ο εύκολος 
στόχος»
Η αντιπαράθεση διοικήσεων και παικτών στο 
αγγλικό πρωτάθλημα αναφορικά με τις μειώ-
σεις μισθών διατηρείται σε υψηλούς τόνους, 
την ώρα που η Ποδοσφαριική Ομοσπονδία 
προειδοποιεί για καταστροφικές συνέπειες 
λόγω κορονοϊού.
Ωστόσο, για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ η 
πλευρά των παικτών και του ποδοσφαίρου 
συνολικά δεν αξίζει τις κατηγορίες που τους 
προσάπτουν.
Ο Νορβηγός coach της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα που επικρα-
τεί γύρω από το «ψαλίδι» στους μισθούς και 
τάχθηκε με το μέρος των παικτών, που γνωρίζει 
εκ των έσω ότι βοηθούν με όποιον τρόπο μπο-
ρούν για το κοινό καλό.
«Για μένα το ποδόσφαιρο θεωρείται ο εύκολος 
στόχος μερικές φορές. Είναι άδικο να κατηγο-
ρείς οποιονδήποτε παίκτη ή το ποδόσφαιρο 
ως σύνολο, διότι γνωρίζω πως οι ποδοσφαι-
ριστές προσφέρουν σημαντικό έργο για την 
κοινότητα. Και πολλοί από αυτούς κάνουν τα 
πάντα για να βοηθήσουν σε αυτή την κατά-
σταση», ανέφερε συγκεκριμένα στο δίκτυο του 
Sky Sport.

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης 
κοντράρονται για τον Ντιέγκο 
Κάρλος
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 Για το πλάνο αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας της β’ κατηγορίας, το 
οποίο καταρτίστηκε με πρωτοβουλία του Ακρίτα Χλώρακας και υπο-
στηρίζεται από 15 ομάδες (εξαιρουμένου του Άρη) μίλησε ο Χάρης 
Θεοχάρους.

