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«Υπάρχει στον 
κόσμο τούτον 
ένας μυστικός 

νόμος... σκληρός 
κι απαραβίαστος: 

το κακό πάντα 
στην αρχή 

θριαμβεύει και 
πάντα στο τέλος 

νικάται»
Νίκος Καζαντάκης

Εν μέσω  πανδημίας 
σταματήστε να γκρινιάζετε

και να διαβάζετε από το Facebook 
ό,τι βλακεία θέλει και γράφει 
ο κάθε χαζοχαρούμενος που 
θέλει πέντε λεπτά δωρεάν 

δημοσιότητας κι αυτοπροβολή

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-

στριες,

Προχωράμε Μάιο μήνα σε νέες επο-

χές, διαφορετική καθημερινότητα και 

το κυριότερο μεγάλη αβεβαιότητα κι 

είναι φυσικό. Ποιος μπορεί να προβλέ-

ψει τις θα γίνει σε δυο, τρεις, πέντε μήνες; Κανένας, ούτε η 

κάθε κυβέρνηση στο πλανήτη Γη, οπότε όλοι οι νοήμονες 

άνθρωποι κάνουμε υπομονή και πάμε μέρα με την μέρα 

μέχρι να δούμε φως στο τούνελ. Μέχρι τότε καλό είναι 

να σταματήσουμε να διαβάζουμε τις παπαριές που μας 

στέλνει ο κάθε μακάκας από όλα τα μέρη του πλανήτη που 

μόνο στεναχώρια και ψυχική αναταραχή φέρνουν χωρίς 

να έχουν ουσιαστικά την παραμικρή πραγματικότητα.

Ευγενικοί μου αναγνώστες αν όλοι αυτοί οι ΣΩΤΗΡΕΣ της 

ανθρωπότητας τα ήξεραν όπως λένε όλα αυτά, γιατί δεν 

μας τα έλεγαν από πριν να αποφύγουμε αυτή την ταλαι-

πωρία και να προφυλαχθούμε; Μακριά από εμένα αυτές 

οι παπαριές. Τεράστια ευχαριστώ και ανταπόκριση στο 

γράμμα που σας έγραψα την περασμένη εβδομάδα για τα 

ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΑ ΓΗΡΑΤΙΑ στα γηροκομεία μας εδώ 

στο Τορόντο κι όχι μόνο. 

Όπως ξέρετε έχουμε δύο εξαιρετικές εγκαταστά-

σεις και στα δύο υπάρχει η ίδια διεύθυνση και το ίδιο 

management και θέλω να τονίσω εδώ κάτι σημαντικό. Το 

70% των θυμάτων του κοροναϊού σε όλο το κόσμο ήταν 

γερόντια σε διάφορα γηροκομεία κι ιδρύματα παγκο-

σμίως. Εμείς εδώ στο Τορόντο έχουμε μόλις 11 θύματα, 

μόνο στο ένα γηροκομείο. Στο άλλο δεν υπάρχει τίποτα. 

Πως γίνεται, λοιπόν, να βγαίνουν δύο τρεις Ελληναράδες 

ανώνυμα και να κατηγορούν με διάφορες μπουρδολογίες 

έναν οργανισμό που δουλεύει άψογα; Εγώ ούτε διαφη-

μίζω ούτε έχω κανένα προσωπικό όφελος από οποιον-

δήποτε οργανισμό του Τορόντο, Απογοητεύομαι ωστόσο 

από μερικούς συμπατριώτες μας που έχουν τον κακό λόγο 

και το κουτσομπολιό στο στόμα τους και το κυριότερο 

χωρίς όνομα κι αποδείξεις.

Αδέλφια, έλεος. Ας προσπαθήσουμε εμείς οι Έλληνες, 

όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, στους δύσκολους και-

ρούς να είμαστε ενωμένοι και να βοηθάμε ο ένας τον 

άλλον γιατί κι αυτή η δοκιμασία θα περάσει. Κι ότι καλό 

μπορεί να κάνει ο καθένας κι η κάθε μία, Έλληνας ή Ελλη-

νίδα, θα το βρούμε μπροστά μας. Ενωμένοι, λοιπόν, υπο-

στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα και 

σύντομα θα ξαναμπεί η ζωή μας στους ρυθμούς της.

 ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Ύμνοι από τον διεθνή Τύπο: Διακοπές στην Ελλάδα από τον 
Ιούλιο

Ε
πίκεντρο δημοσιευμάτων του ξένου Τύπου αποτελεί για άλ-
λη μια μέρα η χώρα μας, καθώς μετά τους επαίνους για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, η προ ημερών συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη στο CNN, έδωσε τη δυνατότητα σε μεγάλα μέσα 
ενημέρωσης να παρουσιάσουν την Ελλάδα σαν προορισμό διακο-
πών από την 1η Ιουλίου και μετά.

Spiegel: Σταδιακή επανέναρξη εστιάσης και ξενοδο-
χείων στην Ελλάδα από τον Ιούνιο
Στην ιστοσελίδα του γερμανικού περιοδικού Spiegel και στη στήλη 
«Ταξίδια» φιλοξενείται εκτενές ρεπορτάζ που επιχειρεί να σκια-
γραφήσει την κατάσταση σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προο-
ρισμούς για τους Γερμανούς τουρίστες, όπως αυτή διαμορφώνεται 
με τη σταδιακή υποχώρηση των περιορισμών για την ανάσχεση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
Το δημοσίευμα χωρίζεται σε σύντομες υποενότητες που αναφέρο-
νται ξεχωριστά στη χαλάρωση των μέτρων και στις προσπάθειες 
αναθέρμανσης της τουριστικής κίνησης στις ακόλουθες χώρες: 
Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα, Δανία, Κάτω Χώρες, Κρο-
ατία και Τουρκία. Αναφορικά με την Ελλάδα, το ρεπορτάζ παραθέ-
τει συνοπτικά τα ανακοινωθέντα, πρώτα βήματα χαλάρωσης των 
περιορισμών από την ελληνική κυβέρνηση, αρχής γενομένης από 
τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στους ισχύοντες 
περιορισμούς για τα εσωτερικά ταξίδια.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, με βάση όλες τις ενδείξεις, η σταδιακή 
επανέναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και των 
ξενοδοχείων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.
Τέλος, το δημοσίευμα σημειώνει πως σε ό, τι αφορά τη δυνατότητα 
που θα έχουν οι Γερμανοί τουρίστες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, 
παραμένουν προς το παρόν οι ισχύοντες περιορισμοί, ενώ παρατί-
θεται η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γερα-
πετρίτη, για το «άνοιγμα» της χώρας την 1η Ιουλίου, προκειμένου 
να δεχθεί τουρίστες από το εξωτερικό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι 
ασαφές παραμένει το πότε θα αποκατασταθούν οι αεροπορικές 
συνδέσεις εντός Ευρώπης.

CNN: Success story η Ελλάδα
Το CNN επανήλθε σήμερα με νέες αναφορές στην Ελλάδα ως του-
ριστικό προορισμό, αναφέροντας, μεταξύ άλλων πως... «η Ελλάδα 
αποτελεί τουριστικό θέλγητρο κι αυτό δεν είναι μυστικό, ωστόσο 
με τον περισσότερο κόσμο να βιώνει την πανδημία του κορωνο-
ϊού, η ιδέα καλοκαιρινών διακοπών εκεί, αποτελεί μακρινό όνειρο. 
Ίσως, όμως, και όχι, όπως λένε Έλληνες αξιωματούχοι. Το κράτος 
της Μεσογείου εμφανίζεται σαν ένα σπάνιο success story αναφο-

ρικά με την αντιμετώπιση του ιού. Η επιβολή σκληρού και έγκαιρου 
lockdown, επέτρεψε στη χώρα να κρατήσει πολύ χαμηλά τους θανά-
τους, ενώ από αυτή την εβδομάδα ορισμένες επιχειρήσεις άνοιξαν 
εκ νέου για πρώτη φορά. Και ο ρεαλιστής πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης πιστεύει πως, αν και επιφυλακτικός, αυτό είναι 
ένα μοντέλο για να καλωσορίσει ορισμένους τουρίστες το φετινό 
καλοκαίρι».
Το άνοιγμα της χώρας στον τουρισμό αναπόφευκτα συνεπιφέρει 
την έκθεσή της σε πιθανούς φορείς του κορωνοϊού, ωστόσο ο κ. 
Μητσοτάκης ελπίζει πως η εντατικοποίηση των τεστ θα μειώσει τον 
κίνδυνο. Προς το παρόν, όλοι οι ξένοι ταξιδιώτες υποβάλλονται σε 
τεστ μόλις αφιχθούν στην Αθήνα. Όπως έγινε και με το συνεργείο 
του CNN, όπου κατά τη διάρκεια της πτήσης συμπλήρωσαν ειδική 
φόρμα προσωπικών πληροφοριών, ακόμη και τον αριθμό θέσης 
στο αεροσκάφος, ώστε να καταστεί ευκολότερη η ανεύρεσή τους 
αν διαπιστωθεί ότι κάποιος είναι φορέας του ιού. Όταν αφίχθησαν 
στο αεροδρόμιο, υποβλήθηκαν όλοι σε τεστ και τα αποτελέσματα 
τους δόθηκαν μετά από 12 ώρες (ευτυχώς αρνητικά, σημειώνουν 
οι αρθρογράφοι).
To ερώτημα πότε και πως θα ανοίξει η χώρα στον τουρισμό δεν 

είναι ασήμαντο για ένα έθνος που έχει στροβιλιστεί στην ύφεση 
και την οικονομική αναταραχή για περισσότερο από μια δεκαετία. 
Ο τουρισμός συνεισφέρει στο 20% του ΑΕΠ της χώρας, διπλάσιο 
ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το 2019 η χώρα φιλοξένησε 
31 εκατομμύρια τουρίστες, τρεις φορές όσο ο πληθυσμός της, ενώ 
ένας στους τέσσερις Έλληνες απασχολείται σε τουριστικές υπηρε-
σίες ή σε δουλειές συναρτώμενες με αυτές.

Die Zeit: Η Ελλάδα διεκδικεί τώρα τουρίστες
Η Ελλάδα, με κάποια από τα αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη, 
περιόρισε μέχρι τώρα με επιτυχία την πανδημία και διεκδικεί ήδη 
τώρα τουρίστες, αναφέρει η εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα 
«Die Zeit», επισημαίνοντας ότι τα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά από 
τον Ιούλιο, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
«Στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι λιγότερα σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Για αυτό η ελληνική κυβέρνηση θέλει να βάλει 
μπροστά τον τουρισμό όσο το δυνατόν συντομότερα. Συζητούμε 
για το πώς θα διασφαλιστούν οι τουρίστες σε κάθε ξενοδοχείο, για 
το πώς θα φροντίσουν τους φιλοξενούμενους - ακόμη και κατά την 
περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα», δηλώνει ο επικεφαλής της 
TUΙ Γερμανίας Μάρεκ ‘Αντριουστσακ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι 
προηγουμένως θα πρέπει να επιτραπεί στους Γερμανούς να βγουν 
από την πατρίδα τους χωρίς ταξιδιωτική οδηγία.
Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συστή-
σει Ομάδα Δράσης, η οποία διαπραγματεύεται με τουριστικούς 
ομίλους όπως η TUI και η DER Touristik τις λεπτομέρειες σχεδίου 
ασφάλειας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό των 
ξενοδοχείων με αντισηπτικό και την αποτροπή μεγάλων συναθροί-
σεων, τόσο σε παραλίες όσο και σε πισίνες. Η εφημερίδα φιλοξενεί 
και σχετικές δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη.
Αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτε-
ρικό φέτος το καλοκαίρι εμφανίζεται και ο διακεκριμένος λοιμω-
ξιολόγος, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ιατρικής Μικροβιολογίας 
του Πανεπιστημίου του Χάλε, Αλεξάντερ Κεκουλέ. «Θα πρέπει 
να υπολογίζουμε ότι το καλοκαίρι, λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών, ο αριθμός των κρουσμάτων θα υποχωρήσει παγκοσμίως», 
εκτιμά ο καθηγητής, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι για αυτή του 
την πρόβλεψη δέχεται επικρίσεις συναδέλφων του, αλλά εμμένει 
στην άποψή του. «Όταν προτρέπουμε τον κόσμο να μην σχεδιάσει 
φέτος ταξίδια στο εξωτερικό και αργότερα διαπιστώσουμε ότι τα 
κρούσματα είναι πλέον ελάχιστα, τότε θα αρθούν οι ταξιδιωτικές 
οδηγίες, θα ανοίξουν τα σύνορα, αλλά ούτε οι αεροπορικές εται-
ρίες ούτε τα ξενοδοχεία θα έχουν πραγματικά προετοιμαστεί», 
προειδοποιεί.

Νέα «βροχή» δημοσιευμάτων 
στον ξένο Τύπο για την επιτυχία 
της Ελλάδας στην αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού και το - πιθανό 
- «άνοιγμα» της χώρας στην 
υποδοχή τουριστών από την 1η 
Ιουλίου - Τι αναφέρουν Μέσα 
από την Αγγλία, τη Γερμανία, την 
Ισπανία και τις ΗΠΑ
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επικαιρότητα

Πρόκειται πιθανώς για καρχαρία 
του είδους «προσκυνητής» που δεν 
είναι επιθετικός στους ανθρώπους

Έ
να μεγάλο καρχαριοειδές, σχεδόν 
330 κιλά ανέσυρε σήμερα μια μη-
χανότρατα ανοιχτά της Καβάλας, 
σύμφωνα με το tvthrakiotis.gr.

Πρόκειται πιθανώς γ ια καρχαρία του 
ε ίδους «προσκυνητής» ή «παπάς» ή 
«σαπουνάς» που, όπως είναι λογικό, προ-

κάλεσε έκπληξη σε όσους το αντίκρισαν, 
κάνοντας, παράλληλα, αρνητική εντύ-
πωση μόλις αναρτήθηκε διαδικτυακά.
Ο καρχαρίας «προσκυνητής» είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο ζωντανό ψάρι, μετά 
τον φαλαινοκαρχαρία. Δεν είναι επιθετι-
κός στους ανθρώπους.
Είναι εμπορικά σημαντικό ψάρι, ως πηγή 
τροφής, λαδιού από το συκώτι, πτερυ-
γίων και ζωοτροφής. Η υπερεκμετάλ-
λευσή του έχει μειώσει τους πληθυσμούς 
του.

Καβάλα: Τεράστιο καρχαριοειδές 
330 κιλών έπιασαν ψαράδες 

Δημοσκόπηση: Το 75% των 
πολιτών επικροτεί τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό 

Γκάλοπ της Pulse για τον Σκάι: Στις 
20,5 μονάδες η διαφορά υπέρ 
της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - 
Καταλληλότερος πρωθυπουργός 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 
51% έναντι 23% του Αλέξη 
Τσίπρα - Θετική γνώμη για τους 
κυβερνητικούς χειρισμούς έχει 
και το 64% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ

Δ
ιάθεση χαλάρωσης και αποκλι-
μάκωσης της ανησυχίας για τον 
κορωνοϊό δείχνει η δημοσκό-
πηση της PULSE που παρουσία-

σε απόψε ο ΣΚΑΙ καθώς από το 78% στην 
προηγούμενη μέτρηση πλέον για την νό-
σο του κορωνοϊού ανησυχεί το 63% των 
πολιτών.
Την ίδια στιγμή οι πολίτες επικροτούν 
τους χειρισμούς της κυβέρνησης κάτι που 
αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου 
με τη διαφορά να είναι συντριπτική υπέρ 
της ΝΔ καθώς ξεπερνά τις 20 μονάδες. 
Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει ποσο-
στό 42,5% έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ (δια-
φορά 20,5%).
Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση για το 
πόσο ανησυχούν από τη νόσο στη χώρα 
μας το 63% των ερωτώμενων συνολικά 
απαντά αρκετά (30%) έως πολύ (33%), 
το 20% μέτρια, και το 13% λίγο (6%) και 
ελάχιστα έως καθόλου (7%). 4% των 
ερωτηθέντων δηλώνει δεν γνωρίζω/δεν 
απαντώ. 
Παράλληλα, αυξάνει η ανησυχία για τις 
οικονομικές επιπτώσεις της της κρίσης 
του κορωνοϊού καθώς το 66% πιστεύει 
πλέον ότι η οικονομική κατάσταση θα 
είναι πιο δυσχερής τους επόμενους 
μήνες.
Στην ερώτηση πώς έχουν επηρεάσει 
οι επιπτώσεις της πανδημίας και των 
μέτρων την οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας τους το 53% των ερωτώμε-
νων συνολικά απαντά αρκετά (24%) έως 
πολύ (29%), το 19% μέτρια, και το 23% 
λίγο (12%) και ελάχιστα έως καθόλου 
(11%). 5% των ερωτηθέντων δηλώνει δεν 
γνωρίζω/δεν απαντώ.
Σε ότι αφορά τους χειρισμούς της κυβέρ-

νησης για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας το 63% θεωρεί ότι η χαλάρωση των 
μέτρων έγινε την κατάλληλη στιγμή ενώ 
ένα ποσοστό 15% θεωρεί ότι έπρεπε να 
γίνουν νωρίτερα. Στα αξιοσημείωτα είναι 
επίσης ότι μόνο το 44% δηλώνει ότι θα 
εφαρμόσει πολύ ή αρκετά τα μέτρα και 
34% δηλώνει ότι θα τα εφαρμόσει μέτρια 
ενώ ένα ποσοστό 17% δηλώνει ότι δεν 
θα τα εφαρμόσει!

Ποιοι θα εφαρμόσουν τα μέτρα
Στις ηλικίες 17 με 29 ετών, το 39% εκτιμά 
ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας θα 
εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες, το 25% 
εκτιμά μέτρια, το 32% λίγο, ελάχιστα έως 
καθόλου. 4% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απα-
ντώ. 
Στις ηλικίες 30 έως 44 ετών, το 38% 
εκτιμά ότι οι περισσότεροι συμπολίτες 
μας θα εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες, το 
38% εκτιμά μέτρια, το 16% λίγο, ελάχι-
στα έως καθόλου. 8% δηλώνει δεν ξέρω/
δεν απαντώ. 
Στις ηλικίες 45 με 59 ετών, το 47% εκτιμά 
ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας θα 
εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες, το 34% 
εκτιμά μέτρια, το 14% λίγο, ελάχιστα έως 
καθόλου. 5% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απα-
ντώ. 
Στις ηλικίες 60 χρόνων και άνω, το 51% 
εκτιμά ότι οι περισσότεροι συμπολίτες 
μας θα εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες, το 
35% εκτιμά μέτρια, το 9% λίγο, ελάχιστα 
έως καθόλου. 5% δηλώνει δεν ξέρω/δεν 
απαντώ. 

Οι χειρισμοί της κυβέρνησης - Η 
πρόθεση ψήφου
Το 75% επικροτεί τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης ενώ για την στάση της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης το 44% την 
θεωρεί θετική έναντι 50% που την κρίνει 
αρνητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι θετική 
γνώμη για τους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς έχει το 64% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ
Στους πολιτικούς δείκτες ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης διατηρεί σχεδόν διπλάσιο 
ποσοστό (51%) στην καταλληλότητα για 
πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα 
(23%)
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Αντισηπτικά στην είσοδο για τους πιστούς που θα προσέλθουν για ατομική προσευχή– Ένα άτομο ανά 
10 τετραγωνικά - Σύσταση για χρήση μάσκας - Κεκλεισμένων των θυρών οι λειτουργίες μέχρι 16 Μαΐου

Κ
εκλεισμένων των θυρών θα 
συνεχίσουν να διεξάγονται οι 
θείες λειτουργίες στις εκκλησί-
ες μέχρι τις 16 Μαΐου, ενώ από 

τις 17 οι πιστοί θα μπορούν να μετέχουν 
στα μυστήρια.
Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας που δημο-
σιεύτηκε σήμερα με ισχύ μέχρι και 
την 16.5.2020 παρατείνεται, με τις ήδη 
ισχύουσες προϋποθέσεις, η δυνατό-
τητα τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων κλπ με την παρουσία μόνο 
θρησκευτικού λειτουργού και του απα-
ραίτητου βοηθητικού προσωπικού και 
χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων, 
ενώ επιτρέπεται εκ νέου η ατομική προ-
σευχή.
Ωστόσο, από τις 4 Μαΐου είναι εφικτή η 
προσέλευση πιστών για ατομική προ-
σευχή. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ατομική 
προσευχή θα τελεί υπό την ευθύνη του 
κατά τον νόμο θρησκευτικού λειτουργού.
«Ο συνολικός αριθμός των εντός των 
χώρων λατρείας παρευρισκομένων 
καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία 
του ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ επιφα-
νείας και με ελάχιστη απόσταση ενός 
και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Σε 
περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου 
λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγι-
στος αριθμός παρευρισκομένων ορίζε-
ται ο αριθμός πενήντα (50)», αναφέρει, 
στο πλαίσιο των υποδείξεων του ΕΟΔΥ, 
για λόγους πρόληψης από τον κορωνοϊό.

Αναλυτικά η ΚΥΑ για τις εκκλη-
σίες
Την προσωρινή απαγόρευση της τέλε-
σης, με την παρουσία φυσικών προ-
σώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 
3, κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτι-
κών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης 
φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 
ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής 
λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 
κανονικού και εν γένει θρησκευτικού 
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, 
ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών 
κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς 

τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
Επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του κατά 
νόμο θρησκευτικού λειτουργού, η προ-
σέλευση φυσικών προσώπων, για ατο-
μική προσευχή και βραχεία παραμονή 
τους στον χώρο λατρείας. Ο συνολικός 
αριθμός των εντός των χώρων λατρείας 
παρευρισκομένων καθορίζεται σύμ-
φωνα με την αναλογία του ενός (1) ατό-
μου ανά 10 τ.μ επιφανείας και με ελά-
χιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) 
μέτρου μεταξύ τους. Σε περίπτωση που 
η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερ-
βαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος αριθμός 
παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός 
πενήντα (50).
Στον υπολογισμό του προηγούμενου 
εδαφίου περιλαμβάνεται αποκλειστικά 
και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέ-
λιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευ-
τικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνο-

νται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων 
κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυ-
πηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτι-
κές (π.χ. χώροι σεμιναρίων και αναγνω-
στήριων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. 
γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, 
κοινοχρήστων κ.λπ.
Στις εισόδους των χώρων λατρείας 
υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί 
αντισηπτικών προς χρήση των προσερ-
χόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντι-
σηπτικό είναι υποχρεωτική για όλους 
τους προσερχόμενους κατά την είσοδο 
στο χώρο λατρείας.
Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρεί-
ται ανά πάσα στιγμή ο ανώτατος συνο-
λικός αριθμός, η ως άνω αναλογία αριθ-
μού φυσικών προσώπων/τετραγωνι-

κών μέτρων, η απόσταση μεταξύ τους, 
καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα υγιει-
νής, ιδίως όσον αφορά σε πρακτικές και 
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για 
τις εκδηλώσεις του θρησκευτικού φρο-
νήματος.
Στις εισόδους των χώρων λατρείας 
υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί 
αντισηπτικών προς χρήση των προσερ-
χόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντι-
σηπτικό είναι υποχρεωτική για όλους 
τους προσερχόμενους κατά την είσοδο 
στο χώρο λατρείας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον 
χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση προ-
στατευτικής υφασμάτινης μάσκας από 
τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέ-
τησή τους θα πρέπει, σε εμφανές σημείο 
κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί 
πρόνοια για τον αναγκαίο εξοπλισμό υγι-
εινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες 
κ.λπ.). Είναι απαραίτητος ο συχνός καθα-
ρισμός και απολύμανση των επιφανειών 
που αγγίζονται από πολλά φυσικά πρό-
σωπα (π.χ. κουπαστές, χερούλια κ.λπ.). 
Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοπο-
θετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την 
απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλι-
σμού υγιεινής. Με ευθύνη του κατά νόμο 
θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζε-
ται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των 
φυσικών προσώπων στο χώρο λατρείας, 
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και 
να τηρείται η απόσταση του ενός και ημί-
σεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου 
αναμονής στις εισόδους των χώρων 
λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα 
απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. 
μάσκα, γάντια). Ο φυσικός αερισμός των 
χώρων λατρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια 
που αυτοί είναι ανοιχτοί για την ατο-
μική προσευχή, είναι υποχρεωτικός. 
Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιμα-
τισμού πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτό-
χρονα και φυσικός αερισμός με ανοιχτές 
πόρτες και παράθυρα. Εφόσον κάποιος 
παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, 
θα πρέπει να απομακρύνεται από τον 
χώρο λατρείας, τηρώντας τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις.

Με αντισηπτικά και μάσκες η είσοδος στις 
εκκλησίες για ατομική προσευχή

Το Διαδίκτυο «σάρωσε» 
τηλεόραση και παραδοσιακά 
μέσα ενημέρωσης κατά την 
περίοδο της πανδημίας 

Έρευνα διαΝΕΟσις για την πανδημία: Οι νέοι 
ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες

Ε
νδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τον ρό-
λο που κατέχουν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες 
στη ζωή μας κατέγραψε η έρευνα της διαΝΕΟσις 
για το «Πώς ζουν οι Έλληνες στην πανδημία». Ό-

πως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
έχει γίνει στροφή στην ενημέρωση και πλέον το μέσο 
που προτιμάται είναι το Διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα 
ενημερωτικά site, τα οποία «κλέβουν την παράσταση» 
στις ηλιακές ομάδες από τα 17 έως τα 39 έτη.
Στην πρώτη περίπτωση, οι νέοι από τα 17 έως τα 24, 
ενημερώνονται κατά 40,1% από τα ηλεκτρονικά μέσα, 
έναντι του 29,6% που αποσπά η τηλεόραση και του 
12,2% που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Αίσθηση προκα-
λεί το στοιχείο ότι σε αυτό το ηλικιακό κοινό, η ενημέ-
ρωση από ραδιόφωνο και εφημερίδες είναι μηδενικό.
Στη δεύτερη περίπτωση, για τις ηλικίες από τα 25 έως 
39, τα digital μέσα αποσπούν ποσοστό 41,2% στην ενη-
μέρωση, με την τηλεόραση να βρίσκεται στο 24,5%, τα 
κοινωνικά δίκτυα στο 13,4% το ραδιόφωνο στο 2,4% 
και τις εφημερίδες στο 1,5%.
Από την άλλη πλευρά, η τηλεόραση προτιμάται από 
εκείνους που διαθέτουν μόνο πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (80,4%) ή έχουν ηλικία άνω των 65 ετών (77,3%). 
Σε αυτές τις κατηγορίες η εμβέλεια των ηλεκτρονικών 
μέσων είναι χαμηλή, με τα ποσοστά να διαμορφώνο-
νται στο 2,3% και 4% αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση το ηλικιακό… μέλλον της κοινω-
νίας είναι αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία στις ιστοσελίδες και την εν γένει διαδικτυακή ενη-
μέρωση.
Πέραν τούτων τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η 
εμβέλεια της digital ενημέρωσης ανεβαίνει προοδευ-
τικά όσο αυξάνει και το εισόδημα των ερωτηθέντων. 
Έτσι, οι ιστοσελίδες έχουν το 19,9% εκείνων που τα 
μηναία έσοδα τους είναι μέχρι 500 ευρώ. Αυξάνει στο 
20% για τους έχοντες έσοδα μέχρι τα 1.000 ευρώ και 
πάει διαδοχικά στο 24,1% και στο 31,9% για τις κατηγο-
ρίες εισοδήματος μέχρι 1.500 και 2.000 ευρώ το μήνα. 
Η προτίμηση στις ιστοσελίδες ανεβαίνει στο 37,7% για 
έσοδα από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ για εκείνους 
που κερδίζουν πάνω από 3.000 ευρώ το ποσοστό εκτι-
νάσσεται στο 40%, με την τηλεόραση να έρχεται δεύ-
τερη με 31,4%.
Λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική ενασχόληση, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους επιστήμο-
νες «ψηφίζουν» digital ενημέρωση σε ποσοστό 53,7% 
(έναντι του 26,2% που δίνουν στην τηλεόραση). Στη 
δεύτερη θέση βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
οποίοι σε ποσοστό 36,8% έχουν ως πρώτη ενημερω-
τική επιλογή τις ιστοσελίδες, με την τηλεόραση να έχει 
μερίδιο 33,9%.

επικαιρότητα
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Η πρόβλεψη βασίζεται στην 
σημαντική εξάρτηση της ελληνικής 
οικονομίας από τον τουρισμό - 
«Κάθετη» βουτιά και άνοδος φέτους 
και του χρόνου, αντίστοιχα στις 
επενδύσεις - Τι σχολιάζουν κύκλοι 
του υπουργείου Οικονομικών

Σ
ε γραμμή ΔΝΤ κινούνται και οι εα-
ρινές προβλέψεις της Κομισιόν για 
την ύφεση στην Ελλάδα, υπολογί-
ζοντας σε 9,7% το πλήγμα για φέ-

τος στην ελληνική Οικονομία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την 
μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη για την 
Ελλάδα (ακόμα και από την 
Ισπανία ή την Ιταλία) αλλά 
και την μεγαλύτερη ανά-
καμψη για το 2021, με ανά-
πτυξη +7,9%.
Η πτώση αυτή, σύμφωνα 
με τους συντάκτες της Εκθε-
σης συνδέεται με την από-
λυτη εξάρτηση της ελλη-
νικής oικονομίας από τον 
τουρισμό, στον οποίο στηρίχθηκε στα 
τελευταία χρόνια η ανάπτυξη. Ως εξωγε-
νής παράγων, η πτώση κατά 7,7% του ΑΕΠ 
συνολικά στην ΕΕ ή πάνω από 6,5% έως 
9,5% εφέτος σε χώρες όπως η Γερμανία 
ή η Ιταλία από τις οποίες προέρχονται τα 
κύματα των τουριστών προς την Ελλάδα, 
πλήττει αναπότρεπτα την χώρα μας.
Για τις επενδύσεις η Κομισιόν προβλέπει 
κάθετη βουτιά -30%, αλλά και κάθετη 
άνοδο 33% το 2021.
Όπως προέβλεπε και η ελληνική κυβέρ-
νηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητος, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκτιμά ότι η ανεργία 
θα εκτιναχθεί στο 19,9% - την μεγαλύτερη 
πανευρωπαϊκά - υπολογίζοντας ότι ακόμα 
και μετά τα μέτρα στήριξης θα ξεσπάσει 
ένα κύμα 160.000 ανέργων αλλά θα υπο-
χωρήσει στο 16,8% το 2021.
Η έκθεση αποτιμά το κόστος των δημοσι-
ονομικών μέτρων στήριξης στο 6,9% του 
ΑΕΠ αλλά και σε επιπλέον 1,9% του ΑΕΠ 
μέτρων ρευστότητας. Αλλά καταγράφει 
και επιπλέον δημοσιονομικούς κινδύνους 
πέραν της κρίσης που συνδέονται με δικα-
στικές αποφάσεις.

Με βάσει όλα αυτά η Κομισιόν προβλέπει 
αποπληθωρισμό στην Ελλάδα και πτώση 
του εναρμονισμένου δείκτη κατά 0,6% 
(είναι η μεγαλύτερη πτώση σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο) και αύξηση των τιμών κατά 
0,5% το 2021.
Αντιθέτως, σε δημοσιονομικό επίπεδο, το 
ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης εκτιμάται 
ότι θα «γυρίσει» από πλεόνασμα 0,4% του 
ΑΕΠ το 2019, σε έλλειμμα 5,6% φέτος και 
2,9% το 2021. Ωστόσο αυτές οι δημοσι-
ονομικές επιδόσεις είναι καλύτερες από 
το μέσο όρο της ευρωζώνης που προ-
βλέπεται να καταγράψει έλλειμμα 8,5% 
το 2020 και 3,5% του ΑΕΠ το 2021, ενώ 
το έλλειμμα στο ιταλικό προϋπολογισμό 

φέτος θα φτάσει σε 
11,1% του ΑΕΠ.
Εν τω μεταξύ, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε, βάσει των κανό-
νων της ΕΕ για τις κρα-
τικές ενισχύσεις, την 
παράταση του ελλη-
ν ικού συσ τήματος 
κουπονιών, αξίας 50 

εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της διάδοσης 
υπερταχειών ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η 
Επιτροπή ενέκρινε επίσης την επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, 
ώστε εκτός από τους καταναλωτές και τους 
αυτοαπασχολούμενους να μπορούν και οι 
επιχειρήσεις να λάβουν τη δημόσια στή-
ριξη υπό μορφή κουπονιών.

Τι απαντάει το ΥΠΟΙΚ στην Κο-
μισιόν
Σχετικά με την πρόβλεψη της Κομισιόν για 
την ύφεση, κύκλοι του υπουργού Οικονο-
μικών που ρωτήθηκαν γιατί απέχει τόσο 
πολύ σε σχέση με την εκτίμηση της ελληνι-
κής κυβέρνησης (9,7% του ΑΕΠ στις Εαρι-
νές Προβλέψεις αντί 4,7% στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητος) σχολιάζανε τα εξής:
1. Η Κομισιόν κάνει διαφορετικές προβλέ-
ψεις για τον χρόνο ανοίγματος της οικο-
νομίας
2. Λαμβάνει υπόψη μόνο μέρος των 
μέτρων που υλοποιούνται. Δεν λαμβά-
νει υπόψη τη ρευστότητα με εγγυοδοτικά 
προγράμματα, ύψους 7 δισ. ευρώ.

Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: 
Ύφεση 9,7% για την Ελλάδα αλλά 
και ανάκαμψη 7,9% το 2021 

Άδειες καρέκλες - Διαμαρτυρία των 
καταστηματαρχών εστίασης 

Σ
την αντεπίθεση πέρασαν οι επαγ-
γελματίες του χώρου της εστιάσης 
με κάλεσμα σε διαμαρτυρία στο 
Σύνταγμα και σε άλλες περιοχές α-

νά την Ελλάδα. 
Οι επαγγελματίες του κλάδου της εστι-
άσης βλέποντας την κατάσταση «αμετά-
βλητη και χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις 
της Κυβέρνησης για το επάγγελμά τους» 
συμμετέχουν στην εκδήωση διαμαρτυ-
ρίας που ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγ-
γελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) για τις 20:00 στο 
Σύνταγμα. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση 
τους αναφέρουν τα εξής:
«Η ΠΟΕΣΕ συμμετέχει στην πανευ-
ρωπαϊκή εκδήλωση διαμαρτυρίας 
«emptychairs», η οποία θα λάβει χώρα 
αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 20.00 σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, εκδηλώσεις 
τις οποίες θα υλοποιήσουν οι πρωτοβάθ-
μιοι σύλλογοι.
Η κεντρική εκδήλωση διαμαρτυρίας στην 
Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ίδια μέρα και 
ώρα στην πλατεία Συντάγματος με την 
τοποθέτηση άδειων καρεκλών.
Η διαμαρτυρία αποτελεί μια συμβολική 
βουβή πράξη του Κλάδου της Εστίασης 
και Διασκέδασης, θα υλοποιηθεί από την 
ΠΟΕΣΕ, χωρίς την παρουσία των συναδέλ-
φων του Κλάδου.
Αίτημά μας είναι η εξεύρεση αποτελεσμα-
τικών λύσεων για την επιβίωση των επαγ-

γελματιών του Κλάδου της Εστίασης και 
Διασκέδασης».
Η ΠΟΕΣΕ αυτή τη στιγμή αριθμεί 153 ενώ-
σεις, εκπροσωπεί περίπου 120.000 επι-
χειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι η μεγα-
λύτερη Κλαδική Ομοσπονδία και στις 
επιχειρήσεις του Κλάδου απασχολού-
νται περί τους 400.000 εργαζομένους και 
300.000 μέλη των οικογενειών.

