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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Οι χειρότεροι 

άγνωστοι 

είναι εκείνοι 

που κάποτε 

τους ήξερες 

καλά.

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ

Ε
υγενικά μου φιλαράκια αναγνώ-

στες κι αναγνώστριες απ’ το Τορό-

ντο αλλά και απ’ όλον τον πλανήτη 

Γη που διαβάζετε την Hellas News 

και μας στέλνετε υπέροχα σχόλια 

που ανεβάζουν και εμένα και τους 

αξιόλογους συνεργάτες μου, τη διάθεση να ψαχνό-

μαστε περισσότερο κάθε ημέρα για να σας φέρ-

νουμε νέα που θα είναι αξιοπρόσεκτα και χρήσιμα 

για να γεμίζουν την ημέρα και τις γνώσεις σας.

Σήμερα, θέλω να γράψω δύο λόγια για μια κατηγο-

ρία ανθρώπων που έχουν κάτι ξεχωριστό που φαί-

νεται ότι είναι καλό και τους κάνει αρεστούς αλλά, 

έχοντας πολλά παραδείγματα στην δημοσιογρα-

φική πορεία, στο τέλος ΕΜΠΛΕΞΑΝ.

Λοιπόν, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων τη συνα-

ντάτε σ’ όλα τα επίπεδα κοινωνικών και πολιτικών 

αξιών και είναι αυτοί κι αυτές που θέλουν να τα 

έχουν με όλους καλά, δηλαδή να είμαστε αρεστοί 

σ’ όλους. Ε, λοιπόν, με την δική μου ταπεινή γνώμη, 

αυτό δεν μπορεί να γίνει ΠΟΤΕ.

Γιατί στο τέλος, θα βρεθείς μπλεγμένος και μόνος 

σου.

Κάνοντας μια συζήτηση με κάποιον που σου εξι-

στορεί τις απόψεις του και δεν συμφωνείς αλλά τον 

κολακεύεις για να μην τον στεναχωρήσεις και τον 

χάσεις ως φίλο ή γνωστό, Ε, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!

Ή Παναθηναϊκός, ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ κοκ, δεν 

μπορείς να είσαι λίγο απ’ όλα. Είσαι Ν. Δημοκρατία, 

ή ΠΑΣΟΚ, ή ΚΚΕ. Δεν μπορείς να είσαι λίγο απ’ όλα. 

Δεν μπορείς να είσαι ολίγον έγκυος.

Πρέπει λοιπόν να κατασταλάξουμε κάπου και να 

υποστηρίξουμε πολιτισμένα την γνώμη μας όταν 

είναι διαφορετική απ’ την γνώμη του συνομιλητή 

μας.

Στην καριέρα μου έχω δεκάδες παραδείγματα που 

βρέθηκε άνθρωπος που είχε πει άλλα στον ένα φίλο 

και άλλα στον άλλο για να τα έχει καλά και με τους 

δυο και όταν βρέθηκαν όλοι μαζί τους έχασε και 

τους δύο φίλους γιατί τους έλεγε ΝΑΙ σε πράγματα 

που δεν πίστευε και στο τέλος έμεινε μόνος του.

Το να υποστηρίζεις την γνώμη σου είναι ότι το πιο 

σωστό σε μια κοινωνία που θέλεις να ζεις και να 

ξεχωρίζεις. Οι καιροί άλλαξαν καλοί μου φίλοι 

και φίλες και αν προσπαθούμε όλοι να γινόμαστε 

πιο υπομονετικοί, συγκαταβατικοί, βλέποντας το 

ποτήρι μισογεμάτο. Να μην γινόμαστε αντιπαθητι-

κοί ξερόλες και να προσπαθούμε να είμαστε αγαπη-

τοί, όχι γιατί λέμε σε όλους ΝΑΙ αλλά γιατί έχουμε 

επιχειρήματα που άλλοι να μας καταλαβαίνουν και 

να μας θαυμάζου.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να παίρνουμε δημόσια 

θέση και στρατόπεδο ώστε να δίνουμε στίγμα ποιος 

ήμαστε τι θέλουμε και τι ζητάμε.

Να είσται πάντα καλά μέχρι την επόμενη φορά.

Ο φίλος σας,

Θανάσης Κ ουρτέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός



4 15 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ PUBLISHER
Athanasios Kourtesis

CANADIAN NEWS EDITOR
Christiana Qesko

LAYOUT ARTIST
Ilias Michailidis

ADVERTISING MANAGER
Athanasios Kourtesis

Γερμανικά ΜΜΕ για 
Ελλάδα: Πιο σταθερό από 
ποτέ το πολιτικό σύστημα 
στη χώρα

06

Το γηροκομείο στο Town 
Mount-Royal με πολλούς 
Έλληνες μολυσμένο 
100% με Κορωνοϊό

Ξεκίνησε το πρωί με 77000 
δολ. και το βράδυ 
χρωστούσε 9 εκατ.

Έκθεση-«βόμβα» στα χέρια 
της CIA: Η Κίνα έκρυβε την 
αλήθεια 

Τουρκία: Η λίρα πέφτει, οι 
διάδοχοι του Ερντογάν 
ετοιμάζονται

Super League: Play off στις 
7 Ιουνίου

FIFA: Ακυρώνεται το 
βραβείο «The Best», 
αμφίβολη η Χρυσή Μπάλα

SL 2: Θέλουν να υπάρξει 
δέσμευση επανεκκίνησης

«Δεν βλέπω τον λόγο να 
μην ξαναρχίσει το 
πρωτάθλημα…»

H FIBA ξεκίνησε 
καμπάνια για την 
επιστροφή στα παρκέ

Αρχαιολογική έκθεση στο Λούβρο του Άμπου Ντάμπι ετοιμάζουν Ελλάδα και Αραβικά Εμιράτα

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing 

all view-points and opinions. Manuscripts should be

addressed to the editor.

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

Κομισιόν: 8 
προειδοποιητικές 
επιστολές, 1 
αιτιολογημένη γνώμη και 
1 παραπομπή στο 
Δικαστήριο ΕΕ Κύπρο

Χαρδαλιάς: Πρόστιμα από 
5.000 - 20.000 ευρώ και 
λουκέτα για τις παραλίες

07
Αρχιεπίσκοπος 
Ελπιδοφόρος: Τιμούμε 
τους ανθρώπους που 
ρισκάρουν τη ζωή τους

08

09 Αποφάσεις-ανάσα από την 
Κομισιόν για τον τουρισμό

50

10

15

17

18

19

55

57

59

61

62

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ 16 ΜΑΪΟΥ 17 ΜΑΪΟΥ 18 ΜΑΪΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 21 ΜΑΪΟΥ

HIGH 20°C HIGH 17°C HIGH 13°C HIGH 14°C HIGH 15°C HIGH 17°C HIGH 19°C

POP 90% POP 10% POP 80% POP 70% POP 80% POP 30% POP 10%

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 Χριστιάνα Κιέσκου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σίμος Λεπτοκαρίδης,
Γιώργος Τσαντίλας,
Βασίλειος Πολυδούλης
Στηβ Θεοφάνους

ΓΡΑΦΕΙΑ
148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426



515 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Μητσοτάκης: Λάβαμε αποφάσεις πριν καν καταγραφεί το 
πρώτο κρούσμα κορωνοϊού

Ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμ-
μετείχε ως επίτιμος προσκεκλημένος και 
κεντρικός ομιλητής στην παγκόσμια σύνο-
δο της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας 

Boston Consulting Group (BCG) που πραγματοποιήθη-
κε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η πρόσκληση στον Πρωθυπουργό ήλθε ως αναγνώ-
ριση της προσπάθειας που κατέβαλε η Ελλάδα στη 
μάχη κατά του κορωνοϊού, τα αποτελέσματα της 
οποίας κατέστησαν τη χώρα μας θετικό παράδειγμα 
διεθνώς.
Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε 500 ηγετικά στε-
λέχη της BCG, μίλησε για την πρόκληση που συνι-
στά για όλο τον κόσμο ο κορωνοϊός και η αντιμετώ-
πισή του, καθώς και για τις επιπτώσεις που έχει στην 
Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια 
οικονομία.

«Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διπλή κρίση»
Στην αρχή της παρέμβασής του ο πρωθυπουργός ανα-
φέρθηκε στις εξελίξεις κατά τους τελευταίους μήνες. 
«Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια διπλή κρίση. Πολ-
λοί ξεχνούν ότι στις αρχές Μαρτίου αντιμετωπίσαμε 
μια δύσκολη γεωπολιτική πρόκληση, όταν η Τουρκία 
υλοποίησε την απειλή της να ωθήσει δεκάδες χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες και να τους ενθαρρύνει να 
περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα» τόνισε, θυμί-
ζοντας ότι μετά από δύο εβδομάδες έντασης κατέστη 
σαφές ότι «δεν θα επιτρεπόταν σε κανέναν να εισέλθει 
στην Ελλάδα υπό αυτούς τους όρους».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος σ την αντίδραση της 
Ελλάδας στην πανδημία του κορωνοϊού, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σημείωσε ότι η συλλογική αυτή προσπά-
θεια στηρίχθηκε στην άμεση λήψη μέτρων με βασικό 
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την 
ασφάλεια των πολιτών και πυξίδα τις εισηγήσεις των 
επιστημόνων.
«Όσο καλύτερα τα πας στη διαχείριση της υγειονομι-
κής κρίσης, τόσο ταχύτερα θα έρθει και η ανάκαμψη 
της οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, συνδέ-
οντας την αντίδραση στην υγειονομική κρίση με τις 
δυνατότητες ανάκαμψης της οικονομίας. Καταλύτης για 
την επιτυχία στην αρχική αυτή φάση της διαχείρισης 
της πανδημίας, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, ήταν η νέα σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινείας 
μεταξύ του κράτους και των πολιτών.

«Λάβαμε αποφάσεις πριν καταγραφεί το 
πρώτο κρούσμα»
«Λάβαμε τις πρώτες αποφάσεις πριν καν καταγραφεί 
το πρώτο κρούσμα. Ανακοινώσαμε την ακύρωση των 
μεγάλων καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της 
Πάτρας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός για να θυμηθεί 
ότι εκείνες τις μέρες η κυβέρνηση δέχτηκε έντονες επι-
κρίσεις.
«Υποθέτω ότι ήμασταν περίπου δύο εβδομάδες μπρο-
στά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στη λήψη 
αποφάσεων τις οποίες ήταν εμφανές ότι κάποια στιγμή 
θα έπρεπε να λάβουμε. Επομένως, η δική μου επιλογή 
από τα πολύ αρχικά στάδια ήταν πως αν κάτι πρέπει να 
γίνει, είναι καλύτερο να γίνει νωρίς, αντί να γίνει καθυ-
στερημένα. Ενημερώσαμε τους πολίτες με πολύ ξεκά-
θαρα μηνύματα και δώσαμε το λόγο στους ειδικούς. 

Δεν κάνω εγώ τις καθημερινές ενημερώσεις, τις κάνει 
ο επικεφαλής της επιτροπής των ειδικών επιστημόνων 
υγείας μαζί με τον επικεφαλής της πολιτικής προστα-
σίας. Απευθύνθηκα στους πολίτες επτά φορές με τηλε-
οπτικά μηνύματα εξηγώντας τί ακριβώς είναι αυτό που 
κάνουμε από τα πρώτα κιόλας βήματα» σημείωσε ο 
Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποί-
ησε το χρόνο για να ενισχύσει το σύστημα υγείας.

«Θα είμαστε ανοιχτοί από την 1η Ιουλίου»
Για τις δυνατότητες επανεκκίνησης της τουριστικής 
δραστηριότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Αν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με 
το σχεδιασμό μας, θα είμαστε ανοιχτοί (για τον τουρι-
σμό) από την 1η Ιουλίου με ένα πρωτόκολλο το οποίο 
θα είναι λογικό όχι μόνο για τους ανθρώπους που θα 
θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά και για την τουριστική μας 
βιομηχανία. Θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγο-
ράς από μια πολύ μικρότερη πίτα. Η ευρωπαϊκή πίτα 
του τουρισμού θα είναι πολύ μικρότερη αλλά φέτος το 
καλοκαίρι θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο».
Ο Πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, την ανάγκη επιτά-
χυνσης των επενδύσεων με έμφαση στην πράσινη 
οικονομία και διεμήνυσε ότι «το πρόγραμμα ιδιωτι-
κοποιήσεων θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδια-
σμό». Επίσης, επεσήμανε ότι η πανδημία δεν πρέπει να 
αποτελέσει ανάχωμα, αλλά να επιταχύνει τις προσπά-
θειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προ-
κλήσεων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημα-
σία της πολυμερούς συνεργασίας στο διεθνές πεδίο 
και στα οφέλη που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
από έναν καλύτερο συντονισμό σε τομείς κοινών συμ-
φερόντων με σκοπό την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
Τη συζήτηση εκ μέρους της BCG άνοιξαν ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της BCG Rich Lesser, ο Επι-
κεφαλής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Christoph 
Schweizer, και οι εταίροι της BCG Αθήνας Βασίλης 
Αντωνιάδης και Χρυσός Καβουνίδης, οι οποίοι υπο-
γράμμισαν την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στους 
τομείς της εξωστρέφειας και της τεχνολογικής αναβάθ-
μισης και παράλληλα την αισιοδοξία και την εμπιστο-
σύνη στους θεσμούς που παρατηρείται στην ελληνική 
κοινωνία.

Κατά την ομιλία του στην 
παγκόσμια σύνοδο της διεθνούς 
συμβουλευτικής εταιρείας 
Boston Consulting Group ο 
πρωθυπουργός τόνισε, για τις 
δυνατότητες επανεκκίνησης της 
τουριστικής δραστηριότητας
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Η 
Ρεγγίνα Γκαϊνά και η Χριστίνα Γούλα 
ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για να 
σαλπάρουν με προορισμό τις Κυ-
κλάδες, συγκεκριμένα την Μύκο-

νο. Τα δυο κορίτσια μίλησαν για τις ειδικές 
συνθήκες που θα ισχύσουν στα μαγαζιά ε-
στίασης και διασκέδασης, μοιράστηκαν τους 
προβληματισμούς τους, αλλά εξέφρασαν και 
την αισιοδοξία τους ότι στο τέλος θα μετρια-
στεί η ζημιά.
«Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά και δεν 
σας κρύβω ότι το διάστημα που μεσολάβησε 

μέχρι να μας δοθεί το πράσινο φως για να 
ταξιδέψουμε, ήταν ιδιαίτερα στρεσογόνο» 
λέει η Ρεγγίνα Γκαϊνά, η οποία φέτος θα εργά-
ζεται στο beach bar-restaurant «Principote» 
στην παραλία του Πανόρμου.
Οι υπεύθυνοι της εν λόγω επιχείρησης προ-
ετοιμάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να 
είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τόσο τους Έλλη-
νες πελάτες, που φέτος υπολογίζονται να 
είναι περισσότεροι σε σχέση με άλλες χρο-
νιές, αλλά φυσικά και τους ξένους τουρίστες, 
πιθανότατα από την 1η Ιουλίου και μετά.

Εργαζόμενες στη Μύκονο: Φέτος ισχύει 
το «βλέπουμε, αλλά δεν αγγίζουμε»

Γερμανικά ΜΜΕ για Ελλάδα: Πιο 
σταθερό από ποτέ το πολιτικό 
σύστημα στη χώρα 

Το δίκτυο εφημερίδων 
«Redaktionsnetzwerk 
Deutschland» σχολιάζει με 
εγκωμιαστικό λόγο τη συνεπή 
στάση της ελληνικής κυβέρνησης 
- Για τον καθηγητή λοιμωξιολογίας 
Σωτήρη Τσιόδρα αναφέρει ότι 
είναι ένας από τους λόγους που 
οι Έλληνες μπορούν να είναι 
αισιόδοξοι

Τ
ην εικόνα του «κατεστραμμένου 
κράτους» κατάφερε να αλλάξει η 
Ελλάδα. Σε αυτή τη φράση συνοψί-
ζεται η αποτίμηση γερμανικών μέ-

σων ενημέρωσης για την διαχείριση κρί-
σιμων ζητημάτων από την ελληνική κυ-
βέρνηση.
Υπό τον τίτλο «Πώς η Ελλάδα αντλεί 
δύναμη από την κρίση του κορωνοϊού», το 
δίκτυο εφημερίδων «Redaktionsnetzwerk 
Deutschland» δημοσιεύει ανταπόκριση 
από την Αθήνα, στην οποία o συντάκτης, 
βασιζόμενος στα στοιχεία έρευνας, επιση-
μαίνει ότι, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις 
για την οικονομία, στην Ελλάδα «υπάρχει 
πνεύμα αισιοδοξίας».
Ο συντάκτης τονίζει ότι, σύμφωνα με 
έρευνα της δεξαμενής σκέψης «διαΝΕΟ-
σις» που διενεργήθηκε στο τέλος Απρι-
λίου, το 40% των ερωτηθέντων εκφρά-
ζει «αισιοδοξία», ενώ τον περασμένο 
Δεκέμβριο το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε 
στο 30%. Αντίστοιχα, η «αβεβαιότητα» 
έφθανε τότε το 38%, ενώ τώρα περιορί-
ζεται στο 31%.
Σε ποσοστό 21% οι Έλληνες εκφράζουν 
«υπερηφάνεια», κατά επτά μονάδες 
περισσότερο από ότι τον Δεκέμβριο και 
περίπου εννέα στους δέκα εκτιμούν ότι 
η χώρα βρίσκεται στον «σωστό δρόμο».
«Για την αισιοδοξία υπάρχουν πολλοί 
λόγοι. Ένας από αυτούς ονομάζεται Σωτή-
ρης Τσιόδρας», συνεχίζει ο συντάκτης και 
αναφέρεται στην καθημερινή ενημέρωση 
του καθηγητή λοιμωξιολογίας για την εξέ-
λιξη της πανδημίας, περιγράφοντάς τον 
ως «οικογενειακό γιατρό του έθνους - μια 
μορφή εμπιστοσύνης».
Ο κ. Τσιόδρας είναι και «ο σημαντικότερος 
σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός ακούει 
τους ειδικούς», τονίζεται στο δημοσίευμα 
και εξηγείται η τακτική που ακολούθησε 
η Ελλάδα, η οποία επέβαλε περιορισμούς 
«νωρίτερα από τις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες» και είχε ως αποτέλεσμα να 
περάσει την πανδημία σχετικά ελαφρά.
«Η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στην 
έγκαιρο και συντεταγμένο περιορισμό 
επαφών, λένε οι ειδικοί, αλλά και στην πει-
θαρχία του πληθυσμού».
Οι κανόνες τηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, 
αναφέρει ο συντάκτης, κάνοντας λόγο για 
«εκπληκτικό φαινόμενο», καθώς, όπως 
σημειώνει, «οι εντολές συνήθως δεν γίνο-
νται καλά αποδεκτές στην Ελλάδα, ενώ η 
προσωπική ελευθερία είναι για τους Έλλη-
νες ύψιστο αγαθό».
Ο ανταποκριτής υποστηρίζει ακόμη ότι 
ενώ κατά την διάρκεια της κρίσης του 
ευρώ η Ελλάδα είχε την εικόνα ενός «κατε-
στραμμένου κράτους», τώρα το πολιτικό 
σύστημα είναι «πιο σταθερό από ποτέ» 
και προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός αξι-
ολογείται από τους πολίτες θετικά για τις 
επιδόσεις του στην διαχείριση της κρίσης.

Στη μάχη κατά του κορωνοϊού η 
Ελληνικός Χρυσός
«Παρούσα» στην πρωτοφανή υγειο-
νομική κρίση που περνάει η χώρα μας 
δηλώνει η Ελληνικός Χρυσός, δείχνοντας 
εμπράκτως τη στήριξή της στην εθνική 
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πανδη-
μία που προκάλεσε ο ο ιός Covid-19.
Η μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύ-
ρου, μόλυβδου και ψευδαργύρου, η 
οποία δραστηριοποείται στη Βόρεια 
Ελλάδα, εβρισκόμενη σε εγρήγορση ήδη 
από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, 
ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του 
κράτους και προχώρησε σε έκτακτες δρά-
σεις τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο 
και σε επίπεδο δήμων. ‘Ετσι, παρακολου-
θώντας τις εξελίξεις, συνέστησε έκτακτο 
ταμείο αρωγής προκειμένου να χρημα-
τοδοτήσει τις πρωτοβουλίες της, τόσο για 
την υποστήριξη του υγειονομικού έργου 
που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη, όσο και 
για την ενίσχυση των δομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας στη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική.
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«Αν κάποιοι δεν είναι έτοιμοι, ας μην βιαστούν και ας μην ρισκάρουν» προειδοποίησε ο κ. Χαρδαλιάς - 
Ελεύθερη από Δευτέρα και η μετακίνηση στην Εύβοια

Μ
ε προσεκτικά βήματα συ-
νεχίζουμε τη σταδιακή 
άρση των περιοριστικών 
μέτρων και προχωράμε 

στην νέα μας καθημερινότητα» τόνισε 
ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, 
Νίκος Χαρδαλιάς, υπενθυμίζοντας ότι 
από τη Δευτέρα 18 Μάϊου επιτρέπεται 
η μετακίνηση πολίτων σε όλη την Ελ-
λάδα και την Κρήτη, αλλά και την Εύ-
βοια.
Στον αντίποδα, Λευκάδα και Ελαφό-
νησος ορίζονται ως νησιωτικοί προ-
ορισμοί, οπότε από 25 Μαΐου θα επι-
τραπεί η επίσκεψή τους, «αν όλα πάνε 
καλά» επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Την Δευτέρα, όμως 18 Μάϊου ανοί-
γουν ζωολογικοί κήποι αρχαιολογικοί 
χώροι ξεκινούν πρόβες ως προς τους 
κινηματογραφικούς κύκλους.
Παράλληλα, ο Υφυπουργός υπενθύ-
μισε ότι από την Κυριακή ξεκινά η 
τέλεση των θρησκευτικών τελετών για 
όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, αλλά 
με βάση κανόνες, δηλαδή:
· Ο αριθμός πιστών που μπορεί να 
συμμετέχει, καθορίζεται από την ανα-
λογία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. με από-
σταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς 
όλες τις κατευθύνσεις.
· Για τους χώρους λατρείας που είναι 
άνω των 500 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός 
είναι 50 άτομα. Για παράδειγμα, ένας 
χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τ.μ. 
μπορεί να δεχτεί έως 30 πιστούς, ενώ 
ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 800 ή 
1.000 ή 1.500 τ.μ. μπορεί να δεχτεί ως 
50 άτομα.
· Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή σύσταση 
για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρε-
ωτική η χρήση αντισηπτικού.
· Σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαί-
θριους χώρους, ισχύουν οι γενικοί 
κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων 
συναντήσεων.
Από το Σάββατο 16 Μαΐου λόγω των 
καιρικών συνθηκών αναμένεται να 
ανοίξουν και οι 515 οργανωμένες 
παραλίες στη χώρα, αλλά η λειτουρ-
γία τους διέπεται από σειρά μέτρων 
προστασίας:

· Οι οργανωμένες παραλίες θα ανοί-
γουν από τις 8 το πρωί.
· Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο 
οργανωμένες παραλίες είναι υποχρε-
ωτική η καταγραφή του αριθμού των 
παρευρισκομένων.
· Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο 
οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος 
αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα 
ανά 1.000τ.μ.
· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 
μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη από-
σταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέ-
τρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.
· Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν 
μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις 
οικογένειες με ανήλικα τέκνα.
· Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε 
δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε 
διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 
1,5 μέτρο.

· Τα καταστήματα υγειονομικού ενδι-
αφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, 
καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά 
με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take 
away).
· Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο 
συσκευασμένα και απαγορεύεται η 
παρασκευή τους στο χώρο.
· Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση 
αλκοολούχων ποτών.
· Απαγορεύεται το delivery στα σημεία 
αυτά.
· Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστή-
ματος.
· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
πελατών που περιμένουν να εξυπηρε-
τηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.
· Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση 

μάσκας από τους εργαζόμενους.
· Το προσωπικό των οργανωμένων 
παραλιών υποχρεούται να απολυμαί-
νει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά 
από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεού-
ται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκατα-
στάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό 
πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύ-
εται σε περίπτωση ελέγχου.
· Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υπο-
χρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λου-
όμενου.
· Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με 
σωματική επαφή.
· Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία 
της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο 
και στις παραλίες να τηρούνται οι ανα-
γκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο 
συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι 
οι κανόνες υγιεινής.

Βροχή προστίμων
«Απευθύνω έκκληση και διαχειριστές 
των επιχειρήσεων» ξεκαθάρισε ο κ. 
Χαρδαλιάς, να μην ανοίξουν τις επιχει-
ρήσεις αν δεν τηρούνται όλα τα μέτρα, 
καθώς θα υπάρξει αυστηρότητα στους 
ελέγχους ως προς την εφαρμογή τους 
και πρόστιμα σε περίπτωση παράβα-
σης. Ειδικότερα:
· Η πρώτη παράβαση θα έχει πρόστιμα 
από 5000- 20000 και αναστολή 30 
μέρες της επιχείρησης
· Με τη δεύτερη παράβαση θα τριπλα-
σιάζεται το πρόστιμο και θα ακολου-
θεί κλείσιμο της επιχείρησης για 90 
μέρες.
Για το λόγο αυτό, «αν κάποιοι δεν είναι 
έτοιμοι, ας μην βιαστούν και ας μην 
ρισκάρουν» προειδοποίησε ο κ. Χαρ-
δαλιάς, αφού «καμία έκπτωση» δεν θα 
είναι ανεκτή.
Αύριο θα ανακοινωθούν και οι κανό-
νες για τις εσωτερικές μετακινήσεις, 
ακτοπλοϊκές, θαλάσσιες και οδικές 
προανήγγειλε ο Υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας, ενώ εντός της ημέ-
ρας αναμένονται τα αποτελέσματα των 
δειγμάτων που ελήφθησαν από την 
Νέα Σμύρνη Λάρισας και την Λέσβο, 
κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Χαρδαλιάς: Πρόστιμα από 5.000 - 20.000 
ευρώ και λουκέτα για τις παραλίες 

«Μυστήριο» για τους 
επιστήμονες η ανοσία στη 
χώρα μας - Έχει νοσήσει 
κάτω από το 0,5% του 
πληθυσμού 

Μ
ικρός είναι ο αριθμός των ατόμων στη χώρα μας, 
που έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό, εκτίμησε 
κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των εκπρο-
σώπων του Τύπου ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, 

Σωτήρης Τσιόδρας.  Όπως είπε, συνολικά έχει νοσήσει λιγότε-
ρο από το 0,5% του πληθυσμού. 
Αυτή τη στιγμή στη χώρα, συνέχισε ο εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Υγείας στην ενημέρωση για το νέο κορωνοϊό, γίνονται 
μελέτες αντισωμάτων και οροεπιδημιολογικές μελέτες, τόσο 
για το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού όσο και σχετικά με την 
γεωγραφική εξάπλωση του ιού.
Συνολικά, τέσσερις μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα:
1) Προοπτική πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων, ώστε να 
εξεταστεί το ποσοστό των ανθρώπων που εμφάνισαν αντι-
σώματα.
2) Οροεπιδημιολογική μελέτη σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
και το υπουργείο Υγείας, για την ανοσία. Ελέγχονται τουλάχι-
στον  10.000 δείγματα  από αιμοδότες. Ο έλεγχος γίνεται μέσω 
της αιμοδοσίας και έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αφορά άτομα από 
18 έως 65 ετών, που αποτελούν και το 70% όσων νόσησαν.
3) Επαναλαμβανόμενη οροεπιδημιολογική μελέτη από εναπο-
μείναντες ορούς από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ.  Έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου σε  
5.000 δείγματα, τα οποία θα αναλυθούν από την επόμενη 
εβδομάδα.
4) Πληθυσμιακή οροεπιδημιολογική μελέτη για τον κορω-
νοϊό από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Κρήτης.
Μια πρόσφατη ισπανική μελέτη, που ανέφερε ο καθηγητής, 
έδειξε ότι υπήρξε υποδιάγνωση της νόσου. Υπολογίστηκε, 
μάλιστα, κίνδυνος θανάτου υψηλότερος από εκείνον της γρί-
πης.
Ο κ. Τσιόδρας εξήγησε πως κάποιοι θα έχουν υψηλότερα 
ποσοστά σε κρούσματα, όπως για παράδειγμα, οι υγειονομι-
κοί, που εκτίθενται περισσότερο στον ιό.
«Πρέπει να συνεχίσουμε σαν υπεύθυνοι πολίτες με υπερβο-
λική προσοχή στα μέτρα να έχουμε τον έλεγχο του ιού στα 
χέρια μας» κατέληξε.

Δέκα νέα κρούσματα
Δέκα νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας ανα-
κοίνωσε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, 
με τον συνολικό αριθμό να φτάνει στα 2.770 επιβεβαιωμένα 
συνολικά.
Το 55,3% των προσβληθέντων είναι άνδρες, ενώ από το 
σύνολο των κρουσμάτων, 610 ασθενείς σχετίζονται με ταξίδι 
στο εξωτερικό και 1.409 ή 51% με ήδη γνωστό κρούσμα. 
Παράλληλα, 24 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε 
ΜΕΘ, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να είναι τα 71 έτη. Από τους 
διασωληνωμένους ασθενείς, δέκα είναι γυναίκες και οι υπό-
λοιποι άνδρες, ενώ το 96% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή 
ηλικία 70 ετών και άνω.  

επικαιρότητα
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Για τους ήρωες πίσω από τις μάσκες 
κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο 
Facebook ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος.

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Νοσηλευτή γράφει τα εξής:
«Τιμούμε αυτούς τους ανθρώ-
πους που ρισκάρουν την υγεία 

και την ζωή τους για να φροντίσουν την δική 
μας. Σε αυτό μιμούνται την ίδια την Παναγιά 
που ονομάζεται η νοσοκόμα της ζωής».

Οι έξι προτεραιότητες του Αρχιε-
πισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου
Ενας χρόνος πέρασε από την 
εκλογή του τότε Μητροπο-
λίτη Προύσσης και ηγούμε-
νου της Μονής της Χάλκης 
Ελπιδοφόρου στην θέση του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής.
Η εκλογή του Αρχιεπισκό-
που Αμερικής Ελπιδοφό-
ρου έγινε στις 11 Μαΐου του 
2019, ημέρα Σάββατο, μετά 
την παραίτηση του επί 20 χρόνια του Αρχιε-
πισκόπου Δημητρίου.
Με μία ανάρτησή του στο Facebook, ο Αρχι-
επίσκοπος Ελπιδοφόρος, θυμήθηκε την 
ημέρα εκλογής του, με κοινή του φωτογρα-
φία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, και εκφράζει την ευγνομωσύνη 
του στο Θεό και την Μητέρα Εκκλησία, το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και στο ποί-
μνιό του για την πίστη και την αγάπη του.
«Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία» 
λέει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
Ο Αρχιεπίσκοπος από την πρώτη στιγμή 
«σήκωσε τα μανίκια» και εργάστηκε ακόμα 
και 16 και 17 ώρες την ημέρα, όπως λένε οι 
συνεργάτες του, για να αποκαταστήσει την 
εμπιστοσύνη των ομογενών στην Εκκλησία, 
η οποία είχε πληγεί εξαιτίας των σκανδάλων 
και της κακοδιαχείρισης που είχαν αποκα-
λυφθεί την τελευταία τετραετία.
Βασικός σκοπός του ήταν από την αρχή η 
εξυγίανση των οικονομικών της Αρχιεπι-
σκοπής και η αναδιάρθρωση των υπηρε-
σιών της επί το αποτελεσματικότερον.
Βασική ενασχόληση του Αρχιεπισκόπου 
Ελπιδοφόρου αποτελεί η επαναδρομο-

λόγηση της ανοικοδόμησης του Ιερού του 
Αγίου Νικολάου στο σημείο μηδέν της Νέας 
Υόρκης, το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδο-
φόρος το θεωρεί προσκύνημα, όχι μόνο για 
τους ομογενείς αλλά εθνικό προσκύνημα.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 45 εκατ. δολάρια 
γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη 
των ομογενών στους στόχους του Αρχιεπι-
σκόπου Ελπιδοφόρου. Τα εγκαίνια αν αυτό 
καταστεί δυνατόν θα γίνουν από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις 11 
Σεπτεμβρίου 2021 οπότε και συμπληρώνο-
νται 20 χρόνια από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 
και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παγκό-
σμιο Κέντρο Εμπορίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος τοποθέτησε νέο πρόεδρο 

στην Θεολογική Σχολή 
του Τιμίου Σταυρού 
στην Βοστώνη και απο-
μάκρυνε τον μεγάλο 
κ ίνδυνο απώλε ιας 
πιστοποίησης των πτυ-
χίων από την αρμόδια 
αρχή της πολιτείας της 
Μασαχουσέτης
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-

ρικής Ελπιδοφόρος, εστίασε στην προσπά-
θεια ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας και 
παιδείας με την επανασύσταση του Ανώτα-
του Συμβουλίου για την ελληνική παιδεία.
Στις προτεραιότητες του Αρχιεπισκόπου 
Ελπιδοφόρου σε αυτόν τον πρώτο χρόνο 
του στην Αμερική, είναι η αποτελεσματική 
διαχείριση της πανδημίας του κορωνοιού με 
εκκλησιαστικό λόγο αλλά και επίγνωση της 
κρισιμότητας της κατάστασης.
Την επαναλειτουργία των ενοριών και το 
άνοιγμα των Ναών στους πιστούς αποφά-
σισε χθες η Ιερά Σύνοδος της Επαρχίας της 
Εκκλησίας της Αμερικής, που συνήλθε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Αρχι-
επισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.
Κάθε Μητροπολίτης, σύμφωνα με την από-
φαση, θα είναι υπεύθυνος για την επανα-
λειτουργία των ενοριών της Πολιτείας της 
Δικαιοδοσίας του, τηρώντας πάντα τις κατά 
τόπους οδηγίες των αρμοδίων υγειονομι-
κών αρχών, ενώ η προσέλευση πιστών στη 
Θεία Κοινωνία θα είναι δυνατή σύμφωνα με 
τις κατάλληλες υποδείξεις των ενοριών του 
κάθε Μητροπολίτη και με βάση τις οδηγίες 
των τοπικών αρχών.

