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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Πόσο περίεργη 
είναι η ζωή:

Είχαμε 
ανθρώπους,

αλλά δεν είχαμε 
χρόνο!

Τώρα έχουμε 
χρόνο

αλλά μας λείπουν 
οι άνθρωποι!

Γέρασες… πιάνεις τόπο!
Κι ο κορονοϊός μας ξεμπρόστιασε

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Κάθομαι στο γραφείο μου απογευματάκι 
και κοιτάζω προς τα έξω βλέποντας το θλιμ-
μένο καιρό με βροχή, αέρα και λίγο ψύχρα. 
Σε λίγες ώρες Μάιος, πάμε για καλοκαίρι κι 
όμως οι συνθήκες δεν ευνοούν. Το θέλαμε; 

ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ! Αλλά ποιος μας ρωτάει εμάς;
Καθώς έτσι σκεπτόμενος ήθελα να γράψω και σήμερα 
κάποιες αράδες ελληνικά γράμματα, αλλά το «ρε λες να 
παρεξηγηθώ;» Τι με νοιάζει… κι εγώ παρά μεγάλωσα 
οπότε μπορώ να λέω τα πράγματα με την πείρα μου, το 
δικό μου μάτι και με οπτικές από τα δημοσιογραφικά μου 
χρόνια σε Ελλάδα, Αμερική και Καναδά.
Αυτός, λοιπόν, ο ΚΩΛΟΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ήλθε χωρίς να μας 
ρωτήσει και μας άλλαξε τα φώτα, την καθημερινότητα 
κι ότι άλλο γούσταρε να μας αλλάξει. Και ποιος την πλή-
ρωσε πιο γερά την νύφη; Ποιος άλλος… τα γερόντια, οι 
ευπαθείς ομάδες. Σε όλον τον κόσμο το 70% των θανάτων 
γερόντια στα διάφορα γηροκομεία του πλανήτη Γη. 
Και προχωράμε παρακάτω, θέλει κανείς να γεράσει; ΟΧΙ. 
Θέλει κανείς να κολλάει διάφορες αρρώστιες επειδή 
γέρασε; ΟΧΙ. Αλλά κάπως έτσι τελειώνουν κάποια παρα-
μύθια όπως και την αληθινή ζωή. ΜΕΓΑΛΩΝΕΙΣ, έχεις 
εργαστεί σκληρά, έχεις κάνει πολλά δολάρια, κτίρια, τα 
αξιολάτρευτα παιδιά σου έχουν εξασφαλίσει μια άνετη 
ζωή ακόμη και για τα παιδιά τους. Κι ας έχουν σπουδάσει 
επειδή έχεις δουλέψει σκληρά και ξόδεψες περιουσίες για 
να τα σπουδάσεις, να τα παντρέψεις και να τα εξασφαλί-
σεις εάν είναι δυνατόν για όλη τους τη ζωή.
Όλα καλά ως εδώ. Κάποια στιγμή όμως γερνάς κι εκεί 
αρχίζει το δίλλημα όλων. «Τι θα γίνει με τον γέρο ή την 
γριά; Θα τους κρατήσουμε σπίτι ή να τους βάλουμε σε 
ένα ίδρυμα να τους προσέχουν επειδή εμείς δουλεύουμε 
κι έχουμε και παιδιά;» Άλλοι τους ρωτούν αν θέλουν να 
πάνε. Άλλοι παίρνουν δικές τους τελεσίδικες αποφάσεις 
και τα γερόντια υπακούν σαν μικρά παιδάκια.
Η δημοσιογραφική μου πορεία και το δαιμόνιο να ξέρω 
και να μαθαίνω τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια με έκαναν να 
ψάχνω και να μαθαίνω πάρα πολλά. Γερόντια με μεγάλες 
περιουσίες έπιασαν ένα κρεβάτι κάποιου γηροκομείου 
και ξεχάστηκαν για χρόνια από το αίμα τους, από αυτά τα 
πλάσματα για τα οποία δούλεψαν κι αφιέρωσαν όλη τους 
τη ζωή να τους εξασφαλίσουν! Κι αυτά για ένα, δύο χρό-
νια κι ολόκληρους μήνες δεν πάνε ούτε να τους δούνε. 

Όταν ρώταγα «καλέ μου κύριε είσαι καλά; Έρχονται τα 
παιδιά σου;» στο πρόσωπο ζωγραφιζόταν ένα παράπονο, 
αλλά κι η δικαιολογία άμεση. «Ε βρε Θανάση μου, έχουν 
πολλές δουλειές, οικογένεια, παιδιά δεν έχουν και πολύ 
χρόνο.» Δηλαδή, αμέσως να τα δικαιολογήσουν. Είναι για 
πάντα το σπλάχνο τους. 
Και φτάσαμε στον κορονοϊό και τα θέρισε τα γερόντια και 
δεν μπορούν να τα δούνε τώρα ούτε στην κηδεία τους. 
ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΕΓΩ Ο ΘΡΑΣΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, γιατί παραπο-
νιέστε ότι το γηροκομείο δεν τους φρόντισε; Εσείς μόλις 
άρχισε αυτή η κορονοϊοκαταστροφή και πριν αρρωστή-
σουν γιατί δεν τους πήρατε στο σπίτι σας; Έπιαναν τόπο 
ή ποιος θα τους φρόντιζε; Να τους φροντίζατε εσείς ρε 
όπως σας φρόντιζαν κι αυτοί όταν ερχόντουσαν πτώ-
ματα από την δουλειά, φορτωμένοι για να μην σας λείψει 
τίποτα. Όταν αρρωσταίνατε σας έστελναν στους καλύτε-
ρους γιατρούς να γίνεται καλά, σας έδωσαν εφόδια με 
επιστήμες και τέχνες για να βγείτε στον στίβο της ζωής 
και να νικήσετε… κι άλλα χίλια ακόμα πράγματα που θα 
μπορούσα να γεμίσω δεκάδες σελίδες. ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ: 
Απειλείται και βρίζετε νοσηλευτές, γηροκομεία, το κράτος 
κι ότι άλλο μπορείτε για να μην φανεί η δική σας ευθύνη 
απέναντι σε αυτούς που σας έφεραν στη ζωή κι εσείς 
απολαμβάνεται τους κόπους, τις θυσίες και τώρα με τον 
θάνατο τους σιχτιρίζοντας τους επιστήμονες και τα ιδρύ-
ματα.
Λυπάμαι αυτούς που με πήραν τηλέφωνα στην εφημε-
ρίδα (και φυσικά τα άκουσαν χοντρά από εμένα) για να 
μου πουν να βάλουμε πολιτικές γνωριμίες να κυνηγή-
σουμε τα ιδρύματα που «αδιαφόρησαν» και «κόλλησαν» 
κορονοϊό οι δικοί τους.
Δεν μπορώ, πρέπει να σταματήσω εδώ και τζάμπα μάγκες 
και λεφτάδες από τους γονείς σας. Κοιτάξτε όσοι ζούνε να 
τους πάρετε σπίτι εκτός εάν σας βολεύει να πεθάνουν να 
μην πιάνουν και τόπο…
Θα ήθελα να γράψω κάτι ακόμα αλλά είναι πολύ κακό και 
σταματάω εδώ…
ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΙΑ! ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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Διάγγελμα Μητσοτάκη: Από 4 Μαΐου καταργούνται τα SMS 
και η γραπτή άδεια για μετακίνηση

Γ
ια πρωτοφανή μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορονοϊού έκανε λόγο στην αρχή του διαγγέλματός του ο 
πρωθυπουργός και επαίνεσε τους πολίτες για τη στάση τους.
«Αποδεχτήκαμε, ως κοινωνία, την ανάγκη να παραλύσει 

η οικονομική δραστηριότητα για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. 
Μείναμε μακριά από ανθρώπους που αγαπάμε για να τους προ-
στατεύσουμε. Δεν πήγαμε στις εκκλησίες μας. Και μείναμε στο 
σπίτι, ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών. Επιδείξαμε, επι-
δείξατε, πρωτοφανή υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Έτσι, η ατο-
μική στάση έγινε συλλογική επιτυχία», τόνισε.

Κατάργηση SMS μετακίνησης
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως αίρονται τα μέτρα για την 
κυκλοφορία των πολιτών και καταργούνται τα sms και η γραπτή 
άδεια για μετακίνηση.
»Από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, αίρονται οι περιορισμοί 
στην μετακίνηση των πολιτών. Καταργούνται, με άλλα λόγια, η 
γραπτή άδεια και τα σχετικά SMS. Θα εξακολουθήσουν, όμως, 
να ισχύουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες οι περιορισμοί στην 
κυκλοφορία εκτός νομού της κατοικίας μας», τόνισε.

Άνοιγμα καταστημάτων λιανικής
Στις 4 Μαίου δρομολογείται και το άνοιγμα αρκετών καταστημά-
των, όπως είπε ο πρωθυπουργός.
«Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη καταστημά-
των και υπηρεσιών. Αναφέρω ενδεικτικά: Βιβλιοπωλεία, ηλεκτρο-
νικά είδη, ΚΤΕΟ και καταστήματα αθλητικών ειδών. Όπως και τα 
κομμωτήρια, πάντα όμως με ραντεβού. Το υπόλοιπο λιανεμπόριο 
θα επανεκκινήσει την Δευτέρα 11 Μαΐου, εκτός των εμπορικών 
κέντρων. Αυτά θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου», ανέφερε.
Τόνισε ακόμη πως σε όλα τα καταστήματα θα ισχύουν προϋπο-
θέσεις που θα περιορίζουν την πυκνότητα των επισκεπτών και θα 
λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Άνοιγμα σχολείων
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο τι θα γίνει με 
τα σχολεία και τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
«Στην Εκπαίδευση, τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα αρχίσουν ξανά 
στις 11 Μαΐου. Μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοι-
πες τάξεις του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσιο. Τα σχολεία, όμως, θα 
λειτουργήσουν με άλλους κανόνες που θα περιορίσουν -όσο αυτό 
είναι εφικτό- τον συγχρωτισμό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα 
εξακολουθεί να υποστηρίζει παιδιά τα οποία, για ειδικούς λόγους, 
δεν πρέπει να έρθουν στη τάξη. Δημοτικά και νηπιαγωγεία παρα-
μένουν κλειστά»

Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν δημοτικά και 
νηπιαγωγεία από αρχή Ιουνίου.
«Ενδέχεται, επαναλαμβάνω ενδέχεται, να ανοίξουν την 1η Ιουνίου 
και μόνο αν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η πορεία της επιδη-
μίας βαίνει καθοδικά. Αύριο, η Υπουργός Παιδείας θα κάνει μια 
πιο αναλυτική ενημέρωση. Βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με 
την Επιτροπή Επιστημόνων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή 
των μέτρων προστασίας των παιδιών μας αλλά και των εκπαιδευ-
τικών»

Ανοιχτές εκκλησίες για ατομική λατρεία
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε στο διάγγελμά του προσωπικά 
τον Αρχιεπίσκοπο και τον κλήρο για τη συνεργασία τους κατά την 
πανδημία.
«Επιτρέψτε μου, εδώ, μία αναφορά στην Εκκλησία: Ευχαριστώ 
τον Αρχιεπίσκοπο και τον κλήρο για την κατανόηση και τη συνερ-
γασία μας. Δεν ήταν εύκολη για κανέναν μας η εμπειρία του φετι-
νού Πάσχα. Αποδείχθηκε, όμως, ότι ήταν αναγκαία για όλους», 
ανέφερε.
Ανακοίνωσε δε πως οι ναοί θα ανοίξουν στις 4 Μαϊου για ατομική 

λατρεία αποκλειστικά.
«Από τις 4 Μαΐου οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές για ατομική 
λατρεία. Και από την Κυριακή 17 Μαΐου οι πιστοί θα μπορούν να 
συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία και στις υπόλοιπες ακολου-
θίες. Πάντα όμως με αυστηρούς κανόνες που θα συμφωνηθούν 
με την Ιερά Σύνοδο και την επιστημονική κοινότητα», σημείωσε.

Πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης
Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα της εστία-
σης, ανακοίνωσε επίσης ο πρωθυπουργός.
Βέβαια το άνοιγμα αυτό θα γίνει πάντα με προϋποθέσεις, που θα 
έχουν μέχρι τότε συμφωνηθεί.
«Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. 
Και τότε θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο κύμα εργασιών της 
Δικαιοσύνης. Μέσα στον Ιούνιο, τέλος, και ανάλογα με τις εξε-
λίξεις, θα απελευθερωθεί σταδιακά και η υπόλοιπη οικονομική 
δραστηριότητα. Κρίνεται απίθανο ωστόσο να επιτραπούν μέσα 
στο καλοκαίρι οι μεγάλες συναθροίσεις, όπως φεστιβάλ, συναυ-
λίες ή αθλητικά γεγονότα με θεατές. Όπως γίνεται σαφές, το πρό-
γραμμα της επόμενης φάσης είναι απόλυτα μελετημένο. Θα κλιμα-
κώνεται ανά εβδομάδα αλλά θα αξιολογείται ανά 24ωρο, από ένα 
μεικτό Παρατηρητήριο Κυβέρνησης, Υπηρεσιών Υγείας και Πολι-
τικής Προστασίας», πρόσθεσε.
«Ασφαλώς στον καιρό που έρχεται καραδοκούν δυσκολίες, στην 
Υγεία αλλά και στην Οικονομία, το παρατεταμένο «πάγωμα» της 
οποίας έχει κοινωνικό πρόσημο. Γιατί «παγώνει» ταυτόχρονα και 
τις αδικίες, πλήττοντας πρωτίστως τους πιο αδύναμους. Η σταδι-
ακή επανεκκίνηση, συνεπώς, είναι χρέος κάθε υπεύθυνης κυβέρ-
νησης. Κανείς δεν αρνείται ότι, μετά τον κορωνοϊό, η κρίση θα 
είναι βαθιά και παγκόσμια. Και καθώς η πανδημία χτύπησε όλους, 
όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνεπειών της. Με 
τρόπο όμως δίκαιο και με συμμάχους την αλήθεια και τον ρεα-
λισμό. Για όλα αυτά, όμως, θα μιλήσω αναλυτικά και στη Βουλή 
σύντομα. Στο μεταξύ, Πολιτεία και πολίτες οφείλουμε να συνεχί-
σουμε τον πόλεμο με τον αόρατο εχθρό, που θα παραμονεύει να 
χτυπήσει με τον παραμικρό εφησυχασμό. Γι’ αυτό και οι αρμόδιοι 
δεν θα διακόψουν την καθημερινή ενημέρωση. Και το Κράτος θα 
είναι σε μόνιμη επιφυλακή. Μέσα στην τελευταία δοκιμασία γεν-
νήθηκε μια νέα αισιοδοξία. Μία ανανεωμένη εθνική αυτοπεποί-
θηση. Είμαι σίγουρος πως και η κοινωνία μας θα απαντήσει με 
ευθύνη και σοβαρότητα στη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπρο-
στά μας: Στην ομαλή, ασφαλή και σταδιακή επιστροφή σε πιο γνώ-
ριμους ρυθμούς της καθημερινής ζωής. Όπως το είπαμε: Επιστρέ-
φουμε, αλλά προσέχουμε. 
Πάνω απ’ όλα Μένουμε Ασφαλείς.»

Στις 11 Μαϊου η επιστροφή 
των μαθητών της Γ’ Λυκείου, 
από τις 18 γυμνάσια και λύκεια 
- Νηπιαγωγεία και δημοτικά 
ίσως 1η Ιουνίου - Η εστίαση 
ανοίγει την 1η Ιουνίου όιπως 
και τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης 
λειτουργίας - Από Δευτέρα οι 
εκκλησίες για ατομική λατρεία
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επικαιρότητα

Γ
ια τα θετικά αποτελέσματα που έ-
χει δώσει το Remdesivir μίλησε και 
ο πρύτανης του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Θάνος Δημόπουλος. 
«Για πρώτη φορά έχουμε ένα αντιικό φάρ-
μακο που δείχνει αποτελέσματα σε αυτή 
την νόσο» επεσήμανε ο κ. Δημόπουλος, 
στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ εξήγησε πως υπάρ-
χουν μελέτες σε εξέλιξη και ότι θα έχουμε 
τα αποτελέσματα σύντομα.
Όπως, πάν τως,  σημε ίωσε γ ια το 
Remdesivir, δεν είναι η θεραπεία της 

νόσου. «Η θεραπεία της νόσου είναι πολυ-
παραγοντική διότι είναι νόσο πολυσυστη-
ματική. Αφορά πολλά συστήματα».
Ωστόσο όπως τόνισε, «είναι ενθαρρυ-
ντικό το γεγονός ότι έχουμε μια μελέτη 
που δείχνει όφελος στην αντιμετώπιση της 
νόσου».
Σχετικά με το αν θα κυκλοφορήσει εμβό-
λιο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθη-
νών απάντησε πως πάνω από 50 εμβό-
λια είναι σε φάση κλινικών δοκιμών αλλά 
δυστυχώς για να αποδειχθεί η αποτελε-
σματικότητά τους πρέπει να γίνει έλεγχος 
σε πολλά άτομα όποτε χρειάζεται χρόνο.

Δημόπουλος για Remdesivir: Για 
πρώτη φορά έχουμε ένα αντιικό 
φάρμακο που δείχνει αποτελέσματα 

Το 87% επιβραβεύει την 
κυβέρνηση για την διαχείριση 
της πανδημίας 

Στο 73% οι θετικές γνώμες για τον 
πρωθυπουργό - «Νταμπλ σκορ» της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση 
ψήφου - Πρώτη φορά η Φώφη 
Γεννηματά πιο ψηλά από τον Αλέξη 
Τσίπρα - όλα τα στοιχεία του γκάλοπ 
της Metron Analysis για το MEGA

Δ
ιαφορά που ξεπερνά τις 20 μονά-
δες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρό-
θεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δη-
μοκρατία, με την «ψαλίδα» να α-

νοίγει στις 21,1 μονάδες και να την εδραι-
ώνει ως απόλυτη κυρίαρχο του πολιτικού 
σκηνικού στη χώρα μας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημο-
σκόπηση της εταιρείας Metron Analysis 
για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού 
Mega, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 
ποσοστό 42,5% στην πρόθεση ψήφου, με 
τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί στο 21,4%.
Στο 5% βρίσκεται το Κίνημα Αλλαγής, στο 
4,7% το ΚΚΕ, στο 3,2% το ΜέΡΑ 25, στο 
2,9% η Ελληνική Λύση και ακολουθούν 
τα υπόλοιπα κόμματα, με τη ΧΑ μόλις στο 
1,5%.
Σε γενικές γραμμές, η κυβέρνηση λαμβάνει 
πολύ καλό βαθμό στην αντιμετώπιση της 
κρίσης του κορονωϊού, αλλά και σε όλα τα 
υπόλοιπα θέματα. Παράλληλα, οι πολίτες 
δείχνουν να αγωνιούν πλέον για την επό-
μενη ημέρα στην οικονομία και τι αφήνει 
πίσω της η κρίση του ιού.
Η μεγάλη δημοσκόπηση διεξήχθη σε 
1.204 άτομα την περίοδο 22-28 Απριλίου, 
όταν στην επικαιρότητα βρίσκονταν οι εξε-
λίξεις με τα κρούσματα στις κλινικές, το 
διάγγελμα του πρωθυπουργού και οι εξει-
δικεύσεις των μέτρων, καθώς και η συζή-
τηση για το πώς θα χαλάρωναν οι περιο-
ρισμοί.
Αναλυτικά, η έρευνα καταγράφει τα εξής: 
στην ερώτηση για το ποιο πιστεύουν οι 
πολίτες ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
της χώρας, το 38% απαντά η επιδημία του 
κορωνοϊού, το 31% η οικονομία, το 9% η 
ανεργία και το 8% το προσφυγικό/μετα-
ναστευτικό που έχει «πέσει» εξαιτίας των 
εξελίξεων με τη δημόσια υγεία.
Στην ερώτηση για τις εντυπώσεις που 
έχουν οι πολίτες από το έργο της κυβέρ-

νησης ανά τομέα φαίνονται τα εξής: σχε-
δόν 9 στους 10 (87%) κρίνει μάλλον θετικά 
την κυβέρνηση στον τομέα της δημόσιας 
υγείας/κορωνοϊό και μόλις το 10% κρίνει 
αρνητικά. Το 74% συμφωνεί με την κυβέρ-
νηση στις ενέργειές της αναφορικά με τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το 
60% κρίνει θετικά και τη διαχείριση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Επίσης, 6 στους 10 έχουν θετικές εντυ-
πώσεις για την αντιμετώπιση της εγκλη-
ματικότητας, το 54% είναι με την κυβέρ-
νηση στη διαχείριση των περιβαλλοντι-
κών θεμάτων, το 52% στην Παιδεία, το 
46% στην φορολογική πολιτική. Χαμηλό 
βαθμό παίρνει η κυβέρνηση στο Μακεδο-
νικό (37% θετικές εντυπώσεις 44% μάλλον 
αρνητικές), στα εργασιακά θέματα (40% 
έναντι 49%) και στο μεταναστευτικό (40% 
έναντι 55%).
Το 74% αξιολογεί θετικά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και το 22% αρνητικά με τη 
δημοφιλία του πρωθυπουργού να είναι 
αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδο, 
όταν τον Φεβρουάριο ήταν στο 60%. Αντί-
θετα, άσχημα είναι τα νέα για τον Αλέξη 
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 61% κρί-
νει αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση 
και το 27% θετικά. Αρνητικά σε ποσοστό 
56% κρίνεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
έναντι 33% που έχει θετική άποψη.
Δεύτερη σε δημοτικότητα είναι η Φώφη 
Γεννηματά με 44%, αντί 55% που έχουν 
αρνητική γνώμη. Ο δε Αλέξης Τσίπρας έχει 
42% θετικές ή μάλλον θετικές απόψεις και 
57% αρνητικές ή μάλλον αρνητικές. Γιά-
νης Βαρουφάκης και Κυριάκος Βελόπου-
λος σπάνε το… ρεκόρ με 75% αρνητικές 
ή μάλλον αρνητικές γνώμες. Στην καταλ-
ληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης προηγείται του Αλέξη Τσίπρα 
με το συντριπτικό 51% έναντι 18%.
Ο Βασίλης Κικίλιας απολαμβάνει και 
με διαφορά τη… μοναξιά της κορυφής, 
καθώς οι πολίτες σε ποσοστό 22% τον 
θεωρούν καλύτερο υπουργό της κυβέρ-
νησης. Ακολουθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης με 11%, ο Αδωνις Γεωργιάδης με 8%, 
η Νίκη Κεραμέως με 7%, ο Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας με 5% και 
οι Νίκος Δένδιας και Νίκος Χαρδαλιάς με 
4%.
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«H κυβέρνηση κατάφερε να περιορίσει το ξέσπασμα του κορωνοϊού κόντρα στις πιθανότητες και 
πλέον λαμβάνει εύσημα από τους πολίτες», γράφει η αμερικανική εφημερίδα

Ε
υχάριστη έκπληξη» εν μέσω 
της πανδημίας του κορωνοϊού 
χαρακτηρίζουν την χώρα μας 
οι New York Times, αναλύο-

ντας την επιτυχημένη αντιμετώπιση 
της κρίσης στη χώρα μας, κόντρα στις 
πιθανότητες.
«Για χρόνια, η Ελλάδα αντιμετωπι-
ζόταν ως ένα από τα πιο προβλημα-
τικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
λόγω της οικονομικής κρίσης που τη 
βάραινε αλλά και άλλων προβλημάτων 
προβλημάτων, όπως η διαφθορά και η 
πολιτική αστάθεια. Ωστόσο, όταν βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με την πανδημία του 
κορωνοϊού, η χώρα έγινε η ευχάριστη 
έκπληξη: το ξέσπασμα σε αυτήν φαί-
νεται να είναι πολύ πιο περιορισμένο 
απ’ ό,τι αναμενόταν» γράφει το δημο-
σίευμα.
Όπως επισημαίνει η αρθρογρά-
φος, καθώς ο ιός εξαπλωνόταν στην 
Ευρώπη, πολλοί Έλληνες φοβόντου-
σαν το χειρότερο, ότι θα γινόντουσαν 
η επόμενη Ιταλία ή Ισπανία. Δεδομέ-
νου ότι το σύστημα υγείας της χώρας 
είχε αποδυναμωθεί από την οικονο-
μική κρίση που κράτησε μια δεκαετία 
και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η η Ελλάδα έχει έναν από τους γηραιό-
τερους πληθυσμούς στην ΕΕ, μετά την 
Ιταλία, η χώρα ήταν αρκετά ευάλωτη 
απέναντι στον ιό. Ωστόσο ο αριθμός 
των αναφερόμενων θανάτων και των 
νοσηλευομένων σε ΜΕΘ εξαιτίας του 
κορωνοϊού στην Ελλάδα παραμένει 
πολύ μικρός συγκριτικά με τα στοιχεία 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. «Τώρα μια 
χώρα που έχει συνηθίσει να αντιμε-
τωπίζεται ως το προβληματικό παιδί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιορτάζει την 
απόκριση της κυβέρνησής της και ανυ-
πομονεί να επανεκκινήσει την οικονο-
μία της», σημειώνει το δημοσίευμα.
«Η Ελλάδα τα κατάφερε κόντρα 
στις πιθανότητες», λέει ο Kevin 
Featherstone, διευθυντής του Ελλη-
νικού Παρατηρητηρίου στο London 
School of Economics.
«Καθώς η χώρα έχει διενεργήσει τεστ 
σε πολύ μικρό ποσοστό του πληθυ-

σμού της, είναι αδύνατον να γνωρίζει 
κανείς πόσο μεγάλη είναι η εξάπλωση 
του ιού στη χώρα. Ωστόσο το σύνολο 
των θανάτων είναι χαμηλό — 138 σε 
πληθυσμό σχεδόν 10,7 εκατομμυ-
ρίων — κάτι που προκαλεί έκπληξη 
στους ειδικούς, δεδομένου του μεγά-
λου αριθμού ηλικιωμένων. Και πηγή 
μεγάλης ανακούφισης» σημειώνει 
η αρθρογράφος και προσθέτει πως 
εχθές, λίγο περισσότερο από ένα μήνα 
από την ανακοίνωση του lockdown 
από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε ένα χρονικό πλαίσιο 
για τη σταδιακή χαλάρωση των περιο-
ρισμών και την επιστροφή στην κανο-
νικότητα.
«Μόνο 69.833 άτομα έχουν ελεγχθεί 
για τον ιό στην Ελλάδα, όμως ειδικοί 
συμφωνούν ότι η απόφαση της χώρας 
να εφαρμόσει γρήγορα μέτρα κοινω-
νικής αποστασιοποίησης και να ενι-

σχύσει το αποδυναμωμένο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψής της βοή-
θησε στον περιορισμό του ξεσπάσμα-
τος». Το ίδιο και η προθυμία πολλών 
Ελλήνων να συμμορφωθούν με τους 
νέους κανόνες, συμπληρώνει το δημο-
σίευμα.
Η εφημερίδα αναφέρει ενδεικτικά 
κάποια από τα μέτρα που έλαβε πολύ 
νωρίς η ελληνική κυβέρνηση, όπως 
η ακύρωση του καρναβαλιού στις 27 
Φλεβάρη, μια μέρα μετά την εμφάνιση 
του πρώτου κρούσματος στη Θεσσα-
λονίκη και το κλείσιμο των σχολείων 
στις 11 Μαρτίου. «Δύο μέρες αργό-
τερα, η Ελλάδα περιόρισε τα μη ανα-
γκαία ταξίδια και έκλεισε καφετέριες, 
εστιατόρια, βιβλιοθήκες, μουσεία και 
άλλα μέρη. Σύντομα, όσοι επέστρεφαν 

από το εξωτερικό έμπαιναν σε υποχρε-
ωτική καραντίνα δύο εβδομάδων, την 
οποία αν παραβίαζαν κινδύνευαν να 
πληρώσουν πρόστιμο €5.000. Κάθε 
πολίτης της χώρας έπρεπε να ειδο-
ποιεί το κράτος κάθε φορά που ήθελε 
να βγει από το σπίτι του, ακόμα και για 
να βγάλει βόλτα τον σκύλο».
«Ενεργήσαμε με γνώμονα την πρό-
ληψη. Αποφασίσαμε συνειδητά να 
κάνουμε μια σημαντική οικονομική 
θυσία αντί θα θυσιάσουμε ανθρώπι-
νες ζωές», δήλωσε ο υπουργός Επι-
κρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης
Το άρθρο των New York Times κάνει 
ειδική αναφορά στα στοιχεία της επι-
δημίας της Ελλάδας, συγκρίνοντάς τα 
με εκείνα του Βελγίου, μιας χώρας με 
παρόμοιο πληθυσμό, που ωστόσο 
έχει καταγράψει 7.331 θανάτους. 
Επίσης παραθέτει τις ενέργειες στις 
οποίες έχει προχωρήσει η χώρα για 
την ενίσχυση του συστήματος Υγείας, 
με χιλιάδες προσλήψεις και αύξηση 
70% των κλινών ΜΕΘ.
«Η κινητοποίηση ήταν πολύ γρήγορη» 
σχολιάζει η Αναστασία Κοτανίδου, 
καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντα-
τικής Θεραπείας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Όπως 
επισημαίνει, χωρίς αυτήν το σύστημα 
υγείας δεν θα μπορούσε να αντέξει 
το ξέσπασμα του ιού. Όπως σημειώ-
νει η αρθρογράφος, πολλοί Έλληνες 
ανά τη χώρα αποδέχτηκαν γρήγορα τη 
νέα πραγματικότητα, απέχοντας από 
δραστηριότητες όπως οι συγκεντρώ-
σεις για το παραδοσιακό σούβλισμα 
του αρνιού το Πάσχα. Αυτό μπορεί να 
θεωρούνταν αδιανόητο πριν από μερι-
κούς μήνες, γράφει χαρακτηριστικά.
Φυσικά από ένα άρθρο για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε να λείπει κάποια 
αναφορά στον Σωτήρη Τσιόδρα, τον 
«λοιμωξιολόγο με την ήρεμη φωνή» 
που, μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά, απο-
τελούν δύο από τα πιο δημοφιλή πρό-
σωπα στη χώρα, σύμφωνα με πρό-
σφατη δημοσκόπηση. 

«Ευχάριστη έκπληξη» η Ελλάδα στην 
πανδημία, γράφουν οι New York Times 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
στο MEGA: «Έκλαιγα εγώ, 
έκλαιγε ο κόσμος από τα 
μπαλκόνια» 

H 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε σήμερα στο 
Mega και στην εκπομπή Live News με τον 
Νίκο Ευαγγελάτο για τη συναυλία που έ-
δωσε στο κέντρο της Αθήνας με σκηνή έ-

να φορτηγό.
Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι η κινούμενη αυτή 
συναυλία ήταν δική της ιδέα και πως η ίδια έκανε 
την πρόταση στον δήμαρχο Αθηναίων ζητώντας του 
να υλοποιηθεί με τον πιο ασφαλή τρόπο. Επίσης, 
μίλησε για τα συναισθήματα της όταν περνούσε η 
συναυλία από νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ αναφέρ-
θηκε και για το πέρασμα της από την Ηρώδου Αττι-
κού.    
«Μέσα σε αυτές τις 44 μέρες μου πέρασαν πολλές 
σκέψεις από το μυαλό μου για να κάνω κάτι και να 
δώσω χαρά και αισιοδοξία. Να πάω εγώ στον κόσμο 
και το ζήτησα από τον Δήμαρχο Αθηναίων να το υλο-
ποιήσουμε με τον πιο ασφαλή τρόπο. Δική μου ιδέα, 
δική μου σκέψη και δική μου η ευθύνη. Ήταν μόνο 3 
μουσικοί πάνω στην πλατφόρμα σε 2,5 μέτρα από-
σταση ο ένας από τον άλλο. Ήμουν πάνω από 3 ώρες 
πάνω στον φορτηγό. Πήγαμε σε όλη την Αθήνα» είπε 
η κυρία Πρωτοψάλτη.
Και συνέχισε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ ούτε τον ήλιο, 
ούτε και την ταλαιπωρία. Η δική μου σκέψη είναι 
όπως τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη 
Ρίτσου: “Γιατί εμείς δὲν τραγουδάμε για να ξεχωρί-
σουμε αδελφέ μου απ’ τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε 
για να σμίξουμε τον κόσμο”. Ήθελα να δώσω χαρά 
και αισιοδοξία στους πολίτες και αισθάνθηκα ασύλ-
ληπτα συναισθήματα. Ό,τι και να σας πω ωχριά στην 
πραγματικότητα. Έμειναν στην καρδιά μου και στην 
ψυχή μου. Να βλέπω τον κόσμο να βγαίνει με τις 
πυτζάμες στα μπαλκόνια. Άνθρωποι άφηναν τις τσά-
ντες του σούπερ μάρκετ για να μας χαιρετίσουν. Μας 
πετούσαν λουλούδια από τα μπαλκόνια και να σημει-
ωθεί ότι φυσικά δεν σταματήσαμε πουθενά. Είδα 
και πολύ κόσμο σε μια λαϊκή αγορά και σκέφτηκα 
ότι παρα είναι πολλοί... Αυτό που ζήσαμε στην πλατ-
φόρμα δεν περιγράφεται με λέξεις κι εγώ έκλαιγα 
για κάποια στιγμή και σταματούσα να τραγουδώ και 
ο κόσμος έκλαιγε από τα μπαλκόνια. Η εικόνα που 
με λύγισε ήταν και στα 2 νοσοκομεία όταν είδα για-
τρούς και νοσηλευτές και ασθενείς να βγαίνουν στα 
μπαλκόνια κουνώντας μας μαντήλια. Ήταν έκρηξη 
ζωής σαν να έβγαινε ήλιος έξω από τα μπαλκόνια», 
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στην γκρίνια και την κριτ ική που 
ακούστηκε είπε: «λυπάμαι που έγινε focus μόνο 
σ την Ηρώδου Αττικού γ ιατί αφορούσε όλη την 
Αθήνα, από τον οδοκαθαριστή μέχρι τον πρωθυ-
πουργό».
Και κατέληξε στέλνοντας το πιο ωραίο μήνυμα: «Την 
τέχνη τη χρειαζόμαστε. Κι εγώ την χρειάζομαι και οι 
συμπολίτες μου γιατί δίνει αισιοδοξία και κάνει τον 
κόσμο να χτίζει όνειρα».

επικαιρότητα
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Εκείνη την Πέμπτη 8 Ιουνίου του 
2000, ο Τζον Κυριάκου, έφυγε από το 
σπίτι του στα Βόρεια προάστια, για να 
πάει στην δουλειά του.

Σ
την περίπτωση του ο όρος «δου-
λειά» παίρνει μια άλλη διάσταση, α-
φού επισήμως ο Κυριάκου είναι Β΄ 
Γραμματέας της Αμερικανικής Πρε-

σβείας.
Ανεπισήμως είναι ένα από τα επιτελικά στε-
λέχη του σταθμού της CIA που εδρεύει στον 
τελευταίο όροφο του κτηρίου της Βασιλίσ-
σης Σοφίας, επιφορτισμένος με το κυνήγι 
τρομοκρατών από τις Αραβικές χώρες που 
περνάνε από την Αθήνα, την στρατολόγηση 
πληροφοριοδοτών και τη εξάρθρωση της 
τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν.
Προσέχει πολύ, πηγαίνει και 
επιστρέφει από την δουλειά 
του μέσω διαφορετικών δια-
δρομών, είναι πάντα οπλι-
σμένος και οδηγεί μια θωρα-
κισμένη BMW.
Αυτό που δεν ξέρει εκείνη 
την ημέρα είναι ότι εξαι-
τίας του γείτονα του Στίβεν 
Σόντερς οι τρομοκράτες της 
17Ν που παρακολουθούσαν το σπίτι του 
Βρετανού ταξίαρχου, έχουν βάλει και αυτόν 
στο στόχαστρο.
Το συγκεκριμένο πρωινό του Ιούνη ο ήλιος 
λάμπει και ο Κυριάκου οδηγεί αργά και 
βασανιστικά στην μποτιλιαρισμένη τις πρω-
ινές ώρες λεωφόρο Κηφισίας.

Πέντε σφαίρες για τον ταξίαρχο 
Σόντερς
Αγνοεί ότι μερικές εκατοντάδες μέτρα πίσω 
του, σε ένα λευκό Rover, ο γείτονας του-ήταν 
στρατιωτικός ακόλουθος στην Βρετανική 
πρεσβεία-πάει και αυτός στη δουλειά του.
Μετά από ένα η δύο λεπτά πέντε πυρο-
βολισμοί-τέσσερις από το ιστορικό 45άρι 
της «17Ν» και ένας από G3- τραυματίζουν 
θανάσιμα τον Σόντερς, ο οποίος προλαβαί-
νει να ανοίξει την πόρτα του και να σωρια-
στεί αιμόφυρτος στην άσφαλτο.
Οι εκτελεστές είναι δύο, πάνω σε μια 
μηχανή enduro και αμέσως μετά το χτύ-
πημα προσπερνούν με ταχύτητα την θωρα-
κισμένη BMW του Ελληνοαμερικανού πρά-
κτορα και φεύγουν.  
Όταν ο Κυριάκου φτάνει στην Πρεσβεία 

αναγνωρίζει το αυτοκίνητο του γείτονα του 
και διαισθάνεται αμέσως ότι η εκτέλεση του 
«γράφει» παντού-it was written all over 
όπως λένε χαρακτηριστικά στην Αμερι-
κή-«17Ν».
Η διαίσθηση μετατρέπεται σε σιγουριά 
και πολλά ερωτηματικά, όταν η τρομοκρα-
τική οργάνωση στέλνει μετά την πρώτη, μια 
δεύτερη διευκρινιστική προκύρηξη για την 
δολοφονία του Σόντερς στις 11 Δεκεμβρίου 
του 2000, στην οποία υπήρχε μεταξύ άλλων 
και η εξής φράση: «Tην στιγμή της επιχείρη-
σης, στο αμέσως μπροστινό φανάρι ήταν 
μποτιλιαρισμένος αμερικάνος οπλισμένος 
μεγαλοπράκτορας της CIA, ενώ περίπου 
εκατό μέτρα πίσω μας βρισκόταν ο Βαρδινο-
γιάνννης με την οπλισμένη συνοδεία του».
Ο Κυριάκου ανατριχιάζει. Καταλαβαίνει ότι 
έχει μπει στο στόχαστρο της «17Ν» όμως 

απορεί για το πώς οι 
τρομοκράτες έχουν 
πληροφορηθεί την ιδι-
ότητα του, ως επιχειρη-
σιακού πράκτορα της 
CIA.
Είκοσι χρόνια σχε-
δόν μετά από εκείνη 
την καυτή καλοκαι-
ρινή μέρα που άλλαξε 

την ζωή του ο πρώην κατάσκοπος μίλησε 
για την στοχοποίηση του από την διαβόητη 
τρομοκρατική οργάνωση και την δράση του 
στους κόλπους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών των ΗΠΑ.
Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον 
διάσημο ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, ο Τζον 
Κυριάκου αποκαλύπτει πως στρατολογή-
θηκε στην CIA από έναν καθηγητή του στο 
πανεπιστήμιο, ότι ταξίδεψε σε πάνω από 65 
χώρες του κόσμου, αλλά και πως έπιασε το 
Νο3 της Αλ Καϊντα, Αμπού Ζουμπάιντα.
Περιγράφει τα όσα τράβηξε όταν αποκά-
λυψε το απόρρητο πρόγραμμα βασανιστη-
ρίων της CIA, αφού είχε αποχωρήσει από 
την υπηρεσία και τους διωγμούς που υπέ-
στη μετά.
Ο Λέτο είχε γνωρίσει τον Κυριάκου όταν ήταν 
μαθητής του στο Γυμνάσιο, λίγο πριν ο τελευ-
ταίος αφήσει την έδρα του καθηγητή για να 
βυθιστεί στον θολό κόσμο της κατασκοπείας.
«Ορκίστηκα να προστατεύω το Σύνταγμα 
των ΗΠΑ όχι τα βρώμικα μυστικά της Υπη-
ρεσίας και αυτό έκανα» τονίζει χαρακτηρι-
στικά  σε κάποιο σημείο της συνέντευξης ο 
πρώην πράκτορας.