H εικόνα στη Θεσσαλονίκη
Συμβολική διαμαρτυρία με άδειες καρέ-
κλες πραγματοποίησαν μέλη της Ένωσης 
Εστιατόρων Ψητοπωλών Καφέ Μπαρ Θεσ-
σαλονίκης, στον Λευκό Πύργο.
Συγκεκριμένα, επαγγελματίες στον χώρο 
της εστίασης τοποθέτησαν άδειες καρέ-
κλες ζητώντας βιώσιμες λύσεις για την 
επαναλειτουργία των καταστημάτων τους.
Μάλιστα, έστρωσαν τραπέζι με φωτογρα-
φίες πολιτικών αρχηγών και ένα χαρτί που 
γράφει «οι υπόλοιπες θα μείνουν άδειες;».

Η εικόνα στη Λάρισα
Το δικό τους SOS εξέπεμψαν οι ιδιοκτήτες 
καταστημάτων καφέ στη Λάρισα.
Οι επιχειρηματίες τοποθέτησαν άδειες 
καρέκλες των καταστημάτων τους στην 
πλατεία Λαμπρούλη στο Φρούριο, προ-
κειμένου να συμβολίσουν όλους τους κρί-
κους της επισιτιστικής αλυσίδας που πλήτ-
τονται από την έλλειψη μέτρων για την επι-
βίωση του κλάδου.
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Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα του ερ-
γαστηρίου MARLAB του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, σχεδόν το 
50% των ερωτηθέντων εμφανίζε-

ται αρνητικό σε ό,τι αφορά τον εισερχό-
μενο τουρισμό και το άνοιγμα των συνό-
ρων σε όλους τους τουρίστες.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 
49,4% των ερωτηθέντων διαφωνεί με 
το άνοιγμα των συνόρων σε όλους τους 
τουρίστες και προτιμά, κατά πρώτον, να 
γίνονται δεκτοί τουρίστες από χώρες με 
χαμηλά ποσοστά επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων Covid-19 (31,9%), να πραγματο-
ποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα αερο-
δρόμια και σύνορα της χώρας (93,7%) 
και τρίτον, να εισέρχονται στη χώρα του-
ρίστες με ειδικό πιστοποιητικό για την 
Covid-19 (74,2%).
Πρόκειται για το τρίτο μέρος της πανελ-
λαδικής έρευνας που διεξήχθη από την 
ερευνητ ική ομάδα του Εργασ τηρίου 
Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από 
τη Ροδούλα Τσιότσου, καθηγήτρια και 
διευθύντρια του MARLAB, τη Νικολέττα 
Θεοφανία Σιαμάγκα, επίκουρη καθηγή-
τρια στο ΑΠΘ και τον Αχιλλέα Μπούκη, 
λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Η 
συλλογή των δεδομένων πραγματοποι-
ήθηκε το διάστημα 23/04 με 28/04, ενώ 
το δείγμα αποτελείται από 1073 άτομα.
 Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα, 
σ την  παρούσα έρευνα εξ ε τάζ ε τα ι 
-μεταξύ άλλων- πώς θα μπορούσε η 
Ελλάδα, μετά τη διεθνή προβολή που 
έλαβε λόγω της διαχείρισης της παν-
δημίας της Covid-19, να εκμεταλλευ-
τεί τη θετική της εικόνα και να διατηρή-
σει κάποιες από τις τουριστικές εισροές 
χωρίς όμως να διακινδυνεύει μια εκτε-
ταμένη διασπορά του ιού στη χώρα. Ενώ 
τίθεται, όπως επισημαίνει, το ερώτημα 
για το ποιες είναι οι κατάλληλες πολι-
τικές έτσι ώστε η Ελλάδα να μην χάσει 
όλους τους τουρίστες του εξωτερικού και 
παράλληλα να προάγει τον εσωτερικό 
τουρισμό, ενθαρρύνοντας περισσότε-
ρους Έλληνες να κάνουν διακοπές. 
Σχετικά με την εσωτερική διαχείριση 
θεμάτων που αφορούν στον τουρισμό, 
η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 

(96,6%) πιστεύει ότι πλέον τα ξενοδο-
χεία θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής, ενώ το 74,8% θεωρεί 
ότι θα πρέπει να επιβάλλεται η χρήση 
μάσκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς (αεροπλάνα, πλοία, τρένα και λεω-
φορεία).
Σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, 
μόνο το 14,5% των ερωτηθέντων συμ-
φωνεί σε κάποιο βαθμό πως η Ελλάδα 
πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της σε 
όλους τους ξένους τουρίστες το καλο-
καίρι. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων (49,4%) διαφωνεί απόλυτα ή 
σε μεγάλο βαθμό με την προοπτική αυτή, 
ενώ το 36,2% διατύπωσε την εκτίμηση 
ότι δεν ήταν σίγουρο. Ωστόσο, οι ερω-
τηθέντες είναι πιο δεκτικοί στην άφιξη 
τουριστών από χώρες με λίγα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα Covid-19, με το 31,9% 
αυτών να συμφωνεί με αυτήν την πολι-
τική και το 30,7% να διαφωνεί σε κάποιο 
βαθμό, ενώ το 37,4% δηλώνει αναποφά-
σιστο.
 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφω-
νούν, σε συντριπτικό ποσοστό (93,7%), 
στην επιβολή αυστηρών ελέγχων στα 
αεροδρόμια και στα σύνορα της χώρας 
για τον έλεγχο της Covid-19.
Αν τ ίσ τοιχα, ε ίναι ενδιαφέρον ότ ι η 
μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(74,2%) συμφωνεί με την άποψη ότι οι 
ξένοι τουρίστες θα πρέπει να εισέρχο-
νται στην Ελλάδα με ειδικό πιστοποιη-
τικό σχετικό με την Covid-19.
Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας δείχνει 
πως το ένα τρίτο των συμμετεχόντων 
πιστεύει ότι λόγω του μειωμένου του-
ρισμού στη χώρα η ποιότητα των υπη-
ρεσιών θα είναι καλύτερη από την περ-
σινή (29,3%) ενώ η πλειοψηφία αυτών 
(53,9%) δεν είναι σίγουροι.
Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
ρωτήθηκαν κατά πόσο συμφωνούν με 
την αναστολή των καλοκαιρινών αδειών 
των εργαζόμενων. Το 49% των ερωτη-
θέντων διαφωνεί με την άποψη ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αναστείλουν τις 
καλοκαιρινές άδειες των εργαζόμενων 
για να επαναλειτουργήσει η οικονομία, 
με μόλις το 18,5% να υποστηρίζει την 
άποψη αυτή.

Έρευνα ΠΑΜΑΚ: Οι μισοί Έλληνες 
αντιτίθεται στο άνοιγμα των 
συνόρων σε όλους τους τουρίστες 

επικαιρότητα

Guardian: Γιατί οι χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης υπέφεραν 
λιγότερο από τον κορωνοϊό 

H 
εμπειρία μας από την μέχρι τώ-
ρα πορεία εξάπλωσης του κορω-
νοϊού στην Ευρώπη καθιστά ένα 
πράγμα σαφές: τα πλουσιότερα 

κράτη της Δυτικής Ευρώπης υπέφεραν πε-
ρισσότερο από την νόσο Covid-19 απ’ ό,τι 
οι χώρες στην ανατολική γηραιά ήπειρο ό-
πως η Ελλάδα.
Σύμφωνα με ανάλυση της 
εφημερίδας «Guardian», η 
σύγκριση μεταξύ της Δυτι-
κής Ευρώπης από τη μία 
και της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης από την 
άλλη, δείχνει μια τεράστια 
διαφορά στον αριθμό κρουσμάτων και 
θανάτων που δεν μπορούμε σε καμία περί-
πτωση να αγνοήσουμε.
Ακόμη και οι χώρες της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης που έχουν πληγεί περισ-
σότερο, έχουν πολύ μικρότερο αριθμό 
κρουσμάτων και θνητότητας ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους σε σχέση με τα τις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, και ορισμένα στατι-
στικά είναι πράγματι αξιοσημείωτα: η Σλο-
βακία κατέγραψε μόλις 1.413 επιβεβαιω-
μένα κρούσματα και 25 θανάτους. Η γειτο-
νική της Αυστρία, που θεωρείται ότι αντι-
μετώπισε με επιτυχία την εξάπλωση της 
νόσου Covid-19, έχει ωστόσο 10 φορές 
μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και 20 
φορές περισσότερους θανάτους από τη 
Σλοβακία.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη διά-
φοροι παράγοντες που διαφέρουν ανά 
χώρα: χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής που 
σημαίνει λιγότερους ευάλωτους ηλικιωμέ-
νους που βρίσκονται εν ζωή, χαμηλότερη 
πυκνότητα πληθυσμού, λιγότερες πτήσεις 
προς την Κίνα, ή ακόμη και απλή τύχη.
Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτε-
ρικούς χώρους, που εφαρμόζεται πλέον 
σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, ήταν ένα 
μέτρο που υιοθετήθηκε πολύ νωρίς από 
την Τσεχία και την Σλοβακία και πιθανόν 
βοήθησε να μπει φρένο στην εξάπλωση 
του ιού.
Ο πιο σημαντικός λόγος, ωστόσο, φαίνεται 
να είναι τα πρώτα περιοριστικά μέτρα που 
εφαρμόστηκαν απ’ όλες σχεδόν τις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης. Ενώ στη Βρετα-
νία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώ-

πης δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώ-
σεις συνεχίζονταν τη δεύτερη και τρίτη 
εβδομάδα του Μαρτίου, στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη οι κυβερνήσεις, μόλις 
είδαν τι συνέβαινε στην Ιταλία, έσπευσαν 
να επιβάλουν άμεσα «lockdown».
Σε πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, 

ο φόβος των υποχρηματο-
δοτούμενων συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης 
ευαισθητοποίησε τις αρχές 
οι οποίες έδρασαν άμεσα 
και με αποφασιστικότητα.
«Οι πολίτες της Σουηδίας 
και του Ηνωμένου Βασι-

λείου είχαν όμως την αίσθηση ότι θα μπο-
ρούσαν να σταθμίσουν μια σειρά πολιτι-
κών επιλογών και να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση αποτρέποντας την απόλυτη 
κατάρρευση των συστημάτων υγειονομι-
κής περίθαλψης», δήλωσε ο Μπεν Στάνλει, 
πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο 
SWPS της Βαρσοβίας.

Γιατί πέτυχε η Ελλάδα
Η Ελλάδα, όπως επίσης σχολιάζει το επί-
μαχο βρετανικό δημοσίευμα, έσπευσε να 
εφαρμόσει έγκαιρα αυστηρά μέτρα περι-
ορισμού για να αποφευχθεί η πίεση στο 
σύστημα υγείας που πλήττεται από τη λιτό-
τητα.
«Είναι μία άλλη χώρα όπου οι αριθμοί των 
κρουσμάτων του κορωνοϊού μέχρι στιγ-
μής έχουν παραμείνει εντυπωσιακά χαμη-
λοί. Σε πληθυσμό 11 εκατομμυρίων, έχουν 
καταγραφεί μόνο 2.620 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα μέχρι σήμερα», σχολιάζει η 
εφημερίδα «Guardian».
«Όπως και οι χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, έτσι και η Ελλάδα 
είχε μια πραγματική αίσθηση του πόσο 
εύθραυστο είναι το σύστημα υγείας της», 
δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερι-
κής Πολιτικής Γιώργος Παγουλάτος.
«Αυτό κινητοποίησε την κυβέρνηση 
να λάβει έκτακτα μέτρα νωρίτερα από 
άλλες κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώ-
πης, οι οποίες αισθάνθηκαν μεγαλύτερη 
αίσθηση εφησυχασμού για την ικανότητα 
των συστημάτων τους να χειριστούν την 
κρίση», πρόσθεσε.



10 8 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

καναδάς

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε την Πέμπτη πως ήρθε σε 
συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων 
δολαρίων με τις επαρχίες και τις 
επικράτειες για να συμπληρώσει τις 
πληρωμές για τους εργαζόμενους της 
πρώτης γραμμής με χαμηλό μισθό. 

Ο 
«Εναπόκειται σε κάθε επαρ-
χία και επικράτεια να καθορίσει 
ποιος ακριβώς πληροί τις προϋ-
ποθέσεις για αυτήν την αύξηση 

των μισθών, αλλά η ουσία είναι μία - εάν 
διακινδυνεύετε την υγεία σας για να δια-
τηρήσετε τη χώρα αυτή σε κίνηση και εξα-
κολουθείτε να έχετε ελάχιστο μισθό, αξί-
ζετε την αύξηση», είπε ο Trudeau. πρωθυ-
πουργός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, 
κ. Justin Trudeau, ανέφερε ότι ο Καναδάς 
πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ερ-
γαζόμενους πρώτης γραμμής.
Τον περασμένο μήνα και  με τά από 
σ υ νομ ι λ ί ε ς  μ ε  τ ους 
ε π α ρ χ ι α κο ύ ς  π ρ ω -
θυπουργούς,  η ομο -
σπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότ ι  έ να 
σ χέδιο ήταν σε εξ έ-
λιξη γ ια την αύξηση 
των μισθών των εργα-
ζομένων της πρώτης 
γραμμής που βγάζουν 
λιγότερα από 2.500 $ 
το μήνα - συμπεριλαμ-
βα νομέ νων  εκε ί νων 
π ο υ  ε ργάζ ο ν τ α ι  σ ε 
εγκαταστάσεις μακρο-
χρόνιας φροντίδας για 
τους ηλικιωμένους, εργαζόμενους σε 
νοσοκομεία και άτομα που εργάζονται 
σ τη βιομηχανία τροφίμων.
Την Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε πως υπήρξε συμφω-
νία ύψους $4δις με τ ις επαρχίες και οι 
λεπτομέρειες αυτής θα ολοκληρωθούν 
σύντομα. 
Ο Trudeau ανέφε ρε  πως  τα  $3δις 
προέ ρχον τα ι  από τ ην  ομοσπονδι -

ακή κυβέρνηση και το υπόλοιπο θα 
σ υμπληρωθε ί  από τ ι ς  επαρχ ιακέ ς 
κυβερνήσεις. 
«Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που 
βλέπουμε εν μέσω αυτής της πανδη-
μίας είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
είναι οικονομικά  εξαιρετικά ευάλωτοι 
ή ευάλωτοι με άλλους τρόπους σ την 
κοινωνία μας, οι οποίοι είναι απαραί-
τητοι γ ια τη λειτουργία της κοινωνίας 
μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
«Γνωρίζουμε, ωσ τόσο, ότ ι  μόλις το 
ξεπεράσουμε τους επόμενους μήνες 
και χρόνια θα πρέπει επίσης να προ-
βληματιστούμε με τα πώς διαχειριζό-
μαστε και πώς διατηρούμε τις εγκατα-
στάσεις μακροχρόνιας φροντίδας μας, 
πώς υποσ τηρίζουμε τους βασ ικούς 
εργαζόμενους που έχουν πολύ χαμηλή 
αμοιβή, πώς προχωράμε ως κοινωνία 
για να διασφαλίσουμε ότι οι ευάλωτοι 
(ηλικ ιωμένοι κλπ) μας φρον τ ίζον ται 
σωστά και οι εργαζόμενοι σ το τομέα 

αυτό αν ταμε ίβον ται 
κα τ ά λ λ η λ α  γ ι α  τ ο 
σημαν τ ικό έργο που 
κάνουν», συνέχισε.
Ο  π ρ ω θ υ π ο υ ρ -
γός ε ίπε ότ ι όλε ς οι 
επαρχίε ς και οι επι-
κράτε ιε ς έ χουν επι-
β ε βα ιώ σ ε ι ,  ή  βρ ί -
σκον τα ι  σ τη διαδι -
κα σ ί α  ε π ι β ε β α ί ω -
σ η ς  τ ω ν  σ χ ε δ ί ω ν. 
Ω σ τ ό σ ο,  η  τ ε λ ι κ ή 
α π ό φ α σ η  γ ι α  τ ο 
ποιοι θα είναι αυτοί 
που θα πληρούν της 

προϋποθέσε ις  θα προέρχε ται  απο -
κλειστικά από τις επαρχίες.
Μερικές επαρχίες έχουν ήδη πραγμα-
τοποιήσει αυξήσεις, όπως το Οντάριο 
που αύξησε κατά $4 την ώρα σ τους 
εργαζόμενους στα γηροκομεία και στα 
κέντρα φροντίδας. 
Επίσης το Saskatchewan και το Κεμπέκ 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυξήσεις 
σ τους εργαζόμενους πρώτη γραμμής.

Συμφωνία $4δις μεταξύ της 
ομοσπονδιακής και επαρχιακών 
κυβερνήσεων για την αύξηση μισθών 
στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής

Ο Καναδάς απαγορεύει τα όπλα 
εφόδου

Άνοιξαν τα πάρκα, αλλά τι μπορείτε 
να κάνετε εκεί;

Μ
ετά από έξι εβδομάδες κλει-
σίματος τα πάρκα στην χώρα 
έχουν από την Τετάρτη ανοί-
ξει. Τα νέα αυτά έχουν χαρο-

ποιήσει αρκετούς που έσπευσαν να επι-
σκεφθούν και να περάσουν λίγες ώρες χα-
λάρωσης, υπάρχουν όμως αρκετά πράγ-
ματα που ακόμη δεν επιτρέπεται να οι πο-
λίτες να κάνουν.  Η Hellas News θα σας α-
παντήσει σε έξι ερωτήσεις.
1) Ποια μέρη μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε;
Μπορείτε να βγείτε στα μονοπάτια και να 
κάτσετε σε γρασίδι, ωστόσο, δεν μπορείτε 
να παίξετε σε παιδικές χαρές και γήπεδα ή 
να κάτσετε σε παγκάκι. Δηλαδή δεν μπο-
ρείτε να παίξετε μπάσκετ, μπέισμπολ κι 
οτιδήποτε έχει χτιστεί από την πόλη και 
μπορεί να έρθει σε επαφή με αρκετό 
κόσμο.
2) Στο γρασίδι μπορούμε να παίξουμε 
κάποιο άθλημα;
Δεν μπορείτε να παίξετε πχ ποδόσφαιρο 
σε γήπεδο, αλλά σε πάρκο μπορείτε έως 
πέντε άτομα. Τα οργανωμένα αθλήματα 
απαγορεύονται προς το παρόν.
3) Εγώ και το παιδί μου μπορούμε να 

παίξουμε σε κάποιο γήπεδο ή αθλητικό 
χώρο;
Μέχρι στιγμής θεωρείται παράνομο. Τα 
πάρκα έχουν ανοίξει, αλλά οι αθλητικές 
δραστηριότητες είναι ακόμη περιορισμέ-
νες.
4) Θα υπάρξουν κλήσεις παρανομίας;
Οι αρχές έχουν ακόμη το δικαίωμα να 
κόψουν κλήσεις σε όσους δεν ακολου-
θούν τα μέτρα προστασίας στους χώρους.
5) Τα πάρκα με τα μονοπάτια ή τα NCC 
Parks άνοιξαν;
Δεν έχει υπάρξει για συγκεκριμένη ανα-
κοίνωση για τα συγκεκριμένα. Αρκετά 
από αυτά τα πάρκα επιτρέπουν στον 
κόσμο να περπατήσει ή να κάνει ποδή-
λατο, ωστόσο, ενθαρρύνει τους πολίτες να 
μην το κάνουν ακόμη.
6) Μπορώ να συναντηθώ με φίλους μου 
στα πάρκα;
Είναι εντελώς προσωπική απόφαση. Η 
κυβέρνηση δεν απαγορεύει σε κανένα την 
επίσκεψη στα πάρκα, ούτε  εάν τα παιδιά 
σας βρουν φίλους τους εκεί και παίξουν 
κυνηγητό ή κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρξει 
κάποια παρανομία. Ωστόσο, θα ήταν καλό 
προς το παρόν να αποφευχθεί.

Ο 
Καναδάς απαγόρευσε τα 
όπλα εφόδου, μετά τη 
δολοφονία 22 ανθρώπων, 
την μεγαλύτερη μαζική 

επίθεση στην ιστορία της χώρας, 
όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός,Τζάστιν Τριντό την Παρασκευή.
«Αυτά τα όπλα σχεδιάστηκαν με έναν 
και μοναδικό σκοπό: Να σκοτώνουν το 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων 
στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος χρήσης και κανέ-
νας χώρος ύπαρξης για τέτοιου είδους 
όπλα στον Καναδά», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός. «Θέτοντας αμέσως την νομο-
θεσία σε ισχύ, απαγορεύεται κανείς να 
αγοράζει, να πουλάει, να μεταφέρει, να 
εισάγει και να χρησιμοποιεί όπλα εφό-
δου στη χώρα», χωρίς κατοχή της σχε-
τικής αδειοδότησης.
Σύμφωνα με τον Guardian, μετά την επί-
θεση στη Νέα Σκοτία του Καναδά, την 
περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση επέ-
μενε πως θα θεσμοθετήσει ένα αυστη-

ρότερο πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά την 
οπλοκατοχή, απαγορεύοντας συγκεκρι-
μένα 1.500 είδη όπλων. Σύμφωνα άλλω-
στε με την αστυνομία ο δράστης της επίθε-
σης είχε στην κατοχή του αρκετά ημι-αυ-
τόματα πιστόλια και τουλάχιστον δύο 
ημι-αυτόματα όπλα, ενώ αυτόπτης μάρτυ-
ρας περιέγραψε ένα από αυτά ως «στρατι-
ωτικού τύπου».
Ο Τριντό έκανε λόγο για μια περίοδο 
«αμνηστίας» , διάρκειας δύο ετών, προ-
κειμένου να συμμορφωθούν όλοι με την 
νομοθεσία, ενώ έκανε λόγο για «κάποια 
μορφή αποζημίωσης στους κατόχους»
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Α
πό τότε που η χώρα μπήκε σε κα-
ραντίνα αρκετά εστιατόρια ανα-
γκάστηκαν να κλείσουν, ενώ όσα 
παρέμειναν ανοικτά έπρεπε να δέ-

χονται παραγγελίες μόνο για take out και 
delivery, όπως δηλαδή είχε ανακοινώσει η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Ένα από αυτά τα εστιατόρια είναι και 
το Freshii  με την ιδιοκ τήτρια, Karla 
Br iones, να δηλώνει πως το μεγαλύ-
τερο μέρος των εσόδων της σπαταλάτε 
για τ ις υπηρεσίες delivery.
«Το Uber Eat s,  το DoorDash και το 
SkipTheDishes ε ίναι οι μεγαλύτερε ς 
υπηρεσ ίε ς και πρέπε ι να πληρώνε ις 
περίπου το 25-30% της παραγγελίας. 
Δυστυχώς είναι ένα αναγκαίο κακό», 
ανέφερε στο CBC η ιδιοκτήτρια.
Ανέφερε επίσης πως πριν την παν-
δημία δεν ε ίχε πρόβλημα να πληρώ-
νει γ ια αυτές τ ις υπηρεσίες καθώς το 
εισόδημα της από τις υπηρεσίες ήταν 
1/10, αλλά δεδομένου του ότ ι πλέον 
τα 2/3 του εισοδήματος της έρχονται 
από το delivery, χρειάζεται να πωλή-

σε ι αρκε τά σάν τουιτ ς ώσ τε να με τά 
βίας να τα βγάλει πέρα.
Από την άλλη το UBER Eats με ανακοί-
νωση του αναφέρει πως οι υπηρεσίες 
του έχουν βοηθήσει επιχε ιρήσεις να 
παραμε ίνουν ανοικ τέ ς και να έ χουν 
εισόδημα. 
Μάλιστα, υπογραμμίζει πως και η ίδια 
η εταιρεία έχει κάνει αλλαγές στο πως 
λε ιτουργε ί  γ ια να βοηθήσε ι  με τον 
τρόπο της τους επιχειρηματίες. 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότ ι έχει ελατ-
τώσει το ποσοστό της κατά 15%  για τα 
εσ τ ιατόρια που επιλέγουν να κάνουν 
οι ίδιοι τ ις παραδόσεις, ενώ έχει ελατ-
τώσε ι  και  το κόσ τος του δικού της 
delivery που συνήθως κυμαίνεται από 
$0.99 σ τα $4.99 όταν πρόκε ιται γ ια 
ανεξάρτητη επιχε ίρηση. Σε περιπτώ-
σεις που η παράδοση γίνεται σε κοντι-
νές αποστάσεις το κόστος της είναι $0. 
Όλ ο  κα ι  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  ε π ι χ ε ι ρή -
σε ις έ χουν εγ γραφεί σ τ ις υπηρεσ ίε ς 
delivery από όταν ξέσπασε η πανδη-
μία.

Εστιατόρια παραπονιούνται για 
το κόστος γνωστών υπηρεσιών 
delivery εν μέσω της πανδημίας

Η χρήση της μάσκας στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς είναι πλέον υποχρεωτική 
στο Κεμπέκ

Επιφυλακτικός για την 
επιστροφή των παιδιών του 
στο σχολείο εμφανίζεται ο 
Τρουντό

Ο 
Καναδός πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τρουντό παραδέχθη-
κε τη Κυριακή ότι δεν γνω-
ρίζει αν θα έστελνε ξανά τα 

παιδιά του στο σχολείο αυτή τη σχο-
λική χρονιά, αν φοιτούσαν σε σχολείο 
της επαρχίας του Κεμπέκ, μία από τις 
πλέον πληγείσες από την επιδημία του 
νέου κορωνοϊού.
«Δεν ξέρω», παραδέχθηκε ο Τρουντό 
όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια 
τηλεοπτικής εκπομπής που μεταδόθηκε 
από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό 
Radio-Canada.
«Είναι μια εξαιρετικά προσωπική από-
φαση για πολλούς γονείς», παραδέ-
χθηκε ο Καναδός πρωθυπουργός. Τα 
τρία παιδιά του φοιτούν «σε δημόσιο, 
γαλλόφωνο σχολείο στο Οντάριο, το 
οποίο δεν θα ανοίξει» στο άμεσο μέλ-

λον, πρόσθεσε.
«Πιθανότατα θα λάβω αυτή την από-
φαση την τελευταία στιγμή», αφού εξε-
τάσει κυρίως πώς θα οργανωθούν τα 
μαθήματα και οι δραστηριότητες στο 
σχολείο, τον αριθμό των παιδιών ανά 
τάξη και την άποψη των καθηγητών, 
επεσήμανε ο Τρουντό.
Η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε 
ότι θα ανοίξουν ξανά από τις 11 Μαΐου 
τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, τα νηπιαγωγεία και οι παιδι-
κοί σταθμοί που είναι κλειστά από τα 
μέσα Μαΐου, στο πλαίσιο της σταδια-
κής άρσης των περιοριστικών μέτρων.
Η αμφιλεγόμενη αυτή απόφαση έχει 
διχάσε ι τους γονε ίς των μαθητών 
καθώς στο Κεμπέκ έχουν καταγραφεί 
περισσότερα από τα μισά κρούσματα 
της covid-19 και θάνατοι στον Καναδά.

Μ
έχρι τώρα η χρήση της μά-
σκας ενώ παίρνετε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς δεν ήταν 
υποχρεωτική. Τώρα οι Κε-

μπεκιώτες καλούνται επίσημα να φορούν 
μάσκες όταν παίρνουν τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
του Μόντρεαλ (STM) παρέχει όλους 
τους υπαλλήλους τους με μάσκα, προ-
κειμένου να αποτελέσει καλό παρά-
δειγμα γ ια όλους τους χρήσ τες. Οι 
συμβουλές απεσ τάλησαν εξ ονόμα-

τος του Υπουργείου Μεταφορών, της 
Επιτροπής Ασφάλειας των εργαζομέ-
νων και του Επαρχιακού Ινστιτούτου 
Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ.
Δεδομένου ότ ι ακολουθώντας τους 
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης των δύο μέτρων κατά των μετακι-
νήσεων στο δημόσιο δίκτυο συγκοι-
νων ιών ε ίναι δύσκολο, τα σ τε λέχη 
δημόσιας υγείας επέβαλαν την χρήση 
της μάσκας εντός αυτών.

ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times

Το Μόντρεαλ επεκτείνει την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
λόγω του COVID-19

Η 
κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης ανανεώθηκε μέχρι 
τ ις 5 Μαΐου στο νησί του 
Μόντρεαλ, καθώς η πόλη 

μάχεται να αντιμετωπίσει την παν-
δημία COVID-19.
Ο ι  α ξ ιω μ α τ ο ύ χο ι  τ η ς  δ η μ ό σ ια ς 
υγε ίας της πόλης ανακοίνωσαν το 
Σάββατο ότ ι  ο συνολικός αριθμός 
των περιπ τώσεων σ το νησ ί  ε ίνα ι 
14.599, δηλαδή μια αύξηση 620 ατό-
μων από την Παρασκευή. 
Το Μόντρεαλ παραμένει η πιο πλη-
γείσα περιοχή της επαρχίας όπου 67 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθά-
νει από τον ιό σε 24 ώρες για συνο-
λικά 1.312.
Αρχικά η κατάσ ταση έκτακτης ανά-

γκης κηρύχ τηκε σ τ ις  27 Μαρτ ίου, 
χορηγε ί  εξαιρε τ ικέ ς  εξουσ ίε ς  σ το 
Δήμο, ιδίως όσον αφορά τις Αστυνο-
μικές επιχειρήσεις και άλλων υπηρε-
σιών που απαιτούνται γ ια την κατα-
πολέμηση του COVID-19.
Το Montreal-North (1.377), το Cote-
des-Neiges (1.258) και το Ahuntsic-
Cartierville (1.229) έχουν τον μεγα-
λύτερο αριθμό κρουσμάτων και το 
Montreal-North έ χε ι το υψηλότερο 
ποσοστό περιπτώσεων στα 1.634, 7 
ανά 100.000.
Οι περισσότ εροι άνθρωποι έ χουν 
πεθάνε ι  σ το Ahunt s ic-Car t ier v il le 
ενέχεται σ τους 146.

ΠΗΓΗ: Montreal Greek Times
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Λ
όγο για «κυπριακή τραγωδία» κάνει δημο-
σίευμα του εβδομαδιαίου περιοδικού New 
Statesman στη Βρετανία, αναφερόμενο στο 
δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό μεγά-

λο αριθμό θανάτων από κορωνοϊό στην κυπριακή πα-
ροικία.
Η συντάκτρια αναφέρεται ονομαστικά σε ορισμένους εκ 
των θανόντων, τόσο από την ελληνοκυπριακή όσο και 
από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και στη συνέχεια 
επικαλείται τα στοιχεία της εφημερίδας «Η Παροικιακή» 
για τον αριθμό των θανάτων.
Με βάση το νεότερα απολογισμό από την εφημερίδα, 
πλέον 301 Κύπριοι όλων των κοινοτήτων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έχουν καταλήξει λόγω κορωνοϊού. Την εβδο-
μάδα που πέρασε ο ρυθμός αύξησης των θανάτων στην 
παροικία κατέγραψε επιβράδυνση, με 14 νέους θανάτους 
να καταγράφονται σε σχέση με τους 51 της προηγούμε-
νης εβδομάδας.
Το New Statesman φιλοξενεί δηλώσεις του δημοσιογρά-
φου Μάικλ Γιακουμή που έχει επωμιστεί την καταγραφή 
των περιστατικών και του κυπριακής καταγωγής Βρετα-
νού βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος δηλώνει 
πως η κοινότητα είναι συγκλονισμένη και επισημαίνει 

την έλλειψη χώρων ταφής πλέον στο βόρειο Λονδίνο, 
όπου ζει η πλειοψηφία των Κυπρίων της Βρετανίας.
Ο ίδιος σημειώνει ότι η συγκέντρωση του κυπριακού 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα της Βρετανίας, οι στε-
νοί δεσμοί μεταξύ των μελών, ο συχνός συγχρωτισμός 
τους σε καταστήματα, εκκλησίες και κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, κυρίως των πιο ηλικιωμένων, πιστεύεται ότι είναι οι 
λόγοι των υψηλών ποσοστών θανάτου από κορωνοϊό, 
μαζί με τη συνύπαρξη διαφόρων γενιών στα κυπριακά 
σπίτια.
Μία Κύπρια του Λονδίνου που μιλά στο περιοδικό επι-
σημαίνει τις πιο «χαλαρές» απαγορεύσεις που επιβλή-
θηκαν στη Βρετανία για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
σε σχέση με την Κύπρο, όπως και τη λιγότερο έγκαιρη 
λήψη μέτρων.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι και άλλες χώρες έχουν 
αμφισβητήσει τη βρετανική αντίδραση στον κορωνοϊό, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
«Αυτή τη στιγμή η κοινότητα είναι σε κατάσταση σοκ. 
Νομίζω ότι όταν υπάρξει μια μεγαλύτερη εξέταση του τι 
έγινε, ίσως τεθούν ερωτήματα για το λόγο που τα πράγ-
ματα έγιναν όπως έγιναν και γιατί έπληξαν δυσανάλογα 
βαριά την κοινότητα», προσθέτει ο κ. Χαραλάμπους.

New Statesman: «Κυπριακή 
τραγωδία» οι θάνατοι στην παροικία 
στη Βρετανία 

Ακυρώθηκαν οι φετινοί εορτασμοί 
για τον Κατακλυσμό στη Λάρνακα

Σ
τη Λάρνακα ακυρώθηκαν όλες οι εκδη-
λώσεις για την εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος – Κατακλυσμού που φέτος θα γιορ-
ταστεί στις 8 Ιουνίου.

 
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας 
Ανδρέας Βύρας «κατά τη χθεσινή συνεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε μέσω τηλε-
διάσκεψης, επισημοποιήθηκε η ήδη ειλημμένη 
απόφαση για ακύρωση των φετινών εκδηλώ-
σεων για τον Κατακλυσμό, που λήφθηκε εδώ 
και μερικές εβδομάδες».
 
Πρόσθεσε ότι «η απόφαση για ακύρωση των 
εκδηλώσεων ήταν μονόδρομος για τον Δήμο 
Λάρνακας, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
λαϊκή γιορτή της πόλης που υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο προσελκύει περίπου 300 χιλιάδες 
επισκέπτες. Ωστόσο μετά τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης για σταδιακή άρση των περιοριστι-
κών μέτρων λόγω του κορωνοϊού, η ακύρωση 

των εορτασμών για τον Κατακλυσμό κατέστη 
και νομικά αναγκαστική, αφού η πραγματοποί-
ηση ανοικτών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, έχει 
ενταχθεί στην τέταρτη φάση, που αρχίζει στις 
14 Ιουλίου 2020».
 