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: 
Τιμούμε τους ανθρώπους που 
ρισκάρουν τη ζωή τους 

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια στην 
πλατεία Ομονοίας με το ανανεωμένο 
σιντριβάνι 

Σ
τις Αθηναίες, τους Αθηναίους 
και όλους τους επισκέπτες της 
πόλης αποδίδεται ξανά απόψε η 
πλατεία Ομονοίας που αποκτά 

και πάλι ζωή, αναβαθμίζοντας ολόκλη-
ρη την περιοχή.
Με την προσφορά σημαντικών δωρη-
τών και με τον σχεδιασμό και την φρο-
ντίδα των ανθρώπων του Δήμου, στην 
Ομόνοια ξεκινά να λειτουργεί το τερά-
στιο σιντριβάνι - ένα από τα μεγαλύτερα 
σε όγκο νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη 
- με διάμετρο 30 μέτρων που ο κεντρι-
κός του πίδακας τινάζει το νερό σε ύψος 
ως και 20 μέτρα ενώ συνολικά διαθέτει 
188 δέσμες νερού και 177 υποβρύχιους 
προβολείς που δημιουργούν μια παν-
δαισία φωτός και χρωμάτων.
Γύρω από το σιντριβάνι φυτεύτηκε γκα-
ζόν και ολόκληρη η υπόλοιπη πλατεία, 
συνολικού εμβαδού 4,5 στρεμμάτων, 
καλύφθηκε με φιλικά στο περιβάλλον 
υλικά που ιδιαίτερα στην διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών χαμηλώνουν την 
θερμοκρασία. Σε λειτουργία μπαίνει 
επίσης ξανά, μετά από πολλά χρόνια και 
το σπουδαίο υδροκινητικής λειτουρ-
γίας γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπου-
λου.
Η Ομόνοια γίνεται παράλληλα και μία 
όαση δροσιάς, καθώς σιντριβάνια τόσο 
μεγάλου μεγέθους μειώνουν την θερ-
μοκρασία σε σημαντική ακτίνα ενώ η 

συνεχής ανακυκλοφορία του αφρισμέ-
νου νερού απορροφά τους ρύπους από 
την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, ο πρω-
τοποριακός σχεδιασμός του έγινε με 
τρόπο ώστε να λειτουργεί με εξαιρετικά 
μικρότερη ποσότητα νερού σε σχέση με 
τις συμβατικές κατασκευές, μειώνοντας 
ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό 
του αποτύπωμα, σε συνδυασμό και με 
την εξαιρετικά μικρή κατανάλωση ρεύ-
ματος με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.
Η συμβολή μεγάλων και σημαντικών 
εταιριών και ιδρυμάτων ήταν καθορι-
στική, ώστε το συνολικό έργο της ανα-
βάθμισης της πλατείας να προχωρήσει 
γρήγορα αφού ξεκίνησε τον περασμένο 
Νοέμβριο και ήταν έτοιμο από τα τέλη 
Φεβρουαρίου, αλλά η μεγάλη υγειο-
νομική κρίση και οι περιορισμοί στην 
κυκλοφορία που ακολούθησαν δεν 
επέτρεψαν να αποδοθεί σε κατοίκους 
και επισκέπτες της πόλης.
Μεγάλοι δωρητές του έργου είναι: 
Το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου 
Κ. Λασκαρίδη» με γενναία χρηματο-
δότηση, η «Fontana Fountains» που 
κατασκεύασε το σιντριβάνι, ο «Όμιλος 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ» που ανέλαβε την εξ ολο-
κλήρου κάλυψη της δαπάνης και την 
εκτέλεση του συνόλου των οικοδομι-
κών εργασιών και είχε μέσω της θυγα-
τρικής του «ΤΟΜΗ» τον γενικό συντονι-
σμό και την επίβλεψη του εργοταξίου.
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Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα 
υποχρεωθούν να αφήνουν κενά 
τα μεσαία καθίσματα στις θέσεις 
τριών επιβατών, ωστόσο η χρήση 
μάσκας προσώπου κατά τις πτήσεις, 
αλλά και στα αεροδρόμια θα είναι 
υποχρεωτική. Αυτή την απόφαση 
πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 
της ημέρας, όπως αναφέρει το 
πρακτορείο Reuters.

Π
ρόταση της Επιτροπής είναι η πα-
ράταση των περιορισμών για τα 
μη απολύτως απαραίτητα ταξίδια 
στις 26 χώρες της ζώνης Σένγκεν 

για ακόμα 30 ημέρες, έως δηλαδή τη 15η Ι-
ουνίου. Σε ό,τι αφορά τη χρήση εφαρμογών 
για την ιχνηλάτηση επαφών, αυτή θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση, σημει-
ώνει η Κομισιόν.
Οι οδηγίες της Κομισιόν για τα αεροπο-
ρικά ταξίδια αποτελούν μέρος ευρύτερου 
πακέτου συστάσεων, το οποίο θα εκδο-
θεί σήμερα, προκειμένου να ανοίξουν τα 
εσωτερικά σύνορα μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που επιθυμούν 
όλες οι χώρες είναι η επανεκκίνηση των 
ταξιδίων, προκειμένου να αναζωογονηθεί 
ο ήδη πληττόμενος από την πανδημία κλά-
δος του τουρισμού.
Το σύνολο των οδηγιών της Κομισιόν έχει 
στόχο να μπορούν οι άνθρωποι να συνε-
χίσουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των 
παραλιών τους ερχόμενους μήνες, παρά 
τους περιορισμούς που θέτει η πανδημία 
του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε 
γνώση του Reuters, η Κομισιόν καλεί τις 
κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της 
Ε.Ε. να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη των 
ανθρώπων να επισκεφθούν μέλη της οικο-
γένειάς τους σε άλλες χώρες μέλη της Ένω-
σης και να επιτρέπουν τα σχετικά ταξίδια.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νομικός έ-
λεγχος για τις εταιρείες που δεν ε-
πιστρέφουν τις προκαταβολές
«Αυτό δεν θα είναι ένα φυσιολογικό καλο-
καίρι... Όμως, αν κάνουμε όλοι προσπά-
θειες, δεν θα χρειαστεί να περάσουμε το 
καλοκαίρι αποκλεισμένοι στο σπίτι και το 

καλοκαίρι δεν θα χαθεί εντελώς για την του-
ριστική βιομηχανία» ανέφερε η Μαργκρέτε 
Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυ-
ξέλλες.
Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί 
στην έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος 
χωρών που παραβιάζουν τη νομοθεσία της 
ΕΕ, χωρίς να επιβάλλει στις εταιρείες να επι-
στρέψουν χρήματα σε πελάτες για ταξίδια 
ή διακοπές που ακυρώθηκαν εξαιτίας της 
πανδημίας της Covid-19.
Η Βεστάγκερ δήλωσε στη συνέντευξη 
Τύπου πως οι ταξιδιωτικές εταιρείες, περι-
λαμβανομένων των αεροπορικών, θα μπο-
ρούσαν να δώσουν κίνητρα στους ανθρώ-
πους για να δεχθούν βεβαιώσεις καταβολής 
χρημάτων (vouchers) και να τις χρησιμοποι-
ήσουν αργότερα, υπογράμμισε όμως πως οι 
πολίτες της ΕΕ έχουν θεμελιωδώς το δικαί-
ωμα να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν 
καταβάλει, αν το θέλουν.
«Από σήμερα θα σταλούν επιστολές στα 
κράτη μέλη που παραβιάζουν αυτή την 
πολύ θεμελιώδη αρχή. Οι επιστολές αυτές 
αποστέλλονται την ώρα που μιλάμε» 
δήλωσε αναφερόμενη στο πρώτο επί-
σημο βήμα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης 
παραβίασης νομικών διαδικασιών.

Τον Ιούνιο ανοίγει τα σύνορα η 
Γερμανία - Τον Ιούλιο η Ισπανία
Ενισχυτικά προς τις αποφάσεις της Κομι-
σιόν, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα ανοί-
ξει τα σύνορά της στα μέσα Ιουνίου, εάν η 
κατάσταση με την πανδημία του κορωνοϊού 
εξελιχθεί ομαλά, σύμφωνα με τον υπουργό 
Εσωτερικών της χώρας, Χορστ Ζεεχόφερ.
Ήδη από το Σάββατο 16 Μαΐου χαλαρώ-
νουν οι συνοριακοί έλεγχοι στα μεθοριακά 
περάσματα από τη Γαλλία, την Αυστρία και 
την Ελβετία, καθώς θα εφαρμόζονται επι-
λεκτικά και όχι συστηματικά. «Θέλουμε 
την ελεύθερη μετακίνηση από τα μέσα Ιου-
νίου» δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Ζεεχόφερ 
και επισήμανε ότι μεθαύριο αίρονται και οι 
έλεγχοι στα σύνορα με το Λουξεμβούργο.
Σε ό,τι αφορά τα σύνορα ειδικά με την Ιτα-
λία, ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμ-
μισε ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να 
ανοίξουν. Επίσης επισήμανε ότι σε μεγάλο 
τμήμα της γαλλικής πλευράς των γερμανο-
γαλλικών συνόρων η περιοχή θεωρείται 
ακόμη «κόκκινη».

Αποφάσεις-ανάσα από την 
Κομισιόν για τον τουρισμό

επικαιρότητα

Ανοίγουν την Κυριακή οι 
εκκλησίες με συμμετοχή πιστών - 
Αδιαπραγμάτευτη η Θεία Κοινωνία

Μ
ε την συμμετοχή πιστών θα 
πραγματοποιούνται από την 
Κυριακή οι λειτουργίες και οι 
τελετές στις Εκκλησίες.

Οι ιερείς δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθή-
σουν την εγκύκλιο για συγκεκριμένα μέτρα 
για το άνοιγμα των Ναών, όπως καθορί-
σθηκαν από την Πολιτεία.
Με επαναλαμβανόμενες 
λειτουργίες, ελεγχόμενη 
αναμονή στην είσοδο, απο-
στάσεις ασφαλείας και με 
μέγιστο αριθμό ατόμων σε 
κάθε ναό, θα επιστρέψουν 
οι πιστοί στις Εκκλησίες 
από τη ερχόμενη Κυριακή, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία σύμ-
φωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Διαρ-
κής Ιερά Σύνοδος.
Στην είσοδο των ναών θα υπάρχει ένα 
σύστημα ελεγχόμενης αναμονής πιστών. 
Απαραίτητη είναι η τήρηση αποστάσεων 
1,5 μέτρου, ενώ ο μέγιστος αριθμός των 
πιστών θα είναι 50 άτομα. Το πρόσωπο 
που θα ελέγχει στην είσοδο θα φοράει 
μάσκα και γάντια Ανοιχτά τα μεγάφωνα τις 
ώρες της Θείας Λειτουργίας.
Θα τελούνται περισσότερες Θείες Λειτουρ-
γίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. Οι ευπα-
θείς ομάδες να αποφύγουν την έξοδο από 
το σπίτι. Στην είσοδο των ναών θα υπάρ-
χουν αντισηπτικά. Ο φυσικός εξαερισμός 
των είναι υποχρεωτικός θα γίνεται συχνή 
και σχολαστική καθαριότητα. Τα συσσίτια 
θα εξακολουθούν να λειτουργούν με δια-
νομή δεμάτων. Οι πιστοί με προσωπική 
ευθύνη και μέριμνα συστήνεται να φοράνε 
μάσκα. Αποστάσεις μεταξύ πιστών κατά 
την προσέλευση της θείας μετάληψης. Οι 
λιτανείες και οι μεταφορές ιερών λειψάνων 
αναστέλλονται μέχρι τις 5 Ιουνίου. Τα Ιερά 
Μυστήρια θα τελούνται εντός του ναού. 
Δεν θα γίνονται μυστήρια σε ιδιωτικούς 
ναούς. Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας επιτρέπεται η 
τέλεση κάθε είδους θρησκευτικής λειτουρ-
γίας ή θρησκευτικής τελετής (συμπεριλαμ-
βανομένων και των γάμων και των βαπτί-
σεων) με την συμμετοχή πιστών σε όλους 
τους χώρους λατρείας όλων των θρησκευ-
τικών κοινοτήτων.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων 

καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο 
ανά 10 τ.μ. (π.χ. σε έναν χώρο λατρείας επι-
φανείας 300 τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμε-
νος αριθμός ατόμων είναι 30) και πρέπει να 
διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ 
τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι 
πάνω των 500 τ.μ. ο μέγιστος αριθμός είναι 

50. Τα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας που 
πρέπει να τηρούνται ανα-
φέρονται αναλυτικά στην 
ΚΥΑ (π.χ. σύσταση για την 
χρήση μάσκας, υποχρεω-
τική χρήση αντισηπτικού 
για την υγιεινή των χεριών, 

συχνός καθαρισμός επιφανειών κ.λπ.).Εν-
σωματώθηκαν επιπλέον συστάσεις και 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
που ανταποκρίνονται σε ειδικότερες ανά-
γκες και χαρακτηριστικά επιμέρους θρη-
σκευτικών κοινοτήτων (π.χ. τρόπος εισό-
δου σε χώρους λατρείας που δεν επιτρέπε-
ται η είσοδος με υποδήματα κ.λπ.).Αποσα-
φηνίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση τέλε-
σης λειτουργιών η θρησκευτικών τελετών 
σε υπαίθριους χώρους ισχύουν οι γενικοί 
κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συνα-
θροίσεων. Η ισχύς της ΚΥΑ είναι από τις 17 
Μαΐου έως και τις 5 Ιουνίου.
«Οι εκκλησίες πάντοτε έτοιμες είναι. Οι 
άνθρωποι δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι», 
τόνισε στον Θέμα 104,6 ο Εκπρόσωπος 
Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και 
Μητροπολίτης Μητροπολίτης Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου, Στέφανος. Απαντώ-
ντας αναφορικά με τα μέτρα προστασίας 
στους λατρευτικούς χώρους, «όπως έχει 
ήδη ανακοινωθεί, θα τηρούνται όλα αυτά 
τα πράγματα, οι αποστάσεις, οι καταστά-
σεις. Συνολικά, όλα αυτά όπως υφίστανται, 
είναι τακτοποιημένα», εξήγησε ο κ.κ. Στέ-
φανος.Ερωτηθείς για τον έλεγχο της προ-
σέλευσης στις εισόδους των ναών προς 
αποφυγή συνωστισμού, «θα βλέπουμε 
πόσοι είναι μέσα. Είναι λίγο “αστυνομικό” 
το μέσο αυτό, να ελέγχουμε ο ένας τον 
άλλο, αλλά υφίσταται το πρόβλημα συνω-
στισμού», τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
ΔΙΣ. Παράλληλα, «το θέμα με την θεία κοι-
νωνία είναι αδιαπραγμάτευτο» ξεκαθάρισε 
από πλευράς του αναφορικά με την πιθανό-
τητα μετάδοσης του ιού.
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καναδάς

Όλοι οι κάτοικοι και το προσωπικό 
στο ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων 
CHSLD Vigi Mont-Royal έπιασαν 
τον COVID-19, παρά την κατάλληλη 
προστασία.

Τ
ο γηροκομείο αυτό βρίσκεται στο 
275 Brittany στο Τοwn Mont-Royal 
του Μόντρεαλ, κοντά στο Rockland 
shopping center, και φιλοξενεί πάρα 

πολλούς Έλληνες ομογενείς.
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου στο 
Κέντρο Φροντίδας Vigi Mont-Royal, σύμ-
φωνα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-
νικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ. Σε αυτή την 
περίπτωση, με ελαττωματικό σύστημα εξα-
ερισμού, όλοι οι κάτοικοι χωρίς εξαίρεση 
αρρώστησαν.
Η μόλυνση είναι ολοκληρωτική και κανένας 
κάτοικος δεν γλίτωσε από το COVID-19 στο 
ιδιόκτητο ίδρυμα που βρίσκεται στο Mont-
Royal.
Από τους 226 ηλικιωμένους που εξετάστη-
καν θετικοί, 70 πέθαναν επί τόπου και 32 
στάλθηκαν στο Νοσοκομείο όπου πολλοί 
χαροπαλεύουν.
Από το Σαββατοκύριακο, το προσωπικό 
υγείας και το στρατιωτικό προσωπικό στο 
χώρο του ιδρύματος φορούν προστατευ-
τικό εξοπλισμό από το κεφάλι μέχρι τα 
νύχια, κάτι που είναι ασυνήθιστο για ένα 
οίκο: μάσκες N95, γείσο, κουκούλα, αδι-
άβροχο, γάντια αγκώνα και καλύμματα 
παπουτσιών.

Στις 8 Μαΐου ανακαλύφτηκε ένα ελαττωμα-
τικό σύστημα εξαερισμού και ιικό ριβοζο-
νουκλεϊνικό οξύ [κομμάτια ιού] στον αέρα.
“Οι άνθρωποι γινόταν θετικοί με φαινομε-
νικό ρυθμό”, είπε η Sonia Mancier, πρόε-
δρος του ιδιωτικού τομέα της διεπαγγελμα-
τικής Ομοσπονδίας Υγείας του Κεμπέκ (FIQ).
“Ανησυχούμε διότι το προσωπικό μας που 
εργάζεται στον οίκο Vigi Mont-Royal προ-
σβλήθηκαν από κορωνοϊού, παρά τη χρήση 
κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξο-
πλισμού” είπε ο εκπρόσωπος του Πανεπι-
στημιακού Κέντρου Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Carl Thériault.
Το σύστημα εξαερισμού και ανακυκλοφο-
ρίας του αέρα έχει επισκευαστεί τις τελευ-
ταίες ημέρες και η απολύμανση στους ορό-
φους βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά είναι πλέον 
αργά, διότι εκτός από όλους τους κατοίκους, 
μολύνθηκαν 148 εργαζόμενοι.
Η κυβέρνηση του Κεμπέκ γνωρίζει την 
κατάσταση στο Vigi Mont-Royal, δεδομέ-
νου ότι υπάρχει έγγραφο της 13ης Μαΐου, 
διότι το CHSLD Vigi Mont-Royal είναι ένα 
από τα οκτώ ιδρύματα που επιτρέπεται να 
αρνηθούν, κατ ‘ εξαίρεση, επισκέψεις από 
στενούς φροντιστές.
Αναφέρει ότι η “κατάσταση της νόσου 
COVID είναι εκτός ελέγχου σε αυτό το 
ίδρυμα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και των συγγενών”. Η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ λέει ότι ότι πρόβλημα προήλθε 
από το ελαττωματικότατο σύστημα του εξα-
ερισμού που διέδωσε το ιό στο αέρα και 
μόλυνε όλο το κτίριο.

Το γηροκομείο στο Town 
Mount-Royal με πολλούς 
Έλληνες μολυσμένο 100% με 
Κορωνοϊό

Δεκαεννιάχρονος πιάστηκε να 
οδηγεί το αυτοκίνητο του μπαμπά 
του με 308 χιλιόμετρα την ώρα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 
συνταξιούχων στον Καναδά

«Η πανδημία έφερε στο φως τα κενά 
ενός συστήματος που πρέπει να 
ενισχυθεί», παραδέχτηκε ο Τριντό

Η 
κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό 
ανακοίνωσε την χορήγηση πο-
σού έως 500 καναδικών δολα-
ρίων (328 ευρώ) στους σχεδόν 

επτά εκατομμύρια συνταξιούχους Κανα-
δούς, που επλήγησαν ιδιαίτερα από την ε-
πιδημία του κορονοϊού στον Καναδά.
Ο Καναδάς ξεπέρασε σήμερα το όριο των 
5.000 θανάτων από τη νόσο Covid-19, 
και περισσότερο από το 80% αυτών των 
θανάτων καταγράφονται στους οίκους 
ευγηρίας της χώρας, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία.
«Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολες για τους ηλικιωμένους μας και 
τις οικογένειές τους», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός του Καναδά κατά τη διάρκεια της 
καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου.

«Περνούν πολύ χρόνο μόνοι, χωρισμένοι 
από την οικογένειά τους, χωρίς τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα μετα-
φοράς και συχνά αναγκάζονται να προ-
μηθεύονται μόνοι προϊόντα που χρειάζο-
νται. Είναι σκληρό τόσο από ηθικής όσο 
και από οικονομικής άποψης».
Όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν μία εφά-
παξ έκτακτη αμοιβή 300 δολαρίων, στην 
οποία θα προστεθούν 200 δολάρια για 
τους οικονομικά ασθενέστερους.
«Σε ολόκληρη τη χώρα, τα κέντρα μακρο-
χρόνιας περίθαλψης και οι οίκοι ευγηρίας 
επλήγησαν περισσότερο από την παν-
δημία, φέροντας στο φως τα κενά ενός 
συστήματος που πρέπει να ενισχυθεί», 
παραδέχτηκε ο Τριντό.
Στο Κεμπέκ, την πλέον πληγείσα επαρχία 
από την πανδημία, όπως και στο Οντάριο, 
αρκετές εκατοντάδες στρατιώτες κλήθη-
καν να βοηθήσουν την κατάσταση σε ορι-
σμένα γηροκομεία.

Α
ντιμέτωπος με ποινική 
δίωξη για επικίνδυνη οδή-
γηση είναι ένας 19χρο-
νος στον Καναδά, ο οποίος 

συνελήφθη να τρέχει με την αδιανό-
τητη ταχύτητα των 308 χιλιομέτρων 
την ώρα σε αυτοκινητόδρομο του 
Οντάριο με όριο τα 100 χιλιόμετρα.
«Αυτή είναι η χειρότερη παραβίαση του 
ορίου ταχύτητας για την οποία έχω ακού-
σει να γίνεται λόγος ποτέ» ανέφερε ο αξι-
ωματικός της αστυνομίας Κέρι Σμιτ.
Ο οδηγός, συνοδευόμενος από συνομή-
λικό του, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, βρι-
σκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του 
πατέρα του. Η άδεια οδήγησης του αφαι-
ρέθηκε αμέσως. Το αυτοκίνητο κατασχέ-
θηκε για επτά ημέρες.
Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε δίωξη για 
επικίνδυνη οδήγηση, τόνισε ο Σμιτ.
Το συμβάν έγινε αργά το βράδυ του Σαβ-
βάτου νοτιοδυτικά του Τορόντο, σε τμήμα 
του αυτοκινητοδρόμου της Βασιλίσσης 
Ελισάβετ όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 

100 χ.α.ώ..
«Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει φρι-
κτό δυστύχημα. Ο αυτοκινητόδρομος της 
Βασιλίσσης Ελισάβετ δεν είναι πίστα ράλι» 
είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας, προ-
σθέτοντας πως οι οδηγοί που έβλεπαν τη 
βολίδα να περνάει κόρναραν, εκφράζο-
ντας την αποδοκιμασία τους, ωσότου τον 
σταμάτησε η αστυνομία.

ΠΗΓΗ: GREEKTIMES.CA
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 Ξεκίνησε τη μέρα του με 77.000 
δολάρια -έως τα μεσάνυχτα 
χρωστούσε 9 εκατ. δολάρια. Ο λόγος 
για τον 30χρονο trader Syed Shah 
από το Τορόντο, ο οποίος επιχείρησε 
ανεπιτυχώς να βάλει το δάχτυλο στο 
βάζο με το... πετρέλαιο.

Ο 
Shah συνήθως αγόραζε με-
τοχές και νομίσματα μέσω 
του λογαριασμού του σ την 
Interactive Brokers αλλά δεν 

μπόρεσε να αντισταθεί στο πετρέλαιο, 
την ίδια ημέρα που οι τιμές υποχώρησαν 
κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους.
Στις 20 Απριλίου, ο Shah είχε 77.000 
δολάρια στον λογαριασμό του. Επένδυσε 
2.400 δολάρια στην αγορά αργού πετρε-
λαίου, αρχικά στα 3,30 δολ. το βαρέλι 
και στη συνέχεια αγόρασε περισσότερο 
πετρέλαιο στα 50 σεντς. 
Εκεί άρχισε να γίνεται ενδι-
αφέρον. Με την ιστορική 
βουτιά της τιμής του πετρε-
λαίου να μην σταματά, ο 
Shah βρέθηκε σε σημείο να 
αγοράζει σωρηδόν συμβό-
λαια τύπου WTI, 212 στον 
αριθμό, αντί 1 μόλις σεντ.
Τελικά αποδείχθηκε ότι η τιμή του 1 σεντ 
ήταν αρκετά υψηλή. 
Στην πραγματικότητα, η τιμή του πετρε-
λαίου κινείτο ήδη στο αρνητικό επίπεδο 
των -3,70 δολ. το βαρέλι αλλά το αρνη-
τικό πρόσημο δεν εμφανιζόταν εξαιτίας 
τεχνικού σφάλματος στο λογισμικό της 
Interactive Brokers Group. Έως το τέλος 
της ημέρας, το πετρέλαιο είχε υποχωρή-
σει στα -37,63 δολ. το βαρέλι και ο Shah 
είχε λάβει το μήνυμα: τα 77.000 δολά-
ριά του είχαν μετατραπεί σε χρέος 9 εκατ. 
δολαρίων.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg, o Shah 
έκανε τρεις μέρες να κοιμηθεί μετά από 
αυτό. «Υπέστην σοκ. Αισθανόμουν ότι 
έχανα τα πάντα, όλα μου τα περιουσιακά 
στοιχεία».
Η αλήθεια είναι πως όλοι οι επενδυτές 
που είχαν θέσεις long σε αυτό το συμ-
βόλαιο πετρελαίου βίωσαν μια δραμα-
τική ημέρα, ασχέτως με τη χρηματιστη-
ριακή με την οποία συνεργάζονταν. Αυτό 

που ξεχώρισε την Interactive Brokers, 
ωστόσο, ήταν ότι οι πελάτες της ενερ-
γούσαν στα τυφλά, μην έχοντας τη δυνα-
τότητα να δουν ότι οι τιμές είχαν γίνει 
αρνητικές ή είδαν τα πονταρίσματά τους 
να κλειδώνονται και οι ίδιοι να μπλοκά-
ρονται από νέες συναλλαγές. Αυτό που 
επίσης επιδείνωσε το πρόβλημα και εξη-
γεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο Shah έχασε 
τόσο πολλά χρήματα σε λίγες ώρες είναι 
ότι οι αρνητικές τιμές τίναξαν στον αέρα 
το μον τέλο που χρησ ιμοποιούσε η 
Interactive Brokers για να υπολογίσει το 
ποσό του margin -δηλαδή τις εγγυήσεις- 
που χρειάζονταν οι πελάτες για να δια-
σφαλίσουν τους λογαριασμούς τους.
Ο Thomas Peterffy, Πρόεδρος και ιδρυ-
τής της Interactive Brokers, δήλωσε ότι 
το «ταξίδι» στην περιοχή των αρνητικών 
τιμών εξέθεσε τα bugs στο λογισμικό της 
εταιρείας. «Είναι ένα λάθος 113 εκατ. 
δολαρίων από την πλευρά μας», είπε ο 

75χρονος δισεκατομμυρι-
ούχος σε συνέντευξή του. 
Έκτοτε, η εταιρεία του ανα-
θεώρησε τη μέγιστη ζημιά 
σ τα 109,3 εκατ . δολά-
ρια. Αλλά το μέγεθος είναι 
κινούμενος στόχος: σ τις 
21 Απριλίου, η Interactive 
Brokers υπολόγισε ότι έχει 

μειωθεί κατά 88 εκατ. δολάρια από το 
περιστατικό. 
Οι πελάτες θα αποζημιωθούν, είπε ο 
Peterffy. «Θα αποζημιώσουμε από τα 
δικά μας κεφάλαια τους πελάτες μας 
που εγκλωβίστηκαν σε θέση long την 
ώρα που η τιμή ήταν αρνητική, για όλη 
τη ζημιά που υπέστησαν κάτω του μηδε-
νός». 
Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον 
Shah. Ο trader αγόρασε τα πρώτα πέντε 
συμβόλαια αντί 3,30 δολ. το καθένα 
στις 13:19 εκείνη την ιστορική Δευτέρα. 
Τα επόμενα περίπου 40 λεπτά αγόρασε 
21 ακόμη, τα τελευταία αντί 50 σεντς. 
Προσπάθησε να δώσει μια εντολή για 
αρνητική τιμή, αλλά το σύστημα της 
Interactive Brokers την απέρριψε, έτσι 
πείστηκε ότι δεν ήταν εφικτό για την τιμή 
του πετρελαίου να πέσει κάτω από το 
μηδέν. Στις 14:11 εκτέλεσε την ονειρική 
συναλλαγή του 1 σεντ που τελικά κατέ-
ληξε εφιάλτης.

Ξεκίνησε το πρωί με 77000 δολ. 
και το βράδυ χρωστούσε 
9 εκατ.

Καναδάς: Μητέρα και κόρη 
μοίρασαν μάσκες ντυμένες 
δεινόσαυροι

Η πανδημία επισπεύδει την 
επιστροφή δύο γιγαντιαίων πάντα 
από τον Καναδά στην Κίνα

Π
ίσω στην Κίνα θα επιστρέψουν 
δύο γιγαντιαία πάντα, τα οποία εί-
χε «δανείσει» το Πεκίνο στον ζω-
ολογικό κήπο του Κάλγκαρι, στον 

Καναδά, καθώς το πάρκο αδυνατεί πλέον 
να αγοράζει μπαμπού για να τα ταΐζει, επικα-
λούμενο τους περιορισμούς λόγω της παν-
δημίας κορωνοϊού.
Τα δύο πάντα –τα οποία ακούν στα ονόματα 
Ερ Σουν και Ντα Μάο- καταναλώνουν ημε-
ρησίως περίπου 40 κιλά μπαμπού, που ισο-
δυναμεί με το 99% της διατροφής τους, σύμ-

φωνα με τους υπευθύνους του ζωολογικού 
κήπου.
Ο ζωολογικός κήπος δυσκολεύεται πλέον 
να αγοράσει φρέσκο μπαμπού γιατί μειώ-
θηκαν οι εμπορικές πτήσεις μεταξύ Κίνας και 
Καναδά, ενώ καθυστερήσεις καταγράφο-
νταν και στις παραλαβές από άλλους προμη-
θευτές. Παράλληλα, τα δύο πάντα φάνηκαν 
να μην αποδέχονται το χαμηλότερης ποιότη-
τας μπαμπού που κατάφερε να προμηθευτεί 
ο ζωολογικός κήπος, με αποτέλεσμα να μην 
τρέφονται σωστά.

Σ
ε μία πολύ όμορφη ενέργεια 
προχώρησαν μία μητέρα και 
μία κόρη στο Τορόντο του Κα-
ναδά, οι οποίες μεταμφιέστη-

καν σε δεινοσαύρους και μοίρασαν 
μάσκες στον κόσμο.
Όχι, δεν ήταν η μασκότ των Τορόντο 
Ράπτορς, ήταν αυτή όμως που φαίνε-
ται ότι τους έδωσε το ερέθισμα για να 
βγουν μεταμφιεσμένες στον δρόμο, 

προσφέροντας μερικές ευχάρισ τες 
στιγμές και ένα βασικό μέσο προφύ-
λαξης από την εξάπλωση του κορονο-
ϊού στον κόσμο.
Μία μητέρα και μία κόρη ντύθηκαν 
δεινόσαυροι και άρχισαν να γυρνούν 
σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, 
μοιράζοντας μάσκες στους συμπολίτες 
τους, οι οποίοι τις δέχτηκαν με χαρά, 
χαμόγελο και μερικές φωτογραφίες.

