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Παραµένουν άγνωστα τα 
κίνητρα του µακελάρη στη Nova 

Scotia 

σελ. 12

Ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους 
όσους µάχονται στη πρώτη γραµµή ενάντια 

στον κορωνοϊό! 
Ευγνώµων για το απαράµιλλο θάρρος, 
την αυτοθυσία και το µάθηµα ζωής!

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα
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Μπορείς

να τρέξεις,

 να ξεφύγεις

 απ’ όλα, 

εκτός από αυτά 

που κουβαλάς 

μέσα σου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 0ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΗΣ HELLAS NEWS. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΣΠΙΣΤΟΙ ΟΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΣ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Έχω φτάσει σε ένα σημείο που στην κυριο-
λεξία η ψυχολογική μου κατάσταση έχει επη-
ρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από όλα τα συμ-
βαίνοντα, όχι μόνον παγκοσμίως, αλλά και 
για τις διάφορες καταστάσεις που ακούω να 

συμβαίνουν στην όμορφη παροικία μας και τα οποία για 
διάφορους  λόγους τακτικής δεν μπορούν να δημοσιευ-
τούν. Διάφορες ασθένειες, εκτός του κορωναϊού, απο-
δημίες γνωστών κι αγαπητών συμπατριωτών μας κι ορι-
στικό κλείσιμο μικρών ελληνικών επιχειρήσεων που δεν 
άντεξαν αυτήν την παγκόσμια περιπέτεια και που φυσικά 
θα υπάρξει συνέχεια στους επόμενους μήνες.
Προσοχή, λοιπόν, γιατί η καθημερινότητα μας αλλάζει. Η 
προσωπική και η επαγγελματική ζωή θα υποστεί ΑΝΑ-
ΓΚΑΣΤΙΚΕΣ αλλαγές, αφού δεν θα είναι πλέον τι θέλουμε 
αλλά τι μπορούμε. Όσο μπορείτε οι μεγαλύτεροι και πιο 
μπαρουτοκαπνισμένοι της ζωής, που έχετε περάσει αρκε-

τές κακουχίες, επ’ ευκαιρίας και της αναγκαστικής κλει-
σούρας συζητείστε με τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας κι 
εξηγήστε τους για τις δύσκολες στιγμές που παρουσιάζο-
νται αναπάντεχα στην ζωή μας και που πρέπει ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΑ να αντιμετωπίσουμε και να προσπεράσουμε για 
τον απλούστατο λόγο ότι η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Η ιστορία 
γράφει και όλοι εμείς είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας.
Καλή συνέχεια καλοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες 
κι ο καλός Θεός να δίνει υγεία και φώτιση να το ξεπερά-
σουμε κι αυτό. ΚΙ ΟΣΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΕ και μπο-
ρείτε να βοηθήσετε λίγο τους συνανθρώπους σας, κάντε 
το. Θα το βρείτε μπροστά σας, που έλεγε και η γιαγιά μου.
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ο φίλος σας,Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Τηλέµαχος Λαβίδας: Σταύρωση χωρίς Ανάσταση 

Θ
α περιμένει μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να μά-
θει την ποινή που θα εκτίσει μετά την κατα-
δίκη του για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο 
των 100 εκατ. δολαρίων - Μέχρι τότε θα πα-

ραμείνει προφυλακισμένος στο «Γκουαντάναμο της Νέ-
ας Υόρκης»
Σε σωφρονιστικό ίδρυμα μέτριας ή χαμηλής ασφάλειας 
αναμένεται να εκτίσει την ποινή του όταν αυτή του ανα-
κοινωθεί σε περίπου δύο μήνες ο Τηλέμαχος Λαβίδας, 
εις εκ των πρωταγωνιστών του κυκλώματος εσωτερικής 
πληροφόρησης που αποκαλύφθηκε πέρυσι το φθινό-
πωρο.
Ο 39χρονος επιχειρηματίας επρόκειτο να μάθει τον 
χρόνο που θα εκτίσει στη φυλακή την  Μεγάλη Παρα-
σκευή αλλά όπως τον ενημέρωσαν οι συνήγοροί του 
λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού που σαρώνει την 
Νέα Υόρκη, δεν θα ήταν δυνατή η μετάβαση του στο 
δικαστήριο. Έτσι, του γνωστοποιήθηκε ότι η ποινή που 
του επιβλήθηκε μετά την καταδίκη του, θα του ανα-
κοινωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, πιθανότατα στις 22 του 
μήνα.
Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά μετά την καταδι-
καστική απόφαση του περασμένου Ιανουαρίου, ο Τηλέ-
μαχος Λαβίδας αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον 6-8 ετών.
Μέχρι την ανακοίνωση της ποινής ο Τηλέμαχος Λαβί-
δας θα παραμείνε ι προσωρινά κρατούμενος σ το 
Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν, το 
επονομαζόμενο και «Γκουαντάναμο της Νέας Υόρκης». 
Εκεί μεταφέρθηκε όταν κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού 
η δικαστής που ανέλαβε την υπόθεσή του απέρριψε το 
αίτημα να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τη 
δίκη του. Πλέον η νέα του ζωή θα συνεχιστεί, σύμφωνα 
με πληροφορίες, σε κάποια από τις δεκάδες φυλακές 
που υπάρχουν στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Με βάση το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ένοχος, ανα-
μένεται να εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστικό 
ίδρυμα μέτριας ή χαμηλής ασφάλειας, αφού δεν καταδι-
κάστηκε για ένοπλη ληστεία ή δολοφονία αλλά για ένα 
οικονομικό έγκλημα, και έτσι θα αποφύγει τις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας, όπου βρίσκονται έγκλειστοι, μαφι-
όζοι, κατά συρροήν δολοφόνοι και αρχηγοί συμμοριών.
Κι αυτό ίσως να είναι το μόνο παρήγορο στην περί-
πτωση Λαβίδα, ο οποίος είναι ο μόνος από τους Ελλη-
νες εμπλεκόμενους στην υπόθεση που πλήρωσε ακριβά 
όσα του καταλόγισαν οι αμερικανικές αρχές.
Η ψυχολογική του κατάσταση τις τελευταίες ημέρες 

δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή όχι μόνο επειδή βιώ-
νει πρωτόγνωρες καταστάσεις μετά από πέντε μήνες 
εγκλεισμού, αλλά και επειδή ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος 
για το ύψος της ποινής που θα του επιβληθεί. Τα καθο-
ρισμένα επισκεπτήρια στα οποία βλέπει τη σύζυγό του 
και ενίοτε τις αδελφές του είναι ίσως οι μόνες στιγμές 
όπου νιώθει να δραπετεύει, έστω και για λίγο, από τον 
εφιάλτη που βιώνει.

Ελεύθερος ο Ελβετός
Ολα ξεκίνησαν από τη στιγμή που συνελήφθη στο δια-
μέρισμα του Γιώργου Νίκα στη Νέα Υόρκη, ο οποίος 
είχε ήδη εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και βρίσκεται έκτοτε 
στην Αθήνα. Ο κολλητός φίλος του Λαβίδα κυκλοφορεί 
ελεύθερος στην πρωτεύουσα κινούμενος συνήθως στο 
Κολωνάκι, ενώ κρατάει το στόμα του κλειστό για την 
υπόθεση εσωτερικής πληροφόρησης που ερευνούσαν 
για πέντε χρόνια το FBI και η SEC (η Αμερικάνικη Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς).
Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου ο Ελβετός trader Μαρκ 
Ντεμάν ήταν επίσης κρατούμενος στο Metropolitan 
Correctional Center του Μανχάταν, είχε όμως ήδη κάνει 

συμφωνία με τις Αρχές των ΗΠΑ.
Ετσι, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την κατάθεσή του 
στη δίκη Λαβίδα, ο άνθρωπος που κατέδωσε τους 
πάντες προκειμένου να γλιτώσει την πολυετή φυλά-
κιση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. 
Από τις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου, λοιπόν, 
άφησε πίσω του τον εφιάλτη του κελιού και μεταφέρ-
θηκε αρχικά σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, μέχρι να 
βρεθεί διαμέρισμα στο οποίο θα μείνει μαζί με την 
οικογένειά του.
Σε όσους έχουν εντρυφήσει στην υπόθεση του συγκε-
κριμένου σκανδάλου χειραγώγησης εσωτερικών πληρο-
φοριών, είναι γνωστό ότι ένα από τα ανταλλάγματα που 
ζήτησε ο Ντεμάν ήταν να μη φυλακιστεί και να φροντί-
σουν οι Αμερικανοί ώστε η οικογένειά του να μεταβεί 
στις ΗΠΑ. Από τη στιγμή μάλιστα που επέστρεψε περί τα 
50 εκατ. δολάρια, δήλωσε ένοχος για 38 κατηγορίες και 
κατέδωσε τους πάντες στο FBI, η ποινή που θα του επι-
βληθεί θα είναι πολύ μικρή.
Για την ακρίβεια, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν 
ότι ο Ελβετός που έζησε χρόνια στην Ελλάδα δεν θα 
επιστρέψει σε κελί αλλά θα μείνει μαζί με την οικογέ-
νειά, του η οποία φέρεται να είναι ήδη στην Αμερική. 
Ο πράος Τηλέμαχος Λαβίδας φώναζε από την πρώτη 
στιγμή ότι ήταν αθώος και ότι ποτέ δεν μετέφερε πλη-
ροφορίες από τον πατέρα του Θανάση Λαβίδα στον 
Γιώργο Νίκα για την εταιρεία Ariad Pharmaceuticals, 
στην οποία ο πατέρας ήταν μέλος του Δ.Σ.

Κέρδη $100 εκατ.
Πλέον είναι αναγκασμένος να συνηθίσει την πορτοκαλί 
φόρμα του κατάδικου για αρκετά χρόνια, χάνοντας, 
εκτός από την ελευθερία του, στιγμές από τη ζωή με τη 
γυναίκα του και τα παιδιά του. Η Εισαγγελία του Νοτίου 
Τομέα της Νέας Υόρκης είναι πλέον πεπεισμένη ότι οι 
επιχειρηματίες, οι τραπεζίτες και οι traders που εκμε-
ταλλεύτηκαν την εσωτερική πληροφόρηση για να χει-
ραγωγήσουν συγκεκριμένες μετοχές -πάνω από τριά-
ντα, σύμφωνα με τη δικογραφία- αποκόμισαν συνολικά 
κέρδη που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια.
Από την ανάγνωση των εγγράφων προέκυψε ότι του-
λάχιστον 16 άτομα εμπλέκονται στο κύκλωμα, τρία εκ 
των οποίων είναι Ελληνες, ενώ έχουν ερευνηθεί άλλοι 
τέσσερις συμπατριώτες μας. Το τελευταίο πρόσωπο 
με ελληνικό ενδιαφέρον που προέκυψε στην υπόθεση 
είναι ο Στιβ Μακρής, ένας επιχειρηματίας εστίασης με 
έδρα την Τριμπέκα της Νέας Υόρκης.

Θα περιμένει μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου για να μάθει την ποινή 
που θα εκτίσει μετά την καταδίκη 
του για το χρηματιστηριακό 
σκάνδαλο των 100 εκατ. 
δολαρίων - Μέχρι τότε θα 
παραμείνει προφυλακισμένος 
στο «Γκουαντάναμο της Νέας 
Υόρκης»
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Ά
λλα 55 κρούσματα του νέου κο-
ρωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε 
ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σω-
τήρης Τσιόδρας, με τον συνολικό 

αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 2.463. Τα 
περισσότερα εξ αυτών όπως σημείωσε, κα-
ταγράφηκαν σε υγειονομικές μονάδες. Το 
56% των κρουσμάτων είναι άνδρες. Τα 574 
σχετίζονται με ταξίδι, ενώ τα 1.131 με ήδη 
γνωστό κρούσμα.
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με 
τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρ-
χεται σε 125. 33 εξ αυτών είναι γυναίκες. Ο 
μέσος όρος ηλικιών των θανόντων υπολο-

γίζεται στα 74 έτη, με το 90,4% εξ αυτών να 
είναι ηλικιωμένοι ή να είχαν σοβαρό υπο-
κείμενο νόσημα.
Ακόμη 52 συμπολίτες μας είναι διασωλη-
νωμένοι, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να 
υπολογίζεται στα 66 έτη.
Παράλληλα, 57 ασθενείς έχουν πάρει εξιτή-
ριο από τις ΜΕΘ.
Ο κ. Τσιόδρας έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου, λέγοντας πως λάθος συμπεριφο-
ρές οδηγούν σε μετάδοση του ιού. Παράλ-
ληλα, για την χρήση της μάσκας συνέστησε 
καλό πλύσιμο των χεριών και σωστή χρήση 
της.

Τσιόδρας: 125 νεκροί - 55 νέα 
κρούσματα - 2.463 συνολικά - 52 
διασωληνωμένοι 

Χαµόγελα στο Μαξίµου για την 
εικόνα του Πάσχα

Η εικόνα της Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και τη χώρας 
συνολικά τόσο το βράδυ της 
Ανάστασης όσο και την Κυριακή 
του Πάσχα έφερε χαμόγελα στο 
κυβερνητικό επιτελείο, καθώς, 
παρά τις καλές καιρικές συνθήκες, 
αλλά και τη δοκιμασία πολλών 
πιστών που δεν θα μπορούσαν 
να πάνε στις εκκλησίες, η γενική 
εικόνα ήταν εξαιρετική, με τους 
πολίτες να συμμορφώνονται με 
τις υποδείξεις της πολιτείας και να 
μένουν σπίτι. 

Κ
άπως έτσι, η «πιο κρίσιμη ε-
βδομάδα», όπως είχε πει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στο διάγ-
γελμά του στις αρχές της εβδο-

μάδας πέρασε με μια γενικά καλή εικό-
να, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στε-
λέχη. 
Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι, 
όσο περνά ο καιρός, η άσκηση γίνεται 
όλο και πιο σύνθετη. Οι μέρες μεγαλώ-
νουν, ο καιρός βελτιώνεται, οι πολίτες 
έχουν κουραστεί, ιδίως όσοι δεν μετα-
κινούνται έστω για να πάνε στη δου-
λειά τους, και οι αντιστάσεις μειώνο-
νται. Είναι σαφές ότι η εικόνα της προ-
ηγούμενης εβδομάδας, αλλά και του 
τριημέρου, μπορεί να είναι το «κλειδί» 
για να «ξεκλειδώσει» το σχέδιο εξόδου 
της κοινωνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις θα 
αρθούν άμεσα. 
Και μπορεί η 4η Μαϊου να ακούγεται 
ως μια πιθανή ημερομηνία που κάποιες 
δραστηριότητες θα μπορούσαν να επα-
νεκκινήσουν, αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη, πάντως, εξηγούν ότι το συνο-
λικό σχέδιο για τη μετάβαση στην επό-
μενη μέρα δεν έχει κλειδώσει. Ένας 
βασικός σκελετός υπάρχει και, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο θα 
εξελίσσεται σε φάσεις. Πόσο θα απέχει 
η κάθε φάση από την άλλη, ακόμα δεν 
είναι σαφές, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι 
τα τελευταία βήματα βρίσκονται περί τα 
μέσα/τέλη Ιουνίου. Το «Στρατηγικό Σχέ-
διο Σταδιακής Μετάβασης», όπως τιτ-
λοφορείται το σχέδιο, είναι σε επεξερ-
γασία εδώ και μερικές μέρες από μια 

ευρεία ομάδα στελεχών, υπό τον συντο-
νισμό του υφυπουργού Επικρατείας 
Άκη Σκέρτσου. 
Στην ομάδα συμμετέχουν ο καθηγητής 
Σωτήρης Τσιόδρας, ο Ηλίας Μόσιαλος, 
ο Νίκος Χαρδαλιάς, οι υπουργοί Βασί-
λης Κικίλιας και Κυριάκος Πιερρακάκης, 
ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος 
Λιβάνιος, λοιμωξιολόγοι που συμβου-
λεύουν την κυβέρνηση, αλλά και γενικοί 
γραμματείς.
Ενδεικτικά, στην κατάρτιση του σχεδίου 
εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ο γενικός 
γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γρηγό-
ρης Πρεζεράκος, ο γενικός γραμματέας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας 
Χριστόπουλος, η γενική γραμματέας 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου 
Τομέα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, αλλά και 
ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομι-
κών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυ-
ρού και ο γενικός γραμματέας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής Θανάσης Πετραλιάς.
Κατά πληροφορίες του Reader.gr, μια 
πρώτη εισήγηση θα πρέπει να υπάρχει 
ίσως και στο τέλος της εβδομάδας, αλλά 
θεωρείται δύσκολο το συνολικό σχέδιο, 
με όλες τις λεπτομέρειες και τις εναλλα-
κτικές, να είναι έτοιμο πριν το τέλος του 
πρώτου δεκαημέρου του Μαϊου. 
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης 
δεν πρόκειται να λάβει καμία απόφαση, 
αν δεν πάρει το «πράσινο φως» από 
τους ειδικούς επιστήμονες. Βεβαίως, 
ορισμένα πρώτα βήματα θεωρούνται, 
από τις συζητήσεις που έχουν ήδη γίνει, 
πιο εύκολα. Για παράδειγμα, το άνοιγμα 
των μικρών εμπορικών θεωρείται ως 
ένα από τα πρώτα βήματα, ίσως μαζί με 
τα κομμωτήρια, καθώς μπορεί να γίνει 
με απλούς περιορισμούς, ενώ για τα 
κάπως μεγαλύτερα καταστήματα λιανι-
κής μπορεί να ισχύσει ο «μπούσουλας» 
των σούπερ μάρκετ. 
Όπως διασαφηνίζουν, πάντως, κυβερ-
νητικά στελέχη, ακόμα και αν αρχίσει 
το προοδευτικό άνοιγμα ακόμα και από 
τις αρχές Μαϊου, δεν θα συνοδεύεται 
αναγκαστικά από άρση των περιορι-
σμών στις μετακινήσεις. Από τη στιγμή, 
δε, που δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο, 
δεν υπάρχει και εντολή στο υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τροπο-
ποιήσεις στο sms.
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Πάσχα 2020 - Κορωνοϊός: Σε ποιες χώρες η παράδοση υπερίσχυσε των κανόνων αποστασιοποίησης 
και πού τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φονικής επιδημίας - Πώς 
γιόρτασαν το Πάσχα πιστοί στην Ρωσία, την Ουκρανία, τον Λίβανο και αλλού...

Π
ερισσότερα από 260 εκα-
τομμύρια χριστιανοί Ορ-
θόδοξοι γιόρτασαν σήμε-
ρα το Πάσχα μέσα σε έκτα-

κτες συνθήκες, καθώς οι αρχές σε ό-
λο τον κόσμο τους κάλεσαν να μεί-
νουν στα σπίτια τους προκειμένου να 
περιορίσουν την εξάπλωση του νέου 
κορωνοϊού, παρότι σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις πραγματοποιήθηκαν συ-
γκεντρώσεις.
Οι Ορθόδοξοι γιόρτασαν φέτος την 
Ανάσταση του Χριστού μία εβδο-
μάδα μετά τους καθολικούς και τους 
προτεστάντες. Έτσι στο σύνολό τους 
οι Ορθόδοξοι, που ζουν κυρίως στην 
ανατολική Ευρώπη και στην πρώην 
ΕΣΣΔ, πέρασαν την Κυριακή του 
Πάσχα υπό περιορισμό, αν και σε 
ορισμένες χώρες η παράδοση υπερί-
σχυσε των κανόνων αποστασιοποίη-
σης, την ώρα που ο κορωνοϊός προ-
κάλεσε περισσότερους από 160.000 
θανάτους σε όλο τον κόσμο και έχει 
οδηγήσει στον περιορισμό του 50% 
της ανθρωπότητας.
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλε-
ξάντρ Λουκασένκο, που αμφισβητεί 
ζωηρά τη βαρύτητα της επιδημίας, 
γιόρτασε το Πάσχα σε ένα εκκλησάκι 
στην εξοχή. «Δεν εγκρίνω εκείνους 
που έκλεισαν στους ανθρώπους τον 
δρόμο προς την εκκλησία», δήλωσε, 
σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο 
ειδήσεων Belta.
Στη Γεωργία, εκατοντάδες άνθρω-
ποι παρευρέθησαν στην αναστάσιμη 
λειτουργία σε έναν καθεδρικό ναό 
στο Τμπιλίσι. «Θα μπορούσα να είχα 
μείνει στο σπίτι και να παρακολου-
θήσω τη λειτουργία στην τηλεόραση, 
αλλά σε αυτή την εκκλησία βρίσκω 
αληθινή γαλήνη», δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο η 58χρονη Λαμάρα 
Τζβάνια.
Στην Ουκρανία, η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία προέτρεψε τους πιστούς να πάνε 
στην εκκλησία αν και πολύ λίγοι από 
αυτούς το έκαναν στο Κίεβο, όπως 

διαπίστωσε δημοσιογράφος του 
Γαλλικού Πρακτορείου. Η ουκρανική 
Εκκλησία δοκιμάζεται δεινά από την 
επιδημία, καθώς ένα από τα μονα-
στήρια της στην ουκρανική πρω-
τεύουσα έγινε εστία της ασθένειας 
με σχεδόν 140 μολύνσεις και τον 
θάνατο τριών μοναχών.
Στη Ρωσ ία, ο Πατριάρχης της 
Μόσχας Κύριλλος, που διεκδικεί 150 
εκατ. πιστούς, τέλεσε τη θεία λει-
τουργία κεκλεισμένων των θυρών 
στον κυριότερο καθεδρικό της πρω-
τεύουσας. «Αυτή η τρομερή αρρώ-
στια έπληξε τους ανθρώπους μας», 
είπε στο κήρυγμά του που αναμετα-
δόθηκε από την τηλεόραση, όμως 
«είμαστε μαζί: μια μεγάλη οικογέ-
νεια ορθοδόξων πιστών».
Δίνοντας το παράδειγμα, ο πρόε-

δρος Βλαντίμιρ Πούτιν γιόρτασε το 
Πάσχα σε ένα μικρό παρεκκλήσι 
της επίσημης κατοικίας του. «Φέτος 
οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν 
με αναγκαστικούς περιορισμούς», 
ανέφερε σε ένα βίντεο, καθισμένος 
σε ένα τραπέζι στολισμένο με γλυ-
κίσματα του Πάσχα. Πολλοί τόποι 
λατρείας παρέμειναν ωστόσο ανοι-
κτοί σε δεκάδες περιοχές της Ρωσίας, 
που καταμετρά 42.853 κρούσματα 
του κορωνοϊού, εκ των οποίων 361 
θανατηφόρα.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην 
Κωνσταντινούπολη έδωσε εντολή 
οι λειτουργίες πραγματοποιηθούν 
χωρίς πιστούς και να αναμεταδο-
θούν από το διαδίκτυο. Ίδια κατά-
σταση στην Κύπρο και στην Ελλάδα, 

στη Σερβία, στη Βόρεια Μακεδονία ή 
ακόμη στην Αίγυπτο για τα περισσό-
τερα από 10 εκατομμύρια των ορθο-
δόξων Κοπτών.
Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, η 
οποία συνήθως πλημμυρίζει για τον 
εορτασμό του Πάσχα, ήταν σχεδόν 
έρημη αυτό το Σαββατοκύριακο, 
λόγω των μέτρων περιορισμού.
Στον Λίβανο, όπου διαβιούν πολ-
λές ορθόδοξες κοινότητες, οι εκκλη-
σίες ήταν κλειστές και οι δρόμοι έρη-
μοι. «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή 
μου που βλέπω μια Κυριακή του 
Πάσχα όπως αυτή. Ούτε θρησκευ-
τική τελετή, ούτε γεύμα με την οικο-
γένεια», λέει ο 76χρονος Αφάφ που 
ζει στη βόρεια Βηρυτό.
Για ορισμένους, ο φετινός εορτα-
σμός έφερε στον νου ζοφερές ώρες. 
«Το Πάσχα [φέτος] θυμίζει πώς 
περνούσαμε το Πάσχα την περί-
οδο της δικτατορίας όταν κλεινόμα-
στε στα σπίτια μας. Κλείναμε πόρ-
τες και παράθυρα για να ανάψουμε 
μια λαμπάδα με τον φόβο ότι θα 
μας έπιαναν και θα μας έκλειναν στη 
φυλακή», εξήγησε η Τατιάνα Γιάνι, 
μια 72χρονη που ζει στην Αλβανία, 
όπου η θρησκεία είχε απαγορευθεί 
στη διάρκεια της κομμουνιστικής 
περιόδου.
Στη Ρουμανία, οι εκκλησίες ήταν κι 
αυτές απρόσιτες όμως εθελοντές 
και ιερείς διένειμαν πόρτα πόρτα το 
αντίδωρο και το Άγιο Φως, σύμβολα 
του ορθόδοξου Πάσχα.
Στη Βουλγαρία, οι χώροι λατρείας 
ήταν ανοικτοί αλλά σχεδόν άδειοι, με 
τους ριψοκίνδυνους πιστούς να είναι 
υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα 
και να διατηρούν αποστάσεις ασφα-
λείας. Όπως ο Ντμίτρι Γκόλντμαν, 46 
ετών, τον οποίο συνάντησε το Γαλ-
λικό Πρακτορείο στην αναστάσιμη 
λειτουργία στην καθεδρικό Αλεξά-
ντρ Νιέφσκι της Σόφιας. και ο οποίος 
προσευχήθηκε να «ξεπεραστεί αυτή 
η κρίση».

Πάσχα 2020: Πώς γιόρτασαν οι ορθόδοξοι 
ανά τον κόσµο εν µέσω της πανδηµίας

Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις 
των σούπερ μάρκετ - 
Έκαναν τζίρο €1,3 δισ. σε 
επτά εβδομάδες

Α
ύξηση εσόδων της τάξεως του 30,7% που μετα-
φράζεται σε συνολικό τζίρο 1,36 δισ. ευρώ στις 
ταχυκίνητες κατηγορίες αγαθών, εμφανίζουν οι 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ την περίοδο 24 Φε-

βρουαρίου έως 12 Απριλίου, σε διάστημα δηλαδή επτά 
εβδομάδων από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος 
κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εται-
ρεία ερευνών αγοράς IRI, η αύξηση πωλήσεων σε αξία 
στα σούπερ μάρκετ (Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, μη 
συμπεριλαμβανομένων νησιών) ανήλθε σε 30,7% για την 
περίοδο 24/02/2020-12/4/2020 σε σχέση με 25/02/2019-
14/4/2019).
Αντίστοιχα, την εβδομάδα που τελειώνει στις 12/4/2020, 
η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή (14/4/2019), αγγίζει το 35,2%. Από την 
αρχή του 2020 μέχρι τις 12 Απριλίου η ανάπτυξη των 
πωλήσεων σε αξία ανέρχεται σε 16,1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα, δηλαδή από αρχή του 
2019 μέχρι 14 Απριλίου 2019.
Αναλυτικότερα, την περίοδο 24/02/2020-12/4/2020, οι 
πωλήσεις σε 340 κατηγορίες προϊόντων που πωλού-
νται εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (μη συμπερι-
λαμβανομένων προϊόντων μεταβλητού βάρους) ανήλ-
θαν σε 1.035,9 εκατ. ευρώ έναντι 792,5 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο (25/02/2019-14/4/2019), 
σημειώνοντας αύξηση 30,7%. Επί του συνολικού τζίρου η 
συμμετοχή της Αθήνας ανέρχεται σε 54,2% ενώ της Θεσ-
σαλονίκης σε 10,7%.
Σημειώνεται ότι στις 340 προϊοντικές κατηγορίες, 168 
είναι τρόφιμα (28,7% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία), 41 
προϊόντα νοικοκυριού (47,5% ανάπτυξη πωλήσεων σε 
αξία) 45 προϊόντα προσωπικής υγιεινής (37,2% ανάπτυξη 
πωλήσεων σε αξία) και 86 όλα τα άλλα (15,5% ανάπτυξη 
πωλήσεων σε αξία).
Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της IRI, τα προϊόντα 
νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής είναι οι κατηγορίες 
που αυξάνονται περισσότερο τη συγκεκριμένη περίοδο.
Στη βασική τετράδα των προϊόντων που εμφανίζουν τις 
πιο μεγάλες πωλήσεις την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα 
αντισηπτικά τζελ όπου ο τζίρος εμφανίζει άνοδο 449,4%. 
Ακολουθούν τα συμπληρώματα διατροφής με αύξηση 
351,9%, τα υγρά μαντηλάκια με αύξηση 309% και το 
οινόπνευμα με άνοδο 308,6%.
Όσον αφορά στην εβδομάδα που τελειώνει στις 
12/4/2020, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή (14/4/2019), αγγίζει 
το 35,2%.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της IRI, την συγκεκριμένη 
εβδομάδα οι πωλήσεις σε 340 κατηγορίες προϊόντων 
που πωλούνται εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (μη 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μεταβλητού βάρους) 
ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ έναντι 112,5 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περυσινή. Επί του συνολικού τζίρου, η συμμε-
τοχή της Αθήνας ανέρχεται σε 54,1% ενώ της Θεσσαλονί-
κης σε 10,6%.

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

Στην τελική ευθεία, μετά τις ανακοινώσεις 
Πέτσα, ρυθμοί, τρόποι και ωράρια 
επαναφοράς στην πραγματική ζωή - Πότε 
θα σταματήσουμε να στέλνουμε sms στο 
13033 - Το χρονοδιάγραμμα άρσης των 
μέτρων

Ώ
ρα με την ώρα εξυφαίνεται το «στρα-
τηγικό σχέδιο» για την μετάβαση στην 
«νέα κανονικότητα» μετά τα μέτρα αυ-
τοπεριορισμού από τον κορωνοϊό, με 

το επιχειρησιακό τρίγωνο μεταξύ του Μεγάρου 
Μαξίμου, του υπουργείου Υγείας και της επιτρο-
πής των ειδικών εμπειρογνωμόνων να βρίσκεται 
από χθες σε ανοιχτή γραμμή, συντάσσοντας τον 
οδικό χάρτη για την μαζική επάνοδο στους φυσι-
ολογικούς ρυθμούς ζωής.
Η πορεία προς τη «σταδιακή άρση» των μέτρων:
· θα είναι δίμηνης διάρκειας 
(Μάιος και Ιούνιος),
· θα χωρίζεται σε διαφορετικά 
στάδια, με απόσταση ασφαλείας 
μεταξύ τους (απόσταση εβδομά-
δας ή 14ημερου),
· θα προβλέπει ενδιάμεση αξι-
ολόγηση της επιδημιολογικής 
κατάστασης, με βάση την οποία 
θα γίνεται η μετάβαση στο επό-
μενο ή στο προηγούμενο στάδιο (αν η διασπορά 
του ιού επεκτείνεται),
· θα προϋποθέτει την υποχρεωτική εφαρμογή 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως μάσκες στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και χρήση αντι-
σηπτικών και γαντιών στους κλειστούς χώρους.
Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της μαζι-
κής επιστροφής στην καθημερινότητα, παράταση 
μιας εβδομάδας στα περιοριστικά μέτρα, ανα-
κοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας, με την ισχύ τους να επεκτείνεται 
μέχρι τις 4 Μαΐου.
Μετά τη νέα παράταση, η οποία αποσκοπεί και 
στην εμπέδωση των μέτρων που θα ανακοινώ-
σει ο πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα, 
αναμένεται:
· Στις 27 Απριλίου να επαναλειτουργήσουν Υπο-
θηκοφυλακεία, Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία.
· Στα τέλη Απριλίου να τεθούν σε εφαρμογή οι 
περιορισμοί μετακινήσεων, ανάλογοι όπως και 
το Πάσχα, για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Με το βλέμμα στραμμένο στα μεταβατικά στά-
δια, παράταση και στο διευρυμένο ωράριο της 
λειτουργίας των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε 
σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τις 9 
Μαΐου, καθώς η αρχική πρόβλεψη αφορούσε 

στις 25 Απριλίου. Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ 
θα παραμένουν ανοιχτά τις καθημερινές από τις 
7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, και τα Σαββατοκύ-
ριακα, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

4 Μαΐου - Άνοιγµα χωρίς sms
Με την προπαρασκευαστική περίοδο να έχει ολο-
κληρωθεί, στις 4 Μαΐου τοποθετείται το άνοιγμα 
των μικρών εμπορικών καταστημάτων (λιανεμπό-
ριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής), ενώ η επα-
νέναρξη της λειτουργίας τους θα σημάνει και την 
ταυτόχρονη κατάργηση του συστήματος ελέγ-
χου μετακινήσεων μέσω sms στο 13033, αλλά και 
γραπτής βεβαίωσης.
Με δεδομένο ότι κάθε στάδιο μετάβασης στην 
κανονικότητα θα απέχει τουλάχιστον μια εβδο-
μάδα (ή ένα 14ημερο) από το προηγούμενο, ώστε 
να περιοριστεί η εξέλιξη του ιού, για το δεύτερο

11 Μαΐου - Γ’ Λυκεί-
ου
Ως πιθανή ημερομηνία για 
την εκκίνηση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας για 
τους υποψήφιους των 
πανελλαδικών εξετάσεων 
εκτιμάται η 11η Μαΐου, 
καθώς η διενέργειά τους 
θα πραγματοποιηθε ί 

εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με το υπουργείο 
Παιδείας.

Μετά τις 25 Μαΐου µαζικοί χώροι
Στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου τοποθετεί-
ται η λειτουργία των χώρων και επιχειρήσεων με 
μαζικό χαρακτήρα, όπως τα πολυκαταστήματα, οι 
επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφε-
τέριες) και ίσως κάποιοι υπαίθριοι και μεγάλοι 
αρχαιολογικοί χώροι.

Εντός Ιουνίου ο τουρισµός
Την ακριβή ημερομηνία για την φετινή τουριστική 
σεζόν θα καθορίσουν και ευρύτερες αποφάσεις 
στους κόλπους της ΕΕ αναφορικά με κοινές οδη-
γίες για τις αερομεταφορές, τα καταλύματα και τις 
οργανωμένες παραλίες.
Μολονότι η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 
λίγες χώρες που αντιμετώπισαν με επιτυχία την 
πανδημία, η τουριστική σεζόν αποκτά άλλη προ-
οπτική ως «υγειονομικά ασφαλής προορισμός» 
κινητοποιώντας και τους επιχειρηματίες του κλά-
δου να επανέλθουν με τα μεγάλα καταλύματα το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για να ακο-
λουθήσουν και μικρότερα καταλύματα μέχρι τα 
τέλη του μήνα.

Όλα τα βήματα προς την 
κανονικότητα στις 4 Μαΐου 

Νέα Υόρκη: Δραματική κατάσταση 
στα νοσοκομεία! 9 στους 10 
διασωληνωμένους πεθαίνουν

Σ
χεδόν οι εννέα στους δέκα ασθενείς 
(το 88%) με κορονοϊό οι οποίοι δια-
σωληνώνονται στην Νέα Υόρκη, τε-
λικά πεθαίνουν, όπως δείχνει έρευνα 

στα νοσοκομεία της πόλης.
Μόνο το 3% των διασωληνωμένων ασθενών 
άνω των 65 ετών επιβίωσαν, έναντι 24% (ο 
ένας στους τέσσερις περίπου) στην ηλικιακή 
ομάδα 18 έως 65 ετών.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο αμερι-
κανικό ιατρικό περιοδικό JAMA (Journal of 
American Medical Association), αφορούσε 
5.700 ασθενείς που εισήχθησαν σε νοσοκο-
μεία μεταξύ 1 Μαρτίου – 4 Απριλίου.
Από αυτούς ήταν γνωστή η έκβαση (εξιτήριο 
ή θάνατος) για 2.634 άτομα, εκ των οποίων το 
14% εισήχθησαν σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας (ΜΕΘ) και το 12% χρειάστηκαν δια-
σωλήνωση. Το ποσοστό θανάτου ήταν 21% 
μεταξύ των 2.634 ασθενών, αλλά αυξανό-
ταν στο 88% για όσους είχαν διασωληνωθεί, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του συστήματος 
υγείας Northwell Health, του μεγαλύτερου 
στη Νέα Υόρκη, και του Ινστιτούτου Ιατρικών 
Ερευνών Feinstein.
Στη διασωλήνωση ο ασθενής ναρκώνεται 
και συνδέεται με μηχανικό αναπνευστήρα, ο 
οποίος ωθεί αέρα στους πνεύμονες του, όταν 
ο άρρωστος δεν μπορεί μόνος του να ανα-
πνεύσει. Λόγω των πιθανών επιπλοκών, ορι-
σμένες μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν 

αρχίσει να καθυστερούν όσο μπορούν τη 
διασωλήνωση των ασθενών με Covid-19, 
δήλωσε ο πνευμονολόγος δρ Ουντίτ Τσάντα 
του Νοσοκομείου του Όρους Σινά στη Νέα 
Υόρκη.
Όπως είπε, «υπήρχε στην αρχή της κρίσης 
μια τάση να διασωληνώνονται νωρίς οι ασθε-
νείς, επειδή η κατάσταση τους επιδεινωνόταν 
πολύ γρήγορα. Όμως αυτό είναι κάτι που οι 
περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε πια να 
κάνουμε. Αφήνουμε τους ασθενείς να υπο-
μείνουν λίγη παραπάνω υποξία (έλλειψη οξυ-
γόνου). Τους δίνουμε μετά περισσότερο οξυ-
γόνο. Δεν τους διασωληνώνουμε έως ότου 
έχουν πραγματικά αναπνευστική δυσχέρεια, 
όταν πια αυτό είναι η μοναδική επιλογή».
Πεθαίνουν οι μισοί διασωληνωμένοι… 
οποιασδήποτε ασθένειας!
Σύμφωνα με τους ειδικούς, άσχετα με την 
ασθένεια, περίπου το 40% έως 50% των δια-
σωληνωμένων ασθενών τελικά πεθαίνουν. 
Μεταξύ άλλων, η διασωλήνωση εξασθενεί 
το διάφραγμα και τους μυς που επιτρέπουν 
στον ίδιο τον ασθενή να αναπνεύσει, μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες αν 
π..χ. το μηχάνημα διοχετεύει παραπάνω αέρα 
από όσο μπορούν να αντέξουν οι πνεύμονες, 
μπορεί να προκαλέσει δευτερογενή μικροβι-
ακή λοίμωξη ή να έχει ψυχολογικές επιπλο-
κές (διαταραχή μετατραυματικού στρες, κατά-
θλιψη κ.α.). 
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Π
ενήντα τρία χρόνια από τότε που 
η Ελλάδα φυλακίστηκε, η Δημο-
κρατία θυμάται και διδάσκεται», 
έγραψε σε ανάρτησή του στο δια-

δίκτυο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης για την επέτειο του πραξικοπήματος 
της 21ης Απριλίου και προσέθεσε:
«Θωρακίζεται και δυναμώνει, οικοδομώ-
ντας στον πυρήνα της μια σχέση εμπιστοσύ-

νης με τους πολίτες. Η σημερινή ημέρα δεν 
προσφέρεται για πολλά μεγάλα λόγια. Ζητά 
ενότητα και αλήθεια».
Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός 
έχει ανεβάσει και φωτογραφία του με το 
μήνυμα: «Τιμάμε την αντίσταση στη δικτα-
τορία, κάνοντας καλύτερη τη Δημοκρατία 
μας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τιµάµε 
την αντίσταση στη δικτατορία»

επικαιρότητα

«Υπόκλιση» Μπακογιάννη: 
Υπάλληλος του δήµου 
Αθηναίων βρήκε 19.000 ευρώ 
και τα παρέδωσε

Μ
ία υπάλληλος του δήμου Α-
θηναίων βρήκε τσάντα με 
19.000 ευρώ και την παρέ-
δωσε στην αστυνομία, ό-

πως ανέδειξε μέσω ανάρ-
τησής του στο Facebook 
ο δήμαρχος Αθηνών Κώ-
στας Μπακογιάννης.
Η υπάλληλος, που εργά-
ζ ε ται  σ τον τομέα της 
καθαριότητας εν τόπισε 
την τσάντα και εν συνε-
χεία ενημέρωσε συνάδελφο της και 
έπειτα απευθύνθηκαν στην αστυνομία.
Ο κύριος Μπακογιάννης, όπως δείχνει 
το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον 
λογαριασμό του, συνάντησε τους πρω-

ταγωνιστές του περιστατικού και τους 
συνεχάρη για την κίνηση τους.
«Η Ευαγγελία εργάζεται στην καθαρι-
ότητα του δήμου μας. Βρήκε μία τσά-

ντα με 19.000 ευρώ και με 
τον επιστάτη συνάδελφό 
της, το παρέδωσαν στην 
αστυνομία. Στην Ευαγγε-
λία λέω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ, όχι για την τσά-
ν τα αλλά γ ιατ ί σ τέλνει 
ένα σπουδαίο μήνυμα σε 

όλους μας. Ότι η αξιοπρέπεια, η ανθρω-
πιά και ο αλληλοσεβασμός, είναι τα 
κλειδιά για μία καλύτερη κοινωνία», 
αναφέρει ο δήμαρχος στην ανάρτησή 
του.