Σύμφωνα με τον κ. Βύρα «το Δημοτικό Συμβού-
λιο Λάρνακας αποφάσισε επίσης  να στηρίξει 
εμπράκτως του ανθρώπους του πολιτισμού της 
πόλης αλλά και τις τέχνες. Συγκεκριμένα απο-
φασίστηκε η ένταξη κονδυλίου στον συμπλη-
ρωματικό προϋπολογισμό του Δήμου,  με 
στόχο με την πλήρη άρση των περιορισμών, να 
πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες θα στηρίξουν τον καλλιτεχνικό κόσμο».
 
Ανέφερε ακόμα ότι «η Επιτροπή Πολιτισμού 
του Δήμου Λάρνακας θα αποφασίσει το ακρι-
βές πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει τα θέα-
τρα».

Η 
κατάταξη νεοσυλλέκτων της ΕΣΣΟ 2020 θα γίνει κανονικά τον 
Ιούλη στη βάση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την υγεία 
των νέων εθνοφρουρών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Άμυνας Μαρίνος Σιζόπουλος στο ΚΥΠΕ, 

μετά από την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης κατά την οποία η Επιτρο-
πή της Βουλής, ενημερώθηκε από τον Υπουργό Αμυνας και αξιωματού-
χους, για τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας 
του νέου κορωνοϊού και τον τρόπο και τη διαδικασία που θα γίνει η κα-
τάταξη των νεοσυλλέκτων για τη νέα ΕΣΣΟ 2020.
 Στην τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής ενημερώθηκε για 
την κατάταξη των νεοσυλλέκτων από τον Υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγε-
λίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεώργιο Γεωργίου, τον 
Αρχηγό ΓΕΕΦ Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη και τον Υπαρχηγό ΓΕΕΦ 
Αντιστράτηγο Κώστα Χρυσηλίου. Ερωτηθείς αν κατά τη τηλεδιάσκεψη 
ηγέρθη θέμα κατοχής G3 από τους εφέδρους ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι 
«έγινε μια πρώτη αδρομερής ενημέρωση». 
Ο κ. Σιζόπουλος είπε αναφορικά με την κατάταξη των νεοσυλλέκτων 
ότι τόσο ο Υπουργός Άμυνας όσο και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Αμυνας, ο Αρχηγός και Υπαρχηγός του ΓΕΕΦ ενημέρωσαν τα μέλη 
της Επιτροπής για τις συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες προτίθενται 
να ακολουθήσουν έτσι ώστε η κατάταξη να γίνει κατά τρόπο ομαλό και 
προπάντων να μην υπάρξει διακύβευμα όσον αφορά την υγεία την νεο-
συλλέκτων.
 Τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις και εισηγήσεις, είπε ο κ. 
Σιζόπουλος, σημειώνοντας ότι «μέσα από τη συνεδρία επιβεβαιώθηκε 
για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει μια αρμονική συνεργασία των μελών 
της Επιτροπής ‘Αμυνας με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για την 
αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων που άπτονται της Άμυνας της 
πατρίδας μας».
 Ερωτηθείς αν η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής για τις λεπτομέρειες που αφορούν την κατάταξη, 
ανέφερε ότι το σώμα ενημερώθηκε ότι έχουν καθοριστεί οι  φάσεις, 
επειδή η διαδικασία της κατάταξης θα γίνει κατά φάσεις, και για τα χρο-
νοδιαγράμματα της κάθε φάσης.
 Όσον αφορά τον σχεδιασμό μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σωστός 
και από εκεί και πέρα αναμένουμε ότι η υλοποίηση και εφαρμογή του 
συγκεκριμένου σχεδιασμού θα είναι το ίδιο θετική και αποδοτική, 
σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας.
 Κληθείς να αναφέρει εάν υπάρχει χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει τις πρώτες ημέρες του 
Ιουλίου όπως ακριβώς θα γινόταν αν δεν είχαμε τα συγκεκριμένα προ-
βλήματα με την πανδημία και θα γινόταν κανονικά η κατάταξη.
 Διευκρίνισε ότι αυτό που διαφοροποιείται είναι κυρίως η διαδικασία 
υποβολής των διαφόρων πιστοποιητικών για τη μοριοδότηση και η δια-
δικασία της κατάταξης που αφορά θέματα εκπαίδευσης στην οποία θα 
υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις προσαρμοσμένες στα καινούργια 
δεδομένα που διαμορφώθηκαν λόγω πανδημίας.
 Ερωτηθείς αν κατά τη τηλεδιάσκεψη τέθηκε το θέμα των εφέδρων και 
της κατοχής του στρατιωτικού τυφεκίου G3, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι 
«έγινε μια πρώτη αδρομερής ενημέρωση».
 Πρόσθεσε πως γίνεται αντιληπτό ότι το θέμα με το τελευταίο επεισόδιο 
στο οποίο υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός με G3, τυγχάνει χειρισμού 
από την Αστυνομία και ως εκ τούτου δεν είναι θέμα που μπορεί να συζη-
τηθεί σε βάθος στο πλαίσιο μιας τηλεδιάσκεψης.

Κανονικά η κατάταξη ΕΣΣΟ 
2020 διασφαλίζοντας την 
υγεία των νεοσυλλέκτων 

εδώ Κύπρος



178 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ένα νέο πακέτο στήριξης της 
πραγματικής οικονομίας 
λόγω της κρίσης του 
κορωνοϊού με τρία εργαλεία, 
εξήγγειλε σήμερα ο Υπουργός 
Οικονομικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, ανακοινώνοντας 
σχέδιο απευθείας 
στήριξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και αυτοτελώς 
εργαζομένων, στοχευμένες 
κρατικές εγγυήσεις €1,5 
δισεκατομμυρίου, καθώς 
και σχέδιο φορολογικών 
κινήτρων σε ιδιοκτήτες που 
προχωρήσουν σε μείωση των 
ενοικίων.
 

Κ
αθώς το σχέδιο πρέπει 
να εγκριθεί τόσο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό-
σο και από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, ο κ. Πετρίδης δι-
αμήνυσε ότι τα νομοσχέδια αυτά 
πρέπει να αντιμετωπιστούν συνο-
λικά, αφού «το ένα δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει το άλλο», όπως εί-
πε, υπογραμμίζοντας πως κάθε μέ-
ρα που περνά με τις επιχειρήσεις 
κλειστές, αυξάνεται ο κίνδυνος αυ-
τές να μην ξανανοίξουν.
 «Προχωρώντας στη 2η φάση της 
διαχείρισης της πανδημίας και 
της σταδιακής άρσης των περιο-
ρισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε ένα νέο, πιο στοχευμένο, 
πακέτο στήριξης της οικονομίας 
μέσω τριών νέων σχεδίων», ανέ-
φερε στις δηλώσεις του ο ΥΠΟΙΚ.
 Πρόκειται για τον νόμο “ο Περί 
Στήριξης των Επιχειρήσεων” με 
βάση το προσωρινό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
με σκοπό να στηριχθεί η οικονο-
μία για την διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου Covid-19.
 Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ο 
νόμος αυτός προβλέπει χορη-

γία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και αυτοτελώς εργαζομένους που 
εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως 
ακολούθως:
 Όπως είπε, από την εν λόγω πρό-
νοια του νομοσχεδίου υπολογίζε-
ται ότι μπορεί να επωφεληθούν 
μέχρι και 40.000 επιχειρήσεις.
 «Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζε-
ται σημαντική βοήθεια στις μικρές 
επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών 
για την περίοδο της κρίσης όπως 
για παράδειγμα κάλυψη ενοικίων, 
ορισμένων οφειλών σε προμηθευ-
τές ή άλλα λειτουργικά έσοδα», 
είπε ο κ. Πετρίδης, επισημαίνοντας 
ότι με τα υφιστάμενα σχέδια του 
Υπουργείου Εργασίας καλύπτεται 
ένα μεγάλο μέρος του μισθολογι-
κού κόστους αυτών 
των επιχειρήσεων.

 Κρατικές Εγγυ-
ήσεις €1,5 δισ.
Ο κ. Πετρίδης είπε 
πως ο νόμος προ-
βλέπει επίσης την 
παροχή ρευσ τό-
τητας στις επιχει-
ρήσεις μέσω εγγυημένο δανείων 
ύψους €1,5 δισεκατομμυρίων.
 €300 εκατ. για πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις οι οποίες εργοδοτούν κάτω 
από 10 άτομα, €1 δισ  σε μεσαίες 
και μικρές επιχειρήσεις και €200 
εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις 
Όπως είπε, το ποσοστό εγγύησης 
των δανείων για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργα-
ζόμενους θα κατανέμεται σε 85% 
στο κράτος και 15% στα πιστωτικά 
ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και 
τις μεγάλες επιχειρήσεις το κράτος 
θα καλύπτει το 70% του ρίσκου και 
οι τράπεζες το υπόλοιπο 30%.
 Σημείωσε ότι τα δάνεια θα δίνο-
νται με διάρκεια από 3 μήνες μέχρι 
6 χρόνια με πολύ ευνοϊκούς όρους 
και ευνοϊκό επιτόκιο.
 «Υπολογίζουμε ότι η συνολική 

ρευστότητα η οποία θα διοχετευ-
θεί στην αγορά μέσω των εγγυη-
μένων δανείων θα κυμανθεί κοντά 
στα €6 δισ.», είπε.
 Ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι ειδικό-
τερα για το σκέλος των εγγυή-
σεων έγινε εκτενής διαβούλευση 
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες 
των προτάσεων των κομμάτων, οι 
οποίες μπορούσαν να γίνουν απο-
δεκτές κινούμενοι εντός του ευρω-
παϊκού πλαισίου και της φιλοσο-
φίας αυτών των προγραμμάτων, 
αλλά και των δυνατοτήτων της 
χώρας. 
Υπογράμμισε ωστόσο ότ ι τα 
δύο μέρη του νομοσχεδίου είναι 
συμπληρωματικά και το ένα δεν 

μπορεί να αντικα-
ταστήσει το άλλο. 
«Χρειάζονται και τα 
δύο», τόνισε.

 Κίνητρα για 
μείωση των ε-
νοικίων
Ο ΥΠΟΙΚ ανακοί-
νωσε επίσης ότι τα 

άλλα δύο νομοσχέδια που έχουν 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο αφορούν σε κίνητρα για 
περαιτέρω μείωση των ενοικίων 
και αφορούν συγκεκριμένα ιδιο-
κτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη 
περιουσία σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και προβαίνουν σε μεί-
ωση του ενοικίου για περίοδο 
τριών μηνών για διευκόλυνση των 
ενοικιαστών που έχουν επηρεα-
στεί από την κρίση του Covid-19. 
Ειδικότερα, όπως είπε, ο νόμος 
προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς 
φορολογική ελάφρυνση κατά 
50% του ποσού μείωσης του ενοι-
κίου νοουμένου ότι η μείωση του 
ποσού δεν θα είναι μικρότερη από 
το 30% του μηνιαίου ενοικίου και 
δεν θα υπερβαίνει το 50% του 
μηνιαίου ενοικίου.

 «Άρα έχουμε δύο σχέδια τα οποία 
θα βοηθήσουν όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
και των ενοικίων μαζί με άλλα», 
είπε ο κ. Πετρίδης.
 Ο κ. Πετρίδης είπε πως και τα τρία 
νομοσχέδια θα πρέπει να εγκρι-
θούν από τη Βουλή αλλά και από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
συμπλήρωσε πως «με βάση και 
το δεύτερο πακέτο στήριξης της 
οικονομίας, η Κύπρος είναι από τις 
χώρες που κατάρτισαν ένα πολύ 
ολοκληρωμένο αλλά και πολύ 
ευρύ πλέγμα στήριξης των εργα-
ζομένων, των επιχειρήσεων και 
της κοινωνίας», είπε και απηύθυνε 
έκκληση στα πολιτικά κόμματα για 
ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων».
 «Δεν πρέπει να υπερτιμάται η αξία 
ή η σημασία του όποιου σχεδίου 
μεμονωμένα. Κανένα σχέδιο δεν 
μπορεί από μόνο να καταστεί το 
σωσίβιο, ούτως ώστε να διασωθεί 
η οικονομία, αλλά η χρήση όλων 
των εργαλείων και όλων των σχε-
δίων μαζί, συνδυασμένα και συλ-
λογικά είναι αυτό το οποίο θα οδη-
γήσει την αγορά», τόνισε.
 Ο κ. Πετρίδης επισήμανε επίσης 
ότι δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίν-
δυνος πτώχευσης επιχειρήσεων 
και δραματικής αύξησης της ανερ-
γίας.
 «Η οικονομία και οι επιχειρή-
σεις βρίσκονται στον αναπνευ-
στήρα και χρειάζονται οξυγόνο. 
Κάθε μέρα που περνά με μια επι-
χείρηση κλειστή αυξάνει δραμα-
τικά τον κίνδυνο να μην ξανανοί-
ξει. Ας τους προσφέρουμε  λοιπόν 
αυτό το οξυγόνο το οποίο μπο-
ρούμε με βάση τα σχέδια, τα προ-
γράμματα, τον προϋπολογισμό του 
κράτους, ούτως ώστε χρησιμοποι-
ώντας αυτά τα όπλα συνδυασμένα 
να μπορέσουν να περάσουν αυτή 
την πολύ δύσκολη περίοδο και να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 
κρίσης».

εδώ Κύπρος

Eθνικό Σχέδιο Δράσης Έρευνας 
και Καινοτομίας για ταχεία ανά-
πτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων 
για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων του COVID-19, κατάρτισε το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτο-
μίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 
Όπως δήλωσε σε συνέντευξή 
του στο ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφι-
ακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκ-
κινος, στόχος είναι να κινητο-
ποιηθούν όλα τα πεδία και οι 
κλάδοι από το φάσμα της Έρευ-
νας και της Καινοτομίας, που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στην ταχεία ανάπτυξη καινοτό-
μων προσεγγίσεων για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων του 
COVID-19, με ουσιαστικό αντί-
κτυπο στην κοινωνία και την 
οικονομία.
 Το Σχέδιο διαμορφώθηκε από 
το Υφυπουργείο ύστερα από 
συνεννόηση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Συμ-
βούλιο Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΣΕΚ), το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και τον Επικε-
φαλής Επιστήμονα, Δρ. Νικόλαο 
Μαστρογιαννόπουλο. Το συγκε-
κριμένο Σχέδιο Δράσης Έρευνας 
και Καινοτομίας καλεί σε συνέ-
νωση δυνάμεων το εγχώριο 
οικοσύστημα. Μέσα από αυτή 
την πρωτοβουλία καλούνται 
όλοι οι φορείς να συμβάλουν 
στην εθνική στρατηγική για να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες 
προκλήσεις που έθεσε ενώπιον 
μας η πανδημία.
Απαντώντας σε ερώτηση για 
την πρόοδο στις έρευνες για τον 
COVID-19 , ο κ. Κόκκινος είπε 
ότι όσον αφορά την επίτευξη 
προόδου, αυτό που είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε είναι ότι 
βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, 
χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να 
ανακοινωθεί επί του παρόντος 
οτιδήποτε επισήμως. Σε κάθε 
περίπτωση, τόσο οι μελέτες όσο 
και τα πειράματα κινούνται σε 
εντατικούς ρυθμούς.

Υφ. Ερευνας: 
Ετοιμάστηκε Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης 
για αντιμετώπιση 
επιπτώσεων του 
COVID-19 

Νέο πακέτο με τρία εργαλεία στήριξης της 
οικονομίας, ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ 
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Η ιταλική επιστημονική ομάδα σχεδιάζει 
να ξεκινήσει δοκιμές σε ανθρώπους το 
φθινόπωρο

Α
έρας» αισιοδοξίας όσον αφορά στην 
ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κο-
ρωνοϊού φτάνει, αυτή τη φορά, από 
την Ιταλία.

Τα σχέδιά τους αποκάλυψαν Ιταλοί ερευνητές οι 
οποίοι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δοκι-
μές σε ανθρώπους, το Φθινόπωρο, υποστηρί-
ζοντας ότι το εμβόλιο που παράγουν θα είναι το 
πρώτο στον κόσμο το οποίο στην ουσία εξου-
δετερώνει τον κορωνοϊό.
Οι επιστήμονες της εταιρείας ιατρικών ερευ-
νών, Takis Biotech, με έδρα τη Ρώμη, χορήγη-
σαν το εμβόλιο σε ποντίκια και πήραν τα αντι-
σώματα που παρήχθησαν.
Ζωτικής σημασίας για το «χτίσιμο» ανοσίας 
κρίνονται τα αντισώματα, ενώ από τα προκα-
ταρκτικά αποτελέσματα εργα-
στηριακών δοκιμών φάνηκε 
ότι τα αντισώματα που δημι-
ουργήθηκαν από τις δοκι-
μές στα ποντίκια ήταν ικανά 
να σταματήσουν τη μόλυνση 
των ανθρώπινων κυττάρων 
από τον κορωνοϊό.
Ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας βιοτεχνολογίας 
Takis, Λουίτζι Ορίτσιο, αποκάλυψε ότι η ιταλική 
επιστημονική ομάδα σχεδιάζει να ξεκινήσει 
δοκιμές το φθινόπωρο, ενώ η ιατρική κοινό-
τητα αγωνίζεται να σταματήσει την πανδημία.
«Από όσο γνωρίζουμε, είμαστε οι πρώτοι στον 
κόσμο που έχουμε αποτελέσματα για την εξου-
δετέρωση του κορωνοϊού με εμβόλιο», τονίζει 
ο διευθύνων σύμβουλος.
Η μέθοδος δοκιμής του εμβολίου στα ποντίκια 
περιελάμβανε την εισαγωγή μικρής ποσότητας 
κλωνοποιημένου γενετικού κώδικα από τον ιό 
στο σώμα.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Οξ-
φόρδης «τρέχουν» για ένα αποτελε-
σματικό εμβόλιο
Από 12 έως 18 μήνες εκτιμούν οι επιστήμονες 
ότι θα έχουν έτοιμο ένα ασφαλές και αποτελε-
σματικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αν και οι 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
δουλεύουν εντατικά για να το παρασκευάσουν 
το συντομότερο.
Το εμβόλιο από την Οξφόρδη, αποκαλούμενο 

«ChAdOx1», θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μαζική παρασκευή μετά από τις εργαστηριακές 
και κλινικές δοκιμές.
Η ερευνητική ομάδα στην Οξφόρδη υπό την 
καθηγήτρια Σάρα Γκίλμπερτ σχεδιάζει να πραγ-
ματοποιήσει κλινικές δοκιμές του εμβολίου, 
εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί δοκιμές σε 
ζώα.
Αν οι δοκιμές αυτές έχουν ικανοποιητικά απο-
τελέσματα, η ερευνητική ομάδα θα προχω-
ρήσει σε διευρυμένες κλινικές δοκιμές για 
να διαπιστωθεί πλέον η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου ως προς την προστασία από τον 
Covid- 19.
Τo πρόγραμμα για τις κλινικές δοκιμές έχει ως 
εξής:
Φάση Ι - Εμβολιασμός 510 εθελοντών ηλικίας 
18-55 ετών, οι μισοί με το νέο εμβόλιο COVID-
19 και οι άλλοι μισοί με εμβόλιο ελέγχου.
Φάση ΙΙ - Διεύρυνση της μέγιστης ηλικίας των 
συμμετεχόντων, από 55 έως 70 ετών και στη 

συνέχεια άνω των 70 ετών.
Φάση ΙΙΙ - Εμβολιασμός 5 
χιλιάδων εθελοντών, ηλικίας 
άνω των 18 ετών, οι μισοί με 
το εμβόλιο για τον COVID-19.

Καθηγητής Σύψας: Το 
καλοκαίρι πιστεύω θα 
έχουμε και το φάρμακο
«Το καλοκαίρι πιστεύω θα 

έχουμε και το φάρμακο», τόνισε ο καθηγητής 
Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 
Νίκος Σύψας.
«Ασθενείς που είναι στο νοσοκομείο θα 
πάρουν το φάρμακο ενδοφλέβια για 10 ημέ-
ρες και φαίνεται ότι αυτή η θεραπεία επιταχύ-
νει την ανάρρωση του ασθενούς δηλαδή μένει 
στο νοσοκομείο πολύ λιγότερες μέρες αν δεν 
έπαιρνε το φάρμακο» υπογράμμισε ο ίδιος. 
Αναφορικά με το εμβόλιο σημείωσε πως 
«πιστεύω ότι θα το έχουμε σε ένα χρόνο»
«Ακόμα και το καλοκαίρι ο κορωνοιος θα είναι 
μαζί μας και θα υπάρχουν κρούσματα σπορα-
δικά» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σύψας σε 
σχέση με τις διακοπές μας το καλοκαίρι. «Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι όπου έχουμε κρούσματα 
π.χ ξενοδοχεία ή δομες κλπ θα τα κλείνουμε. Τα 
μέτρα όμως θα είναι πιο στοχευμένα γιατί θα 
έχουμε περισσότερα τεστ και έτσι θα μπορούμε 
να κάνουμε νωρίτερα διάγνωση και ιχνηλά-
τηση και να απομονώνουμε ένα κομμάτι που 
ίσως να είναι επικίνδυνο και να αφήνουμε την 
υπόλοιπη δομή να λειτουργεί».

Ιταλοί ερευνητές: Έχουμε το πρώτο 
εμβόλιο που εξουδετερώνει τον 
κορωνοϊό 

Ο
ι «ατράνταχτες αποδείξεις» με-
τατράπηκαν μέσα σε λίγες ημέ-
ρες σε «αβεβαιότητα». Το αφή-
γημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά 

της Κίνας, αναφορικά με τις ευθύνες για την 
προέλευση του νέου κορωνοϊού, δείχνει 
να καταρρέει ολοένα και περισσότερο κά-
θε ημέρα που περνάει, με αποκορύφωμα 
τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού 
υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο 
οποίος υποχώρησε των απόλυτων θέσε-
ών που είχε εκφράσει το προηγούμενο δι-
άστημα, λέγοντας πως πλέον «δεν είμαστε 
βέβαιοι»
Το κινεζικό ινστιτούτο ιολογίας που κατη-
γορείται ότι από αυτό προήλθε ο κορωνο-
ϊός μελετά μερικά από τα πιο επικίνδυνα 
παθογόνα του κόσμου.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ 
Πομπέο διαβεβαίωσε ότι έχει «τεράστιες 
αποδείξεις» ότι ο ιός διέρρευσε από εργα-
στήριο της Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, την 
πόλη όπου εντοπίστηκε στα τέλη του 2019.
Ωστόσο, πρόσθεσε σήμερα: «Δεν είμαστε 
βέβαιοι».
Ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε 
ότι δεν υπήρχε καμιά ανακολουθία: «Δεν 
έχουμε τη βεβαιότητα, και υπάρχουν 
σημαντικές αποδείξεις ότι αυτό προέρχε-
ται από το εργαστήριο, και οι δύο οι δηλώ-
σεις αυτές είναι αληθινές».
Η κινεζική τηλεόραση χαρακτήρισε τη Δευ-

τέρα «τρελά» τα σχόλια αυτά, και ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε 
«αναπόδεικτες» δηλώσεις.
«Ο Μάικ Πομπέο έχει μιλήσει επανειλημ-
μένα, αλλά δεν μπορεί να παρουσιάσει 
αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί; Γιατί δεν έχει 
κανένα», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος 
του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών 
Χούα Τσανγίν.
Σύμφωνα με τη μεγάλη πλειονότητα των 
ερευνητών, ο κορονοϊός μεταδόθηκε στον 
άνθρωπο από ένα ζώο. Μια αγορά της 
Ουχάν ενοχοποιείται από Κινέζους επιστή-
μονες καθώς φέρεται να πωλούσε ζωντανά 
άγρια ζώα.
Τι κάνουν οι ερευνητές του ινστιτούτου;
Μελετούν τις ιογενείς ασθένειες. Πιο 
πρόσφατα, οι ερευνητές του ινστιτούτου 
συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση της 
Covid-19 όταν εμφανίστηκε στην Ουχάν.
Τον Φεβρουάριο, οι εργασίες τους δημο-
σιεύθηκαν σε επιστημονικό περιοδικό. 
Συμπέρασμα: η ακολουθία του γονιδιώμα-
τος του νέου κορονοϊού είναι 80% όμοια με 
αυτή του SARS, από το οποίο προήλθε μια 
προηγούμενη επιδημία το 2002-3 και 96% 
με εκείνη ενός κορωνοϊού νυχτερίδας.
Με την πάροδο των ετών, οι επιστήμονες 
στο ινστιτούτο έγραψαν δεκάδες μελέτες 
και άρθρα για τις σχέσεις μεταξύ αυτών 
των ιπτάμενων θηλαστικών και της εμφά-
νισης ασθενειών στην Κίνα.

Κίνα: Καταρρέει το αφήγημα 
Τραμπ - Οι αποδείξεις έγιναν... 
αβεβαιότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο 
Ισραηλινός πρόεδρος Ρεουβέν 
Ριβλίν ανέθεσε σήμερα στον α-
περχόμενο πρωθυπουργό Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου να σχηματίσει 

κυβέρνηση ενότητας μετά το πράσινο φως 
του κοινοβουλίου, σφραγίζοντας το τέλος 
της μεγαλύτερης πολιτικής κρίσης στη σύγ-
χρονη ιστορία του Ισραήλ.
«Μόλις εστάλη στο γραφείο του πρω-
θυπουργού επιστολή που δίνει εντολή 
στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σχηματί-
σει κυβέρνηση, και ενημερώθηκε επίσης 
ο πρόεδρος της Βουλής», υπογραμμίζει η 
ανακοίνωση.
Τα πολιτικά στρατόπεδα του Νετανιάχου 
και του πρώην βασικού του αντιπάλου και 

νυν συμμάχου Μπένι Γκαντς ανακοίνωσαν 
νωρίτερα ότι η ορκωμοσία της νέας κυβέρ-
νησης θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέ-
κρινε χθες, Τετάρτη βράδυ, τον σχηματισμό 
κυβέρνησης μεταξύ του Νετανιάχου και του 
Γκαντς.
Στο δικαστήριο είχαν προσφύγει ένα κόμμα 
της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις αμφισβητώντας τη νομιμότητα 
της συμφωνίας και κυρίως το ενδεχόμενο 
να αναλάβει την πρωθυπουργία ο Νετανιά-
χου εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί 
κατηγορίες για διαφθορά.
Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε 
ομόφωνα να απορρίψει όλες τις προσφυγές.

διεθνή νέα

Η 
τουρκική λίρα έσπασε όλα τα αρ-
νητικά ρεκόρ το πρωί υποχωρώ-
ντας σε πρωτοφανή χαμηλά επί-
πεδα έναντι του δολαρίου, αψη-

φώντας ανοιχτά τις προσπάθειες των κρα-
τικών τραπεζών να στηρίξουν το νόμισμα 
με την πώληση συναλλάγματος.
Η λίρα κατρακύλησε έως και 7,2490 ανά 
δολάριο, ακόμη χειρότερα από το επίπεδο 
που είχε αγγίξει για λίγο κατά τη διάρ-
κεια της νομισματικής κρίσης της χώρας 
το 2018.
Η κατρακύλα ήρθε παρά το 1,5 δισ. δολά-
ρια που «έκαψαν» – μόνο  την τελευταία 
εβδομάδα – οι κρατικές τράπεζες κατ’ε-
ντολήν του Ερντογάν για να στηρίξουν το 
νόμισμα.
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι μέρος μιας 
ενορχηστρωμένης προσπάθειας των κρα-
τικών τραπεζών να επιβραδύνουν την 
κατρακύλα της λίρας, αλλά έχει θορυβήσει 
τους επενδυτές στην Τουρκία που βλέπουν 
τις τουρκικές αρχές να έχουν κάψει τα απο-
θέματα ασφαλείας σε ξένο νόμισμα.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα 
στοιχεία, τα καθαρά αποθεματικά της 
κεντρικής τράπεζας έχουν μειωθεί πάνω 
από 15 δισεκατομμύρια δολάρια από την 
αρχή του έτους, σε μόλις πάνω από 25 
δισεκατομμύρια δολάρια. Αν αφαιρεθούν 
όμως τα δανεικά δολάρια της κεντρικής 
τράπεζας από τις εγχώριες τράπεζες, τα 
αποθέματα του τουρκικού κράτους είναι 
ήδη αρνητικά, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς του Bloomberg.
Σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές την Τετάρτη, 
ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών 
Μπεράτ Αλμπαράκ, γαμπρός του Τούρκου 
ηγέτη, υποβάθμισε την ανησυχία για τα διαθέ-
σιμα της Τουρκίας, λέγοντας ότι τα αποθεμα-
τικά της κεντρικής τράπεζας είναι «επαρκή», 
ενώ απέκλεισε τη προσφυγή για δανεισμό 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Αντ ‘αυτού, ο Αλμπαϊράκ υπογράμμισε τη 
σκοπιμότητα επίτευξης συμφωνιών ανταλ-
λαγής νομισμάτων με τις κεντρικές τρά-
πεζες των χωρών του G20. Πρόκειται για 
συμφωνίες ανταλλαγής (swap) συναλλάγ-
ματος μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τρα-
πεζών, που αποσκοπούν στο να παρέχουν 
ρευστότητα σε συνάλλαγμα σε περιόδους 
ανάγκης στους συμμετέχοντες.
Ωστόσο μέχρι στιγμής η Τουρκία έχει πει-

σματικά αφεθεί «εκτός» τέτοιων συμφω-
νιών, και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι 
χώρες του G20 εξυπηρετήσουν τον Ερντο-
γάν, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιήσει το 
συνάλλαγμα που θα έρχεται στα χέρια του 
για να στηρίξει το νόμισμα του που βου-
λίάζει λόγω των δικών του ανορθόδοξων 
πολιτικών.

Επιχείρηση εξαπάτησης
Την ώρα που η λίρα βρίσκεται στα σκοινιά, 
και το μήνυμα της Tουρκίας διεθνώς είναι 
‘η Τουρκία εργάζεται ψύχραιμα με τους 
διεθνείς εταίρους και επιθυμεί swap lines’, 
η εγχώρια προπαγάνδα έχει πάρει φωτιά:
Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Anadolu έδωσε τη γραμμή του καθεστώ-
τος:
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα 
το Λονδίνο συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά 
της τουρκικής λίρας. Προσπάθησαν γρή-
γορα να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες 
συναλλάγματος με λίρες που δεν διέθε-
ταν», αναφέρει.
Η ερμηνεία που «σερβίρει» το κρατικό 
πρακτορείο στα εκατομμύρια των Τούρκων 
(που δεν μιλούν και διαβάζουν αγγλικά) 
προκαλεί ειρωνικά σχόλια, καθώς η διαδι-
κασία που περιγράφει, δεν είναι μια ‘συνο-
μωσία εναντίον της Τουρκίας’, αλλά περι-
γράφει τη γνωστή πρακτική ανοιχτών 
πωλήσεων, μια κλασσική λειτουργία της 
αγοράς κατά την οποία οι επενδυτές στοι-
χηματίζουν ότι το κάτι, το τουρκικό νόμι-
σμα εν προκειμένω, θα κινηθεί χαμηλό-
τερα.
Το στοίχημα εναντίον της λίρας είναι η 
λογική επιλογή για έναν επενδυτή σήμερα 
που παρακολουθεί τις ανορθόδοξες τυχο-
διοκτικές επιλογές του Ερντογάν στην 
τουρκική οικονομία, πάνω στην οποία έχει 
τον απόλυτο έλεγχο.
(UPd) Το απόγευμα πάντως οι τουρκικές 
αρχές απαγόρεψαν στις τουρκικές τράπεζες 
να δίνουν λίρες στην CITI, τη UBS και την 
BNP – απαγορεύοντας στην ουσία το σορ-
τάρισμα της λίρας, και αποκόπτοντας ουσι-
αστικά τη δυνατότητα στους επενδυτές να 
σορτάρουν το τουρκικό νόμισμα. Ο περιο-
ρισμός της λειτουργίας της αγοράς μπορεί 
να επιβραδύνει την υποχώρησή της βραχυ-
πρόθεσμα, αλλά βγάζει τη λίρα εκτός διε-
θνών αγορών ουσιαστικά.

«Έσπασαν τα φρένα» σήμερα στην 
κατρακύλα της λίρας
Η ισοτιμία από το πρωί έχει σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ - Το τουρκικό 
καθεστώς έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία προπαγάνδας για «κακούς ξένους 
που πολεμούν την Τουρκία» - Οι Τούρκοι κάνουν ουρές στα ανταλλακτήρια για 
να πάρουν δολάρια 

Ισραήλ: Εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης έλαβε ο Νετανιάχου
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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

Ποια σημεία του σπιτιού 
θέτουν το μωρό μου σε 

κίνδυνο;

Τ
α μωρά δεν μπορούν να προ-
στατεύσουν τον εαυτό τους, ε-
πομένως το κάνουμε εμείς για 
εκείνα. 

Π ρ ο βλ έ π ον τ α ς  π ο ια  σ ημ ε ία  τ ο υ 
σπιτ ιού μπορε ί  να οδηγήσουν σε 
ατύχημα, καταφέρνουμε να κρατή-
σουμε το μικρό μας ασφαλές και το 
κεφάλι μας ήσυχο.

Πρίζες
Ναι, μοιάζει αυτονόητο, όμως δυστυ-
χώς τα μεγαλύτερα ή μικρότερα ατυ-
χήματα των παιδιών με ηλεκτρικό 
ρεύμα δεν αποτελούν σπάνιο φαινό-
μενο. 
Εκτός από τις πρίζες που βρίσκονται 
σε «πεδίο βολής», μην παραλείψετε 
να καλύψετε και εκείνες που βρίσκο-
νται πολύ ψηλά ή ακόμα και πίσω από 
έπιπλα. 
Θα ξαφνιαστείτε από το πού μπορεί 
να φτάσει ένα παιδί παίζοντας ή εξε-

ρευνώντας.

Συρταριέρες
Για εσάς δεν είναι παρά ένα έπιπλο 
μέσα στο οποίο βάζετε τα ρούχα σας 
ή τα ρούχα του παιδιού. Για εκείνο, 
όμως, μπορεί να μετατραπεί σε 
σκάλα, αν ανοίξει τα συρτάρια με τον 
κατάλληλο τρόπο. 
Εκτός από τους μικροτραυματισμούς 
που μπορούν να προκληθούν αν ένα 
συρτάρι κλείσει απότομα στο ποδα-
ράκι του, αν το έπιπλο δεν είναι καλά 
στερεωμένο στον τοίχο μπορεί να 
γυρίσει από το βάρος του παιδιού και 
να πέσει επάνω του, θέτοντας σε κίν-
δυνο ακόμη και τη ζωή του.

Τηλεοράσεις
Ίσως έχετε ξεχάσει πόσο ζυγίσει η 
επίπεδη – αλλά τεράστια – οθόνη της 
τηλεόρασής σας. 
Άλλωστε το λεπτό της σχήμα είναι 
εύκολο να σας ξεγελάσει. Και σε αυτή 
την περίπτωση είναι απαραίτητο να 

την στερεώσετε πολύ προσεκτικά 
στον τοίχο. 
Σε καμία περίπτωση μην την αφήσετε 
απλώς πάνω σε ένα έπιπλο. Ακόμη 
και αν είναι ψηλά, μια απότομη 
κίνηση του παιδιού στο τραπέζι που 
την στηρίζει αρκεί για να έρθετε αντι-
μέτωποι με πολύ δυσάρεστες συνέ-
πειες.