Το μέλος του Δ.Σ. του Ακρίτα αποκάλυψε ότι το εν λόγω πλάνο ευρίσκε-
ται ήδη στα χέρια των ιθυνόντων της ΚΟΠ, οι οποίοι δείχνουν διάθεση για 
αλλαγές στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας, και ισχυρίστηκε πως 
αν αυτές οι αλλαγές δεν γίνουν, τότε δεν υπάρχει μέλλον.
«Κατ’ αρχάς εύχομαι να τα ξεπεράσουμε όλο αυτό, για να επανέλθουμε σε 
κανονικούς ρυθμούς και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. 
Τότε θα έρθει και το ποδόσφαιρο στην ζωή μας. Υπάρχει μεγάλο θέμα στη 
β’ κατηγορία, η οποία έχει αφεθεί στο έλεος του Θεού, δεν τυγχάνει της 
προσοχής που πρέπει και έφτασε η ώρα να γίνει κάτι. Εμείς ως Ακρίτας πριν 
20 μέρες ετοιμάσαμε κάτι, γιατί θα θέλαμε να αλλάξουν κάποια πράγματα. 
Ίσως αυτό που μας έχει συμβεί με την πανδημία και φέρνει τις ομάδες κοντά 
στο κλείσιμο, μας κάνει και καλό, για να φτιάξουμε κάποια πράγματα» 
δήλωσε στον Super Sport ο Θεοχάρους, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για...
…το τι πρέπει να γίνει: «Θεωρώ παράξενο ότι δεν έχουν φτιάξει πράγ-
ματα στη β’ κατηγορία. Η 12η ομάδα στη βαθμολογία στην α’ κατηγορία 
έχει 700.000 συμβόλαιο και η 13η (η πρώτη στη β’ κατηγορία) 20.000. Σε 
προηγμένες χώρες είναι πολλά τα χρήματα που δίνονται για να μπορούν 
οι ομάδες που ανεβαίνουν στην α’ κατηγορία για να είναι ανταγωνιστικές. 
Δεν είναι ποδόσφαιρο να παίζουν έξι ομάδες στο α’ γκρουπ της α’ κατηγο-
ρίας και οι άλλες σαν να μην υπάρχουν. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα 
στη γ’ κατηγορία και ακόμα χειρότερα στην επίλεκτη που κατάντησε σαν 
αγροτικό».
…την πρόταση του Ακρίτα: «Η πρότασή μας έχει σταλεί στην ΚΟΠ. Δεν 
μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Εμείς πήγαμε ένα βήμα παρά πέρα. 
Είπαμε, αν πέσει ο Ακρίτας, ας πέσει, αλλά αν ανέβει του χρόνου ξανά, 
να είναι καλύτερη η β’ κατηγορία. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να γίνει ένα 
πλάνο σωστό για να φτιάξει το πράγμα».
…το αν έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα η πρόταση: «Είναι κάτι 
τέτοιο. Τα χρήματα που δίνονται στην α’ κατηγορία είναι τεράστια και μόνο 
το 5% δίνεται στη β’ κατηγορία. Ένα επιπλέον ποσό 700 χιλιάδων θα αλλά-
ξει την κατηγορία. Είναι και κάποια μόνους που μπορούν να μπουν. Αν γίνει 
αυτό κάποιες ομάδες, θα σκέφτονται διπλά και τρίδιπλα»
…το αν οι υπόλοιπες ομάδες υιοθετούν την πρόταση του Ακρίτα: «Ναι, οι 
15 ομάδες. Στείλαμε τις εισηγήσεις μας και υπάρχει και μια ενημέρωση με 
ένα συγκεκριμένο σλόγκαν για να την προωθήσουμε. Η αρχική μας πρό-
ταση διαφοροποιήθηκε κάπως, αλλά καταλήγει στο πιο σημαντικό πράγμα, 
στην αναβάθμιση της β’ κατηγορίας. Αν δεν γίνουν αυτά που εισηγούμαστε, 
η β’ κατηγορία θα κλείσει».
…το γιατί δεν είναι 16 οι ομάδες: «Είχαμε μια διαφωνία με τον Άρη και δεν 
είναι σε αυτό το γκρουπ. Θα μπορούσε να το δει καλύτερα και ο Άρης και 
πιστεύω ότι θα το καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον όλων και δη της β’ 
κατηγορίας».
…το αν η ΚΟΠ έχει στα χέρια της την πρόταση και αν έχει δώσει κάποια 
απάντηση: «Υπάρχει η απάντηση ότι μελετάνε το θέμα και μα ζήτησαν να 
κάνουμε υπομονή. Τόσα χρόνια κάναμε υπομονή, θα κάνουμε και τώρα. 
Από την ΚΟΠ υπάρχει διάθεση να αλλάξουν πράγματα στη β’ κατηγορία, 
το έχουν καταλάβει. Αυτές που δεν το έχουν καταλάβει είναι οι πρώτες έξι 
ομάδες της α’ κατηγορίας».
…τη θέση του ΠΑΣΠ για το γεγονός ότι πολλές ομάδες δεν πλήρωσαν: «Τα 
πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά για τον Φεβρουάριο, όπως τα παρουσι-
άζει ο φίλος μου ο Σπύρος (σ.σ. Νεοφυτίδης), αλλά υπάρχουν τα προβλή-
ματα».

Ραδιοφωνικές δηλώσεις από τον εκτελεστικό 
πρόεδρο του ΠΑΣΠ, Σπύρο Νεοφυτίδη, για το 
μέλλον του πρωταθλήματος και τη χθεσινή 
τηλεδιάσκεψη.
 

Α
πόσπασμα των δηλώσεων του στον Super Sport 
FM:
 Για την ενημέρωση από την τηλεδιάσκεψη: 
«Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη. Αναμένουμε 

να μας γίνει κάποια επίσημη ενημέρωση από την ΚΟΠ. 
Με τις επαφές που έγιναν, αυτό που αναμέναμε από τα 
σωματεία ήταν να τοποθετούνταν και αν καταλήξουν σε 
μία κοινή θέση να γίνει μία ενημέρωση. Έτσι ώστε να επι-
κοινωνήσουμε με τα μέλη μας και να βοηθήσουμε στη 
λύση του προβλήματος αυτού».
 Για το ενδεχόμενο της επανέναρξης 
ή οριστικής διακοπής του πρω-
ταθλήματος: «Δεν θα το αποφα-
σίσουμε εμείς αυτό. Είναι θέμα 
του Υπ. Υγείας. Θα έπρεπε να 
γνωρίζουμε κάποια περισσό-
τερα πράγματα. Είναι μονόδρο-
μος να βρούμε τρόπο μέσα στα 
πλαίσια που έχουμε για να τελειώ-
σει το πρωτάθλημα. Κάποιοι δεν έχουν 
αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που θα πάθουμε αν δεν 
τελειώσουμε το πρωτάθλημα».