Τζον Κυριάκου: «Έτσι προσπάθησε 
να με δολοφονήσει η 17Ν» 

Το BBC επευφημεί την ψηφιακή 
«μετάλλαξη» της Ελλάδας 

Σ
τις νέες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις 
που φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αναφέρεται δη-
μοσίευμα του BBC και ειδικότερα 

σχολιάζει την… άρση των φαξ, σημειώ-
νοντας ότι «ο υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σκοπεύει να 
εισάγει πλήρως και αποκλειστικά την η-
λεκτρονική διακίνηση εγγράφων στις δη-
μόσιες υπηρεσίες».
«Τα περιοριστικά μέτρα κίνησης που 
επέβαλλε η ελληνική κυβέρνηση λόγω 
του κορωνοϊού ανάγκασαν τους Έλληνες 
πολίτες να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές 
υπηρεσίες για πρώτη φορά», προσθέτει.
Στο άρθρο τονίζεται πως «το επικεί-
μενο ψηφιακό σχέδιο νόμου («Κώδικας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης») καινοτομεί. 
Η κυβέρνηση σκοπεύει στη δημιουργία 
ενός μητρώου επικοινωνίας πολιτών, το 
οποίο όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες θα 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά ώστε να 
επικοινωνούν με τους πολίτες».
Ακόμη, κάνει λόγο για τον μοναδικό προ-
σωπικό αριθμό που θα λάβει ο κάθε 
πολίτης, ώστε να μπορεί να έχει πρό-
σβαση στις υπηρεσίες του κράτους χωρίς 
να χρειάζεται να βγει από το σπίτι του ή 
να βασίζεται σε έντυπα.
Τέλος, αναφέρεται και στο gov.gr που 
«επιτρέπει στους πολίτες να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρε-
σίες χωρίς να βγουν από τα σπίτια τους» 

και υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε στη 
Βουλή πως το νέο site είναι «η πύλη ενός 
νέου, ψηφιακού κράτους». Τα πάντα, από 
τη συνταγογράφηση έως πιστοποιητικά 
διαμονής, μπορούν πλέον να υποβάλ-
λονται και επεξεργάζονται μέσω διαδι-
κτύου».
Στο δημοσίευμα καταγράφεται και η 26η 
θέση της Ελλάδας στον δείκτη DESI το 
2019 από τα 28 τότε κράτη-μέλη της ΕΕ, 
βάση μέτρων όπως η συνδεσιμότητα, 
οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και η 
ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη 
δημόσια διοίκηση.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο που 
παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμ-
βούλιο ο υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης, θα περιλαμβάνει -μεταξύ 
άλλων- την κατάργηση του φαξ στο 
Δημόσιο αλλά και την υποχρέωση του 
Δημοσίου να επικοινωνεί ηλεκτρονικά 
με τους πολίτες.
Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται Εθνικό 
Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών. Θα είναι 
εγκατεστημένο στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.
Έτσι, το Δημόσιο θα αποκτήσει την ανα-
γκαία και μοναδική πηγή πληροφόρη-
σης.
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Ο 
πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
και υποψήφιος πρόεδρος στις ε-
περχόμενες εκλογές του 2020, 
Τζο Μπάιντεν, το είχε ξεκαθαρί-

σει από νωρίς: «Στη θέση του υποψήφιου 
Αντιπροέδρου του θα επιλέξω  γυναίκα».
Κι επειδή κάποιοι άνδρες κρατούν πάντα 
τον λόγο τους, επικρατέστερη αυτή τη 
στιγμή είναι η Γερουσιαστής από την Καλι-
φόρνια Κάμαλα Χάρις με τις φήμες περί 
επιλογής Μισέλ Ομπάμα, να ανήκουν στη 
σφαίρα της φαντασίας.
Φυσικά ο Μπάιντεν θα την ήθελε σαν τρε-
λός, καθώς αυτή τη στιγμή στο Δημοκρα-
τικό Κόμμα δεν υπάρχει γυναίκα με το δικό 
της star quality, ωστόσο όπως έχει επισημά-
νει (ξανά και ξανά) ο ιθύνων νους πίσω από 
τον Ομπάμα, δεξί χέρι του επί σειρά ετών 

και στενός φίλος της οικογένειας, Ντέιβιντ 
Άξελροντ: «Στοιχηματίζω τα πάντα πως η 
Μισέλ δε θα διεκδικήσει ποτέ στη ζωή της 
δημόσιο αξίωμα».
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η υποψηφιότητα 
της Μισέλ αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός, 
η επιλογή της Κάμαλα φαντάζει κάτι παρα-
πάνω από ιδανική…
Με σύζυγο μεγαλοδικηγόρο, ετήσιο οικο-
γενειακό εισόδημα 2 εκατομμύρια δολάρια 
και μεγάλες απολαβές (οικονομικές και κοι-
νωνικές) μετά την είσοδό της στην πολιτική 
και την έκδοση του βιβλίου της «The Truths 
with Holds», η Κάμαλα αποτελεί αν μη τι 
άλλο μία γυναίκα ικανή να (υπο)στηρίξει 
κάθε της προσδοκία ακόμη κι αν η τελευ-
ταία απαντάται στα σκαλοπάτια του Λευ-
κού Οίκου.

Ο Μπάιντεν, το Alzheimer και… 
«η μπάτσος του Beverly Hills» 

επικαιρότητα

«Ξέσπασμα» Τσιόδρα για 
τους ψευδοεπιστήμονες: 
«Εμείς δεν έχουμε αγωνία;» 

Ο
ργή για τις επικρίσεις και για ό-
σους εμφανίζονται δήθεν να γνω-
ρίζουν περισσότερα για τον νέο 
κορωνοϊό, εξέφρασε ο καθηγητής 

Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, μιλώ-
ντας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των 
εκπροσώπων του Τύπου.
«Θέλω να βλέπω το πεδίο 
της πανδημίας ως μια 
μεγάλη νίκη, ως μια νίκη για 
να πάμε μπροστά. Δεν πρέ-
πει να μετατρέπεται αυτή 
η ευκαιρία σε ευκαιρία για 
αντιπαράθεση. Χάρη στη 
θυσία όλων και όλων σας 
είμαστε όλοι μαζί. Αναγνωρίζουμε τις θυσίες 
και την αγωνία για το οικονομικό μέλλον. 
Η δική μας είναι να έχουμε επάρκεια στα 
επιστημονικά ζητήματα. Όλη αυτή η εμπει-
ρία αποτελεί ευκαιρία, για να ενισχυθεί το 
αίσθημα ασφάλειας. Όλα θα γίνονται με 
διαφάνεια και κανόνες εποπτείας» ανέφερε 
αρχικά ο κ. Τσιόδρας.
Και συνέχισε σε έντονο ύφος, χωρίς πάντως 
να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένα: 
«Προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να τονίσουν 
υπέρμετρα τις επιστημονικές αβεβαιότη-
τες. Δεν τις ξέρουμε δηλαδή εμείς; Και να 
βγάλουν αντιφάσεις προς τα έξω, προς τον 
κόσμο. Να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του 
κόσμου με ψευδοεπιστημονικά επιχειρή-
ματα. Εμείς δεν έχουμε αγωνία;».
«Πιστέψτε με, αντίθετα με την επιθυμία 
μας, είναι πιστός σύντροφος όλων μας στην 
κοινή προσπάθεια. Ελπίζω πως δεν είναι 
στην πρόθεση όσων τα χρησιμοποιούν να 
λειτουργήσουν με διαλυτικό σκοπό. Να 
κλονίσουν την προσέγγιση και την στρατη-
γική μας. Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να 
το πω πιο καθαρά. Είμαστε συμμέτοχοι σε 
μια κοινή προσπάθεια, για την οποία από 
τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ» 
συμπλήρωσε.
Η διατύπωσή του, πάντως, ανοίγει νέους... 
κύκλους, προβληματισμού στην προκει-
μένη περίπτωση. Πρόκειται για κύκλους 
επιστημονικούς, θα μπορούσε να είναι μία 
ερμηνεία. Να εννοεί δηλαδή ο κ. Τσιόδρας 
άλλους επιστήμονες, άλλους συναδέλφους 
του, οι οποίοι με τα επιχειρήματά τους -που 
στερούνται κατ’ αυτόν επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης- επηρεάζουν και κλονίζουν τελικά 

την εμπιστοσύνη του κόσμου στις εισηγή-
σεις της αρμόδιας Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων, της οποίας είναι επικεφαλής ο ίδιος.
Θα μπορούσε να υποτεθεί επίσης ότι ανα-
φέρεται σε κύκλους πολιτικούς, οι οποίοι με 
ψευδοεπιστημονικά όπως τα χαρακτηρίζει 
επιχειρήματα στοχεύουν στο να κλονίσουν 

και πάλι την εμπιστοσύνη 
των πολιτών.
Ουδείς θα μπορούσε να 
γνωρίζει τι κινητοποίησε 
την αντίδραση του κ. Τσιό-
δρα, τι ή ποιος προκάλεσε 
τον καθηγητή ώστε να ανα-
φερθεί αόριστα σε κύκλους, 

δίδοντας τους ταυτόχρονα τόση βαρύτητα 
και αναγνωρίζοντάς τους τόση επιρροή.
Είναι δεδομένο πως η επιστήμη αποτελεί 
πεδίο δόξης λαμπρό για τις επιστημονικές 
αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και αβεβαιό-
τητες. Ωστόσο, το πρόβλημα που έχει ανα-
κύψει πλέον και όπως φαίνεται επηρεάζει 
και τους ίδιους τους επιστήμονες είναι ότι η 
πανδημία φαίνεται ότι υπερτονίζει αυτές τις 
αντιφάσεις και αβεβαιότητες -πρόκειται για 
αντιφάσεις και αβεβαιότητες που πιθανό-
τατα μέχρι πριν από λίγο καιρό θα χαρακτη-
ρίζονταν γόνιμες και δημιουργικές και που 
πλέον μοιάζουν να γεννούν κυρίως προβλή-
ματα, καθώς συνδέονται ευθέως και αμέσως 
με τις ζωές μας.
Σε ερώτηση για τα παιδιά, ο κ. Τσιόδρας 
απέρριψε τις αιτιάσεις ότι τα είχε χαρακτη-
ρίσει «υγειονομικές βόμβες». Αν είχα πει 
κάτι τέτοιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, θα 
έπρεπε να με είχατε καθαιρέσει την ίδια 
στιγμή. Κάνουμε το άνοιγμα αυτό (σ.σ. των 
σχολείων), εξήγησε, γιατί τα παιδιά μεταδί-
δουν λιγότερο τον ιό. «Το άνοιγμα των σχο-
λείων θα γίνει με προσοχή, με συνεχή παρα-
κολούθηση του Ρ» σημείωσε, ενώ ζήτησε 
επαγρύπνηση, σε περίπτωση που υπάρχει 
στην οικογένεια του παιδιού άτομο που ανή-
κει σε ευπαθή ομάδα.
Ερωτηθείς για τα πρόστιμα σε περίπτωση 
μη χρήσης της μάσκας, ο κ. Τσιόδρας αντι-
παρήλθε τα περί ποινών και επέμεινε ότι η 
χρήση της μάσκας πρέπει να γίνεται ταυτό-
χρονα με σωστή χρήση του αντισηπτικού. 
Παράλληλα, εξήγησε εκ νέου γιατί η Επι-
τροπή των ειδικών λέει τώρα «ναι» στην 
χρήση της μάσκας.

Η 
Μαρέβα Μητσοτάκη με α-
νάρτηση στο twitter απάντη-
σε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Χρήστου Γιαννούλη, όταν την 

ρώτησε για τις μάσκες που ράβει ο οίκος 
της.
Υπενθυμίζεται, πως ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθυνθεί στην κα Μητσο-
τάκη στο twitter λέγοντας: «Ράβει μάσκες 

η @ZeusDion?»
Η ίδια λοιπόν, απαντώντας με νόημα, 
έγραψε το εξής:
«Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ για το 
ενδιαφέρον σας. Φυσικά, φτιάχνουμε 
μάσκες από όλο το ύφασμα που περισ-
σεύει από την παραγωγή και τις δίνουμε 
δωρεάν.
ΥΓ: Το σωστό account είναι @ZeusnDione»

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η 
απάντηση σε βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ για τις μάσκες 
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καναδάς

Ένας νεκρός και πέντε 
αγνοούμενοι είναι ο τραγικός 
απολογισμός από το ελικόπτερο 
του ΝΑΤΟ που συνετρίβη στα 
ύδατα μεταξύ Ελλάδας κι Ιταλίας.
Μετά το Νάτο και ο Καναδός 
πρωθυπουργός, Τζάστιν 
Τρουντό, επιβεβαίωσε την 
είδηση ότι ένα καναδικό 
στρατιωτικό ελικόπτερο 
συνετρίβη στη Μεσόγειο, στα 
διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας 
και Ιταλίας και ότι είναι σε 
εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και 
διάσωσης στην περιοχή. 

Η 
νεκρή είναι η 23χρονη  Άμπι-
γκε ϊ λ  Κάουμπροου από τη 
Nova Scotia, το θάνατο της ο-
ποίας επιβεβαίωσε η μητέρα 

της μέσω του FACEBOOK όπως μετέ-
δωσε πρώτο το  CBC. 
Η Τάνια Κάουμπροου, 
η  μητ έ ρα τ ης  Άμπι -
γ κ ε ϊ λ ,  έ γ ρ α ψ ε  σ τ ο 
Facebook ότ ι η κόρη 
τ η ς  σ κο τ ώ θ ηκε .  «Η 
πανέμορφη κόρη μου 
ήταν σε σ τρατ ιωτ ικό 
δυστύχημα και απεβί-
ωσε. Τίποτα δεν μπο-
ρε ί  να την αν τ ικατα-
στήσει», ανέφερε.
Α ργά  το  βράδυ τ η ς 
Τε τ ά ρ τ η ς  ο  σ τ ρ α -
τ ό ς  α ν έ φ ε ρ ε  ό τ ι 
η  φ ρ ε γ ά τ α  H M C S 
F r e d e r i c t o n  έ χ α σ ε 
επαφή με  το  ε λ ικό -
πτερο CH-148 Cyclone που συμμετείχε 
σε άσκηση στη Μεσόγειο. 
Μετά τη συντριβή, αποφασίσ τηκε να 
καθηλωθούν προσωρινά σ το έδαφος 
όλα τα ελικόπτερα Cyclone των κανα-
δικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα 
με το CBC.
Η  κα ναδ ική  φ ρε γά τ α  F reder i c ton 
σ υ μμ ε τ έ χ ε ι  σ τ η  να τ ο ϊ κ ή  ά σ κ η σ η 

«Reassurance». 
«Η επαφή χάθηκε με  το αεροσκά -
φος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά 
γυμνάσια σ τα ανοικτά της Ελλάδας», 
ανέφεραν σε σύν τομη ανακοίνωσή 
τους οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευ-
νας και διάσωσης.  
Ο νέος  τύπος  ε λ ικοπτ έρου πολ λα -
πλών ρόλων — ιδίως ανθυποβρυχι-
ακού πολέμου — Cyclone που κατα-
σκευάζει η Sikorsky αντικατέστησε τον 
σ τόλο των πεπαλαιωμένων Sea King 
των καναδικών έ νοπλων δυνάμεων 
περί τα τέλη του 2018. 
Στο ε λικόπτ ερο,  που συνήθως έ χε ι 
τετραμελές πλήρωμα, επέβαιναν κατά 
πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας 
Corr iere della Sera έξ ι σ τε λέ χη των 
καναδικών ένοπλων δυνάμεων.
Η φρε γά τα HMCS Freder ic ton του 
καναδικού ΠΝ απέπλευσε από το Χάλι-
φαξ τον Ιανουάριο, προκε ιμένου να 

σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι  γ ι α 
έξ ι μήνε ς σε γυμνά-
σ ια και  άλ λε ς  απο -
σ τ ολ έ ς  σ τ η  Μεσ ό -
γε ιο και σ τη Μαύρη 
Θάλασσα.
Η σ τρατ ιωτ ική διοί-
κηση του NATO σ τη 
Μον ς ,  σ το  Βέ λγ ιο, 
επιβεβαίωσε επίσης 
«την εξαφάνιση ελι-
κοπτέρου» των κανα-
δικών ένοπλων δυνά-
μεων κα ι  ότ ι  «βρί -
σ κε τ α ι  σ ε  ε ξ έ λ ι ξ η 
ε π ι χ ε ί ρ η σ η  έ ρ ε υ -
νας». 

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ κατά την επιεί-
ρηση έρευνας ανασύρθηκε ένα πτώμα. 
Στην επιχείρηση συμμετέχει και λικό-
πτερο του Πολεμικού Ναυτ ικού της 
Ελλάδας. 
Η διαταγή δόθηκε από τον Α /ΓΕΕΘΑ 
κατόπιν έγκρισης του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, έπε ιτα από αίτημα που 
υποβλήθηκε αρμοδίως.

O Τρουντό επιβεβαίωσε τη 
συντριβή καναδικού ελικοπτέρου 
κοντά στη Κεφαλλονιά - ένας 
νεκρός και πέντε αγνοούμενοι

Η Όταβα απαγορεύει τις επισκέψεις 
στα παράθυρα των ηλικιωμένων

Πότε ανοίγουν τα σχολεία στον 
Καναδά;

Η 
μόνη επαρχία που έχει επίσημη 
ημερομηνία για την επιστροφή 
των μαθητών στα σχολεία είναι 
το Κεμπέκ. Οι υπόλοιπες είτε έ-

χουν προθεσμία είτε έχουν ανακοινώσει 
πως θα παραμείνουν κλειστά.
Συγκεκριμένα στο Κεμπέκ το Μόντρεαλ 
θα ανοίξει τις πόρτες στα σχολεία την 19η 
Μαΐου μόνο στα Δημοτικά Σχολεία, ενώ 
στην υπόλοιπη επαρχία τα Δημοτικά θα 
ανοίξουν από τις 11 Μαΐου. Είναι στο χέρι 
το γονέων να στείλουν τα παιδιά του στο 
σχολείο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τη 
στιγμή που ένα μέρος των καθηγητών δεν 
συμφωνεί να συνεχιστεί το σχολικό έτος. 
Για την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση οι μαθητές/φοιτητές θα 
επιστρέψουν στα θρανία τους τον Σεπτέμ-
βριο.
Στο Οντάριο δόθηκε εκ νέου ημερομη-
νία για να παραμείνουν κλειστά όλα τα 
σχολεία. Συγκεκριμένα κι ενώ αρχικά 
είχε ανακοινωθεί πως τα σχολεία ως τις 
4 Μαΐου θα παραμείνουν κλειστά, το 
χρονικό διάστημα επεκτάθηκε ως τις 
31 Μαΐου, χωρίς ωστόσο  να υπάρχουν 

σημάδια πως και τότε οι μαθητές θα επι-
στρέψουν στο σχολείο. Ο Υπουργός Παι-
δείας, κ. Steven Lecce, υποστήριξε πως 
ακόμη η σχολική χρονιά 2019-20 δεν έχει 
τελειώσει, με τα προγράμματα πιθανώς να 
συνεχιστούν το καλοκαίρι.
Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στη Nova 
Scotia που έχει θέσει προθεσμία ως τις 
19 Μαΐου.
Διαφορετικά είναι τα πράγματα στις επαρ-
χίες New Brunswick, Yukon, Northwest 
Territories και Nunavut που τα σχολεία 
θα παραμείνουν κλειστά ως τον Σεπτέμ-
βριο. Στις υπόλοιπες πέντε επαρχίες δεν 
έχει δοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση 
για το πότε κι αν θα ανοίξουν τα σχολεία 
για αυτή τη σχολική χρονιά ή την επόμενη.
Όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία τα 
μετρά για την προστασία των παιδιών από 
τον ιό θα παραμείνουν. Δηλαδή, όλοι οι 
μαθητές θα πρέπει να φορούν μάσκα, ενώ 
τα θρανία θα έχουν απόσταση τουλάχι-
στον δύο μέτρων. Συζητιέται ακόμη και 
ο τρόπος των διαλειμμάτων με επικρατέ-
στερο το σενάριο οι μαθητές να βγαίνουν 
λίγοι-λίγοι προς τα έξω.

Η 
πόλη της Όταβας θα απα-
γορεύσει πλέον σε παιδιά, 
εγγόνια και φιλικά πρό-
σωπα τις επισκέψεις στα 

γηροκομεία ακόμη και αυτές που 
γίνονταν δια μέσου παραθύρου. Η 
απαγόρευση των επισκέψεων ισχύει 
από τον Μάρτιο όταν έγιναν γνωστά 
τα πρώτα κρούσματα της πανδημίας 
του COVID-19. Ωστόσο όπως φαίνε-
ται, όσο η κατάσταση δεν τίθεται υπό 
έλεγχο όσον αφορά τα κρούσματα, 
τόσο τα μέτρα θα σκληραίνουν. 
Ο επικεφαλής των γηροκομείων και 
των κέντρων φροντίδας για την πόλη 
της Όταβας, κ. Dean Lett, σε δηλώ-
σεις του στο CBC ανέφερε: «Είναι πολύ 
δύσκολη η απόφαση να απαγορεύ-
σουμε ακόμη κι αυτούς που επισκέπτο-
νται τα αγαπημένα τους πρόσωπα από 
το παράθυρο. Πρέπει να μειώσουμε 
τον εξωτερικό χώρο στα γηροκομεία 
διότι προέχει η υγεία και η ασφάλεια 
των ηλικιωμένων και του προσωπι-

κού μας. Τώρα που ο καιρός ανοίγει 
όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι θα 
βγαίνουν προς τα έξω. Είχαμε αρκετές 
περιπτώσεις όπου οι οικογένειες που 
μας επισκέπτονται δεν σεβάστηκαν τα 
μέτρα για την απόσταση όπως προβλέ-
πει κι έχει διατάξει η δημόσια υγεία 
της χώρας.»
Για την απόφαση αυτή αρκετοί Δημο-
τικοί Σύμβουλοι της Όταβας  διαφω-
νούν και ζητούν να επιτρέπεται έστω 
η επίσκεψη από τα παράθυρα. Η πόλη, 
ωστόσο, ενθαρρύνει τις οικογένειες 
να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό 
για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα.
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Τρεις αστυνομικοί της Δημοτικής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας της Οτάβα 
(OPS) και τέσσερις κάτοικοι της 
πόλης συνελήφθησαν από την 
Ομοσπονδιακή Καναδική Αστυνομία 
(RCMP) με την κατηγορία της 
συμμετοχής τους σε συνωμοσία, 
κατάχρησης εμπιστοσύνης, απάτης 
και κλοπής.

Έ
νας από τους αστυνομικούς που 
κατηγορούνται είναι ελληνικής 
καταγωγής.
Ένας από τους ασ τυνομικούς 

φέρεται να παρείχε ακόμη και μη εξουσι-
οδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
αστυνομικές βάσεις 
δεδομένων.
Όλο ι  ο ι  ύπ ο π τ ο ι 
ε ρωτ ήθ ηκα ν  απ ό 
ερευνητές. Η Ομο-
σπονδιακή Καναδική 
Αστυνομία (RCMP) 
δηλώνε ι ότ ι  τ ρε ις 
από αυτούς, συμπε-
ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ 
ενός ασ τυνομικού, 
π α ραμ έ νου ν  υπ ό 
κράτηση εν αναμονή 
περαιτέρω δικαστι-
κών  δ ιαδικασ ιών 
εναντίον τους.
Η RCMP εξηγεί ότι μια ποινική έρευνα 
που διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο σε 
συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία 
της Οτάβας οδήγησε σε υπαλλήλους της 
αστυνομίας που ενεργούσαν με εταιρίες 
ρυμούλκησης στην περιοχή της Οτάβα 
και παρέδιδαν πληροφορίες σχετικά με 
τα ατυχήματα έναντι αμοιβής.
Οι ερευνητές της RCMP λένε ότι ανακά-
λυψαν στοιχεία και για άλλα ποινικά αδι-
κήματα καθώς προχωρούσε η έρευνά 
τους.
Ένα από τα μέλη της Αστυνομικής Υπηρε-
σίας της Οτάβα που συνελήφθη είναι ο 
αστυνομικός Χουσεΐν Ασσάντ, 44 ετών, 
που παραμένει υπό κράτηση. Αντιμε-

τωπίζει πλήθος κατηγοριών: κατάχρηση 
εμπισ τοσύνης, μυστικές προμήθειες, 
παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μη εξου-
σιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτι-
κές αστυνομικές βάσεις δεδομένων και 
συνωμοσία για διάπραξη διάρρηξης και 
κλοπής.
Οι αστυνόμοι Ανδρέας Χρονόπουλος 38 
ετών και Kevin Putinski, 32 ετών, κατη-
γορούνται για κατάχρηση εμπιστοσύ-
νης και για μυστικές μίζες. Ο αστυνόμος 
Πούτινσκι κατηγορείται επίσης για απάτη 
κάτω των 5.000 δολαρίων.Ο αστυφύλα-
κας Ανδρέας Χρονόπουλος, είναι πρώην 
στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που 
ορκίστηκε ως αστυνομικός της πόλης 

λιγότερο από δύο 
χρόνια, κατηγορεί-
ται για παραβίαση 
εμπιστοσύνης και 
αποδοχή δωροδο-
κίας.Τα άλλα πρό-
σωπα που κατη-
γορούνται είναι ο 
Jason Ishraki, 33; 
Βερόνικα Ishraki, 
56;  κα ι  Marwan 
Sablani, 49. Αντι-
μετωπίζουν παρό-
μοιες κατηγορίες.
Όπως και ο αστη-

νομικός Assaad, ο Jason Ishraki και ο 
Marwan Sablani κρατούνται επίσης εν 
αναμονή της έρευνας εγγύησης.
Ο Ανδέας Χρονόπουλος ο Kevin Putinski, 
και η Veronika Ishraki αφέθηκαν ελεύθε-
ροι με περιοριστικά μέτρα με την υπό-
σχεση να εμφανισ τούν ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Οτάβα.Ο αρχηγός της 
αστυνομίας της Οτάβα Πίτερ Σλόλι λέει 
ότι οι ποινικές κατηγορίες είναι πολύ 
σοβαρές. Διασφαλίζει ότι οι κατηγορίες 
δεν αντικατοπτρίζουν την ακεραιότητα 
της Δημοτικής Αστυνομίας Οττάβας.
Η RCMP προσθέτει ότι η έρευνα για την 
υπόθεση αυτή συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: The Montreal Greek Times

Τρεις αστυνομικοί της Οτάβα, 
ένας εκ των οποίων Ελληνικής 
Καταγωγής, κατηγορούνται για 
πώληση πληροφοριών

Θύματα του μακελειού 
πέθαναν όταν ο δράστης 
πυρπόλησε τα σπίτια τους

Ε
ννέα από τους 22 ανθρώπους που 
δολοφονήθηκαν στην επαρχία της 
Νέας Σκωτίας, στον Καναδά, νωρί-
τερα αυτόν τον μήνα από ένοπλο 

έχασαν τη ζωή τους όταν ο δράστης έβαλε 
φωτιά στα σπίτια τους, ενημέρωσε η κα-
ναδική αστυνομία Τρίτη.
Ο άνθρωπος που διέπραξε το χειρότερο 
μακελειό στη σύγχρονη ιστορία ήταν ο 
Γκάμπριελ Γουόρτμαν, 51 ετών. Σκότωσε 
επίσης κατοικίδια ζώα, διευκρίνισε η 
αστυνομία ενημερώνοντας δημοσιογρά-
φους για την πορεία της έρευνας.
Ο Γουόρτμαν δολοφόνησε τα θύματά του 
μέσα σε 13 ώρες, τη 18η και τη 19η Απρι-
λίου στην επαρχία της Νέας Σκοτίας, που 
βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προ-
τού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικού.
Έχουν εντοπιστεί πάνω από 400 αυτόπτες 
μάρτυρες, εκ των οποίων έχουν δώσει 
καταθέσεις οι μισοί και πλέον, σύμφωνα 
με την αστυνομία. Μέχρι τώρα, τα κίνητρα 
του δράστη είναι απροσδιόριστα.
Ο Γουόρτμαν μπόρεσε να διαφύγει τη 
σύλληψη όταν αστυνομικοί έσπευσαν 

έπειτα από τηλεφώνημα στην άμεση 
δράση σ την παραθαλάσσια κοινό-
τητα Πόρταπικ, όπου ζουν περίπου 100 
άνθρωποι. Αφού έμεινε κρυμμένος σε 
βιομηχανική περιοχή τη νύχτα, ξανάρ-
χισε να σκοτώνει το πρωί, επιβεβαίωσε η 
καναδική αστυνομία χθες.
Ο δράστης της σφαγής άρχισε να σκο-
τώνει κόσμο αφού αρχικά επιτέθηκε στη 
σύντροφό του, η οποία κατάφερε να του 
ξεφύγει και η μαρτυρία της θεωρείται πως 
ίσως αποτελέσει το κλειδί στην προσπά-
θεια των αρχών να εξιχνιάσουν την υπό-
θεση.
Η αστυνομική έρευνα που διενεργείται 
επικεντρώνεται στο να εξακριβωθεί πώς 
ο Γουόρτμαν, ευκατάστατος ιδιοκτήτης 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, απέκτησε 
τα όπλα που χρησιμοποίησε στο μακε-
λειό και εάν είχε συνεργούς, ή εάν υπήρ-
χαν άνθρωποι που γνώριζαν τι σχεδίαζε.
Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια αξιωματι-
κός της αστυνομίας, 23 χρόνια στην υπη-
ρεσία, ένα μέλος του νοσηλευτικού προ-
σωπικού κι ένας εκπαιδευτικός.

Στο νοσοκομείο η μητέρα 
του Τρουντό μετά από 
πυρκαγιά στο σπίτι της

Η 
Μάργκαρετ Τρουντό, η 
μητέρα του Καναδού πρω-
θυπουργού, εισήχθη σε 
νοσοκομείο τη νύχτα της 

Δευτέρας προς την Τρίτη, αφού 
εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της, 
μετέδωσαν τα καναδικά μέσα ενημέ-
ρωσης.
Ο Τζάστιν Τρουντό επιβεβαίωσε ότι 
η μητέρα του μεταφέρθηκε σε νοσο-
κομείο και ότι είναι καλά στην υγεία 
της.  «Επικοινώνησα με τη μητ έρα 
μ ου  κα ι ,  ε υ τ υχώ ς ,  ε ί να ι  κα λά», 
έγραψε σ το Twitter, ευχαρισ τώντας 
τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών «για 
την απίσ τευτη δουλειά τους». Πρό-
σθεσε ότ ι «η σκέψη του ε ίναι σ τ ις 
άλλες οικογένειες» που επηρεάστη-
καν από τη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλε-
όραση του Καναδά, η 71χρονη Μάρ-
γκαρετ Τριντό, χήρα του πρώην πρω-
θυπουργού Έλιοτ Τρουντό, μεταφέρ-
θηκε σε νοσοκομείο επειδή αισθάν-
θηκε αδιαθεσ ία λόγω του καπνού, 
αλλά η ζωή της δεν κινδυνεύει.
Η πυρκαγ ιά,  τα  α ί τ ια  τ ης  οποίας 
π α ραμ έ νου ν  ά γ νω σ τ α ,  ξ ε κ ί ν ησ ε 
γύρω σ τ ις 23.25 της Δευτέρας από 
μια βεράν τα του διαμερίσματος της 
Τρουν τό, σε ένα επταώροφο κτ ίριο 
στο Μόντρεαλ. 
Η φωτ ιά σβήσ τηκε γρήγορα χάρη 
σ την έγκαιρη επέμβαση της πυρο-
σβεσ τ ικής υπηρεσ ίας,  όμως τ ρε ις 
οικογένειε ς που διέμεναν σε γε ιτο-
νικά διαμερίσματα αναγκάστηκαν να 
τα εκκενώσουν.
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Π
ερίπου δυόμιση χιλιάδες Κύπριοι αναμένουν να 
επαναπατριστούν από την 1η μέχρι τις 15 Μαϊ-
ου με πτήσεις από διάφορες χώρες του εξωτε-
ρικού, όπου εγκλωβίστηκαν λόγω της πανδημί-

ας του κορωνοϊού.
 Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των κλήσεων που 
λαμβάνονται από τους πολίτες για επαναπατρισμό τους, 
άρχισε να λειτουργεί από χθες το πρωί στο Συντονιστικό 
Κέντρο «Ζήνων» στη Λάρνακα, τηλεφωνικό κέντρο το 
οποίο έχει στελεχωθεί από εθελοντές της Πολιτικής Αμυ-
νας και προσωπικό από το ίδιο το Συντονιστικό Κέντρο 
και το Υπουργείο Μεταφορών.
 Όπως δήλωσε ο Χρήστος Παπαμιχαήλ, Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, ύστερα από τα προβλήματα που παρουσιά-
στηκαν στις πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων 
έχει συσταθεί έκτακτα ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο 
αποτελείται από εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας και προ-
σωπικό του Υπουργείου Μεταφορών και του Συντονι-
στικού Κέντρου «Ζήνων» στη Λάρνακα. Με το τηλεφω-
νικό κέντρο προσφέρεται περισσότερη εξυπηρέτηση 
στα άτομα που έχουν δηλώσει να επαναπατριστούν στην 
Κύπρο».

 Πρόσθεσε ότι «από την πρώτη μέρα δημιουργίας του 
Κέντρου έχουμε λάβει περίπου 750 τηλέφωνα από τους 
δυόμιση χιλιάδες δικαιούχους που έχουν δηλώσει στην 
πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι θέλουν 
να επαναπατριστούν από την 1η Μαϊου μέχρι τις 15 του 
μήνα. Θέλουμε να απολογηθούμε σε όσους πήραν τηλέ-
φωνο και δεν έγινε κατορθωτό να απαντήσουμε στις κλή-
σεις τους» είπε και διαβεβαίωσε πως «θα προσπαθή-
σουμε να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπο-
ρούμε».
 Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Παπαμιχαήλ είπε ότι «το 
τηλεφωνικό κέντρο εργάζεται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 
10 το βράδυ και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπά-
θειες για να εξυπηρετηθεί το κοινό. Εκφράζουμε ευχαρι-
στίες στους εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας αλλά και σε 
όσους εργάζονται στο κέντρο επειδή στόχος μας είναι να 
επαναπατριστεί ο κόσμος που έχει εγκλωβιστεί στο εξω-
τερικό, κάτι που είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε». 
Όσον αφορά τον αριθμό των επαναπατρισθέντων, ο Χρή-
στος Παπαμιχαήλ είπε πως «υπάρχουν περίπου δυόμιση 
χιλιάδες Κύπριοι που επιθυμούν να επιστρέψουν και βρί-
σκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Δυόμιση χιλιάδες Κύπριοι αναμένουν 
να επαναπατριστούν με πτήσεις από 
το εξωτερικό 

Στα €5,2 δισ τα δάνεια για τα οποία 
ζητήθηκε αναστολή δόσεων 

Σ
τις 21.000 αιτήσεις για δάνεια ονομαστι-
κής αξίας €5,2 δισεκατομμυρίων που α-
ντιστοιχεί στο 56% του εξυπηρετούμενου 
της χαρτοφυλακίου (€9,2 δισ), ανήλθαν οι 

αιτήσεις για αναστολή δανείων που έλαβε η Τρά-
πεζα Κύπρου μέχρι τις 23 Απριλίου. 
Βάσει των αναφορών του Υπουργού Οικονομι-
κών Κωνσταντίνου Πετρίδη, οι αιτήσεις για ανα-
στολή δανείων πλησιάζουν τις 50.000 και αφο-
ρούν δάνεια συνολικής ονομαστικής αξίας €10 
δισ. Έτσι, οι αιτήσεις που έλαβε η Τράπεζα Κύπρου 
αντιστοιχούν στο 52% του συνόλου των αιτήσεων.
 Ειδικότερα, σύμφωνα με παρουσίαση της τράπε-
ζας, μέχρι τις 23 Απριλίου, υποβλήθηκαν 17.591 
αιτήσεις από λιανικούς πελάτες, που αφορούν 
σε δάνεια ονομαστικής αξίας €1,8 δισ και 3.278 
αιτήσεις από επιχειρηματικούς πελάτες, που αφο-
ρούν δάνεια ύψους €3,4 δισ ήτοι το 66% του εξυ-
πηρετούμενου χαρτοφυλακίου για το οποίο ζητή-
θηκε αναστολή καταβολής δόσεων. Η Τράπεζα 
σχολιάσει πάντως ότι η ροή των αιτήσεων από το 

τέλος Μαρτίου παρουσιάζει σημάδια σταθερο-
ποίησης.
 Όσον αφορά τους λιανικούς πελάτες, το 80% των 
αιτήσεων αναστολής δανείων, που αντιστοιχεί σε 
δάνεια ονομαστικής αξίας €1,77 δισ, αφορά στε-
γαστικά δάνεια, με το 13% της αξίας σε προσω-
πικά δάνεια.
 Πάντως βάσει των στοιχείων, η Τράπεζα Κύπρου 
δεν φαίνεται να είναι σοβαρά εκτεθειμένη στους 
τομείς που επηρεάζονται πιο άμεσα από την κρίση 
και τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού. Ειδικότερα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στον 
τομέα ξενοδοχείων και τροφοδοσίας ανέρχονταν 
στο €1 δισ στο τέλος του 2019, τα εξυπηρετού-
μενα δάνεια στον τομέα του εμπορίου επίσης στο 
€1 δισ, ενώ στον τομέα των κατασκευών τα εξυπη-
ρετούμενα δάνεια της τράπεζας ανέρχονταν στα 
€0,54 δισ.
 Σημειώνεται ωστόσο ότι «ένας παρατεταμένος 
αντίκτυπος από τη νόσο αναμένεται να επηρεάσει 
όλους τους τομείς με ελάχιστες εξαιρέσεις».

