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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

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες,

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Αυτήν την επικεφαλίδα του 

σημερινού μου γράμματος την 

δανείστηκα από τις ευχές του 

Δημάρχου Γλυφάδας και φίλου μου, κ. Γιώργο 

Παπανικολάου και είναι μια πραγματικότητα. 

Μαζί από μακριά ας λένε Δόξα τω Θεώ όλοι αυτοί 

που είναι καλά κι υγιείς με τις οικογένειες τους 

και περαστικά ή κουράγιο σε όλους που μετράνε 

απώλειες. Σας παρακαλώ όχι έπαρση, ταπεινό-

τητα και υπομονή μέρα με την μέρα. Δεν μπορώ 

να ακούω για κλεισούρα, καραντίνα κλπ, ειδικά 

όταν άλλοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα 

και δεν μπόρεσαν ούτε να πλησιάσουν να τους 

δούνε. Όχι υπερβολές. ΤΑΠΕΙΝΑ, με υπομονή 

να ξεπεραστεί αυτή η δοκιμασία γιατί κι αυτό θα 

περάσει.

Εμείς εδώ, η οικογένεια της Hellas News, με 

όσα ψυχικά αποθέματα υπάρχουν με αυτά που 

ακούμε κάθε μέρα προσπαθούμε με όσο το δυνα-

τόν μεγαλύτερες αποστάσεις να υπηρετήσουμε 

το λειτούργημα μας και είμαστε υπερήφανοι που 

όλοι στο γραφείο με πανεπιστημιακές γνώσεις  

δημοσιογραφίας, κι ο Ηλίας ο Μιχαηλίδης και η 

Χριστιάνα Κιέσκου, αλλά και ο συνεργάτης μας 

Παναγιώτης Βάρσος, σας φέρνουμε αυτό που 

πρέπει ξέρετε στους δύσκολους αυτούς καιρούς. 

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να 

ευχαριστήσω τις δεκάδες των επιχειρήσεων που 

φέτος πραγματικά μας έδωσαν φιάλη οικονομι-

κού οξυγόνου με τις πασχαλινές ευχές που δημο-

σίευσαν, μιας και δεν έχουμε εκτός από μικρή 

ομάδα ελληνικών επιχειρήσεων που είναι ανοι-

κτά κι είναι δίπλα μας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ κι εφόσον κάποια στιγμή περά-

σει αυτό κι αντέξουμε θα μπορούμε να πούμε 

περισσότερες λεπτομέρειες με διάφορα ευτρά-

πελα από ευτράπελους ανθρώπους. Να είστε 

καλά, γεμάτοι υγεία, χαρά, τύχη, ευτυχία. Να 

προσέχετε γιατί η υγεία είναι το κυριότερο 

αγαθό κι ο Θεός μαζί μας.

Καλή Ανάσταση και  Καλό Πάσχα.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

«Όπου υπάρχει αγάπη 
δεν υπάρχει απόσταση»

Αυτό το Πάσχα θα είμαστε μακριά 
αλλά πιο κοντά από ποτέ

Υπομονή – Αγάπη – Υγεία σε όλους
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«Θα διάλεγα την Ελλάδα για παγκόσμιο ηγέτη» λέει ο 
κορυφαίος Ισραηλινός φιλόσοφος Χαράρι 

Ε
γκώμια για την Ελλάδα και έντονες επικρίσεις για τις ΗΠΑ 
επιφύλαξε ο κορυφαίος Ισραηλινός φιλόσοφος και συγ-
γραφέας Γιουβάλ Νόα Χαράρι, επιλέγοντας κατηγορημα-
τικά τη χώρα μας για να διευθύνει τον κόσμο, σε αυτήν 

την κρίσιμη στιγμή για την πανδημία του κορωνοϊού.
Μιλώντας στον Τζέιμς Κόρντεν και στην εκπομπή «The Late Late 
Show with James Corden», που έχει 23,6 εκατομμύρια συνδρο-
μητές στο κανάλι του στο YouTube, ο Ισραηλινός φιλόσοφος 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκύπτουν στη μάχη του 
κορωνοϊού και σημείωσε ότι η ώρα για την αντιμετώπισή του 
είναι τώρα.
Όπως είπε, οι ΗΠΑ που είχαν τον ρόλο του παγκόσμιου ενήλικα 
και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τον Έμπολα ή την παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 2008, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους και 
τα συμφέροντά τους. «Κι αν δούμε τι έγινε στο εσωτερικό των 
ΗΠΑ στην επιδημία, τότε ίσως δεν είναι και τόσο κακό που δεν 
ανέλαβε την ευθύνη για όλο τον κόσμο. Γιατί πηγαίνει χειρότερα 
σχεδόν από κάθε άλλη χώρα. Όχι μόνο σε σύγκριση με την Κίνα. 
Αν τη συγκρίνεις με τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία. Ακόμη και 
με την Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει μια φανταστική δουλειά για να 
περιορίσει αυτήν την επιδημία», τόνισε.
Μάλιστα, πρόσθεσε: «Εάν είχα να διαλέξω ανάμεσα στις ΗΠΑ και 
την Ελλάδα για το ποιος πρέπει να διευθύνει τον κόσμο σήμερα, 
να μας δώσει ένα σχέδιο δράσης, κατηγορηματικά θα διάλεγα 
την Ελλάδα».

Πέτσας: Ίσως ανοίξουν σχολεία και κάποια κατα-
στήματα από αρχές Μαΐου
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μίλησε στην τηλε-
όραση του ΣΚΑΪ και είπε ότι η πλειοψηφία των πολιτών άκουσε 
τις συμβουλές των ειδικών και έμειναν σπίτι.
Ο κ. Πέτσας, ωστόσο, καυτηρίασε τις εικόνες συνωστισμού στα 
σούπερ μάρκετ για τα ψώνια του Πάσχα, αλλά και για την παρα-
λαβή δεμάτων από τα ΚΤΕΛ.
Αναφορικά με τις εκκλησίες είπε ότι έχουν προβλεφτεί ενισχυ-
μένα πρόστιμα και αυστηρή επιτήρηση ώστε οι λίγοι να μην 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολλών.
Όπως είπε, αν υπάρχουν λίγοι που θα θελήσουν να φύγουν το 
Πάσχα, θα υπάρχει διπλασιασμός του προστίμου, αφαίρεση 
πινακίδων και άδειας οδήγησης και επιστροφή του οχήματος στο 
τόπο εκκίνησης, παραπέμποντας ουσιαστικά στις ανακοινώσεις 
του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.
Αυτή τη στιγμή το πρόστιμο είναι 300 ευρώ, ενώ με τον διπλασι-
ασμό θα φθάνει τα 600 ευρώ.
Ο κ. Πέτσας είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα καθολικής απαγόρευσης 

κυκλοφορίας ΙΧ το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.
Αναφερόμενος στο σχέδιο άρσης περιορισμών, εξέφρασε την 
άποψη ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και κάποια κατα-
στήματα πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών που παρακο-
λουθούν την πανδημία, επισημαίνοντας όμως ότι η οποία επανα-
φορά θα είναι μακρόσυρτη και αργή.
Επιπλέον, ανέφερε πως αν δεν υπάρξει πισωγύρισμα από τις 
αρχές Μαΐου, θα υπάρχει σταδιακή άρση των περιορισμών.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικο-
νομία, ο κ. Πέτσας είπε ότι ειδικά αυτήν την περίοδο κανείς δεν 
μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις και ότι το μόνο σίγουρο 
είναι ότι το 2020 θα είναι μια χρονιά ύφεσης και το 2021 μια χρο-
νιά ανάπτυξης.

Τσιόδρας: 15 τα νέα κρούσματα- 69 νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι
Τα στοιχεία από την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα ανα-
κοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορω-
νοϊό, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας. Όπως είπε 
το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 15 νέα κρούσματα και 

στο σύνολό τους πλέον ανέρχονται στα 2.207. Δασωληνωμένοι 
νοσηλεύονται 69 ασθενείς, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμά-
των φτάνει πλέον τα 105, καθώς κατέληξαν άλλοι 3 ασθενείς το 
τελευταίο εικοσιτετράωρο. 
Ο κ.Τσιόδρας ζήτησε να κάνουμε όλοι λίγο ακόμη υπομονή, 
καθώς όπως τόνισε τα μέτρα και η τήρησή τους αποδίδουν. 
Σημείωσε ότι η θνητότητα στην Ελλάδα είναι στο πλαίσιο του 
αναμενόμενου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 
24ωρο: Μία γυναίκα με σακχαρώδη διαβήτη ηλικίας 57 ετών και 
δύο άνδρες ηλικίας 87 και 85 ετών. Στο σύνολο των 2.207 επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων τα 569 σχετίζονται με ταξίδι στο εξω-
τερικό και άλλα 921 σχετίζονται με προηγούμενα κρούσματα.  
Η μέση ηλικία των 69 ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις 
ΜΕΘ (ο αριθμός είναι ο μικρότερος των τελευταίων εβδομάδων) 
είναι τα 68 έτη και γυναίκες είναι οι 13. Εξιτήριο από τις ΜΕΘ 
πήραν 33 ασθενείς. Η μέση ηλικία των ανθρώπων που κατέλη-
ξαν είναι τα 73 έτη, ενώ σχεδόν οι 9 στους 10 είτε είχαν υποκεί-
μενα νοσήματα, είτε ήταν ηλικίας άνω των 70 ετών.
Ο κ.Τσιόδρας έκανε ειδική αναφορά στο διαφορετικό Πάσχα 
που ζούμε φέτος:  «Όταν πριν 30 χρόνια πήγα σαν φοιτητής στο 
Άγιο Όρος, ένας μοναχός μου είπε πως η αρετή του ανθρώπου 
δεν είναι πλυμένα ρούχα που τα κρεμάμε στο μπαλκόνι. Η πίστη 
είναι εσωτερικό βίωμα, στάση ζωής. Πρέπει να ευχαριστήσουμε 
την Εκκλησία και τους πιστούς, που αδελφωμένοι ακολουθούν 
τις υποδείξεις των Αρχών για την προστασία της υγείας όλων μας.
Αποδεικνύεται πως όλη η προσπάθεια αξίζει τον κόπο. Εγώ σ’ 
αυτές τις περιστάσεις παίρνω το παράδειγμά μου από τα μικρά 
παιδιά. Που κι αυτά υπομένουν μαζί μας και ζουν με τις δικές μας 
εμπάθειες. Ένα από αυτά, ο Νίκος, έγραψε πως θα μας συγχωρέ-
σει ακόμη κι αν πάνε στραβά τα πράγματα. Γι’ αυτά τα παιδιά που 
ξέρουν να συγχωρούν, μπορούν να μας δώσουν μια χρήσιμη 
συμβουλή». 
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ.Τσιόδρας είπε ότι δεν συμμεριζόμαστε 
τις θεωρίες συνομωσίας για την προέλευση του κορωνοϊού -ότι 
προέρχεται από εργαστήρια στην Ουχάν, όπως υποστήριξε ο 
Ντόναλντ Τραμπ- και πρόσθεσε ότι δεν τις συμμερίζεται αυτές τις 
θεωρίες ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτοί που κιν-
δυνεύουν περισσόεροι είναι οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομά-
δες, επανέλαβε ο κ.Τσιόδρας. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε επιστολή 
που έλαβε από ηλικιωμένο για να πει ότι είναι επικίνδυνο να 
ανοίξουμε τις επαφές για τις ευπαθείς ομάδες και  ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους. Θα αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, αλλά αυτό δεν 
θα γίνει πολύ σύντομα, είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτό 
δεν μπορεί να  γίνει όσο είναι χαμηλό το επίπεδο της ανοσίας. 
«θα παρακολουθούμε τα δεδομένα και θα σας πούμε», είπε.

«Αν είχα να διαλέξω τις ΗΠΑ 
ή την Ελλάδα για παγκόσμιο 
ηγέτη σήμερα, να μας δώσει 
ένα σχέδιο δράσης κατά του 
κορωνοϊού, κατηγορηματικά 
θα επέλεγα την Ελλάδα» τόνισε 
ο κορυφαίος Ισραηλινός 
φιλόσοφος και συγγραφέας 
Χαράρι
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Κ
αιρό είχαμε να δούμε μια οικογε-
νειακή φωτογραφία του πρώην 
πρωθυπουργού, Κώστα Καραμαν-
λή. Με την ευκαιρία των γενεθλί-

ων της συζύγου του Νατάσας, ωστόσο, τον 
είδαμε πλάι της, μαζί με τα δίδυμα παιδιά 
τους, Αλέξανδρο και Αλίκη.
Σε μια τούρτα διακοσμημένη με το σλόγκαν 
της εποχής «μένουμε σπίτι» φανέρωσε την 
ηλικία της.
Εκλεισε τα 54 χρόνια της και δήλωσε στα 
social media «Ευτυχία είναι να γιορτάζεις με 
τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της ζωής 
σου δίπλα σου».

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, 
τηρώντας τα περιοριστικά μέτρα για την εξά-
πλωση του κορωνοϊού, γιόρτασε στο σπίτι, 
γράφοντας στο Ιnstagram: «Ευτυχία είναι να 
γιορτάζεις με τους πιο αγαπημένους ανθρώ-
πους της ζωής σου δίπλα σου».
Μάλιστα, η τούρτα που επέλεξε η Νατάσα 
Παζαΐτη - Καραμανλή, είχε το μήνυμα του 
υπουργείου Υγείας, «Μένουμε Σπίτι».
Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται εντε-
λώς διαφορετικός απ’ ό,τι τον έχουμε συνη-
θίσει: Αδυνατισμένος, με μακρύ μούσι και 
μαρινιέρα σε ένα εντελώς casual look, ποζά-
ρει δίπλα στη σύζυγό του.

«Μένουμε Σπίτι»: Τα γενέθλια 
της Νατάσας Παζαΐτη και ο 
αδυνατισμένος Κώστας Καραμανλής! 

Ικανοποίηση στην κυβέρνηση 
για την επιτυχημένη έκδοση 
7ετούς ομολόγου 

Η Ελλάδα άντλησε από τις αγορές 
2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2% -  «Η 
Ελλάδα αντέχει μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες» ήταν το μήνυμα του 
Χρήστου Σταϊκούρα - Τηλεδιάσκεψη 
του Κυριάκου Μητσοτάκη με 
τις ηγεσίες των υπουργείων 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Εργασίας μετά  τη νέα επιτυχημένη 
έκδοση 7ετούς ομολόγου

Τ
η  Μεγάλη Τετάρτη, η Ελλάδα ά-
ντλησε από τις αγορές 2 δισ. ευρώ 
με την έκδοση επταετούς ομολό-
γου και επιτόκιο 2%.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη 
έκδοση 7ετούς ομολόγου, τον Ιούλιο του 
2019, η Ελλάδα είχε δανειστεί 2,5 δισ. 
ευρώ με επιτόκιο 1,9%. Η προηγούμενη 
κυβέρνηση είχε δανειστεί το Φεβρουά-
ριο 2018, πάλι με επταετές ομόλογο, ποσό 
3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%, δηλαδή με 
επιτόκιο πολύ υψηλότερο από το επιτόκιο 
με το δανείστηκε σήμερα η χώρα μας εν 
μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.
Όπως σημειώνουν κυβερνντικοί κύκλοι, 
ακόμη και μέσα στην παγκόσμια οικο-
νομική καταιγίδα, η Ελλάδα συνεχίζει 
να έχει πρόσβαση στις αγορές με λογικό 
επιτόκιο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αγο-
ρές εμπιστεύονται την κυβέρνηση και την 
ελληνική οικονομία.

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη
Λίγες ώρες μετά τη νέα επιτυχημένη 
έκδοση 7ετούς ομολόγου, πραγματοποι-
ήθηκε τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη με τις ηγεσίες των 
υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
Το βασικό της αντικείμενο ήταν τα μέτρα 
που πήρε η κυβέρνηση για να στηρίξει 
την οικονομία και η πορεία υλοποίησής 
τους.
Πέραν των μέτρων που ήδη εφαρμόζο-
νται, όπως οι αναστολές ασφαλιστικών 
και φορολογικών υποχρεώσεων, η επι-
δότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων, η 
περίοδος χάριτος δανειακών υποχρεώ-
σεων, σήμερα και αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 

και Μεγάλη Πέμπτη, πιστώνονται στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων:
-Το επίδομα των 800 ευρώ σε 685.165 
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τελούν σε αναστολή (και έχουν 
δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη και ταυτο-
ποιηθεί από τους εργοδότες). Η συνολική 
δαπάνη είναι 548.132.000 ευρώ.
-Το ποσό των 400 ευρώ στους πρώτους 
17.728 επιστήμονες με επιταγές κατάρ-
τισης που ενεργοποιήθηκαν από 9 έως 
12 Απριλίου. Οι επόμενες πληρωμές θα 
γίνουν την άλλη εβδομάδα.Παράλληλα, 
προωθείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
για να πληρωθεί μετά το Πάσχα το επί-
δομα των 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός για τους μακροχρόνια 
ανέργους.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργα-
σίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης 
Βρούτσης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Οικονο-
μικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολι-
τική και τη Δημόσια Περιουσία, Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονο-
μική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και 
το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για 
το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 
Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω 
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημη-
τριάδης, ο Προϊστάμενος του Οικονομι-
κού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο 
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
«Η Ελλάδα αντέχει μέσα σε αντίξοες συν-
θήκες» ήταν το μήνυμα του υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα μετά 
την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου 
7ετούς ομολόγου. Όπως είπε, η έκδοση 
των 2 δις. με 2% επιτόκιο είναι ίσο με 
εκείνο του Ιουλίου πέρυσι, σε πολύ καλύ-
τερες όμως συνθήκες τότε.
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Σταθερά μειούμενα είναι τα κρούσματα του ιού που επιβεβαιώνονται και ανακοινώνονται την 
τελευταία εβδομάδα: 15 τα σημερινά, 2.207 στο σύνολο  - Την εντυπωσιακή επίδοση της Ελλάδας ως 
προς την «επιπέδωση» της πανδημικής καμπύλης αναδεικνύει συγκριτική έρευνα γαλλικού think tank

Σ
ταθερή μείωση εμφανίζουν τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
κορωνοϊου στην Ελλάδα την τε-
λευταία εβδομάδα, όπως προ-

κύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις 
του εκπροσώπου του υπουργείου Υ-
γείας Σωτήρη Τσιόδρα. Σήμερα ανα-
κοινώθηκαν 15 νέα κρούσματα. Μία 
εβδομάδα πριν, την περασμένη Παρα-
σκευή είχαν ανακοινωθεί 56 κρούσμα-
τα.
Τα 72 που είχαν ανακοινωθεί το Σάβ-
βατο του Λαζάρου ήταν τα περισσό-
τερα της τελευταίας εβδομάδας: 33 
κρούσματα επιβεβαιώθηκαν την 
Κυριακή των Βαϊων, 31 τη Μ. Δευτέρα, 
25 τη Μ. Τρίτη και 22 τη Μ. Τετάρτη. 
Ταυτόχρονα μειώνεται και ο αριθμός 
των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι.
Όπως είπε νωρίτερα ο κ.Τσιόδρας,  το 
τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 15 
νέα κρούσματα και στο σύνολό τους 
πλέον ανέρχονται στα 2.207. Δασωλη-
νωμένοι νοσηλεύονται 69 ασθενείς, 
ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων 
φτάνει πλέον τα 105, καθώς κατέληξαν 
άλλοι 3 ασθενείς το τελευταίο εικοσι-
τετράωρο. 
Ο κ.Τσιόδρας ζήτησε να κάνουμε όλοι 
λίγο ακόμη υπομονή, καθώς όπως 
τόνισε τα μέτρα και η τήρησή τους απο-
δίδουν. Σημείωσε ότι η θνητότητα στην 
Ελλάδα είναι στο πλαίσιο του αναμε-
νόμενου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους το τελευταίο 24ωρο: Μία 
γυναίκα με σακχαρώδη διαβήτη ηλι-
κίας 57 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 
87 και 85 ετών. Στο σύνολο των 2.207 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα 569 
σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό 
και άλλα 921 σχετίζονται με προηγού-
μενα κρούσματα.  Η μέση ηλικία των 
69 ασθενών που είναι διασωληνωμέ-
νοι στις ΜΕΘ (ο αριθμός είναι ο μικρό-
τερος των τελευταίων εβδομάδων) 
είναι τα 68 έτη και γυναίκες είναι οι 13. 
Εξιτήριο από τις ΜΕΘ πήραν 33 ασθε-
νείς. Η μέση ηλικία των ανθρώπων που 
κατέληξαν είναι τα 73 έτη, ενώ σχεδόν 

οι 9 στους 10 είτε είχαν υποκείμενα 
νοσήματα, είτε ήταν ηλικίας άνω των 
70 ετών.
Τις καλές επιδόσεις της Ελλάδας όμως, 
ως προς την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας και την «επιπέδωση» της επιδημι-
κής καμπύλης επισήμανε σε  συγκρι-
τική πανευρωπαϊκή αναλυτική έκθεση 
που δημοσιεύθηκε σήμερα η δεξα-
μενή σκέψης Bridge Tank και αναπαρά-
γεται από διεθνή πρακτορεία και μέσα 
ενημέρωσης.
Η έκθεση του Bridge Tank συγκρί-
νει το ξέσπασμα του κορωνοϊού στις 
δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, η Ελλάδα χάρη 
στα έγκαιρα και αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα κατάφερε να επιπεδώσει την 
επιδημική καμπύλη και να επιβραδύ-
νει την εξάπλωση του ιού.
Η συγκριτική έκθεση χαρακτηρίζει 

ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή την αντί-
θεση μεταξύ της Ελλάδας -«η οποία 
ανέστειλε δημόσιες εκδηλώσεις και 
έκλεισε τα σχολεία πριν από τον εντο-
πισμό των πρώτων 100 κρουσμά-
των»- και της Ισπανίας -«η οποία έλαβε 
παρόμοιες αποφάσεις σε πολύ μεταγε-
νέστερο στάδιο της επιδημίας».
Ο πρόεδρος του Bridge Tank Joel Ruet 
δήλωσε ότι τέσσερις εβδομάδες μετά 
τον εντοπισμό των πρώτων 100 κρου-
σμάτων COVID-19 σε κάθε χώρα, χρει-
άστηκαν 19 ημέρες για να διπλασια-
στεί ο αριθμός των κρουσμάτων στην 
Ελλάδα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη 
ένδειξη ότι η Ελλάδα κατάφερε με επι-
τυχία την επιπέδωση της επιδημικής 
καμπύλης. Στο άλλο άκρο του φάσμα-
τος, προσθέτει ότι το Ηνωμένο Βασί-

λειο εμφανίζει ακόμη ραγδαία αύξηση 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Στη λίστα των χωρών με την καλύτερη 
επίδοση, η Ελλάδα ακολουθείται από 
την Τσεχία και τη Ρουμανία, ενώ η Ιτα-
λία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρε-
τανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο συγκα-
ταλέγονται στις χώρες που έχουν πλη-
γεί περισσότερο από τη νόσο.
Η έκθεση, τέλος, αναφέρει ότι στη Γερ-
μανία, αν και τα περιοριστικά μέτρα 
εφαρμόστηκαν σχετικά αργότερα και 
όχι πλήρως, ο αριθμός των θανάτων 
δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των γειτο-
νικών χωρών της, αλλά εξακολουθεί να 
αυξάνεται γρήγορα.

ΔΝΤ: Το παγκόσμιο ΑΕΠ προ-
βλέπεται να συρρικνωθεί κα-
τά 3%
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκε-
οργκίεβα προέτρεψε τις κυβερνήσεις 
και τον ιδιωτικό τομέα να κάνουν ό,τι 
μπορούν για να βοηθήσουν τις αναδυ-
όμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να ανταπεξέλθουν στις οικονο-
μικές και υγειονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας.
Η Γκεοργκίεβα επαίνεσε την απόφαση 
που έλαβαν την Τετάρτη οι G20 και 
οι πιστωτές της Λέσχης του Παρισιού 
να αναβάλουν προσωρινά την εξυ-
πηρέτηση του χρέους των φτωχότε-
ρων χωρών. Πρόσθεσε ότι η επιτροπή 
συντονισμού του ΔΝΤ ομόφωνα προ-
τρέπει τους πιστωτές του ιδιωτικού 
τομέα να ακολουθήσουν αυτό το παρά-
δειγμα για να αποφευχθούν «αχρεία-
στες πτωχεύσεις».
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε μέσω τηλεδιάσκεψης σημείωσε 
ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα 
αναζητούν τρόπους για να ελαφρύ-
νουν το βάρος των άλλων χωρών που 
αντιμετωπίζουν επίσης υψηλά χρέη, 
προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμης σημα-
σίας να σταματήσει η μαζική εκροή 
κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγο-
ρές και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κορωνοϊός: Μείωση των κρουσμάτων - 
Λιγότεροι στις εντατικές 

Τεράστιες ουρές σε 
σούπερ μάρκετ

Μ
εγάλες είναι οι ουρές σε σούπερ μάρκετ  και 
τράπεζες  από το πρωί σε αρκετές περιοχές 
της Αττικής με τους πολίτες, πάντως, να τη-
ρούν τις αποστάσεις ασφαλείας που ζητούν 

οι ειδικοί προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του 
κορωνοϊού.
Ο καλός καιρός αλλά και το γεγονός πως βρισκόμαστε 
τρεις ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα έβγα-
λαν τον κόσμο έξω, ο οποίος έσπευσε για τα ψώνια του 
πασχαλινού τραπεζιού.
Το protothema.gr κατέγραψε εικόνες από την Κηφισιά, 
την Νέα Ερυθραία, την Πατησίων, το Παγκράτι αλλά και 
το Μαρούσι.
Κάποιοι, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, ανα-
γκάστηκαν να αποχωρήσουν ενώ άλλοι περίμεναν υπο-
μονετικά περιμένοντας έως και μια ώρα όρθιοι ωσότου 
φτάσει η σειρά τους να εξυπηρετηθουν με τις συστάσεις 
να γίνονται συνεχώς από τα μεγάφωνα να τηρείται η από-
σταση των δύο μέτρων κάτι που οι καταναλωτές τηρού-
σαν.
Οι μεγάλες ουρές, μάλιστα, συνεχίζονται μέχρι και τις 
πρώτες απογευματινές ώρες.
Την ίδια ώρα και παρά τις ανακοινώσεις ότι οι συντάξεις 
θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, ουρές 
σχηματίστηκαν και σε τράπεζες με συνταξιούχους να 
περιμένει για περισσότερο από μισή ώρα μέχρι να εξυ-
πηρετηθούν.

Πέτσας για Πάσχα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο 
αυστηρών προστίμων για τους απείθαρ-
χους
Με την αντίστροφη μέτρηση για την Ανάσταση να έχει 
ξεκινήσει, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων 
μέτρων ενόψει του Πάσχα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας.
«Είμαστε τρεις μέρες πριν την Ανάσταση και οι Έλλη-
νες συνειδητοποιούμε ότι αυτό το Πάσχα είναι αλλιώς. 
Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε στις αυλές 
μας, δεν θα πάμε στις εκκλησιές μας. Και βέβαια δεν θα 
συγκεντρωθούμε σε σπίτια συγγενών και φίλων» τόνισε 
ο κ. Πέτσας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων περι-
ορισμών -ενδεχομένως σήμερα ή αύριο- με έμφαση, 
ωστόσο, στους δυνητικούς παραβάτες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε -για άλλη μια 
φορά- τη μειοψηφία των πολιτών που σκέφτεται να επι-
χειρήσει να υπερβεί τους περιορισμούς να το ξανασκε-
φτεί, καθώς «αυτό θα επισύρει φυσικά αυστηρές, ίσως 
και αυστηρότερες από τις μέχρι σήμερα κυρώσεις», 
όπως προειδοποίησε.
«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Ενδεχομέ-
νως και αυστηροποίηση των μέτρων αν χρειαστεί» είτε 
σήμερα είτε αύριο ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας, 
επισημαίνοντας σε όλους τους τόνους ότι τα μέτρα αυτο-
περιορισμού ισχύουν απαρέγκλιτα μέχρι τις 27 Απρι-
λίου, παρότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη «το στρα-
τηγικό σχέδιο σταδιακής μετάβασης» στην κανονικό-
τητα.