Πλυντήριο
Τα περισσότερα παιδιά μαγεύονται 
από τον ήχο και τις κινήσεις του πλυ-
ντηρίου. 
Κάποια από αυτά θέλοντας να παί-
ξουν, έχουν μπει μέσα απαρατήρητα 
από τους γονείς τους με αποτέλεσμα 
να χτυπήσουν σοβαρά ή και να πνι-
γούν.

Νομίσματα
Τα ψιλά που αφήσατε στο τραπε-
ζάκι συνδυάζουν δύο από τις μεγά-

λες αδυναμίες των μωρών: Είναι 
γυαλιστερά και χωράνε με άνεση 
στο στόμα τους. Εκτός από τα μικρό-
βια που κατοικούν στα χρήματά μας, 
το μέταλλα βλάπτουν το πεπτικό 
σύστημα. Και φυσικά, δεν αποκλείε-
ται το νόμισμα να σταθεί στον αερα-
γωγό του παιδιού, απειλώντας τη ζωή 
του.

Λεπτά στόρια
Ίσως το πιο φαινομενικά αθώο αντι-
κείμενο αυτής της λίστας, τα λεπτά 
στόρια ευθύνονται για αρκετούς 
θανάτους παιδιών, εξαιτίας της ευκο-
λίας με την οποία μπορούν να μπλε-
χτούν στα κορδόνια τους. 
Συγκεκριμένα, από το 1990 έως και 
το 2015, 17.000 παιδιά βρέθηκαν στα 
επείγοντα περιστατικά των νοσο-
κομείων των ΗΠΑ εξαιτίας τραυμα-
τισμών που σχετίζονταν με αυτά. 
Κάποια από αυτά δυστυχώς δεν 
κατάφεραν να επιβιώσουν αυτού του 
περιστατικού.

Ό
ταν είσαι σκληρός χρησιμο-
ποιείς αυστηρά λόγια και δεί-
χνεις άγρια αισθήματα σ την 
προσπάθειά σου να κάνεις τα 

παιδιά σου να υπακούσουν. Ενώ η στα-
θερότητα δείχνει ότι υπάρχει κάποιο ό-
ριο ασφαλείας που αν παραβιαστεί θα 
υπάρχουν συνέπειες. Ακούστε πώς λει-
τουργεί: Ο γιος σου ανοίγει την τηλεό-
ραση ενώ εσύ του έχεις πει να πάει στο 
κρεβάτι του. Αντί να βάλεις τις φωνές ή 
ν’ αρχίσεις το διάλογο μαζί του, του λες, 
«Αγόρι μου, ξέρεις ποιες είναι οι συ-
νέπειες της ανυπακοής.» Αν θελήσει ο 
γιος σας να επιχειρηματολογήσει, μην 
παρασυρθείς και αρχίσεις το διάλογο. 
Απλά και ήρεμα θύμισέ του ότι πέρα-
σε κάποιο όριο και σταμάτα εκεί. Να εί-
σαι σταθερός και αποφασιστικός – όχι 
σκληρός. Είναι αποτελεσματικό. 

Μήπως θα σου ταίριαζε η λέξη 
«γκριν ιάρης ή γκριν ιάρα» γ ια 
παρατσούκλι;
Μήπως θα σου ταίριαζε για παρατσού-
κλι η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα»; 
Μήπως σου φταίνε όλα;  Μήπως το πρό-
γραμμα της τηλεόρασης το βρίσκεις ανι-
αρό; Μήπως ο υπάλληλος σ το ταμείο 
σου φαίνεται ότι αργεί πολύ; Αν αυτή 
είναι η στάση σου και η αντίδρασή σου, 
σκέψου πόσο θα ήθελαν οι άλλοι να 
είναι δίπλα σου. Και φαντάσου τι μαθαί-
νουν τα παιδιά σου από σένα. Τα παι-
διά μας  διαμορφώνονται απο τη δική 
μας στάση και συμπεριφορά. Αν έχουμε 
μια κατσούφικη έκφραση τον περισσό-
τερο καιρό και σχεδόν όλη την ημέρα 
παραπονιόμαστε, και τα παιδιά μας θα 
κάνουν πολύ πιθανό το ίδιο. Γι αυτό 
κάνε μια αναθεώρηση της συμπεριφο-
ράς σου και άρχισε να χαίρεσαι και να 
απολαμβάνεις τη ζωή και την οικογέ-
νειά σου.

Μήπως σου αρέσει να μην εξωτε-

ρικεύεσαι; 
Οι περισσότ εροι  από μας  έ χουμε 
κάποια πράγματα που δε θα θέλαμε να 
τα συμμεριστούμε με τον έξω κόσμο, 
αλ λά μερικοί ε ίναι υποδουλωμένοι 
σ τα μυστικά τους. Εξωσυζυγικές σχέ-
σεις, ναρκωτικά, εξάρτηση από το ποτό 
και την πορνογραφία, κακομεταχε ί-
ριση συντρόφου ή παιδιού – αποτελούν 
μυστικά που μπορούν να φθείρουν και 
να καταστρέψουν τη ζωή , το γάμο, την 
οικογένεια και την καριέρα. 
Αν ζεις κάτω από αυτά τα δεσμά, ή αν 
κρύβεις κάτ ι από τον/ την σύν τροφό 
σου, από τα παιδιά σου ή τους φίλους 
σου, είναι καιρός να το παραδεχτείς. 
Το πρώτο βήμα για να απελευθερωθείς 
από αυτά τα δεσμά είναι να εξομολογη-
θείς ... και ασφαλώς θα έχεις κάποιες 
συνέπειες και θα υποφέρεις μ’ αυτήν 
την εξομολόγηση. Να θυμάσαι όμως ότι 
μόνο η αλήθεια μπορεί να σε ελευθε-
ρώσει.

Θέλεις τρυφερότητα στην κρεβα-
τοκάμαρά σου; Κλείσε την τηλεό-
ραση. 
Όταν μπαίνεις στο κρεβάτι σου την πιο 
πολλή ώρα βλέπεις τηλεόραση ή κου-
βεντιάζεις με τον/την σύντροφό σου; 
Μήπως είσαι τόσο απασχολημένος να 
αλλάζεις τα κανάλια που δεν προσέχεις 
τι σε ρωτάει η γυναίκα σου; 
Η κρεβατοκάμαρα είναι για να κουβε-
ντιάζουμε, να ακούμε ο ένας τον άλλον 
και να δείχνουμε τρυφερότητα – όχι να 
βλέπουμε τηλεόραση. 
Γι αυτό πάρε την τηλεόραση από την 
κρεβατοκάμαρα και ξεκίνησε μια και-
νούργια συνήθεια. 
Μίλησε με τον/την σύντροφό σου του-
λάχιστο για πέντε λεπτά πριν σβύσεις το 
φως, ή διαβάστε μια ο ένας μια ο άλλος 
μεγαλόφωνα κάποιο βιβλίο που σας 
αρέσει και τους δυο. Αγνοήστε την τηλε-
όραση και δείξτε τρυφερότητα.

Μερικοί γονείς νομίζουν 
ότι ο μόνος τρόπος για 
να είσαι σταθερός είναι 

να είσαι σκληρός 
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υγεία

Ο
ι άνδρες με ιστορικό πα-
χυσαρκίας κατά τα τε-
λευταία εφηβικά τους 
χρόνια διατρέχουν με-

γαλύτερο κίνδυνο εν τω βάθει φλε-
βικής θρόμβωσης στα πόδια ή 
πνευμονικής θρομβοεμβολής κατά 
την ενήλικη ζωή τους, σύμφωνα με 
μία μελέτη που πραγματοποίησαν 
επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 
του Gothenburg και δημοσίευσαν 
στο Journal of Internal Medicine. 
Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, ο 
κίνδυνος αυξάνεται διαδοχικά και 
είναι υψηλότερος σε άτομα που ή-
ταν σοβαρά παχύσαρκα κατά την ε-
φηβεία τους.
Η φλεβική θρομβοεμβολή 
– η κατάσταση που περι-
λαμβάνει την εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση στο 
πόδι και την πνευμο-
νική θρομβοεμβολή 
– είναι μία από τις 
συχνότερες καρδιαγ-
γειακές παθήσεις, με 
τον κίνδυνο να αυξάνε-
ται όσο ο άνθρωπος μεγα-
λώνει, και επηρεάζει συνο-
λικά το 5-10% του πλη-
θυσμού κατά τη διάρ-
κεια της ζωής. Πρό-
κειται για πάθηση που 
μπορεί να αποδειχθεί 
θανατηφόρος, ωστόσο ο 
βαθμός σοβαρότητας ποικί-
λει.
Η παρούσα μελέτη βασί-
σ τηκε σε δεδομένα 
1.639.838 ανδρών, οι 
οποίοι εκπλήρωσαν τη 
στρατιωτική τους θητεία 
στη Σουηδία μεταξύ 1969-
2005 και είχαν μέση ηλικία τα 
18 έτη. Οι άνδρες παρακολουθή-
θηκαν και μετά τη λήξη της μελέτης 
μέσω καταγραφών νοσηλείας και 
αιτίας θανάτου.
Κατά τη διάρκεια της μετέπειτα 
παρακολούθησης μέσης διάρκειας 
28 ετών, καταγράφηκε ένας θρόμ-
βος στο πόδι ή τον πνεύμονα στο 
1% των συμμετεχόντων στη μελέτη 
και διαπιστώθηκε σαφής συσχετι-
σμός ανάμεσα στον Δείκτη Μάζας 
Σώματος (ΔΜΣ) τη στιγμή της κατά-
ταξης και του επακόλουθου κινδύ-
νου για θρόμβωση.
Διαδοχική αύξηση στον κίνδυνο 
φλεβικής θρομβοεμβολής παρα-

τηρήθηκε, επίσης, στην ομάδα στο 
μεσαίο και ανώτερο τμήμα των 
ατόμων με φυσιολογικό ΔΜΣ (20-
25), όταν συγκρίθηκαν με αυτούς 
του κατώτερου τμήματος του φυσι-
ολογικού ΔΜΣ (18,5-20).
Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος συνέ-
χισε να αυξάνεται για τις δύο ομά-
δες με τον υψηλότερο ΔΜΣ –τους 
παχύσαρκους και τους σοβαρά 
παχύσαρκους- στις οποίες ανήκαν 
περισσότεροι από 36.000 συμμε-
τέχοντες στη μελέτη.
Στην ομάδα της παχυσαρκίας (ΔΜΣ 
30-35), ο σχετικός κίνδυνος ανήλθε 
στο 2,93 σε σύγκριση με την ομάδα 
αναφοράς της μελέτης, δηλαδή δύο 

φορές υψηλότερος. Στην ομάδα 
της σοβαρής παχυσαρκίας, ο 
αντίστοιχος σχετικός κίνδυ-

νος ανήλθε στο 4,95, δηλαδή 
πεν ταπλάσιος κίνδυνος 
θρόμβωσης στο πόδι ή τον 
πνεύμονα κατά τη διάρκεια 

της περιόδου παρακολούθη-
σης.
«Μέχρι τώρα, ο συσχετι-
σμός ανάμεσα στη φλε-
βική θρομβοεμβολή και 

την παχυσαρκία έχει μελε-
τηθεί κατά κύριο λόγο σε 

πληθυσμός όπου ο ΔΜΣ καταγρά-
φεται σχετικά αργά στη ζωή. 

Μέχρι τότε, οι συμμετέχο-
ντες στις μελέτες έχουν ανα-
πτύξει παθήσεις που σχετί-

ζονται με την παχυσαρκία, 
όπως συγκεκριμένους τύπους 
καρκίνου, που μπορούν να επη-

ρεάσουν εξίσου τον κίνδυνο 
θρόμβωσης. Επομένως, υπάρ-
χει ο κίνδυνος υποτίμησης του 

πραγματικού κινδύνου που 
επιφέρει η παχυσαρκία. Καθώς η 
παχυσαρκία και η σοβαρή παχυ-
σαρκία κυριαρχούν όλο και περισ-
σότερο σε παιδιά και εφήβους, 
είναι ολοένα και πιο σημαντικό να 
μελετήσουμε τους μακροπρόθε-
σμους κινδύνους που ενέχει», ανα-
φέρει η Katarina Glise Sandblad, 
διδακτορική φοιτήτρια και για-
τρός Πανεπιστήμιο Sahlgrenska και 
πρώτη συγγραφέας της μελέτης.
Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, πως 
παρόλο που η παρούσα μελέτη 
καλύπτει μόνο το ανδρικό φύλο, τα 
μοτίβα και οι συσχετισμοί που ανα-
δείχθηκαν είναι πιθανότατα παρό-
μοιοι και στις γυναικες.

Σ
την κλινική δομική του εμβολίου που ανα-
πτύσσουν από κοινού οι φαρμακευτικές εται-
ρείες Pfizer (ΗΠΑ) και BioNTech (Γερμανία) α-
ναφέρθηκε στην απογευματινή ενημέρωση 

για την COVID-19 ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υ-
γείας για τον νέο κορωνοϊό, καθηγητής Λοιμωξιολο-
γίας Σωτήρης Τσιόδρας.
Αναφερόμενος στις προσπάθειες που γίνονται από 
περισσότερες από 80 ερευνητικές ομάδες ανά τον 
κόσμο και στα περισσότερα από 100 project για ένα 
εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι 
«ξεκίνησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες κλινική δοκιμή 
εμβολίου που βασίζεται στον μηχανισμό mRNA, μια 
τεχνική που δίνει εντολή στα κύτταρα να κατασκευά-
σουν πρωτεΐνες, δηλαδή φτιάχνεις αντισώματα για να 
καταπολεμήσεις τον ιό».
Η πλατφόρμα ανάπτυξης εμβολίων με βάση το mRNA 
(το RNA δηλαδή που χαρακτηρίζεται ως ο «αγγε-
λιοφόρος» μεταξύ του DNA και των πρωτεϊνικών 
συμπλεγμάτων, τα ριβοσώματα στο κυτταρόπλασμα 
του κυττάρου. Το RNA μαζί με το DNA αποτελούν το 
γενετικό υλικό των οργανισμών) σημαίνει ότι το εμβό-
λιο εμπεριέχει «οδηγίες» προς τον οργανισμό για να 
παράγει ζωτικής σημασίας ιικές πρωτεΐνες, οι οποίες 
μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέσουν ανοσο-α-

πόκριση, δηλαδή την αντίδραση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος του ασθενή που έχει μολυνθεί από 
τον ιό. Γενικά, η τεχνολογία που βασίζεται σε mRNA 
ή DNA προσφέρει μεγάλη ευελιξία στους επιστήμο-
νες αναφορικά με την «επεξεργασία» των αντιγόνων 
του ιού και τη δυνατότητα γρήγορων αποτελεσμάτων.
Τα εμβόλια που βασίζονται σε ιικούς φορείς προσφέ-
ρουν υψηλό επίπεδο έκφρασης της ιικής πρωτεΐνης 
και μακροπρόθεσμης σταθερότητας και προκαλούν 
έτσι ισχυρές ανοσιακές αποκρίσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος που το υπό κλινική 
δοκιμή εμβόλιο των Pfizer – BioNTech βασίζεται 
στην τεχνολογία mRNA είναι διότι η γερμανική εται-
ρεία έχει ήδη αναπτύξει αντικαρκινικές θεραπείες με 
βάση το mRNA. Ήδη στη Γερμανία, 200 εθελοντές 
έχουν εμβολιαστεί και στις ΗΠΑ θα εμβολιαστούν 
360 άτομα συνολικά. Οι δύο εταίροι έχουν αναπτύξει 
διάφορες εκδοχές του εμβολίου με στόχο να εξελί-
ξουν εκείνη που θα αποδεχθεί ασφαλέστερη και πιο 
αποτελεσματική. Εφόσον τελεσφορήσουν οι προσπά-
θειες για το εμβόλιο, η Pfizer δεσμεύεται να αναπτύ-
ξει εκατομμύρια δόσεις του έως το τέλος του 2020 και 
να ενισχύσει την παραγωγική της δυνατότητα ώστε 
το 2021 να είναι διαθέσιμες εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια δόσεις του.

Kορωνοϊός: Ποιο είναι το ελπιδοφόρο 
εμβόλιο για το οποίο μίλησε ο Τσιόδρας

Θρόμβωση: Ποιοι άνδρες 
κινδυνεύουν περισσότερο

Ειδικοί της παραδοσιακής ιατρικής της Ινδίας υποστηρίζουν πώς η προσέγγιση της Αγιουρβέδα και 
της γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και έτσι να παρέ-
χει προφύλαξη από την επίθεση του COVID-19

Συνοπτικά, η εργασία φέρει τον τ ίτ λο «Προσέγγιση της Αγιουρβέδα και της Γιόγκα για την 
προφύλαξη της δημόσιας υγείας γ ια τον COVID-19» και υπογράφεται από πανεπισ τημια-
κούς ερευνητές και αναγνωρισμένους καθηγητές της Ινδίας.

Η Αγιουρβέδα επικεν τρώνεται σ την αν ταπόκριση του ξεν ισ τή και περιλαμβάνει 
φυτικά παρασκευάσματα, καθώς και μέτρα γ ια έναν υγιεινό τρόπο ζωής 

για την καλύτερη αντιμετώπιση διαφόρων ειδών στρες. Αυτή η έννοια 
της διέγερσης της ανοσολογικής λειτουργίας είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος της Αγιουρβέδα.
Στη μελέ τη αναφέρε ται επίσης ότ ι η χρήση απλών μέσων 

μπορεί να προφυλάξει από την εισβολή του ιού σ το σώμα 
και σ τους πνεύμονες, όπως είναι η κατανάλωση ζεστού 

νερού, ζεσ τού φαγητού και ροφημάτων από βότανα, 
γαργάρες με φαρμακευτικό νερό και εισπνοή ατμού. 
Η συσ τηματ ική προφύλαξη επικε ν τ ρώνε τα ι  σ τη 
συνολική υγεία και περιλαμβάνει παράγοντες όπως 
η διατροφή, ο ύπνος, η χαλάρωση και η γ ιόγκα. Ο 
συνδυασμός αυτών των μέσων φέρεται ότι δυνα-
μώνει το ανοσοποιητικό και μπορεί να αποτρέψει 
τη μόλυνση.

Κορωνοϊός: Οι εναλλακτικές θεραπείες που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας

Όχι σεξ, μόνο αγκαλιές: Για ποιους είναι πιο 
σημαντικά τα χάδια

Η 
μελέτη, με επικεφαλής την υποψήφια δι-
δάκτορα Ψυχολογίας Samantha Wagner, 
εξέτασε ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της μη 
σεξουαλικής οικειότητας (για παράδειγ-

μα, αφή, αγκάλιασμα, κράτημα χεριών ή αγκαλιά 
στον καναπέ, προσκόλληση) και διερεύνησε μέσω 
αυτών τους συμβολισμούς της για το πόσο καλή εί-
ναι η σχέση, στην προκειμένη περίπτωση ο γάμος.
Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα 
δείγμα 184 παντρεμένων ζευγαριών. Τα ζευγάρια 
του ιδίου φύλου αποκλείστηκαν. Επειδή το πρωτό-
κολλο της μελέτης περιελάμβανε ορμονική δειγμα-
τοληψία, αποκλείστηκαν επίσης άτομα που λάμβα-

ναν ορμονική θεραπεία, καθώς και μετεμμηνοπαυ-
σιακές, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Πραγμα-
τοποιήθηκαν ξεχωριστές συνεντεύξεις σχετικά με 
τις συνήθειες αγγίγματος και δεσίματος των ζευγα-
ριών, σε σύνδεση με τη στοργή και την επιτυχία της 
σχέσης τους. Τα ευρήματα ήταν πολύ ενδιαφέρο-
ντα, καθώς αποκωδικοποιεί το πώς νιώθει το κάθε 
φύλο. Για τους άνδρες, τα αγγίγματα, οι αγκαλιές 
και το δέσιμο των χεριών ήταν σημαντικό, αλλά όχι 
απαραίτητο για να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους 
καλή. Για τις γυναίκες ήταν τόσο απαραίτητο, που 
η έλλειψή του σήμαινε δυσαρέσκεια για τη σχέση, 
μια τρανταχτή απουσία που τις επιβαρύνει.
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Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

I want to take this opportunity to salute mothers everywhere on this 
Mother’s Day, May 10, 2020.
 
There is no job more satisfying, and yet more demanding, than that of 
a mother. Mothers, the world over, regardless of their circumstance, 
share a collective goal – to provide the best possible life for their children. 
Throughout history, mothers have shown courage and strength in meeting 
the challenges facing their communities and societies.  They have often led 
by example and effected social change.
 
Mother’s Day is a celebration honouring mothers and motherhood; maternal 
bonds; and, the influence of mothers in society. It is a time to remember 
our mothers – to order flowers; send special cards; visit; and, telephone our 
mothers telling them how important their unconditional love and support is 
in our lives. It is also a time to cherish all that our mothers mean to us and to 
thank them for being there for us, teaching us valuable lessons and giving us 
the tools we need for life.
 
This is normally an opportunity to gather with family to celebrate.  
Unfortunately, COVID-19 has made normal activities impossible.
 
During these difficult times we must look after spiritual, emotional and 
mental well-being of each other.  I encourage you to connect with loved 
ones, friends and vulnerable members of the community online or by phone.
 
I am personally blessed as I pay tribute to my wife the mother of our 
five daughters, my 90 year old mother and my daughter mother to my 
granddaughter Evelyn that are bringing joy to my life on a daily basis.

Regards, 

Jim Karygiannis, 
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt 
3850 Finch Ave E G7 , Scarborough Ontario M1T 3T6 
(416) 392 1374 Phone, (647) 723 0287 Fax 
jim@karygiannis.net, www.karygiannis.net  

May 10, 2020 
Mother’s 

Day 

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ 
ΣΤΗΝ «ΜΗΤΕΡΑ»

ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ 

ΕΓΡΑΨΕ Ο ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
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Ε
ίναι λυπηρό, αγαπητοί μου συ-
μπατριώτες, που κάποιοι συνεχί-
ζουν να εθελοτυφλούν και να προ-
βάλουν την αχρωματοψία τους 

στον Ελληνισμό του Καναδά που ο μονα-
δικός σκοπός τους είναι η διαίρεση και η 
αμφισβήτηση που σε τελική ανάλυση φέρ-
νει μόνον διχόνοια.
   Υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων 
και που ανάλογα, βλέπουν τα πράγματα. 
Η μία πλευρά βλέπει το ποτήρι μισογε-
μάτο, ενώ η άλλη μισοάδειο.
Οι αισιόδοξοι και οι πραγματιστές βλέ-
πουν την αλήθεια κατάματα, ενώ οι αμφι-
σβητίες ετσιθελικά και φαντασιόπληκτα.
Ασφαλώς, θα έχετε καταλάβει για το τί 
αναφερόμαστε.
Για την περίφημη ποια απόφαση του ανω-
τάτου δικαστηρίου του Οντάριο, που σας 
είχαμε ενημερώσει πριν δέκα μέρες.
   Δεν θα μπούμε στα περί της απόφασης 
γιατί ήδη τα γνωρίζετε.
Θέλουμε όμως να βάλουμε τα πράγματα 
στην σωστή τους βάση, γιατί κάποιοι 
συνεχίζουν να σπέρνουν θύελλες αναμε-
ταξύ μας και να διχάζουν αντί να μονιά-
ζουν. 
   Ο αξιότιμος  Ελληνικής καταγωγής 
γερουσιαστής του Καναδά Λεωνίδας 
Χουσάκος με επιστολή του συνεχάρη το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για την επι-
τυχή έκβαση της δικαστικής διαμάχης που 
ταλαιπώρησε τον οργανισμό και θεσμικά 
και οικονομικά και έπλεξε το εγκώμιο της 
Διοίκησης και του Προέδρου της, Γιατρού  
Θεόδωρου Χαλάτση, για τις μεγάλες επι-
τυχίες της αναγνώρισης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου από τους μεγα-
λύτερους Δήμους του Καναδά.
   Εδώ θα πρέπει να σας ενημερώσουμε 
ότι ο Γερουσιαστής Χουσάκος που επί 
Κυβερνήσεως Χάρπερ ήταν ο πρόεδρος 
της Γερουσίας του Καναδά είχε φέρει σε 
ψηφοφορία στην γερουσία  την υπόθεση 
για την αναγνώριση της γενοκτονίας που 
προώθησε φυσικά το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο και καταψηφίστηκε γιατί αυτοί 
που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο αμφι-
σβήτησαν την νομιμότητα της διοίκησης 
του Κογκρέσου  και δίχασαν τους γερου-
σιαστές και έτσι χάθηκε εκείνος ο εθνικός 
αγώνας της αναγνώρισης της ποντιακής 
γενοκτονίας.
   Επίσης συνεχάρη την διοίκηση του 
Κογκρέσου και ο πρώην σύμβουλος και 
κυβερνητικός εκπρόσωπος επί κυβερνή-
σεως Χάρπερ Δημήτρης Σούδας και τόνισε 
την ανάγκη συσπείρωσης γύρω από την 

νόμιμη διοίκηση του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου.
   Όταν,φίλοι μου, άνθρωποι του κύρους 
και της προσωπικότητας του αξιότιμου 
γερουσιαστού Χουσάκου και του Σούδα 
βγαίνουν μπροστά και συνχαίρουν την 
διοίκηση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέ-
σου για την απόφαση του ανωτάτου δικα-
στηρίου του Οντάριο, και το έργο που επι-
τελούν για τα εθνικά μας θέματα, νομίζω 
πως όποια και αν είναι η  γνώμη του 
οποιοδήποτε άλλου είναι περιττή.
   Τώρα, για τα κάποια άρθρα του κατα-
στατικού που ο Εφέτης ζήτησε να τροπο-
ποιηθούν ελάτε στο συνέδριο πληρώστε 
την συνδρομή σας για να έχετε και λόγο 
και ψήφο.
Έτσι λειτουργούν σε ευνομούμενες χώρες, 
σύλλογοι, ομοσπονδίες, κοινότητες ή 
οργανισμοί.
   Εμείς είμαστε πάντα με αυτούς που προ-
σφέρουν αφιλοκερδώς για το κοινό καλό
Συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που μπαί-
νουν μπροστά ανασηκώνουν τα μανίκια 
τους και δίνουν κάτι από τον εαυτό τους. 
Φυσικά και θα κάνουν λάθη. Φυσικά και 
θα πληγωθούν, αλλά έχουν την εσωτερική 
δύναμη να επουλώσουν με μια γάζα την 
πληγή τους και να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους μέχρι τέλους. Όποιο και αν είναι το 
τέλος. 
   Δεν θα είμαστε ποτέ με αυτούς που πρε-
σβεύουν διχασμό αντί ομόνοια. 
Ο Ελληνισμός έχει πληρώσει πολύ ακριβά 
αυτήν την διχόνοια. 
Η διαμάχη των Ανθενωτικών με τους Ενω-
τικούς έφερε το τέλος της Βασιλεύουσας.
Η διαμάχη  των Βενιζελικών με τους Αντι-
βενιζελικούς απέβει ολέθρια.
Η διχόνοια κατά την διάρκεια της Ελληνι-
κής Επανάστασης έφερε τον αγώνα στο 
χείλος της καταστροφής.
   Η διχόνοια μέρος της ψυχοσύνθεσης μας 
ώθησε τον εθνικό μας ποιητή τον Διονύ-
σιο Σολωμό να αναφωνήσει με σπαρα-
χτική φωνή « Εάν μισούνται ανάμεσό τους
δεν τους πρέπει ελευθεριά.»
   Εμείς θα προασπιζόμαστε αυτούς που 
βοηθούν, σαν την καλή μαμή, προάγουν 
και βγάζουν από όλους εμάς τα καλά της 
φυλής μας και όχι τα κάποια αρνητικά.
   Την διχόνοια μετά από τόση γνώση  θα 
την απεμπολήσουμε στο πυρ το εξώτερον 
και θα συμπαραστεκόμαστε αυτούς που 
πρεσβεύουν την νομιμότητα και την ομό-
νοια για το καλό του Ελληνισμού.

Σίμος Λεπτοκαρίδης

Ομόνοια ή Διχόνοια
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Αργοναυτική εκστρατεία
Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα

Σ
το μύθο της Αργοναυτικής εκστρα-
τείας αναφέρεται η «Ηλεκτρίδα νή-
σος«, χωρίς να προσδιορίζεται κάτι 
άλλο γι’ αυτήν. Το όνομα και μόνο 

της νήσου λέει πολλά για την υπόθεσή μας 
και τούτο επειδή το ήλεκτρο, κοινώς κεχρι-
μπάρι, οι Έλληνες το προμηθεύονταν από 
τη Βόρειο θάλασσα, μαζί με τον κασσίτερο. 
Γνωρίζουμε ότι «Κασσιτερίδες νήσοι» ή-
ταν η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ η κύρια 
πηγή του ήλεκτρου ήταν τα νησιά της Βαλτι-
κής. Άρα η «Ηλεκτρίδα νήσος» εκεί πρέπει 
να τοποθετηθεί και να γίνει αποδεκτό ότι οι 
Αργοναύτες είχαν περάσει από την περιοχή.
Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις η περι-
πέτεια της «Αργούς» ήταν αληθινή και το 
ταξίδι ήταν μια αλληγορία. Η ουσία είναι 
ότι μια γενιά πριν τον Τρωικό πόλεμο, οι 
Έλληνες γνώριζαν την περιοχή της Βόρειας 
Ευρώπης και τελικά αυτό είναι που έχει 
σημασία. Η προηγούμενη αναφορά συν-
δέεται άμεσα με την επόμενη εκδοχή του 
ταξιδιού που αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικε-
λιώτης (Βιβλ. IV, 56-3), την οποία αξίζει να 
παρουσιάσουμε με τη δική του περιγραφή, 
ως παρακαταθήκη στους νεότερους.
Ο Διόδωρος περιγράφει ένα καθ’ όλα 
συγκλονιστικό ταξίδι: «…αποπλεύσαντες 
γαρ διά του Τανάιδος επί τας πηγάς και κατά 
τόπον τινά την ναυν διλκύσαντες, καθ’ ετέ-
ρου πάλιν ποταμού τήν ρύσιν έχοντος εις 
τον Ωκεανόν καταπλεύσαι προς την θάλατ-
ταν, από δε των άρκτων εις την δύσιν κομι-
σθήναι, την γην εξ ευωνύμων έχοντας και 
πλησίων γενομένοις Γαδείρων εις την καθ’ 
ημάς εισπλεύσαι θάλατταν, αποδείξεις δε 
τούτων φέρουσι δεικνύοντες τους παρά τον 
Ωκεανόν κατοικούντας Κελτούς σεβομένους 
μάλιστα των θεών τους Διοσκούρους` παρα-
δόσιμον γαρ αυτούς έχειν εκ παλαιών χρό-
νων την τούτων των θεών παρουσίαν εκ του 
Ωκεανού.»
Ας δούμε αναλυτικά το κείμενο του Διό-
δωρου του Σικελιώτη. Φεύγοντας από 
την Κολχίδα η «Αργώ» εισήλθε στην Αζο-
φική θάλασσα και άρχισε να διασχίζει τον 
ποταμό Τάναϊ (σημερινό Δον) με κατεύ-
θυνση προς τις πηγές του. Φτάνοντας το 
σκάφος στο σημείο όπου ο ποταμός έπαυε 
να είναι πλεύσιμος, το πλήρωμα το έσυρε 
στην ξηρά και το καθέλκυσε σε ένα άλλο 
ποτάμι, του οποίου η ροή οδηγούσε προς 
τον Ωκεανό. Αν δούμε την πορεία στο 
χάρτη, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι σε 
κάποιο σημείο τα δύο ποτάμια, ο Τάναϊς 
(Δον) και ο Βόλγας, σχεδόν εφάπτονται 
Σχηματίζοντας δύο καμπύλα τόξα. Από το 
σημείο εκείνο ο μεν Τάναϊς (Δον) εκβάλλει 
στην Αζοφική θάλασσα, ο δε Βόλγας στην 
Κασπία. Όμως ο Βόλγας που πηγάζει από τα 
Ουράλια, στο άλλο τμήμα του, το βόρειο, 
εκβάλλει στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό 
αυτό το τμήμα ονομάζεται Ντβίνας ποτα-

μός και εκβάλλει στο σημερινό Αρχαγ-
γέλσκ ή Αρχάγγελο. Τα ερωτηματικά που 
προκύπτουν έως αυτό το σημείο είναι τα 
εξής:
Πώς γνώριζαν οι Αργοναύτες το πλησιέ-
στερο σημείο μεταξύ των ποταμών Τάναϊς 
(Δον) και Βόλγα, ώστε εκεί ακριβώς να δια-
περαιωθούν από το ένα ποτάμι στο άλλο;
Πώς γνώριζαν ότι από τις πηγές του Βόλγα 
μπορούσαν να πλεύσουν σε άλλον ποταμό 
και μέσω αυτού να φτάσουν στον ωκεανό; 
Το κείμενο είναι σαφές` μιλάει για Ωκεανό 
και «Ωκεανός» για τους αρχαίους Έλληνες 
ήταν η τεράστια θάλασσα που περιέβαλλε 
το γνωστό κόσμο, ενώ αντίθετα τις εσωτερι-
κές θάλασσες τις αποκαλούσαν «θάλασσες»;
Στο κείμενο του Διοδώρου η διάκριση 
είναι ξεκάθαρη. Ακολουθώντας οι Αργο-
ναύτες αυτή την διαδρομή και εκπλέο-
ντας από τον Ντβίνα ποταμό, εισήλθαν στο 
Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό και άρχισαν να 
περιπλέουν την ευρωπαϊκή ήπειρο έχο-
ντας τη στεριά αριστερά τους, πορεία από 
βορρά προς νότο. Περιπλέοντας τη σκαν-
διναβική χερσόνησο έφτασαν στη Βαλ-
τική, όπου συνάντησαν την «Ηλεκτρίδα 
νήσο«, τόπο προμήθειας του ήλεκτρου, 
και στη συνέχεια έφτασαν στα Γάδειρα, 
απ’ όπου περνώντας τις Ηράκλειες Στή-
λες διέπλευσαν τη Μεσόγειο και έφτασαν 
τελικά στην Ελλάδα και το Πήλιο. Μέσα 
στα πλαίσια της ευρύτατης θαλασσοπλοΐας 
των Αργοναυτών η άποψη της Mertz σχε-
τικά με την άφιξή τους στη Νότια Αμερική 
είναι πολύ πιθανή, αφού τα στοιχεία που 

έχουμε συγκεντρώσει για την ανακάλυψη 
της αμερικανικής ηπείρου από τους αρχαί-
ους Έλληνες είναι εντυπωσιακά και καλύ-
πτουν το θέμα σφαιρικά. [Για την συγκε-
κριμένη έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές 
δημοσιεύσεις σε σχετικά περιοδικά. Τα πιο 
πρόσφατα άρθρα υπάρχουν στο περιο-
δικό «Ιστορία Εικονογραφημένη» τ. 205 
(«Μινωίτες στην Αμερική»), τ. 206 («Και 
αρχαίοι Έλληνες στην Αμερική»), τ. 207 
(«Χιώτες ναυτικοί βοηθούν τον Κολόμβο»), 
222 («Κύκλωπες και Παταγόνες»), τ. 224 
(«Ο Κολόμβος έφτασε τελευταίος στην 
Αμερική»).
Άλλωστε δεν είναι η μόνη ξένη συγγρα-
φέας που ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, και από 
αυτή την άποψη το θέμα γίνεται συναρ-
παστικό. Η Mertz, κάνοντας χρήση των 
βιβλίων II και III των «Αργοναυτικών» του 
Απολλωνίου του Ροδίου, υποστηρίζει ότι 
οι Αργοναύτες εκμεταλλεύθηκαν το Κόλ-
πειο Ρεύμα, στον κόλπο του Μεξικού, ακο-
λούθησαν νότια πορεία, από την Καραϊ-
βική προς τη Βενεζουέλα, έπλευσαν κατά 
μήκος των ακτών μέχρι το «Ποτάμι του 
Ασημιού», μεταξύ Ουρουγουάης και Αργε-
ντινής, πέρασαν τον Αμαζόνιο και έφτα-
σαν στον Ρίο ντε Λα Πλάτα. Από εκεί ανη-
φόρισαν το ποτάμι και έφτασαν στα νότια 
της λίμνης Τιτικάκα, όπου ζούσε η φυλή 
των Κολχικούρους. Η φυλή αυτή υποτά-
χθηκε στους Ισπανούς το 1535 και έκτοτε 
δεν υπάρχουν πληροφορίες γι’ αυτήν.
Η Mertz  ισχυρίζεται ότι η λέξη «Κολχι-
κούρους» είναι η ισπανική μετάφραση της 

ελληνικής λέξης «Κολχίδος». Το ταξίδι της 
«Αργούς», κατά την ίδια, τελειώνει εδώ, 
ενώ η συγγραφέας δεν κάνει αναφορά 
στην τόσο ενδιαφέρουσα περιγραφή 
της επιστροφής του πλοίου, που έδωσε 
αφορμή για πολλές ερμηνείες.»