Η 
δεύτερη φάση διαχείρισης της κρίσης του COVID-19 στην Κύπρο 
στην οποία εισερχόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πιο δύσκολη και 
επικίνδυνη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνστα-
ντίνος Πετρίδης, μιλώντας στο διαδικτυακό σεμινάριο “Cyprus 

Economic Summit Covid-19”, που διοργάνωσε η IMH.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι μετά την πρώτη φάση των περιοριστικών μέτρων 
και τη δημοσιονομική παρέμβαση για στήριξη των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων, η Κύπρος εισέρχεται με το αποψινό διάγγελμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στην δεύτερη φάση, την οποία όπως είπε θεωρεί ως «την 
πιο δύσκολη και την πιο επικίνδυνη, γιατί εκεί θα κριθεί και η επιτυχία μας 
στην τρίτη φάση με την οποία θα έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας».
«Κάνουμε ένα βήμα μπροστά αλλά αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες αυτή τη 
δεύτερης δύσκολης φάσης τότε μπορεί να κάνουμε και δυο βήματα πίσω. 
Και δυο βήματα πίσω θα είναι καταστροφικά τόσο για την υγεία μας όσο και 
για την οικονομία», ανέφερε.  
Όσον αφορά την πρώτη φάση, ανέφερε ότι είχαν υπολογίσει ότι αυτή δεν 
θα μπορούσε να διαρκέσει πέραν των δύο μηνών και για αυτό και η πολιτική 
του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης ήταν να στηρίξει πολύ αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα,  ξέροντας ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία θα 
ήταν δυσμενέστερες το πρώτο διάστημα αλλά θα ήταν πιο ευεργετικά στο 
μεσοπρόθεσμο και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα και θα επέτρεπαν να ανοί-
ξουμε με πιο ομαλό τρόπο τις μηχανές της οικονομίας.
Ανέφερε ότι κατά τη δεύτερη φάση θα μελετηθούν και άλλα μέτρα στήρι-
ξης των επιχειρήσεων ανάλογα με τις φάσεις άρσης των περιορισμών και τις 
ιδιαιτερότητες τους και ανάλογα με τον κάθε τομέα, αλλά και με βάση πρό-
γραμμα εξοικονομήσεων της κυβέρνησης το οποίο είναι υπό επεξεργασία 
και θα κατατεθεί στο Υπουργικό την επόμενη εβδομάδα.
Σημείωσε επίσης ότι δεν πρέπει να δούμε την διαχείρισης της κρίσης του 
2020 με το φακό της κρίσης του 2013 και ότι είναι δύο κρίσεις που χρειάζο-
νται πολύ διαφορετική διαχείριση. Το 2013 όπως είπε για να μπορέσουμε 
να αντεπεξέλθουμε έπρεπε να κάνουμε σημαντική περικοπή δαπανών στην 
αρχή και να πάρουμε οδυνηρές αποφάσεις που αφορούσαν την σμίκρυνση 
του τραπεζικού τομέα.
Η επιτυχία σε αυτή την δεύτερη φάση, πρόσθεσε, θα κρίνει και ποια θα είναι 
και η κυβερνητική πολιτική τον Σεπτέμβρη.
Ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε για τρία ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο, 
όπως είπε, είναι να αποτύχουμε να διαχειριστούμε με σοβαρότητα την οικο-
νομία στην πρώτη και στη δεύτερη φάση και να οδηγηθούμε με αυθαίρετες 
πολιτικές σε απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας και στην απώλεια πρόσβα-
σης της Κύπρου στις αγορές. Αυτό όπως είπε είναι η χειρότερη περίπτωση.
Η δεύτερη περίπτωση, όπως είπε, είναι μια επιτυχής διαχείριση της κρί-
σης που θα επιτρέψει να αποφύγουμε τις πιο κακές εξελίξεις στην οικονο-
μία, αλλά αναλόγως με το πού θα κυμανθεί το ύψους του δημόσιου χρέους, 
ενδεχομένως να καταστεί μη βιώσιμό. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, 
η Κυβέρνηση θα αναγκαστεί να λάβει επώδυνα μέτρα που αφορούν την 
αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών.
Η τρίτη περίπτωση, όπως είπε ο κ. Πετρίδης, είναι και το σενάριο για το 
οποίο πολεμά η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτό, αν την περίοδο Ιουνίου – 
Αυγούστου συνεχίσει η Κύπρος να πηγαίνει καλά, θα ετοιμαστεί ένα σχέδιο 
ανάκαμψης το οποίο θα είναι πιο επεκτατικό αντί συντηρητικό και το οποίο 
θα αφορά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων στους τομείς που θα 
υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα, τη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων 
μέσω υφιστάμενων και νέων σχεδίων χορηγιών.

ΥΠΟΙΚ: Η φάση 
διαχείρισης του COVID-19 
στην οποία εισερχόμαστε 
η πιο δύσκολη

εδώ Κύπρος
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Π
ρέπει να σκεφτόμαστε 
«πιο μεσοπρόθεσμα», 
δήλωσε ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύ-

πρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου, 
σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γί-
νει διαχείριση των δυνατοτήτων 
που έχει η χώρα σήμερα με προο-
πτική μέχρι και το πρώτο και δεύ-
τερο τρίμηνο του 2021. Άρα, τόνι-
σε, «σύνεση, μέτρο, προγραμμα-
τισμός».
Σε παρέμβασή του στο “Cyprus 
Economic Summit Covid-19”, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά με διοργάνωση της IMH, 
ο κ. Ηροδότου διαβεβαίωσε ότι η 
Κεντρική Τράπεζα θα παρακολου-
θεί την κατάσταση και οποιαδή-
ποτε αναπροσαρμογή χρειαστεί 
θα γίνει. «Είμαστε σε εγρήγορση, 
κάνουμε τα δικά μας σενάρια για 
να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο 
μπορούμε», σημείωσε.
«Από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου προσπαθήσαμε και συμ-
μετείχαμε ενεργά από την αρχή της 
κρίσης στη διαμόρφωση αριθμού 
μέτρων», είπε.
«Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος εξ 
αρχής: Η υποστήριξη της χρημα-
τοοικονομικής σταθερότητας της 
χώρας και διαφύλαξη όσο γίνεται 
των επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών, δηλαδή την πραγματική 
οικονομία», ανέφερε.
Παρουσίασε τα μέτρα που έλαβε η 
Κεντρική λέγοντας ότι προχώρησε 
σε μια συνολική απελευθέρωση 
των κεφαλαίων των τραπεζών στο 
€1,4 δισεκατ. ευρώ, €1,3 δισεκατ. 
για τα σημαντικά τραπεζικά ιδρύ-
ματα και €100 εκατ. για τα λιγό-
τερο σημαντικά τραπεζικά ιδρύ-
ματα, ενώ ανακοινώθηκε προς τις 
τράπεζες ο τρόπος χρήσης των 
κεφαλαίων, που είναι η παροχή 
ρευστότητας στην οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, 
αλλά και παράλληλα, η δυνατό-

τητα των τραπεζών να απορρο-
φήσουν οποιεσδήποτε ζημιές θα 
προκύψουν από αναδιαρθρώσεις 
δανείων στις οποίες θα προβούν 
λόγω της κρίσης.
Για το μέτρο αναστολής των 
δόσεων δανείων μέχρι το τέλος 
της χρονιάς, είπε ότι «μέχρι στιγ-
μής έχουμε την μεγαλύτερη διάρ-
κεια και το πιο ευρύ πρόγραμμα σε 
όλη την ευρωζώνη».
Στις 30 Μαρτίου, είπε, η Κεντρική 
απέστειλε εγκύκλιο στις τράπε-
ζες για χαλάρωση κριτηρίων για 
παραχώρηση δανειοδότησης έτσι 
ώστε να μπορούν να δώσουν βρα-
χυπρόθεσμα δάνεια και γρήγορα 
παρατραβήγματα στις επιχειρή-
σεις με ταχείς ρυθμούς. Παράλ-
ληλα, την επόμενη 
ημέρα σ τάλθηκε 
επιστολή για αναδι-
αρθρώσεις και ανα-
στολή δόσεων.
«Ζητήσαμε από τις 
τράπεζες να γίνουν 
γρήγορες αναδι-
αρθρώσεις και με 
τρόπο που να επι-
τρέπει σε βιώσιμους δανειολήπτες 
να επανέλθουν σε πλήρη οικονο-
μική δραστηριότητα», είπε, προ-
σθέτοντας ότι «κάναμε υποδείξεις 
ώστε να δίνουν πλήρως επεξηγη-
μένα τις χρεώσεις των αναδιαρ-
θρώσεων, αυτές να είναι σε λογικά 
και χαμηλά επίπεδα και με μηδε-
νικό όφελος για τις τράπεζες». Στις 
6 Απριλίου στάλθηκε παρόμοια 
επιστολή στις εταιρείες εξαγοράς 
δανειοδοτήσεων.
Στις 3 Απριλίου στις τράπεζες η 
Κεντρική έστειλε νέα επιστολή 
στις τράπεζες ενημερώνοντας 
για δυνατότητα αναθεώρησης 
της τιμολογιακής επιστολής τους 
μέσα στα πλαίσια της αναστολής 
δόσεων. Είναι αυτό που έκανε τις 
τράπεζες να ανταποκριθούν σε 
σχέση με τον ανατοκισμό.

Στις 6 Απριλίου άλλη εγκύκλιος της 
Κεντρικής επέκτεινε την απαγό-
ρευση των μερισμάτων που υφί-
στατο για τα σημαντικά ιδρύματα 
σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.
Στις 10 Απριλίου, ανακοινώθηκε 
νέα χαλάρωση κεφαλαίων για τις 
τράπεζες γύρω στα €90 εκατ.
Όλα αυτά τα μέτρα, είπε ο κ. Ηρο-
δότου, «στοχεύουν στις επιχειρή-
σεις, στα νοικοκυριά μέσω των 
τραπεζών. Ο ρόλος των τραπεζών 
είναι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 
μέτρα για να στηρίξουν την οικο-
νομία, τις επιχειρήσεις και τα νοι-
κοκυριά.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της 
Κεντρικής παράλληλα «πρέπει να 
έχουμε κατά νου την ανάγκη να 

έχουμε στην χώρα 
μας υγιή τραπεζικό 
σύστημα».
«Η ανάπτυξη της 
οικονομίας  μας 
ε ξα ρτ ά τ α ι  σ χ ε -
δόν εξ’ ολοκλή-
ρου από το τραπε-
ζικό σύστημα και το 
τραπεζικό σύστημα 

εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την 
οικονομία», σημείωσε.
Βεβαίως και πρέπει να λάβουμε 
μέτρα και τα μέτρα που λάβαμε 
έχουν σκοπό να μειώσουν το 
μεγάλο κόστος που προκύπτει 
στην οικονομία μας αλλά και σ’ 
όλες τις οικονομίες του κόσμου.
Επισήμανε ωστόσο ότι «λαμβά-
νοντας αυτά τα μέτρα, δεν πρέ-
πει να ξεχνούμε την επόμενη 
μέρα».
«Πρέπει να προσέχουμε ότ ι 
οποιαδήποτε μέτρα λάβουμε 
σήμερα δεν θα είναι τα μέτρα τα 
ίδια αιτία για οποιαδήποτε άλλη 
μελλοντική κρίση», ανέφερε. 
Άρα, πρόσθεσε, «υπάρχει η ανά-
γκη για σύνεση και για προβλέ-
ψεις έτσι ώστε να διαχειριστούμε 
σωστά τους πόρους (resources) 

που έχουμε σήμερα».
Για να το κάνουμε αυτό, είπε ο κ. 
Ηροδότου, «πρέπει να λάβουμε 
υπόψη πως ενδεχομένως να γίνει 
η ανάκαμψη της οικονομίας».
Αναφέρθηκε στη λεγόμενη “tick 
shaped” ανάκαμψη, λέγοντας ότι 
σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα και 
συνέπειες σε σχέση με την σημε-
ρινή κατάσταση ακόμα και μέσα 
στο 2021. Και είναι λογικό, πρό-
σθεσε, ότι κάποια μέτρα αναμένε-
ται να υπάρχουν μέχρι να βρεθεί 
κάποιο εμβόλιο.
Άρα, είπε, «εμείς πρέπει να σκε-
φτούμε ότι θα υπάρχουν οικονομι-
κές συνέπειες μέχρι τότε».
Γνωρίζουμε, ανέφερε, λόγω και 
της κρίσης του 2013 ότι και δημο-
σιονομικά έχουμε κάποιους περι-
ορισμούς αλλά και οι τράπεζες 
μας έχουν άλλους περιορισμούς. 
Ενώ είμαστε στην τυχερή θέση να 
έχουν μεγάλη ρευστότητα οι τρά-
πεζες, οι ισολογισμοί τους έχουν 
ακόμα τα ΜΕΔ του 2013.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της 
Κεντρικής, σχεδιάζοντας για το 
μέλλον πρέπει να σκεφτούμε ότι οι 
χαλαρώσεις θα έρθουν σιγά – σιγά 
και θα έχουμε και περιορισμούς 
και συνέπειες εντός του 2021.
Άρα, συνέχισε, «πρέπει να διατη-
ρήσουμε δημοσιονομική δύναμη 
για τουλάχιστον θα έλεγα μέχρι 
και τις αρχές του 2021», σημειώ-
νοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει 
επικέντρωση της δημοσιονομικής 
δύναμης σε αυτά που θα αποδώ-
σουν καλύτερα για την οικονομία 
και να γίνει η καλύτερη δυνατή 
χρήση του δημόσιου χρήματος και 
παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι 
τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα 
θα διατηρήσουν την ευρωστία του 
τραπεζικού τομέα έτσι ώστε να 
μπορούν να βοηθήσουν τις επιχει-
ρήσεις και τα νοικοκυριά να ανα-
κάμψουν και να βρουν τα πόδια 
τους μετά την κρίση.

εδώ Κύπρος

Προσφορές για την επό-
μενη φάση αποκατά-
στασης του μοναστη-

ριού του Αποστόλου Ανδρέα, 
στην κατεχόμενη Καρπασία, 
ζήτησε η Τεχνική Επιτροπή για 
την Πολιτιστική Κληρονομιά, η 
οποία συνεχίζει τους σχεδια-
σμούς για σειρά έργων, παρά 
τα πρακτικά προβλήματα που 
προκύπτουν λόγω πανδημίας.
 «Μέσα σε συνθήκες περιο-
ρισμού λόγω του κορωνοϊού, 
η Τεχνική Επιτροπή, Ελληνο-
κύπριοι και Τουρκοκύπριοι, 
συνέχισαν να εργάζονται μέσω 
τηλεδιασκέψεων», ανέφερε 
σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο 
Ε/κ Επικεφαλής της Τεχνικής 
Επιτροπής, Τάκης Χατζηδημη-
τρίου, προσθέτοντας ότι δεν 
έχουν σταματήσει ούτε μια 
εβδομάδα.
 Τον Μάρτιο και Απρίλιο, που 
τέθηκαν σε ισχύ τα περιο-
ριστικά μέτρα, οι εργασίες 
στα εργοτάξια σταμάτησαν, 
ωστόσο προχώρησαν οι σχε-
διασμοί και η προετοιμασία 
εγγράφων και προσφορών για 
σειρά έργων που προωθούνται 
με το UNDP, είπε.
 Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδη-
μητρίου, στο διάστημα αυτό 
ζητήθηκαν προσφορές για τη 
δεύτερη και τρίτη φάση αποκα-
τάστασης του μοναστηριού του 
Αποστόλου Ανδρέα, που περι-
λαμβάνει εργασίες αποκατά-
στασης στο μεσαιωνικό παρεκ-
κλήσι, τη στήριξη του γειτονι-
κού κτηρίου και φροντίδα του 
περιβάλλοντα χώρου. 
Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι σχε-
διασμοί ώστε να αποκαταστα-
θούν οκτώ εκκλησίες, οκτώ 
τζαμιά, καθώς και επτά κρήνες, 
πολλές από την οθωμανική 
περίοδο, ενώ ζητήθηκαν προ-
σφορές και για τον ευπρεπισμό 
του χώρου δύο κοιμητηρίων.
 Για την προώθηση των έργων 
αυτών βρίσκεται σε επαφή η 
Τεχνική Επιτροπή και το UNDP 
και με την ΕΕ, πρόσθεσε ο κ. 
Χατζηδημητρίου.

Χατζηδημητρίου: 
Ζητήθηκαν 
προσφορές για Απ. 
Ανδρέα

Να σκεφτόμαστε μεσοπρόθεσμα, λέει ο Διοικητής 
της Κεντρικής, συστήνει σύνεση 
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Οι νεκροί από τον νέο κορωνοϊό 
στις ΗΠΑ πέρασαν τους 60.000, 
ξεπερνώντας τις απώλειες από τον 
20ετή πόλεμο με τους βιετκόνγκ

Ο 
πόλεμος στο Βιετνάμ αποτέλε-
σε ίσως την ατυχέστερη στιγμή 
των αμερικανικών δυνάμεων, 
προκαλώντας μία ήττα στο πε-

δίο της μάχης και μία -ενδεχομένως και 
μεγαλύτερη- ήττα στο εσωτερικό των Η-
νωμένων Πολιτειών, με εκατομμύρια Α-
μερικανούς να αντιτίθενται σε έναν πόλε-
μο που δεν τους αφορούσε και που είχε 
ως αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων νε-
αρών ανδρών. Με αυτόν τον καταστρο-
φικό σε όλα τα επίπεδα πόλεμο για τις Η-
ΠΑ, συγκρίνουν Αμερικανοί αξιωματού-
χοι την κατάσταση που αντιμετωπίζει η 
υπερδύναμη της Βόρειας Αμερικής εξαι-
τίας της πανδημίας που έχει προκαλέσει ο 
νέος κορωνοϊός.
Ήδη, οι ανθρώπινες απώ-
λειες σε απόλυτους αριθ-
μούς, ε ίναι μεγαλύτε-
ρες από τον κορωνοϊό, 
συγκριτικά με τις απώ-
λειες του αμερικανικού 
σ τρατού σ τον μακρό-
χρονο πόλεμο (20 χρό-
νια!!!) με τους βιετκόνγκ. 
Σύμφωνα με τα Εθνικά 
Αρχεία των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι 58.220 
Αμερικανοί σ τρατιώτες πέθαναν στη 
σύγκρουση στο Βιετνάμ, η οποία ξεκί-
νησε το 1955 και έληξε το 1975. Η ασθέ-
νεια Covid-19 έχει πλέον στερήσει περισ-
σότερες ζωές στις ΗΠΑ, καθώς οι νεκροί 
πλησιάζουν τους 60.000.
«Είμαστε σε πόλεμο», δήλωσε ο Ντόναλντ 
Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό 
Οίκο την περασμένη εβδομάδα. «Τον 
αποκαλώ αόρατο εχθρό και είναι ένας 
επικίνδυνος πόλεμος», πρόσθεσε.
Ο κορωνοϊός εξαπλώθηκε ραγδαία σε 
ολόκληρο τον κόσμο τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες, μολύνοντας περίπου 3 
εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι νεκροί 
συνολικά ανέρχονται σε περισσότερους 
από 200.000, δίνοντάς του ένα ποσοστό 
θνησιμότητας κοντά στο 7%.
Το ποσοστό θνησιμότητας γενικά μειώνε-
ται καθώς αυξάνεται η εξέταση και εντο-
πίζονται περισσότεροι ασθενείς. Αξιω-
ματούχοι των ΗΠΑ εκτιμούν ότι εκατομ-

μύρια άνθρωποι πιθανότατα είχαν τον 
ιό στις Η.Π.Α. και δεν έχουν εντοπιστεί, 
προβάλλοντας ποσοστό θνησιμότητας 
κοντά στο 1%. Παρόλα αυτά, η πανδη-
μία Covid-19 είναι πολύ πιο μολυσμα-
τική και θανατηφόρα από την εποχική 
γρίπη, η οποία έχει ποσοστό θνησιμότη-
τας περίπου 0,1% και σκοτώνει 290.000 
έως 650.000 ανθρώπους ετησίως σε όλο 
τον κόσμο.
Καθώς η λοίμωξη εξαπλώθηκε ραγδαία 
στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, τα νοσοκομεία στη 
Νέα Υόρκη και τις γύρω κομητείες σχεδόν 
συγκλονίστηκαν από το κύμα ασθενών 
με Covid-19.
Το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγη-
σης Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσι-
γκτον προβλέπει ότι θα υπάρξουν περισ-
σότεροι από 67.000 θάνατοι στις ΗΠΑ από 
τον νέο κορωνοϊό μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Καθώς ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνε-
ται, ορισμένες πολιτείες άρουν την 
καραντίνα. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς 

δήλωσε την περασμένη 
εβδομάδα ότι 16 πολι-
τείες αποκάλυψαν «επί-
σημα σχέδια επανέναρ-
ξης» για άρση των περι-
ορισμών του κορωνοϊού. 
Είπε ότι το Μισούρι, η 
Πενσυλβάνια, το Όρεγκον 
και το Αϊντάχο έχουν γνω-
στοποιήσει τα σχέδιά τους 

για την απόσυρση των μέτρων που απο-
σκοπούν στον περιορισμό της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού.
Ορισμένοι κυβερνήτες και ειδικοί στη 
δημόσια υγεία δεν κρύβουν τους προ-
βληματισμούς τους και έχουν προειδο-
ποιήσει για την επανεμφάνιση του ιού, 
ειδικά ενόψει του επόμενου κύματος, το 
οποίο θα μπορούσε να συμπέσει με τη 
συνήθη εποχή της γρίπης.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδε-
δειγμένες θεραπείες για τη θεραπεία της 
ασθένειας Covid-19. Δεκάδες πιθανές 
θεραπείες βρίσκονται σε κλινικές δοκι-
μές σε όλο τον κόσμο, καθώς οι εταιρείες 
επιδιώκουν να βγάλουν ένα εμβόλιο στην 
αγορά το συντομότερο δυνατό. Όμως η 
έρευνα είναι μία δύσκολη υπόθεση και 
απαιτεί χρόνο. Μέχρι τότε, η μοναδική 
ασπίδα της ανθρωπότητας είναι η κοινω-
νική αποστασιοποίηση και η υγιεινή, σε 
συνδυασμό με την υπεύθυνη συμπερι-
φορά.

Κορωνοϊός - ΗΠΑ: Περισσότερα 
θύματα από τον πόλεμο στο Βιετνάμ 

Μ
ια διακεκριμένη γιατρός 
στην πόλη της Νέας Υόρκης, 
η οποία βρισκόταν στην 
πρώτη γραμμή στη μάχη 

κατά του κορωνοϊού, αυτοκτόνησε, όπως 
αναφέρει σήμερα στην ιστοσελίδα του το 
BBC.
Η Δρ. Λόρνα Μπριν, η οποία ήταν διευθύ-
ντρια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
στο νοσοκομείο New York-Presbyterian 
Allen, στο Μανχάταν, κατέληξε από αυτο-
κτόνησε την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε 
η αστυνομία.
Ο πατέρας της 49χρονης, δρ. Φίλιπ 
Μπριν, δήλωσε στην εφημερίδα New 
York Times: «Προσπάθησε να κάνει την 
δουλειά της και αυτό την σκότωσε».
Ο Δρ. Μπριν είπε ακόμη ότι η κόρη του 
δεν είχε ιστορικό ψυχολογικών προβλη-
μάτων. Πέθανε στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζί-
νια, όπου διέμενε με την οικογένειά της.
Στη διάρκεια της εργασίας της η ίδια η 
Λόρνα Μπριν είχε μολυνθεί από τον 
κορωνοϊό αλλά έπειτα από μιάμιση εβδο-
μάδα ανάρρωσης επέστρεψε στη δουλειά 
της, πρόσθεσε ο πατέρας της.
Το νοσοκομείο την έστειλε πάλι στο σπίτι 
της, προτού «παρέμβει» η οικογένειά της 
και την πάρει μαζί της στο Σάρλοτσβιλ, 
σημείωσε ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία φορά 
που μίλησαν του είχε φανεί «απόμα-

κρη» και του είχε πει ότι ασθενείς με την 
Covid-19 πέθαιναν πριν ακόμη μεταφερ-
θούν από το ασθενοφόρο στο νοσοκο-
μείο. Δεκάδες ασθενείς με την νόσο έχουν 
καταλήξει στο νοσοκομείο αυτό του Μαν-
χάταν που διαθέτει 200 κλίνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δρ. Λόρνα 
Μπριν ήταν θρησκευόμενη χριστιανή με 
στενούς δεσμούς με την οικογένειά της. 
Δεινή σκιέρ και λάτρης του χορού σάλσα, 
εργαζόταν εθελοντικά μία φορά την εβδο-
μάδα σε έναν οίκο ευγηρίας.Η αστυνομία 
ανέφερε ότι έπειτα από ένα τηλεφώνημα 
για βοήθεια που δέχτηκε στις 26 Απρι-
λίου η Δρ. Μπριν μεταφέρθηκε σε τοπικό 
νοσοκομείο «όπου αργότερα κατέληξε 
έπειτα από αυτοτραυματισμό της».
Η επικεφαλής της αστυνομίας Ράσαλ 
Μπράκνεϊ σε ανακοίνωσή της αναφέ-
ρει: «Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής 
του τομέα υγείας και οι εργαζόμενοι στην 
υπηρεσία πρώτων βοηθειών δεν έχουν 
ανοσία στις ψυχικές και σωματικές επι-
πτώσεις της παρούσας πανδημίας. Σε 
καθημερινή βάση οι επαγγελματίες αυτοί 
εργάζονται κάτω από τις πιο στρεσογόνες 
συνθήκες και ο κορονοϊός έχει προσθέσει 
μεγαλύτερο στρες».
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει καταγρά-
ψει σχεδόν το ένα τρίτο από τα περίπου 
1.000.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του κορωνοϊού.

Αυτοκτόνησε 49χρονη 
γιατρός νοσοκομείου της Νέας 
Υόρκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Έ
νας Τούρκος απεβίωσε αφού φαίνε-
ται ότι ήπιε απολυμαντικό και διάλυμα 
αιθυλικής αλκοόλης προκειμένου να 
προστατευτεί από τον Covid-19.

Σύμφωνα με την Hurriyet, ο Μπαρίς Τσιμέν, ο 
οποίος έμενε στη Ραιδεστό και κατά τους συγ-
γενείς του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλή-
ματα φέρεται ν’ ακολούθησε τη συμβουλή του 
Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και το 
Σάββατο ήπιε απολυμαντικό και στη συνέχεια 
διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης για να προστα-
τευτεί από τον νέο κορονοϊό.
Μετά από λίγο η κατάσταση του επιδεινώθηκε 
και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κρα-
τικό Νοσοκομείο του Τζερέζκιοι όπου παρά 
τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε την 

Κυριακή.
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστα-
τικό για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του 
θανάτου του, αλλά σύμφωνα με την οικογένεια 
του ήπιε απολυμαντικό και διάλυμα αιθυλικής 
αλκοόλης, ωστόσο η αιτία θα καθοριστεί μετά 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το Ιατρο-
δικαστικό Ινστιτούτο της Κωνσταντινούπολης.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε άναυδους όσους 
τον άκουσαν την Πέμπτη σε μια από αυτές τις 
καθημερινές ενημερώσεις δημοσιογράφων.
«Βλέπω πως το απολυμαντικό τον σκοτώνει 
(τον κορονοϊό) σ’ ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Υπάρ-
χει άραγε ένα μέσο να κάνουμε κάτι τέτοιο με 
μια ένεση στο εσωτερικό ή σαν έναν καθαρι-
σμό;», είπε.

διεθνή νέα

Α
κόμη και σήμερα είναι πολύ πι-
θανό να δοθεί επείγουσα έγκριση 
από την Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τη 

χρήση του Remdesivir στη νόσο Covid-19. 
Πριν από λίγες ώρες ο επικεφαλής λοιμω-
ξιολόγος των ΗΠΑ κ. Φαούτσι αναφέρθηκε 
στα υποσχόμενα αποτελέσματα των κλινι-
κών δοκιμών για τη ρεμδεσιβίρη, λέγοντας 
ότι οι συγκεκριμένες δοκιμές «ανοίγουν τον 
δρόμο» για μια πιθανή θεραπεία έναντι του 
ιού και αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλά-
δας στη διεθνή προσπάθεια.
Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το συγκεκρι-
μένο φάρμακα είναι αρκετά αποτελεσμα-
τικό σε ασθενείς με covid μέτριας ή σοβα-
ρής κλίμακας, ωστόσο, όπως επισημαίνει 
ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Αθή-
νας, καθηγητής Αιματολογίας- Ογκολογίας 
Αθανάσιος - Μελέτιος Δημόπουλος, αυτό 
το φάρμακο δεν είναι πανάκεια και σίγουρα 
χρειαζόμαστε και άλλα φάρμακα για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτής 
της νόσου.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι κανένα ειδικό 
αντιϊκό φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί μέχρι 
σήμερα αποτελεσματικό για τη θεραπεία 
ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19. Το 
Remdesivir (GS-5734), είναι ένα προ-φάρ-
μακο (ενεργοποιείται μετά την χορήγησης 
του), που ανήκει στην κατηγορία των νου-
κλεοσιδικών αναλόγων, που έχει φανεί ότι 
έχει ανασταλτική επίδραση σε παθογόνους 
κορωνοϊούς τόσο ζώων όσο και ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένου και του κορωνοϊού 
που προκαλεί το σοβαρού οξύ αναπνευ-
στικό σύνδρομο (SARS-CoV-2) (την λοίμωξη 
COVID-19). Τα αποτελέσματα αυτά έχουν 
φανεί σε in vitro πειράματα στο εργαστήριο 
(σε καλλιέργειες κυττάρων), αλλά έχει δει-
χθεί ότι αναστέλλει και την αναπαραγωγή 
του κορωνοϊού SARS-CoV -1 και SARS-
CoV-2 και σε ζωικά μοντέλα. Το remdesivir 
είχε μελετηθεί αρχικά για την θεραπεία του 
συνδρόμου SARS και στο MERS και καθώς 
αυτοί οι ιοί έχουν στενή συγγένεια με τον 
SARS-CoV-2 που προκαλεί COVID-19, θεω-
ρήθηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
ελπιδοφόρο θεραπεία, εν μέσω της πανδη-
μίας. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν 
ολοκληρωθεί 19 μελέτες του αντιϊκού φαρ-
μάκου remdesivir σε ολόκληρο τον κόσμο.

Tο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των 
ΗΠΑ
Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (National 
Institutes of Health – NIH) ότι νοσηλευό-
μενοι ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-
19 και επιπλοκές από τους πνεύμονες που 
έλαβαν το αντιϊκό φάρμακο remdesivir ανέ-
καμψαν γρηγορότερα από παρόμοιους 
ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
(https://www.nih.gov/news-events/news-
releases/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-
accelerates-recovery-advanced-covid-19). Η 
ανακοίνωση αυτή προέρχεται από μια προ-
καταρκτική ανάλυση των δεδομένων τυχαι-
οποιημένης, ελεγχόμενης κλινικής μελέ-
της στην οποία συμμετείχαν 1063 ασθε-
νείς, και η οποία ξεκίνησε στις 21 Φεβρου-
αρίου. Η κλινική μελέτη Adaptive COVID-19 
Treatment Trial (ή ACTT - NCT04280705) , 
που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστι-
τούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημά-
των (NIAID), που είναι τμήμα του Εθνικού 
Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, είναι η πρώτη 
κλινική δοκιμή που ξεκίνησε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες για την αξιολόγηση μιας πειραμαι-
κής θεραπείας για το COVID-19.
Η ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθη-
σης των δεδομένων και ασφάλειας (DSMB) 
που επιβλέπει τη μελέτη συνεδρίασε στις 
27 Απριλίου για να εξετάσει τα δεδομένα 
και μοιράστηκε την ενδιάμεση ανάλυσή 
τους με την ομάδα της μελέτης. Με βάση 
την ανάλυση των δεδομένων, δήλωσαν ότι 
το remdesivir ήταν καλύτερο από το εικο-
νικό φάρμακο όσον αφορά το πρωταρχικό 
καταληκτικό σημείο, δηλαδή τον χρόνο από 
την έναρξη της θεραπείας μέχρι της «κλι-
νική ανάκαμψη», ένα μέτρο αξιολόγησης 
μέτρηση που χρησιμοποιείται συχνά σε κλι-
νικές μελέτες στην γρίπη. Η «κλινική ανά-
καμψη» σε αυτή τη μελέτη ορίστηκε ως 
«κλινική κατάσταση αρκετά καλή ώστε να 
επιτρέψει την έξοδο από το νοσοκομείο ή 
την επιστροφή στο φυσιολογικό επίπεδο 
δραστηριότητας».
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν 
ότι οι ασθενείς που έλαβαν remdesivir είχαν 
31% βραχύτερο χρόνο μέχρι την ανάκαμψη 
σε σύγκριση με του ασθενείς που έλαβαν 
εικονικό φάρμακο (σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας p <0.001). 

Remdesivir: Τι δείχνουν οι μελέτες 
για το φάρμακο
Τα αποτελέσματα των μελετών από ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
επικεφαλής τον Πρύτανη Θάνο Δημόπουλο - Η Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ είναι πιθανό να δώσει έγκριση για το φάρμακο ακόμη και 
σήμερα

Τούρκος ακολούθησε τη 
συμβουλή Τραμπ ήπιε 
απολυμαντικό και πέθανε
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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

Καλή διάθεση μετά τον τοκετό

Γ
ύρω στο 60%-80% των νέων μαμά-
δων βιώνουν μια περίοδο εξάντλη-
σης και ήπιας μελαγχολίας μετά τον 
τοκετό. Ωστόσο, η επιλόχεια κατά-

θλιψη που προσβάλλει το 10%-15% των 
νέων μαμάδων αποτελεί μια πιο απαιτη-
τική περίπτωση, για την αντιμετώπιση της 
οποίας καλό είναι να απευθυνθείτε στον 
γιατρό σας.

Καλύψτε τις βασικές σας ανάγκες

Επαρκής ύπνος
Ο ύπνος σε αυτήν τη φάση μπορεί να 
φαντάζει πολυτέλεια, ωστόσο η έλλειψή 
του επιδεινώνει την αίσθηση ότι είστε 
αβοήθητη, την ευσυγκινησία και τον 
εκνευρισμό. Χρειάζεστε ύπνο όχι μόνο 
για να ανακτήσετε δυνάμεις και να βοη-
θήσετε το σώμα σας να επανέλθει, αλλά 
και για να θηλάσετε και να έχετε ενέρ-
γεια. Φροντίστε να κοιμάστε όποτε κοι-
μάται το μωρό σας και να ξεκουράζεστε 
με κάθε ευκαιρία. Ακόμη και αν είστε από 
τη φύση σας νευρική, αξίζει να κάνετε 
τον ύπνο την προτεραιότητά σας προκει-

μένου να εξασφαλίσετε τη σωματική και 
συναισθηματική σας υγεία.

Υγιεινή διατροφή
Για εννιά μήνες, τα τρόφιμα που βάζατε 
στον οργανισμό σας τροφοδοτούσαν 
εσάς και το μωρό σας. Μετά τον τοκετό 
η διατροφή σας είναι εξίσου σημαντική, 
καθώς βοηθά το σώμα σας να ανακάμ-
ψει, σας δίνει την ενέργεια που χρειάζε-
στε για να φροντίσετε το μικρό σας και 
φυσικά εφοδιάζει το μωρό σας με θρε-
πτικά συστατικά μέσω του θηλασμού.

Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας
Μπορεί να σας ακούγεται ως ανέκδοτο το 
να βρείτε ελεύθερο χρόνο για χαλάρωση, 
ωστόσο τα πράγματα είναι πιο απλά από 
όσο φαντάζεστε. Ενα ζεστό μπάνιο ή το 
να πιείτε μόνη σας ένα φλιτζάνι χαμομήλι 
ακούγοντας μουσική είναι κάτι που μπο-
ρεί να σας ανανεώσει.
Με κάθε ευκαιρία επικοινωνήστε με τις 
φίλες σας, αφού όσο απολαυστικό και 
αν είναι το να περνάτε χρόνο με το μωρό 
σας, σίγουρα θα τονώσει το ηθικό σας 
μια συζήτηση ενηλίκων, που θα σας 

θυμίσει τη ζωή σας πριν από τη μητρό-
τητα.
Ακόμη και αν δεν ήσαστε λάτρις της 
γυμναστικής πριν από την εγκυμοσύνη, 
καλό είναι να αρχίσετε να γυμνάζεστε 
μόλις ο γιατρός σας κρίνει ότι είναι ασφα-
λές. Η γυμναστική όχι μόνο θα διευκολύ-
νει την απώλεια των κιλών, αλλά θα ευνο-
ήσει και την παραγωγή των ορμονών της 
ευεξίας, των ενδορφινών. Ετσι θα ανεβά-
σετε τη διάθεσή σας και θα επανέλθετε 
γρηγορότερα. Επιλέξτε ένα είδος άσκη-
σης που σας ευχαριστεί και ξεκινήστε 
θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους.

Ζητήστε βοήθεια
Οταν θηλάζετε και περνάτε πολλές ώρες 
με το μωρό σας, ίσως μπείτε στον πειρα-
σμό να αναλάβετε εσείς την πλήρη φρο-
ντίδα του. Αν και αρχικά μπορεί να σας 
φανεί δύσκολο να αφήσετε τον έλεγχο, 
είναι σημαντικό να λαμβάνετε βοήθεια.
Αφήστε το μωρό στον σύντροφό σας, 
ώστε να του δώσετε την ευκαιρία να 
δεθεί με το νεογέννητο, να διαμορφώσει 
τη δική του ρουτίνα και να αναπτύξει τις 

δεξιότητές του ως γονέας.
Δεδομένου ότι θα αφιερώνετε πολύ 
χρόνο στο μικρό σας, καλό είναι να ξανα-
σκεφτείτε την κατανομή των δουλειών 
του σπιτιού και να τις μοιραστείτε δίκαια 
με τον σύντροφό σας.
Οι γιαγιάδες μπορούν να προσφέρουν 
την πολύτιμη βοήθειά τους στο σπίτι και 
στη φροντίδα του μωρού, χτίζοντας στα-
διακά έναν δυνατό δεσμό με το εγγονάκι 
τους.
Οταν οι φίλοι σας σάς ρωτήσουν πώς 
μπορούν να βοηθήσουν, προτείνετε να 
σας φέρνουν φαγητό. Τις πρώτες εβδο-
μάδες μετά τον τοκετό, μπορεί να είστε 
πολύ κουρασμένη για να μαγειρέψετε 
και οι φίλοι σας μπορούν να σας φανούν 
πολύ χρήσιμοι.

Να θυμάστε…
Ισως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να 
βρείτε τις νέες ισορροπίες στην καθη-
μερινότητά σας, αλλά αυτό δεν πρέπει 
να σας αγχώνει. Προτού το καταλάβετε, 
θα νιώσετε και πάλι ο εαυτός σας και θα 
είστε έτοιμη να απολαύσετε τον νέο ρόλο 
σας ως μανούλας.

Σ
ύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, 
τα τρία πράγματα για τα οποία μα-
λώνουν τα ζευγάρια πιο πολύ είναι 
τα χρήματα, η επικοινωνία και η πει-

θαρχία των παιδιών. Μήπως σας είναι γνω-
στά; Είναι φυσικό σε μια σχέση να υπάρχει 
σύγκρουση. Αλλά μερικές φορές, μια μικρή 
διαφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο 
καυγά με φωνές. Τα ζευγάρια για να αποφύ-
γουν τον καυγά μπορούν να κάνουν μια δια-
κοπή, κάτι σαν διάλλειμα. Όταν ανάβουν τα 
αίματα, ο ένας απ’ τους δυο μπορεί να πει, 
«Ας κάνουμε ένα διάλλειμα.» Μετά, αυτό το 
ίδιο άτομο πρέπει αμέσως να βρει μια ώρα 
την ίδια μέρα για να συνεχίσουν τη συζήτη-
ση αφού προηγουμένως θα έχουν ηρεμήσει 
και οι δύο.