Air Canada: Από 25 Ιουνίου απ’ 
ευθείας πτήσεις από Αθήνα για 
Τορόντο-Μόντρεαλ

Τ
ην Αθήνα με Τορόν το και 
Μόν τρεαλ θα συνδέε ι  με 
κα θ η μ ε ρ ι ν έ ς  α π ε υ θ ε ία ς 
π τ ήσ ε ις  από 25 Ιουν ίου 

η Air Canada. H ε ταιρεία πετά με 
Dreamliner Β787 αεροσκάφος.
Η Air Canada είναι ο εθνικός αερομε-
ταφορέας του Καναδά και μία από τις 
20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες 
στον κόσμο.
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Η 
Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την υπηρε-
σία ταυτοποίησης «data verification» μέσω 
της οποίας μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης 
είναι και πελάτης της Τράπεζας Κύπρου να 

ταυτοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας 1Bank, στην κυ-
βερνητική πύλη Αριάδνη από όπου θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρε-
σίες) που είναι διαθέσιμες από την Κυπριακή Δημο-
κρατία μέσω διαδικτύου.
Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Τρά-
πεζα Κύπρου, αναφέρεται, μπορεί να επεκταθεί και 
σε άλλα κυβερνητικά τμήματα και οργανισμούς οι 
οποίοι θα μπορούν πλέον να προσφέρουν  ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες για τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν 
απαραίτητη η φυσική παρουσία για σκοπούς ταυ-
τοποίησης.  Με την εισαγωγή της υπηρεσίας αυτής, 
προστίθεται,  ανοίγουν δίοδοι για μια «επεκτατική» 
στάση από την Πολιτεία στην ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση.
«Η Τράπεζα Κύπρου έχοντας εδώ και καιρό δημι-
ουργήσει αυτή την υποδομή, μέσα από την τεχνο-
γνωσία για την ψηφιακή της στρατηγική, είναι σε 
θέση σήμερα να την εφαρμόσει σε ένα τόσο σημα-

ντικό έργο και να ανοίξει το δρόμο για την προσφορά 
στους πολίτες πολύ πιο γρήγορων και αποτελεσματι-
κών υπηρεσιών», αναφέρεται.
Η λογική του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι πως 
δεν πρέπει και δεν χρειάζεται ο πελάτης της Τράπεζας 
και πολίτης της Δημοκρατίας, να μπαίνει στην ουρά, 
να  ταλαιπωρείται και να σπαταλάει πολύτιμο χρόνο 
σε γραφεία απλά και μόνο για να αποδείξει την ταυ-
τότητά του. Τώρα απέχει μόνο ένα κλικ μακριά από τις 
κρατικές υπηρεσίες,  το οποίο μπορεί να επιλέξει από 
τον καναπέ ή το γραφείο του μέσω της οθόνης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού του.
Η πρωτοβουλία, αναφέρεται, έτυχε από την αρχή 
θετικής αντιμετώπισης από τα αρμόδια τμήματα 
του Δημοσίου, τα οποία έδειξαν πως υπάρχει διά-
θεση και επιθυμία να γίνει το άλμα από την κρατική 
μηχανή.
Παράλληλα η Τράπεζα Κύπρου αναφέρεται ότι η 
εισαγωγή της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι μόνο 
η αρχή.
Όπως αναφέρεται, η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει 
τα δεδομένα με τόσο αστραπιαίους ρυθμούς που δεν 
αφήνει περιθώρια για χάσιμο χρόνου.

Ταυτοποίηση πολιτών μέσω 1bank 
στις κρατικές υπηρεσίες ανακοίνωσε η 
Τράπεζα Κύπρου

Υφ. Έρευνας: Ο κορωνοϊός κατάρα και 
ευλογία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Ω
ς κατάρα και ταυτόχρονα ευλογία ενήρ-
γησε η πανδημία του κορωνοϊού στην 
Κύπρο αναγκάζοντας τις αρχές να κινη-
θούν σε πρωτόγνωρα για τα κυπρια-

κά δεδομένα χρονοδιαγράμματα στην προώθηση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως δήλωσε ο 
Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος.
 Σε τηλεδιάσκεψη με το Επιμελητήριο Νέων ΕΒΕ 
Λευκωσίας (JCI-Junior Chamber International 
Cyprus) –με θέμα: «Η κρίση της πανδημίας ως αφε-
τηρία για ψηφιακό μετασχηματισμό», ο κ. Κόκκι-
νος είπε πως η πανδημία είναι κατάρα αλλά ταυ-
τόχρονα είχε θετικό πρόσημο αφού υποχρέωσε 
τις αρχές να κάνουν πράγματα τα οποία χωρίς την 
πανδημία θα χρειάζονταν πολύ χρόνο να γίνονταν.
 «Ήρθε δηλαδή ο Covid-19 σαν ένας καταλύτης για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η καινοτομία δεν 
γίνεται με τίτλους αλλά από αναγκαιότητα», τόνισε 
ο κ. Κόκκινος.
 Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, η κρίση 

οδήγησε στη επικέντρωση σε «μικρά σπριντ» αντί 
στην εστίαση στα μεγαλύτερα έργα.
 «Αφήσαμε (τα μεγάλα έργα) να τρέχουν και ταυτό-
χρονα μέσα από μια πιο ευέλικτη προσέγγιση με 
μικρά σπριντ κάναμε μικρά μικρά βήματα τα οποία 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας, οι οποίες ναι μεν 
προέκυψαν από τον κορωνοϊό αλλά θα μείνουν 
στη ζωή μας και μετά την πανδημία, όπως τηλεερ-
γασία, τηλεκπαίδευση και την ηλεκτρονική επικοι-
νωνία του πολίτη με το κράτος», είπε.
 Αναφέρθηκε για παράδειγμα στο στήσιμο της 
πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας για τη 
καταβολή των επιδομάτων στους εργαζόμενους. 
«Σχεδιάσαμε σύστημα μέσα σε δύο εβδομάδες, 
ήταν κάτι το πρωτάκουστο», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
Όπως είπε, αν αυτό γινόταν με τον παραδοσι-
ακό τρόπο, κάποιος έπρεπε να συμπληρώσει μια 
φόρμα  με τους δικαιούχους αν είναι 200.000, η 
φόρμα να εξεταστεί και μετά να γίνει η πληρωμή, 
θα χρειαζόταν δέκα μήνες.

Η 
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 
κατά της Αστυνομίας, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση των 
χειρισμών της Αστυνομίας στις υποθέσεις των κατά συρροή 
δολοφονιών, δεν διαπίστωσε, σε οποιοδήποτε στάδιο του 

ανακριτικού έργου, την ανάγκη να εισηγηθεί όπως τεθούν σε διαθεσι-
μότητα οι υπό έρευνα αστυνομικοί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της 
Αρχής Ανδρέας Πασχαλίδης.
Ερωτηθείς γιατί δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι δεκαπέντε αστυνομι-
κοί που διώκονται ποινικά, ο κ. Πασχαλίδης είπε ότι για να τεθεί ένας 
αστυνομικός σε διαθεσιμότητα θα πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμέ-
νοι λόγοι και να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις.
Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα ένας αστυνομικός, απλά και μόνο επειδή 
διέπραξε ένα αδίκημα, όπως είπε, προσθέτοντας ότι κάποιος τίθεται σε 
διαθεσιμότητα και απομακρύνεται από τη θέση την οποία κατέχει, όταν 
υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσει το ανακριτικό έργο.
Είπε, επίσης, ότι εάν κάποιος τεθεί σε διαθεσιμότητα μπορεί να προ-
σφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο και να ζητήσει την ακύρωση αυτής της 
απόφασης, αν κρίνει ότι αυτή δεν είναι νομικά αιτιολογημένη.
Σημείωσε ότι οι ποινικοί ανακριτές της Αρχής που διερεύνησαν την 
παρούσα υπόθεση έχουν ολοκληρώσει το ανακριτικό τους έργο και 
δεν τίθεται θέμα σήμερα να ζητηθεί όπως τεθούν σε διαθεσιμότητα οι 
αστυνομικοί.  
«Η Αρχή, η οποία ανέλαβε και την διερεύνηση της υπόθεσης και προ-
έβη σε λήψη καταθέσεων και ανακρίσεων, δεν διαπίστωσε, σε οποιο-
δήποτε στάδιο του ανακριτικού έργου, την ανάγκη να εισηγηθεί όπως 
τεθούν σε διαθεσιμότητα», σημείωσε ο κ. Πασχαλίδης.
Οι ποινικοί ανακριτές της Αρχής, είπε, έκαμαν απρόσκοπτα τη δουλειά 
τους, ξεκαθαρίζοντας με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αστυ-
νομικοί, σε καμία απολύτως περίπτωση, όπως είπε,  δεν επιχείρησαν, 
με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να επηρεάσουν είτε να εμποδίσουν είτε να 
δυσκολέψουν το ανακριτικό έργο ή να αποκρύψουν το οποιοδήποτε 
στοιχείο.
Σε δηλώσεις του χθες στο ΚΥΠΕ για το ίδιο θέμα, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
Κύπρος Μιχαηλίδης είπε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ούτε οι προϋπο-
θέσεις για να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί.
Ο κ. Πασχαλίδης είπε επίσης ότι άρχισε η διαδικασία απαγγελίας της 
μοναδικής κατηγορίας εναντίον των αστυνομικών και καταγραφής της 
δικής τους θέσης και απάντησης, επαναλαμβάνοντας την βασική αρχή 
δικαίου ότι οι αστυνομικοί είναι αθώοι μέχρι να αποδείξεως του ενα-
ντίου.
 Ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε μαζί του ο Αρχηγός Αστυνομίας για 
να του εκφράσει την ετοιμότητά του για παροχή οποιασδήποτε βοή-
θειας προς τους ανακριτές της Αρχής ώστε να επιτελέσουν το καθήκον 
τους.
Είπε, τέλος, ότι η Αρχή, πριν από το τέλος του μήνα,  θα λάβει τις αποφά-
σεις της και για το θέμα των πιθανών πειθαρχικών διώξεων στην υπό-
θεση κατά των 15 ή/και άλλων αστυνομικών, το οποίο είναι αποκλει-
στικό έργο της Αρχής.
Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης ενα-
ντίον 15 μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, που περιλαμβάνουν 
αστυφύλακες, λοχίες και αξιωματικούς, σε σχέση με τον τρόπο που χει-
ρίστηκαν τις υποθέσεις αυτές με την κατηγορία της διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων που αφορούν στην παράλειψης υπηρεσιακού καθήκοντος 
από Δημόσιους Λειτουργούς, κατά παράβαση του Άρθρου 134 του 
Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Δεν χρειάστηκε να τεθούν σε 
διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί, 
λέει ο Α. Πασχαλίδης 

εδώ Κύπρος



1715 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Οκτώ προειδοποιητικές 
επιστολές, μία (1) 
αιτιολογημένη γνώμη και μία 
(1) παραπομπή στο Δικαστήριο 
της ΕΕ αποφάσισε η Κομισιόν 
στο πλαίσιο των μηνιαίων 
αποφάσεων διαδικασιών επί 
παραβάσει.

Α
ναλυτικά, η Κομισιόν ζη-
τά από την Κύπρο να μετα-
φέρει σωστά στην εθνική 
νομοθεσία όλες τις απαι-

τήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών 
εκπομπών ορισμένων ατμοσφαι-
ρικών ρύπων (οδηγία NEC). Η Κύ-
προς δεν έχει μεταφέρει στο εθνι-
κό δίκαιο την απαίτηση της Οδηγίας 
να ενημερώνει το εθνικό πρόγραμ-
μα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης τουλάχιστον κάθε τέσσερα 
χρόνια. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν α-
ποφάσισε σήμερα να στείλει προ-
ειδοποιητική επιστολή, δίνοντας 
τέσσερις μήνες για να διορθώσουν 
την κατάσταση, διαφορετικά θα α-
κολουθήσει αιτιολογημένη γνώμη.
Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την 
Κύπρο να ευθυγραμμίσει την 
εθνική της νομοθεσία με την οδη-
γία για την εκτίμηση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων (οδηγία 
2011/92 / ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
τον Απρίλιο του 2014 με την οδηγία 
2014/52 / ΕΕ. Η οδηγία διασφαλί-
ζει ότι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον 
των δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
αξιολογείται πριν εγκριθούν. Στην 
περίπτωση της Κύπρου, η εθνική 
νομοθεσία δεν απαιτεί λεπτομερείς 
ρυθμίσεις για τη διαβούλευση με το 
κοινό, όπως απαιτείται από την οδη-
γία, ούτε υποχρεώνει τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι 
οι πρακτικές πληροφορίες διατίθε-
νται στο κοινό με πρόσβαση σε διοι-

κητικές και δικαστικές διαδικασίες 
επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, δεδο-
μένου ότι η περιβαλλοντική διακυ-
βέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην ορθή λειτουργία των διαφό-
ρων τομεακών κανόνων, η Κομι-
σιόν αποφάσισε να στείλει προει-
δοποιητική επιστολή  δίνοντάς τους 
τέσσερις μήνες για την επίλυση των 
προβλημάτων.
Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε 
να στείλει αιτιολογημένη γνώμη 
στην Κύπρο για την αποτυχία της 
κοινοποίησης σχετικά με τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την εφαρμογή 
της Οδηγίας σχετικά με τις διαδικα-
στικές εγγυήσεις για παιδιά ύποπτα 
ή κατηγορούμενα 
σε ποινικές διαδι-
κασίες (Οδηγία (ΕΕ) 
2016/800). Τα παι-
διά που εμπλέκο-
νται σε ποινικές δια-
δικασίες είναι ιδιαί-
τερα ευάλωτα λόγω 
της μικρής ηλικίας 
τους. Έχουν δυσκο-
λίες στην κατανόηση του τι διακυ-
βεύεται και δεν μπορούν εύκολα να 
κατανοήσουν το νόμο και τα δικαι-
ώματά τους. Η παρούσα οδηγία 
παρέχει ειδικά δικαιώματα σε παι-
διά που είναι ύποπτοι και κατηγο-
ρούμενοι σε ποινικές διαδικασίες 
σε όλα τα στάδια της ποινικής δια-
δικασίας μέχρι την τελική καταδίκη. 
Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες για 
να απαντήσει, αλλιώς ακολουθεί 
παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Η Κομισιόν έστειλε επιπλέον προει-
δοποιητική επιστολή στην Κύπρο, 
καθώς το κράτος δεν έχει κοινοποι-
ήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με 
την οδηγία για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηρι-
ότητες.
“Τα πρόσφατα σκάνδαλα ξεπλύμα-
τος χρημάτων αποκάλυψαν την ανά-

γκη για αυστηρότερους κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ. Τα νομοθετικά κενά που 
συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος 
έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζο-
νται και να εποπτεύονται αποτελε-
σματικά για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος και την προστασία του 
χρηματοοικονομικού μας συστήμα-
τος”, αναφέρει η Κομσιόν. 
Η Κομισιόν θυμίζει ότι δημοσίευσε 
σχέδιο δράσης έξι σημείων στις 7 
Μαΐου για την περαιτέρω ενίσχυση 
της καταπολέμησης της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και της χρηματοδότη-

σης της τρομοκρα-
τίας της ΕΕ.
Η προθεσμία για την 
5η οδηγία για την 
καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνο-
μες δραστηριότητες 
ήταν η 10η Ιανου-
αρίου 2020 και η 

Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για 
το γεγονός ότι η Κύπρος απέτυχε να 
μεταφέρει την οδηγία εγκαίρως και 
ενθαρρύνει την Κύπρο να το πρά-
ξει επειγόντως, έχοντας υπόψη τη 
σημασία αυτών των κανόνων για 
την ΕΕ συλλογικό συμφέρον. Χωρίς 
ικανοποιητική απάντηση εντός τεσ-
σάρων μηνών, η Κομισιόν μπορεί 
να αποφασίσει να αποστείλει αιτιο-
λογημένη γνώμη.
Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να 
εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες 
της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση 
οικονομικών καταστάσεων, εκθέ-
σεων διαχείρισης και εκθέσεων 
ελέγχου από εταιρείες περιορισμέ-
νης ευθύνης. Η Κομισιόν έχει απο-
φασίσει ότι το κυπριακό δίκαιο 
μπορεί να συνεπάγεται δημοσί-
ευση πέραν αυτής της περιόδου. 

Επιπλέον, με βάση τις ανταλλαγές 
με τις κυπριακές αρχές και άλλες 
έρευνες, φαίνεται ότι τα λογιστικά 
έγγραφα αρκετών κυπριακών εται-
ρειών επενδύσεων δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμα στο κοινό μέσω του 
κυπριακού μητρώου επιχειρήσεων 
(Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επί-
σημος Παραλήπτης του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπόριο, Βιομηχανία και 
Τουρισμός) για οικονομικά έτη που 
έληξαν περισσότερο από 12 μήνες 
πριν. Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες 
τώρα για να απαντήσει στα επιχει-
ρήματα που προέβαλε η Κομισιόν.
Επιπλέον Κομισιόν αποφάσισε να 
παραπέμψει την Κύπρο στο Δικα-
στήριο της ΕΕ καθώς δεν αναβάθ-
μισε τα μητρώα εταιρειών οδικών 
μεταφορών.Η οδηγία ERRU επιτρέ-
πει την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά 
με τις εταιρείες οδικών μεταφορών 
που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. 
Αποτελεί βασικό μέσο για τη δια-
σφάλιση της επιβολής της νομοθε-
σίας της ΕΕ και του θεμιτού ανταγω-
νισμού μεταξύ των φορέων εκμε-
τάλλευσης στον τομέα των οδικών 
μεταφορών.
Ακολούθως έστειλε απέστειλε προ-
ειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο 
για την εσφαλμένη εφαρμογή κανό-
νων σχετικά με την οδική ασφά-
λεια σχετικά με τις πληροφορίες 
κυκλοφορίας. Οι κανόνες απαιτού-
νται από τον κατ `εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 886/2013, 
που εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 
για τα ευφυή συστήματα μεταφο-
ρών (ITS). Η πρόσβαση σε δεδο-
μένα κυκλοφορίας που σχετίζο-
νται με την οδική ασφάλεια είναι το 
κλειδί για τη βελτίωση της ασφά-
λειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους 
και την παροχή υπηρεσιών πληρο-
φόρησης στους χρήστες του οδικού 
δικτύου.

εδώ Κύπρος

Ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Οικο-
νομικών Άγγελος Βότσης 

δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι στη Συνε-
δρία της Ολομέλειας της Βουλής 
την Τρίτη, θα τεθεί σε ψηφοφο-
ρία το νομοσχέδιο για τις Κυβερ-
νητικές Εγγυήσεις (Ο περί στήρι-
ξης των επιχειρήσεων και αυτο-
τελώς εργαζομένων σύμφωνα με 
το προσωρινό πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 
για τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου του COVID-
19, Νόμος του 2020).
 Το νομοσχέδιο προβλέπει με 
διάταξή του την έκδοση διατάγ-
ματος από τον Υπουργό Οικονο-
μικών με το οποίο καθορίζει το 
ύψος των κυβερνητικών εγγυή-
σεων και τον τρόπο παραχώρη-
σης των δανείων από τα τραπε-
ζικά πιστωτικά ιδρύματα.
 Ο κ. Βότσης ανέφερε πως θα 
διαβιβαστούν γραπτώς στο 
Υπουργείο Οικονομικών οι 
θέσεις των κομμάτων επί του 
νομοσχεδίου και του προσχε-
δίου διατάγματος του Υπουργού 
Οικονομικών, και αναμένεται ότι 
κάποιες εξ΄αυτών θα υιοθετη-
θούν από το Υπουργείο Οικονο-
μικών.
 Περαιτέρω ο κ. Βότσης διευ-
κρίνισε ότι η συζήτηση για τις 
κυβερνητικές εγγυήσεις με την 
κυβερνητική πλευρά αναμένε-
ται ότι θα ολοκληρωθεί κατά την 
αυριανή, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
συνεδρία της Επιτροπής Οικονο-
μικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών άφησε ανοικτό το 
ενδεχόμενο να συγκληθεί νέα 
συνεδρία της Επιτροπής Οικο-
νομικών με τηλεδιάσκεψη ή και 
φυσική παρουσία των μελών 
μόνο της Επιτροπής, είτε την 
Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα, 
ώστε να διεξαχθεί μια τελική 
συζήτηση ή και τοποθετήσεις 
επί του θέματος των κρατικών 
εγγυήσεων.

Την Τρίτη στην 
Ολομέλεια το 
νομοσχέδιο για 
τις κυβερνητικές 
εγγυήσεις 

Κομισιόν: 8 προειδοποιητικές επιστολές, 1 
αιτιολογημένη γνώμη και 1 παραπομπή στο 
Δικαστήριο ΕΕ για την Κύπρο 
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Σύμφωνα με Αμερικανούς 
αξιωματούχους, η Κίνα απείλησε 
τον ΠΟΥ ότι θα σταματήσει να 
συνεργάζεται στην έρευνα κατά του 
κορωνοϊού, αν ο Οργανισμός κήρυττε 
παγκόσμια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης

Ο 
κορωνοϊός τείνει ολοένα και πε-
ρισσότερο να μετατρέψει την υπο-
βόσκουσα αντίθεση ΗΠΑ-Κίνας 
σε... Ψυχρό πόλεμο. Το Πεκίνο ε-

πιχείρησε να αποτρέψει τον ΠΟΥ (Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας) να εκπέμψει εγκαίρως 
συναγερμό για το ξέσπασμα της πανδημίας 
στις αρχές Ιανουαρίου.
Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να έχει 
καταλήξει η CIA, η οποία κατηγορεί τους 
Κινέζους ότι την ίδια εποχή συγκέντρωναν 
ιατρικά εφόδια απ’ όλο τον κόσμο. Πράγ-
ματι, την τελευταία εβδο-
μάδα του Ιανουαρίου 2020, 
η Κίνα εισήγαγε 56.000.000 
αναπνευστήρες και μάσκες, 
σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία. Παράλληλα, μείω-
σαν τις εξαγωγές κινεζι-
κών μασκών PPE και άλλων 
ιατρικών εργαλείων.
Έκθεση της CIA, το περι-
εχόμενο της οποίας διέρρευσε, αναφέρει 
ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συγκέντρω-
σαν πληροφορίες, που αποδεικνύουν ότι η 
Κίνα απείλησε τον ΠΟΥ ότι θα σταματήσει να 
συνεργάζεται στην έρευνα για την καταπο-
λέμηση του κορωνοϊού, που ήδη είχε αρχί-
σει να διεξάγει ο Οργανισμός, σε περίπτωση 
που κήρυττε παγκόσμια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια 
έκθεση που βλέπει το φως της δημοσιότη-
τας και είναι πιθανό να πυροδοτήσει περαι-
τέρω εντάσεις στις αμερικανοκινεζικές σχέ-
σεις. Η πρώτη έκθεση, μια γερμανική εκτί-
μηση πληροφοριών που δημοσιεύθηκε από 
το Der Spiegel, είχε αποκαλύψει πως η Κίνα 
είχε ζητήσει να συγκαλυφθεί η σοβαρότητα 
του κορωνοϊού από τον ΠΟΥ.
Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν 
αποκαλύψει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Xi 
Jinping είχε ζητήσει από τον γενικό διευθυ-
ντή του ΠΟΥ Tedros Adhanom Thebreyesus 
να καλύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης 
τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, ο Xi είχε ζητήσει από τον Tedros να 
μην αποκαλύψει πως ο ιός ήταν μεταδοτικός 
μεταξύ ανθρώπων. Του είχε, επίσης, ζητήσει 
να καθυστερήσει την επίσημη δήλωση, πως 
η επιδημία είχε εξελιχθεί σε πανδημία.
Ο ΠΟΥ προέβη σε επίσημη διάψευση, αλλά 
αρνήθηκε να σχολιάσει αν Κινέζοι αξιωμα-
τούχοι προσπάθησαν να καθυστερήσουν, 
ή να αλλάξουν την ανακοίνωση που καθι-
στούσε τον πλανήτη σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. «Δεν σχολιάζουμε συγκεκρι-
μένες συζητήσεις που διεξάγονται με κρά-
τη-μέλη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
ο ΠΟΥ ενήργησε βάσει τεκμηρίων που επικε-
ντρώνεται στην προστασία όλων των ανθρώ-
πων, παντού» δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
Οργανισμού.
Η έκθεση της CIA τονίζει ότι, όταν ο ΠΟΥ 
κήρυξε πανδημία στις 30 Ιανουαρίου, επι-
χείρησε να βγάλει από το κάδρο την Κίνα. Και 

η αναφορά χαρακτηρίζει την 
στάση αυτή αιτία που πυρο-
δότησε οργή στη Δύση και 
ώθησε τον πρόεδρο Τραμπ 
να επικρίνει τον ΠΟΥ για τη 
στήριξη που παρείχε στον 
χειρισμό του Πεκίνου και 
στη συνέχεια, τον Μάρτιο, 
να αναστείλει τη χρηματο-
δότηση.

Η Κίνα έχει επικριθεί ευρέως από δυτικά 
ΜΜΕ για τον αρχικό χειρισμό της επιδημίας 
στην Ουχάν, όταν κυβερνητικοί παράγοντες 
είχαν απαγορεύσει στους τοπικούς γιατρούς 
να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Στη συνέ-
χεια, Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν αφήσει αιχ-
μές ότι τον κορωνοϊό είχαν μεταφέρει στην 
Ουχάν Αμερικανοί που είχαν συμμετάσχει το 
περασμένο φθινόπωρο στους διεθνείς στρα-
τιωτικούς αγώνες. Το Πεκίνο πάντως τηρεί 
σκληρή στάση. Όταν ο Αυστραλός πρω-
θυπουργός ζήτησε να διεξαχθεί μια τέτοια 
έρευνα, ο Kινέζος πρεσβευτής απάντησε ότι 
το Πεκίνο θα μπορούσε να απαντήσει, μποϊ-
κοτάροντας τα αυστραλιανά προϊόντα.
Το έγγραφο της CIA, η γερμανική έκθεση και 
μια άλλη έρευνα-ανάλυση που πραγματο-
ποίησε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
των ΗΠΑ, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
η Κίνα απέκρυψε τις πληροφορίες σχετικά με 
το κορωνοϊό τον Ιανουάριο, για να έχει τον 
χρόνο να ανασυνταχθεί και να συσσωρεύσει 
ιατρικές προμήθειες απ’ όλο τον κόσμο.

Έκθεση-«βόμβα» στα χέρια της CIA: 
Η Κίνα έκρυβε την αλήθεια για τον 
κορωνοϊό και εισήγαγε 56.000.000 
αναπνευστήρες και μάσκες! 

Ι
διαίτερα αρνητικό αντίκτυπο φαίνε-
ται, πως έχει ο κορωνοϊός στη δια-
τροφή των παιδιών στις ΗΠΑ, σύμ-
φωνα με αποτελέσματα έρευνας.

Συγκεκριμένα, το ένα στα πέντε παιδιά 
δεν τρώει όταν πεινάει αφότου η πανδη-
μία ξεκίνησε στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει 
το Brookings Institution, που ανέλυσε τα 
αποτελέσματα δύο ερευνών που έγιναν 
πρόσφατα σε εθνικό επίπεδο για να απο-
τιμηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στις 
ΗΠΑ. Στη μία από αυτές τις δύο μελέτες, 
διαπιστώθηκε ότι το 17,4% από τις μητέ-
ρες παιδιών 12 ετών και κάτω που ερωτή-
θηκαν σχετικά, απάντησε ότι δεν μπορεί 
να θρέψει επαρκώς τα παιδιά λόγω έλλει-
ψης χρημάτων.
«Είναι ολοφάνερο ότι τα πιο μικρά παιδιά 
πλήττονται από διατροφική ανασφάλεια 
σε βαθμό άνευ προηγουμένου στη σύγ-
χρονη εποχή» αναφέρει η Λόρεν Μπά-
ουερ, που συνέταξε την έκθεση για το 
Brookings Institution.
«Η διατροφική ανασφάλεια των νοικο-
κυριών με παιδιά 18 ετών και μικρότερα 
αυξήθηκε κατά 130% σε σύγκριση με το 
2018», διαπιστώνει η ίδια. Οι γονείς είναι 
αναγκασμένοι να μειώσουν την ποσότητα 
των γευμάτων, ακόμη και να παραλείπουν 
γεύματα των παιδιών τους, τονίζει η ερευ-

νήτρια. Ακόμη, το πρόβλημα επιδεινώνει 
η διακοπή των προγραμμάτων προσφο-
ράς γευμάτων στα παιδιά, αφού τα σχο-
λεία έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας, 
και καλεί τις αρχές να προσφέρουν βοή-
θεια στην πιο ευάλωτη μερίδα του πλη-
θυσμού.
Να σημειώσουμε, τέλος, πως το ποσοστό 
ανεργίας στις ΗΠΑ αναμένεται να είναι 
από τα χειρότερα, που έχουν καταγραφεί 
εδώ και πολλά χρόνια.
Εν τω μεταξύ, κοινότητα της υψηλής 
κοσμηματοποιίας στις ΗΠΑ ενώνει τις 
δυνάμεις της για την online καμπάνια 
#Linked, με στόχο την κάλυψη των επισι-
τιστικών αναγκών νεαρών Αμερικανών, 
που πλήττονται από το κλείσιμο σχολείων 
και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Περίπου 22 εκατομμύρια παιδιά χαμη-
λού εισοδήματος από κοινότητες σε 
ολόκληρη τη χώρα εξαρτώνται από τα 
δωρεάν και μειωμένων τιμών γεύματα 
που λαμβάνουν στο σχολείο», σύμφωνα 
με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
«Share The Force», που υλοποιεί δράσεις 
για την καταπολέμηση της πείνας και της 
φτώχειας στον κόσμο. Η οργάνωση υλο-
ποιεί το πρόγραμμα «No Kid Hungry» σε 
όλη τη χώρα.

Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Το 17% 
των παιδιών υποσιτίζονται 
γιατί οι γονείς τους δεν έχουν 
χρήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



1915 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Δ
εν λέει να αφήσει σε ησυχία την 
Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναφο-
ρές του Αμερικανού προέδρου για 
τις ευθύνες που φέρουν οι Κινέζοι 

για την πανδημία είναι διαρκείς και, σχεδόν, 
καθημερινές, ενώ ο Τραμπ έχει κινητοποι-
ήσει, με τον τρόπο του, και άλλες μεγάλες 
χώρες της Δύσης να στραφούν εναντίον της 
Κίνας.
Το νέο «χτύπημα» του Τραμπ κατά της Κίνας 
ήρθε μέσω Twitter, εκεί που ο Αμερικα-
νός πρόεδρος συνδύασε τον κορωνοϊό (τον 
χαρακτήρισε μάστιγα) με την εμπορική συμ-

φωνία που επιχείρησαν να «κλείσουν» οι 
ΗΠΑ με τους Ασιάτες.
«Η συμφωνία με την Κίνα είναι μια πολύ 
ακριβή διαδικασία. Μόλις πετύχαμε μια 
σπουδαία Εμπορική Συμφωνία και με το 
μελάνι να μην έχει στεγνώσει ακόμα, ο 
κόσμος χτυπήθηκε από μάστιγα που ήρθε 
από την Κίνα» ανέφερε στο tweet του ο 
Τραμπ.
Και συνέχισε: «Ούτε 100 εμπορικές συμ-
φωνίες δεν θα μπορούσαν να καλύψουν 
τη ζημιά που έχει γίνει και όλες αυτές τις 
αθώες ζωές που έχουν χαθεί».