Η 
Αλίκη Κατσαβού παραχώρησε 
μία αποκαλυπτική συνέντευξη 
στο περιοδικό «Λοιπόν», δύο 
μήνες μετά το θάνατο του Κώ-

στα Βουτσά.
Η ίδια μίλησε για τον μικρό Φοίβο, τη 
σχέση της με τις κόρες του Κώστα Βου-
τσά, αλλά έκανε και μια αποκάλυψη για 
την διαθήκη.
Υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από την 
περιουσία του Κώστα Βουτσά, στην οποία 
περιλαμβάνονται και τα πνευματικά δικαι-
ώματα από το έργο του ως ηθοποιός.
Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με 
την οικογένεια, ευτυχώς, είμαστε όλοι 
αγαπημένοι. Το αστείο είναι ότι γράφο-
νται ανακρίβειες και το δυστύχημα επί-
σης είναι ότι το ίντερνετ τις αναπαρά-
γει για χρόνια, οπότε διαιωνίζεται το 
λάθος. Υπάρχουν οπωσδήποτε πνευμα-

τικά δικαιώματα, καθώς ο Κώστας ήταν 
και πρόεδρος στον «Διόνυσο», στην Εται-
ρεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιω-
μάτων, και είχε φροντίσει για όλους τους 
ηθοποιούς, όχι μόνο για τον εαυτό του. Τα 
δικαιώματα από τις ταινίες, από την τηλε-
όραση, αλλά και όλα τα πνευματικά δημι-
ουργήματά του ως ηθοποιός, θα γίνουν 
τα απαραίτητα, αλλά τώρα, λόγω κορω-
νοϊού, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε 
όλες τις διαδικασίες που πρέπει, προκει-
μένου να δηλωθούμε ως οι κληρονόμοι 
του και να τακτοποιηθούν τα κληρονο-
μικά. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, 
γιατί είμαστε όλες αγαπημένες μεταξύ 
μας. Δεν έχει καμία διαθήκη να τα ορίσει 
διαφορετικά, δεν υπάρχει διαθήκη, έτσι, 
σύμφωνα με τα δεδομένα του νόμου, τα 
πνευματικά δικαιώματα ανήκουν έτσι 
όπως ορίζει ο νόμος.

Η αποκάλυψη της Αλίκης Κατσαβού 
για τη διαθήκη του Κώστα Βουτσά

Τ
ην Ελλάδα προτείνει, με κεντρικό 
άρθρο στην ιστοσελίδα της η γερμα-
νική εφημερίδα Bild, ως προορισμό 
για καλοκαιρινές διακοπές το 2020.

Στο αφιέρωμά της, η γερμανική εφημε-
ρίδα ‘Bild’ μιλά για περιορισμένο αριθμό 
χωρών που θεωρούνται ότι δεν διατρέχουν 
κίνδυνο από τον κορονοϊό κάνοντας ανα-
φορά εκτός της Ελλάδας, στην Κροατία, την 
Αυστρία και την Ελβετία.
Στο ερώτημα «που μπορεί να πάει κανείς 
αυτή τη χρονιά για διακοπές;» η Γερμανική 
εφημερίδα επισημαίνει ότι στην πραγματι-
κότητα τα πράγματα δεν είναι παντού τόσο 
άσχημα. Κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα 
τονίζει ότι ορισμένες χώρες, οι οποίες διεκ-
δικούν Γερμανούς τουρίστες, είναι σχεδόν 
ακίνδυνες από τον κορονοϊό.
Η ανταποκρίτρια της ‘Bild’ Λιάνα Σπυ-
ροπούλου υπογραμμίζει στο άρθρο ότι 
«περισσότεροι από το ένα τρίτο των του-
ριστών ταξιδεύουν από την Κεντρική και 
την Ανατολική Ευρώπη προς την Ελλάδα με 
αυτοκίνητο όπως και από χώρες σαν τη Γερ-
μανία, οι οποίες τα πήγαν πολύ καλά με την 

πανδημία.
Επομένως θα είναι οι πρώτοι που θα 
έρθουν». Στην Γερμανική εφημερίδα φιλο-
ξενούνται και δηλώσεις του Έλληνα υπουρ-
γού Τουρισμού, Χάρη θεοχάρη ο οποίος 
επισημαίνει: «η Ελλάδα σκοπεύει να συνε-
χίσει την επιτυχημένη της τακτική στην αντι-
μετώπιση του κορονοϊού για να μπορέσει 
να έχουμε την εμπιστοσύνη όχι μόνο των 
πολιτών της αλλά να έχουμε και την εμπι-
στοσύνη των τουριστών. Εάν όλα πάνε καλά 
τότε στις αρχές Μαϊου θα ξεκινήσουμε την 
άρση των περιοριστικών μέτρων. Αυτό θα 
γίνει σταδιακά. Τα μεγάλα ξενοδοχεία των 
πόλεων θα ανοίξουν τελευταία. Πιστεύω 
ότι θα είμαστε έτοιμοι τον Ιούνιο. Αλλά θα 
πρέπει να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό 
ή διμερές επίπεδο για τους κανόνες τους 
οποίους θα πρέπει να τηρούν για την ασφά-
λεια όλων οι τουρίστες». Τέλος, φιλοξενού-
νται και δηλώσεις ενός υψηλά ιστάμενου 
κυβερνητικού υπαλλήλου, όπως σημειώ-
νεται, ο οποίος εκφράζει την αισιοδοξία 
του ότι δεν θα χαθεί αυτή η σαιζόν για την 
Ελλάδα.

Η Bild προτείνει Ελλάδα για 
διακοπές το καλοκαίρι
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καναδάς

Τα κίνητρα του 51χρονου 
οδοντοτεχνίτη που σκότωσε 22 
ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή 
της Νέας Σκωτίας, παραμένουν 
άγνωστα

Ο 
δράστης της χειρότερης μα-
ζικής δολοφονίας στην πρό-
σφατη ιστορία του Καναδά έ-
σπερνε τον θάνατο για 12 ώρες 

προτού η αστυνομία πληροφορηθεί ό-
τι φορούσε αυθεντική στολή αστυνομι-
κού και ότι κινείτο με όχημα 
που ήταν απομίμηση περι-
πολικού. 
«Οι λεπτομέρειες αυτές μας 
επισημάνθηκαν νωρίς το 
πρωί της Κυριακής» πολλές 
ώρες αφότου ο δράστης του 
μακελειού είχε ξεκινήσει να 
σπέρνει τον θάνατο, δήλωσε χθες ο αξι-
ωματούχος της Βασιλικής Χωροφυλακής 
του Καναδά, Κρις Λέδερ.
«Ο δράστης ενήργησε μόνος», επιβε-
βαίωσε ο Λέδερ σε συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι η 
έρευνα που διεξάγεται επικεντρώνεται 
στο «αν κάποιος τον βοήθησε» πριν από 
το μακελειό, κυρίως όσον αφορά την 
απόκτηση όπλων που δεν είχαν δηλωθεί 
ή της στολής που φορούσε. 
Ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν, ένας 51χρο-
νος εκατομμυριούχος οδοντοτεχνίτης, 
έσπειρε τον θάνατο σε πολλές κοινότητες 
της Νέας Σκωτίας, στο ανατολικό τμήμα 
του Καναδά, απο τις 22:00 τοπική ώρα 
το Σάββατο έως ότου η αστυνομία μάθει 
εν τέλει αυτές τις σημαντικές λεπτομέ-
ρειες «μεταξύ των 07:00 και 08:00» το 
πρωί της Κυριακής χάρη «σε έναν μάρ-
τυρα κλειδί», διευκρίνισε ο Λέδερ.
Το φονικό ξεκίνησε το Σάββατο το βράδυ 
σε ένα σπίτι στην ήσυχη αγροτική και 
παραθαλάσσια κοινότητα Πόρταπικ, η 
οποία έχει περίπου εκατό κατοίκους. 
Η αστυνομία, την οποία κάλεσαν γείτο-
νες που άκουσαν πυροβολισμούς, βρήκε 
μπροστά και μέσα στο σπίτι αυτό αρκετά 
πτώματα. 
Ο δράσ της σκότωσε ανθρώπους σε 
άλλα τέσσερα χωριά, ενώ νεκροί βρέ-
θηκαν επίσης σε σπίτ ια που πυρπό-
λησε. Ο Γουόρτμαν σκότωσε συνολικά 

22 ανθρώπους, μεταξύ τον οποία και μία 
αστυνομικός με 23 χρόνια υπηρεσίας, 
προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της 
αστυνομίας λίγο πριν από το μεσημέρι 
της Κυριακής σε πρατήριο καυσίμων, το 
οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 
100 χιλιομέτρων βόρεια του Χάλιφαξ. Τα 
κίνητρά του παραμένουν μέχρι στιγμής 
άγνωστα. 
Η έρευνα η οποία γίνεται σε 16 τόπους 
εγκλήματος μπορεί να διαρκέσει μήνες, 
προειδοποίησαν οι ερευνητές. Η κοινή 

γ νώμη ωσ τόσο,  έ χε ι 
διχασ τεί γ ια το πως η 
αστυνομία της επαρχίας 
αν τ ιμετώπισε το περι-
στατικό, αφού δεν εξέ-
δωσε ποτέ το μήνυμα 
άμεσης δράσης όπως σε 
άλλες περιπτώσεις απα-

γωγής ή για την πανδημία, με αποτέλε-
σμα, ενώ οι πληροφορίες  για τα θύματα 
δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα. Φυσικά, 
όπως η αστυνομία υποστηρίζει αυτό 
γίνεται επειδή ο ακριβής αριθμός δεν 
μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα καθώς 
θύματα υπήρξαν σε διαφορετικές τοπο-
θεσίες.
Οι Καναδοί, που παραμένουν σε σοκ 
μετά τη χειρότερη μαζική σφαγή στην 
ιστορία της χώρας τους, αποτίνουν φόρο 
τιμής με μουσική στους ιστότοπους κοι-
νωνικής δικτύωσης προς τα θύματα του 
μακελειού στη Νέα Σκωτία.
Σε ολόκληρη τη χώρα, μουσικοί, επαγ-
γελματίες και ερασιτέχνες, που παραμέ-
νουν σε καραντίνα στα σπίτια τους λόγω 
της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανε-
βάζουν βίντεο, όπου τραγουδούν προς 
τιμή των θυμάτων του μακελειού.
Με βιολιά, κιθάρες και άλλα όργανα 
απότιεται μουσικός φόρος τ ιμής σ τα 
θύματα από το Facebook. Από το κανα-
δικό ροκ συγκρότημα Northern Pikes 
και το «Amazing Grace» έως τον ερασι-
τέχνη τραγουδιστή Έρικ Πουαριέ, που 
ερμήνευσε το «Hallelujah» του Λέοναρντ 
Κοέν.
Επίσης, εικονικές αγρυπνίες με κεριά 
οργανώθηκαν στον Καναδά, όπως στο 
Χάλιφαξ, την πρωτεύσουα της Νέας Σκω-
τίας και μεταδόθηκαν χθες από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Παραμένουν άγνωστα τα 
κίνητρα του μακελάρη στη 
Nova Scotia - ερωτήματα για τις 
ενέργειες της αστυνομίας

Ο Τρουντό θέλει να 
επιστρέψουν στις συζητήσεις 
για την απαγόρευση των 
πυροβόλων όπλων

Μ
ετά το μακελειό που άφησε 
22 νεκρούς στη Νέα Σκωτία, 
ο πρωθυπουργός του Κανα-
δά, κ. Τζάστιν Τρουντό υπο-

στήριξε ότι οι Φιλελεύθεροι είναι ανοι-
κτοί στο ενδεχόμενο νέων συζητήσεων με 
τα υπόλοιπα κόμματα για την συμφωνία 
της απαγόρευσης των πυροβόλων όπλων 
στον Καναδά.  Μάλιστα, ο πρωθυπουρ-
γός σημείωσε ότι πριν την πανδημία 
αλλά και κατά τον προεκλογικό του α-
γώνα η κυβέρνηση ήταν υπέρ του να 
υπάρξει απαγόρευση, ενώ υποστήριξε 
πως η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να πα-
ρουσιάσει σχέδιο για τον καλύτερο έ-
λεγχο των πυροβόλων όπλων. 
Μετά τ ις ανακοινώσεις του πρωθυ-
πουργού εκπρόσωποι των πολιτικών 
κομμάτων της χώρας εξέφρασαν την 
άποψη τους γ ια την πιθανότητα της 
απαγόρευσης, εάν όντως η κυβέρνηση 
προτείνει κάποια στιγμή τέτοιο νομο-
σχέδιο.

Συγκεκριμένα από το κόμμα των Νέο 
Δημοκρατικών ο εκπρόσωπος ανέ-
φερε: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε 
ό,τι θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 
πολύ καιρό,  διότ ι  από την αρχή 
κάναμε εκκλήσεις για την απαγόρευση 
των πυροβόλων όπλων.»
Ο επικεφαλής του Μπλοκ Κεμπεκουά, 
Yves-François Blanchet, δήλωσε: «Εάν 
η κυβέρνηση εισάγει ένα νομοσχέδιο 
γ ια το σκοπό αυτό, είμαστε έτοιμοι 
να το συζητήσουμε. Το κόμμα “είναι 
υπέρ ενός νόμου που θα απαγορεύ-
σει τα αυτόματα πυροβόλα όπλα, το 
έλεγχο των υπολοίπων όπλων, αλλά 
προφανώς θα συμφωνήσει στην απα-
γόρευση των κυνηγετικών όπλων.»
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέ-
κρινε την επιστροφή των βουλευτών 
στα έδρανα τους, ωστόσο, θα καλε-
στούν σε αυτά μόνο για να συζητή-
σουν νομοσχέδια που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση της πανδημίας του.

Η επιστροφή στο σχολείο δεν θα 
είναι υποχρεωτική στο Κεμπέκ

     ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times

Ο
ι γονείς που δεν θέλουν να 
στείλουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο δεν θα αναγκαστούν 
να το κάνουν μόλις ανοίξουν 

ξανά τις πόρτες τους, δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός του Κεμπέκ, κ. François Legault 
την Τετάρτη. Η επαρχία του Κεμπέκ θα 
καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ένα 
σχέδιο για να ανοίξει σταδιακά τα σχολεία 
και τις επιχειρήσεις, αλλά ήδη ο πρωθυ-
πουργός θέλει να καθησυχάσει τους γονείς 
που θα προτιμούσαν να κρατήσουν τα 
παιδιά τους στο σπίτι, ανακοινώνοντας ότι 
το σχολείο δεν θα είναι υποχρεωτικό. Ο 
πρωθυπουργός είχε ήδη συμφωνήσει την 
προηγούμενη ημέρα ότι τα σχολεία δεν 
θα ξανανοίξουν στις 4 Μαΐου όπως είχε 
αρχικά προγραμματιστεί, ενώ πρόσθεσε 
ότι η επιστροφή όλων των παιδιών στην 

τάξη το Σεπτέμβριο «δεν ήταν καλή ιδέα».
Εάν τα στοιχεία συνεχίσουν να δείχνουν 
βελτιώσεις στην περιοχή,” θα πρέπει να 
είμαστε σε θέση να έχουμε καλά νέα για να 
ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα, 
τόσο για τα σχολεία όσο και για τις επιχει-
ρήσεις», σημείωσε ο Legault. Αυτή η σταδι-
ακή επαναλειτουργία θα μπορούσε να περι-
λαμβάνει τη χρήση της μάσκας σε δημόσι-
ους χώρους. Η Δημόσια Υγεία του Κεμπέκ 
θα συστήσει τη χρήση της μάσκας ή μάσκας 
προσώπου όταν δεν είναι δυνατόν να τηρη-
θεί απόσταση δύο μέτρων, δήλωσε ο Dr. 
Horacio Arruda.
«Το σχολείο δεν θα είναι όπως  πριν. Η κοι-
νωνική αποστασιοποίηση θα πρέπει να 
γίνει σεβαστή και αν κάποιος δεν είναι σε 
θέση να την σεβαστεί, θα χρησιμοποιηθούν 
μάσκες», τόνισε.
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Τα μέτρα για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του COVID-19 στις 
ομοσπονδιακές φυλακές του 
Καναδά έχουν οδηγήσει σε αύξηση 
των εντάσεων όπου οι φύλακες 
χρειάστηκε να ασκήσουν βία σε 
τουλάχιστον δύο περιπτώσεις 
τις τελευταίες ημέρες, όπως 
υποστηρίζει μια οργάνωση υπέρ των 
δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Σ
υγκεκριμένα η οργάνωση John 
Howard Society υποστήριξε ό-
τ ι  σ τ ι ς  φυλακέ ς  Donnacona, 
που ε ίναι υψίσ της ασφαλε ίας 

σ το Κεμπέκ, οι φύλακες χρε ιάσ τηκε 
να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνες και 
πλαστικές σφαίρες εναντίον των κρα-
τουμένων την περασμένη Τρίτη. 
Σ ε  μ ι α  ά λ λ η  π ε ρ ί -
π τωση σ το  Ον τάριο 
και πιο συγκεκριμένα 
σ τ ις φυλακέ ς Collins 
Bay οι φρουροί χρειά-
στηκε να χρησιμοποι-
ήσουν χειροβομβίδες 
κρότου λάμψης για να 
απομακρύνουν τους 
κρατούμενους. 
Ακόμη,  η οργάνωση 
υποστηρίζει πως μόνο 
στο Κεμπέκ υπάρχουν 
189 κρατούμενοι και 67 φρουροί που 
έχουν βρεθεί θετικοί σ τον κορωναϊό. 
Στις φυλακές οι κρατούμενοι παραμέ-
νουν στα κελιά τους, ενώ όσοι κόλλη-
σαν τον ιό με ταφέρθηκαν σ την απο-
μόνωση. 
Με τον τ ρόπο αυτό η ρουτ ίνα της 
φυλακής έχει επηρεαστεί, δραστηρι-
ότητες έχουν ανασταλεί και οι επισκέ-
ψεις έ χουν απαγορευτεί με αποτέλε-
σμα να ξεσπάσουν επεισόδια. 
«Εάν οι κρατούμενοι είναι κλειδωμέ-
νοι για παρατεταμένες χρονικές περιό-
δους, οι οποίες δεν έχουν δραστηριό-
τητες και επισκέψεις και περιορισμένη 
πρόσβαση σε κυλικεία, αναστατώνο-

ν ται κι αυτό δεν ε ίναι καθόλου καλό 
γ ια κανέναν», δήλωσε η Cather ine 
Lat imer,  η επικεφαλής του οργαν ι-
σμού.
Από την πλευρά τους οι σωφρονιστι-
κέ ς αρχέ ς αρνήθηκαν οποιοδήποτε 
σχόλιο δηλώνον τας μόνο πως ερευ-
νούν την κατάσταση. 
Παράλ ληλα,  ακ τ ιβισ τ έ ς  ζητούν την 
απελευθέρωση ορισμένων κρατουμέ-
νων με σκοπό να ελεγχθεί η εξάπλωση 
του κορωναϊού. 
Μάλισ τα αρκε τέ ς οργανώσεις έ χουν 
αποσ τε ί λε ι  σ τα αιτήματα τους σ την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζητών τας 
με ταξύ άλ λων να αποφυλακ ισ τούν 
αυτοί που ήδη βρίσκονται σε στα όρια 
γ ια κάποιου ε ίδους αποφυλάκισης ή 
τους επιτρέπεται η μιας ημέρας απο-
φυλάκισης, καθώς και όσοι θα μπο-

ρούσαν να εκτ ίσουν 
την ποινή τους με κατ 
‘ οίκον περιορισμό.
Επιπλέον ζητούν την 
απε λευθέρωση ηλι-
κ ιωμέ νων  κρα του -
μένων που πάσχουν 
από κάποια ασθένεια 
ή γε ν ικότ ερα έ χουν 
ιατρικές παθήσεις. 
Α π ό  τ ην  ά λ λ η ,  σ ε 
δ ή λ ω σ ή  τ ο υ  τ η ν 
Πέμπτη, η συνδικα-

λισ τ ική ένωση που εκπροσωπεί τους 
φρουρούς δήλωσε ότ ι  το σύσ τημα 
των φυλακών ήταν απροετοίμαστο και 
υπήρξε αργή αντίδραση.
Την  Τρ ί τ η  έ να ς  κ ρα τ ο ύμ ε νο ς  σ τ ι ς 
φυλακέ ς  Jo l iet te   σ το  Κεμπέκ  που 
προσβλήθηκε από τον ιό COVID-19 
κα τ έθεσ ε  α γωγ ή με  υπογραφέ ς  κ ι 
άλ λων κρατουμένων κατά της Κανα-
δικής Σωφρον ισ τ ικής Υπηρεσ ίας γ ια 
τον  απαράδε χ το χε ιρισμό της  παν-
δημίας. 
Η  α γωγ ή  κά ν ε ι  λόγο  ό τ ι  ο ι  α ρχ έ ς 
καθυσ τ έρησαν γ ια  να εφαρμόσουν 
τ α  α π α ι τ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά 
μέ τρα.

Ακτιβιστές ζητούν αποφυλάκιση 
κρατουμένων μετά τις αυξανόμενες 
εντάσεις στις ομοσπονδιακές 
φυλακές λόγω του κορωναϊού

Οικονομική ενίσχυση με $1.250 τον 
μήνα σε Καναδούς φοιτητές

Ένα από τα θύματα του μακελάρη 
στη Νέα Σκωτία σχετίζεται δικαστική 

Ό
πως αναφέρει το CBC το ένα 
από τα 22 άτομα που έχασαν 
την ζωή τους από τα πυρά  του 
51χρονου Gabriel Wortman 

στη Νέα Σκωτία, μόλις είχε αγοράσει περι-
ουσία  στην οποία ο δράστης και συγγενι-
κό του πρόσωπο είχαν δικαστική διαμάχη 
για την ιδιοκτησία. 
Η Lisa McCully αγόρασε το οικόπεδο 
που βρίσκεται απέναντι από το σπίτι του 
μακελάρη στο Πορταπίκ τον Μάρτιο του 
2015, όπως έδειξαν τα αρχεία ιδιοκτη-
σίας. Λίγους μήνες μετά ο θείος του δρά-
στη έκανε μήνυση για το ποιος θα έπρεπε 
να έχει το τίτλο της ιδιοκτησίας και να 
κάνει την πώληση. Ο Glynn Wortman, ο 
θείος του δράστη είχε υποστηρίξει πως 
ο μακελάρης τον είχε βοηθήσει το 2010 
να αγοράσει το οικόπεδο απέναντι από 
το δικό του και τον ξεπλήρωσε πληρώνο-
ντας με την πώληση ενός άλλου σπιτιού 
στο Έντμοντον. Ωστόσο, σύμφωνα με την 
δικαστική διαμάχη, ο δράστης αρνούνταν 
να παραδώσει στον θείο του τους τίτλους 
ιδιοκτησίας. 
Τα χρήματα της πώλησης μάλιστα είχαν 
κρατηθεί από την τράπεζα έως ότου η 

δικαστική απόφαση τελικά να βγει υπέρ 
του Glynn Wortman τον Ιούλιο του 2015. 
Ο Glynn Wortman δεν απάντησε στις κλή-
σεις του CBC News.  Η αστυνομία από την 
άλλη δεν θέλησε να αναφερθεί στη σχέση 
του δράστη με τα θύματα του ακόμη 
καθώς η υπόθεση ακόμη διερευνάται.
Ο 51χρονος το 2004 είχε κατηγορηθεί για 
επιθετική συμπεριφορά για περιστατικό 
που έλαβε χώρα το 2001 στο Dartmouth 
κι αφορούσε εκείνον κι ένα άτομο που 
ενοίκιαζε ιδιοκτησία του. Ο δράστης τότε 
είχε καταφύγει στην δικαιοσύνη για να 
κάνει έξωση στον ενοικιαστή. Το δικαστή-
ριο, ωστόσο, τότε είχε ταχθεί υπέρ του 
51χρονου επιτρέποντας την έξωση του 
ενοικιαστή, αλλά ο Wortman καλούνταν 
να πληρώσει πρόστιμο 50$ για το παρά-
πτωμα επιθετικής συμπεριφοράς. 
Προηγουμένως οι αρχές είχαν ανακοι-
νώσει πως ο δράστης δεν είχε ποινικό 
μητρώο. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές δεν έχουν 
ακόμη ανακοινώσει τα κίνητρα πίσω από 
την εγκληματική πράξη του μακελάρη, 
ενώ σε ανακοίνωση τύπου υποστήριξαν 
πως η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Ο 
Justin Trudeau ανακοί-
νωσε την Τετάρτη τη 
δημιουργία του Canada 
Student Emergency 

Benefit, το οποίο θα επιτρέψει 
σε Καναδούς φοιτητές να λάβουν 
$1.250 το μήνα και για τέσσερις 
μήνες.
Το οικονομικό σχέδιο αξίας $9 δις στο-
χεύει στην παροχή οικονομικής βοήθειας 
σε φοιτητές στερήθηκαν ή θα στερηθούν 
τη συνήθη πηγή εισοδήματός τους αυτό 
το καλοκαίρι λόγω της πανδημίας COVID-
19. Για να λάβουν αυτήν την οικονομική 
βοήθεια οι φοιτητές πρέπει να είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στη τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ή να εγγραφούν για το εξάμηνο 
του Σεπτεμβρίου. Όσοι αποφοίτησαν τον 
Δεκέμβριο του 2019 είναι επίσης επιλέξι-
μοι, όπως και οι φοιτητές που έχουν δου-
λειά αλλά κερδίζουν λιγότερα από 1.000 
δολάρια το μήνα.
Οι φοιτητές που μεριμνούν για ένα άλλο 

πρόσωπο ή που έχουν αναπηρία μπο-
ρούν να λάβουν $1,750 ανά μήνα. Αυτή 
η επιδότηση θα είναι αναδρομική έως 
την 1η Μαΐου και οι πληρωμές θα γίνουν 
από την Canada Revenue Agency. Ο Justin 
Trudeau ανακοίνωσε επίσης τη δημιουρ-
γία 76.000 θέσεων εργασίας για φοιτη-
τές, εκτός από εκείνες του προγράμμα-
τος Summer Jobs. Οι φοιτητές που κάνουν 
εθελοντισμό για να βοηθήσουν στην 
καταπολέμηση του COVID-19 αυτό το 
καλοκαίρι θα μπορούσαν να κερδίσουν 
από $ 1.000 έως $ 5.000 μέσω της Canada 
Student Service Grant. 
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Ο 
Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος δι-
ερευνά τρόπους προμήθειας ποσοτήτων 
κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστα-
σίας για παροχή στους ιδιώτες οδοντία-

τρους, ούτως ώστε με ασφάλεια να συνεχίσουν να 
διεκπεραιώνουν το καθήκον τους, για τους ίδιους και 
τους ασθενείς τους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, ενώ προστίθεται ότι «οι οδοντίατροι εγκαταλεί-
φθηκαν να φυλάσσουν Θερμοπύλες απροστάτευτοι».
 «Γνωρίζοντας ότι τα αποθέματα κατάλληλου Εξοπλι-
σμού Ατομικής Προστασίας (ΕΑΠ) ήταν λιγοστά και 
δυσεύρετα, ήδη από τις 18/3/20 προτείναμε ειση-
γήσεις και λύσεις στο Υπουργείο Υγείας, είτε με στε-
λέχωση δημόσιων Οδοντιατρείων Επείγουσας Ανά-
γκης (ΟΕΑ) από ιδιώτες Οδοντίατρους, είτε με στελέ-
χωση καθορισμένων ιδιωτικών Οδοντιατρείων ΟΕΑ,  
με μόνη αλλά απαραίτητη προϋπόθεση την παροχή 
από το Υπουργείο Υγείας του κατάλληλου Εξοπλισμού 
Ατομικής Προστασίας (ΕΑΠ) για τους εθελοντές ιδιώ-
τες Οδοντίατρους που θα στελέχωναν οποιαδήποτε 
από τις προτεινόμενες λύσεις» προστίθεται.
  «Μετά από 3 υπενθυμητικές επιστολές μας δεν 
έχουμε λάβει την παραμικρή απάντηση. Είναι πλέον 

πικρή η διαπίστωση και διάχυτη η αίσθηση ότι οι 
Οδοντίατροι εγκαταλείφθηκαν να φυλάσσουν Θερ-
μοπύλες απροστάτευτοι, παρότι ακόμη και χθες ανα-
κοινώθηκε στα ΜΜΕ από το Υπουργείο Υγείας η 4η 
παραλαβή φορτίου με  υγειονομικό υλικό και ΕΑΠ» 
αναφέρει ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος.
 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενημέρωση αυτή 
κρίθηκε αναγκαία από τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό 
Σύλλογο, όσον αφορά τις προσπάθειες που εναγω-
νίως καταβάλλει από την αρχή της Πανδημίας COVID-
19 για την, κατά το δυνατόν,ασφαλέστερη και αποτε-
λεσματικότερη ανακούφιση των οδοντιατρικών ασθε-
νών.  
Ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος λέει εξάλ-
λου ότι οι ιδιώτες οδοντίατροι της Κύπρου στάθηκαν 
από την αρχή αρωγοί στις προσπάθειες της Κυβέρ-
νησης και του Υπουργείου Υγείας για αναχαίτιση της 
διασποράς του SARS-CoV-2. Υπενθυμίζεται τέλος ότι 
στην Κύπρο, η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται 
κατά 90% από τους ιδιώτες οδοντίατρους«οι οποίοι 
παραμένουν μέχρι και αυτή τη στιγμή στην πρώτη 
γραμμή έκθεσης στον κίνδυνο» διατηρώντας ανοικτά 
τα ιδιωτικά οδοντιατρεία.

Φυλάττουµε Θερµοπύλες 
απροστάτευτοι, λένε οι ιδιώτες 
οδοντίατροι της Κύπρου 

Κατέληξαν περισσότεροι Κύπριοι της 
Βρετανίας από τον κορωνοϊό 

Σ
ε τουλάχιστον 236 ανεβάζει η εφημερίδα «Η 
Παροικιακή» του Λονδίνου τον αριθμό των 
μελών της κυπριακής κοινότητας του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου που έχουν χάσει τη ζωή τους 

λόγω κορωνοϊού.
Στον εβδομαδιαίο τραγικό απολογισμό, που δημο-
σιεύει φαίνεται πως το τελευταίο επταήμερο έχουν 
αναφερθεί 36 θάνατοι, όλοι πλην ενός στο Λονδίνο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, στη βρε-
τανική πρωτεύουσα έχουν καταλήξει 140 Ελληνοκύ-
πριοι, 80 Τουρκοκύπριοι και ένας Μαρωνίτης.
Έχουν καταγραφεί επίσης πέντε θάνατοι Κυπρίων 
στο Μπέρμιγχαμ, τρεις στο Γουέστον-σούπερ-Μέιρ, 
όλοι από την ίδια οικογένεια, ένας στο Ντάρμπι, ένας 
στο Λόουστοφτ, ένας στο Κέμπριτζ, ένας στο Τσέλτε-
ναμ, ένας στο Λίβερπουλ, ένας στο Λούτον και ένας 
στο Σάουθεντ.
Τα στοιχεία βασίζονται σε αναφορές από τοπικά 
νοσοκομεία, εκκλησίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενη-
μέρωσης, την κοινότητα, γραφεία τελετών και αγγε-
λίες θανάτου.

Την ίδια ώρα, ανάλυση από την εφημερίδα Guardian 
δείχνει ότι μέλη μαύρων, ασιατικών και μειονοτικών 
εθνικών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο θρηνούν 
δυσανάλογα πολλά θύματα σε σχέση με τον πληθυ-
σμό τους.
Από τους 12.593 θανάτους σε νοσοκομεία της χώρας 
λόγω κορωνοϊού έως την περασμένη Κυριακή, το 
19% αφορούσε πολίτες από αυτές τις κοινότητες, που 
αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού πληθυσμού 
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τρεις από τους δήμους με 
το μεγαλύτερο ποσοστό μελών ξένων εθνικών κοι-
νοτήτων στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ο δήμος 
του Μπάρνετ στο βόρειο Λονδίνο με την πολυπληθή 
κυπριακή κοινότητα, ήταν στην πρώτη πεντάδα των 
δήμων με υψηλή θνησιμότητα από την Covid-19.
Αν και δεν υπάρχει σαφής επιστημονική εξήγηση, ο 
Guardian σχολιάζει ότι πολλές από αυτές τις κοινό-
τητες πέφτουν θύμα είτε της υποβάθμισης των περι-
οχών όπου ζουν είτε των στενών δεσμών μεταξύ των 
μελών τους.

Τ
ην ελπίδα ότι σε δύο-τρεις μήνες θα αρθούν όλα τα περιορι-
στικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού, εξέφρασε στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος 
Ιωάννου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι μέχρι να έλθει το εμβό-

λιο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό.
«Εμείς θα προχωρήσουμε σε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. 
Ελπίζω σε δύο-τρείς μήνες να αρθούν όλα τα μέτρα. Θα γίνει σταδι-
ακή χαλάρωση των μέτρων και κάθε φορά θα γίνεται αξιολόγηση 
βάση των επιδημιολογικών δεικτών που μας έχει δώσει η Επιδημιο-
λογική Μονάδα», είπε.
Διότι, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο οι επιδημιολογικοί δείκτες που θα 
δώσουν το πράσινο φως για την σταδιακή χαλάρωση αλλά μας έχουν 
δοθεί και δείκτες μέσω των οποίων θα αξιολογούνται τα μέτρα.
«Αν βάση της αξιολόγησης προχωρούμε καλά και μπορούμε να προ-
χωρούμε με τη σταδιακή αλλά ελεγχόμενη χαλάρωση των μέτρων, 
τότε ευελπιστώ σε δυο τρεις μήνες να επανέλθουμε στην καθημερι-
νότητα», σημείωσε.
Από εκεί και πέρα, είπε, πρέπει να συνεχίσουμε όσον αφορά τα 
μέτρα υγιεινής και προστασίας, πρέπει να τα λαμβάνουμε για να μην 
υπάρξει μεγάλη έξαρση στα κρούσματα.

Αύξηση στα κρούσµατα µε την χαλάρωση των µέτρων
Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι με την χαλάρωση των μέτρων θα ανα-
μένουμε και πρέπει να είναι αποδεκτό ότι θα υπάρξει μια αύξηση 
στα κρούσματα. Το σημαντικό είναι, σημείωσε, αυτή η αύξηση να 
είναι τέτοια που να μας επιτρέπει να πάμε στην επόμενη χαλάρωση 
και ούτω καθεξής.
«Έχουν δοθεί συγκεκριμένοι δείκτες βάση των οποίων θα αξιολο-
γούνται τα μέτρα και αν και εφόσον βάση των δεικτών κριθεί ανα-
γκαίο, τότε αναγκαστικά θα επιστρέψουμε στην πρότερα κατάσταση. 
Δηλαδή, θα πάρουμε κάποια μέτρα, δεν έχουμε άλλη επιλογή», διευ-
κρίνισε.
Ο κ. Ιωάννου είπε ότι καμία απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη για την 
ημερομηνία έναρξης της χαλάρωσης ούτε και για τους τομείς επανα-
λειτουργίας.
« Όλα θα γίνουν σταδιακά. Το τι μπορώ να σας πω είναι ότι ως γενι-
κός κανόνας, επιχειρήσεις ή τομείς της οικονομίας, οι οποίοι έχουν να 
κάμουν με κόσμο είναι οι τελευταίοι που θα ανοίξουν. Όσο περισσό-
τερη επαφή έχει μια επιχείρηση με κόσμο, τόσο πιο αργά θα επανα-
λειτουργήσει», επεσήμανε.

Αισιόδοξα τα µηνύµατα πορείας µε τον κορωνοϊό
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, είπε ο κ. Υπουργός, είναι αισιόδοξα 
τα μηνύματα, υπάρχει μια μείωση στα θετικά κρούσματα. «Πολλοί 
εκλαμβάνουν την πορεία των θετικών κρουσμάτων μόνο ως σημείο, 
το οποίο κρίνεται η μέχρι στιγμής πορεία. Για εμάς εξίσου σημαντικό, 
είναι και ο αριθμός των συμπατριωτών μας στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας, όπως και ο αριθμός των ασθενών στο Νοσοκομείο Ανα-
φοράς και στα άλλα νοσοκομεία με τα θετικά κρούσματα. Όπως βλέ-
πουμε τις τελευταίες δυο τρεις εβδομάδες, όσον αφορά τις μονά-
δες εντατικής θεραπείας είναι γύρω στα δέκα άτομα καθημερινά και 
όσον αφορά το Νοσοκομείο Αναφοράς είναι γύρω στα 15-20 άτομα 
καθημερινά. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο αριθμός των κρου-
σμάτων αυξάνεται αλλά στο Νοσοκομείο Αναφοράς και στις Εντατι-
κές παραμένει ο ίδιος αριθμός.