Ποιο είναι ένα από τα δύσκολα 
πράγματα που δε θα κάνεις ποτέ ως 
γονιός;
Δεν αποκλείεται το παιδί σου, ο έφηβός σου, 
να πάρει κάποια όχι καλή απόφαση... μια από-
φαση που θα μπορούσε να του κάνει κακό. 
Όλοι μας θέλουμε να προστατεύουμε τα παι-
διά μας, και πρέπει να τα προστατεύουμε από 
πράγματα που θα μπορούσαν να τους σημαδέ-
ψουν τη ζωή. Από καμιά φορά όμως, οι έφηβοι 
πρέπει να δοκιμάζουν τη δική τους κρίση και, αν 
κάνουν κακή επιλογή, να υποστούν τις συνέπειες 
των πράξεών τους. Είναι καλύτερα να τους αφή-
σουμε να απλώσουν τα φτερά τους λιγάκι ενώ 
είναι ακόμα μέσα στη φωλιά, παρά να γνωρί-
σουν κάποια επώδυνη πτώση όταν χρειαστεί να 
πετάξουν μόνοι τους αργότερα στη ζωή.  

Τώρα που το παιδί σου επαναστατεί, 
τι θα κάνεις;
Σκεφτείτε ότι παρακολουθείτε έναν αγώνα 
basketball. Σ’ αυτό το γήπεδο όμως δεν υπάρ-
χουν κανονισμοί και κανόνες. Μόλις σφυρίξει 
η σφυρίχτρα, οι παίκτες τρέχουν στην μπάλα, 
πέφτουν κάτω κι αρχίζουν να παλεύουν. Ένα 
σωστό χάος. Καταλαβαίνω ότι αυτό το παρά-
δειγμα είναι υπερβολικό, αλλά δείχνει πόσο 
σπουδαίο είναι να υπάρχουν κανόνες και περιο-

ρισμοί  στο παιχνίδι και τι γίνεται όταν δεν υπάρ-
χουν. Όπως ακριβώς οι περιορισμοί στο γήπεδο 
του μπάσκετ καθορίζουν την περιοχή μέσα στην 
οποία πρέπει να παίξει ο κάθε παίκτης, έτσι και 
οι περιορισμοί στην ανατροφή των παιδιών 
καθορίζουν την περιοχή μέσα στην οποία το 
παιδί σου πρέπει να κινείται κάθε μέρα.

Τι γίνεται με τους απλούς καλούς 
τρόπους;
Σήμερα οι απλοί καλοί τρόποι είναι κάτι το 
ασυνήθιστο. Κρατάς την πόρτα ανοιχτή για 
τους άλλους; Λες «ευχαριστώ» όταν κάποιοι 
σου κρατούν ανοιχτή την πόρτα; Συνηθίζεις 
να λες «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στον 
υπάλληλο, στο μηχανικό του αυτοκινήτου, 
ή στον υπάλληλο που σου σερβίρει από το 
παράθυρο του drive-thru; Οι συνεργάτες 
σου ή οι υπάλληλοί σου τι γνώμη έχουν για 
σένα; Πιστεύουν ότι έχεις καλούς τρόπους; 
Τι γνώμη έχουν ο/η σύντροφός σου ή τα 
παιδιά σου για σένα πάνω σ’ αυτό το θέμα; 
Δείχνεις την ίδια ευγένεια και τον ίδιο σεβα-
σμό που δείχνεις και στους έξω; Να σου 
γίνει συνήθεια να είσαι ευγενικός/ή σε απλά 
πράγματα κάθε μέρα. Ποιος ξέρει; Μπορεί 
κι οι άλλοι που τους συμπεριφέρεσαι έτσι 
να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο. 

Από πού πηγάζει η ηθική σου;
Σε πολλά σπίτια σήμερα, η ηθική διαμορ-
φώνεται από τα μέσα ενημέρωσης – την 
τηλεόραση, τα video games και από το 
internet. Παραπληροφόρηση, αμφίβολα 
μηνύματα, βία, και σεξουαλικές παραστά-
σεις σερβίρονται καθημερινά 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα 
μπροστά στα μάτια και στ’ αυτιά της οικο-
γένειας. Τι μπορείς να κάνεις; Είναι απλό. Να 
αντικαταστήσεις τις ηλεκτρονικές συσκευές 
με την επικοινωνία μεταξύ σας. Περιόρισε 
το χρόνο που η οικογένεια είναι μπροστά 
στην τηλεόραση και στο computer. Αύξησε 
το χρόνο που η οικογένειά σου είναι μαζε-
μένη. Να τρώτε μαζί... να δουλεύετε μαζί... 
να παίζετε μαζί.

Ποια είναι τα θέματα για 
τα οποία διαφωνείτε πιο 

πολύ μεταξύ σας σαν 
αντρόγυνο;
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υγεία

Μ
πορούν συγκεκριμέ-
να συμπληρώματα 
διατροφής να μειώ-
σουν τον κίνδυνο εμ-

φάνισης καρκίνου του προστάτη; 
Οι απαντήσεις εδώ, από το Harvard 
Health
Οι περισσότερες μελέτες γ ια 
συμπληρώματα βιταμινών και 
μετάλλων είχαν απογοητευτικά 
αποτελέσματα. Στην πραγματι-
κότητα, ορισμένα φαίνεται ότι 
ενδέχεται να αυξάνουν τον κίν-
δυνο καρκίνου του προστάτη 
σύμφωνα με τους επιστήμονες 
του Πανεπιστημίου Harvard. 
Ακολουθεί μια επισκόπηση 
των διαθέσιμων στοιχείων 
βάσει των ερευνών ανα-
φορικά με τη δράση των 
συμπληρωμάτων.
Πολυβιταμίνες: Μία 
τυπική πολυβιταμίνη 
καθημερινά ούτ ε 
αυξάνει ούτε μειώνει 
την πιθανότητα εμφά-
νισης καρκίνου του προ-
στάτη.
Φυλλικό οξύ και βιτα-
μίνη Β12: Ορισμένες 
μελέτες έχουν δείξει 
συσχέτιση των υψη-
λών επιπέδων αυτών 
των δύο βιταμινών σ το 
αίμα με υψηλότερο κίνδυνο 
καρκίνου. Αλλά αυτό δεν 
αποτελεί απόδειξη ότι 
προκαλούν καρκίνο του 
προστάτη.
Ασβέστιο: Η υψηλή συνο-
λική πρόσληψη ασβεστίου 
μπορεί να αυξήσει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης καρκίνου 
του προστάτη, και ίσως ακόμη 
και του πιο επιθετικού τύπου.
Ψευδάργυρος. Μια μελέτη διαπί-
στωσε ότι οι άνδρες που έλαβαν 
περισσότερα από 100 mg ψευ-
δάργυρου την ημέρα για αρκετά 
χρόνια, είχαν περισσότερες πιθα-
νότητες να διαγνωστούν με καρ-
κίνο του προστάτη σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν έλαβαν το 
συμπλήρωμα. Και πάλι, ωστόσο, 
αυτό δεν αποδεικνύει αιτία και 
αποτέλεσμα.
Βιταμίνη Ε: Εκτός εάν έχει συντα-
γογραφηθεί από το γιατρό σας, 
θα πρέπει να αποφεύγονται υψη-

λές δόσεις βιταμίνης Ε (400 διε-
θνείς μονάδες ή IU καθημερινά). 
Αυτή η σύσταση βασίζεται σε 
ελεγχόμενη δοκιμή που μελέ-
τησε εάν τα συμπληρώματα βιτα-
μίνης Ε, σεληνίου ή και των δύο 
θα μπορούσαν να μειώσουν τον 
κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. 
Προσοχή διότι οι άνδρες που 
έλαβαν βιταμίνη Ε είχαν υψηλό-
τερο ποσοστό καρκίνου του προ-
στάτη και μάλιστα ιδιαίτερα επι-
θετικού.
Λυκοπένιο: Μια μεγάλη μελέτη 
παρατήρησης διαπίστωσε ότι οι 
άνδρες που τρώνε περισσότερα 

τρόφιμα πλούσια σε λυκοπέ-
νιο, όπως ντομάτες και προ-
ϊόντα με βάση την ντομάτα, 

είχαν χαμηλότερα ποσοστά 
θανάτου από καρκίνο του 
προστάτη. Ωστόσο, άλλες 
μελέτες δεν επιβεβαίωσαν 

αυτά τα ευρήματα και μελέτες 
συμπληρωμάτων λυκοπε-
νίου δεν έδειξαν όφελος.
Βιταμίνη D: Τα χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D 

στο αίμα έχουν συνδε-
θεί με διάφορους καρκί-

νους, συμπεριλαμβανομένου 
του καρκίνου του προστάτη, 

οπότε είναι λογικό για τους 
άνδρες να στοχεύουν του-
λάχιστον στη συνιστώμενη 

ημερήσια δόση ( 800 IU). 
Προτιμότερο βέβαια να κάθο-
νται καθημερινά στον ήλιο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Προς 
το παρόν, δεν υπάρχουν 
σαφή στοιχεία που να υπο-

σ τηρίζουν συμπληρώματα 
βιταμινών ή μετάλλων για την 
πρόληψη του καρκίνου του προ-
στάτη. Ωστόσο, θα ήταν καλύτερο 
αν εστιάζαμε στη λήψη αυτών 
των ίδιων θρεπτικών συστατικών 
μέσω μιας υγιεινής διατροφής. Οι 
άνδρες που τρώνε μεγάλες ποσό-
τητες φρούτων και λαχανικών και 
ελάχιστο κόκκινο κρέας και γαλα-
κτοκομικά προϊόντα υψηλής περι-
εκτικότητας σε λιπαρά μπορεί να 
έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκί-
νου του προστάτη. 
Επίσης, η διατήρηση ενός υγι-
ούς βάρους και η τακτική άσκηση 
φαίνεται να μειώνουν περαιτέρω 
τον κίνδυνο.

Τ
ο σύνδρομο αυτό δημιουργεί σημαντικό άγ-
χος και ανησυχία λόγω του θολώματος των 
ορίων μεταξύ επαγγελματικής και οικιακής 
ζωής. 

Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου
-Αποτυχία δημιουργίας δομής και προγράμματος 
εργασίας από το σπίτι, με καθορισμένες χρονικές 
περιόδους για εργασία, για χαλάρωση και επικοι-
νωνία.
-Έλλειψη ρουτίνας, με αποτέλεσμα παρατεταμένες 
ώρες εργασίας στο σπίτι που συγχωνεύονται πολύ 
εύκολα με τον προσωπικό χρόνο.
-Αύξηση άγχους και αβεβαιότητας που προκαλείται 
από την οικονομική και κοινωνική απομόνωσης που 
οφείλεται στην πανδημία.
-Συναισθήματα μοναξιάς και ανηδονισμού, καθώς η 
βαρεμάρα είναι έκδηλη σε ότι και αν κάνετε.
Και η αντιμετώπισή του
Ακολουθούν συνοπτικά κάποιοι δοκιμασμένοι 
μηχανισμοί αντιμετώπισης για την αποφυγή του 
συνδρόμου, με στόχο την επίτευξη ψυχολογικής 
ευημερίας και σχετικής ευεξίας. Απώτερος στόχος 
η ισορροπία ζωής – εργασίας, η αυτοεκτίμηση και 
οι δυνατές σχέσεις με τους άλλους, ακόμα και όταν 
είστε περιορισμένοι και εργάζεστε από το σπίτι.

-Το πρώτο βήμα για την αποφυγή του συνδρόμου 
είναι η επικέντρωση σε φυσιολογικές ανάγκες, 
δηλαδή, να αφιερώσετε χρόνο για να φάτε θρεπτικά, 
να κοιμηθείτε και να ασκηθείτε καθημερινά.
-Το δεύτερο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα πρό-
γραμμα που θα ακολουθείτε απαρέγκλιτα κάθε 
μέρα, εργαζόμενοι σταθερές ώρες και ολοκληρώ-
νοντας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Ορίστε ένα λογικό 
πρόγραμμα εργασίας.
-Τρίτο είναι να διαχωρίσετε τον χώρο εργασίας από 
τον προσωπικό και τον οικογενειακό χώρο στο σπίτι. 
Μη δουλεύετε λ.χ. στο πάσο της κουζίνας.
Πέραν αυτών, σταματήστε να απαντάτε σε κλήσεις, 
μηνύματα και emails που σχετίζονται με την εργασία 
στο τέλος της ημέρας και μην γυρνάτε όλη την ημέρα 
με τις πιτζάμες.

Κορωνοϊός: Το σύνδρομο που απειλεί όσους 
δουλεύουν στο σπίτι κι η αντιμετώπιση

Καρκίνος Προστάτη: Πόσο 
μειώνουν τον κίνδυνο τα 
συμπληρώματα διατροφής

Το ερώτημα είναι το εξής: Μπορεί οι δρομείς να εκπέμπουν ιούς μακρύτερα από τα 
δύο μέτρα απόσταση, που όλοι ακολουθούμε ως μέτρο προστασίας αυτήν την περί-
οδο; Ή τα εν κ ινήσει σ ταγον ίδια μπορεί να με ταφερθούν με τον αέρα ακόμη και 

μακρύτερα.
Κάποιοι επιστήμονες από τεχνολογικά ιδρύματα του Βελγίου και της Ολλανδίας προσομοί-
ωσαν την κίνηση δρομέων γ ια να δουν προς τα πού φεύγουν τα σ ταγονίδια. 

Η ανάλυση βασίσ τηκε σε ένα υπολογισ τικό μοντέλο γ ια τα σ ταγονίδια που φεύ-
γουν από το στόμα και τη μύτη κάποιου και όχι σε ένα ζωντανό πείραμα με 

ιούς, γ ια αυτό και δεν έχει δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκό περιοδικό. Τα 
συμπεράσματα ωστόσο είναι ενδιαφέροντα. Αυτό που πρέπει να 

θυμάστε είναι τα εξής:
α) Προτιμότερο είναι να μένετε στη «λωρίδα» σας και να μην 

βρίσκεσ τε πίσω από κάποιον. Αν ακολουθε ίτ ε κάποιον 
που εκπνέει τον ιό, έχετε περισσότερες πιθανότητες να 

τον αναπνεύσετε. Θυμηθείτε ότ ι οι άνθρωποι διαδί-
δουν τον ιό πριν αναπτύξουν συμπτώματα!
β) Αν ακολουθείτε κάποιον, φροντίσ τε να είσ τε του-
λάχ ισ τον δέκα μέ τρα πίσω αν ε ίσ τε δρομέας και 
τουλάχισ τον είκοσι αν είσ τε ποδηλάτης.
γ) Η χρήση μάσκας μίας χρήσης σε αυτές τ ις περι-
πτώσεις, που θα καλύπτει μύτη και στόμα, μπορεί 
να φανεί χρήσιμη.

Κορωνοϊός: Μπορεί να κολλήσουμε από 
κάποιον που κάνει τζόκινγκ; 

Κορωνοϊός – Μένουμε σπίτι: Κάντε αυτά τα 7 
πράγματα και νιώστε καλύτερα

Η 
μετάδοση του κορωνοϊού είναι εκπλη-
κτικά εύκολη και ορισμένοι ιατροί λένε 
ότι ακόμη και να τηρούνται όλα τα μέτρα 
υγιεινής ο ιός μπορεί να επιβιώσει σε ε-

πιφάνειες για έως και τρεις ημέρες. Απαιτούνται 
τρεις μέρες για να ξεκινήσει η αποδόμηση του ιού 
χωρίς μέτρα απολύμανσης, κάτι που δικαιολογεί 
όλα αυτά τα δρακόντεια μέτρα που παίρνουν οι 
κυβερνήσεις. Η παραμονή στο σπίτι είναι μονό-
δρομος, όποτε ας δούμε πώς μπορούμε να περά-
σουμε το χρόνο μας πιο εποικοδομητικά.
1. Τηλεφωνήστε σε έναν ξεχασμένο φίλο
Σκεφτείτε το όλο αυτό που περνάμε ως μια μεγάλη 

ευκαιρία να επανασυνδεθείτε, με κάποιον στενό σας 
άνθρωπο που χαθήκατε λόγω του φρενήρη ρυθμού 
της ζωής. Τώρα αυτό δεν υπάρχει, οπότε κάντε την 
κίνησή σας
2. Γυμναστείτε στο σπίτι
3. Διαβάστε εκείνα τα πέντε βιβλία που πάντα θέλατε
4. Παρακολουθήστε σειρές και ταινίες
5. Γράψτε ένα ποίημα ή ένα μυθιστόρημα
6. Επικοινωνήστε με τη φύση
7. Πειραματιστείτε στη μαγειρική
Όχι μόνο φτιάχνοντας μια δύσκολη ή αγαπητή 
συνταγή, αλλά φτιάχνοντας πράγματα που μπορείτε 
να αποθηκεύσετε. 
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ιστορίες

Τ
ο τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, η επιχειρησιακή 
λειτουργία των νοσοκομείων και ο τρόπος διαχείρι-
σης των ασθενών, έχουν συνολικά αλλάξει, με στό-
χο την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος ασθενής να ει-
σαχθεί στο νοσοκομείο για κάποιο άλλο νόσημα, όντας ασυ-
μπτωματικός και στην πορεία να διαπιστωθεί ότι έχει κορω-
νοϊό. 
Μια τέτοια περίπτωση προκαλεί σημαντική δυσλειτουργία 
(συναγερμό θα έλεγα) στο τμήμα του νοσοκομείου, καθώς 
τα μηχανήματα και οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για την 
νοσηλεία του συγκεκριμένου ασθενούς πρέπει να απολυμαν-
θούν και όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί του πρέπει να ελεγχθούν 
ή και να τεθούν σε απομόνωση. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει 
η λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων και των μηχανημά-
των για ένα δίωρο περίπου. Υπάρχουν δε και αρκετά πολύ-
πλοκες διαδικασίες ιχνηλάτησης προσωπικού , λοιπών ασθε-
νών και άλλων στενών επαφών του ασθενούς και λήψης εργα-
στηριακών δειγμάτων.
Το ίδιο διάστημα, λόγω της έξαρσης της επιδημίας συνεχί-
ζουν να καταφθάνουν νέα περιστατικά και η διαχείριση του 
χρόνου και των ανθρωπίνων πόρων του συστήματος υγείας 
καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.
Φυσικά, ο κυριότερος όγκος εργασίας πέφτει στους ώμους 
του Νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, το οποίο 
κινδυνεύει να μολυνθεί τόσο κατά την υποδοχή των ασθε-
νών, γεγονός που συνέβη παγκοσμίως σε πολλούς εργαζό-
μενους, αλλά και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης νοσηλείας 
κάθε κρούσματος. Βέβαια, εξίσου μεγάλο φόρτο εργασίας, 
κινδύνου και υπευθυνότητας έχουν και οι Γιατροί της πρώ-
της γραμμής. Η κύρια δυσκολία τους έγκειται στο γεγονός ότι 
σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να αξιολογήσουν αρκετά 
περιστατικά και να αποφασίσουν αν οι ασθενείς πρέπει εισα-
χθούν και να προχωρήσουν σε πληρέστερο 
εργαστηριακό έλεγχο ή να αποχωρήσουν 
έχοντας λάβει σχετικές οδηγίες.
Επίσης, η αιφνίδια εμφάνιση της πανδημίας, 
η μεταδοτικότητα του ιού, η ταχεία διασπορά 
και η επικινδυνότητά του, φόβισαν αρκε-
τούς ασθενείς αλλά και ανάγκασαν τους ιθύ-
νοντες σε επιχειρησιακές επιλογές μέσα στο 
σύστημα υγείας τέτοιες που να οδηγήσουν 
σε δυσχέρεια αντιμετώπισης των χρόνιων 
νοσημάτων.
Την δύσκολη, ως προς την διαχείριση, κατά-
σταση και την ανησυχία που επικρατεί στους 
πολίτες που φοβούνται ότι στα νοσοκομεία 
ύποπτα κρούσματα μπορεί να νοσηλευτούν 
στον ίδιο χώρο με τους υπόλοιπους ασθε-
νείς, καθώς και την κατάσταση στην οποία 
βρήκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας 
(ΕΣΥ) η ξαφνική πανδημία,  θα μας περιγρά-
ψει ένα ζευγάρι Νοσηλευτών που εργάζεται 
στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. 
Και οι δυο είναι μάχιμοι νοσηλευτές: Ο κύριος Ορφανός 
Νικόλαος εργάζεται 30 χρόνια και Προΐσταται κλινικής νοση-
λείας ύποπτων κρουσμάτων Cov-19 Είναι κάτοχος μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών, στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Γενι-
κός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Εργαζομένων του Λαϊκού Νοσοκομείου και τέως Αντιπρόε-
δρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ). 
Η σύζυγός του κυρία Εμφιετζή Ελευθερία, είναι Προϊστα-
μένη στο Τμήμα Αποστείρωσης του Νοσοκομείου. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη 
Δημόσια Υγεία, μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
Commissionκαι τέως μέλος του ΔΣ των Νοσηλευτών Χει-
ρουργείου Ελλάδος.
Η πολυετή πείρα σας πως αξιολογεί το ΕΣΥ;
Η χώρα μας βγήκε πολύ πρόσφατα από την οικονομική κρίση 
στην οποία είχε βυθιστεί για  μια δεκαετία περίπου. Τόσο 
το προσωπικό όσο και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός του 
συστήματος υγείας «γέρασε» σε αυτό το διάστημα, χωρίς 
να υπάρξει η ανάλογη ανανέωση υλικών και ανθρώπινων 

πόρων. Οι ιθύνοντες το γνώριζαν πολύ καλά αυτό και ήξε-
ραν τον όλεθρο στον οποίο θα οδηγούσε αυτή η πανδημία, 
αν συνέβαινε να υπάρξει απότομη και μη προβλέψιμη ή μη 
ελεγχόμενη εισροή ασθενών στο σύστημα υγείας, που στην 
πράξη θα κατέρρεε, όπως συνέβη σε άλλες χώρες της δύσης 
με συστήματα υγείας καλύτερα και σαφώς πιο οργανωμένα 
από το δικό μας. 
Όταν ο υπόλοιπος κόσμος ευημερούσε το Ελληνικό Εθνικό 
Σύστημα Υγείας είχε αποστραγγιστεί, έμεινε υποστελεχω-
μένο και υποχρηματοδοτούμενο. Έτσι, στην δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης, απόρροια των μνημονίων , όλο το νοση-
λευτικό προσωπικό αναγκάστηκε να μάθει να εργάζεται σε 
συνθήκες οριακές, ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας 
και να διαχειρίζεται τόσο το ελάχιστο υλικό που διέθετε όσο 
και τις εφεδρείες του, σωματικές και ψυχικές, με σύνεση. Και 
αυτός κατά την άποψή μας ήταν ένας ακόμα λόγος που αντα-
ποκριθήκαμε με επιτυχία στις δυσκολίες που κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε. Το ΕΣΥ, λοιπόν και οι εργαζόμενοί του 
υπερβάλλοντας εαυτόν, στάθηκαν όρθιοι και κατά γενική 
ομολογία πιο πάνω από το ύψος των περιστάσεων.
Με την εμφάνιση του ιού ελήφθησαν κάποια έκτακτα 
μέτρα, τα θεωρείτε επαρκή για την αντιμετώπιση της επι-
δημίας;
Ευτυχώς, η Ελλάδα διαθέτει άριστο επιστημονικό προσω-
πικό που συμβούλεψε ορθά την πολιτική ηγεσία για τις απαι-
τούμενες ενέργειες. Εκτός όμως από το επιστημονικό προ-
σωπικό, τούτη την κρίσιμη ώρα είχαμε την τύχη να βρίσκο-
νται σε θέσεις καίριες οι κατάλληλοι άνθρωποι σε όλο το 
φάσμα του Δημόσιου Τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
ληφθούν άμεσα έγκαιρα τα αναγκαία και σκληρά μέτρα από 
την Πολιτική μας Ηγεσία. Έτσι δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος 
στη χώρα μας να ετοιμαστεί και να εξοπλιστεί κατάλληλα, να 
υπάρξει γρήγορη εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπι-

κού το οποίο αξιοποίησε και τη διεθνή επιστημονική γνώση 
που εν τω μεταξύ αποκτήθηκε και έτσι δεν χρειάστηκε ως 
τώρα να θρηνήσουμε εκατόμβες νεκρών.
Πως είναι η ζωή μιας οικογένειας που και οι δυο γονείς 
είναι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας;
Δύσκολη και εξαιρετικά ψυχοφθόρα από πολλές απόψεις! 
Όπως γνωρίζετε, ως υγειονομικό προσωπικό εμείς βρεθή-
καμε από την πρώτη στιγμή στο μάτι του κυκλώνα. Όταν 
όλοι διατάχτηκαν  να μείνουν σπίτι, σε εμάς οι άδειες ανα-
κλήθηκαν και απαγορεύτηκαν από τον Φεβρουάριο και η 
άδεια ειδικού σκοπού για την φύλαξη ανήλικων τέκνων και 
για τους συναδέλφους που ανήκουν οι ίδιοι στις ευπαθείς 
ομάδες, χορηγήθηκε μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ενώ τα 
παιδιά των συμπολιτών μας απολαμβάνουν αυτό τον καιρό 
τους γονείς τους στο σπίτι, τα δικά μας, μας βλέπουν ελάχι-
στα καθημερινά και βρισκόμενους σε κατάσταση ψυχικής 
και  σωματικής εξουθένωσης, ανήμπορους να τα βοηθή-
σουμε στην δύσκολη κατάσταση του εγκλεισμού, στο διαδι-
κτυακό σχολείο και την αρνητική ψυχολογία που και τα ίδια 
έχουν αυτό τον καιρό, με όσα συμβαίνουν γύρω τους, αλλά 

και στο σπίτι. 
Επιπλέον ζούμε μόνιμα μέσα στο φόβο να μην μεταφέρουμε 
στο σπίτι τον ιό και κολλήσουμε την υπόλοιπη οικογένεια. 
Εμείς αυτό το διάστημα αναγκαστήκαμε να «χωρίσουμε» ως 
ζευγάρι για να προφυλάξουμε ο ένας τον άλλο. Ο Νίκος μένει 
μέσα στο νοσοκομείο νυχθημερόν σε κοιτώνα που του έχει 
παραχωρηθεί από τη Διοίκηση επειδή η κλινική του νοση-
λεύει ύποπτα κρούσματα του ιού και έχει αυξημένες πιθα-
νότητες να μολυνθεί. Ουσιαστικά βρίσκεται σε αυτοαπομό-
νωση. Εγώ, αν και ανήκω στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
λόγω αυτοάνοσου και καρδιολογικού προβλήματος, συνε-
χίζω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά καθημερινά και να έχω 
επιπλέον την φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού χωρίς 
καμία βοήθεια από πουθενά, έχοντας διπλό το φόβο του τι 
θα συμβεί τόσο με τη δική μου υγεία όσο και με τα παιδιά αν 
νοσήσω και εγώ.
Όπως καταλαβαίνετε, πράγματα που για τον πολύ κόσμο 
είναι αυτονόητα, εμείς τα στερούμαστε. Και το κάνουμε με 
πλήρη γνώση και αυτοθυσία αφού το επάγγελμα που επι-
λέξαμε απαιτεί αυταπάρνηση και προσφορά στον πλησίον. 
Στεναχωριόμαστε πολύ λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν 
ανεγκέφαλοι μεταξύ των συμπολιτών μας, που με τις αλό-
γιστες ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο ό,τι καλό έχουμε 
πετύχει όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους και τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους. Ενέργειες που αυτές 
τις μέρες μπορεί να επαναφέρουν σε υψηλά επίπεδα τη δια-
σπορά του ιού, να θέσουν σε κίνδυνο τις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού και να καθυστερήσουν την άρση των απαγορεύ-
σεων κυκλοφορίας και εργασίας.
Περιγράψτε μας μέσα από αυτό το διάστημα της πανδημίας 
από τον cov-19κάποια περιστατικά ή ανθρώπινες ιστορίες 
που έμειναν ανεξίτηλα στην μνήμη σας από συμπεριφορές 
ασθενών ή συγγενών τους κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους.

Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια 
ειδικά περιστατικά. Θα μιλήσει γι’ αυτά ο 
σύζυγος μου. Θα προσπαθήσω να σας μετα-
φέρω περιγράφοντας με όσο λιγότερες λέξεις 
μπορώ την λειτουργία του συστήματος μέσα 
από τη θέση ευθύνης την οποία κατέχω. Την 
θέση όλων όσοι αυτές τις μέρες κληθήκαμε 
να ηγηθούμε και να συντονίσουμε τις ενέρ-
γειες διαλογής ασθενών, τις εφημερίες στα 
Τμήματα Επειγόντων και την διακίνηση ασθε-
νών μέσα από αυτά, αλλά παράλληλα και την 
λειτουργία των Τμημάτων ευθύνης μας, των 
Τομέων και της Διεύθυνσης του Νοσοκο-
μείου αλλά και τον προεξέχοντα ρόλο του 
Τομέα Ελέγχου λοιμώξεων που ήταν επι-
κεφαλής της όλης προσπάθειας στο Λαϊκό 
Νοσοκομείο, ένα από τα ιστορικότερα νοσο-
κομεία της πατρίδας μας.
Διαθέσαμε ατέλειωτες ώρες σε εκπαίδευση 
και ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων 

(ιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού και διοικητικού προσω-
πικού), ασθενών και συνοδών. Ατέλειωτες ώρες σε κυνήγι 
μαγισσών και κονδυλίων για την απόκτηση και διατήρηση 
αποθεμάτων σε απολυμαντικά, μάσκες και γενικότερα μέσα 
ατομικής προστασίας και μηχανήματα. Να προβλέψεις για 
όλα: λάθη, παραλήψεις, ανεπάρκειες του συστήματος, πράγ-
ματα που μπορεί να στραβώσουν, να προλάβεις, να διορ-
θώσεις, να καλύψεις, να ενημερώσεις, να παρηγορήσεις, να 
βοηθήσεις όπου μπορείς και εσύ, να νοσηλεύσεις, να θερα-
πεύσεις… Γι΄ αυτό θέλω να πω ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ και ένα 
ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς, σε όλο το προσωπικό 
των νοσοκομείων, που ο καθένας από το μετερίζι του και 
έχοντας κάνει τις δικές του θυσίες και κουβαλώντας το δικό 
του σταυρό, βοήθησε να σταθεί όρθιο το Εθνικό Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας που τόσο έχει κατηγορηθεί και βληθεί. Αλλά 
και σε όλους αυτούς που συντέλεσαν ώστε σήμερα η Ελλάδα 
μας να είναι παράδειγμα προς μίμηση για την καλή της πρα-
κτική σε όλο τον κόσμο. 
Εγώ Προΐσταμαι κλινικής η οποία μετασχηματίστηκε σε 

Πανδημία COV-19
Ματιά στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας
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Ε
πί τέσσερα περίπου χρόνια πε-
ριμέναμε την έκδοση της δικα-
στικής απόφασης, η οποία θα 
έπρεπε να έλυνε τις μεταξύ των 

Διοικήσεων του Ελληνοκαναδικού Κο-
γκρέσου και των Επαρχιακών Κογκρέ-
σων, κυρίως εκείνων του Κεμπέκ και 
της Βρετανικής Κολομβίας (B. C.).
 Kαι επί τέλους εκδόθηκε η απόφαση, η 
οποία αν κρίνουμε από τους πανηγυρι-
σμούς που εκφράζονται μέσω των ανα-
κοινώσεων των δύο Κογκρέσων και οι 
δύο πλευρές …νίκησαν.
Την περασμένη εβδομάδα,  σχολί-
ασε την απόφαση αυτή ο συνεργάτης 
μας κ. Γεώργιος Καρύδης, ο οποίος 
παρομοιάζον τας την αν τ ιπαράθεση 
μεταξύ των δύο Κογκρέσων με τον 
άκαρπο και καταστροφικό Πελοπον-
νησιακό πόλεμο, ως υπότιτλο του κει-
μένου είχε βάλει το πολύ πετυχημένο 
«Αντάμα τα διαβάζουμε και διαφορε-
τικά τ’ ακούμε» αφού μέσω των Δελ-
τίων Τύπου που εξέδωσαν και τα δύο 
Κογκρέσα και οι δύο πλευρές πανηγύ-
ριζαν.
Την περασμένη εβδομάδα, ε ίχαμε 
δημοσιεύσει και τις δύο ανακοινώσεις, 
μέσω των οποίων, επαναλαμβάνω και 
οι δύο πλευρές πανηγύριζαν.
Προσωπικά το 2016, είχα ασχοληθεί 
επί μακρόν στα του Κογκρέσου  και 
είχα ασκήσει δριμύτατη κριτική κατά 
της Διοίκησης του Εθνικού, Πρόεδρος 
του οποίου τότε ήταν ο κ. Γεώργιος 
Μάνιος.
Τότε αφού υπενθύμιζα ότι στον πρό-
λογο του καταστατικού του το Εθνικό 
Κογκρέσο αυτοχαρακτηρίζεται, ως:
«τον πρώτο μη κομματικό, κοσμικό, 
εθνικό θεσμό των Ελλήνων, των κοινο-
τήτων και των οργανώσεών τους στον 
Καναδά» και εξακολουθούν να «είναι 
αφιερωμένοι και να εργάζονται από 
κοινού για να προωθούν την δημο-
κρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
πολιτική ευθύνη, την ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια, τη πολιτ ισ τ ική πολυμορ-
φία και την οικονομική δικαιοσύνη για 
όλους τους Καναδούς,»

Συμπέραινα ότι  βρισκόταν σε κρίση και 
είχε προβεί σε απαράδεκτες πρωτο-
βουλίες. Θα υπενθυμίσω μερικές:

 ª Ετσιθελική επιμήκυνση της διάρ-
κειας της θητείας του Δ.Σ.

 ª Αποφυγή, με παραπειστικές δικαι-
ολογίες, την διεξαγωγή του Συνεδρίου 
του 2014

 ª Ετσιθελική τροποποίηση βασικών 
άρθρων καταστατικού

 ª Ετσιθελική τροποποίηση βασικών 
άρθρων των Εσωτερικών Κανονισμών

 ª Αποφυγή έστω και τυπικής παρου-
σίασης οικονομικού Απολογισμού

 ª Παρωδία εκλογικής διαδικασίας
 ª Διορισμό «δοτού» Συμβουλίου στο 

Κεμπέκ
Πολλά από αυτά απασχόλησαν το Δικα-
στήριο, το οποίο, όπως είπαμε εξέ-
δωσε την απόφαση που έγινε δεκτή με 
ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές.

Θα μαλώνουμε για το «Διά 
ταύτα…» ή θα συμφιλιωθούμε 
για τα του Συνεδρίου του Νο-
εμβρίου; 
Όπως είναι γνωστό κάθε δικαστική 
απόφαση, έχει και τα «Δια ταύτα», 
καθώς και την ερμηνεία αυτών.
Θα επιλέξω να εξε τάσω την ερμη-
νεία των «Διά ταύτα..» όπως ακρι-
βώς παρουσιάζεται  στην Ανακοίνωση 
Τύπου του Εθνικού, που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο Δρ. Θεόδωρο Χαλά-
τση και τον Δρ. Κώστα Πάπα που αυτήν 
την φορά υπογράφει ως «Αντιπρόε-
δρος – Διοίκησης και Γραμματέας.» 
Αναφέρεται λοιπόν ότι:
«Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο λει-
τουργεί με βάση του καταστατικού του 
2016.
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οκτώ 
άρθρα του Καταστατικού αυτού πρέ-
πει να υποβληθούν για τροποποίηση 
σε Γενική Συνέλευση του Ελληνοκανα-
δικού Κογκρέσου (ΕΚΚ) και ως τότε τα 
άρθρα αυτά ισχύουν βάσει του Κατα-
στατικού του 1999.
Η διαδικασία αυτή θα γίνει στην επό-
μενη Γενική Συνέλευση του ΕΚΚ που 
θα πραγματοποιηθεί στο συνέδριο του 
Μόντρεαλ το Νοέμβριο του 2020.»
Μα αυτή η παράγραφος τα λέει όλα, 
αφού αν διαβαστεί με λίγη προσοχή, 
ναι μεν αναγνωρίζεται ότι το ΕΚΚ υφί-
σ ταται και ως νομική ον τότητα και 
ουδέποτε έπαψε να υφίσταται, αλλά 
οκτώ επίμαχα άρθρα του «πρέπει να 
υποβληθούν σε τροποποίηση.»
Ως εκ τούτου σαφέστατα τονίζεται ότι  
αυτά ΔΕΝ τροποποιήθηκαν βάσει της 
νομίμου διαδικασίας, αλλά ετσιθελικά 
και με το «αποφασίζω και διατάσσω,» 
όπως έγραφα το 2016 και εγώ.
Επί πλέον σε αυτήν την παράγραφο 

αναφέρεται ότι επειδή αυτά τα άρθρα, 
δεν τροποποιήθηκαν το 2016, με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν ισχύ-
ουν. Αντ΄αυτών ρητά αναφέρεται ότι 
ισχύουν τα αντίστοιχα του Καταστατι-
κού του 1999.
Το σημαντικότερο είναι ότι βάσει της 
Δικαστικής απόφασης, προκηρύσσε-
ται η Σύγκληση ενός Νέου Συνεδρίου 
(Γενικής Συνέλευσης) που εντέλλεται 
να γίνει τον Νοέμβριο του 2020 στο 
Μοντρεάλ. Σε αυτήν τη Γ.Σ. εκτός των 
άλλων, θα αποφασιστεί αν και πως θα 
τροποποιηθούν και αυτά τα άρθρα.
Ευκαιρία λοιπόν και οι δύο πλευρές να 
σταματήσουν τις αντιπαραθέσεις, και 
να ετοιμαστούν για το προσεχές Συνέ-
δριο που βάσει της Δικαστικής απόφα-
σης θα γίνει τον Νοέμβριο του 2020 
στο Μοντρεάλ.
Επομένως, έστω και τώρα, καιρός να 
προετοιμαζόμαστε για το Συνέδριο του 

προσεχούς Νοεμβρίου, που μπορεί να 
γίνει αιτία συμφιλίωσης, ή διάλυσης 
και νέων προσφυγών στα δικαστήρια.
Θα είναι κρίμα, αν οι εμπλεκόμενοι στα 
του Εθνικού Κογκρέσου που ας μην 
ξεχνάμε ότι αυτοχαρακτηρίζεται, ως:
«ο πρώτος  μη κομματικός, κοσμικός, 
εθνικός θεσμός των Ελλήνων, των κοι-
νοτήτων και των οργανώσεών τους 
στον Καναδά» 
Και επομένως οι εκατέρωθεν ασχο-
λούμενοι με αυτό εξακολουθούν να:  
«είναι αφιερωμένοι και να εργάζονται 
από κοινού για να προωθούν την δημο-
κρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
πολιτική ευθύνη, την ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια, τη πολιτ ισ τ ική πολυμορ-
φία και την οικονομική δικαιοσύνη για 
όλους τους Καναδούς,»
Να μην σέβονται μια δικαστική από-
φαση, και «Αντάμα τα την διαβάζουν 
και διαφορετικά να την ερμηνεύουν.» 