«Ετοιμάζει σχέδιο η ΚΟΠ για τις πληρωμές»
Ο πρόεδρος του Εθνικού Άχνας, Κίκης Φιλίπου εξέφρασε 
τις απόψεις του σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαίρου 
και τόνισε ότι έρχεται τσουνάμι όσον αφορά στο οικο-
νομικό κομμάτι. Παράλληλα, χαρακτήρισε λανθασμένες 
τις δηλώσεις του Σπύρου Νεοφυτίδη και υπογράμμισε 
«είναι η ώρα να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας». 
«Είναι απρόβλεπτο το τι θα γίνει. Όλοι οι παράγοντες 
της Α’ κατηγορίας είναι προβληματισμένοι και ο καθέ-
νας προσπαθεί να βρει λύσει για να υπάρξει επόμενη 
μέρα. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Είναι σημαντικό 
που όλοι οι παράγοντες έχουν κοινό στόχο. Νιώθω ότι 
όλος ο κόσμος προσπαθεί να υπάρξει η επόμενη μέρα 
στο ποδόσφαιρο.
Τα χρονικά περιθώρια λιγοστεύουν. Στόχος είναι να ολο-
κληρωθεί το πρωτάθλημα, αλλά όλα εξαρτώνται από 
τον εχθρό. Εμείς καλά την έχουμε, αυτοί όμως που είναι 

στην πρώτη γραμμή; Ζητούμε προστασία σε όλους 
αυτούς, είτε αστυνομικούς, είτε γιατρούς, είτε στρα-
τιώτες, είτε νοσοκόμους.
Η ΟΥΕΦΑ δεν ξεκαθαρίζει και είναι στη δικαιοδο-
σία της κάθε χώρας. Οι αποφάσεις θα παρθούν ανα-
λόγως της πορείας που θα έχουμε. Αυτό που περι-

μένουν όλοι είναι να περάσει ακόμα λίγος χρόνος. Θα 
πρέπει εμείς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Μέχρι τις 

20 του Απρίλη θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις.
Βασικό κομμάτι είναι τα τηλεοπτικά. Δεν βασιζόμαστε 
μόνο στα τηλεοπτικά. Από άλλες πλευρές έχουν εξαφανι-

στεί οι χορηγοί. Όσον αφορά στο τηλεοπτικό 
έχει σταματήσει για να δούμε την επόμενη 
μέρα. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε 
στις υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι έρχεται τσου-
νάμι σε ότι έχει σχέση με το οικονομικό.
Η ΚΟΠ προσπαθεί να βρει λύσεις και τις επό-
μενες μέρες θα μπουν εισηγήσεις για την 
επόμενη μέρα.
Ετοιμάζει σχέδιο η ΚΟΠ για τις πληρω-
μές. Για τόσα χρόνια ήμουν υπερ των παι-
κτών. Αυτή την στιγμή υπάρχει μια κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει κόσμος 
που δεν ξέρει αν θα μπορέσει την επό-
μενη μέρα θα έχει φαγητό. Βλέποντας 
δηλώσεις ότι βρήκαν την ευκαιρία να μην 
πληρώσουν τους παίκτες. Τέτοιες δηλώ-
σεις δεν θεωρώ ότι είναι σωστές. Πρώτα 
προσβάλλει τα σωματεία. Δεν σκέφτε-
ται ο φίλος μου ο Νεοφυτίδης πιο πολύ 
τους παίκτες από εμάς. Δεν είναι ώρα να 
είμαστε εμείς και εσείς. Είναι η ώρα να 
βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Δεν 
πρέπει να παίρνουμε ακραίες θέσεις. Να 
κάτσουμε όλοι μαζί για να βρούμε τις 
λύσεις».

αθλητικά

«Δεν αποφασίζουμε εμείς για τη 
διακοπή»

«Μόνο οι Big6 δεν έχουν 
καταλάβει ότι πρέπει ν’ 
αλλάξει η...»
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Σούμποτιτς: «Δεν γίνεται Άρης και 
ΠΑΟΚ να παλεύουν για τη σωτηρία»

Ο Λευτέρης Σούμποτιτς μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στις ομάδες της Θεσσαλονίκης 
και εξέφρασε την επιθυμία του να κλείσει την προπονητική του καριέρα στην Ελλάδα.