επικαιρότητα
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Η Ελλάδα έμαθε από τα λάθη τις Ιταλίας 
και της Ισπανίας και προχώρησε σε 
γρήγορες αποφάσεις επισημαίνουν η 
γαλλική Les Echos και η καναδική The 
Globe and Mail

Ω
ς «ο καλός μαθητής στην Ευρώπη» 
την εποχή του κορωνοϊού παρουσι-
άζει την Ελλάδα η γαλλική εφημερί-
δα Les Echos σε άρθρο στην ιστοσε-

λίδα της σημειώνοντας ότι «ενώ (σ.σ. η Ελλάδα) 
είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ιδανικού θύ-
ματος, η χώρα έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό 
μολύνσεων και θανάτων που συνδέονται με 
το Covid-19».
Όπως τονίζεται στο άρθρο οι αρχές αποφά-
σισαν πολύ νωρίς έναν περιορισμό που δεν 
επιτρέπει να κορεστεί το εξαθλιωμένο μετά 
από δέκα χρόνια λιτότητας νοσοκομειακό της 
σύστημα.
«Με την Αυστρία, τη Σλοβε-
νία και τη Νορβηγία, η Ελλάδα 
είναι μία από τις πιο προχωρη-
μένες χώρες στην πορεία προς 
το τέλος του περιορισμού στην 
Ευρώπη: ο πρωθυπουργός της 
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα, τη σταδιακή 
άρση των περιορισμών από το 
τέλος του μήνα, το αποτέλεσμα μιας πολύ ισχυ-
ρότερης αντίδρασης σε σχέση με τους περισ-
σότερους Ευρωπαίους ομολόγους του» ανα-
φέρεται στο άρθρο.
Στο άρθρο γίνεται αναφορά στον μειωμένο 
αριθμό θυμάτων αλλά και κρουσμάτων κορω-
νοϊού με βάση τα στοιχεία της 14ης Απριλίου 
με την Ελλάδα να έχει ένα από τα χαμηλότερα 
ποσοστά θανάτων που συνδέονται με την παν-
δημία (9 ανά εκατομμύριο κατοίκους) στην ΕΕ 
όπως η Ουκρανία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.
Εξηγώντας την επιλογή της λεζάντας του 
άρθρου περί «ιδανικού θύματος» η γαλλική 
εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του καθη-
γητή της πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου Κυριάκου Σουλιώτη ότι «ο 
αριθμός των κλινών στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας που διαθέτει η χώρα ανέρχεται στο 
μισό μόνο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».
«Περίπου ένδεκα δημόσια νοσοκομεία και 
850 κλινικές έχουν κλείσει την τελευταία δεκα-
ετία. Το νοσοκομειακό σύστημα στερείται τα 
πάντα, ιδίως μάσκες και τεστ (μόνο 43.000 
πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της παν-
δημίας) και δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να αντέ-
ξει μια μεγάλη εισροή ασθενών. Χωρίς να 

ξεχνάμε τις υγειονομικές βόμβες που αποτε-
λούν οι 110.000 πρόσφυγες που συσσωρεύ-
ονται στα ελληνικά hotspots, ιδίως στα νησιά 
της Λέσβου και της Χίου – μέχρι στιγμής δεν 
έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα. Η Ελληνική 
Δημοκρατία επέλεξε λοιπόν μια πολύ γρήγορη 
αντίδραση προκειμένου να αποφευχθεί μια 
υγειονομική καταστροφή» προστίθεται στο 
άρθρο.
«Το γεγονός παραμένει ότι η Ελλάδα, η οποία 
μόλις έχει επανέλθει σε μια δειλή ανάπτυξη, 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην επικείμενη 
ύφεση. Αν και το κύμα αλληλεγγύης από τους 
δήμους και τις ΜΚΟ αυξάνεται στη χώρα, μια 
κληρονομιά της αφύπνισης της συλλογικής 
συνείδησης που διαπιστώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης, η χώρα εξακολουθεί να έχει 
16% ανεργία και θα υποφέρει από την πτώση 
του τουρισμού, που αντιπροσωπεύει το 20% 
του ΑΕΠ της» σημειώνει η Les Echos.

Στο ελλην ικό παρά-
δειγμα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού ανα-
φέρεται σε εκτενές της 
ρεπορτάζ και η μεγα-
λύτερη εφημερίδα του 
Καναδά «The Globe and 
Mail», κάνοντας λόγο για 
την άνευ προηγουμέ-

νου ταχύτητα με την οποία έδρασε η ελληνική 
κυβέρνηση μαθαίνοντας από τα λάθη της Ιτα-
λίας και της Ισπανίας και εφαρμόζοντας μερι-
κές εξαιρετικές καινοτομίες.
«Εάν υπήρχε μια χώρα στην Ευρώπη που 
θα φαινόταν λιγότερο ικανή να αντιμετωπί-
σει τη νέα πανδημία κορωνοϊού, θα νομίζατε 
ότι θα ήταν η Ελλάδα. Μια χώρα με έναν από 
τους γηραιότερους πληθυσμούς, ένα αδύ-
ναμο σύστημα υγείας και με περιορισμένους 
πόρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Η χώρα που έλαβε τρία πακέτα διάσωσης από 
την εποχή της οικονομικής κρίσης, πέρασε σχε-
δόν ολόκληρη την τελευταία δεκαετία σε βαθιά 
ύφεση και υψηλή ανεργία» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά το άρθρο της καναδικής εφημερίδας. 
Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, σήμερα, 
δύο μήνες μετά την πανδημία που έπληξε την 
ήπειρο, η Ελλάδα, μέχρι στιγμής, έχει αποφύ-
γει τις καταστροφές που έπληξαν την Ιταλία, 
την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Μέχρι την Τρίτη είχαν καταγραφεί 2.170 
κρούσματα COVID-19 και 101 θάνατοι. Δύο 
χώρες συγκρίσιμου μεγέθους, το Βέλγιο και 
οι Κάτω Χώρες, κατέγραψαν 4.167 και 2.945 
θανάτους αντίστοιχα.

Ελλάδα: Ο καλός μαθητής στην 
Ευρώπη για τον κορωνοϊό 

Τσιόδρας: Το «ευχαριστώ» στην 
Εκκλησία και τους πιστούς

Έ
να «ευχαριστώ» στην Εκκλησία 
και τους πιστούς, «που αδελφω-
μένοι ακολουθούν τις υποδείξεις 
των Αρχών για την προστασία της 

υγείας όλων μας», αλλά και μία προσωπι-
κή αναφορά σε επίσκεψή του στο Άγιο Ό-
ρος, περιελάμβανε η σημερινή ενημέρω-
ση από τον Σωτήρη Τσιόδρα.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για 
τον κορωνοϊό, δήλωσε συγκεκριμένα εν 
όψει του διαφορετικού Πάσχα που ζούμε 
φέτος:
«Όταν πριν 30 χρόνια πήγα σαν φοιτη-
τής στο Άγιο Όρος, ένας μοναχός μου είπε 
πως η αρετή του ανθρώπου δεν είναι πλυ-
μένα ρούχα που τα κρεμάμε στο μπαλ-
κόνι. Η πίστη είναι εσωτερικό βίωμα, 
στάση ζωής. Πρέπει να ευχαριστήσουμε 
την Εκκλησία και τους πιστούς, που αδελ-
φωμένοι ακολουθούν τις υποδείξεις των 
Αρχών για την προστασία της υγείας όλων 
μας.»
Ο κ. Τσιόδρας πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται 
πως όλη η προσπάθεια αξίζει τον κόπο. 
Εγώ σ’ αυτές τις περιστάσεις παίρνω το 
παράδειγμά μου από τα μικρά παιδιά. Που 
κι αυτά υπομένουν μαζί μας και ζουν με 
τις δικές μας εμπάθειες. Ένα από αυτά, ο 
Νίκος, έγραψε πως θα μας συγχωρέσει 
ακόμη κι αν πάνε στραβά τα πράγματα. 
Γι’ αυτά τα παιδιά που ξέρουν να συγχω-
ρούν, μπορούν να μας δώσουν μια χρή-
σιμη συμβουλή».

Κλειστές οι εκκλησίες έως τις 28 
Απριλίου
Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η  τελευταία  
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουρ-
γών Παιδείας Θρησκευμάτων και Υγείας 
λέει ότι οι λειτουργίες από την Κυριακή 
των Βαϊών θα γίνονται κεκλεισμένων των 
θυρών και χωρίς πιστούς. 
Απαγορεύονται παρουσία κοινού, οι λει-
τουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπρα-
ξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελε-
τές 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.
Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών κεκλει-
σμένων των θυρών, αποκλειστικά και 
μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοη-
θητικό προσωπικό (π.χ. ιεροψάλτης) των 
οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερ-
βαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα. Ο κατά νόμο 
θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυ-
νος για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα 
σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέπεται, 
ούτε κεκλεισμένων των θυρών, η τέλεση 
λειτουργιών σε χώρους λατρείας που βρί-
σκονται σε ιδιωτικά κτήματα, κτίρια κ.λπ.
Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά 
ή ομαδικά, στα μοναστήρια. Επιτρέπεται η 
τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα 
μοναστήρια χωρίς την παρουσία κοινού.
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Τ
ο πρόβλημα υγείας που αντιμετώ-
πισε αποκάλυψε ο Γιώργος Παπα-
δάκης, στον αέρα της εκπομπής της 
Φαίης Σκορδά σήμερα το πρωί. Ο 

παρουσιαστής λίγες ώρες μετά την εκπο-
μπή του, βγήκε μέσω skype στον αέρα και 
εξομολογήθηκε «Είχα ένα κρύωμα πολύ 
βαρύ».
Ο παρουσιαστής, που πλέον παρουσιάζει 
το «Καλημέρα Ελλάδα» καθημερινά από 
το σπίτι του, μίλησε για πρώτη φορά για 
το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε 
λίγο πριν ξεσπάσει ο κορωνοϊός και στην 
Ελλάδα, δίνοντας λεπτομέρειες.
«Λίγο πριν από τον κορονοϊό είχα ένα προ-
βληματάκι με την υγεία μου. Κρύωσα. Είχα 
ένα κρύωμα πολύ βαρύ, σοβαρό. Χρειά-
στηκε να πάρω αντιβίωση, να μην έρθω 
δυο μέρες στη δουλειά. Ήταν δυο μέρες 
πριν αρχίσουν τα μέτρα. Όπως επίσης μου 
είπαν οι γιατροί πως πρέπει να κόψω υπο-
χρεωτικά το τσιγάρο. Δυο πακέτα τσιγάρα 
την ημέρα. Δεν έχω παχύνει αλλά έχω φάει 
δέκα… κομπολόγια. 55 ημέρες έχω να 
βάλω τσιγάρο στο στόμα μου. Συγχαρη-
τήρια στους συνεργάτες μου, όχι σε μένα. 
Αυτοί τα τραβάνε» είπε ο Γιώργος Παπα-
δάκης.
Μπορεί το πρόβλημα υγείας να το ξεπέ-
ρασε, ωστόσο τι κάνει σπίτι του;
Ο Γιώργος Παπαδάκης στη σημερινή του 
εκπομπή, θέλησε να μοιραστεί με τους 
συνεργάτες του μία ενδιαφέρουσα και 
παράλληλα αδιανόητη δραστηριότητα που 
έκανε στο σπίτι, μέσα από την οποία κατά-
φερε και έγινε από παρουσιαστής κομμω-
τής!
Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκίνησε την 

σημερινή εκπομπή του με έναν πιο χιουμο-
ριστικό τρόπο, θέλοντας να εξηγήσει πως 
για όλα υπάρχει λύση ακόμα και αν βρίσκε-
σαι στο σπίτι σου.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης εξή-
γησε στους δύο συνεργάτες του, πώς κου-
ρεύτηκε μόνος του στο σπίτι του. Όπως θα 
δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι κινήσεις 
του είναι επαγγελματικές, ενώ φόρεσε και 
ειδικό προστατευτικό για τα ρούχα του.

Έβαλε «φωτιά» στον ANT1
«Φωτιά» στα μηχανάκια της AGB, αλλά και 
στον ANT1, φαίνεται να έβαλε ο Γιώργος 
Παπαδάκης, με τα νούμερα τηλεθέασης 
που σημείωσε την Μεγάλη Τρίτη 14/04.
Ο Γιώργος Παπαδάκης, είναι ένας από τους 
πιο επιτυχημένους παρουσιαστές της ελλη-
νικής τηλεόρασης και συγκεκριμένα, στον 
κλάδο της ενημέρωσης. Από την αρχή της 
καριέρας του σημείωσε μια λαμπρή πορεία 
με το τηλεοπτικό κοινό, να δείχνει την εμπι-
στοσύνη του μέχρι σήμερα.
Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τον τελευ-
ταίο καιρό, με όλες τις εξελίξεις για τον 
φονικό ιό, έχει δυνατό ανταγωνισμό, με 
αποτέλεσμα αρκετές φορές να χάνει την 
πρώτη θέση. Ωστόσο, ο παρουσιαστής και 
η ομάδα του κάθε μέρα κάνουν το καλύ-
τερο.
Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσια-
στής -ο οποίος «τρελαίνει» καθημερινά τον 
πίνακα της AGB- σε παλαιότερη συνέντευξη 
του, είχε αναφερθεί σε μια βραδινή εκπο-
μπή που δέχτηκε να παρουσιάσει, και είχε 
τονίσει πως δε θα το ξαναέκανε ποτέ, ενώ 
από την άλλη είχε αποκαλύψει αυτό που 
σιχαίνεται στους ανθρώπους.

Βαριά άρρωστος ο Γιώργος 
Παπαδάκης

επικαιρότητα

Συγκεντρώνουν μετανάστες 
απέναντι από τη Λέσβο

Στα παράλια της Τουρκίας 
μεταφέρονται με λεωφορεία οι 
μετανάστες που μέχρι πρότινος ήταν 
στα σύνορα του Έβρου, προκειμένου 
να εισέλθουν στην Ελλάδα και στη 
συνέχεια, να προχωρήσουν προς 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σ
ύμφωνα με ρεπορτάζ που φιλοξενεί 
η εφημερίδα Gazeteduvar, η Τουρ-
κία μεταφέρει τους μετανάστες στα 
παράλια και συγκεκριμένα, απέναντι 

από το Μόλυβο της Λέσβου και τους προτρέ-
πει να περάσουν απέναντι.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν Αφγανοί 
μετανάστες που μέχρι πρότινος ζούσαν 
στην Τουρκία και βρέθηκαν στον Έβρο για 
να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
σήμερα, βρίσκονται στα τουρκικά παρά-
λια, για να ταξιδέψουν με βάρκα προς την 
Ελλάδα.
Οι τουρκικές αρχές βλέποντας ότι τα σύνορα 
στον Έβρο είναι απροσπέραστα και πως οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες δεν εκβιάζονται από το 
καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν, αποφάσισαν 
να μεταφέρουν τους μετανά-
στες στα παράλια της χώρας 
έτσι ώστε να υποχρεωθούν 
να περάσουν δια θαλάσσης 
στην ελληνική πλευρά.
Μόνο που αυτή τη φορά, 
όπως καταγγέλλουν οι 
μετανάστες, οι τουρκικές 
αρχές, αφού τους άφησαν στο λιμάνι του 
Küçükkuyu, όχι μόνο δεν τους έδωσαν κου-
βέρτες και φαγητό αλλά αντιθέτως, τους 
αφαίρεσαν τα χρήματά τους και άλλα προ-
σωπικά αντικείμενα. Τους πήραν ακόμη και 
τα διαβατήριά τους και τους προέτρεψαν να 
πληρώσουν οι ίδιοι τους διακινητές.
Αυτά, καταγγέλλουν οι ίδιοι στην τουρκική 
εφημερίδα, που φιλοξενεί δηλώσεις Αφγα-
νών μεταναστών που βρίσκονται ήδη στο 
λιμάνι του Κουτσούκ κουγιού (Küçükkuyu), 
εκεί δηλαδή που τους μετέφεραν οι τουρ-
κικές αρχές. Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά 
την ανταλλαγή του πληθυσμού το 1923, το 
χωριό αυτό κατοικήθηκε από Τουρκοκρη-
τικούς.
«Από δω θα περάσετε στην Ελλάδα», τους 
είπε η αστυνομία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από τον Έβρο 
σε στρατόπεδα και από κει ξεκίνησε και πάλι 
η μεταφορά τους στα παράλια της Τουρκίας 
για να περάσουν δια μέσου θαλάσσης στην 

ελληνική πλευρά.
«Η ελπίδα των μεταναστών για να φτάσουν 
στην Ευρώπη, βρίσκεται πια στα παράλια της 
Τουρκίας», γράφει η τουρκική εφημερίδα. 
«Είμαστε εδώ στα παράλια στο Τσανάκαλε», 
λέει ένας μετανάστης. «Η τουρκική αστυνο-
μία μας έφερε εδώ», προσθέτει ο ίδιος.«Είμα-
στε στην ύπαιθρο. Δεν έχουμε να φάμε. Δεν 
έχουμε να πιούμε κάτι. Και μας είπαν, από δω 
μπορείτε να περάσετε στην Ελλάδα. Και έτσι 
μείναμε εδώ πέρα», καταγγέλλει ο ίδιος.  
Ένας άλλος Αφγανός λέει: «Μας έφεραν εδώ, 
έπειτα από 28 ημέρες που ήμασταν στην 
Αδριανούπολη. Μας είπαν ότι δεν θα ανοί-
ξουν τα σύνορα λόγω ασθένειας. Κανείς δεν 
ήθελε να φύγει. Οι στρατιώτες μας έβαλαν 
με το ζόρι στα λεωφορεία. Μας είπαν ότι θα 
μας μεταφέρουν στην Αδριανούπολη. Μας 
είπαν ψέματα».
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η μεταφορά τους 
έγινε νύχτα και συγκεκριμένα, κατά τις 9:00 
το βράδυ  επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία. 
«Κανείς δεν ήξερε που πάμε. Την επομένη, 
στις 5:00 το πρωί φτάσαμε στην περιοχή 
Osmaniye και τότε καταλάβαμε που είμαστε. 

Μας πήραν τα τηλέφωνα, 
τα χρήματα και τα κορδό-
νια από τα παπούτσια. Δεν 
μας έδωσαν φαγητό. Μας 
είπαν, “τώρα θα σας βοηθή-
σουμε να πάτε στα παράλια. 
Ξέρετε ότι καμία χώρα δεν 
σας θέλει. Θα πληρώσετε 

με δικά σας λεφτά τους διακινητές”», είπε ο 
ίδιος μετανάστης στην τουρκική εφημερίδα.
Ένας άλλος πρόσφυγας, ο οποίος έμενε 
στην κεντρική Ανατολή, πούλησε όλα του τα 
υπάρχοντα για να πάει στον Έβρο με σκοπό 
να ταξιδέψει προς την Ευρώπη.
«Μας επιβίβασαν με το ζόρι στα λεωφο-
ρεία και από τα σύνορα μας έφεραν στο 
Osmaniye. Μας πήραν τις ταυτότητες, τα 
τηλέφωνά μας και τα δακτυλικά αποτυπώ-
ματα», λέει ο ίδιος, σύμφωνα με το τουρκικό 
δημοσίευμα.
Και συνεχίζει: «Εκεί (στο Pazarkule) μείναμε 
15 μέρες. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτα. Κοιμό-
μασταν νηστικοί. Δεν είχα γάλα για τα παι-
διά και μας είπαν ότι θα μας βοθήσουν να 
περάσουμε στην Ελλάδα. Πριν ξεκινήσουμε 
όμως, μας ρώτησαν: “Θέλετε να επιστρέ-
ψετε από κει που ήρθατε, θέλετε να πάτε 
στις περιοχές της Τουρκίας, όπου μένατε ή 
να πάτε στην Ευρώπη”; Εμείς είπαμε, στην 
Ευρώπη και μας έφεραν εδώ».

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

Ε
πιστήμονες του Πανεπιστημίου 
της Αλμπέρτα έδειξαν ότι το φάρ-
μακο ρεμντεσιβίρη (remdesivir) 
είναι αποτελεσματικό στην παύ-

ση του μηχανισμού αντιγραφής του κο-
ρωνοϊού SARS-CoV-2, που προκαλεί 
τη νόσο COVID-19, σύμφωνα με νέα έ-
ρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of 
Biological Chemistry.
«Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε τα 
ίδια αποτελέσματα με τον ιό SARS-
CoV-2» δήλωσε ο Matthias Götte, πρό-
εδρος της ιατρικής μικρο-
βιολογ ίας κα ι  ανοσολο -
γίας του Πανεπιστημίου της 
Αλμπέρτα.  Η νέα μελέ τη 
δείχνει πώς λειτουργεί το 
remdesivir, το οποίο ανα-
πτύχθηκε το 2014 γ ια την 
καταπολέμηση της επιδη-
μίας του Έμπολα.
Η πολυμεράση είναι ο κινητήρας του 
κορωνοϊού, υπεύθυνη για τη σύνθεση 
του γονιδιώματος του ιού. «Εάν στοχεύ-
σετε την πολυμεράση, ο ιός δεν μπορεί 
να εξαπλωθεί, οπότε είναι πολύ λογι-
κός στόχος για θεραπεία» σημείωσε ο 
Götte.
Η εργασία δείχνει πώς η ρεμντεσιβίρη 
παραπλανά τον ιό μιμούμενη τα δομικά 
στοιχεία του. «Αυτές οι πολυμεράσες 
του κορωνοϊού μπορούν να ξεγελα-
στούν, οπότε ο αναστολέας ενσωματώ-
νεται πολλές φορές και ο ιός δεν μπο-
ρεί πλέον να αναπαραχθεί» εξήγησε ο 

Götte.
Ο ίδιος είπε ότι, με βάση προηγούμε-
νες δημοσιευμένες μελέτες σε ζωικά 
μοντέλα και κυτταρικές καλλιέργειες, 
το remdesivir μπορεί να ταξινομηθεί 
ως «αντιικό άμεσης δράσης» κατά του 
SARS-CoV-2. Ο όρος χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει νεότερες κατηγορίες 
αντιικών φαρμάκων που παρεμβαίνουν 
σε συγκεκριμένα σ τάδια του κύκλου 
ζωής του ιού της ηπατίτιδας C. Η ανα-
κάλυψη αυτής της άμεσης δράσης ενι-

σχύει την υπόσχεση των 
κλινικών δοκιμών για το 
remdesivir σε ασθενείς 
με COVID-19, οι οποίες 
είναι ήδη σε εξέλιξη σε 
όλο τον κόσμο.
Αν και ο Götte είπε ότι 
τα σ τοιχε ία δικαιολο -

γούν τις κλινικές δοκιμές, προειδοποί-
ησε ότι τα αποτελέσματα που λαμβά-
νον ται σ το εργαστήριο δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν γ ια να προβλέ-
ψουν πώς λειτουργεί ένα φάρμακο στον 
άνθρωπο.«Πρέπει να είμαστε υπομο-
νετικοί και να περιμένουμε τα αποτε-
λέσματα των τυχαιοποιημένων κλιν ι-
κών δοκιμών» διευκρίνισε ο Götte, του 
οποίου η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από 
τα καναδικά Ινστιτούτα Έρευνας Υγείας, 
το Major Innovation Fund του Πανεπι-
στημίου της Αλμπέρτα και τη φαρμακο-
βιομηχανία Gilead, που παρασκευάζει 
το remdesivir.

Πώς η ρεμντεσιβίρη 
καταπολεμά τον κορωνοϊό

Ο Καναδάς συμφώνησε για τη μείωση 
της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου

Έρευνα σε γηροκομείο όπου 31 
ηλικιωμένοι πέθαναν μέσα σε 
έναν μήνα

Έ
ρευνες σε έναν οίκο ευγηρίας 
όπου 31 ηλικιωμένοι πέθαναν 
από τις 13 Μαρτίου, διεξάγει η 
Αστυνομία του Κεμπέκ, όπως 

ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της ε-
παρχίας αυτής του Καναδά, Φρανσουά 
Λεγκό, χαρακτηρίζοντας «αποκρου-
στική» την κατάσταση.
«Νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτός ο 
τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται 
στους γηραιότερους στο Κεμπέκ», είπε 
ο Λεγκό, εμφανώς συγκινημένος, κρί-
νοντας ότι υπήρξε «σοβαρή αμέλεια» 
εκ μέρους της διεύθυνσης του ιδιωτι-
κού ιδρύματος.
Στο γηροκομείο Herron, στο Ντορβάλ, 
στα προάστια του Μόντρεαλ, διαμέ-
νουν 150 ηλικιωμένοι. Από τους 31 
θανάτους, οι 5 αποδίδονται στον νέο 
κορωνοϊό, όμως ε ίναι άγνωστα τα 
αίτια για τους υπόλοιπους 26.
Στ ις 26 Μαρτ ίου με ταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο ένας από τους ηλικιωμέ-
νους που φιλοξενείτο στο Herron, ο 
οποίος βρέθηκε θετικός στον SARS-

CoV-2 και πέθανε λίγο αργότερα. Τρεις 
ημέρες μετά, αρμόδιοι των υπηρεσιών 
υγείας του δυτικού Μόντρεαλ πήγαν 
σ το γηροκομείο όπου διαπίσ τωσαν 
«σοβαρά προβλήματα» αλλά και ότι 
«σημαντικό μέρος του προσωπικού 
είχε εγκαταλείψει το κέντρο», εξήγησε 
ο Λεγκό. Οι υγειονομικές υπηρεσίες 
έστειλαν δικό τους προσωπικό για να 
φροντίσει τους ηλικιωμένους.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η 
διεύθυνση του οίκου ευγηρίας δεν 
συνεργάστηκε με τις αρχές και μόλις το 
βράδυ της Παρασκευής οι υπηρεσίες 
υγείας μπόρεσαν να αποκτήσουν πρό-
σβαση στους φακέλους των ενοίκων. 
Τότε ανακάλυψαν πόσο μεγάλος ήταν ο 
αριθμός των θανάτων.
Ο Λεγκό είπε επίσης ότι με αυτήν την 
αφορμή θα ελεγχθούν και τα 40 ιδιω-
τικά ιδρύματα για ηλικιωμένους που 
λειτουργούν σ το Κεμπέκ. «Το χρω-
σ τάμε σ τους ηλικ ιωμένους μας να 
τους νοσηλεύουμε με αξιοπρέπεια», 
τόνισε.

Η 
Οτάβα δεσμεύεται στην προ-
σπάθε ια γ ια σ ταθερότητα 
των τιμών, αλλά και για την 
οικονομική σταθερότητα.

Ο Καναδάς καλωσόρισε επίσημα τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε από τον 
ΟΠΕΚ και τους συμμάχους τους, γ ια 
την μείωση της ημερήσιας παραγω-
γής πετρελαίου.
Η Οτάβα δεσμεύεται σ την προσπά-

θε ια γ ια σ ταθερότητα των τ ιμών, 
αλλά και γ ια την οικονομική σ ταθε-
ρότητα.
“Αυτό ε ίναι καλό. Καλωσορίζουμε 
κάθε είδηση που φέρνει σταθερότητα 
στις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές” 
δήλωσε ο υπουργός Φυσικών Πόρων 
Σέιμους Ορίγκαν, σε δήλωση του, που 
απέσ τε ιλε με ηλεκ τρον ικό μήνυμα 
στο Reuters.

Συνεχίζεται πώληση 
τεθωρακισμένων στη 

Σαουδική Αραβία

Ο 
Καναδάς έχει αποφασίσει να 
ξεπαγώσει τις εξαγωγές όπλων 
στη Σαουδική Αραβία και έχει 
διαπραγματευτεί ξανά το πρό-

γραμμα πώλησης τεθωρακισμένων οχη-
μάτων της General Dynamics.
Η είδηση της αναθεωρημένης συμφωνίας, 
που έγινε γνωστή την Πέμπτη από τον 
υπουργό Εξωτερικών Francois-Philippe 
Champagne, περιλαμβάνει «αξιοσημεί-
ωτες βελτιώσεις» οι οποίες διασφαλίζουν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας στη θυγατρική 
εταιρεία του αμερικανικού ομίλου στον 
Καναδά. Η δήλωση συνέπεσε με την ανα-
κοίνωση αύξησης της ανεργίας λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η 
νέα σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στους 
Καναδούς να παγώσουν ή να ακυρώσουν 
την εκτέλεση του προγράμματος χωρίς 

φόβο ρητρών, αν αποδείξουν ότι τα οχή-
ματα δεν χρησιμοποιούνται για τον δηλω-
μένο σκοπό. Όπως τονίζει το «Reuters», η 
εξέλιξη σηματοδοτεί υποχώρηση για τον 
Καναδό πρωθυπουργό Justin Trudeau, 
ο οποίος δήλωσε τον Δεκέμβριο του 
2018 πως αναζητούσε μια έξοδο από τη 
συμφωνία. Όμως ο ίδιος είχε πει ότι θα 
υπήρχαν τεράστιες ποινές από την ακύ-
ρωση του προγράμματος, τις οποίες ο 
Champagne ανέβασε ακόμα και στο συνο-
λικό ποσό της σύμβασης. Η αξία του σχετι-
κού συμβολαίου φτάνει τα $11,3 δις!
Η συμφωνία των τεθωρακισμένων έγινε 
από την προηγούμενη καναδική κυβέρ-
νηση, ενώ η ένταση στις σχέσεις Οτά-
βα-Ριάντ ξεκίνησε γιατί ο Trudeau άσκησε 
κριτική στη Σαουδική Αραβία γύρω από 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Η επικεφαλής της Δημόσιας Υγείας 
του Καναδά, Δρ. Τερέσα Ταμ, δήλωσε 
πως από τα στοιχεία προκύπτουν 
πως οι θάνατοι που προήλθαν 
από τον  COVID-19 συνέβησαν 
είτε σε γηροκομεία είτε σε κέντρα 
φροντίδας. 