OMOΓΕΝΕΙΑ

ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ή ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΙΚH, ΑΠΟ ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
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Μ
έσα στον κουρνιαχτό της 
πανδημίας του κοροναϊού 
, αγαπητοί συμπατριώτες , 
το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, πέρασε μια  νέα εγκύ-
κλιο, έτσι στα μουλωχτά, και πλέον τα 
ελληνόπουλα θα μαθαίνουν Αγγλικά α-
πό την Α’ (πρώτη) τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου. Ενώ από την  Ε’ (Πέμπτη) τάξη 
θα διδάσκονται και δεύτερη ξένη γλώσ-
σα , Γαλλικά ή Γερμανικά.
Δεν ξέρω  τι να κάνω, να κλάψω ή να 
χοροπηδάω από ανείπωτη χαρά.
Αλλά λυπάμαι τα ε λληνόπουλα που 
ακόμη θα ψάχνον ται να καταλάβουν 
την μητρική τους γλώσσα και οι φωστή-
ρες του Υπουργείου, χωρίς καν να τους 
ρωτήσουν τους φορτώνουν και τα 
αγγλικά στο μυαλουδάκι τους και έτσι 
λοιπόν από τα πέντε τους θα αρχίζουν 
να «Γκρίκινγκλίζουν».
Και σε μια εικοσαετία στην Ελλάδα μας 
θα υπάρχει μια νέα γλώσσα «Γκρικ-
ινγκλις’’. 
Το μόνο πλέον ερωτηματικό που παρα-
μένει είναι σε ποιά γλωσσική ιδιομορ-
φία θα την κατατάξουν.
Μάλλον στην ανύπαρκτη Ινδοευρωπα-
ϊκή, ή μαζί με την τσιγγανοσερβοαλβα-
νοβουλγαρόφωνη( σεβέρνα μακεδόν-
σκι), θα δημιουργήσουν μια νέα υπε-
ροικογένεια γλωσσών όπως π.χ. την 
Ουραλοαλαπουρνέζικη.  
Δεν ξέρω, φίλοι μου, αλλά πάρα πολλές 
φορές αναρωτιέμαι; Τους βρίσκουμε ή 
μας βρίσκουν;
Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
που άρχισαν με την μεταπολίτευση και 
συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας, είχαν 
και έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. 
Την απαξίωση της παιδείας μας και την 
κατακρεούργηση της Ελλην ικής μας 
γλώσσας.  
Θυμάστε, όλες οι κυβερνήσεις και όλοι 
οι Υπουργοί Παιδείας που πέρασαν 
ένα πράγμα είχαν στο μυαλό τους. Πώς 
να καταστρέψουν την παιδεία και την 
ελληνική γλώσσα. 
Το 1976 την Δημοτική, με τι χαρά την 
υποδεχτήκαμε. Και με την βούλα του 
κράτους ο λαός μπορούσε να εκφρα-
σ τεί με την γλώσσα του λαού, αλλά 
επε ιδή δεν ήταν επαρκής τραβού-
σαμε από τον σάκο της καθομιλουμέ-
νης καθαρεύουσας που είχαμε διδαχτεί 
για να αφοδεύσουμε γιατί ήταν αγενέ-
στατο, το να «χέσουμε».
 Και εγώ περίμενα πως και πως ότ ι, 
στην επόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση, κάποιος χαρισματ ικός Υπουρ-
γός θα πρότεινε τουλάχιστον σε δημό-
σ ια συζήτηση,  την διδασκαλία των 
Αρχαίων Ελλην ικών από την Πρώτη 

τάξη του δημοτικού.  Μα που τέτοια 
τύχη.  Αυτά γ ίνονται σε άλλες χώρες 
που θεσμοθετούν την διδασκαλία των 
Αρχαίων Ελληνικών στα σχολειά τους , 
γιατί σέβονται και αγαπούν την μητέρα 
όλων των γλωσσών.
Ενώ στην πατρίδα μας όλες οι κυβερνή-
σεις των τελευταίων πενήντα χρόνων. 
ακολουθούν την ρήση του Κίσσινγκερ 
  «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολο-
κυβέρνητος και γι΄αυτό πρέπει να τον 
πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του 
ρίζε ς. Τότε ίσως συνετ ισθεί. Εννοώ 
δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα,τη 
θρησκεία,τα πνευματικά και ιστορικά 
του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώ-
σουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυ-
χθεί...»
 Και ξέρετε τι είναι το αποκαρδιωτικό; 
Ότι  όλες αυτές οι σημαντικές εκπαι-
δευτ ικέ ς  με ταρρυθμίσε ις  γ ίνον τα ι 
χωρίς την απαραίτητη δημόσια συζή-
τηση και διαβούλευση. Ο κάθε Υπουρ-
γός, της άλφα κυβέρνησης, με τους 
εμβόλιμους γραφειοκράτες του, προ-
σθέτουν και αφαιρούν με υπουργικές 
διατάξεις το μέλλον της Ελληνικής Παι-
δείας και της Γλώσσας.
Πότε επιτέ λους οι πολιτ ικοί μας θα 
καταλάβουν ότ ι η παιδεία δεν ε ίναι 
κτήμα τους και δεν μπορούν να την 
χρησιμοποιούν λες και είναι στο παντο-
πωλείο του παππού τους.
Είμαι βέβαιος πως δεν ξεχάσατε την 
αμνημόνευτη ρήση της Κυράννας του 
ΠΑΣΟΚ πως τα αρχαία Ελληνικά είναι 
μια πεθαμένη Γλώσσα και είχε προτεί-
νει σαν επίσημη γλώσσα τα Αγγλικά. 
Και έρχεται η Κυρανίκκη και το κάνει 
πράξη. Και ο λαός σφυρίζει αδιάφορα.   
 Δεν επιτελείται μόνον λοιπόν η απαξί-
ωση και η αποκαθήλωση και η ανεπα-
νόρθωτη καταστροφή της γλώσσας μας 
από την βάρβαρη μεταχείριση των νεο-
ελλήνων και των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης, αλλά έχει και την σφραγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.
Δεν ε ίμασ τε ε νάν τ ιοι της ιδέας να 
μαθαίνουν τα παιδιά μας και μια και 
δυο ξένες γλώσσες, όπως μάθαμε και 
όλοι εμείς λίγο ή πολύ σ τα διάφορα 
φροντιστήρια. 
Αλλά έλεος όχι στην στοιχειώδη εκπαί-
δευση να μαθαίνουν τα παιδιά μας 
τρεις γλώσσες (και Τούρκικα το ανα-
κοίνωσε ο Κούλης σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη) σε βάρος των Ελληνικών.
Πρέπει να ενεργοποιηθούμε , γ ιατ ί 
αυτοί βάλθηκαν όχ ι μόνον να μας 
ξεπουλήσουν σαν κράτος αλλά και να 
μας μεταλλάξουν σαν έθνος.  

Σίμος Λεπτοκαριδης

ΓΚΡΙΚ-ΙΝΓΚΛΙΣ
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Αργοναυτική εκστρατεία
Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα

Η 
αλήθεια είναι ότι οι απόψεις της Mertz 
είναι επαναστατικές, ειδικά όσον αφο-
ρά στην Αργοναυτική εκστρατεία (Οι α-
πόψεις της Αμερικανίδας συγγραφέως 

αφορούν και στο ταξίδι του Οδυσσέα καθώς και 
στην ύπαρξη της Ατλαντίδος) ένα ταξίδι που έχει 
γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων από την 
αρχαία ήδη εποχή. Επίσης στους μελετητές είναι 
γνωστό το γεγονός, ότι αν και ο τελικός σταθμός 
άφιξης ήταν η Κολχίδα, γεγονός για το οποίο δεν 
συμφωνούν όλοι, το ταξίδι της επιστροφής είναι 
εντελώς αμφισβητούμενο και έχει διχάσει τους 
ιστορικούς. Στην αρχαιότητα, ειδικά κατά την πε-
ρίοδο της πρώιμης διατύπωσης του μύθου, δεν 
ήταν ξεκαθαρισμένο πού ακριβώς έφτασε η «Αρ-
γώ» και ο προορισμός της δεν ταυτιζόταν με την 
Κολχίδα.
Αυτά τα ερωτηματικά για εκείνο το ταξίδι υπήρχαν 
ήδη κατά την εποχή του Ηροδότου και το γεγονός 
ότι ο Πίνδαρος στην τέταρτη ωδή των Πυθιονι-
κών (462 π.Χ.) παρουσιάζει μια τελείως διαφο-
ρετική παραλλαγή του ταξιδιού είναι ένα στοιχείο 
που συναινεί στα αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
[Ό.π.(σημ. 5), τόμ. 4, 282 παρ. 3.]
Επόμενο ήταν να παρουσιασθούν αρκετές εναλ-
λακτικές εκδοχές αναφορικά με το ποια πορεία 
ή διαδρομή ακολούθησε η «Αργώ» στην επι-
στροφή της. Η κάθε θεωρία συνεπάγεται κάποια 
στοιχεία που υπερβαίνουν την πραγματικότητα, 
με αποτέλεσμα το ταξίδι αυτό, αν τελικά πραγμα-
τοποιήθηκε και δεν υπήρξε μια ποιητική αλληγο-
ρία, να είναι καλυμμένο από πέπλα μυστηρίου. Ας 
δούμε, εν συντομία, τις κυριότερες «πορείες» της 
«Αργούς».
Μια εκδοχή την θέλει να ταξιδεύει στα βόρεια της 
Αδριατικής θάλασσας, όπου οι Αργοναύτες, αφού 
διέπλευσαν τον Πάδο, έφτασαν ως τις εκβολές του 
Ίστρου (Ister) ποταμού. Ο Ίστρος, σημειωτέον ότι 
δεν πρόκειται για τον γνωστό Ίστρο (=Δούναβη) 
των αρχαίων, αλλά για έναν ασήμαντο μικρότερο 
ποταμό, έδωσε το όνομά του στην περιοχή της 
Ίστριας και ουσιαστικά πρόκειται για τον ποταμό 
που δημιούργησε σύγχυση στους ιστορικούς και 
μελετητές της Αργοναυτικής εκστρατείας. Σύμ-
φωνα με αυτή την εκδοχή, ο Άψυρτος, αδελφός 
της Μήδειας, που η τελευταία τον τεμάχισε και 
τον πέταξε στο ποτάμι, θάφτηκε, αφού συγκε-
ντρώθηκαν τα μέλη του, στις Αψυρτίδες νήσους, 
στις οποίες έδωσε το όνομά του. Οι Κόλχοι στην 
επιστροφή τους ίδρυσαν την πόλη των Πόλων, 
στη χερσόνησο Ίστρια, και – πάντα με αυτή την 
εκδοχή – οι νήσοι Πλακτές, η Σκύλα και η Χάρυ-
βδις, βρίσκονται στη Σικελία όπου εντοπίζεται και 
η χώρα των Σειρήνων, ενώ η Κολχίς ήταν η λαν-
θασμένη ονομασία της πόλης «Κολικαρία», στον 
κάτω Πάδο.
Η κλασική εκδοχή της εκστρατείας προς τον 
Εύξεινο Πόντο ως τέλος είχε την επιστροφή της 
«Αργούς» μέσω μιας διαδρομής εκ φύσεως αδύ-
νατης: ανέπλευσε τον Ίστρο (και εδώ εννοούν τον 
Δούναβη), το Σαύο και έφτασε στην Αδριατική. Ο 
Σαύος όμως δεν εκβάλλει στην Αδριατική -να πού 
εμπλέκεται ο άλλος Ίστρος- και όταν το γεγονός 
αυτό έγινε γνωστό, υπέθεσαν ότι ο Ίστρος (=Δού-

ναβης) και ο Πάδος συνδέονται με κάποιο ποτάμι, 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το πλήρωμα της 
«Αργούς» και το οποίο δεν είναι γνωστό. Η θεω-
ρία για το ποιο ήταν το ταξίδι της επιστροφής, σ’ 
αυτή την εκδοχή, ανασκευάστηκε όταν έγινε γνω-
στό πως ο Ίστρος (=Δούναβης) είναι πλωτός μόνο 
μέχρι τις Σιδηρές Πύλες και δε συνδέεται φυσικά 
με τον Πάδο.
Η υπόθεση είχε φτάσει σε αδιέξοδο δεν έμενε 
παρά να ανασκευαστεί και πάλι η διαδρομή. Τώρα 
η «Αργώ» κινείται πολύ ανατολικά. Όπως σημειώ-
νει ο R. Graves, «…υπέθεσαν ότι η Αργώ έφτασε, 
μέσω Φάση (ποταμού), στην Κασπία θάλασσα και 
από εκεί στον Ινδικό ωκεανό, απ’ όπου επέστρεψε 
μέσω του «Ωκεανού» και της Τριτωνίδας λίμνης». 
[Στο ίδιο, τόμ. 4, 316 παρ. 2.] Η εκδοχή αυτή στηρί-
χτηκε στο γεγονός ότι στον Ινδικό ωκεανό υπήρχε 
μια άλλη Κολχίδα, στην ακτή του Μαλαμπάρ, 
όπως μας παραδίδει ο Πτολεμαίος ο Ηφαιστίω-
νος (VIII,1,10), αλλά έτσι δημιουργούνται τερά-
στια ερωτηματικά, που αφορούν τις γεωγραφικές 
γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, για μια περιοχή 
που υποτίθεται ότι ήταν παντελώς άγνωστη σ’ 
αυτούς, στα χρονολογικά πλαίσια του ταξιδιού 
της «Αργούς». [Ο πρώτος Έλληνας που εξερεύ-
νησε αυτές τις απόμακρες περιοχές ήταν ο Σκύ-
λαξ ο Καρυανδεύς, που κατ’ εντολήν του Δαρείου 
του Υδάσπους περιέπλευσε το 500 π.Χ. τις ακτές 
του σημερινού Ινδικού ωκεανού έως τον Περσικό 
κόλπο. Πολλοί ταυτίζουν αυτόν το Σκύλακα με 
έναν νεότερό του ο οποίος έχει την ίδια επωνυ-
μία και υπάρχει σχετική φιλολογική σύγχυση. βλ. 
Χρ.Δ. Λάζος, «Ναυτική Τεχνολογία στην Αρχαία 
Ελλάδα», Αίολος, Αθήνα 1996, 206-207].
Πάντως το γεγονός της ύπαρξης Κολχίδας στην 
ακτή του Μαλαμπάρ είναι αξιοπερίεργο από μόνο 
του και πιθανότατα πρόκειται για μύθευμα. Μπο-
ρεί όλη αυτή η αντίφαση για την ύπαρξη ή όχι 
μιας Κολχίδας στην περιοχή εκείνη, καθώς και 
το αφύσικο της πορείας, με την έννοια του αδύ-
νατου να πραγματοποιηθεί – π.χ. πώς από την 
Κασπία ένα σκάφος σαν την «Αργώ» έφτασε στον 
Ινδικό ωκεανό; – να ήταν η αιτία που η εκδοχή 
αυτή αμφισβητήθηκε πολύ σύντομα για να αντι-
κατασταθεί με μια άλλη το ίδιο γοητευτική, αλλά 
και περισσότερο αληθοφανή, για την πραγματο-
ποίηση αυτού του ταξιδιού. [Στο σημείο αυτό ανι-
χνεύοντας τη βαθειά προϊστορία και φτάνοντας 
σε οριακές εκδοχές, μήπως θα πρέπει να υποθέ-
σουμε ότι αυτή η «Ινδική» Κολχίδα ήταν απότο-
κος του πανάρχαιου ταξιδιού του Διόνυσου στην 
Ινδία; Ο Έλληνας ποιητής Νόννος ο Πανοπολίτης, 
ο σπουδαιότερος επικός της όψιμης αρχαιότητας 
(έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα), στο έργο του «Διονυ-
σιακά» (48 βιβλία, 21000 στίχοι) περιέγραψε με 
γλαφυρότητα και λεπτομερειακά τη νικηφόρα 
εκστρατεία του θεού Διόνυσου στις Ινδίες. Βλ. W. 
Dindorf, «Historici Graeci Minores» I (Teubner 
1870) 473-478, C. Muller, «Fragmenta Historicum 
Graecorum» IV (1885), 178-180. Επίσης το ενδι-
αφέρον άρθρο του Γεωργ. Γεωργαλά, «Προϊστο-
ρική εξάπλωσις Ελλήνων ως τις Ινδίες», Δαυλός 
171, Μάρτ. 1996, 10327-10330.]

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

Audi Uptown.
The Finest Cars. The Finest Service.

 
  

 
 

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

Division of DFC Auto Group

We’re here to help you.

Here’s how:

• Enhanced Loyalty Rate
   Reduction on all models.

• 3 monthly payments deferred
   when you Finance a new Audi.

• 3 Lease payments waived.

With up to 2% Lease & Finance 
rate reductions.

• + Loyalty cash bonuses 
    on all 2019’s.

On every model, up to $2,000 more.

No interest, no payments for 90 days. 

On all in-stock 2019 models.

• No-Charge Audi Care
When you Lease any 2020 model.

><

© 2020 Audi Canada. Loyalty rate reduction is combinable with current offers.Loyalty bonus credits vary by model with at least $500 available. Payment deferral program available throughAudi Finance. Payment waiver up to a 
maximum amount.

Lease ending? Need a new Audi now?
Shop online at audiuptown.com
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Ονομάζομαι Γιώργος Χριστόπουλος 
και είμαι ο φαρμακοποιός στο 
φαρμακείο “Apollon Pharmacy” (698 
Danforth Avenue, Toronto). Σήμερα 
θα μιλήσουμε για τις διαγνωστικές 
εξετάσεις που γίνονται για τον 
κορωνοϊό ιό.

Τ
ο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ενημε-
ρώνει το κοινό με 23 επίκαιρες ερωτή-
σεις και απαντήσεις για τις διαγνωστι-
κές εξετάσεις που γίνονται για τον νέο 

κορονοϊό SARS-CoV-2
1. Τι σημαίνει COVID-19 και τι SARS-CoV-2;
SARS-CoV-2 είναι το επίσημο όνομα του νέου 
κορονοϊού ενώ COVID-19 ονομάζεται η νόσος 
την οποία προκαλεί ο ιός αυτός.
2. Σε ποιους πρέπει να γίνονται εξετάσεις;
Oι εξετάσεις για τη νόσο COVID-19 πρέπει 
να γίνονται κατά προτεραιότητα σε ασθενείς 
με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια και οι οποίοι 
ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:
α) νοσηλεύονται
β) φιλοξενούνται σε μονάδες ηλικιωμένων,
γ) είναι μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού,
δ) είναι άτομα ηλικίας >70 ετών,
ε) είναι άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα 
όπως χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνιο καρ-
διαγγειακό νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, 
σοβαρή ανοσοκαταστολή.
3. Πού χρησιμεύουν οι εξετάσεις για τον 
SARS-CoV-2
* Στην ειδική ανίχνευση του ιού αυτού με 
σκοπό την έναρξη, τροποποίηση ή τερματι-
σμό της θεραπείας/νοσηλείας.
* Στην απομόνωση των ατόμων που βρέθηκαν 
θετικοί στο SARS-CoV2 (στη φάση της πανδη-
μίας στη χώρα μας ήδη υπάρχει απαγόρευση 
γενικής κυκλοφορίας)
 * Σε μελέτες της συχνότητας της νόσου στον 
πληθυσμό
4. Ποιες εξετάσεις διαθέτουμε για τη διά-
γνωση του ιού;
* Ανίχνευση και ταυτοποίηση του ίδιου του 
ιού με μοριακή μέθοδο
 * Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων έναντι του 
ιού με κλασική ορολογική μέθοδο
* Ταχέα διαγνωστικά τεστ, τα οποία μπορούν 
να ανιχνεύσουν τον ιό, ή τα ειδικά αντισώματα 
έναντι του ιού, τα οποία όμως δεν διαθέτουν 
την αξιοπιστία των παραπάνω μεθόδων.
5. Τι είναι και πώς γίνεται η μοριακή μέθοδος;
Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η μοριακή 
αποτελεί την πιο έγκυρη μέθοδο για τη διά-
γνωση του νέου κορονοϊού και είναι ευρέως 
γνωστή ως PCR («πι-σι-άρ») πραγματικού 
χρόνου. Για την εξέταση γίνεται λήψη υγρού 
από τη μύτη ή το φάρυγγα με στειλεό που 
μοιάζει με μακριά μπατονέτα. Το δείγμα μπαί-
νει σε κατάλληλο φιαλίδιο και στέλνεται στο 
εργαστήριο, όπου ελέγχεται για την παρου-

σία του ιού μέσω της ανίχνευσης του γενετι-
κού υλικού (RNA) του ιού. Αυτό γίνεται με την 
μέθοδο PCR πραγματικού χρόνου, στην οποία 
το γενετικό υλικό του ιού πολλαπλασιάζεται 
(όπως αντίστοιχα γίνεται όταν κάνουμε πολ-
λές φωτοτυπίες) και έτσι μπορεί να ανιχνευθεί 
στα ειδικά μηχανήματα.
6. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρω-
θεί η εξέταση και γιατί πολλές φορές η εξέ-
ταση αργεί;
Από τη στιγμή που σε ένα δείγμα ξεκινά η δια-
δικασία της εξέτασης, απαιτούνται περίπου 
3 ώρες για την ολοκλήρωσή της. Όταν όμως 
το εργαστήριο δέχεται μεγάλο αριθμό δειγ-
μάτων, τότε απαιτείται αρκετός χρόνος αφε-

νός για την καταγραφή των ασθενών και αφε-
τέρου για τη διεκπεραίωση των εξετάσεων 
που πρέπει να γίνεται καθ' ομάδες ορισμένου 
αριθμού δειγμάτων. Σημαντική καθυστέρηση 
επίσης παρατηρείται μερικές φορές στην 
παραλαβή των δειγμάτων από τα νοσοκομεία, 
ιδίως από όσα είναι εκτός Αθηνών.
Υπάρχουν γρήγορα μοριακά τεστ;
Βεβαίως, αλλά γι' αυτά υπάρχουν ειδικές ερω-
τήσεις παρακάτω.
7. Πόσο αξιόπιστη είναι η μοριακή μέθοδος;
Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος που διαθέ-
τουμε σήμερα για τη διάγνωση του νέου 
κορονοϊού. Όμως η μοριακή εξέταση, όπως 
και κάθε εξέταση έχει αδυναμίες. Για παρά-
δειγμα, η μοριακή μέθοδος μπορεί να είναι 
αρνητική σε άτομα χωρίς εμφανή συμπτώ-
ματα που έχουν, ωστόσο, μολυνθεί από τον 
ιό και ενδεχομένως να αναπτύξουν τη νόσο 
ύστερα από κάποιες μέρες. Επιπλέον, οι μορι-
ακές εξετάσεις μας δείχνουν αν κάποιος έχει 
τον ιό τώρα, αλλά δεν μπορούν να μας δεί-
ξουν αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν. Αν 
για παράδειγμα κάποιος είχε βήχα και πυρετό 
από τον κορονοϊό πριν από δύο εβδομάδες, 
μπορεί η μοριακή εξέτασή του να είναι αρνη-
τική.
8. Συναντήθηκα με ένα φίλο προ 4 ημερών, 
ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό την 
επόμενη ημέρα. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα, 

αλλά έκανα σήμερα τη μοριακή εξέταση και 
βρέθηκα αρνητικός. Μπορώ να ησυχάσω;
Όχι. Σε άτομα χωρίς συμπτώματα και ιδιαί-
τερα τις πρώτες ημέρες μετά από επαφή με 
κρούσμα, η μοριακή εξέταση μπορεί να είναι 
αρνητική, ενδέχεται όμως τα άτομα αυτά να 
νοσήσουν αργότερα.
9. Τι είναι οι ορολογικές εξετάσεις; Τι είναι τα 
IgM και τι τα IgG αντισώματα που ανιχνεύ-
ουμε στις ορολογικές εξετάσεις;
Με τις εξετάσεις αυτές ελέγχουμε εάν υπάρ-
χουν αντισώματα έναντι του νέου κορονο-
ϊού στο αίμα ενός ατόμου και σπανιότερα σε 
άλλα δείγματα όπως το σάλιο. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ορολο-

γικές εξετάσεις θεωρούνται βοηθητικές και 
όχι κύριες εξετάσεις για τη διάγνωση του νέου 
κορονοϊού.
Τα κυριότερα αντισώματα που παράγει ο 
ανθρώπινος οργανισμός έναντι των μικρο-
βίων είναι δύο ειδών: τα IgG («άι-τζι-τζι») 
και τα IgM («άι-τζι-εμ»). Tα IgM αντισώματα 
παράγονται τις πρώτες ημέρες από την έναρξη 
των συμπτωμάτων και συνήθως παραμένουν 
στον οργανισμό για 1-2 μήνες. Τα IgG αντισώ-
ματα εμφανίζονται στο αίμα λίγο αργότερα 
από τα IgM και συνήθως παραμένουν στον 
οργανισμό για αρκετά χρόνια.
10. Αν έχω περάσει λοίμωξη από τον νέο 
κορονοϊό και βρεθώ θετικός για αντισώματα 
σημαίνει ότι έχω ανοσία και δεν κινδυνεύω να 
ξαναπροσβληθώ από τον ιό;
Ναι, από ό,τι γνωρίζουμε η λοίμωξη από τον 
κορονοϊό αφήνει ανοσία με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις. Δεν γνωρίζουμε όμως για πόσο χρόνο 
διατηρείται η ανοσία.
11. Μπορούμε με τις ορολογικές εξετάσεις να 
διαπιστώσουμε αν ένα άτομο που εκδηλώνει 
τώρα βήχα και πυρετό έχει προσβληθεί από 
το νέο κορονοϊό;
H παρουσία θετικών IgM αντισωμάτων χωρίς 
την παρουσία IgG αντισωμάτων τις πρώτες 
ημέρες από την έναρξη πυρετού και βήχα 
μπορεί να σημαίνει ότι τα συμπτώματα οφεί-
λονται στον νέο ιό. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή 
διασποράς του ιού. Εάν το τεστ γίνει τις πρώ-
τες 5 ημέρες από την εμφάνιση των συμπτω-
μάτων μπορεί να είναι αρνητικό διότι ο οργα-
νισμός δεν έχει προλάβει να παράξει αντισώ-
ματα.
12. Δεν είχα τους τελευταίους μήνες ποτέ βήχα 
και πυρετό. Μπορώ με τις ορολογικές εξετά-
σεις να δω αν έχω περάσει ασυμπτωματικά 
λοίμωξη από το νέο κορονοϊό (COVID-19);
Αν δεν έχετε εκδηλώσει τους τελευταίους 
μήνες συμπτώματα και είσαστε θετικός στα 
αντισώματα, τότε είναι πιθανόν να έχετε έρθει 
σε επαφή με άτομο που είχε τον ιό χωρίς να 
το έχετε καταλάβει. Πρέπει όμως να έχουμε 
υπόψη ότι υπάρχει και η πιθανότητα ένα 
θετικό τεστ αντισωμάτων να είναι λανθασμένο 
(ψευδώς θετικό), δηλαδή να είναι θετικό το 
τεστ ενώ το άτομο δεν έχει ασθενήσει από 
COVID-19.
13. Τι σημαίνει αν τα αντισώματά μου είναι 
αρνητικά;
Ότι δεν έχετε αντισώματα έναντι του ιού και, 
επομένως, δεν έχετε έρθει σε επαφή με τον 
ιό. Προσοχή όμως, σε μερικές περιπτώσεις η 
αρνητική εξέταση δεν αποκλείει την μόλυνση 
του ατόμου από το νέο κορονοϊό (ψευδώς 
αρνητικό αποτέλεσμα), δηλαδή ενώ υπάρχει η 
νόσος το τεστ αντισωμάτων να είναι αρνητικό.
14. Σε πόση ώρα παίρνω τα αποτελέσματά 
μου από το εργαστήριο για τις ορολογικές εξε-
τάσεις;
Οι κλασικές αξιόπιστες ορολογικές εξετάσεις 
εκτελούνται σε ομάδες δειγμάτων και απαι-
τούν 1-2 ώρες για την πραγματοποίησή τους. 
Το πότε όμως θα πάρετε το αποτέλεσμα εξαρ-
τάται και από το πόσο συχνά το εργαστήριο 
εκτελεί την εξέταση.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

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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Σημειώθηκαν 86 νέα θύματα του COVID-19 σε 24 ώρες στο Οντάριο αποτελώ-
ντας πλέον ρεκόρ θανάτων στην επαρχία. Το ρεκόρ της Πέμπτης ξεπέρασε πολύ 
εύκολα το προηγούμενο ρεκόρ της Τρίτης, όπου είχαν σημειωθεί 59 θάνατοι. 
Συνολικά οι νεκροί από την πανδημία στο Οντάριο έφθασαν του 1.082. 
Παρά το μεγάλο αριθμό θανάτων, ο αριθμός των κρουσμάτων δείχνει να μειώ-
νεται. Την Τετάρτη σημειώθηκαν 459 κρούσματα, ενώ και τ ις προηγούμενες έξι 
ημέρες τα κρούσματα ήταν κάτω από 500. Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες 
τα κρούσματα είχαν σημειώσει ανοδική πορεία, πράγμα που φαίνεται πως δεν 
ισχύει αυτήν την εβδομάδα κι αυτό είναι το θετικό. 
Την Τετάρτη σημειώθηκε νέο ρεκόρ στις εξετάσεις που πραγματοποίησε η επαρ-
χία, φτάνοντας τα 12,928 τεστ σε μια ημέρα. Στόχος της επαρχίας είναι οι 14,000 
κι είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει τόσο κοντά στον αριθμό αυτό.  Σημειώ-
θηκαν επίσης 22 νέες νοσηλείες με 999 άτομα στο σύνολο να νοσηλεύονται. 233 
παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι 31 άτομα ξεπέρα-
σαν τον κίνδυνο από τις 9 Απριλίου όταν ο αριθμός είχε φτάσει σ του 264.

Νέο δραματικό ρεκόρ στο Οντάριο με 
86 νεκρούς σε μια ημέρα

Αίσιο τέλος στην απαγωγή στο 
Μπράμπτον

Μ
ία κοπέλα κάτω των 18 χρό-
νων απήχθη στην περιοχή 
του Μπράμπτον από δύο 
νεαρούς άνδρες που την 

έβαλαν με το ζόρι σε ένα μαύρο αυτοκί-
νητο το απόγευμα της Τετάρτης.  Συγκεκρι-
μένα η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή 
Continental Road και Brisdale Drive γύρω 
στις 5 καθώς περαστικοί είδαν μια κοπέλα 
να μπαίνει με το ζόρι σε ένα μαύρο 
αυτοκίνητο. Ως τις 3 τα ξημερώματα της 
Πέμπτης οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει 

να αναγνωρίσουν την κοπέλα που απή-
χθη, ωστόσο, το όνομα της δεν μπορεί να 
δοθεί στην δημοσιότητα. Λίγο αργότερα 
η αστυνομία συνέλαβε τους δράστες, δύο 
νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 και 19 ετών. 
Δεν θεωρείται πως στην υπόθεση υπάρ-
χει ανάμειξη άλλου δράστη. Τα κίνητρα 
της απαγωγής δεν έχουν γίνει ακόμη γνω-
στά, ωστόσο, οι αρχές ευχαριστούν τους 
πολίτες που έσπευσαν αμέσως να ειδο-
ποιήσουν την αστυνομία κι κατά τη διάρ-
κεια της έρευνας έδιναν πληροφορίες.

Ο 
αριθμός είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στα σχεδόν 146 δισεκατομμύρια 
δολάρια για τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει ως βο-
ήθεια για να μετριάσει τις επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις από την πανδη-
μία, τις εκτιμώμενες μειώσεις στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας και 

την τιμή του πετρελαίου που παραμένει πολύ κάτω. 
Η έκθεση του προϋπολογισμού από τον υπεύθυνο, κ. Yves Giroux, υποθέτει ότι το πραγ-
ματικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 12 τοις εκατό φέτος και θα συμβάλει στην αύξηση του 
ομοσπονδιακού χρέους προς ΑΕΠ στο 48,4 τοις εκατό. Ο δείκτης του χρέους θα μπορούσε 
να συνεχίσει να αυξάνεται εάν ορισμένα από τα μέτρα έκτακτης βοήθειας παραταθούν ή 
καταστούν μόνιμα.
Ο Giroux θεωρεί ότι ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον δαπάνες εάν η κατάσταση παρα-
μείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο. Η έκθεσή του αναφέρει ότι 
οι εκτιμήσεις είναι ένα πιθανό σενάριο εάν τα τρέχοντα μέτρα για τη δημόσια υγεία παρα-
μένουν.

$252 δις αναμένεται να είναι το 
ομοσπονδιακό έλλειμα μετά το 

τέλος της πανδημίας

Ο
ι αρχές ανακοίνωσαν πως έ-
νας 80χρονος άνδρας παρε-
νόχλησε σεξουαλικά μια γυ-
ναίκα σ το κέν τρο του Τορό-

ν το την Τετάρτη το βράδυ. 
Συγκεκριμένα η ασ τυνομία κλήθηκε 
γύρω σ τ ις 7:30μμ την Τε τάρτη σ την 
περιοχή Lower Spadina Avenue και 
Queens Quay West γ ια ένα περισ τα-
τ ικό  σ ε ξ ουα λ ική ς  πα ρε νόχ λ ησ ης . 
Από την έρευνα κατ έ ληξαν σ το ότ ι 
ο άνδρας προσπάθησε να πιάσε ι το 
χέρι της κοπέλας γ ια να την χαιρετή-
σε ι.  Εκε ίνη τον προε ιδοποίησε πως 
αυτό δεν επιτρέπεται λόγω της παν-
δημίας  κα ι  καλύ τ ερα να με ίν ε ι  σ ε 

απόσταση. Εκείνος σ την συνέχεια την 
παρενόχλησε σεξουαλικά. 
Ο 80χρονος Sadetin Kopliku συνελή-
φθη, κρατείται και κατηγορείται γ ια 
σεξουαλική παρενόχληση. 
Η Ασ τυνομία θεωρεί πως υπάρχουν 
κ ι άλ λα θύματα και καλε ί οποιοδή-
ποτε έ χε ι πληροφορίε ς να έρθε ι σε 
επικοινωνία μαζί τους.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί 
πως τα δικαστήρια έχουν παγώσει τ ις 
ήδη υπάρχουσε ς υποθέσε ις  ως την 
1η Ιουνίου τουλάχισ τον με αποτέλε-
σμα κάθε νέα υπόθεση να χρειασ τεί 
περισσότερο χρόνο ως την εκδίκαση 
της.