Ο 
Ελληνοσλοβένος τεχνικός σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στον Libero 107,4 σχο-
λίασε επίσης την κατάκτηση του κυπέλλου 
Κόρατς στην Προύσα, αλλά και τη παρου-

σία του Άρη στα Final 4.
Για το τρόπαιο στην Προύσα: «Όσο ζω δε θα το 
ξεχάσω. Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας τότε δεν ήταν 
οι καλύτερες δυνατές. Υπήρχε το γεγονός στην Κύπρο 
με τον Σολωμό Σολωμού τον οποίο σκότωσαν. Ήταν 
και το -11 του πρώτου αγώνα, ήταν πολύ δύσκολα τα 
πράγματα. Είχα παλικάρια μέσα στην ομάδα, παίκτες 
με προσωπικότητα, παίκτες που αυτά που λέγαμε τα 
πίστευαν. Κάποια στιγμή ο συγχωρεμένος ο Σάκλ-
φορντ είχε πει σε ένα βίντεο ότι «δεν μπορούμε να 
χάσουμε από αυτήν την ομάδα. Δεν είναι καλύτερη 
από μας».
Για την πορεία προς τον τελικό: «Είχαμε ομάδα παλι-
καριών. Σάκλφορντ και Ορτίθ ήταν μεγάλοι παί-
κτες και μεγάλες προσωπικότητες. Όλοι 
λένε για τον τελικό. Όμως μέχρι να φτά-
σουμε εκεί είχαμε σε όλες τις σειρές 
μειονέκτημα έδρας. Και με Περιστέρι 
και με Μπεομπάνκα και με Μπενετόν 
Τρεβίζο. Εκεί χρειάζεσαι παίκτες με 
προσωπικότητα. Όταν κερδίσαμε τη 
μεγάλη Μπενετόν των Ντ’ Αντόνι και 
Ρέμπρατσα στη Θεσσαλονίκη μόνο με 
4 πόντους, κανείς δεν περίμενε ότι θα 
φτάσουμε στον τελικό. Όμως αποδείξαμε 
ότι είχαμε τα φόντα για να προκριθούμε».
Για τον Μάριο Μπόνι: «Θυμάμαι ότι όταν αποκλεί-
σαμε το Περιστέρι, ρώτησαν τον Μπόνι τι περιμένει, 
αυτός απάντησε ότι τώρα θα κλωτσήσω κάποιους 
ιταλικούς κ…ους! Ήταν μεγάλος παίκτης. Μέχρι τότε 
οι ξένοι και οι περισσότεροι Έλληνες δεν είχαν κερδί-
σει ποτέ έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Στο δρόμο προς τον 
τελικό, αυτό τους κράτησε περισσότερο απ’ όλα. Ήταν 
κάτι που το πιστεύαμε μεταξύ μας. Κι εγώ ως νέος 
προπονητής, ενώ ως παίκτης δεν είχα κερδίσει ποτέ 
ευρωπαϊκό τρόπαιο, μας έκαναν να ζούμε με αυτό το 
όνειρο και τη θέληση».
Για το ότι ο Άρης δεν κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο: 
«Είναι ένας καημός για όλους εμάς ότι δεν πήραμε ένα 
ευρωπαϊκό τρόπαιο τη δεκαετία του ’80. Το αξίζαμε. 
Αν πούμε ότι την πρώτη φορά στη Γάνδη ήμασταν 
άπειροι και πήγαμε με τον αέρα ότι θα το πάρουμε, τη 
δεύτερη χρονιά στο Μόναχο ήμασταν πιο προσγει-
ωμένοι και έμπειροι και είχαμε μεγάλη ευκαιρία να 
φτάσουμε στον τελικό. Πήραμε την 3η θέση εκείνη τη 
χρονιά αλλά είχαμε τα φόντα στον τελικό με τη ΓΙου-