Σ
υγκεκριμένα είχε δηλώσει πως προ-
καλεί ήπια ή μέτρια συμπτώματα για 
τους περισσότερους ανθρώπους, 
αλλά οι ηλικιωμένοι και τα άτομα 

με σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπί-
ζουν υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν μέ-
χρι και να πεθάνουν.
Την Πέμπτη η Δρ. Ταμ δήλωσε πως αν 
και τα κρούσματα της πανδημίας φέρε-
ται να έχουν ελάχιστα μειωθεί, είναι 
ακόμη νωρίς για να υπάρξει εφησυχα-
σμός. Μάλιστα, ανέφερε 
πως τώρα είναι το πιο κρί-
σ ιμο σ τάδιο καθώς θα 
πρέπει να διπλασιαστούν 
τα μέ τρα γ ια την απο-
φυγή μεγαλύτερης εξά-
πλωσης. Ως την Πέμπτη ο 
αριθμός κρουσμάτων σε 
όλη τη χώρα ανέρχε ται 
τους 28.893 με 14.860 στην επαρχία του 
Κεμπέκ και 8.961 κρούσματα στο Οντά-
ριο.

Οι περιορισμοί στα σύνορα Καναδά 
– ΗΠΑ θα παραμείνουν για πολύ 
καιρό
Οι περιορισμοί στα σύνορα του Καναδά 
με τις ΗΠΑ θα παραμείνουν σε ισχύ για 
«σημαντικό χρονικό διάστημα», καθώς οι 
δύο χώρες μάχονται για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, δήλωσε την 
Πέμπτη ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό. 
Η Ουάσινγκτον και η Οτάβα συμφώνησαν 
τον περασμένο μήνα να λάβουν αυστηρά 
μέτρα για τον περιορισμό των μη απαραίτη-
των μετακινήσεων ενώ επέτρεψαν να συνε-
χιστεί το εμπόριο.
«Αναγνωρίζουμε ότι καθώς προχωράμε θα 
σκεφτούμε προσεκτικά αυτήν τη σχέση. Αλλά 

ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι θα μεσολαβήσει 
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, πριν ακόμα 
μπορέσουμε να μιλήσουμε για χαλάρωση 
τέτοιων περιορισμών», τόνισε ο Καναδός πρω-
θυπουργός στην ημερήσια ενημέρωση του/
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε την Τετάρτη ότι τα δύο κράτη «τα πάνε 
καλά», λέγοντας ότι τα αμερικανικο-καναδικά 
σύνορα «θα είναι από τα πρώτα σύνορα που θα 
ανοίξουν».
Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη 
ζωή τους έχοντας διαγνωστεί με τον κορονοϊό 
στον Καναδά αυξήθηκε κατά λιγότερο από 10% 
σε 1.048 σε μια ημέρα, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τον οργανι-
σμό δημόσιας υγείας.  Στις ΗΠΑ τα κρούσματα 
την Πέμπτη ανέρχονται στις 600.000 με 30.990 
θανάτους. 
Αναλυτικά τι συμβαίνει στις επαρχίες του 
Καναδά

Στη Βρετανική Κολομβία υπάρ-
χουν 1,651 κρούσματα και 75 
θάντοι.
Στην Αλμπέρτα υπάρχουν 
1.996 κρούσματα και 48 θάνα-
τοι. 
Στην επαρχία Saskatchewan 
υπάρχουν 304 κρούσματα και 
4 θανάτοι.

Στη Μανιτόμπα υπάρχουν 246 κρούσματα και 
5 θανάτοι.
Στο Οντάριο 8.961 κρούσματα και 445 θάνατοι, 
συμπεριλαμβανομένων και δύο Ελλήνων. 
Στο Κεμπέκ υπάρχουν 14.860 κρούσματα και 
487 θάνατοι. 
Στην επαρχία του New Brunswick υπάρχουν 117 
κρούσματα και κανένας αποθανών.
Στη Nova Scotia υπάρχουν 549 κρούσματα και 
τρεις θανάτοι.
Στην επαρχία Newfoundland and Labrador 
υπάρχουν 247 κρούσματα και τρεις θάνατοι.
Στο Prince Edward Island υπάρχουν 26 κρού-
σματα και κανένας θάνατος.
Στην επαρχία Nunavut δεν υπάρχει κανένα 
κρούσμα.
Στο Northwest Territories υπάρχουν πέντε κρού-
σματα και μηδέν θάνατοι.
Τέλος στην επαρχία Yukon υπάρχουν 8 κρού-
σματα και κανένας θάνατος.

Στα γηροκομεία και τα κέντρα 
φροντίδας οι περισσότεροι 
θάνατοι, τι συμβαίνει στα σύνορα 
Καναδά-ΗΠΑ και σε όλη τη χώρα

Επεκτείνεται το πρόγραμμα δανείων 
σε μικρότερες επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Νέα απάτη υπόσχεται 
επιστροφή φόρου

Εν μέσω της πανδημίας εκτός του αριθ-
μού των θυμάτων φέρεται να ανεβαίνει 
και ο αριθμός με τις απάτες. Μετά το email 
που «προειδοποιούσε» ανυποψίαστους 
πως μάλλον έχουν εκτεθεί στον ιό COVID-
19, έρχεται τώρα ένα άλλο ηλεκτρονικό 
μήνυμα όπου ενημερώνει πως δικαιούστε 
επιστροφή φόρου. 
Είναι πολύ σημαντικό εάν λάβετε το παρα-
κάτω email να μην απαντήσετε, να μην 
πατήσετε κάποιο από τους συνδέσμους 
όπου σας προτρέπει και να απευθυνθείτε 
αμέσως στην αστυνομία.
Αρχικά, το μήνυμα φέροντας το σήμα του 
Canada Revenue Agency στα αγγλικά και 
στα ελληνικά σας «ενημερώνει» ότι μπο-
ρείτε να δεχθείτε $520 επιστροφή φόρου 
για την περίοδο 15 Απριλίου 2019 – 15 
Απριλίου 2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ! οι ημερομη-
νίες μπορεί να αλλάξουν). Στην συνέχεια 
υποστηρίζει ότι λάβατε το συγκεκριμένο 
μήνυμα επειδή τα στοιχεία σας δεν υπάρ-
χουν στο αρχείο τους και θα πρέπει να 
τους τα δώσετε με την φόρμα ή το σύνδε-
σμο (link) που έχουν τοποθετήσεις παρα-
κάτω. Ακολουθεί η προειδοποίηση ώστε 
να έχετε κοντά την κάρτα debit/credit, 

ένας σύνδεσμος για να ανοίξετε το myIR 
account και πως θα επακολουθήσουν κι 
άλλες οδηγίες.
Στην συνέχεια σας προτρέπουν να απα-
ντήσετε εάν θεωρείτε πως το μήνυμα αυτό 
στάλθηκε σε εσάς κατά λάθος. Από κάτω 
σημειώνει πως χρειάζεται να πληκτρο-
λογήσετε και να αναθεωρήσετε τα στοι-
χεία του εισοδήματος σας και την οικογε-
νειακή σας κατάσταση ώστε «σίγουρα» 
να πάρετε πίσω τα χρήματα που «δικαι-
ούστε». Αφού μετά έχει συμπεριλάβει 
ψεύτικά στοιχεία έκδοσης απόφασης κι 
αριθμό πρωτοκόλλου σας προτρέπει να 
ολοκληρώσετε την αίτηση και να την απο-
στείλετε. Με τον τρόπο αυτό οι απατεώ-
νες θέλουν να αποσπάσουν τα προσω-
πικά σας στοιχεία ώστε να σας κλέψουν 
χρήματα. Μην κάνετε τίποτα από τα παρα-
πάνω πριν απευθυνθείτε στην αστυνομία. 
Στο παρελθόν έχουν υπάρξει παρόμοιες 
περιπτώσεις με απατεώνες που χρησιμο-
ποιούσαν παρόμοιο μήνυμα για την ίδια 
υπηρεσία με την Canada Revenue Agency 
να προειδοποιεί πως ουδέποτε χρησιμο-
ποιεί προσωπικά emails και τηλέφωνα για 
τις υπηρεσίες της.

Ο 
Πρωθυπουργός του 
Καναδά, κ. Τζάστιν Τρου-
ντό, ανακοίνωσε ότι επε-
κτείνεται το πρόγραμμα 

δανείων σε μικρές επιχειρήσεις που 
το εισόδημα τους επηρεάστηκε από 
την πανδημία του COVID-19. Πλέον 
το πρόγραμμα θα εγκρίνει αιτήσεις 
για επιχειρήσεις που έχουν μισθο-
δοσία από $20.000 έως $1,5εκατομ-
μύριο.
Το  Canada Emergency Business Account 
προηγουμένως έδινε δάνεια ύψους 
$40.000 για επιχειρήσεις που είχαν 
μισθοδοσία από $50.000 έως $1εκατομ-
μύριο. Επίσης, ο πρωθυπουργός αποκά-
λυψε πως έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 
195.000 δάνεια φτάνοντας συνολικά τα 
$7,5δισεκατομμύρια. Ωστόσο, αρκετές 
μικρές επιχειρήσεις και καινοτόμες επι-
χειρήσεις δεν μπορούσαν να δεχθούν την 
οικονομική βοήθεια βάση των προηγού-
μενων κριτηρίων.

Τέλος, ο Τρουντό δήλωσε ότι η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο πρό-
γραμμα ώστε να βοηθήσει τις επιχειρή-
σεις για να πληρώσουν τουλάχιστον τα 
επόμενα τρία ενοίκια τους. Οι λεπτομέ-
ρειες για το πως θα γίνει αυτό είναι ακόμη 
υπό συζήτηση και όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός θα χρειαστεί η συμβολή όλων 
των επαρχιών του Καναδά.

καναδάς
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Σ
τα 20 ανήλθαν τα νέα επι-
βεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού στην Κύπρο 
από σύνολο 2.905 εργα-

στηριακών διαγνώσεων, ανακοι-
νώθηκε από τις αρχές το απόγευ-
μα της Μεγάλης Πέμπτης.
«Τα δεδομένα των τελευταίων 
24 ωρών μας χαροποιούν ιδι-
αίτερα, γιατί εδραιώνουν την 
πεποίθηση της επιστημονικής 
ομάδας ότι μέρα με την μέρα η 
επιδημιολογική εικόνα που σχη-
ματίζεται μπροστά μας συνάδει 
με τις προσδοκίες και τις στο-
χεύσεις μας», δήλωσε ο Ακα-
δημαϊκός Καθηγητής Μοριακής 
Ιολογίας του Τμήματος Βιολογι-
κών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου και Τακτικό Μέλος 
της Κυπριακής Ακαδημίας Επι-
στημών, Γραμμάτων και Τεχνών, 
Λεόντιος Κωστρίκης, ενώ ο Επι-
στημονικός Διευθυντής, Διεύ-
θυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ, Δρ. 
Μάριος Λοΐζου, είπε ότι «κατα-
φέραμε να σταθεροποιήσουμε 
την εικόνα».
Με βάση και τα σημερινά στοι-
χεία, ο συνολικός αριθμός των 
θετικών κρουσμάτων ανήλθε 
στα 736, περιλαμβανομένων 
των δέκα, που εντοπίστηκαν στις 
Βρετανικές Βάσεις.
Συγκεκριμένα, από το πρό-
γραμμα του Υπουργείου Υγείας, 
για την εξέταση 20.000 επαγ-
γελματιών, έχουν ολοκληρωθεί 
σήμερα 1.742 εργαστηριακές 
διαγνώσεις από τα συμβαλλό-
μενα εργαστήρια και έχουν εντο-
πιστεί 10 κρούσματα.
Από σύνολο 600 διαγνώσεων 
από τη διαδικασία ιχνηλάτησης 
ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των εντοπίστηκαν 7 κρούσματα, 
ενώ από σύνολο 141 διαγνώ-
σεων από Μικροβιολογικά Εργα-
στήρια των Γενικών Νοσοκο-
μείων εντοπίστηκαν δύο θετικά 

περιστατικά.
Επίσης,από σύνολο 303 εργα-
στηριακών εξετάσεων από ιδιω-
τική πρωτοβουλία εντοπίστηκε 
ένα κρούσμα και από 119 δείγ-
ματα, που λήφθηκαν από πολίτες 
που επαναπατρίστηκαν, δεν βρέ-
θηκε κανένα κρούσμα.
Εξάλλου, από το πρόγραμμα των 
20 χιλιάδων εργαστηριακών 
διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν, 
από το Σάββατο 11 Απριλίου και 
μέχρι σήμερα στις 16:00, συνο-
λικά 4.776 εργαστηριακές εξετά-
σεις.
Ο κ. Κωστρίκης είπε ότι «τα 
δεδομένα των τελευταίων 24 
ωρών μας χαροποιούν ιδιαίτερα, 
γιατί εδραιώνουν την πεποίθηση 
της επισ τημον ι-
κής ομάδας ότ ι 
μέρα με τη μέρα 
η επιδημιολογική 
εικόνα που σχη-
ματίζεται μπροστά 
μας συνάδει με τις 
προσδοκίες μας τις 
στοχεύσεις μας», 
για να σημειώσει 
ότι «τα στοιχεία που βλέπουμε 
καθρεφτίζουν τη συμπεριφορά 
της κοινωνίας και είναι το αποτέ-
λεσμα της συλλογικής προσπά-
θειας. Σας ευχαριστούμε ξανά και 
είμαστε βέβαιοι ότι εάν μείνουμε 
προσηλωμένοι στην ίδια τακτική 
τα νέα θα γίνονται συνεχώς καλύ-
τερα».
Κάλεσε τον κόσμο να μην εγκα-
ταλείψει την προσπάθεια και 
να συνεχίσει για ακόμη μερικές 
μέρες.
Ο Δρ. Λοΐζου ανάφερε ότι την 
ίδια ώρα που τα κρούσματα 
παγκόσμια πλησιάζουν τα 2 εκα-
τομμύρια 100 χιλιάδες και οι 
θάνατοι τις 135.000, σημειώ-
νοντας ότι «στην Κύπρο έχουμε 
καταφέρει να σ ταθεροποιή-
σουμε την εικόνα».

Όπως ανέφερε με βάση τα δεδο-
μένα μέχρι τις 15:00 στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το 
νοσοκομείο αναφοράς, νοση-
λεύονται 19 άτομα, τρία εξ αυτών 
νοσηλεύον ται σ τη Μονάδα 
Αυξημένης Φροντίδας.
Επίσης, είπε ότι δόθηκαν πέντε 
εξιτήρια, ενώ πρόσθεσε ότι δια-
σωληνωμένοι νοσηλεύον ται 
συνολικά εννέα ασθενείς, τρεις 
στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας του Γενικού Νοσοκομείου 
Λεμεσού και έξι στη ΜΕΘ Λευ-
κωσίας.
Επιπλέον, είπε ότι στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας νοση-
λεύονται τρεις επιπλέον ασθε-

νε ίς ,  οι  οποίοι 
αυτή τη σ τ ιγμή 
βρίσκονται εκτός 
αναπνευστήρα.
Σημείωσε ότι η κλι-
ν ική κατάσ ταση 
όλων των ασθε-
νών στις ΜΕΘ είναι 
προς το παρόν κρί-
σ ιμη, αλλά σ τα-

θερή.
Πρόσθεσε ότι σε όλα τα νοση-
λευτήρια, πλην του νοσοκομείου 
αναφοράς, σε θάλαμο νοσηλεύο-
νται πέντε επιβεβαιωμένα κρού-
σματα.
«Τα νούμερα εξακολουθούν 
να πηγαίνουν καλά κι αυτό μας 
ευχαριστεί όλους. Από αύριο 
όμως ξεκινά το τετραήμερο του 
Πάσχα. Είπαμε και πριν λίγες 
μέρες ότι αυτό θα είναι ένα δια-
φορετικό Πάσχα. Πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο σε όλους μας ότι το 
πώς θα συμπεριφερθούμε τις 
επόμενες μέρες θα είναι καθορι-
στικό. Δεν πρέπει να αφήσουμε 
την ανυπομονησία να μας στε-
ρήσει ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι 
σήμερα. Ο ιός δυστυχώς δεν 
αναγνωρίζει ούτε Ανάσταση 

ούτε Κυριακή του Πάσχα», είπε.
Υπενθύμισε εκ νέου ότι δεν επι-
τρέπονται οι μετακινήσεις σε 
σπίτια συγγενών και φίλων.
«Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί 
που δεν θυμούνται Πάσχα χωρίς 
όλη την οικογένεια ή μακριά από 
τους παππούδες και τις γιαγιά-
δες στο χωριό. Αυτός είναι ο 
λόγος όμως για τον οποίο δεν 
θα πάμε στο χωριό. Για να προ-
στατεύσουμε τον παππού και τη 
γιαγιά, τους ηλικιωμένους, τις 
ευπαθείς ομάδες. Αυτό το Πάσχα 
θα το περάσουμε αναγκαστικά 
μόνοι στο σπίτι, με αυτούς που 
μένουμε μαζί», κατέληξε.
Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων σήμερα, 17 
Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί 
μέσω διάσκεψης στις 18:00.
Στο μεταξύ, το Μεγάλο Σάββατο, 
την Κυριακή του Πάσχα και την 
Δευτέρα του Πάσχα οι ανακοινώ-
σεις θα γίνονται με δελτίο Τύπου, 
που θα αποστέλλεται γύρω στις 
18:00, ενώ από την Τρίτη, 21 
Απριλίου, θα επαναρχίσουν οι 
διασκέψεις.
Συντελεστές του επιδημιολο-
γικού δελτίου είναι: Annalisa 
Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, 
Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα 
Δημητρίου, Μαρία Αθανασι-
άδου, Θεοπίστη Κυπριανού, 
Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτη-
ρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφά-
νους, Χρίστος Χαραλάμπους, 
Μαρία Κολιού, Γεώργιος Νικολό-
πουλος, Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ελισά-
βετ Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, 
Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία 
Κολιού, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη 
Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, 
Κωνσταντίνος Τσιούτης, Πέτρος 
Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκ-
κος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώρ-
γιος Μιξίδης.

εδώ Κύπρος

Ο σχεδιασμός που υπάρ-
χει αποσκοπεί σε ένα 
ελεγχόμενο και σταδι-

ακό επαναπατρισμό των πολι-
τών, και είναι ανάλογος με αυτόν 
που εφαρμόζουν πολλά άλλα 
κράτη, αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ 
από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
μετά και το τελευταίο διάταγμα 
του Υπουργού Υγείας που εκδό-
θηκε χθες.   
Όπως μας επισημάνθηκε από 
το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμ-
φωνα με το τελευταίο διάταγμα 
του Υπουργού Υγείας που εκδό-
θηκε χθες, οι κατηγορίες προ-
σώπων που μπορούν να επα-
ναπατριστούν από το εξωτερικό 
καλύπτουν όλους τους Κύπριους 
πολίτες που διαμένουν μόνιμα 
στη Δημοκρατία, τις/τους συζύ-
γους και τα ανήλικα τους τέκνα, 
όλους τους μη Κύπριους που 
διαμένουν νόμιμα στη Δημο-
κρατία, καθώς και πρόσωπα 
που δικαιούνται να εισέλθουν 
στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Βιέννης.
Βασικό κριτήριο, μας αναφέρ-
θηκε, για την ομαλή υλοποίηση 
του σχεδίου επαναπατρισμού 
όσων εμπίπτουν στις πιο πάνω 
κατηγορίες, στο βαθμό πάντοτε 
που θα είναι υπό τις περιστάσεις 
εφικτό, αποτελεί πλέον η προ-
τιμητέα περίοδος επαναπατρι-
σμού που έχει δηλωθεί από τον 
κάθε δικαιούχο στην πλατφόρμα 
του Υπουργείου Εξωτερικών 
www.connect2cy.gov.cy
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξω-
τερικών, σε αυτό το πλαίσιο, τα 
στοιχεία των δικαιούχων από την 
πλατφόρμα προωθούνται στην 
Ομάδα Εργασίας του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, η οποία 
απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από 
αρμόδιους λειτουργούς του 
Υπουργείου Μεταφορών, του 
ΚΣΕΔ και της Hermes, για ομα-
δοποίηση όσων έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον για επαναπατρι-
σμό στη βάση της χώρας και της 
περιοχής όπου βρίσκονται στο 
εξωτερικό, με στόχο τη ναύλωση 
πτήσεων κατά αεροδρόμιο, 
όπως και όποτε οι αριθμοί των 
επιβατών ανά περιοχή το καθι-
στούν δυνατόν.

ΥΠΕΞ: Ελεγχόμενος 
και σταδιακός ο 
επαναπατρισμός

20 νέα κρούσματα κορωνοϊού τη Μεγάλη 
Πέμπτη – σύνολο κρουσμάτων: 735 
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Έ
κκληση στους πολίτες να τον εμπιστευτούν ώ-
στε «όλοι μαζί να τα καταφέρουμε» απευθύ-
νει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης στο διάγγελμά του για το Πάσχα. 

Τους καλεί επίσης να μην ακούσουν τους παράφω-
νους που ταυτίζουν την πίστη στο Θεό με την επιλο-
γή του θανάτου, αλλά τη συνετή φωνή του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη και του Προκαθήμενου της Κυπρι-
ακής Εκκλησίας, «Σήμερα, δεν κινδυνεύει η πίστη, 
αλλά οι πιστοί».
Ο Πρόεδρος στο διάγγελμά του καθιστά σαφές πως 
κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβου-
λίου, και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές 
της Επιστημονικής Ομάδας, αποφασίστηκε η στρα-
τηγική για σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και όχι η 
ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης.
«Η εφαρμογή θα εξαρτηθεί και είναι απόλυτα συνυ-
φασμένη με την  πορεία μείωσης των κρουσμάτων, 
της προόδου δηλαδή, συνέχισης της αυστηρής τήρη-
σης των περιοριστικών μέτρων, του αλληλοσεβα-
σμού και της αλληλεγγύης που η συντριπτική πλειο-
ψηφία παραδειγματικά επιδεικνύει. Καμία πλάνη δεν 
χωρεί, κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται. Αυτό 
που σήμερα φαίνεται να τίθεται υπό έλεγχο, μπορεί 

εύκολα, αν αγνοήσουμε τους κινδύνους, να γίνει ανε-
ξέλεγκτο την επομένη», τονίζει ο Πρόεδρος.
Στο διάγγελμά του καλεί όλους για άλλη μια φορά να 
τηρήσουν με αυστηρότητα τα προστατευτικά μέτρα, 
να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην 
υποκύψουν στον πειρασμό να επισκεφθούν τα χωριά 
ή τα εξοχικά τους.
Ο ΠτΔ τονίζει πως χάριν στις θυσίες των πολιτών και 
την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για σκληρά 
μέτρα εγκαίρως, «καθημερινά καταγράφεται βελτί-
ωση, ενώ η ελπίδα για πλήρη έλεγχο γίνεται ακόμα 
πιο εμφανής».
«Θέλω να σας βεβαιώσω πως με τη βοήθεια και της 
επιστημονικής ομάδας έχουμε σχεδιάσει το κάθε 
βήμα, το κάθε μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Με την ίδια σύνεση σχεδιάζουμε σε  συνεργασία με 
τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους, 
και την αντιμετώπιση των συνεπειών που θα προκα-
λέσει η πρωτόγνωρη κρίση που έπληξε την ανθρω-
πότητα. Σας ζητώ να με εμπιστευθείτε για άλλη μια 
φορά. Με τη δική σας συνεργασία και τη συνδρομή 
των πολιτικών δυνάμεων του τόπου τις οποίες θέλω 
και πάλι θερμά να ευχαριστήσω, σας βεβαιώ πως θα 
τα καταφέρουμε», τονίζει ο Πρόεδρος.

Έκκληση Προέδρου: Μην ακούσετε τους 
παράφωνους που ταυτίζουν την πίστη 
στο Θεό με την επιλογή του θανάτου 

Πρέσβης Κίνας: Φτάνει απόψε στη 
Λάρνακα η τρίτη παρτίδα βοήθειας 

Η 
τρίτη παρτίδα βοήθειας από την Κίνα ανα-
μένεται να φτάσει απόψε στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας, σύμφωνα με τον Πρέσβη της 
Κίνας στην Κύπρο Huang Xingyuan.

 «Η επίσημη βοήθεια της Κίνας προς την Κύπρο, που 
περιλαμβάνει 5000 προστατευτικές στολές, 10000 
μάσκες Ν95 και δοκιμαστικά κιτ για 10008 άτομα 
είναι καθοδόν από την Tijian με μια Κυπριακή ναυ-
λωμένη πτήση, που αναμένεται να προσγειωθεί 
απόψε στο αεροδρόμιο Λάρνακας» έγραψε ο Πρέ-
σβης στον λογαριασμό του στο twitter.
 Σε άλλη ανάρτηση, αναφέρεται εξάλλου ότι η Πρε-
σβεία της Κίνας παρέδωσε το πρωί της Μεγάλης 
Πέμπτης 500 μάσκες από τα αποθέματά της στην 
υπεραγορά Αλφαμέγα για την προστασία των υπαλ-
λήλων της.
 Εξάλλου, αποκαταστάθηκε ο λογαριασμός του Κινέ-
ζου Πρέσβη στο Twitter, ο οποίος είχε ανασταλεί 
στις 13 Απριλίου, με την εταιρεία να κάνει λόγο για 
λάθος σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας της 
Κίνας στην Κύπρο.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λογαριασμός του 
Πρέσβη της Κίνας στην Κύπρο Huang Xingyuan είχε 
ανασταλεί στις 13 Απριλίου χωρίς προηγούμενη 
γραπτή ειδοποίηση, για λόγους που είχαν να κάνουν 
με «παραβίαση των κανόνων του Twitter».
 Ο Πρέσβης, προστίθεται, απευθύνθηκε στο Twitter, 
ζητώντας νομική και εύλογη εξήγηση για την ανα-
στολή του λογαριασμού του, λέγοντας ότι επιφυ-
λάσσεται των δικαιωμάτων του για άλλες κινήσεις.
 Στις 15 Απριλίου το Twitter απολογήθηκε για την 
αναστάτωση που προκλήθηκε από την αναστολή 
του λογαριασμού και εξήγησε ότι αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο λογαριασμός «επισημάνθηκε κατά 
λάθος ως spam», προστίθεται. 
Ακολούθως ο λογαριασμός του Πρέσβη της Κίνας 
αποκαταστάθηκε και η εν λόγω ανακοίνωση αναρ-
τήθηκε στο Twitter.
 «Σχόλια και συζητήσεις για θέματα που αφορούν 
την Κίνα και τς σχέσεις Κίνας-Κύπρου είναι όπως 
πάντα ευπρόσδεκτα. Ο Πρέσβης Huang έστειλε ήδη 
δύο tweet σήμερα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ξ
επέρασαν τις 40.000 οι αιτήσεις αναστολής δόσεων δανείων σε 
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, συνολικά, σύμφωνα με 
πληροφορίες του ΚΥΠΕ.
 Ειδικότερα, στην Τράπεζα Κύπρου, όπως πληροφορείται το 

ΚΥΠΕ, ο αριθμός αιτήσεων για αναστολή δόσεων δανείων ξεπέρασε 
μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη τις 20.000, με το συνολικό αριθμό λογαρια-
σμών που έχουν πάρει αναστολή δόσεων να ξεπερνά τις 35.000.
 Από αυτές τις αιτήσεις, 84% προέρχονται από ιδιώτες και 16% από επι-
χειρήσεις, ενώ σε ποσοστό 58% το αίτημα αναστολής δόσεων αφορά 
για στεγαστικά δάνεια.
 Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλέον, οι αιτήσεις ανα-
στολή δόσεων δανείων καταγράφουν μια φθίνουσα πορεία, καθώς 
ενώ αρχικά οι αιτήσεις ξεπερνούσαν τις 1.000 ημερησίως, αγγίζοντας 
σε κάποιες περιπτώσεις και τις 2.000 ημερησίως, πλέον ο αριθμός τους 
μετά δυσκολίας ανέρχεται σε τριψήφια νούμερα ανά ημέρα.
 Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε 4.500 νέους συνδρομητές για 
το 1bank κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 7.000 καινούργιους συν-
δρομητές στο mobile app, ενώ υπήρξαν 5.500 νέοι συνδρομητές στο 
quick pay. 
Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει 13% αύξηση σε όλες τις συναλ-
λαγές πελατών της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, και 25% αύξηση στις συναλλαγές που 
αφορούν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.
 Επίσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε σημαντική αύξηση 
της τάξης του 60% στην συνολική αξία αυτών των μεταφορών κάτι που 
καταδεικνύει πως μεταφέρονται όλο και μεγαλύτερα ποσά από πελάτες 
της τράπεζας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
 Εξάλλου, στην Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, 
ο αριθμός αιτήσεων για αναστολή δόσεων δανείων ξεπέρασαν επίσης 
τις 20.000, εκ των οποίων το 80% είναι ιδιώτες και το 20% επιχειρήσεις. 
Από το 80% των ιδιωτών, γύρω στο 50% αφορά στεγαστικά δάνεια και 
το άλλο 50% καταναλωτικά δάνεια (αγορά οχήματος, πιστωτικές κάρτες 
και προσωπικό δάνειο).
 Επιπλέον, το ποσοστό των δανειοληπτών που υπέβαλαν αίτηση αναστο-
λής δόσεων και είναι δικαιούχοι ξεπερνά το 95%. 
Όσον αφορά για το υπόλοιπο 5% που δεν είναι δικαιούχοι ή για 
κάποιους άλλους πελάτες της τράπεζας που δεν έκαναν την σχετική 
αίτηση, η Ελληνική Τράπεζα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έρχεται σε 
επικοινωνία με τους συγκεκριμένους δανειολήπτες για να ενημερωθεί 
κατά πόσον ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση αναστολής δόσεων ή 
να προβούν σε κάποια αναδιάρθρωση του δανείου τους. 
Εξάλλου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημο-
σίων Σχέσεων της Ελληνικής Τράπεζας Γιώργος Σκλάβος, η χρήση των 
ψηφιακών μέσων (web banking, mobile app, ATM) της Τράπεζας σημεί-
ωσε αύξηση κατά 30% τον Μάρτιο του 2020, σε σχέση με τον περσινό 
Μάρτιο.
 Ανέφερε ότι οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μπορούν να κάνουν 
έγγραφή στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας μέσω του συνδέσμουwww.
hellenicbank.com/connect, χωρίς να επισκέπτονται το κατάστημα και 
πρόσθεσε πως τις τελευταίες 15 ημέρες που ξεκίνησε αυτή η υπηρεσία, 
έχουν εγγραφεί 4.500 νέοι συνδρομητές, χωρίς φυσική επαφή.
 Σημείωσε ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο 
που προσφέρει αυτή την εμπειρία για άμεση εγγραφή στα ηλεκτρονικά 
της κανάλια χωρίς φυσική επαφή.