Διαπιστώσεις – σημειώσεις
1. Η Henriette Mertz ήταν Αμερικανίδα 
δικηγόρος και ιστορική ερευνήτρια από το 
Σικάγο η οποία πέθανε το 1985 σε ηλικία 
89 ετών. Στο έργο της The Wine Dark Sea  
ισχυρίζεται ότι οι Αργοναύτες ταξίδεψαν 
στον Ατλαντικό ωκεανό, διήλθαν από τις 
ανατολικές ακτές της νοτίου Αμερικής, στις 
εκβολές του Αμαζονίου φθάνοντας μέχρι 
το Tiwanaku της Βολιβίας όπου ευρίσκετο 
το Χρυσόμαλλο δέρας.
2. Ο χρονικός προσδιορισμός της εκστρα-
τείας έγινε από τον Ερατοσθένη τον Κυρη-
ναίο ο οποίος είχε μετρήσει με ακρίβεια 
την περιφέρεια της γης.
3. Οι Αργοναύτες έχουν εξαιρετικές ικα-
νότητες. Βλέπουν ως με τηλεσκόπιο 
(Λυγκευς), πετούν (Ζήτης και Καλαϊς), έχουν 
αστρονομικές γνώσεις (Άγκαιος, Ορφεύς). 
Επίσης είναι ικανοί ναυτικοί, εξερευνητές, 
πολεμιστές κ.α.
4. Η Αργώ είναι εξαιρετικό σκάφος («ώκεια 
ναύς» («θεογονία»), ποντοπόρος νηύς» 
(«Οδύσσεια» Μ 70). Φέρει στην πλώρη 
όργανο προσανατολισμού, το «ξύλο 
φωνήεν» (ομιλούν ξύλο βελανιδιάς)……
………….»Αργοναυτικά» των «Ορφικών»
5. Η Αργώ βγαίνει στον Ατλαντικό («ίξεσθ’ 
αμ’ πέλαγος κεν Ατλαντικόν εκτός ίκωμαι», 
1176), ταξιδεύει 12 μέρες και φθάνει σε 
νησί «επ’ εσχατίαις ακαλαρρόου Ωκεά-
νοιο» (119ξ). Μετά από άλλες 3 μέρες στην 
Αιαία (χώρα της Κίρκης) (1212) και εξερευ-
νούν την «απείρονα γαίαν» (1217). Εκεί 
φιλοξενούνται, αλλά δεν τους επιτρέπεται 
να προχωρήσουν, διότι σε προηγούμενη 
επίσκεψη είχαν προξενήσει κακό.
6. Τα γεωγραφικά στοιχεία (νήσοι, ποτα-
μοί) και άλλες αναφορές (πύλες του Άδη, 
περιοχή όπου «ο Ήλιος στάβλιζε τους 
ίππους του όταν τελείωνε την ημερησία 
περιφορά του» κ.α.) συμφωνούν απολύτως 
με την εκδοχή της Αμερικής. Επιπλέον ανα-
φέρεται ότι έφτασαν σε τόπο όπου έδυσε η 
Μεγάλη Άρκτος (δηλ. στο νότιο ημισφαί-
ριο)………………………»Πίνδαρος, Πυθιο-
νικος 250.

Πηγές
–  «Αργοναυτικά» του Ορφέως. Σε αυτά 
αναφέρεται η διαδρομή Δον – Βόλγας-Βό-
ρειος Ωκεανός, υπάρχουν όμως αναμε-
μειγμένα και στοιχεία από τις άλλες δια-
δρομές. (Τα «Ορφικά», εξέδωσε το 1984 
ο Ι.Δ. Πασσάς, μαζί με τις αστρονομικές 
παρατηρήσεις του Κ. Χασάπη.)
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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.

Sales Showroom Is Now Open 
By Appointment Only.

Monday - Friday: 9am - 5pm.
Saturday 11am - 5pm.

SALES EVENT

Spring into Audi Uptown
WE’RE OPEN

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 τον 
κορωνοϊό ιό.

1. Πόσα άτομα έχουν μολυνθεί και ποια είναι η 
πραγματική θνητότητα της νόσου;
Είναι ένα από τα πιο βασικά και πιο κρίσιμα ερωτή-
ματα. Υπήρξαν εκατομμύρια επιβεβαιωμένες περι-
πτώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό είναι μόνο 
ένα κλάσμα του συνολικού αριθμού λοιμώξεων, 
με τα στοιχεία να μπερδεύονται επιπλέον από έναν 
άγνωστο αριθμό ασυμπτωματικών περιπτώσεων.
Τα αξιόπιστα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων θα μας 
επιτρέψουν να επιβεβαιώσουμε ποιος έχει νοσή-
σει από τον ιό και να κάνουμε επιδημιολογικές ανα-
λύσεις. Δηλαδή, ένα τεστ που εντοπίζει την παρου-
σία αντισωμάτων στο αίμα ενός ατόμου, διαφέρει 
σημαντικά από τη μοριακή εξέταση που χρησιμο-
ποιείται.
Το μεν δείχνει ότι ένα άτομο έχει αναπτύξει αντισώ-
ματα στον ιό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει νοσή-
σει ή έχει ήδη αναρρώσει. Το δεύτερο ανιχνεύει 
την παρουσία γενετικού υλικού του ιού, και αποτε-
λεί οριστικό δείκτη ότι ο εξεταζόμενος έχει ενεργή 
λοίμωξη κατά τη λήψη του δείγματος που αναλύ-
θηκε.
Γνωρίζουμε από εκτιμήσεις του πανεπιστημίου του 
Ιmperial College London, πως το ποσοστό μπορεί 
να είναι πολύ υψηλό σε χώρες όπως η Ιταλία και η 
Ισπανία (9,8% και 15%, αντίστοιχα). Στο κρουαζιε-
ρόπλοιο «Diamond Princess» το ποσοστό έφτασε 
το 17% και το ποσοστό της θνητότητάς το 1,2%.
Σε μελέτες σε μικρές περιοχές που επλήγησαν από 
την πανδημία, όπως στη γερμανική πόλη Gangelt, 
το ποσοστό της διασποράς έφτασε το 15% και το 
ποσοστό θνητότητας το 0,37%, ενώ άλλη μελέτη 
έδωσε ποσοστό θνητότητας 0,1-0,3% στη Santa 
Clara της California. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισ-
σότερα δεδομένα.
Πρέπει να διαπιστώσουμε την πραγματική θνητό-
τητα στο σύνολο όσων έχουν προσβληθεί και όχι 
στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 
H θνητότητα στις περισσότερες χώρες φαίνεται να 
υπερβαίνει το 1% ενώ είναι πολύ πιθανό να είναι 
μικρότερη.
Εάν όμως γνωρίζαμε πόσο μικρότερη είναι, αυτό 
θα βοηθούσε να βελτιστοποιήσουμε τους χειρι-
σμούς αποκλιμάκωσης. Παράλληλα θα μας έδινε 
και ενδείξεις της πιθανής πίεσης στο σύστημα 
υγείας για τους επόμενους μήνες. Γνωρίζουμε πως 
η Γερμανία, η Φινλανδία, η Ελβετία και οι ΗΠΑ 
κάνουν αντίστοιχες ενδελεχείς μελέτες για τη δια-
σπορά και θα έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα.
2. Ποιος είναι πιο ευπαθής στην ασθένεια;
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το φύλο, 
η φυλή και οι συννοσηρότητες επηρεάζουν αυτό 
είναι μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γνωρί-
ζουμε όμως ότι οι ηλικιωμένοι διατρέχουν πολύ 
μεγαλύτερο κίνδυνο τόσο σοβαρής ασθένειας όσο 
και θανάτου.
3. Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ πιο 
σοβαρά συμπτώματα;
Η νόσος είναι μια ήπια λοίμωξη για τους περισ-

σότερους, ωστόσο, κάποιο ποσοστό αναπτύσσει 
σοβαρή ασθένεια. Η κατάσταση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος ενός ατόμου είναι μέρος του 
προβλήματος. Ίσως και να υπάρχουν και γενετικοί 
παράγοντες που η κατανόησή τους θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε τρόπους πρόληψης των ατόμων 
που χρειάζονται εντατική φροντίδα.
4. Ποια συμπτώματα υποδεικνύουν ότι πρέπει 
να κάνει κάποιος τεστ;
Ορισμένες χώρες θεωρούν τη θερμοκρασία του 
σώματος ως αρχικό στάδιο διάγνωσης. Αυτό 
βοηθά να αναγνωρίσουμε πιθανές περιπτώσεις 
και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε 
αεροδρόμια και μεγάλες συγκεντρώσεις.
Για άλλους ανθρώπους το πρώτο στάδιο είναι η 
ανοσμία. Πρέπει όμως να στοχεύσουμε τα τεστ 
που έχουμε στους ανθρώπους που απειλούνται 
περισσότερο εάν μολυνθούν, καθώς δεν έχουμε 
ακόμα επάρκεια τεστ για όλους.
5. Πως γίνεται η μετάδοση του ιού από τους 
ασυμπτωματικούς φορείς;
Τα ασυμπτωματικά κρούσματα έχουν θέσει ακόμα 
αναπάντητα ερωτήματα για την μετάδοση και τη 
συμπτωματολογία του ιού. Ασυμπτωματικά θεω-
ρούμε τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα όπου τα μολυσμένα με τον ιό άτομα, δεν 
εμφανίζουν συμπτώματα.
Η κλασική συμπτωματική μετάδοση αναφέρεται 
στη μετάδοση από ένα άτομο που βιώνει συμπτώ-
ματα. Έχουν αναφερθεί επίσης περιπτώσεις όπου 
ορισμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό 
στην περίοδο επώασης, δηλαδή τον χρόνο μεταξύ 
έκθεσης στον ιό και έναρξης των συμπτωμάτων, 
που είναι επίσης γνωστή ως ‘προ-συμπτωματική’ 
περίοδος.
Τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν ότι εάν υπάρ-
χουν πολλοί άνθρωποι που είναι ασυμπτωματι-
κοί αλλά μολυσματικοί, είναι πολύ πιο δύσκολο να 
γίνει αποκλιμάκωση χωρίς αναζωπύρωση.
Υπάρχει διαφωνία σχετικά με το πόση διασπορά 
προέρχεται από ασυμπτωματικούς ή προσυμπτω-
ματικούς, αλλά γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι 
με τον ιό δεν αναφέρουν συμπτώματα και κάποιοι 
από αυτούς ενδέχεται να τον μεταδώσουν. Τους 
επόμενους μήνες οι μετα-αναλύσεις θα βοηθή-
σουν στην εξαγωγή σαφέστερων συμπερασμά-
των.
6. Πόσο διαρκεί η ανοσία;
Οι ασθενείς που αναρρώνουν αφού καταπολεμή-
σουν με επιτυχία έναν ιό, μετά την ανοσοαπόκριση 
κανονικά δημιουργούν και ανοσία. Όμως, καθώς η 
ασθένεια μελετάται για λίγους μόνο μήνες, υπάρχει 
έλλειψη μακροπρόθεσμων δεδομένων.
Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι ερευνητές που 
έχουν μελετήσει κορωνοϊούς που σχετίζονται 
με τον ιό, συμπεριλαμβανομένων του SARS, του 
MERS και του κοινού κρυολογήματος, είναι πεπει-
σμένοι ότι οι άνθρωποι που αναρρώνουν κερδί-
ζουν κάποια ανοσία στον νέο ιό, με βάση παλιότε-
ρες μελέτες και αναφορές κλινικών περιπτώσεων.
Τώρα οι ερευνητές παγκοσμίως προσπαθούν να 
προσδιορίσουν τα επίπεδα αντισωμάτων που 
απαιτούνται για τη δημιουργία προστατευτικής 
ανοσίας έναντι του ιό, πως η σοβαρότητα της λοί-
μωξης επηρεάζει τη δύναμη αυτής της ανοσίας και 

και πόσο καιρό το ανοσοποιητικό σύστημα μπο-
ρεί να διατηρήσει την άμυνά του έναντι του ιού. 
Δεν ξέρουν όμως ακόμα αν και αν η ανοσία θα 
διαρκέσει μερικούς μήνες, ένα χρόνο ή εάν θα είναι 
ισόβια.
Πολλά επίσης θα εξαρτηθούν από το πόσο ευαί-
σθητα και συγκεκριμένα είναι τα διάφορα τεστ 
αντισωμάτων και αν μπορούν να αποφύγουν ψευ-
δείς θετικές διαγνώσεις λόγω ομοιότητας των αντι-
σωμάτων σε σχετικούς ιούς.
Η διάρκεια της ανοσίας είναι εξαιρετικά σημαντική 
όχι μόνο για να υπολογιστεί η έκταση της ανοσίας 
τής αγέλης, αλλά ώστε να υπάρξει σταδιακή επι-
στροφή στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό με 
ασφάλεια.
7. Γνωρίζουμε εάν ο ιός θα μεταλλαχθεί;
Οι ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς, αλλά οι περισσό-
τερες τροποποιήσεις στον γενετικό τους κώδικα 

δεν επιφέρουν σημαντική διαφορά στη δομή τους. 
Η πραγματική ανησυχία μας έγκειται στο εάν ο ιός 
μεταλλαχθεί τόσο, ώστε το εμβόλιο να μην λει-
τουργεί.
8. Η ασθένεια εξαρτάται από την εποχή ή από 
τον καιρό και κατά πόσο θα υπάρξουν λιγότε-
ρες περιπτώσεις το καλοκαίρι;
Σχεδόν όλοι οι αναπνευστικοί ιοί (μια ομάδα που 
περιλαμβάνει τον ιό) είναι εποχικοί. Τα κρυολο-
γήματα και η γρίπη είναι πιο συνηθισμένα στους 
χειμερινούς μήνες από ότι το καλοκαίρι, αλλά δεν 
είναι ακόμη γνωστό αν ο θερμότερος καιρός θα 
αλλάξει το ρυθμό της εξάπλωσης του ιού και εάν 
δηλαδή θα υπάρξουν εποχιακές επιπτώσεις.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ιός μπορεί να 
μεταδοθεί σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανο-
μένων των ζωνών με ζεστό και υγρό κλίμα.
9. Πως μπορούμε να περιορίσουμε τις αβεβαι-
ότητες και να μειώσουμε το ρίσκο;
Αυτό θα γίνει με το να εντοπίσουμε σε ποιες πλη-
θυσμιακές ομάδες η θνητότητα είναι πολύ υψηλή. 
Προσδιορίζοντας το πρόβλημα θα μπορέσουμε 
να μειώσουμε το ρίσκο για συγκεκριμένες κατη-
γορίες πολιτών, ενώ παράλληλα, άλλες κατηγορίες 
στις οποίες η θνητότητα είναι εξαιρετικά μικρή θα 
μπορούν σταδιακά να επανέρχονται στην εργασία 
τους.  Αν μπορέσουμε να προστατεύουμε τις ευπα-
θείς ομάδες του πληθυσμού, τότε θα περιορίσουμε 
κατά πολύ το πρόβλημα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι ανήκουν σε αυτές 
τις ομάδες πρέπει να συνεχίζουν να εργάζονται 

από το σπίτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι 
αποκλεισμένοι στο σπίτι. Θα πρέπει όμως να προ-
σέχουν πολύ περισσότερο.
10. Σημαίνει όμως αυτό πως όλοι οι υπόλοιποι 
μπορούμε να επιστρέψουμε στην εργασία και 
στις συνήθειές μας χωρίς να υπάρχει κανένα 
πρόβλημα;
Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανό-
νες φυσικής απόστασης και υγιεινής. Κατά δεύ-
τερον, πρέπει να εξασφαλίσουμε για τις ευπαθείς 
ομάδες και τους ηλικιωμένους βοήθεια στο σπίτι, 
φαρμακευτική αγωγή και πρόσβαση σε ασφαλές 
περιβάλλον μέσα στο σύστημα υγείας.
Είναι αναγκαίο επίσης να έχουμε συγκεκριμένες 
οδηγίες συγκατοίκησης όταν υπάρχει άτομο που 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες μέσα στις οικογένειες. 
Παράλληλα οι επιχειρήσεις πρέπει να διαμορφώ-
νουν ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Η αποκλιμάκωση θα πρέπει να γίνει σε στάδια, έτσι 
ώστε να μπορούμε να μετράμε σε κάθε στάδιο τις 
επιπτώσεις του προηγούμενου.
Δηλαδή, εάν η αύξηση των εισαγωγών στα νοσο-
κομεία και στις ΜΕΘ είναι μικρή, τότε μπορούμε να 
προχωράμε με εμπιστοσύνη στο μέτρο που απο-
σύρθηκε. Εάν είναι μεγάλη και δημιουργεί πίεση 
στο σύστημα υγείας, τότε το μέτρο που αποκλιμα-
κώθηκε μπορεί να επανέλθει και έναντι αυτού να 
δοκιμαστεί κάποιο άλλο.
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 ασθε-
νείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκο-
λης περιόδου, να μας τηλεφωνήσετε στο 
416.463.1195 για να παραγγείλετε τις συνταγές 
σας λίγες μέρες νωρίτερα, ώστε να είναι έτοι-
μές 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 συντα-
γές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλατε να προ-
τείνετε κάποιο θέμα, θα παρακαλούσα να 
επικοινωνήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλετε e-mail στο 
ApollonPharmacy@yahoo.com 
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Τ
ην Πέμπτη η επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε πως υπήρξαν στο διάστημα 24 ω-
ρών 399 νέα κρούσματα και 48 θάνατοι φτάνοντας τον συνολικό αριθμό υποθέσεων 
COVID-19 συμπεριλαμβανομένων κι όσων έχουν αναρρώσει στους 19.000. Ο αριθ-
μός μειώθηκε ελάχιστα από την Τετάρτη.

Στα θε τ ικά, την Πέμπτη 347 ασθενε ίς ανάρρωσαν φτάνον τας τον συνολικό 
αριθμό ανθρώπων που ανάρρωσαν στο 13.569, δηλαδή το 71% των συνολικών 
υποθέσεων COVID-19 στην επαρχία. Με τα νέα αυτά στοιχεία η Δημόσια Υγεία 
φαίνεται να συμφωνεί με την χαλάρωση των μέτρων που ήδη πρότεινε και τ ίθε-
ται σε ισχύ από την επαρχία του Οντάριο.
Δυστυχώς, 1.477 άτομα έχουν αποδημήσει λόγω της πανδημίας. 71 από αυτά 
είναι άνθρωποι ηλικίας 60 κι άνω. Επτά άτομα ήταν από την ηλικία 20 έως 39. Το 
τελευταίο 24ώρο, η επαρχία επίσης σημείωσε 15.179 νέα τεστ

399 νέα κρούσματα και 48 θάνατοι 
στο Οντάριο

Τέλος οι μπλε πινακίδες στα 
αυτοκίνητα, επιστρέφουν οι άσπρες

Τ
ο Οντάριο θα επιστρέψει στο αρχικό 
σχέδιο της λευκής πινακίδας, μετά το 
«φιάσκο» της ανανεωμένης μπλε πινα-
κίδας που η Συντηρητική κυβέρνηση 

έθεσε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Αρκετοί 
ήταν αυτοί που παραπονέθηκαν πως με το νέο 
μπλε χρώμα τα γράμματα στην πινακίδα δεν 
ήταν εμφανή και πως οι αρχές θα είχαν πρό-
βλημα να αναγνωρίσουν τυχόν δράστες.  Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, 
προς τιμήν του παραδέχθηκε πως οι πινακίδες 

δεν είχαν καλό σχεδιασμό και πως θα συζη-
τούσε με κυβερνητικούς εκπροσώπους για 
την αλλαγή τους. Εκπρόσωπος από το Γραφείο 
του πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως πλέον 
οι οδηγοί δεν θα χρειαστεί να περιμένουν να 
λάβουν την μπλε πινακίδα καθώς η κυκλοφο-
ρία της ακυρώθηκε. Η κυβέρνηση είχε βγάλει 
περίπου τρία εκατομμύρια πινακίδες. Όσοι 
κυκλοφορούν με μπλε πινακίδες δεν χρειάζεται 
ακόμη να τις παραδώσουν, καθώς δεν έχει ανα-
κοινωθεί ακόμη τι πρόκειται να γίνει με αυτές.

Ο 
πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, ανακοίνωσε ότι η επαρχία 
θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά πολλές επιχειρήσεις την επόμενη εβδομάδα, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης, αλλά 
ότι τα μέτρα που έχουν τεθεί από τη δημόσια υγεία θα παραμείνουν σε ι-

σχύ. «Θα προχωρήσουμε μπροστά, αλλά θα το κάνουμε με προσοχή,» είπε ο πρωθυ-
πουργός του Οντάριο σε ανακοίνωση του τη Τετάρτη. «Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
θα μπορούν να ψωνίζουν σε καταστήματα εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις ακολουθούν 
αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία του προσωπικού και των πελα-
τών.» Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας στο χώρο εργασίας που ι-
σχύουν επί του παρόντος για φαρμακεία και παντοπωλεία θα ισχύουν και για αυτά τα 
καταστήματα.

Ανοίγουν τα καταστήματα 
κήπου, κατασκευαστικών 

υλών και μερικά καταστήματα 
λιανικής πώλησης

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο αποκά-
λυψε ένα σχέδιο για τον τρόπο με 
τον οποίο η επαρχία θα αρχίσει 
να επαναλαμβάνει με ασφάλεια 

τις προγραμματισμένες χειρουργεία και τις 
επεμβάσεις, που είχαν ελαττωθεί από τις 
15 Μαρτίου.
Αν και ακόμη δεν έχει δοθεί το πρά-
σ ινο φως από το Υπουργε ίο Υγε ίας 
γ ια να επισ τρέψουν σ την κανον ικό -
τητα οι επεμβάσε ις και τα χε ιρουρ-
γ ε ία ,  η  κ υ β έ ρν η σ η  τ ο υ  Ο ν τ ά ρ ιο 
έδωσε σ την δημοσ ιότητα το σχέδιο 
γ ια το πως θα επισ τρέψουν αυτά σ ιγά 
σ ιγά σ την κανονικότητα.
«Λαμβάνουμε μια υπεύθυνη και σ τα-
διακή προσέγ γ ιση γ ια να ξαναρχ ί-
σουμε τ ις  προγραμματ ισμέ νε ς  χε ι -

ρουργ ικέ ς επεμβάσε ις,  μια που θα 
δια τηρήσε ι  το σύσ τημα υγε ιονομι-
κής περίθαλψης ισχυρό, θα προστα-
τεύσει το προσωπικό και τους ασθε-
νείς της πρώτης γραμμής μας και θα 
διασφαλίσε ι ότ ι τα νοσοκομε ία μας 
θα  παραμε ίνουν  προε το ιμασ μέ να 
γ ια κάθε πιθανό ξέσπασμα ή έξαρση 
του COVID-19», ε ίπε ο πρωθυπουρ-
γός του Ον τάριο, κ. Doug Ford, την 
Πέμπτη.
«Ζητάμε κάθε νοσοκομε ίο να βρε ι 
έ να κατάλ ληλο σ χέδιο με βάσε ι  τ ις 
ανάγκε ς της κοινότητας του και  να 
κα ταλάβε ι  τ ι  χ ρε ιάζ ε τα ι  να  κάνε ι. 
Μαζί μπορούμε να επαναφέρουμε τ ις 
χε ιρουργ ικέ ς επεμβάσε ις το συν το -
μότερο δυνατό.»

Επιστρέφουν σιγά-σιγά τα 
προγραμματισμένα χειρουργεία 
κι οι επεμβάσεις
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<<Ίδε υγιής γέγονας 
μηκέτι αμάρτανε>>

Ο 
Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παρουσιά-
ζει μιά εικόνα πόνου, αγωνίας και φρί-
κης στο σημερινό Ευαγγέλιο. Αρκετοί 
μισοπεθαμένοι άνθρωποι βρίσκονται 

γύρω από την στέρνα της Βηθεσδά. Μιά πολύ 
θλιβερή σκηνή με τα συντρίμματα του πόνου, ό-
λοι θύματα της αμαρτίας. Χωλοί, παράλυτοι, τυ-
φλοί και κάθε λογής ανάπηροι δημιουργούν μιά 
ατμόσφαιρα πολύ μελαγχολική, γεμάτη δάκρυα, 
στεναγμοί και οδύνη. Ένα παράδοξο περιστα-
τικό συμβαίνει κάθε τόσο σ’ αυτή την κολυμβή-
θρα. Από καιρό σε καιρό, σε κάποια στιγμή, Άγ-
γελος Κυρίου κατεβαίνει και ταράσσει το υδωρ 
και του δίνει μιά ιαματική χάρη και όποιος κα-
τορθώση να μπη πρώτος στο ύδωρ γίνεται υγιής 
από όποια αρρώστια και αν πάσχη. Αυτή τη φο-
ρά όμως δεν κατέβηκε άγγελος Κυρίου να ταρά-
ξη τα νερά. Ήλθε ο ίδιος ο Κύριος ο δημιουργός 
των αγγέλων και των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χρι-
στός ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. 
Βαδίζει ανάμεσά τους με συμπάθεια, με στοργή. 
Είναι ο Ιατρός κοντά στον πόνο, ο ελευθερωτής 
των σκλάβων, ο αδελφός στους αποξενωμένους, 
ο παρηγορητής στους θλιμμένους, το φώς και η 
ζωή στους <<καθημένους εν χώρα και σκιά θα-
νάτου>>. Στάθηκε μπροστά στον παράλητο, που 
γιά ολόκληρα τριάντα οκτώ χρόνια βρίσκονταν 
εκεί ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου. <<Θέ-
λεις υγιής γενέσθαι?>> τον ερωτά. <<Θέλεις να 
γίνης καλά?>> Αυτή η ερώτηση ήταν το κλειδί 
που θα ανοίξη την κλειστή πόρτα του μυστηρίου 
της πίστεως και της σωτηρίας. Ανοίγει η αυλαία 
για να παρουσιάση ένα αμαρτωλό παρελθόν, έ-
να πονεμένο παρών, για να επακολουθήση ένα 
χαρούμενο μέλλον. Δυό πρόσωπα πρωταγωνι-
στούν. Ο Χριστός και ο παραλυτικός, ο γιατρός 
και ο άρρωστος. Ο κύριος θα θεραπεύση την ψυ-
χή του παραλυτικού και θα σβύση το αμαρτωλό 
παρελθόν του. Θα θεραπεύση το σώμα γιά να τον 
ελευθερώση από την τυραννία του παρόντος. Θα 
του χαρίση την ηθική και πνευματική αναγέννη-
ση, για να ζήση μιά νέα ζωή γεμάτη υγεία, χαρά 
και ευτυχία. Με την ερώτηση <<Θέλεις υγιής γε-
νέσθαι>>, ο Κύριος υπενθυμίζει στον παραλυτι-
κό πως δεν φταίει ο Θεός ούτε κανένας άλλος για 
το κατάντημά του. Η αιτία της αρρώστιας του και 
της συμφοράς του είναι αυτός ο ίδιος και το επι-
κυρώνει λίγο αργότερα με τη σύσταση που του 
κάνει”<<Ίδε υγιής γέγονας μηκέτι αμάρτανε, ίνα 
μη χείρον τι σοι γένηται>>. Πρόσεξε του λέγει, 
έγινες καλά. Μην αμαρτάνεις πιά για να μή πά-
θης χειρότερα. Ο Παντογνώστης ήξερε καλά ότι 
μόνος του ο παράλυτος ετοίμασε το κρεβάτι του 
πόνου, καθώς απερίσκεπτα, σκορπούσε τα νιάτα 
του στην αμαρτία. Σκόρπισε όλες του τις δυνάμεις, 
την ελευθερία, την καρδιά του, το πνεύμα του, το 
χρόνο, τα χρήματα και όλες τις ευεργεσίες και τα 
χαρίσματα του Θεού, υλικά και πνευματικά, τα πέ-
ταξε στις ματαιότητες στην ασωτεία, στο βούρκο. 
Σαν τον άσωτο Υιό ρίχτηκε αχόρταγα να πιεί και 
την τελευταία σταγώνα του ποτηριού των ηδο-
νών. Έτσι χαρούμενος νέος με τις απολαύσεις, τις 

χαρές, την ομορφιά, τα πλούτη και τη δόξα σωρι-
άστηκε παράλυτο, παραμορφωμένος, άχρηστος, 
δυστυχισμένος, ζωντανός νεκρός πεταμένος στη 
γωνιά της στοάς. Αυτή ήταν η προηγούμενη ζωή 
του, ζωή χωρίς πίστη και Θεό, μιά ζωή άτακτη, α-
νόητη, αμαρτωλή. <<Θέλεις υγιής γενέσθαι?>> 
Πέρασαν από τότε τριάντα οκτώ ολόκληρα χρό-
νια. Είναι παράλυτος, ακίνητος, θλιμένος, πονε-
μένος, αξιολύπητος. Μιά πολύ μικρή ελπίδα του 
έμεινε μονάχα. Ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε 
να μπή πρώτος στα ταραγμένα νερά και να θερα-
πευτή. Τριάντα οκτώ χρόνια ο πόνος εσμίλευσε 
το ακατέργαστο αυτό μάρμαρο ώσπου μέσα σ’ 
αυτόν τον ζωντανό νεκρό καλλιεργήθηκε το υπέ-
ροχο κάλλος μιάς ωραίας αναγεννημένης ψυχής.  
Πίσω από την τρομερή ασθένεια η θεία Πρόνοια 
ετοίμασε τον θαυμάσιο πολίτη της Βασιλείας των 
ουρανών. Δεν απιστεί ώστε να εκνευρισθή και να 
πή: Μά, εσύ που μου μιλάς είσαι άνθρωπος. Δεν 
μπορείς να με βοηθήσης. Μόνο ο άγγελος μπορεί 
Δεν αγανακτεί με όσους τον περιφρονούν. Δεν 
καταριέται που δεν τον βοηθούν. Δεν τα βάζει με 
τον Θεό και δεν βλασφημεί που τόσα χρόνια υ-
ποφέρει. Μέσα του έχει καλοσύνη, μακροθυμία, 
υπομονή και ελπίδα. Πολλές φορές οι θλίψεις και 
δοκιμασίες της ζωής γίνονται τα δραστικώτερα 
φάρμακα της ψυχής. Ο πόνος τον έφερε κοντά 
στον Θεόν, που τόσο τον είχε λησμονήσει όταν 
ζούσε τη ζωή της αμαρτίας. Μόνο ένα παράπονο 
έρχεται στα χείλη του: Δεν ελπίζω και δεν περιμέ-
νω τίποτε από τους ανθρώπους, μονάχα από τον 
Θεόν. <<...άνθρωπον ούκ έχω>>. Άνθρωπο δεν 
έχεις. Όμως εγώ για σένα έγινα άνθρωπος. Για σέ-
να ήλθα γιατρός και σωτήρας. Σήκω επάνω, σύ-
κωσε το κρεββάτι σου και περπάτησε να πάς στο 
σπίτι σου>>. Θαύμα μεγάλο, αγαπητοί μου. Οι 
Θαρισαίοι σκανδαλίστηκαν γιατί το θαύμα έγινε 
ημέρα Σαββάτου. Προσπαθούσαν να τον εμπο-
δίσουν. Μα, <<Αυτός που με έκαμε καλά, αυτός 
μου είμε να σηκώσω το κρεββάτι μου και να περ-
πατήσω>>. Ο Χριστός χάθηκε μέσα στο πλήθος. 
Ο παραλυτικός θεραπευμένος τρέχει στο Ναό να 
ευχαριστήση τον Θεό. Εκεί τον συναντά ο Κύριος. 
<<Πρόσεξε του λέει, μη αμαρτάνεις πιά για να μη 
σου συμβή κάτι χειρότερο>> και ο ευεργετιμένος 
παραλυτικός έτρεξε να διακηρύξη στους Φαρι-
σαίους ότι ο Χριστός τον θεράπευσε. Η ίδια ιστο-
ρία επαναλαμβάνεται αδιάκοπα στην καθημερινή 
ζωή. Πολλοί άνθρωποι ξεχνούν τον Θεό, χάνουν 
τον ίσιο δρόμο της αρετής και συντρίβονται στα 
σκοτεινά μονοπάτια της αμαρτίας γιατι, τα <<ο-
ψώνια της αμαρτίας θάνατος>>. Εκείνο που δέν 
μας δίνει η ατακτη ζωή, έρχεται ο πόνος, η δοκι-
μασία, να μας προσφέρουν. Έρχεται η χάρις του 
Θεού να σηκώση τον πεσμένο, να χαρίση τη νέα 
ζωή της αρετής. Πολλοί παραπονούνται ότι δεν 
έχουν κανένα άνθρωπο, αλλά η μεγαλύτερη συμ-
φορά είναι όταν δεν έχουμε τον Θεόν. Μακάριοι 
όσοι δεχθούν την επίσκεψη, όσοι αναγνωρίσουν 
τον Κύριο και ειλικρινά πιστέψου  και μετανοή-
σουν, διότι αυτοί θα ακούσουν το θεϊκό πρόσταγ-
μα <<έγειρε και περιπάτει>>. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!