Υπ.Υγείας: Ελπίζω σε δύο-
τρεις µήνες να αρθούν όλα 
τα περιοριστικά µέτρα 

εδώ Κύπρος
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Π
ρόταση της Υπουργού 
Εργασ ίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Ζέτας Αιμιλια-

νίδου, για σειρά επιπρόσθετων 
μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων, ενέκρινε σήμερα  το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, υπό την Προε-
δρία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, 
με γνώμονα τη στήριξη όσο πε-
ρισσότερων εργαζομένων έχουν 
βρεθεί εκτός εργασίας ή πλή-
ρους εργασίας, λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-
νωση, τα μέτρα, τα οποία δια-
μορφώθηκαν ύστερα από διά-
λογο του Υπουργείου με τους 
κοινωνικούς εταίρους.
Συγκεκριμένα, γ ια σκοπούς 
καταβολής του ειδικού ανεργι-
ακού επιδόματος και του ειδι-
κού επιδόματος ασθενείας, θα 
λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλι-
στέες αποδοχές του έτους 2018 
αλλά επιπρόσθετα, θα γίνεται 
και σύγκριση με βάση τον δηλω-
μένο μισθό του Ιανουαρίου 
2020, έτσι ώστε να καταβάλλε-
ται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα 
το υψηλότερο ποσό που προκύ-
πτει από την πιο πάνω σύγκριση 
και λαμβάνοντας υπόψη το 60% 
και για τους δύο υπολογισμούς.
Επίσης, πρόκειται να εφαρμο-
στεί ειδικό Σχέδιο για τους εργα-
ζόμενους, που για πρώτη φορά 
άρχισαν εργασία τον Φεβρου-
άριο και τον Μάρτιο 2020 υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι 
θα δηλωθούν από τους εργο-
δότες τους, ενώ θα εφαρμοστεί 
ένα κατώτατο όριο το οποίο θα 
λαμβάνεται ως Ειδικό Ανεργιακό 
Επίδομα ή ως Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας.
Επιπλέον, θα ληφθούν περαι-
τέρω μέτρα για εξακρίβωση των 
τραπεζικών λογαριασμών με την 

υποβολή και των αντιγράφων 
βεβαίωσης στοιχείων τραπεζι-
κών λογαριασμών, που έχει ήδη 
υλοποιηθεί, έτσι ώστε ομάδα 
λειτουργών να μπορεί να διορ-
θώσει λάθη τα οποία έχουν εντο-
πιστεί αν δεν επιβεβαιωθούν 
από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Στο μεταξύ, λήφθηκαν μέτρα για 
την ένταξη προσώπων άνω των 
65 ετών, οι οποίοι δεν λαμβά-
νουν θεσμοθετημένη σύνταξη 
και συνεχίζουν να εργάζονται, 
ενώ μετά τον εντοπισμό αρκετών 
λαθών στις αιτήσεις, λόγω λαν-
θασμένων στοιχείων του αριθ-
μού κοινωνικών ασφαλίσεων, 
δεν θα μπορεί να γίνει αποδε-
κτή οποιαδήποτε αίτηση αν ο 
αριθμός κοινωνι-
κών ασφαλίσεων 
που καταχωρείται 
δεν επιβεβαιώνε-
ται κατά την κατα-
χώρηση.
Επιπλέον, θα εντα-
χθούν στα Σχέδια 
νέε ς κατηγορίε ς 
οικονομικής δρα-
στηριότητας που είχαν εξαιρεθεί 
από τις 13/4/20 μέχρι 12/6/20 
και επιπρόσθετα σε όσους έχουν 
ολοκληρωθεί τα κανονικά ανερ-
γιακά επιδόματα από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να 
ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια για 
να λάβουν Ειδικό Ανεργιακό Επί-
δομα για την περίοδο 13/4/20 
μέχρι 12/6/20.
Αναφέρεται ακόμα ότι θα γίνουν 
συμπληρωματικές πληρωμές για 
τις περιπτώσεις που εμπίπτουν 
στις παραγράφους (1) και (3) και 
θα επιχορηγούνται όλοι οι εργα-
ζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν 
είναι γενικοί διευθυντές ή διευ-
θυντές μέτοχοι, για μικρές επι-
χειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 
9 εργαζομένους και στο Σχέδιο 
Μερικής Αναστολής των Εργα-

σιών της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με την πρόταση «οι 
πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως 
στόχο τη στήριξη των εργαζο-
μένων κατά τη διάρκεια της κρί-
σης λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και θα συνεχίσουν 
να ισχύουν γ ια την περίοδο 
μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 και 
με περαιτέρω στήριξη τόσο των 
επιχειρήσεων όσο και των εργο-
δοτουμένων μέχρι τις 12 Οκτω-
βρίου 2020, χωρίς να θεωρη-
θούν ως προηγούμενο για την 
καταβολή των συνήθων ανεργι-
ακών επιδομάτων μετά τη λήξη 
της πιο πάνω περιόδου».
Σημειώνεται ότι τα οποιαδήποτε 
δικαιώματα από το Ταμείο Κοι-

νωνικών Ασφαλί-
σεων και οποια-
δήποτε επιδόματα 
π α ρ έ χο ν τ α ι  σ ε 
συνθήκες μη έκτα-
κ τ ω ν  κα τ α σ τ ά -
σεων, όπως και 
τα συν ταξ ιοδο -
τικά δικαιώματα, 
υπολογίζονται με 

βάση τους μισθούς, οι οποίοι 
δηλώνονται στο Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων.

Η σταδιακή άρση µέτρων 
εξαρτάται από επιδηµιο-
λογικά δεδοµένα είπε ο 
Πρόεδρος στους πολιτι-
κούς αρχηγούς
Η στρατηγική που ετοιμάζει η 
Κυβέρνηση για σταδιακή άρση 
των περιοριστικών μέτρων και 
για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας, θα εξαρτηθεί από τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα, τις συστά-
σεις της επιστημονικής ομάδας, 
τη συστηματική παρακολού-
θηση μέσω δειγματοληπτικών 
ελέγχων, αλλά και τη δυνατότητα 
λήψης και διατήρησης μέτρων 
ασφάλειας, τόνισε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστα-
σιάδης, κατά τη σύσκεψη με τους 
πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα 
με γραπτή δήλωση του Κυβερ-
νητικού Εκπροσώπου, Κυριάκου 
Κούσιου.
Σύμφωνα με τον κ. Κούσιο, κατά 
τη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, 
στην παρουσία των Υπουργών 
Οικονομικών, Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, και Υγείας, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ενημέρωσε 
τους πολιτικούς αρχηγούς για 
την υφιστάμενη κατάσταση ανα-
φορικά με τη διαχείριση της παν-
δημίας του κορωνοϊού, καθώς 
και τη στρατηγική που ετοιμά-
ζει η Κυβέρνηση, για σταδιακή 
άρση των περιοριστικών μέτρων 
και για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
κατά τη σύσκεψη, τόνισε ότι η 
υπό αναφορά σ τρατηγική θα 
εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, τις συστάσεις της επι-
στημονικής ομάδας, τη συστημα-
τική παρακολούθηση μέσω δειγ-
ματοληπτικών ελέγχων, αλλά και 
τη δυνατότητα λήψης και διατή-
ρησης μέτρων ασφάλειας, πρό-
σθεσε ο Εκπρόσωπος.
Επεσήμανε πως από την πλευρά 
τους οι πολιτικοί αρχηγοί κατέ-
θεσαν απόψεις και προτάσεις και 
έγινε ανταλλαγή απόψεων  επί 
των θεμάτων που αφορούν την 
άρση των περιοριστικών μέτρων 
και την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας εξέφρασε ευχαριστίες 
προς τα πολιτικά κόμματα για τη 
συνεργασία τους στις προσπά-
θειες της Κυβέρνησης για αντι-
μετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού, κατέ-
ληξε ο Εκπρόσωπος.

εδώ Κύπρος

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε την 
Πέμπτη 23 Απριλίου από τη ζωή 
ο Αλέκος Μαρκίδης, πρώην 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημο-
κρατίας, ο οποίος νοσηλευό-
ταν τις τελευταίες ημέρες στην 
Εντατική Μονάδα του American 
Center.  Την είδηση του θανά-
του του ανακοίνωσε ο νομικός 
Κρίς Τριανταφυλλίδης μέσω 
twitter, γράφοντας μεταξύ 
άλλων ότι ήταν ένας σπουδαίος 
νομικός και ένα κόσμημα για το 
δικηγορικό επάγγελμα.

Ο Αλέκος Μαρκίδης γεννήθηκε 
στη Λευκωσία στις 23 Ιανουα-
ρίου 1943.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και εργάστηκε ως 
δικηγόρος. Την περίοδο 1979-
1993 διετέλεσε Γενικός Γραμμα-
τέας του ΔΗΣΥ και την περίοδο 
1993-1995 ήταν αντιπρόεδρος 
του κόμματος. Εκλέχτηκε βου-
λευτής στις βουλευτικές εκλογές 
του 1985 στην Εκλογική Περι-
φέρεια Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ. 
Επανεξελέγη στις βουλευτικές 
εκλογές του 1991 με τον συνα-
σπισμό Δημοκρατικός Συναγερ-
μός-Κόμμα Φιλελευθέρων.

Την 1 Φεβρουαρίου 1995 διο-
ρίστηκε Γενικός Εισαγγελέας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση 
στην οποία παρέμεινε έως τις 
23 Απριλίου 2003.

Στις προεδρικές εκλογές του 
2003 διεκδίκησε το αξίωμα του 
προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ως ανεξάρτητος υποψή-
φιος. Ο ΔΗΣΥ στήριξε τον τότε 
πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, ενώ 
κάποια στελέχη του κόμματος 
υποστήριξαν τον Αλέκο Μαρ-
κίδη. Πήρε ποσοστό 6,62%. 
Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε 
από τη θέση του Γενικού Εισαγ-
γελέα.

Τελευταία είχε δραστηριοποι-
ηθεί και στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης καταγράφοντας τις 
απόψεις και προτάσεις του για 
το Κυπριακό.

Απεβίωσε ο Αλέκος 
Μαρκίδης σε 
ηλικία 77 ετών 

Πρόταση για σειρά επιπρόσθετων µέτρων 
στήριξης των εργαζοµένων ενέκρινε το Υπουργικό 
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Στα -37,63 δολάρια έκλεισε η τιμή 
για τα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (futures) πετρελαίου 
αμερικανικού αργού το Μάιο, λόγω 
ενός κερδοσκοπικού παιχνδιού 
το οποίο συμβαίνει εν μέσω των 
μεγάλων πιέσεων στην τιμή του 
μαύρου χρυσού που προκαλεί η 
επερχόμενη ύφεση - Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε 
ότι η παγκόσμια οικονομία είναι 
αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση 
από τη δεκαετία του ‘30

Π
ρωτοφανείς καταστάσεις διαμορ-
φώνονται στην διεθνή αγορά πε-
τρελαίου, με την τιμή των συμβο-
λαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

πετρελαίου (futures) του μηνός Μαΐου να δι-
αμορφώνονται σε αρνητικές τιμές, στα -36 
δολάρια. 
Η πτώση αυτή οφείλεται 
στο συνδυασμό της μεγά-
λης υποχώρησης στην τιμή 
του μαύρου χρυσού την 
οποία έχουν προκαλέσει 
οι προσδοκίες για σημα-
ντική ύφεση στην παγκό-
σμια οικονομία (και επομέ-
νως χαμηλή ζήτηση πετρε-
λαίου) και ενός κερδοσκο-
πικού παιχνιδιού στο οποίο παγιδεύτη-
καν επενδυτές οι οποίοι είχαν αγοράσει τα 
futures Μαΐου με σκοπό να τα πουλήσουν 
ακριβότερα πριν τη λήξη τους. 
Η μεγάλη υποχώρηση της ζήτησης και η 
πτώση των τιμών έχει αυξήσει τα αποθέ-
ματα των παραγωγών και το κόστος απο-
θήκευσης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να 
δίνουν το πετρέλαιο ακόμα και με αρνητικές 
τιμές καθώς φοβούνται ότι οι χώροι αποθή-
κευσης θα εξαντληθούν το Μάιο.
Τα futures Μαΐου, λήγουν αύριο και οι 
επενδυτές θα έπρεπε να τα «ξεφορτω-
θούν» πριν τη λήξη, με αποτέλεσμα η τιμή 
τους να καταρρεύσει σε αρνητικά επίπεδα 
(-36 δολάρια, ενώ είχαν γίνει συναλλαγές 
και σε -40 δολάρια), κάνοντας χειρότερη 
την πτώση και δημιουργώντας μια εικόνα 
υπερ-πανικού. 
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures) είναι σε μηνιαία βάση και δίνουν 
τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να παραλά-
βει μια ποσότητα πετρελαίου στο μέλλον σε 

προσυμφωνημένη τιμή.
Στο μεταξύ, το ίδιο το συμβόλαιο είναι αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης, ως χρηματιστη-
ριακό προϊόν. 
Οι επενδυτές που έπαιξαν με τα συμβό-
λαια Μαΐου, πρέπει να τα πουλήσουν σε 
υψηλότερη τιμή μέχρι αύριο, διαφορετικά 
θα πρέπει να παραλάβουν τις ποσότητες 
πετρελαίου που αντιστοιχούν στο συμβό-
λαιο, καθώς η εκκαθάριση των συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης γίνεται με φυσικό 
τρόπο (ο κάτοχος παραλαμβάνει πετρέλαιο 
και όχι το αντίστοιχο ποσό σε χρήματα).
Επειδή οι επενδυτές που έπαιξαν με τα συμ-
βόλαια αυτά είναι χρηματιστές και, ασφα-
λώς, δεν είχαν κανένα λόγο να παραλάβουν 
πετρέλαιο, έσπευσαν να ξεφορτωθούν τα 
συμβόλαια όπως-όπως με αποτέλεσμα να 
καταρρεύσει η τιμή τους . 
Κατά τα άλλα η τιμή του πετρελαίου, ασφα-
λώς, δεν έχει καταρρεύσει σε αρνητικά επί-
πεδα (δεν πληρώνει κανείς τον αγοραστή 

πετρελαίου), αυτό αφορά 
μόνο τα futures του Μαΐου. 
Το συμβόλαιο του Ιουνίου, 
για παράδειγμα είναι στα 
21 δολάρια ανά βαρέλι.
Οι στρεβλώσεις στην αγορά 
πετρελαίου, όμως,  παρα-
μένουν και δεν μπορούν να 
αποκλείσουμε να συμβεί 
κάτι παρόμοιο τους επόμε-

νους μήνες, επειδή συγκρούονται αντίρ-
ροπες δυνάμεις, από τη μια η επερχόμενη 
ύφεση που ρίχνει τις τιμές και από την άλλη 
οι συμφωνίες περικοπής της παραγωγής 
από τον ΟΠΕΚ. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του 
ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται 
να συρρικνωθεί το 2020 κατά 3% εμφανί-
ζοντας πολύ χειρότερες επιδόσεις από την 
παγκόσμια κρίση του 2008–09.
Ωστόσο η κατάρρευση της τιμής αναμφί-
βολα αντικατοπτρίζει την ταχέως διογκού-
μενη υπερπροσφορά πετρελαίου και τη 
ραγδαία αύξηση των αποθεμάτων στο 
Cushing της Οκλαχόμα, τον κόμβο αποθή-
κευσης πετρελαίου των ΗΠΑ. Τα αποθέματα 
της Οκλαχόμα έχουν αυξηθεί κατά 48% στα 
σχεδόν 55 εκατομμύρια βαρέλια από τα 
τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών Ενέργειας. Ο κόμβος είχε μέγιστη 
αποθηκευτική ικανότητα 76 εκατομμυρίων 
βαρελιών στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ιστορική συντριβή για το 
αμερικανικό αργό - Πρώτη φορά 
κάτω από μηδέν δολάρια 

Η 
δραματική Σύνοδος Κορυ-
φής, η οποία διήρκησε τέσ-
σερις ώρες, κατέληξε σε 
ναυάγιο αφού οι «27» φαί-

νεται ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία 
και σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυ-
πουργό, Μπόικο Μπορίσοφ, θα υπάρ-
ξει νέα Σύνοδος Κορυφής στις 6 Μαΐου.
Νωρίτερα, η επικεφαλής της ΕΚΤ – η 
οποία ήταν παράλληλα σε ανοιχτή 
γραμμή με τους επιτελείς της κεντρικής 
τράπεζας φέρεται να είπε σε αυστηρό 
τόνο στους ηγέτες «έχετε κάνει πολύ 
λίγα, πολύ αργά», ενώ τους προειδο-
ποίησε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης μπο-
ρεί να συρρικνωθεί ως και κατά 15% 
φέτος, λόγω της ύφεσης που προκα-
λούν τα lockdown για τον κορωνοϊό.
«Προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος 
να κάνουν πολύ λίγα και πολύ αργά», 
στην παρέμβασή της στη Σύνοδο 
Κορυφής, που διεξάγεται με τηλεδιά-
σκεψη και έχει ως στόχο την εξεύρεση 
λύσεων για την αποφυγή μιας ύφε-
σης», επιβεβαίωσε και μια διπλωμα-
τική πηγή.
Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ε.Ε., 
τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο 
Reuters, η κ. Λαγκάρντ είπε στους 27 
ηγέτες ότι χρειάζεται να δομηθεί γρή-
γορα ένα ισχυρό και ευέλικτο ταμείο 
ανάκαμψης που θα διασφαλίσει ότι 

όλες οι χώρες θα μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις δημοσιονομικές προ-
κλήσεις της ανάκαμψης.
Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι απαι-
τείται ταχεία δημοσιονομική αντί-
δραση, δηλαδή αύξηση των κρατικών 
δαπανών για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Ηταν μια αιχμηρή παρέμ-
βαση προς τα κράτη του βορρά της 
Ευρώπης που διστάζουν να συναινέ-
σουν σε συντονισμένη αύξηση των 
κρατικών δαπανών.
Πάντως, η κ. Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι 
η ΕΚΤ θα εξετάσει μέτρα υποστήριξης 
των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη κατά 
την συνεδρίαση του διοικητικού συμ-
βουλίου της την Πέμπτη. Αντίστοιχη 
πρόθεση έχει εκφράσει και η Κομισιόν.
Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για μια 
δραματική Σύνοδο αφού οι ηγέτες 
δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα 
απαιτούμενα εργαλεία απέναντι στην 
επερχόμενη οικονομική κρίση.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 
εκτός από τους ηγέτες των 27, η επι-
κεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα 
Φον ντερ Λάϊεν, η οποία θα παρουσι-
άσει την μέχρι στιγμής πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
του Eurogroup Μάριο Σεντένο, και ο 
εκπρόσωπος της ΕΕ για τις διεθνείς 
σχέσεις Γιοζέπ Μπορέλ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ «όρµησε» 
στη Σύνοδο Κορυφής: «Έχετε 
κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Ο
ι Αμερικανοί φαίνεται ότι δι-
έβησαν τον Ρουβίκωνα και ή-
δη τοποθετούν σε εργαζόμε-
νους εταιρειών τσιπάκια κάτω 

από το δέρμα τους, με στοιχεία εταιρικής 
ταυτότητας. Τα τσιπάκια αυτά επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους στις εταιρείες να 
περνούν τους ελέγχους, να εισέρχονται σε 
διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων, α-
κόμη και να ψωνίζουν φαγώσιμα από μη-
χανήματα κατά τη διάρκεια των διαλειμ-
μάτων τους.
Προφανώς είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτε-
ρης διαδικασίας, αφού σε αυτό το τσιπάκι 
σε μέγεθος κόκκου ρυζιού, είναι δυνα-
τόν να καταγραφούν μύριες όσες πληρο-

φορίες. Πληροφορίες όπως παλμοί της 
καρδιάς, αρτηριακή πίεση, κατάσταση 
εγρήγορσης, όπως και γεωγραφική θέση 
ή χωροταξική μετακίνηση μέσα στην εται-
ρεία.
Ο εργαζόμενος, ή μάλλον το τσιπάκι του, 
είναι συνδεδεμένο και με τον τραπεζικό 
του λογαριασμό, οπότε μπορεί και να 
διεκπεραιώσει εμπορικές πράξεις εντός 
της εταιρείας, όπως επί παραδείγματι 
κατανάλωση προϊόντων κατά τη διάρκεια 
του διαλείμματος. Αργότερα πιθανόν και 
τραπεζικές συναλλαγές.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 
αυτό είναι μόνον η αρχή, διότι ο Μεγάλος 
Αδελφός καραδοκεί...

διεθνή νέα

Ε
ν μέσω της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη (τις πρώτες πρωινές σήμερα ώρα 

Ελλάδας) ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγ-
μα διά του οποίου αναστέλλεται προσωρι-
νά η χορήγηση πράσινων καρτών, αδειών 
μόνιμης παραμονής, σε μετανάστες, για να 
«προστατεύσει» τις θέσεις εργασίας των Α-
μερικανών.
«Μόλις υπέγραψα» το εκτελεστικό διάταγμα 
που «αναστέλλει προσωρινά τη μετανά-
στευση προς τις ΗΠΑ», ανακοίνωσε κατά 
τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης 
Τύπου που παραχωρεί για τις προσπάθειες 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να αντιμε-
τωπίσει την πανδημία.
«Για να προστατεύσω τους σπουδαίους 
Αμερικανούς εργαζομένους μας, μόλις υπέ-
γραψα το εκτελεστικό διάταγμα που ανα-
στέλλει προσωρινά τη μετανάστευση προς 
τις ΗΠΑ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι άνεργοι 
Αμερικανοί (...) θα είναι πρώτοι στην ουρά 
καθώς η οικονομία μας θα ξανανοίγει», ανέ-
φερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Το διά-
ταγμα έχει ισχύ 60 ημερών, που ενδέχεται 
να παραταθεί.
Αντίθετα με αυτό που άφηνε να εννοηθεί 
αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, το εκτελε-
στικό διάταγμα που υπέγραψε δεν αφορά 
εκείνους που λαμβάνουν βίζες προσωρι-
νής διαμονής και εργασίας, αλλά μόνο τις 
πράσινες κάρτες, δηλαδή τους μετανάστες 
στους οποίους χορηγείται άδεια μόνιμης 
παραμονής.
Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η ενδεχόμενη 
παράταση της ισχύος του μέτρου θα εξετα-
στεί «εν καιρώ».
Επικριτές του Ρεπουμπλικάνου βλέπουν 
στην κίνηση μια απόπειρα του Τραμπ να 
εκμεταλλευθεί την κρίση της πανδημίας του 
κορωνοϊού για να επιτύχει έναν διακηρυγ-
μένο πολιτικό στόχο του, να περιορίσει τη 
μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, ενόψει των 
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
Ο ένοικος του Λευκού Οίκου σημείωσε πως 
το μέτρο «συντηρεί τους πόρους του συστή-
ματος υγείας μας για τους Αμερικανούς» 
που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.
Σύμφωνα με συνεργάτες του Τραμπ, ο αρχη-
γός του κράτους αδημονούσε να υπογράψει 
το κείμενο, το οποίο επεξεργάζονταν νομι-

κοί σύμβουλοι της προεδρίας όλη μέρα.
Ο Νεοϋορκέζος επιχειρηματίας των ακινή-
των, που κέρδισε τις εκλογές του 2016 εν 
μέρει χάρη στην υπόσχεσή του να μειώ-
σει τη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ και να 
υψώσει τείχος στα σύνορα της χώρας του 
με το Μεξικό, έχει μετατρέψει τη μετανα-
στευτική κρίση σε κεντρικό ζήτημα της προ-
εδρίας του. Ωστόσο, όπως και άλλες κινή-
σεις του στο πεδίο αυτό, το νέο εκτελεστικό 
διάταγμα αναμένεται να αμφισβητηθεί στα 
δικαστήρια.
Στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής 
Ασφαλείας, που ζήτησε να μην κατονο-
μαστεί, διευκρίνισε πως το μέτρο δεν έχει 
εφαρμογή για όσους βρίσκονται ήδη στις 
ΗΠΑ και έχουν υποβάλλει έγγραφα για να 
λάβουν πράσινη κάρτα, αλλά μόνο για τους 
νέους μετανάστες.
Πηγή ενήμερη γ ια όσα διαμείφθη-
καν στον Λευκό Οίκο σημείωσε πως ο 
Τραμπ συζήταγε για το μέτρο με συνερ-
γάτες του όλο το Σαββατοκύριακο και ότι 
απευθύνεται πάνω απ’ όλα στην εκλο-
γική του βάση. «Ήθελε να το κάνει από 
την αρχή. Τώρα, με την πανδημία, είναι 
απολύτως σε θέση να το κάνει», εξήγησε. 
Εντωμεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα 
ότι ζήτησε από την κυβέρνησή του να 
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατεπείγουσας 
παροχής βοήθειας στη βιομηχανία φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου, που πλήττο-
νται σφοδρά από την κατακόρυφη πτώση 
των τιμών του μαύρου χρυσού. «Δεν θα 
εγκαταλείψουμε ποτέ τον μεγάλο αμερικα-
νικό κλάδο του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλι-
κάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο 
Twitter. 
Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Ενέργειας και 
Οικονομικών ανέλαβαν την αποστολή να 
διαθέσουν πόρους ώστε «αυτές οι πολύ 
σημαντικές εταιρείες και οι θέσεις εργασίας 
να είναι εγγυημένες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στο μέλλον». Με τα μέτρα περι-
ορισμού των μετακινήσεων που έχουν επι-
βληθεί για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του 
νέου κορονοϊού, οι μεταφορές και τα εργο-
στάσια έχουν σταματήσει σχεδόν παντού 
στον κόσμο και η ζήτηση πετρελαίου κατέρ-
ρευσε, χωρίς όμως να μειωθεί εξίσου και η 
παραγωγή.

Ο Τραμπ απαγόρευσε τη μετανάστευση 
με πρόσχημα την πανδημία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter το βράδυ της Δευτέ-
ρας ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα «ανασταλεί προσωρινά» η μετα-
νάστευση προς τις ΗΠΑ, για να «προστατευθούν οι θέσεις εργασίας» στη χώρα του μπρο-
στά στην οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Άρχισαν να εµφυτεύουν 
τσιπάκια σε εργαζόµενους 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πότε θα περπατήσει το μωρό;

Ό
ταν το μωρό κάνει τα πρώ-
τα του βήματα, ξεκινά ένα 
ταξίδι εξερεύνησης του κό-
σμου του γύρω του.

Μόλις το μωρό σας μάθει πώς να 
στέκεται στα πόδια του, θα είναι 
ενθουσιασμένο για όλα αυτά που θα 
μπορεί να ανακαλύψει στην συνέ-
χεια. Τα πρώτα βήματα του μικρού 
σας μπορεί να συμβούν μέσα σε 
λίγες ημέρες ή ακόμα και μετά από 
λίγους μήνες από τότε που θα μάθει 
να στέκεται. Μόλις όμως το κάνει, 
δεν θα χρειαστεί τίποτα παραπάνω 
από μερική εξάσκηση για να ξεκινή-
σει να περπατά.

Πότε να το περιμένετε
Πολλά παιδιά αφού τραβήξουν το 
σώμα τους προς τα πάνω και στα-
θούν, ενδεχομένως να κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα ενώ ακόμα κρα-
τιούνται από τα έπιπλα τριγύρω 
τους, γύρω στον ένατο ή δέκατο 
μήνα. Θα δείτε πιθανότατα τα πρώτα 

του βήματα, όταν θα προσπαθή-
σει να περπατήσει δίχως να κρατιέ-
ται από αντικείμενα ή από τα πόδια 
σας για να στηριχθεί. Παράλληλα, τα 
περισσότερα παιδιά δεν κάνουν τα 
πρώτα εντελώς ανεξάρτητα βήματα 
μέχρι και τα πρώτα τους γενέθλια, 
κατά μέσο όρο τον 14ο μήνα, αν και 
δεν είναι ασυνήθιστο να τους πάρει 
έως και τον 18ο.
Επιπλέον να έχετε κατά νου ότι το 
μικρό σας, που σας παρατηρεί διαρ-
κώς, ενδεχομένως να μιμηθεί τα 
βήματα του μπαμπά ή της μαμάς ενώ 
σημαντικό ρόλο παίζει και ο χαρα-
κτήρας του παιδιού. Ένα δραστή-
ριο μωρό που του αρέσει να παί-
ζει, πιθανότατα να ξεκινήσει νωρί-
τερα να σκαρφαλώνει, συγκριτικά 
με κάποιο που τείνει να είναι πιο 
χαλαρό. 
Άλλα μωράκια μπορεί να είναι πιο 
επιφυλακτικά σε αυτήν την νέα πρό-
κληση που τους παρουσιάζεται και 
να καθυστερήσουν να περπατήσουν 
μέχρι να βεβαιωθούν ότι δεν πρό-
κειται να πέσουν.

Πώς ενθαρρύνουμε το μωρό να 

περπατήσει;
Παίξτε με το μωρό σας και αφήστε το 
να μετακινηθεί ελεύθερα στο χώρο. 
Ο καλύτερος τρόπος για να το ενθαρ-
ρύνετε είναι ακριβώς αυτή η ελεύ-
θερη μετακίνηση, καθώς μπορεί 
να προσπαθήσει όσες φορές θέλει 
και με διαφορετικούς τρόπους κάθε 
φορά μέχρι να βρει ακριβώς πώς 
λειτουργεί η βάδιση. 
Προσπαθήστε να του δίνετε όσο 
το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο 
χώρο, εκτός της κούνιας ή της στρά-
τας για να εξερευνήσει τις κινητικές 
του δεξιότητες. Μερικοί ακόμη τρό-
ποι περιλαμβάνουν:

Δελεάστε το: 
Το ίδιο κόλπο που μπορεί να προσελκύ-
σει ένα μωρό προκειμένου να μπουσου-
λήσει ή να σηκώσει το σώμα του ισχύει 
και για το ενθαρρύνετε να περπατήσει. 
Τοποθετήστε αγαπημένα του παιχνίδια 
γύρω του αλλά με τέτοια απόσταση που 
να χρειάζεται να μετακινηθεί για να τα 

πιάσει.

Δοκιμάστε το «καροτσάκι»: 
Δοκιμάστε να δώσετε στο μικρό 
σας ένα παιχνίδι που θα μπορεί να 
σπρώχνει, όπως ένα καροτσάκι, 
καθώς έτσι θα νιώσει ότι διατηρεί 
τον έλεγχο. 
Επιπλέον, θα του δώσει την υποστή-
ριξη που χρειάζεται για να μετακι-
νήσει τα πόδια του, να βελτιώσει 
την ισορροπία του, γεγονός που θα 
αυξήσει την εμπιστοσύνη του.
Τι δεν πρέπει να σας ανησυχήσει
Κάθε μωράκι αναπτύσσεται διαφο-
ρετικά, ακολουθώντας τον δικό του 
ρυθμό, οπότε αν το μικρό σας δεν 
περπατά μέχρι τον δέκατο μήνα ή 
τα πρώτα του γενέθλια, δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας. 
Το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεται 
ακόμα λίγο χρόνο για να ανακαλύ-
ψει πώς ακριβώς λειτουργεί το σώμα 
του. 
Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς 
για να το βοηθήσετε είναι να του 
δώσετε πολλές ασφαλείς και δια-
σκεδαστικές ευκαιρίες για εξάσκηση 
κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Τ
α χρόνια της εφηβείας φτάνουν και πολ-
λοί γονείς κοιτάζουν πίσω και νομίζουν ό-
τι τα πρώτα χρόνια του παιδιού ακόμη και 
τα επόμενα δεν ήταν παρά σαν μια βόλτα 

στο πάρκο μπροστά σ’ αυτά που ζουν και αντιμε-
τωπίζουν τώρα. Γιατί άραγε; Πρώτον, το παιδί στην 
εφηβεία ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Προσπαθεί 
να απαντήσει στην ερώτηση, «Ποιος/ποια είμαι;» 
Ακόμα θέλουν την επιβεβαίωση γιαυτό που είναι 
ως άτομα, και όχι για τις επιδόσεις τους. Δεύτερον, 
θέλουν την αποδοχή. Θυμάστε που προσπαθού-
σατε με ψυχραιμία να ενταχθείτε κάπου, ε; Το ίδιο 
συμβαίνει και τώρα με τους εφήβους. Οι έφηβοι 
εξακολουθούν να θέλουν  να είναι μέρος του συ-
νόλου, θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν 
κάπου και ότι τους δέχονται. Οι άλλοι τρεις λόγοι 
που επαναστατούν οι έφηβοι είναι  ο αγώνας που 
κάνουν για να τους προσέξουν, για να έχουν εκείνοι 
τον έλεγχο και η αναζήτηση της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας. Αν καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω 
από την ανταρσία των εφήβων θα μας βοηθήσει να 
επικοινωνήσουμε με το παιδί μας και να καλλιεργή-
σουμε τη σχέση μας μαζί του.

Σας είναι γνωστή η παροιμία που 
λέει, «Τα καλά κόποις κτώνται»;
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε την παροιμία «Τα καλά 
κόποις κτώνται»; «Για να αποκτήσεις κάτι καλό 
πρέπει να κουραστείς». Ίσως να μην είναι αυτός ο 
μόνος τρόπος. Μια καινούργια μελέτη λέει ότι η 
τακτική  άσκηση στα όρια της λογικής, χωρίς υπερ-
βολές, είναι εξίσου αποτελεσματική όπως το τρέ-
ξιμο, για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προ-
σβολής ή εγκεφαλικού στη γυναίκα. Ξέρω ότι έχετε 
ένα πρόγραμμα πολύ γεμάτο. Αλλά εκείνο που 
χρειάζεται είναι συνολικά δυόμισυ ώρες τη βδο-
μάδα για να απολαύσετε τα ευεργετικά του αποτε-
λέσματα. Προσθέστε λοιπόν στο πρόγραμμά σας 
λίγο γρήγορο περπάτημα, λίγη αεροβική άσκηση 
ή ποδήλατο. Κάντε την αρχή και μη σταματήσετε. 

Σε μια μονογονική οικογένεια ο 
γονιός μπορεί να μπλέκει την οικο-
γενειακή ζωή με την προσωπική του 
ζωή; 
Μπορεί να βγαίνεις έξω με κάποιο πρόσωπο 
που σου αρέσει πραγματικά και θέλεις να το 
γνωρίσει και το παιδί σου. Έτσι, γνωρίζονται, 
και όλοι μαζί αρχίζετε να βγαίνετε έξω και να 
κάνετε παρέα. Κι ύστερα, η σχέση αυτή τελειώ-

νει. Αυτός ο κύκλος μπορεί να συνεχίζεται κάθε 
τόσο, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου καλό για το 
παιδί σας. Τα παιδιά εξοικειώνονται και προ-
σκολλώνται στα άτομα κι αν υπάρχουν στη ζωή 
τους άνθρωποι που έρχονται και χάνονται θα 
δυσκολευτούν αργότερα στις δικές τους σχέσεις 
και δε θα νιώθουν εύκολα ασφάλεια. Γι αυτό μη 
φέρνετε κάποιο πρόσωπο στη ζωή του παιδιού 
σας εκτός αν σκέφτεστε να το παντρευτείτε. Ίσως 
να χρειάζεται πολλή προσπάθεια και σκέψη – 
αλλά αξίζει για να προστατέψετε το παιδί σας.

Άκουσες για κείνην την οικογένεια 
που την έβγαλαν έξω από το αερο-
πλάνο;
Πρόσφατα, κάποια οικογένεια την έδιωξαν από 
το αεροπλάνο πριν την απογείωση γιατί δεν 
μπορούσαν να ελέγξουν το θυμό και τα νεύρα 
της μικρής κόρης τους. Πώς μπορείς να εξα-
σφαλίσεις μία ομαλή πτήση όταν ταξιδεύεις με 
το παιδί σου; Πρώτα, να ταξιδεύεις τις πρωινές 
ώρες... ύστερα από έναν καλό ύπνο. Δεύτερον, 
ετοίμασε μία ξεχωριστή τσάντα με παιχνίδια που 
αγαπάει ιδιαίτερα, και κάποιο υγιεινό κολατσιό. 
Τρίτον, διάβασε μερικά βιβλία κατά τη διάρκεια 
της πτήσης. Τέταρτον, να έχεις μαστίχες μαζί σου 
για να μασήσουν κατά την προσγείωση για τα 
αυτιά τους. Και τέλος, να ανταμείψεις το παιδί 
σου μετά την πτήση για την καλή του συμπερι-
φορά. 

Μήπως δοκίμασες τα πάντα για να 
μάθει το παιδί σου να συμπεριφέρε-
ται όπως πρέπει;
Μήπως τα δοκίμασες όλα για να μάθει το παιδί 
σου καλούς τρόπους; Τότε ίσως πρέπει να δοκι-
μάσεις να του διδάξεις το σεβασμό. Πειθαρχία 
χωρίς σεβασμό μοιάζει με το εξής περιστατικό: 
Λέει ο δάσκαλος σε κάποιον ατίθασο μαθητή 
να καθήσει. Εκείνος αρνείται και τότε ο δάσκα-
λος πηγαίνει από πάνω του και το απαιτεί. Τελικά 
κάθεται αλλά λέει, «εξωτερικά μπορεί να κάθο-
μαι, αλλά από μέσα μου είμαι όρθιος.» Όπως 
βλέπετε, η υπακοή χωρίς σεβασμό δείχνει ότι 
έχει αποτέλεσμα αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα 
– μακροπρόθεσμα σίγουρα δεν είναι αποτελε-
σματική.  Όταν διδάσκουμε στο παιδί το σεβα-
σμό διαπλάθουμε την καρδιά του και κατευθύ-
νουμε τα κίνητρά του. Παρακάτω θα δούμε τι 
εννοούμε όταν λέμε σεβασμό.

Τι έγινε και άλλαξε το 
ήσυχο, βολικό παιδί  μου; 
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υγεία

Ν
έα στοιχεία – γροθιά 
στο στομάχι για την εν-
δοοικογε νε ιακή βία 
φέρνει στο φως πρό-

σφατη έρευνα του Ανδρολογικού 
Ινστιτούτου. Την ώρα που στην 
Ελλάδα έχουν καταγραφεί τρεις 
δολοφονίες γυναικών το χρονι-
κό διάστημα της καραντίνας και 
σε πολλές χώρες του κόσμου έ-
χουν πολλαπλασιαστεί οι καταγ-
γελίες για ενδοοικογενειακή βία, 
φαίνεται ότι ένας τεράστιος αριθ-
μός γυναικών επιμένει να σιωπά 
και δεν ομολογεί σε κανέναν 
ότι υφίσταται βία μέσα στο 
ίδιο του το σπίτι από τον 
σύντροφό του.
Σύμφωνα με τα νέα ευρή-
ματα, πάνω από τέσσε-
ρις στις δέκα γυναί-
κες (ποσοστό 43,5%) 
παραδέχον ται ότ ι 
εάν έ χε ι  ασκηθε ί 
βία επάνω τους δεν το 
έχουν αναφέρει σε κανέ-
ναν.
Στην ίδια ερώτηση το 
27,17% απάντησε ότι 
το εξομολογήθηκε σε 
φίλο/φίλη, σε άτομο 
του στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος το 16,67%, 
στην αστυνομία το 6,67% 
και σε ειδικό ψυχικής 
υγείας το 6%.
Στη νέα έρευνα συμ-
μετείχαν 600 γυναίκες, 
ηλικίας από 18 έως 54 
ετών. Μεγαλύτερο ήταν το 
δείγμα μεταξύ των γυναι-
κών ηλικίας από 25 έως 34 
ετών (30,17%) και 35-44 ετών 
(24,83%). Το 41,17% έχει πτυ-
χίο Πανεπιστημίου, το 49,83% 
δεν έχει παιδιά, ένα παιδί έχει το 
21,17%.
Στην ερώτηση έχετε βρεθεί στην 
ανάγκη να αναζητήσετε ιατρική 
περίθαλψη λόγω βίας, που ασκή-
θηκε πάνω σας, το 90,83% απά-
ν τησε όχ ι και ναι απάν τησε 
μόλις το 9,17%. Στην ερώτηση 
για το εάν έχει δεχτεί βία από 
σύντροφο/πρώην σύντροφο, το 
32,5% είπε πως ναι, έχει δεχτεί 
και το 67,5% απάντησε όχι.
Η δυσάρεστη αυτή κατάσταση 

ισχύει στις περισσότερες χώρες 
με lockdown. Οι άκρως ανησυ-
χητικές διαστάσεις που έχει προ-
σλάβει το φαινόμενο διεθνώς, 
έκαναν τον γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες να απευ-
θύνει παγκόσμια έκκληση για την 
προστασία των γυναικών και των 
νεαρών κοριτσιών στο σπίτι. Τη 
σοβαρότητα του ζητήματος έχει 
τονίσει και η Διεθνής Αμνηστία.
Στη χώρα μας «τρέχουν» σχετικές 
καμπάνιες από τη Γενική Γραμμα-
τεία Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας («Μένουμε σπίτι αλλά 
δεν μένουμε σιωπηλές»), αλλά 

και από την Εταιρεία κατά της 
Κακοποίησης του Παιδιού 
«ΕΛΙΖΑ».
Πάν τως σ την ερώτηση 

αν αυτή την περίοδο ν ιώ-
θουν μεγαλύτερη απειλή 
από σωματική, λεκτική 
ή ψυχολογ ική βία, το 
80,33% είπε όχι και το 

19,67% ναι, εύρημα που 
προκάλεσε την έκπληξη της 

επιστημονικής ομάδας, που επε-
ξεργάστηκε τα στοιχεία της 

νέας έρευνας.
Οι γυναίκες, που συμμε-
τείχαν στη νέα έρευνα του 

Ανδρολογ ικού Ινσ τ ιτού-
του, είπαν ότι σ το πλαίσιο 
των μέτρων εγκλεισμού και 

της κοινωνικής απόστασης 
δεν έχουν παρατηρήσει επι-
δείνωση της συμπεριφοράς 

του συντρόφου τους απένα-
ντί τους σε ποσοστό 80,83%. Το 
19,17%, ωστόσο, παραδέχτηκε 
ότι η συμπεριφορά του συντρό-
φου του έχει αλλάξει προς το χει-
ρότερο…
Τέλος, στην ερώτηση πότε ήταν 
η τελευταία φορά που ασκήθηκε 
βία (ψυχολογική, συναισθημα-
τική ή σωματική) πάνω σας από 
σύντροφό σας, ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό της τάξης του 64,67% 
είπε ότι αυτό συνέβη πριν από 
πέν τε χρόνια, πριν από έναν 
χρόνο το 10,5%, πριν από έξι 
μήνες το 7%, τον τελευταίο μήνα 
το 9,5% και την τελευταία εβδο-
μάδα το 8,33%.