διεθνή νέα

Ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν πά-
ντα ο τυχοδιώκτης της παγκόσμιας 
οικονομίας, αυτός που ανοίγει πό-
λεμο με τις αγορές και μηνύει διε-

θνείς τράπεζες. Δεν ξεκίνησε ως «ανορθόδο-
ξος ηγέτης» που επινοεί οικονομικά δόγμα-
τα, παίζει με τη φωτιά και προσπαθεί να προ-
σαρμόσει τους διεθνείς κανόνες στα μέτρα του. 
Μάλλον το αντίθετο.
Ξεκίνησε ως το αγαπημένο και προβλέψιμο 
«παιδί των αγορών», το πρόσωπο του τουρ-
κικού εκσυγχρονισμού. Οταν ανέλαβε την 
ηγεσία της Τουρκίας, μετά την προσφυγή της 
χώρας στο ΔΝΤ, παρουσιάστηκε ως συνερ-
γάσιμος ρεαλιστής «μάνατζερ» που -παρά 
τo έντονα ισλαμικό προφίλ- καταλάβαινε την 
οικονομία των αγορών και τι χρειάζεται να 
εξασφαλίσει στους επενδυτές για να φέρουν 
δολάρια.
Τα πρώτα φεγγάρια της διακυβέρνησής του 
ήταν ο άνθρωπος που ενώ «μαστίγωνε» το 
προηγούμενο πολιτικό προσωπικό για την 
υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ, ήταν και ο καλύ-
τερος εκτελεστής του μνημονίου: εισήγαγε τη 
νέα τουρκική λίρα «σβήνοντας» έξι μηδενικά 
από την προηγούμενη, η οποία πλέον δεν άξιζε 
ούτε το χαρτί που ήταν τυπωμένη.
Υλοποίησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδι-
ωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών και με τα έσοδα μείωσε το κρα-
τικό χρέος σχεδόν στο 1/3 - το 2015 το δημόσιο 
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε υποχωρήσει 
στο 27,5%. Ταυτόχρονα ξεκίνησε ένα φαραω-
νικό πρόγραμμα υποδομών -σε συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα- που γέμισε την Τουρκία 
με αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια και έργα 
που άλλαξαν το πρόσωπό της.
Την εισροή δανεικών κεφαλαίων την ανέλαβε 
ο ιδιωτικός τομέας της Τουρκίας: ο Ερντογάν 
άνοιξε την οικονομία διευκολύνοντας τις διε-
θνείς επενδύσεις. Διαφήμισε τη χώρα σαν τη 
μεγαλύτερη, πιο δυναμική και ασφαλή οικο-
νομία της Μέσης Ανατολής, προσελκύοντας 
πακτωλούς κεφαλαίων έναντι υψηλών απο-
δόσεων που έκαναν τους ξένους επενδυτές 
χαρούμενους. Χαρούμενοι ήταν και τα εκατομ-
μύρια φτωχών Τούρκων που κατά τη διάρκεια 
της «φάσης του εκσυχρονισμού» μετακόμισαν 
στις πόλεις, βρήκαν δουλειά, πήραν δάνεια, 
έχτισαν σιγά-σιγά την τουρκική εκδοχή της 
(μικρο)μεσαίας τάξης.
Ομως ο απώτατος στόχος του Ερντογάν δεν 
ήταν ο εκσυγχρονισμός της Τουρκίας, αλλά 
η ανάδειξη του ίδιου ως νέου εθνάρχη, ενός 
νέου Ατατούρκ. Ηταν η σφυρηλάτηση της προ-

σωπολατρείας και η εξασφάλιση διά βίου ηγε-
σίας. Η οικονομική ισχύς άνοιξε την όρεξη για 
πολιτική επικράτηση. Ο καταλύτης ήρθε με την 
έναρξη της παγκόσμιας αποσταθεροποίησης 
και της απο-παγκοσμιοποίησης που ήρθε μετά 
την εκλογή Τραμπ.
Ξαφνικά ο κόσμος άλλαξε. Οι απολυταρχικοί 
ηγέτες ήρθαν στη μόδα. Οι συμμαχίες και οι 
γεωπολιτικοί ελιγμοί άλλαζαν με ρυθμό υαλο-
καθαριστήρα - και οι ντρίμπλες ταιριάζουν 
στον πρώην ποδοσφαιριστή Ερντογάν.
Παράλληλα, η τουρκική οικονομία συνέχισε 
να δίνει ψηλότερες αποδόσεις στους ξένους 
επενδυτές, παραμένοντας η αγαπημένη των 
διεθνών κεφαλαίων. Οι αγορές έδιναν τη σιω-
πηρή τους συγκατάθεση στον Ερντογάν για την 
επόμενη φάση του προσωπικού του σχεδίου.
Το νέο διεθνές οικοσύστημα ήταν συμβατό 
με έναν υπερφιλόδοξο ηγέτη. Μάλωσε και τα 
ξανάφτιαξε με τον Τραμπ και τον Πούτιν, ψηλώ-
νοντας το διεθνές του ανάστημα - κυρίως εντός 
Τουρκίας. Πρωταγωνίστησε στις κρίσεις του 
Ισλαμικού Χαλιφάτου, της Συρίας, του Προ-
σφυγικού, κερδίζοντας μετοχές ως περιφερει-
ακός ηγέτης.
Στο εσωτερικό, όντας κυρίαρχος, απέκτησε 
απόλυτο έλεγχο πάνω στην ιδιωτική επιχει-
ρηματικότητα, στις τράπεζες. Αλλά οι γεωπο-
λιτικές του φιλοδοξίες και η παγκόσμια ανατα-
ραχή άλλαξαν τη διάθεση των σοβαρών επεν-
δυτών. Ηταν η περίοδος όπου οι ανορθόδοξες 
πολιτικές του θορύβησαν σοβαρά τους ξένους. 
Η έξοδός τους άρχιζε να πιέζει την τουρκική 
λίρα.
Ετσι, ο Ερντογάν άρχισε να χρησιμοποιεί παλιά 
κόλπα: να καίει τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 
της Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξή της. 
Οταν του τελείωσαν, άρχισε να αναγκάζει τις 
τράπεζες να του δανείσουν τα δικά τους δολά-
ρια και τους Τούρκους πολίτες να του κατα-
θέσουν τον χρυσό από τα σεντούκια. Ταυτό-
χρονα, άρχισε να ανοίγει τους κρουνούς των 
δανείων, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη δανει-
ακή φούσκα στην ιστορία της χώρας.
Σήμερα τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα 
της Κεντρικής Τράπεζας είναι αρνητικά. Ο του-
ρισμός δεν θα φέρει φέτος αρκετά δολάρια. 
Ούτε από τους ξένους επενδυτές θα έρθουν, 
καθώς το πραγματικό επιτόκιο της λίρας είναι 
πλέον αρνητικό - γιατί να χάσουν λεφτά δίνο-
ντας τα δολάριά τους για λίρες; Εν τω μεταξύ, 
η υποτίμηση κάνει το βουνό χρέους σε δολά-
ρια του ιδιωτικού τομέα όλο και πιο δύσκολο 
να αποπληρωθεί. H S&P εκτιμά πως πρέπει να 
βρεθούν 168 δισ. τους επόμενους 12 μήνες. 

Τουρκία: Η λίρα πέφτει, οι διάδοχοι 
του Ερντογάν ετοιμάζονται 
Η μετάλλαξη του επίδοξου «νέου Ατατούρκ» από «αγαπημένο παιδί των 
αγορών» σε επικίνδυνο τυχοδιώκτη που ετοιμάζεται να ξαναχρεώσει τη χώρα 
του

Τραμπ κατά Κίνας: «Ούτε 100 
εμπορικές συμφωνίες δεν 
καλύπτουν τη ζημιά που μας 
έκαναν με τη μάστιγα»
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

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

σχέσεις,  και την ανατροφή των παιδιών

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

μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά 
να ξυπνούν στην ώρα τους;

Κ
άποια πιτσιρίκια πετάγονται από 
το κρεβάτι από τα ξημερώματα, 
ξυπνώντας τους γονείς τους πριν 
προλάβουν να καλύψουν τις ώ-

ρες ύπνου που έχουν ανάγκη. Ωστόσο υ-
πάρχουν κι εκείνα που… αγαπούν τον ύ-
πνο περισσότερο από τον μέσο όρο, με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανοί-
ξουν τα ματάκια τους το πρωί. 
Ωστόσο, ακόμη και μια μικρή μετατόπιση 
του ξυπνήματός τους, μπορεί να χαλάσει 
το συνηθισμένο τους πρόγραμμα και να 
τους δημιουργήσει δυσκολίες κατά την 
αναμενόμενη επιστροφή στα θρανία.

Βεβαιωθείτε ότι κοιμάται αρκετά
Τα νήπια έχουν ανάγκη από 10 έως 
13 ώρες ύπνου κάθε βράδυ, ενώ τα 
παιδιά σχολικής ηλικίας πρέπει να 
συμπληρώνουν τουλάχιστον 9. 
Επομένως, αν αργεί να κοιμηθεί είναι 
απολύτως λογικό να δυσκολεύεται 
περισσότερο από εσάς όταν έρχεται 
η ώρα του ξυπνήματος. Για να το επα-

ναφέρετε στο συνηθισμένο του πρό-
γραμμα, ξεκινήστε με μια μέρα έντο-
νης σωματικής δραστηριότητας – για 
παράδειγμα μέσα από μια εκδρομή 
στη φύση – προκειμένου να κουρα-
στεί αρκετά.

Αφήστε τον ήλιο να μπει
Μπορεί να σας φαίνεται λίγο βάναυσο, 
αλλά το φυσικό φως όχι μόνο θα το κάνει 
να ανοίξει τα μάτια του, αλλά και θα του 
φτιάξει τη διάθεση για τη μέρα που έρχε-
ται.

Δείξτε του την αγάπη σας
Ποιος δεν θέλει να αρχίσει τη μέρα του 
με ένα φιλί και μια ζεστή αγκαλιά; Χαϊ-
δέψτε το απαλά, και αν δείτε ότι αν το 
αντιλαμβάνεται αλλά εξακολουθεί να 
κοιμάται, προσθέστε πιο ενεργητικές 
κινήσεις και παιχνίδια (για παράδειγμα 
ξεσκεπάστε το), ώστε να ξυπνήσει.
Αντιστρέψτε τις ώρες
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να τους 
διαβάζουμε για να κοιμηθούν, τίποτα 

δεν μας απαγορεύει όμως από το να το 
κάνουμε και την ώρα που ξυπνούν. Θα 
μπουν στην καινούργια μέρα ήπια και 
παραμυθένια!

Κάντε του καντάδα
Το αγαπημένο του τραγούδι ή λίγη απαλή 
κλασική μουσική είναι ότι χρειάζεται για 
να ανοίξει τα μάτια του χωρίς γκρίνια.

Μπορεί η τηλεόραση να του κάνει 
καλό;
Ξέρουμε ότι η υπερέκθεση στις οθό-
νες δεν κάνει καλό στα παιδιά μας. Ναι, 
είναι γεγονός, η τηλεόραση δεν μπορεί 
να παίξει το ρόλο της νταντάς και είναι 
σημαντικό να περιορίζουμε τις ώρες που 
παρακολουθεί το παιδί μας στο ελάχι-
στο. Όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 
Επομένως, μπορούμε τουλάχιστον να τη 
χρησιμοποιούμε με μέτρο, αντλώντας τα 
όποια οφέλη μπορεί να του προσφέρει.

Η ηλικία είναι κριτήριο

Μέχρι την ηλικία των δύο ετών, τα παι-
διά δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από την 
τηλεόραση – αντιθέτως είναι πολύ πιθανό 
να τα βλάψει. Σε αυτό το στάδιο, η εγκεφα-
λική του ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο ως άμεση ανταπόκριση σε εξωτε-
ρικά ερεθίσματα της πραγματικής ζωής.
Αργότερα, ωστόσο, η ποιοτική τηλεό-
ραση μπορεί να καταστεί ακόμη και επι-
μορφωτική. 
Φτάνει η κατανάλωση τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων να περιορίζεται σε ελάχιστες 
ώρες και το περιεχόμενό τους να είναι 
εκπαιδευτικό.

Ο ρόλος της παρουσίας σας
Όταν ανοίγουμε την τηλεόραση δεν πρέ-
πει να “κλείνουμε” παράλληλα και τις 
κεραίες μας απέναντι στο παιδί. Καθίστε 
δίπλα του, όχι μόνο για να βεβαιωθείτε 
ότι το πρόγραμμα που παρακολουθεί δεν 
περιέχει βίαιες ή ερωτικές σκηνές, αλλά 
και για να του θέτετε ερωτήσεις για το 
περιεχόμενο της εκπομπής, κάνοντας την 
εμπειρία του πιο διαδραστική.

Α
πό τα παιδιά μου πήρα πολλά μαθή-
ματα όλα αυτά τα χρόνια. Και μπο-
ρώ να σας πω ότι είναι μια ταπεινω-
τική εμπειρία. Ένα πράγμα που μου 

έδειξαν επανειλλημένα είναι η έλλειψη υπο-
μονής. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να περιμέ-
νω την ταμία στο super market, δεν μπορώ να 
περιμένω τον σερβιτόρο που αργεί, ή αγανα-
κτώ με την καθυστέρηση στους σηματοδότες 
όταν έχει πολλή κίνηση. Μπορείτε να φαντα-
στείτε την κάθε σκηνή. Δίνω το παράδειγμα 
ότι δεν είναι κακό να μην έχεις υπομονή. Και 
δε θέλουμε να το παραδεχτούμε. Διαπίστωσα 
ότι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουμε στα 
παιδιά καλή συμπεριφορά είναι να γίνουμε ε-
μείς το παράδειγμα. Όταν μου επισημαίνουν 
ότι δεν έχω υπομονή ή μου δείχνουν άλλα 
λάθη μου, μπορώ να απαντήσω αμυνόμενος 
και να τους πω να σταματήσουν. Ή μπορώ να 
τους ακούσω , να τους πω ευχαριστώ που μου 
το επισήμαναν, και να τους ζητήσω να μου το 
θυμίζουν. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ... 
ότι  έκανα με υπομονή το δεύτερο.

Πώς πάνε οι επενδύσεις σου?
Μήπως ακόμη κυνηγάς τις πιο αποδοτι-
κές μετοχές, τα κρατικά ομόλογα ή την καλύ-
τερη επένδυση; Έχω να σου προτείνω έναν 
τρόπο με απόδοση εγγυημένη 100 τοις εκατό 
– φρόντισε να επενδύσεις στις σχέσεις σου 
με τους ανθρώπους. Ακριβώς. Αν το πρώτο 
μας μέλημα είναι τα οικονομικά μας και όχι οι 
άνθρωπο,ι ο τραπεζικός μας λογαριασμός που 
θα αυξάνεται δεν μπορεί να μας δώσει παρά 
μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας και να μας 
αποσπάσει την προσοχή από αυτό που πραγ-
ματικά έχει σημασία... από το Θεό, την οικογέ-
νεια και τους φίλους. Όταν όμως επενδύεις ό,τι 
καλύτερο έχεις στους ανθρώπους, το αντάλ-
λαγμα και η απόδοση που έχεις γίνεται όλο 
και πιο μεγάλη. Αυτή είναι μία επένδυση που 
δεν την επηρεάζει ούτε η οικονομική κρίση, 
ούτε τα υψηλά επιτόκια, ούτε ο πληθωρισμός.  

Ξοδεύεις χρόνο χωριστά με το κάθε 
παιδί σου;
Είναι πολύ ωραίο να κάνετε κάτι όλοι μαζί σαν 
οικογένεια, αλλά τα παιδιά χαίρονται ιδιαί-
τερα όταν έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά απο-
κλειστικά για τον εαυτό τους. Βρες λοιπόν 

λίγο χρόνο να τον ξοδέψεις με το κάθε παιδί 
σου χωριστά όσο πιο συχνά μπορείς. Προ-
σπάθησε να αφιερώσεις μία μέρα για το κάθε 
παιδί σου όποτε μπορείς. Πήγαινέ το κάπου 
έξω. Δε χρειάζεται να είναι κάτι το ιδιαίτερα 
σπουδαίο ... να φάτε μαζί, να παίξετε μπάλα 
στην πίσω αυλή, να πάτε μια βόλτα στο mall. 
Χρησιμοποίησε το χρόνο σου δίνοντας όλη 
την προσοχή σου στο παιδί σου. Να ακούς με 
προσοχή τι έχει να σου πει. Πες του πόσο σου 
αρέσει που είσαστε μαζί. Παίνεψέ το για κάτι 
που το κάνει μοναδικό και ξεχωριστό.

 «Τι μπορώ να κάνω για να μη δημι-
ουργηθεί εξωσυζυγική σχέση;» 
Αυτήν την ερώτηση την ακούω όλο και περισ-
σότερο τώρα τελευταία. Αυτοί που είχαν 
εξωσυζυγική σχέση λένε συνήθως ότι είχαν 
κάποια ανάγκη ανεκπλήρωτη που σιγά σιγά 
άρχισε να την καλύπτει κάποιος άλλος/κάποια 
άλλη εκτός από τον σύζυγο ή την σύζυγο – 
κάποιος φίλος, συνεργάτης, κάποιο παλιό 
φλερτ, κάποιος γείτονας. Από αυτό το σημείο 
αρχίζει ο ολισθηρός δρόμος που οδηγεί σε 
μία ολοκληρωτική εξωσυζυγική σχέση και 
στη διάλυση του γάμου. Τι μπορείς λοιπόν 
να κάνεις; Αξιολόγησε τις αδυναμίες σου και 
φρόντισε να αποφεύγεις τον πειρασμό. Να 
επισημαίνεις και να προσέχεις τον κίνδυνο και 
να ενεργείς ανάλογα. Ο καλύτερος τρόπος για 
να εμποδίσεις μια εξωσυζυγική σχέση στη 
ζωή σου είναι να τη σταματήσεις πριν αρχίσει.

Έχετε μαζί με τον άντρα σου ή με τη 
γυναίκα σου κάποιο όνειρο;  
Ένα παλιό ρητό λέει, «Όπου δεν υπάρχει 
όραση, ο λαός διαφθείρεται.» Φυσικά δεν 
αναφέρεται στην όραση ως αίσθηση. Μιλάει 
αν έχεις οραματισμό, αν έχεις κάποιο όνειρο, 
κάποιο στόχο. Αν θέλεις λοιπόν να νιώσεις 
πιο κοντά στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου, 
μίλησε για τα όνειρα που έχεις για την οικογέ-
νειά σου. Ίσως να ονειρεύεσαι να αποκτήσεις 
δικό σου σπίτι, ίσως να θέλεις να ξοφλήσεις 
τα χρέη σου, ή να κάνεις διακοπές σε κάποιο 
εξωτικό μέρος. 
Συζητήστε μαζί το όνειρο που έχετε και στη 
συνέχεια κοιτάξτε πώς μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί. Βάλτε το σχέδιο σε εφαρμογή και 
ακολουθήστε το όνειρό σας -- μαζί.  

Τι έμαθα από τα παιδιά 
μου;  



2115 Μαΐου 2020
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

υγεία

Η 
κατανόηση του τι συμβαίνει 
στο σώμα μας κατά το γήρας 
είναι σημαντική, ώστε να 
μπορούμε εγκαίρως να αντι-

σταθμίσουμε τα αρνητικά συμπτώματα 
που φέρει. Χαρακτηριστική συνέπεια 
της γήρανσης είναι η μείωση του ύψους 
μας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται 
μόνον… Εξασθένιση της όρασης, της 
ακοής και της μνήμης είναι σημάδια 
που δείχνουν τη λειτουργική παρακμή 
που συνοδεύει τα γηρατειά. Όταν σκε-
φτόμαστε την τρίτη ηλικία, στα πικρά 
συμπαρομαρτούντα προστίθεται και η 
μείωση του ύψους, αυτή η συρρίκνωση 
του αναστήματος που οφείλεται σε διά-
φορους παράγοντες σχετικούς με μετα-
βολές στα οστά, τους μύες, τις αρθρώ-
σεις και άλλους ιστούς του σώματος.
Ενώ έως ένα βαθμό αυτή η μεί-
ωση δικαιολογείται ως φυσική 
συνέπεια της γήρανσης και 
είναι απίθανο να συσχε-
τίζεται με οποιοδήποτε 
πρόβλημα υγείας, δεν 
φαίνεται να συμβαί-
νει το ίδιο όταν αυτή η μεί-
ωση είναι αρκετά υψηλή. Η 
κατανόηση του τι συμβαί-
νει στο σώμα μας κατά το 
γήρας είναι σημαντική, 
ώστε να μπορούμε εγκαίρως 
να αντισταθμίσουμε τα αρνη-
τικά συμπτώματα που φέρει.
Από την ηλικία των τριάντα 
ετών, η μυική απώλεια που 
σχετίζεται με την ηλικία, γνω-
στή επιστημονικά ως σαρκο-
πενία (όταν φτάνει σε παθολογικά 
όρια), μπορεί να σημαίνει μείωση μυι-
κής μάζας με ρυθμό 3-5% ανά δεκαετία. 
Η κατάσταση είναι πιο σοβαρή κυρίως 
για τους μύες που στηρίζουν τον κορμό, 
οι οποίοι συντελούν στη διατήρηση του 
σώματος σε όρθια στάση. Η μείωση της 
μάζας στη συγκεκριμένη μυική ομάδα 
με συνακόλουθη αδυναμία να στηρί-
ξουν τον κορμό, οδηγεί στην κύφωση 
που κάνει το ανάστημα να δείχνει 
μικρότερο.
Ένας άλλος λόγος για την απώλεια 
ύψους με την πάροδο του χρόνου είναι 
η υγεία των οστών. Τα οστά αποτελούν 
πολυσύνθετους ιστούς που μπορούν 
να προσαρμόζουν το μέγεθος και το 
σχήμα τους σύμφωνα με το εξωτερικό 
φορτίο τους. 
Αυτό επιτρέπει στα οστά σας να αναδια-
μορφώνονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της 

ζωής μας.
Σε νεαρή ηλικία, τα οστά περνούν από 
ένα στάδιο ανάπτυξης και διαμόρφω-
σης με το 90% της μέγιστης οστικής 
μάζας να επιτυγχάνεται κατά τα τέλη της 
εφηβείας και να φτάνει στην κορύφωσή 
της κατά τα μέσα της τρίτης δεκαετίας.
Γύρω στα 35-40, ξεκινά η αντίστροφη 
πορεία, με την απώλεια να υπερκεράζει 
την δημιουργία οστικής μάζας. Σε τελικό 
στάδιο, αυτή η απώλεια οδηγεί στην 
οστεοπόρωση, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από χαμηλή οστική πυκνότητα και 
εύθραυστα οστά. Αυτοί οι δύο παράγο-
ντες αυξάνουν τον κίνδυνο καταγμάτων. 
Ενώ η πάθηση χτυπά τους γοφούς και 
τους βραχίονες, η εμφάνισή της γίνεται 
πιο αισθητή στους σπονδύλους (σπον-
δυλική στήλη) με σημαντικές επιπτώσεις 
στο ανάστημα.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης διαδραματί-
ζουν και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, 

τα «μαξιλαράκια» μεταξύ των 
σπονδύλων που αποτελούνται 

κατά 80% από νερό και απορ-
ροφούν τους κραδασμούς, οι 
οποίοι χάνουν την ελαστικό-
τητά τους με τη γήρανση με 

αρνητικές επιπτώσεις για τη 
στάση του σώματος.

Γήρανση και ανάστημα: Πώς θα 
το προστατεύσετε
Ενώ τα γονίδια είναι αυτά που θα 

καθορίσουν τη συρρίκνωση του 
ύψους κατά κύριο λόγο, διάφοροι 
παράγοντες σχετικοί με τον τρόπο 
ζωής μας μπορούν να αμβλύνουν 

τις επιπτώσεις του γήρατος.
Η τακτική άσκηση αφενός, ειδικά ασκή-
σεις αντιστάσεων με βάρη, ενισχύουν 
τα οστά. 
Έρευνες έχουν δείξει πως τα ισχυρά 
οστά κατά την εφηβεία, εγγυώνται 
καλύτερη οστική υγεία σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Επιπλέον, αυτού του είδους 
ασκήσεις ενισχύουν τη μυική αύξηση 
με θετικά αποτελέσματα έναντι της 
οστεοπόρωσης και της σαρκοπενίας.
Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 
αφετέρου εξασφαλίζει πολλαπλά 
οφέλη για τη συνολική υγεία, με τις τρο-
φές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιτα-
μίνη D και ασβέστιο, όπως τα αμύγδαλα 
και το μπρόκολο, να δυναμώνουν ιδιαί-
τερα τα οστά. 
Διακοπή τους καπνίσματος και της κατα-
νάλωσης αλκοόλ καθώς και ο περιο-
ρισμός της καφεΐνης έχουν σίγουρα 
θετικά αποτελέσματα.

Δ
εν κομίζει γλαύκας στην Αθήνα αυτή η και-
νούρια έρευνα, ωστόσο υπενθυμίζει τη 
σημασία που πρέπει να έχει στη ζωή μας η 
άσκηση, ειδικά για τους ηλικιωμένους που 

έχουν μικρά προβλήματα υγείας
Η μετριοπαθής άσκηση στη μέση και στη μεγαλύ-
τερη ηλικία μειώνει μεσοσταθμικά το χρόνο που περ-
νάει ένας άνθρωπος άνω των 40 στο νοσοκομείο. Οι 
άνδρες και οι γυναίκες ηλικίας 40-79 ετών διατρέ-
χουν υπολογίσιμα χαμηλότερο (περίπου 25%) κίν-
δυνο μακροχρόνιας ή συχνής εισαγωγής στο νοσοκο-
μείο εάν κάνουν κάποια μορφή σωματικής δραστηρι-
ότητας, σύμφωνα με μελέτη που έγινε από ερευνητές 
του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και της 
Μονάδας Επιδημιολογίας MRC. Συγκεκριμένα, εκεί-
νοι που δεν ασκούνταν ούτε λίγο, φαίνεται να περνού-
σαν πάνω από 4 ημέρες περισσότερο, σε σχέση με 
εκείνους στο θάλαμο της κλινικής, σε σχέση με εκεί-
νους που έκαναν κάποια σωματική δραστηριότητα.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο 
BMC Geriatrics, βασίζονται σε μια γενική βρετα-
νική μελέτη κοόρτης πληθυσμού 25.639 ανδρών 
και γυναικών ηλικίας 40-79 ετών που ζουν στο Νόρ-
φολκ και ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πρώτα δέκα χρόνια 
οι δραστήριοι συμμετέχοντες είχαν 25 % λιγότερες 
πιθανότητες να περάσουν πάνω από 20 ημέρες στο 
νοσοκομείο, σε σχέση με τους οκνούς συμμετέχο-
ντες. Επιπλέον, όσοι παρέμειναν σωματικά ενεργοί 
ή αύξησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στα χρόνια 
είχαν 34% λιγότερες πιθανότητες να περάσουν μέχρι 
20 ημέρες στο νοσοκομείο.
Η δραστηριότητα κάθε συμμετέχοντα αξιολογήθηκε 
από τον εβδομαδιαίο αριθμό των ωρών ποδηλασίας, 
αερόμπικ, κολύμβησης ή τζόκινγκ, χειμώνα – καλο-
καίρι, από όπου προέκυψε η κατηγοριοποίηση των 
συμμετεχόντων. Αυτό που φάνηκε είναι ότι μια μέτρια 
δραστηριότητα επαρκεί για τα θετικά οφέλη και ότι 
η καθιστική ζωή και η γενικότερη αδράνεια οδηγεί 
περισσότερες φορές στο νοσοκομείο.

Τι κάνουν όσοι έχουν κατά 25% χαμηλότερο 
κίνδυνο μακροχρόνιας νοσηλείας

Γιατί κονταίνουμε όταν 
μεγαλώνουμε

Αυτό σύμφωνα με μια νέα κλινική μελέτη που εξέτασε τα αποτελέσματα μιας χαλαρής άσκησης γιό-
γκα, με αργούς ρυθμούς, φυσικές στάσεις, αναπνευστικές ασκήσεις, διαλογισμό και χαλάρωση. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που πρόσθεσαν την πρακτική αυτή στη ζωή τους για 

τρεις φορές την εβδομάδα περίπου και συνέχισαν να παίρνουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, μείωσαν 
τις σχετικές κρίσεις κατά 48% μεσοσταθμικά. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό τεύχος 
του περιοδικού Neurology στις 6 Μαΐου.

Στη μελέτη, οι ασθενείς με ημικρανία έκαναν πρώτα μαθήματα με δάσκαλο γιόγκα τρεις φορές 
την εβδομάδα για ένα μήνα. Μετά από αυτό, εξασκήθηκαν στο σπίτι με ένα εγχειρίδιο 

για άλλους δύο μήνες. Μετά από αυτό το τρίμηνο, η μέση συχνότητα ημικρανιών 
είχε μειωθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς ήσαν λιγότερο ενοχλη-

τικές. Στη μελέτη συμμετείχαν 160 ενήλικες ασθενείς με επεισόδια ημι-
κρανιών, οι περισσότεροι εκ των οποίων λάμβαναν φάρμακα. Μετά 

από τρεις μήνες, τα άτομα στην ομάδα γιόγκα είχαν 48% λιγότερα 
επεισόδια ημικρανίας – μειώθηκαν από κατά μέσο όρο από 9 το 

μήνα, σε μόλις 5.
Όλα αυτά είναι πολλά υποσχόμενα, καθώς για τους ανθρώ-
πους με ημικρανίες η άσκηση σε υψηλότερη ένταση, όπως 
το τρέξιμο, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για ημικρα-
νία. Ενώ, η γιόγκα μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο άσκη-
σης χαμηλότερης έντασης που όμως φαίνεται να επιδρά 
θετικά και να κατευνάζει τις ορμόνες του στρες.

Ημικρανίες: Η μέθοδος που μειώνει στο 
μισό τα συμπτώματα

Σεξ: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ανδρικός φόβος

Μ
ία είναι η κορυφαία ανησυχία του 
άνδρα όσον αφορά τις σεξουαλι-
κές του επιδόσεις και προκαλεί 
τέτοια απελπισία ώστε να τινάξει 

την ερωτική του ζωή στον αέρα
Ο φόβος γ ια την «κακή σ τ ιγμή», με απλά 
λόγια για την αδυναμία απόδοσης στο σεξ 
ίσως αποτελεί την κορυφαία ανδρική ανη-
συχία Οι σεξουαλικές επιδόσεις αγχώνουν 
τους άνδρες όσο και αν δεν το παραδέχονται 
ανοιχτά και επιλέγουν να βιώνουν σιωπηρά 
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζουν.
Το άγχος της σεξουαλικής επίδοσης ίσως απο-

τελεί τον μεγαλύτερο ανδρικό φόβο σύμφωνα 
με τους ειδικούς και συμπληρώνουν ότι κάθε 
άνδρας θα έρθει αντιμέτωπος κάποια στιγμή 
της ζωής του με την αδυναμία να πετύχει ικα-
νοποιητική στύση ή με την απώλειά της πριν 
την ολοκλήρωση της επαφής.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα αίτια της σεξουαλι-
κής δυσλειτουργίας σε άνδρες κάτω των 35 
ετών σπανίως είναι παθολογικά και αντιμε-
τωπίζονται, αρκεί να σπάσει, ακόμη και με τη 
βοήθεια ειδικού, ο φαύλος κύκλος του φόβου 
και της απόγνωσης που πυροδοτεί το πρό-
βλημα.
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Η δολοφονία του Δημήτριου Ψαρρού (1944)
Μια μελανή σελίδα της Εθνικής Αντίστασης 

Ποιος ήταν ο Δημήτριος Ψαρρός- Η οργάνωση 
ΕΚΚΑ και το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων- Η 
σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ και η σύλληψη του 
Δ. Ψαρρού- Ποιοι ήταν οι φυσικοί και ηθικοί 
αυτουργοί της δολοφονίας του;

Μ
ε τον Δημήτριο Ψαρρό, τον στρατιωτικό που υ-
πήρξε ηγετική μορφή της Εθνικής Αντίστασης 
και είχε τραγικό τέλος καθώς δολοφονήθηκε 
από μέλη του ΕΑΜ το 1944 θα ασχοληθούμε 

στο σημερινό μας άρθρο. Η δολοφονία Ψαρρού συγκλόνισε 
την κοινή γνώμη και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις μετέ-
πειτα εξελίξεις. Θα αναφερθούμε βέβαια και στην οργάνω-
ση ΕΚΚΑ, την τρίτη σημαντικότερη αντιστασιακή οργάνωση 
της χώρας μας μετά τον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ και με το 5/42 Σύ-
νταγμα Ευζώνων, το στρατιωτικό σκέλος της ΕΚΚΑ.

Ποιος ήταν ο Δημήτριος Ψαρρός;
Ο Δημήτριος Ψαρρός γεννήθηκε στο Χρισσό Παρνασσίδας 
το 1893. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και μετά το ξέσπασμα του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου (1912) κατατάχθηκε εθελοντικά στον Στρατό. 
Στη συνέχεια γράφτηκε στη Σχολή Ευελπίδων απ’ 
όπου αποφοίτησε το 1916 με τον βαθμό του Ανθυ-
πολοχαγού του Πεζικού. Ο Ψαρρός ήταν οπαδός 
της βενιζελικής παράταξης και από τους πρώτους 
που προσχώρησαν στο Κίνημα της Εθνικής Άμυνας 
(1916). Στη συνέχεια πήρε μέρος στις επιχειρήσεις 
του μακεδονικού μετώπου (1917-1918) και στην 
εκστρατεία της Ουκρανίας (1919). Το 1920 συμπλή-
ρωσε τις στρατιωτικές του σπουδές στο Παρίσι 
ενώ συμμετείχε και στη μικρασιατική εκστρατεία 
(1921-22) όπου και διακρίθηκε. Το 1923 ανέλαβε 
κυρίως επιτελικά καθήκοντα. Συνέβαλε αποφασι-
στικά στην αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων 
της χώρας μας. Πολύ μεγάλη ήταν η συμβολή του στη 
συγκρότηση της στρατιάς του Έβρου (με την οποία θα 
ασχοληθούμε εκτενώς πολύ σύντομα). Τα επόμενα χρό-
νια είχε συμμετοχή σε διάφορες πολιτικές και στρατιωτι-
κές κινήσεις ,πάντα ως οπαδός του ευρύτερου βενιζελικού 
χώρου ενώ δίδαξε και στη Σχολή Πολέμου. Ως επιτελάρ-
χης της 10ης Μεραρχίας κατηγορήθηκε για συμμετοχή στο 
φιλοβενιζελικό κίνημα του 1935 και καταδικάστηκε από το 
στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, έχοντας τον βαθμό του Ταγμα-
τάρχη, σε 12ετή φυλάκιση και απόταξη, ωστόσο αφέθηκε 
ελεύθερος και αποφάσισε να ασχοληθεί με το εμπόριο.