80χρονος κατηγορείται για 
σεξουαλική παρενόχληση 
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ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τ
απεινά και ευλαβικά θα στρέψωμε 
και εμείς σήμερα τη σκέψη μας και 
την καρδιά μας για να εξηγήσουμε 
και να νιώσουμε, γιατί Ο Κύριος έ-

καμε τόση τιμή στις Μυροφόρες και ποιό 
είναι το πολύτιμο δίδαγμα που μας δίνουν 
με το παράδειγμα και τη ζωή τους. Οι Μυ-
ροφόρες γυναίκες τιμήθηκαν τόσο πολύ 
για την μεγάλη αγάπη και αφοσίωση στον 
Κύριον. Αυτές οι άγιες γυναίκες ενίκησαν 
τον φόβο του Θανάτου. Ξεπέρασαν τη φυ-
σική αδυναμία της γυναίκας με ηρωϊσμό. 
Δεν φοβήθηκαν τους πονηρούς Φαρισαί-
ους, τα αμαρτωλά Συνέδρια, τους αδίστα-
κτους άρχοντες. Δεν σκέφτηκαν τους κιν-
δύνους στο σκοτάδι και στην ερημιά, ού-
τε τους ληστές ούτε τους στρατιώτες της 
κουστωδίας και τον σκληρό ρωμαϊκό νό-
μο. Αγάπησαν πολύ τον Κύριον και τις α-
ντάμειψε γενναία. Επόνεσαν πολύ και τους 
πλημμύρισε από Χαρά. Επότισαν τη γη με 
δάκρυα και ανοίχτηκαν στην ψυχή τους οι 
καταράκτες της θείας χάριτος. Έδειξαν αυ-
τοθυσία και βρήκαν στέφανα δόξας. Επέ-
ρασαν ώρες αγωνίας και ευρήκαν απέρα-
ντη χαρά και ευτυχία. 
Δεν μπορούσε να υπάρξη ωραιότερος 
χαιρετισμός απο την προσλαλιά <<Χαί-
ρετε>>. Στις Μυροφόρες απευθύνει το 
<<χαίρετε>>. Η γυναίκα έχει περισσό-
τερη ανάγκη από χαρά για να γίνεται πηγή 
χαράς. Η γυναίκα (Εύα), έδιωξε τη χαρά με 
την πτώση, η γυναίκα (Θεοτόκος) ακούει 
το <<χαίρετε>>, για να ξαναφέρη την 
αληθινή και αναντικατάστατη χαρά στον 
πονεμένο κόσμο. Η Παναγία Μητέρα του, 
πρώτη Μυροφόρα είχε μεγαλύτερο δικαί-
ωμα να ακούση το <<χαίρετε>>, για να 
σβύση την οδύνη της μάνας, καθώς η ρομ-
φαία του πόνου είχε ξεσχίσει την καρδιά 
της την ώρα του σταυρού. Στάθηκαν κοντά 
στον σταυρό του, τον βλέπουν τώρα ανα-
στημένον. Εκείνες έμειναν κοντά στο μαρ-
τύριό του, τώρα χαίρονται την ευλογία 
του. Στις γυναίκες απλώνει τη χαρά γιατί η 
γυναίκα θλίβεται περισσότερο, πονεί και 
στενάζει. Σε λίγο που θα συναντήση τους 
Αποστόλους στο υπερώον θα τους χαιρε-
τήση με το <<ειρήνη υμίν>>. 
Οι άνδρες έχουν περισσότερη ανάγκη 
από ειρήνη γιατί είναι πολεμικοί, σκληροί 
και ταραγμένοι μέσα στη βιοπάλη, στους 
πολέμους, στην ακαταστασία και την 
κακία του κόσμου. Οι Μυροφόρες γυναί-
κες έγιναν Απόστολοι των Αποστόλων. 
Θα είναι πάντα ο τύπος και ο κανόνας των 
πραγματικών Μυροφόρων κάθε εποχής. 
Δεν είναι τυχαίον ότι η Εκκλησία ώρισε 
την τρίτη Κυριακή από το Πάσχα, σαν 
ξεχωριστό και επίσημο τον εορτασμό των 
αγίων Μυροφόρων γυναικών. Η Εκκλησία 
τις τιμά με βαθύ σεβασμό για την αγάπη, 

την αυταπάρνηση, τον ηρωϊσμό. Ο Θεός 
τις εδόξασε, οι γενεές των πιστών τις προ-
σκυνούν , ολόκληρος ο κόσμος τις θαυ-
μάζει, το Ευαγγέλιο τις εγκωμιάζει και 
η ιστορία τις αποθανατίζει και μένουν 
πάντα τύπος και υπογραμμός αληθινής 
αγάπης. Μυροφέρες της αγάπης του Θεού 
και των ανθρώπων πρέπει να είναι όλες 
οι γυναίκες του κόσμου. Να είναι ο ευλο-
γημένος ειρηνικός στρατός που θα δίνη 
τη μάχη στην υπηρεσία της αγάπης, εξω-
πλισμένος με την πίστη στον Αναστημένο 
Χριστό και με τη βαθειά αγάπη στον πονε-
μένον άνθρωπο. Χαρίστε στον Σωτήρα και 
Λυτρωτή την καρδιά σας και διακηρύξτε 
το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού 
και του πεσμένου ανθρώπου. Η ζωή είναι 
πλημμυρισμένη από πόνο και έχει ανάγκη 
από παρηγοριά, από χαρά. Όλος ο κόσμος 
είναι γεμάτος από πονεμένους, απόκλη-
ρους, δυστυχισμένους, αδικημένους και 
κατατρεγμένους. Κάνετε να ανθίση το 
γέλιο στα μαραμένα χείλη τών ορφανών 
και απροστάτευτων. 
Φέρετε τη χαρά στα σπίτια, στους συζύ-
γους, στα παιδιά. Θα είναι τα πολυτιμό-
τερα μύρα ο αγώνας σας να φέρετε ψυχές 
κοντά στον Χριστόν. Τιμήσετε τον εαυτό 
σας με σεμνότητα. Η τιμή είναι το πλυ-
τιμότερο μύρο που μπορείτε να φέρετε 
στον Χριστόν. Η καρδιά σας είναι πλα-
σμένη να αγαπά και το έργο της καλω-
σύνης, της φιλανθρωπίας και της ηθικής 
καθαρότητας είναι στα χέρια σας. Ακο-
λουθίσετε τις πρώτες Μυροφόρες και 
φέρετε στον νεκρό και αποστατημένο 
κόσμο το μήνυμα της πνευματικής και 
ηθικής αναστάσεως. Τρέξτε όπου υπάρ-
χουν δάκρυα, πόνοι και στεναγμοί από τις 
φτωχικές καλύβες ως τα λαμπερά παλά-
τια. Μην αργείτε. <<Λίαν πρωΐ>> αρχίστε 
το σωτήριο έργο σας. Η Εκκλησία, η οικο-
γένεια, η Πατρίδα, ολόκληρη η ανθρω-
πότητα, έχουν ανάγκη από άγιες Μυρο-
φόρες. Αυτός είναι ο δρόμος της τιμής και 
την δόξας, μέσα στο αβυσσαλέο χάος της 
ασέβειας και της αμαρτίας που συντρί-
βει με τόσο μίσος την ηθική και πνευμα-
τική υπόσταση και προσωπικότητα του 
ανθρώπου.
Η καρδιά της γυναίκας, είναι οπλισμένη 
με την πίστη στον Χριστόν και την αγάπη 
στον άνθρωπο, μπορεί να κάνη την γη να 
ευωδιάση απο αρετή, και να δημιουρ-
γήση ένα σωστό και ευτυχισμένο κόσμο. 
Γίνετε Μυροφόρες της αγάπης του Χρι-
στού. Το τρέξιμο κοντά στον πόνο είναι 
ο ευγενέστερος τίτλος. Η ανατροφή των 
παιδιών σας <<εν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου>> είναι η γλυκύτερη και ανεκτή-
μητη θυσία. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Elite Bakery

Seeking Cashier/Server
for part-time/full-time

Location: Scarborough, ON
Call us at (416) 754-7857 

or  email us at
elite.bakery.scar@gmail.com

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.768.3799

Μεγάλη εταιρεία στο Scarborough που 
εξυπηρετεί τη βιομηχανία παραγωγής 

τροφίμων και εστιατόρια 
ζητά εξωτερικούς τεχνικούς 

για συντήρηση επαγγελματικών 
πλυντηρίων πιάτων

Αναγκαία πείρα σε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά 
και εξυπηρέτηση πελατών, παρέχουμε εκπαίδευση

G License με καθαρό οδικό μητρώο
Χρήση εργαλείων

Καλή επικοινωνία με άπταιστα Αγγλικά (γραπτά & προφορικά)
Πλήρη απασχόληση

Μισθός: $18.50-$23.00 
ανάλογα με την εμπειρία

e: sales@magicwhite.ca 
 t: 1.800.263.9516
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Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

Καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (Το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Δικαστική απόφαση και ήθος
Γράφει ο Νίκος Τ. Παγώνης

Τ
ην περασμένη βδομάδα, μεσούσης της Μεγάλης Ε-

βδομάδας, εκδόθηκε η δικαστική απόφαση αναφο-

ρικά με την αγωγή του Ελληνικού Κογκρέσου του Κε-

μπέκ (ΕΚΚ) εναντίον του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 

(ΕΚ) δια της οποίας ζητούσε από το δικαστήριο να κηρύξει  ως  

το μόνο νόμιμο καταστατικό του ΕΚ εκείνο  του 1999, να ακυ-

ρώσει τις εκλογές του 2016 και να δηλώσει άκυρη τη δημιουρ-

γία του  Περιφερειακού Συμβούλιο του Κεμπέκ (ΠΣΚ) -που ορ-

γανώθηκε προς αντικατάσταση του Ελληνικού Κογκρέσου του 

Κεμπέκ.

Το ΕΚ, παρουσιάζοντας την υπεράσπισή του ενάντια στην 

αγωγή, υποστήριξε ότι το ΕΚΚ με το να μη καταβάλει τη συν-

δρομή  του,  απώλεσε το δικαίωμα νομικής προσφυγής, πρώτο, 

και δεύτερον, ότι η προθεσμία  υποβολής αγωγής είχε παρέλ-

θει, επιχειρήματα που και τα δύο τελικά απερρίφθησαν. 

Το δικαστήριο, εξετάζοντας την αγωγή ασχολήθηκε με τα εξής 

ερωτήματα: 1ον, κατά πόσον το καταστατικό του 2016 υιοθετή-

θηκε κανονικά (νόμιμα), 2ον, εάν η δημιουργία του  ΠΣΚ ήταν 

κανονική, 3ον, εάν οι εκλογές του 2016 διεξήχθησαν  νόμιμα  

και 4ον, τι μέτρα θα ήταν απαραίτητα να ληφθούν υπό τις 

παρούσες συνθήκες. 

Συνοπτικά η απόφαση του δικαστηρίου έχει ως εξής:

1. Το ΕΚΚ δεν είναι απλά μέλος του ΕΚ, είναι επαρχιακή οργά-

νωση προβλεπόμενη από το καταστατικό του 1999 με συγκεκρι-

μένη θέση στο οργανόγραμμα του ΕΚ. Επιπλέον, το καταστατικό 

δεν προβλέπει την υποχρέωση των επαρχιακών οργανώσεων 

να καταβάλουν συνδρομή. 

2. Το καταστατικό του 2016 δεν υιοθετήθηκε κανονικά. 

3. Η διοίκηση του ΕΚ δεν είχε το δικαίωμα τροποποίησης του 

καταστατικού. 

4. Οι αλλαγές στο καταστατικό άλλαξαν ριζικά το οργανό-

γραμμα του ΕΚ

5. Οι αλλαγές αυτές είχαν ουσιαστικές και ακραίες επιπτώσεις 

στη συμμετοχική λειτουργία του ΕΚ.

6. Η διοίκηση του ΕΚ δεν είχε το δικαίωμα ίδρυσης του ΠΣΚ, 

συνεπώς ιδρύθηκε παράτυπα και στερείται νομιμότητας και 

ισχύος.

7.  Οι εκλογές του 2016 τυπικά είναι νόμιμες, αν και η απουσία 

σημαντικού αριθμού επαρχιακών κογκρέσων και κοινοτήτων 

θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αποτελεσμάτων. 

8. Το καταστατικό του 2016 είναι πρακτικά ασύμφορο να 

κηρυχθεί άκυρο, τα οκτώ  άρθρα,  όμως, που αφαιρούν εκπρο-

σώπηση των επαρχιακών κογκρέσων και των τριών μεγάλων 

κοινοτήτων, την αποπομπή επαρχιακών κογρέσων για μη πλη-

ρωμή συνδρομής, καθώς και όλα εκείνα που τροποποιούν τη 

σύνθεση του συμβουλίου, τροποποίησης του καταστατικού και 

λοιπά διαδικαστικά είναι αντικανονικά και καταργούνται. 

9. Το ΕΚ επί σειρά ετών λειτούργησε εκτός καταστατικής νομι-

μότητας. 

10. Οι εκλογές του 2016 ήταν αντικανονικές και χωρίς τη συμ-

μετοχή σημαντικών μελών του ΕΚ.

11. Προτείνει να καταβληθεί το ποσόν των 7,000 δολαρίων 

από το ΕΚΚ  στο ΕΚ εντός εξήντα ημερών, όπως, εξάλλου, είχε  

συμφωνηθεί  κατά το παρελθόν μεταξύ των δυο οργανισμών. 

Με λίγα λόγια, όλα εκείνα που το ΕΚΚ ζήτησε από το δικαστήριο 

εγκρίθηκαν εκτός από την κατάργηση των εκλογών και τούτο 

γιατί το δικαστήριο θεώρησε ότι λόγω της λήξης της θητείας του 

συμβουλίου και αδυναμίας αντικατάστασής του από μέλη  πριν 

των εκλογών του 2016, είναι πρακτικά αδύνατο. 

Προφανώς, η δικαστική απόφαση θέτει τέρμα στη διαμάχη που 

είχε εγκύψει μεταξύ της διοίκησης του ΕΚ και σχεδόν όλων των 

επαρχιακών κογκρέσων και των μεγάλων κοινοτήτων  και προ-

σφέρει την ευκαιρία επανόδου του εθνικού οργανισμού στην 

κανονικότητα και νομιμότητα. Με μια διαφορά. Την ανακοίνωση 

του ΕΚ αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. 

Σε κάθε οργανωμένη κοινωνία απαραίτητη προϋπόθεση ομα-

λής λειτουργίας είναι η ύπαρξη ήθους και δεοντολογίας. Εκεί-

νων των κανόνων που καθορίζουν την υποχρέωση, ιδιαίτερα 

των ταγών, να ενεργούν με ευθύτητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια και 

εφαρμογή κανόνων ηθικής συμπεριφοράς. Πράγματα που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση απεδείχθησαν παντελών απόντα. 

Δυο από του αξιωματούχους του ΕΚ επέλεξαν αμέσως μετά την 

έκδοση της απόφασης- και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα- να 

προβούν σε δηλώσεις με τις οποίες έκαναν το μαύρο άσπρο, 

υποστηρίζοντας νίκη, δικαίωσή τους και απόλυτης νομιμότητας 

των πεπραγμένων τους.  Προβαίνοντας ταυτόχρονα σε λεκτι-

κές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς  εναντίον των ατόμων που 

τόλμησαν να διεκδικήσουν τη νόμιμη λειτουργία του εθνικού 

οργανισμού. 

Μια πρακτική και συμπεριφορά που όχι μόνο αντιτείνεται στην 

αλήθεια και στην πραγματικότητα, εγείρει και θέματα ήθους και 

αξιοπρέπειας ανθρώπων που πέρα  του ότι υποστηρίζουν ότι 

έχουν ταχθεί στην υπηρεσία του ελληνισμού, έχουν και μια επι-

στημονική και κοινωνική οντότητα. 

Που μάλλον, σε αυτή την περίπτωση, υποβιβάζεται από την 

έλλειψη  αρμόζουσας συμπεριφοράς.  
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LIFE

Valeriya Lapidus: 
Σαγηνεύει με τα προσόντα της

Διαθέτει μία 
εντυπωσιακή 
εμφάνιση, 
που αποτελεί 
το καλύτερο 
παράδειγμα 
του ισπανικού 
ταμπεραμέντου. 
Ο λόγος για την 
Valeriya Lapidus, 
την πανέμορφη 
μελαχρινή Ισπανίδα 
με καταγωγή από 
τη Ρωσία και το 
Ισραήλ.

Το μοντέλο είναι 25 
χρόνων και διαθέτει 
ένα καλλίγραμμο 
κορμί και όμορφο 
πρόσωπο, που δεν 
γίνεται να μην την 
χαζέψεις.

Η ίδια είναι 
ιδιαίτερα δραστήρια 
στα social media 
και συχνά ανεβάζει 
στο λογαριασμό της 
στο Instagram σέξι 
φωτογραφίες της από 
την καθημερινότητά 
της.
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Μ
ε την επέλαση του κορονοϊού και όλα 
θα αφήσει πίσω από το πέρασμά του 
κανείς δεν είναι σίγουρος το πως θα 
μοιάζει το καλοκαίρι του 2020. Αλ-

λιώς είχαμε υπολογίσει τον Αύγουστο και αλίμονο 
για το τι θα συναντήσουμε μπροστά μας.
Ο π ό τ ε  α π ο φ α σ ίσ α μ ε  ν α  θ υ μ η θ ο ύ μ ε  ε -
κε ίνα  τα  καλοκα ίρια  που ανδρωθήκαμε . 
Που τα περάσαμε αγκαλιά με  τ ις  τωρινέ ς 
α ναμν ήσ ε ι ς  μα ς  κα ι  θα  με ί νουν  χαρα γ -
μ έ ν α  σ τ ο  μ υ α λ ό  μ α ς .  Ό π ω ς  γ ι α  π α ρ ά -
δε ιγμα εκε ίνον  τον  Αύγουσ το  του  20 09.

Ή τα ν  η  εποχή  που  το  ε λ λην ικό  P l ayboy 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ α  π ε ρ ίπ τ ε ρ α  κα ι  σ τ ο 
εξώφυλ λο δε ν  θα τ ην  P laymate  20 09,  Έ -
φη Κυριάκου,  α λ λά  τ ην  Χ ρισ τ ίνα  Στ εφα -
ν ίδη.Έκπληξη.  Τόσο με γάλη που δε ν  ξ ε -
χ ν ιέ τα ι  μέ χρι  σήμερα.  Όπως φυσ ικά δε ν 
μ π ο ρ ε ί  ν α  ξ ε χ α σ τ ε ί  κα ι  η  α σ ύ λ λ η π τ η 
φ ωτογράφισ η τ ης  με λαχ ρινής  καλ λονής 
που  τ ι τ λο φ ό ρησ ε  ω ς  «Per fe c t  Ten».  Α -
π ό  τ η  μ έ σ η  ε κ π α ίδ ε υ σ η  σ τ ην  α ν ώ τ α τ η 
ηδ ον ική  με  μ ια  φ ωτογράφισ η  γ ια  δ έκα 
με  τόνο.

Οι ακατάλληλες γυμνές λήψεις της 
Χριστίνας Στεφανίδη

T
ην δεκαετία του ‘90 
ήταν ένα από τα με-
γαλύτερα ονόμα-
τα στον χώρο του 

Modeling.Αυτό που ίσως 
δεν γνωρίζαμε τότε ήταν ό-
τι ο Ζώης Σημαντήρας αν 
και τα χρόνια πέρασαν και 
εκείνος μεγάλωσε λίγο,πα-
ρέμεινε. Oι δουλειές του 
Modeling εκλείπουν από 
πολύ ως καθόλου,πόσο 
μάλλον τώρα εν μέσω παν-
δημίας.Ο Ζώης Σημαντήρας 
κάνει σπάνιες εμφανίσεις 
στον χώρο αυτό. Πατέρας 
ενός αξιολάτρευτου πλά-
σματος,φιλόζωος και μάλι-
στα από αυτούς που κάνουν 
ότι κάνουν χωρίς να το φω-
νάζουν.Ένας αρκετά έξυπνος 
επιχειρηματίας,λάτρεις των 
social media άλλα και αρκε-
τά (σωστά) επικοινωνιακός 
που τον βοηθάει να είναι ιδι-
αίτερα συμπαθής σε άντρες 
και γυναίκες

Ένας διαχρονικός γόης ο Ζώης 
Σημαντήρας

Η Νικολέττα Ράλλη… 
μοίρασε πόνο

Ξέρει πως μια της 
φωτογραφία μπορεί να 
δημιουργήσει πανικό στο 
Instagram. Η πανέμορφη 
παρουσιάστρια και άλλοτε 
μοντέλο συνεχίζει να 
διατηρεί σε εξαιρετικό 
επίπεδο το προσωπικό της 
Instagram. Η Νικολέττα 
δεν ξεχνά και το παρελθόν 
της  μοιράζοντας με τους 
ακολούθους της στιγμιότυπα 
που δύσκολα ξεχνιούνται 
ιδίως από τους άνδρες.

Νεαρή Ελληνίδα 
γδύνεται και 
ποζάρει με νάζι

Η νεαρή Κερκυραία γδύνεται και 
ποζάρει με νάζι, προς τέρψιν των 
σχεδόν 94.000 ακόλουθών της 
στο Instagram.
Η Σοφιάνα Σπινούλα κέρδισε το 
ανδρικό κοινό με την παρουσία 
της στο «My style rocks» και 
καταφέρνει να το κρατάει «ζεστό» 
με τις αναρτήσεις της στα social 
media. Ακόμη και στην περίοδο 
της καραντίνας, η 22χρονη 
μελαχρινή καλλονή φροντίζει 
να κρατάει ψηλά το ηθικό των 
θαυμαστών της, χαρίζοντας τους 
απολαυστικές στιγμές από το 
αψεγάδιαστο κορμί της.

O Δημήτρης Φιντιρίκος 
χώρισε και άδειασε την 
πρώην του

Η Κατερίνα Δαλάκα και ο Δημήτρης 
Φιντιρίκος χώρισαν ή δεν χώρισαν; 
Με τα δημοσιεύματα των τελευταίων 
εβδομάδων να τους θέλουν να 
έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους 
στην προσωπική τους ζωή, η 
Κατερίνα Δαλάκα διέψευσε τις φήμες 
υποστηρίζοντας πως είναι ακόμη μαζί 
με τον σύντροφό της. Από την άλλη, 
η εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γιώργο 
Λιάγκα» ανέφερε ότι Δημήτρης 
Φιντιρίκος επιβεβαίωσε τις φήμες 
λέγοντας πως δεν είναι μαζί όμως 
εξακολουθεί να την αγαπά. Το ζευγάρι 
φαίνεται πώς χώρισε και όχι τόσο 
όμορφα. 

“Ζαλίζει” το πιο καυτό 
κορμί της ελληνικής 
showbiz

Τ
ο ότι η Ειρήνη 
Π α π α δ ο π ο ύ -
λου πέτυχε να α-
ποκτήσει το πιο 

γυμνασμένο κορμί της 
ελληνικής σόουμπιζ εί-
ναι γνωστό. Αυτό που 
δε χωρά την παραμικρή 
αμφισβήτηση, όμως, εί-
ναι το γεγονός πως πα-
ρά τους μύες και τους α-
πίστευτους κοιλιακούς 
της, παραμένει θηλυκή 
και πολύ όμορφη.
Το κορίτσι αυτό δε μένει 
σ’ αυτό και συνεχίζει τις 
καυτές εμφανίσεις τόσο 
στην πίστα όσο και στην 
καθημερινότητά του. 
Τέτοιο σώμα είναι να το 
κρύβεις;
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Η 
Ανχέλα Σάγκρα 
είναι σίγουρα ο 
λόγος που θέλεις 
να ξεκινήσεις γυ-

μναστική. Η 24χρον Κολομ-
βιανή γυμνάστρια διαθέ-
τει ένα θανατηφόρο κοεμί 
ποι σίγουρα όλες οι γυναί-
κες θέλουν να αποκτήσουν.
Έχει καταφέρει να περάσει 
την γυμναστική σε ένα πιο 
σέξι επίπεδο. Ρίχνοντας βέ-
βαια μια ματιά στον λογαρια-
σμό της στο Instagram εκεί-
νο που θέλει κανείς είναι να 
μείνει στον καναπέ και να την 
χαζεύει.

Η σέξι Κολομβιανή γυμνάστρια 
μας δείχνει το θανατηφόρο κορμί 
της

 φοιτήτρια Οικονομικών που 
ποζάρει χωρίς ντροπή

Ε
ίναι 19 ετών, γεννημένη στο Bay 
Area του San Francisco και λάτρης 
της πεζοπορίας. Κι αν όλα αυτά 
σού φαίνονται αδιάφορα, τότε 

μάθε πως η Lisa Moreaux σπουδάζει στο 
τμήμα των Οικονομικών και ήρθε σε αυ-
τόν τον κόσμο για να σε γλιτώσει από την 
χρεοκοπία.Στον ελεύθερο χρόνο της, η 
ξανθιά καλλονή ασχολείται με τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram 
όπου έχει βρει τον τρόπο να καθηλώνει 
τους θαυμαστές της. Με περισσότερους 

από 75.000 followers να την αποθεώ-
νουν σε κάθε της post, η Lisa αποτελεί το 
dream combination για κάθε άντρα.
Ξανθιά, έξυπνη, με ζουμερές καμπύ-
λες και λατρεύει την pizza. Αλλά όπως 
σού ανέφερα παραπάνω, δεν μπορεί 
να ζήσει χωρίς πεζοπορία και κολύμπι. 
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα πρέ-
πει να ιδρώσεις αρκετά την φανέλα αν 
θέλεις να ζήσεις για λίγο το όνειρο. Εξάλ-
λου μην το ξεχνάς. Τα πιο ωραία πράγ-
ματα θέλουν και κόπο, εκτός από τρόπο.

T
ο New Idea που με-
ταδίδει ένα δημο-
σίευμα με το οποίο 
μόνο να ουρλιά-

ξεις μπορείς. Σύμφωνα λοι-
πόν με αυτές τις πληροφο-
ρίες υπήρξε κάποια στιγμή 
στο διαδίκτυο φωτογραφία 
–που δεν υπάρχει πια- που 
δείχνει τον Brad Pitt να κά-
νει τη δική του καραντίνα. Ε 
και, θα μας πεις που είναι το 
περίεργο. Το περίεργο και ε-
ντελώς τρελό είναι πως το 
background της φωτογραφί-
ας θυμίζει πάρα πολύ όπως 
αναφέρει το δημοσίευμα, 
το σπίτι της Jennifer Aniston 
στο Los Angeles. Και για να 
σου το κάνουμε πιο ξεκάθα-
ρο, το δημοσίευμα υπονοεί 
–βασικά το λέει ξεκάθαρα- 
πως ο Brad Pitt και η Jennifer 
Aniston βρίσκονται σε καρα-
ντίνα μαζί.

Ο Brad Pitt βρίσκεται σε καραντίνα στο 
σπίτι της Jennifer Aniston

Α
ν η πρόκλη-
ση είχε όνο-
μα, θα είχε 
το δικό της. 

Γιατί, χωρίς καμιά αμ-
φιβολία, η Lyna Perez έ-
χει πάει την πρόκληση 
σε άλλο επίπεδο. Άλλω-
στε, ο λογαριασμός της 
στο Instagram είναι α-
πό τους πιο «καυτούς» 
και μία βόλτα σε αυτόν, 
θα σας πείσει.Πληθωρι-
κό στήθος, πληθωρικές 
καμπύλες, πληθωρικοί 
γλουτοί… Η ίδια γνωρίζει 
καλά τα δυνατά της ση-
μεία και φροντίζει σε κά-
θε φωτογραφία της να τα 
αναδεικνύει.
Ωστόσο, το μοντέλο δεν είναι 
γνωστό στα social media 
μόνο για τις προκλητικές της 
αναρτήσεις. Αλλά και για τα 
πληθωρικά της προσόντα, 
που σε άλλους αποτελούν 
αντικείμενο θαυμασμού. 

Τα προσόντα της Lyna Perez 
διχάζουν κόσμο
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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

Στην Ακράτα μετά από 
βροχή

Στο Αργοστόλι βαρκούλα 
αρμενίζει Στον Αλφειό Ποταμό 

το 1903

Γυναίκες μαζεύουν ελιές στο 
Πρεβέλη της Κρήτης το 1903

Γυναίκες σε βράχους στην 
Τίρυνθα της Αργολίδας το 1903. 

Διακρίνεται είσοδος σε 
αρχαιολογικό τάφο των 

Μυκηνών Στη Σκαλοπούλα της 
Παραμυθιά στη Θεσπρωτία

Μοναχός στο Άγιον 
Όρος το 1930

Στην κορυφή του Ολύμπου 
το 1914

Στον Ταϋγετο έμποροι 
μεταφέρουν τα 
προϊόντα τους

Το παλάτι/κάστρο του Ντίνο Μπέη, που ήταν Έλληνας 
γελοιογράφος και πολιτικός, αλβανικής καταγωγής και 

μουσουλμάνος στο θρήσκευμα,  γόνος της φεουδαρχικής 
οικογένειας Ντίνο από την Ήπειρο. Είχε την υποστήριξη των 

Ελλήνων Πρεβεζιωτών καθώς οι γελοιογραφίες του 
αντιπροσώπευαν τα θέλω του λαού
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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
Μοσχάρι 
λεμονάτο

ΥΛΙΚΆ

 ª Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί, ρίχνουμε το κρέας και το 
σοτάρουμε.

 ª Όταν πάρει χρώμα, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και συνεχίζουμε 
το σοτάρισμα.

 ª Μόλις γίνει διάφανο το κρεμμύδι, σβήνουμε με το κρασί και όταν εξατμι-
στεί, ρίχνουμε το αλατοπίπερο και συμπληρώνουμε ζεστό νερό, όσο να 
σκεπάζει σχεδόν, το κρέας και αφήνουμε να σιγοβράσει για 45’

 ª Στη συνέχεια, ρίχνουμε το χυμό των λεμονιών και συνεχίζουμε το μαγεί-
ρεμα σε μέτρια φωτιά, για 20’ με 25’, μέχρι να μαλακώσει το κρέας, αν χρει-
αστεί νερό προσθέτουμε.

 ª Πέντε λεπτά πριν το τέλος, παίρνουμε λίγο απ᾿ το ζουμί, το βάζουμε σ᾿ ένα 
φλυτζάνι, διαλύουμε μέσα το αλευρι και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα.

 ª Ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να βράσει 4’- 5’ ακόμη, μέχρι να 
χυλώσει η σάλτσα του.

 ª Το σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι σπυρωτό.

 ª Το περιχύνουμε με την σάλτσα του κρέατος.

 ª 1 κιλό μοσχάρι
 ª 2 μέτρια κρεμμύδια
 ª 2 - 3 σκελίδες σκόρδο
 ª ½ φλυτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

 ª 1 κρασοπότηρο κρασί
 ª 2 λεμόνια (το χυμό τους)
 ª αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª 1 κουτ. γλυκού αλεύρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα που 
δημιουργούνται τώρα, διαταράσσουν την 
σταθερότητα των οικονομικών σου ενώ 
στην ουσία σου προκαλούν και μία συναι-
σθηματική ανασφάλεια. Επιθυμίες και 
προσδοκίες βρίσκονται κάτω από σκέψη 
και συζήτηση όμως υπάρχουν εμπόδια που 
πρέπει να διευθετηθούν. Αξιοποίησε τις 
ιδέες και τις εμπνεύσεις σου!

ΤΑΥΡΟΣ
Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προβείς 
σε αλλαγές και είσαι αρκετά τολμηρός 
και έτοιμος να ξεφύγεις από το σίγουρο 
μονοπάτι που ως τώρα βρισκόσουν και 
να κάνεις στροφή 180 μοιρών. Οι πιέ-
σεις στα επαγγελματικά σου δεν λείπουν 
και θα χρειαστεί να προσαρμοστείς στα 
νέα δεδομένα που τώρα διαμορφώνο-
νται γύρω σου. Στον επαγγελματικό σου 
τομέα υπάρχουν πιέσεις και προκλήσεις 
που θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσεις 
με ωριμότητα και υπευθυνότητα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η τελευταία εβδομάδα του Απρίλη σε βρί-
σκει με την διάθεση να πάρεις σημα-
ντικές αποφάσεις για το μέλ-
λον σου! Βυθίζεσαι σε σκέ-
ψεις που αφορούν την 
πορεία των επαγγελμα-
τικών σου, και δίνεις 
τον καλύτερο εαυτό 
σου προκειμένου να 
βάλεις σε μία σειρά τις 
υποθέσεις σου! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιες πιέσεις στα οικο-
νομικά σου υπάρχουν και θα 
κληθείς να διαχειριστείς καλύτερα 
ευθύνες και υποχρεώσεις σου! Μία ξαφ-
νική είδηση, μία ξαφνική γνωριμία ή μία 
απρόσμενη “αναλαμπή” προς το τέλος της 
εβδομάδας, θα σου δώσει μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση. 

ΛΕΩΝ
Οι επιθυμίες που έχεις μέσα στην καρδιά 
σου είναι πολλές και ενώ μπορώ να πω 
ότι τα αισθήματά σου βρίσκουν την πλήρη 
ανταπόκριση, εσύ αισθάνεσαι ότι πρέπει να 
πάρεις σταθερές αποφάσεις για την πορεία 
και το μέλλον μίας σχέσης. Η κατάσταση 
αυτή σε ζορίζει αυτές τις μέρες και σε ανα-
γκάζει να κλειστείς για λίγο στο καβούκι 
σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η δημιουργικότητα στα επαγγελματικά 
σου θα σε στηρίξει σημαντικά, ενώ έστω 
και μέσω πιέσεων θα καταφέρεις να κάνεις 
βήματα εξέλιξης που θα σε στηρίξουν. 
Στα αισθηματικά σου αυτή την εβδομάδα 
είσαι σε μία αβεβαιότητα, γιατί γίνονται 
κάποιες συζητήσεις που δεν σου αρέσουν 
ή σου βάζουν όρια και το γεγονός αυτό σε 
θλίβει και σε απογοητεύει. Προσπάθησε 
να μην είσαι τόσο απόλυτος στις απόψεις 
σου.

ΖΥΓΟΣ
Η διάθεση σου θα είναι βαριά και με αρκετά 
σκαμπανεβάσματα, για το λόγο αυτό προ-
σπάθησε να μετριάσεις το άγχος και την 
ανησυχία που τώρα σε καταβάλουν. Μία 
ευχάριστη νότα στα αισθηματικά σου, ή 
σε σχέση με παιδιά, αποτελούν την ανάσα 
ευχαρίστησης και ικανοποίησης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Απογοητεύεσαι και πικραίνεσαι από την 
διακοπή, ή το πάγωμα κάποιων επαφών με 
άτομα του σταθερού σου περιβάλλοντος 
δεν λείπουν όμως και οι αιφνιδιασμοί που 
σου ανατρέπουν κάποια σχέδια που έκα-
νες ως σήμερα. Ζητήματα που αφορούν τα 
οικονομικά σου μπορείς να τα διευθετήσεις 
με τον καλύτερο τρόπο. Προσοχή στις ενδο-
οικογενειακές συγκρούσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ζητήματα που αφορούν την εργασία σε 
πιέζουν σημαντικά και καλείσαι να πάρεις 
κάποιες αναγκαστικές αποφάσεις. Αυτές τις 
μέρες όμως αλλάζουν και οι συνήθειες αλλά 
και η ρουτίνα σου! Ζητήματα σχέσεων βρί-
σκονται σε περίοδο εύνοιας, ενώ οι πρωτο-

βουλίες που θα πάρεις τώρα θα σου 
δώσουν μία παραπάνω ώθηση 

να πετύχεις τους σκοπούς 
σου! Οι ρυθμοί σ την 

εργασία σου αλλάζουν 
και δέχεσαι κάποια νέα 
ή έχεις κάποιες επα-
φές που σε καλούν να 
αναδιοργανώσεις την 
εργασία σου!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η τελευταία εβδομάδα 

του Απρίλη σε βρίσκει με 
την επιθυμία να εκφραστείς, 

να λειτουργήσεις δημιουργικά, να πεις 
αυτά που αισθάνεσαι στα αισθημα-
τικά σου και να κάνεις νέα σχέδια για την 
πορεία σου! Σε αυτό άλλωστε σε βοηθούν 
ο Ήλιος και ο Ερμής από το ζώδιο του 
Ταύρου. Μία ξαφνική ερωτική έκπληξη 
θα σου προσφέρει ικανοποίηση προς το 
τέλος της εβδομάδας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Βρίσκεσαι σε μία κόντρα με τους δικούς 
σου ανθρώπους ενώ τα λουριά σφίγγουν 
και αναγκάζεσαι να επωμιστείς ευθύνες 
για τις οποίες δεν νιώθεις πολύ έτοιμος. 
Ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητά σου 
αλλά και το ταμπεραμέντο σου θα σε βοη-
θήσουν να ανταπεξέλθεις στις προκλή-
σεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Μία ξαφνική πρόταση, μία ιδέα ή και μία 
νέα γνωριμία θα σου δώσει μεγάλη ικα-
νοποίηση ως τα τέλη της εβδομάδας. Η 
κούραση και η εξασθένιση που αισθάνε-
σαι λόγω των επαγγελματικών σου αρχίζει 
να υποχωρεί, ενώ συναισθηματικά αρχί-
ζεις να νιώθεις πιο σίγουρος και καταστα-
λαγμένος. Τα αισθήματα ενδυναμώνονται 
σημαντικά.

Ένας 60άρης πηγαίνει σε ένα καλόμπαρο. Έρχεται 
και κάθεται στα πόδια του μια ξανθιά 2 μέτρα και 
του λεει: «Θα με κεράσεις ένα ποτό;»
«Δεν θέλεις καλύτερα να σε πάρω και να πάμε 
σπίτι μου;» την ρωτάει ο 60άρης.
«Για αυτά τα θέματα μιλάς με τον ιδιοκτήτη» του 
λέει αυτή και τον φωνάζει.
«Λοιπόν θα δώσεις 100€ σε μένα και 100€ στην 
κοπέλα» του λέει ο ιδιοκτήτης «και θα έχεις ό,τι 
θέλεις!» Το σκέφτεται λίγο ο 60άρης και του λέει:
«Παιδί μου, στην ηλικία που είμαι, δεν νομίζω 
πως θα σας καταφέρω και τους δυο!»

Προσγειώνεται στην ταράτσα ενός ζευγαριού 
ένα UFO και κατεβαίνουν ένας κούκλος εξωγήι-
νος και μια θεά εξωγήινη.Τους βλέπει το ζευγάρι 
και λέει ο άντρας στη γυναίκα:
«Δέχεσαι να πας εσύ με τον εξωγήινο κι εγώ με 
την εξωγήινη να δούμε πως είναι;»
Αφού συμφώνησαν πάει η γυναίκα με τον εξω-
γήινο σε ένα δωμάτιο και ο άντρας με την εξω-
γήινη σε ένα άλλο. Προς μεγάλη έκπληξη της 
γυναίκας αντιλαμβάνεται πως το «μέγεθος» 
του εξωγήινου ήταν πολύ μικρό. Του το εξηγεί 
και αυτός στρίβει το αριστερό του αυτί και το 
μεγαλώνει. Στρίβει και το δεξί του αυτί και το 
παχαίνει. Αυτή ενθουσιάζεται και συνέχισαν 
για ολόκληρο το βράδυ…. Τα ξημερώματα οι 
εξωγήινοι τα μαζεύουν και φεύγουν και ρωτάει 
ο άνδρας τη γυναίκα:
«Πώς πέρασες;;;»

«Χάλια, εσύ είσαι πολύ καλύτερος..» του λέει 
αυτή για να μη του πει το αντίθετο.
«Ναι χαλιά ήταν.. Αυτή δεν έκανε τίποτα άλλο 
όλο το βράδυ απ ́το να μου στρίβει τ’ αυτιά…»

– Άκου Μαρία μου, ο Ταχυδρόμος λέει ότι έχει 
κοιμηθεί με όλες τις παντρεμένες γυναίκες της 
πολυκατοικίας μας, εκτός από μία!
– Βάζω στοίχημα πως θα είναι η ψηλομύτα του 
τρίτου, Γιαννάκη μου…

– Γκούχου, γκούχου…
– Μαρία μου, θέλεις να σου πάρω κάτι για το 
λαιμό;
– Εκείνο το κολιέ με τα σμαράγδια, Γιαννάκη 
μου!

– Γιαννάκη μου έχω πρόβλημα…
– Μη λες «έχω» Μαρία μου, να λες «έχουμε». 
Όχι «εγώ» αλλά «εμείς». Τα προβλήματα τα 
περνάμε μαζί γιατί είμαστ…
– Καλά, καλά, «Περιμένουμε παιδί από το αφε-
ντικό μου»…

– Σε απάτησα προχθές με την καινούρια 
γειτόνισσα.
– Το έμαθα Γιαννάκη μου, για αυτό μόλις 
σε δηλητηρίασα…
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Μέσα από ένα νέο αφιέρωμα 
που φιλοξενεί το ψηφιακό 
κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση 
στο YouTube

Π
οιος ήταν πραγματικά ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης; 
Ποιες είναι οι σημαντικό-
τερες πτυχές του σπου-

δαίου ποιητικού έργου του; Σε 
ποια γραμματοσειρά έγραφε, πόσο 
πλούσιο είναι το αρχείο του ποιοι 
καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από ε-
κείνον; Απαντήσεις στα παραπά-
νω ερωτήματα μαζί με εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και πλήρη ξενάγη-
ση στον μαγικό κόσμο του Αλεξαν-
δρινού ποιητή προσφέρει το Ίδρυ-
μα Ωνάση μέσα από ένα νέο αφι-
έρωμα που φιλοξενεί το ψηφιακό 
του κανάλι στο YouTube το οποίο 
γεννήθηκε από την επιτακτική α-
νάγκη των ημερών του εγκλεισμού 
για επαφή με τις τέχνες και τον πο-
λιτισμό.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει μια 
σειρά από προγράμματα και δρά-
σεις οι οποίες προσφέρουν μια 
σφαιρική εικόνα στη ζωή και το 
έργο του μεγάλου ποιητή που γεν-
νήθηκε πριν από 157 χρόνια και 
άφησε πίσω του φεύγοντας μιας 
τεράστια κληρονομιά η οποία απο-
τέλεσε και συνεχίσει μέχρι σήμερα 
να αποτελεί εγχειρίδιο ποιητι-
κής γνώσης και διαχρονική πηγή 
έμπνευσης. Κι όλα αυτά χάρη στο 

γεγονός ότι ο ίδιος συνήθιζε να 
συγκεντρώνει και να αρχειοθε-
τεί το έργο του κληροδοτώντας, 
με αυτόν τον τρόπο, στις επόμε-
νες γενιές, ένα ανεκτίμητης αξίας 
αρχείο διαχειριστής του οποίου 
είναι, από το 2012, το Ίδρυμα 
Ωνάση.
Στο αρχείο αυτό μπορεί κανείς να 
ανακαλύψει χειρόγραφα ποιημά-
των, μελέτες και σημειώσεις του, 
αποσπάσματα από την προσωπική 
του αλληλογραφία, άρθρα, μελέ-
τες, λογοτεχνικά κείμενα αλλά μια 
σειρά σπάνιων φωτογραφικών στις 
οποίες αποτυπώνονται σημαντι-
κές πτυχές της ζωής και της δημι-

ουργίας του. Το σύνολο του περι-
εχομένου του ανεκτίμητης αξίας 
αυτού αρχείου έχει ψηφιοποιη-
θεί και είναι προσβάσιμο στο διε-
θνές εκείνο, σε όλους εκείνους τους 
ανθρώπους, από κάθε γωνιά της 
γης, που επιθυμούν περιηγηθούν 
στον γοητευτικό ποιητικό κόσμο 
του.
Όσον αφορά στις δράσεις του νέου 
προγράμματος ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, 
η συζήτηση του πανεπιστημια-
κού και μεταφραστή του έργου 
του Καβάφη Daniel Mendelsohn 
με τον Έλληνα καθηγητή του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης Δημή-

τρη Παπανικολάου σχετικά με την 
σημαντικότητα και την πολυμορ-
φότητα του έργου του ποιητή αλλά 
έντονες επιρροές που άσκησε.
Παράλληλα, μέσα διερευνάται η 
σύνδεση του Καβαφικού αρχείου 
με τα αρχεία άλλων λογοτεχνών 
την περίοδο του μεσοπολέμου 
μέσα από ένα σεμινάριο της Καθη-
γήτριας Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας Χριστίνας Ντουνιά ενώ μέσα 
από εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο 
Καβάφης πάει σχολείο» παρουσι-
άζεται η έμπνευση που άντλησαν 
από το Καβαφικό σύμπαν μαθητές 
δημιουργώντας τα δικά τους πρω-
τότυπα καλλιτεχνικά έργα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια εντυπωσιακή τρισδιάστατη ει-
κονική περιήγηση στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Αρχαία Ολυμπίας 
θα έχουν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν διαδικτυακοί επισκέπτες από όλο τον κό-
σμο. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή εφαρμογή 
της Microsoft η οποία παραχωρείται ως χορηγία 
στο ελληνικό δημόσιο σε μια εποχή που η προ-
βολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
χώρας μας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.
Η ψηφιακή εφαρμογή, η οποία εγκρίθηκε 
χθες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο, θα δίνει στους επισκέπτες του Αρχαιολογι-
κού Χώρου της Ολυμπίας και του Μουσείου της 
Αρχαίας Ολυμπίας τη δυνατότητα θέασης τρισδιά-
στατων παραστάσεων των μνημείων, όπως αυτά 
εκτιμάται, με βάση τα στοιχεία της επιστημονι-
κής έρευνας, ότι υφίσταντο στην αρχαιότητα. Την 
ευθύνη της συλλογής των επιστημονικών δεδο-
μένων που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο και 
στα εκθέματα του μουσείου αναλαμβάνει Ειδική 
Επιτροπή η οποία συγκροτείται άμεσα με από-
φαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
«Η ανάδειξη και η προβολή των στοιχείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολο-

γία αποτελεί βασικό desideratum και πολιτική 
επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Η προσφερόμενη  χορηγία πέρα από αυτό, 
πέρα από την προβολή του αρχαιολογικού χώρου 
και του μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, συμβάλ-
λει και στην προβολή των αξιών, της αρμονίας και 
της ειρήνης που συνδέονται άρρηκτα με το Ιερό 
της Ολυμπίας ως τόπου τέλεσης των Ολυμπιακών 

Αγώνων» υπογραμμίζει η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.
Αντικείμενο της ίδιας χορηγίας είναι η υλοποίηση, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δημό-
σιο, διαδικτυακής ιστοσελίδας του ΥΠΠΟΑ που 
θα καθιστά διαθέσιμη παγκοσμίως την εμπει-
ρία της εικονικής περιήγησης στον Αρχαιολογικό 
Χώρο της Ολυμπίας.