Ε
ίναι σαφές ότι η μεγάλη ηλικία και οι χρόνιες 
ασθένειες καθιστούν την επιδημία κορονω-
ϊού ακόμη και θανατηφόρα, αλλά και η πα-
χυσαρκία μπορεί επίσης να θέσει ακόμη και 

νεότερα άτομα σε υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με 
δύο νέες μελέτες που έγιναν στη Νέα Υόρκη
Οι  δυο μελέτες που εξετάζουν τον ρόλο της παχυ-
σαρκία στην νόσο COVID-19 δημοσιεύθηκαν στο 
Clinical Infectious Diseases. Οι ερευνητές υποπτεύ-
ονται ότι η φλεγμονή σε όλο το σώμα που συνδέεται 
με την παχυσαρκία θα μπορούσε να είναι ένας ισχυ-
ρός παράγοντας στη σοβαρότητα του COVID-19, της 
νόσου που προκαλείται από τον κορωνοϊύ.
«Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις ΗΠΑ, όπου το 
40% των Αμερικανών είναι παχύσαρκοι, και αναμ-
φίβολα θα συμβάλει στην αύξηση της νοσηρότητας 
και της πιθανής θνησιμότητας, σε σύγκριση με άλλες 
χώρες», επισημαίνει η Δρ Jennifer Lighter, συν-συγ-
γραφέας μιας από τις μελέτες και επίκουρη καθηγή-
τρια στο NYU School of Medicine, στη Νέα Υόρκη.
Αν και άτομα κάτω των 60 θεωρούνται γενικά χαμη-
λού κινδύνου, η ομάδα της διαπίστωσε ότι όσοι 
είναι παχύσαρκοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 
χρειαστούν νοσηλεία. Και, σε σύγκριση με ασθενείς 
των οποίων το βάρος είναι φυσιολογικό, όσοι είναι 

παχύσαρκοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να χρεια-
στούν οξεία φροντίδα και τρεις φορές πιο πιθανό να 
μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα 
με τη μελέτη. Και αυτό διότι «έχουν υψηλότερα 
ποσοστά αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, άσθμα-
τος που μπορεί να επηρεάσουν το αναπνευστικό 
σύστημα». Η δεύτερη μελέτη, με επικεφαλής τον 
Δρ. Christopher Petrilli του NYU Grossman School 
of Medicine, πάλι στη Νέα Υόρκη, έδειξε ότι η σχέση 
με την παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται στο ρόλο 
της στην πρόκληση χρόνιας φλεγμονής, ενός παρά-
γοντα κινδύνου σε πολλές ασθένειες, όπως ο διαβή-
της τύπου 2, οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Κορωνοϊός: Ο παράγοντας που διπλασιάζει 
τον κίνδυνο για τους νεότερους ασθενείς

Ενδοοικογενειακή βία: 
Πάνω από 4 στις 10 
γυναίκες δεν μιλούν

Οι διατροφικές συστάσεις όσον αφορά στην κατανάλωση αυγού διχάζονται εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το 
τοπίο φαίνεται να ξεδιαλύνει μια νέα εκτενής μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical 
Nutrition, και δείχνει ότι μπορούμε να τρώμε ένα αυγό κάθε μέρα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε για 

την υγεία της καρδιάς μας. «Η μέτρια κατανάλωση αυγών, δηλαδή περίπου ένα την ημέρα για τους περισσότερους 
ανθρώπους, δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων ή θνησιμότητας, ακόμα και σε άτομα με ιστορικό 
καρδιαγγειακών παθήσεων ή διαβήτη», υποστηρίζει η επικεφαλής συγγραφέας και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο 

McMaster του Καναδά, Δρ. Mahshid Dehghan.
Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα περισσότερων από 177.000 ανθρώπων που προήλθαν από 

τρεις εκτενείς, μακροχρόνιες διεθνείς μελέτες, στις οποίες περιλαμβάνονταν άνθρω-
ποι διάφορων επιπέδων εισοδήματος από 50 χώρες του κόσμου. Οι περισσότε-

ροι από αυτούς κατανάλωναν ένα ή λιγότερα αυγά ημερησίως, πράγμα που 
σημαίνει ότι αυτό το επίπεδο πρόσληψης είναι ασφαλές. Επίσης, δε βρέθηκε 

κανένας συσχετισμός μεταξύ της κατανάλωσης αυγού και των συστατι-
κών του και της χοληστερόλης ή άλλων παραγόντων κινδύνου. Πρόκει-

ται για αποτελέσματα ισχυρά και ευρέως εφαρμόσιμα τόσο σε υγιείς 
ανθρώπους όσο και σε πάσχοντες από αγγειακές παθήσεις. 
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά έχουν πράγματι υψηλά επί-
πεδα χοληστερόλης, αλλά είναι πολύ θρεπτικά με άλλους τρό-
πους. Σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, όπως επίσης και πολύ 
καλής ποιότητας πρωτεΐνες, είναι μερικά από τα θρεπτικά 
συστατικά που καθιστούν τελικά τα αυγά αναπόσπαστο κομ-
μάτι της διατροφής.

Τελικά πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε την 
εβδομάδα;

Πώς θα πείτε «όχι» στο σύντροφό σας, χωρίς 
να καταστρέψετε τη σχέση σας

Η 
σεξουαλική απόρριψη τους ενός από τον 
άλλο προκαλεί δυσφορία για τρεις βασι-
κούς λόγους:  Μπορεί να εκληφθεί ως συ-
νολική απόρριψη. Δεν μπορεί να πάρει ι-

κανοποίηση από τον/τη σύντροφό του, παρότι σε 
μονογαμική σχέση.  Δεν μπορεί να αναζητήσει αλ-
λού την ικανοποίηση εκτός της σχέσης, όντας σε μια 
μονογαμική σχέση. Αλλά μήπως δεν είναι η απόρρι-
ψη, αλλά ο τρόπος που εκφράζεται; Αυτή είναι η υ-
πόθεση που επεξεργάστηκε ο ψυχολόγος του Πανε-
πιστημίου του Τορόντο James Kim και οι συνεργάτες 
του. Για να το διαπιστώσουν κατηγοριοποίησαν αρχι-
κώς τις απορρίψεις σε τέσσερις κατηγορίες:

1) Καθησυχαστική απόρριψη: Όπου εξηγείτε ότι δεν 
θέλετε να κάνετε σεξ απόψε, αλλά βεβαιώνετε τον 
σύντροφό σας ότι αυτό θα γίνει σύντομα, αφού τον 
αγαπάτε κ.λπ.
2) Εχθρική απόρριψη: Όπου εμφανίζετε γενικότερη 
απογοήτευση απέναντι στο σύντροφό σας ή επικρί-
νετε άλλες πτυχές της μεταξύ σας σχέσης και δείχνετε 
ότι τον απορρίπτετε συνολικώς.
3) Δυναμική απόρριψη: Όπου εξηγείτε με σαφή και 
άμεσο τρόπο γιατί δεν θέλετε να κάνετε σεξ μαζί του.
4) Έμμεση απόρριψη: Κάνετε ότι δεν παρατηρείτε ότι 
ο σύντροφός σας ενδιαφέρεται για σεξ, τον αποφεύ-
γετε με τρόπο.
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ιστορίες
«Να µην κυκλοφορούν άσκοπα»

Η κοινωνική αποστασιοποίηση κατά την επιδηµία πανούκλας 
στην Πελοπόννησο, το 1687, θυµίζει αυτό που ζούµε σήµερα

«Στους δρόμους όφειλαν όλοι να περπατούν 
με μπαστούνια για να τηρούν σε απόσταση 
όσους συναντούσαν, κρατώντας συγχρόνως 
σφουγγάρια βρεγμένα με ξίδι, καθώς και 
ψιλοκομμένες φλούδες κεδρόξυλου για να 
απομακρύνονται τα μικρόβια. Κάθε πρωί έπρεπε 
να τρώνε ξηρά σύκα, λίγο απήγανο, λίγο αλάτι 
και άφθονο σκόρδο ή, αν δεν είχαν τα είδη αυτά, 
ψωμί βουτηγμένο σε κρασί μοσχάτο. Στους 
άνδρες συνιστούσαν να ξυρίζονται συχνά και ν’ 
αλλάζουν καθημερινά ρούχα, στις γυναίκες ν’ 
αερίζουν, επίσης καθημερινά, τα ασπρόρουχα, 
ιδιαίτερα τα σεντόνια, και να πλένουν τα ρούχα, 
χρησιμοποιώντας ξίδι και σκόρδο».

Τ
ο 1687, τη δεύτερη δηλαδή περίοδο της Βενετο-
κρατίας, επιδημία πανούκλας είχε πλήξει την Πε-
λοπόννησο και ιδιαίτερα την περιοχή του Ναυ-
πλίου. Διαβάζοντας ο σύγχρονος αναγνώστης τα 

μέτρα που είχαν πάρει τότε οι Αρχές για την αντιμετώ-
πισή της και την ανακοπή της πορείας του θανάτου, οι 
ομοιότητες στους χειρισμούς και η έμφαση στο social 
distancing δεν διαφέρουν και πολύ απ’ ό,τι συμβαίνει 
σήμερα.
Τα αποσπάσματα που δημοσιεύει η «Κ» είναι προϊόν 

της μελέτης της Χρύσας Μαλτέζου, ιστορικού, τακτικού 
μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και τέως διευθύντριας του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών Βενετίας.
Περιλαμβάνονται σε ένα άγνωστο στην έρευνα μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια αρχειακό υλικό που εισήχθη στις 
συλλογές των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας: το ιδιω-
τικό αρχείο του Gasparo Bragadin, έκτακτου προνοητή 
της Ρωμανίας κατά τη διετία 1686-1688. «Απαρτίζεται 
από τρία σταχωμένα με περγαμηνή κατάστιχα που περι-
έχουν πολυάριθμα έγγραφα, ιδιαίτερα σημαντικά για 
την πελοποννησιακή ιστορία στη διάρκεια της δεύτερης 
περιόδου της Βενετοκρατίας», αναφέρει η κ. Μαλτέζου.

Το γαλλικό πλοίο
Στα έγγραφα υπάρχουν αρκετές αναφορές για την 
πανώλη που έπληξε την Πελοπόννησο το 1687/1688. 

«Για τη φοβερή αυτή μεταδοτική νόσο που προσέβαλε 
τόσο τις παραθαλάσσιες περιοχές όσο και την ενδοχώρα, 
οι πενιχρές μαρτυρίες που είχαμε ώς τώρα δεν επέτρε-
παν να εκτιμήσομε τις επιπτώσεις της στη δημογραφική 
σύνθεση του πληθυσμού, αλλά και τις συνέπειες που 
είχε στη ζωή γενικότερα των κατοίκων της εποχής εκεί-
νης. Οι μόνες πληροφορίες που διαθέταμε ήταν ότι η 
πανούκλα μεταδόθηκε από γαλλικό πλοίο που είχε ελλι-
μενισθεί στο Ναύπλιο, ότι γρήγορα εξαπλώθηκε στην 
πόλη και στα περίχωρα κι από κει σε όλη την Πελοπόν-
νησο, ότι υπήρξε οξεία και θανατηφόρα κι ακόμη ότι 
ο Φραγκίσκος Μοροζίνι, αμέσως μόλις εκδηλώθηκαν 
τα πρώτα κρούσματα, κατευθύνθηκε με τον στόλο του 
στη Σαπιέντζα, όπου και αγκυροβόλησε ώς την τελική 
κάθαρση», γράφει η κ. Μαλτέζου, διευκρινίζοντας ότι το 
υλικό αναφέρεται μόνο στην επαρχία της Ρωμανίας που 
ανήκε στη δικαιοδοσία του Βενετού αξιωματούχου, η 
οποία με πρωτεύουσα το Ναύπλιο περιλάμβανε, τα δια-
μερίσματα του Ναυπλίου, της Κορίνθου, της Τριπολιτσάς, 
του Αργους και του Αγίου Πέτρου Τσακωνιάς.
Και μερικά στοιχεία για τον πληθυσμό: «Σύμφωνα με 
την απογραφή του πληθυσμού του 1689 η Πελοπόννη-
σος, χωρίς τη Μάνη και την Κορινθία, αριθμούσε 86.468 
κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του Grimani 
του 1700 ο συνολικός πληθυσμός είχε ανέλθει στους 
176.844 κατοίκους. Ειδικότερα η επαρχία της Ρωμανίας 

αριθμούσε 37.458 κατοίκους».
Ποιες ήταν όμως οι οδηγίες των Αρχών προς τους κατοί-
κους της εποχής; «Απαγορευόταν να κυκλοφορούν 
άσκοπα στους δρόμους και να μετακινούνται σε άλλα 
σπίτια. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις κι αν συνέτρε-
χαν σοβαροί λόγοι, επιτρεπόταν να πηγαίνουν σε σπίτια 
άλλων με τη συνοδεία ενός φύλακα. Η ίδια απαγόρευση 
ίσχυε και για τους στρατιώτες, στους οποίους επιτρεπό-
ταν η μετακίνηση αλλά και η κυκλοφορία κατά την ώρα 
μόνο της αλλαγής της βάρδιας».

Οι νεκροθάφτες µε τα κουδούνια και τα 
µπλόκα στους δρόµους
Η πολιτική που ακολουθούσαν για τις κατοικίες όπου 
σημειώνονταν θάνατοι ήταν βέβαια αρκετά διαφορε-
τική. «Τα σπίτια, στα οποία είχαν επισημανθεί θανατη-
φόρα κρούσματα, αν ήταν απομονωμένα, παραδίδονταν 

ολόκληρα στη φωτιά. Διαφορετικά, αν υπήρχε κίνδυ-
νος να μεταδοθεί η φωτιά στα διπλανά, γινόταν απολύ-
μανση, καιγόταν δηλαδή η οικοσκευή αλλά και ο ρουχι-
σμός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρώτα έκλειναν τα 
παράθυρα για να εισχωρήσει ο καπνός στους τοίχους κι 
αφού μετά τα άνοιγαν, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, 
ράντιζαν με ξίδι το πάτωμα και άλειβαν τους τοίχους με 
κατράμι ή τριμμένη τερεβινθίνη (καμφορά). Οι νεκροθά-
φτες όφειλαν κάθε πρωί να τριγυρίζουν στους δρόμους, 
για να μαζεύουν τους νεκρούς από τα σπίτια, έχοντας 
δεμένα στα πόδια τους κουδούνια για να ακούγονται από 
μακριά και να μην τους πλησιάζει ο κόσμος. Στο Ναύπλιο, 
τα πτώματα ενταφιάζονταν γύρω από το χαράκωμα που 
βρισκόταν έξω από το στρατόπεδο και οι νεκροθάφτες 
είχαν εντολή να σκάβουν βαθείς λάκκους και να τους σκε-
πάζουν μετά με ασβέστη».
Tα ίδια σχεδόν μέτρα που ανακοίνωσε για τις μετακινή-
σεις την περίοδο του Πάσχα ο Νίκος Χαρδαλιάς, ακολου-
θούσαν και τότε οι Αρχές. «Οι Βενετοί προχώρησαν στον 
αποκλεισμό των πόλεων από την ύπαιθρο, με τον σκοπό 
να ανακόψουν την εξάπλωση του λοιμού. Ετσι οι δρόμοι 
που οδηγούσαν από το Αργος, την Κόρινθο και την Τρί-
πολη προς το Ναύπλιο έκλεισαν, ενώ έξω από τις πύλες 
της εισόδου του Ναυπλίου δόθηκε εντολή να τοποθετη-
θούν διπλά φράγματα, για να εμποδίζεται η επικοινωνία 
με τα περίχωρα. Στη μέση του φράγματος έπρεπε να βρί-
σκονται συνεχώς ένας ή δύο φύλακες, οι οποίοι μαζί με 
τον Proveditore alla Sanita θα χορηγούσαν άδειες εισό-
δου και εξόδου από την πόλη μόνο μετά έλεγχο. Με ιδι-
αίτερη αυστηρότητα αντιμετωπίστηκαν οι ομάδες Αθη-
ναίων που είχαν φτάσει πρόσφυγες στην πελοποννησι-
ακή γη».
Στα αρχεία περιέχονται και πληροφορίες για τα συμπτώ-
ματα της νόσου και τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν, 
«την τερεβινθίνη, το permadandon και μια φαρμακευτική 
σύνθεση, την οποία οι Ελληνες σύμφωνα με τη μαρτυρία 
των εγγράφων, ονόμαζαν “σαμψάχι”. Ως προς τους για-
τρούς που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη δύσκολη 
εκείνη περίοδο, η πηγή μας διασώζει τα ονόματα εκείνων 
που εργάζονταν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου: ο Αντό-
νιο Μπερνάρντι, επικεφαλής του νοσοκομείου, ο Πίνι, o 
Λεάντρο και ένας Ελληνας, ο Δημήτριος Πορφύριος, του 
οποίου οι γνώσεις είχαν, όπως φαίνεται ιδιαίτερα εκτιμη-
θεί από τους Βενετούς αξιωματούχους, γιατί συχνά εξαί-
ρεται η προσφορά του στις εκθέσεις τους».

H μελέτη της κ. Χρύσας Μαλτέζου δημοσιεύθηκε πρώτη 
φορά στα Πρακτικά του Γ΄ Συμποσίου Ιστορίας και Τέχνης 
που συγκλήθηκε στη Μονεμβασιά με τίτλο: «Η εκστρα-
τεία του Μorosini και το Regno di Morea», Αθήνα 1998.

ο Ναύπλιο την περίοδο της πανούκλας, όπως απεικονίζεται σε γκραβούρα της εποχής

Ο Φραγκίσκος Μοροζίνι, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκε η 
επαρχία της Ρωμανίας, με πρωτεύουσα το Ναύπλιο.
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Όλα θα αλλάξουν, ενισχύσεις 
με δανεικά, αλλά τα δανεικά 

πρέπει να επιστραφούν
ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΚΑΊ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΑΝΊΚΊ, ΑΠΟ ΤΟ «ΒΉΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΈΑΛ

Ο
λοφάνερα  ο Κορωνοϊός, θερίζει 
κυρίως ηλικιωμένους που έχουν 
και άλλες παθήσεις.  Θερίζει ό-
μως και υγιείς νέους, νέους που 

δεν έχουν άλλες παθήσεις. Με άλλα λόγια 
δεν εξαιρεί ούτε και τους νέους, αλλά ούτε 
και τα μικρά παιδιά. Όμως εκτός αυτών ανα-
τρέπει συθέμελα και καταστρέφει την καθε-
στηκυία οικονομική κατάσταση.  Κανένας 
δεν ξέρει, κανένας δεν μπορεί να υπολογί-
σει πόσους οικονομικά ισχυρούς θα κατα-
στρέψει. Πόσους έως χθές “έχοντες και κα-
τέχοντες”  θα εξαποστείλει κενούς….
Ετσι σαν θα περάσει η μάστιγα του Κορωνο-
ϊού κανένας ειδικός, κανένας εμπειρογνώ-
μονας δεν μπορεί να προβλέψει, πόσοι φτω-
χοί θα απωλέσουν και εκείνα τα έστω και 
λίγα που είχαν και τι θα αφήσει πίσω του.
Ευχή όλων είναι σύντομα η κοινωνία να 
επανέλθει στην προ του Κορωνοϊού κατά-
σταση. 
Σίγουρα όμως θα βρεθούμε μπροστά σε μία 
νέα κατάσταση πραγμάτων, αφού εδώ στον 
Καναδά όπως και σε όλες του κόσμου τις 
χώρες, πολλές μικρές αλλά και μεγάλες επι-
χειρήσεις θα κλείσουν, οπότε και το ποσο-
στό των ανέργων από 6% που ήταν προ της 
κρίσης, ενδέχεται να πλησιάσει ακόμα και 
το 20%.
Αν συμβεί αυτό, αναπόφευκτα  θα επα-
κολουθήσουν και άλλα δεινά,  αφού πολ-
λοί από τους ανέργους δεν θα μπορούν να 
πληρώνουν τις δόσεις των χρεών τους, είτε 
αυτά είναι  στεγαστικά, είτε είναι εμπορικά, 
είτε είναι καταναλωτικά.
Όπως όλες οι κυβερνήσεις, έτσι και οι δικές 
μας (Ομοσπονδιακή, Επαρχιακές, Δημοτι-
κές, καθώς και της Ελλάδος και των ΗΠΑ), 
μέσω διαφόρων προγραμμάτων που 
κατάρτισαν, κάνουν και θα συνεχίσουν να 
κάνουν, ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρα-
πούν τα χειρότερα. Οπότε τα ελλείμματα θα 
αυξηθούν και όλα τα χρήματα που «γενναι-
όδωρα» μέσω διαφόρων προγραμμάτων 
σκορπούν, είναι δανεικά και τα δανεικά, 
αργά ή γρήγορα  πρέπει να επιστραφούν 
και μάλιστα με το ανάλογο επιτόκιο, που ναι 

μεν τώρα είναι χαμηλό, αλλά δεν αποκλείε-
ται και αυτό να αυξηθεί. 
Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον απρόβλεπτων 
επαναστατικών αλλαγών. Ας ελπίζουμε, ας 
προσευχόμαστε και ας γιορτάσουμε το 
Πάσχα μας με αισιοδοξία και φυσικά σύμ-
φωνα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας μας, 
από την οποία και πάλι πρέπει να αντλούμε 
θάρρος και ελπίδα.
Επομένως, για να απαλλαγούμε το ταχύτερο 
από τον Κορωνοϊό, ας μην ξεχνάμε να ακο-
λουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων, 
και να συνεχίσουμε να παραμένουμε  στα 
σπίτια μας.

ΠΑΣΧΑ, Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Επαναλαμβάνοντας , όσα σχεδόν είχα γρά-
ψει παραμονή του Πάσχα και τα προηγού-
μενα χρόνια, θα τονίσω ότι για να γιορτά-
σουμε δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε 
ότι και εδώ, γύρω μας, ίσως μάλιστα και 
πολύ κοντά μας να  υπάρχουν φτωχοί, που 
έφτασαν σε αυτό το σημείο για πολυποίκι-
λους και διαφορετικούς λόγους, και ολο-
χρονίς πορεύονται τον δικό τους Γολγοθά.
Πάντως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
εδώ, το κοινωνικό δίχτυ προστασίας, μας 
επιτρέπει να ζούμε εν ειρήνη. Μας επι-
τρέπει να μπορούμε να κάνουμε σχέδια 
για ένα καλύτερο μέλλον, αφού εκτός και 
ενσκήψουν απρόβλεπτες μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, δεν φοβόμαστε ότι άμεσα  
θα ξεσπάσει μία από τις μεγάλες συμφο-
ρές, συμφορές  που προκαλούνται λόγω 
αμυαλοσύνης ανθρώπων και τόσο ρεαλι-
στικά περιγράφονται στις εκκλησιαστι-
κές ακολουθίες …. «λοιμοί, λιμοί, κατα-
ποντισμοί.. επιδρομές αλλοφύλων, εμφύ-
λιοι πόλεμοι….» όπως, μαζί με επιθέσεις 
τρομοκρατών, με όλα όσα αυτές προκα-
λούν, βλέπουμε συχνά να συμβαίνουν  σε 
άλλες χώρες όπως στην Συρία, το Ιράκ, 
την Υεμένη, το Αφγανιστάν, την Λιβύη, την 
Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, την Νιγηρία, και 
τώρα τελευταία και την Σρι Λάνκα….
Χωρίς αμφιβολία είναι ανείπωτη η  δυστυχία, 
που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι λαοί που 
κατοικούν σε αυτές τις χώρες, που δυστυ-
χώς δεν είναι οι μοναδικές, που ζουν τον εφι-
άλτη του εμφυλίου πολέμου, επακόλουθο 
του οποίου είναι σε εκατομμύρια συνανθρώ-
πων μας να συσσωρεύονται όλα τα δεινά που 
μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος!
Αν, υποθετικά, έστω και για μια στιγμή 
σκεφτούμε, ότι ζούμε σε μία από αυτές τις 
χώρες που σπαράσσονται από τον εμφύ-
λιο και την πείνα, τότε ίσως εκτιμήσουμε το 
ειρηνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και 
το οποίο, παρά τα οποιαδήποτε προβλή-
ματα αντιμετωπίζει, θεωρείται από τα καλύ-
τερα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρω-

πότητα…
Ετσι,  γιορτάζουμε, χαιρόμαστε, αναγεν-
νιόμαστε και φέτος, όχι μόνο θρησκευ-
τικά αλλά και εθνικά, αφού  το Πάσχα εκτός 
του ότι είναι η κορυφαία εορτή της Ορθο-
δοξίας, είναι συνυφασμένο και με πολλές 
φολκλορικές παραδόσεις που δίνουν στο 
«ανάδελφο» Έθνος μας μια άλλη, μοναδική, 
ξεχωριστή  και «ανάδελφη» διάσταση.
Ως εκ τούτου, κατά  την προσέλευση μας 
στις εκκλησίες, εκτός των άλλων που ζούμε 
και είναι άρρηκτα δεμένα με το Θείον 
Δράμα, κατά την Μεγάλη Παρασκευή  από 
κοινού με όλους τους ομόθρησκούς μας 
αλλά και «πάσες τις γενεές» των προγόνων 
μας, και των εκκλησιαστικών Πατέρων μας, 
υμνούμε την Ταφή Του και με την επιβαλλό-
μενη κατάνυξη ακολουθούμε  τον Επιτάφιο 
ψέλνοντας τον μοναδικό σε νοήματα ύμνο  
«η Ζωή εν Τάφω…», ή το «Ω γλυκύ μου έαρ, 
γλυκύτατόν μου Τέκνον,. πού έδυ σου το 
κάλλος;». 
Την σκηνή αυτή, του πόνου και της κατά-
νυξης και της χαρμολύπης, διαδέχεται το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου, η ανέκφραστη 
χαρά όπου καθώς ανατέλλει η Κυριακή 
του Πάσχα, ακούμε αρχικά τον χαρμόσυνο  
παιάνα «Δεύτε λάβετε φως» και στις πλημ-
μυρισμένες από φώτα κεριών εκκλησίες , 
αυθόρμητα σιγοψέλνουμε τον θριαμβευ-

τικό ύμνο «Χριστός Ανέστη»…
Κατόπιν,  ακολουθεί η μαγειρίτσα, τα κόκ-
κινα αυγά, τα ψητά αρνιά, τα πλούσια εδέ-
σματα, τα δημοτικά τραγούδια, οι χοροί,  οι 
οικογενειακές συγκεντρώσεις…
 Καλά και ευχάριστα όλα αυτά, που μας 
αναβαπτίζουν στα Ελληνοχριστιανικά μας 
νάματα, με τα οποία επί αιώνες γαλουχή-
θηκε και παραμένει στερεά ενωμένο το 
Εθνος των Ελλήνων…
… Όμως, πάντοτε, κυρίως όμως  τούτες 
τις ημέρες, ας μην ξεχάσουμε τους «χρείαν 
έχοντες συνανθρώπους μας..», «τοις 
μακράν και τοις εγγύς» (Εφεσ.Β/ 2, 19). 
Μπορεί να βρίσκονται κοντά μας, μπορεί 
να βρίσκονται σε ένα γειτονικό σπίτι, μπο-
ρεί να βρίσκονται κάπως πιο μακρινά, μπο-
ρεί να βρίσκονται σε ένα κοντινό, ή μακρινό 
μας Γηροκομείο, μπορεί να βρίσκονται 
σε ένα συγγενικό σπίτι στην Ελλάδα, ή σε 
ένα Ορφανοτροφείο στην Πατρίδα μας, 
ή ακόμα σε έναν καταυλισμό προσφύγων 
που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα. Γιατί, 
παρά «τα τόσα, όσα» με τα οποία «το προ-
σφυγικό» είναι συνδεδεμένο, δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάμε, ότι σε εκείνες τις σκηνές και 
τις πλατείες μένουν άνθρωποι, άνθρωποι 
που δεν έχουν «πού την κεφαλήν κλίνει» και 
από το δράμα των οποίων δεν μπορούμε, 
να προσπερνούμε αδιάφοροι…



28 24 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ποντίκι



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 29TOΡΟΝΤΟ
24 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ30 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com

Αργοναυτική εκστρατεία (περί το 1225 π.Χ)
Πού τελειώνει ο µύθος κι αρχίζει η ιστορία ; 

Η 
Αργοναυτική εκστρατεία αποτελεί 
έναν από τους δημοφιλέστερους 
μύθους της Ελληνικής αρχαιότη-
τας, κατέχοντας την ίδια θέση με 

τα Ομηρικά έπη και τους άθλους του Ηρα-
κλέους.
Σκοπός της Αργοναυτικής εκστρατείας ήταν 
να παραδοθεί στον βασιλιά Πελία το Χρυσό-
μαλλο δέρας από την Κολχίδα (Αία) η οποία 
βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα.
Το Χρυσόμαλλο δέρας προερχόταν από το 
κριάρι, στο οποίο ανέβηκε ο Φρίξος, για να 
ξεφύγει από τον πατέρα του, βασιλιά του 
Ορχομενού της Βοιωτίας και την μητριά του 
που ήταν έτοιμοι να τον θυσιάσουν. Ο Φρί-
ξος τελικά έφθασε στην αυλή του βασιλιά 
Αιήτη, ο οποίος τον δέχθηκε με τιμές και 
του έδωσε την κόρη του για γυναίκα. Όταν ο 
Φρίξος θυσίασε το κριάρι στον Δία, χάρισε 
το δέρμα του στον Αιήτη, ο οποίος το κρέ-
μασε σε μια βαλανιδιά στο άλσος του Άρη 
και τοποθέτησε έναν δράκοντα να το φυλά.
Αιτία της αργοναυτικής εκστρατείας ήταν 
η ακόλουθη: Ο βασιλιάς Πελίας της Λοκρί-
δας στην Θεσσαλία, είχε λάβει χρησμούς ότι 
θα σκοτωθεί από έναν απόγονο του Αιόλου 
ο οποίος θα φορά ένα σανδάλι (μονοσάν-
δαλος). Όταν ο Πελίας είδε τον Ιάσονα να 
φοράει ένα σανδάλι στο δεξί του πόδι, για 
να τον απομακρύνει του έδωσε εντολή να 
φέρει πίσω το Χρυσόμαλλο δέρας.

Οι Αργοναύτες
Ιάσων, αρχηγός της εκστρατείας
Ηρακλής ο μυθικός ήρωας
Άργος των Θεσπιών, κατασκευαστής της 
Αργούς, γιος του Φρίξου
Τίφυς ο τιμονιέρης, από τις Σίφες της Βοι-
ωτίας
Κάστωρ ο Σπαρτιάτης παλαιστής &
Πολυδεύκης  πυγμάχος αδελφός του 
Κάστορα (Διόσκουροι)
Ίδας, γιος του Αφαρέως της Μεσσήνης και ο
Λυγκέας, ο παρατηρητής, αδελφός του Ίδα
Αταλάντη η παρθένος κυνηγός
Μελέαγρος της Καλυδώνος
Άκαστος, γιος του βασιλιά Πελία
Άκτωρ, γιος του Υπεράσιου από την Αχαϊκή 
Πελλήνη
Άδμητος, πρίγκιπας των Φερών
Αμφιάραος, μάντης από το Άργος
Αγκαίος ο Μέγας της Τεγέας, γιος του 
Λυκούργου του Αλέου
Αγκαίος ο Μικρός, Λέλεγας της Σάμου, γιός 
του Ποσειδώνα
Ασκάλαφος του Ορχομενού, γιος του Άρη
Αστερίων, γιος του Κομήτη
Αυγείας, γιος του βασιλιά Φορβάντα της 
Ηλείας
Βούτης των Αθηνών, ο μελισσοκόμος
Καινέας των Λαπίθων
Κάλαϊς, ο φτερωτός γιος του Βορέα &

Ζήτης, αδελφός του Κάλαϊ
Κάνθυς της Εύβοιας
Κηφέας, γιος του Άλεου της Αρκαδίας
Κορωνός των Λαπίθων, Γυρτών της Θεσσα-
λίας Εχίων, γιος του Ερμή
Εργίνος της Μιλήτου
Εύφημος του Ταίναρου, κολυμβητής
Ευρύαλος γιος του Μεκίστου, ένας από τους 
Επίγονους
Ευρυδάμας των Δολόπων, από την λίμνη 
Ξενία
Ύλας των Δρυόπων, Φίλος του Ηρακλή
Ίδμων του Άργους, γιος του Απόλλωνα
Ίφικλος της Αιτωλίας, γιος του Θεστίου
Ίφιτος, αδελφός του βασιλιά Ευρυσθέα των 
Μυκηνών
Λαέρτης, γιος του Ακρίσιου από το Άργος, 
πατέρας του Οδυσσέα
Μελάμπους της Πύλου, γιος του Ποσειδώνα
Μόψος των Λαπίθων
Ναύπλιος του Άργους, γιος του Ποσειδώνα
Τελαμώνας της Λοκρίδας, πατέρας του Αία-
ντα του Λοκρού
Ορφέας, ο ποιητής από την Θράκη
Παλαίμων, γιος του Ήφαιστου, Αιτωλός
Πηλέας ο Μυρμιδών πατέρας του Αχιλλέα
Πηνέλεως, γιος του Ιππάλκιμου της Βοιωτίας
Περικλύμενος της Πύλου, γιος του Ποσει-
δώνος
Φαληρεύς, ο Αθηναίος τοξότης
Φανός ο Κρητικός, γιος του Διόνυσου &
Στάφυλος, αδελφός του Φανού
Ποίας, γιος του Θαυμάκου της Μαγνησίας
Πολύφημος, γιος του Έλατου της Αρκαδίας
Αρχηγός της εκστρατείας ήταν ο Ιάσων, 

καθότι όταν ζητήθηκε από τον Ηρακλή, ο 
οποίος είχε μόλις φέρει σε πέρας τον άθλο 
του Ερυμάνθιου κάπρου, να αναλάβει την 
αρχηγία αρνήθηκε.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε από τον Άργο, υιό 
του Φρίξου, από τον οποίον πήρε και το 
όνομα του, Αργώ.  Ήταν φτιαγμένο από 
έλατα του όρους Πηλίου και κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής ο Άργος καθοδηγείτο 
από την θεά Αθηνά. Είχε πενήντα κουπιά και 
στην πρύμνη η Αθηνά είχε τοποθετήσει ένα 
κομμάτι από την ιερή ομιλούσα βαλανιδιά 
των Δωδώνων.
Οι Αργοναύτες απέπλευσαν από τις Παγασές, 
το λιμάνι της Ιωλκού. Όταν το πλοίο έφθασε 
στην Μυσία, ο Ύλας, ο σύντροφος του Ηρα-
κλή χάθηκε, ενώ πήγε να φέρει νερό και ο 
Ηρακλής έμεινε πίσω για να τον βρει με απο-
τέλεσμα να μην συνεχίσει την εκστρατεία.
Όταν μετά από πολλές περιπέτειες έφθασαν 
στο στόμιο του ποταμού Φάση, στην Κολ-
χίδα, ο βασιλιάς Αιήτης υποσχέθηκε να τους 
δώσει το χρυσόμαλλο δέρας, εάν ο Ιάσονας 
έσπερνε πρώτα τα εναπομένοντα δόντια του 
δράκοντα, τα οποία δεν είχε χρησιμοποιή-
σει ο Κάδμος στις Θήβες και κατόρθωνε να 
ζέψει δύο βόδια που έβγαζαν φωτιές από τα 
ρουθούνια και είχαν ατσάλινα πόδια.
Ο Ιάσονας με την βοήθεια της Μήδειας, 
της κόρης του Αιήτη, η οποία τον είχε ερω-
τευθεί, κατάφερε να πάρει το χρυσόμαλλο 
δέρμα. Μαζί με την Μήδεια, πήραν τον 
δρόμο της επιστροφής, αλλά έπεσαν σε 
μεγάλη θαλασσοταραχή και βρέθηκαν στην 
Ιταλία. Τελικά μετά από πολλές περιπέτειες 

επέστρεψαν στην Ιωλκό.
Όλοι αυτοί οι μύθοι είναι τόσο αγαπητοί, 
που έχουν γίνει κτήμα των παιδιών, ενώ με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποτελούν τμήμα 
της καθημερινής μας ζωής. Είναι φυσικό λοι-
πόν, ο απλός μέσος Έλληνας να οικειοποι-
ηθεί την άποψη μιας «κλασικής» εκδοχής 
για το πού πήγε το σκάφος της Αργούς, ή 
σε ποια περιοχή εξελίχθηκε αυτή η περιπέ-
τεια. Αλλά για τον ερευνητή δεν ισχύει το 
ίδιο. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να διερευ-
νήσουμε την πιστότητα ή πιθανότητα αυτών 
των «άλλων» εκδοχών, αφού μιλάμε για 
εξερευνητικά ταξίδια, δηλαδή θαλασσινές 
περιπέτειες με γεωγραφικό αντικείμενο. [Βλ. 
γενικά E. Delage, «Le Geographie dans les 
Argonautiques d’ Apollonios de Rhodes», 
Paris-Bordeaux, 1930.]
Η σημασία αυτή αποκτά μεγαλύτερη σπου-
δαιότητα από το ότι όλες οι εκδοχές των 
περιπετειών αποτελούν ενδείξεις όχι ως 
προς το πού έφτασαν οι ήρωές τους, αλλά 
για το πού «υπαινίσσονται» ότι έφτασαν οι 
αληθινοί πρωταγωνιστές αυτών των περιπε-
τειών, οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί. [Βλ. Α.Σ. 
Αρβανιτόπουλος, «Οι Αργοναύται από του 
μύθου εις την ιστορίαν διά της αρχαιολο-
γίας», Πολέμων 3 (1947-1948), 56-66.
Επίσης o O. Zanco, «Gli Argonauti e la 
protoistoria», Studi classici e orientali 4 
(1956), 194-213.]. Έτσι λοιπόν, οι μύθοι απο-
τελούν φιλολογικές καταγραφές πραγματι-
κών ταξιδιών προς όλες εκείνες τις περιο-
χές που αναφέρονται στις διάφορες εκδο-
χές του μύθου. Δεν έχει σημασία ή ιδιαί-
τερη βαρύτητα η αναφορά στο γεγονός ότι 
οι ήρωες του μύθου έφτασαν σε δυο διαμε-
τρικά αντίθετα σημεία του κόσμου. Οι πραγ-
ματικοί ήρωες -οι ναυτικοί- έφτασαν και 
στο ένα και στο άλλο σημείο ο μύθος όμως, 
θέλοντας να περιλάβει όλες τις περιπλανή-
σεις, αποκτά πολυπλοκότητα.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όσων 
ειπώθηκαν προηγουμένως είναι ο Αργο-
ναυτικός μύθος. Η κλασική εκδοχή ισχυ-
ρίζεται ότι το ταξίδι έγινε προς τον Εύξεινο 
Πόντο, στην Κολχίδα, τη σημερινή Λαζική, 
στις υπώρειες του Καυκάσου. Δύο διαφο-
ρετικές εκδοχές όμως τοποθετούν την Κολ-
χίδα ως εξής:
1. Στην ακτή του Μαλαμπάρ, στις Ινδίες 
[Robert Graves, «Ελληνικοί Μύθοι», τόμ. 
4ος, 316 παρ. 1.]
2. Στις Άνδεις της Νοτίου Αμερικής, άποψη 
που διατυπώθηκε από την Henriette Mertz 
[Για τη δεύτερη εκδοχή βλ. Henriette Mertz, 
«Η αρχαία Κολχίδα και το υψίπεδο των 
Άνδεων», Ηώς (μηνιαία εικονογραφημένη 
επιθεώρησις) έτος 10, αριθμ. 108 (1967), 
47-55. Την άποψή αυτή η Mertz θα παρου-
σιάσει αργότερα και σε άλλα δημοσιεύ-
ματα.]