Η αντιστασιακή δράση του Δ. Ψαρρού
Η αντιστασιακή δράση του Δ. Ψαρρού άρχισε μετά τη γερ-
μανική εισβολή στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Συνερ-
γάστηκε με στελέχη του Μακεδονικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε. 
για τη συγκρότηση ένοπλου αντιστασιακού κινήματος 
,ωστόσο οι αρχές Κατοχής αντιλήφθηκαν τη δράση του. 
Τον Μάιο του 1941 ο Ψαρρός συνυπέγραψε το σύμφωνο 
για την ίδρυσης μίας από τις πρώτες αντιστασιακές οργανώ-
σεις με το όνομα «Ελευθερία». Λίγο αργότερα τον Αύγουστο 
του 1941 ο Ψαρρός συμφώνησε με τον Ταγματάρχη Γιάννη 
Παπαθανασίου για συγχώνευση της « Ελευθερίας» με την 
οργάνωση Υ.Β.Ε. (Υπερασπιστές Βορείου Ελλάδος που τον 
Ιούλιο του 1942 μετονομάστηκε σε ΠΑΟ, Πανελλήνια Απε-
λευθερωτική Οργάνωση) αν και δεν είχε εξουσιοδότηση. Η 
σύλληψη στενών συνεργατών του Ψαρρού το φθινόπωρο 
του 1941 από τους Γερμανούς, τον ανάγκασαν να διακόψει 
τις σχέσεις του με την «Ελευθερία», να περάσει στην παρα-
νομία και να έρθει στην Αθήνα.

Η ίδρυση της ΕΚΚΑ
Το φθινόπωρο του 1943 ο Δ. Ψαρρός μαζί με τον από-
στρατο ,επίσης από το 1935 και το φιλοβενιζελικό κίνημα 
Ευρυπίδη Μπακιρτζή, τον πολιτικό Γεώργιο Καρτάλη και τον 
δικηγόρο Ανδρέα Καψαλόπουλο ίδρυσαν την ΕΚΚΑ (Εθνική 

και Κοινωνική Απελευθέρωση), η οποία κατά τον Γ. Καρτάλη 
είχε διπλή αποστολή «ήτοι εθνικοαπελευθερωτικήν κατά 
πρώτον και έπειτα κοινωνικοαπελευθερωτική».
Στις 17 Απριλίου 1943, στο πρώτο φύλλο της αντιστασιακής 
εφημερίδας ‘’Απελευθέρωση’’ δημοσιεύθηκε το πολιτικό 
πρόγραμμα της ΕΚΚΑ, με το οποίο οριζόταν ως πολίτευμα 
της μεταπολεμικής Ελλάδας η λαοκρατούμενη δημοκρατία. 
Το πρόγραμμα της ΕΚΚΑ υποσχόταν την κοινωνικοποίηση 
των βασικών οικονομικών και τεχνικών μέσων παραγωγής 
τα οποία θα περιέρχονταν σε κοινωνικούς οργανισμούς υπό 
την εποπτεία του κράτους. Ακόμα εξαγγελόταν η δήμευση 
των μεγάλων περιουσιών με την ταυτόχρονη προστασία της 
μικρής έγγειας και αστικής ιδιοκτησίας και η αποκατάσταση 

των ατομικών ελευθεριών. Οι απόψεις για την ιδεολογία 
της ΕΚΚΑ ήταν διιστάμενες: η Άκρα Δεξιά χαρακτήριζε τους 
οπαδούς της ως κομμουνιστές, ενώ το Κ.Κ.Ε. τους κατηγο-
ρούσε ως καπηλευτές του εθνικού αγώνα λόγω της μη προ-
σχώρησής τους στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Βέβαια η ΕΚΚΑ είχε στους κόλπους της στελέχη με τελείως 
διαφορετικές ιδεολογίες. Ο Ε. Μπακιρτζής ήταν γνωστός και 
ως «κόκκινος συνταγματάρχης», ενώ ένας από τους κορυ-
φαίους στρατιωτικούς της ο Λοχαγός Δεδούσης ήταν γνω-
στός για τα φιλοβασιλικά του αισθήματα.

Το Σύνταγμα 5/42 Ευζώνων
Η ΕΚΚΑ φιλοδοξούσε να αποτελέσει τον τρίτο αντιστασι-
ακό πόλο στη χώρα μας. Στρατιωτικός της βραχίονας ήταν 
το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων που πήρε το όνομά του από το 
ομώνυμο θρυλικό 5/42 ΣΕ που είχε μεγαλουργήσει στους 
Βαλκανικούς πολέμους, την εκστρατεία της Ουκρανίας, τη 
μικρασιατική εκστρατεία και τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 
,αλλά διαλύθηκε μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα.
Τον αρχικό πυρήνα του 5/42 ΣΕ συγκρότησαν ένοπλες ομά-
δες που δρούσαν στη Ρούμελη από την άνοιξη του 1942 
έχοντας ως σήμα στα πηλήκια τους τα αρχικά ΕΑΣ (Εθνικός 
Απελευθερωτικός Στρατός). Ο Ψαρρός που όπως αναφέ-
ραμε καταγόταν από την περιοχή, πρότεινε συνεργασία στις 
ομάδες αυτές αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό τους μέσω 

ρίψεων από συμμαχικά αεροπλάνα. Οι ομάδες του ΕΑΣ 
δέχτηκαν κι έτσι στις 20 Απριλίου 1943 στο χωριό Βουνι-
χώρα ιδρύθηκε επίσημα το 5/42 ΣΕ. Διοικητής του Συντάγ-
ματος ορίστηκε ο Δημήτριος Ψαρρός και Υποδιοικητής ο 
Αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Λαγγουράνης. Αρχικά 
το 5/42 ΣΕ απαρτιζόταν από πέντε λόχους με επικεφαλής τον 
Λοχαγό Αθανάσιο Κούτρα και τους Υπολοχαγούς Γεώργιο 
Καϊμάρα, Γεώργιο Ντούρο, Ανδρέα Μήταλα και Αλέξανδρο 
Καραδήμα ενώ στη συνέχεια χωρίστηκε σε τρία τάγματα: 
Παρνασσίδας, Δωρίδας και Δεσφίνας -Αράχωβας. Επίσης 
προβλεπόταν η δημιουργία μιας ομάδας καταστροφών 
που όμως δεν έγινε ποτέ και η σύσταση Γενικού Στρατη-
γείου της ΕΚΚΑ με έδρα το Καρπενήσι και επιτελάρχη τον 
Ταγματάρχη Σπυρίδωνα Βλάχο.
Το πρόβλημα για το 5/42 ΣΕ, ήταν άτι δρούσε στην ίδια 
περίπου περιοχή με τον, ισχυρότερο στρατιωτικά, ΕΛΑΣ. 
Ο Καρτάλης και ο Ψαρρός, ακολούθησαν τη γραμμή 
συνεργασίας με τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, την ίδια στιγμή που ο 
ΕΛΑΣ αναγκάστηκε να δεχτεί (ή να ανεχθεί…) τη συνύ-
παρξη με την ΕΚΚΑ, καθώς η επίσημη κομματική γραμμή 

του Κ.Κ.Ε. εκείνη την περίοδο, ήταν διαλλακτική σε 
σχέση με τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις.
Τον Απρίλιο του 1943, λίγο μετά τη συγκρότηση του 
5/42 ΣΕ, ο Ταγματάρχης Ευθύμιος Ζούλας, διοικη-
τής της V Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ της Ρούμελης, επι-
σκέφθηκε τον σταθμό διοίκησης του Συντάγμα-
τος στη Βουνιχώρα, για να καθοριστεί το πλαίσιο 
συνεργασίας των δύο οργανώσεων. Όμως στις 12 
Μαΐου, εμφανίστηκε στην περιοχή ο «Ορέστης», 
αρχηγός του ΕΛΑΣ στην Αττικοβοιωτία, ο οποίος 
ανέφερε στους τοπικούς καπετάνιους, ότι ο Γ.Γ. 
του Κ.Κ.Ε. Γιώργος Σιάντος, του είχε εκμυστηρευ-
θεί σε πρόσφατη συζήτηση, ότι το Κ.Κ.Ε. δεν θα 
ανεχόταν πλέον τη δράση άλλων ομάδων στην 
περιοχή, ούτε βέβαια και το 5/42 ΣΕ. Το απόγευμα 

της ίδιας μέρας, ομάδα καπετάνιων του ΕΛΑΣ, με 
επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη, επισκέφθηκε τον 

Ψαρρό στο χωριό Στρώμνη, για συζητήσεις σε φιλικό 
κλίμα.

Οι δύο αφοπλισμοί της Ε.Κ.Κ.Α.
Ωστόσο, το ίδιο βράδυ, δυνάμεις του ΕΛΑΣ περικύκλω-
σαν την περιοχή και τα ξημερώματα ο Βελουχιώτης επέ-
δωσε τελεσίγραφο στον Ψαρρό, με το οποίο απαιτούσε 
είτε τη διάλυσή του 5/42 ΣΕ, είτε την προσχώρησή του στον 
ΕΛΑΣ. Ο Ψαρρός, διαμαρτυρήθηκε έντονα. Θέλοντας όμως 
να αποφευχθεί η αιματοχυσία, δέχθηκε να αφοπλιστούν οι 
άνδρες του. Μάλιστα τέθηκε υπό περιορισμό και απελευθε-
ρώθηκε μόνο μετά από παρέμβαση του Βρετανού Ταξίαρ-
χου Έντι Μάγιερς (E.C.W. Myers), γνωστού ως «Έντι», αρχη-
γού του αποσπάσματος της SOE (ειδική βρετανική μυστική 
παραστρατιωτική υπηρεσία που έδρασε στα χρόνια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου).
Ο πολιτικός αρχηγός του ΕΛΑΣ Ανδρέας Τζήμας, επέκρινε 
έντονα την ενέργεια αυτή, τη χαρακτήρισε αυθαίρετη και 
επέκρινε τους Βελουχιώτη και «Ορέστη», ενώ ταυτόχρονα 
έδωσε εντολή για άμεση επιστροφή του οπλισμού και 
των εφοδίων του 5/42 ΣΕ. Μάλιστα, ο Τζήμας απέστειλε 
έγγραφο στον Ψαρρό, με το οποίο του ζητούσε συγγνώμη 
για το γεγονός και του καλούσε σε συνομιλίες. Όμως κανέ-
νας δεν τιμωρήθηκε για απειθαρχία στην επίσημη κομμα-
τική γραμμή…
Στις 27 Μαΐου 1943, ο Ψαρρός συναντήθηκε με το τριμελές 
αρχηγείου του ΕΛΑΣ στην Αγία Τριάδα Καρπενησίου. Δόθη-
καν αμοιβαίες εξηγήσεις και ο Τζήμας τον διαβεβαίωσε ότι 
ήθελε ειλικρινά την ανασυγκρότηση του 5/42 ΣΕ. Μάλιστα, 
ο Στέφανος Σαράφης, στρατιωτικός αρχηγός του ΕΛΑΣ, πρό-
τεινε στον Ψαρρό να προσχωρήσει στο ΕΑΜ και να αναλά-
βει τη γενική αρχηγία όλων των ανταρτών της Ρούμελης, 
όμως ο Ψαρρός αρνήθηκε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
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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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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ Ο κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ.
Είναι πολλά τα θλιβερά νέα στην Ελληνική 

παροικία, εδώ και στη Νέα Υόρκη. Άνθρωποι 
που ήλθαν με μια βαλίτσα πριν 40, 50, 60 
χρόνια, αλλά με πολλά όνειρα, και που 
δούλεψαν σκληρά και έκαναν υπέροχες 

Ελληνικές οικογένειες (και, το τονίζω, Ελληνικές) 

και δούλεψαν με αγάπη και μεράκι για την 
οικογένειά τους αλλά και την διαιώνιση του 

ονόματος της Ελλάδας μας στα πέρατα της Γης.
Ένας απ’ αυτούς του καταξιωμένους Έλληνες 

ήταν και ο φίλος Διονύσης Σαρδέλης. Μαζί με 
την αξιολάτρευτη γυναίκα του, την Αγγελική, και 

τα παιδιά τους Πέτρο και Άντζυ δημιούργησαν 
τη δική τους ιστορία και καταξίωση στον 

Ελληνισμό του Τορόντο. Η ζωή όμως έχει τους 
δικούς της νόμους και ο Διονύσης δεν γλίτωσε 

από έναν σκληρό ιό που τον πήρε από κοντά απ’ 
την οικογένεια και τους φίλους του. 

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Διονυσίου (Danny) Σαρδελή 
ανακοίνωσε το θάνατό του στις 11 Μαΐου 2020 σε ηλικία 79  ετών ο Ντάνι 

αγωνίστηκε πολύ σκληρά αλλά έχασε τη μάχη του με αυτόν τον τρομερό ιό 
COVID-19.

Γεννήθηκε από τον αείμνηστο Πέτρο και την Άντζελα Σαρδέλη
 στις 4 Απριλίου 1941 στην Ελλάδα Πέδασο.

Ο Danny θα κατέληγε να μεταναστεύσει στον Καναδά το 1958. Έφυγε από το 
λιμάνι της Pireas Greece στη Βασίλισσα Φρειδερίκα «Βασιλίσσα Φριεντερίκη» 
με προορισμό το Halifax C Στη συνέχεια θα έπαιρνε ένα τρένο από το Halifax 
για τον σταθμό Union Toronto όπου τον περίμενε ο αδελφός του George. Θα 

ζούσαν τη ζωή σαν εργένηδες σε ένα σπίτι στην οδό Μπλίκερ. και θα κατέληγαν 
να μπουν στον κλάδο φιλοξενίας. Το 1964 ο Danny και ο George αγόρασαν το 

τερματικό εστιατόριο λεωφορείων στο Coxwell και το Danforth όπου ήταν 
συρραπτικό για 40 χρόνια.

Ο Danny θα κατέληγε στη σύνταξη το 2004 ή έτσι νομίζαμε. 
Η συνταξιοδότηση δεν θα καθόταν καλά μαζί του. Θα κατέληγε να γίνει 

φρουρός για να περάσει η ώρα και θα μεγαλώσει για να αγαπήσει τη νέα του 
δουλειά. Σχημάτισε πολλές φιλίες όπου κατείχε την τρέχουσα θέση του ως 

διασχίζοντας τον δρόμο Coxwell and Plains.
Ο Ντάνι δεν έζησε τη ζωή του μόνος. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1975 παντρεύτηκε την 

αδερφή ψυχή του Άντζελα Σαραντοπούλου και έζησαν μαζί στην Ανατολική 
Υόρκη μέχρι σήμερα. Θα κατέληγαν να έχουν και να μεγαλώσουν δύο παιδιά, 

την κόρη Angie και τον γιο Peter.

Η ζωή του ολοκληρώθηκε όταν είχε τη χαρά να γίνει παππούς 
στους αγαπημένους του Μάριου και Ντάνι, 

γιους της κόρης Άντζυ και γαμπρού του Πάνου.

Τον Ντάνι θα τον θυμούνται για πάντα η σύζυγό του Άντζελα, τα παιδιά του 
Πέτρος και Άντζυ (Πάνος), οι αγαπημένοι του μεγάλοι του, Μάριος και Ντάνι, τα 

αδέλφια Γιώργος και Γεωργία και
Ελένη και Ιωάννης Κουτρούμπης και οικογένεια.

Οι ανιψιές του, τα ανίψια του μαζί με τις οικογένειές τους 
και όλους τους φίλους του

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 στις 1.00 μ.μ.
Στην  Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Πάτερ Κ. Παυλίδης

www.youtube.com/watch?v=xohxgWase9o&feature=share
Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Pine Hills

Αντί  λουλουδιών μπορούν να γίνουν δωρεές:
www.greekcommunity.org/Give.aspx

ή www.heartandstroke.ca/get-involved/donate

Ας είναι αιώνια η μνήμη του

ΣΑΡΔΕΛΗΣ 

Διονύσιος 

(Ντάνι / Ντένις) 

Χαρούμενες οικογενειακές στιγμές

To ζεύγος Αγγελική και Διονυσίου Σαρδέλη 
με την αγαπημένη τους κόρη ΆντζυΜε τα εγγόνια του
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Β
αρύθυμα και πένθιμα χτυπούν τα 
τελευταία εκατό χρόνια, αγαπητοί 
μου συμπατριώτες, οι καρδιές των 
Ελληνοποντίων και θα συνεχίζουν 

να  βαρυπενθούν για τις αδικοχαμένες ψυχές 
των προπάππων μας έως ότου, ευοδωθούν 
οι προσπάθειες που αναλάβαμε για την πλή-
ρη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου από την διεθνή κοινότητα.
Να ξεμπροστιάσουμε την Τουρκική θηρι-
ωδία  και τα ανομολόγητα εγκλήματα της 
εναντίον του Ποντιακού Ελληνισμού. 
Εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητος δεν 
έχουν ημερομηνία λήξης και δεν παραγρά-
φονται. 
Θα πρέπει να πάψουμε αυτήν την πολιτική 
της υποτέλειας και της ηττοπάθειας, για το 
καλό δήθεν της ειρήνης και να ξαναδρά-
ξουμε τις πανανθρώπινες αξίες του Οικου-
μενικού Ελληνισμού, πραγματικά τέκνα 
των τρισμέγιστων προγόνων μας.
Αυτή η πολιτική της ντροπής δεν μας πάει 
πουθενά. Κάθε μέρα οι άξεστοι και πολε-
μοχαρείς και δυσπρόσιτοι γείτονες , μας 
ξεφτιλίζουν και οι κυβερνήτες μας σκύβουν 
το κεφάλι  μην και κατά λάθος προκαλέ-
σουν κάποιο θερμό επεισόδιο και εξοργί-
σουν τους βιαστές της ανθρωπότητος.
Δεν υπάρχει λίγο πατριωτισμός στους 
κυβερνώντες μας; Χάθηκε τελείως η εθνική 
μας αξιοπρέπεια; Η φιλοπατρία; Η εθνική 
μας υπερηφάνεια; Το Ελληνικό φιλότιμο;
Αυτοί οι θιασώτες της παγκοσμιοποίη-
σης ξέχασαν πως πρώτα και πάνω απ’ όλα 
κυβερνούν Έλληνες;
Μήπως αυτή είναι η βαθύτερη αιτία και 
βάλθηκαν να μας μεταλλάξουν και υπεισά-
γουν από παντού λαθρομετανάστες για να 
πετύχουν τα σκοτεινά τους σχέδια.
Κάποιος πρέπει να τους το βροντοφωνάξει 
πως είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα, του 
Μιλτιάδη, του Περικλή, του Μεγαλέξαν-
δρου, των Ελευθερομάχων του ́ 21, οι παπ-
πούδες μας ήταν αυτοί που μεγένθυναν την 
πατρίδα μας και οι πατεράδες μας οι ατρό-
μητοι υπερασπιστές του ΌΧΙ του ́40.
Μη και νομίζουν πως εμείς, εάν και άμα 
τολμήσουν κάποιοι να αμφισβητήσουν 
την εθνική μας κυριαρχία δεν θα υπερα-
σπιστούμε την πατρίδα μας Ελληνικά που 
σημαίνει Ηρωικά;
Οι Έλληνες δεν είναι αυτοί που δίδαξαν την 
ανθρωπότητα πως μάχονται οι Ήρωες;
Εμείς, ποτέ δεν φοβηθήκαμε να πολεμή-
σουμε τον οποιονδήποτε εχθρό επειδή 
υπερτερούσε αριθμητικά.
Οι αριθμοί κονιορτοποιήθηκαν μπροστά 
στην ορμή την οξυδέρκεια και το απαρά-
μιλλο θάρρος μας.
Οι Μογγόλοι της ανατολίας το παίζουν 

ψευτοπαλικαράδες και παριστάνουν τους 
ψευτόμαγκες της γειτονιάς  και είναι και-
ρός κάποιος να τους επαναφέρει στην τάξη, 
διαφορετικά θα τους στείλουμε από εκεί 
που ήλθαν. 
Αλλά, συνέλληνες, ένα κεράκι και κάποιες 
μεγαλόπνοες ομιλίες και μερικά στεφά-
νια είναι το ελάχιστο,  στο μεγαλύτερο 
έγκλημα κατά του Ελληνισμού. 
Η 19 του Μαΐου που μετά από τόσες και 
τόσες δυσκολίες καταφέραμε και ορίσαμε 
σαν Έθνος, ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου δεν πρέπει 
να είναι μόνον ένα απλό μνημόσυνο.
Πρέπει να γίνει ημερομηνία σταθμός, ορό-
σημο  και εγερτήριο σάλπισμα συγχρόνως.
Θα πρέπει να γαλουχήσουμε τις νέες γενιές 
με την αγάπη τους προς την πατρίδα και 
πως θα πρέπει να είναι περήφανοι για την 
καταγωγή τους και την ένδοξη ιστορία μας.
Επίσης είναι καθήκον μας να τους ενημε-
ρώσουμε δια μέσου της νεώτερης ιστο-
ρίας μας το πώς δημιουργήθηκε το Τουρ-
κικό κράτος. Σκοτώνοντας, ρημάζοντας και 
αρπάζοντας.
Και όπως μας συμβούλευε ο πατέρας μας 
«ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται».
Η Μικρασιατική καταστροφή δεν επήλθε 
γιατί μας νίκησαν οι νεότουρκοι.
Ήταν ένα σατανικό σχέδιο των Γερμανών, 
τα τάγματα εργασίας, που βοήθησαν τον 
σφαγέα του Ελληνισμού τον Κεμάλ για την 
εξόντωση όλων των χριστιανικών πληθυ-
σμών της Μικράς-Ασίας και την δημιουρ-
γία ενός  μουσουλμανικού Τουρκικού κρά-
τους.
Το  αποτρόπαιο αυτό ειδεχδές έγκλημα 
εναντίον της πατρίδας μας έχει πολλούς 
υπεύθυνους, Την  διεθνή κοινότητα ως ηθι-
κούς αυτουργούς και την Τουρκία που οι 
στρατιώτες της κατέσφαξαν τον άμαχο πλη-
θυσμό και τα γυναικόπαιδα, ως ο ψυχρός 
εκτελεστής.  
Η Αντάντ έχει ένα μεγάλο μέρος ευθύνης 
στον επιχειρισιακό τομέα γιατί αυτοί μας 
έμπλεξαν στον πόλεμο και  στην κρίσιμη 
στιγμή μας άφησαν αβοήθητους, ενώ οι 
μπολσεβίκοι του Λένιν τροφοδοτούσαν 
όπλα και χρήμα για τις ανάγκες του μετώ-
που τους νεότουρκους.
Και όταν έπεσε το μέτωπο παρακολουθού-
σαν την σφαγή από τα πλοία τους οι αδιά-
ντροποι πολιτισμένοι σύμμαχοι μας.
Την 19 Μαΐου- Ημέρα Μνήμης, θα πρέ-
πει να τιμούμε τους χιλιάδες νεκρούς μας, 
αλλά θα πρέπει και να ακολουθούμε και 
την συμβουλή του Θουκυδίδη «προετοιμά-
ζομε για πόλεμο για να έχω ειρήνη». Αιω-
νία τους η μνήμη.

 Σίμος Λεπτοκαρίδης

19 Μαΐου 1919
Ημέρα Μνήμης

Hon. Jim Karygiannis 
Councillor Ward 22 
Scarborough-Agincourt

Με μια βαθιά αίσθηση ευλάβειας ας τιμήσουμε, με τα μέλη της Ποντιακής
κοινότητας, την 106η επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Ας σιγήσουμε, να αποτίσουμε φόρο Τιμής στη μνήμη μιας φρικαλεότητας,  
που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία - τους θανάτους τρι-
ακοσίων πενήντα χιλιάδων Ελλήνων μεταξύ 1914 και 1922. Να μνημονεύ-
σουμε επίσης τα 1,25 εκατομμύρια άτομα που απελάθηκαν.

Κατά τη διάρκεια και μετά τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ποντιακός Ελληνικός
πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντιμετώπισε διωγμούς, σφα-
γές, απελάσεις και θανάτους από την ιστορική περιοχή του Πόντου, της
νοτιοανατολικής Μαύρης Θάλασσας,  επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, από τη Διοίκηση των Νεό τουρκων.

Είμαι το εγγόνι προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι παππούδες μου αναγκά-
στηκαν να φύγουν στην Ελλάδα.

Μέλη της Ελληνικής κοινότητας έχουν αισθανθεί τη φρίκη αυτού του μαύρου
κεφαλαίου στην παγκόσμια ιστορία, καθ ‘όλη τη διάρκεια δεκαετιών. Αποτί-
νουμε φόρο Τιμής στα θύματα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, μαζί με 
τους επιζώντες και τους απογόνους τους.

Αυτή είναι μια ημέρα που αναγνωρίζουμε επίσημα, καθώς εργαζόμαστε για 
ένα καλύτερο μέλλον για όλη την ανθρωπότητα.

Seniors’ Teleconference

On May 15, 2020 at 7:00 PM, I will be holding a teleconference to offer 
suggestions to seniors as they navigate COVID-19.

While all of us are dealing with the challenges posed by COVID-19, 
seniors are also dealing with being in one of the vulnerable categories.  
This vulnerability means that seniors are taking stricter social distancing 
measures, which is leading to feelings of loneliness and depression.

Please submit questions that you would like answered during the 
teleconference to my assistant at olga@karygiannis.net.

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  

106η 
Επέτειος της 
Γενοκτονίας 
των Ποντίων
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Τ
ο εντυπωσιακό πείραμα που έκανε ο Έλ-
ληνας μαθηματικός με δύο ραβδιά σε δύο 
διαφορετικές πόλεις και υπολόγισε την πε-
ριφέρεια της γης. Δύο ραβδιά, το μυαλό 

και την παρατηρητικότητα του χρησιμοποίησε ο 
Ερατοσθένης για να ανακαλύψει πρώτος ότι η Γη 
είναι στρογγυλή και να μετρήσει την περίμετρο 
της. Χιλιάδες χρόνια πριν κατάφερε να υπολογίσει 
το μέγεθος του πλανήτη μας και να κατασκευάσει 
ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και 
μεσημβρινούς με τα μέσα που διέθετε.
Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (περίπου 275-193 
π.Χ) μπόρεσε να μετρήσει την ακτίνα της Γης με 
ακρίβεια.Οι αρχαίοι Έλληνες, αντίθετα με όσα 
πιστεύει ο μέσος πολίτης σήμερα, γνώριζαν από 
την εποχή του Αριστοτέλη ότι η Γη είναι σφαιρική 
και όχι επίπεδη.
Οι μεταγενέστεροι αστρονόμοι και γεωγράφοι 
διάβασαν λανθασμένα τα ευρήματα του Έλληνα 
μαθηματικού και συντάχθηκαν με την άποψη του 
Πτολεμαίου ότι η Γη είναι 30% μικρότερη από 
όσο είχε μετρήσει ο Ερατοσθένης. Το λάθος αυτό 
παρέμεινε για 15 αιώνες και ήταν η αιτία να απο-
φασίσει ο Κολόμβος το ταξίδι για την Ινδία, το 
οποίο κατέληξε στην ανακάλυψη της Αμερικής.
Ο Ερατοσθένης είχε γεννηθεί στην ελληνική αποι-
κία της Βόρειας Αφρικής, Κυρήνη, το 276 π.Χ. και 
ήταν φίλος με τον Αρχιμήδη. Λέγεται ότι είχε ζήσει 
στην Αθήνα για αρκετά χρόνια, ώσπου έγινε βιβλι-
οθηκάριος στην περίφημη βιβλιοθήκη της Αλε-
ξάνδρειας.

Το πείραμα του Ερατοσθένη
Εκείνη την περίοδο έκανε μια παρατήρηση που 

τον οδήγησε να διατυπώσει πρώτος ότι η Γη είναι 
στρογγυλή.
Στις 21 Ιουνίου, που είναι η πιο μεγάλη ημέρα του 
έτους, σε ένα πηγάδι ο ήλιος έπεφτε κάθετα και 
φώτιζε τον πυθμένα χωρίς να δημιουργεί σκιές.
Το πηγάδι βρισκόταν στη Συήνη, σημερινή πόλη 
Ασουάν που βρίσκεται στη Νότια Αίγυπτο.
Αντίθετα στην Αλεξάνδρεια, η οποία απέχει 800 
χλμ από το Ασουάν, ο ήλιος δημιουργούσε σκιά 
σε μια ράβδο, που ήταν στερεωμένη στο έδαφος. 
Αυτό σήμαινε ότι οι δύο πόλεις σίγουρα δεν έβλε-
παν τον ήλιο από την ίδια γωνία και ότι η Γη δεν 
ήταν επίπεδη, όπως πίστευαν.
Ο Ερατοσθένης γνώριζε ήδη από προγενέστε-
ρες αστρολογικές μετρήσεις που διάβασε στη 
βιβλιοθήκη ή από δικούς του υπολογισμούς, 
ότι η Συήνη και η Αλεξάνδρεια ανήκαν στον ίδιο 
μεσημβρινό.
Το πείραμα του βασίστηκε στη μέτρηση του 
ύψους του Ηλίου την ίδια ημερομηνία σε δύο δια-
φορετικές τοποθεσίες. Για να το τεκμηριώσει την 
πεποίθηση ότι η Γη είναι στρογγυλή τοποθέτησε 
στο έδαφος έναν στύλο στην Αλεξάνδρεια και 
έναν στη Συήνη. 
Το πείραμα του Ερατοσθένη βασίστηκε στη 
μέτρηση του ύψους του Ηλίου την ίδια ημερομη-
νία σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες
Μετά υπολόγισε τη γωνία που σχημάτιζε η σκιά 
στις 12 το μεσημέρι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η 
γωνία ήταν το 1/50 της περιφέρειας του κύκλου.
Μετά υπολόγισε την απόσταση των δύο πόλεων. 
Πιθανόν έβαλε έναν βηματιστή να διασχίσει 
τη διαδρομή από τη μία πόλη στην άλλη και να 
μετρήσει με προσοχή την απόσταση, που ήταν 

5.040 στάδια. Στο πείραμα του, τα 5.040 στάδια 
αποτυπωνόταν στο 1/50  του κύκλου.
Στη συνέχεια, πολλαπλασίασε το 5.040 με το 
100% του κύκλου, δηλαδή το 50 και έτσι υπολό-
γισε την περίμετρο της γης στα 252.000 στάδια 
που σήμερα ισούνται με 39.690 χιλιόμετρα.
Ο υπολογισμός που έκανε 2.200 χρόνια πριν ήταν 
αρκετά ακριβής.
Στην ουσία έπεσε έξω μόλις 358 χιλιόμετρα, 
καθώς σήμερα η περίμετρος της Γης υπολογίζεται 
σύμφωνα με δορυφορικές μετρήσεις σε 40.048 
χιλιόμετρα.
Μόλις ολοκλήρωσε το πείραμά του, σχημάτισε σε 
έναν χάρτη τη Γη, όπως πίστευε ότι έμοιαζε.
O Χάρης Βάρβογλης καθηγητής του Τμήματος 
Φυσικής του ΑΠΘ με άρθρο του στο Βήμα εξή-
γησε πως ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεγελάστηκε 
από τους λάνθασμένους υπολογισμούς των μετα-
γενεστέρων μαθηματικών και ειδικά του Πτολε-
μαίου:
»Το πείραμα του Ερατοσθένη είχε δημιουργήσει 
μεγάλη εντύπωση στην εποχή του, και αρκετοί 
μεταγενέστεροι φυσικοί φιλόσοφοι, όπως ονο-
μάζονταν οι επιστήμονες εκείνη την εποχή, θέλη-
σαν να το επαναλάβουν. Ο πρώτος που γνωρί-
ζουμε, χρονολογικά, ήταν ο Ελληνας Ποσειδώ-
νιος ο Ρόδιος, ο οποίος γύρω στο 100 π.Χ. υπο-
λόγισε την ακτίνα της Γης με διαφορετική μέθοδο 
από αυτήν του Ερατοσθένη. Υπέθεσε ότι η Αλε-
ξάνδρεια και η Ρόδος είναι στον ίδιο μεσημβρινό 
και υπολόγισε ότι η επίκεντρη γωνία που σχη-
ματίζουν οι δύο πόλεις είναι 7,5 μοίρες, παρα-
τηρώντας όχι τον Ηλιο αλλά το ύψος του αστέρα 
Κάνωπου, όπως φαίνεται από τις δύο πόλεις. 