Ξεπέρασαν τις 40.000 
οι αιτήσεις αναστολής 
δόσεων σε Τράπεζα 
Κύπρου και Ελληνική

εδώ Κύπρος
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Oι ΗΠΑ είναι η χώρα με τα 
περισσότερα θύματα κορωνοϊού - Τα 
κρούσματα ξεπερνούν τις 600.000

Τ
ο όριο των 30.000 νεκρών από τον 
κορωνοϊό ξεπέρασαν οι ΗΠΑ, βάσει 
της καταμέτρησης του πανεπιστημί-
ου Τζον Χόπκινς.

Σύμφωνα με την πηγή, 30.990 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την 
αρχή της πανδημίας.
Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε 
αριθμό νεκρών, μπροστά από την Ιταλία 
(με 21.645 νεκρούς), την Ισπανία (με 19.130 
νεκρούς) και τη Γαλλία (με 17.167 νεκρούς).
Την ίδια στιγμή τα κρούσματα στις ΗΠΑ 
υπερβαίνουν τις 600.000, ενώ απασχολεί 
πολύ το θέμα της επανεκκίνησης της οικο-
νομίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει 
την συγκεκριμένη ενέργεια εντός ολίγων 
εβδομάδων, με τους κυβερνήτες ωστόσο να 
μην συντάσσονται με την άποψή του.
Μάλιστα, ο κυβερνήτης της 
Νέας Υόρκης, της πολιτείας 
που το τελευταίο 24ωρο 
κατέγραψε πάνω από 750 
νεκρούς, Άντριου Κουόμο, 
τονίζει ότι ο Τραμπ δεν 
είναι βασιλιάς και πως βρί-
σκονται ακόμη στη ζώνη 
του κινδύνου.
Σχολίαστηκε, ακόμη σε 
μεγάλο βαθμό η απόφαση - «βόμβα» του 
Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλλει τη χρηματο-
δότηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
κίνηση που φτάνει ύστερα από επικρίσεις 
αξιωματούχων του αμερικανικού κυβερνη-
τικού επιτελείου περί μη έγκαιρης δραστη-
ριοποίησης από πλευράς του Οργανισμού.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι Αμερικανός 
υπουργός Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, έβαλε κατά 
της Κίνας τονίζοντας πως εξακολουθεί να 
κρύβει στοιχεία σχετικά με τον κορωνοϊό.

Δραματική έκκληση του δημάρ-
χου Νέας Υόρκης στον Τραμπ
«Βοηθήστε μας οικονομικά, ειδάλλως 
δεν θα πετύχετε μια εθνική ανάκαμψη»: 
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απηύθυνε 
έκκληση σήμερα στον πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ, απαιτώντας να αποδεσμεύσει δισε-
κατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή 
βοήθεια για να βοηθήσει την οικονομική 
πρωτεύουσα των ΗΠΑ να ανταπεξέλθει τις 
συνέπειες της πανδημίας.

Ενώ ο ένοικος του Λευκού Οίκου αναμένε-
ται σήμερα να παρουσιάσει τις «οδηγίες 
του» για την «επαναλειτουργία» της αμε-
ρικανικής οικονομίας, ο Δημοκρατικός 
δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο τόνισε ότι η 
πόλη της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδη-
μίας στη χώρα, δεν θα ανακτήσει από μόνη 
της τις απώλειες εσόδων από τη διακοπή 
λειτουργίας της οικονομίας της από τα μέσα 
Μαρτίου.
Εκτίμησε τις απώλειες σε 7,4 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια μέχρι αυτό το σημείο, για έναν 
ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 89 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.
«Όποιος θέλει μια εθνική ανάκαμψη, πρέπει 
να βοηθήσει τα μέρη που θα βοηθήσουν 
στην οικοδόμηση αυτής της ανάκαμψης», 
είπε ο ντε Μπλάσιο στην καθημερινή ενη-
μέρωση του Τύπου σχετικά με την επιδημία, 
τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
Νέας Υόρκης στην αμερικανική οικονομία.
«Η μόνη εξουσία που μπορεί να εγγυηθεί 
ότι θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση 
με τον σωστό τρόπο είναι η ομοσπονδι-

ακή κυβέρνηση (...) Έφτασε 
η ώρα τους να αποφασί-
σουν», πρόσθεσε.
Ο δήμαρχος, πολιτικός αντί-
παλος του Ντόναλντ Τραμπ, 
είπε ότι συνομίλησε χθες 
με τον Αμερικανό πρόε-
δρο για να τον ενθαρρύνει 
να πείσει τη ρεπουμπλικα-
νική πλειοψηφία στη Γερου-

σία να εγκρίνει ένα νέο σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης που πρότειναν οι Δημοκρατικοί 
ηγέτες του Κογκρέσου, που θα αποδεσμεύ-
σει δισεκατομμύρια δολάρια για την πόλη 
και την Πολιτεία της Νέας Υόρκης.
«Του είπα ξεκάθαρα ότι η γενέτειρά του τον 
χρειάζεται», συνέχισε ο ντε Μπλάσιο. «Ο 
πρόεδρος πρέπει να σηκώσει ανάστημα (...) 
Αν μιλήσει, θα ακολουθήσουν οι Ρεπου-
μπλικάνοι της Γερουσίας».
Ο δήμαρχος, όπως και ο κυβερνήτης της 
Πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κου-
όμο, δεν σταμάτησε να αποδοκιμάζει τις 
τελευταίες εβδομάδες τα λιγοστά χρήματα 
που διατέθηκαν στην Νέα Υόρκη, μια Δημο-
κρατική στην πλειοψηφία της Πολιτεία, στο 
πρώτο πακέτο οικονομικής βοήθειας που 
εγκρίθηκε από το Κογκρέσο στα τέλη Μαρ-
τίου.
Μόνο η Πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει ήδη 
καταγράψει περισσότερα από 210.000 επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 και 
περισσότερους από 11.500 θανάτους.

Κορωνοϊός στις ΗΠΑ: Πάνω από 
30.000 οι νεκροί 

Μ
ίνι υπαρξιακή κρίση φαίνε-
ται ότι περνάει ο παρουσι-
αστής του CNN, Κρις Κουό-
μο, αδερφός του κυβερνή-

τη της Νέας Υόρκης, λίγες ημέρες αφότου 
ανάρρωσε από τον κορωνοϊό.
Στη ραδιοφων ική του εκπομπή 
«SiriusXΜ», ο 49χρονος Κρις, αφού 
πρώτα «έθαψε» την δουλειά του στο 
CNN μιλώντας απαξιωτικά για το σόου 
που παρουσιάζει στο CNN, στη συνέχεια 
«στόλισε« τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντό-
ναλντ Τραμπ.
Μπορεί ο υψηλός πυρετός να υποχώ-
ρησε καθώς ο κορωνοϊός πλέον δεν τον 
ταλαιπωρεί, όμως η εμπειρία του από 
τον Covid- 19 φαίνεται ότι τον απελευ-
θέρωσε σε τέτοιο βαθμό που έκανε τη 
γλώσσα του κοφτερή , όπως σχολιάζει η 
εφημερίδα New York Post.
Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Cuomo 
Prime Time» στο CNN μίλησε με ανάρ-
μοστο τρόπο αναφερόμενος στον Αμερι-
κανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας 
ότι είναι «γεμάτος σκ..ά» και στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στην δουλειά του στο CNN.
«Δεν θέλω να δαπανώ το χρόνο μου 
κάνοντας πράγματα που δεν νομίζω ότι 
είναι αρκετά πολύτιμα για μένα προσω-
πικά», λέει ο Κρις Κουόμο και προσθέτει: 
«Δεν εκτιμώ τον παραλογισμό».
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η μάχη που 

έδωσε με τον COVID-19 τον έκανε να 
αναθεωρήσει τις αξίες του και να αμφι-
σβητήσει τη θέση του ως δημόσιο πρό-
σωπο.
«Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω επαγ-
γελματικά», είπε. «Δεν νομίζω ότι αξίζει 
πλέον τον χρόνο μου», είπε για τη δου-
λειά του ως οικοδεσπότης του «Cuomo 
Prime Time» στο CNN.
Ο Κρις, που γεννήθηκε στο Κουίνς, τόνισε 
ότι δεν θέλει να ξοδεύει το χρόνο του «σε 
πράγματα που πιστεύει ότι είναι γελοία».
«Τέτοια πράγματα περιλαμβάνουν «να 
μιλάς με τους Δημοκρατικούς για πράγ-
ματα που δεν πιστεύω πραγματικά ότι 
εννοούν» και «να μιλάς με Ρεπουμπλικά-
νους που παπαγαλίζουν».
«Ως δημόσιο πρόσωπο», υποστήριξε ο 
Κουόμο, «πρέπει να ανέχομαι τις απόψεις 
των άλλων και πλέον αυτό δεν μου αξίζει.
«Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί... 
δεν νομίζω ότι μπορώ πραγματικά να 
αλλάξω κάτι, οπότε τι κάνω πραγμα-
τικά;...
«Βασικά θεωρούμαι επιτυχημένος σε 
ένα σύστημα που δεν εκτιμώ», συνέχισε. 
«Θεωρώ ότι είμαι καλός στην τηλεόραση 
και στο ότι υποστηρίζω διαφορετικές 
θέσεις… αλλά δεν ξέρω αν εκτιμώ αυτά 
τα πράγματα, σίγουρα όχι τόσο πολύ όσο 
εκτιμώ ότι μπορώ να ζήσω τη ζωή μου 
με τους δικούς μου όρους», υποστήριξε.

«Ο Τραμπ είναι γεμάτος σκ…
.ά» λέει ο Κρις Κουόμο που 
ανέρρωσε από κορωνοϊό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Σ
το τέλος του Απριλίου θα ξεκινήσουν 
τα πρώτα τεστ εμβολίου για τον κο-
ρωνοϊό στον άνθρωπο και θα είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας της ιταλι-

κής εταιρίας Advent –Irbm με το ινστιτούτο 
Jenner του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 
όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
της ιταλικής εταιρίας, Πιέρο Ντι Λορέντσο.
Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να μπορέσει 
να ξεκινήσει η χορήγηση του εμβολίου από 
τον Σεπτέμβριο σε νοσηλευτικό προσωπικό 
και δυνάμεις ασφαλείας, έστω και αν δεν θα 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί όλη η πειραμα-
τική φάση, διότι οι πολίτες αυτοί ανήκουν 
σε κατηγορίες αυξημένου κινδύνου.

Το εμβόλιο θα αποσταλεί από την Πομέτσια 
(κοντά στη Ρώμη) στη Βρετανία, όπου θα 
ξεκινήσουν τεστ σε 550 υγιείς εθελοντές.
Ο Ντι Λορέντσο πρόσθεσε ότι βρίσκεται 
σε προχωρημένη φάση η χρηματοδότηση 
από μέρους μεγάλων διεθνών επενδυτών 
και μιας σειράς κυβερνήσεων, για να επιτα-
χυνθεί η ανάπτυξη και παραγωγή του εμβο-
λίου.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρίας 
Advent- Irbm, έχει ήδη εξακριβωθεί με 
επαρκή στοιχεία η μη τοξικότητα του συγκε-
κριμένου εμβολίου και για τον λόγο αυτό 
αποφασίσθηκε να αρχίσει αμέσως η πειρα-
ματική φάση στον άνθρωπο.

Μ
ια ενδιαφέρουσα συνέντευξη α-
πό τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου 
ζει μόνιμα με την οικογένειά της 
παραχώρησε η Καλομοίρα για το 

πώς βιώνουν την κατάσταση με τον κορωνοϊό. 
Εξέφρασε την ανησυχία της αλλά και την αγω-
νία της για τα δύο από τα τρία της παιδιά τα ο-
ποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.  
Καλομοίρα, πώς είναι τα πράγματα εκεί με τον 
κορωνοϊό; Ανησυχείς;
Nαι. Ανησυχώ πολύ με όλη την κατάσταση 
που επικρατεί. Εχω δύο παιδιά που ανήκουν 
σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου, τον Νίκο, που 
έχει άσθμα, και τον Δημήτρη, με μυασθένεια 
Gravis, άρα, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε 
αυστηρή καραντίνα εδώ και τρεις εβδομάδες. Η 
κατάσταση στην Αμερική γίνεται όλο και χειρό-
τερη, με τα ιατρικά εφόδια και τα εργαλεία προ-
στασίας να είναι λίγα για τους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει 
επίσης σοβαρή έλλειψη αναπνευστήρων.
Μένετε σπίτι; Τι κάνετε με τα παιδιά σας με τον 
Γιώργο, για να περνάει η ώρα;
Ναι. Προσπαθούμε να διατηρούμε ένα πρό-
γραμμα με ροή, οπότε μια συνηθισμένη 
ημέρα μου είναι κάπως έτσι: Ξυπνάω το πρωί 
και γυμνάζομαι. Αφού ξυπνήσουν τα παιδιά, 
τρώμε πρωινό, διαβάζω τα αγόρια για το σχο-
λείο, τρώμε μεσημεριανό, διαβάζουμε λίγο 
ακόμη για το σχολείο, παίζουμε και τρώμε βρα-
δινό, ώσπου φτάνει η ώρα του ύπνου. Το να 
υπάρχει πρόγραμμα, γνωρίζοντας ποια είναι η 
ρουτίνα της κάθε ημέρας, βοηθάει πραγματικά 
τα παιδιά να αισθάνονται ήρεμα και χαλαρά. 
Διοργανώνουμε και βραδιές ταινιών, ενώ, όταν 
ο καιρός είναι καλός, παίζουμε έξω, στην αυλή.
Τι είπες στα παιδιά σου για τον κορωνοϊό;
Ήμουν ειλικρινής μαζί τους, όμως δεν τους εξή-
γησα όλες τις λεπτομέρειες. Ακούνε πολλά στις 
ειδήσεις, αλλά εγώ τους εξήγησα ότι πρόκειται 
για έναν ιό που επηρεάζει κυρίως μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία ανθρώπους, γι’ αυτό πρέπει να 
μείνουμε στο σπίτι, για να προστατεύσουμε τη 
γιαγιά και τον παππού, αλλά και όλους αυτούς 
που βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπήρχε μάλιστα 
ένα ειδικό παιδικό πρόγραμμα στην τηλεό-
ραση, στο οποίο εξηγούσαν τι είναι ο ιός. Το 
παρακολουθήσαμε όλοι μαζί στο σπίτι και το 
βρήκα εξαιρετικά χρήσιμο. Μόλις τελείωσε η 
εκπομπή, τα παιδιά είχαν διάφορες ερωτήσεις 
προς εμένα και τον Γιώργο. Εμείς με τη σειρά 
μας προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να τους τρομά-
ξουμε, αλλά όντας ειλικρινείς, γιατί δεν είναι 
πια τόσο μικρά.

Πολλοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη 
στάση του απέναντι στον φονικό ιό. Ποια είναι 
η δική σου άποψη;
Δεν θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά. Όπως 
βλέπω εγώ την κατάσταση, πρέπει να ακούσει 
και να εμπιστευτεί τους ειδικούς γύρω του, αν 
θέλει να κερδίσει τη μάχη με τον ιό. Εγώ αυτή τη 
στιγμή σε εκείνον που δίνω πραγματικά προ-
σοχή είναι ο δρ Anthony Fauci, ο διευθυντής 
του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοι-
μωδών Νοσημάτων και σύμβουλος του προέ-
δρου σε αυτή την κατάσταση. Οι προτάσεις και 
η εμπειρία του είναι αυτό ακριβώς που χρεια-
ζόμαστε. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος και 
η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένοι γι’ 
αυτό, αλλά τώρα δεν υπάρχει χρόνος για να 
διαφωνήσουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι οι 
άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
να πάρουν τον ιατρικό εξοπλισμό ασφαλείας 
που χρειάζονται, για να μπορέσουν να σώσουν 
ζωές.
Πιστεύεις ότι η Αμερική άργησε να πάρει 
μέτρα;
Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορούν να το δουν αυτό. 
Η Αμερική γνώριζε ότι υπήρχε η πιθανότητα 
να έρθει ο ιός και εδώ. Ανταποκρίθηκαν πολύ 
γρήγορα σταματώντας τις πτήσεις από την Κίνα, 
ίσως όμως θα έπρεπε να απαιτήσουν να ενι-
σχυθούν τα ιατρικά μας αποθέματα, ώστε να 
είμαστε σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένοι 
για ό,τι συμβεί. Και να που συμβαίνει.
Έχεις κάποιο δικό σου πρόσωπο που νοσεί;
Ναι. Κάποιον πολύ κοντινό μου. Δεν θέλω να 
πω ποιος είναι, διότι σέβομαι την ιδιωτικότητα, 
αλλά βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο, όπου του 
παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια. Όλοι προσευ-
χόμαστε.
Είσαι ένα αγαπημένο πρόσωπο στην Ελλάδα 
και θέλουμε να στείλεις το δικό σου αισιόδοξο 
μήνυμα.
«Στέλνω όλη μου την αγάπη και τη θετική 
ενέργεια σε όλους σας. Γνωρίζω ότι είναι μια 
τρομακτική περίοδος, το νιώθω, επειδή και 
εγώ φοβάμαι πολύ, αλλά πρέπει να διατηρή-
σουμε την ψυχραιμία μας και να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε βάσει αυτών που έχουμε αυτήν τη 
στιγμή. Στο τέλος θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό, 
κάποτε θα τελειώσει. Να σκέφτεστε ότι ολόκλη-
ρος ο πλανήτης βιώνει το ίδιο και είμαστε όλοι 
μαζί σε αυτό. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να 
ευλογεί τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές 
μας, το ιατρικό προσωπικό, τους υπαλλήλους 
των σουπερμάρκετ, τους καθαριστές στα νοσο-
κομεία και τους υπαλλήλους των φαρμακείων», 
είπε στο Secret.

Καλομοίρα: Οι ΗΠΑ άργησαν να πάρουν 
μέτρα, φοβάμαι για τα παιδιά μου 
«Εχω δύο παιδιά που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου, τον Νίκο, που 
έχει άσθμα, και τον Δημήτρη, με μυασθένεια Gravis», λέει η τραγουδίστρια

Αρχίζουν οι έρευνες σε 
ανθρώπους για το εμβόλιο 
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Μήνυμα Υφυπουργού 
Εξωτερικών 

κ. Κωνσταντίνου Βλάση
προς τον Απόδημο Ελληνισμό 

για την εορτή του Πάσχα

Αθήνα, Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,

η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα είναι σίγουρα διαφορετική από κάθε άλλη 

χρονιά. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτές τις Άγιες μέρες συναντιόμαστε στις 

εκκλησίες, προκειμένου, όλοι μαζί, να βιώσουμε σε κλίμα κατάνυξης τη 

μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης. Το ελληνικό Πάσχα είναι μοναδικό, 

μία ιερή μυσταγωγία, η οποία μας καθιστά κοινωνούς στα Πάθη, στην Σταύ-

ρωση και στην Ανάσταση του Κυρίου. Είναι ένα βίωμα το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της κληρονομιάς του τόπου μας, 

της ελληνικότητάς μας.

Όλοι θα θέλαμε να εορτάσουμε και φέτος το Πάσχα, όπως μόνο εμείς οι 

Έλληνες ξέρουμε. Στις ιδιαίτερες πατρίδες μας, κοντά στους δικούς μας 

ανθρώπους. Ωστόσο, η φετινή συγκυρία δεν μας το επιτρέπει. Τούτη τη 

χρονιά, που έχει σημαδευτεί από την πανδημία του κορωνοϊού, μοναδική 

προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την προστασία της υγείας μας, 

αλλά και της υγείας των συνανθρώπων μας. Για το λόγο αυτό ακολουθούμε 

τις οδηγίες των ειδικών, μένουμε σπίτι, στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας 

έχουν ανάγκη.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η σκέψη η δική μου και όλων μας εδώ στη 

μητέρα Πατρίδα είναι πάντα κοντά σε εσάς, στις Ελληνίδες και στους Έλλη-

νες της Διασποράς, που δοκιμάζεστε, ευρισκόμενοι μακριά από τον τόπο 

σας. Μείνετε ενωμένοι, με πίστη και αισιοδοξία. Κλείστε την Πατρίδα στην 

ψυχή σας και θα αντλήσετε αστείρευτη δύναμη. Άλλωστε, εσείς γνωρίζετε 

από δυσκολίες. Και ξέρετε πως στις πιο σκοτεινές στιγμές η αγάπη μας για 

την Ελλάδα είναι η πυξίδα που μας βοηθά να διασχίσουμε τα πιο δύσβατα 

μονοπάτια.

Αυτό το Πάσχα θα είναι για όλους μας διαφορετικό. Αυτό, όμως, δεν σημαί-

νει ότι δεν μπορούμε να συναισθανθούμε το βαθύτερο νόημα αυτών των 

ημερών. Όσο σκληρή και εάν είναι μια δοκιμασία, στο τέλος του δρόμου 

υπάρχει πάντοτε το Φως και η Ελπίδα. Και το τέλος αυτό δεν είναι μακριά.

Εύχομαι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχο-

μαι του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τις μέρες αυτές 

υγιείς με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, όπου και αν αυτοί βρίσκονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Σπάνιες ελληνικές ταινίες στα 
σπίτια των ομογενών, μέσα από τη 

συνεργασία της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών
και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος»

Τ
η συνεργασία της με την Ταινιο-

θήκη της Ελλάδος ανακοίνωσε η 

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-

ληνισμού του Υπουργείου Εξω-

τερικών, με στόχο την προώθηση σπάνιων 

ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, οι 

οποίες για πρώτη φορά παρουσιάζονται δι-

αδικτυακά, στους Έλληνες ομογενείς. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μία 

σειρά δράσεων και συνεργασιών που ανα-

πτύσσουν το Υπουργείο Εξωτερικών και η 

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, 

με στόχο να διατηρηθεί ζωντανός και ισχυ-

ρός ο δεσμός πολιτισμού των Ελλήνων Ομο-

γενών με τη μητέρα πατρίδα, εν μέσω της 

δύσκολης συγκυρίας που όλοι βιώνουμε. 

Η δράση αυτή συμβαδίζει με τις  επιταγές 

των ημερών που μας θέλουν να «Μένουμε 

Σπίτι», ώστε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη 

αυτή κατάσταση. Η εν λόγω συνεργασία 

της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελλη-

νισμού με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος τελεί 

υπό την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα, κ. 

Γιάννη Χρυσουλάκη, και αποτελεί μια πρό-

σκληση διεξόδου και επιστροφής στις ρίζες 

για τους Ομογενείς μας ανά τον κόσμο που, 

λόγω των περιοριστικών μέτρων που λαμ-

βάνουν οι χώρες διεθνώς για να αποτρα-

πεί η εξάπλωση του κορονοϊού, περνούν τις 

περισσότερες ώρες στο σπίτι τους. Πλέον, οι 

απανταχού Έλληνες έχουν στη διάθεσή τους 

μια επιλογή σπάνιων ταινιών από το αρχείο 

της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, που για πρώτη 

φορά παρουσιάζονται διαδικτυακά, μέσα 

από τη νέα ψηφιακή της αίθουσα. Κάθε ται-

νία θα κάνει τη διαδικτυακή πρεμιέρα της 

μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

Όπως δήλωσε και ο Υφυπουργός Εξωτε-

ρικών, αρμόδιος για θέματα Αποδήμου 

Ελληνισμού, κ. Κώστας Βλάσης: «Θέλουμε 

οι Έλληνες της Διασποράς, ο οικουμενικός 

Ελληνισμός να ξέρει πως είμαστε πάντα 

δίπλα του. Ειδικά σ’ αυτή την εξαιρετικά 

δύσκολη παγκόσμια συγκυρία που βιώ-

νουμε, είμαστε όλοι ένα, ανεξάρτητα από 

την απόσταση που μας χωρίζει. Θα συνε-

χίσουμε τις δράσεις που εξυπηρετούν τον 

σκοπό αυτό και ευελπιστούμε η συγκεκρι-

μένη συνεργασία με την Ταινιοθήκη της 

Ελλάδος να εμπλουτιστεί στο μέλλον». 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 

ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

T
o THI Canada στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορονοϊού, ενισχύει το έργο της 
ιατρικής Μη Κυβερνητικής Οργά-

νωσης Γιατροί του Κόσμου στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, αποφάσισε να υποστη-
ρίξει οικονομικά με δωρεά 50 χιλιάδων 
δολλαρίων, μία νέα υπηρεσία ιατρικής 
φροντίδας στο σπίτι ώστε να προστατέ-
ψει τους πιο ευάλωτους ηλικιωμένους α-
πό άσκοπες μετακινήσεις που μοιραία, 
αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης στον ιό.
Από τις 18 Μαρτίου, οι γιατροί, οι νοσο-
κόμοι και το προσωπικό των Γιατρών του 
Κόσμου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
τηλεφωνικά σε πολλούς χρόνια πάσχο-
ντες άνω των 60 ετών, που δυστυχώς 
μένουν μόνοι και αβοήθητοι στην Αθήνα. 
Με αυτό το πρόγραμμα, γιατροί παρέ-
χουν ιατρικές συμβουλές και ειδικευμέ-
νοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί 
τους προσφέρουν την απαραίτητη ψυχο-
λογική υποστήριξη. Παραλληλα, νοσο-
κόμοι τους παραδίδουν στο σπίτι τα απα-
ραίτητα φάρμακα ώστε να μην θέσουν 
την υγεία τους σε κίνδυνο πηγαίνοντας οι 
ίδιοι στο φαρμακείο.
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος 
αυτού, από την 1η Απριλίου οι γιατροί 
του οργανισμού, έχουν την δυνατότητα 
να επικοινωνούν με βιντεοκλήσεις με τους 
ασθενείς ώστε να τους συμβουλεύουν 
χωρίς να χρειαστεί να βγουν από το σπίτι 
τους. Σε περίπτωση μάλιστα που γιατρός 
κρίνει ότι χρειάζεται να πάνε στο νοσοκο-
μείο, τους παραπέμπει σε αυτό και κλείνει 
ο ίδιος το ραντεβού ηλεκτρονικά.
Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η μεγάλη 
εθνική προσπάθεια για την διαχεί-

ριση της επιδημίας με επιτυχία από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και διευκολύνε-
ται η εφαρμογή των, απαραίτητων για τον 
σκοπό αυτό, μέτρων κοινωνικής απόστα-
σης με το σύνθημα: Μένουμε Σπίτι. 
Αν επιθυμείτε και εσείς, να συνδράμετε 
σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο συμπα-
ράστασης και ανθρωπιά, μπορείτε να το 
κάνετε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στην 
ιστοσελίδα: ca.thehellenicinitiative.org
  -----------------
Η Ελληνική Πρωτοβουλία  Καναδά (THI 
Canada) είναι μια Καναδική φιλανθρω-
πική οργάνωση που δημιουργήθηκε για 
να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα και επιδιώκει να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας παρέχο-
ντας υποστήριξη σε αξιόπιστους φιλαν-
θρωπικούς οργανισμούς της Ελλάδος 
για την παροχή τροφίμων, υγειονομικής 
περίθαλψης και άλλων σχετικών υπηρε-
σιών σε όσους έχουν ανάγκη. Με αυτό 
τον σκοπό, συγκεντρώνει στον Καναδά 
τα αναγκαία χρηματικά ποσά από δωρεές 
μελών της Ελληνικής Κοινότητας του 
Καναδά, τα οποία διατίθενται απευθείας 
σε προγράμματα που παρέχουν ιατρική 
φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη, ή προ-
σφέρουν ημερήσια γεύματα σε παιδιά 
ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή θύματα 
κακοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύ-
θυνση https://ca.thehellenicinitiative.
org/ ή επικοινωνήστε με τη Victoria 
Bοucovalas, Διευθύντρια Επιχειρή-
σεων, THI Canada victoria.boucovala@
ca.thehellenicinitiative.org. + 1416-572-
7324

Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

COVID-19 
Updates

April 15 2020

We will be hosting a Salute to our Frontline workers at the Scarborough 
Grace Hospital this Friday at 3:00 pm. You are invited to participate.
Make thank you signs and drive by the hospital (further details) will follow.
Fire, Ambulance and Police cruisers will be on hand also.