γκοπλάστικα για να πάρουμε το τρόπαιο.   Τα μπάτζετ 
τότε ήταν πολύ μεγάλα. Η Τρέισερ ξόδεψε του κόσμου 
τα λεφτά για να πάρει τον ΜακΑντου και τον Μπάρ-
λοου. Είχε παικταράδες. Εγώ έπαιξα για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, δεν είχα 
εμπειρία. Ήμασταν άτυχοι, με μικρότερο μπάτζετ. Αν 
είχαμε έναν Έλληνα παίκτη σαν τον Φασούλα ή τον 
Χριστοδούλου θα είχαμε μεγαλύτερη ευκαιρία να 
κερδίσουμε το τρόπαιο».
Για το ότι στην Ευρώπη έπαιζε ως ξένος: «Εγώ ήμουν 
άτυχος γιατί πριν έρθω στον Άρη είχα παίξει Εθνική 
Γιουγκοσλαβίας και τότε δεν μπορούσα να παίξω σαν 
Έλληνας στην Ευρώπη. Μεγάλη αδικία. Αν μπορούσα 
να παίξω σαν Έλληνας και είχαμε ακόμα έναν ξένο, θα 
ήμασταν πολύ καλύτεροι».
Για το επεισόδιο στον ημιτελικό με τη Μακάμπι, στο 
Μόναχο: «Είχαμε φόρα στον ημιτελικό με τη Μακά-

μπι και ρυθμό, δεν μπορείς όμως να πεις με 
σιγουριά ότι αν δεν είχε γίνει το επεισό-

διο ότι θα είχαμε κερδίσει, ήταν νωρίς 
στον αγώνα».
Για το σήμερα: «Εδώ και 15 μέρες 
βρίσκομαι στην Κροατία με το γιο 
μου. Έχω φίλο εδώ στην Κροατία 
τον πρώην προπονητή του Ολυμπι-
ακού, τον Κάτανετς, έχει σπίτι εδώ 

και βρισκόμαστε καθημερινά. Βλέπω 
ειδήσεις από την Ελλάδα και τη Σλο-

βενία, ας ελπίσουμε να περάσει το κακό. 
Μαθαίνω τα πάντα για τις ομάδες της Θεσσαλο-

νίκης έχω… τους ρουφιάνους μου».
Για τη φετινή πορεία του Άρη: «Κανένας δεν ξέρει τι 
θα γίνει. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που έγι-
ναν το καλοκαίρι. Δεν μπορεί ο ΑΡΗΣ και ο ΠΑΟΚ 
να παλεύουν για τη σωτηρία. Σε όποιον το λες, δεν 
το πιστεύει. Πιστεύω ότι θα γίνει προγραμματισμός 
πιο νωρίς. Ο προφέρος Νίκολιτς έλεγε ότι το επό-
μενο πρωτάθλημα ξεκινά τη μέρα που τελειώνει το 
φετινό. Πέρα από τον κορωνοϊό, οι ομάδες ήδη πρέ-
πει να ξεκινήσουν για ρτη νέα χρονιά. Στις περισσό-
τερες χώρες των Βαλκανίων τα περισσότερα γίνονται 
την τελευταία στιγμή. Είναι ρευστά τα πράγματα, με 
τα τηλεοπτικά, δεν ξέρεις αν έρθει κάποιος άλλος να 
ζητήσει λεφτά, αλλά μπορεί να ξεκινήσει ένας προ-
γραμματισμός»
Για το αν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα: «Σκέ-
φτομαι την επιστροφή στην Ελλάδα και θέλω εδώ 
να τελειώσω την καριέρα μου. Συζήτησα πέρυσι και 
φέτος με τον ΑΡΗ αλλά τελικά δεν προχώρησε το 
θέμα.»

Πανταζόπουλος: «Αυστηροί 
κανόνες στο επόμενο 
πρωτάθλημα»

Ο 
γενικός διευθυντής 
τ ο υ  Π ε ρ ισ τ ε ρ ίο υ 
winmasters Γιώργος 
Πανταζόπουλος ξεδι-