Υποθέτοντας ότι η απόσταση των δύο πόλεων 
είναι 5.000 στάδια, κατέληξε σε ένα αποτέλεσμα 
πρακτικά ίδιο με αυτό του Ερατοσθένη. Μετα-
γενέστερα όμως αναθεώρησε την εκτίμησή του 
για την απόσταση Ρόδου- Αλεξάνδρειας σε 3.750 
στάδια, οπότε η ακτίνα της Γης προέκυψε ίση με 
4.500 χιλιόμετρα, δηλαδή 30% μικρότερη από 
την πραγματική. Με την τιμή αυτή συμφώνησε 
στη συνέχεια ο ρωμαίος ναύαρχος και φυσικός 
φιλόσοφος Πλίνιος, ενώ την καθιέρωσε οριστικά 
ο έλληνας αστρονόμος Πτολεμαίος αναφέροντάς 
τη στο βιβλίο του Γεωγραφία.
Τα βιβλία του Πτολεμαίου έχαιραν μεγάλης εκτί-
μησης μεταξύ των επιστημόνων ως την Αναγέν-
νηση, και αυτό το γεγονός ήταν η αιτία να επικρα-
τήσει τελικά η λανθασμένη τιμή του Ποσειδώνιου 
για την ακτίνα της Γης. Σε υδρόγειες σφαίρες της 
εποχής, κατασκευασμένης με βάση αυτήν τη λαν-
θασμένη τιμή, βλέπει κανείς τοποθετημένες την 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική να καλύπτουν 
όλη την επιφάνεια της Γης, χωρίς να υπάρχει δια-
θέσιμος χώρος για άλλη ήπειρο. Ο Κολόμβος, με 
βάση παρόμοιους χάρτες, κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι η Ινδία απείχε από τα Κανάρια Νησιά 
μόλις 6.300 χιλιόμετρα δυτικά (αντί για τη σωστή 
28.000 χιλιόμετρα), οπότε θα μπορούσε να φθά-
σει σχετικά σύντομα στις Ινδίες ταξιδεύοντας 
προς δυσμάς. Επομένως θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι το λάθος του Ποσειδώνιου έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο για την ανακάλυψη της Αμερικής από 
τον Κολόμβο, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν 
γνώριζε τις πραγματικές διαστάσεις της Γης δεν θα 
τολμούσε ποτέ να ξεκινήσει για ένα ταξίδι 28.000 
χιλιομέτρων με τα πλοία της εποχής».
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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 το εμβολίο του 
κορωνοϊό ιόυ.

Ο 
Dr Fauci, ένας από τους κορυφαί-
ους λοιμωξιολόγους των ΗΠΑ και 
διευθυντής του National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases 

(NIH), δήλωσε ότι,  με σκοπό την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης εμβολίου, θα προχωρήσουν 
στην παραγωγή εκατοντάδων εκατομμυρί-
ων δόσεων μέχρι τον Ιανουάριο. Οπως ανα-
φέρουν οι Καθηγητές ο Ιανουάριος αποτελεί 
την πιθανή ημερομηνία του πιο αισιόδοξου 
σεναρίου για το διάστημα των 12-18 μηνών 
που απαιτείται συνήθως για την ανάπτυξη 
εμβολίου. 

Η κούρσα για την ανάπτυξη εμβο-
λίου έναντι του νέου κορονοϊού 
Σε δημοσίευση του σημαντικού επιστημο-
νικού περιοδικού Nature περιγράφονται τα 
διαφορετικά είδη εμβολίων που βρίσκονται 
σε πειραματικό στάδιο έναντι του νέου κορο-
νοϊού SARS-CoV-2.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι την τρέχουσα 
περίοδο περισσότερα από 90 εμβόλια είναι 
υπό διερεύνηση έναντι του ιού SARS-CoV-2 
ανά την υφήλιο. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη 
ενός αποτελεσματικού εμβολίου δοκιμάζο-
νται τεχνολογίες που δεν έχουν χρησιμοποι-
ηθεί στο παρελθόν και οι διαδικασίες επιτα-
χύνονται σημαντικά. Έξι εμβόλια έχουν ήδη 
προχωρήσει σε στάδια κλινικών δοκιμών σε 
εθελοντές προκειμένου να ελεγχθεί η ασφά-
λεια τους, ενώ σε άλλα έχουν αρχίσει δοκι-
μές σε πειραματόζωα. 

Πώς αναπτύσσεται η ανοσία μέσω 
εμβολίων;
Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανι-
σμού αναγνωρίζει τα παθογόνα, όπως για 
παράδειγμα τον κορονοϊό SARS-CoV-2, ως 
«ξένους» οργανισμούς. Όταν ο ιός μολύνει 
τα κύτταρα του ξενιστή (δηλαδή του ανθρώ-
που), πολλαπλασιάζεται και παράγει νέα 
ιικά σωμάτια τα οποία αναγνωρίζονται από 
το ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο στη 
συνέχεια επάγει ανοσιακή απόκριση μέσω 
ανάπτυξης αντισωμάτων. Τα αντισώματα 
αλληλεπιδρούν ειδικά με πρωτεϊνες (αντι-
γόνα) του ιού εμποδίζοντας την περαιτέρω 
μόλυνση κυττάρων του ξενιστή, ενώ μέσω 
της ενεργοποίησης κυτταροτοξικών κυττά-
ρων καταστρέφονται τα ανθρώπινα κύτταρα 
που έχουν μολυνθεί από τον ιό οπότε δεν 
μπορούν να παραχθούν νέα ιϊκά σωματίδια. 
Ετσι ο «εισβολέας» εξοντώνεται. Τα Β και Τ 
κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήμα-
τος που αναγνωρίζουν ειδικά το παθογόνο 
έχουν (συνήθως) μεγάλη διάρκεια ζωής και 
αποτελούν τα λεγόμενα «κύτταρα μνήμης» 

που προσφέρουν ανοσία. 

Είδη εμβολίων
Η βασική αρχή  όλων των εμβολίων είναι να 
εκθέσουν τον οργανισμό σε ένα αδρανέ ιϊκό 
αντιγόνο το οποίο φυσικά δεν θα προκαλέ-
σει νόσο, αλλά θα ενεργοποιήσει το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα προκειμένου να ανα-
γνωρίζει άμεσα τον ιό (σαν να υπήρχε προη-
γούμενη μόλυνση) και να τον αδρανοποιεί. 
Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες 
ανάπτυξης εμβολίων. 
Εμβόλια Νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA)

Τα εμβόλια που βασίζονται σε γενετικό υλικό 
(RNA ή DNA) του ιού είναι ασφαλή και σχε-
τικά εύκολο να αναπτυχθούν. Η παραγωγή 
τους βασίζεται στη σύνθεση γενετικού υλι-
κού του ιού το οποίο κωδικοποιεί για ένα 
ιϊκό αντιγόνο. Το γενετικό υλικό στη συνέχεια 
εισάγεται σε ανθρώπινα κύτταρα τα οποία 
παράγουν το ιϊκό αντιγόνο, κινητοποιώντας 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Να σημειωθεί 
ότι, προς το παρόν, κανένα από τα υφιστά-
μενα εγκεκριμένα εμβόλια δεν έχει βασιστεί 
σε αυτήν τη τεχνολογία. Με την ανάπτυξη 
αυτού του τύπου εμβολίου δραστηριοποιού-
νται τουλάχιστον 20 ομάδες διεθνώς. 
Εμβόλια που βασίζονται σε ιικούς φορείς
Σε αυτήν την τεχνολογία παραγωγής εμβο-
λίων χρησιμοποιείται ως φορέας ένας ιός, 
όπως της ιλαράς, ή ο αδενοϊός, που είναι 
γενετικά τροποποιημένος ώστε να παράγει 
πρωτεΐνες (αντιγόνα) του κορονοϊού. Αυτοί 
οι ιοί είναι εξασθενημένοι και δεν προκα-
λούν νόσο. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων 
φορέων: i) αυτοί που μπορούν να πολλα-
πλασιάζονται στα κύτταρα του ξενιστή και 
ii)  αυτοί που δεν μπορούν να πολλαπλασια-
στούν γιατί βασικά τους γονίδια έχουν απε-
νεργοποιηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία εμβο-
λίων ενεργοποιούνται 25 ομάδες.
- Ιικοί φορείς που μπορούν να πολλαπλα-
σιαστούν σε ανθρώπινα κύτταρα (π.χ. εξα-
σθενημένος ιός ιλαράς). Παράδειγμα τέτοιου 

εμβολίου είναι το πρόσφατα εγκεκριμένο 
εμβόλιο έναντι του ιού του Εbola. Αυτά τα 
εμβόλια είναι ασφαλή και προκαλούν ισχυρή 
ανοσιακή απάντηση, αν και ενδεχόμενη ανο-
σία στο φορέα (π.χ. στον ιό της ιλαράς) μπο-
ρεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου.
- Ιικοί φορείς που δεν πολλαπλασιάζο-
νται (π.χ. εξασθενημένος αδενοϊός). Προς 
το παρόν, κανένα υφιστάμενο εγκεκριμένο 
εμβόλιο δεν έχει βασιστεί σε αυτήν την 
τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται εκτε-
νώς σε γονιδιακή θεραπεία. Η χρήση ενισχυ-

τών δόσης μπορεί να είναι απαραίτητες για 
να προκαλέσουν μακροχρόνια ανοσία.
Εμβόλια που βασίζονται σε ιικές πρωτεϊνες
   - Εμβόλια που αφορούν σε χορήγηση ιϊκών 
πρωτεϊνών. Τα «παραδοσιακά» αυτά εμβό-
λια βασίζονται στην χορήγηση ιϊκών πρω-
τεϊνών ή τμήματων ιϊκής πρωτεΐνης (αντιγό-
νων) στον άνθρωπο. Με αυτήν την κατηγορία 
εμβολίων ασχολούνται 28 ερευνητικές ομά-
δες διεθνώς οι οποίες εστιάζονται στην εξω-
τερική πρωτεΐνη του ιού (spike) και συγκε-
κριμένα στο τμήμα της πρωτεΐνης που αλλη-
λεπιδρά με τον υποδοχέα των κυττάρων του 
ξενιστή. Τα εμβόλια αυτά, προκειμένου να 
προκαλέσουν ικανοποιητική ανοσία, συνή-
θώς απαιτούν τη συγχορήγηση ανοσο-ενι-
σχυτικών και πιθανώς πολλές δόσεις χορή-
γησης. Παρόμοια εμβόλια είχαν αναπτυχθεί 
επιτυχώς κατά του ιού SARS-CoV (επιδημία 
SARS του 2003) σε πιθήκους, αλλά δεν έχουν 
δοκιμαστεί σε ανθρώπους.
- Εμβόλια που βασίζονται σε κενά ιϊκά σωμα-
τίδια που μοιάζουν με το ιό.  Τα κενά ιϊκά 
σωμάτια που χρησιμοποιούνται σε αυτή 
την κατηγορία εμβολίων προσομοιάζουν τη 
δομή του κορωναϊού αλλά δεν είναι μολυ-
σματικά επειδή δεν διαθέτουν γενετικό 
υλικό. Πέντε ομάδες εργάζονται σε εμβόλια 
αυτού του τύπου, τα οποία μπορούν να προ-
καλέσουν ισχυρή ανοσιακή απάντηση, αλλά 
είναι σχετικά δύσκολο να παρασκευαστούν. 

Εμβόλια που θα βασίζονται στον ί-
διο τον κορονοϊο SARS-CoV-2
Τουλάχιστον 7 ερευνητικές ομάδες προ-
σπαθούν να αναπτύξουν εμβόλιο στη βάση 
αυτής της επίσης «παραδοσιακής» τεχνολο-
γίας η οποία βασίζεται στη χρήση εξασθε-
νημένων ή αδρανοποιημένων εκδοχών του 
κορονοϊού. Πολλά υφιστάμενα εμβόλια (π.χ. 
έναντι της ιλαράς ή της ευλογιάς) έχουν βασι-
στεί σε αυτήν την τεχνολογία, αλλά χρειά-
ζονται εκτεταμμένες δοκιμές προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τους. Στη βάση 
αυτών των τεχνολογιών αναφέρονται γενικά 
δύο κατηγορίες εμβολίων.
- Εμβόλια που αφορούν σε εξασθενημένο 
ιό. Ο ιός εξασθενεί συνήθως μέσω χορήγη-
σης σε πειραματόζωα ή ανθρώπινα κύτταρα 
όπου συσσωρεύει μεταλλαγές οι οποίες μει-
ώνουν τη νοσηρότητα του. Στην παρούσα 
φάση γίνεται προσπάθεια να εξασθενήσει 
ο κοροοϊός μέσω κατευθυνόμενων γενετι-
κών αλλαγών που θα οδηγούν σε μειωμένη 
αποτελεσματικότητα παραγωγής ιϊκών πρω-
τεϊνών.
- Εμβόλια που βασίζονται σε αδανοποιημένο 
ιό. Σε αυτόν τον τύπο εμβολίου ο ιός χορη-
γείται αδρανοποιημένος στον οργανισμό. Η 
παραγωγή αυτών των μη μολυσματικών ιών 
απαιτεί μεγάλες αρχικές ποσότητες μολυ-
σματικών ϊικών σωματιδίων. 
Σε πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο περιο-
δικό SCIENCE περιγράφονται επιτυχείς δοκι-
μές ενός νέου εμβολίου το οποίο φαίνεται 
να παρέχει προστασία σε πιθήκους έναντι 
του κορονοϊού SARS-CoV-2. Το εμβόλιο αυτό 
αφορά σε εξασθενημένη εκδοχή του ιού, δεν 
προκάλεσε παρενέργειες στους πιθήκους και 
ήδη (από τις 16 Απριλίου) έχουν ξεκινήσει 
κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.
Η κυβέρνηση μόλις ψήφισε ένα νόμο που 
λέει  ότι τα φαρμακεία πρέπει να χορηγή-
σουν μια μέγιστη προμήθεια φαρμάκων 
μόνο ενός μηνός κάθε φορά για το προ-
σεχές μέλλον!
To Φαρμακείο Απόλλων ζητάει από τους 
ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια αυτής της 
δύσκολης περιόδου, να μας τηλεφωνή-
σετε στο 416.463.1195 για να παραγγεί-
λετε τις συνταγές σας λίγες μέρες νωρί-
τερα, ώστε να είναι έτοιμές για παραλαβή 
ή να τις κάνουμε delivery σε εσάς. 
Για για τη δική σας και την δική μας ασφά-
λειά, σας ζητάμε να μην έρχεστε στο φαρ-
μακείο, εκτός εάν είναι για να παραλα-
βετε τις συνταγές σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή 
σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θα θέλα-
τε να προτείνετε κάποιο θέμα, 
θα παρακαλούσα να επικοινω-
νήσετε μαζί μου στο φαρμακείο 
(416.463.1195) ή να μου στείλε-
τε e-mail στο ApollonPharmacy@
yahoo.com 
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Ο 
Δήμαρχος Τζον Τόρι είπε την Τετάρτη ότι «ενθαρρύνεται» από ενδείξεις ότι οι ε-
παρχιακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις θα έρθουν στο τραπέζι για να βοη-
θήσουν τους δήμους του Καναδά και ειδικότερα το Τορόντο, το οποίο αντιμετω-
πίζει απώλειες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος λόγω της πανδημί-

ας COVID-19.
«Με ενθαρρύνουν πολύ τα σχόλια του Πρωθυπουργού Ford σήμερα. Αναγνώρισε ότι το 
TTC και οι δήμοι μας θα χρειαστούν την υποστήριξη των κυβερνήσεων και ότι το Οντάριο 
πρόκειται να είναι στο τραπέζι», δήλωσε ο Tory σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.
Ταυτοχρόνως, μια καινούρια έκθεση, που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, δείχνει ότι 
μόνο το TTC θα έχει ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τον Σεπτέμβριο ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας. Η έκθεση επίσης δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να αντιμετω-
πίσει έλλειψη ρευστότητας που μπορεί να επηρεάσει την αδιάκοπη λειτουργία των μέσων 
μαζικών μεταφορών της πόλης.

Ο Τόρυ δήλωσε ότι «ενθαρρύνεται» 
από Queen’s Park και Οττάβα

Ζυθοποιία του Τορόντο κάνει έκκληση 
για την επιστροφή μεταχειρισμένων

Η 
Steam Whistle Brewery, γνω-
στή ζυθοποιία του Τορόντο 
έκανε έκκληση στους κατανα-
λωτές να επιστρέφουν τα άδεια 

μπουκάλια στο Beer Store, το οποίο ταυ-
τοχρόνως ανακοίνωσε ότι περισσότερα 
από τα καταστήματα δέχονται επιστρο-
φές.
Η ζυθοποιία δήλωσε ότι οι περιορισμοί 
που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας 
έχουν δημιουργήσει μια σημαντική μεί-
ωση στις επιστροφές, δημιουργώντας 
έτσι μια σημαντική έλλειψη τη στιγμή 
που οι πωλήσεις αναμένεται να αυξη-
θούν για την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Ο Tim McLaughlin, αντιπρόεδρος της 
εταιρείας, είπε ότι είναι πολύ πιθανό να 
υπάρχουν ελλείψεις των προϊόντων της 
εκτός εάν καταφέρει να αυξήσει την επι-
στροφή και ανακύκλωση των άδειων 
φιαλών.

Επίσης δήλωσε ότι η επιχείρηση έχει 
καταναλώσει των αριθμό μπουκαλιών 
που χρησιμοποιεί κανονικά σε ολό-
κληρο τον χρόνο για να ισοσταθμίσει 
την έλλειψη επιστροφών και ότι θα χρει-
αστεί να περάσουν μήνες μέχρι να της 
έρθουν καινούρια μπουκάλια. 

Τ
ο  To r o n t o  W e s t e r n 
Hospital ανακοίνωσε ότι 
εντοπίστηκαν κρούσματα 
κορωνοϊού στο Τμήμα Ε-

κτάκτων του και έχει αρχίσει τον 
αγώνα απολύμανσης του χώρα ό-
πως και την εξέταση όλου του ια-
τρικού προσωπικού που εργάστη-
κε εκεί από τις 20 Απριλίου μέχρι 
και τις 13 Μαΐου.
Ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 
πέντε άτομα που εργάζονται στο 
ER στο νοσοκομείο έχουν προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό. Αντι-
πρόσωπος του University Health 
Network, το οποίο επιβλέπει το 
νοσοκομείο ανακοίνωσε σε email 
ότι το επίπεδο κινδύνου για τους ασθενείς είναι πολύ χαμηλό, διότι όλο 
το υγειονομικό προσωπικό χρησιμοποιεί πλήρη προστατευτικό ρουχισμό, 
μάσκες και γάντια.
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε ήδη κοινοποιήσει πολλαπλά άλλα κρού-
σματα τον τελευταίο καιρό, κάτι το οποίο, κατά την διοίκηση του ιδρύματος 
οφείλεται στο ότι το νοσοκομείο κάνει τις περισσότερες εξετάσεις για τον 
κορωνοϊό στο προσωπικό του από όλα τα ιδρύματα της χώρας.
Το προσωπικό που εργαζόταν στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα εξετα-
στεί τρεις φορές τις επόμενες δύο εβδομάδες για να σιγουρευτεί το ότι δεν 
είναι φορείς του ιού, δήλωσε ο αντιπρόσωπος.

Εστία COVID-19 εντοπίστηκε στο 
Toronto Western Hospital

Η 
αστυνομία του Τορόντο συνέλα-
βε τέσσερις άνδρες και απήγγειλε 
συνολικά 30 κατηγορίες σχετικά 
με την έρευνα γύρω από την α-

παγωγή ενός 14χρονου αγοριού στις αρχές 
Μαρτίου. Ο έφηβος είχε απαχθεί λόγω του 
εμπλεγμού του θετού αδελφού του σε α-
πάτη ναρκωτικών αξίας άνω των τεσσάρων 
εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο αρχηγός της αστυνομίας, κ. Mark 
Saunders, δήλωσε ότι η έρευνα δεν έχει 
τελειώσει και ότι η αστυνομία ερευνά την 
εμπλοκή ενός πέμπτου υπόπτου στην υπό-
θεση.
«Έχουμε έναν ύποπτο, έχετε φωτογραφίες 

αυτού του ατόμου, και αυτός είναι ο λόγος 
που βρίσκομαι εδώ σήμερα», δήλωσε ο 
Saunders κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου. «Θέλουμε αυτό το άτομο να εντο-
πιστεί και να συλληφθεί. Είναι επικίνδυνος 
για την κοινωνία και θέλουμε να φέρουμε 
όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το θέμα 
ενώπιον της δικαιοσύνης.»
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
την Πέμπτη, ο Saunders σχολίασε ότι το 
έφηβο αγόρι πέρασε πολύ τρομακτικές 
στιγμές κατά την διάρκεια της απαγωγής 
του και ότι ο θετός αδελφός του έβαλε όλη 
την οικογένεια σε κίνδυνο με τις πράξεις 
του.

4 συλλήψεις ανακοίνωσε η 
αστυνομία του Τορόντο σχετικά 
με την απαγωγή 14χρονου
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ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Δ
εν ήταν τυχαία η συνάντηση του 
Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα, που 
μας περιγράφει το Ευαγγελικό 
κείμενο. Έρχεται ο Θείος Διδά-

σκαλος στη Συχάρ, κάθεται στο πηγάδι του 
Ιακώβ για να ζητήση ένα χαμένο γιά τον 
Ουρανό πρόβατο. Η αγάπη του Θεού α-
γκαλιάζει και δικαίους και αδίκους. <<Θέ-
λει πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αλη-
θείας ελθείν>>. Έτσι μόλις η Σαμαρείτιδα 
έφθασε στο πηγάδι, της ζήτησε νερό και 
βρήκε αφορμή να της αποκαλύψη μοναδι-
κές θείες αλήθειες, να της υπενθυμίση το 
κακό παρελθόν της και να της συστήση με-
τάνοια και επανόρθωση. Άκουσε με προ-
σοχή τα λόγια του Κυρίου και όταν πληρο-
φορήθηκε ότι συζητητής της ήτον ο αναμε-
νόμενος Μεσσίας, άλλαξε ζωή, έγινε ιερα-
πόστολος και κάλεσε και τους συμπατριώ-
τες της να τον γνωρίσουν…
  Μήπως η Σαμαρείτιδα ήταν η μόνη περί-
πτωση που ο Σωτήρας μας πήγε ζητώντας το 
πλανεμένο πρόβατο, τον παραστρατημένο 
άνθρωπο? Όχι! Τι έγινε με τον ζακχαίο? Τον 
κάλεσε ο Ίδιος να κατέβη από τη <<συκομο-
ρέα>. Τι έγινε με τον τελώνη Ματθαίο? Πήγε 
εκεί που εργαζόταν, στο <<τελώνιον>> και 
τον κάλεσε να γίνη μαθητής Του. Την τελευ-
ταία ώρα, πάνω στο Σταυρό, δεν κάλεσε και 
τον ληστή να Τον συντροφεύση στη χαρά 
του Παραδείσου? Και τον Σαύλο δεν τον 
σταμάτησε λίγο πριν μπή στην Δαμασκό 
που πήγαινε για να διώξη και συλλάβη τους 
Χριστιανούς και τον κάλεσε να γίνη ο φτε-
ρωτός Του Απόστολος ο <<μέγας>> Παύ-
λος? Και τον ιερό Αυγουστίνο με ένα ρητό 
της Αγίας Γραφής δεν τον ελευθέρωσε από 
τα <<δεσμά>> της αμαρτίας και τον έκανε 
κήρυκα και Επίσκοπο της Εκκλησίας Του? 
Πόσα και πόσα, είκοσι αιώνες τώρα, είναι 
τα γνωστά και πόσα περισσότερα είναι 

τα άγνωστα γεγονότα, όπου η θεία Χάρις 
<<καταδίωξε>> τον άνθρωπο και τον επι-
σκέφθηκε με μύριου τρόπους! Δεν υπάρ-
χει άνθρωπος που να μην άκουσε κάποτε 
τον <<Θείο κτύπο>> στην πόρτα της ψυχής 
του. <<Ιδού έστηκα επί την θύραν και 
κρούω>>! Με ένα καλό λόγο, με ένα πνευ-
ματικό βιβλίο, μ’ ένα κήρυγμα, με μιά δοκι-
μασία, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να μετα-
νοήση, να ζήση σύμφωνα με το νόμο Του, 
με το θέλημά Του. Είναι ο Μεγάλος Κυνηγός 
που καταδιώκει το <<θηραμά>> Του.
Πώς, όμως, αντιμετοπίζει ο άνθρωπος τις 
θεϊκές αυτές επισκέψεις? Δυστυχώς πολλοί 
με πλήρη αδιαφορία. Οι κρούσεις του Θεού 
ηχούν σε <<ώτα μη ακουόντων>>. Απαθείς 
και αδιάφοροι αφήνουν τον Μεγάλο Επι-
σκέπτη έξω από την πόρτα της ψυχής τους 
να κτυπάη να περιμένη λιγώτερο η περισσό-
τερο καιρό. Το πόμολο της πόρτας είναι από 
μέσα και πρέπει
 ο άνθρωπος όταν ακούση τη Θεία κλήση, 
να ανοίξη διάπλατα της καρδιάς του τα 
θυρόφυλλα. Πόσα δεν είδαν και πόσα δεν 
άκουσαν οι Αρχιερείς,οι Γραμματείς και 
Φαρισαίοι και οι Νομοδιδάσκαλοι! Αλλά 
και μεις σήμερα, πόσες φορές και σε πόσες 
περιστάσεις πόνου, θλίψεως, δοκιμασίας, 
δεν ακούμε τον κτύπο Του στην πόρτα της 
ψυχής μας και όμως την κρατάμε θελημα-
τικά κλειστή! Υπάρχουν, όμως και μυριά-
δες που ανοίγουν την καρδιά τους, σαν την 
Σαμαρείτιδα, που άλλαξε ζωή κι έγινε Από-
στολος της Θείας αλήθειας. Νιώθουν την 
αμαρτωλότητά τους, μετανοούν, αλλάζουν 
ζωή, ανακαινίζονται με τα Μυστήρια της 
Αγίας μας Εκκλησίας και γίνονται <<κήρυ-
κες της νέας εν Χριστώ ζωής>>. Είθε να ανή-
κουμε και εμείς στην παράταξή τους!...

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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Ο 
Ραφαήλ είναι γεννημέ-
νος  σ την Μισσ ισσά-
γκα του Ον τάριο και 
έ χ ε ι  π λ έον  α ναπ τ ύ -

ξει πολλά υποσχόμενη καριέρα 
στο Broadway ως τραγουδιστής, 
χορευτής, ηθοποιός και παραγω-
γός.
Πρόσφατα, αποφοίτησε με το 
βραβε ίο καλύτερης απόδοσης 
σ το διάσημο πρόγραμμα Ar t s 
Management & Entrepreneurship 
από το  πε ρίφημο Schoo l  of 
Performing Arts της Νέας Υόρκης.
Έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλές 
παραστάσεις του Broadway, με 
ρόλους σε έργα όπως The Mystery 
of Edwin Drood (Dance Ensemble), 
The Secret Garden (Major Shelley), 
Grand Hotel (Rohna), The Drowsy 
Chaperone (Aldolpho), Man of La 
Mancha (Juan), Men With Money 
(Frenchy).
Ο Ραφαήλ έχει συνεργαστεί με 
μερικούς από τους μεγαλύτερους 
θιάσους της Νέας Υόρκης, όπως 

την Loft Opera Company, την New 
York Lyric Opera, το The Use Group, 
το Blue Laces Theatre, και το PLP 
Productions at The Duplex.
Επίσης, τ ις προηγούμενε ς δύο 
σεζόν, υπηρέτησε ως Καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής και παραγωγός του 
Gowan Project for Make Music New 
York 2019-2020.
Όλοι μας εδώ στην Hellas News 
ευχόμαστε καλή τύχη και λαμπρή 
πορεία στον Ραφαήλ σε ολόκληρη 
την σίγουρα λαμπερή του σταδιο-
δρομία.

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ, 
Ο ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 ΑΡΙΣΤΕΥΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
 ΣΤΟ MASTER OF ARTS MANAGEMENT 
& ENTREPRENEURSHIP ΣΤΟ SCHOOL OF 

PERFORMING ARTS ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ

 ΣΤΟ BROADWAY.

ΡΑΦΑΗΛ, ΣΕ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΜΕ 
ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΑΥΛΑΙΑ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ, JIM & ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
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LIFE

Nina Daniele: 
Έξυπνη, διορατική, όμορφη 

Είναι μία 
πραγματικότητα που 
συναντάται συχνά. 
Ένα μοναχοπαιδί να 
επιζητά την προσοχή 
των γονιών του και να 
επιθυμεί να τα έχει 
όλα. Όχι ότι αυτό 
είναι απαραιτήτως 
κακό. Ειδικά όταν 
μιλάμε για μία 
Playmate και για 
να γίνουμε πιο 
σαφείς, ανεβάζοντας 
τον πήχη, για την 
Playmate of the 
Year 2018.
Η Nina Daniele 
αποτελεί αγαπημένο 
κορίτσι του Playboy. 
Και πώς να μην 
είναι άλλωστε. Με 
καταγωγή από το 
Bronx της Νέας 
Υόρκης, η Nina 
έχει την ευλογία να 
αποτελεί αυτό που 
λέμε «diversity» 
προσωπικότητα. 
Έξυπνη, διορατική, 
όμορφη και χωρίς 
taboo. Άκρως 
επικίνδυνος 
συνδυασμός για 
έναν άνδρα που 
δεν γνωρίζει πως 
θα την πλησιάσει. 
«Στο τέλος της 
ημέρας, αυτό που 
έχει σημασία 
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Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έ-
γ ιν ε  γ νωσ τ ή  μέσα  από  τ ην 
σ υμμε τοχή  τ ης  σ το  φε τ ινό 
«My Style Rocks», όπου ξε-

χώρισε  γ ια  το  σ έξ ι  παρουσ ιασ τ ι -
κό της και  τον δυναμικό χαρακτή-
ρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίε ς  το ριά -
λιτ ι  μόδας του ΣΚΑΪ δεν θα συνε-
χ ίσε ι φέ τος την τηλεοπτ ική του πο-
ρεία, ωσ τόσο, η Ευρυδίκη φαίνε ται 
πως δεν πτοε ίται.

Πρόσφατα, έκανε μια ανάρτηση δι-
αφορε τ ική από αυτέ ς που μας έ χε ι 
συνηθίσε ι σ τα instastor ies της. 
Με τά  τον  μεσημεριανό  ύπνο  της, 
πόζαρε  ημίγυμνη σ το  κρεβάτ ι,  ε-
ν τυπωσιάζον τας το κοινό της με το 
καλλίγραμμο κορμί της. 
«Καλησπέρα κόσμε! Τι  όμορφος ο 
ύπνος του μεσημεριού! Έχε ι  άλ λη 
γλύκα…» έγραψε χαρακτηρισ τ ικά.

Η Ευριδίκη ποζάρει ημίγυμνη και τρελαίνει 
κόσμο

O 
Tomas Mpax 
όπως είναι και 
και το καλλι-
τεχνικό του ό-

νομα στον χώρο είναι ό-
ντως μια εξαίρεση. Για 
πάρα πολλά χρόνια,ή-
ταν ο άνθρωπος πίσω α-
πό τις κάμερες σε αρκε-
τά τηλεοπτικά στούντιο.
από τον τηλεοπτικό του 
φακό έχουν περάσει αρ-
κετά «αστέρια» της ελλη-
νικής τηλεόρασης και οι 
γνωριμίες του στον χώ-
ρο είναι αρκετές. Αν και 
δεν ακολουθεί καριέρα 
μοντέλου δεν είναι λίγες 
οι φορές που έχει δεχτεί 
προτάσεις για αποκαλυ-
πτική φωτογράφηση άλ-
λα και αρκετές απρεπείς 
προτάσεις. 

Ένας φωτογράφος 
«αναστατώνει» τα μοντέλα του

Λήξις συναγερμού: 
Η Ιωάννα Τούνη 
ΔΕΝ χώρισε 

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η 
Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός 
της Χρήστος Τσεβρεντζής 
απολαμβάνουν τον έρωτας τους, 
είχαν μόλις 9 μήνες μαζί- είχε 
προηγηθεί ο επεισοδιακός 
χωρισμός της πληθωρικής 
παίκτριας του My style Rocks με 
τον Νώντα Παπαντωνίου- ξαφνικά, 
ως κεραυνός εν αιθρία, έσκασε ότι 
η Ιωάννα ξαναχωρίζει.
Από το πρωί η Νάνσυ 
Παραδεισανού, στο «Πρωινό» 
έβαλε τα πράγματα στη θέση 
τους. Όχι δεν χωρίζουν. Η Ιωάννα 
Τούνη και ο αγαπημένος της είναι 
ακόμα μαζί. 