Αργοναύτες σε πίνακα του William Russell Flint 1880 -1969
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Κ
αι ο πέλεκυς της δικαιοσύνης ήταν 
ξεκάθαρος. Νόμιμες οι εκλογές του 
2016 και αδιαμφισβήτητη η εκλεγ-
μένη διοίκηση του Ελληνοκαναδι-

κού Κογκρέσου.
   Επίσης το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ 
υποχρεώνεται να καταβάλλει τα οφειλόμενα 
καθυστερημένα συνδρομητικά τέλη των  
εφτά χιλιάδων εντός εξήντα ημερών.
    Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου 
του Οντάριο ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά και 
τον οργανικό θεσμό του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου που αδιαφιλονίκητα εκπροσω-
πεί τον Ελληνισμό του Καναδά.
   Χρειαζόμασταν όμως, αγαπητοί μου 
συνέλληνες το ανώτατο δικαστήριο του 
Οντάριο να μας συστήσει νομικά το ολο-
φάνερο;  Ότι δηλαδή το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο είναι ο μόνος τριτοβάθμιος οργα-
νισμός των Ελληνοκαναδών που εκπροσω-
πεί εδώ και σαράντα χρόνια όλους εμάς στην 
φιλόξενη δεύτερη πατρίδα μας, τον Καναδά.
   Χρειαζόταν  να διασυρθούμε στα δικαστή-
ρια και να διαπομπεύσουμε το κύρος και την 
οντότητα του μεγαλύτερου οργανισμού μας 
και τον ελληνισμό γενικότερα; 
   Χρειαζόταν το Εγώ κάποιου συμπατριώτη 
μας να γίνει εφαλτήριο και σάβανο μαζί και 
να συντρίψει τον εγωισμό του στα έδρανα 
του δικαστηρίου και να βιώσει τον πέλεκυ 
της δικαιοσύνης που δεν χαρίζεται σε κανέ-
ναν; 
   Ο κάθε λογικά σκεπτόμενος συμπατριώτης 
μας καταδικάζει τέτοιου είδους πρακτικές. 
   Καταδικάζει όλους αυτούς που θέλουν να 
προσφέρουν στα κοινά με γνώμονα μόνον 
το προσωπικό τους συμφέρον. 
   Τα κάθε είδους Εγώ δεν έχουν θέση στην 
κοινωνία του Ελληνισμού. 
   Γιατί τα Ελληνικά ιδεώδη είναι πυρσός και 
λάβαρο μαζί που σε οδηγούν στην ανύψωση 
του ανθρώπου και όχι στην κατάπτωση 
και καταρράκωση των πανανθρώπινων 
αξιών που ας μην ξεχνάμε, εμείς οι Έλληνες 
δώσαμε σάρκα και οστά στις αξίες που δια-
φεντεύουν όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες. 
   Ναι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε κάθε 
οικογένεια υπάρχει και ο τζαναμπέτης. Και 
στην μεγάλη οικογένεια του Ελληνισμού 
υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι τζα-

ναμπέτηδες. Οι οποίοι διέπραξαν πράξεις 
ατιμωτικές και καταστροφικές και αμαύ-
ρωσαν τις ολόλαμπρες σελίδες της ιστορίας 
μας.
   Αλλά από εμάς εξαρτάται να τους διακρί-
νουμε, να τους ξεχωρίζουμε και να τους 
καταδικάζουμε απομονώνοντας τους και 
εσωκλείοντάς τους στον δικό τους μικρόκο-
σμο και στον δικό τους μίζερο εγωκεντρικό 
ατομικισμό. 
   Μοσχοπληρώσαμε και ακόμη ακριβοπλη-
ρώνουμε τα μεγάλα εγώ και τις διχόνοιες 
κάποιων ταγών της παροικίας μας. 
   Τα ξέρετε, δεν υπάρχει λόγος να τα απαριθ-
μήσουμε, γιατί πρέπει να τα ξεπεράσουμε. 
   Το καλό και μόνον το καλό του Ελληνισμού 
και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς πρέπει να είναι πιο πάνω από τις προ-
σωπικές και θρησκευτικές  αντιλήψεις μας.
   Αν κοιτάξουμε γύρω μας βλέπουμε την 
ολέθρια ζημιά που υπέστημεν από τις κατα-
στροφικές αντιπαραθέσεις της θρησκευτικής 
ηγεσίας με τις κοινότητες μας. 
   Με αφορμή την απόφαση του δικαστη-
ρίου, θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια 
αυτοκριτική και μια εσωτερική κάθαρση και 
να γίνουμε κοινωνοί των υψηλών ιδανικών 
του ελληνισμού που ήταν και η κύρια αιτία 
του εκπολιτισμού του κόσμου ολάκερου.
   Ευχόμαστε η πρόσφατη απόφαση του ανω-
τάτου δικαστηρίου του Οντάριο να είναι η 
εσχάτη και κανένας άλλος Ελληνικός Σύλ-
λογος ή Κοινότητα ή Οργανισμός να συρ-
θεί στις δικαστικές αίθουσες και να διασύ-
ρεται ο Ελληνισμός από κάποιον εγωπαθή 
ηγέτη που θέλει να ικανοποιήσει τον τυφλό 
του εγωισμό.  
   Ας γίνουμε πρέσβεις και εργάτες για το 
κοινό καλό και όχι να φέρνουμε στην επιφά-
νεια των διαπροσωπικών και διασυλλογι-
κών μας σχέσεων τις σκοτεινές δυνάμεις που 
κάθε φορά που εμφανίζονται φέρνουν κακό 
και μόνον κακό.
   Το κοινό καλό χρειάζεται κοινούς αγώνες. 
Κοινή προσπάθεια. Κοινή ομοψυχία. Κοι-
νούς στόχους.
   Και τα αποτελέσματα θα έρθουν.
   Το εγώ δεν έχει θέση σε κανέναν οργανι-
σμό, σύλλογο, κοινότητα. 
   Το Εμείς είναι παντοδύναμο.

Η Νέµεσις της Διχόνοιας
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Τ
ην Τετάρτη, ο κ. Jim Karygiannis, Δη-
μοτικός Σύμβουλος για το Ward 22, 
Scarborough-Agincourt, παρέδωσε 
δωρεά προσωπικού προστατευτικού 

εξοπλισμού (PPE) σε όλο το Ελληνικό Σπίτι.
«Οι ηλικιωμένοι και οι ένοικοι στις εγκατα-
στάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης διατρέ-
χουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβλη-
θούν από το COVID-19». είπε ο κ. Καρύγι-
αννης. «Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το 
προσωπικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις να 

έχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται.»
Πάνω από 1000 μάσκες, 1000 γάντια, προ-
στατευτικές φόρμες και 8 μπουκάλια απολύ-
μανσης χεριών των 4 λίτρων παραδόθηκαν 
στο Hellenic Home for the Aged.
«Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δίνουμε προ-
τεραιότητα στους γονείς και στους παππού-
δες μας. Θέλω να ευχαριστήσω το προσω-
πικό του Ελληνικού Σπιτιού που βοήθησε 
να κρατήσει ασφαλείς τους ευάλωτους ενοί-
κους του».

Ο αγαπητός Δηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Δηµήτρης 

Καρύγιαννης πανταχού παρών
Την Τετάρτη επισκέφτηκε το δικό µας «Ελληνικό Σπίτι για 
Ηλικιωµένους» και µοίρασε ότι χρειάζεται για προφύλαξη



33ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

24 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 Απριλίου 2020

www.hellasnews-radio.com

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

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

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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Χριστός Ανέστη. Ονομάζομαι 
Γιώργος Χριστόπουλος και είμαι 
ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο 
“Apollon Pharmacy” (698 Danforth 
Avenue, Toronto). Σήμερα θα 
μιλήσουμε για πόσο καιρό 
ζει ο κορωνοϊός  ιός πάνω σε 
επιφάνειες.

Μ
ια με λέ τη που δημοσ ι-
εύθηκε  σ το  π ε ριο δικό 
New England Journal of 
Medicine αποκάλυψε ότι το 

πλαστικό είναι η επιφάνεια που ο ιός πα-
ραμένει βιώσιμος για το μεγαλύτερο δι-
άστημα - έως 72 ώρες. Σε ανοξείδωτο 
χάλυβα, ο ιός ανιχνεύθηκε έως και 48 
ώρες μετά την εφαρμογή. Για χαρτόνι ή-
ταν 24 ώρες και για χαλκό μόλις τέσσε-
ρις ώρες.
Αλλά ο Δρ. Bharat Pankhania, κλιν ι-
κός λέκτορας σ το Πανεπισ τήμιο του 
Exeter, λέει ότι αντί να προσπαθήσετε 
να συγκρατήσετε τον κατάλογο με τον 
τρόπο που λειτουργεί ο ιός σε διαφορε-
τικές επιφάνειες και πότε τις καθαρίσατε 
τελευταία φορά, «η νοοτροπία σας πρέ-
πει να είναι ότι όλα, ο καθένας, παντού 
είναι μολυσμένος. Και ό, τι χειρίζεστε 
είναι ένας πιθανός κίνδυνος».
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
φοβάσ τε οτ ιδήποτε αγ γ ίζ ε τ ε,  αλ λά 
απλώς ότι πρέπει να συνεχίσετε να πλέ-
νετε τα χέρια σας. «Κάνετε το σχολαστικά 
κάθε δύο ώρες, προσεκτικά», λέει ο Δρ 
Pankhania, «και αυτή είναι η λύση».

Μπορεί ο ιός να ζει στα ρούχα 
µου;
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι ο κορωνοϊός μπορεί να μεταδο-
θεί από υφάσματα. Οι ειδικοί συμβου-
λεύουν, ωστόσο, ότι είναι καλή ιδέα να 
πλύνετε τα ρούχα σας αν κάποιος έχει 
βήξει πάνω τους ή αν έχουν έχουν έρθει 
σε επαφή με κάποιον έξω από το νοικο-
κυριό με τον οποίο είστε σε απομόνωση.
Ο Δρ Pankhania συνιστά να κρατάτε ένα 
καλάθι για τα ρούχα που φοράτε όταν 
βγαίνετε, στην είσοδο του σπιτιού σας. 
«Παίρνετε τα παπούτσια σας, την τσά-
ντα, το κινητό τηλέφωνο, το παλτό, τα 
βάζετε όλα στο καλάθι και στη συνέ-
χεια πηγαίνετε στο νεροχύτη, πλένετε τα 
χέρια σας, επιστρέφετε από το νεροχύτη 
και δίπλα από το καλάθι έχετε μερικά 
μαντηλάκια. Από το καλάθι σκουπίζετε 
κάθε αντικείμενο που θέλετε να φέρετε 
μέσα στο σπίτι, όπως το κινητό σας τηλέ-
φωνο. Αφήστε τα υπόλοιπα εκεί».

Ποια καθαριστικά προϊόντα 
πρέπει να χρησιµοποιήσω;
Ορισμένες συμβουλές υποδεικνύουν τη 

χρήση λευκαντικού για την απολύμανση 
«σημείων υψηλής επαφής» - αντικείμενα 
που συνήθως χειρίζεστε, όπως λαβές 
στις πόρτες, κιγκλιδώματα και διακόπτες 
φωτισμού. Τα περισσότερα απολυμα-
ντικά μαντηλάκια και σπρέι θεωρούνται 
ότι είναι πλήρως αποτελεσματικά μόνο 
αν η επιφάνεια παραμείνει υγρή για λίγα 
λεπτά. Αλλά ο Δρ. Pankhania υπογραμμί-
ζει ότι δεν χρειάζεται να περιπλέξετε την 
καθαριότητά σας: «Το υγρό σαπούνι και 
το σκούπισμα είναι το ίδιο καλά όσο και 
τα πιο ακριβά προϊόντα», υπογραμμίζει.

Μπορώ να κολλήσω τον ιό από 
το ταχυδροµείο;
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας, η πιθανότητα ένας μολυ-
σμένος άνθρωπος να μολύνει εμπορεύ-
σιμα αγαθά είναι χαμηλή «και ο κίνδυ-
νος σύλληψης του ιού που προκαλεί τη 
νόσο Covid-19 από μια συσκευασία που 
έχει μετακινηθεί, έχει ταξιδέψει και έχει 
εκτεθεί σε διαφορετικές συνθήκες και 
θερμοκρασίες είναι επίσης χαμηλός».

Πρέπει να πλύνω τα τρόφιµα;
Το NHS λέει: «Είναι πολύ απίθανο ο 
κορωνοϊός να μπορεί να εξαπλωθεί 
μέσα από πράγματα όπως πακέτα ή 
φαγητό».  Αυτό που πρέπει να κάνετε 
είναι να πετάξετε οποιαδήποτε συσκευ-
ασία και να πλύνετε καλά τα χέρια σας 
αφού έχετε χειριστεί τα τρόφιμα και τα 
ψώνια σας.
Θα πρέπει επίσης να μειώσετε τις προ-
σωπικές επαφές, λαμβάνοντας παρα-

δόσεις αντί να πάτε στο σούπερ μάρ-
κετ και παίρνοντας την παραγγελία σας 
από έξω.

Θα µπορούσε ο σκύλος ή η γά-
τα µου να µεταφέρει τον ιό στη 
γούνα τους;
Ενώ εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε 
να κρατήσετε τις κοινωνικές αποστάσεις 
σας, οι ιδιοκτήτες σκύλων γνωρίζουν ότι 
είναι πιο δύσκολο να σταματήσουν ένα 
σκυλί από το να έρθει σε επαφή με πιθα-
νούς τετράποδους φίλους όταν βγαίνουν 
μια βόλτα. Έτσι γεννιέται το ερώτημα αν 
θα μπορούσε το σκυλί σας να κολλήσει 
τον ιό από το τρίψιμο με το κατοικίδιο 
κάποιου άλλου, και στη συνέχεια να το 

περάσει σε σας.

Μπορώ να κολλήσω τον ιό από 
το takeaway φαγητό;
Η δυνατότητα του takeaway υφίσταται 
ακόμα. Όταν πρόκειται για το ίδιο το 
φαγητό, ο καθηγητής Bill Keevil, Καθη-
γητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Πανε-
πισ τήμιο του Σαουθάμπτον, λέει ότ ι 
«είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος», προ-
σθέτοντας ότι «αν το φαγητό ζεσταίνε-
ται και μαγειρεύεται, δεν υπάρχει απο-
λύτως κανένας κίνδυνος». Παράλληλα, 
ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Τυποποιη-
μένων Τροφίμων  αναφέρει ότι «είναι 
πολύ απίθανο να κολλήσετε κορωνοϊό 
από τρόφιμα».
Όταν πρόκειται γ ια τη συσκευασία, 
«εάν αυτοί που ετοιμάζουν το φαγητό 
σας ακολουθούν όλες τις οδηγίες για 

την καλή υγιεινή των τροφίμων, αυτό θα 
πρέπει να είναι αρκετό», λέει ο καθη-
γητής Keevil. Εάν σας απασχολεί πραγ-
ματικά, η σύσταση του καθηγητή Keevil 
είναι «να πετάξετε την συσκευασία με 
ασφάλεια και να μην έρθετε σε άσκοπη 
επαφή μαζί της και να πλύνετε αμέσως 
τα χέρια σας».

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 ασφάλειά, σας ζητάμε να μην 
έρχεστε στο φαρμακείο, εκτός 
εάν είναι για να παραλαβετε τις 
συνταγές σας. Σας ευχαριστούμε 
για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε 
να προτείνετε κάποιο θέμα, θα 
παρακαλούσα να επικοινωνήσετε 
μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε 
e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com 
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Η 
Δημόσια Υγεία του Οντάριο ανα-
κοίνωσε την Πέμπτη πως η επαρ-
χ ία σημείωσε νέο ρεκόρ κρου-
σμάτων (634) και σημειώθηκαν 

ακόμη 54 θάνατοι φτάνοντας τον συνολικό 
αριθμό κρουσμάτων στα 12.879 ενώ 771 
άνθρωποι έ χουν χάσει την ζωή του από 
την πανδημία του COVID-19.
O πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, 

ανακοίνωσε την Πέμπτη πως και η 95χρονη πεθερά του που διέμενε σε γηροκομείο έχει 
κολλήσει κι αυτήν τον ιό. Στην ανακοίνωση του ο πρωθυπουργός σε εμφανή συναισθημα-
τική φόρτιση ανακοίνωσε πως η επαρχία ετοιμάζει σχέδιο για την ενδυνάμωση των γηρο-
κομείων και των κέντρων φροντίδας. 
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός δήλωσε: 
«Η οικογένεια μου το περνάει αυτό μαζί με 70.000 άλλες οικογένειες που έχουν αγαπημένα 
τους πρόσωπα σε αυτά τα γηροκομεία και τα κέντρα φροντίδας. Είναι πολύ δύσκολο. Ανα-
γνωρίζω ότι το σύστημα είναι διαλυμένο και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να το διορθώ-
σουμε. Στο μεταξύ θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι φροντίζουμε αυτούς που είναι πιο 
ευάλωτοι σε αυτά τα κέντρα και τα γηροκομεία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνε-
χίζω να πιέζω το σύστημα από όλα τα μέτωπα. »
Ακόμη ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση εξετάζει ακόμη ποια θα είναι τα γηρο-
κομεία και τα κέντρα βοήθειας που λάβουν την βοήθεια και την υποστήριξη από τον στρατό. 
Άφησε στη συνέχεια να εννοηθεί πως αυτά θα είναι εκείνα που έχουν τα περισσότερα κρού-
σματα και θανάτους. Προηγουμένως η κυβέρνηση είχε δώσει την εντολή και στα γηροκο-
μεία να ελαττώσουν το προσωπικό τους. 

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στο Οντάριο, 
κόλλησε και η πεθερά του Φορντ

Μείωση στα έσοδα της TTC και 1.200 
απολύσεις

H 
TTC ανακοίνωσε το πρωί της 
Πέμπτης πως τα έσοδα της μει-
ώθηκαν κατά $90 εκατομμύρια, 
πράγμα που την οδηγεί να θέσει 

σε διαθεσιμότητα πάνω από 1.200 υπαλ-
λήλους της. Συγκεκριμένα θα τεθούν προ-
σωρινά σε διαθεσιμότητα 1.000 οδηγοί 
των λεωφορείων και των τραίνων καθώς 
και 200 υπάλληλοι που δεν ανήκουν σε 
κάποια συνδικαλιστική οργάνωση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως παγώσει 
μισθούς υπαλλήλων που δεν ανήκουν σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, θα μειώσει τις 
υπερωρίες, δεν θα κάνει εποχιακές προ-
σλήψεις και θα αναστείλει κάθε έργα υπο-
δομής. 
Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα η TTC υπολο-
γίζει πως θα σώσει από τα ταμία της περί-
που $25 εκατομμύρια για ένα μήνα.

Γ
υναίκα στο Τορόντο γλίτωσε από βέβαιο θά-
νατο χάρη στα εμφυτεύματα σιλικόνης στο 
στήθος της, σύμφωνα με τους γιατρούς. Η 
γυναίκα περπατούσε στο δρόμο όταν δέ-

χτηκε πυροβολισμό στο στήθος από κοντινή από-
σταση. Ο αριστερός μαστός της 30χρονης εξέτρε-
ψε τη σφαίρα από τα ζωτικά της όργανα εξοστρα-
κίζοντάς την στον δεξί μαστό, σύμφωνα με μια 
περιπτωσιολογική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε 
την περασμένη εβδομάδα στην ιατρική επιθεώ-
ρηση SAGE. Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε 
το 2018, είναι μια από τις λιγοστές περιπτώσεις κατά τις οποίες μια γυναίκα σώζεται χάρη 
στα εμφυτεύματα μαστού της και θεωρείται το πρώτο που αφορά εμφυτεύματα από σιλι-
κόνη, όπως αναφέρεται στην μελέτη. Η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, μετέβη στο 
τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της περιοχής της, με πόνο στο στήθος 
και αιμορραγία.
Οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι το τραύμα είχε μόνο μια είσοδο και εντόπισαν την σφαίρα 
κάτω από τον δεξιό μαστό της. Αφαίρεσαν τα εμφυτεύματά της και, όπως προκύπτει από 
φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη και από τις αξονικές τομογραφίες στις 
οποίες υποβλήθηκε η γυναίκα, η σφαίρα πέρασε μέσω του αριστερού εμφυτεύματος και 
έπληξε το δεξί εμφύτευμα. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, «το αριστερό εμφύτευμα βρίσκε-
ται πάνω από την καρδιά και την θωρακική κοιλότητα και τον πνεύμονα και έτσι είναι πιθα-
νόν να έσωσε τη ζωή της γυναίκας». Ο χειρουργός Τζιανκάρλο Μακ Έβενιου, ο οποίος υπο-
γράφει την μελέτη, είπε στο CNN ότι η γυναίκα γλίτωσε με ένα κάταγμα στο δεξί πλευρό και 
κατεστραμμένα εμφυτεύματα σιλικόνης.Σύμφωνα με την μελέτη, το περιστατικό ερευνάται. 
Το όπλο δεν βρέθηκε ποτέ, ενώ και ο δράστης παραμένει άγνωστος.

30χρονη δέχθηκε πυρά και 
σώθηκε από τα... εμφυτεύματα 

σιλικόνης

T
o ένα πίσω από το άλλο τα μεγαλύτε-
ρα κινηματογραφικά φεστιβάλ του 
κόσμου ανακοινώνουν την ακύρω-
σή τους για φέτος λόγω υγειονομι-

κής κρίσης, με τελευταίο το Φεστιβάλ των 
Καννών, ενώ αρκετά - με μεγαλύτερο αυτό 
της Βενετίας - ήδη βρίσκονται μπροστά στο 
δίλημμα της απόφασης που πρέπει να πά-
ρουν καθώς πλησιάζουν ολοένα και πιο κο-
ντά στην ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Ενα από αυτά είναι και το Φεστιβάλ του 
Τορόντο, το οποίο είναι προγραμματισμένο 
να διεξαχθεί από τις 10-20 Σεπτεμβρίου. Οι 
διοργανωτές του, μέχρι στιγμής τουλάχι-
στον, αρνούνται να πάρουν την απόφαση 
ακύρωσής του, αν και αναγνωρίζουν το 
γεγονός πως ακόμα και εάν τα μέτρα για τον 
κοροναϊό αρθούν ως τον Σεπτέμβρη, αρκε-
τός κόσμος θα είναι διστακτικός να μπει σε 
μια γεμάτη αίθουσα. Ετσι αναζητούν παράλ-
ληλα άλλους τρόπους διεξαγωγής του, και 
ένας από αυτούς που σκέφτονται είναι να το 

κάνουν ψηφιακά.
Το Variety αναφέρει μια δήλωση της διευ-
θύντριας του Φεστιβάλ, Τζοάνα Βισέντε, η 
οποία αναφέρει πως «η αναβολή του δεν 
υπάρχει ως πιθανότητα. Με όσα ήδη μαθαί-
νουμε τα πράγματα μπορεί να είναι χειρό-
τερα τον Οκτώβριο/Νοέμβριο αν υπάρξει 
ένα δεύτερο κύμα του ιού», με τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Κάμερον 
Μπέιλι να προσθέτει πως «τα στούντιο και 
οι κινηματογραφιστές ανυπομονούν να 
κάνουν πρεμιέρα τις δουλειές τους και ανυ-
πομονούν οι ταινίες τους να προταθούν [για 
το φεστιβάλ]. Ολοι συνεργάζονται για να 
διασφαλίσουν πως θα δούμε τις ταινίες που 
πρέπει να δούμε.»
ανέφερε η Βισέντε και συνέχισε πως «φέτος 
Ισως το Φεστιβάλ του Τορόντο ακολουθή-
σει το παράδειγμα της online Αγοράς του 
Φεστιβάλ των Καννών ή ίσως προσπαθήσει 
να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Αναμέ-
νουμε περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

To TIFF εξετάζει εναλλακτικές 
για την φετινή διεξαγωγή του
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
<<Ηγέρθη Ο Κύριος όντως>> (Λουκ υδ’ 34)

Εκείνοι, που πρώτοι είχαν πεισθή απόλυτα 
και είχαν παραδεχθή την Ανάστασιν σαν 
αναμφισβήτητον γεγονός, ήταν οι αρχιε-
ρείς και οι πρεσβύτεροι, μέλη του συνε-

δρίου. Όταν οι φρουροί στρατιώται, κατάπλη-
κτοι και κατατρομαγμένοι από το περίλαμπρον 
γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, έσπευσαν 
και συνήντησαν τους αρχιερείς, τον Άνναν, τον 
Καϊάφαν και τους προηγουμένους αρχιερείς, 
τους διηγήθηκαν τα συγκλονιστικά γεγονότα της 
Αναστάσεως. Ήταν τόσο ζωντανή η περιγραφή 
τους, ώστε κανείς από τους αρχιερείς δεν διετύ-
πωσε ούτε την παραμικρή αμφιβολία. Έσπευσαν 
και κάλεσαν μερικούς πρεσβυτέρους, μέλη του 
συνεδρίου, όχι όλο το συνέδριον, ενώπιον των 
οποίων οι στρατιώτες διηγήθηκαν πάλι όσα εί-
δαν και άκουσαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους 
στρατιώτες και τους είπαν να διαδόσουν στο λαό, 
ότι <<οι μαθηταί ουτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν 
αυτόν ημών κοιμωμένων>> (Ματθ. κη’ 13). Πλέ-
ον ανόητος και ολοφάνερα ψεύτικος ισχυρισμός 
δεν μπορούσε να γεννηθή στις σκοτισμένες τους 
διάνοιες. Επάνω στην ταραχή και συγχυσί τους 
δεν είχαν μπορέσει να καταλάβουν το αστήρικτο 
του ισχυρισμού τους. Διότι, εάν πράγματι εκοι-
μώντο οι στρατιώτες, πώς είδαν τους μαθητάς 
επιχειρούντας να κλέψουν το σώμα του Ιησού? 
Εάν όμως τους είδαν να επιχειρούν κάτι τέτοιο, 
γιατί δεν τους συνέλαβαν? Είχαν δώσει χρήμα-
τα στον Ιούδα, γιά να τους παραδώση τον Χρι-
στόν. Δίνουν τώρα χρήματα στους στρατιώτες, 
για να διαψεύσουν το αδιάψευστο γεγονός της 
Αναστάσεως. Εκείνοι όμως που έδειξαν ασυγ-
χώρητη και εντελώς αδικαιολόγητη δυσκολία να 
παραδεχθούν το γεγονός της αναστάσεως, ήταν 
οι μαθηταί. Σ’ αυτούς πολύ καιρό πριν είχε προα-
ναγγείλει ο Κύριος τη Σταύρωσί και την Ανάστασί 
Του. Εν τούτοις οι μαθηταί είχαν δείξει δυσπιστί-
αν, που έφθανε τα όρια της απιστίας σχετικά με 
το γεγονός της Αναστάσεως. Επηρεασμένοι από 
τις προκαταλήψεις του λαού για τη μελλοντική 
κοσμική βασιλεία του Μεσσίου και την ένδοξη 
παγκόσμια αποκατάστασι και δόξα του Ισραη-
λικικού έθνους, είχαν κλονισθή από τα οδυνηρά 
και εξευτελιστικά γεγονόντα των παθημάτων του 
Χριστού, όστε να λησμονήσουν όλα, όσα τους 
προέλεγε ο Κύριος. Χαρακτηριστικώτατα οι δύο 
πορευόμενοι προς την Εμμαούς μαθηταί έλεγαν 
προς τον Κύριον, χωρίς και να γνωρίζουν ότι ου-
τός ήτο ο αναστημένος Διδάσκαλός των: <<ημείς 
ηλπίζομεν ότι αυτός έστιν ο μέλλων λυτρούσθαι 
τον Ισραήλ>> (Λουκ. κδ’ 21). Δηλαδή: εμείς εί-
χαμε στηρίξει τις ελπίδες μας ότι αυτός θα ήτο ο 
άπελευθερωτής του Ισραηλιτικού λαού από την 
μισητή τυρανία των Ρωμαίων και ο ιδρυτής της 
παγκόσμιας βασιλείας του Ισραήλ. Είχαν παρερ-
μηνεύσει όσα οι προφήται είχαν προαναγγείλει 
γιά την παγκόσμια πνευματική Βασιλεία του Χρι-
στού και την περίμεναν σαν κοσμική βασιλεία 
του έθονους των. Επιρεασμένοι βαθύτατα από 
αυτές τις σκοτιστικές προκαταλήψεις, πως ήταν 
δυνατόν να δεχθούν το πανένδοξο γεγονός της 
Αναστάσεως?
Πρώτες οι γυναίκες, η Μαρία Μαγδαληνή και οι 
άλλες, που είχαν πάει να αλείψουν το Σώμα του 
Ιησού με μύρα, ανήγγειλαν στους μαθητάς ότι 
<<εώρακαν τον Κύριον>> είδαν με τα ίδια τους 
τα μάτια τον Χριστόν. Οι μαθηταί έδειξαν κατα-

πληκτική απιστία στα λόγια του. Κάτι περισσό-
τερον: <<Εφάνησαν ενώπιον αυτών ωσεί λήρος 
τα ρήματα αυτών, και ηπίστουν αυταίς>> (Λουκ. 
κδ’ 11). Εφάνηκαν παραληρήματα της ταραγμέ-
νης φαντασίας των γυναικών, όσα τους είχαν πη 
για την ανάστασι και εμφάνισι του Κυρίου. Κατό-
πιν και ο Πέτρος τους διεβεβαίωνε ότι είδε τον 
Κύριον. Οι δύο μαθηταί που επέστρεψαν από 
την Εμμαούς, όσον μπορούσαν ταχύτερα, τους 
ανήγγειλαν ότι δίδαν τον Κύριον να συμπορεύε-
ται μαζί τους και να αποκαλύπτεται σ’ αυτούς, ότι 
είναι ο ένθοξος νικητής του Θανάτου και αρχηγός 
της ζωής. <<Ουδέ εκείνοις επίστευσαν>> (Μαρκ. 
ιστ’ 14). Και όταν, έπειτα από τας διαβεβαιώσεις 
τόσων και τόσων αξιοπίστων μαρτύρων, παρου-
σιάσθηκε ο Κύριος και τους χαιρέτησε με τον 
χαιρετισμόν Του <<Ειρήνη υμίν>>, φοβήθη-
καν, ταράχθηκαν. Και πάλιν δεν πίστευσαν στην 
Ανάστασι του Κυρίου. <<Εδόκουν πνεύμα θεω-
ρείν>> (Λουκ. κδ’ 37). Ο Κύριος συγκαταβαίνων 
στην αδυναμία τους τους έδειξε τα χέρια και τα 
πόδια του που εφεραν τας ουλάς από τα καρ-
φιά, και τους είπε: <<Γιατί είσθε ταραγμένοι, γιατί 
λογισμοί ολιγοπιστίας έχουν κυριεύσει τις καρ-
διές σας? Ψηλαφήσατέ με και ίδετε, ότι πνεύμα 
σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε 
έχοντα>>. Η χαρά τους υπήρξε μεγάλη. Αυτή 
ακριβώς η χαρά τους έκαμε να αμφιβάλλουν, αν 
πράγματι αυτός ήταν ο αναστημένος Διδάσκαλός 
των. Και διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής: <<Έτι δε 
απιστούντων αυτών από της χαράς και θαυμα-
ζόντων είπεν αυτοίς. έχετε τι βρώσιμον ενθάδε? 
Οι δε επέδωκαν αυτώ ιχθύος οπτού μέρος και 
από μελισσίου κηρίου, και λαβών ενώπιον 
αυτών έφαγε>> (Λουκ. κδ’ 36-43). <<Ο Κύριος 
ωνείδισε την απιστίαν αυτών και την σκληρο-
καρδίαν ότι τοις θεασαμένοις αυτόν εγηγερμένον 
ούκ επίστευσαν>> (Μαρκ. ιστ’ 14). Τους επετί-
μησε για την απιστία και τη σκληροκαρδία, που 
είχαν δείξει σε όσους τον είχαν δεί αναστημέ-
νον. Μόνον ύστερα από τα τόσα και ατράντα-
χτα αυτά τεκμήρια και την δική τους εμπειρία, 
επείσθησαν απόλυτα οι μαθηταί, ότι <<ηγέρθη 
ο Κύριος όντως>>. Το αποκορύφωμα όμως της 
δυσπιστίας υπήρξε ο Θωμάς. Αυτός έλειπε το 
βράδυ της παρουσίας του αναστημένου Κυρίου 
εις τους μαθητάς. Κατά τη γνώμη του Θωμά, όλοι 
είχαν πλανηθή. Τους έλεγε: <<Εάν μη ίδω εν ταις 
χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω 
τον δακτυλόν μου είς τον τύπον των ήλων, και 
βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη 
πιστεύσω>> (Ιωαν. κ’ 25). Όταν μετά οκτώ ημέ-
ρας παρουσιάσθη ο Κύριος στους ένδεκα μαθη-
τάς, ο Θωμάς αναγκάσθηκε πλέον να διακηρύξη 
την μεγάλη ομολογία: <<Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο 
ΘΕΟΣ ΜΟΥ>> (Ιωάν. κ’ 28). Ποιός, έπειτα από 
τα συντριπτικά αυτά τεκμήρια, θα τολμήση να 
ισχυρισθή ότι οι μαθηταί ήσαν προκατειλημένοι, 
για να πιστέψουν στην Ανάστασι του Κυρίου? Οι 
μαθηταί καταθέτουν με πλήρη αντικειμενικότητα 
και με χειροπιαστές αποδείξεις την καθαρή και 
ανόθευτη αλήθεια, ότι ο Ιησού Χριστός όντως 
Ανέστη. Μάλιστα. Με απόλυτη πεποίθησι οφεί-
λουμε και εμείς να διακηρύττουμε ότι <<ηγέρθη 
ο Κύριος όντως>>. Είναι ο νικητής του θανάτου 
και χορηγός λυτρώσεως, αγιασμού, σωτηρίας 
και αιωνίας ζωής. 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

On April 22, i had the pleasure of delivering a donation of 13,000 protective 
masks to the toronto transit commission (ttc).i want to thank the local 
stakeholders that have assisted in this endeavour.

 ª For the second of the ongoing update from ontario health’s covid-19 
health system response team highlighting the work in critical areas of the 
provincial, regional and local pandemic planning partners visit https://bit.
ly/2S1c5a5.

 ª The CANS (community associations for north scarborough) bbq for june 
2020 has been cancelled and rescheduled for june 2021.

I would like to thank the Garden Up Huntsmill team for lifting our spirits 
during this time by providing lovely spring flowers in our local parks (Huntsmill 
Park and Bamburgh Park). Please do not pick the flowers and take them home– 
they are for everyone to enjoy!

Please take a moment to pass along this message to your family, neighbours 
and friends. If you would like to sign someone up for our e-mailing list, please 
send me their e-mail addresses at jim@karygiannis.net .

OUR FOOD BANKS NEED YOUR HELP
COVID-19 has caused disruption and hardship in many people’s lives – they 
have been laid off and are trying to keep a roof over the heads of their families 
and food on the table.  Please consider donating to the food banks in Ward 22.
We can arrange, within the boundaries of Ward 22, to pick up your donations 
for the food banks.  Please call us at 416 392 1374 or email at jim@karygiannis.
net

City of Toronto
 ª     The Toronto Public Library is providing thousands of audiobooks and 

e-books free of charge during COVID-19. For more details on how to access 
and download online resources, please click here：http://karygiannis.net /
wp/2020/04/22/free-library-resources-accessible-from-home/

 ª     This year’s Cherry Blossom Festival at High Park will be moved online. 
The City is working on a virtual walk-through of the blossoming trees at High 
Park.

 ª     The City of Toronto has launched the BusinessTO Support Centre 
to provide virtual one-on-one support to Toronto businesses. For more 
information, please visit https://www.toronto.ca/covid19BusinessTO.

 ª         Sign up to schedule a conversation with a business advisor by video or 
phone and a business advisor will be in contact within 24 hours.