Πολύ καλή ευκαιρία εργασίας
Να προσέχετε κυρία 

Στο Σκάρμπορο 
Καθημερινά 9-6

Πολύ καλή οικογένεια
Καλός Μισθός

Τηλεφωνήστε μετά τις 5 το απόγευμα στο

647-760-1224

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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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ HHF ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΩΡΕA ΤΩΝ 100.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ
 ΣΤΟ HELLENIC HOME FOR THE 

AGED ΚΑΙ ΣΤΟ NEXT GENERATION 
COMMITTEE ΓΙΑ ΤΑ 5.000 SURGICAL 

MASKS, 2.000 KN95 MASKS, 
ΚΑΙ 6 ΔΟΧΕΙΑ HAND SANITIZER.

ΜΠΡΑΒΟ – ΜΠΡΑΒΟ – ΜΠΡΑΒΟ

Dear Members, Donors & Supporters,

We hope you and your families are coping as well as can be during this 
challenging time and remaining in good physical and mental health.
The HHF Board, members and volunteers have all been hard at work during 
this pandemic and we wanted to provide you with a brief update of what 
we’ve been working on.
While the Hellenic Heritage Foundation (HHF) is chiefly a fundraising 
organization promoting Hellenism through educational, heritage and 
cultural initiatives, we are using this time to address the needs of one of 
the most cherished institutions in our community, the Hellenic Home 
for the Aged, which operates two long-term care facilities and a seniors’ 
residence. 
COVID-19 has affected the Hellenic Home in two ways. The Long-Term 
Care facility in Scarborough is currently dealing with an outbreak which 
has taken a toll on vulnerable seniors and front-line workers.  With the 
help of many donors and supporters, the Hellenic Home was able to 
secure supplies of desperately needed Personal Protective Equipment 
(PPE).  Secondly, the Home will not be able to hold its annual fundraising 
events which support important programming for seniors.  The start-up of 
programs will be vital to the emotional and physical well-being of its elderly 
residents in the aftermath of the coronavirus.   
Now more than ever, it is important to demonstrate our philanthropy 
and service to our community. The HHF has raised $100,000 to give the 
Hellenic Home for the Aged to help the organization meet its needs in the 
face of the pandemic. 
In addition, our Next Generation Committee launched an initiative to 
supply much needed PPE for the Hellenic Home, including 5,000 surgical 
masks, 2,000 KN95 masks and 6 pails of hand sanitizer (20 litres each), 3 
hand pumps and 112 refill bottles. 
The HHF also contributed to the Pronia of the Greek Community of Toronto 
during Orthodox Easter. The HHF stepped up to provide $5,000 to help the 
organization carry out its Easter Food Bank drive to feed 400 people – this 
includes about 52 Greek families with 230 people, many of them seniors. 

If you would like to join our efforts in helping the Hellenic Home for the 
Aged, you can make a donation by going directly through their website:  
https://hellenichome.org/donations-giving/ways-of-giving/.
We look forward to seeing everyone again soon but in the meantime, take 
care of one another by staying safe.
Best regards,

George Keroglidis
Managing Director, The Hellenic Heritage Foundation
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

 

 
Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca

1032E_DN175294_11/17

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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LIFE

Alana Campos: 
Η φλογερή  Βραζιλιάνα

Αν θέλετε ακόμη μία 
απτή απόδειξη πως 
η Βραζιλία βγάζει 
τα πιο εκρηκτικά 
κορίτσια, κάνετε μία 
βόλτα στο Instagram 
της Alana Campos.

Το μελαχρινό 
μοντέλο διαθέτει ένα 
κορμί που τα… σπάει 
και σε συνδυασμό 
με το πανέμορφο 
πρόσωπό της, γίνεται 
ακαταμάχητη. Οι 
καλογυμνασμένοι 
κοιλιακοί της είναι 
σκέτη κόλαση, αλλά 
και το μεγάλο της 
ατού.

Η Βραζιλιάνα έχει 
μία αξιοσημείωτη 
καριέρα στο 
μόντελινγκ, ενώ 
οι φωτογραφίες 
της που ανεβάζει 
στο Instagram 
προκαλούν 
αναστάτωση στο 
ανδρικό κοινό.
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Θ
εωρείται από πολλούς ως η νέα α-
νερχόμενη προκλητική σ ταρ του 
Instagram και ήδη έχει καταφέρει να 
αποκτήσει φανατικό κοινό που περι-

μένει πώς και πώς μια προκλητική της ανάρτηση. 
Ο λόγος για την Amanda Trivizas, την Ελληναμε-
ρικανίδα που μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε α-
πό άσημη μπαργούμαν να γίνει περιζήτητη στα 
social media.
Την Amanda Trivizas πριν δύο χρόνια, τη γνώρι-
ζαν μόνο οι δικοί της άνθρωποι και οι θαμώνες 
του άγνωστου μπαρ όπου δούλευε. 

Στο Instagram είχε λίγους followers (περίπου 10 
χιλιάδες) μέχρι που η Ελληνοαμερικανίδα απο-
φάσισε να ανεβάζει στο λογαριασμό της σέξι έως 
προκλητικές φωτογραφίες της, που αναδεικνύ-
ουν τα πληθωρικά της προσόντα.
Σύντομα, οι φωτογραφίες με τα μικροσκοπι-
κά μπικίνι, τα καυτά εσώρουχα αλλά και οι ο-
λόγυμνες έκαναν το γύρο του διαδικτύου και η 
Amanda είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται, 
τους followers της να αυξάνονται με τρελούς ρυθ-
μούς και τις πόρτες του μόντελινγκ να ανοίγουν 
για εκείνη.

Η Ελληνοαμερικανίδα που τρελαίνει το 
Instagram

Ο 
Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου και η 
Μαρία Καλά-
βρια χώρισαν 

και μάλιστα ο χωρισμός έ-
γινε χθες το βράδυ. Την ανα-
κοίνωση έκανε πριν λίγο η ί-
δια η Μαρία Καλάβρια στην 
Φαίη Σκορδά.«Με τον Δη-
μήτρη είμαστε σε μία φάση 
που είπαμε να μην είμαστε 
μαζί, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν είμαστε φίλοι, συ-
νεργάτες. Ο Δημήτρης με έ-
χει βοηθήσει πολύ, είναι έ-
νας υπέροχος άνθρωπος, 
ποτέ δεν κατεβάσαμε καμία 
φωτογραφία. Είναι κάτι πο-
λύ πρόσφατο και κάτι που 
κανένας δεν ξέρει αν θα το 
ακολουθήσουμε 100%. Σε 
κάθε ζευγάρι πάντα θα υ-
πάρχουν θέματα. Χθες, όταν 
έκανε ο Δημήτρης Αλεξάν-
δρου τις δηλώσεις ότι είμα-
στε μαζί, δεν είχαμε πάρει 
κάποιες αποφάσεις. Αλλά ε-
πειδή στην ουσία πρέπει να 
τοποθετηθούμε με κάποιον 
τρόπο, αποφασίσαμε από 
κοινού χθες να μην είμαστε 
μαζί σε προσωπικό επίπε-
δο, αλλά να παραμείνουμε 
συνεργάτες και φίλοι.», είπε 
η Μαρία Καλάβρια.

Χώρισε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου!

Οι διακοπές της 
Τούνη που σου 
έμειναν αξέχαστες

Tις φωτογραφίες της από το 
περσινό καλοκαίρι θυμάται 
η Ιωάννα Τούνη, τις οποίες 
μάλιστα μοιράζεται με τους 
followers της. Η ξανθιά 
Instagrammer αναπολεί τις 
διακοπές της στη Μύκονο, 
τις βουτιές στη θάλασσα, το 
αλάτι στα μαλλιά της αλλά 
και τα σέξι μαγιό της.

Η νέα σύντροφος 
του Κώστα Σόμμερ 
είναι κόλαση

Η 26χρονη μακιγιέζ κερδίζει τις 
εντυπώσεις με το juicy κορμί της 
και τα υπέροχα μάτια της.
Οι πρώτες τους κοινές 
φωτογραφίες κάνουν το γύρο του 
διαδικτύου και, σίγουρα, όλοι 
δίνουν συγχαρητήρια στον Κώστα 
Σόμμερ για την επιλογή που έκανε. 
Η Βαλεντίνη Παπαδάκη είναι η 
νέα του σύντροφος και είναι ένα 
πλάσμα που κόβει την ανάσα.

Βασάλος: Τον τρόλαραν 
για το μουστάκι που 
άφησε

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος άφησε 
μουστάκι και παρ’ όλο που στη 
σύντροφό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη 
αρέσει πολύ, υπήρξαν και κάποιοι 
που έσπευσαν να τον... τρολάρουν!
Πάντως, ο Κωνσταντίνος έδειξε να 
νιώθει πολύ άνετα με το νέο του λουκ 
με την αγαπημένη του μάλιστα να 
δηλώνει δημόσια μέσω των social 
media πως είναι ενθουσιασμένη με το 
μουστάκι του καλού της.

Θα επιστρέψετε στα θρανία 
με τέτοια φιλόλογο!

Τ
όνια Σκορτανιώ-
τη: Για τους πε-
ρισσότερους μα-
θητές, μία από τις 

αιτίας που εξαρτούν το 
κατά πόσο ‘’βυθίζονται’’ 
στη μελέτη, είναι το πρό-
σωπο που τους διδά-
σκει. Δεν είναι τυχαίο 
που μία μεγάλη μερίδα 
καθηγητών και δασκά-
λων επιλέγουν να χρησι-
μοποιούν διάφορα επι-
κοινωνιακά τρικ ώστε να 
κερδίσουν την εμπιστο-
σύνη και την συμπάθεια 
των μαθητών τους.
Άλλωστε πάμπολλες 
μελέτες έχουν αποδεί-
ξει πως η πλειοψηφία 
των μαθητών συνδυά-
ζει το μάθημα με το πρό-
σωπο του ατόμου που 
το διδάσκει. Τι θα συνέ-
βαινε λοιπόν αν πολλοί 
εξ ημών είχαμε διδά-
σκουσα των θεωρητι-
κών μας μαθημάτων ένα 
πρόσωπο σαν την Τόνια 
Σκουρτανιώτη;
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Έ
χει λατρεία στα μπι-
κίνι και αυτό δεν 
είναι δύσκολο να 
το καταλάβεις. Αρ-

κεί μια βόλτα στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram, καθώς θα πέσει 
μόνο σε φωτογραφίες της 
με σέξι μπικίνι.Ο λόγος για 
την Olivia Mathers, το νεαρό 
μοντέλο από την Αυστραλία 
που αναστατώνει τους διαδι-
κτυακούς της φίλους με τις α-
ναρτήσεις της.

Το μοντέλο που λατρεύει τα 
μπικίνι Η εκρηκτική Ρωσίδα που 

τρελαίνει κόσμο

Δ
ιαθέτε ι  έ να ε ν τυπωσ ιακά 
καλογυμνασμένο κορμί, το 
οποίο φροντίζει να αναδει-
κνύει μέσα από τις σέξι πό-

ζες της με μικροσκοπικά μαγιό ή ε-
σώρουχα κι εφαρμοστά ρούχα. 
Ο λόγος γ ια τη Nina Serebrova, η 
οποία  πε ρνάε ι  πολύ χ ρόνο σ τα 
γυμνασ τήρια και  το αποτ έ λεσμα 
μπορούμε να το δούμε.
Το μον τέ λο από τη Ρωσ ία, όμως, 
πέρα από κορμί,  διαθέ τε ι κ ι έ να 

εκρηκ τ ικό μπούσ το και ε ίναι και 
αυτό στα ατού της εμφάνισής της. 
Δεν είναι άλλωστε, τυχαίο το γεγο-
νός  ό τ ι  ο  λογαριασμός  τ ης  σ το 
Instagram μετράει περισσότερους 
από 2,8 εκατ. followers, τους οποί-
ους φροντίζει να αναστατώνει με τις 
προκλητικές της αναρτήσεις.
Μια βόλτα σ τα soc ial  media της 
νομίζουμε πως θα σας πε ίσε ι γ ια 
την εκρηκτικότητα της. Κάθε φωτο-
γραφία και πειρασμός...

Ο 
γκολκ ίπερ τ ης 
Μπάγερν βρή-
κε νέα σύντροφο 
μετά το διαζύγιό 

του. Σχεδόν τέσσερις μήνες 
μετά την απόφασή του να 
χωρίσει με την σύζυγό του, 
Νίνα, ο Μάνουελ Νόιερ βρή-
κε ξανά τον έρωτα. Σύμφωνα 
με την Bild, ο γκολκίπερ της 
Μπάγερν είναι το τελευταίο 
διάστημα σε σχέση με την 
19χρονη Ανίκα και μάλιστα 
οι δυο τους συζούν στη βί-
λα του. Η νέα σύντροφος του 
34χρονου άσου είναι φοιτή-
τρια σχεδίου μόδας, αλλά και 
επαγγελματίας παίκτρια χά-
ντμπολ και αγωνίζεται στην 
δεύτερη κατηγορία της Γερ-
μανίας.

Μια 19χρονη παίκτρια χάντμπολ ο νέος 
έρωτας του Νόιερ

Δ
ιαθέτει έναν 
από τους πιο 
«καυτούς» 
λ ο γ α ρ ι α -

σμούς στο Instagram, 
ενώ η ίδια είναι από τις 
ωραιότερες παρουσίες 
στο συγκεκριμένο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης. 
Η Kristina Mendonca 
είναι ένα ερωτεύσιμο 
πλάσμα, ενώ ξέρει καλά 
πώς να τραβάει τα βλέμ-
ματα πάνω της.
Το 22χρονο μοντέλο διαθέ-
τει τις τέλειες αναλογίες, τις 
οποίες φροντίζει να αναδει-
κνύει μέσα από σέξι μπικίνι 
ή εσώρουχα που είναι και 
η αδυναμία της στις φωτο-
γραφήσεις. Είναι, όμως και 
όμορφη με ένα βλέμμα που 
μαγνητίζει.
Ακόμη ένα ατού της είναι το 
μονίμως ηλιοκαμένο κορμί 
της, μιας και το μοντέλο είναι 
πολυταξιδεμένο, προτιμώντας 
εξωτικούς προορισμούς.

Η Kristina Mendonca τα «σπάει» 
με την εμφάνισή της
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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

Μητέρα ή γιαγιά 
στην Ήπειρο το 

1913 κουβαλά μια 
κούνια μωρού και 
μία τσάντα μάλλον 

με ψώνια 

Πλένοντας ρούχα και μπαντανίες (ψιλές κουβέρτες) στη λίμνη των Ιωαννίνων το 1913

Γλυκύτατα κοριτσάκια με τις λαμπάδες τους το Πάσχα στο Γαστούρι 
Κέρκυρας το 1903

Στην Εύβοια το 
1911

Οικογένεια στη Κρήτη 
το 1911

Βοσκός στο όρος 
Χελμό ή Αροάνια της 

Αχαΐας το 1913

Καφενές στη 
Χαλκίδα το 1903

Γλέντι στο Δελβινάκι 
Ιωαννίνων το 1913

Στα Καλάβρυτα το 1903

Στην Ήπειρο 
στρατιωτικοί 

ξαποσταίνουν 
τρώγωντας ψωμί 

και πίνωντας 
κρασί
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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
Λαζάνια με τυριά 
και μπεσαμέλ

ΥΛΙΚΆ

 ª ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ: Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε 4 κουταλιές ελαιόλαδο και 
προσθέτουμε τις ντομάτες, τον πελτέ και αλατοπίπερο. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 20 
λεπτά. ΓΕΜΙΣΗ : Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα διαφορα τριμμενα τυριά μας, τ’αφήνουμε στην 
ακρη. ΜΠΕΣΑΜΕΛ : Λειώνουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθε-
τουμε το αλευρι και ανακατεύουμε μέχρι να χρυσίσει, περίπου 2 λεπτά. Προσθετουμε το γάλα 
σταδιακά, ανακατευοντας συνεχώς μεχρι το μείγμα να πήξει. Προσθετουμε το τυρί, το αλάτι, 
το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως και να γινει ενα 
παχύ μειγμα. Αποσύρουμε απο τη φωτιά και προσθετουμε τα αυγά.Ανακατευουμε καλά. Αφη-
νουμε στην ακρη.

 ª Προθαιρμενουμε το φούρνο στους 300*F  Συναρμολόγηση : Απλώνουμε 4-5 κουταλιές 
σάλτσα ντομάτας σε ένα ταψί και στρώνουμε τα λαζανια με τη σειρά και καλυπτοντας τυχον 
κενά. Απλώνουμε απο πανω παλι λιγη σάλτσα, λιγη κρεμα γαλακτος,λιγη ποσότητα απο το 
μειγμα τυριών μας και αρκετη ποσότητα απο τη μπεσαμέλ ωστε οταν την απλώνουμε να καλύ-
πτει ολη την επιφάνεια. Συνεχιζουμε με την επομενη στρωση, με τον ιδιο τρόπο, δηλ λαζανια - 
σαλτσα - κρεμα γαλακτος - τυρια - μπεσαμέλ, μεχρι να μας τελειωσουν τα υλικά μας (Τα λαζανια 
πιθανον να σας περισσεψουν.) Το τελειωμα θα πρέπει να ειναι με μπεσαμέλ. Πασπαλίζουμε με 
λιγο τριμμενο τυρι την επιφάνεια της μπεσαμέλ και ψήνουμε στο φούρνο στους 300*F μεχρι να 
ροδισει η επιφάνεια περιπου 45’-50’

 ª 1 πακέτο Λαζάνια (που δε χρειαζο-
νται βράσιμο)

 ª 500 γρ περίπου διάφορα τριμμένα 
τυριά 

 ª 700 γρ. ντομάτες κονκασέ
 ª 1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
 ª 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο
 ª 2 κουτ.σούπας πελτέ ντομάτας
 ª 4 κουτ.σούπας. ελαιόλαδο

 ª αλάτι, πιπέρι
 ª 300-400 ml κρέμα γάλακτος
 ª 100 γρ βούτυρο
 ª 100 γρ αλεύρι
 ª 1 λιτρο γάλα
 ª 3 αυγά 
 ª αλάτι - πιπέρι, μοσχοκάρυδο
 ª 1/2 φλ. τριμμένο τυρί για την μπε-

σαμέλ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Οι θετικές όψεις που σχηματίζει ο Ερμής με 
τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα 
σου εγγυώνται ότι αυτή την εβδομάδα θα 
νιώσεις περισσότερη ασφάλεια και σταθε-
ρότητα από τα δεδομένα γύρω σου και θα 
μπορέσεις να θέσεις στόχους και να ανα-
λάβεις τα ηνία για να ξεπεράσεις τα προ-
βλήματά σου. Το τετράγωνο Αφροδίτης – 
Ποσειδώνα, αναμένεται να φέρει κάποια 
αστάθεια ή ακόμα και νοσταλγία για θέματα 
συναισθηματικά!

ΤΑΥΡΟΣ
Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται 
σ το ζώδιο του Σκορπιού, φέρνει ένα 
κύμα έντασης στις σχέσεις σου, ενώ το 
τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσει-
δώνα σε κάνει να αισθάνεσαι ανασφά-
λεια και αβεβαιότητα κυρίως για τα οικο-
νομικά σου! 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι θετικές όψεις του Ερμή, με τον Δία, 
τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα σε 
βοηθούν να προχωρήσεις στην αποκα-
τάσταση ζητημάτων που είχαν προκύ-
ψει το τελευταίο διάστημα. Δέχεσαι 
στήριξη στα σχέδιά σου, προ-
χωράς τις οικονομικές σου 
υποθέσεις και ν ιώθεις 
ικανοποίηση. Η Αφρο-
δίτη από το ζώδιο 
σου σε τετράγωνο με 
τον Ποσειδώνα, μπο-
ρεί να σε οδηγήσει σε 
λάθη και επιπολαιότη-
τες που λίγο αργότερα 
θα μετανιώσεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είναι μία καλή ευκαιρία να προ-
χωρήσεις μπροστά κάποιες επαγγελματι-
κές συνεργασίες που το τελευταίο διάστημα 
είχαν παγώσει. Η δημιουργικότητά σου 
είναι το “κλειδί” της επαγγελματικής σου 
επιτυχίας. Στα οικονομικά είσαι ζορισμένος.

ΛΕΩΝ
Το ενδιαφέρον σου είναι στραμμένο κυρίως 
στα επαγγελματικά σου όπου τώρα προκύ-
πτουν θετικές εξελίξεις που σε θέτουν σε 
εγρήγορση και σε κάνουν αρκετά πιο δημι-
ουργικό αλλά και ικανοποιημένοι. Οι σχέ-
σεις με το περιβάλλον σου είναι τεταμένες, 
ενώ η Πανσέληνος στο Σκορπιό σε κάνει 
αρκετά εύθικτο με την οικογένεια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε, η εβδομάδα είναι 
γεμάτη επικοινωνίες, επαφές, ιδέες , συζη-
τήσεις και προτάσεις, Καθώς οδεύουμε 
στην Πανσέληνο που γίνεται στο ζώδιο 
του Σκορπιού είναι φανερό ότι είσαι σε 
κινητικότητα και προσπαθείς να τρέξεις 
για πολλές υποθέσεις που είχαν μείνει 
πίσω. Η κούραση και το στρες είναι υπαρ-
κτά στην καθημερινότητά σου γιατί οι 
υποχρεώσεις σου αυξάνονται, θα πρέπει 
να κάνεις λοιπόν ένα καλό προγραμματι-
σμό. 

ΖΥΓΟΣ
Υπάρχει αναβρασμός αυτές τις μέρες για τα 
οικονομικά σου και υπάρχουν κάποιες συζη-
τήσεις ή και έγγραφα που σου προκαλούν 
μεγάλη ανασφάλεια. Προσπάθησε να διαχει-
ριστείς με ψυχραιμία τις καταστάσεις, γιατί 
τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο εσύ 
πιστεύεις ή αισθάνεσαι αυτό τον καιρό!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παρόλο που υπάρχουν καθυστερήσεις 
στα επαγγελματικά σου και δεν εξελίσσο-
νται όλα όπως περίμενες ή όπως θα ήθε-
λες, όμως η εβδομάδα σε βοηθά σημαντικά 
για συμφωνίες και επαφές που θα σε τονώ-
σουν! Στα οικονομικά σου δέχεσαι καλές 
ευκαιρίες ανάπτυξης.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι ένα διάστημα που δεν πρέπει να ανα-
κοινώνεις τα μετέπειτα επαγγελματικά σου 
σχέδια και πρέπει να λειτουργείς αρκετά πιο 
μυστικά στηριζόμενος αποκλειστικά στις 
δικές σου δυνάμεις. Στα οικονομικά σου 
δίνονται σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης, 
αρκεί να αξιοποιήσεις τις ιδέες και τις επι-
κοινωνίες σου!  Μία παλαιά ερωτική ιστο-

ρία γίνεται η πηγή άγχους και ανησυ-
χίας, όμως οι μέρες δεν είναι 

κατάλληλες για να πάρεις 
σημαντικές αποφάσεις για 

την πορεία της αισθημα-
τική σου ζωής.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι θετικές όψεις του 
Ερμή με τον Δία, τον 
Ποσειδώνα και τον 

Πλούτωνα, σε κάνουν 
αρκετά δημιουργικό ενώ 

και η αισθηματική σου ζωή 
είναι αρκετά ενδιαφέρουσα! Το 

μελανό σημείο αυτής της περιόδου είναι 
τα οικονομικά σου όπου βγαίνουν έκτα-
κτα έξοδα στην επιφάνεια τα οποία και σε 
αποσυντονίζουν! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις 
προσωπικές σου υποθέσεις, το σπίτι και 
την οικογένεια, κρίνονται θετικές αυτή την 
περίοδο και σε βοηθούν να διαχειριστείς 
δυσκολίες ή προβλήματα που είχες περά-
σει το τελευταίο διάστημα. Η πανσέληνος 
στο Σκορπιό φουντώνει τις εξελίξεις στα 
επαγγελματικά σου όπου δεν λείπουν το 
άγχος και η ένταση. Στα οικονομικά σου 
κυριαρχούν οι αστάθειες.

ΙΧΘΕΙΣ
Η ψυχολογία σου είναι μεταβλητή, σε 
χαρακτηρίζει η κυκλοθυμία, όμως οι ιδέες 
και οι εμπνεύσεις της περιόδου, μπορούν 
πραγματικά να σε βοηθήσουν να βρεις 
λύσεις. Η κούραση είναι αισθητή και προ-
καλείτε από την ανησυχία που έχεις για το 
αύριο. Επιτέλους ξεμπλοκάρουν τα επαγ-
γελματικά σου σχέδια και μπορείς να έχεις 
τις επαφές, τις συζητήσεις και τις προ-
τάσεις που θα σε βοηθήσουν να πάρεις 
μπροστά.

Ένας γύφτος φορτώνει στο αμάξι γυναίκα, 10 
παιδιά, πεθερό, πεθερά όλους μαζί… Τους βλέ-
πει ένας αστυνομικός όπως ήταν σαν σαρδέλες 
και κάνει σήμα να σταματήσει το αυτοκίνητο. Ο 
γύφτος σαν να μην τον είδε δεν σταματάει.
Τον κυνηγάει ο αστυνομικός με την μηχανή, του 
κλείνει τον δρόμο και του λέει:
«Καλά δεν είδες το σήμα που σου έκανα; Γιατί 
δεν σταμάτησες;» Και του λέει ο γύφτος: «Ρε 
φίλε δεν βλέπεις πως είμαστε εδώ μέσα; Που 
να σε ‘βαζα;»

Ο μπαμπάς του Τοτού είχε τρελαθεί από τα 
ψέματα του γιου του και αγοράζει ένα πανά-
κριβο ρομπότ της αλήθειας, που όταν έλεγες 
ψέματα σε χαστούκιζε. Μια μέρα, λοιπόν, ο 
Τοτός γυρίζει αργά στο σπίτι και ρωτάει ο πατέ-
ρας: «Τοτέ γιατί άργησες;» «Ένας φίλος μου τρά-
καρε με το ποδήλατο και πήγα στο νοσοκομείο 
να τον δω» λέει ο Τοτός. Το ρομπότ ενεργοποιή-
θηκε στο ψέμα, πήγε και του έριξε ένα χαστούκι.
«Τοτέ μη λες ψέματα και πες μου γιατί άργησες;» 
επιμένει ο πατέρας. «Ήμουν στο σπίτι του Γιαν-
νάκη και διαβάζαμε» λέει ο Τοτός. Το ρομπότ 
ενεργοποιείται ξανά και πάει και ρίχνει και πάλι 
ένα χαστούκι στον Τοτό. «Τοτέ πες την αλή-
θεια;» ξαναλέει ο πατέρας. «Καλά, καλά, βλέ-
παμε μία…. τσόντα…» λέει ο Τοτός. «Ντροπή 
σου Τοτέ, εγώ στην ηλικία σου, ποτέ δεν έβλεπα 
ανήθικες ταινίες..» Ενεργοποιείται το ρομπότ 
και ρίχνει ένα χαστούκι στον πατέρα.

Η μητέρα του Τοτού που τα παρακολου-
θούσε όλα αυτά, λέει ειρωνικά στον άντρα 
της: «Ε, βέβαια, τι περίμενες να κάνει!! Γιος σου 
είναι….» Γυρίζει το ρομπότ και ρίχνει και σ’ 
αυτήν ένα χαστούκι…

Είναι ο Τοτός φαντάρος και του λέει ο διοικητής:
«Αύριο το πρωί περιμένω τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Να είσαι στην πύλη από τα ξημε-
ρώματα».Στήνεται ο Τοτός στην πύλη από τις 6 τα 
ξημερώματα και περιμένει.
Κατά τις 7:00 παίρνει τηλέφωνο στη πύλη ο διοι-
κητής:
«Τοτέ έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;»
«Όχι κύριε διοικητά» Στις 8:00 παίρνει ξανά
«Τοτέ μήπως έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας;» «Όχι ακόμα κύριε διοικητά» Στις 9:00 παίρ-
νει ξανά
«Τοτέ δεν φάνηκε καθόλου ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας;» 
«Όχι κύριε διοικητά, τίποτα…»
Κατά τις 10:00 φτάνει μια μαύρη Mercedes στην 
πύλη.
Ο Τοτός κάνει νόημα να κατεβάσουν το φιμέ 
τζάμι. 
«Εσύ είσαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» 
ρωτάει, «Ναι» λέει ο Πρόεδρος
«Καλά μ@λάκ@ς είσαι;… Τρέχα και σε ψάχνει ο 
διοικητής απ’ τα ξημερώματα….!»
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Το μνημόνια υπέγράφη 
μεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης και του σωματείου 
«Διάζωμα»

Μ
νημόνιο συνεργασί-
ας για τα Μινωικά Α-
νάκτορα, υπεγράφη 
μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Κρήτης και του σωματείου 
«Διάζωμα» από τους εκπροσώ-
πους των δύο πλευρών, Σταύρο 
Αρναουτάκη και Σταύρο Μπένο α-
ντίστοιχα. Στους βασικούς στόχους 
του συμπεριλαμβάνονται η ανά-
δειξη της πολιτιστικής διαδρομής 
των Μινωικών Ανακτόρων, η ανα-
βάθμιση των ιστορικών μνημείων, 
η βελτίωση των υποδομών πρό-
σβασης, η προβολή του πλούσιου 
πολιτισμού της Κρήτης και φυσικά 
η προσέλκυση τουρισμού.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανα-
κοινώσεις το εν λόγω σχέδιο, με 
προτεινόμενο τίτλο «ΜΙΝΩΑΣ», 
αποτελεί μια νέα Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση (OXE) στο πλαί-
σιο του Περιφερειακού Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Κρήτης 
2021-2027.
«Η Περιφέρεια Κρήτης με την 
υπογραφή του μνημονίου συνερ-
γασίας με το μη κερδοσκοπικό 
σωματείο «Διάζωμα» στοχεύει 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής 

διαδρομής των Μινωικών Ανακτό-
ρων μέσω της οποίας επιτυγχά-
νεται η πληρέστερη προβολή της 
ιστορίας και του πολιτισμού της 
Κρήτης, η αναβάθμιση των ιστο-
ρικών μνημείων, των τουριστι-
κών υποδομών, αλλά και της ενί-
σχυσης της ιδιαίτερης φυσιογνω-
μίας της μεγαλονήσου» υπογράμ-
μισε ο αντιπεριφερειάρχης Πολι-
τισμού-Απόδημου Ελληνισμού 
Κώστας Φασουλάκης.
Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση κατάλληλα επι-

λεγμένων τεχνικών έργων, όπως η 
αναβάθμιση και η ανάδειξη μνη-
μείων και υποδομών πρόσβα-
σης σε αυτά, που θα αναδείξουν 
τον πολιτιστικό πλούτο της Περι-
φέρειας Κρήτης, θα αναβαθμί-
σουν ποιοτικά το τουριστικό προ-
ϊόν της Περιφέρειας, θα προσφέ-
ρουν στους επισκέπτες βιωματι-
κές εμπειρίες κατά την επίσκεψη 
στα μνημεία της Περιφέρειας και 
θα δημιουργήσουν δικτυώσεις 
μεταξύ του κορυφαίου πολιτι-
στικού αποθέματος του νησιού, 
δηλαδή των Μινωικών Ανακτό-

ρων, με την τοπική οικονομία και 
την επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον η ΟΧΕ προβλέπει την 
υλοποίηση παρεμβάσεων και 
δράσεων «ήπιου» χαρακτήρα 
που αποτελούν προϋπόθεση για 
τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
προϊόντος στον πολιτιστικό του-
ρισμό. Πρόκειται για δράσεις 
που αφορούν σε θέματα προβο-
λής - marketing του προορισμού, 
κατάρτισης επαγγελματιών, παρο-
χής κρατικών ενισχύσεων στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του 
ευρύτερου τουριστικού τομέα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην εξ αποσπάσεως εκπαίδευση, που 
λειτουργεί τους τελευταίους μήνες μέ-
σω διαδικτύου εξαιτίας του κορωνο-
ϊού, συνδράμει το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος διαθέτοντας σε καθηγητές 
και μαθητές πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτι-
κό υλικό.
 Το υλικό αυτό είναι εμπνευσμένο από τα 
προγράμματα που παρουσίασε κατά την 
διάρκεια της φετινής, 2ης περιοδείας του 
σε περισσότερες από 230 σχολικές μονά-
δες πέντε περιφερειών της χώρας, την οποία 
παρακολούθησαν περίπου 10000 μαθητές. 
Πρόκειται για μια δράση η οποία υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» που 
προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.
 Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επανασχε-
διάστηκε σε ψηφιακή μορφή με οπτικοακου-
στικό υλικό το θεατροπαιδαγωγικό – εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Στη Γη της Ελευθερίας», 
που βασίζεται στα ιστορικά γεγονότα της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το πρό-
γραμμα σχεδιάστηκε από τον σκηνοθέτη Αλέ-
ξανδρο Ράπτη σε συνεργασία με τη θεατρο-
παιδαγωγό Ιωάννα Λιούτσια.

 Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προορί-
ζεται το θεατροπαιδαγωγικό – εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Με το βλέμμα του άλλου», το 
οποίο σχεδιάστηκε από την σκηνοθέτη, Έλλη 
Μερκούρη σε συνεργασία με την θεατροπαι-
δαγωγό Έλλη Κατωδρύτου. Το πρόγραμμα 
είναι εμπνευσμένο από το διήγημα «Η ιστο-
ρία του Μιξ, του Μαξ, του Μεξ» του Λουίς 

Σεπούλβεδα.
 Η πράξη φέρει τον γενικό τίτλο «Το ΚΘΒΕ 
στην Εκπαίδευση» και εντάσσεται στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελλη-
νικό Δημόσιο.

Ο «Καλιγούλας» 
του Αλμπέρ 
Καμύ στο 
διαδίκτυο από 
το Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά

O «Κα λιγούλα ς»  τ ου 
Αλμπέρ Καμύ, η θεα-
τρική παράσταση του 

Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα 
προβληθεί διαδικτυακά, στις 2 
και στις 9 Μαΐου, στην επίσημη 
ιστοσελίδα του θεάτρου, στο 
πλαίσιο των ειδικών δράσεων 
με τίτλο «Μόνοι Μαζί» που 
διοργανώνει, σε συνεργασία με 
το Δήμο Πειραιά και τον Οργα-
νισμό Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νεολαίας του δήμου, κατά 
την περίοδο των ειδικών συν-
θηκών που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία του κορωνοϊού. 
Το κορυφαίο έργο του βραβευ-
μένου με Νόμπελ συγγραφέα 
παρουσιάστηκε, με μεγάλη επι-
τυχία, στην κεντρική σκηνή του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 
το 2017, σε σκηνοθεσία Αλίκης 
Δανέζη – Knutsen, με τον Γιάννη 
Στάνκογλου στον πρωταγωνι-
στικό ρόλο, την συμμετοχή των 
ηθοποιών Θεοδώρας Τζήμου, 
Στέλας Φυρογένη και Ιερώνυ-
μου Καλετσάνου και την  πρω-
τότυπη ζωντανή μουσική επί 
σκηνής από τον Blaine Reininger 
των Tuxedomoon.
Στο μεταξύ, περισσότεροι από 
6.000 θεατές παρακολούθη-
σαν τις δυο δωρεάν  διαδικτυ-
ακές παραστάσεις του «Μακ-
μπέθ» του Σαίξπηρ σε σκηνο-
θεσία  Δημήτρη Λιγνάδη μέσω 
της ιστοσελίδας του Δημοτι-
κού Θεάτρου Πειραιά. Η παρά-
σταση, που ήταν συμπαραγωγή 
με το Εθνικό Θέατρο, είχε προ-
γραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα 
στον Πειραιά στις 12 Μαρτίου, 
αλλά ακυρώθηκε, λόγω των 
προληπτικών μέτρων της πολι-
τείας για τη μη εξάπλωση του 
κορωνοϊού. 
Ο κύκλος δράσεων του Δημο-
τικού Θεάτρου «Μόνοι Μαζί» 
περιλαμβάνει επίσης καλλι-
τεχνικές δράσεις υψηλού επι-
πέδου, σεμινάρια, εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για παιδιά, 
συναυλίες αλλά και πορτραίτα 
εικαστικών.