Χάρις Αλεξίου: 
Κυκλοφορούν 
«Τα τραγούδια 
της ξενιτιάς» 33 
χρόνια μετά

Ήταν 1987 όταν το BBC 
ζήτησε από τη Χάρι 
Αλεξίου να ηχογραφή-

σει ένα τραγούδι της ξενιτιάς 
με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ 
που ετοίμαζε εκείνη την περί-
οδο. Η ερμηνεύτρια ανταπο-
κρίνεται θετικά και το εξαιρε-
τικό αποτέλεσμα οδηγεί στην 
ιδέα για τη δημιουργία ενός 
ολόκληρου δίσκου βασισμένο 
σε αυτό το ιδιαίτερο μουσικό 
υλικό.
Επιλέγονται δέκα συνολικά 
υπέροχα τραγούδια σπου-
δαίων δημιουργών, μεταξύ 
των οποίων και ο Μίκης Θεο-
δωράκης, ο Βασίλης Τσιτσά-
νης, ο Στέλιος Καζαντζίδης, 
ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο 
Κώστας Βίρβος, ο Παναγιώ-
της Τούντας, ο Μάνος Λοί-
ζος, ο Χρήστος Κολοκοτρώ-
νης κ.α. Άλλα γνωστά κι άλλα 
πάλι όχι τόσο. Από το «Βράχο 
Βράχο τον Καημό μου», το 
«Σαν Απόκληρος Γυρίζω» και 
τους «Μετανάστες» μέχρι το 
«Φεύγω με Πίκρα στα Ξένα», 
τ ις «Φάμπρικες της Γερμα-
νίας» και «Το Ψωμί της Ξενι-
τ ιάς». Προσ τ ίθεται και το 
πασίγνωστο παραδοσιακό 
«Τζιβαέρι» και ο δίσκος είναι 
έτοιμος. Μόνο που δεν κυκλο-
φορεί ποτέ στην αγορά!
Βλέπε τε ήταν η περίοδος 
που η Χαρούλα σαρώνει με 
το «Η αγάπη είναι ζάλη» του 
Θάνου Μικρούτσικου, που 
έχει βγει λίγους μόλις μήνες 
πριν, ταυτόχρονα κυκλοφο-
ρεί η συνεργασία της με τον 
Μάνο Χατζιδάκι στον δίσκο 
«Η Χάρις Αλεξίου σε απρό-
βλεπτα τραγούδια» ενώ βρί-
σκονται στον δρόμο προς την 
έκδοση και τα τραγούδια που 
έγραψε για εκείνη ο Μάριος 
Τόκας, μεταξύ των οποίων και 
το πασίγνωστο «Εξαρτάται», 
για τον δίσκο «Η Λεωφόρος 
της Αγάπης».
Κάπως έτσι «Τα τραγούδια 
της ξενιτιάς» κρατήθηκαν για 
αργότερα. Αυτό το αργότερα, 
όμως, έμελλε να είναι μετά 
από 33 ολόκληρα χρόνια!

Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του Καβάφη

Tρισδιάστατη εικονική περιήγηση στην Αρχαία 
Ολυμπία προσφέρει ως χορηγία η Microsoft
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Κ
ατά την τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της Super 
League, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:
1/ Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

να υποβάλλει αίτημα προς την Κυβέρνηση και κάθε 
άλλη αρμόδια αρχή περί του να επιτραπούν πρώτα 
οι ατομικές και εν συνεχεία οι ομαδικές προπονήσεις 
των ποδοσφαιριστών των ΠΑΕ της Super League στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων.
Πρόθεση του συνόλου των ομάδων είναι να επα-
νεκκινήσει το Πρωτάθλημα Super League, υπό ένα 
πλαίσιο προϋποθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με 
τη διασφάλιση της υγείας των ποδοσφαιριστών και 
την ύπαρξη επαρκούς πρότερου χρόνου προ-
πονήσεων πριν την έναρξη των αγώνων. 
Το Δ.Σ. θα επανεκτιμήσει την κατά-
σταση και θα λάβει τυχόν αποφάσεις 
το αργότερο μέχρι τις 18/5.
2/ Καταγράφηκε η θέση του Δ.Σ. περί 
υλοποίησης επί της αρχής ενός συστή-
ματος κεντρικής διαχείρισης τηλεο-
πτικών δικαιωμάτων. Επειδή τέθηκαν 
διαφορετικές προϋποθέσεις από πολλές 
πλευρές, το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο 
της ομάδας εργασίας (working group), το οποίο έχει 
συσταθεί για το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας 
Covid-19, με τη συμμετοχή της νομικής και οικονομι-
κής υπηρεσίας.
Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει και άλλα τεχνικά 
ζητήματα και ενδεχομένως θα προβεί και σε άλλες 
προκαταρκτικές -μη δεσμευτικές- ενέργειες, καθώς 
και στη διερεύνηση της αγοράς. Το θέμα αυτό και τα 
ζητήματα των προϋποθέσεων θα συζητηθούν στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super 
League.
3/ Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League ενημέρωσε 
τα μέλη, περί της υποβολής πρότασης χορηγίας τρι-
ετούς διάρκειας προς τη Super League από την εται-
ρεία Interwetten, το περιέχομενο της οποίας θα 
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
4/ Η επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος Super 
League 2020-2021 θα είναι της εταιρείας Nike.
5/ Εγκρίθηκε η ανάπτυξη Ε-Sports Super League, με 
βάση τη σχετική προεργασία που έχει πραγματο-
ποιηθεί.

6/ Εγκρίθηκε η διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης 
ενός εικονικού οπτικοακουστικού περιβάλλοντος 
φιλάθλων (Simulated Fans Audio and Visual Sport 
Broadcasting).
7/ Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η διαμόρφωση της 
θέσης των εκπροσώπων της Super League στην Ε.Ε. 
της ΕΠΟ, αναφορικά με το πλαίσιο ποινών επί μη 
αδειοδότησης για τις εγχώριες διοργανώσεις, για την 
αγωνιστική περίοδο 2020-21, σύμφωνα με σχετική 
οδηγία της UEFA, η οποία εστάλη σε όλες τις ευρω-
παϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Θετικοί οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν 
το ΟΚ για ατομικές προπονήσεις 

των παικτών από Δευτέρα
Εν μέσω της πανδημίας με τον κορονοϊό 
το ποδόσφαιρο κάνει σοβαρή προ-
σπάθεια για να ξαναρχίσει. Οι ομά-
δες της Λίγκας θα ήθελαν να πάρουν 
έστω ένα μέρος του τηλεοπτικού συμ-
βολαίου που υπολείπεται και για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να παιχθούν αγώ-
νες ενώ υπάρχει και το ζήτημα των συμ-

βολαίων.
Ως προς τις προπονήσεις τώρα. Με πρωτοβουλία 
του προεδρείου της Σούπερ Λίγκας αλλά και του 
ΠΣΑΠ ζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη υπό τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, να επιτρα-
πεί σε πρώτη φάση να γίνονται ατομικές προπονή-
σεις παικτών για βελτίωση και φυσική κατάσταση ή 
και προπονήσεις ανά ζευγάρια. Είναι ένα αίτημα που 
αντιμετωπίζεται θετικά από τους αρμόδιους φορείς 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει αντλήσει το 
Gazzetta και έτσι είναι πιθανό να δοθεί το σχετικό 
ΟΚ για να γίνει πράξη από την προσεχή Δευτέρα 4 
Μαϊου και μετά.
Και αυτό διότι η Πολιτεία θεωρεί πως οι ποδοσφαι-
ρικές ομάδες έχουν τις υποδομές να εφαρμόσουν τα 
σωστά υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και να προ-
σέχουν γενικότερα έστω και σε αυτό το επίπεδο των 
προπονήσεων. Ένα 2ο αίτημα έχει να κάνει βέβαια με 
τις ομαδικές προπονήσεις, που με τα τωρινά δεδο-
μένα δεν θα επιτρέπονται έως τις 20 Μαϊου. Εκεί 
μένει να φανεί το τι μέλλει γενέσθαι ενώ την Πέμπτη 
ο Αυγενάκης θα ανακοινώσει τα πιο ειδικά μέτρα.

SPORTSNEWS

Η αρμόδια Διοργανώτρια Αρχή μετά την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης έβγαλε στην δημοσιότητα και 
όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Δ.Σ. της Λίγκας

Λίγκα: Οι αποφάσεις της 
τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ.

Χωρίς να χρονοτριβεί ή να περιμένει το τέλος της προθεσμίας ο 
Ολυμπιακός προσέφυγε στο CAS αξιώνοντας τον υποβιβασμό 
του ΠΑΟΚ λόγω πολυϊδιοκτησίας!
Ο Ολυμπιακός όπως ακριβώς αναμενόταν, είχε προναγγελθεί 
σχετικά και είχαμε επισημάνει έκανε την κίνησή του στο CAS 

για την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ! Οι ερυθρόλευκοι προ-
σέφυγαν την Τρίτη στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο Επίλυσης Δια-
φορών, αξιώνοντας τον υποβιβασμό του Δικεφάλου του Βορρά για 
την σχέση εξάρτησής του με την Ξάνθη.
Οι Πειραιώτες εξαρχής θεωρούσαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τιμωρηθεί 
με την προβλεπόμενη ποινή. Δεν θεωρούσαν δηλαδή ως ποινή το -7. 
Είναι προφανές πως μαζί με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός επιζητά ανά-
λογη τιμωρία και για την Ξάνθη. Την ποινή δηλαδή που υπήρχε προ-
τού περάσει η σχετική τροπολογία από την Κυβέρνηση. 

Δούκας: «Το CAS θα ασχοληθεί με περίπτωση υποβι-
βασμού, μόνο που θα αφορά τον Ολυμπιακό»
Τι ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ απαντώντας 
στη διαρροή του Ολυμπιακού για την προσφυγή του στο CAS κατά 
του «Δικεφάλου» για την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας.
Ο Λευτέρης Δούκας, μέσω της προσωπικής σελίδας στο Facebook, 
προανήγγειλε την διπλή προσφυγή του ΠΑΟΚ στο CAS, τόσο κατά 
της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, όσο και για την εισήγηση της ανα-
κρίτριας κ. Σπανού, με την οποία θα ζητάει την επιβολή ποινών στον 
Ολυμπιακό.
Πιο αναλυτικά ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Ο Ολυμπακός που μετά την πρόσφατη εισήγηση για υποβιβασμό 
του μιλούσε για επικοινωνιακά τρικ, διαρρέει τώρα πως προσέφυγε 
στο CAS, για να αμφισβητήσει τι άραγε;
Τις δήθεν δικαστικές νίκες για τις οποίες πανηγύριζε;
Ο συμψηφισμός που επιδιώκει τόσο άγαρμπα, είναι επικοινωνιακός, 
εφήμερος και όχι επί της ουσίας.
Το CAS θα δικάσει τη δική μας προσφυγή κατά της «δεσμευτικής» 
εισήγησης της επιτροπής Αυγενάκη και του Ευρωπαϊκού αποκλει-
σμού του Ολυμπιακού μετά την αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής 
Δεοντολογίας.
Πιθανότατα θα ασχοληθεί στο μέλλον και με περίπτωση υποβιβα-
σμού, μόνο που θα αφορά τον Ολυμπιακό.
Έχει σημασία πάντως πως τη μέρα ανακοίνωσης του χρονοδιαγράμ-
ματος για την άρση των μέτρων, αποπειράται να επιβεβαιώσει τις 
αντοχές της ανοσίας της αγέλης, στην οποία παραδοσιακά απευθύ-
νεται.
Με την απαραίτητη συμπαράσταση των ΜΜΕ που μέχρι προχθές 
σφύριζαν αδιάφορα για την έρευνα μιας τακτικής δικαστού και 
σήμερα θυμήθηκαν να ασχοληθούν με την επικαιρότητα…
Υ.Γ Όσοι βιάζονται ή πέφτουν θύματα πηχυαίων τίτλων, να γνωρίζουν 
πως το CAS δεν είναι για χόρταση, ούτε υπάρχει διάταξη πως όποιος 
προσφύγει περισσότερες φορές, κερδίζει.
Κερδίζει, όποιος έχει δίκαιο και τεκμηριωμένα νομικά επιχειρή-
ματα…».

Ολυμπιακός: Προσέφυγε 
στο CAS ζητώντας τον 
υποβιβασμό του ΠΑΟΚ!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
Βόλος έβγαλε ανακοίνωση 
και καταφέρεται εναντίον του 
Βαγγέλη Μαρινάκη έπειτα α-
πό όσα ειπώθηκαν στην τηλε-

διάσκεψη της Super League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου 
αναφέρει:
«Θα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ένο-
χους εάν δεν απαντούσαμε στις γνώ-
ριμες όσο και θλιβερές αθλιότητες του 
Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον οποίο απο-
ρούμε πως κάποιοι ανέχονται να συμμε-
τέχει επίσημα σε θεσμικά όργανα όπως 
το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας, όταν σήμερα 
που μιλάμε έχει τόσα νομικά κωλύματα.
Αλλα, βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε, όπου 
δυστυχώς υπερισχύει ο νόμος του ισχυ-
ρού και όχι του δικαίου.
Σε ότι, λοιπόν, μας αφορά και τους ψευ-
δείς ισχυρισμούς περί πολυϊδιοκτησίας, 
πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο 
ότι το μετοχολόγιο της ΠΑΕ Βόλος είναι 
αναρτημένο στο ΓΕΜΗ, όπου ακόμα και 
ο τελευταίος Ελληνας μπορεί να δει και 
να διαπιστώσει ποιοι είναι οι μέτοχοι και 
αν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη 
πολυιδιοκτησίας.
Και μιλάμε για 270 μικρο-
μετόχους , υπαρκτά πρό-
σωπα της τοπικής κοινω-
νίας του Βόλου και όχι 
τυχοδιώκτες που συμμε-
τέχουν σε παράκτιες εται-
ρίες, κάτι που γνωρίζει καλά 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Το κλείνουμε εδώ.
Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που 
κωφεύουν ή σφυρίζουν αδιάφορα απέ-
ναντι σε κάθε Μαρινάκη γιατί το ποδό-
σφαιρο και κυρίως η πατρίδα μας δεν 
είναι δικά του αλλά όλων μας.
Αν ο κ. Μαρινάκης ψάξει να βρει επίορ-
κους Δικαστές που να κάνουν το άσπρο 
– μαύρο, όπως έγινε στην περίφημη 
περίπτωση του αγώνα Ολυμπιακός – 
Βέροια, τότε χαλάλι του.
Πάντως να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα του 
σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν αξίες 
που δεν εξαγοράζονται.
Κύριε Μαρινάκη «ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ» όπως 
λέτε στον Πειραιά.
Αρκετά δεινά έχετε προκαλέσει στο 
Ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι καιρός να 
μάθετε από τα λάθη σας και με τη συμπε-

ριφορά σας να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε 
για ένα καλύτερο αύριο και όχι για το «ο 
Ολυμπιακός να παίρνει το πρωτάθλημα 
και όλοι οι άλλοι να πάνε να…»
Και μην ξεχνάτε: Ολες οι χούντες κάποτε 
πέφτουν και με αυτά που κάνετε, όσα 
μέσα και να χρησιμοποιήσετε, έχετε 
ημερομηνία λήξης
Υ.Γ.: Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε 
πολλά δημοσιογραφικά σκουπίδια που 
υπηρετούν τη σαπίλα σας. για να παρα-
φράσουν και να παραποιήσουν την 
ανακοίνωσή μας αλλά και για να ανα-
λάβουν εργολαβία σπίλωσης της ομά-
δας μας, προσπαθώντας να επηρεάσουν 
την κοινή γνώμη. Αλλά ο κόσμος πλέον 
ξέρει.
ΥΓ.2: Και μία συμβουλή: Την προσωπική 
σας αντιπαράθεση με τον κ. Σαββίδη και 
τον ΠΑΟΚ κρατήστε την για τον εαυτό 
και μην την εμπλέκετε με το σύνολο του 
Επαγγελματικού ποδοσφαίρου γιατί 
μόνο κακό προκαλείτε».

Δάρας: «Πραξικοπηματική η α-
πόφαση της ΕΠΟ»

Την έντονη αντίδραση του 
Χρήστου Δάρρα προκά-
λεσε η απόφαση της ΕΠΟ 
να μην κάνει αποδεκτή 
εκείνη της SL σε ότι αφορά 
την εξάλειψη της ποινής 

αφαίρεσης βαθμών από τις 
ομάδες που δεν παίρνουν 

αδειοδότηση και τελικά να την 
μειώσει στο «-3», αντί για «-6» 

που ίσχυε. Ο πρόεδρος του Πανιωνίου 
με δήλωσή του εξαπέλυσε φραστική επί-
θεση στην Ομοσπονδία και έκανε γνω-
στό πως σε ένδειξη διαμαρτυρίας παραι-
τείται από τη θέση του αναπληρωτή προ-
έδρου της διοργανώτριας αρχής.
«Η απόφαση της ΕΠΟ να μην δεχτεί το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του διοικη-
τικού συμβουλίου της Σούπερ Λιγκ και 
να θεσπίσει ως ποινή για τις μη αδειο-
δοτημένες ΠΑΕ την αφαίρεση 3 βαθμών 
και την απαγόρευση μεταγραφών, παρά 
και την σύσταση του υπεύθυνου αδειο-
δότησης να μην ισχύσει για φέτος η 
αφαίρεση βαθμών, επιδεικνύει έλλειψη 
σεβασμού προς την διοργανώτρια των 
πρωταθληματων και των αποφάσεων 
της.»

Ολομέτωπη επίθεση Βόλου 
κατά Μαρινάκη

Ο Ολυμπιακός τόνισε πως δεν μπορεί 
να υπάρχει κεντρική διαχείριση όσο 
υπάρχει θέμα πολυϊδιοκτησίας και 
ο ΠΑΟΚ ζητάει να ξεκαθαρίσουν οι 
υποθέσεις των στημένων και του 
Τζήλου!

Μ
ετά την πρώτη αντιπαράθεση 
μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ 
στην Λίγκα ήρθε και η... δεύτε-
ρη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφού 

χαρακτήρισε τον Ιβάν Σαββίδη, Ρώσο λέγο-
ντας πως ο ΠΑΟΚ ξεφτιλίζει το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, ήρθε η απάντηση του «Δικεφάλου του 
Βορρά» με τον Μάκη Γκαγκάτση λέει πως «λε-
κέδες είναι οι στημένες αγώνες και τα πακιστα-
νικά τηλέφωνα».
Ομως οι τόνοι δεν έπεσαν. Η αντιπαράθεση 
συνεχίστηκε σε μια τηλεδιάσκεψη... χάος! Ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης στον... δεύτερο γύρο που 
είχε να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και 
την κεντρική διαχείριση είπε πως «Ο ΠΑΟΚ 
ήταν ο πρώτος που βγήκε από την κεντρική 
διαχείριση. Ο Ολυμπιακός είναι θετικός στην 
κεντρική διαχείριση μόνο αν ξεκαθαρίσουν 
τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα. Δηλαδή δεν είναι 
δυνατόν να μιλάμε για κεντρική διαχείριση και 
η Ξάνθη να είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. 
Ή ο Βόλος που τον έχουν κάνει έκτρωμα. Ή 
ομάδες όπως ο Παναιτωλικός για τον οποίο 
υπάρχουν ερωτηματικά».
Ο Μάκης Γκαγκάτσης απάντησε αμέσως λέγο-
ντας ότι «ναι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και οι 
δικαστικές υποθέσεις για τα στημένα ματς. 
Οπως και η υπόθεση Τζήλου για το αν εμπλέ-
κεται κάποια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ αποχώρησε το 
2015 επειδή αντιμετωπίστηκε με εμπορικούς 
όρους του 2007. Ο κύριος Σαββίδης έχει απο-
δείξει πως όταν πρόκειται για συμφέρον του 
ποδοσφαίρου και των ασθενέστερων ομά-
δων, βάζει σε δεύτερο ρόλο τα συμφέροντα 
του ΠΑΟΚ».
Η αντιπαράθεση Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ συνε-
χίστηκε και με αφορμή τον υφυπουργό αθλη-
τισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Κατά τη διάρ-
κεια της τηλεδιάσκεψης, ο Μάκης Γκαγκάτσης 
αποκάλεσε τον Ολυμπιακό «αυτόκλητο υπε-
ρασπιστή του Αυγενάκη», επισημαίνοντας σ’ 
ότι αφορά το θέμα της πολυϊδιοκτησίας πως 
«κανένα δικαστήριο δε μπήκε στην ουσία της 
υπόθεσης και ο ΠΑΟΚ καταδικάστηκε από τον 
κουμπάρο του Αυγενάκη».

Παραιτήθηκε ο Κούγιας από το 
Working Group
Με προσωπική του δήλωση ο Αλέξης Κούγιας 
έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το Working 
Group εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του προς 
τον πρόεδρο της Super League, Μηνά Λυσάν-
δρου.
Στην προσωπική δήλωσή του ο ιδιοκτήτης 
της ΠΑΕ ΑΕΛ αναφέρει πως η αίτηση προς την 
ΕΠΟ για την αλλαγή των ποινών Αδειοδότη-
σης υπεβλήθηκε μόλις χθες (28/4), υπογραμ-
μίζοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας του Working Group δεν λύθηκε, ούτε 
έγινε προσπάθεια να λυθεί με αποτελεσματικό 
τρόπο έστω και ένα θέμα.
Αναλυτικά η προσωπική δήλωση του Αλέξη 
Κούγια έχει ως εξής:
«Μετά την σημερινή εξευτελιστική συμπερι-
φορά των μελών της εκτελεστικής επιτροπής 
της ΕΠΟ προς την Super League και την ανύ-
παρκτη αντίδραση του προέδρου της Super 
League Μηνά Λυσάνδρου, ως ιδιοκτήτης της 
ΠΑΕ ΑΕΛ δεν ανέχομαι Βρακάδες, Θωμαϊ-
διδες, Βακάληδες και Αντωνίου, αλλά και οι 
υπόλοιποι, με πρώτον τον Γραμμένο, που δεν 
έχουν βάλει στο ποδόσφαιρο ούτε ένα ευρώ 
και ζουν από εμάς, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της Super League να αγνοούν τις αποφά-
σεις της και να ψηφίζουν, επιδεικνύοντας συγ-
χρόνως όπως πληροφορήθηκα ιδιαίτερα υπο-
τιμητική συμπεριφορά προς τους εκπροσώ-
πους μας, αντίθετα για θέματα τα οποία αφο-
ρούν αποκλειστικά το επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο.
Ως πρώτη αντίδραση μου ανακοινώνω την 
παραίτηση μου από το Working Group, αφού 
άλλωστε καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουρ-
γίας του δεν λύσαμε ,ούτε προσπαθήσαμε να 
λύσουμε, με αποτελεσματικό τρόπο έστω και 
ένα θέμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου 
η αίτηση προς την ΕΠΟ για την αλλαγή των ποι-
νών της Αδειοδότησης, ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ δεν απα-
σχολεί την ΠΑΕ ΑΕΛ γιατί θα λάβει ευρωπαϊκή 
αδειοδότηση, υπεβλήθηκε μόλις χθες.
Ο κ. Λυσάνδρου θα πρέπει να καταλάβει ότι 
δεν εξελέγη στην προεδρία της Super League, 
παρά το ότι δεν είναι ιδιοκτήτης, για να χτιστεί 
παραγοντική καριέρα στην ΕΠΟ, αλλά για να 
εξυπηρέτησει τα συμφέροντα του επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου και ημών των ιδιοκτητών 
της Super League, που χρηματοδοτούμε την 
ΕΠΟ με 10,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.»

Χάος στην Λίγκα: Ο Ολυμπιακός 
λέει για πολυϊδιοκτησίες, ο 
ΠΑΟΚ για στημένα και Τζήλο!
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Σ
ούπερ ονόματα, σε μια ποδοσφαι-
ρική dream-team με άγνωστο προ-
ορισμό το καλοκαίρι του 2021. Το 
PlanetFootball παρουσιάζει τα αστέ-

ρια που βαδίζουν προς τον τελευταίο χρόνο 
του συμβολαίου τους.  
Ώρα για flash-forward στο μέλλον. Όχι πολύ 
μακριά, μόλις έναν χρόνο από το σήμερα. 
Με την ελπίδα ότι στα τέλη της επόμενης 
άνοιξης θα προετοιμαζόμαστε για στέψεις, 
φιέστες και «ζέσταμα» ενόψει Euro κι όχι για 
να ξαναδούμε μπάλα μετά από δύο μήνες 
διακοπής εκτός προγράμματος…
Βασισμένοι στο ίδιο σενάριο, μια πλειάδα 
από σταρ και «βαριά ονόματα» του ευρωπα-
ϊκού ποδοσφαίρου θα καταστρώνουν ήδη 
τα πλάνα τους για τη συνέχεια της καριέρας 
τους, αφού προσεχώς θα είναι ελεύθεροι. 
Το καλοκαίρι του 2021 είναι το καταληκτικό 
ορόσημο του συμβολαίου για παίκτες όπως 
οι Μέσι, Νόιερ, Σέρχιο Ράμος, Πογκμπά 
μεταξύ πολλών ακόμη σούπερ παικτών, η 
υπόθεση ανανέωσης των οποίων προς το 
παρόν δεν λέει να ξεκαθαρίσει. Εν αναμονή, 
λοιπόν, πιθανών εξελίξεων στο ερχόμενο, 
διαφοροποιημένο λόγω πανδημίας μετα-
γραφικό παζάρι, το PlanetFootball παρου-
σιάζει την κορυφαία ομάδα «ελεύθερων», 
με αρχική διάταξη 3-4-3 και πάγκο, όλοι 
τους με ένα κοινό, το ερωτηματικό στο νέο (;) 
κεφάλαιο της καριέρας τους.

Τερματοφύλακας: Μάνουελ Νόιερ
Άπαντες στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου 
επιθυμούν την παραμονή του. Οι διαπραγ-
ματεύσεις έχουν «κολλήσει», ο ίδιος ο Γερ-
μανός δεν έχει δώσει κάποιο σημάδι για 
το αν θα γεφυρωθεί το χάσμα και προς το 
παρόν οι πιθανότητες να αποχωρήσει όταν 
εκπνεύσει το συμβόλαιό του είναι μοιρα-
σμένες, αν και η λογική λέει πως στο τέλος 
θα βρεθεί η χρυσή τομή. Οι Βαυαροί πάντως 
έχουν μεριμνήσει για τον μελλοντικό του 
διάδοχο, μέσω της απόκτησης του Αλεξά-
ντερ Νίμπελ από την Σάλκε.

 Αμυντικοί: Νταγιότ Ουπαμεκανό, 
Σέρχιο Ράμος, Νταβίντ Αλάμπα
Στην περίπτωση του νεαρού «βράχου» της 
Λειψίας, τα ενδεχομένα είναι πολλά. Η Μπά-
γερν τον πολιορκεί, ο ίδιος φαίνεται να επι-
θυμεί την μεταγραφή του στους πρωταθλη-
τές, αλλά οι Κόκκινοι Ταύροι από την μεριά 
τους τις τελευταίες μέρες έχουν σημειώσει 
πρόοδο για την ανανέωσή του. Σε κάθε περί-
πτωση, το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει φαι-
νομενικά από το ερχόμενο καλοκαίρι. Από 
την άλλη, η Ρεάλ ενδιαφέρεται για τον Αλά-

μπα λόγω εισήγησης Ζιντάν, την ίδια ώρα 
που πρέπει σιγά σιγά να βάλει στο κάδρο 
το αν θα επεκταθεί η συνεργασία της με τον 
αρχηγό της.

Μέσοι: Πολ Πογκμπά, Τιάγκο, Άν-
χελ Ντι Μαρία, Λερόι Σανέ
Έτσι όπως κυλάει η υπόθεση μεταγραφής 
του Πολ Πογκμπά, που εδώ και δύο χρόνια 
θέλει να φύγει αλλά παραμένει εν τέλει στην 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν μπορεί κανείς 
να αποκλείσει ότι θα δούμε το έργο να επα-
ναλαμβάνεται για τρίτη σερί χρονιά και θα 
βγει στην αγορά ως ελεύθερος. Αν δεν συμ-
βεί κάτι τέτοιο, μάλλον η Γιουβέντους ή η 
Ρεάλ Μαδρίτης θα έχουν βρει τον τρόπο να 
τον αποκτήσουν από φέτος.
Ο Σανέ μοιάζει δεδομένο ότι θα μεταγραφεί 
στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά το θέμα είναι 
το «πότε», αν θα συμβεί μέσω μεταγραφής, 
ή αν θα φτάσει στο τέλος του συμβολαίου 
με την Μάντσεστερ Σίτι. Όποτε κι αν μεταβεί 
στο Μόναχο, όμως, είναι σχεδόν σίγουρο 
πως θα βρει τον Τιάγκο Αλκάνταρα, τον 
οποίο οι άνθρωποι των Βαυαρών θέλουν 
να διατηρήσουν στον κορμό τους. Ενδιαφέ-
ρον θα έχει και το μέλλον του Ντι Μαρία, ο 
οποίος στα 34 του θα κληθεί να αποφασίσει 
ανάμεσα σε ενδεχόμενη απόσυρση με την 
Παρί Σεν Ζερμέν, ή ένα νέο κεφάλαιο στην 
καριέρα του ως ποιοτικός βετεράνος.

Επιθετικοί: Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο 
Αγουέρο, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμε-
γιάνγκ
Μια γραμμή κρούσης «φωτιά», με διαφορε-
τικές βλέψεις για τον καθένα. Ο Μέσι είναι το 
απόλυτο όνομα που συγκαταλέγεται στους 
παίκτες με έναν ακόμη χρόνο στο συμβό-
λαιό τους, μοιάζει αδύνατον να μην συνε-
χίσει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, 
αλλά ακόμα και τώρα δεν έχει υπάρξει συμ-
φωνία με τον Τζούσεπ Μαρία Μπαρτομέου. 
Από κει και πέρα, ο Αγουέρο μετά από 10 
χρόνια καριέρας στην Σίτι, στην οποία πρό-
λαβε να γίνει ο ρέκορντμαν τερμάτων της και 
Νο1 κορυφαίος σκόρερ στην Premier, μπο-
ρεί να αποφασίσει αλλαγή σκηνικού. Αντι-
θέτως, ο Γκαμπονέζος φορ της Άρσεναλ κλί-
νει περισσότερο στην μεταγραφή από αυτό 
το καλοκαίρι, ή την ανανέωση στους Κανο-
νιέρηδες, που θα κάνουν τα πάντα για να τον 
διατηρήσουν στις τάξεις τους.
Αναπληρωματικοί: Ντοναρούμα (Μίλαν), 
Σάκα (Άρσεναλ), Μπόατενγκ (Μπάγερν), 
Ράκιτιτ ς (Μπαρτσελόνα), Βαϊνάλντουμ 
(Λίβερπουλ), Χάμες Ροντρίγκες (Ρεάλ 
Μαδρίτης) Σουάρες (Μπαρτσελόνα).

αθλητικά

Η «dream-team» των ελεύθερων 
του 2021 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

ΝΒΑ: Σκέψεις για ολοκλήρωση της 
σεζόν στην Disney World

Σ
ύμφωνα με αμερικανικά δημο-
σιεύματα στο ΝΒΑ έπεσε στο 
τραπέζι η ιδέα να ολοκληρωθεί 
η σεζόν στην Disney World.

Με τα πάντα να έχουν παγώσει λόγω 
του κορονοϊού, το ΝΒΑ εξακολουθεί να 
ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση. Ενώ 
λοιπόν μία πρόταση φαινόταν να είναι 
να μαζευτούν οι ομάδες που θα συμ-
μετείχαν στα playoffs στο Λας Βέγκας, 
η τελευταία πρόταση που έπεσε στο 
τραπέζι είναι να πάνε όλες στο Ορλάντο.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο η 
Disney World είναι ένα μέρος τεράστιο, που δίνει την δυνατότητα να φιλοξενηθούν πολ-
λοί αγώνες ταυτόχρονα αν χρειαστεί.
Υπενθυμίζεται πάντως ότι σε περίπτωση που παρθεί αυτή η απόφαση ενδεχομένως να 
μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Amway Center των Μάτζικ, αφού ο σύλλογος έχει μετα-
τρέψει το γήπεδο σε κέντρο διανομής ιατρικού εξοπλισμού.

Παράγοντες και agents πιέζουν τον 
Κομισάριο να ακυρώσει τη σεζόν

O 
ση καλή θέληση και αν υπάρχει, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και 
δεν αμφισβητούνται. Η πανδημία συνεχίζει να καλπάζει στις ΗΠΑ, οι 
νεκροί είναι δεκάδες χιλιάδες, η κατάσταση δεν βελτιώνεται και παρά 
το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις Λίγκες να ανοίξουν, αυτό 

μοιάζει πλέον πολύ δύσκολο να γίνει.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC, παρά-
γοντες των 30 οργανισμών του ΝΒΑ και agents των κορυφαίων παικτών τηλε-
φωνούν συνεχώς στον Κομισάριο Άνταμ Σίλβερ και του ζητούν να ακυρώσει το 
υπόλοιπο της σεζόν 2019/20. Του εξηγούν ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει, 
υποστηρίζουν ότι πρέπει να ξεκινήσουν τη σχεδίαση της επόμενης περιόδου και 
ελπίζουν ότι σύντομα θα υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη ώστε να μη βρίσκονται 
παίκτες, προπονητές, παράγοντες και ιδιοκτήτες «στον αέρα».

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Η Τζίνι Μπουσάρ συμμετέχει 
στη φιλανθρωπική δράση

Π
ώς θα σου 
φαινόταν αν 
είχες την ευ-
καιρία να πα-

ρακολουθήσεις έναν 
αγώνα τένις της Τζί-
νι Μπουσάρ, στη συ-
νέχεια να δειπνήσεις 
μαζί της και να πάρεις 
μια ρακέτα με την υπο-
γραφή της; Η Καναδέζα 
σου δίνει αυτή την ευ-

καιρία, αρκεί να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Πρόκειται για μια φιλανθρωπική δράση, το «All in Challenge» που έχει σκοπό να συγκε-
ντρωθούν χρήματα για τη σίτιση χιλιάδων συνανθρώπων μας μέσω των ΜΚΟ: Feeding 
America, Meals on Wheels, World Central Kitchen and No Kid Hungry.
Μέχρι τώρα, έχουν γίνει 10 προσφορές γι’αυτό το ελκυστικό πακέτο που προσφέρει η 
Μπουσάρ ενώ ο μεγαλύτερος πλειοδότης έχει προσφέρει 8,500$ και απομένουν ακόμη 
δύο εβδομάδες για τη λήξη. Ακριβή εμπειρία αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αξίζει... Πολλοί διά-
σημοι αστέρες έχουν δημιουργήσει τη δική τους φιλανθρωπική δημοπρασία, όπως Κιμ 
Καρντάσιαν, όλο το cast της σειράς «Tα φιλαράκια», Αριάνα Γκράντε, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Λεο-
νάρντο Ντι Κάπριο και άλλοι.
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μονάδα υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων 
cov-19. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το 
δίμηνο, νοσηλεύουμε στην κλινική μας για 48 
ώρες ασθενείς οι οποίοι, βάσει των κατευθυ-
ντήριων οδηγιών, ήταν ύποπτα κρούσματα 
του κορωνοϊού. Στους ασθενείς αυτούς που 
εισάγονται, συνήθως με συμπτώματα πνευ-
μονικής λοίμωξης (βαριά ή ήπια), διενεργεί-
ται το διαγνωστικό test για τον ιό και σε περί-
πτωση θετικού αποτελέσματος διακομίζονται 
στα νοσοκομεία αναφοράς για περαιτέρω 
εξειδικευμένη νοσηλεία. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα γνώρισα αρκε-
τούς συνανθρώπους μας μέσης και μεγάλης 
ηλικίας που ο καθένας κουβαλούσε τη δική 
του ιστορία. Όλοι όμως προσπαθούσαν να 
διαχειριστούν το άγχος και το φόβο για το 
άγνωστο, καθώς και την αγωνία για το επι-
κείμενο αποτέλεσμα του test. Εμείς οι Νοση-
λευτές, δίπλα τους 24 ώρες το 24ωρο να 
προσπαθούμε εκτός της νοσηλείας να τους 
δίνουμε κουράγιο, να μετριάσουμε τα αρνη-
τικά τους συναισθήματα και σε περίπτωση 
θετικού αποτελέσματος να τους εμψυχώ-
νουμε ώστε να δώσουν τον αγώνα τους με 
θετικά προαίρεση, τονίζοντάς τους ότι στο 
τέλος θα βγουν νικητές και θα επιστέψουν 
στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση 84χρο-
νου άνδρα ο οποίος μου δήλωσε ότι δεν 
φοβόταν την κατάληξη, ακόμα και αν αυτή 
ήταν αρνητική, καθώς είχε κάνει τον κύκλο 

της ζωής του. Το μόνο για το οποίο στενο-
χωριόταν ήταν η σκέψη ότι μπορεί να μην 
ξαναδεί τον αγαπημένο του εγγονό, που τόσο 
θα ήθελε να σφίξει στην αγκαλιά του, έστω 
και αν ήταν η τελευταία φορά. Επίσης ένας 
54χρονος άνδρας μου εξέφρασε την αγωνία 
του για το αύριο, για την τύχη των παιδιών 
του, καθώς και για το πώς θα μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση εξαιτίας 
του κορωνοϊού, όντας ελεύθερος επαγγελμα-
τίας που υποχρεώθηκε να αναστείλει τις δρα-
στηριότητες της επιχείρησής του. Βλέπετε, ο 
κάθε ασθενής μας κουβαλούσε το δικό του 
σταυρό.
Επίλογος: Συνοψίζοντας, κρατώ το γεγο-
νός ότι ενώ το ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπά-
θειες θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική 
του υγεία, για να περιορίσει την εξάπλωση 
του ιού, υπάρχουν διάφορες ομάδες ατόμων 
που με πρόσχημα τις θρησκευτικές ή ατομι-
κές τους ελευθερίες, θέτουν σε κίνδυνο τη 
Δημόσια Υγεία και θέλουν να διασπάσουν 
τα μέτρα της κυβέρνησης αδιαφορώντας για 
το ότι μπορεί να σκορπίσουν τον όλεθρο. Ο 
αγώνας γίνεται άνισος, όταν καταπατώνται τα 
κυβερνητικά μέτρα προστασίας, μεγεθύνεται 
ο κίνδυνος μόλυνσης του κοινού και οι αγώ-
νες-αγωνίες των δύο νοσηλευτών, αλλά και 
των χιλιάδων άλλων συναδέλφων τους υγει-
ονομικών, που είναι ταγμένοι στο μέτωπο της 
υγείας των πολιτών, θα αποβεί μάταιος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ

Ματιά στο ελληνικό Εθνικό 
Σύστημα Υγείας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 22
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Στην ΕΠΟ δεν πήραν απόφαση για 
το τι κριτήρια θα ισχύσουν για τις 
αδειοδοτήσεις των ομάδων της SL2 και 
της FL, οι οποίες όμως επίσης πήραν 
παράταση.