Ιόλη Κεσίδου: 
έγινε άλλος 
άνθρωπος

H Κατερίνα Στικούδη αποκάλυψε 
τι κάνει και έχει χτίσει αυτό το 
υπέρχο κορμί. «Καλημέρα!! 
Πολλοί με ρωτάτε τι γυμναστική 
κάνω , ποια είναι η διατροφή 
μου και τα σχετικά ! Έχω μάθει 
να αγαπάω το σώμα μου ,να 
φροντίζω τον εαυτό μου και 
ποτέ να μην κάνω υπερβολές! Η 
γυμναστική που κάνω τα τελευταία 
χρόνια είναι Crossfit! Ναι είναι 
δύσκολη η γυμναστική αυτή αλλά 
είναι για όλους αρκεί να ακούμε 
τον προπονητή μας. Επίσης το 
νερό είναι πολύ σημαντικό για την 
υγεία μας, καταναλώνω περίπου 3 
λίτρα καθημερινά!”

Ο Νίκος Αναδιώτης 
κοινώνησε εν μέσω 
καραντίνας

Ο Νίκος Αναδιώτης σε συνέντευξή 
του εξομολογήθηκε πως πιστεύει 
ότι ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται 
από τη Θεία Κοινωνία και έκανε 
γνωστό πως εν μέσω καραντίνας 
μετάλαβε τόσο εκείνος, όσο και 
η οικογένεια του! «Για μένα 
που γνωρίζω και πιστεύω, θα 
θεωρούταν από πλευράς μου 
βλασφημία αν έλεγα ότι μπορεί να 
μεταδοθεί κάποιο νόσημα από τη 
Θεία Κοινωνία. Με αξίωσε ο Θεός 
και εν μέσω καραντίνας και φυσικά 
εφόσον μου είχε δοθεί η ευλογία 
του Πνευματικού μου, μετέλαβα και 
αυτόν τον καιρό, κάποιες φορές το 
σώμα και το αίμα του Χριστού. 

Η Δώρα Γκουγκούση σε 
μυεί με τον σωστό τρόπο 
στην άσκηση

Μ
ία από τις 
πιο γνωστές 
γυμνάστρι-
ες και δα-

σκάλα pilates πείθει τον ο-
ποιοδήποτε να αρχίσει γυ-
μναστική.
Η εξωτερική της εμφά-
νιση είναι εντυπωσιακή 
και ικανή να τρελάνει κάθε 
άντρα. Με θεϊκό κορμί, 
τέλειες αναλογίες, γυμνα-
σμένους γλουτούς, η 
Δώρα Γκουγκούση μπορεί 
να θυμίζει μοντέλο αλλά 
είναι μία από τις πιο αγα-
πημένες personal trainers.
Η ξανθιά καλλονή, με τους 
χιλιάδες followers, έχει 
δημιουργήσει και το δικό 
της «hot» personal γυμνα-
στήριο, το «Find Balance». 
Ήδη το εμπιστεύονται για 
την εκγύμνασή τους μερι-
κοί από τους αγαπημέ-
νους celebrities της εγχώ-
ριας σόουμπιζ, την ίδια 
στιγμή που η Δώρα δεν 
σταματά να το «διαφημί-
ζει» στα social media… με 
τον καλύτερο τρόπο.
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Ω
ς fitness guru, 
η  2 1 χ ρ ο ν η 
Sommer Ray, έ-
χε ι ένα σώμα 

που…σκοτώνει. Η έμφαση 
που έχει δώσει στα οπίσθιά 
της βγαίνει προς τα έξω σε 
αυτές τις φωτογραφίες, και 
το αποτέλεσμα είναι απί-
στευτα sexy.

Η Sommer έχει κορμί που 
προκαλεί απανωτά εγκεφαλικά Η Κάτια νοσταλγεί τη 

Μύκονο… κι εμείς… τα 
οπίσθιά της

Τ
ι παιδί είναι αυτό; Τι κορίτσι; Το 
μελαχρινό μικρό σαρώνει στο 
Instagram.
Κα ι  ο ύ σ α  σ ε  κα ρ α ν τ ί ν α 

νοσ τάλγησε τ ις διακοπές το καλο-
καίρι σ το νησί του Αιόλου.
Τη Μύκονο.
 Είναι η Katya Elise Henry και είναι 

f itness model. Όπως έχει δηλώσει 
επανε ιλημμένα η ίδια, το δυνατό 
της σημε ίο ε ίναι τα οπίσθια της. 
Συμφωνούμε.
Και φυσικά παραμένει ενεργή σ τα 
κοινωνικά μέσα δικτύωση με φωτο-
γαφίες πραγματ ικά αυτό που λέμε 
φωτιά.

Ο 
ηθ ο π οιό ς  τ ου 
Twilight ήταν εν 
μέσω γυρισμά-
των της νέας ταινί-

ας The Batman όταν ξέσπασε 
η πανδημία του κορωνοϊού.
«Βασικά είμαι σε δίαιτα για 
το ρόλο του Μπάτμαν. Ευτυ-
χώς, Θεέ μου! Δεν ξέρω τι 
θα έκανα διαφορετικά. Αλλά 
εννοώ, ναι μπορώ να επι-
βιώσω. Θα έτρωγα βρώμη 
με πούδρα πρωτείνης από 
πάνω. Και σχεδόν δεν θα το 
ανακάτευα... Είναι τρομερά 
εύκολο. Τρώω από κονσέρ-
βες και τέτοια πράγματα. 
Κυριολεκτικά βάζω ταμπά-
σκο σε μια κονσέρβα με τόνο 
και το τρώω μέσα από την 
κονσέρβα. Είναι περίεργο, 
αλλά αυτές είναι οι προ-
τιμήσεις μου. Απλά τρώω 
σαν άγριο ζώο. Όπως, από 
ένα κάδο απορριμμάτων» 
δηλώνει ο ηθοποιός αποκα-
λύπτοντας ότι προσπάθησε 
να φτιάξει ζυμαρικά στον 
φούρνο μικροκυμάτων και 
τελικά κατάφερε να βάλει 
φωτιά στην κουζίνα.

Ρόμπερτ Πάτινσον: «Τρώω από τις 
κονσέρβες σαν άγριο ζώο»

Η 
29χρονη καλ-
λονή ακολού-
θησε καριέ-
ρα μοντέλου, 

προβάλλοντας όπως εί-
ναι φυσικό, κυρίως σέξι 
εσώρουχα και μαγιό, τα 
οποία αναδεικνύει με τις 
πλούσιες καμπύλες της, 
που τρελαίνουν τον αν-
δρικό πληθυσμό.
Εκτός από τους Αμερικανούς, 
ευτυχώς για τους άνδρες σε 
όλον τον πλανήτη η ξανθιά 
σεξόβομβα ανεβάζει συχνά 
στον λογαριασμό της στο 
Instagram σέξι φωτογραφίες 
της.

Πασίγνωστο μοντέλο με 
καμπύλες σε πόζες-φωτιά
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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

Λαγκάδια 
Αρκαδίας 1963

Τρίκερι 1964 όλη η 
οικογένεια μαζί στην 

βάρκα

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη στο λιμάνι και η πύλη στο μόλο πριν την 
κατεδάφιση, 1900-1902

Ποδηλατοδρομίο 
Φαλήρου στις αρχές 

του 20ου αιώνα

Πάργα 1913

Τσαμαντάς Θεσπρωτίας, 
παιδιά κάθονται πάνω σε 

πακέτα της Unitarian 
Service Committee, 1939

1918 Αργαλειός του 
λάκκου στη Σμύρνη

Πειραιάς, Σεπτέμβριος 1915, γερόντισσα 
με ανέμη σε δρομάκι της πόλης

Όλυμπος. Γνέσιμο μαλλιού με 
ρόκα και αδράχτι (1955)

Θεσσαλονίκη 1963

Γύρω από την σόμπα… Στο Λουζέστι(σήμερα 
Ελάφι)Καλαμπάκας το 1947
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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

Κέικ πορτοκαλιού 

ΥΛΙΚΆ

 ª Στο μίξερ βάζουμε το ηλιέλαιο με τη ζάχαρη,και κτυπάμε καλά .

 ª Έπειτα ρίχνουμε τα αυγά το χυμό πορτοκαλιου και το ξύσμα και 
κτυπάμε καλά.

 ª Ένα συνεχεια ρίχνουμε το αλεύρι με το μπέικεν πάουντερ , την 
κανέλα και την βανίλια.

 ª Τα κτυπάμε καλά και ρίχνω το μείγμα μου στη φόρμα που έχω 
αλειψει με λάδι και πασπαλισμένο αλεύρι.

 ª Η σχάρα στη δεύτερη γραμμή του φούρνου και ψηνω το γλυκό 
για 50΅55 λεπτά στους 350*f βαθμούς. 

 ª Όταν κρυώσει το γλυκό πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη.

 ª • 2  ,1 /2  κούπε ς  τσαγ ιού 
αλεύρι 

 ª • 1 ,κούπα τσαγιού ζάχαρη 
 ª • 1 κούπα ηλιέλαιο
 ª • 1 κούπα χυμό πορτοκα-

λιού 
 ª • 3 αυγά

 ª • 1 φακελάκι μπεικεν πάου-
ντερ 

 ª • 1 κουταλάκι του γλυκού 
βανίλια

 ª • 1/2 κουταλάκι του γλυκού 
κανέλα

 ª • Ξύσμα πορτοκαλιού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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ΚΡΙΟΣ
Αγαπημένε μου Κριέ, η είσοδος του Ερμή 
στο ζώδιο των Διδύμων δίνει αέρα στις επι-
κοινωνίες σου και σε βοηθά να ενταχθείς 
και πλέον σε μία καθημερινότητα γεμάτη 
επαφές, ιδέες, συζητήσεις αλλά και συνα-
ντήσεις που θα σε ικανοποιήσουν. Η Αφρο-
δίτη ξεκινά την ανάδρομη πορεία της στο 
ζώδιο των Διδύμων και υπάρχει νοσταλγία 
και αναπόληση στις σκέψεις σου ενώ δεν 
λείπουν και οι ευκαιρίες για μία επαφή με 
άτομο του παρελθόντος σου! 

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, η εβδομάδα ξεκινά 
κάπως έντονα και νευρικά με τον Ερμή 
από το ζώδιο σου να σχηματίζει τετρά-
γωνο με τον Άρη από τον Υδροχόο. Βρί-
σκεσαι σε ένταση αλλά και σε κόντρα 
για θέματα που συνδέονται με τα επαγ-
γελματικά σου η τάση αυτή όμως δεν 
θα κρατήσει για πολύ! Συζητήσεις για 
θέματα οικονομικής φύσεων βαδίζουν 
τώρα σε μία καλύτερη πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αγαπητέ μου Δίδυμε, σημαντική η εβδο-
μάδα για το ζώδιο σου αφού έχουμε 
τον Ερμή να περνά στο ζώδιο 
σου και την Αφροδίτη να 
ξεκ ινά την ανάδρομη 
πορεία τη και αυτή στο 
δικό σου ζώδιο. Κυρί-
αρχη είναι η επιθυμία 
σου να εκφραστείς, να 
κάνεις μετακινήσεις, 
να δεις αλλά και να 
γνωρίσεις κόσμο ...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, αυτή 
την εβδομάδα βυθίζεσαι σε σκέ-
ψεις , σε απολογισμούς και προσπαθείς να 
κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου κλείνοντας 
εκκρεμότητες. Ζητήματα που αφορούν τα 
επαγγελματικά σου προχωρούν με πιο γρή-
γορους και ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η 
ανάδρομη Αφροδίτη από τους Διδύμους, 
αφήνει κάποιες επιθυμίες σου ανικανοποί-
ητες ενώ η αισθηματική σου ζωή έχει τις 
προκλήσεις της. 

ΛΕΩΝ
Άνοδος, καταξίωση και σημαντικά βήματα 
ανέλιξης και επιτυχίας έρχονται για τα επαγ-
γελματικά σου ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο 
δεκαήμερο. Εσύ που είσαι του 1ου δεκαη-
μέρου κατασταλάζεις σε νέες σταθερές 
συνεργασίες, ενώ εσύ του 2ου δεκαημέ-
ρου διανύεις μία σχετικά ήρεμη εποχή για 
τα εργασιακά. Τα οικονομικά είναι ευάλωτα 
και οι χειρισμοί θα πρέπει να είναι αρκετά 
προσεχτικοί! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα επαγγελματικά σου βαδίζουν με καθυ-
στερήσεις και ίσως τώρα εσύ αναθεωρείς 
κάποια σχέδια ή αφήνεις κάποιες επιλογές 
πίσω, γιατί οι συνθήκες δεν σε ευνοούν. 
Τα οικονομικά σου δέχονται τις προκλή-
σεις τους.  

ΖΥΓΟΣ
Ο Άρης κάνει το πέρασμά του στους Ιχθύες 
και από αυτή την θέση εντείνει το πρόγραμμα 
της καθημερινότητας και της εργασίας σου 
και εσύ τρέχεις και δεν φτάνεις αγαπητέ μου 
Ζυγέ. Τα οικονομικά σου ωστόσο βαίνουν 
καλώς και μπορείς να καλύψεις κενά που 
είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είναι μία εβδομάδα καλή για να πάρεις απο-
φάσεις και να προχωρήσεις σε συμφωνίες 
και συζητήσεις που θα σου προσφέρουν 
μία σταθερότητα στα επαγγελματικά σου! 
Τα οικονομικά είναι μεταβαλλόμενα σου 
δίνεται όμως η ευκαιρία να τακτοποιήσεις 
χρεωστικά υπόλοιπα του παρελθόντος. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη, ο Ερμής κάνει το 
πέρασμά του στο ζώδιο των Διδύμων 
ενώ έχουμε την Αφροδίτη να γυρνά ανά-
δρομη στο ίδιο ζώδιο. Όλα αυτά για σένα 
σημαίνουν ότι μπαίνεις σε μία περίοδο που 
έμφαση δίνεται στον τομέα των σχέσεών 
σου! Βρίσκεσαι σε συνεχή επαφή με άτομα 
του σταθερού σου περιβάλλοντος, επανα-

ξιολογείς ζητήματα των σχέσεών σου. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε, 

οι θετικές όψεις που 
σχηματίζει αυτή την 
εβδομάδα ο Ήλιος 
από τον Ταύρο με 
τον Δία και τον Πλού-
τωνα από το ζώδιο 
σου, σου δίνουν τον 

αέρα να απολαύσεις 
την στιγμή και να νιώσεις 

τυχερός αλλά και αναζωο-
γονημένος. Ο Ερμής από τους 

Διδύμους και η Αφροδίτη ανάδρομη 
από την ίδια θέση, στρέφουν το ενδια-
φέρον σου σε θέματα που αφορούν την 
εργασία, τις συνήθειες, την καθημερινό-
τητά σου! Αλλάζει ο τρόπος της ζωής σου 
και οι απλές συνήθειές σου! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Υδροχόε, από το ξεκίνημα 
της εβδομάδας ο Κρόνος γυρνά ανάδρο-
μος στο ζώδιο σου και οι πιέσεις χαλαρώ-
νουν και μπορείς να πάρεις ανάσα από τα 
συνεχόμενα προβλήματα που αντιμετώπι-
ζες. Ο Ερμής από τους Διδύμους αλλά και 
η Αφροδίτη ανάδρομη από το ίδιο ζώδιο 
μιλούν για ερωτικές επικοινωνίες που 
έχουν άρωμα παρελθόντος! 

ΙΧΘΕΙΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, οι θετικές όψεις του 
Ήλιου από τον Ταύρο με τον Δία και τον 
Πλούτωνα δίνουν αυτό το διάστημα αέρα 
στις επικοινωνίες σου και σε βοηθούν να 
κινητοποιηθείς για να δεις επιθυμίες σου 
να γίνονται πραγματικότητα. Η κοινωνική 
σου ζωή μπαίνει και πάλι σε δράση και 
εσύ χαμογελάς από ικανοποίηση.  Αυτή 
η στιγμή μπορεί να έχει άμεση σχέση με 
άτομο του παρελθόντος σου!

Μία κυρία με πολύ ζηλιάρη σύζυγο επι-
σκέπτεται τον οδοντίατρό της. Ο άντρας 
της, φοβούμενος μην τον απατήσει καλεί 
στο κινητό της ανά 5 λεπτά.
Η κυρία έχοντας στο στόμα της σωληνά-
κια δεν μπορεί να απαντήσει ωστόσο.
Ο γιατρός τσαντίζεται με την επιμονή 
του συζύγου, οπότε απαντά εκνευρισμέ-
νος στο τηλεφώνημα:
«Εδώ είναι η γυναίκα σου. Τελειώνω, 
φτύνει κι έρχεται!»

Ήταν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος κι ένας 
Έλληνας (ως συνήθως) και μετά από ένα 
ατύχημα που είχαν πεθάνει και οι τρεις 
εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους ο 
Άγιος Πέτρος και τους λέει:
“Θα σας δώσω από μια ευκαιρία να 
δούμε αν θα πατέ στον παράδεισο ή 
στην κόλαση. Θα πετάξετε και οι τρεις 
από ένα αντικείμενο μέσα στη θάλασσα 
κι εγώ θα βουτήξω να το βρω. Αν το βρω 
θα πάτε στην κόλαση, αν όμως δεν το 
βρω θα πατέ στον παράδεισο.”
Συμφωνούν και οι τρεις με την πρόταση 
του Αγίου και αρχίζουν να σκέφτονται 
τι να πετάξουν. Πρώτος ήταν ο Γερμανός 
που πέταξε στη θάλασσα ένα κουμπί. 
Βουτάει ο Άγιος Πέτρος και μετά από 
μισή ώρα βγαίνει με το κουμπί στο χέρι. 

“Δυστυχώς για σένα το βρήκα κι έτσι θα 
πας στην κόλαση”, του λέει.
Μετά έρχεται η σειρά του Γάλλου ο 
όποιος αφού είδε πως ο Άγιος βρήκε 
κάτι τόσο μικρό όσο ένα κουμπί, απο-
φασίζει να πετάξει μια τρίχα. Βουτάει ο 
Άγιος, περνάει μια ώρα, περνούν δύο 
ώρες και στο τέλος βγαίνει πάλι με την 
τρίχα στο χέρι. “Κι εσύ δεν τα κατάφε-
ρες, άρα κι εσύ θα πας στην κόλαση”, 
λέει και στον Γάλλο.
Τέλος έρχεται η σειρά του Έλληνα ο 
όποιος πετάει κάτι μέσα στη θάλασσα. 
Βουτάει ο Άγιος, περνούν γύρω στις 
πέντε ώρες και στο τέλος βγαίνει χωρίς 
να κρατάει κάτι στα χεριά του. “Δεν μπό-
ρεσα να βρω αυτό που πέταξες και θα 
πας στον Παράδεισο, όμως μπορείς σε 
παρακαλώ να μου λύσεις την απορία και 
να μου πεις τι ήταν αυτό που πέταξες;” 
τον ρωτάει.
….και η απάντηση του Έλληνα:
Depon αναβρά-
ζον!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Τι άσχημο κορίτσι..
– Η κόρη μου είναι….
-Συγγνώμη. Δεν ήξερα πως είστε ο μπα-
μπάς της.
– Η Μαμά της είμαι…
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Ήταν ένα από τα θέματα 
που συζητήθηκαν κατά την 
τηλεδιάσκεψη της Λίνας 
Μενδώνη με την ομόλογό της

Ο
ι επιπτώσεις της πανδη-
μίας του κορωνοϊού στις 
πολιτιστικές και δημιουρ-
γικές βιομηχανίες, τα μέ-

τρα που ελήφθησαν για την  αντιμε-
τώπισή τους, οι νέες συνθήκες που 
ανέδειξαν τη χρήση των ψηφιακών 
μέσων σε  πρωταγωνιστή του Πολι-
τισμού της επόμενης μέρας αλλά και 
οι φιλόδοξες μελλοντικές συνεργα-
σίες ήταν τα βασικά θέματα που συ-
ζητήθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη 
που είχε η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη με την υ-
πουργός Πολιτισμού και Ανάπτυξης 
της Γνώσης των Αραβικών Εμιράτων 
Noura Al Kaabi.
Έμφαση, και από τις δύο πλευρές, 
δόθηκε στα θετικά αποτελέσματα 
που μπορεί να φέρει η συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών μέσα από 
την ανταλλαγή απόψεων αλλά και 
εμπειριών.
Η κ. Al Kaabi προσφέρθηκε, μάλι-
στα, να βοηθήσει το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
θέματα τεχνογνωσίας σχετικά με την 
δημιουργία μουσειακών και ψηφια-
κών εκθέσεων αλλά και στον τρόπο 
τεκμηρίωσης που σχετίζονται με 

την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική 
Κληρονομιά. Παράλληλα, ζήτησε 
τη συνεργασία της κ. Μενδώνη για 
την πραγματοποίηση αρχαιολογι-
κής έκθεσης, κατά τη διάρκεια της 
EXPO 2020, τα εγκαίνια της οποίας 
έχουν αναβληθεί για τον Οκτώβριο 
του 2021 εξαιτίας της πανδημίας ενώ 
τής πρότεινε να συνεργαστούν και 
στη μέθοδο συλλογής στατιστικών 
δεδομένων για την καταγραφή των 
επαγγελματιών του Πολιτισμού.
Μενδωνη__Εμιρατα
Η Λίνα Μενδώνη κατά την τηλεδιά-
σκεψη με την υπουργό Πολιτισμού 

και Ανάπτυξης της Γνώσης των Αρα-
βικών Εμιράτων Noura Al Kaabi.
«Το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού μπορεί να συνεργα-
στεί με το Υπουργείο των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων και να σχεδιά-
σει, σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων 
για επαγγελματίες του Πολιτισμού. 
Σε αυτά τα μαθήματα και σε επι-
πλέον σεμινάρια να συζητηθεί πώς 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού προστατεύουν και 
διαχειρίζονται το πολιτιστικό από-
θεμα της χώρας. Η σειρά μαθημά-

των και σεμιναρίων» δήλωσε η Λίνα 
Μενδώνη συμπληρώνοντας πως η 
παραπάνω δράση «μπορεί να συνο-
δευτεί από μία ψηφιακή έκθεση, 
η οποία θα αποτελέσει μέρος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος».
Σχετικά με την EXPO, η κ. Μενδώνη 
διευκρίνισε ότι το ΥΠΠΟΑ μπορεί 
να παραχωρήσει ακριβή αντίγραφα 
υψηλής ποιότητας προκειμένου αυτά 
να εκτεθούν στον χώρο της έκθεσης, 
ενώ θα υπάρξει στενή συνεργασία 
για την πραγματοποίηση αρχαιο-
λογικής έκθεσης στο Λούβρο του 
Άμπου Ντάμπι.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Ηρώδειο, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύ-
ρου και το  Μικρό Θέατρο Αρχαίας Ε-
πιδαύρου, σε αντίθεση με την Πειραι-
ώς 260 που θα παραμείνει κλειστή, θα 

ανοίξουν τις πύλες τους για το κοινό το φετινό 
καλοκαίρι προκειμένου να φιλοξενήσουν κά-
ποιες από τις παραστάσεις – κατά κύριο λόγο 
κρατικών φορέων -  που είχαν αρχικά προ-
γραμματιστεί ενώ οι υπόλοιπες θα μετατεθούν 
για το καλοκαίρι του 2021. Τα παραπάνω ανα-
φέρονται, μεταξύ άλλων, στην επίσημη ανα-
κοίνωση, που έκανε, πριν από λίγο η καλλιτε-
χνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως θα 
γίνουν προσπάθειες ώστε «να διασφαλισθεί 
τουλάχιστον η πραγματοποίηση των εκδη-
λώσεων των κρατικών φορέων στα ανοιχτά 
θέατρα του Ηρωδείου και της Επιδαύρου» 
αλλά και «να δοθεί στις καλλιτεχνικές ομάδες 
οι παραστάσεις των οποίων μετατίθενται για 
του χρόνου μια εύλογη προκαταβολή επί των 
συμφωνημένων αμοιβών των καλλιτεχνικών 
συντελεστών».
Σχετικά με τον χώρο της Πειραιώς η καλλι-
τεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών 

εξηγεί: «Εξερευνήσαμε επιπλέον, τη δυνατό-
τητα να δημιουργηθεί ένα υπαίθριο θέατρο 
στον κήπο της Πειραιώς, λύση που δεν κρί-
θηκε ασφαλής, εξαιτίας της κακής ακουστι-
κής και των γενικότερων τεχνικών περιορι-
σμών του κήπου, που δεν προσφέρεται για 
“χαμηλόφωνες” θεατρικές παραστάσεις, σχε-
διασμένες για εσωτερικούς χώρους. Έτσι, μετά 

από συνεννόηση με τους καλλιτέχνες και τους 
παραγωγούς, εκτιμήθηκε ότι οι οδηγίες για 
τη διαδικασία των προβών και των παραστά-
σεων καθιστούσαν απαγορευτική την υλοποί-
ηση της πλειονότητας των εκδηλώσεων που 
είχαμε σχεδιάσει και συμφωνήσαμε να δρο-
μολογήσουμε τη συνεργασία μας για την επό-
μενη χρονιά».

Σημαντικό 
βραβείο για 
το Μουσείο 
Κυκλαδικής 
Τέχνης

Μια σημαντική, διεθνή 
τιμητική διάκριση απέ-
σπασαν το Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης και ο διευ-
θυντής του, καθηγητής Νίκος 
Σταμπολίδης. Η εξαιρετική 
έκθεση του ελληνικού μουσείου 
«Picasso and Antiquity.Line 
and Clay» τιμήθηκε με το βρα-
βείο Youniversal του προγράμ-
ματος Global Fine Arts Awards 
συγκεντρώνοντας τις περισσό-
τερες ψήφους, στην αντίστοιχη 
ψηφιακή ψηφοφορία, από τις 99 
συνολικά υποψηφιότητες, από 
27 διαφορετικές χώρες, που έλα-
βαν μέρος!
Η έκθεση που πραγματοποιή-
θηκε με τη συνεργασία του ιστο-
ρικού τέχνης Olivier Berggruen, 
παρουσίασε 68 σπάνια κεραμικά 
και σχέδια του Πικάσο, με πλά-
σματα της φύσης, ανθρώπους, 
μυθολογικά θηρία ή εμπνευ-
σμένα από αρχαίο δράμα και 
κωμωδίες, σε μία συνομιλία με 
67 αρχαία έργα.
Η επιτροπή των Global Fine Arts 
Awards επέλεξε έναν νικητή για 
τις 13 κατηγορίες βραβείων: 
Σύγχρονος μεταπολεμικός καλ-
λιτέχνης, Σύγχρονη μεταπολε-
μική ομάδα ή θέμα, Ιμπρεσιονι-
στής και μοντέρνος καλλιτέχνης, 
Ιμπρεσιονισμός και Μοντερνι-
σμός - ομάδα ή θέμα, Αναγεν-
νησιακός, Μπαρόκ, Old Masters 
και Dynasties καλλιτέχνης, Ανα-
γέννηση, μπαρόκ, παλιοί δάσκα-
λοι και δυναστείες, ομάδα ή 
θέμα,  Αρχαία Τέχνη, Φωτογρα-
φία, Σχέδιο, Χειροτεχνία, Δημό-
σια Τέχνη, καθώς και τα νέα βρα-
βεία Global Planet and Global 
Humanity.
Τα δύο τ ε λικά βραβε ία, 
Youniversal και YOU-2, επιλέ-
γονται με δημόσια ψηφοφορία 
στον ιστότοπο του GFAA και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε 
ό,τι αφορά την προέλευση των 
υποψηφίων, το 23% είναι ομά-
δες και καλλιτέχνες από την Ασία, 
την Αφρική και τη Μέση Ανα-
τολή. Το 13% προέρχονται από 
τη Λατινική Αμερική, ενώ το 33% 
των υποψηφίων είναι γυναίκες. 

Αρχαιολογική έκθεση στο Λούβρο του Άμπου 
Ντάμπι ετοιμάζουν Ελλάδα και Αραβικά Εμιράτα 

Φεστιβάλ Αθηνών: Λίγες παραστάσεις φέτος σε 
Ηρώδειο και Επίδαυρο, οι υπόλοιπες του χρόνου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ο νέο σχέδιο των στελεχών της Superleague για 
έναρξη των play offs και των play out στις 7 Ιου-
νίου, λήξη της σεζόν στο τέλος Ιουλίου, μίνι δια-
κοπές των παικτών και έναρξη του νέου πρωτα-

θλήματος στις 4 Σεπτεμβρίου, βγήκε αργά το βράδυ της 
Τετάρτης στη δημοσιότητα.
Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση της Υγειονομικής 
Επιτροπής της ΓΓΑ με τον ΕΟΔΥ το… restart project του 
ελληνικού ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευθεία 
του. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, μέχρι την 
Παρασκευή η Επιτροπή θα στείλει στη Superleague τα 
μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση κρούσμα-
τος κορωνοϊού. Αν δεν αποφασίσει 14ήμερη καρα-
ντίνα όλης της ομάδας (παρά μόνο του παίκτη ή των παι-
κτών που θα έχουν προσβληθεί), οι σύλλογοι 
της Superleague θα ψηφίσουν την προσεχή 
Δευτέρα (18 Μάη) υπέρ της επανεκκίνη-
σης του πρωταθλήματος (απαιτούνται ΐ 
των ψήφων σύμφωνα με τον καινούριο 
νόμο του Υφ. Αθλητισμού).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
gazzetta.gr το πλάνο των στελεχών 
της Superleague είναι το εξής: α) επα-
νεκκίνηση των play offs από τις 7 Ιουνίου, 
δηλαδή περιθώριο τριών επιπλέον εβδομάδων 
για προπονήσεις β) λήξη της σεζόν μαζί με ημιτελικούς 
και τελικό Κυπέλλου στο τέλος Ιουλίου γ) ολιγοήμερες 
διακοπές (15 ημερών) για τους παίκτες των περισσότε-
ρων ομάδων δ) έναρξη του νέου πρωταθλήματος στις 
6 Σεπτεμβρίου.
Αυτό είναι το τωρινό πλάνο, αλλά θα πρέπει να περιμέ-
νουμε και το ΔΣ της Superleague με τηλεδιάσκεψη την 
προσεχή Δευτέρα προκειμένου να επικυρωθεί από τη 
Λίγκα. Σημειώνεται ότι ήδη η Superleague έχει κάνει 
αίτημα για εκκίνηση των ομαδικών προπονήσεων 
και το πράσινο φως αναμένεται να δοθεί την επόμενη 
εβδομάδα.

Παναιτωλικός: Διοργανώνει τηλεμαραθώ-
νιο αλληλεγγύης
Ο Παναιτωλικός εκπροσωπεί όλη την Αιτωλοακαρνα-
νία και δεν είναι απλά η «μεγάλη» ομάδα της περιο-
χής. Αποτελεί την ραχοκοκαλιά της κοινωνίας της και 
για ακόμη μία φορά στέκεται στο πλευρό της. Στις 
31 Μάϊου οι «κυανοκίτρινοι» θα διοργανώσουν, σε 
συνεργασία με τον Αχελώο TV, τηλεμαραθώνιο αλλη-

λεγγύης και τα έσοδά του θα διατεθούν στις δομές 
υγείας του νομού.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η πανδημία που εισέβαλε στις ζωές μας και αφήνει 
πίσω της θύματα, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα καλύ-
τερο σύστημα Υγείας, για την αντιμετώπιση τέτοιων 
κρίσεων, αλλά -κυρίως- για την καθημερινή παροχή 
ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη.
Πέραν της προσπάθειας που κάνει η Πολιτεία για την 
αναβάθμιση του συστήματος, η ατομική ευθύνη του 
καθενός μας επιτάσσει κινητοποίηση και συμμετοχή. 
Σε μια εθνική προσπάθεια με τη συμβολή όλων για ένα 
ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας, το οποίο 
απευθύνεται τελικά σε όλους μας.

Τώρα έχουμε επιπλέον λόγους να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες. Να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας, να απαιτήσουμε, αλλά ταυτόχρονα 
να συμμετάσχουμε! Ο καθένας όσο 
μπορεί. Λίγο, πολύ, περισσότερο, πάρα 
πολύ…
Ο Παναιτωλικός στα 94 χρόνια της 
ύπαρξής του, πέρα από ισχυρός Γυμνα-

στικός – Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, ήταν 
και παραμένει ενεργό κύτταρο της κοινω-

νίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στις οποίες 
συστρατεύεται και στηρίζει το Αγρίνιο και η Αιτωλοα-
καρνανία.
Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ σε 
συνεργασία με τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό 
ΑΧΕΛΩΟΣ TV που εδρεύει στο Αγρίνιο, μετά από την 
έγκριση σχετικού αιτήματός μας από την 6η ΥΠΕ, προ-
ετοιμάζουμε την πραγματοποίηση Τηλεμαραθωνίου 
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής όλων μας στην προ-
σπάθεια να στηρίξουμε τις δομές Υγείας της Αιτωλοα-
καρνανίας.