Government of Ontario
 ª     Since the COVID-19 Action Plan was announced, the government has 

worked swiftly and decisively to provide targeted, on-the-ground support to 
long-term care homes through the following measures:

 ª     To further support ongoing efforts to fight COVID-19 in Ontario’s 
long-term care homes, the Province of Ontario will make a request to Federal 
Government for extra resources, which will include personnel and other 
supports from Health Canada, the Public Health Agency of Canada and the 
Canadian Armed Forces

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  

COVID-19 
Updates
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24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1827: Μία μέρα μετά το θάνατο του Καρα-
ϊσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί η κατα-
στροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων 
από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλά-
του, σημερινή Νέα Σμύρνη.
1821: Χάνει τη ζωή του ο Αθανάσιος Διά-
κος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, 
που εκτελέστηκε δια ανασκολοπισμού από 
τους Τούρκους στη Λαμία. (Γεν. 1778)

1935: Εκτελούνται οι στρατηγοί Αναστά-
σιος Παπούλας και Μιλτιάδης Κοιμήσης. 
Και οι δύο ήταν μάρτυρες κατηγορίας στη 
Δίκη των Έξι και είχαν λάβει μέρος στο 
βενιζελικό Κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935.
1944: Τα γερμανικά στρατεύματα Κατο-
χής εκτελούν στους Πύργους (Κατράνι-
τσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού, σε 
αντίποινα για την εκτέλεση δύο γερμανών 
στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.
1971: Ανακοινώνεται η ανέγερση του διοι-
κητικού μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι, σε 
έκταση 51 στρεμμάτων.
1997: Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωτα-
θλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Στον τελικό, 
που γίνεται στη Ρώμη, επιβάλλεται της 
Μπαρτσελόνα με 73-58.
2004: Το συντριπτικό «ΟΧΙ» των Ελληνο-
κυπρίων, στο Σχέδιο Ανάν για την επίλυση 
του Κυπριακού. Σε δημοψήφισμα που διε-
ξήχθη το 2004 ταυτόχρονα στην ελεύθερη 
Κύπρο και στα Κατεχόμενα, οι Ελληνοκύ-
πριοι απέρριψαν το Σχέδιο με ποσοστό 
75,83%. Στην άλλη πλευρά του νησιού, το 
«ΝΑΙ» συγκέντρωσε ποσοστό 64,9%.

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1941: Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Χαλ-
κίδα και εισβάλλουν στην Αττική. Γερμανοί 
αλεξιπτωτιστές καταλαμβάνουν τον Ισθμό 

της Κορίνθου.
1994: Πεθαίνει ύστερα από τρίχρονη μάχη 
με τον καρκίνο ο πολιτικός και υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας Γιώργιος Γεννηματάς. 
Ο Γιώργος Γεννηματάς ήταν έλληνας πολιτι-
κός, ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Σοσι-
αλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), βουλευτής 
και υπουργός της μεταπολιτευτικής περι-
όδου επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπαν-
δρέου.
2008: Περίοδο θρησκευτικής κατάνυξης, 

που συμβάλλει στη διατήρηση της ελλη-
νικής ταυτότητας και παράδοσης και στη 
μετάδοσή της στις νεώτερες γενιές, απο-
τελεί για την πλειονότητα των Ελλήνων το 
Πάσχα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
από την παγκόσμια έρευνα που διενήργησε 
η Κάπα Research για λογαριασμό της εφη-
μερίδας «Το Βήμα».

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1881: Η Θεσσαλία προσαρτάται στην 
Ελλάδα.
1896: Ο Λεωνίδας Πύργος είναι ο πρώτος 
Έλληνας ολυμπιονίκης στην ιστορία των 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στον 
τελικό του ξίφους ασκήσεως διδασκά-
λων νικά τον Γάλλο Περονέ και κατακτά το 
χρυσό μετάλλιο.
1940: Απεβίωσε ο Σπύρος Λούης, ολυμπι-
ονίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1896. (Γεν. 12/1/1873)
1949: Ο Μίκης Θεοδωράκης, που κρατεί-
ται στη Μακρόνησο για τις πολιτικές πεποι-
θήσεις του, αρνείται να υπογράψει δήλωση 
μετανοίας και βασανίζεται επί δεκάωρο. 
Θα μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε 
νοσοκομείο της Αθήνας.
1983: Επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από 
33χρονη εξορία στη Σοβιετική Ένωση, ο 
Μάρκος Βαφειάδης, αρχηγός του «Δημο-
κρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) και της Κυβέρ-
νησης του Βουνού στον Εμφύλιο Πόλεμο. 
Τα επόμενα χρόνια θα πολιτευθεί με το 
ΠΑΣΟΚ.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1875: Στην Ελλάδα, τη διακυβέρνηση της 
χώρας αναλαμβάνει για πρώτη φορά ο 

Χαρίλαος Τρικούπης.
1894: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσεως 10 
βαθμών την κλίμακας Μερκάλι, σημειώ-
νεται στις 7:21 μ.μ. με επίκεντρο στον Άγιο 
Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 255 άνθρωποι 
σκοτώνονται και 3.783 σπίτια καταρρέουν 
σε 69 οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσου-
νάμι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα 
χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.
1941: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα γερμα-
νικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα, 
σηματοδοτώντας την έναρξη της περιό-
δου της Κατοχής. Τα γερμανικά στρατεύ-
ματα παρελαύνουν στην πρωτεύουσα, 
με τα «κατάκλειστα σπίτια», όπως έλεγε 
λίγες ώρες πριν το τελευταίο ραδιοφωνικό 
μήνυμα της «ελεύθερης ακόμη Αθήνας».
1941: Η συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα, 
αυτοκτόνησε με δηλητήριο, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για την κατάληψη της Αθήνας 
από τους Γερμανούς.
1952: Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη 
Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα.
1964: Η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου 

εξαγγέλλει την κατάθεση νομοσχεδίου που 
προβλέπει την άρση των έκτακτων μέτρων 
ασφαλείας του κράτους, τα οποία χρονολο-
γούνται από την εποχή του Εμφύλιου Πολέ-
μου.
1996: Επιστρέφουν στην Αθήνα οι τελευ-
ταίοι Έλληνες τραυματίες της τρομοκρα-
τικής επίθεσης στο Κάιρο, που νοσηλεύο-
νταν σε νοσοκομείο της αιγυπτιακής πρω-
τεύουσας.
19 9 9 :  Β ό μ β α  σ τ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο 
Intercontinental της Αθήνας σκοτώνει 
μία υπάλληλο εταιρίας πληροφορικής και 
τραυματίζει ελαφρά ένα συνάδελφό της. 
Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι «Επαναστα-
τικοί Πυρήνες».

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1821: Στη σύσκεψη της Καρύταινας, ο 
Κολοκοτρώνης γίνεται αρχιστράτηγος και 
ο Τομπάζης ναύαρχος των επαναστατημέ-
νων Ελλήνων.
1928: Η πόλη της Κορίνθου, που καταστρά-
φηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης 
Απριλίου, κατεδαφίζεται ολόκληρη για να 
ανοικοδομηθεί από την αρχή.
1963: Το Δ’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο 
αποφασίζει τη δημιουργία φοιτητικής ένω-
σης με την επωνυμία ΕΦΕΕ. Πρώτος πρόε-
δρός της εκλέγεται ο Γιάννης Τζανετάκος.
1971: Ο Παναθηναϊκός νικά τον Ερυθρό 
Αστέρα με 3-0 και παίρνει το εισιτήριο 
για το Γουέμπλεϊ. Στον τελικό του Κυπέλ-
λου Πρωταθλητριών, οι πράσινοι θα γνω-

ρίσουν την ήττα από τον Άγιαξ.
1974: Η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου 
παίρνει λευκή ισοπαλία από τη Βραζιλία 
0-0 σε φιλικό αγώνα στο θρυλικό «Μαρα-
κανά» του Ρίο ντε Τζανέιρο.
1992: Κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του 
ΑΝΤ1 η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με 
τον Γιώργο Παπαδάκη.
1992: Δακρυσμένος μπροστά στο φακό 
της τηλεόρασης, ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, δηλώνει: 
«Υπάρχει μόνο μία Μακεδονία και η Μακε-
δονία αυτή είναι Ελληνική».
1997: Ο υπουργός Εξωτερικών, Θεόδω-
ρος Πάγκαλος, βαπτίζει στο Παραλίμνι της 
Κύπρου, μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα, 
την κόρη του κύπριου αγωνιστή και θύμα 
της αγριότητας των Γκρίζων Λύκων, Τάσου 
Ισαάκ.
1998: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο 
Δημητριάδος Χριστόδουλο, κατά κόσμον 
Χρήστο Παρασκευαΐδη.

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1941: Ορκίζεται η πρώτη κατοχική κυβέρ-
νηση, με πρωθυπουργό τον στρατηγό, 
Γεώργιο Τσολάκογλου.
1995: Δέκα ημέρες μετά τον τελικό Κυπέλ-
λου Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (1-0), άγνωστοι 
ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή του αγώνα 
Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί που 
επιβαίνει.
1998: Ο Πανιώνιος επικρατεί με 1-0 επί 
του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Καραϊσκάκη 
και κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδό-
σφαιρο. Το «χρυσό» γκολ σημειώνει με 
κεφαλιά ο Δημήτρης Ναλιτζής στο 53′.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1825: Ο Ελληνικός Στόλος, με επικεφαλής 
τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους 
πυρπολητές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο 
Πολίτη, πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του 
Καπουδάν πασά στη Μεθώνη και μία πυρι-
τιδαποθήκη στην ξηρά.
1841: Η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδί-
δει το πρώτο της χαρτονόμισμα, ονομαστι-

κής αξίας πεντακοσίων δραχμών.
1919: Επικυρώνεται στη Διάσκεψη Ειρήνης 
του Παρισιού η αποστολή ελληνικού στρα-
τού στη Σμύρνη, για να επιβάλει την τάξη 
και να προστατεύσει το χριστιανικό πληθυ-
σμό στην περιοχή.
1926: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα γίνεται 
υποχρεωτική δια νόμου για παιδιά ηλικίας 
από 6 έως 14 ετών.
1927: Περικόπτονται οι μισθοί των δημο-
σίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του 
ελληνικού στρατού, για να καλυφθούν τα 
ελλείμματα του προϋπολογισμού.
1930: Το ελληνικό κράτος κάνει αποδεκτή 
τη δωρεά των κληρονόμων του Εμμανουήλ 
Μπενάκη για την ίδρυση μουσείου στη 
γωνία της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 
και της οδού Κουμπάρη.
1947: Κατά την διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου, μια ομάδα της ΟΠΛΑ (οργάνω-
σης του ΚΚΕ) επιτίθεται με χειροβομβίδες 
κατά λεωφορείου της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στην Θεσσαλονίκη. Απο την επίθεση 
σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αερο-
πόροι.
1948: Γεννιέται ο γιος του Αριστοτέλη 
Ωνάση, Αλέξανδρος που το 1973 πέθανε 
σε αεροπορικό δυστύχημα.
1954: Καταστρεπτικός σεισμός μεγέθους 
7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονί-
ζει τις Σοφάδες Καρδίτσας, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν 25 άτομα και να τραυματι-
στούν 117.
1982:Η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται 
με νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή η 
κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.
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LIFE

Alexis Ren: 
ανεβάζει  την θερμοκρασία

Γεννήθηκε πριν από 
22 χρόνια στο Λος 
Άντζελες από γονείς 
με καταγωγή από 
Ρωσία και Γερμανία.

Η Alexis Ren από 
μικρή και για δέκα 
χρόνια ασχολήθηκε 
με το μπαλέτο με 
μεγάλη επιτυχία. 
Αποφάσισε όμως 
να το αφήσει καθώς 
ήθελε να ασχοληθεί 
επαγγελματικά με το 
μόντελινγκ στο οποίο 
και τα κατάφερε μια 
χαρά.

Η Alexis ποζάρει 
πιο σέξι από ποτέ 
διαφημίζοντας 
εσώρουχα και 
ανεβάζει το 
θερμόμετρο στα ύψη. 
Δεν είναι όμως λίγες 
οι φορές που ποζάρει 
τόπλες αφήνοντας το 
πλούσιο στήθος της 
να αποκαλυφθεί.
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Η 
Α λεξ ία Ορφανού συσ τήθηκε σ το 
ευ ρύ  κο ι νό  μ έσ α  απ ό  τ ον  π ρώ -
το  κύκ λο  του  ριά λ ι τ ι  «Power  of 
l o v e»  τ ο υ  Σ Κ Α Ι ,  ξ ε χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ς 

σ το  αν τ ρικό  κοινό.
Σ ή μ ε ρ α ,  δ ύ ο  χ ρ ό ν ια  μ ε τ ά ,  η  μ ε λ α χ ρ ι -
ν ή  κα λ λ ο ν ή  μ ε τ ρ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς  α -
πό  42.0 0 0  fo l lower s  σ το  Ins t agram,  έ -
χον τ α ς  κα ι  τ ο  δ ικό  τ η ς  κα νά λ ι  σ τ ο  You 
Tube.
Η  Α λ εξ ία  ε ξακολου θ ε ί  να  α νασ τ α τ ών ε ι 
το  ανδρικό  κοινό,  με  τ ι ς  σ έξ ι  φ ωτογρα -

φίε ς  τ η ς ,  όπως  αυ τ έ ς  που ανήρτ ησ ε  τ ε -
λ ευ τα ία  με  τα  εσώρουχα τ ης  σ το  χ ιον ι -
σμέ νο Κιλκ ίς ,  όπου περνάε ι  τ ην  περίοδο 
τ ης  καραν τ ίνας .
Η  μ ε λ α χ ρ ι ν ή  κα λ λ ο ν ή  φ υ σ ι κά  κα ι  τ ο 
χ ε ιμώνα  ε ί χ ε  φρον τ ίσ ε ι  να  μην  αφήσ ε ι 
τους  φαν τ ης  παραπονεμέ νους  ανε βάζο -
ν τ α ς  κα θ η μ ε ρ ι ν ά  κα υ τ έ ς  φ ω τ ο γρ α φ ί ε ς  
μ ε  π ό ζ ε ς  π ου  ξ εσ ηκώνου ν.  Φυσ ικά ,  τ α 
λά ικ  έ π εσ α ν  βρ οχ ή  γ ια  ά λ λ η  μ ία  φ ο ρά 
μ ε  τ η ν  ε κ ρ η κ τ ι κ ή  π ρ ω ην  π α ίκ τ ρ ια  τ ο υ 
ριάλ ι τ ι  πα ιχ ν ιδ ιού. 

Ξέφυγε πρώην παίκτρια του “Ρower of 
Love”

Μ
πορεί να εί-
ναι μια ανάσα 
πριν απο τα 
50 του χρό-

νια αλλά παραμένει όμορ-
φος και ερωτεύσιμος και 
συνεχίζει να είναι ένας από 
τους πιο όμορφους άντρες 
της Ελληνικής σόουμπιζ. 
Ο Νίκος Παπαδάκης που 
το 1994 στα καλλιστεία εί-
χε κατακτήσει τον τίτλο του 
ωραιότερου άντρα του κό-
σμου έχει δηλώσει για την 
προσωπική του ζωή: «Εί-
μαι σχεσάκιας! Μου αρέ-
σει η σχέση αλλά δεν έχω 
κάνει και τρελές σχέσεις, να 
σου πω την αλήθεια. Μπο-
ρεί να έχω και εγώ το θέμα, 
ξέρω ‘γω; Έχω αρκετό καιρό 
να ερωτευτώ» Μάλλον αυ-
τή την περίοδο δεν πρέπει 
να βρίσκεται σε σχέση κα-
θώς ο φωτογραφικός φα-
κός του gossip-tv τον εντό-
πισε να κάνει μόνος του την 
βόλτα του στο πάρκο του 
Ζαππείου.

Νίκος Παπαδάκης: στο Ζάππειο 
κάνει σωματική άσκηση

Τα “χάσαμε” με κορμί 
της Φιλιώ

Διατηρεί δικό της κανάλι στο 
YouTube ενώ το προφίλ της 
στο Instagram αριθμεί πάνω 
από 250.000 followers.
Η Φιλιώ Τσίνογλου 
λατρεύει να ποστάρει τις 
ανέμελες στιγμές της και οι 
ακόλουθοί της λατρεύουν 
να την βλέπουν με σέξι 
μαγιό. Εκείνη, με τη σειρά 
της, φροντίζει να τους 
αποζημιώνει με αισθησιακές 
αναρτήσεις.

Καυτή Ελληνίδα 
αναστατώνει στο 
Ίνταγκραμ

Τηρώντας τις οδηγίες, η Ασημίνα 
Ιγγλέζου είναι full ενεργή στα so-
cial media, ανεβάζοντας βίντεο και 
φωτογραφίες από την καθημερινή 
της δραστηριότητα.
Φυσικά όταν μιλάμε για την 
Ασημίνα Ιγγλέζου, ότι και να κάνει 
αναδεικνύει το καυτό κορμί της.

Βγήκε από τα ρούχα του 
ο συμπρωταγωνιστής 
της Μάρως Κοντού

Τα έντονα αρρενωπά χαρακτηριστικά 
του και η ανάγλυφη γράμμωση 
του σώματός του τον έφεραν 
μπροστά στον φακό ενός σπουδαίου 
Αυστραλού φωτογράφου. Ο Γιώργος 
Παράσχος, όμως, παρά την επιτυχία 
του ως μοντέλο, έχει πάντα
στο μυαλό του το θέατρο και την τέχνη 
του ηθοποιού. Τον προηγούμενο 
χειμώνα, ο Γιώργος Καραμίχος τον 
επέλεξε για συμπρωταγωνιστή της 
Μάρως Κοντού στην παράσταση 
«Ελισάβετ, γυναίκα από σύμπτωση», 
ο Γιώργος Παράσχος αντιλήφθηκε ότι 
η αναμέτρηση με τον εαυτό του στο 
θέατρο είναι κάτι που τον γοητεύει.

Χαμός με το ΒΙΝΤΕΟ που 
ανέβασε κουκλάρα σύζυγος 
ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ

Μπορεί στον ΠΑΟΚ να 
μην παίζει πλέον καθό-
λου, ωστόσο εκτός γηπέ-
δων… παίζει μεγάλη 
μπάλα.
Ο λόγος για τον Μίρο-
σλαβ Στοχ ο οποίος δεν 
στεναχωριέται ιδιαίτερα 
που είναι εκτός πλά-
νων του Αμπέλ Φερέ-
ιρα, καθώς έχει ένα πολύ 
καλό συμβόλαιο και 
στο σπίτι περνάει καλά 
με την υπέροχο Πάουλι 
Μπετζέτι και το παιδάκι 
της.
Η εντυπωσιακή ξανθιά 
είναι κούκλα, έχει κορ-
μάρα και ξέρει να προ-
καλεί. Όπως το τελευ-
ταίο βίντεο που ανέβασε 
κι έγινε χαμός με όσα 
δείχνει…
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Τ
ρελαίνει τον ανδρι-
κό πληθυσμό στο 
InstagramΈχει σέξι 
κορμί – λάστιχο με 

αναλογίς που προκαλούν ε-
γκεφαλικά. Ο λόγος για την 
Michelle Lou Lan η οποία 
μετά το πρόωρο τέλος που 
έβαλε στην καριέρα της στον 
χορό αποφάσισε να ασχο-
ληθεί με την γιόγκα.Τα εξω-
τικά χαρακτηριστικά τρελαί-
νουν τον ανδρικό πληθυσμό 
ο οποίος την θαυμάζει μέσα 
από τις φωτογραφίες που α-
νεβάζει στο Instagram.

Η σέξι γυμνάστρια που προκαλεί 
πανικό με τα εξωτικά προσόντα 
της

Η Chloe Ferry φόρεσε το 
πορτοκαλί μπικίνι της

Τ
ο ε κ ρη κ τ ικό  μ π ο ύ σ τ ο  τ η ς 
δε ν χωράε ι  πουθε νά
Η Chloe Fer r y  δε ν σ ταματά 
να  προκαλε ί.  Κα ι  να  θέ λ ε ι 

ά λ λω σ τ ε  ε ί να ι  λ ί γο  δύσ κολο  μ ε 
τ ο  τ ε ρά σ τ ιο  σ τ ήθ ο ς  π ου  δ ια θ έ -
τ ε ι. 
Η γ νωσ τή τηλεπερσόνα δε ν ε ίνα ι 
η πρώτη φορά που ανεβάζ ε ι  τ ην 
θ ε ρμο κ ρασ ία  σ τ ο  Ins t agram με 
τ ι ς  α π ο κα λ υ π τ ι κ έ ς  ε μ φ α ν ί σ ε ι ς 
της.

Στη νέα φωτογραφία της  η Chloe 
Fer r y  φ όρεσ ε  το  πορτοκαλ ί  μπ ι -
κ ίν ι  τ ης  κα ι  το  σ τήθος της  «δια -
μαρτύρε ται» σ τον προσωπικό της 
λογα ρ ια σ μ ό  π ο ζ ά ρε ι  μ ε  π ο ρ τ ο -
καλί  μπικ ίν ι  το  οποίο μάλ λον το 
πήρε κάποια νούμερα μικρότ ερο 
μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  τ ο  π λ ο ύ σ ι ο 
μπούσ το της  να μέ νε ι  ακάλυπτο.
Φυσ ικά υπάρχουν κα ι  φορέ ς  που 
ο ι  αποκαλύψε ις  ή ταν  πολύ με γα -
λύ τ ε ρε ς .

T
o τρίτο παιδάκι τους 
περιμένουν ο γνω-
στός ποδοσφαιρι-
στής και η εντυπωσι-

ακή σύζυγός του. Το ζευγά-
ρι τον Ιούλιο του 2018 απέ-
κτησε δίδυμα αγοράκια και 
τώρα περιμένει ξανά αγόρι.
Το χαρμόσυνο γεγονός έκα-
νε γνωστό ο 28χρονος επι-
θετικός μέσα από τον προ-
σωπικό λογαριασμό του στο 
Instagram. Ο άσος πόσταρε 
φωτογραφία με τη φουσκω-
μένη κοιλίτσα της συζύγου 
του, την οποία κρατάει μαζί 
με τους γιους του: «Θα ήθε-
λα πολύ να αποκτήσουμε το 
πρώτο μας κορίτσι, αλλά εί-
μαι ενθουσιασμένος που πε-
ριμένουμε άλλο ένα αγόρι. 
Χρειαζόμαστε μόνο ένα ακό-
μα για να φτιάξουμε μια ομά-
δα για futsal», έγραψε ο άσος 
της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ετοιμάζεται να γίνει τρίτη φορά 
μπαμπάς ο Άλβαρο Μοράτα

T
o sexy μοντέλο 
και δεν σταματά 
να αναστατώνει 
τους followers της 

με τις φωτογραφίες που 
ανεβάζει με τα ιδιαίτερα 
μαγιό της.
Κάθε φωτογραφία της 
μετρά φυσικά χιλιάδες 
λάικ και ο αριθμός των φαν 
της συνεχώς ανεβαίνει, 
όπως φυσικά και η θερμο-
κρασία από τις φωτογρα-
φίες που ανεβάζει.

To καυτό μοντέλο που έχει 
αναστατώσει το Instagram
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδοµάδα 
 θα ταξιδεύουµε τον χρόνο πίσω, θυµίζοντας την κουλτούρα 
  που µπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εµάς, µε όρεξη και χιούµορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στο λιμάνι του Ναυπλίου 
το 1913

Φρουρός σε φυλάκιο της 
Μακεδονίας το 1913

Γιαγιά στους Κήπους Ζαγορίου 
το 1913

Στο Γέμενο Κορινθίας 
το 1913

Το κάστρο Λάρισσα στο 
Άργος το 1903

Ο φωτογράφος Φρεντ Μποϊσσόνας στο Γέμενο Κορινθίας τσουκρίζει κι απολαμβάνει με τους ντόπιους 
ένα ποτηράκι κρασί το 1913

Το Γεφύρι της Άρτας 
το 1913

Στο σπίτι του Γιώργου Ρίγγα στην 
Παραμυθιά το 1913

Το όρος Ντούλκα στην 
Θεσπρωτία το 1913

O Ελληνικός Στρατός στον 
ποταμό Στρύμωνα το 1913
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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
Πίτα γαρίδες με 
μελιτζάνες

ΥΛΙΚΆ

 ª Απλώνουμε ένα_ένα τα μισά φύλλα λαδωνοντας τα σ’ ένα λαδωμένο ταψί 
αφήνοντας τα να κρέμονται λίγο από το ταψί . Κόβουμε τις μελιτζάνες σε 
μακρόστενες φέτες και αλατίζουμε.

 ª Στο τηγάνι βάζουμε λάδι και δυο σκελίδες σκόρδο έτσι για μοσχομυρίσει, 
και οι μελιτζάνες μας να πάρουν την γεύση του σκόρδου. Τις τοποθετούμε 
σε χαρτί κουζίνας να απορροφηθεί το λάδι. Πλένουμε το τηγάνι και βάζουμε 
λάδι και δυο σκελίδες σκόρδο και τηγανίζουμε τις γαρίδες μέχρι να απορ-
ροφηθεί το νερό που βγάζουν οι γαρίδες. Ρίχνουμε μέσα το κρασί το πιπέρι 
και το αλάτι και αφήστε τες στη φωτιά για 5 λεπτά. Τις αφήνουμε να κρυ-
ώσουν και κατόπιν τις ξεφλουδίζουμε.Παίρνουμε το ταψί με το φύλλο και 
τοποθετούμε με σειρά τις μελιτζάνες ρίχνοντας από πάνω τον μαϊντανό και 
την καυτερή πιπεριά.

 ª Προσθέτετε μέσα και τις καθαρισμένες γαρίδες ρίχνοντας από πάνω τις λια-
στές ντομάτες.Τέλος βάζετε ένα_ ένα τα φύλλα λαδωνοντα τα . Γυρίζουμε τις 
γωνιες μέσα στο ταψί στρίβοντας σαν αλυσίδα . Λαδώνουνε την πίτα μας 
ρίχνουμε λίγο πιπέρι από πάνω και ψήνουμε 380* βαθμούς Φαρενάιτ για 
μισή ώρα. Όταν η πίτα μας πάρει χρυσάφι χρώματα είναι έτοιμη.Εάν θέλετε 
μπορείτε να χρησιμοποιησετε φύλλο χωριάτικο. Με την ίδια διαδικασία χωρίς 
το φύλλο τοποθετείτε μέσα στο ταψί όλα τα υλικά και από πάνω βάλτε μπεσαμέλ.

 ª 1 πακέτο φύλλο κρούστας
 ª 2_3 μακρόστενες μελιτζάνες
 ª 4 σκελίδες σκόρδο
 ª 1 καυτερή μικρή πιπεριά ψιλο-

κομμένη 
 ª 1 ματσάκι μαϊν τανό ψιλοκομ-

μένο 

 ª 1 κιλό γαρίδες
 ª ½ ποτήρι ασπρο κρασί
 ª 300 γρ. αποξηραμένα ντοματί-

νια σε λάδι
 ª Λάδι 
 ª αλάτι
 ª πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΊΟΣ
Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες 
απρόσμενες αποκαλύψεις που ίσως να 
φέρουν ταραχή και σύγχυση. Στη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή καλό θα είναι να 
μη παρθούν αποφάσεις, η κρίση θα είναι 
θολή, η αντίληψη θα είναι επηρεασμένη 
από την εσωτερική αναστάτωση. Σε ζητή-
ματα επαγγελματικής φύσης ίσως να χρει-
αστεί να δοθεί χρόνος στα γεγονότα, η 
παρούσα φάση δεν είναι κατάλληλη για 
συμφωνίες και διαπραγματεύσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτήν την εβδομάδα, σίγουρα χρειάζε-
στε μερικές αλλαγές, αλλά τίποτα τόσο 
τρελό που να σας εμποδίσει από τ ις 
συνηθισμένες σας ασχολίες. Στο άμεσο 
μέλλον θα χρειαστεί να πάρετε κάποιες 
σημαντικές αποφάσεις, και καλό θα ήταν 
να έχετε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις 
σας μέχρι τότε. Μέχρι την Τετάρτη, θα 
είστε το επίκεντρο της προσοχής και όλοι 
γύρω σας θα προσπαθούν να συνανα-
στραφούν μαζί σας.

ΔΊΔΥΜΟΊ
Μπορείτε να κάνετε μερικές πολύ 
ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Ό,τι 
και αν κάνετε θα περάσετε 
καλά. Βεβαιωθείτε όμως 
ότι δεν θα λέτε ναι σε 
όλα. Κάποιο άτομο 
π ου  νομ ί ζ α τ ε  ό τ ι 
ξέρατε καλύτερα θα 
ανακατευτεί στις δου-
λειές σας στα μέσα της 
εβδομάδας. Αδιαφο-
ρήστε και κάντε τα δικά 
σας.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ
Οι άνθρωποι γύρω σας θα είναι ευερέθι-
στοι και με το παραμικρό μπορεί να ξεκινή-
σουν καβγάδες. Από την Τετάρτη και μετά 
η κατάσταση βελτιώνεται κατά πολύ, αν 
και μπορεί να νιώσετε ότι κινείστε σε άλλο 
μήκος κύματος με τον υπόλοιπο κόσμο. 
Μην ανησυχείτε όμως.

ΛΈΩΝ
Κάτι παλιό θα σας φαίνεται σαν καινούρ-
γιο και ίσως εκπλαγείτε από την έλλειψη 
φιλοδοξίας από την πλευρά σας. Στα μέσα 
της εβδομάδας θα έχουν συσσωρευτεί διά-
φορα συναισθηματικά ζητήματα που θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσετε, αλλά δεν είναι κάτι 
που δεν μπορεί να επιλυθεί με λίγη σκέψη 
και κατανόηση.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ
Στις αρχές της εβδομάδας θα έχετε πολλές 
δουλειές να κάνετε, αλλά μην αφήσετε όλα 
αυτά τα μικροπράγματα να σας καταβάλ-
λουν. Στην πραγματικότητα βρίσκεστε στο 
στοιχείο σας, ακόμα κι αν δεν το έχετε κατα-
λάβει ακόμα. Χαλαρώστε λίγο τους ρυθ-
μούς σας και όλα θα πάνε καλά. Στα μέσα 
της εβδομάδας ρωτήστε τον περίγυρό σας 
μήπως καταφέρετε να πάρετε κάποια χρή-
σιμη συμβουλή. 

ΖΥΓΟΣ
Το πρώτο μέρος της εβδομάδας είναι ο 
γύρος του θριάμβου σας, καθώς γιορτάζετε 
όλα τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Θα νιώ-
θετε υπέροχα και δικαίως. Όλοι μπορούν 
να δουν ότι είστε γεννημένοι για μεγάλα 
πράγματα. Κάθε ευρώ που θα ξοδέψετε την 
Τετάρτη θα σας επιστραφεί αργά ή γρήγορα, 
οπότε συνεχίστε να είστε γενναιόδωροι. 

ΣΚΟΡΠΊΟΣ
γάλτε προς τα έξω τα καλύτερα χαρακτη-
ριστικά σας και δείτε αν θα προσελκύετε 
κάποιους ενδιαφερόμενους. Την Παρα-
σκευή μπορεί να μάθετε κάποια σημαντικά 
νέα αλλά μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Θα 
χρειαστείτε χρόνο για να αφομοιώσετε όλες 
τις πληροφορίες προτού μπορέσετε να βγά-
λετε συμπεράσματα.

ΤΟΞΟΤΉΣ
Στις αρχές της εβδομάδας ίσως έρθετε αντι-
μέτωποι με έναν σωρό e-mail στα οποία θα 
πρέπει να απαντήσετε. Μην ανησυχείτε. Θα 
τα καταφέρετε σε χρόνο μηδέν. Εάν εργά-
ζεστε στις αρχές της εβδομάδας, θα έχετε 
επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Την Τετάρτη, 

θα νιώσετε σαν να κάνετε ένα τερά-
στιο βήμα προς τα πίσω για να 

δείτε τη μεγάλη εικόνα. Εάν 
το κάνετε, θα σας αρέσει 

αυτό που θα δείτε και 
θα καταλάβετε πού θα 
πρέπει να πάτε στη 
συνέχεια.

ΑΊΓΟΚΈΡΩΣ
Σπάστε τον κύκλο ανα-

γκάζοντας τον εαυτό 
σας να μπει σε αχαρτο-

γράφητα νερά, όπου δεν 
θα έχετε άλλη επιλογή παρά 

να δείτε τα πράγματα όπως είναι στην 
πραγματικότητα. Αργότερα μέσα στην 
εβδομάδα κάποια καινούργια άτομα θα 
μπουν στη ζωή σας και ένα ή περισσότερα 
από αυτά θα θέλουν να σας γνωρίσουν 
καλύτερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στο πρώτο μισό της εβδομάδας θα νιώ-
θετε σαν να έχετε παγιδευτεί σε έναν 
παράξενο κύκλο όπου βλέπετε τα πάντα 
γύρω σας σαν να μην είστε κομμάτι αυτού 
του κόσμου. Σπάστε τον κύκλο αναγκά-
ζοντας τον εαυτό σας να μπει σε αχαρτο-
γράφητα νερά, όπου δεν θα έχετε άλλη 
επιλογή παρά να δείτε τα πράγματα όπως 
είναι στην πραγματικότητα. 

ΊΧΘΈΊΣ
Μήπως την περασμένη εβδομάδα αντιμε-
τωπίσατε προβλήματα σε κάποια από τις 
πιο κοντινές σας σχέσεις; Το πρώτο μέρος 
αυτής της εβδομάδας είναι ιδανικό για 
να τα ξαναβρείτε. Προσπαθήστε να μην 
πιέζετε τους άλλους για να περάσετε το 
δικό σας. Μιλήστε τους με επιχειρήματα 
και όλα θα πάνε καλά. Η Κυριακή θα είναι 
μια φανταστική μέρα, με ένα ευχάριστο 
μήνυμα από κάποιο καινούργιο άτομο.

Πηγαίνει ένας στον ψυχολόγο σε έξαλλη κατάσταση.
«Τι συμβαίνει αγαπητέ μου;» ρωτάει ο γιατρός.
«Η γυναίκα μου με απατά με τον πρώτο τυχόντα, θα 
τη σκοτώσω» «Ηρεμήστε αγαπητέ 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 κοιτάνε…»
«Συνεχίστε» λέει ο γιατρός.
«Την παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες και κάθε 
βράδυ το σκάει και πηγαίνει στο μπαράκι που είναι 
απέναντι από το σπίτι μας και το κάνει στις τουαλέτες 
με όποιον την φλερτάρει… θα τη σκοτώσω» «Ηρε-
μήστε αγαπητέ μου, ηρεμήστε… και πείτε μου που 
ακριβώς είναι αυτό το μπαράκι…»

Μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο κλαμένη 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 μπορούμε να 
δίνουμε σε όποιον μας ζητάει…» «Να σκοτώσω τον 
άντρα μου θέλω» του λέει νευριασμένα. «Τόσο το χει-
ρότερο. 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 φαρμακοποιού και του τη 
δείχνει. Την παίρνει αυτός στα χέρια του, την κοιτάει 
και της λέει:«Γιατί δε μου είπατε πως έχετε συνταγή…»

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 πικα-
ρισμένη. «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.

Η κόρη φέρνει σπίτι τον φίλο της για να τον γνωρί-
σει στους Πλούσιους γονείς της, καθώς αποφάσι-
σαν να αρραβωνιαστούν. «Ποια είναι λοιπόν τα σχέ-
διά σου;» ρωτά ο πατέρας της κοπέλας. «Έχω πάρει 
υποτροφία για το μεταπτυχιακό» απαντά ο νεαρός. 
«Υποτροφία! …. Αξιοθαύμαστο, αλλά πως θα μπο-
ρέσεις να παρέχεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να 
ζήσει και ανέσεις όπως έχει συνηθίσει;» «Θα μελε-
τήσω σκληρά κι έχει ο Θεός». «Και τι θα κάνεις για να 
προσφέρεις στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώ-
νων που της αξίζει;» «Θα αφοσιωθώ στις σπου-
δές μου κι έχει ο Θεός». Η όλη συζήτηση συνε-
χίστηκε έτσι και κάθε φορά που ο πατέρας της 
κοπέλας ρωτούσε κάτι, γαμπρός επέμενε ότι έχει 
ο Θεός. Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρωτά 
τον άντρα της: «Πως πήγε η κουβέντα σας;» «Δεν 
έχει δουλειά, δεν έχει σχέδια για το μέλλον και 
πιστεύει ότι είμαι ο Θεός».
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Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, 
παιδικά προγράμματα και 
υλικό από το αρχείο της 
προσφέρει  η υβρικδική 
τηλεόραση της ΕΡΤ

Θ
α μπορούσε να λέγε-
ται και ERTFLIX, αλλά το 
νέο όνομα δεν έχει ακό-
μη αποφασισθεί.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος πατή-
σει από σήμερα το κόκκινο κουμπί 
στο τηλεκοντρόλ του και μπει στην 
υβριδική τηλεόραση της ΕΡΤ, είναι 
βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστεί.
Δεν είναι μόνον το νέο και εντελώς 
σύγχρονο περιβάλλον που σχε-
δίασαν οι τεχνικοί της ΕΡΤ και το 
οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει 
από τις πλατφόρμες του Netflix, 
της Amazon ή της Apple. 
Οι τηλεθεατές θα εντυπωσια-
στούν, όταν συνειδητοποιήσουν 
ότι η ΕΡΤ ήδη αυτή τη στιγμή προ-
σφέρει εντελώς δωρεάν  24 ξένες 
ταινίες, 12 ξένα σήριαλ, 10 βρα-
βευμένες σειρές ντοκιμαντέρ, 13 
γνωστές σειρές παιδικού προ-
γράμματος και βέβαια όλα τα 
μαθήματα της εκπαιδευτικής τηλε-
όρασης του υπουργείου Παιδείας 
που μεταδίδεται κάθε πρωί στην 
ΕΡΤ2.
Και μαζί με όλα αυτά, η ΕΡΤ προ-
σφέρει και μια εντελώς ξεχωρι-
στή κατηγορία αναδεικνύοντας 
το αρχείο της, καθώς στο πρώτο 

ανεπίσημο σημερινό λανσάρισμα 
του... ERTFLIX έχουν ήδη ανέβει 
20 ιστορικές εκπομπές-αφιερώ-
ματα σε 20 σπουδαίους Ελλη-
νες, όπως ο Μάνος Χατζιδάκης, 
ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος 
Σεφέρης, η Μαρία Κάλλας, η Ελένη 
Βλάχου, ο Θόδωρος Αγγελόπου-
λος, ο Μανόλης Αναγνωστάκης, 
ο Γιάννης Τσαρούχης και πολλοί 
ακόμη.
Και όλα αυτά, όπως τονίστηκε, 
όλοι οι πολίτες μπορούν να τα 
απολαύσουν εντελώς δωρεάν 
στην τηλεόρασή τους και –κυρίως- 
στον χρόνο που εκείνοι επιθυμούν 
να τα παρακολουθήσουν.

Η νέα αυτή πλατφόρμα της ΕΡΤ 
αποτελεί το αποτέλεσμα μιας 
συστηματικής δουλειάς που έγινε 
τους τελευταίους μήνες στο Ραδι-
ομέγαρο μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας, καθώς η νέα διοί-
κηση, από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε τα καθήκοντά της, έθεσε 
ως στρατηγικό στόχο της την 
πλήρη αναβάθμιση της υβριδικής 
τηλεόρασης. Των προγραμμάτων 
δηλαδή που μπορούν να παρα-
κολουθήσουν όλοι οι τηλεθεατές 
στον χρόνο που επιθυμούν (on 
demand), αρκεί να έχουν συνδέ-
σει την τηλεόρασή τους με το δια-
δίκτυο.