COVID-19 cases reported in Toronto
2,670 total cases - 127 new cases since yesterday - 243 hospitalized with 94 in ICU - 
148 recovered - 121 deaths
To find out what’s happening in the Ward 22 community during the COVID-19 
outbreak, please take a look at the COVID-19 Community Corner at this link: 
http://karygiannis.net/wp/category/covid-19-community-corner/. If you would like 
your community association or group’s services and updates to be posted on the 
Community Corner, please e-mail me at jim@karygiannis.net.
Drivers have started to speed up with the roads being less busy please slow down. The 
City of Toronto urges drivers to obey rules of the road
Beginning this week, street sweepers are busy cleaning up dirt and debris from 
Toronto’s streets to help keep roadways clean and safe.
I will be hosting a teleconference with front line doctors from Scarborough Grace 
Hospital and residents on April 17, 2020 at 7:00 PM. If you are interested, please sign 
up at: http://karygiannis.net/wp/teleconference/. 
Please find the latest updates regarding actions being implemented by Toronto 
Community Housing in response to the COVID-19 outbreak at: https://www.
torontohousing.ca/residents/community-services/Pages/Novel-Coronavirus-COVID-
19-information.aspx

City of Toronto
City staff has received $1.5-million in donations of PPE, food and household goods.
If you would like to make a goods and services donation, please visit: https://www.
toronto.ca/home/covid-19/covid-19-donateto/
When one calls 911, the dispatcher will ask screening questions to assist in 
determining the presence of COVID-19. Please take the following precautions to help 
Toronto Paramedic Services:
Callers must honestly and clearly communicate their symptoms to the dispatcher.
Arriving paramedics will conduct an assessment 2 metres away from the patient to 
determine what PPE is required.
Do not approach paramedics until they’ve had time to complete a screening.
The paramedic may ask the patient and others on scene to put on a mask which they 
will provide if required.

Government of Ontario
The Government of Ontario is extending the Declaration of Emergency Act until May 
12, 2020. The Ontario Legislature also passed the Coronavirus (COVID-19) Support 
and Protection Act to amend the Education Act, Planning Act, Development Charges 
Act, Police Services Act and the Ministry of Training, Colleges and Universities Act.
The changes to the Ministry of Training, Colleges and Universities Actwill temporarily 
suspend student loan payments for OSAP and initiate a six-month interest-free 
moratorium on OSAP loans
The Government of Ontario is launching a plan to fight COVID-19 in Long-Term Care 
(LTC) homes by: enhancing testing, screening and surveillance, as well as ensuring the 
staff in these homes has the resources they need.
Preparing rapid response teams from the hospitals to be sent to LTC homes when 
there is an outbreak
Preparing all LTC homes in advance when there might be an outbreak

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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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κ
οσμοχαρμόσνη και πανευφρόσυ-
νη είναι η εορτή του Πάσχα. Γεμί-
ζει με χαρά την καρδιά του πιστού 
Χριστιανού. Φωτίζει τον νούν, δυ-

ναμώνει την θέλησι, δημιουργεί ιερές ανα-
τάσεις, υψώνει τον άνθρωπον σε ουράνιους 
κόσμους, όπου οι άγγελοι μαζί με τους λυ-
τρωμένους πιστούς υμνολογούν ακατάπαυ-
στα την δόξαν του Θεανθρώπου Λυτρωτού. 
Και μόνον οι ασεβείς και εχθροί της πίστεως, 
μαζί με μερικούς από τους διαφόρους αιρε-
τικούς, όπως είναι οι χιλιασταί, έχουν κλει-
στή την καρδιά και σκοτισμένο τον νούν στο 
φώς και τη χαρά της Αναστάσεως. Αρνού-
νται και πολεμούν τον Χριστόν ως Θεόν, δη-
μιουργόν του παντός, συνάναρχον και ομο-
ούσιον με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. 
Δέν θέλουν να ακούσουν όσα ο θεόπνευ-
στος ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει περί του 
Χριστού. Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού υ-
πήρχεν έξω από κάθε αρχήν, συνάναρχος 
και συναιώνιος με τον Πατέρα. <<Θεός ήτο 
ο Λόγος>>. Και προσθέτει ο ιερός Ευαγγε-
λιστής: <<Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι’ 
Αυτού και Χωρίς Αυτόν δεν έλαβεν ύπαρξιν 
κανένα από όσα είχαν γίνει εις τον Ουρανόν 
και την γήν>>. Αυτήν την αλήθειαν διά τον 
Χριστόν ως Θεόν δημιουργόν του σύμπα-
ντος, του ορατού και αοράτου κόσμου, την 
είχε αναγγείλει η Παλαιά Διαθήκη. Ο ψαλ-
μωδός π.χ. διακηρύτει απευθυνόμενος εις 
τον Θεόν δημιουργόν:
<<Κατ’ αρχάς Συ, Κύριε, την γην εθεμελίω-
σας και έργα των χειρών Σου εισιν οι Ουρα-
νοί, αυτοί απολούνται, Συ δε διαμένεις. και 
πάντες ως ιμάτιο παλαιωθήσονται, και ωσεί 
περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλλαγήσο-
νται. Συ δε ο αυτός ει, και τα έτη Σου ουκ 
εκλείψουσι>> (Ψαλμ. ρα’ 26-28). Όλοι ανε-
ξαιρέτως οι Εβραίοι διά μέσου των αιώνων 
επίστευαν και πιστεύουν ότι η θεόπνευστη 
αυτή διακήρυξις αναφέρεται εις τον Θεόν. 
Διαλαλείται ότι είναι ο δημιουργός του πνευ-
ματικού και υλικού κόσμου. ότι ο σημερι-
νός υλικός κόσμος θα πάρη τέρμα και ότι 
ο παντοδύναμος Θεός θα τον μετασχημα-
τίση, θα του αλλάξη μορφήν και ύπαρξιν. Αι 
γενεαί των ανθρώπων θα διαδέχωνται η μία 
την άλλη, η γη και όσα υπάρχουν εις αυτήν 
θα πάρουν ένα τερμα, το σύμπαν ολόκληρον 
με τα τρισεκατομμύρια των φωτεινών γαλα-
ξιών, ύστερα από ένα απεριόριστο χρονικό 
διάστημα, θα πάρουν και αυτά τέλος και δεν 
θα υπάρχουν.
Και θα υπάρχη μόνον ο Θεός και η πνευμα-
τική του δημιουργία, η οποία έλαβε μόνον 
αρχήν-δεν θα λάβη όμως τέρμα. Και Μόνον 
ο Θεός χωρίς αρχήν και τέλος, άναρχος και 
αιώνιος, αλλά και αναλλοίωτος. Όλος ο 
κάσμος και ο άνθρωπος συνεχώς αλλοιώ-
ονται και μεταβάλλονται. Και μόνον ο Θεός 
μένει αναλλοίωτος.
Ούτε η απειροτέλεια ουσία του, ούτε οι ανα-
ριθμητες και άπειρες ιδιότητές του υφίστα-
νται καμμιά αλλοίωσι. Ητο προ πάντων των 

αιώνων, είναι και θα είναι αιωνίως παντοδύ-
ναμος, παντογνώστης, πάνσοφος, κίκαιος, 
αγαθός με αιωνίαν και αναφαίρετον δόξαν 
και μακαριότητα… Ο ίδιος ο Θεός διακηρύτ-
τει διά του Προφήτου: <<Εγώ Κύριος ο Θεός 
υμών, ουκ ηλλοίωμαι>> (Μαλ. γ’ 6).
Όλα αυτά και πολλά άλλα, που γράφει ο 
ψαλμοδός, αναφέρονται εις τον απειροτέ-
λειον Θεόν, και τον Θεόν είχε υπ’ όψιν του 
ο θεόπνευστος υμνητής της θείας μεγαλει-
ότητος. Αλλά ο απόστολος Παύλος, από το 
Άγιον Πνεύμα φωτιζόμενος, τα αποδίδει εις 
τον Χριστόν. Η αποσαφηνισμένη αυτή αλή-
θεια εις τον απόστολον Παύλον ευρίσκεται 
σε απόλυτη συμφωνία με όσα ο Ευαγγελι-
στής Ιωάννης γράφει εις την αρχήν του Ευαγ-
γελίου του, στην περικοπή που διαβάζεται 
την Κυριακή του Πάσχα. Και ο Προφήτης της 
Παλαιάς Διαθήκης και ο Ευαγγελιστής Ιωάν-
νης και ο Απόστολος Παύλος, όλοι Θεόπνευ-
στοι και κύρυκες της θείας αληθείας, ονο-
μάζουν τον Χριστόν Θεόν, άναργον και αιώ-
νιον, αναλλοίωτον και παντοδύναμον δημι-
ουργόν όλης της ορατής και αοράτου κτί-
στεως, της υλικής και πνευματικής. Ας στα-
ματήσουμε εις την διαβεβαίωσιν του Ευαγ-
γελιστου, ότι <<πάντα δι’ Αυτού εγένετο>>. 
Μέσα είς την λέξιν <<πάντα>> υπονοεί ο 
θεόπνευστος Ευαγγελιστής και το έργον της 
σωτηρίας.
Διότι πράγματι ο Χριστός ανέλαβε αυτο-
προσώπως το Μεγίστης αξίας έργο για 
μας. Αυτός έλαβε σάρκα ανθρώπινη, έγινε 
όμοιος με μας, χωρίς όμως ούτε σκιά αμαρ-
τίας, έζησε μεταξύ μας, απόλυτα αναμάρτη-
τος και κατά πάντα υπάκουος εις τον Θεόν 
Πατέρα, εκήρυξε την αλήθειαν και με την 
σταυρική του θυσία έσχισε και εξαφάνισε 
το <<χειρόγραφον>> των αμαρτιών μας. 
Έδωσε την άφεσιν, έδειξε και κατέστησε 
ομαλόν τον δρόμον της ηθικής μας τελει-
ώσεως και σωτηρίας, άνοιξε την πύλη του 
Παραδείσου και εις αυτόν μας καλεί όλους. 
Πρέπει να γνωρίζεται καλά, γραφει ο από-
στολος Πέτρος, <<ότι ου φθαρτοίς, αργυ-
ρίω η χρυσίω ελυτρώθητε...αλλά τιμίω 
αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χρι-
στού>> (Α’ Πετρ. α’  18, 19). Αυτό εννοεί και 
ο ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέγη, ότι <<η 
χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού εγέ-
νετο>>. Η λυτρωτική χάρις και η σωτήριος 
αλήθεια πραγματοποιήθηκαν και δόθησαν 
σε μας τους ανθρώπους από τον Λυτρωτή 
και Σωτήρα μας Χριστόν. Αυτό αγαπητοί 
μου το τρισχαρμόσυνο γεγονός πανηγυρί-
ζει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Αυτή την 
απροσμέτρητη χαρά μεταδίδει σε μας τους 
πιστούς Χριστιανούς η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ του 
Κυρίου. Γι αυτό και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμα-
σκηνός διαλαλεί προς τον ουράνιον και επί-
γειον κόσμον, πρός όλην την δημιουργίαν: 
<<Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός 
τε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέτω γουν 
πάσα κτίσις την έγερσιν Χριστού, εν η εστε-
ρέωται>>. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, αδελφοί!!...

«κοντά ή μακριά 
ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ»

Διεθνής Παιδικός - Νεανικός Διαγωνισμός 
Ζωγραφικής για την Ομογένεια από το 

Υπουργείο Εξωτερικών

Η 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερι-
κών (ΓΓΑΕ) και η  Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ), σε συνεργασία 
με  το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεό-
τητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, διοργανώνουν 

διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής για τα παιδιά και τους νέους της Ομογένειας με 
θέμα «κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ» και χρονική διάρκεια από 10 Απριλί-
ου έως 5 Ιουλίου 2020.
Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί την πρώτη από μία σειρά δράσεων, που θα 
αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελλη-
νισμού, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανός και ισχυρός ο δεσμός των Ελλήνων 
Ομογενών με την μητέρα πατρίδα εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που όλοι 
βιώνουμε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο σύνολό του, εξ αποστάσεως και ηλεκτρο-

νικώς συμβάλλοντας έτσι και στις επιταγές των ημερών που μας θέλουν να 
«Μένουμε Σπίτι», ώστε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Ο εν λόγω 
διαγωνισμός, που είναι μία πρωτοβουλία της ΓΓΑΕ και τελεί υπό την επίβλεψη 
του Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Χρυσουλάκη, αποτελεί μια πρόσκληση προς τα 
παιδιά και τους νέους της ελληνικής Ομογένειας, ανά τον κόσμο, να εκφράσουν 
τα συναισθήματα τους, να περιγράψουν με την τέχνη τους την καθημερινότητα 
που βιώνουν αυτή τη δύσκολη περίοδο και να προβάλλουν μέσα από τις καλλι-
τεχνικές δημιουργίες τους ένα ευοίωνο και ειρηνικό μέλλον. Αποτελεί, επίσης, 
μία δημιουργική διέξοδο για τα παιδιά και τους νέους της Ομογένειας, που λόγω 
των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες διεθνώς για να αποτραπεί η 
εξάπλωση του κορονοϊού περνούν τις περισσότερες ώρες στο σπίτι τους.
Όπως δήλωσε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αποδήμου 
Ελληνισμού, κ. Κώστας Βλάσης: «Θέλουμε οι Έλληνες της Διασποράς, ο οικου-
μενικός Ελληνισμός να ξέρει πως είμαστε πάντα δίπλα του. Ειδικά σ’ αυτή την 
εξαιρετικά δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, που βιώνουμε, είμαστε όλοι ένα ανε-
ξάρτητα από την απόσταση που μας χωρίζει. Τα παιδιά και οι έφηβοι Έλληνες σ’ 
ολόκληρη την υφήλιο μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φορείς ελπίδας και αισι-
οδοξίας και να στείλουν ένα οικουμενικό μήνυμα αγάπης, δύναμης και αλληλεγ-
γύης».
Λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό, τα βραβεία και τον τρόπο συμμετοχής θα 
βρείτε στην  1ιστοσελίδα του διαγωνισμού:
https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone    
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Η 
πυροσβεστική κλήθηκε να σβήσει μία φωτιά σε σπίτι κοντά στην δια-
σταύρωση των δρόμων O’Connor Drive και Coxwell Avenue γύρω στις 
7:30 το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η φωτιά που 
ήταν ορατή από μακρία σβήστηκε γύρω στις 8:47 πμ με τους πυροσβέ-

στες στην συνέχεια να ανακαλύπτουν το πτώμα μιας γυναίκας. Η πυροσβεστική 
υπηρεσία ακόμη διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς αλλά και τον θάνατο της γυναί-
κας, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί σ την δημοσιοότητα.

Μία νεκρή από πυρκαγιά σε σπίτι 
στο East York

Απαγορεύεται η παραλαβή νεκρών 
από τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία 
από τους υπαλλήλους των γραφείων 
τελετών

Π
λέον οι υπάλληλοι του νοσοκο-
μείου και του γηροκομείου δεν 
θα περιμένουν κάποιον από το 
γραφείο τελετών για να παρα-

λάβει το σώμα κάποιου νεκρού, αλλά θα 
χρειαστεί οι ίδιοι να το βγάζουν έξω ώστε 
να το παραλάβει το γραφείο που θα το 
κηδέψει. 
Με νέα απόφαση που τέθηκε σε ισχύ 
νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα οι υπάλ-
ληλοι από το γραφείο τελετών απαγορεύ-
εται να μπουν σε νοσοκομεία γηροκομεία 
και κέντρα φροντίδας για να παραλάβουν 
τους νεκρούς.
 Ο Ιατροδικαστής του Οντάριο, Dr. Dirk 
Huyer, επιβεβαίωσε στο CP24 την είδηση. 
Ανέφερε συγκεκριμένα πως αν και το 
μέτρο αυτό είναι συγκλονιστικό γίνε-

ται αποκλειστικά για την καταπολέμηση 
της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Επί-
σης, υποστήριξε ότι πριν τεθεί σε ισχύ το 
μέτρο αυτό έγινε ενημέρωση στα γηρο-
κομεία και στα κέντρα φροντίδας για το 
πως θα γίνεται η παραλαβή του άψυχου 
σώματος. Μέχρι στιγμής από την πανδη-
μία στο Οντάριο έχουν χάσει τη ζωή τους 
429 άτομα.

Π
ολλοί οδηγοί της TTC αρνού-
νται να κάνουν την βάρδια 
τους λόγω του φόβου που έ-
χει προκαλέσει η πανδημία 

του κορονοϊού, καθώς οι περισσότε-
ροι από αυτούς δεν έχουν τα κατάλλη-
λα μέσα για την προστασία τους. Πρό-
σφατα η TTC πέρασε νέα μέτρα για την 
λειτουργία τα μέσων μεταφοράς της, 
όπως για παράδειγμα είναι η πόρτα βι-
νυλίου μπροστά και κοντά στον οδηγό, 
αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι επιβαί-
νοντες στα λεωφορεία μπορούν να μπουν μόνο από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τις μάσκες και τα γάντια.
Μάλιστα, υπήρξαν καταγγελίες πως οι οδηγοί μπορούσαν μόνο να πάρουν γάντια και απολυμαντικό 
χεριών. Ωστόσο, η Δημόσια Υγεία του Καναδά έχει κάνει αναγκαστική και την μάσκα στο πρόσωπο, 
χωρίς όμως η TTC να παρέχει μάσκες στο προσωπικό της. Ο πρόεδρος του Amalgamated Transit Union 
(ATU), Τζον Ντι Νίνο, λέει πως τα γάντια και τα αντισυπτικά δεν είναι αρκετά για την προστασία των οδη-
γών και υποστηρίζει πως η TTC έχει στην κατοχή της 200.000 μάσκες, τις οποίες αρνείται να δώσει 
στους οδηγούς.
Από την πλευρά της η TTC λέει πως το Υπουργείο Εργασίας διεξάγει έρευνα για το αν τηρούνται τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, ενώ υποστηρίζει πως  σε πέντε περιπτώσεις 
όπου οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να δουλέψουν το Υπουργείο θεωρεί πως δεν υπήρχε λόγος για να μην 
το κάνουν. Ακόμη, υποστηρίζει πως το Υπουργείο θεωρεί πως η TTC πληρεί όλα τα μέτρα για το social 
distancing. Ως την Τετάρτη 17 εργαζόμενοι της TTC έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό.

Οδηγοί του TTC αρνούνται να 
επιστρέψουν στις δουλειές τους 

λόγω του COVID-19

Τ
ην Πέμπτη η επαρχία του Οντάριο 
επιβεβαίωσε πως υπήρξαν 514 νέα 
κρούσματα φτάνοντας το συνολικό 
αριθμό στα 8.961 άτομα, ενώ επι-

πλέον υπήρξαν 38 νέοι θάνατοι, συμπερι-
λαμβανομένων και δύο Ελλήνων,  φτάνο-
ντας τον συνολικό αριθμό στους 423 απο-
θανόντες. Έχουν αναρρώσει 4,194, ενώ 
807 άτομα βρίσκονται ακόμη στο νοσοκο-
μείο, 12 περισσότερα άτομα από την Τε-
τάρτη. 
Το τελευταίο 24ωρο έγιναν πάνω από 
9.000 τεστ στο Οντάριο, με τον πρωθυ-
πουργό της επαρχίας, κ. Νταγκ Φορντ, 
να εκφράζει την δυσαρέσκεια του επειδή 
η επαρχία διεξάγει τεστ πολύ κάτω από  
13.000, από ότι δηλαδή μπορεί να πραγμα-

τοποιήσει. Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας του Οντάριο ανέφερε πως με τις νέες 
οδηγίες θα μπορέσει τελικά η επαρχία να 
φτάσει στον αριθμό αυτό. 
 Οι νέες οδηγίες επιτρέπουν σε όσους εργά-
ζονται σε ζωτικές επιχειρήσεις όπως γηρο-
κομεία, καταφύγια για άστεγους, οδη-
γοί, νοσοκόμοι κλπ να κάνουν αμέσως 
το τεστ μόλις εμφανίσουν το παραμικρό 
σύμπτωμα, όπως πυρετός, πονόλαιμος και 
άλλα.
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν άμεση 
επαφή και πρόσβαση με άτομα που δου-
λεύουν σε νοσοκομεία ή χρειάζεται να 
επισκέπτονται συχνά κάποιο νοσοκομείο 
όπως σε περιπτώσεις καρκινοπαθών ή οι 
έγκυος γυναίκες.

514 νέα κρούσματα και 38 
επιπλέον θάνατοι στο Οντάριο



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
17 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Ο
ι περισσότερες συσκευ-
ές μέτρησης της αρτηρι-
ακής πίεσης (πιεσόμε-
τρα) μπορεί να μην έ-

χουν πιστοποιηθεί για την ακρίβειά 
τους, οδηγώντας πολλές φορές σε 
λανθασμένες διαγνώσεις και ακα-
τάλληλες θεραπείες, υποστηρίζει 
μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε 
στο Hypertension.
Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές εξέ-
τασαν διάφορα πιεσόμετρα που 
πωλούνται διαδικτυακά στην 
Αυστραλία, αλλά και σε όλο τον 
κόσμο από υπηρεσίες όπως η 
Amazon και το eBay. Η πιστο-
ποίηση μιας συσκευής 
μέτρησης της αρτηριακής 
πίεσης προϋποθέτει ενδε-
λεχείς ελέγχους ώστε να 
διασφαλιστεί η ακρί-
βεια στις μετρήσεις 
που λαμβάνονται.
Όπως διαπιστώθηκε 
από τους ερευνητές 
όμως:
Μόνο το 6% των 973 μοντέ-
λων συσκευών μέτρησης 
της αρτηριακής πίεσης 
που είναι διαθέσιμα στο 
εμπόριο έχουν λάβει την 
εν λόγω πιστοποίηση.
Πάνω από τις μισές συσκευές 
της αγοράς αφορούσαν σε 
μοντέλα που τοποθετού-
νται στον καρπό, κανένα 
εκ των οποίων δεν έχει 
πιστοποιηθεί.
Μόνο λίγο πάνω από το 18% 
των συσκευών που τοποθε-
τούνται στον άνω βραχίονα 
έχουν πιστοποιηθεί.
«Στην περίπτωση που η ακρίβεια 
μιας συσκευής μέτρησης της αρτη-
ριακής πίεσης δεν έχει πιστοποι-
ηθεί, οι θεραπευτικές αποφάσεις 
είναι πιθανό να βασίζονται σε ανα-
κριβείς πληροφορίες. Διαπιστώ-
σαμε ότι μη επικυρωμένες συσκευές 
κατακλύζουν την αγορά της Αυστρα-
λίας, πράγμα που αποτελεί τερά-
στιο εμπόδιο για την ακριβή παρα-
κολούθηση της αρτηριακής πίεσης 
και τη διαχείριση του καρδιαγγεια-
κού κινδύνου», αναφέρει ο James E. 
Sharman, επικεφαλής συγγραφέας 
της μελέτης και αναπληρωτής διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Ιατρικών 

Ερευνών Menzies του Πανεπιστη-
μίου της Ταζμανίας.
«Πρέπει να ενισχύσουμε τις διεθνείς 
πολιτικές ώστε να διασφαλίσουμε ότι 
η ακρίβεια των ιατρικών συσκευών 
οικιακής χρήσης ελέγχεται εντα-
τικά από τις ρυθμιστικές αρχές, 
πριν τεθούν προς πώληση. Προς το 
παρόν, οι κατασκευαστές πιεσόμε-
τρων πραγματοποιούν τους δικούς 
τους ελέγχους ακριβείας, σύστημα 
που όμως πιθανώς να έχει πραγμα-
τικές συνέπειες για τους ασθενείς», 
συμπλήρωσε ο ειδικός.
Η παρακολούθηση της αρτηριακής 

πίεσης στο σπίτι συστήνεται για 
τους ανθρώπους με υπέρταση, 
καθώς προσφέρει περισσότερες 

μετρήσεις από την περιστασι-
ακή παρακολούθηση σε ένα 
ιατρείο ή ένα νοσοκομείο. 
Η Αμερικανική Καρδιολο-

γική Ένωση συνιστά τη χρήση 
πιεσόμετρων που εφαρμό-
ζονται στον άνω βραχίονα 
και έχουν πιστοποίηση 
από ανεξάρτητους φορείς. 

Επιπλέον, υποδεικνύει την 
παραπομπή της συσκευής στον 

εκάστοτε πάροχο υγείας του ασθε-
νούς, προκειμένου να την ελέγ-

ξει και εκείνος για την ακρίβειά 
της.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η μελέτη πιθανό-
τατα είναι περιορισμένη, καθώς 
εξέτασε συσκευές που πωλούνται 

μόνο στην διαδικτυακή αγορά 
της Αυστραλίας. Κάποιες από τις 
εταιρείες πωλούν τα προϊόντα 

τους και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ωστόσο η προσοχή της παρούσας 
μελέτης επικεντρώθηκε στην τοπική 
αγορά, είναι επομένως άγνωστο αν 
κάποιες από αυτές τις συσκευές δια-
τίθενται στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση, οι αμερικανι-
κοί και ευρωπαϊκοί φορείς απαιτούν 
από τους κατασκευαστές την παροχή 
εγγράφων που αποδεικνύουν ότι 
οι συσκευές έχουν ελεγχθεί για την 
ακρίβειά τους πριν διατεθούν προς 
πώληση, ακόμα κι έτσι όμως δεν 
μπορεί να υπάρχει απόλυτη βεβαι-
ότητα, αφού οι έλεγχοι δεν είναι ανε-
ξάρτητοι και οι κατασκευαστές διε-
νεργούν τους δικούς τους ελέγχους 
ακριβείας.

Ν
έα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τον 
καρκίνο του μαστού, ανέδειξαν την ευερ-
γετική δράση που μπορεί να έχει η δια-
τροφή στην πρόληψη της νόσου.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση των ερευνητών στο 
Cancer της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
μια δίαιτα βασισμένη στην κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου καρ-
κίνου.
Για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, η ερευ-
νητική ομάδα από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. 
Chan του Χάρβαρντ με επικεφαλής τη Δρ Maryam 
Farvid, εξέτασε το σύνολο των σχετικών μελετών 
μέχρι τον Ιούλιο του 2019, των οποίων τα πορίσματα 
για τη σχέση καρκίνου του μαστού και πρόσληψης 
φυτικών ινών διέφεραν σημαντικά.
Μελετώντας τα δεδομένα από τις 20 συνολικά έρευ-
νες παρατήρησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως 
τα άτομα με υψηλότερη κατανάλωση φυτικών ινών 
είχαν 8% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκί-
νου του μαστού. Επιπλέον, οι διαλυτές φυτικές ίνες 
φάνηκαν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση πιθα-
νοτήτων εμφάνισης της νόσου ενώ η υψηλότερη 
συνολικά πρόσληψη φυτικών ινών σχετίστηκε με 

χαμηλότερο κίνδυνο τόσο στις προεμμηνοπαυσια-
κές όσο και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, τα ευρή-
ματα ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραμα-
τίζουν διάφοροι παράγοντες σχετικοί με τον τρόπο 
ζωής, όπως οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, 
σε σχέση με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ενώ 
συμπλήρωσε πως έρχονται να ενισχύσουν τις διαι-
τητικές κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, οι οποίες συνιστούν μια 
διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες από πηγές όπως 
τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολική 
άλεσης.