πλώνει τις σκέψεις του, μιλώντας 
για την χρονιά που ολοκληρώθη-
κε αιφνιδίως εξαιτίας της πανδη-
μίας, αλλά και για την επόμενη η-
μέρα στο ελληνικό μπάσκετ.
- Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε 
απότομα, λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Κάνοντας έναν 
απολογισμό, πως την κρίνετε;
«Αυτό που μπορούμε να κρατή-
σουμε κάνοντας μια αξιολόγηση 
της πορείας μας στο Basketball 
Champions League είναι πως 
ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί σε 
όσα παιχνίδια δώσαμε και αυτό 
μας κάνει χαρούμενους. Όσο για 
τις εγχώριες υποχρεώσεις μας 
είμαστε στην 4άδα του ελληνικού 
πρωταθλήματος, είμαστε μέσα 
στους στόχους μας, όμως ήρθαν 
τα γεγονότα με τον κορωνοϊό και 
πλέον το μυαλό όλων μας είναι να 
είμαστε όλοι καλά και όταν αυτό 
περάσει να μπορέσουμε να κρα-
τήσουμε το μπάσκετ σ΄ ένα υψηλό 
επίπεδο».
- Το πρωτάθλημα με ομόφωνη 
απόφαση της Λίγκας οδηγήθηκε 
σε διακοπή. Τώρα έχετε μπρο-
στά σας το κομμάτι της διαπραγ-
μάτευσης για τα συμβόλαια των 
αθλητών.
«Η θέση η δική μας μετά την παν-
δημία του κορωνοϊού είναι ότι 
ορθώς διακόπηκε το πρωτά-
θλημα, όπως συνέβη και με όλα 
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 
Διότι, μπήκαμε σε αχαρτογρά-
φητα νερά, σε καταστάσεις πρω-
τόγνωρες που βιώνει όλος ο πλα-
νήτης. Γι’ αυτό και λέω ότι καλό 
είναι να κοιτάξουμε τον μακρο-
πρόθεσμο στόχο και όχι τον βρα-
χυπρόθεσμο για να μπορέσουμε 
στην συνέχεια να είμαστε εμείς 
πάλι εκείνοι που θα εκκινήσουμε 
το πρωτάθλημα. Η επόμενη χρο-
νιά θα είναι πολύ δύσκολη, για 
να μην πω και οι επόμενες! Γι’ 
αυτό και το μπάσκετ θεωρώ ότι 

μέσα στην δύσκολη αυτή κατά-
σταση έχει την ευκαιρία να κατα-
στεί ακόμη πιο ανταγωνιστικό 
και αξιόλογο, φτάνει να βάλει πιο 
αυστηρούς κανόνες».
- Αφήνετε να εννοηθεί πως υπάρ-
χει μια απόσταση στο θέμα της 
αποζημίωσης των αθλητών. 
Ισχύει;
«Δεν θα υπάρξει απόσταση, 
θεωρώ ότι θα επικρατήσει η 
λογική στο τέλος, επειδή οι παί-
κτες και οι ομάδες θα συνε-
χ ίσουν να συμπορεύον ται. 
Πιστεύω πως θα βρεθεί ο τρόπος 
για να ολοκληρωθούν οι συμ-
φωνίες για την χρονιά που τελεί-
ωσε για να μπούμε στη συνέχεια 
σε συζητήσεις για τη νέα χρονιά 
που τα πράγματα θα είναι πιο 
δύσκολα».
- Πως βλέπετε την επόμενη 
ημέρα στο ελληνικό μπάσκετ;
«Η κρίση που προκαλεί η πανδη-
μία του κορωνοϊού θα χτυπήσει 
την παγκόσμια οικονομία. Ανα-
πόφευκτα και το μπάσκετ. Στο 
οικονομικό κομμάτι του σχεδια-
σμού θα υπάρχει ένα πρόβλημα, 
καθώς πολύ δύσκολα θα μπο-
ρούν οι ομάδες να γνωρίζουν 
τους προϋπολογισμούς που θα 
έχουν τη νέα χρονιά και αυτό έχει 
να κάνει με τα έσοδα. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι πλέον ήρθε η ώρα 
να φτιαχτεί ένα πλαίσιο με όσες 
ομάδες θα συμμετέχουν στο 
πρωτάθλημα, όπου θα πρέπει να 
μπουν πιο αυστηροί κανόνες».
- Το σενάριο των 16 ομάδων τη 
νέα σεζόν σας βρίσκει σύμφω-
νους;
«Προσωπική μου γνώμη είναι 
πώς όχι. Δεν αντέχει το ελληνικό 
μπάσκετ 16 ομάδες στην EKO 
Basket League, πιστεύω ότι δεν 
πρέπει καν να συζητηθεί τέτοιο 
θέμα. Θα φύγω όμως από τον 
αριθμό των ομάδων και θα επα-
ναλάβω με έμφαση την άποψη 
μου. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο 
μέσα από το οποίο θα κινηθούν 
οι ομάδες σε μια χρονιά που ανα-
μένεται να είναι δύσκολη.»
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