Μάλιστα η ΕΡΤ για να διευκολύνει 
τους τηλεθεατές που έχουν νέες 
(smart) τηλεοράσεις, αλλά πατώ-
ντας το κόκκινο κουμπί στο τηλε-
κοντρόλ τους δεν βλέπουν την 
υβριδική πλατφόρμα, έχει ήδη 
ανεβάσει στο YouTube μικρά χρη-
στικά βίντεο για το πως οι πολί-
τες μπορούν να ενεργοποιήσουν 
τη σχετική υπηρεσία, αν αυτή δεν 
είναι ήδη ενεργοποιημένη από τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις κάθε 
μοντέλου. Τα σχετικά λινκ μπορεί 
να τα βρει κανείς στο τέλος του εν 
λόγω άρθρου και στο site της ΕΡΤ 
ανά μάρκα τηλερόασης που δια-
θέτει ο καθένας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ία νέα εποχή ξεκινά για το Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας, καθώς ο βραβευμένος 
σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης 

παίρνει το τιμόνι, μετά τον πρόωρο χαμό του 
επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή Α-
ντώνη Παπαδόπουλου, στον οποίο πιστώνε-
ται η διεθνής ακτινοβολία του θεσμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Δρά-
μας, στην 6η συνεδρίαση του, ενέκρινε τη 
πρόσληψη του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρά-
μας κ. Γιάννη Σακαρίδη.
Με σεβασμό στη μνήμη του Αντώνη Παπα-
δόπουλου και τη σπουδαιότητα του θεσμού 
του Φεστιβάλ Δράμας, ο Δήμαρχος Δράμας 
κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Πρόεδρος 
του Φεστιβάλ κ. Γιώργος Δεμερτζής, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Πολιτισμού 
κυρίας Λίνας Μενδώνη ανακοινώνουν την επι-
λογή του Γιάννη Σακαρίδη. Η ταλαντούχα προ-
σωπικότητα του, η βραβευμένη καλλιτεχνική 
του πορεία, η ωριμότητα αλλά και η αποφα-
σιστικότητα του, σε συνδυασμό με την αγάπη 
του για την ταινία μικρού μήκους και το Φεστι-
βάλ της Δράμας, ήταν τα κριτήρια επιλογής 

του.
Γνήσιο τέκνο του Φεστιβάλ Δράμας, ο Γιάννης 
Σακαρίδης, επιτυχημένος μοντέρ στην Αγγλία, 
έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη 
Δράμα, όπου και βραβεύτηκε για τη μικρού 
μήκους ταινία του Αλήθεια (2006). Μερικά 
χρόνια αργότερα, το 2014-15 και το 2017-18, 
συμμετείχε στην κριτική και προκριματική επι-

τροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμ-
ματος.
Ας σημειωθεί πως ο σκηνοθέτης έχει στο 
ενεργητικό του δύο ταινίες μεγάλου μήκους 
(Wild Duck, Πλατεία Αμερικής), ενώ το έργο 
του γενικά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαι-
σθησία απέναντι σε φλέγοντα κοινωνικά ζητή-
ματα.

Προχωρούν τα 
έργα στο Τατόι 

Περί τα τέλη Ιουνίου ανα-
μένεται να έχει ολοκλη-
ρωθεί η μελέτη βιωσι-

μότητας που αφορά στην απο-
κατάσταση και αξιοποίηση 
του τέως βασικού κτήματος 
στο Τατόι ενώ προχωρούν και 
επί μέρους εργασίες. Η πρόο-
δός τους εξετάστηκε σε διαδο-
χικές τηλεδιασκέψεις υπό την 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού κ. Λίνα Μενδώνη, με τη 
συμμετοχή του Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτισμού κ. Γιώργου 
Διδασκάλου και υπηρεσιακών 
παραγόντων.
Παρουσιάστηκε το προσχέδιο 
της μελέτης Σκοπιμότητας και 
Βιωσιμότητας, η οποία εκπο-
νείται, με χορηγία του Ιδρύ-
ματος Αθανασίου Λασκαρίδη, 
όπου αναλύονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του κτήμα-
τος. Παρουσιάστηκε, επίσης, η 
συνοπτική ανάλυση των τριών 
προηγούμενων μελετών (2002, 
2012, 2014) για την αξιοποί-
ηση του κτήματος, όπως και η 
υιοθέτηση καλών πρακτικών 
από τη διαχείριση αντίστοι-
χων κτημάτων του εξωτερικού, 
με παρόμοια χαρακτηριστικά. 
Τα κριτήρια, με τα οποία γίνε-
ται η σύγκριση, είναι το μέγε-
θος των κτημάτων κι αν μέσα 
στην έκτασή τους βρίσκεται 
ανάκτορο ή όχι. Αξιολογεί-
ται η σημασία των μνημείων 
τα οποία περιλαμβάνονται στα 
όριά τους, ο αριθμός επισκε-
πτών που δέχονται ετησίως, οι 
δραστηριότητες που φιλοξε-
νούν και η απόστασή τους από 
αστικά κέντρα. Οι προτάσεις 
που θα κατατεθούν θα απεικο-
νίζουν αναλυτικά τις  χρήσεις, 
οι οποίες, στη συνέχεια –σύμ-
φωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο– θα εξεταστούν από τα 
αρμόδια όργανα των συναρμο-
δίων Υπουργείων, προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η ανάπτυξή 
τους  στο κτήμα Τατοϊου.
 Οι προθεσμίες που έχει  θέσει 
η κ. Λίνα Μενδώνη είναι, στα 
μέσα Μαΐου, να παραδοθεί το 
τελικό σχέδιο της μελέτης Σκο-
πιμότητας και Βιωσιμότητας, 
ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου εκτι-
μάται η ολοκλήρωση της.

H ΕΡΤ έγινε ΕΡΤFLIX 

Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ 
Δράµας ο Γιάννης Σακαρίδης
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Σ
ύμφωνα με την τροπολογία, παρέχεται η δυ-
νατότητα αλλαγής κανονισμών και προκη-
ρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση 
ισχύ χωρίς οι αποφάσεις να χρειάζεται να έ-

χουν έγκριση ή επικύρωση γενική συνέλευση.
Οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες θα μπορούν για παρά-
δειγμα να λήξουν τα πρωταθλήματα εδώ και τώρα 
ή ακόμα και να αποφασίσουν αναδιάρθρωση των 
κατηγοριών.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται:
«Κατόπιν της προσωρινής αναστολής όλων των 
αθλητικών δραστηριοτήτων προκύπτει ζήτημα λήξης 
και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο περάτωσης, όπως επίσης, 
και ολοκλήρωσης των προσωρινών διακοπεισών 
αθλητικών διοργανώσεων, μετά την επικεί-
μενη σταδιακή άρση των απαγορεύσεων 
που επιβλήθηκαν δυνάμει των ως άνω 
προληπτικών μέτρων.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το 
ανωτέρω ζήτημα, ενδέχεται να απαι-
τηθεί η τροποποίηση, αναλόγως και 
κατά περίσταση, των αντιστοίχων 
κανονισμών και των προκηρύξεων των 
πρωταθλημάτων της εν εξελίξει αγωνι-
στικής περιόδου. Οι τροποποιήσεις αυτές θα 
πρέπει να έχουν άμεση ισχύ ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρμογή τους την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, 
κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
ρύθμισης.
Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο να υπάρ-
ξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο 2019-20 ούτως ώστε να δοθεί 
δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες τόσο για 
τη νομοθέτηση των κανονισμών πρωταθλημάτων, 
όσο και για τη διοργάνωση των πάσης φύσεως αθλη-
τικών διοργανώσεων, να τροποποιήσουν τους σχετι-
κούς κανονισμούς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις, 
προσδίδοντας μάλιστα, στις τροποποιήσεις αυτές 
άμεση ισχύ.
Για λόγους ταχύτητας, ευελιξίας και αποφυγής συνά-
θροισης μεγάλου αριθμού φυσικών προσώπων σε 
ένα χώρο, ορίζεται ότι οι αποφάσεις για τις ως άνω 
τροποποιήσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία διοι-
κητικά συμβούλια ή τις εκτελεστικές επιτροπές, κατά 
περίπτωση και δεν θα εγκρίνονται, ούτε θα επικυ-
ρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκ-

κλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής 
ρύθμισης».

Η µεταβατική λειτουργία του ΕΣΚΑΝ
Επίσης, με την εν λόγω τροπολογία, ρυθμίζεται η 
μεταβατική λειτουργία του ΕΣΚΑΝ, από την έκδοση 
του Προεδρικού Διατάγματος της μετατροπής του σε 
ΕΟΚΑΝ έως ότου και να διαπιστωθεί η λειτουργική 
ετοιμότητα του ΕΟΚΑΝ
Το ΕΣΚΑΝ μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγ-
ματος, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως προς τα επείγο-
ντα ζητήματα, όπως η διαδικασία διενέργειας ελέγ-
χων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων 
τους.

Μποροβήλος: «Κατά 70% θα ο-
λοκληρωθεί η σεζόν»
Αισιόδοξος πως θα ολοκληρωθεί το 
φετινό πρωτάθλημα εμφανίστηκε 
ο Γιώργος Μποροβήλος, μέσω των 
όσων είπε στο Open. Παράλληλα ο 
πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης ανα-

φέρθηκε και στη δομή που θα έχει 
το επόμενο, καθώς σχολίασε πως κατά 

πάσα πιθανότητα όλο το 2020 δεν θα υπάρ-
χουν θεατές στα γήπεδα. «Οι πρωταθλητές και αυτοί 
που θα παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο 
Europa League, να βγουν μέσα από τα γήπεδα και να 
μην είναι μέσα από την τωρινή κατάταξη των ομά-
δων. Νομίζω ότι κατά 70% θα ολοκληρωθεί η σεζόν 
έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση», είπε 
αρχικά.
Και συνέχισε. «Να πάμε μέχρι τέλος Μάϊου με προ-
πονήσεις και να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις τον Ιούλιο και ένα κομμάτι του Ιουλίου γύρω 
στις 10-15 να έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα πλέι οφ, 
όσο και τα πλέι άουτ. Να γίνονται οι προπονήσεις 
κατά γκρουπ και φυσικά να μην χρησιμοποιούνται 
κοινόχρηστοι χώροι όπως τα αποδυτήρια, αλλά οι 
παίκτες να πηγαίνουν να κάνουν μπάνιο σπίτι τους. 
Η πρώτη απόφαση μας θα ήταν για τέλη εβδομάδας, 
αλλά τώρα προέκυψαν τα ζητήματα τα καινούργια, 
ώστε να έχουμε αποφάσεις FIFA – UEFA, ενδεχο-
μένως της επιτροπής της Ευρώπης αλλά και πιθανό 
διάγγελμα του Πρωθυπουργού που θα δώσει 
κάποια επιπλέον πληροφόρηση».

SPORTSNEWS

Τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας κατέθεσε ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης. 

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις 
προκηρύξεις πρωταθληµάτων

Πορτογαλικά σενάρια και ρεπορτάζ εμφανίζουν την Μπενφίκα να 
φέρεται να άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό αναζητώ-
ντας φόρμουλα να παραχωρήσει τον Ζίβκοβιτς.
Πρόκειται για τον 23χρονο διεθνή Σέρβο μεσοεπιθετικό που το 2019 
ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά να αποκτήσει. Η Μπενφίκα εξαι-

τίας του συμβολαίου του παίκτη που έφτανε σχεδόν τα 5 εκατ. ευρώ τον 
χρόνο προσπαθούσε από πέρυσι να χωρίσουν οι δρόμοι τους.
Όμως ο Άντριγια Ζίβκοβιτς και ο μάνατζέρ του, που είναι ο πατέρας του, δεν 
ήθελαν να φύγουν από την Πορτογαλία. Νεότερα ρεπορτάζ εμφανίζουν την 
Μπενφίκα να έχει κάνει... άνοιγμα στον Ολυμπιακό για τον συγκεκριμένο 
παίκτη, επιχειρώντας να βρεθεί φόρμουλα να τον παραχωρήσει. Ο Άντριγια 
Ζίβκοβιτς έχει παίξει πολύ λίγο φέτος. Είναι κυρίως αριστερός χαφ αλλά παί-
ζει και στην δεξιά πλευρά αλλά και ως επιτελικός μέσος. Κοινώς παίζει και 
στα δύο άκρα και πίσω από τον φορ.

Χασάν: «Δεν ανέφερα ότι ο Ολυµπιακός µιλάει µε τον µά-
νατζέρ µου, µόνο η υγεία µας απασχολεί»
Ο Αχμέντ Χασάν έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν είπε σε αιγυπτιακό κανάλι 
πως ο Ολυμπιακός μιλάει αυτήν την περίοδο με τον ατζέντη του.
Ο Χασάν είπε ειδικότερα: «Δεν ανέφερα ποτέ πως ο Ολυμπιακός μιλάει με 
τον μάνατζέρ μου. Αυτήν την στιγμή δεν συμβαίνει τίποτα στο ποδόσφαιρο. 
Αρκετά με τις ψευδείς ειδήσεις και τις ειδήσεις που δεν ισχύουν. Αυτήν την 
στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι η υγεία των ανθρώπων και ελπίζω 
να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα». Το επίμαχο κομμάτι δηλώ-
σεων που διαψεύδει ο Αχμέντ Χασάν έγιναν σε κανάλι της πατρίδας του.

Μαρτίνς: «Μετά από µια εβδοµάδα χωρίς προπόνηση συ-
νειδητοποίησα πόσο απαραίτητη είναι»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκε στην επίσημη σελίδα της Φεϊ-
ρένσε στο Facebook, με την οποία έχει ποδοσφαιρικό παρελθόν. Τι είπε για 
την παύση της δράσης.
Ο Πέδρο Μαρτίνς είπε σχετικά ανάμεσα στα άλλα για:
Τον Ενρίκε Νούνες ο οποίος ήταν προπονητής της πορτογαλικής ομάδας: Δεν 
θα μπορούσα να έχω καλύτερο προπονητή από τον Ενρίκε Νούνες και με 
βοήθησε πολύ ως άνθρωπο. Πέρασα πολλές ώρες προπόνησης και παιχνι-
διών στην Φεϊρένσε και με προπόνησε με κάθε τρόπο. Αυτό είναι ένα ορό-
σημο που με σημάδεψε. Εκτός από αυτόν, θυμάμαι επίσης πόσο εξελίχθηκα 
με τον προπονητή Κάρλος Κειρόζ και σημειώνω επίσης τον Ζοσέ Κουσέιρο, 
ο οποίος ήταν συμπαίκτης και προπονητής μου.
Το τι του αρέσει πιο πολύ στο επάγγελμά του: Μου αρέσει να βλέπω την ανά-
πτυξη των παικτών, να βλέπω καλά παιχνίδια και να συνειδητοποιώ ότι οι 
ιδέες μου λειτουργούν. Μου δίνει χαρά να βοηθήσω τους παίκτες μου να 
γίνονται άντρες (εννοεί με ωριμότητα μέσω του ποδοσφαίρου).
Την καραντίνα και την παύση της δράσης: Φέτος παίξαμε ήδη 48 επίσημα 
παιχνίδια και σχεδόν δεν σταμάτησα. Ήμουν λίγο εξαντλημένος, αλλά μετά 
από μια εβδομάδα χωρίς προπόνηση, συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ απα-
ραίτητο. Παρόλα αυτά, προσπάθησα να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είμαι 
περισσότερο με την οικογένειά μου.

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Η 
Μπενφίκα έκανε ‘άνοιγμα’ 
στον Ολυμπιακό για τον 
Ζίβκοβιτς»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά



58 24 Απριλίου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Σ
τον Αστέρα έχουν ήδη αρχίσει 
να στρώνουν το δρόμο για την 
παραμονή των Ιγκλέσιας - Μπα-
ράλες στο «Κολοκοτρώνης».

Ο ένας είναι ο αρχηγός του. Ο άλλος ο 
πρώτος σκόρερ του. 
Ματίας Ιγκλέσιας και Χερόνιμο Μπαρά-
λες είναι οι δύο κολόνες που βλέπουν 
το συμβόλαιό τους να εκπνέει στο τέλος 
της σεζόν, αλλά οι Αρκάδες θέλουν να 
τους κρατήσουν στο «Κολοκοτρώνης» - 
κάτι που είναι και πολύ λογικό.
Ο κάπτεν των Αρκάδων μετρά ήδη πέντε 
σεζόν στην Τρίπολη και θα πάει και για 
6η εφόσον οι δύο πλευρές δώσουν τα 
χέρια. Από την άλλη, ο Μπαράλες απέ-
δειξε και φέτος πόσο σημαντικός είναι 
στο σκοράρισμα αποτελώντας... εγγύ-
ηση για την ομάδα.
Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει, το 
κλίμα είναι καλό και μένει να δούμε αν 
θα έχει η υπόθεση αίσιο τέλος.

Ρόσα: «Ο Παναιτωλικός εί-
ναι η οικογένειά µου» 
Σε εξέλιξη είναι μέσω του 
Instagram του Παναιτω-
λικού ένας διαγωνισμός, 
όπου οι φίλοι της ομά-
δας καλούνται να επιλέ-
ξουν ποιο είναι το σημα-
ντικότερο γκολ, εκ των 
τριών που σημείωσε ο Φάρλεϊ 
Ρόσα κόντρα σε Πανιώνιο, Αρη 
και Ατρόμητο. Ο νικητής θα πάρει ως 
δώρο μία φανέλα της ομάδας από τον 
Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος 
πρωταγωνιστεί στο βίντεο και μεταξύ 
άλλων λέει σε πολύ καλά ελληνικά πως 
«ο Παναιτωλικός είναι η οικογένειά μου, 
εδώ είναι το σπίτι μου»! Πρόκειται για 
μία λεπτομέρεια που δεν περνά απαρα-
τήρητη…  
Ο 26χρονος επέστρεψε τον Γενάρη στο 
Αγρίνιο αν και είχε αρκετές προτάσεις, 
με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα να 
παραμείνει στην κατηγορία. Ηταν εκ 
των πρωταγωνιστών στην «αντεπί-
θεση» που εξαπέλυσε μέχρι την ανα-
στολή των πρωταθλημάτων λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού και φαίνεται 
ξεκάθαρα πως έχει «δεθεί» μαζί της. Θα 

μπορούσε μετά τον Ατρόμητο να πάει 
κάπου αλλού και να εξασφαλίσει ένα 
συμβόλαιο με ορίζοντα διετίας, ωστόσο 
αποφάσισε να γυρίσει στα «καναρίνια» 
μέχρι το φινάλε της περιόδου, οπότε και 
μένει ελεύθερος.
Με τη σύντροφό του (έχουν προγραμ-
ματίσει να παντρευτούν το καλοκαίρι 
και είναι εν αναμονή των εξελίξεων) 
περνούν πολύ καλά στην πόλη και είναι 
πια ορατό να συνεχίσει και του χρόνου, 
εφόσον οι «κυανοκίτρινοι» εξασφα-
λίσουν την παραμονή τους. Εκτός και 
αν υπάρξει κάποια άκρως δελεαστική 
πρόταση από το εξωτερικό ή κάποιον 
«μεγάλο». Ο Ρόσα είναι απόλυτα ικανο-
ποιημένος στον Παναιτωλικό και δεν το 
κρύβει.

«Ο Χατζηγιοβάνης στη λίστα 
της Στουτγκάρδης»
Στη λίστα της Στουτγκάρδης βρίσκεται 
ο |Τάσος Χατζηγιοβάνης, όπως αναφέ-

ρουν στη Γερμανία. Πιο συγκε-
κριμένα η «echo24.de» μετέ-

δωσε πως ο 23χρονος 
μεσοεπιθετικός του Πανα-
θηναϊκού είναι η βασική 
εναλλακτική της, σε περί-
πτωση που δεν αποκτή-

σει τον Αντονί Μουσάμπα. 
Ο 19χρονος βρίσκεται στην 

κορυφή της λίστας του συλλό-
γου, όμως εφόσον δεν υπάρξει 

συμφωνία με τη Ναϊμέγκεν όπου ανή-
κει τότε, πάντα σύμφωνα με το σχετικό 
δημοσίευμα, από το «Mercedes Benz 
Arena» θα στραφούν στην περίπτωση 
του νεαρού άσου των «πράσινων».

Ο Πάουλο Σόουζα ονειρεύεται 
τον πάγκο της Γιουβέντους
Ο άλλοτε μέσος της Γιουβέντους και του 
Παναθηναϊκού, Πάουλο Σόουζα, ονει-
ρεύεται κάποια στιγμή να θεωρηθεί 
«άξιος» για να καθίσει στον πάγκο της 
Γηραιάς Κυρίας.
Ο 49χρονος Πορτογάλος προπονητής 
της Μπορντό πλέον παραδέχθηκε στην 
εφημερίδα «Tuttosport» του Τορίνο ότι 
ονειρεύεται κάποια στιγμή να καθίσει 
στο τιμόνι της Γιουβέντους.

Αστέρας Τρίπολης: Θέλει να 
κρατήσει και Ιγκλέσιας και 
Μπαράλες

Το θέμα της κατασκευής του νέου 
γηπέδου στην Τούμπα βρίσκεται 
στην επικαιρότητα, με τον 
επικεφαλής της ομάδας εργασίας 
του ΠΑΟΚ να δίνει απαντήσεις.

Ο 
αρχιτέκτονας Τάκης Δούμας, ο 
οποίος έχει τρέξει την εκπόνη-
ση του Ειδικού Χωρικού Σχεδί-
ου και το πλάνο κατασκευής της 

«Νέας Τούμπας», αναφέρθηκε στις κινή-
σεις που αφορούν το όλο πρότζεκτ και το 
κατά πόσο έχει επηρεαστεί λόγω του κο-
ρονοϊού.
Αναλυτικά όσα δήλωσε την Τετάρτη (22/4) 
στο Metropolis 95.5:
«Έχει κατατεθεί προ διμήνου η μελέτη για 
το χωροθέτηση του γηπέδου στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ως προτε-
ραιότητα την εξέταση της μελέτης. Πλέον 
ασχολείται και το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Οι τρεις κύριοι παίκτες για την έγκριση, τα 
δυο Υπουργεία και ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης, τρέχουν αυτή τη μελέτη. Παράλληλα 
το συντονισμό τον κάνει το Γραφείο Πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη που ασχο-
λείται ενεργά με το θέμα και το «τρέχει». 
Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Επομέ-
νως η πανδημία δεν έχει επηρεάσει τις εξε-
λίξεις στο θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ.
Η Κυβέρνηση έκανε ένα βήμα παραπάνω 
καθώς φεύγει ο φάκελος από τη Θεσσαλο-
νίκη και πηγαίνει στην Αθήνα. Δεν υπάρ-
χει καμιά απόκλιση του χρονοδιαγράμμα-
τος και υπάρχει πρόθεση από την Κυβέρ-
νηση να το τρέξει χωρίς καθυστερήσεις. 
Το πότε θα γίνει στο γήπεδο; Χρειάζονται 
δυο πράγματα: Μέσα στο καλοκαίρι του 
2021 θα έχουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα 
στα χέρια μας. Φυσικά υπάρχουν και τα 
χρήματα αλλά αυτό νομίζω ότι είναι στη 
φροντίδα του Ιβάν Σαββίδη. Μέχρι στιγ-
μής δεν αφήνεται στην τύχη τίποτε».

Αγιά Σοφιά - υπογειοποίηση: Ερ-
γασίες σε αρκετά µέτωπα
Σε φουλ ρυθμούς εξελίσσονται οι εργα-
σίες γύρω από την Αγιά Σοφιά, τόσο αυτές 
που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του 
γηπέδου όσο και εκείνες της υπογειοποί-
ησης.

Τα έργα στην Αγιά Σοφιά «τρέχουν» 
καθημερινά και σε διαφορετικά μέτωπα. 
Φυσικά το επίκεντρο των εργασιών τη 
δεδομένη στιγμή έχει πέσει στο κομ-
μάτι της υπογειοποίησης, η οποία εδώ 
και τρεις εβδομάδες έχει ξεκινήσει με τις 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών να 
κλείνουν και να δημιουργείται ένα εργοτά-
ξιο γύρω από το γήπεδο.
Σε όλο το μήκος της Πατριάρχου Κωνστα-
ντίνου οι εργασίες προχωρούν με αμεί-
ωτους ρυθμούς. Η αφαίρεση της ασφάλ-
του, του κρασπέδου και των πεζοδρομίων 
συνεχίζεται, ενώ εδώ και μερικές ημέρες 
έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες αντιστήρι-
ξης με τα μηχανήματα να ανοίγουν βαθιές 
τρύπες στο έδαφος στα πλάγια του δρό-
μου, όπου γίνεται η έγχυση του σκυροδέ-
ματος. Πρόκειται ουσιαστικά για εργασίες 
που προετοιμάζουν το σημείο ώστε στη 
συνέχεια να πιάσουν δουλειά οι εκσκα-
φείς για το σκάψιμο του δρόμου.
Ένα άλλο μέτωπο των εργασιών αφορά 
και εκείνες που γίνονται στον περιβάλλο-
ντα χώρο της Αγιάς Σοφιάς. Την Τετάρτη 
(22/4) πραγματοποιήθηκαν έργα επιχω-
μάτωσης στην πλευρά της Καππαδοκίας, 
ενώ πάντα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι 
προκαταρτικές εργασίες που αφορούν την 
κατασκευή του κτηρίου που θα «ακου-
μπά» πάνω στο γήπεδο στην πλευρά της 
παλιάς Σκεπαστής και θα φιλοξενεί τα δύο 
μουσεία.
Φυσικά όλες οι εργασίες επιθεωρούνται 
και από τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Την 
Τρίτη (21/4) άλλωστε ο διοικητικός ηγέτης 
της Ένωσης επισκέφτηκε την Αγιά Σοφιά 
για να τσεκάρει την πορεία των έργων, 
έχοντας συνομιλία με τους υπευθύνους, 
όπως το συνηθίζει κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεών του στο γήπεδο.
Όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρί-
θηκε και από την Οικονομική Επιτροπή η 
ανάθεση των εσωτερικών έργων της Αγιάς 
Σοφιάς στην «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ». Αυτό αποτε-
λεί ουσιαστικά ένα ακόμα σπουδαίο βήμα 
για την έναρξη των εσωτερικών έργων 
που θα ολοκληρώσουν το νέο γήπεδο 
της ΑΕΚ, καθώς πλέον απομένουν μόνο οι 
υπογραφές μεταξύ Περιφέρειας, ερασι-
τεχνικής ΑΕΚ και αναδόχου εταιρίας, κάτι 
που εκτός απροόπτου αναμένεται να συμ-
βεί μέχρι τον Ιούνιο.

«Νέα Τούµπα»: Η πανδηµία δεν 
έχει επηρεάσει, όλα είναι εντός 
χρονοδιαγράµµατος
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Τ
ι συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη 
της UEFA με τις 55 Εθνικές Ομο-
σπονδίες, μεταξύ των οποίων φυ-
σικά και η ΕΠΟ.

Την Τρίτη (21/4) έλαβε χώρα τηλεδιά-
σκεψη μεταξύ της UEFA και των 55 Εθνι-
κών Ομοσπονδιών με θέμα την επόμενη 
μέρα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 
λόγω του κορονοϊού. Όπως έχει ήδη γίνει 
γνωστό η UEFA ζήτησε επιστροφή στα 
γήπεδα ώστε να ολοκληρωθούν τα πρω-
ταθλήματα και τα κύπελλα και να ακο-
λουθήσει στη συνέχεια η ολοκλήρωση 
του Champions και του Europa League. 
Πλέον αναμένεται και η τηλεδιάσκεψη 
της Πέμπτης (23/4) στην εκτελεστική επι-
τροπή της UEFA όπου και θα προκύψουν 
με πιο συγκεκριμένο τρόπο οι συνολικές 
αποφάσεις.
Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ήταν φυσικά 
παρούσα και η ΕΠΟ, στην οποία επίσης 
έγινε έντονη σύσταση από την UEFA για 
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και του 
Κυπέλλου. Μάλιστα, όπως τονίστηκε σε 
όλες τις Ομοσπονδίες από την UEFA, σε 
περίπτωση που κάποιο πρωτάθλημα δεν 
ολοκληρωθεί, τότε θα εξεταστούν ορι-
σμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις όταν εκπο-
νηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές σχε-
τικά με τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις.
Γενικότερα στην τηλεδιάσκεψη παρου-
σιάστηκε ένα πλήθος επιλογών σχετικά 
με το αγωνιστικό πρόγραμμα, τόσο όσον 
αφορά τους αγώνες σε επίπεδο εθνικών 
ομάδων, όσο και τους αγώνες σε επί-
πεδο διασυλλογικών διοργανώσεων, 
ενώ συζητήθηκε επίσης το θέμα της χρη-
ματοδότησης των Εθνικών Ομοσπονδιών 
μέσω του προγράμματος  UEFA HatTrick, 
με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να επα-
ναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την υλο-
ποίηση των καταβολών προς τις Ομο-
σπονδίες-μέλη όπως αυτές είχαν προ-
γραμματιστεί.

Η FIFPRO εξέδωσε ανακοίνωση 
υπέρ του ΠΣΑΠ
Στο πλευρό του ΠΣΑΠ στέκεται η FIFPRO, 
o Παγκόσμιος Σύνδεσμος των ποδο-
σφαιριστών, με αφορμή τη διαμάχη που 
έχει ξεσπάσει μεταξύ των ποδοσφαιρι-
στών και της ΕΠΟ, ύστερα από την από-
φαση της ελληνικής ομοσπονδίας να μην 
επιτρέπουν στους παίκτες να κινηθούν 

νομικά κατά των ομάδων μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου, ώστε να διεκδικήσουν τα χρή-
ματα που τους οφείλονται.
‘Η FIFPRO εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση και τάσσεται στο πλευρό του 
ΠΣΑΠ, με αφορμή την μονομερή από-
φαση που πήρε η ΕΠΟ για την αναστολή 
του δικαιώματος των ποδοσφαιριστών να 
ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των αθλη-
τικών δικαιοδοτικών οργάνων, μέχρι τις 
30.6.2020.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η FIFPRO ανησυχεί για την απόφαση της 
ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, 
όπου εμποδίζει τους παίκτες να εξασκή-
σουν το δικαίωμα της άσκησης προσφυ-
γής ως προς την ελευθερία τους, μετά 
από παρατεταμένες περιόδους μη κατα-
βολής μισθών. Το δικαίωμα αυτό που 
συμπεριλαμβάνεται στους κανονισμούς 
του ΚΙΜΠ, ανεστάλη από την ελληνική 
ομοσπονδία μέχρι τις 30 Ιουνίου, χωρίς 
προηγούμενος να έχει συζητήσει με τον 
ΠΣΑΠ.
Η FIFPRO ανησυχεί επίσης για το ότι η 
ελληνική ομοσπονδία ανέστειλε τη λει-
τουργία της ΠΕΕΟΔ, μία κίνηση που 
μεταξύ άλλων εμποδίζει τους παίκτες να 
διεκδικήσουν τα χρήματα που τους οφεί-
λουν οι ομάδες, ακόμη και αν οι μισθοί 
αφορούν περιόδους πριν τον Μάρτιο του 
2020.  Μία απόφαση που επίσης ελήφθη 
χωρίς προηγουμένως να έχει συζητήσει 
με τον ΠΣΑΠ.
Η FIFA και η FIFPRO στηρίζουν από κοι-
νού αυτές τις επιτροπές, ώστε να ρυθμί-
ζουν με δίκαιο τρόπο τις διαφορές μεταξύ 
ομάδων και παικτών και συνεχίζουν να 
λειτουργούν ανά τον ποδοσφαιρικό 
κόσμο μέσω τηλεδιασκέψεων. Η FIFPRO 
ξέρει πως άλλα δικαστικά σώματα της 
ΕΠΟ συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω 
τηλεδιασκέψεων.
Η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία 
έχει δημιουργήσει ένα ανησυχητικό προ-
ηγούμενο που θίγει τα δικαιώματα των 
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και έρχε-
ται σε αντίθεση με τις συστάσεις της FIFA, 
ότι οι εγχώριοι κοινωνικοί εταίροι πρέπει 
να έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους.
Η FIFPRO καλεί την ελληνική ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία να πάρει αμέσως πίσω 
τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να μην 
λάβει περαιτέρω μέτρα χωρίς τη συμμε-
τοχή του ΠΣΑΠ.’

αθλητικά

Έντονη σύσταση της UEFA και 
στην ΕΠΟ για την ολοκλήρωση 
της σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

ΒανΒλίτ: «Πιο σημαντική η υγεία από 
το να χάσουμε μερικά εκατομμύρια»

O 
Φρεντ ΒανΒλίτ είπε τα πράγματα 
με το όνομά τους. Ίσως λίγο 
ωμά, αλλά με το όνομά τους, 
δείχνοντας ότι κάποια πράγ-

ματα είναι πιο σημαντικά από το μπάσκετ 
εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.
Ο γκαρντ των Ράπτορς μίλησε με ΜΜΕ 
μέσω conference call, με την επανεκκίνηση 
της σεζόν να είναι από τα βασικά θέματα 
συζήτησης. Και δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος.
Ο ΒανΒλίτ, ο οποίος είχε σεζόν καριέρας φέτος με 17.6 πόντους και 6.6 ασίστ μέσο 
όρο, είναι μάλιστα free agent το καλοκαίρι, ξέροντας πως η πανδημία θα επηρεάσει 
τις αποδοχές του. Δεν δείχνει να ανησυχεί όμως.
Κλείνοντας πάντως ο ταλαντούχος γκαρντ ήταν ξεκάθαρος: «Πιστεύω ότι η υγεία 
και η ψυχολογία του κόσμου είναι πολλή πιο σημαντική από μερικά εκατομμύρια 
που θα χαθούν, επειδή (σ.σ οι παίκτες) είμαστε ήδη πολύ πιο πλούσιοι τώρα από 
ότι ήμασταν πριν μπούμε στη λίγκα. Δε νομίζω λοιπόν να κλάψει κανείς για αυτά τα 
λεφτά».

Κορονοϊός: Νέα σπουδαία κίνηση 
του ΝΒΑ και του WNBA

O 
κορονοϊός συνεχίζει να καλπάζει με 
ραγδαιότητα σ τις ΗΠΑ και η κατά-
σταση φαίνεται πως θα παραμείνει 
δύσκολη και επικ ίνδυνη γ ια πολ-

λούς μήνες, ωστόσο οι... μεγάλες δυνάμεις της 
χώρας κάνουν ό,τ ι περνάει από το χέρι τους 
για να προσφέρουν στην κοινωνία. Λίγες μέ-
ρες μετά από την καταπληκτική της αποφαση, 

η Fanatics προχώρησε μαζί με το ΝΒΑ και το WNBA σε νέα εξαιρετική κίνηση 
καθώς δημιούργησε μάσκες με τα λογότυπα των οργανισμών από τις δύο Λίγκες 
και από κοινού ανακοίνωσαν ότι το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις θα δια-
τεθούν για την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Ανανέωση συμβολαίου με 
μάσκες και social distancing 

Τ
ο μέλλον του Αλφόνσο Ντέ-
ιβις ανήκει στην Μπάγερν 
Μονάχου, με τον σύλλογο 
να ανακοινώνει επίσημα 

την επέκταση του συμβολαίου του 
ως το καλοκαίρι του 2025.
Ο τίτ λος της «αποκάλυψης της 
χρον ιάς» γ ια  τ ην   Μπάγερν 
Μονάχου φέρει οπωσδήποτε το 
όνομά του. 

Ως εκ τούτου, οι Βαυαροί δε θα μπορούσαν να μην επενδύσουν ακόμη περισσότερα 
στο ταλέντο του Αλφόνσο Ντέιβις, επεκτείνοντας την διάρκεια της συνεργασίας τους. 
Όπως αναμενόταν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα, ο βαυαρικός 
σύλλογος ανακοίνωσε την ανανέωση του Καναδού ακραίου μπακ για δύο ακόμη χρό-
νια, με τον ίδιο να υπογράφει ως το καλοκαίρι του 2025.
Αυτή ήταν και η λογ ική ακολουθία των εξαιρε τ ικών εμφαν ίσεών του την 
φετ ινή σεζόν, τόσο σ την  Bundesliga  όσο και το  Champions League, όπου 
σε σύνολο 32 συμμε τοχών (8 ασ ίσ τ ι /1 γκολ) έβγαλε μάτ ια με την ταχύ-
τητα και την εκρηκτ ικότητα σ τ ις κούρσες του από την αρισ τερή πτέρυγα. 
Μάλισ τα, ο 19χρονος τύπωσε ο ίδιος την φανέλα της ανανέωσης του, σ το 
πρωτότυπο βίν τ εο ανακοίνωσης που ανέβασε η Μπάγερν σ το tw itter. 
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη ανανέωση των Βαυαρών στο διάστημα της απο-
χής από την δράση, μετά από εκείνη του Τόμας Μίλερ.
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Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της 
Super League 2 και Football League 
– Συστάθηκε «working group» με 
φόντο το οικονομικό.

Π
ερίπου 2 ώρες διήρκησε η τηλεδι-
άσκεψη της Super League 2 και της 
Football League για το μέλλον των 
πρωταθλημάτων.

Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα 
working group που θα αποτελείται από πρό-
εδρο της Ένωσης Λεωνίδα Λεουτσάκο και 
από τις ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδεια-
κός, ΠΑΣ Γιάννινα, Χανιά, Τρίκαλα, Ιάλυσος 
που θα τρέξουν ζητήματα που «καίνε» τις 
δύο κατηγορίες.
Ουσιαστική απόφαση δεν πάρθηκε καθώς 
άπαντες περιμένουν τις κυβερνητικές εξαγ-
γελίες από εβδομάδα για τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιστρέψουμε σταδιακά στην 
κανονικότητα και τι ακριβώς θα γίνει με τις 
αθλητικές δραστηριότητες.
Παρόλα αυτά συζητήθηκαν θέματα όπως 
οι οικονομικές ζημίες των ομάδων από την 

πανδημία του κορονοϊού, ενώ στο τραπέζι 
έπεσε και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης. 
Ήδη πέρασε σχετική τροπολογία στη Βουλή 
που δίνει τη δυνατότητα για ολοκλήρωση 
της σεζόν στις ομοσπονδίες αλλά και για 
αναδιαρθρώσεις.
Η «ομάδα εργασίας» που συστάθηκε θα 
αναλάβει μια σειρά από δράσεις που θα 
έχουν να κάνουν κυρίως με το οικονομικό 
κομμάτι και ειδικότερα για την επόμενη 
ημέρα. Όλοι αντιλαμβάνονται πως τα πράγ-
ματα δεν είναι εύκολα λόγω της κρίσης που 
εξακολουθεί να προκαλεί ο φονικός ιός.
Από αύριο θα ξεκινήσουν επαφές μέσω 
τηλεδιάσκεψης με φόντο την εξέρευση 
λύσεων για την οικονομική τόνωση των ομά-
δων, ενώ θα γίνουν και σχετικά τηλε-ραντε-
βού με τον ΠΣΑΠ, την ΕΠΟ και τον Λευτέρη 
Αυγενάκη.