Μινωικά Ανάκτορα: Μνημόνιο συνεργασίας 
για την αναβάθμισή τους 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στις 
υπηρεσίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
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Ο
ριστική απάντηση στο «τι κάνουμε σε πε-
ρίπτωση κρούσματος κορονοϊού;»  οι επι-
κεφαλής των ιατρικών τιμ των ομάδων δεν 
έλαβαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τη-

λε-διάσκεψης με την Υγειονομική Επιστημονική Επι-
τροπή της ΓΓΑ, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο γενικός 
γραμματέας Αθλητισμού και Συντονιστής της Υγειο-
νομικής Επιστημονικής Επιτροπής, Γιώργος Μαυρω-
τάς. Αυτή η απάντηση, η οποία αναμένεται να δοθεί 
εντός των επόμενων ημερών (πιθανότατα μέχρι την 
Παρασκευή) και να συμπεριληφθεί στο πρωτόκολ-
λο Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει δοθεί ως 
«προσχέδιο» στις ομάδες, είναι πολύ πι-
θανό να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
απόφαση της Superleague για το αν θα 
συνεχιστεί το πρωτάθλημα!
Αν η Υγειονομική Επιτροπή αποφα-
σίσει ότι σε περίπτωση κρούσματος 
παίκτη θα πρέπει να μπει σε καραντίνα 
όλη η ομάδα για 14 ημέρες, τότε οι πιθα-
νότητες συνέχισης του πρωταθλήματος θα 
μειωθούν δραματικά. Αν αποφασιστεί (όπως 
επί παραδείγματι στη Γερμανία) ότι σε περίπτωση 
κρούσματος κορονοϊού μπαίνει σε καραντίνα μόνο 
ο παίκτης που έχει προσβληθεί και όλα συνεχίζονται 
απρόσκοπτα με διαδοχικά τεστ σε όλους τους υπόλοι-
πους, τότε μοιάζει πολύ πιθανή η συνέχιση των αγώ-
νων της σεζόν με τα play offs, τα play out και τους ημι-
τελικούς Κυπέλλου. Υπογραμμίζεται ότι η εισήγηση 
της Υγειονομικής Επιτροπής θα πρέπει να τύχει της 
έγκρισης του ΕΟΔΥ και της υπο-επιτροπής του για τον 
αθλητισμό που αποτελείται από τον Αθανάσιο Εξα-
δάχτυλο, Πλαστικό Χειρουργό, διδάκτορα του ΑΠΘ, 
πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τον 
Γεώργιο Σαρόγλου, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας - 
Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι η Super League αναμένεται να 
λάβει τη σχετική απόφαση για τη συνέχιση ή τη δια-
κοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 18 
Μάη σε νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
της και ότι αυτή λαμβάνεται με το 50% +1 των ψήφων, 
δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον 8 από τις 14 ψήφοι.
Στη τηλε-διάσκεψη κατατέθηκαν περισσότερα από 20 

ερωτήματα, στα οποία οι ομάδες περιμένουν απα-
ντήσεις από την Υγειονομική Επιτροπή μέχρι την 
Παρασκευή. Ερωτήσεις για διαφορετικoύ είδους 
ζητήματα, όπως η συχνότητα των τεστ, ο τρόπος 
απολύμανσης των εγκαταστάσεων, για το κόστος 
των τεστ, για το είδος των τεστ, για τις ευθύνες των 
ιατρικών τιμ σε περίπτωση κρουσμάτων, για το πότε 
πρέπει να αρχίσουν οι ομαδικές προπονήσεις, για 
τη θερμομέτρηση πριν από την εκκίνηση των προ-
πονήσεων, για την καραντίνα, τις συναναστροφές 
και την καθημερινότητα των παικτών αφού άρχι-
σαν προπονήσεις, ασφαλώς και για το τι μέλλει γενέ-

σθαι σε περίπτωση κρούσματος. Δεν κατατέ-
θηκαν ερωτήσεις για τους αγώνες και για 

τα μέτρα που (θα) πρέπει να λαμβάνο-
νται αν και όταν φτάσουμε σ’ αυτό το 
σημείο, ενώ αναμένεται νέα τηλε-δι-
άσκεψη εν ευθέτω χρόνω και αφού 
προηγουμένως η Υγειονομική Επι-
τροπή της ΓΓΑ έχει απαντήσει σε όλα τα 

ερωτήματα που κατατέθηκαν. 

Αρνητικά τα τεστ κορονοϊού όλων 
των παικτών του Άρη
Όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος του Άρη υπο-
βλήθηκαν σήμερα  σε τεστ κορονοϊού, τα αποτελέ-
σματα ήταν αρνητικά κι έτσι η ομάδα επανήλθε σε 
πρόγραμμα προπονήσεων.
Το πρόγραμμα προετοιμασίας είναι προσαρμοσμένο 
στο υγειονομικό πρωτόκολλο που πήραν οι ομάδες 
στα χέρια τους, βάσει του οποίου οι προπονήσεις θα 
γίνονται ανά γκρουπ και φυσικά οι ποδοσφαιριστές 
θα τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Η πρώτη 
εβδομάδα προετοιμασίας περιλαμβάνει κυρίως πρό-
γραμμα φυσικής κατάστασης.

Πανιώνιος: «Αρνητικά όλα τα τεστ, επι-
στρέφουμε στις προπονήσεις»
Αρνητικά ήταν όλα τα τεστ ανίχνευσης του κορονο-
ϊού που υποβλήθηκαν τα μέλη του ποδοσφαιρικού 
τμήματος του Πανιωνίου και οι «κυανέρυθροι» θα 
επιστρέψουν από αύριο στο γήπεδο ανά γκρουπ. 
Παράλληλα οι Μαλέρμπ και Μίκο που έχουν  χτυπή-
σει, θα υποβληθούν σε επεμβάσεις.

SPORTSNEWS

Mέχρι την Παρασκευή αναμένεται η οριστική απόφαση της Υγειονομικής Επιστημονικής 
Επιτροπής της ΓΓΑ για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση κρουσμάτων κορονοϊού στις ομάδες της 
Superleague, η οποία αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψηφοφορία των ομάδων για 
τη συνέχιση ή τη διακοπή του πρωταθλήματος. 

Η μπάλα της Superleague 
στον… ΕΟΔΥ!

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ εξέφρασε την επιθυμία να ανα-
λάβει την προεδρία της Super League, εφόσον εκλεγεί παμ-
ψηφεί
Την πρόθεσή του να αναλάβει την προεδρία της SL σε περί-
πτωση που ψηφιστεί από όλες τις ομάδες, εξέφρασε ο Αλέ-

ξης Κούγιας μιλώντας στο FOCUS FM.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για το αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα:
«Είμαι κατηγορηματικός ότι θα αρχίσει. Το πρωτόκολλο γνωρί-
ζουμε και μελετάμε είναι ότι έστω ένας αθλητής έχει τον ιό, όλη 
η ομάδα πρέπει να μπει σε καραντινά. Δεν θα γίνει αυτό, όπως 
στην Γερμανία. Μόνο όποιος έχει τον ιό θα μπαίνει σε καραντίνα 
όχι όλη η ομάδα. Ακούω ότι οι παίκτες δεν δέχονται μειώσεις. 
Εμείς θα έχουμε την ελάχιστη μείωση των εισοδημάτων μας στο 
40%, αν δεν παίξουμε θα έχουμε 50%. Έχουμε πάρει το μισό τηλε-
οπτικό, τα μισά έσοδα από όσα υπολογίζαμε, διαρκείας δεν θα 
υπάρχουν την νέα σεζόν. Εμείς κάνουμε υπολογισμούς κάνοντας 
προπώληση τα διαρκείας της επόμενης σεζόν και αυτό όπως κατα-
λαβαίνει ότι δεν θα γίνει την νέα σεζόν. Θα ψηφίσουμε στην Λίγκα 
και δεν μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη την πλειοψηφία. Το 
θέμα είναι ποιος θα είναι συνέπειες. Εκεί που σταμάτησε το ποδό-
σφαιρο, το σταμάτησαν οι κυβερνήσεις. Αν σταματήσει το ποδό-
σφαιρο το ίδιο, θα έχουμε πρόβλημα με την ΟΥΕΦΑ. Η ΟΥΕΦΑ 
έχει πει να τελειώσει η σεζόν. Αν δεν γίνει το Κύπελλο, την θέση 
στην Ευρώπη την παίρνει ο 7ος στην βαθμολογία. Οι πέντε παί-
ζουν μέσω πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα 
να παίξει. Έχει γίνει μια τροποποίηση, ότι ο Κυπελλούχος βγαί-
νει στην Ευρώπη, άρα αν δεν γίνει το Κύπελλο, θα βγει η πρώτη 
ομάδα των πλέι άουτ».
Για το αν θα είναι πρόεδρος στην Λίγκα:
«Εγώ θα ζητήσω να με ψηφίσουν όλοι. Αν δεν ψηφίσουν, δεν θα 
μπω πρόεδρος. Αν θέλουνε να τους φτιάξω το ποδόσφαιρο, γιατί 
θα είμαι και αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, θα το κάνω μόνο αν βγω από 
όλους. Το σκέφτομαι, δική μου ομάδα έχω, δεν είμαι υπάλληλος, 
είναι αλλιώς να τρέχεις για το καλό ενός ιδιοκτήτη και άλλο να ψηφί-
ζεις στην Λίγκα σαν υπάλληλος μιας ΠΑΕ. Θέλω οι συνάδελφοι μου 
να καταλάβουν την θέση του ποδοσφαίρου στην κοινωνία».
Για την απόφαση της άρσης της τιμωρίας αφαίρεσης βαθμών όσων 
δεν παίρνουν άδεια:
«Είχαμε υποβιβασμό, έπεσε ο Ηρακλής. Το κάναμε -6 για τον 
Παναθηναϊκό, γλίτωσε. Πήγε στην ΕΠΟ και δεν είπε κανείς τίποτα 
για την μετατροπή της ποινής. Τώρα υπάρχουν φτωχές ομάδες, για 
ποιο λόγο να βάλουμε -6 και να κάνουμε το πρωτάθλημα ακόμα 
πιο λιγότερο ανταγωνιστικό. Εγώ πρότεινα να μείνει η δυσκολία 
στις μεταγραφές και να μείνει η ποινή».
Για το αν θα γίνουν τα πλέι οφ χωρίς VAR και με Έλληνες διαιτητές:
«Δεν το γνωρίζει κανείς. Στις 18 Μάη θα αρχίσουν οι ομαδικές 
προπονήσεις και στα μέσα Ιουνίου θα παίξουμε. Θα αποφασίσει 
ο Περέιρα, αλλά για μένα δεν γίνεται να παίξουμε χωρίς να υπάρ-
χει VAR».

Κούγιας: «Ας με ψηφίσουν 
όλοι, αν θέλουν να φτιάξω 
το ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος, 
Δημήτρης Οικονόμου, χαρα-
κτήρισε το νέο γήπεδο στην 
Τούμπα ως ένα εντυπωσιακό 

πρότζεκτ που θα δώσει πνοή στον ΠΑΟΚ 
και τη Θεσσαλονίκη
Ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε στο 
πρότζεκτ της Νέας Τούμπας και ανέφερε 
ότι πιθανότατα η τελική έγκριση για το 
πρότζεκτ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Σεπτέμβριο.
Πιο αναλυτικά είπε στο Metropolis 95.5:
Για το ΕΧΣ της Νέας Τούμπας και αν προ-
ωθήθηκε από το γραφείο του Πρωθυ-
πουργού: «Το χειρίζεται η διευθύντρια 
του, η κ. Αντωνίου. Την εντολή την έδωσα 
εγώ γιατί έχω διαπιστώσει καθυστερή-
σεις. Έχω έρθει 3 φορές Θεσσαλονίκη 
για διασκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και δεν είχε γίνει τίποτα. Κάναμε συσκέ-
ψεις και στην Αθήνα. Απηύδησα γιατί 
από αβελτηρία δεν προχωρούσε το έργο. 
Πλέον το τρέχουμε εμείς. Είναι μεγάλη 
και σοβαρή μελέτη. Το έχω από 
την περασμένη εβδομάδα κι οι 
υπηρεσίες το προωθούν για 
την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση».
Για το θα πρόκειται για 
ένα από τα πιο σύγχρονα 
γήπεδα στην Ευρώπη: «Η 
μελέτη είναι εντυπωσιακή. 
Πρόκειται για πολύ μεγάλο 
πρότζεκτ για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσ-
σαλονίκη. Έχει τεράστια σημασία.
Το ζήτημα βρίσκεται στην αξιολόγηση. 
Θα σταλεί και στο υπουργείο πολιτισμού. 
Είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία που 
δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Δε θέλω 
να προκαταλάβω τι θα πει το υπουργείο 
αλλά η εκτίμηση μου είναι πως δε θα 
υπάρξουν δυσκολίες».
Για την χωρητικότητα των 41.926 θέσεων: 
«Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είναι 
τόσο απλό. Οι πολεοδομικοί όροι δεν 
ορίζουν χωρητικότητα αλλά συντελεστές 
δόμησης.»
Για τη δουλειά που έγινε: «Στο βαθμό 
που γνωρίζω, η εντύπωση μου είναι πως 
πρόκειται για πολύ καλή δουλειά».
Στο σημείο αυτό μπήκε στην κουβέντα 
και ο αρχιτέκτονας του Ειδικού Χωρικού 

Σχεδίου της Νέας Τούμπας, Τάκης Δού-
μας.
«Ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη 
μελέτη. Λίγα είπε ο υπουργός για την 
προσπάθεια που έχει δείξει η κ. Αντω-
νίου. Είναι πολύ κοντά στο πρότζεκτ. Δεν 
έχουμε ξαναδεί υπουργό να τρέχει έτσι 
τα θέματα και να προσπαθεί να ολοκλη-
ρωθούν οι μελέτες».
Ο κ. Οικονόμου αποκρίθηκε: «Αυτή δεν 
είναι εύνοια προς τον ΠΑΟΚ, θα το έκανα 
για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σχέδιο 
που θα φέρει ανάπτυξη και στην πόλη και 
στην Ελλάδα.
Για τις αλλαγές που θα γίνουν στην περι-
οχή του γηπέδου: «Είναι ένα έργο που 
δεν είναι μόνο αθλητικό. Είναι κάτι που 
θα το ξέρουν και στο εξωτερικό. Δημι-
ουργείται ένα τοπόσημο για τη Θεσσα-
λονίκη. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές 
παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις συν-
θήκες στην περιοχή. Θα είναι μια εστία 
βιώσιμης ανάπτυξης για τη γειτονιά και 

την πόλη. Δεν θα έχει στενά σχέση 
μόνο με το γήπεδο του ΠΑΟΚ».

Για το χρονοδιάγραμμα του 
έργου: «Είναι περίπλοκο 
έργο, δεν πατάς ένα κου-
μπί και γ ίνον ται όλα. 
Υπάρχουν μελέτες που 

πρέπει να συντονιστούν. 
Θα γίνει αξιολόγηση. Έχει 

φτάσει αρμόδια περιβαλλο-
ντική υπηρεσία θα συντάξει μια 

εισήγηση, αυτό θα κρατήσει έναν μήνα, 
μέσα στον Μάιο. Πρέπει να αναρτηθεί 
για δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα. 
Σε αυτό το διάστημα μπορεί οποιοσ-
δήποτε να πει τις απόψεις τους για το 
έργο. Στη ΔΕΘ κάναμε 8 μήνες. Στο δια 
ταύτα, νομίζω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο 
θα έχουμε την τελική έγκριση ώστε να 
υπογραφτεί το διάταγμα από την Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να εγκρι-
θεί και η αναθεώρηση ρυμοτομικού σχε-
δίου στην περιοχή. Περιμένουμε από τον 
ΠΑΟΚ να επικοινωνήσουν για το ρυμο-
τομικό σχέδιο που ετοιμάζουν. Μπο-
ρεί να καθυστερήσει λίγο περισσότερο 
η διαδικασία. Δε νομίζω ότι θα έχουμε 
να λύσουμε σοβαρά ζητήματά και δε θα 
έχουμε εκπλήξεις».

Οικονόμου: «Μέχρι τον 
Σεπτέμβριο η τελική έγκριση 
για τη Νέα Τούμπα»

Εξαιρετικό το κλίμα στο Κορωπί με 
τους ποδοσφαιριστές να έρχονται 
και πάλι σε επαφή με το άθλημα! 
Στο τέλος της εβδομάδας τα 
εργομετρικά, κάθε μία εβδομάδα τα 
τεστ για τον Κορονοϊό.

Σ
χεδόν δύο μήνες μετά, οι ποδο-
σφαιριστές του Παναθηναϊκού ε-
πέστρεψαν στο Κορωπί και ανά 
γκρουπ έπιασαν και πάλι δουλειά 

ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήμα-
τος, αν και όταν κριθεί ασφαλές να συμβεί 
αυτό. Όπως ήταν λογικό, άπαντες ήταν σε 
εξαιρετρική ψυχολογική κατάσταση, κα-
θώς μετά από τόσο καιρό επέστρεψαν και 
πάλι στο... φυσικό τους περιβάλλον!
Ο Γιώργος Δώνης φρόντισε να έχει ένα 
πρόγραμμα με αρκετές επαφές της μπά-
λας και τεχνική, ώστε οι παίκτες να απο-
λαύσουν το come back και να ξεφύγουν 
από την ρουτίνα του τρεξίματος. Φυσικά 
το επόμενο διάστημα θα δουλευτεί και η 
φυσική κατάσταση, αφού πρώτα βγουν τα 
αποτελέσματα από τα εργομετρικά, όπου 
θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος της 
εβδομάδας.
Ανάλογα με την εικόνα της ομάδας και το 
πόσο καλά δούλεψαν οι παίκτες ατομικά 
όλο αυτό το διάστημα, θα βγει και το πρό-
γραμμα για την συνέχεια. Όσον αφορά τα 
τεστ για τον Κορονοϊό, αυτα θα γίνονται 
κάθε εβδομάδα. Δηλαδή το επόμενο είναι 
την Δευτέρα και θα αφορά όλους τους 
εργαζομένους στο προπονητικό κέντρο.

Ολυμπιακός: Ξανά προπονήσεις 
με γκρουπ και με τα προβλεπό-
μενα μέτρα
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προπονήσεις 
του με χωριστά γκρουπ και ανά θέσεις και 
πάντα φυσικά με τα προβλεπόμενα μέτρα. 
Στο πλάνο και διαρκής θερμομέτρηση.
Χωρίς προβλήματα και με όλα τα προβλε-
πόμενα μέτρα συνεχίστηκαν οι προπονή-
σεις του Ολυμπιακού την Τετάρτη το πρωί. 
Σχετικά με τα μέτρα πρόληψης υπάρχει και 
τακτική θερμομέτρηση των παικτών για να 
είναι όλα όπως πρέπει. Οι ποδοσφαιριστές 
γυμνάστηκαν χωρισμένοι σε τρία γκρουπ 
(γυμνάζονται ανά θέσεις κυρίως), κάτι που 
θα γίνει και την Πέμπτη το πρωί.

ΑΕΚ: Ξεκίνησαν τρέξιμο με... α-

ποστάσεις οι «κιτρινόμαυροι»
Από το πρωί της Τετάρτης (06/05) οι ποδο-
σφαιριστές της ΑΕΚ, έχουν επιστρέψει στο 
προπονητικό κέντρο στα Σπάτα και ξεκίνη-
σαν μετά από 52 ημέρες, τις προπονήσεις.
Οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν πάρει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, τηρώντας τα 
πρωτόκολλα υγιεινής. Μάλιστα, όπως 
δημοσίευσε και η ΠΑΕ μέσω των social 
media, οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν τρέ-
ξιμο έχοντας κρατήσει αποστάσεις ο ένας 
από τον άλλον.

ΠΑΟΚ: Επιστροφή στο γήπεδο με 
μάσκες και όλα τα μέτρα
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν 
την Τετάρτη (6/5) στη Νέα Μεσημβρία για 
την πρώτη προπόνηση μετά από 55 μέρες 
αποχής λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού.
Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στο 
γήπεδο και προπονήθηκαν ανά γκρουπ 
των 8 ατόμων και για 45 λεπτά βάσει των 
γενικών οδηγιών που έχουν πάρει οι ομά-
δες.
Η πρώτη προπόνηση, μετά τη διακοπή 
της αγωνιστικής δράσης λόγω κορονο-
ϊού, πραγματοποιήθηκε στο προπονη-
τικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, όπου 
τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης, ενώ 
νωρίτερα υποβλήθηκαν σε τεστ για τον ιό, 
τα οποίο ήταν αρνητικά.
Ο Αμπέλ Φερέιρα βγήκε στο γήπεδο 
φορώντας μια από τα τρία σχέδια μασκών 
που έχει βγάλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και γίνονται 
ανάρπαστες από το κατάστημα της ομά-
δας.

ΟΦΗ: Απολύμανση στο ΒΑΚ
Οι παίκτες των κρητικών θα υποβληθούν 
την Παρασκευή σε εξετάσεις για τον κορο-
νοϊό
Για τη Δευτέρα (11/5) έχει προγραμματιστεί 
η επιστροφή του ΟΦΗ ανά γκρουπ στις 
προπονήσεις και στο Ηράκλειο «τρέχουν» 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλιστεί η υγεία του ποδοσφαιρικού 
τμήματος και να τηρηθούν στο ακέραιο τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Σήμερα (6/5) πραγ-
ματοποιήθηκε απολύμανση στους χώρους 
του ΒΑΚ, ενώ την Παρασκευή (8/5) οι 
ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε εξε-
τάσεις για τον κορονοϊό. Την επομένη (9/5) 
θα υπάρξουν εργομετρικά, ώστε να διαπι-
στωθεί η κατάσταση που βρίσκονται.

Παναθηναϊκός: Με τα χαμόγελο 
στα χείλη
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Τ
ο νέο συμβόλαιο του Πέδρο 
Μαρτίνς, όπως ακριβώς αναμε-
νόταν, ανακοινώθηκε με κάθε ε-
πισημότητα από την ΠΑΕ Ολυ-

μπιακός το απόγευμα της Πέμπτης.
Όπως είχατε διαβάσει σχετικά και περι-
μέναμε όλοι μας για την υπόθεση του 
49χρονου Πορτογάλου τεχνικού απέμε-
ναν μόνο οι ανακοινώσεις. Την Πέμπτη 
λίγο μετά τις 18.00 ο Μαρτίνς υπέγραψε 
το νέο του διετές συμβόλαιο με αποδο-
χές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ και ρήτρα 
αποδέσμευσης στα 4 εκατ. ευρώ. Η σχε-
τική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπια-
κός για τον Πέδρο Μαρτίνς:
Πέδρο Μαρτίνς έως το 2022
Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για 
το νέο συμβόλαιο του κ. Μαρτίνς. Η ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέ-
ωση της συνεργασίας με τον προπονη-
τής της ομάδας κ. Πέδρο Μαρτίνς. Το 
νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια δύο χρό-
νια και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 
2022.
Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμπληρώ-
σει 95 παιχνίδια στον πάγκο του ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΥ, 56 για το πρωτάθλημα, 12 
για το Κύπελλο και 27 για τις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπό τις οδηγίες του κ. 
Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την κανο-
νική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώ-
τος και αήττητος, βρίσκεται στα ημιτε-
λικά του Κυπέλλου Ελλάδος και στους 
«16» του UEFA Europa League. Επίσης, 
πέρσι το καλοκαίρι κατάφερε να οδηγή-
σει τους «ερυθρόλευκους» από το μονο-
πάτι των μη πρωταθλητών, στους ομί-
λους του UEFA Champions League.

Μαρτίνς: «Συμφωνήσαμε σε 
πέντε λεπτά, χαρούμενος που 
ανήκω στην οικογένεια του Ο-
λυμπιακού»!
Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε τις πρώτες του 
δηλώσεις μετά το νέο του συμβόλαιο 
με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως συμ-
φώνησε σχεδόν αμέσως με τον Βαγγέλη 
Μαρινάκη και την διοίκηση.
Ο Πορτογάλος τε χν ικός μίλησε σ το 
MEGA για το καινούριο του συμβόλαιο 
αλλά και τα όνειρά του. Ανάμεσα στα 
άλλα σχολίασε πως «συμφωνήσαμε μέσα 
σε πέντε λεπτά με τον κ. Μαρινάκη. Θέλω 
να συνεχίσω το έργο μου», όπως και το 
ότι «είμαι χαρούμενος που ανήκω στην 

μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού».
Ειδικότερα τόνισε: «Από την πρώτη 
σ τ ιγμή ήθελα να ανανεώσω και να 
παραμείνω στην ομάδα. Οι συζητήσεις 
με την διοίκηση κατέληξαν αμέσως σε 
συμφωνία. Είμαι πολύ χαρούμενος, που 
ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπια-
κού. Μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Θέλω 
να συνεχίσω το έργο μου».
Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε πόση 
ώρα χρειάστηκε με τον Βαγγέλη Μαρι-
νάκη γ ια να φτάσουν σε συμφωνία, 
λέγοντας πως συμφώνησαν τα πάντα 
μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ σε ερώ-
τηση για τους στόχους του ανέφερε: 
«Πρώτα από όλα θέλουμε να αρχίσει 
και πάλι η αγωνιστική δράση. Να γίνει 
το restart. Ολοι θέλουν να ξεκινήσει το 
πρωτάθλημα. Μετά θέλουμε την κατά-
κτηση του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός 
είναι ένας σύλλογος που πρέπει να κατα-
κτά τίτλους και το Κύπελλο είναι ένας 
από τους στόχους μας.
Στην Ευρώπη φέτος κάναμε θαυμάσια 
πορεία και απομένει επίσης το παι-
χνίδι με τη Γουλβς. Το όραμά μας για τον 
Ολυμπιακό είναι να συνεχίσουμε στον 
δρόμο των επιτυχιών και των τίτλων. 
Ενας σύλλογος με ιστορία, που πρέπει 
να ζει τέτοιες στιγμές.
Θέλουμε να δούμε ξανά τον Ολυμπιακό 
να παίζει σε γεμάτο Καραϊσκάκη και να 
ζήσουμε πάλι μεγάλες στιγμές με τον 
κόσμο μας».

«Συνομιλίες Ολυμπιακού-Βίλεμ 
για την αγορά του Βρουσάι»
Στην Ολλανδία υποστηρίζουν πως Ολυ-
μπιακός και Βίλεμ έχουν ήδη ξεκινήσει 
επαφές για τον Μάριο Βρουσάι.
Συγκεκριμένα, η bd.nl τονίζει ότι οι 
Ολλανδοί θα κινηθούν γ ια την από-
κτηση των δικαιωμάτων του Μάριου 
Βρουσάι.
O 21χρονος μεσοεπιθε τ ικός με τρά 
φέτος σε 28 ματς τρία γκολ και τρεις 
ασίστ. Οι Ολανδοί δεδομένα τον θέλουν 
στο ρόστερ τους μόνιμα και μάλιστα θα 
καλύψουν την ρήτρα για να συμβεί αυτό. 
Το εν λόγω ρεπορτάζ, χαρακτηριστικά 
αναφέρει:
«Ο σύλλογος του Τίλμπουργκ έχει μέχρι 
την 1η Ιουνίου διορία να ενεργοποιήσει 
την επιλογή αγοράς του Έλληνα από τον 
Ολυμπιακό. Γίνονται συνομιλίες με τον 
ελληνικό σύλλογο για αυτό».

αθλητικά

Επίσημο: Ο Μαρτίνς για άλλα δύο 
χρόνια στον Ολυμπιακό!

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Eπικοινωνία του Άνταμ Σίλβερ με τους 
παίκτες του ΝΒΑ

Ε
πικοινωνία με όλους τους παίκτες 
του ΝΒΑ θα έχει την Παρασκευή 
(8/5) ο Άνταμ Σίλβερ, ώστε να τους 
ενημερώσει για όλες τις λεπτομέ-

ρειες πριν παρθούν οι αποφάσεις για τη 
φετινή σεζόν. Tην στιγμή που η πανδημία 
του κορονοϊού ταλαιπωρεί και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής, στο ΝΒΑ 
κάνουν τα σχέδια τους για την επόμενη μέρα. Πιο συγκεκριμένα για το πως θα ολοκλη-
ρωθεί η σεζόν. Ήδη κάποιες ομάδες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν σταδιακά το πρό-
γραμμα των προπονήσεων ενώ υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, όπως αυτή που εξέ-
φρασε ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν. Για την ώρα όλα είναι ρευ-
στά ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ τα οποία κυκλοφορούν στις ΗΠΑ, ο Άνταμ Σίλβερ την 
Παρασκευή (8/5) θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με παίκτες του ΝΒΑ.
Στόχος του κομισάριου του ΝΒΑ είναι να ενημερώσει τους αθλητές για όλες τις λεπτομέ-
ρειες και τα βήματα τα οποία γίνονται με στόχο την επιστροφή στη δράση, χωρίς φυσικά 
να υπάρχει κάτι δεδομένο και να παραμένει άγνωστο το μέλλον για τη φετινή σεζόν που 
σταμάτησε λόγω του κορονοϊού.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα 
ακυρωθούν αν δεν βρεθεί εμβόλιο

Ο 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Γιοσίρο Μόρι ξεκαθάρισε πως 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, που μετατέθηκαν για το καλοκαίρι 
του 2021, θα ακυρωθούν σε περίπτωση που δεν τεθεί υπό έλεγχο ο 
κορονοϊός μέσω ενός εμβολίου H έξαρσης της πανδημίας του κορο-

νοϊού παγκοσμίως ανάγκασε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, σε συνεννόηση με 
την ιαπωνική κυβέρνηση, να μεταφέρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο για 
το καλοκαίρι του 2021. Συγκεκριμένα, η Τελετή Έναρξης ορίστηκε στις 23 Ιουλί-
ου του 2021. Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής, Γιοσίρο Μόρι στην εφημερίδα «Nikkan Sports», ξεκαθάρισε 
πως σε περίπτωση που δεν τεθεί υπό έλεγχο ο κορονοϊός, τότε οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες θα ακυρωθούν και δεν πρόκειται να μετατεθούν ξανά για το καλοκαίρι 
του 2022.

Σπορ Καναδά 
Εβδομαδιαία Ενημέρωση

Σε συζητήσεις οι Ράπτορς και οι Jays 
με την πόλη για την επιστροφή τους

O 
δήμαρχος του Το-
ρόν το John Tor y 
δήλωσε την  Τρί -
τη ότι έχουν γ ίνει 

προκαταρκτικές συνομιλίες 
με τους Blue Jays της Major 
League Baseball  και  τους 
Raptors  του NBA σ χε τ ικά 
με την επιστροφή στη δρά-
ση καθώς οι περιορισμοί α-
πό την πανδημία COVID-19 
αρχίζουν να χαλαρώνουν. 
Ο  Τό ρι  ε ίπ ε  ό τ ι  η  πόλη 
συνεργάζεται με την επαρ-

χιακή κυβέρνηση του Οντάριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους Raptors  
και ότι «τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά». Ο Τόρι δεν παρείχε λεπτομέ-
ρειες γ ια τ ις συζητήσεις, αλλά το NBA σχεδιάζει επί του παρόντος να επιτρέψει 
σ τις ομάδες να ανοίξουν εγκαταστάσεις εξάσκησης από την Παρασκευή, αν και 
απαιτείται κυβερνητική άδεια.
Το NBA αρχικά σχεδίαζε να επιτρέψει στις εγκαταστάσεις να ανοίξουν την περα-
σμένη Παρασκευή πριν προωθήσει την ημερομηνία πίσω από μια εβδομάδα. 
Ανέφερε ότι μπορεί να το κάνει ξανά αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
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Η δεύτερη κατηγορία επιθυμεί μεν να 
βαδίσει στα χνάρια της SL, όμως βάζει 
ορισμένες «προϋποθέσεις»  

Σ
ε επισημοποίηση της απόφασής της 
να ζητήσει από τον Λευτέρη Αυγενά-
κη να ξεκινήσουν οι ομάδες της SL2 
προπονήσεις στα πρότυπα της SL, 

προχώρησε η 2η κατηγορία. Η οποία όμως 
μέσω της επιστολής προς τον Υφυπουργό Α-
θλητισμού που δημοσιοποίησε, αφήνει ο-
ρισμένους «αστερίσκους». Ο πρώτος αφο-
ρά πως θα αρχίσουν ανά γκρουπ οι προπο-
νήσεις εάν το επιθυμούν και οι παίκτες και ο 
δεύτερος πως είναι πιθανό να μην μπορούν 
όλες οι ομάδες να ανταποκριθούν στο υγει-

ονομικό πρωτόκολλο που έχει θεσπιστεί.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το διοικητικό συμβούλιο της Super League 
2 κατά τη σημερινή συνεδρίαση του απο-
φάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος 
του Απόλλωνα Σμύρνης), όπως υποβάλ-
λει αίτημα στον Υφυπουργό Αθλητισμού 
Λευτέρη Αυγενάκη για την έναρξη ατομι-
κών προπονήσεων των ομάδων της Super 
League 2:
«Αιτούμαστε όπως στην απόφαση με την 
οποία παρέχετε το δικαίωμα συμμετοχής σε 
ατομικές προπονήσεις, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που θέσατε, των ποδο-
σφαιριστών της Super League 1, να συμπε-
ριληφθούν και οι ποδοσφαιριστές της Super 
League 2, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν 

και οι ΠΑΕ δύνανται να ανταποκριθούν στο 
υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θέσατε 
και πρέπει να τηρείται».