Κορωνοϊός: Τρεις τρόποι να επιβιώσει το 
ζευγάρι κάτω από την ίδια στέγη

Αρτηριακή πίεση: Αυτό 
είναι το συχνότερο λάθος 
που γίνεται στη μέτρησή 
της

Αν ο σύντροφός σας είναι ένας παραδοσιακός άντρας που δεν αποκαλύπτει και πολλά για το εαυτό 
του με αυτές τις συμβουλές θα τον «ξεκλειδώσετε»
Μιλούν για τα συναισθήματά τους

Συνήθως είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να μιλήσει για τα συναισθήματά του, αν αυτό δε γίνει με άμεσο 
τρόπο.
Λένε «σ’αγαπώ» με τις πράξεις τους

Κάποιοι άντρες προτιμούν να δείχνουν τα συναισθήματά τους με τις πράξεις τους παρά με 
τα λόγια.

Παίρνουν τη δέσμευση στα σοβαρά
Υπάρχει η φήμη ότι οι άντρες φοβούνται τη δέσμευση, όμως τα στοιχεία 

δείχνουν ότι παίρνουν το γάμο πολύ σοβαρά.
Πραγματικά ακούν αυτό που λέτε

Όταν ακούτε κάποιον που μιλάει, πιθανόν να κάνετε νεύματα ή να 
ψελλίζετε «ναι» και «όχι» κάθε τόσο, για να δείξετε ότι πραγμα-

τικά ακούτε αυτά που λέει.
Οι κοινές δραστηριότητες δημιουργούν δεσμούς
Ένας άντρας δυναμώνει τη σχέση με τη σύντροφό του με 
το να κάνει περισσότερα πράγματα μαζί της κι όχι με το να 
μοιράζεται σκέψεις ή συναισθήματα.
Χρειάζονται χρόνο για τον εαυτό τους
Παρόλο που οι κοινές δραστηριότητες είναι σημαντικές 
για τους άντρες, χρειάζονται όμως και χρόνο τους.

6 «μυστικά» που οι άντρες θέλουν να 
γνωρίζετε

Κορωνοϊός: Αρκεί η απόσταση 2 μέτρων όταν 
κάνουμε τζόκινγκ ή ποδήλατο;

Π
ανεπιστημιακή μελέτη από το Βέλγιο και 
την Ολλανδία προειδοποιεί τους αθλού-
μενους ότι η απόσταση των δύο μέτρων 
όταν κάνουμε τζόκινγκ ή ποδηλασία δεν 

παρέχει επαρκή προστασία για την μόλυνση από 
τον κορωνοϊό.Ο Bέλγος καθηγητής αεροδυναμικής 
Μπερτ Μπλόκεν, ο οποίος ήταν επικεφαλής σχετικής 
μελέτης στα πανεπιστήμια του Λέουβεν (Βέλγιο) και 
του Αϊντχόφεν (Ολλανδία), είπε σε συνέντευξή του στο 
δημόσιο γερμανικό ραδιόφωνο (Deutschlandfunk) 
ότι η απόσταση των δύο μέτρων δεν είναι αρκετή αν 
βρισκόμαστε στο ρεύμα του αέρα ενός άλλου ατόμου. 
«Όταν κάνετε τζόκινγκ και εκπνέετε, τα σταγονίδια της 

εκπνοής είναι τόσο ελαφριά που δεν κινούνται μαζί 
σας. Μένουν πίσω από εσάς στο σύννεφο του αέρα 
και χρειάζονται κάποιο χρόνο για να πέσουν στο έδα-
φος», εξήγησε ο Μπλόκεν.
«Αν περπατάω τώρα από πίσω σας, τότε δεν είναι 
αρκετός ο χρόνος να πέσουν και επομένως κινού-
μαι κατευθείαν προς αυτό το σύννεφο. Το μήκος του 
ρεύματος του αέρα που δημιουργείται από κάποιον 
ο οποίος κάνει τζόκινγκ ή ποδήλατο εξαρτάται από 
το μέγεθος του σώματος και φτάνει έως 20 και 25 
μέτρα». Για αυτό και ο καθηγητής Μπλόκεν συνιστά 
όταν αθλούμαστε να προσέχουμε οπωσδήποτε οι 
αποστάσεις να είναι μεγαλύτερες.
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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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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα 
παιδιά μας αυτά που τόσο 
αγαπήσαμε και εμείς.

Καλό Πάσχα!



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

17 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 53TOΡΟΝΤΟ
17 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος και 
είμαι ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon Pharmacy” (698 Danforth 
Avenue, Toronto). Σήμερα θα μιλήσουμε 
για την νόσου Covid 19.

Α
υτό που ανησυχεί περισσότερο τους 
επιστήμονες ανά τον κόσμο είναι η αυ-
ξημένη μεταδοτικότητα που παρουσι-
άζει ο νέος κορονοϊός. Άλλωστε, η τα-

χύτητα εξάπλωσης και διασποράς του σε όλες τις 
ηπείρους μαρτυρά του λόγου το αληθές.
Ο 2019–nCoV, λοιπόν, μεταδίδεται κυρίως μέσω 
της επαφής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων, τα 
οποία παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερ-
νίζεται ή μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από 
τη ρινική κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδο-
σης του ιού είναι εξόχως σημαντική η εφαρμογή 
όλων των μέτρων ατομικής υγιεινής.
Θυμίζουμε, σύμφωνα με τις μελέτες των επι-
στημόνων, ο πρώτος κορονοϊός, ονόματι SARS–
CoV, μεταδόθηκε από μοσχογαλές (σαρκοφάγο 
ζώο της Ασίας, που μοιάζει με νυφίτσα) στους 
ανθρώπους στην Κίνα το 2002, ενώ ο δεύτερος, 
ο MERS-CoV, από καμήλες σε ανθρώπους στη 
Σαουδική Αραβία το 2012. Ο τρίτος, τώρα, όλα 
δείχνουν πως ξεκίνησε από τον παγκολίνο, έναν 
φολιδωτό μυρμηγκοφάγο, αλλά το θέμα παρα-
μένει υπό εξέταση. 
Με βάση πρόσφατες αναφορές, η μετάδοση 
είναι πιθανή από άτομα που έχουν μολυνθεί από 
τον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα. 
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδο-
μένα, υπεύθυνα για την εξάπλωση του ιού είναι, 
κυρίως, τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα.
Αξίζει να σημειώσουμε, τέλος, πως, σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κατοι-
κίδια ζώα, όπως τα σκυλιά ή οι γάτες, μπορούν 
να μολυνθούν με τον νέο κορονοϊό.

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

Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από 
την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει 
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό 
είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει 
συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 
πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα 
άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη 
μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης.
• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και 
του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα 
ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιη-
μένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμ-
μάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών 
με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, 

πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην 
τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με 
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρ-
ριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί 
να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντι-
σηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με 
αλκοόλη.

Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο 
σπίτι
Άτομα που ήρθαν σε επαφή με ύποπτο υπό διε-
ρεύνηση ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης 
με το νέο κορονοϊό (πχ μέλη οικογένειας, φίλοι, 
συνάδελφοι, επαγγελματίες υγείας) παρακολου-
θούν την υγεία τους (θερμομέτρηση δύο φορές 
την ημέρα) από την ημέρα της τελευταίας επαφής 
με το κρούσμα και για 14 ημέρες. Σκόπιμο είναι 
η τακτική (καθημερινή) επικοινωνία με επαγγελ-
ματία υγείας για όλη τη διΆρκεια της παρακο-
λούθησης.
Για όλο το διάστημα της παρακολούθησης (14 
ημέρες) πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:
• Διαμονή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο που 
χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο αυτό.
• Περιορισμός όσων φροντίζουν το άτομο, 
ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα υψη-

λού κινδύνου (δηλαδή δεν είναι μεγάλης ηλικίας 
και δεν έχει χρόνιο νόσημα).
• Δεν επιτρέπονται επισκέψεις.
• Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οικογέ-
νειας σε διαφορετικό δωμάτιο και εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό, τήρηση απόστασης τουλάχιστο 2μ. 
από το άτομο.
• Περιορισμός των μετακινήσεων του ατόμου 
στο σπίτι, όσο είναι δυνατό.
• Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
• Καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά 
από κάθε επαφή με το άτομο ή το περιβάλλον 
του (δωμάτιο, αντικείμενα), πριν και μετά την 
προετοιμασία φαγητού, πριν το φαγητό και μετά 
τη χρήση της τουαλέτας (πλύσιμο με νερό και 
σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
ανάλογα εάν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα ή 
όχι).
• Πάντα κάλυψη στόματος και της μύτης κατά 

τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος.
• Προσεκτική απόρριψη των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης και του 
στόματος, σχολαστικό πλύσιμο στην περίπτωση 
που αυτά δεν είναι μιας χρήσης.
• Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά 
υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες αναπνευ-
στικές εκκρίσεις και κόπρανα με γυμνά χέρια και 
εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Ακολουθεί υγι-
εινή των χεριών.
• Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα 
αντικείμενα του ατόμου όπως πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπήρουνα, πετσέτες, σεντόνια τα οποία 
μετά από σχολαστικό πλύσιμο επαναχρησιμο-
ποιούνται.
• Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών 
και αντικειμένων στο δωμάτιο του ατόμου καθη-
μερινά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, 
ξέπλυμα και στη συνέχεια απολύμανση με διά-
λυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1:10
• Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά με 
τον ίδιο τρόπο.
• Στην περίπτωση που το άτομο εμφανί-
σει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης (π.χ. 
πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, δυσκολία στην ανα-
πνοή) καλεί άμεσα τον ιατρό του ή τον για να 
λάβει οδηγίες.

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και ε-
φήβων στο σπίτι
• Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγ-
χρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινη-
ματογράφοι).
• Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστη-
ριοτήτων.
• Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια 
φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα.
• Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των εξ αποστάσεως (e-learning).
• Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες.
• Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό 
και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα.
• Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με 
χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. 
Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του 
αγκώνα.
• Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και 
στόματος.
• Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκα-
λιές και φιλιά).
• Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν 
συμπτώματα λοίμωξης.
• Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, 
παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή 
στο Telehealth Ontario στο 1-866-797-0000.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας, για τη διαχείριση ύπο-
πτου κρούσματος με πνευμονία από τον νέο 
κορονοϊό συστήνονται τα παρακάτω:
• Χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον 
ασθενή.
• Εξέταση και νοσηλεία του ασθενή σε ξεχω-
ριστό θάλαμο.
• Εφαρμογή βασικών προφυλάξεων, προφυ-
λάξεων επαφής και προφυλάξεων σταγονιδίων 
από το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχεί-
ριση του ασθενή.
• Άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Νοσοκο-
μειακών Λοιμώξεων.
• Άμεση δήλωση του περιστατικού στον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
Η κυβέρνηση μόλις ψήφισε ένα νόμο που 
λέει  ότι τα φαρμακεία πρέπει να χορηγήσουν 
μια μέγιστη προμήθεια φαρμάκων μόνο ενός 
μηνός κάθε φορά για το προσεχές μέλλον!
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε 
στο 416.463.1195 για να παραγγείλετε τις 
συνταγές σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να 
είναι έτοιμές για παραλαβή ή να τις κάνουμε 
delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφά-
λειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρμα-
κείο, εκτός εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com 
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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

Εκεί που τώρα υπάρχουν πανάκριβες και πανέμορφες 
μονοκατοικίες το 1903 έβοσκαν πρόβατα 

Οικογένεια του 
παππά στη Γέμενο 
της Κορίνθου το 

1903

Στην είσοδο του Παρθενώνα το 1908

Μαζεύοντας ελιές στη Πίνδο

Μέσα στον Παρθενώνα 
το  1908

Λιμάνι καϊκιών στην Πάργα 
το 1913

Κρεοπωλεία στην Παραμυθιά 
το 1913

Καταυλισμός κτηνοτρόφων 
στον Όλυμπο το 1914

Στο Ρέθυμνο το 1911. 
Μάλλον υπάρχει 

τσικουδιά στα 
βαρέλια... μάλλον...

Παραμυθιά 1913
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Κάσεϊ Μπάτσελορ : 
Πληθωρική και εντυπωσιακή

Το στήθος της κλέβει 
τα αντρικά βλέμματα 
αφού ξεχειλίζει κάθε 
φορά από τα μαγιό 
της.

Η Βρετανίδα 
καλλονή, γνωστή 
περισσότερο για 
τα τερτίπια της 
στα social media 
προκαλεί με τις σέξι 
φωτογραφίες της στο 
Instagram.

To καυτό βλέμμα της 
αναστατώνει ακόμη 
περισσότερο.
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Θ
α μπορούσε κάλλιστα να έχει αφή-
σει την ιατρική και να αφιερωθεί στον 
χώρο του μόντελινγκ. Ο λόγος για την 
πανέμορφη κτηνίατρο, Έφη Ρόζη, η 

οποία αναδεικνύεται στην ομορφότερη γιατρό 
της χώρας.
Η ξανθιά καλλονή ασπάστηκε τον νόμο του Ιπ-
ποκράτη και τα τελευταία χρόνια δρα με απόλυ-
τη επιτυχία το καθήκον της. Η Έφη διατηρεί κτη-
νιατρείο στην Αθήνα και όπως είναι φυσικό τα 
ραντεβού διαδέχονται το ένα το άλλο.
Δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότεροι πελάτες 

της είναι άνδρες, καθώς όποιος την γνωρίζει 
φροντίζει να πάρει κατοικίδιο και να το προσέ-
χει σαν τα μάτια του. Έτσι ιατρικοί έλεγχοι αλλά 
και εμβόλια περνούν από τα χέρια της Έφης, με 
τον ανδρικό πληθυσμό να της έχει απόλυτη ε-
μπιστοσύνη.
Πέραν της ιατρικής όμως, η Έφη Ρόζη φροντίζει 
να περνά ευχάριστα και τον ελεύθερό της χρό-
νο. Ταξίδια και συχνοί της έξοδοι γίνονται αντι-
κείμενο παρακολούθησης στο προσωπικό της 
Instagram, εκεί που η ίδια ενημερώνει το κοι-
νό της.

Η κτηνίατρος που τρελαίνει τον ανδρικό 
πληθυσμό με τις αναλογίες της

Ο 
Αποστόλης Τό-
τσικας διατη-
ρεί ένα σοβαρό 
προφίλ όμως 

φαίνεται πως με την καρα-
ντίνα ξεσάλωσε κι αυτός! Η 
Ρούλα Ρέβη ανέβασε στον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram ένα απολαυ-
στικό βίντεο του ηθοποιού. 
Ο Αποστόλης Τότσικας είχε 
τα κέφια του και η σύζυγός 
του τον βιντεοσκοπούσε. 
«Περάσαμε πολύ ωραία ό-
λη την εβδομάδα #not #ευ-
τυχωσοθεοσεπλασετοντο-
τσικα#ηρωαςμου», έγρα-
ψε χαρακτηριστικά η Ρούλα 
Ρέβη στη λεζάντα της.Μά-
λιστα το βίντεο το ανέβασε 
και ο ίδιος στο account του 
στο Instagram. Δεν ήταν λί-
γοι οι φίλοι και συνάδελ-
φοι του Αποστόλη Τότσικα 
που έσπευσαν να πουν πως 
μάλλλον τον έχει επηρεάσει 
η καραντίνα!

Αποστόλης Τότσικας: 
«Τρελάθηκε» απ́την καραντίνα

Αντιγόνη Σιόλλου: 
Η γυμνάστρια με τα 
εκπληκτικά οπίσθια

H εκ Χαλκιδικής Αντιγόνη 
βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα της, σύμφωνα 
με το Instagram της, όπου μέχρι 
χθες έκανε την γυμναστική της 
στην παραλία.
Ως γυμνάστρια, όπως είναι 
φυσικό, το σώμα της είναι 
καλλίγραμμο, ωστόσο αυτό που 
τραβάει τα βλέμματα, είναι τα 
οπίσθιά της, με την ίδια να μην 
χάνει ευκαιρία να τα επιδεικνύει 
με περηφάνια, είτε γυμναζόμενη, 
είτε φορώντας μπικίνι στην 
παραλία.

Γεωργία Λιανέρη: 
Η χορεύτρια με τις 
σέξι καμπύλες

Διαθέτει πληθωρικές καμπύλες, που 
αποτελούν και το ατού της εμφάνισής της. 
Η Γεωργία Λιανέρη είναι γνωστή Ελληνίδα 
χορεύτρια, η οποία αναστατώνει με την 
εμφάνισή της στα σόου που δίνει.
Αναστατώνει, όμως και στο Instagram, 
αφού συχνά ανεβάζει σέξι προσωπικές 
της φωτογραφίες. Μάλιστα, στις 
περισσότερες φροντίζει να αναδεικνύει 
το μεγάλο «όπλο» της εμφάνισής της, τις 
καμπύλες της, με τα likes να «πέφτουν» 
βροχή.

Δ.Αλεξάνδρου: Όσα 
κάνει σπίτι στην 
καραντίνα

Ο δημοφιλής παρουσιαστής με 
θετική διάθεση συζήτησε με τον 
δημοσιογράφο του gossip-tv Σάββα 
Μπίτζα για το πώς διαχειρίζεται τη 
νέα καθημερινότητα, μένοντας σπίτι, 
ενώ παράλληλα είπε πώς έχει φτιάξει 
το πρόγραμμα του για να παραμένει 
δημιουργικό. Μάλιστα, αποκάλυψε 
ότι έχει βάλει και τον διαλογισμό στη 
ζωή του. Παράλληλα, παραδέχτηκε 
ότι στην αρχή τον είχε πιάσει ο 
πανικός καναπές-κρεβάτι, όμως 
κατάφερε να αλλάξει αυτό το σκηνικό, 
λέγοντας τι κάνει πλέον για να περνά 
όσο πιο ευχάριστα και ποιοτικά τον 
χρόνο του σπίτι, όπου συγκατοικεί με 
την σύντροφό του Μαρία Καλάβρια.

Η Αλεξάνδρα 
Κουτσαντώνη είναι 
απλά… εθισμός!

Κ
έρδισε το τίτλο 
της Miss Face 
Greece το 2019 
η Αλεξάνδρα 

Κουτσαντώνη κι έκτοτε 
έχει εθιστεί το ανδρικό 
κοινό μαζί της.
Η ξανθιά καλλονή μιλάει 
στο Mediaday για την 
αίτηση που έκανε στο 
GNTM αλλά δεν πήγε 
ποτέ και την ομοιότητα 
της με την Φαίη Σκορδά! 
Αλεξάνδρα, έχεις κερδί-
σει τον τίτλο Miss Face 
Greece την χρονιά που 
μας πέρασε. Mίλησε μας 
για αυτή την εμπειρία 
σου;
“Ήταν μια πολύ ομορφη 
εμπειρία! Δεν το περί-
μενα καθώς πήρα μέρος 
στον διαγωνισμό για 
πλάκα! Περασα πολύ 
όμορφα”.
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Ε
ίναι ξανθιά, όμοργη 
και έχει πληυωρικά 
προσόντα. Η Diletta 
Leotta διαθέτει ό-

λο το πακέτογια να τρελάνει 
τους Ιταλούς και όχι μόνο.Η 
29χρονη παρουσιάστρια έ-
χει μαγέψει τους άνδρες στη 
γειτονική χώρα με το καλλί-
γραμμο κορμί της και το σέ-
ξι μπούστο της. Θραύση κά-
νει και στο Instagram, όπου 
συχνά ανεβάζει σέξι φωτο-
γραφίες της, ενθουσιάζοντας 
τους 4,3 εκατ. followers της.

Αναστατώνει τους θαυμαστές της 
με τις φωτογραφίες της Mοιράζεται το χυμώδες κορμί 

της με εκατομμύρια followers

Α
ναρτήσεις με μαγιό και εσώ-
ρουχα που κόβουν την ανάσα
Κάθε ανάρτηση της Toochi 
Kash προκαλεί πανικό στα εκα-

τομμύρια των χρηστών που την ακολου-
θούν στο instagram.
Το χυμώδες μοντέλο με το πληθωρικό 
μπούστο, αναστατώνει τον ανδρικό πλη-
θυσμό με σέξι αναρτήσεις όπου αναδει-
κνύει τα πλούσια προσόντα της φορώ-
ντας προκλητικά εσώρουχα ή καυτά μπι-
κίνι.

Φυσικά η χυμώδης μελαχρινή δεν χάνει 
ευκαιρία να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να προσφέ-
ρει απλόχερα στους εκατομμύρια θαυ-
μαστές της τα πλούσια κάλλη της. 
Και όπως μπορείτε να φανταστείτε οι 
καρδούλες, τα λάικς και τα σχόλια για την 
πληθωρική μελαχρινή πέφτουν βροχή. 
Μάλιστα, το λογαριασμό της έχουν επι-
σκεφθεί πάνω από ένα εκατομμύριο 
θαυμαστές.

Ο 
Justin συνδέθηκε 
από το σπίτι του 
στην Μοντάνα, το 
εξοχικό δίπλα στη 

λίμνη.Εκεί λοιπόν και με σκο-
πό την προώθηση της ταινίας 
Trolls, ο Timberlake, είπε να 
κάνει χιούμορ για την καρα-
ντίνα και για το πώς είναι α-
πάνθρωπο να πρέπει να προ-
σέχεις το παιδί σου 24 ώρες 
την ημέρα. Ταυτόχρονα βέ-
βαια, είπε πως πάνε και βόλ-
τες, πως όλα στην περιοχή εί-
ναι απομακρυσμένα και πως 
ζουν την καλύτερη φάση της 
ζωής τους οικογενειακώς.
Προφανώς, οι γονείς που μέ-
νουν κλεισμένοι με 2 και πε-
ρισσότερα παιδιά σε ένα σπί-
τι 40 τετραγωνικών, ένιωσαν 
μια κάποια αδικία, όπως και 
οι υπόλοιποι που δεν έφυγαν 
από το σπίτι τους για να πάνε 
σε μια απομακρυσμένη περι-
οχή.  Ε, τα σχόλια στο Twitter 
δίκασαν τον Justin με επι-
κότερο το cry me a fucking 
river.

Έκανε χιούμορ για το πώς περνάει με 
τον γιο του και έφαγε τρελό κράξιμο

Τ
ο μοντέλο έχει ό-
λο το πακέτο για 
να κάνει μεγά-
λη καριέρα στα 

social media
Είναι ξανθιά, με όμορφο 
π ρ ό σ ω π ο,  π λο ύ σ ιο 
μπούστο και καλοσχημα-
τισμένα οπίσθια.
Όλοι αυτοί, είναι αρκε-
τοί λόγοι για να έχει στο 
προφίλ της στο Instagram, 
π ά ν ω  α π ό  5  ε κα τ . 
followers.
Η Juli Annee έχει όλο το 
πακέτο για να κάνει μεγάλη 
καριέρα στα social media…

Ξεσάλωσε η χυμώδης Juli στο 
Instagram
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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
Αρνί στο φούρνο 
με πατάτες 

ΥΛΙΚΆ

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 350°f .

 ª Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το σκόρδο με το ξύσμα λεμονιού και 
τη μισή ποσότητα από το θυμάρι.

 ª Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε το αρνί και με ένα μικρό και μυτερό μαχαι-
ράκι ανοίγουμε μικρές σχισμές στο κρέας και μπήγουμε μέσα τα φετά-
κια σκόρδου με το ξύσμα και το θυμάρι. Βάζουμε και τ ις πατάτες, αλα-
τοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και τη δαφνη.Σε ένα 
μικρό μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τη μουστάρδα, το λεμόνι 
και το κρασί και περιχύνουμε το φαγητό. Σκεπάζουμε το ταψί μας με 
λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 2 ώρες ή μέχρι 
να μαλακώσει το κρέας. Ξεσκεπάζουμε το σκεύος, πασπαλίζουμε με 
το υπόλοιπο θυμάρι, ανακατεύουμε απαλά τις πατάτες, γυρίζουμε τα 
κομμάτια του κρέατος και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου άλλα 20 
λεπτά, μέχρι να ροδίσουν καλά και οι πατάτες και το αρνί.Καλη Ανά-
σταση. Καλό Πάσχα.

 ª • 4 κιλά αρνί, κατά προτίμηση 
σπάλα και μπούτι, κομμένο σε 
μερίδες και καλά πλυμένο

 ª • 1½ κ ιλό πατάτ ε ς,  καθαρι-
σμένες και κομμένες κυδωνά-
τες

 ª • 5 σκελίδες σκόρδου (ή όσο 
σ κό ρ δ ο  θ έ λο υμ ε  κα ι  α ν τ έ -
χουμε), καθαρισμένες και κομ-
μένες σε φετάκια

 ª • τα φυλ λαράκ ια από 7 -  8 
κλωνάρια

 ª • φρέσκ ια ρίγανη, ψ ιλοκομ-
μένα, ή 3 κουτ. σούπας ρίγανη 

ξερή, τριμμένη
 ª • 1  κο υ τ .  σ ο ύ π α ς  θ υ μ ά ρ ι 

ξερό, τριμμένο
 ª • 3 φύλλα δάφνης 
 ª • 2 κουτ. σούπας μουστάρδα 
 ª • ξύσμα από 1 λεμόνι 
 ª • χυμός από 2 λεμόνια (ή όσο 

λεμόνι μάς αρέσει)
 ª • Μισή φλυτζάν ι λευκό ξηρό 

κρασί
 ª • 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
 ª • αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
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.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτι-
ώνεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευ-
κολύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικο-
νομικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες 
όμως έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολο-
γικό 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. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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 
συντρόφους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο 
λογικοί στην οικονομική σας διαχείριση. 
Στον επαγγελματικό τομέα θα αλλάξουν τα 
πράγματα προς όφελός σας. 

ΛΕΩΝ
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!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
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 προσφέρει 

ευχάριστες στιγμές όμως 
μπορεί εύκολα να γκρε-

μίσει όσα πολύ εύκολα 
φτιάξατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
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 περισ-
σότερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά 

σας οι πολύ καλές μέρες αυτού του μήνα 
επιτρέπουν επιτυχημένες συμφωνίες και 
συναλλαγές. Η εποχή είναι ιδανική για 
να οργανώσετε τα οικονομικά σας και να 
προγραμματίσετε 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.

ΙΧΘΕΙΣ
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.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που περνούσε δύσκολα σκε-
φτόταν πως θα εξοικονομήσει μερικά χρήματα. 
«Το πήρα απόφαση θα βγω στο πεζοδρόμιο» λέει 
η  γυναίκα. «Τι να κάνεις στο πεζοδρόμιο στην ηλικία 
σου καημένη; Όπως έχεις γίνει θα σε διώξει και το 
πεζοδρόμιο» της λέει ο άντρας της γελώντας.
«Καλά εγώ θα βγω και θα δεις» του λέει αυτή πικαρι-
σμένη. «Τα ξημερώματα γυρνάει πίσω και πετάει στα 
μούτρα του άντρα της 30€».
«Μη μου πεις πως βρέθηκε έστω και ένας άντρας 
που σε ήθελε» της λέει αυτός έκπληκτος. «Ένας μόνο; 
Τριάντα!» του λέει αυτή.

Μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο κλα-
μένη και ζητάει κινίνο από τον φαρμακοποιό. 
Την βλέπει ο φαρμακοποιός και την ρωτάει: 
«Κυρία μου τι το θέλετε το κινίνο;» «Τι σας 
νοιάζει εσάς…» του λέει.
«Αυτό είναι δηλητήριο κυρία μου, δεν μπο-
ρούμε να δίνουμε σε όποιον μας ζητάει…» 
«Να σκοτώσω τον άντρα μου θέλω» του λέει 
νευριασμένα. «Τόσο το χειρότερο. Δεν θα 
γίνω εγώ συνεργός σε ένα έγκλημα» της λέει 
με ανεβασμένο τόνο.Τότε αυτή βγάζει από 
την τσάντα της μία φωτογραφία με τον άντρα 
της στο κρεβάτι με τη γυναίκα του φαρμακο-
ποιού και του τη δείχνει. Την παίρνει αυτός 
στα χέρια του, την κοιτάει και της λέει: «Γιατί 
δε μου είπατε πως έχετε συνταγή…»

Πηγαίνει ένας στον ψυχολόγο σε έξαλλη 
κατάσταση.
«Τι συμβαίνει αγαπητέ μου;» ρωτάει ο για-
τρός. «Η γυναίκα μου με απατά με τον πρώτο 
τυχόντα, θα τη σκοτώσω» «Ηρεμήστε αγα-
πητέ μου και πείτε μου τι συμβαίνει» «Η 
γυναίκα μου είναι νέα και όμορφη. Είναι 
γυμνασμένη, έχει καμπύλες και πόδι 2 μέτρα. 
Από όπου περνάει γυρίζουν όλοι και την κοι-
τάνε…» «Συνεχίστε» λέει ο γιατρός. «Την 
παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες και 
κάθε βράδυ το σκάει και πηγαίνει στο μπα-
ράκι που είναι απέναντι από το σπίτι μας και 
το κάνει στις τουαλέτες με όποιον την φλερτά-
ρει… θα τη σκοτώσω» «Ηρεμήστε αγαπητέ 
μου, ηρεμήστε… και πείτε μου που ακριβώς 
είναι αυτό το μπαράκι…»

Ρωτάει ο άνδρας τη γυναίκα του:
«Γυναίκα άκουσες τα νέα μέτρα;»
«Επίπονα!!!»
«Ποιον επίπωνες;»

Λέει η σύζυγος στον σύζυγο:
– Αγάπη μου είδες πουθενά το βιβλίο 
«Πως να έχετε μακροζωία»;
– Ναι, το ‘χω κλειδώσει στο γραφείο μου.
– Και γιατί το κλείδωσες;
– Προχθές είδα και το ξεφύλλιζε η μάνα 
σου!
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Τέχνη, φωτογραφία και 
μόδα είναι τα τρία πεδία 
των μαθημάτων που θα 
περιλαμβάνουν ηχητικές 
συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, 
σχεδιαστές και επιμελητές, 
καθώς και αναλύσεις και 
ασκήσεις

Τ
ο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης της Νέας Υόρκης 
(MoMA) προσφέρει την 
περίοδο της απομόνωσης 

λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού δωρεάν μαθήματα online 
προσαρμοσμένα για ένα ευρύτε-
ρο κοινό.
Τέχνη, φωτογραφία και μόδα είναι 
τα τρία πεδία των μαθημάτων που 
θα περιλαμβάνουν ηχητικές συνε-
ντεύξεις με καλλιτέχνες, σχεδια-
στές και επιμελητές, καθώς και 
αναλύσεις και ασκήσεις.
«Η μόδα ως σχέδιο», «Βλέποντας 
μέσα από τη φωτογραφία», «Στο 
στούντιο: αφηρημένη μεταπο-
λεμική ζωγραφική», «Μοντέρνα 
τέχνη και ιδέες» και «Τι είναι η 
σύγχρονη τέχνη;» είναι τα θέματα 
στα οποία καλούνται να εμβαθύ-
νουν οι συμμετέχοντες.
Η ενότητα «Η μόδα ως σχέδιο» 
επικεντρώνεται σε μια επιλογή 
πάνω από 70 ενδυμάτων και αξε-
σουάρ απ’ όλο τον κόσμο, από τα 

αφρικανικά kente έως τα τζιν και 
τα φορέματα με 3D σχέδια.
Το μάθημα «Στο στούντιο: αφη-
ρημένη μεταπολεμική ζωγρα-
φική» προσφέρει μία σε βάθος 
ματιά στα υλικά, τις τεχνικές και τη 
σκέψη επτά καλλιτεχνών της Σχο-
λής της Νέας Υόρκης, Γουίλεμ ντε 
Κούνινγκ, Γιαχόι Κουσάμα, Άγκνες 
Μάρτιν, Μπάρνετ Νιούμαν, Τζάκ-
σον Πόλοκ, Αντ Ράινχαρτ και 
Μαρκ Ρόθκο.
Για όσους ενδιαφέρονται να 
μάθουν περισσότερα γ ια τη 
μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη 
έ χε ι σχεδιασ τε ί το μάθημα 

«Μοντέρνα Τέχνη και Ιδέες» 
με επιμέρους θέματα Μέρη και 
Χώροι, Τέχνη & Ταυτότητα, Μετα-
μόρφωση Καθημερινών Αντικει-
μένων και Τέχνη & Κοινωνία.
Στο μάθημα «Τι είναι σύγχρονη 
τέχνη;» αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες 
και σχεδιαστές απ’όλο τον κόσμο 
θα μιλήσουν για τις δημιουργικές 
διαδικασίες, τα υλικά και τις πηγές 
έμπνευσής τους και θα παρου-
σιαστούν περισσότερα από 70 
έργα από τη δεκαετία του ’80 έως 
σήμερα.
Το μάθημα «Βλέποντας μέσα από 
τη φωτογραφία» αποτελεί από-

πειρα γεφύρωσης του χάσμα-
τος ανάμεσα στη θέαση και στην 
πραγματική κατανόηση φωτογρα-
φιών με την εισαγωγή διαφορε-
τικών ιδεών, προσεγγίσεων και 
τεχνολογιών. Στο μάθημα θα εξε-
ταστούν οι τρόποι με τους οποίους 
η φωτογραφία έχει χρησιμοποιη-
θεί καθ ‘όλη τη σχεδόν 180χρονη 
ιστορία της: ως μέσο καλλιτεχνι-
κής έκφρασης, ως εργαλείο για 
την επιστήμη και την έρευνα, ως 
μέσο τεκμηρίωσης, ως αφήγηση 
και καταγραφή ιστοριών, ως τρό-
πος επικοινωνίας και κριτικής στην 
οπτική κουλτούρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ι κι αν η θανάσιμη απειλή του κορω-
νοϊού έχει βάλει σε καραντίνα το με-
γαλύτερο μέρος του πλανήτη, στην 
Αίγυπτο συνεχίζονται, και μάλιστα 

πυρετωδώς, οι εργασίες για την ολοκλήρω-
ση του νέου Μουσείου του Καϊρου, γνωστού 
και ως Μουσείου της Γκίζας.  Παρά το γεγο-
νός ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ 
Αλ Σίσι ανακοίνωσε προ ημερών πως ανα-
βάλλονται για το 2021 τα εγκαίνια, τα οποία 
είχαν προγραμματοστεί για τα τέλη του 2020, 
εκατοντάδες άνθρωποι, από συντηρητές έρ-
γων τέχνης μέχρι απλούς εργάτες, προσέρ-
χονται καθημερινά στους χώρους του τερά-
στιου μουσείου, άλλοι φορώντας μάσκες κι 
άλλοι πάλι όχι, και  δουλεύουν εντατικά προ-
κειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτη-
τες εργασίες. Οι κυβερνητικοι παράγοντες, 
βέβαια, ζήτησαν την τήρηση όλων των απα-
ραίτητων μέτρων για την προστασία των ερ-
γαζόμενων, αλλά ποιος μπορεί να ελέγξει τί 
ακριβώς συμβαίνει στα άδυτα ενός αχανούς 
εργοταξίου;
Βλέπετε, η ολοκλήρωση του μεγαλειώδους 
αυτού έργου, το οποίο πήγαινε από αναβολή 
σε αναβολή, δεδομένου ότι ο αρχικός προ-

γραμματισμός ήταν να ανοίξει τις πύλες του 
το 2015, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για 
την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Οι προβλέψεις 
τους κάνουν λόγο για χιλιάδες επισκέπτες, 
σε καθημερινή βάση, κατακόρυφη αύξηση 
του τουρισμού, πλήθος χορηγών και φυσικά 
υπέρογκα κέρδη. Για κάποιους άλλους, πάλι, 
σηματοδοτεί, το αποκορύφωμα της ματαιο-

δοξίας.
Η αλήθεια είναι πως πρόκειται πράγματι για 
ένα εντυπωσιακό μουσείο. Η έκτασή του 
φθάνει τα 500.000 τ.μ., αριθμός που του εξα-
σφαλίζει, δικαιωματικά, τον τίτλο του μεγα-
λύτερου αρχαιολογικού μουσείου σε ολό-
κληρο τον κόσμο, ενώ ακριβώς 50.000 είναι 
τα πολύτιμα εκθέματα που θα φιλοξενήσει.

Πέθανε ο 
Περικλής 
Κοροβέσης 

Μια σημαντική απώλεια μετρά 
η ελληνική λογοτεχνία καθώς 
έφυγε από τη ζωή ο λογοτέχνης 
Περικλής Κοροβέσης όπως 
μετέδωσε ο ραδιοφωνικός 
σταθμός «Στο Κόκκινο».
Ο Περικλής Κοροβέσης γεννή-
θηκε στις 20 Ιουλίου 1941 στο 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας.
Σπούδασε Θέατρο με τον Δημή-
τρη Ροντήρη, σημειολογία με 
τον Ρολάν Μπαρτ και παρακο-
λούθησε μαθήματα των Πιερ 
Βιντάλ-Νακέ, Μαρσέλ Ντετιέν, 
Κορνήλιου Καστοριάδη και 
άλλων στο Παρίσι.
Από μικρή ηλικία μετείχε στο 
μαχητικό δημοκρατικό κίνημα 
της αριστεράς και την περίοδο 
της Χούντας φυλακίστηκε και 
εξορίστηκε
Το πρώτο και πιο γνωστό του 
βιβλίο ηταν οι Ανθρωποφύ-
λακες (1969), όπου περιγρά-
φονται τα βασανιστήρια στα 
οποία προέβαινε η Χούντα των 
Συνταγματαρχών και η προ-
σωπική του εμπειρία. Αρχικά 
κυκλοφόρησε κρυφά, αλλά 
αργότερα μεταφράστηκε σε 
πολλές γλώσσες.
Στη συνέχεια δημοσίευσε και 
άλλα βιβλία, όπως Αριστερή 
Ανακύκλωση, Παράπλευρες 
καθημερινές απώλειες, Γυναί-
κες ευσεβείς του πάθους, Η 
πολιτική βία είναι πάντοτε 
φασιστική, Στο κέντρο του 
περιθωρίου, κλπ.
Εκτός από πεζά, συνέγραψε και 
θεατρικά (πχ. Tango Bar), αλλά 
και παιδικά έργα.
«Είμαι φτωχός σε υλικά αγαθά, 
αλλά πλούσιος σε εμπειρίες» 
συνήθιζε να λέει μ’ εκείνο το 
χαμόγελο του ανθρώπου που 
έζησε τη ζωή του ακριβώς 
όπως ήθελε, μακριά από αγκυ-
λώσεις και περιορισμούς κάθε 
είδους. Υπήρξε πάντα η δια-
φορετική φωνή μέσα στο πλή-
θος, εκείνος που δεν συμβι-
βαζόταν με το περίπου, γιατί 
πίστευε βαθιά στο πλήρες, 
αλλά κι αυτός που αντιτάχθηκε 
σθεναρά σε κάθε είδους εξου-
σία, κοινωνική, πολιτική, ιδε-
ολογική.

Δωρεάν online μαθήματα τέχνης από το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης

Νέο Μουσείο Αιγύπτου: Συνεχίζονται 
πυρετωδώς οι προετοιμασίες
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H 
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δεν μπήκε στην 
ουσία της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας, που 
ζητούσαν και επιδίωκαν ΠΑΟΚ και Ξάνθης 
κρίνοντας, μετά την Πειθαρχική της Λίγκας, 

δεσμευτική την εισήγηση της ΕΕΑ.
Έτσι κατά την τελευταία συνεδρίαση της με ψήφους 
2-1 αποφάσισε να διατηρήσει οριστικά την ποινή 
αφαίρεσης 7 βαθμών για ΠΑΟΚ και 12 βαθμών για 
Ξάνθη.
Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωσή της Επιτροπής ανα-
φέρονται τα εξής:
Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της συνε-
δρίαση, έλαβε, μεταξύ άλλων,  τις ακόλουθες απο-
φάσεις.
Απόφαση 20/2020: Συνεκδικάζει την με αριθ. 
πρωτ. 8660/9.3.2020 έφεση της «Α.Ο. 
ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ», την με αριθμ. πρωτ. 
8674/9-3-2020 έφεση της «ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ», την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8707/9-
3-2020 έφεση της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ», την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8648/9-3-
2020 έφεση της «ΠΑΕ Α.Ε.Λ.», την υπ’ 
αριθμ. 9012/11.3.2020 παρέμβαση της 
«ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 9013/11.3.2020 παρέμβαση της «ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Απορρίπτει ομόφωνα τις ως άνω 
παρεμβάσεις της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Δέχεται ομό-
φωνα τύποις τις ως άνω εφέσεις. Απορρίπτει, κατά 
πλειοψηφία, ως κατ΄ ουσίαν αβάσιμες τις ως άνω εφέ-
σεις της «Α.Ο. ΞΑΝΘΗ» και της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ». Δέχε-
ται ομόφωνα ως κατ΄ ουσίαν βάσιμες τις ως άνω εφέ-
σεις της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και της «ΠΑΕ Α.Ε.Λ.». 
Εξαφανίζει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 95/5.3.2020 ορι-
στική απόφαση του Πρωτοβαθμίου Μονομελούς 
Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 
καθ΄ο μέρος απερρίφθησαν οι κύριες παρεμβάσεις 
που άσκησαν πρωτοδίκως οι «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» 
και «ΠΑΕ Α.Ε.Λ.». Κρατεί και δικάζει επί των ως άνω 
παρεμβάσεων. Δέχεται κατά πλειοψηφία ως εν μέρει 
κατ΄ουσίαν βάσιμες τις ως άνω κύριες παρεμβάσεις 
των «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και «ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
Απόφαση 21/2020: Συνεδικάζει την με αριθ. πρωτ. 
8661/9.3.2020 Έφεση της «Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ», την με 
αριθμ. πρωτ. 8705/9-3-2020 έφεση της «ΠΑΕ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ», την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8714/9-3-2020 
έφεση της «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» και την υπ’ αριθμ. 

9011/11.3.2020 παρέμβαση της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΣ». Απορρίπτει ομόφωνα την ως άνω παρέμ-
βαση της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Δέχεται ομόφωνα 
τύποις τις ως άνω εφέσεις. Απορρίπτει κατά πλειο-
ψηφία ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη την έφεση της «Α.Ο. 
ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ» και ομόφωνα ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη 
την έφεση της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Δέχεται ομό-
φωνα ως κατ΄ ουσίαν βάσιμη την ως άνω έφεση της 
«ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ». Εξαφανίζει εν μέρει την υπ’ 
αριθμ. 93/5.3.2020 οριστική απόφαση του Πρωτο-
βαθμίου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER 
LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ καθ΄ο μέρος απορρίφθηκε η 
κύρια παρέμβαση που άσκησε πρωτοδίκως η «ΠΑΕ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ». Κρατεί και δικάζει επί της ως άνω 

παρεμβάσεως. Δέχεται κατά πλειοψηφία ως 
εν μέρει κατ΄ουσίαν βάσιμη την ως άνω 

κύρια παρέμβαση της «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΣ».
Απόφαση 16/2020: Απορρίπτει την 
έφεση του κ. Ευάγγελου Αγγελάκη 
κατά της υπ. αριθμ. 2/2020 απόφασης 
της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Ο ΠΑΟΚ φτάνει ως το τέλος και 
προσφεύγει στο CAS

Oι «ασπρόμαυροι» στρέφονται στο CAS, μετά και 
την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να διατηρήσει 
την ποινή αφαίρεσης 7 βαθμών από τον ΠΑΟΚ για 
την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας.
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποφάσισε να μη μπει 
στην ουσία της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας και με 
ψήφους 2-1 διατήρησε την πρωτόδικη ποινή της 
αφαίρεσης 7 βαθμών (που ισχύει για το τρέχον πρω-
τάθλημα) για τον ΠΑΟΚ.
Στη Μικράς Ασίας όλο αυτό το διάστημα περίμεναν οι 
τρεις δικαστές της ΕΠΟ να μπουν στην ουσία της υπό-
θεσης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε σε δεύτερο 
βαθμό. Οι Εφέτες δεν εκδίκασαν την υπόθεση στην 
ουσία της, διατηρώντας την πρωτόδικη απόφαση, 
ουσιαστικά έκριναν και αυτοί με τη σειρά τους ως 
δεσμευτική την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού.
Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο 
CAS και σύμφωνα με πληροφορίες θα το πράξει ανα-
ζητώντας τη δικαίωσή του σε ανώτατο βαθμό από το 
αθλητικό δικαστήριο.
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Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, με ψήφους 2-1, διατήρησε την ποινή αφαίρεσης 7 βαθμών από 
τον ΠΑΟΚ και 12 βαθμών από την Ξάνθη, που έχουν επιβληθεί πρωτόδικα από την Πειθαρχική 
Επιτροπή της Superleague.

Οριστικό από επιτροπή Εφέσεων: 
-7 ο ΠΑΟΚ, -12 η Ξάνθη! Η Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ποινές σε ΠΑΕ ΑΕΚ και 

Δημήτρη Μελισσανίδη για όσα έγιναν στον ημιτελικό Κυπέλλου με τον 
Άρη.
Έπειτα από τα όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, τόσο η ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και ο Δημήτρης Μελισ-
σανίδης είχαν απολογηθεί, με την Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ να ανα-

κοινώνει την Τετάρτη (15/4) τις ποινές.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και πρό-
στιμο 68.000 ευρώ, ενώ στον Δημήτρη Μελισσανίδη επιβλήθηκε απαγόρευση 
εισόδου εντός των ορίων όλων των γηπέδων της ελληνικής επικράτειας για 
οκτώ μήνες και χρηματική ποινή ποσού 20.000 ευρώ.
Αναλυτικά η απόφαση:
Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε τις 
εξής αποφάσεις.
Απάλλαξε τον Δημήτριο Μελισσανίδη για το πειθαρχικό αδίκημα που προβλέ-
πεται στα άρθρα 12, 11 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1γ του Πει-
θαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Κήρυξε, κατά τα λοιπά, την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον Δημή-
τριο Μελισσανίδη πειθαρχικά ελεγκτέους για τα αναλυτικά αναφερόμενα στο 
σκεπτικό πειθαρχικά αδικήματα.
Επέβαλε στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ: ι) συνολική χρηματική ποινή ποσού εξή-
ντα οκτώ χιλιάδων (68.000) ευρώ και ιι) ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεα-
τές για δύο (2) αγωνιστικές, εκτιτέα από την πρώτη, μετά την επιβολή της αγω-
νιστική ημέρα, κατά την οποία είναι γηπεδούχος.
Επέβαλε στον εγκαλούμενο Δημήτριο Μελισσανίδη, αξιωματούχο, τις ποινές: 
ι) της απαγόρευσης εισόδου εντός των ορίων όλων των γηπέδων της ελληνι-
κής επικράτειας για οκτώ (8) μήνες και ιι) της χρηματικής ποινής ποσού είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ, της εγκαλουμένης ΠΑΕ ευθυνόμενης εις ολόκληρον 
με τον ως άνω εγκαλούμενο.
Απειλεί σε βάρος της εγκαλουμένης ΠΑΕ χρηματική ποινή ποσού είκοσι χιλιά-
δων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης 
εισόδου εντός των ορίων όλων των γηπέδων της ελληνικής επικράτειας, που 
επιβλήθηκε στον ως άνω  εγκαλούμενο (αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας ΑΕΚ-Άρης).
Επέβαλε στονΔιονύσιο Κορωνιό, εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλουμένου 
σωματείου με την επωνυμία «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961», τις εξής ποινές: (i) χρη-
ματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ (834€), του πρώτου εγκα-
λουμένου σωματείου ευθυνομένου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις 
ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό 
χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Aπειλεί σε βάρος του  πρώτου εγκαλουμένου 
σωματείου με την επωνυμία  «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961» χρηματική ποινή ποσού 
χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης της  
ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) 
ημέρες, που επιβλήθηκε στον δεύτερο εγκαλούμενο (αγώνας Γ’ Εθνικής Ζάκυν-
θος-Παναργειακός).
Απάλλαξε το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΑΟ» από 
την αποδιδόμενη πειθαρχική παράβαση (αγώνας Γ’ Εθνικής Νέα Αρτάκη-Ρό-
δος).
Απάλλαξε το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕ-
ΡΑΣ» της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κήρυξε το εγκαλούμενο 
σωματείο με την επωνυμία «ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΟΝ 2014» πειθαρχικώς ελεγκτέο 
για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική 
παράβαση. Επέβαλε στο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «ΤΗΛΥΚΡΑ-
ΤΗΣ ΑΟΝ 2014» χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ (αγώνας 
Γ’ Εθνικής Ναυπακτιακός-Τηλυκράτης).

Δύο αγωνιστικές στην ΑΕΚ, 
απαγόρευση εισόδου για 
οκτώ μήνες σε Μελισσανίδη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Η 
2η Σύνοδος όλων των Δι-
οικήσεων των Εθνικών Α-
θλητικών Κέντρων της χώ-
ρας, τα οποία εποπτεύο-

νται από τη Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού, πραγματοποιήθηκε σήμερα 
Μεγάλη Τετάρτη με τον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέ-
ρη Αυγενάκη και περισσότερους από 
100 συμμετέχοντες, μέσω τηλεδιά-
σκεψης. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη 
στην ιστορία είχε διεξαχθεί πριν την 
κρίση με τον κορονοϊό, την Κυρια-
κή 23 Φεβρουαρίου, στο αμφιθέα-
τρο του Διοικητηρίου του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου 
Κοσμά. Σκοπός της τότε ήταν ο καλύ-
τερος συντονισμός και η προτεραιο-
ποίηση των δράσεων, σε κρίσιμους 
τομείς λειτουργίας και ουσιαστικής 
αξιοποίησης των αθλητικών εγκατα-
στάσεων. Έτσι ώστε, με άμεσο 
τρόπο, να λύνονται ζητήμα-
τα της καθημερινότητας, 
να υπάρξει ακόμα κα-
λύτερη σύνδεση των α-
θλητικών υποδομών με 
την κοινωνία, αλλά και 
μεσομακροπρόθεσμα να 
μεγιστοποιηθεί το όφε-
λος για τους αθλουμένους 
και τους πολίτες.
Σκοπός της τρίωρης Συνόδου της 
Μεγάλης Τετάρτης ήταν η πανελλα-
δική προετοιμασία για την επανεκκί-
νηση της λειτουργίας των αθλητικών 
υποδομών και οι προτάσεις για την 
κλιμάκωση δράσεων μόλις επιτραπεί 
η αθλητική δραστηριότητα από την 
ειδική επιτροπή των επιστημόνων. 
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού συνε-
χάρη τους προέδρους και τα μέλη 
των διοικήσεων, τακτικά και ανα-
πληρωματικά, τα οποία παρότι προ-
σφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους, 
δουλεύουν επαγγελματικά και με 
συνέπεια, τιμώντας την εμπιστοσύνη 
του Πρωθυπουργού και τη δική του. 
Σημείωσε ότι εκπροσωπούν διοικη-
τικά και ως «δορυφόροι» την αθλη-

τική πολιτική στα μέρη τους και πρέ-
πει να αποτελούν σημείο αναφοράς 
για τις κατά τόπους, αθλητικές δρά-
σεις αφήνοντας θετικό αποτύπωμα 
στην τοπική κοινωνία με τη δραστη-
ριότητα και τη διαχείριση των αθλη-
τικών υποδομών.
Ακολούθως ο Λευτέρης Αυγενά-
κης, αναφέρθηκε αναλυτ ικά σ τα 
γρήγορα αντανακλαστικά του Υφυ-
πουργείου και στην σειρά προλη-
πτικών ενεργειών που έγιναν προ-
τού καν κλιμακωθεί στη χώρα μας ο 
Covid-19 (απολυμάνσεις εγκαταστά-
σεων, επιστολή σε Δήμους να πρά-
ξουν το ίδιο, πρόβλεψη για κεκλει-
σμένων των θυρών αγώνες, μέριμνα 
εξαίρεσης των προετοιμαζόμενων 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από 
τα μέτρα απαγόρευσης των άσκο-
πων μετακινήσεων προτού καν να 

το ζητήσει η ΔΟΕ) και ζήτησε 
την ίδια επαγρύπνηση και 

ταχύτα τα αν τανακ λα-
στικά από όλους όταν 
θα επιτραπεί η επανεκ-
κίνηση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων στην 

χώρα. 
Αναφορά έγινε και στη 

συμφωνία με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση για τα 
κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ, 
μέσω των οποίων θα απορροφη-
θούν στα ΕΑΚ 249 εργαζόμενοι, δια-
φόρων ειδικοτήτων και 350 γυμνα-
στές σε 147 δήμους. Ο κ. Αυγενάκης, 
κατόπιν, επανέλαβε το σύνθημα «να 
μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαι-
ρία» και ο λόγος πέρασε στις διοι-
κήσεις για προτάσεις και παρατη-
ρήσεις επί πακέτου δράσεων μόλις 
ο αγώνας ενάντια στον κορωνοϊό 
καταστεί νικηφόρος, τόσο για την 
περαιτέρω αναβάθμιση των εγκατα-
στάσεων προς όφελος της αθλητικής 
οικογένειας όσο και για να «ανοί-
ξουν» περισσότερο στις τοπικές κοι-
νωνίες.

Τηλεσύνοδος για την 
επανεκκίνηση της αθλητικής 
λειτουργίας

Mια υπόθεση που δεν συναντούμε 
συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
και  απαντήσεις σχετικά με την 
πιθανή προσφυγή του ΠΑΟΚ 
στο CAS μετά την απόφαση της 
Επιτροπής Εφέσεων για το θέμα της 
πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη.

Τ
ι θα γίνει αν αρχίσουν τα play offs 
και ο Γιάννης Καλπαζίδης δεν έχει 
πωλήσει το προπονητικό κέντρο 
και το ξενοδοχείο που αγόρασε α-

πό τους ιδιοκτήτες την ΠΑΕ Ξάνθη, ουδείς 
γνωρίζει. Διίστανται οι απόψεις των νομι-
κών. Το ίδιο ισχύει και για το τι μπορεί να 
συμβεί σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη αν αρχίσει το 
επόμενο πρωτάθλημα, η ποινή για την πο-
λυϊδιοκτησία δεν έχει αλλάξει, η καταδίκη 
των δύο ομάδων παραμένει εν ισχύ και ο 
Καλπαζίδης παραμένει ιδιοκτήτης των ε-
γκαταστάσεων της ΠΑΕ Ξάνθη. Ολα αυτά 
θα ξεκαθαριστούν εντός των επόμενων 
μηνών, ενδεχομένως και μετά την απόφα-
ση του CAS, εφόσον ο ΠΑΟΚ προσφύγει 
στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο. Ποια 
είναι, όμως, τα επόμενα βήματα στην υ-
πόθεση ενόψει της προσφυγής του Δικέ-
φαλου του Βορρά; Το gazzetta.gr επιχει-
ρεί να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα... 
Μέχρι πότε έχει δικαίωμα να καταθέσει 
προσφυγή στο CAS o ΠΑΟΚ;
Εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.
Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση;
Ουδείς το γνωρίζει, αλλά η υπόθεση δεν 
έχει χαρακτήρα «κατεπείγοντος», όπως 
επί παραδείγματι για υποθέσεις εν μέσω 
Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Ολυμπιακών 
Αγώνων κατά τη διάρκειά τους.
Ποιο χρονικό πλαίσιο μπορεί να τεθεί 
για την υπόθεση;
Δεν υπάρχει ορισμένο χρονικό πλαί-
σιο. Μπορεί η απόφαση να εκδοθεί τον 
Αύγουστο, μπορεί και τον Οκτώβριο ή τον 
Νοέμβριο. Θα παίξει ρόλο πότε θα γίνει η 
εκδίκαση.
Εχει δικαίωμα κάποια πλευρά ή και 
όλες μαζί να αιτηθούν έκδοση απόφα-
σης μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο;
Ναι και αν γίνει αυτό υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να ικανοποιηθεί το αίτημά 

τους αν τεκμηριώνεται με ισχυρές λογι-
κές αιτίες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εκδί-
δεται πρώτα η απόφαση και καθυστερεί η 
έκδοση του σκεπτικού της.
Πώς αποφασίζεται η σύνθεση του δικα-
στηρίου;
Δίνεται λίστα με arbitrators στα δύο μέρη 
και επιλέγουν από έναν. Το τρίτο μέλος 
ορίζεται από το CAS. Στην προκειμένη 
περίπτωση, αν καταθέσει προσφυγή ο 
ΠΑΟΚ, θα οριστεί ένας με επιλογή της 
ΕΠΟ, ένας με επιλογή του ΠΑΟΚ και ένας 
από το CAS.
Με βάση ποιο Δίκαιο θα κρίνει την 
υπόθεση το CAS;
Με βάση το ελληνικό Δίκαιο. Αν το CAS 
διαπιστώσει κενό νόμου, θα εκδικάσει με 
βάση το ελβετικό Δίκαιο, αλλά δεν φαίνε-
ται πιθανό κάτι τέτοιο.
Θα εξετάσει την υπόθεση από την αρχή 
ή θα κρίνει την απόφαση της Επιτροπής 
Εφέσεων της ΕΠΟ;
Ουδείς το γνωρίζει. Μπορεί να ζητήσει 
όλα τα στοιχεία ή και περισσότερα στοι-
χεία και να την εξετάσει από την αρχή, 
μπορεί και να αξιολογήσει μόνο την από-
φαση της Επιτροπής Εφέσεων.
Υπάρχει περίπτωση να αποφασίσει 
βαρύτερη ποινή για τον ΠΑΟΚ και την 
Ξάνθη;
Όχι, διότι το CAS θα κρίνει βάσει της 
ελληνικής νομοθεσίας, η οποία μετά την 
«τροπολογία Γεραπετρίτη» δεν προβλέ-
πει υποβιβασμό για υποθέσεις πολυϊδι-
οκτησίας.
Θα εξεταστούν μάρτυρες από όλες τις 
πλευρές ή θα κατατεθούν μόνο εγγρά-
φως τα στοιχεία;
Το λογικό είναι να εξεταστούν μάρτυρες 
από όλες τις πλευρές. Θα είναι αλλόκοτο 
αν δεν κληθούν για ‘hearing’ οι δικηγό-
ροι των αντίδικων. Ωστόσο αυτό δεν είναι 
απολύτως βέβαιο, είναι στη δικαιοδοσία 
των arbitrators να αποφασίσουν. Θα κλη-
θούν και τα εμπλεκόμενα μέρη να απαντή-
σουν για το αν επιθυμούν να εξεταστούν 
μάρτυρες.   
Πώς ενδέχεται να επηρεάσει η απαγό-
ρευση ταξιδιών την υπόθεση;  
Δεν προκύπτει πρόβλημα, το CAS έχει 
εξετάσει πολλές υποθέσεις με τηλε-δια-
σκέψεις στην προ κορονοϊού εποχή.