Τ
ο μόνο που αποφασίστηκε ήταν να δο-
θεί και εκεί παράταση έως τις 31 Μαϊου. 
Όμως απόφαση για τις ποινές ή οτιδή-
ποτε άλλο δεν ελήφθη και πήγε για ένα 

επόμενο Δ.Σ..

Γιατί το φινάλε προσδιορίζεται για 
τις 26 Ιουλίου!
Οι εξελίξεις στην SL…παρασύρουν, σε μεγάλο 
βαθμό, και την SL2. Σίγουρα επικρατούν άλλα 

δεδομένα στην κατηγορία και το μέλλον της δεί-
χνει ιδιαίτερα «ρευστό», αν δηλαδή θα ολοκλη-
ρωθεί ή όχι η σεζόν, όμως πάμε με δύο παρα-
μέτρους. Το deadline που ουσιαστικά έθεσαν 
σήμερα οι «μεγάλοι« για την επιστροφή τους 
στις ομαδικές προπονήσεις και κατ’ επέκταση 
στους αγώνες, που σημαίνει ότι περίπου στις 20 
Μάϊου θα συμβεί το πρώτο και στα μέσα Ιου-
νίου το δεύτερο, δηλαδή θα έχουμε επίσημες 
αναμετρήσεις.
Αν κάτι ανάλογο ισχύσει και για τη 2η κατηγο-
ρία, δύσκολο να υπάρξουν άλλα δεδομένα, και 
με γνώμονα το πρόγραμμα «βουνό» που καλεί-
ται να ολοκληρώσει (2 ματς κανονικής διάρ-
κειας, 10 πλέι οφ/πλέι άουτ, 2 μπαράζ ανόδου), 
τότε πάμε για φινάλε της σεζόν τουλάχιστον στις 
26 Ιουλίου. Εφόσον πάντα ολοκληρωθεί η χρο-

νιά όπως έχει προγραμματιστεί, με τον συγκε-
κριμένο αριθμό αναμετρήσεων.
Να ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου και για 7 εβδομά-
δες να έχει σερί αγώνες Τετάρτη-Κυριακή, τις 6 
όλοι και ακόμη μία όποια πάει στο διπλό μπα-
ράζ με τον 13ο της SL.
Εννοείται πως αν π.χ. αρχίσει η δράση στις 14/6 
οι τίτλοι τέλους θα πέσουν πιο μετά (29/7), όπως 
και αν υπάρξει νωρίτερα (3/6 όπου το φινάλε 
θα είναι στις 19/7). Αμεσα θα φανεί πόσο εφι-
κτό είναι αυτό, με το σκεπτικό πως οι ομάδες θα 
χρειαστούν περίπου 3 εβδομάδες ομαδικών 
προπονήσεις και μέχρι τις 20/5 δεν διαφαίνε-
ται πως μπορούν να γίνουν εκτός από γκρουπ 
μικρού αριθμού.
Εννοείται πως τότε θα ολοκληρωθεί η χρονιά 
και για την SL, αφού ο 13ος της θα περιμένει 
μέχρι τότε, σε θεωρητικό επίπεδο, τον 2ο της 
SL2.

Αντίθετοι στην επανέναρξη Ιάλυσος 
και Τρίγλια
Αντίθετες στην επανέναρξη του πρωταθλήμα-
τος δείχνουν αρκετές ομάδες της FL. Ο Μιχάλης 
Χατζηνικήτας, πρόεδρος του Ιάλυσου Ρόδου, 
μιλώντας στην «Αθλητική Ροδιακή», τόνισε πως 
με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, η αναδι-
άρθρωση είναι μονόδρομος. «Μετά την πρό-
σφατη Υπουργική Απόφαση και τη νέα διάταξη 
που προωθήθηκε, πέφτει ξεκάθαρα το μπαλάκι 
στις Λίγκες να αποφασίσουν σχετικά. Με βάση 
τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 
θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει επόμενη 
ημέρα και είναι μονόδρομος να γίνει μια ανα-

διάρθρωση. Κανένας παράγοντας δεν είναι δια-
τεθειμένος να σηκώσει μόνος του το βάρος από 
εδώ και πέρα βάζοντας χρήματα. Η αναδιάρ-
θρωση είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει το πρω-
τάθλημα πιο ανταγωνιστικό και έτσι θα είναι 
εφικτό να έχουμε και καλά τηλεοπτικά, που είναι 
ζωτικής σημασίας για τους συλλόγους. Θα είναι 
καλό να μπουν και δικλίδες ασφαλείας σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων 
ποδοσφαιριστών όπως και ηλικιακά όρια με 
τέσσερις παίκτες για παράδειγμα κάτω των 22 
ετών. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, πάντα θα είναι 
σημαντικά κριτήρια για να μπορέσουμε να βοη-
θήσουμε το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν μπουν 
κάποιες βάσεις από την πολιτεία και υπάρχουν 
ορισμένα στάνταρ έσοδα, τότε υπάρχει μια προ-
οπτική για τους παράγοντες που επενδύουν στο 
ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα θα μπορεί ο 
καθένας να κάνει κουμάντο με τα χρήματα που 
θα βάζει είτε για να κάνει πρωταθλητισμό είτε 
όχι», είπε αρχικά και μετά αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της SL2-FL. «Ήταν μια 
άτυπη σύσκεψη. Τοποθετήθηκε ο κάθε πρόε-
δρος ξεχωριστά καταθέτοντας την άποψή του. 
Είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι δεν επιθυ-
μούν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα για φέτος 
και επιζητούν την αναδιάρθρωση. Σχηματί-
στηκε μια επιτροπή εργασίας στην οποία συμ-
μετέχω και εγώ και από εδώ και πέρα σε καθη-
μερινή βάση θα μιλάμε με τις ομάδες προκειμέ-
νου να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Οι άξο-
νες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε είναι η 
υγεία των αθλητών, το οικονομικό και η αναδι-
άρθρωση».

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
ΕΠΟ: Το Δ.Σ. μετέθεσε τις αποφάσεις του για SL2 και FL

αθλητικά
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Η γερμανική κυβέρνηση μετέθεσε 
για την επόμενη εβδομάδα τη λήψη 
απόφασης για την επιστροφή δράσης 
στην Bundesliga. Δυσκολεύει η 9η 
Μαΐου, πιθανές οι 16 ή 23.

Τ
ην έκτη ημέρα του επόμενου μή-
να θ’ ανακοινωθεί η επιστροφή 
της δράσης. Αυτό σημαίνει ότι η 
9η Μαΐου, ημερομηνία στην οποία 

είχαν συμφωνήσει οι 36 ομάδες της 
πρώτης και δεύτερης κατηγορί-
ας, είναι πρακτικά αδύνατο να 
υιοθετηθεί.
Τα γερμανικά ΜΜΕ εκτιμούν 
ότι ίσως υπάρξει μια καθυ-
στέρηση 1-2 εβδομάδω, να 
σηματοδοτηθεί η επιστροφή 
δηλαδή στη δράση την 16η ή 
την 23η Μαΐου.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα ενα-
πομείναντα ματς της σεζόν θα διεξαχθούν 
κεκλεισμένων των θυρών. Το πρωτόκολλο 
της επιστροφής αποτελείται από 41 σελί-
δες και έχει μια σειρά από συστάσεις προ-
ληπτικού χαρακτήρα, αλλά και λύσεις αντι-
μετώπισης σε περίπτωση που ανιχνευθεί 

κρούσμα σε ποδοσφαιριστή.
Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι η διοργανώτρια αρχή είναι κατη-
γορηματική: Ακόμη και να διαγνωσθεί 
κάποιος εκ των εμπλεκομένων (ποδοσφαι-
ριστής, προπονητής κλπ) θετικός, η δράση 
θα συνεχιστεί.
Η Βundesliga ως γενική θεώρησή της έχει 
την αντίληψη συμβίωσης με τον κορονοϊό, 
ο οποίος δεν θ’ αποχωρήσει άμεσα, αλλά 

θα ταλαιπωρεί τις κοινωνίες τους 
επόμενους μήνες.

Εάν παίκτης, προπονητής, 
φυσιοθεραπευτής, βοηθός, 
διαιτητής ή κάποιος άλλος 
που διαγνωσθεί θετικός δεν 
παρουσιάσει συμπτώματα 
θα μείνει σε καραντίνα δυο 

εβδομάδων και θα προπο-
νείται στο σπίτι. Εάν παρουσι-

άσει συμπτώματα θα παραμένει σε 
καραντίνα για τέσσερις ημέρες μετά και την 
υποχώρηση αυτών.
Συνολικά η Bundesliga έχει εξασφαλί-
σει 20.000 τεστ κορονοϊού για τις εναπο-
μείνασες εννιά αγωνιστικές, αλλά και το 
Κύπελλο (ημιτελικά και τελικό).

Ο 
κορονοϊός έχει χτυπήσει όλο 
τον πλανήτη τους δύο τελευταί-
ους μήνες αφήνοντας πάνω α-
πό 220.000 θύματα μέχρι στιγ-

μής και ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη 
μοίρα, με τη δράση να παγώνει όλο αυτό 
το διάστημα και ολόκληρες διοργανώσεις 
να μετατίθενται ελέω της πανδημίας.
Μάλιστα, υπήρχαν χώρες όπως το Βέλγιο, 
η Ολλανδία, η Αργεντινή και η Γαλλία που 
πήραν την απόφαση για πρόωρη λήξη των 
πρωταθλημάτων τους και έκαναν πολλούς 
να αμφιβάλλουν για το αν θα ξαναδούμε 
γενικά ποδόσφαιρο αυτή τη σεζόν.
Την ώρα ωστόσο που ο επικεφαλής για-
τρός της UEFA, Michel D’Hooghe, εξέ-
φρασε αμφιβολίες για το αν θα καταφέρει 
η σεζόν να ολοκληρωθεί ελέω της απειλής 
που δέχεται η παγκόσμια υγεία, ο πρόε-
δρος της ιατρικής επιτροπής της UEFA έχει 
εντελώς διαφορετική άποψη, πιο αισιό-
δοξη.
Ο λόγος για τον Τιμ Μέγιερ που ισχυρί-
στηκε με δηλώσεις του πως είναι απολύ-
τως δυνατό να ξαναρχίσει η σεζόν και ταυ-
τόχρονα να έχουν διασφαλιστεί όλες οι 
αναγκαίες συνθήκες που θα κρατούν προ-
στατευμένους τους πρωταγωνιστές του 

αθλήματος.
«Συζητώντας την οποιαδήποτε επι-
στροφή για να παιχτεί ποδόσφαιρο υψη-
λού επιπέδου, η υγεία των παικτών, όλων 
όσων εκείνων εμπλέκονται σε δυνητικά 
παιχνίδια, και στο κοινό είναι ύψιστης 
σημασίας.
«Όλοι οι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί που 
σχεδιάζουν την επανεκκίνηση των αγώ-
νων τους θα παράγουν ολοκληρωμένα 
πρωτόκολλα που υπαγορεύουν υγειονο-
μικές και επιχειρησιακές συνθήκες που 
θα διασφαλίζουν ότι προστατεύεται η 
υγεία όσων εμπλέκονται στα παιχνίδια 
και διατηρείται η ακεραιότητα της δημό-
σιας πολιτικής.
«Υπό αυτές τις συνθήκες και με πλήρη 
σεβασμό της τοπικής νομοθεσίας, είναι 
σίγουρα δυνατό να προγραμματιστεί η 
επανεκκίνηση των αγώνων που θα ανα-
σταλούν κατά τη διάρκεια της σεζόν 
2019-20», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας 
ουσιαστικά το σύνθημα για την επανέ-
ναρξη της σεζόν παρά την πανδημία.
Έστω και αν μέσα σε ένα 24ωρο προέ-
κυψε μία φοβερή διχογνωμία μέσα στο 
ίδιο το ιατρικο επιτελειο της ευρωπαϊκής 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Πρόεδρος του ιατρικού 
επιτελείου της UEFA: «Θα 
ξαναρχίσει η σεζόν»

Bundesliga: Την επόμενη 
εβδομάδα η απόφαση επιστροφής

Κορονοϊός: Η FIFA πρότεινε 
έως και πέντε αλλαγές

H 
FIFA πρότεινε να επιτραπεί 
σ τις ομάδες να προχωρούν 
έως και σε πέν τε αλ λαγέ ς 
κατά τη διάρκεια των ανα-

μετρήσεων προκειμένου να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η υγεία των ποδοσφαιρι-
σ τών από τα συνεχόμενα παιχν ίδια 
εξαιτίας του κορονοϊού.
H ολοκ λήρωση τ ης  ποδοσφαιρι -
κής σεζόν σ τ ις περισσότερες χώρες 
του κόσμου παραμένει σ τον «αέρα» 
εξαιτ ίας της πανδημίας του κορο -
νοϊού. Η FIFA σε συνεργασία με την 
UEFA, αλλά και τ ις υπόλοιπες Ομο-
σπονδίες, αναζητά τρόπους προκει-
μένου να τελειώσει ομαλά η χρονιά, 
αλλά και την ίδια στιγμή να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών.
Γι’  αυτό το λόγο, όπως αναφέρουν 
σημε ρινά (27/4)  ρεπορτάζ ,  κα τ έ-

θεσε πρόταση προκειμένου να επι-
τραπε ί σ τ ις ομάδες να προχωρούν 
έως και σε πέν τ ε αλ λαγέ ς κατά τη 
διάρκεια των αναμετρήσεων, καθώς 
από τα συνε χόμενα παιχ ν ίδια,  σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι 
πιθανό να προκύψουν ζητήματα γ ια 
τους ποδοσφαιριστές.
Ωσ τ ό σ ο,  γ ια  να  π ροχω ρήσ ε ι  τ ο 
συγκεκριμένο πλάνο όσο διάσ τημα  
διαρκε ί η πανδημία, θα πρέπε ι να 
λάβε ι την έ γκριση από το Διεθνέ ς 
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο ( I FAB). 
Όμως, το πιθανότερο ε ίναι πως θα 
υπάρξει «πράσινο φώς» ελέω και της 
ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουμε 
παγκοσμίως.
Είναι ωστόσο στο χέρι των ομοσπον-
διών αν θα συνεχ ίσουν τη σεζόν ή 
όχι. Αρκετές δεν συνεχίζουν πάντως.

M
πορεί η κρίση του κορο-
νοϊού να έχει διαμορφώ-
σει ένα ιδιαίτερο καθεστώς 
στον πλανήτη, ωστόσο στον 

ποδοσφαιρικό... πλανήτη ένα πράγμα 
δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο και 
αυτό είναι η υψηλή δημοφιλία του Κιλιάν 
Εμπαπέ. Ο 20χρονος Γάλλος φορ οδεύει 
προς την ολοκλήρωση της δεύτερης 
σεζόν του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερ-
μέν και μπορεί η ομάδα της πρωτεύουσας 
να επιθυμεί να επεκτείνει το συμβόλαιο 
του, που έχει ισχύ ως το 2022, ωστόσο 
την ίδια ώρα αρκετοί είναι οι μεγάλοι 
ευρωπαϊκοί σύλλογοι που ορέγονται την 
αρπαγή του.
Μάλιστα έχουν φουντώσει τα δημοσιεύ-
ματα το τελευταίο διάστημα που θέλουν 
την Ρεάλ Μαδρίτης να τον έχει ως βασικό 

στόχο της είτε για τώρα είτε για το καλο-
καίρι του 2021 αλλά και τον Κλοπ να έχει 
προσεγγίσει τον πατέρα του παίκτη, προ-
σπαθώντας να βρει το κατάλληλο γαλλικό 
κλειδί για να ξεκλειδώσει την πόρτα της 
Παρί και να τον πάρει στην Λίβερπουλ.
Από την πλευρά του ο ίδιος ο παίκτης 
τηρεί στάση αναμονής όλο αυτό το διά-
στημα και δεν θέλησε να πάρει θέση, 
όμως το βράδυ της Τετάρτης (29/4) φρό-
ντισε να κλείσει το μάτι στην Παρί και να 
κόψει κάπως τη φόρα των επίδοξων μνη-
στήρων μέσω ποσταρίσματός του στο 
Twitter. «Όλοι μιλούν, αλλά ουδείς ξέρει... 
Μου λείπει η ομάδα μου», έγραψε ο 
Εμπαπέ, με το μήνυμα του Γάλλου παγκό-
σμιου πρωταθλητή να συνοδεύεται από 
δύο καρδιές, μία σε κόκκινο και μία σε 
μπλε χρώμα. Τα χρώματα της Παρί.

Παρί: Το μήνυμα αγάπης του 
Εμπαπέ κόβει το βήχα σε Ρεάλ 
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 Η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει ότι προς το παρόν είναι δύσκολη 
η επανέναρξη των προπονήσεων και των αγώνων. 
Η ανακοίνωση: 
Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο θέλει να ενημερώσει άπαντες ότι παρακολουθεί 

όλες τις εξελίξεις γύρω από το τι συμβαίνει στην Κυπριακή Κοινωνία στην εποχή 
του Κορονοϊού, αλλά και σε σχέση με τα δρώμενα στο ποδόσφαιρο.
Είμαστε πλέον εν αναμονή της συνάντησης του ΠτΔ με τον πρόεδρο της ΚΟΠ 
σχετικά με το μέλλον των διοργανώσεων.
Ως ΑΕΛ και με βάση τα τωρινά δεδομένα θεωρούμε δύσκολη την επανέναρξη 
των προπονήσεων και των αγώνων στο παρόν στάδιο, διότι για παράδειγμα δεν 
νοείτε ποδοσφαιρική προπόνηση χωρίς επαφές.
Αυτό και σε συνδυασμό με τις γνωματεύσεις των ειδικών γύρω από την φυσική 
κατάσταση των ποδοσφαιριστών οι οποίοι μιλούν για 4-5 εβδομάδες προετοι-
μασίας, καθώς και δυο με τρία φιλικά παιχνίδια, πάντα με τον κίνδυνο των τραυ-
ματισμών να παραμονεύει, ούτως ώστε να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να 
επανέλθουν σε συνθήκες αγώνων, καθιστούν τουλάχιστο για την ώρα δύσκολη 
την επιστροφή μας στα γήπεδα για το τρέχον πρωτάθλημα και κύπελλο.
Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όσο αφορά τις σχέσεις της ΑΕΛ με τους ποδο-
σφαιριστές της, είχαμε και θα έχουμε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία απ’ 
ευθείας μαζί τους και αντιλαμβανόμαστε μέσα από αυτό ότι σε καμία περί-
πτωση δεν χρειάζονται μεσάζοντες με προσωπική ατζέντα για να καθορίσουν τι 
θα συμφωνήσουμε με τους ποδοσφαιριστές μας.
Τονίζουμε ότι η ΑΕΛ θα είναι έτοιμη Κορονοϊού επιτρέποντας να ξεκινήσει 
προπονήσεις ακολουθώντας ασφαλώς τα σχετικά μέτρα και οδηγίες είτε για 
να τελειώσουν οι φετινές διοργανώσεις, είτε ενόψει του νέου πρωταθλήματος.
Καταλήγοντας ενημερώνουμε τον κόσμο ότι ως ΑΕΛ Ποδόσφαιρο συνεχίζουμε 
με την ίδια θέρμη την κίνηση Βοήθειας και αλληλεγγύης του κόσμου μέσω της 
«Κίτρινης Γραμμής» και παράλληλα καλούμε όσους μπορούν να βοηθήσουν 
είτε με προϊόντα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να το πράξουν έτσι που να 
γίνει κατορθωτό την ερχόμενη βδομάδα να περατωθεί το 3ο καραβάνι Βοή-
θειας και Αλληλεγγύης προς συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια 
ετούτες τις δύσκολες ώρες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

«Θα συμφωνούσαμε σε αγώνα τίτλου με την Ομόνοια»
Το σενάριο να διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο, αλλά με επικυ-
ρωμένη τη βαθμολογία για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, επανήλθε δυναμικά στο 
προσκήνιο. 
Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να κερδίζει σημαντικό έδαφος από τις ομάδες, όμως, η 
μια από τις 12, αντιδράει έντονα. Τουλάχιστον δημόσια. Ο λόγος για την Ανόρ-
θωση, η οποία κακά τα ψέματα, θα είναι η πιο αδικημένη ομάδα αν συμβεί κάτι 
τέτοιο.
Ο λόγος είναι προφανής. Η «Κυρία» βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 
την Ομόνοια, όμως, υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια και είναι στη 2η θέση. 
Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος των αντιδράσεων της αμμοχωστιανής ομάδας, 
όπως θα έκαναν όλες αν βρίσκονταν στην ίδια θέση.
Άλλωστε το ξεκαθαρίζει με δηλώσεις του στο ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος 
Τύπου Σάββας Πηλακούτας.
«Κάποιοι που ίσως να βολεύονται περισσότερο, φέρνουν το παράδειγμα της 
Ολλανδίας. Είναι εντελώς διαφορετικό να στεφθεί πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ 
και διαφορετικό στην Κύπρο. Και η Ομόνοια θα το θεωρούσε άδικο αν συμβεί 
αυτό. Θα θεωρείται άδικο να βρεθεί η Ομόνοια στο Τσάμπιονς Λιγκ και εμείς 
στο Γιουρόπα Λιγκ.  Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αναδειχτεί ο πρωταθλητής. 
Δεν θα διαφωνούσαμε σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος τρόπος (να παί-
ξουμε αγώνα μπαράζ τίτλου με Ομόνοια)»

 Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου 
μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης 
δημοσιοποίησε τις αποφάσεις του για 
τα θέματα που αφορούν το κυπριακό 
ποδόσφαιρο.
 

Α
ναλυτικά η ανακοίνωση:
 Σε συνεδρία τη Δευτέρα (27/4) η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

Κύπριων Προπονητών Ποδοσφαίρου εξέτασε τη 
διαμορφωθείσα κατάσταση στο χώρο του κυπρια-
κού ποδοσφαίρου λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού και ειδικότερα την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι προ-
πονητές.
Ο Σύνδεσμος Προπονητών 
καλεί τα σωματεία όπως 
προχωρήσουν άμεσα στην 
εξόφληση των δεδουλευ-
μένων των προπονητών. 
Παράλληλα εκφράζει αισιο-
δοξία πως στις ελάχιστες περι-
πτώσεις μελών που αμείβονται με 
περισσότερες από €2.000 μηνιαίως, μετά ΚΑΙ από 
επικοινωνία με προπονητές – μέλη του Συνδέσμου, 

προκύπτει ότι με καλή πίστη και από τις δύο πλευ-
ρές θα βρεθεί η χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ εργοδοτών και προπονητών.
Ο Σύνδεσμος παραμένει στη διάθεση των μελών του 
για να βοηθήσει έμπρακτα και να προσφέρει στή-
ριξη, σε οποιοδήποτε περίπτωση χρειαστεί.
Για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών που αμείβονται 
με λιγότερες από €2.000 το μήνα, ο Σύνδεσμος πλη-
ροφορηθήκαμε με χαρά ότι αρκετές ομάδες έχουν 
υποβάλει αίτηση ένταξης στο Ειδικό Σχέδιο Αναστο-
λής Εργασιών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. Ο Σύνδεσμος την υπαγωγή σωμα-
τείων και προπονητών τους στους σχεδιασμούς του 
ΥΕΚΑ, ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβή των εργαζο-
μένων βάσει των προνοιών του Κράτους, για τους 
όλους εργαζόμενους στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και μια 
από τις πρώτες ενέργειες του Συνδέσμου μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, αποστέλλοντας σχε-
τική επιστολή στην αρμόδια Υπουργό.
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Προπονητών έχει 
ζητήσει από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-

σφαίρου την επιχορήγηση των ακαδημιών ποδο-
σφαίρου, ώστε να μπορέσουν να καταβάλουν τους 

μισθούς των προπονητών. 
Αναφορικά με το μέλλον των Πρωταθλημάτων που 
δεν έχουν ακυρωθεί, ο Σύνδεσμος Προπονητών 

τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της επι-
στροφής στις προπονήσεις και στην αγω-
νιστική δράση, με την προϋπόθεση πως 
πληρούνται οι πρόνοιες και θα τηρούνται 
οι οδηγίες της επιστημονικής ομάδας του 
Υπουργείου Υγείας.
Ο Σύνδεσμος τονίζει πως σημαντικότερη 
από την αγωνιστική δράση, είναι η ασφά-
λεια και η υγεία αθλητών, προπονητών, 
διαιτητών αλλά και των υπόλοιπων εργα-
ζομένων και παραγόντων του ποδοσφαί-
ρου, των προπονητικών κέντρων και των 
σταδίων. 
Σχετικά με δηλώσεις του Εκτελεστικού 
Προέδρου του ΠΑΣΠ και συνάδελφου 
προπονητή κ. Νεοφυτίδη, ο Σύνδεσμος 
Προπονητών αναφέρει ότι βρίσκεται σε 
διαρκή επικοινωνία τόσο με την ΚΟΠ 
και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, 
όσο και με τα μέλη του προπονητές, ακο-
λουθώντας την πολιτική που το Δ.Σ. του 
Συνδέσμου χαράσσει. Οι δηλώσεις του 
κ. Νεοφυτίδης είναι ατυχείς και άστοχες 
και καλείται να περιοριστεί στα του οίκου 
του.

αθλητικά

Σύνδεσμος Προπονητών:«Να περιοριστεί 
στα του οίκου του ο κ.Νεοφυτίδης»

ΑΕΛ: «Θεωρούμε 
δύσκολη την επανέναρξη 
προπονήσεων και  αγώνων»
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αθλητικά

Σκέψεις παράδοσης της ΚΑΕ στον 
Δημήτρη Γουλιέλμο

Το σοβαρό ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για όλο το 2020 και 
η σημαντική μείωση εσόδων, έσπειρε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της προσωρινής 
διοίκησης της ΚΑΕ Άρης, τα μέλη της οποίας σκέφτονται το ενδεχόμενο παράδοσης της ομάδας 
στον ιδιοκτήτη, Δημήτρη Γουλιέλμο

Ο 
προβληματισμός των μελών του προ-
σωρινού διοικητικού σχήματος της ΚΑΕ 
Άρης αποτυπώθηκε στη διάρκεια της 
χθεσινοβραδινής σύσκεψης που πραγ-

ματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας όπου έβα-
λαν κάτω όλα τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, τα 
χρέη των περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, 
την πίεση που ασκούν οι πιστωτές, κυρίως όμως 
τη νέα τάξη πραγμάτων στον επαγγελματικό αθλη-
τισμό και δη, στο ελληνικό μπάσκετ. Το ενδεχόμε-
νο διεξαγωγής όλων των αγώνων του 2020 δίχως 
θεατές είναι τουλάχιστον εφιαλτικό για τους «κί-
τρινους» καθώς περίπου το 25-30 τοις εκατό των 
εσόδων τους στηρίζεται στη διάθεση των καρτών 
διαρκείας αλλά και των μεμονωμένων εισι-
τηρίων. Παράλληλα, φέτος ολοκληρώνε-
ται το τηλεοπτικό συμβόλαιο, κανείς 
δεν ξέρει αν θα προκύψει ενδιαφε-
ρόμενος τηλεοπτικός πάροχος, ενώ 
επικρατεί η αίσθηση ότι ακόμη και 
στην περίπτωση υπογραφής νέου 
συμβολαίου με την ΕΡΤ, το συνολικό 
ποσό θα είναι μειωμένο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, χθες πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΕ όπου 
εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμη κι 
αυτό της παράδοσης της εταιρίας στον ιδιοκτήτη 
της ΚΑΕ, Δημήτρη Γουλιέλμο. Θυμίζουμε ότι ο 
μεγαλομέτοχος της εταιρίας έχει αποσυρθεί από 
το προσκήνιο, ενώ με ανακοίνωσή του ο ΑΣ Άρης 
τον είχε καλέσει να παραδώσει τις μετοχές σε εννιά 
φυσικά πρόσωπα και να απεμπλακεί από την ΚΑΕ. 
Φαίνεται όμως ότι πλέον αυτό το σενάριο απομα-
κρύνεται καθώς δεν βρέθηκαν τα εννιά φυσικά 
πρόσωπα και παράλληλα, η υγειονομική και οικο-
νομική κρίση βάζει σε σχέση τα μέλη της διοίκησης 
σε ότι αφορά την περαιτέρω παρουσία τους στην 
ομάδα, παρότι μέχρι πρότινος συζητούσαν έως και 
το ενδεχόμενο συμμετοχής της ομάδας σε ευρω-
παϊκή διοργάνωση, στην περίπτωση που προχω-
ρούσε συγκεκριμένη υπόθεση χορηγίας.
Γίνεται αντιληπτό ότι στις επόμενες ημέρες θα δια-
μορφωθεί το διοικητικό τοπίο στην ΚΑΕ όπου 
πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμη κι 
αυτό της παράδοσης της διοικητικής διαχείρισης 
της ΚΑΕ στον ιδιοκτήτη της.

Ρώτησε γ ια ΟΑΚ Α και  ΣΕΦ η 
EuroLeague για τους επόμενους αγώ-
νες!
Το κλειστό του ΟΑΚΑ όπως και το ΣΕΦ, φαίνεται 
πώς προκρίνονται στις επιλογές της EuroLeague σε 
πιθανή συνέχιση της σεζόν. 
Μπορεί τα πάντα να παραμένουν στον αέρα όσον 
αφορά τη συνέχιση της φετινής σεζόν, αλλά όπως 
δείχνουν τα πράγματα η EuroLeague κάνει ενέρ-
γειες προκειμένου να είναι απολύτως έτοιμη στην 
περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως για τη 
συνέχιση της σεζόν. 
Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ρώτησε για 
την διαθεσιμότητα του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ προκει-

μένου να φιλοξενηθούν οι εναπομείναντες 
αγώνες της regular season, τα playoffs ή 

το Final 8. Βέβαια κάτι τέτοιο θα πάρει 
σάρκα και οστά μόνο στην περί-
πτωση που υπάρξουν οι απαραίτη-
τες διαβεβαιώσεις σχετικά με την 
υγεία όλων των εμπλεκομένων. 
Επίσης η EuroLeague ρώτησε και 
για τη διαθεσιμότητα στα γήπεδα 

του Βελιγραδίου, της Γερμανίας και 
της Λιθουανίας. Όπερ και σημαίνει 

οι χώρες που χτυπήθηκαν λιγότερο από 
τον κορονοϊο.

Ο Γιαννακόπουλος ζήτησε από τον Θα-
νάση Αντετοκούνμπο να επιστρέψει!
Κατά τη διάρκεια του Live Instagram που έκανε ο 
Θανάσης Αντετοκούνμπο παρενέβη ο Δημήτρης 
Γιαννακόπουλος και του ζήτησε να... επιστρέψει! 
Την ώρα που ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού 
και νυν των Μιλγουόκι Μπακς έκανε live και συνο-
μιλούσε με τον κόσμο πριν ανοίξει τον διάλογο με 
τα αδέρφια του, εμφανίστηκε ένα μήνυμα από τον 
Δημήτρη Γιαννακόπουλο!
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έκανε... 
άνοιγμα στον Θανάση Αντετοκούνμπο γράφοντας 
χαρακτηριστικά: «Άντε τελείωνε με το κω@@ΝΒΑ 
και έλα πίσω». 
Αν μη τι άλλο είναι μια πρόθεση από την πλευρά 
του Γιαννακόπουλου, αν και ο 28χρονος φόργου-
ορντ έχει κλειστό συμβόλαιο και για την επόμενη 
χρονιά με απολαβές του φτάνουν τα 1,7 εκατομμύ-
ρια δολάρια. 

Αταμάν: «Η Euroleague 
πρέπει να εφαρμόσει salary 
cap για τα μπάτζετ»

Ο 
Εργκίν Αταμάν μίλησε 
για τις αλλαγές που έ-
φερε ο κορονοϊός στο 
μπάσκετ, αλλά και για 

τους Ομπράντοβιτς, Λάρκιν και 
Σπανούλη.
Για την Ελλάδα: «Μου αρέσει 
ο Ρέμος και η ελληνική μου-
σική. Μου αρέσει και η Ελλάδα 
είναι κοντά στην Τουρκία απέ-
χει μόνο μια ώρα. Ελπίζω ότι 
ο κορονοϊός θα τε λε ιώσει 
σύντομα και όλες οι ευρωπαϊ-
κές χώρες θα ανακάμψουν και 
θα μπορέσουμε να ταξιδεύουμε 
σύντομα με ασφάλεια. Μου 
αρέσει η Αθήνα και τα ελληνικά 
νησιά. Πρωτίστως πρέπει να 
τελειώσει όμως η χρονιά στην 
Euroleague».
Για το πλάνο της Euroleague 
για επανέναρξη των αγώνων: 
«Το πλάνο της Euroleague είναι 
ρεαλιστικό, είναι το καλύτερο 
που θα μπορούσε να γίνει με 
τις υπάρχουσες συνθήκες. Όλα 
όμως πρέπει να γίνουν με συν-
θήκες ασφάλειας για τους παί-
κτες τους προπονητές και για 
όλους τους συμμετέχοντες γενι-
κότερα. Εγώ είμαι σύμφωνος με 
το πλάνο αυτό».
Για την παρουσία του Ομπρά-
ντοβιτς στη Φενέρ: «Φυσικά 
μου έδωσε έξτρα κίνητρο η 
παρουσία του Ομπράντοβιτς 
στην Φενέρ. Είναι ο καλύτερος 
προπονητής στην Ευρώπη και 
είναι ωραίο συναίσθημα να παί-
ζεις απέναντι στον καλύτερο και 
να βελτιώνεσαι ως προπονητής. 
Με έκανε να διαβάζω περισ-
σότερο, να βελτιώνομαι και να 
γίνομαι καλύτερος, για να μπο-
ρέσω να τον κερδίσω».
Για το ότι του αρέσει ως παίκτης 
ο Σπανούλης και αν συγκρίνε-
ται με τον Λάρκιν: «Είναι εντε-
λώς διαφορετικοί παίκτες. Ο 
Σπανούλης είναι ηγέτης, είναι 
νικητής, είναι ένας εκ των κορυ-
φαίων της διοργάνωσης. Ο Λάρ-
κιν είναι και αυτός νικητής και 
ίσως είναι και ο κορυφαίος παί-

κτης της Euroleague τα τελευ-
ταία δύο χρόνια».
Για το αν έχει ανανεώσει ο Λάρ-
κιν με την Εφές: «Πριν ξεκινήσει 
η καραντίνα είχε κάνει μια κου-
βέντα με την διοίκηση της Εφές 
και ήταν πολύ κοντά, δεν ξέρω 
αν έχει υπογράψει η όχι. Ο μόνος 
τρόπος να μείνει μακριά από 
την Εφές είναι να βρει στο NBA 
ένα συμβόλαιο, όμως, να έχει 
βασικό ρόλο, να παίζει δηλαδή 
20-25 λεπτά, να είναι το βασικό 
point guard ή έστω το δεύτερο. 
Αλλιώς, πιστεύω πως θα παί-
ξει ίσως για άλλα δύο χρόνια 
στην Εφές. Αυτά τα νούμερα που 
ακούγονται όμως για 7.7 εκατομ-
μύρια δεν είναι αληθινά. Φυσικά 
και αξίζει ένα από τα μεγαλύτερα 
συμβόλαια στην ομάδα, γιατί 
είναι κορυφαίος παίκτης αλλά 
απ’ όσο γνωρίζω αυτά τα νού-
μερα δεν είναι πραγματικά».
Για το αν θα επηρεαστούν οι 
ομάδες από την πανδημία: 
«Πιστεύω ότι μετά την πανδη-
μία όλες οι αγορές θα επηρε-
αστούν, όχι μόνο η τουρκική. 
Πρέπει να γίνουμε σοφότεροι 
και να μάθουμε από όλο αυτό, 
να γίνουμε πιο σοφοί όσον 
αφορά τα μπάτζετ. Πρέπει να 
ισοσκελίζονται τα μπάτζετ με τα 
έσοδα. Και η Euroleague πρέπει 
να βρει έναν τρόπο να υπάρχει 
μια ισορροπία. Η Euroleague 
πρέπει να εφαρμόσει ένα salary 
cap ως προς το μάξιμου των 
μπάτζετ. Πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος να έχουν όλες οι ομά-
δες ένα salary cap. Δεν γίνεται 
να έχουν κάποιες ομάδες τόσο 
υψηλά μπάτζετ και μάλιστα μετά 
από μια τέτοια πανδημία που θα 
κοστίσει σε όλους οικονομικά. 
Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα 
με τις διαφορετικές φορολο-
γίες. Στη Δύση και την Ανατολή 
στο NBAγια παράδειγμα υπάρ-
χουν διαφορετικά φορολο-
γικά συστήματα, όμως έχουν 
καταφέρει να βρουν την χρυσή 
τομή».
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