ΑΕ Καραϊσκάκης: Τηλεδιάσκεψη 
με φόντο την αναδιάρθρωση
Πρόσφατα οι ομάδες της SL2 αποφάσισαν 
να καταθέσουν αίτημα για επιστροφή στις 
προπονήσεις στα πρότυπα της SL, όπως και 
έπραξαν καθώς το απέστειλαν στον Λευ-
τέρη Αυγενάκη. Όμως την ίδια στιγμή φαί-
νεται πως εξετάζουν και άλλες παραμέτρους 
και σε αυτό το πλαίσιο η ΑΕ Καραϊσκάκης 
ζήτησε από τον Λεωνίδα Λεουτσάκο, πρό-
εδρο της διοργανώτριας αρχής,  την διεξα-
γωγή τηλεδιάσκεψης μεταξύ των ομάδων 
της κατηγορίας, με φόντο ενδεχόμενη ανα-
διάρθρωση των κατηγοριών.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
«H κρίση που αντιμετωπίζει το ελληνικό 
ποδόσφαιρο είναι πρωτοφανής για όλους 
μας, ενώ για την αντιμετώπισή της πρέπει να 
ήμαστε όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι, 
αν επιθυμούμε την πρόοδο του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Φρονούμε ότι ενόψει της 
προρρηθείσης κρίσεως υφίσταται η κατάλ-
ληλη χρονική συγκυρία η επαγγελματική 
κατηγορία της Sl2, να αποτελέσει έναν ισό-
τιμο συνομιλητή στο τραπέζι του διαλόγου 
των ομάδων. Φρονούμε δε ότι μία δυνατή, 
αξιόπιστη και οικονομικά βιώσιμη δεύτερη 
επαγγελματική κατηγορία αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου στη χώρα μας, όπως λειτουργεί με 

επιτυχία σε όλη την Ευρώπη.
Η θέση μας είναι λοιπόν ότι στην περίπτωση 
που συμφωνήσουμε ομόφωνα για την ανα-
διάρθρωση, οι δυο επαγγελματικές κατη-
γορίες SL1 και SL2 πρέπει να έχουν από 16 
ομάδες με κεντρική διαχείριση των τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων και κλειστό τριετές 
συμβόλαιο.
Ως εκ των άνω, αιτούμαστε όπως συγκαλέ-
σετε άμεσα τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό 
θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση του 
ελληνικού ποδοσφαίρου».

Ο Πανταζής θέλει να πάρει την 
Καβάλα!
Ο ΛΕ.ΠΑ. ενδέχεται να εμπλακεί εκ νέου στο 
χώρο του ποδοσφαίρου και να αναλάβει τα 
«ηνία» των «αργοναυτών».
Ο Λευτέρης Πανταζής εκτός από πετυχημέ-
νος τραγουδιστής είναι και γνωστός ποδο-
σφαιρόφιλος. Αλλωστε στο παρελθόν δια-
τέλεσε πρόεδρος του Πανιωνίου και μιλώ-
ντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ δεν απέκλεισε το ενδε-
χόμενο να εμπλακεί εκ νέου στο χώρο, 
αυτή τη φορά για λογαριασμό της Καβάλας. 
«Αν την πάρω, γιατί το σκέφτομαι πλέον 
σοβαρά,  θα την πάω Σούπερ Λιγκ. Θα έχω 
μαζί μου τον αγαπημένο μου φίλο Παύλο 
Δερμιτζάκη και όλο τον λαό της Καβάλας. 
Θα δούμε τι θα γίνει, είμαστε ακόμη στην 
αρχή, αλλά πιστεύω σε καλό δρόμο…», 
δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι «αργοναύτες» 
συμμετέχουν φέτος στο πρωτάθλημα της 
Football League.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
SL2: «Προπονήσεις εάν το επιθυμούν οι παίκτες»

αθλητικά
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Η ισπανική ομοσπονδία και η 
Liga συμφώνησαν στις πέντε 
αλλαγές κάθε ματς με την 
επιστροφή της δράσης μέχρι 
τέλος της σεζόν. Την Παρασκευή 
(8/5) τίθεται προς έγκριση η 
πρόταση.

T
ην Παρασκευή (8 /5)  τ ίθ ε τα ι 
προς έ γκριση η πρόταση 
γ ια πέν τ ε αλ λαγέ ς σε 
κάθε ματς (από τρεις 

που ισχύει μέχρι τώρα) με 
την επιστροφή της ποδο-
σφαιρικής δράσης στην Ι-
σπαν ία όπως συμφώνη-
σαν το απόγευμα της Πέ-
μπτης (7/5) η ομοσπονδία 
(RFEF )  και  η διοργανώτρια 
αρχή του πρωταθλήματος (La 
Liga).
Οι πέντε αλλαγές θα γίνονται σε τρία 
μόνο χρονικά σημεία της αναμέτρησης 
γ ια να αποφευχθούν οι υπερβολικές 
καθυστερήσεις. Η πρόταση για τον νέο 
κανον ισμό συμφωνήθηκε μπροσ τά 

σ τ ις νέε ς συνθήκε ς που επικρατούν 
και με γνώμονα την υγεία των ποδο-
σφαιρισ τών μετά από το μεγάλο διά-
στημα αποχής από δράση λόγω κορο-
νοϊού και φυσικά ν’ αποφευχθούν οι 
τραυματισμοί. 
Το μέ τρο της αύξησης των αλ λαγών 
από τρε ις  σε πέν τ ε προτάθηκε από 
τη F IFA και έ χε ι αξ ιολογηθεί θε τ ικά 
αρχικά από το IFAB, αρμόδιο όργανο 

για την αλλαγή των κανονισμών. 
Μένει να εγκριθε ί, ωσ τόσο, 

κ ι  από τη Διαιτητ ική Επι-
τροπή της ισπανικής ομο-
σπονδίας.
Ο Ιταλός αρχ ιδιαιτητής, 
Νίκολα Ρ ι τσόλι,  αποκά-
λυψε το πρωί της Πέμπτης 

(7/5) πως η FIFA θα εγκρί-
ν ε ι  τ ι ς  πέ ν τ ε  αλ λαγέ ς  κα ι 

πως στο VAR θα υπάρχουν τρία 
άτομα.
Τα αποτ ε λέσματα των παικ τών της 
Μπαρτσελόνα δόθηκαν στην δημοσιό-
τητα την Πέμπτη και κανένας από τους 
παίκ τε ς και το προσωπικό δεν ε ίναι 
θετικός στον κορωναϊό.

T
α περισσότερα πρωταθλήματα της 
Ευρώπης θα επανεκκινήσουν μέσα 
στον Ιούνιο έστω και μετ’εμποδί-
ων λόγω κορονοιού, όμως η Γαλλία 

δεν είναι μέσα σε αυτά.
Η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να 
διακοπεί κάθε αθλητική δραστηριότητα 
μέχρι τον Σεπτέμβριο και έτσι η διοργα-
νώτρια ποδοφαιρική αρχή ανακοίνωσε το 
πρόωρο φινάλε στις δύο πρώτες επαγγελ-
ματικές κατηγορίες.
Μεγάλες κερδισμένες ήταν η Παρί, που 
πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα την τελευ-
ταία οκταετία, καθώς επίσης και η Μαρ-
σέιγ και Ρεν που εξασφάλισαν έξοδο στο 
Champions League, ενώ μεγάλες χαμένες 
ήταν η Τουλούζ που υποβιβάστηκε μετά 
από 17 σερί χρόνια στη μεγάλη κατηγο-
ρία αλλά και η Λιόν.Οι «λιονέ», που σάρω-
σαν στους τίτλους την πρώτη δεκαετία 
του 21ου αιώνα, έμειναν στην 7η θέση 
και αποκλείστηκαν από τα ευρωπαϊκά 
Κύπελλα για πρώτη φορά μετά από 23 
χρόνια, με τις αντιδράσεις τους να είναι 
έντονες κατά της απόφασης.
Χαρακτηριστικά τα λόγια του Ζαν-Μισέλ 
Ολά στην «Equipe», με τον πρόεδρο της 
Λιόν να κάνει λόγο για οικονομική κατα-
στροφή του πρωταθλήματος και να απει-

λεί με μηνύσεις.
«Δέκα χώρες αποφάσισαν να ξαναρ-
χίσουν, εμείς είμαστε σε λάθος δρόμο, 
όμως ίσως να μην είναι πολύ αργά να 
δοκιμάσουμε την αλλαγή. Έχουμε περι-
θώριο μέχρι τα τέλη Αυγούστου και ίσως 
τις αρχές Σεπτεμβρίου για να τελειώσουμε 
το πρωτάθλημα.Έχω κάνει έναν μικρό 
υπολογισμό, οι οικονομικές απώλειες για 
το γαλλικό ποδόσφαιρο είναι της τάξης 
των 700.000.000 ευρώ εξαιτίας αυτής 
της απόφασης. Την προηγούμενη σεζόν, 
το πρωτάθλημα έφερε 409.000.000 
ευρώ από οικονομικούς συνεργάτες και 
χορηγούς.Η απώλεια από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα είναι 250 με 300 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Οι απώλειες από τα εισιτήρια 
είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Οι απο-
φάσεις που πάρθηκαν μπορεί να οδηγή-
σουν το γαλλικό ποδόσφαιρο σε μία κατα-
στροφική κατάσταση», τόνισε ο ισχυρός 
άνδρας της Λιόν, για να προσθέσει τα 
εξής:
«Η Λιόν επιφυλάσσεται για το δικαιώμά 
της να καταθέσει ένσταση κατά της από-
φασης για το πρόωρο φινάλε στο πρω-
τάθλημα και να ζητήσει αποζημίωση, 
επειδή η ζημιά για το σύλλογο είναι αρκε-
τές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».

Ολά: «Παίζουν όλοι εκτός 
από την Ligue 1, πεθαίνει το 
γαλλικό ποδόσφαιρο»

Iσπανία: Προς έγκριση οι πέντε 
αλλαγές μέχρι τέλος της σεζόν

Μπάγερν: Νέος βοηθός 
προπονητή ο Κλόζε

Μ
ετά από τέσσερα χρόν ια 
ως παίκτης της Μπάγερν 
και δύο ως προπονητής 
στα τμήματα υποδομής, ο 

Μίροσλαβ Κλόζε είναι πλέον ο άμε-
σος συνεργάτης του Χάνσι Φλικ στην 
πρώτη ομάδα των Βαυαρών.
O Μίροσλαβ Κλόζε θα ε ίναι ο νέος 
βοηθός του Χάνσι Φλικ στην τεχνική 
ηγεσ ία της Μπάγερν Μονάχου, με 
τους πρωταθλητές Γερμανίας να ανα-
κοινώνουν επίσημα την Πέμπτη (7/5) 
τη συμφωνία μαζί του μέχρι το 2021.
Αυτό ε ίναι το επόμενο βήμα σ την 
κα ρ ι έ ρ α  μ ο υ  ω ς  π ρ ο π ο ν η τ ή ς», 
δήλωσε με ταξύ άλλων ο 41χρονος 
Κλόζε, που στο παρελθόν έχει φορέ-
σει για τέσσερις σεζόν τη φανέλα της 
Μπάγερν ως ποδοσφαιρισ τής ενώ 
ήταν και τεχνικός της ομάδας Κ-17 της 

Μπάγερν τα δύο τελευταία χρόν ια, 
αφότου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά 
του παπούτσια το 2016.
«Ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλο 
από τη συνύπαρξή μας σ την εθνική 
ομάδα της Γερμανίας και έχουμε εμπι-
σ τοσύνη ο ένας σ τον άλλο τόσο σε 
επαγγελματ ικό όσο και σε προσω-
πικό επίπεδο», πρόσθεσε ο Κλόζε 
γ ια τον Χάνσι Φλικ, που ήταν μέλος 
στο τεχνικό επιτελείο των πάντσερ το 
2014 όπου ο Κλόζε πανηγύρισε ως 
παίκτης το Μουντιάλ.
Υπενθυμίζε ται πως εκτός της Μπά-
γερν, ο Κλόζε είχε αγωνιστεί και στις 
Κάιζ ερσλαουτερν, Βέρν τερ Βρέμης 
και Λάτσιο ενώ είναι επίσης ο πρώτος 
σκόρερ σ την ισ τορία της Γερμανίας 
με 71 γκολ σε 137 ματς, από το 2001 
μέχρι το 2014.

Η 
αθλητική δράση στη Μεγάλη 
Βρετανία έχει «παγώσει» από 
τις 13 Μαρτίου (αφορμή αποτέ-
λεσε το θετικό δείγμα του Μικέλ 

Αρτέτα), εσχάτως όμως εντείνονται οι διερ-
γασίες για επιστροφή στα γήπεδα. 
Η Premier League και οι ομάδες της συνεχί-
ζουν τις διεργασίες προκειμένου να οριστι-
κοποιηθεί το πλάνο επιστροφής στα γήπεδα 
για προπονήσεις και αγώνες (πάντα κεκλει-
σμένων των θυρών), την ώρα που άπαντες 
περιμένουν τις ανακοινώσεις -εντός των 
προσεχών ημερών- από τον Μπόρις Τζόν-
σον. Πέραν όλων των άλλων (γήπεδα, ημε-
ρομηνίες, τρόπος διεξαγωγής), στην Premier 
League εξετάζουν ενδελεχώς τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν οι ενα-

πομείναντες αγώνες του πρωταθλήματος -το 
αυτό ισχύει επίσης για την Championship. 
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει τις 
τελευταίες ημέρες, υπάρχει ορατό ενδεχό-
μενο να μεταδοθούν κάποιοι από τους αγώ-
νες μέσω του YouTube.
Υπό τον φόβο του συνωστισμού σε καφετέ-
ριες και παμπ, στη Μεγάλη Βρετανία εμφα-
νίζονται θετικοί σε ένα τέτοιο πλάνο ειδικής 
ανάγκης προκειμένου να μπορούν όλοι να 
δουν κάποιους αγώνες από το σπίτι τους. 
Έτσι, στο τραπέζι έχει πέσει η μετάδοση 
των 45 από τους 92 εναπομείναντες αγώ-
νες μέσω κάποιου «ελεύθερου» καναλιού 
ή πλατφόρμας. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται 
να συμβεί επίσης με την Championship, 
στην οποία εκκρεμούν 108 αναμετρήσεις.

Premier League: Θέλει 
επιστροφή με τρία ματς τη μέρα 
και 45 αγώνες στο YouTube
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 Ο ΚΟΑ τάχθηκε και τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης των 
αθλητικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, πάντοτε υπό τις 
οδηγίες των ειδικών και του Υπουργείου Υγείας, τονίζει στο 
ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης, 

σημειώνοντας πως το μόνο που ενδιαφέρει τον ΚΟΑ είναι το καλό 
και η πρόοδος του αθλητισμού.
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ρωτήθηκε για το πώς θα διεξάγονται οι ομα-
δικές προπονήσεις από τις 18 Μαΐου, και πώς θα λειτουργήσουν 
τα γυμναστήρια μετά τις 9 Ιουνίου, και απάντησε πως όλα αυτά θα 
αποφασιστούν εν καιρώ, ανάλογα και με τις εξελίξεις της πανδη-
μίας. Όπως πρόσθεσε, και ο ΚΟΑ αναμένει από την Κυβέρνηση, 
το Υπουργικό Συμβούλιο και τους επιστήμονες να καθορίσουν πιο 
συγκεκριμένες οδηγίες ως προς τη λειτουργία των γυμναστηρίων 
και την διεξαγωγή των προπονήσεων. Όλα εξαρτώνται, όπως είπε, 
από τις εξελίξεις, ενώ σημείωσε πως υπάρχει ακόμα χρόνος μπρο-
στά μας για να διευθετηθούν όλα αυτά.
Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τη σταδιακή επανέναρξη των 
αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα επόμενα βήματα του 
Οργανισμού κατά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ο 
κ. Μιχαηλίδης είπε πως το γεγονός ότι από τη περασμένη Δευτέρα, 
έχουμε αρχίσει δειλά δειλά την επανεκκίνηση του αθλητισμού, 
έστω και για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων σε πρώτο στάδιο, 
και  είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ως η Ανώτατη Αρχή του αθλητισμού στην Κύπρο, ο ΚΟΑ, ανέφερε 
στη συνέχεια ο κ. Μιχαηλίδης, ενδιαφέρεται για όλα τα αθλήματα, 
και ως εκ τούτου είναι βρίσκεται σε στενή επαφή με το Υπουργείο 
Υγείας, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας, για κάθε 
βήμα που γίνεται. Πρόσθεσε πως παρακολουθεί την όλη κατά-
σταση και προβαίνει σε εισηγήσεις για την ομαλή επανέναρξη του 
αθλητισμού σε όλο του το φάσμα.
Αναφερόμενος στη σύσκεψη που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο, 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως 
αυτό που είχε πει στον Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ότι η ανακοί-
νωση του για επανέναρξη του αθλητισμού από τις 4 Μαΐου ήταν 
«μουσική στα αυτά μας».
«Ο αθλητισμός έχει μια μαγική αύρα και δίνει ψυχολογική τόνωση 
στη χώρα και στους πολίτες», είπε και διέψευσε κατηγορηματικά 
φήμη που είχε ακουστεί ότι ο ΚΟΑ ήταν εναντίον στο να ξεκινή-
σουν οι αθλητικές δραστηριότητες. 
«Ο ΚΟΑ είναι υπέρ της επανεκκίνησης του αθλητισμού ΄με τα 
χίλια΄, πάντοτε λαμβάνοντας τα μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί, 
και δεν έχει καμία σκοπιμότητα. Ο ΚΟΑ προΐσταται του αθλητι-
σμού αλλά δεν κάνει αθλητισμό. Ούτε ομάδα έχει, ούτε ομοσπον-
δία, ούτε σωματείο, ούτε ακαδημία, ούτε κανένα συμφέρον έχει. 
Απλώς νοιάζεται για το καλό και την πρόοδο του αθλητισμού», 
τόνισε.

Η ΚΟΠ άρχισε την καταβολή μισθών σε ποδοσφαι-
ριστές της Β’ Κατηγορίας
Η ΚΟΠ υλοποιώντας προηγούμενη απόφαση της, άρχισε τη διαδι-
κασία της καταβολής μισθών σε ποδοσφαιριστές των ομάδων που 
συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας.
 Τα χρήματα που δίνονται στους ποδοσφαιριστές, προέρχονται από 
κονδύλια που έχουν να λαμβάνουν οι ομάδες τους από την ΚΟΠ.
 Οι πρώτες προσωπικές επιταγές παραδόθηκαν από τον Οικονο-
μικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανδρέα Μωριά.

 Εν αναμονή της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της ΚΟΠ, βρίσκονται όλοι όσοι 
ασχολούνται με το κυπριακό ποδόσφαιρο, 
ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, 
εταιρείες χορηγοί και κυρίως οι φίλαθλοι 
των ομάδων. Οι πιθανότητες ωστόσο για 
την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης για 
ολοκλήρωση της σεζόν, φαίνεται να είναι 
λιγότερες από αυτές της διακοπής.
 

Μ
έχρι σήμερα, και μετά τη τηλεδιάσκεψη 
των Προέδρων των σωματείων που βρί-
σκονται στην πρώτη εξάδα του πρωτα-
θλήματος και αποτελούν 

το γκρουπ που διεκδικούν τον τίτ-
λο, δεν διαφαίνεται να υπάρχει 
κοινή γραμμή για την επανέ-
ναρξη της αγωνιστικής δρά-
σης.
Η Κυβέρνηση μπορεί να έχει 
δώσει το πράσινο φως για την 
επανέναρξη μετά τις 9 Ιουνίου, 
αν όλα πάνε καλά σε σχέση με 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού και την ελάφρυνση των μέτρων, ωστόσο 
οι περισσότερες από τις διοικήσεις των ομάδων φαί-

νονται να τηρούν μια στάση επιφυλακτική, αν όχι και 
αρνητική, για την επιστροφή στα γήπεδα τον Ιούνιο.
Από τις ομάδες της πρώτης εξάδας, μόνο η Ανόρθωση 
και η ΑΕΚ έχουν εκφράσει την ξεκάθαρη θέση για επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. Από 
την άλλη, η στάση του ΑΠΟΕΛ για ίσες πιθανότητες 
για επανέναρξη και για ανοικτά σενάρια ως προς την 
διακοπή ή όχι του πρωταθλήματος αναλόγως των εξε-
λίξεων, η παρόμοια θέση του Απόλλωνα, η ουδέτερη 
στάση της Ομόνοιας με τις παράλληλες προϋποθέσεις 
που θέτει για την επανέναρξη, και η σχεδόν αρνητική 
στάση της ΑΕΛ, έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα που 
ευνοεί πιο πολύ την διακοπή παρά τη συνέχιση των 
αγώνων.
Πάντως σε περίπτωση που υπάρξει επανεκκίνηση 
της αγωνιστικής δράσης, οι αγώνες θα ξεκινήσουν 

μετά τις 9 Ιουνίου, με το πιθανότερο σενάριο να 
είναι το Σαββατοκύριακο 13 με 14 Ιουνίου και την 
ολοκλήρωση τους το Σαββατοκύριακο 18 με 19 
Ιουλίου.
Με αυτό τον τρόπο η ΚΟΠ θα τηρήσει και τις 
προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΟΥΕΦΑ για ολο-

κλήρωση των πρωταθλημάτων μέχρι τις 20 Ιου-
λίου στις χώρες που είναι από την 16η θέση και κάτω 

του πίνακα.
Καθοριστική σημασίας θα είναι η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΚΟΠ, η οποία μπορεί ακόμη να μην 

έχει καθοριστεί, ωστόσο αυτή αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί είτε στα τέλη αυτής 
της εβδομάδας είτε αρχές της επόμενης.

Μασιάς:«Οτιδήποτε άλλο από 
την διακοπή του πρωταθλήματος 
θα είναι ρίσκο»
Ο Δημήτρης Μασιάς πήρε θέση για τα 
τεκταινόμενα στο κυπριακό ποδόσφαιρο 
και τονίζει πως οτιδήποτε άλλο από την 
διακοπή των πρωταθλημάτων θα είναι 
ρίσκο για την υγεία όλων μας.
 Δείτε την ανάρτηση του Δημήτρη Μασιά:
 «Έχουμε βάλει την υγεία πάνω από το 
συμφέρον μας !! Έχουμε δώσει την συγκα-
τάθεσή μας για άμεση διακοπή του πρωτα-
θλήματος, ότι δήποτε άλλο θα είναι μεγάλο 
ρίσκο για την υγεία όλων μας !! Μας πλη-
γώνει που φτάσαμε τόσο κοντά στην 
άνοδο και το θελουμε παρά πολύ όλοι μας, 
όμως οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να 
διεκδικήσουμε στο γήπεδο αυτό που μας 
αξίζει !! Ευχόμαστε η κοπ και η Πολιτεία 
να κάνουν αυτό που πρέπει για το καλο και 
την υγεία όλων μας !! Μένουμε σπίτι !!!».

αθλητικά

Καθοριστική η Γενική Συνέλευση, 
λίγες οι πιθανότητες επανέναρξης

«Ο ΚΟΑ είναι υπέρ της 
επανεκκίνησης του 
αθλητισμού»
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Λιόλιος: «Έτσι θα είμαι υποψήφιος 
στις εκλογές της ΕΟΚ!»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος του Προμηθέα Πάτρας μίλησε για πρώτη φορά για την 
υποψηφιότητά του στις εκλογές της ΕΟΚ, όπως επίσης και για το «αύριο» του ελληνικού 
μπάσκετ μετά την έξαρση της πανδημίας.  

Σ
υγκεκριμένα παραχώρησε συνέντευξη στην 
ΕΡΑ ΣΠΟΡ όπου τόνισε αρχικά: «Έχει δη-
μιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα όπως σε ό-
λες τις λίγκες λόγω του κορονοϊού. Απότο-

μη διακοπή στα πάντα. Ως ΕΣΑΚΕ έχουμε πάρει α-
ποφάσεις και τις πήραμε εγκαίρως γιατί βλέπαμε τι 
ερχόταν. Δικαίως αποφασίσαμε να σταματήσει το 
πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει με τον 
πρωταθλητή και τους υποβιβασμούς είναι κάτι που 
θα πρέπει να αποφασιστεί στο επόμενο Δ.Σ. βλέ-
ποντας τις απόψεις όλων των ομάδων. Ο ΕΣΑΚΕ εί-
ναι συλλογικό όργανο και παίρνουμε αποφάσεις ως 
σύνολο. Υπάρχει θέμα σε περίπτωση που δεν πέ-
σουν ομάδες, κάτι που συμβαίνει σε πολλά πρωτα-
θλήματα. Αν τελικά δεν υποβιβαστούν ομάδες και 
την ίδια ώρα η ΕΟΚ αποφασίσει να ανεβάσει ομά-
δες στην Basket League με κριτήριο το οποίο 
δεν γνωρίζω και είναι πρώτα δικό της θέ-
μα, είναι αδιανόητο του χρόνου να υ-
πάρχει πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Α-
δύνατον. Θα κληθούμε ως ΕΣΑΚΕ να 
λύσουμε αυτό το θέμα και να δούμε 
τι θα γίνει του χρόνου. Προς το πα-
ρόν έχουν κλείσει τα πάντα και δεν 
λειτουργεί τίποτα. Ούτε καν οι ΚΑΕ. 
Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Δεν επι-
τρέπεται να λειτουργούμε.»
Για τη μείωση των εσόδων: «Αυτη τη 
στιγμή έχουμε Μάιο και το νέο πρωτάθλημα 
θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όμως ακόμα 
δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτο και 
είναι κάτι που θα φανεί τους επόμενους μήνες. Θα 
έχουμε να παίξουμε τότε; Θα επιτρέπεται; Αυτη τη 
στιγμή δεν επιτρέπεται. Η κατάσταση είναι βλέπο-
ντας και κάνοντας. Όλος ο κόσμος έτσι κινείται και 
σε όλα τα επίπεδα. Είναι δεδομένοι ότι τα μπάτζετ 
την επόμενη χρονιά θα είναι μειωμένα. Για ολους. 
Και όποιος δεν το κάνει, προκαλεί! Η κοινωνία μας 
θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο. Εκεί θα πρέ-
πει να σταθούμε αρωγοί. Δεν είναι πόσα χρήματα 
μπορεί να χαλάσει αλλά και αν επιτρέπεται να χαλά-
σει τόσα χρήματα. Είναι πολύ αισιόδοξο να υπάρ-
ξει μείωση 50%. Το πιο πιθανόν είναι να παίξουμε 
χωρίς θεατές. Οπότε μείωση εσόδων. Από εκεί 
και πέρα έχουν πληγεί οι εταιρείες και οι χορηγοί 
θα μειώσουν όσα δίνουν. Θεωρώ ότι τους χορη-
γούς θα τους ψάχνουμε με το ντουφέκι από εδώ και 
πέρα. Πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι την επό-
μενη ημέρα ώστε τα μπάτζετ να είναι πραγματικά 

μπάτζετ. Αληθινά χρήματα.»
Για τα κριτήρια συμμετοχής στο πρωτάθλημα: «Ως 
ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια. Να 
δούμε ότι οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα και 
τη δυναμική να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα. 
Υπάρχει ένα γερμανικό μοντέλο το οποίο πιστέυω 
πολύ. Οποιαδήποτε ομάδες θέλει να συμμετάσχει σε 
επαγγελματικό πρωτάθλημα θα πρέπει αποδεδειγ-
μένα από πριν να έχει τα έσοδά της. Είτε υπογεγραμ-
μένες συμφωνίες χορηγών, είτε χρήματα που είναι 
σε ταμείο. Αυτό δίνει ένα μπάτζετ σε μια ομάδα και 
βάσει αυτού θα επιτρέπεται να κάνει μεταγραφές και 
οτιδήποτε άλλο. Στην Γερμανία πέντε ομάδες σκέ-
φτονται να μην κατέβουν. Γιατί δεν έχουν από τώρα 
υπογεγραμμένες συμφωνίες χορηγών. Το να λέμε 
ότι έχουμε επαγγελματικό μπάσκετ και στην πράξη 

να μην το έχουμε, προτιμώ να μην το έχουμε! 
Παρά να έχουμε ένα ψεύτικο επαγγελμα-

τικό μπάσκετ. Ή θα λύσουμε τα προ-
βλήματα ή θα συνεχίσουμε να λέμε 
ψέμματα».
Για τη δική του υποψηφιότητα στις 
εκλογές της ΕΟΚ την οποία ανακοί-
νωσε πρώτη φορά και το σχέδιο 
Μάρσαλ: «Εγώ όσα θα αναφέρω τα 

έχω μετρημένα και κοστολογημένα, 
αφού μπορεί να είμαι οραματιστής και 

ενίοτε ρομαντικός, όμως, είμαι τεχνοκρά-
της. Το μπάσκετ θέλει ένα σχέδιο Μάρσαλ για 

τα δύο επόμενα χρόνια, πιθανότατα και τέσσερα, 
για να επιβιώσουν τα σωματεία. Εγώ θα το παρου-
σιάσω, όπως επίσης και τα 17 άτομα που θα θέλω 
μαζί μου συνυποψήφιους, παράγοντες από όλη την 
Ελλάδα,  για να τρέξουμε αυτό το πλάνο αν μας εμπι-
στευτούν. Αν δω ότι τυγχάνει αποδοχής, τότε θα 
είμαι υποψήφιος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 
θα είμαι, εννοείται ότι τα σωματεία είναι ελεύθερα 
να αποφασίσουν, μπορεί να τους αρέσει να συνε-
χίσει να κυλάει η κατάσταση όπως είναι σήμερα. 
Στην Ελλάδα λοιπόν, υπάρχουν περί τα 550-600 
σωματεία, πραγματικά σωματεία γιατί υπάρχουν 
και πολλά “σφραγίδες” που εννοείται ότι δεν θα 
πάρουν τίποτα.Το 60% του προϋπολογισμού της 
ομοσπονδίας πρέπει να πάρει σε αυτά για τα επό-
μενα δύο, αν όχι και τέσσερα χρόνια. Από Α2 μέχρι 
και Γ’ Εθνική μια επιχορήγηση της τάξης 8-10 χιλιά-
δες ευρώ, για όλα τα σωματεία των τοπικών μια επι-
χορήγηση μέχρι 5.000 ευρώ και μια επιχορήγηση 
έως 3.000 ευρώ για όλες τις ενεργές ακαδημίες».

Συνάντηση διοίκησης-
Καμπερίδη και συζήτηση για 
τους Έλληνες

Η 
πρώτη συνάντηση των με-
λών της διοίκησης της ΚΑΕ 
Άρης με τον Σάββα Καμπε-
ρίδη εμπεριέχει συζήτηση 

(περισσότερο) φιλολογικού χαρα-
κτήρα λόγω της ρευστότητας της ό-
λης κατάστασης στους «κίτρινους». 
Αυτή τη στιγμή τα μέλη της υπη-
ρεσιακής διοίκησης της ΚΑΕ Άρης 
πατούν σε κινούμενη άμμο. Αυτό 
φάνηκε στο τελευταίο διοικητικό 
συμβούλιο όπου διατυπώθηκε έως 
και η σκέψη παράδοσης της διοίκη-
σης της ομάδας στον Δημήτρη Γου-
λιέλμο ο οποίος διατηρεί το 90% 
του πλειοψηφικού πακέτου των 
μετοχών. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, αποφασίστηκε να σταλεί 
επιστολή πρόσκλησης στον μεγα-
λομέτοχο της ΚΑΕ ούτως ώστε να 
παρευρεθεί στο επόμενο διοικη-
τικό συμβούλιο της εταιρίας για 
να εκφράσει τις απόψεις του για το 
μέλλον αυτής. Είναι προφανές ότι 
ούτε ο νυν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει 
την πρόθεση ενασχόλησης της ομά-
δας, αυτό διευκρίνισε σε τηλεφω-
νικές επικοινωνίες που προηγήθη-
καν, πολλώ δε μάλλον της χρημα-
τοδότησής της. Πρέπει όμως να κοι-
νοποιήσει τις αποφάσεις του σχε-
τικά με τις μετοχές. Εντός του δ. σ. 
εκφράζονται αντίθετες απόψεις για 
τον τρόπο διαχείρισης της κατάστα-
σης. Υπάρχουν οι φωνές που σημει-
ώνουν ότι θα πρέπει να ζητηθούν 
οι μετοχές από τον κ. Γουλιέλμο με 
σκοπό να μεταβιβαστούν ισότιμα 
σε εννιά φυσικά πρόσωπα (εφόσον 
το δεχθεί ο μεγαλομέτοχος), αλλά 
κι αυτές που κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου γιατί θα «κληρονομη-
θούν» χρέη 4εκ. ευρώ σε μια εποχή 
όπου τα έσοδα περιορίζονται στο 
ελάχιστο.
Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί σε 
διοικητικό επίπεδο, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση και με τον Σάββα 
Καμπερίδη όπου κι έγινε μια πρώτη 
(φιλολογικού χαρακτήρα) συζή-
τηση επί του αγωνιστικού. Βασικός 
άξονας αυτής ήταν η ενίσχυση του 
ελληνικού στοιχείου, αυτό προβλέ-
πει εξάλλου και το πλάνο που κατέ-

στρωσε ο 43χρονος προπονητής. 
Ο τελευταίος θέλει την παραμονή 
των Λευτέρη Μποχωρίδη, Δημήτρη 
Φλιώνη των οποίων τα συμβόλαια 
τελειώνουν, αντιλαμβάνεται όμως 
ότι τουλάχιστον ο πρώτος είναι σχε-
δόν αδύνατο να παραμείνει. Παράλ-
ληλα συζητήθηκαν περιπτώσεις 
Ελλήνων από την ελληνική αγορά 
όπως του Μιχάλη Λούντζη και 
του Χάρη Γιαννόπουλου, ωστόσο, 
ουσιαστική κουβέντα δεν μπορεί 
να γίνει στην παρούσα φάση. Γιατί, 
εκτός του ότι είναι ρευστά τα οικο-
νομικά δεδομένα της ΚΑΕ Αρης 
και του ότι παραμένει αμφίβολο το 
ποιος θα διοικήσει την ερχόμενη 
σεζόν, κανείς δεν μπορεί να γνω-
ρίζει το επίπεδο επίδρασης που θα 
έχει η οικονομική κρίση στα κασέ 
των παικτών.

Πρώτη συζήτηση του Άρη 
με Μποχωρίδη και Φλιώνη
Συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης 
και του τεχνικού επιτελείου του Άρη 
είχαν χθες οι Λευτέρης Μποχωρί-
δης, Δημήτρης Φλιώνης στους οποί-
ους εκφράστηκε η επιθυμία ανανέ-
ωσης της συνεργασίας, αλλά θα 
πρέπει να προηγηθεί η καταβολή 
των οφειλόμενων για να γίνει ουσι-
αστική συζήτηση.
Επίσημη πρόταση δεν θα μπο-
ρούσε να κατατεθεί από την πλευρά 
της ομάδας καθώς ακόμη δεν έχουν 
διευκρινιστεί πολύ ουσιαστικά 
πράγματα, όπως για παράδειγμα το 
κατά πόσο θα διατηρηθεί η τωρινή 
διοίκηση μετά τη λήξη της θητείας 
της (στις 5/7/2020), αν θα αποκτή-
σει το πλειοψηφικό πακέτο των 
μετοχών (αυτό θα εξαρτηθεί από 
τη συνάντηση που θα πραγματο-
ποιηθεί με τον Δημήτρη Γουλιέλμο) 
και φυσικά ο οικονομικός προϋπο-
λογισμός για την ερχόμενη σεζόν. 
Στις εκκρεμότητες που υπάρχουν 
συμπεριλαμβάνονται και οι υπο-
χρεώσεις της ΚΑΕ απέναντι στους 
δύο αθλητές οι οποίες αφορούν και 
την αγωνιστική περίοδο 2018-19, 
πέραν ασφαλώς των φετινών χρη-
μάτων.
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