Υπόθεση ΠΑΟΚ - Ξάνθης: Δέκα 
ερωτήσεις - απαντήσεις για το τι 
θα γίνει στο CAS
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Νερς: Από την Αγγλία και τις σκέψεις 
παραίτησης στην κορυφή του ΝΒΑ

Ο 
Νικ Νερς είναι πρωταθλητής του 
ΝΒΑ ως προπονητής των Τορόντο 
Ράπτορς, αλλά είχε σκεφτεί να τα 
παρατήσει όταν κοούτσαρε στην 

Αγγλία. Οι Ράπτορς, με ηγέτη τον Καουάι Λέο-
ναρντ, σημείωσαν πέρσι την μεγάλη έκπληξη 
και κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο 
ΝΒΑ για το 2019. «Αρχιτέκτονας» της ομάδας 
ήταν ο Νικ Νερς, που είχε μόλις προαχθεί στη 
θέση του head coach, έπειτα από μία 5ετία ως assistant.
Ο Νερς τα πήγε περίφημα, το έργο του αναγνωρίστηκε και πλέον θεωρείται ένας από τους 
κορυφαίους προπονητές στον «μαγικό κόσμο». Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, όμως, 
πέρασε από πολλά στάδια και στο ξεκίνημα της καριέρας του προπονούσε αγγλικές ομά-
δες. Σε συνέντευξή του, μάλιστα, παραδέχθηκε πως τότε είχε σκεφτεί να τα παρατήσει: 
«Όταν προπονούσα στην Αγγλία, υπήρχε μία περίοδος που η ομάδα μου είχε ρεκόρ 8-8 
και δεν ήξερα αν είμαι καλός σε αυτή τη δουλειά. Πήγα στο σπίτι, σημείωσα τέσσερα 
πράγματα που πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω, αλλά ακόμη κι αυτά μου φαίνονταν 
σκ*τά. Κατάλαβα ότι πρέπει να μάθω να κοουτσάρω».

Νεκρός 25χρονος παίκτης του χόκεϊ

Ο 
Colby Cave, ο 25χρονος παίκτης των 
Edmonton Oilers, άφησε την τελευταία 
του πνοή στις 11 Απριλίου. Την ανα-
κοίνωση του θανάτου του νεαρού παί-

κτη έκανε η ομάδα ανακοινώνοντας επίσης ως αι-
τία θανάτου το εγκεφαλικό επεισόδιο. Λίγες μέρες 
πριν είχε διακομισθεί στο νοσοκομείο Sunnybrook 
Hospital στο Toronto με κρανιοεγκεφαλική αιμορα-
γία. Τότε οι γιατροί του έκαναν αμέσως εγχείρηση 
αφαιρώντας του κύστη που προκαλούσε πίεση στα 
εγκεφαλικά του κύτταρα. Από τότε ο νεαρός είχε πέ-
σει σε κώμα, ενώ το Σάββατο με το δεύτερο εγκεφα-
λικό επεισόδιο άφησε την τελευταία του πνοή.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Πολύ πιθανό να αναβληθεί και 
το Toronto Masters

Ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Tennis Canada, Μάικλ 
Ντάουνι, παραδέχτηκε ότι η διορ-
γάνωση βρίσκεται σε κίνδυνο και 

είναι πιθανό να μη διεξαχθεί φέτος, λόγω του 
κορωνοϊού. «Είναι πολύ λυπηρό που δεν θα 
διεξαχθεί το Μόντρεαλ φέτος. Το τουρνουά 
μας είναι από τα καλύτερα στον κόσμο και 
προσελκύει ετησίως περί τα 200.000 άτομα. 
Θέλαμε να δούμε την Μπιάνκα (Αντρέσκου) 
να επιστρέφει ως πρωταθλήτρια αλλά η υ-
γεία και η ασφάλεια των Καναδών πρωτεύει.
Για να είμαι ειλικρινής, και το Τορόντο κινδυ-

νεύει πολύ. Δεν μπορείς να προβλέψεις αν θα γίνει το τουρνουά αλλά μπορείς να πεις με 
ασφάλεια ότι είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όταν μιλάμε για social distancing, 
είναι δύσκολο να διεξάγεις τουρνουά με παρουσία 25.000 ανθρώπων σε ένα μέρος», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Για τις οικονομικές συνέπειες που έχει για ένα τουρνουά τέτοιου βεληνεκούς, η ακύρωση 
του, τόνισε: «Είναι ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Το 94% των εσόδων μας έρχεται από 
το κοινό που μας κάνει την τιμή να παρακολουθήσει το τουρνουά. Βοηθάει και η κυβέρνηση 
του Καναδά αλλά η βοήθεια αυτή είναι μόνο το υπόλοιπο 6%. Μέχρι τώρα είμαστε αυτάρ-
κεις αλλά αυτό πλέον είναι υπό αμφισβήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε οικονο-
μικά επηρεασμένοι μέχρι ίσως και το 2023!» ανέφερε ο Ντάουνι.
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 Παρά την κινητικότητα των τελευταίων ημερών (βλέπε επιστολές, 
ανακοινώσεις και δηλώσεις) η επιδιωκόμενη προσέγγιση σωμα-
τείων και παικτών με τη διαμεσολάβηση της ΚΟΠ παραμένει… σκα-
λωμένη και μάλιστα για τα καλά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4) εξέπνευσε η προθεσμία που η διοργανώ-
τρια αρχή είχε δώσει στον ΠΑΣΠ, προκειμένου εκείνος να τοποθετηθεί 
στην προ τριών ημερών εισήγησή της για μείωση της τάξης του 23% στις 
ετήσιες απολαβές των ποδοσφαιριστών.
Η ΚΟΠ ανάμενε από τους παίκτες να απαντήσουν αν δέχονται τη συγκε-
κριμένη μείωση, αν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε διαπραγμάτευση με 
βάση αυτή την εισήγηση και, αν ούτε το ένα ούτε το άλλο, να καταθέσουν 
τη δική τους αντιπρόταση.
Τι συνέβη στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας; Ο ΠΑΣΠ 
ανακοίνωσε ότι με ομόφωνη απόφαση των μελών του απορρίπτει την 
εισήγηση για «κούρεμα» στις ετήσιες απολαβές των μελών του, ενώ με 
σημερινή ανακοίνωση (που εστάλη στα Μ.Μ.Ε.) και επιστολή (που έφτασε 
στην ΚΟΠ) καθιστά σαφές ότι είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, αλλά 
μόνο για το διάστημα μετά τις 15 Μαρτίου, όταν τέθηκε εν ισχύ η ανα-
στολή της δράσης στις εγχώριες διοργανώσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
από πλευράς των παικτών δεν κατατέθηκε αντιπρόταση, ως εκ τούτου η 
ΚΟΠ θεωρείται απίθανο να συναινέσει στο αίτημά τους για συνάντηση 
των δύο πλευρών. Στον αντίποδα, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήμα-
τος θα διαβουλευτεί εκ νέου με τα σωματεία για τις επόμενες κινήσεις της.
Αυτές πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεαστούν ή ακόμη και θα 
«υπαγορευτούν» από τις όποιες αποφάσεις θα προκύψουν την ερχόμενη 
εβδομάδα μέσα από τις τηλεδιασκέψεις της UEFA (την Τρίτη με τις 55 ομο-
σπονδίες-μέλη και την Πέμπτη με την Εκτελεστική Επιτροπή της).

«Να δώσω οικονομικά στοιχεία στον ΠΑΣΠ; Για όνομα 
του Θεού! Μα σοβαρομιλάμε;»
Λάβρος κατά του ΠΑΣΠ και της στάσης που τηρεί στην οικονομική πτυχή 
της πανδημίας του κορωνοϊού εμφανίστηκε εκ νέου ο Πρόδρομος Πετρί-
δης, ο οποίος ισχυρίστηκε πως οι δηλώσεις του συνδέσμου των παικτών 
είναι προκλητικές και πως ο ίδιος μπορεί άνετα να βρει λύση με τους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας του, αν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
«Ο ΠΑΣΠ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν διοικεί τα Σωματεία ούτε τους 
ποδοσφαιριστές. Αν εγώ καλέσω τους ποδοσφαιριστές και κάνω συμ-
φωνίες, καλές ή κακές, δεν είναι ο ΠΑΣΠ που θα πληρώσει. Ας χαμηλώσει 
τους τόνους ο ΠΑΣΠ, να μην προκαλεί με τις καθημερινές τους δηλώσεις. 
Νομίζω ότι δεν είναι οι μέρες και οι συνθήκες για να φτάνουμε στα άκρα. 
Ο ΠΑΣΠ κάνει μεγάλο λάθος να λέει δεν είμαστε ζημιογόνοι από την ανα-
στολή των εργασιών», δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sports 1 ο πρόεδρος 
της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ.
Ερωτηθείς για την οικονομική κατάσταση των σωματείων, για την οποία 
ο ΠΑΣΠ ζήτησε στοιχεία από την ΚΟΠ, ο Πετρίδης ξέσπασε: «Δεν είμαι 
υπόλογος να δώσω στοιχεία για τα οικονομικά στον ΠΑΣΠ. Για όνομα του 
Θεού πλέον. Ποιος είναι ο ΠΑΣΠ; Δεν έχει εξουσιοδότηση να μπει στα 
οικονομικά. Προς Θεού! Μα σοβαρομιλάμε; Σκεφτείτε ο κάθε μισθωτός 
να ζητά από τον εργοδότη του τα οικονομικά της εταιρείας. Ας σοβαρευ-
τούμε λίγο. Εγώ και σήμερα να καθίσω με τους παίκτες θα βρω τις λύσεις. 
Είπαμε στους παίκτες μας να απευθυνθούν στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν 
σημαίνει πως θα πάρουν αυτό το ποσό και τέρμα. Αυτό θα είναι ένα βοή-
θημα, μαζί με το υπόλοιπο που θα καλύψουμε εμείς. Αν υπάρξει σοβαρό 
πρόβλημα, θα πάρουν αυτό το ποσό…».
Σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, μετά από σχετική ερώτηση ο διοικητικός 
ηγέτης των «γαλαζοκιτρίνων» τόνισε: «Βεβαίως τα πρωταθλήματα πρέπει 
να τελειώσουν στο γήπεδο και να πάρει ο καθένας ό,τι του αξίζει. Υπάρχει 
και η περίπτωση να μην συνεχιστεί, κάτι που απεύχομαι.»

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΚΟΠ και πρώην 
αντιπρόεδρος της UEFA, Μάριος Λευκαρίτης 
μίλησε στον Super Sport FM 104.0.

Α
ναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη του Μάρι-
ου Λευκαρίτη
Ποια είναι η εκτίμηση σας για τη συνέχεια; 
«Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση. Και η 

UEFA και η FIFA υπολειτουργούν. Εργάζονται μόνο 
τα 10 άτομα στα γραφεία. Οι εκτιμήσεις που ακούμε 
είναι τόσες πολλές από ειδικούς και μη. Ακούμε διά-
φορες απόψεις και λύσεις. Δεν καταλάβω γιατί σπατα-
λούν τόσο χρόνο, όταν δεν είναι στο χέρι μας. Υπάρχει 
κανείς σώφρων που μπορεί να ξεκινήσει ξανά το πρω-
τάθλημα το καλοκαίρι; Τον Ιούνιο; Αυτά 
είναι απίστευτα! Δεν είναι μόνο 
για την Κύπρο, αλλά και γενικό-
τερα. Καλά κάνουν και κάθο-
νται εκτιμήσεις και προγραμ-
ματισμούς. Αν υπήρχε περί-
πτωση να ξεκινήσουν τα πρω-
ταθλήματα όλα μαζί, σημαίνει 
ότι κακώς βρίσκομαι στο σπίτι. 
Έπρεπε να είμαι στα γήπεδα να 
κάνω τον παράγοντα».
Για την «απειλή» της UEFA για ολοκλήρωση της περι-
όδου: «Έχει κανένα που δεν θέλει να ολοκληρωθεί η 

ποδοσφαιρική σεζόν στα γήπεδα; Μόνο παρανοϊκοί 
θα το ήθελαν. Η κοινωνία θέλει ποδόσφαιρο. Έβλεπα 
χθες ένα αγώνα που παίχτηκε πριν δύο χρόνια. Έκλεισα 
αμέσως την τηλεόραση. Από τη θεωρεία στην πράξη, 
η απόσταση είναι τεράστια με αυτό το πρόβλημα. Η 
εκτίμηση που έκανα πριν ένα μήνα, είχα πει μακάρι να 
δούμε Τσάμπιονς Λιγκ την επόμενη αγωνιστική περί-
οδο. Αν βρεθεί ένα φάρμακο, είναι άλλη κουβέντα. 
Θα είναι φανταστικό. Όμως, ξέρουμε ότι δεν μπορεί 
να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι μας λένε οι ειδικοί. Κανένας 
δεν ξέρει.
Αν είναι δύσκολο να δούμε αγώνες φέτος: «100%. 
Μπορεί να παίξει μια κυπριακή ομάδα στην Ευρώπη; 
Για να παίξει πρέπει να μπει στο αεροπλάνο. Εγώ δεν 
ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Δεν το ρισκάρω».
Τι πλάνο πρέπει να έχει η UEFA; «Διάβασα την επιστολή 
που έστειλε στις ομοσπονδίες. Η τελευταία παράγρα-

φος ήταν μια απειλή ήταν εκτός τόπου και χρόνου. 
Από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν πρω-
ταθλήματα, σε κάποιο στάδιο πρέπει να ληφθεί 
απόφαση για αναστολή και όχι διακοπή. Μόλις 
μπορέσεις και μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, 
να συνεχίσεις. Όποτε και αν γίνει αυτό. Ακόμα και 

του χρόνου. Η UEFA  θέλει να εξαντλήσει τα περι-
θώρια».

Πόσο δύσκολο είναι να ασπαστούν την άποψη του και 
στην UEFA; «Είναι τόσοι πολλοί οι εμπλεκόμενοι στο 
χώρο του ποδοσφαίρου που από μόνη της η UEFA 

δυσκολεύεται να πάρει τολμηρές αποφά-
σεις. Υπάρχει η ECA, η FIFPro και οι λίγκες. 
Είναι πάρα πολλοί και πρέπει όλοι μαζί 
να αποφασίζουν. Σωματεία όπως η Γιου-
βέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η 
Μπαρτσελόνα είναι με τεράστιες δυνατό-
τητες. Αν πάρει την απόφαση η UEFA από 
μόνη τη χωρίς να συμβουλευτεί τους υπό-
λοιπους, ίσως έρθει το τέλος».
Γιατί να μην βάλουμε υπεράνω όλων την 
υγεία μας και να παίξουμε ξανά όταν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες; «Η ΚΟΠ ορθά πράτ-
τει. Είναι σε επικοινωνία με την UEFA και 
περιμένει να δει πως θα εξελιχθούν τα 
πράγματα. Είναι δεμένα τα χέρια της ΚΟΠ. Η 
UEFA δεν είναι όπως παλιά. Τώρα σιγά σιγά 
μπήκαν άλλοι στην εκτελεστική. Εκείνοι 
που είναι μέσα στην εκτελεστική επιτροπή 
της UEFA, έχουν σωματειακή προέλευση. Η 
FIFA πήρε την πιο ορθή απόφαση γιατί δεν 
διοργανώνει το Τσάμπιονς Λιγκ. Διοργανώ-
νει παγκόσμια κύπελλα μόνο. Η ευθύνη της 
είναι μεγάλη. Ο πρόεδρος της FIFA, το ξεκα-
θάρισε πως μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Η 
UEFA έχει μεγάλες δυσκολίες».

αθλητικά

«Mπορεί να ξεκινήσει ξανά το 
πρωτάθλημα το καλοκαίρι;»

ΚΟΠ-ΠΑΣΠ: Συμφωνούν 
ότι… διαφωνούν
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αθλητικά

Μπερτομέου: «Τέλος Μαΐου πρέπει 
να έχουμε αποφασίσει»

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 
Τζόρντι Μπερτομέου παραχώρησε συνέ-
ντευξη Τύπου με σκοπό να ενημερώσει 
για τις σκέψεις του σχετικά με την φετινή 
σεζόν και φυσικά να λύσει απορίες. 

Οι πιο σημαντικές αναφορές του:
«Σίγουρα θα επηρεαστεί η επόμενη σεζόν. Δεν 
ξέρουμε πόσο γιατί έχει να κάνει με το πόσο γρή-
γορα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.  Δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον βασισμένο 
στο ένστικτο, αλλά σε δεδομένα. Πρέπει να είμαστε 
ακριβείς με το πως θα ολοκληρωθεί η τωρινή κατά-
σταση για να δούμε πόσο θα επηρεαστεί η επόμενη 
σεζόν».
«Είναι ευθύνη των ομάδων, όχι δική μας που απο-
φάσισαν να στείλουν τους παίκτες τους στις ΗΠΑ. Οι 
ομάδες αποφάσισαν να στείλουν τους παίκτες στις 
ΗΠΑ, όχι εμείς. Αν ένας παίκτης δεν μπορεί αν αγω-
νιστεί σε ένα ματς, είναι ευθύνη της ομάδας.  
Καταλαβαίνουμε την επιθυμία των παικτών 
να επιστρέψουν τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει 
να είναι πίσω όταν θα πρέπει». 
«Στο τέλος Μαΐου θα αποφασίσουμε 
για το αν θα συνεχιστεί ή όχι αυτή η 
σεζόν».
«Στόχος μας να τελειώσει η σεζόν με 
το υπάρχον format (6 παιχνίδια καν. 
περιόδου, playoffs και F4 στην Κολω-
νία) εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες 
της υγείας όλων των φορέων της διοργά-
νωσης, δηλαδή αν κι εφόσον δεν υπάρχει ο 
παραμικρός κίνδυνος. Ωστόσο εξετάζουμε κι ένα 
εναλλακτικό σενάριο της συγκέντρωσης όλων των 
ομάδων σε μία πόλη κι ένα γήπεδο που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις ακόμη και για το ενδεχόμενο 
τέλεσης μόνο των playoffs ή ενός F8.
Σίγουρα δε θα γίνει το F4 στην Κολωνία τις ημερο-
μηνίες που είχαμε προγραμματίσει. Συζητάμε για 
άλλες ημερομηνίες. Σκεφτόμαστε και το Eurocup 
που είναι κάπως πιο εύκολο. Τσεκάρουμε την πορεία 
του κορονοϊού σε όλες τις χώρες. Δουλεύουμε καθη-
μερινά. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση αυτή 
τη στιγμή. Οι ομάδες και οι παίκτες υποφέρουν από 
αβεβαιότητα, αλλά πρέπει να κάνουν κάποιες θυσίες 
και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων», ανέφερε στο 
ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου για το μέλλον της 
διοργάνωσης.
Σε ερώτηση για το πότε μπορεί να τελειώσει η 
σεζόν, απάντησε: «Όχι μετά τον Ιούλιο. Δε γίνεται να 
έχουμε αγώνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο γιατί θα 
επηρεαστεί η επόμενη σεζόν. Αν ξεκινήσουμε μέχρι 

Ιούλιο θα προλάβουμε».
«Δεν μου αρέσουν τα σενάρια. Από την 6η έως την 
15η θέση έχουν ελπίδες για τα playoffs. Άλλες περισ-
σότερες άλλες λιγότερες. Θα είναι άδικο για κάποια 
ομάδα να την βγάλουμε εκτός ενώ έχει ελπίδες».
«Αν η τηλεόραση επιμένει να συνεχιστεί η σεζόν, δε 
θα το κάνουμε ρισκάροντας την υγεία των παικτών 
και των προπονητών. Θα συνεχιστεί μόνο αν παί-
κτες και προπονητές είναι 100% ασφαλείς σε θέμα 
υγείας».
«Μετά από δέκα χρόνια συνεργασίας με την Turkish 
Airlines έχουμε υψηλά επίπεδα κατανόησης μεταξύ 
μας. Πριν από ένα μήνα είδαμε ότι είναι κοινή επι-
θυμία να συνεχιστεί η συνεργασίας μας, αλλά αντι-
λαμβανόμαστε ότι ο τουρισμός και οι αερομεταφο-
ρές έχουν επηρεαστεί. Ελπίζω και εύχομαι σύντομα 
αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί σύντομα». 

«Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι πως οι αγώ-
νες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των 

θυρών, όμως είμαι αισιόδοξος για τη 
νέα σεζόν. Θα προσαρμοστούμε στις 
νέες συνθήκες, θα τηρούμε όλα τα 
πρωτόκολλα ασφάλειας. Ελπίζω 
πως θα ξεκινήσουμε τη σεζόν με 
κόσμο στα γήπεδα, αυτή είναι η 
ελπίδα μου. Σίγουρα δε γίνεται να 

δούμε γεμάτα γήπεδα. Αν δεν είναι 
εφικτό αυτό, τότε θα πρέπει να είμαστε 

ευέλικτοι και να βρούμε λύσεις. Ελπίζω 
πως όλο αυτό θα τελειώσει με την ολοκλή-

ρωση της φετινής σεζόν και δεν θα επηρεάσει την 
επόμενη.
«Μιλάμε με αρκετές πόλεις για το ενδεχόμενο να 
φιλοξενήσουν τους αγώνες, αν πάμε σε μία τέτοια 
λύση που δείχνει και η πιο πιθανή αυτή τη στιγμή. 
Από τη στιγμή που η EL παίζεται σε συνολικά 10 
χώρες και σε καθεμία απ’ αυτές η επίδραση της 
πανδημίας είναι διαφορετική. Η Ισπανία πχ είναι 
ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα κριτήρια 
της επιλογής έχουν να κάνουν με την κατάστασης της 
δημόσιας υγείας και το πόσο έχει αντιμετωπιστεί 
η πανδημία εκεί, την ετοιμότητα των νοσοκομείων 
και φυσικά όλες τις προϋποθέσεις της φιλοξενίας 
(γήπεδο, ξενοδοχεία κλπ)».
Για την χορηγική συνεργασία με την Turkish Airlines 
και την πρόθεση συνεργασίας, ανέφερε:. «Mιλή-
σαμε πριν λίγο καιρό, αναγνωρίζουμε τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σαν εταιρία, αλλά υπάρχει 
από κοινού η διάθεση για ανανέωση και εκτιμώ ότι 
θα συνεχίσουμε μαζί για αρκετά χρόνια ακόμη»

Κομνηνός: «Δεν είναι ιδανικό 
το Final 8, αλλά ήταν η 
καλύτερη διαθέσιμη επιλογή»

Ο 
CEO της διοργάνωσης 
που γίνεται υπό την αι-
γίδα της FIBA μίλησε 
για την απόφαση να δι-

εξαχθεί Final 8 στο BCL τέλη Σπε-
τεμβρίου.
Ο Πατρίκ Κομνηνός φιλοξενήθηκε 
σε podcast και φυσικά αναφέρ-
θηκε στην απόφαση να κριθεί ο 
τίτλος του BCL με Final 8 και με 
διαφορετικά ρόστερ.
Ο CEO του Basketball Champions 
League ανέφερε πως, «Από την 
πλευρά μας, είχαμε ετοιμάσει 
μερικά σενάρια για να ολοκλη-
ρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο 
τρόπο, για να μην μειωθεί ο αντα-
γωνισμός. Την ίδια ώρα, έπρεπε 
να έχουμε στο νου μας πως πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη οι συν-
θήκες αλλά και η σκέψη μας για 
αναμετρήσεις με κόσμο. Το Final 
4 είναι ένα μοναδικό event για 
εμάς, εντός και εκτός παρκέ. Ήταν 
δύσκολο όμως να το δούμε άμεσα 
σε αυτή την μορφή, δεν μπορού-
σαμε να δεσμευτούμε για κάτι 
τέτοιο. 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως 
δεν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα 
ή μία κυβέρνηση, αλλά για ομά-
δες από οκτώ χώρες. Αποφασί-
σαμε ότι θα ήταν καλύτερο να 
λάβουμε μία απόφαση και να 
μην αφήσουμε κανέναν να περι-
μένει ή να μην είμαστε συνεχώς 
σε καθεστώς αναβολής. Είχαμε 
την πολυτέλεια να αλλάξουμε τις 
ημερομηνίες για να το κάνουμε 
σωστά και να βοηθήσουμε τις 
ομάδες. Δεν είναι το ιδανικό, 
αλλά σίγουρα ήταν η καλύτερη 
επιλογή από αυτές που είχαμε 
στο τραπέζι».
Για την έδρα του Final 8: «Πρέ-
πει να βρούμε την καλύτερη 
δυνατή έδρα σε όλες τις απόψεις. 
Σε συνθήκες, σε προώθηση, στο 
marketing. Είναι σημαντικό για 
εμάς να βρούμε μία έδρα ανά-
μεσα στις ομάδες που θα λάβουν 
μέρος στο Final 8. Μιλάμε για τον 
Σεπτέμβριο, όχι για τον Μάιο, 
κάποια γήπεδα ίσως δεν είναι δια-
θέσιμα τότε. Θα βάλουμε κάτω 

όλες τις επιλογές.
Δεν θέλω να μιλώ για φήμες, 
αλλά κάποια στιγμή θα συζητή-
σουμε με όλες τις αρχές για τις 
συνθήκες διεξαγωγής των αγώ-
νων. Δεν γίνεται αλλιώς, ειδικά αν 
θέλουμε να διοργανώσουμε το 
event με βάση το πλάνο μας. Το 
BCL θα εναρμονιστεί στις συνθή-
κες και στην πραγματικότητα σε 
αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Θέλουμε να έχουμε θεατές, αλλά 
δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τότε. 
Κάθε μέρα είναι διαφορετική και 
κάθε μέρα αναδεικνύει ένα δια-
φορετικό περιβάλλον».
Για την πορεία των ομάδων που 
θα λάβουν μέρος στο Final 8 και 
για την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ βίωσε μία 
γρήγορη μεταμόρφωση, άλλαξε 
παίκτες. Πούλησε τον Σαντ - Ρος 
στην ΤΣΣΚΑ, έναν υποψήφιο 
MVP της σεζόν, όμως αυτό δεν 
την επηρέασε αγωνιστικά. Έχει 
μεγάλη εμπειρία ως ομάδα, είναι 
ένας σύλλογος που ανταποκρίνε-
ται στον ανταγωνισμό, εντός και 
εκτός συνόρων.
Η Νίμπουργκ ήταν η ευχάρι-
στη έκπληξη της σεζόν. Είναι ένα 
κλαμπ που παίζει συνεχώς στην 
διοργάνωση και φέτος είχε μία 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα, 
με γηγενείς που αποτελούν τον 
πυρήνα της Εθνικής Τσεχίας.
Μία από τις όμορφες ιστορίες 
ήταν και η Μπούργος, μία ομάδα 
που παίζει για πρώτη φορά σε 
διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι 
ένας σύλλογος με 9.000 φιλά-
θλους σταθερά στις εξέδρες, που 
έχει και την στήριξη της τοπικής 
κοινωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως ξεκίνησε από τα προκριμα-
τικά. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
η πορεία της.
Η Χάποελ έχει επίσης μία πολύ 
καλή ομάδα και μία δυνατή έδρα. 
Έχει μόλις μία ήττα εκεί, είναι 
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Τενε-
ρίφη είναι σταθερή δύναμη, κέρ-
δισε το Διηπειρωτικό, παραμένει 
ψηλά. Το καλοκαίρι άλλαξε όλο το 
ρόστερ της, αλλά παραμένει στο 
υψηλότερο επίπεδο»
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Οριστικό από την επιτροπή 
Εφέσεων της ΕΠΟ: -7 ο ΠΑΟΚ, 
-12 η Ξάνθη! 
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«Τέλος Μαΐου πρέπει να 
έχουμε αποφασίσει»
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