Μονεµβασιώτης: Δεν θα παιχτεί 
ούτε λεπτό
Καυστικός ήταν ο Παναγιώτης Μονεμβασι-
ώτης, ιδιοκτήτης του Απόλλωνα Σμύρνης, 
μιλώντας στο Metropolis 95.5 για το ενδεχό-

μενο επανεκκίνησης της δράσης.
Έκανε λόγο για πτωχευμένο ποδόσφαιρο, 
αποκάλυψε ότι μόνο δύο ομάδες των επαγ-
γελματικών κατηγοριών επιθυμούν να επι-
στρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους μετά 
τον κορωνοϊό, χωρίς να τις κατονομάσει και 
αναρωτήθηκε ποιος θα πάρει το ρίσκο για 
να ξανακυλήσει η μπάλα στο χορτάρι.
«Είμαστε σε καραντίνα με το ποδόσφαιρο 
και έχουμε μία πολύ μικρή ενασχόληση 
με την δουλειά μας, όσο μας επιτρέπε-
ται. Στο δικό μας μυαλό είναι ξεκάθαρα τα 
πράγματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε πολύ 
για ποδόσφαιρο και αθλήματα, γιατί στην 
Ελλάδα είναι χόμπι. Έχουμε μόνο ζημιογό-
νες επιχειρήσεις και πτωχευμένα πρωταθλή-
ματα, λίγο πολύ ακόμη και στις ομάδες της 
Α’ Εθνικής πρέπει να μπαίνουν χρήματα από 
τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι κερδοφόρες» είπε 
αρχικά και πρόσθεσε:
«Έχει να κάνει με το πλαίσιο. Σε όλες τις 
χώρες υπάρχουν έσοδα και έξοδα, στην 
Ελλάδα μόνο έξοδα. Δεν ισχύει μόνο για 
τους τρεις-τέσσερις μεγάλους. Υπάρχουν, 
όμως, και άλλοι 30. Δεν υπάρχουν έσοδα 
από τα εισιτήρια, ούτε από τα τηλεοπτικά. 
Από που; Από τα λίγα που δίνει η NOVA και 
τα σχεδόν καθόλου που δίνει η ΕΡΤ; Με το 
ζόρι η ΕΡΤ έδωσε τα μισά χρήματα για τον 
έναν χρόνο και όχι για τους δύο.»
Τόνισε ότι: «Τώρα έχουμε την απόλυτη φτω-
χοποίηση. Οι περισσότερες ομάδες δεν 
θέλουν να κατέβουν γιατί υπάρχουν μόνο 
έξοδα. Οι παράγοντες δυστυχώς δεν παίρ-
νουν έγκαιρα αποφάσεις. Η συζήτηση με 
τους ποδοσφαιριστές για τα χρήματά τους 
έπρεπε να έχει γίνει ήδη και όχι να γίνει τον 
Μάιο. Από εκεί και πέρα, ποιος μπορεί να 
πάρει την ευθύνη για την υγεία τους. Εμείς 
σαν ιδιοκτήτες μπορούμε να προσφέρουμε 
εγγυήσεις; Οι παίκτες θα μας πουν, εμείς 
θέλουμε να αγωνιστούμε, αλλά εγγυηθείτε 
για την υγεία μας.
Να σας πω και ένα άλλο σενάριο; Νοσεί 
ένας παίκτης και χάνει την ζωή του. Η οικο-
γένειά του δεν θα έχει απαιτήσεις επειδή 
το έπαθε σε εργασιακό χώρο; Ποια από τις 
μεγάλες ομάδες μπορεί να εγγυηθεί; Γι’ αυτό 
σας λέω ότι δεν θα παιχτεί ούτε ένα λεπτό 
ποδόσφαιρο! Εμείς θα ζητήσουμε από τους 
ποδοσφαιριστές μας να υπογράψουν υπεύ-
θυνη δήλωση ότι είναι υπεύθυνοι για ό,τι 
συμβεί. Θα υπογράψουν; Οχι. Είναι οι ποδο-
σφαιριστές, το προπονητικό τιμ, το ιατρικό 
τιμ και η διοίκηση, δεν είναι λίγα τα άτομα.»
Επεσήμανε πως: «Στα μεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα είναι πολλά τα δισεκατομ-
μύρια, θα βρουν τρόπο γιατί έχουν πολύ 
σοβαρό λόγο. Εμείς γιατί να ρισκάρουμε; Για 
τα ψίχουλα της NOVA; Τα τηλεοπτικά είναι 
πολύ λιγότερα απ’ αυτά που έχουν να δια-
θέσουν οι ομάδες μέχρι το φινάλε της σεζόν. 
Μόνο δύο ομάδες θέλουν να παίξουν απ’ 
όλες τιςε επαγγελματικές κατηγορίες. Είδατε 
την UEFA να μιλάει για τις μικρές κατηγο-
ρίες;» ενώ όταν οι παρουσιαστές του είπαν 
ότι ο κ. Μποροβήλος φάνηκε σίγουρος ότι 
θα παιχτεί και πάλι ποδόσφαιρο απάντησε: 
«Αν μπορεί να εγγυηθεί ο κ. Μποροβήλος 
θα παίξουμε αύριο.»
Κατέληξε λέγοντας: «Η μείωση των εσό-
δων θα μετρήσει από τη ημέρα που σταμά-
τησε το Πρωτάθλημα. Από την εποχή που ο 

ΟΠΑΠ πήγε σε ιδιώτες στις μικρές κατηγο-
ρίες δεν δίνει χρήματα. Στην ουσία έχουμε 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που το λέμε 
επαγγελματικό. Πλην των πέντε ομάδων, 
όλες οι άλλες νοσούν. Αν δεις όλοι οι Υπουρ-
γοί Αθλητισμού τα τελευταία 30 χρόνια είναι 
αποτυχημένοι, μόλις έφυγαν από το Υπουρ-
γείο δεν έπιασαν τόπο. Για το μόνο που νοιά-
ζονται είναι να εξασφαλίσουν ειρήνη με 
τους μεγάλους. Δεν ενδιαφέρονται για το 
ποδόσφαιρο. Χρειάζεται να νομοθετήσει 
ένας σοβαρός άνθρωπος, έχουμε σοβαρό 
Πρωθυπουργό, χρειαζόμαστε και σοβαρό 
Υπουργό.
Οι προτάσεις μου είναι υποχρεωτική 
κεντρική διαχείριση, ακόμη και την Ρεάλ 
και την Μπαρτσελόνα, τις ανάγκασαν, και να 
θεσπιστούν από την αρχή ποιες θα πάρουν 
λίγα παραπάνω χρήματα, όχι να τα πάρουν 
όλα. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Οι στοιχη-
ματικές εταιρείες, επίσης, κερδίζουν από το 
προϊόν, το κράτος από τους φόρους, αλλά 
η ομάδα που χρησιμοποιείται δεν παίρνει 
τίποτα. Είμαι Σμυρνιός, αυτή η ομάδα είναι 
της πατρίδας μου. Θέλουμε να επιστρέψει 
στα μέρη απ’ όπου κατάγεται. Όσο είμαστε 
στην Ριζούπολη θα μας συμπεριφέρονται 
σαν μικρή ομάδα».

Ιωνικός: Αντίθετος σε κάθε ενέρ-
γεια µη διεξαγωγής του Πρωτα-
θλήµατος
Ξεκάθαρη η θέση της ΠΑΕ Ιωνικός για την 
επανέναρξη του πρωταθλήματος!
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ιωνικός:
«H  ΠΑΕ Ιωνικός και ο Πρόεδρος της κος 
Ιωάννης Τσιριγώτης  εκφράζουν  την βαθιά 
τους δυσαρέσκεια, αλλά και τον έντονο προ-
βληματισμό τους ως προς το γεγονός της μη 
πρόσκλησης τους, αλλά και ούτε καν ενη-
μέρωσης του στη διάσκεψη  ομάδων  της 
Football League.  Αρχικά ως καλοπροαίρετοι 
και  καλόπιστοι θα θεωρήσουμε ότι αυτή η 
ενέργεια δεν έγινε τεχνηέντως.
Δοθείσης της ευκαιρίας καθιστούμε σαφές 
και σε όλους τους τόνους  ότι η ΠΑΕ Ιωνι-
κός είναι αντίθετη σε κάθε ενέργεια μη διε-
ξαγωγής  του Πρωταθλήματος και μάλιστα 
όταν αυτή υποκινείται  από ιδιοτελείς σκο-
πούς. Αντιθέτως αδημονεί για την ολοκλή-
ρωση του. Παράλληλα, δηλώνει πανέτοιμη, 
μιας και αρχή μας είναι πως τα Πρωταθλή-
ματα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν 
στους αγωνιστικούς χώρους με πρωταγωνι-
στές τους ποδοσφαιριστές, και όχι να κρίνο-
νται σε μυστικές συναντήσεις με γνώμονα 
επιθυμίες κατά το δοκούν και διάφορα προ-
σχήματα.
Οι δομές και οι εν γένει εγκαταστάσεις του 
γηπέδου του Ιωνικού, με ενέργειες του Προ-
έδρου του,  πληρούν και τις πιο απαιτητικές 
προδιαγραφές σε θέματα υγιεινής και διεξα-
γωγής υψηλού επιπέδου αγώνων.  Με μόνο 
οδηγό τις εντολές των ειδικών και τις επίση-
μες αποφάσεις του κρατικού μηχανισμού, 
τις οποίες και θα τηρήσουμε απαρέγκλιτα, 
είμαστε σε αναμονή.
Προτεραιότητά μας είναι  η δημόσια υγεία 
και  η εύρυθμη λειτουργία του Πρωταθλή-
ματος που είμαστε βέβαιοι ότι αν συνεχιστεί 
θα μας  βρει Πρωταθλητές.
Αντιπρόεδρος  ΠΑΕ Ιωνικός
Χάρης Λεουνάκης»

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
«Ομάδα εργασίας» θα τρέξει τα καυτά ζητήματα

αθλητικά

Βαθμολογία Football League
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αθλητικά

Ο Κάριους κατέθεσε προσφυγή 
κατά της Μπεσίκτας για οφειλές, 
ενώ η τουρκική ομάδα δεν θα 
πληρώσει την οψιόν αγοράς του 
από την Λίβερπουλ.

Μ 
ε επεισοδιακό τρόπο θα 
ολοκληρωθεί η συνεργα-
σία του Λόρις Κάριους 
με την Μπεσίκτας 

αφού ο 26χρονος τερματο-
φύλακας έ χε ι  κα ταθέσε ι 
προσφυγή σε βάρος της 
τουρκικής ομάδας αφού 
έχει καθυστερήσει να τον 
πληρώσει.
Οι δύο πλευρές βρίσκονται 
σε επαφές ώστε να τα βρουν 
εξωδικαστικά με τον παίκτη να 
λαμβάνει περίπου 400.000 λίρες σε 
δόσεις.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω ουσιαστικά 
τελειώνουν την παρουσία του Κάριους 
στην τουρκική ομάδα. 
Στη συμφων ία της Μπεσ ίκ τας με τη 
Λίβερπουλ υπηρχε οψιόν αγοράς του 
γ ια το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά δεν 

θα ενεργοποιηθεί.
Ο Κάριους φέτος μέτρησε 32 συμμε-
τοχέ ς σε όλε ς τ ις  διοργανώσε ις και 
δέχτηκε 46 γκολ, ενώ σε οκτώ αναμε-
τρήσεις κράτησε ανέπαφη την εσ τ ία 
του. 
Φυσικά, η επισ τροφή του στη Λίβερ-
πουλ δεν σημαίνει οτι θα παραμείνει 

σε αυτή.
Το  σ υμβόλα ιο  του  26χ ρο -

νου Γερμανού τερματοφύ-
λακα με τους κόκκ ινους 
έ χε ι  δ ιάρκε ια  μέ χρι  το 
2022 κα ι  δε ν  αποκ λε ί -
ε ται να έ χουμε ένα πρό-
ωρο διαζύγ ιο  των  δύο 

πλευρών. Υπενθυμίζουμε 
ότ ι  η τ ε λευταία φορά που 

ο Κάριους φόρεσε τη φανέλα 
της Λίβερπουλ ήταν σ τον τελικό του 

Champions League κόν τρα σ τη Ρεάλ 
Μαδρίτης.
Εκεί μετά από δικά του λάθη είχε συμ-
βάλε ι σ τη ν ίκη της Ρεάλ με 3-1 και 
όπως αποκάλυψε πρόσφατα δέχ τηκε 
απειλές θανάτου μετά τη λήξη της ανα-
μέτρησης.

Η 
UEFA ανακοίνωσε ότι το Euro 
2020 διατηρεί την ονομασία για 
εμπορικούς και επετειακούς λό-
γους παρά το γεγονός ότι μετα-

τέθηκε λόγω κορονοϊού για το καλοκαίρι 
του 2021.
Tο μεσημέρι της 17ης Μαρτίου η UEFA 
ανακοίνωσε τη μετάθεση του Euro 2020 
για το καλοκαίρι του 2021 λόγω των έκτα-
κτων συνθηκών με την εξάπλωση του 
κορονοϊού, ο οποίος έχει προκαλέσει ανα-
στολή της δράσης και με τον χρονικό ορί-
ζονται επιστροφής σε αυτήν να μην είναι 
δυνατό ακόμη να προσδιοριστεί.
Μετά από συζητήσεις ενός μήνα η ευρω-
παϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η διορ-
γάνωση που θα φιλοξενηθεί σε δώδεκα 
πόλεις διατηρεί την ονομασία της.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η 
απόφαση ελήφθη τόσο για τον επετειακό 
χαρακτήρα - το format διαφέρει για να 
εορταστούν τα 60 χρόνια της διοργάνω-
σης - όσο κυρίως για εμπορικούς λόγους 
καθώς αρκετά προϊόντα είχαν παραχθεί 
και τεθεί προς πώληση όταν εξαπλώθηκε 
στην Ευρώπη η πανδημία και θα ήταν 
ασύμφορη οικονομικά η καταστροφή και 
εκ νέου παραγωγή τους σε περίπτωση 

αλλαγής ονομασίας.
«Ως συνέχεια της μετάθεσης του Euro 
2020 για το καλοκαίρι του 2021 και μετά 
από εσωτερική διαβούλευση με τους 
συνεργάτες, η εκτελεστική επιτροπή της 
UEFA αποφάσισε ότι η διοργάνωση θα 
συνεχίσει να έχει το όνομα UEFA Euro 
2020.
Η απόφαση επιτρέπει στην UEFA να δια-
τηρήσει την αρχική της σκέψη για το τουρ-
νουά, η οποία ήταν να γιορτάσει την 60ή 
επέτειο των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημά-
των.
Θα αποτελέσει επίσης υπενθύμιση για 
το πως όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια 
θα συσπειρωθεί για ν’ ανταπεξέλθει στις 
συνθήκες της πανδημίας και τις δύσκολες 
στιγμές που η Ευρώπη και ο κόσμος περ-
νούν το 2020.
Η επιλογή εναρμονίζεται με τη δέσμευση 
της UEFA να καταστήσει το UEFA Euro 
2020 βιώσιμα και να μην προβεί σε επι-
πρόσθετη σπατάλη. 
Πολλά υλικά και προϊόντα είχαν ήδη 
παραχθεί την ώρα της αναβολής του 
τουρνουά. Η αλλαγή του ονόματος θα 
σήμαινε καταστροφή και νέα παρα-
γωγή».

Euro 2020: Διατηρεί την 
ονομασία παρά τη μετάθεση

Έκανε προσφυγή στην Μπεσίκτας 
και επιστρέφει στη Λίβερπουλ

«Βαθμολογικά κριτηρια για 
τα εισιτηρια στην Ευρώπη»

Σ
ύμφωνα με τον δημοσιογράφο 
των «Times», Ρόμπερτ Τσίγκλερ 
και σχετικό «τιτίβισμα» που έ-
κανε, η Εκτελεστική Επιτροπή 

της UEFA αναμένεται να ανακοινώσει 
πως όσα πρωταθλήματα δεν ολοκλη-
ρωθούν, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των 
ομάδων θα δοθούν με βαθμολογικά 
κριτηρια.
Στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία γίνονται 
κρίσιμες τηλεδιασκέψεις και θα παρ-
θούν μια σειρά από αποφάσεις γ ια 
το μέλλον των διοργανώσεων, ώστε 
να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στην 
κανονικότητα μετά την πανδημία του 
κορονοϊού, που έχει σταματήσει κάθε 
αθλητ ική δρασ τηριότητα εδώ και 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Τσίγκλερ ανέφερε, λοιπόν, ότι απο-
φασίστηκε πως γ ια όσα πρωταθλή-

ματα δεν ολοκληρώσουν τη σεζόν τους, 
πρωτίσ τως θα δοθούν κανονικά τα 
εισιτήρια για το Champions League και 
το Europa League και δεύτερευόντως 
αυτά θα δοθούν με βάση τη βαθμολο-
γική κατάταξη των ομάδων.
Η άλλη σκέψη ήταν να δοθούν ευρωπα-
ϊκά εισιτήρια στις ομάδες των πρωτα-
θλημάτων που δεν θα ολοκληρωθούν 
με βάση την κατάταξη των ομάδων στη 
βαθμολογία της UEFA και όχι τη θέση 
που είχαν στο πρωτάθλημα μέχρι τη 
στιγμή της διακοπής. Ανακοίνωση της 
ομοσπονδίας αναφέρει πως θα έχουν 
δικαίωμα τερματισμού των πρωτθλη-
μάτων εκεί που έχουν ύπαρξη επίση-
μης διαταγής που απαγορεύει αθλητικά 
γεγονότα, ανυπέρβλητα οικονομικά 
προβλήματα που καθιστούν αδύνατη 
την ολοκλήρωση της σεζόν,

Η 
δράση θα ξεκινήσει και 
πάλι, όμως η επιστροφή 
του κόσμου στα γήπεδα θα 
καθυστερήσει πολύ και στην 

Ισπανία είναι υπαρκτό το σενάριο για 
κεκλεισμένων των θυρών ως το 2021.
Η αγωνιστική δράση θα επανεκκινήσει 
σε λίγο καιρό, αυτό όμως δεν σημαί-
νει ότι θα επιστρέψει ο κόσμος στα 
γήπεδα. Αυτό αναμένεται να καθυστε-
ρήσει αρκετά και στην Ισπανία εξετά-
ζουν όλα τα σενάρια.
Ο πρόεδρος της ισπανικής La Liga, 
Χαβιέρ Τεμπάς, σ την τηλεδιάσκεψη 
που είχε με τους συλλόγους της πρώ-
της και δεύτερης κατηγορίας, τους εξή-
γησε ότι για την διαμόρφωση του επό-
μενου προϋπολογισμού τους θα χρει-
αστεί να ακολουθήσουν το χειρότερο 

δυνατό σενάριο, προκειμένου να αντέ-
ξουν την κρίση.
Σύμφωνα με την «AS», η πρόθεση της 
κυβέρνησης στην παρούσα φάση είναι 
ότι δεν θα υπάρχουν αγώνες με φιλά-
θλους μέχρι το 2021, διότι προέχει να 
βγει το εμβόλιο στην αγορά, το οποίο 
θα προστατεύει από τον κορονοϊό.
Οι σύλλογοι έχουν μεγάλη χασούρα 
όλο αυτό το διάστημα, αλλά και αυτό 
που θα ακολουθήσει εξαιτίας του ότι 
θα παίζουν χωρίς φιλάθλους στις εξέ-
δρες. Η πρώτη κατηγορία στην Ισπα-
νία χάνει 117 εκατ. ευρώ και άλλα 12,5 
εκατ. ευρώ η δεύτερη κατηγορία. Η 
τρύπα μάλιστα είναι μεγαλύτερη, αν 
συνυπολογιστούν οι απώλειες εσόδων 
για μπουτικ ομάδων, εστιατόρια, μπαρ 
και μουσεία.

La Liga: Υπαρκτό σενάριο για 
κεκλεισμένων μέχρι το 2021
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Για την πανδημία και τις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερι-
νότητά του, την πορεία κορυφής που κάνει με την Ομόνοια, αλλά 
και την γενικότερη πορεία της καριέρας του μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 
94,6 ο Χάρης Μαυρίας. 

Αναλυτικά, όσα είπε στην εκπομπή «Επίθεση από τα μπακ», με τον 
Σωτήρη Ταμπάκο:
Για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο: «Τα μέτρα άρχισαν πολύ 
νωρίς και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι πολύ αυστηρά, κάτι που 
οδήγησε σε σταθερή κατάσταση. Μένω στο σπίτι με την οικογένειά μου, 
εκμεταλλεύομαι τον χρόνο με τα παιδιά μου και προσπαθώ να μείνω φιτ. 
Έχουμε πρόγραμμα προπόνησης από την ομάδα και μιλάμε συνεχώς. Τα 
μέτρα που ακολουθούμε στην Κύπρο έχουν οριστεί ως τις 30 Απριλίου, 
μετά ελπίζουμε να χαλαρώσουν και σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε προπονή-
σεις.. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε τώρα, δεν γνωρίζουμε κάτι 
παραπάνω. Περιμένουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης».
Για το πώς περνάει η μέρα του εν μέσω καραντίνας: «Περνάω τον περισ-
σότερο χρόνο με την οικογένειά μου, με τον γιό μου στο σπίτι. Κάνω 
πράγματα που δεν έκανα πριν. Ο μικρός είναι κολλημένος πάνω μου, 
όλη μέρα παίζουμε, μου κάνει αυτός προπόνηση. Τα πρωινά συνήθως 
βγαίνω για τρέξιμο 4-5 φορές την εβδομάδα και μετά έχουμε όλοι μαζί 
προπόνηση με τον γυμναστή της ομάδας μέσω εφαρμογής».
Για το διάστημα που πιστεύει πως θα χρειαστεί για να επιστρέψουν 
σε φόρμα: «Όταν τελειώνει η σεζόν έχουμε περίπου 3-4 εβδομάδες 
να κάτσουμε. Τώρα είναι σαν να είχαμε το μπρέικ μας. Το καλοκαίρι, 
όμως, μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα, να ξεσκάσεις. Τώρα 
το κορμί ξεκουράζεται, αλλά ψυχολογικά δεν ξεκουράζεσαι. Θα πρέπει 
να ξεκινήσει η σεζόν και να παίζουμε τρία παιχνίδια την εβδομάδα για 
να τελειώσει. Τον Ιούνιο εδώ θα έχει 35 βαθμούς. Επιπλέον, ό,τι προπό-
νηση και να κάνουμε δεν συγκρίνεται με την ποδοσφαιρική. Θα χρεια-
στεί τουλάχιστον ενάμισης μήνας για να επιστρέψουμε. Πρέπει να συμ-
βιβαστούμε με τις καταστάσεις και να αρχίσουμε να παίζουμε. Εννοεί-
ται πως κι εμείς θέλουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα στο γήπεδο, όχι 
στα χαρτιά».
Για τα σχέδια της κυπριακής ομοσπονδίας: «Για την Κύπρο, όπως και την 
Ελλάδα, υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει 6-7 Ιουνίου και θα αρχίσουμε 
προπονήσεις 15 Μαΐου. Πρέπει να παρθούν πολλές αποφάσεις. Θα 
ακολουθήσουμε ό,τι πουν. Αν αρχίσουμε αρχές Ιουνίου, θα έχουμε μια 
βδομάδα ξεκούραση πριν τη νέα σεζόν».
Για το ότι πιθανότατα θα γίνουν τα παιχνίδια χωρίς θεατές: «Πιστεύω ότι 
το πιο ασφαλές είναι κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια. Κανείς δεν 
θέλει να παίζει σε άδειο γήπεδο. Μακάρι να μην ήταν κεκλεισμένων, 
γιατί το γήπεδο της Ομόνοιας θα έχει 15.000 κόσμο, αλλά προέχει η 
υγεία όλων. Το άδειο γήπεδο είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή».
Για τους στόχους της Ομόνοιας: «Στόχος είναι να το πάμε μέχρι τέλους. 
Στην αρχή της χρονιάς είχαμε στόχο τις θέσεις της Ευρώπης. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ η Ομόνοια από οικονομικά προ-
βλήματα. Αυτό άλλαξε πέρυσι, υπάρχει απίστευτη σταθερότητα. Ήμα-
σταν μια καινούρια ομάδα, πιστέψαμε ότι θα χρειαστούμε χρόνο, αλλά 
τελικά πήγαμε πολύ καλά και θα προσπαθήσουμε να πάμε έτσι ως το 
τέλος».
Για την κλήση του στην Εθνική: «Εννοείται, είναι πολύ σημαντικό. Και οι 
δύο προπονητές που με κάλεσαν τον τελευταίο χρόνο είδαν τη δουλειά 
που κάνω μέσα στο γήπεδο. Είναι ανταμοιβή για τους κόπους μου αυτό. 
Είμαι σε μια καλή ηλικία, παίζω και βελτιώνομαι. Όλοι οι παίκτες θέλουν 
να προσφέρουν στην εθνική τους ομάδα. Όποτε μου δοθεί η ευκαιρία 
θέλω να τιμάω το Εθνόσημο».

 Δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση του 
Σπύρου Νεοφυτίδη, ο Νεκτάριος Πετεβίνος. 
Ο προϊστάμενος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ 
σχολίασε την τοποθέτηση του εκτελεστικού 
προέδρου του ΠΑΣΠ πάνω σε δικές του 
δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό και τον 
κάλεσε να μη χρησιμοποιεί την αδυναμία 
εκτίμησης της συνολικής ζημιάς των 
συλλόγων για δημιουργία εντυπώσεων.

Α
ναλυτικά οι αναρτήσεις του Πετεβίνου στο 
twitter:
«Χαίρομαι που ο φίλος Σπύρος κατανό-
ησε ότι μέχρι στιγμής έχει 

πληρωθεί το 80% του τηλεοπτι-
κού συμβολαίου και όχι ολό-
κληρο, όπως αναφέρθηκε 
από πλευράς ΠΑΣΠ δημό-
σια. Είναι αυτό ουσιαστικά 
που έχριζε διευκρίνισης 
και είναι σημαντικό που έχει 
ξεκαθαρίσει προς όλους.
Το πώς και αν θα πληρωθεί ολό-
κληρο ή όχι το συμβόλαιο, είναι 
κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εγγυηθεί, 
ούτε ο ΑΠΟΕΛ, ούτε ένας από τους πιο ισχυρούς 

υποστηρικτές της ομάδας, όπως είναι η Cablenet 
που ήδη μας έχει σταθεί ως γερό στήριγμα στο 
παρελθόν.
Άρα, αυτό το παράδειγμα ταιριάζει απόλυτα στο 
αστάθμητο της εποχής και στη μη δυνατότητα πρό-
βλεψης των όποιων υφιστάμενων ή άλλων απω-
λειών εσόδων μπορούν να προκύψουν. Καλό είναι 
να μην τυγχάνουν διαστρέβλωσης ή εκμετάλλευσης 
για δημιουργία εντυπώσεων.
Τα έσοδα αυτή την στιγμή για τους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο δεν βρίσκονται ούτε στο -25%  ούτε στο 
-92%. Βρίσκονται για τις ομάδες στο -100%».

Λάζος:«Δεν υπάρχουν εισοδήµατα,θα εί-
ναι και οι δυο πλευρές ζηµιογόνες»
Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Δημή-

τρης Λάζος μίλησε στον SuperΣπορFm 104.0 για 
τις πληρωμές των ποδοσφαιριστών αλλά και 
για την κατάσταση που επικρατεί στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο.
 Μερικές από τις δηλώσεις του: 
«Η Νέα Σαλαμίνα ήταν η πρώτη ομάδα που 

κατέθεσε δεδουλευμένα Μαρτίου με εξαίρεση 
τους χαμηλόμισθους που πληρώθηκαν ολόκληρο 

τον μισθό Μαρτίου. Δεν μπορούσαμε να κόψουμε 
χρήματα σε αυτούς για να μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν.

 Υπάρχει αβεβαιότητα και ανησυχία στα 
σωματεία που αφορά το οικονομικό σκέ-
λος.
 Θα είναι ένα πισωγύρισμα για το σωμα-
τείο μας και περιμένουμε τις αποφάσεις 
για να δούμε ποια θα είναι η ζημιά.
 Θέλουμε να παιχτεί ποδόσφαιρο, όμως 
τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως 
φαίνονται. Είναι σημαντικό να μειώνονται 
τα κρούσματα, όμως έχουμε σοβαρούς 
προβληματισμούς. Αν εφόσον ξεκινή-
σουν οι προπονήσεις και υπάρχει κρού-
σμα σε ομάδα, πάλι δεν υπάρχει πρωτά-
θλημα.
 Ασφαλώς και θα αδικηθούν όλες οι ομά-
δες, αλλά πρέπει να βάλουμε πρώτα 
απ΄όλα το θέμα υγείας.
 Δεν υπάρχουν εισοδήματα. Τη δεδομένη 
στιγμή δεν μπορούμε να εισπράξουμε 
ούτε και ένα ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε τη 
θέση των παικτών, αλλά πρέπει να δούμε 
και τη θέση των σωματείων. Θα είναι και 
οι δυο πλευρές ζημιογόνες.
 Από την πρώτη μέρα βάλαμε το θέμα 
διακοπής στο τραπέζι».

αθλητικά

Απάντηση Πετεβίνου σε Νεοφυτίδη 
µε αιχµή για διαστρέβλωση

Μαυρίας: «Πρέπει να 
συμβιβαστούμε με τις 
καταστάσεις»
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αθλητικά

EuroLeague: Όλοι οι αγώνες σε 
µια πόλη στις 4-26 Ιουλίου αν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες!

Η EuroLeague ανακοίνωσε το πλάνο της εφόσον οι ομάδες επιστρέψουν στην αγωνιστική 
δράση ενώ έγινε γνωστό τι ισχύει με τους μισθούς και τις περικοπές στα συμβόλαια των 
παικτών. 

Ο
ποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μέλ-
λον της εφετινής EuroLeague, αν δηλαδή 
συνεχιστεί ή διακοπεί οριστικά θα πρέπει 
να παρθεί ως τις 24 Μαΐου. Αυτή είναι η 

καταληκτική ημερομηνία που αποφασίστηκε στη ση-
μερινή τηλεδιάσκεψη όπου συμμετείχαν οι ομάδες 
και οι επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής.
Κατά τα άλλα, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα που ισχύ-
ουν στα συμβόλαια των παικτών και οι ημερομηνίες, 
εφόσον γίνει το restart. Το πλάνο προβλέπει τη διε-
ξαγωγή αγώνων σε μια πόλη όπως είχε αποκαλύψει 
ο επιχειρησιακός διευθυντής της EL, Έντουαρντ Σκοτ 
και διεξαγωγή Final 8.
Τα πάντα λοιπόν εξαρτώνται από την εξέλιξη 
της πανδημίας του κορονοϊού τις επόμενες 
εβδομάδες.

Η  ε ν η µ έ ρ ω σ η  τ η ς 
EuroLeague Basketball
Το Δ.Σ. των μετόχων της EuroLeague 
Basketball πραγματοποίησε τηλεδι-
άσκεψη την Πέμπτη, 13 Απριλίου για 
τρίτη φορά από την αναστολή των δρα-
στηριοτήτων εν μέσω πανδημίας του 
κορονοϊού. Σε αυτήν συζητήθηκαν δυο 
βασικά θέματα.
Αρχικώς, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των κλαμπ της 
EuroLeague και την Ένωση Παικτών, θέτοντας έναν 
αριθμό από μίνιμουμ υποχρεώσεις και εγγυήσεις για 
το υπόλοιπο της σεζόν 2019-20, τόσο για τις ομάδες 
όσο και για τους παίκτες.
Αποφασίστηκε, λοιπόν
- Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν 
προσωρινά στις πατρίδες τους με δική τους ευθύνη, 
ακολουθώντας τις οδηγίες της εκάστοτε κυβέρνησης 
και των αρμόδιων αρχών υγείας.
- Οι εκκρεμείς μισθοί για τη σεζόν 2019-20 αναβάλ-
λονται.
Αν οι συνθήκες υγείας καταστήσουν εφικτή την επι-
στροφή στην αγωνιστική δράση, η σεζόν 2019-20 θα 
συνεχιστεί. Σε αυτή την περίπτωση:
- Τα συμβόλαια των παικτών για τη σεζόν 2019-20 
επεκτείνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Το 85% των 
μισθών των παικτών θα πληρωθεί από τα κλαμπ, όχι 
αργότερα από τις 15 Αυγούστου 2020.
Αν η σεζόν 2019-20 δεν ολοκληρωθεί

- Τα συμβόλαια των παικτών για την EuroLeague 
2019-20 θεωρούνται ότι έχουν λήξει.
- Για πολυετή συμβόλαια παικτών, οι υποχρεώσεις 
των ομάδων και των παικτών αρχίζουν ξανά από την 
1η  Ιουλίου 2020.
- Το 80% των μισθών των παικτών για τη σεζόν 2019-
20 θα πληρωθεί από τα κλαμπ το αργότερο ως τις 15 
Αυγούστου 2020.
Οι συζητήσεις με την Ένωση Προπονητών της 
EuroLeague συνεχίζονται με στόχο να επιτευχθεί επί-
σης συμφωνία.
Δευτερευόντως, οι ομάδες συμφώνησαν ομόφωνα 
για τις ημερομηνίες εφόσον συνεχιστεί η σεζόν.

24 Μαΐου: Καταληκτική ημερομηνία για να 
αποφασιστεί αν θα συνεχιστούν ή θα τερ-

ματιστούν οριστικά οι διοργανώσεις 
της EuroLeague και του EuroCup.
29 Μαΐου – 11 Ιουνίου: Καραντίνα 
(αν χρειαστεί)
12 Ιουνίου – 2 Ιουλίου: Προετοιμα-
σία
4-17 Ιουλίου: Οι αγώνες του 

EuroCup σε μια πόλη
4 -26 Ιουλίου:  Οι  αγώνε ς της 

EuroLeague σε μια πόλη
Όπως ενημέρωσε ο Τζόρντι Μπερτομέου, το 

καλεντάρι της EuroLeague περιλαμβάνει τα εναπομεί-
ναντα 54 παιχνίδια της regular season συν ένα τουρ-
νουά Final – 8 σε μια πόλη.
Το αντίστοιχο του EuroCup περιλαμβάνει τα προημι-
τελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Ροντρίγκεθ: «Δεν πιστεύω πως θα συνε-
χιστεί η EuroLeague»
Η EuroLeague Basketball τηρεί την αναστολή αγωνι-
στικής δραστηριότητας ενώ στην προ μηνός τηλεδιά-
σκεψη μεταξύ των ομάδων που δεσμεύονται με 10ετή 
συμβόλαια δεν πάρθηκε απόφαση για οριστική δια-
κοπή.
Τουναντίον, ο επιχειρησιακός διευθυντής της EL, 
Έντουαρντ Σκοτ αποκάλυψε τα σενάρια που εξετά-
ζει η διοργανώτρια αρχή όμως ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ 
εξήγησε πως: «Αυτή τη στιγμή είμαι κάπως απαισιό-
δοξος. Δεν πιστεύω πως η Euroleague θα συνεχιστεί. 
Δεν νομίζω να υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος». 

Πρίφτης: «Η Ρωσία είναι σε 
φάση έξαρσης, σε αναμονή 
για επιστροφή στην Ελλάδα»

Ο 
προπονητής της Ου-
ν ίκς Καζάν, Δημή-
τρης Πρίφτης μίλη-
σε για την κατάστα-

ση στη Ρωσία και στο μπάσκετ 
και την επιθυμία του να γυρίσει 
στην Ελλάδα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημή-
τρης Πρίφτης στην ΕΡΤ
«Η Ρωσία είναι 3-4 εβδομάδες 
πίσω από την Ελλάδα, την Ιτα-
λία, την Ισπανία. Είμαστε στη 
φάση της έξαρσης. Αυτή τη 
στιγμή τα κρούσματα αυξάνο-
νται καθημερινά. Το peak δεν 
έχει ακόμα επιτευχθεί. Ακόμα 
περιμένουμε τα πράγματα να 
χειροτερέψουν».
Για το πότε θα επιστρέψουν οι 
Έλληνες από τη Ρωσία: «Είμα-
στε σε αναμονή εδώ και ένα 
μήνα. Όλες οι ελπίδες έχουν να 
κάνουν για μια πτήση που πρό-
κειται να γίνει από τη ρώσικη 
πλευρά. Οι μπασκετικοί είμα-
στε αρκετοί, περίπου 17-17. 
Συνολικά ε ίμασ τε 150 -160 
Έλληνες
Για τα μέτρα στη Ρωσία: «Εδώ 
είναι όπως στην Ελλάδα. Υπάρ-
χουν τα μέτρα περιορισμού. 
Εγώ είμαι ένα μήνα σπίτι, δεν 
έχω βγει σχεδόν καθόλου. Από 
τα τέλη Μάρτη ξεκίνησε αυτό. 
Θέλουμε να γυρίσουμε στην 
πατρίδα μας οι Έλληνες, ειδικά 
όσοι δεν έχουμε τ ις οικογέ-
νειες μας στη Ρωσία.
Για το τι θα γίνει αν συμβεί σε 
κάποιον κάτι και την επικοινω-
νία με τους Ρώσους γιατρούς: 
«Απευχόμαστε να συμβεί κάτι. 
Η συνεννόηση εδώ είναι πολύ 
δύσκολη.. Μιλάμε με την πρε-
σβεία. Πρέπει να συνυπάρ-
ξουν πολλά πράγματα για να 
ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και 
ειδικά για τις διεθνείς διοργα-
νώσεις έχω πολλές αμφιβολίες. 
Ίσως σε μια εγχώρια διοργά-
νωση, να μπορεί να διεξαχθεί 
ένα πρωτάθλημα. Στις διεθνείς 
διοργανώσεις βάζω μεγάλο 
ερωτηματικό. Ίσως γίνουν μετά 

από μήνες.

Ζαγκλής για κορονοϊό: 
«Δεν θα στείλουµε τους 
παίκτες εκεί που δεν θα 
στέλναµε τα παιδιά µας»
Ο γεν ικός γραμματέας της 
FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής στά-
θηκε στην υγεία των παικτών 
που θα πρέπει να προστατευ-
τεί.
Στην ισπαν ική As μίλησε ο 
γενικός γραμματέας της FIBA, 
Ανδρέας Ζαγκλής και έδειξε 
πως βάζει πάνω από όλα την 
υγεία των παικτών, ενώ πρό-
σθεσε πως μεγαλύτερη πρό-
κληση ε ίναι να προσαρμο-
στούμε στις συνθήκες μέχρι 
να βρεθεί το εμβόλιο για τον 
κορονοϊό.
«Προτεραιότητα έχει η υγεία 
των παικτών και των υπόλοι-
πων που συμμετέχουν. Βρι-
σκόμαστε σε επικοινωνία με τις 
ομάδες και των άλλων αθλη-
μάτων που γίνονται σε κλειστό 
χώρο. Δεν θα στείλουμε τους 
παίκτες εκεί που δεν θα στέλ-
ναμε τα παιδιά μας.
Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα 
επαφής, ένα ομαδικό σπορ που 
συγκεν τρώνει πολύ κόσμο, 
κυρίως σε κλειστούς χώρους. 
Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε 
καλά την απόφαση να παί-
ξουμε ξανά. Είναι πολύ νωρίς 
να πούμε οτιδήποτε γ ια την 
επόμενη σεζόν. Μέχρι τότε θα 
έχουμε πολλές πληροφορίες 
και θα δούμε πώς ή αν θα ολο-
κληρωθούν τα εθνικά πρω-
ταθλήματα, τι θα γίνει με τις 
διασυλλογικές διοργανώσεις 
όπως το BCL, πώς θα αρχίσει η 
νέα περίοδος.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για 
εμάς είναι να προσαρμοστούμε 
στις συνθήκες μέχρι να βρεθεί 
το εμβόλιο για τον κορονοϊό. 
Θα επισ τρέψουμε σύν τομα 
και πιο δυνατά. Ο ιός του μπά-
σκετ είναι πιο δυνατός από τον 
κορoνοϊό».
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