 ª Με κατάθεση χρημάτων σε ειδικό τραπεζικό λογα-
ριασμό που άνοιξε

 ª  Με τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής χρέωσης
 ª  Με τη συγκέντρωση απαραίτητου υγειονομικού 

υλικού
 ª Με εθελοντική αιμοδοσία

Οι προσφορές που θα συγκεντρωθούν θα αποδοθούν 
στο σύνολό τους για την προμήθεια εξοπλισμού των 
δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας. Βελτιώνοντας 
τις παροχές που βρίσκονται στη διάθεση των συμπο-
λιτών μας.

SPORTSNEWS

Το σχέδιο επανεκκίνησης της αγωνιστικής δραστηριότητας μετά και τη συνεδρίαση της 
Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ

Super League: Play off στις 7 
Ιουνίου

Συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολου Τζιτζικώστα με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρο Καρυ-
πίδη πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη (13/5) όπου συζητήθηκε το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι «κίτρινοι» μετά την τιμωρία από τη FIFA.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας… «Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη 
σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με την τιμωρία από τη 
FIFA και ζήτησε τη συνδρομή της ΠΚΜ για την επίλυσή του. Μετά το πέρας της 
συνάντησης, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και προσωπικά ως περιφερειάρχης στεκόμαστε στο πλευρό του Άρη σε αυτό 
το δίκαιο αίτημά του να αποδεχθεί η FIFA την ελληνική εθνική νομοθεσία και 
να άρει τους περιορισμούς στις μεταγραφές».
Ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα για 
τη διαχρονική στήριξή του στα θέματα του συλλόγου επισημαίνοντας: «Ο 
περιφερειάρχης είναι πάντα δίπλα μας και θα στηρίξει το αίτημά μας μέχρι να 
αποδοθεί δικαιοσύνη».

Την Παρασκευή η τηλεδιάσκεψη με Γεραπετρίτη
Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε δεκτό το αίτημα της 
ΠΑΕ Άρης για άμεση επαφή μαζί του λόγω της ποινής απαγόρευσης μεταγρα-
φών που επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA στους «κίτρινους» και την 
Παρασκευή (15/5) θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη.
Η ΠΑΕ Άρης θα ζητήσει από τον Υπουργό Επικρατείας να συμπεριλάβει το 
ζήτημα του Άρη στην ατζέντα της συζήτησης με τους αξιωματούχους της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί κι 
άλλες ομάδες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι Θεσσαλονικείς σημει-
ώνουν ότι εφάρμοσαν διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας επί της διαδικασίας 
της εκκαθάρισης, παρόλο αυτά όμως η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε 
ποινή απαγόρευσης μεταγραφών.
Η τηλεδιάσκεψη με τον κ. Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
(15/5) στις 12:00 κι εκτός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρου Καρυ-
πίδη, παρόντες θα είναι ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης, Λευτέρης Αρβανίτης, 
καθώς επίσης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Χαριστέας: «Δικαιούμαστε μια σωστή λύση, είμαι έτοιμος σε 
κάθε περίπτωση»
Ο Άγγελος Χαριστέας τοποθετήθηκε επί της ποινής απαγόρευσης μεταγρα-
φών που επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA στην ΠΑΕ Άρης, αναφέρ-
θηκε επίσης στα αγωνιστικά πλάνα που καταστρώνει για να είναι προετοιμα-
σμένος για κάθε ενδεχόμενο.
Ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης υποστήριξε ότι είναι άδικο για 
τη νέα εταιρία να πληρώσει τα χρέη της παλιάς, από τη στιγμή μάλιστα που ο 
σύλλογος υπέστη όλες τις συνέπειες που επέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Ανα-
φέρθηκε επίσης στον ρόλο της Κυβέρνησης βάσει του τρόπου με τον οποίον 
λειτούργησε η τελευταία σε διάφορες ποδοσφαιρικές υποθέσεις και στην 
υποχρέωσή της να προστατεύσει μια εταιρία η οποία λειτούργησε βάσει της 
ελληνικής νομοθεσίας. Στάθηκε ακόμη και στον τρόπο διαχείρισης του προ-
βλήματος από τη δική του πλευρά αλλά και στα διαφορετικά πλάνα που έχει 
καταστρώσει ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.

Συνάντηση Τζιτζικώστα-
Καρυπίδη για τη δικαίωση 
του Άρη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο 
εκπρόσωπος του 24χρονου Γαλ-
λομαροκινού ακραίου μπακ εμ-
φανίζεται να έχει ενημερώσει 
τον πελάτη του πως έχει δεχθεί 

κρούση και από τον Ολυμπιακό.
Ο Φαχτ Μουφί ανήκει στην Τοντέλα αλλά 
το συμβόλαιό του εκπνέει άμεσα (κοινώς 
μένει ελεύθερος) και φέτος είχε σεζόν με 
23 αγώνες και 1 ασίστ. Είναι κυρίως δεξιός 
μπακ αλλά παίζει και αριστερά. Είναι διε-
θνής με τις μικρές Εθνικές στο Μαρόκο 
αλλά έχει και γαλλικό διαβατήριο.
Μιλώντας στην σελίδα alaraby.co.uk ο 
Μουφί τόνισε πως υπάρχει για εκείνον 
ενδιαφέρον από Ολυμπιακό, Πόρτο και 
Μπενφίκα. Σημείωσε πως τον ενημέρωσε 
σχετικά ο ατζέντης του για αυτές τις κρού-
σεις αλλά ότι άπαντες περιμένουν να δουν 
τις εξελίξεις με τον κορονοϊό.

Μαρτίνς: «Η πανδημία μας κάνει 
να επαναξιολογήσουμε το ποδό-
σφαιρο»
Ο Πέδρο Μαρτίνς σε συνέντευξή 
του σε ξένο δίκτυο στάθηκε στο 
γεγονός πως οι ομάδες είναι 
σαν να κάνουν προετοιμα-
σία επόμενης χρονιάς σε 
αυτό το διάστημα ενώ ανα-
φέρθηκε και σε θέματα 
μπάτζετ.
Μιλώντας στο Fox Sports 
Brasil ο Μαρτίνς επισήμανε για:
Την κατάσταση στο ποδόσφαιρο: 
Τώρα κάνουμε pre-season. Είναι σαν να 
είμαστε σε καθεστώς προετοιμασίας για τη 
νέα χρονιά. Οι παίκτες μας έκαναν προπο-
νήσεις στο σπίτι για αρκετές εβδομάδες και 
μας έδειξαν ότι πνευματικά και σωματικά 
γύρισαν καλά. Δεν θα έχουμε φιλικά πριν 
την επανέναρξη της σεζόν, όπως γίνεται σε 
συνθήκες προετοιμασίας, κάτι που επιφέ-
ρει πιο μεγάλη δυσκολία. Υπό αυτήν την 
έννοια το να μπορούμε να κάνουμε 5 αλλα-
γές σε έναν αγώνα είναι σημαντικές, διότι 
έτσι μειώνουμε το ρίσκο τραυματισμού.
Την πανδημία και τις επιπτώσεις: Το οικο-
νομικό αντίκτυπο της πανδημίας θα γίνει 
αισθητό παντού. Θα μας ωθήσει και ανα-
γκάσει στο να επαναξιολογήσουμε το 
ποδόσφαιρο και τις ομάδες παγκοσμίως. 
Ειδικά όταν υπήρχαν ομάδες με μπάτζετ 

που ήταν απίστευτα και ξέφευγαν από την 
πραγματικότητα όχι μόνο του ποδοσφαί-
ρου αλλά και γενικότερα.
 Τον Ολυμπιακό και το μοντέλο του ως 
προπονητής: Το μοντέλο που εφαρμόζω 
ως τεχνικός είναι να μεταφέρω τις εμπει-
ρίες που είχα από τις πιο χαμηλές βαθμίδες 
μέχρι τώρα που είμαι σε έναν πολύ μεγάλο 
σύλλογο αλλά και τις παραστάσεις που 
είχα ως παίκτης. Είναι αναγκαίο σε στιγμές 
υπέρτατης δυσκολίας  να είσαι δημιουρ-
γικός. 
Την Μαρίτιμο: Υπάρχει το παράδειγμα της 
Μαρίτιμο. Πήγα από την 2η ομάδα, πήρα 
ορισμένους ποιοτικούς και νεαρούς φιλό-
δοξους παίκτες για να συμβαδίσουμε και 
προχωρήσαμε. Το 2011-2012 κάναμε πολύ 
καλή χρονιά με ένα μείγμα αυτών των παι-
διών με πιο έμπειρους παίκτες και είχαμε 
πολύ καλά αποτελέσματα σε όχι εύκολες 
εποχές. Στη Ρίο Άβε στον πρώτο χρόνο μπή-
καμε στην φάση των ομίλων του Europa, 
επίτευγμα που δεν είχε προηγούμενο και 

στην 2η διασφαλίσαμε την παρου-
σία μας στον θεσμό αυτόν μέσω 

της Λίγκας. Στη Βιτόρια βγή-
καμε 4οι, που ήταν πολύ 
σημαντικό εάν δει κανείς 
την αγωνιστική διαμάχη με 
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας και 

Μπράγκα, που τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες ήταν σχεδόν 

συνέχεια στην πρώτη 4αδα.

Τουρκικό σενάριο για Μπεσίκτας 
και Ελ Αραμπί
Οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως υπάρχει 
ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον βασικό 
φορ του Ολυμπιακού, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, 
ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο 
με τους Πειραιώτες.
Ανάμεσα στα άλλα οι Τούρκοι σημειώ-
νουν πως «η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για 
τον Μαροκινό σταρ, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο 
οποίος, όμως, έχει συμβόλαιο με τον Ολυ-
μπιακό για ακόμα έναν χρόνο. Οι ‘Μαυρα-
ετοί’ το επόμενο διάστημα θα χτυπήσουν 
την πόρτα του Ολυμπιακού για να δουν τις 
προθέσεις της ελληνικής ομάδας». Ακόμα 
και να ισχύει αυτή η πληροφορία πάντως 
ο Ολυμπιακός έχει δώσει μόνο αρνητικές 
απαντήσεις για κρούσεις για τον Ελ Αραμπί.

Ολυμπιακός: Η κίνηση των 
Πειραιωτών για τον ακραίο 
μπακ Μουφί

Το γεγονός ότι ο ΠΣΑΠ και οι παίκτες 
δεν συμφώνησαν στην μείωση που 
τους προτάθηκε έχει επιφέρει έναν 
νέο κύκλο συζητήσεων στο Δ.Σ. της 
Λίγκας αλλά και προβληματισμό για 
την επόμενη ημέρα...

Λ
ίγο μετά τις 14.00 ξεκίνησε το 
Δ.Σ. της Λίγκας - μέσω τηλεδι-
άσκεψης φυσικά - όπου βγαί-
νει ένα γενικό κλίμα προβλη-

ματισμού για την επόμενη ημέρα. Από το 
πως θα τελειώσει η χρονιά, τα θέματα των 
συμβολαίων, τα τεστ και τα τηλεοπτικά.
Η Λίγκα είχε ήδη μεριμνήσει το προηγού-
μενο διάστημα ώστε να μπορέσει να αξι-
ολογήσει το που πάει η κατάσταση οικο-
νομικά αλλά τα πράγματα παραμένουν 
δύσκολα. Σε επίπεδο προτάσεων ακού-
στηκαν πάντως αρκετές. Από το να βοη-
θήσουν περισσότερο οι μεγάλες ομάδες, 
να συνδράμει η Πολιτεία, να διεκδική-
σουν οι ομάδες το ποσοστό τους από το 
στοίχημα ή ακόμα και νέα κουβέντα με 
τη Nova.
Επί τάπητος έπεσε και η λύση του να πάει 
το θέμα των συμβολαίων των παικτών 
στην Ε.Ε. της ΕΠΟ, να σταματήσουν οι 
ομάδες να αποδίδουν το προβλεπόμενο 
5% στην ΕΠΟ για το προσεχές διάστημα 
και θα ζητηθεί ελάφρυνση φορολογή-
σεων από την Κυβέρνηση. Στην παρούσα 
φάση δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει 
κάπου οι ομάδες.

Αλαφούζος: «Τώρα είμαστε υπο-
χρεωμένοι να παίξουμε»!
Ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας σ το 
Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας τόνισε πως με 
τις παρούσες συνθήκες οι ομάδες είναι 
πλέον υποχρεωμένες να παίξουν.
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 
έκανε αυτό το σχόλιο καθώς οι παίκτες 
έχουν γυρίσει στις προπονήσεις. «Τώρα 
είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε. Δεν 
πήραμε την απόφαση (εννοεί για οριστική 
παύση της αγωνιστικής δράσης) όταν 
έπρεπε να την πάρουμε», τόνισε σχετικά.

Δεληζήσης: «Θέλουμε να παί-
ξουμε»
Ο Γιώργος Δεληζήσης στάθηκε υπέρ της 
επανέναρξης του Πρωταθλήματος στην 
Ελλάδα αλλά και στον στόχο της κατάκτη-

σης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο αρχηγός του Άρη μίλησε στο επίσημο 
τηλεοπτικό δίκτυο της ΠΑΕ Άρης και αφού 
περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα 
στο διάστημα της καραντίνας, εκτίμησε 
ότι από τη στιγμή που σε χώρες οι οποίες 
αντιμετώπισαν μεγαλύτερο πρόβλημα με 
την πανδημία του κορονοϊού αποφάσισαν 
την επανέναρξη των Πρωταθλημάτων, το 
ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. 
Αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο πρόβλημα 
που θα παρουσιαστεί με τις άδειες κερκί-
δες αλλά και στον στόχο της κατάκτησης 
του Κυπέλλου Ελλάδας ο οποίος παραμέ-
νει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών.

Ουάρντα: «Εχω πρόταση από Ο-
λυμπιακό, θέλω εξωτερικό»
Η βόμβα έσκασε δια στόματος Αμρ Ουάρ-
ντα, ο οποίος παραδέχτηκε πως έχει 
δεχτεί πρόταση από τον Ολυμπιακό, μιλώ-
ντας σε instagram live της αιγυπτιακής 
ιστοσελίδας «yallakora».
«Το συμβόλαιό μου στον ΠΑΟΚ τελειώ-
νει τον Δεκέμβριο. Έχω πρόταση από μία 
από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, 
ο Ολυμπιακός θέλει να με αποκτήσει. Εγώ 
όμως θέλω να παίξω εκτός Ελλάδας, πέντε 
χρόνια είναι αρκετά», είπε και εξήγησε:  
«Θέλω να απολαύσω το ποδόσφαιρο 
σε μια άλλη χώρα. Έχω ένα στόχο και 
ένα όνειρο στην Ευρώπη και προσπαθώ 
να τον φτάσω και να τον πετύχω. Η επι-
στροφή στην Αίγυπτο δεν είναι τόσο 
πιθανή αυτή τη στιγμή. Θα ερχόμουν 
μόνο για να δω την οικογένειά μου και 
τους φίλους μου».

Ζαμπά: «Κάθε μέρα πιο κοντά 
στην επιστροφή»
Ο Λέο Ζαμπά μετά από πέντε μήνες επέ-
στρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και 
με βίντεο που ανέβασε δεν έκρυψε τον 
ενθουσιασμό του για την επιστροφή του.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έστειλε το δικό 
του μήνυμα με βίντεο από το κανάλι του 
στο youtube τονίζοντας χαρακτηριστικά: 
«Μετά από καιρό επιστρέφω για προπό-
νηση δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ χαρού-
μενος που θα προπονηθώ ξανά, θα κλο-
τσήσω την μπάλα, μετά από πέντε μήνες. 
Κάθε μέρα είμαι και πιο κοντά στην επι-
στροφή μου. Ευχαριστώ το Θεό και εσάς 
για την υποστήριξή σας όλο αυτό το 
καιρό».

Λίγκα: Ο προβληματισμός και οι 
προτάσεις
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Η 
κρίση του κορονοϊού και η αβε-
βαιότητα για τη συνέχεια της σε-
ζόν οδηγούν την FIFA να μην απο-
νείμει τα βραβεία των κορυφαίων 

για φέτος σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Αμ-
φίβολη η Χρυσή Μπάλα και το Χρυσό Πα-
πούτσι.
Η πλήρης ανισορροπία της αγωνιστικής 
περιόδου στην Ευρώπη είναι δεδομένη το 
τελευταίο δίμηνο και δεν θα μπορούσε να 
μην επηρεάσει και τα καθιερωμένα βραβεία 
για τους κορυφαίους της σεζόν.
Οι αναμενόμενες απονομές στα τέλη του 
έτους δύσκολα θα διεξαχθούν καθ’ όπως 
φαίνεται και ήδη η FIFA έχει λάβει την από-

φαση να ματαιώσει τη βράβευση των «The 
Best Awards», που διοργανώνονται κάθε 
χρόνο από το 2016.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mundo 
Deportivo, η τρέχουσα κατάσταση στα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενδέχεται να 
επηρεάσει επίσης και την Χρυσή Μπάλα, 
όπως και το Χρυσό Παπούτσι, που απονέ-
μεται στον πρώτο σκόρερ της σεζόν. Προς 
το παρόν τα πράγματα μένουν ως έχει, αλλά 
η κίνηση της FIFA ίσως επιφέρει ντόμινο.
Έτσι, δεν θα υπάρξει νικητής για το 2020 
στον εν λόγω θεσμό και ο τίτλος θα παρα-
μείνει στα χέρια του Λιονέλ Μέσι που τον 
κατέκτησε πέρυσι.

αθλητικά

FIFA: Ακυρώνεται το βραβείο 
«The Best», αμφίβολη η Χρυσή 
Μπάλα

Σ
ύμφωνα με την εντολή του NBA, 
οι Raptors δεν πιέζουν κανέναν 
από τους παίκτες τους να μπουν 
επιστρέψουν στο γήπεδο και να 

ασκηθούν. Είναι αποκλειστικά στη διακρι-
Μέχρι τική ευχέρεια κάθε ατόμου.

Μέχρι τώρα, περίπου η μισή ομάδα έχει 
επιστρέψει στο Τορόντο, με τους μισούς 
από αυτούς, περίπου τέσσερις παίκτες, να 
επέλεξαν την επιστροφή στο γήπεδο. Οι 
υπόλοιποι ακόμα θεωρούν ότι είναι καλύ-
τερο να μείνουν στο σπίτι.
Ανά πάσα στιγμή, επιτρέπεται η παρουσία 
μόνον ενός παίκτη, ενός προπονητή, ενός 
ιατρικού συμβούλου και ένα άτομο ασφα-
λείας στο στάδιο ταυτοχρόνως.
Το πρόγραμμα εξάσκησης είναι αρκετά 
ελαστικό και μετατρέπεται καθημερινώς 
ανάλογα με το ποιοί παίκτες επιθυμούν να 
μπουν στον χώρο. Ο κάθε παίκτης αθλήται 
με συγκεκριμένο προπονητή. Οι παίκτες 
και το προσωπικό υποχρεωτικά φορούν 
γάντια και μάσκες μέσα στο κτίριο. Μόνο ο 
αθλητής μπορεί να τα βγάλει και αυτό μόνο 
την ώρα που προπονήται.

Οι Blue Jays έχουν να πάρουν μια 
δύσκολη απόφαση με τον Giles 

Τ
ι θα κάνουν οι Blue Jays με 
τον Ken Giles;
Δεν έχουν μείνει πολλές 
αφαιρέσεις που μπορεί 

να κάνει ο GM Ross Atkins από 
το παρόν ρόστερ, με μία από τις 
λίγες επιλογές να είναι ο ψλο-
σερ, Ken Giles, ο οποίος σίγουρα 
θα αποτελούσε παρελθόν από 
την ομάδα αν δεν ήταν για έναν 
μυστηριώδη τραυματισμό του 
στον αγκώνα.
Παρά τους  διάσημους καυγάδες του στο Χιούστον, ο Giles έχει, χωρίς αμφισβήτηση, από τα 
καλύτερα νούμερα στη θέση του τα τελευταία έξι χρόνια. Μετά την απόκτησή του από τους 
Blue Jays, ο Giles έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα λαμπερό 2,48 ERA με κατά μέσον όρο 
13 strikeouts κάθε εννέα innings.
Σε δημόσιες δηλώσεις του, ο Giles έχει επανηλλειμένως εκφράσει την προθημία του να 
παραμείνει στο Τορόντο, ενώ η ομάδα δεν έχει αποκλήσει αυτό το ενδεχόμενο. Ωστώσο, η 
ομάδα δεν παραβλέπει την αξία του στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.
Οι Jays έχουν επιλογές στην συγκεκριμένη θέση, με τους Betances και Treinen, δύο δεξιό-
χειρες που προσπαθούν να ξανακτίσουν τις καριέρες τους με την ομάδα. Ο Betances ειδικά 
ήταν από τους καλύτερους closers του πρωταθλήματος από το 2014 έως το 2018, πριν τα 
προβλήματα που του δημιουργήθηκαν στον ώμο και την φτέρνα.

Περίπου το 25% των Raptors επέλεξε 
εξάσκηση στο στάδιο

Η Καναδική ομοσπονδία δεν 
ακύρωσε το Rogers Cup του 
Τορόντο

Π
ρος έκπληξη όλων, η Tennis Canada ακύρωσε όλα τα τουρνουά μέχρι το τέ-
λος Αυγούστου εκτός από το Rogers Cup του Τορόντο (10-16/8).
Η αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, που φέτος επρόκειτο να διεξα-
χθεί στο Μόντρεαλ, έχει ήδη αναβληθεί για του χρόνου, οπότε ήταν σχεδόν 

βέβαιο ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσε και το ανδρικό event.
Παρόλα αυτά, η καναδική ομοσπονδία αφήνει κάποιες ελπίδες με την απόφασή της, 
έστω και αν αυτή τη στιγμή θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η διεξαγωγή του τουρ-
νουά.
Να σημειώσουμε ότι η Tennis Canada έχει ακυρώσει μέχρι τώρα 20 διοργανώσεις.

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.

Η 
Γουλβς έγινε η πρώτη ομάδα 
στην Premier που έκανε τεστ 
για τον κορονοϊό και είχε μά-
λιστα κάνει και σχετική προερ-

γασία πάνω σε αυτό αρκετές ημέρες πριν. 
Και αυτό για να είναι απόλυτα έτοιμη η ο-
μάδα στην επιστροφή της. Ένα ειδικό επι-
τελείο ήταν που μετέφερε μία τέντα στον 
χώρο που παρκάρουν τα αυτοκίνητα παί-
κτες και staff στο προπονητικό κέντρο 
της ομάδας για να γίνονται από κάτω από 
εκεί τα τεστ.
Στο επιτελείο της ομάδας δόθηκαν δύο 
τεστ. Ένα τεστ από τη μύτη κι ένα από τον 
λαιμό. Αυτό απέτρεπε την πιθανότητα να 
υπάρξουν εσφαλμένα αποτελέσματα και 
κάθε τεστ διαρκούσε λιγότερο από πέντε 

λεπτά. Επίσης τους έγιναν και τεστ αντι-
σωμάτων που είχαν δοθεί από ανεξάρ-
τητα κλινικά εργαστήρια και των οποίων 
τα στελέχη φορούσαν και φορούν το 
ειδικό προστατευτικό υλικό.
Τα δείγματα εστάλησαν με κούριερ σε 
ένα ανεξάρτητο εργαστήριο στο Λονδίνο 
και τα αποτελέσματα είχαν προγραμματι-
στεί να σταλούν στον γιατρό του συλλό-
γου 24 ώρες μετά. Ένας λόγος που έγινε 
τέτοια ειδική και ξεχωριστή επιλογή για 
τα τεστ και την σχετική προεργασία είναι 
και η γεωγραφική τοποθεσία της Γουλβς. 
Επιπλέον ο Γιατρός Ματ Πέρι, συνεργά-
της των «Λύκων», ήταν ειδικός ιατρικός 
σύμβουλος της Premier από το 2014 έως 
το 2018.

Η Premier στα χνάρια της Bundesliga 
για τη μεγάλη επιστροφή!
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Μεταξύ των ομάδων της κατηγορίας 
επικρατεί η τάση ώστε να 
επιστρέψουν στις προπονήσεις, 
μόνο εάν λάβουν εγγυήσεις πως θα 
τελειώσει η σεζόν

Σ
τη Super League υπάρχει ένας Α 
«μπούσουλας», οι ομάδες ξεκίνη-
σαν ατομικές προπονήσεις και υ-
πάρχουν εξελίξεις. Την ίδια στιγμή 

όμως στην SL2 το τοπίο δείχνει θολό. Ο 
Λευτέρης Αυγενάκης απάντησε καταφατι-
κά στο αίτημα που κατέθεσε ώστε και τα 
δικά της μέλη να επιστρέψουν ανά γκρουπ 
στο γήπεδο, αρκεί όμως να τηρηθούν όλα 
τα πρωτόκολλα υγιεινής που έχουν προ-

βλεφθεί και μάλιστα να υπάρξει σχετική 
έγγραφη δέσμευση. Κάτι που αποτελεί α-
νασταλτικό παράγοντα για τους περισσότε-
ρους συλλόγους λόγω του κόστους τους, ε-
νώ και ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, πρόεδρος 
της διοργανώτριας αρχής, δεν έχει κρύψει 
πως υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλη-
μα.
Προϋπόθεση για να γυρίσουν οι ομάδες 
στο γήπεδο είναι, μεταξύ άλλων, και ορι-
σμός υγειονομικών υπεύθυνων, που σε 
συνεργασία με το Υπουργείο θα επιβλέ-
πουν την πλήρη εφαρμογή των όσων ανα-
φέρονται στα πρωτόκολλα. Ολοι τους 
μάλιστ θα βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
που θα ορίζουν τι και πώς.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως 
περίπου οι μισές ομάδες της κατηγορίας 
(12 το σύνολο) έχουν ορίσει εκπρόσωπο, 
αλλά αυτό δεν «μεταφράζεται» και σε 
ξεκάθαρη επιθυμία να πατήσουν γήπεδο ή 
έστω σχετική πρόθεση.
Οπως λέγεται αρκετές ΠΑΕ προσανατολί-
ζονται μεν σε επιστροφή στις προπονή-
σεις, αρκεί όμως να υπάρξει δέσμευση από 
την πλευρά της πολιτείας πως το πρωτά-
θλημα θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή η πλευρά 
του Υπουργείου να «κλειδώσει», αν δύνα-
ται και με ημερομηνία, πως θα υπάρ-
ξει σέντρα. Παράλληλα σε αυτή την περί-
πτωση θα επιδιώξουν να λάβουν προκα-
ταβολικά και μέρος της δόσης από την ΕΡΤ 
που έχουν να λάβουν, προφανώς για να 
καλύψουν το κόστος υλοποίησης των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων.
Τα παραπάνω αποτελούν σκέψεις, όμως 
η συγκεκριμένη τάση δείχνει να κερδίζει 
«έδαφος»  στους κόλπους της κατηγορίας. 
Οτι δηλαδή θα αρχίσουν ξανά προπονή-
σεις, προφανώς ομαδικές, εάν αποφασι-
στεί οριστικά η επανέναρξη του πρωταθλή-
ματος. Σε διαφορετική περίπτωση το «λου-
κέτο» προβάλει ως πάρα πολύ πιθανό.

Συνάντηση μετά από πρωτοβου-
λία των Παναχαϊκή, ΑΕ Καραϊ-
σκάκη
Πρωτοβουλία ώστε να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο στην SL2 φαίνεται πως αναλαμβά-
νουν η Παναχαϊκή και η ΑΕ Καραϊσκάκης. 

Όπως ανακοίνωσε η πρώτη, θα διοργανω-
θεί συνάντηση των 12 ομάδων της κατηγο-
ρίας, κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα, 
με σκοπό να αποφασιστεί η «επόμενη 
ημέρα» και μετά να ενημερωθεί θεσμικά ο 
πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής Λεωνί-
δας Λεουτσάκος. Κατά πάσα πιθανότητα η 
σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
Τετάρτη, 20/5.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Έπειτα από επικοινωνία που είχε ο πρόε-
δρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή, Γιώργος Μπάρ-
λος με τον αντίστοιχο της Α.Ε. Καραϊσκά-
κης, Νίκο Καγιούλη αποφασίστηκε να 
δημιουργηθεί μια επιτροπή 12 μελών 
αποτελούμενη μόνο από τους προέδρους 
των ομάδων της Σούπερ Λιγκ 2, ενόψει της 
Γενικής Συνέλευσης με πιθανό τόπο συνά-
ντησης την Αθήνα. Στόχος αυτής της συνά-
ντησης είναι να βγει μια απόφαση που θα 
αφορά την τύχη του πρωταθλήματος. Τα 
ηνία συντονισμού της εν λόγω διαδικα-
σίας έχει αναλάβει η ΠΑΕ Παναχαϊκή, μέσω 
του προέδρου της, δείχνοντας ότι παίρνει 
την σκυτάλη σε μια δύσκολη κατάσταση. 
Η Παναχαϊκή βγαίνει δυνατά προς τα έξω, 
θέλοντας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στα πράγματα και στις εξελίξεις. Θα απο-
σταλούν mail προς όλους τους προέδρους 
των 12 ΠΑΕ, ώστε να γίνει η ενημέρωσή 
τους με θεματολογία:
1) Απόφαση για διακοπή πρωταθλήματος
2) Περικοπές συμβολαίων
3) Πιθανή αναδιάρθρωση».

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
SL 2: Θέλουν να υπάρξει δέσμευση επανεκκίνησης

αθλητικά
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέστειλε σήμερα εγκύκλιο 
προς όλα τα Σωματεία της, με την οποία τα καλεί όπως αποφύγουν την 
επανέναρξη των προπονήσεων των Ακαδημιών τους για τη φετινή αγω-
νιστική περίοδο, με πρώτο μέλημα, την υγεία των νεαρών ποδοσφαιρι-

στών και των προπονητών τους.
Αναλυτικά η εγκύκλιος η οποία απευθύνεται προς τα Σωματεία όλων των Κατη-
γοριών, Futsal, Γυναικείου και Grassroots:«Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας 
ενημερώσουμε για τα πιο κάτω που αφορούν τις Ακαδημίες και τη αγωνιστική 
τους δραστηριότητα σε αυτή τη ιδιαίτερη στιγμή που όλος ο κόσμος περνά 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως όλοι γνωρίζετε η ποδοσφαιρική περίοδος κάθε χρόνο για τις Ακαδημίες 
τελειώνει τη τελευταία εβδομάδα του Μάιου.
Βάσει Διαταγμάτων και Οδηγιών του Υπουργού Υγείας επιτρέπονται από τη 
18η Μαΐου και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλη-
τικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/
γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφε-
ρών υποδομών.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει προχωρήσει στη ετοιμασία 
Πρωτοκόλλου το οποίο και έχει καταθέσει στη Κυβέρνηση για την Επαγγελμα-
τική Κατηγορία. Το προτεινόμενο Πρωτόκολλο δεν έχει ακόμη εγκριθεί  και σε 
καμία περίπτωση δεν αφορά άλλες Κατηγορίες.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ προχώρησε στη ακύρωση όλων 
των Πρωταθλημάτων, εκτός του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος CYTA A’ Κατη-
γορίας και του Κυπέλλου Κύπρου COCA-COLA Α’ και Β’ Κατηγορίας,  συμπερι-
λαμβανομένων και των Πρωταθλημάτων των Ακαδημιών λόγω της πανδημίας 
του ιού COVID-19 , στην προσπάθεια του να προστατεύσει τη υγεία των ποδο-
σφαιριστών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού των Σωματείων.
Συνεπώς, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα μας την υγεία όλων των ποδοσφαιρι-
στών και του προσωπικού των Ακαδημιών, καλούμε  όλες τις Ακαδημίες  όπως 
αποφύγουν την επανέναρξη των προπονήσεων τη φετινή αγωνιστική περί-
οδο, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι να προετοιμαστούμε  σωστά και καλώς  
εχόντων των πραγμάτων να ξεκινήσουμε τη νέα  ποδοσφαιρική χρονιά, τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο, όσο το δυνατό πιο ομαλά,  εφόσον και οι συνθήκες θα 
το επιτρέψουν».

«Έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο για τις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις…»
Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 και την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» μίλησε ο πρόεδρος του 
ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Για τις εργασίες στο γήπεδο της Λεμεσού: «Διαπιστώσαμε ότι προχωρά κανο-
νικά η δουλειά. Επανήλθαν οι εργασίες στον κανονικό ρυθμό από τις 4/5. Ξενα-
γηθήκαμε ξανά στον χώρο και μείναμε ευχαριστημένοι. Θέλαμε να πάμε εκεί 
και να διαπιστώσουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Νοιώθουμε ότι είμαστε σε καλό 
δρόμο όμως αυτό το lock down δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το χρο-
νοδιάγραμμα».
Αν πήρε πρόσκληση για τη συνάντηση της Πέμπτης στο προεδρικό: «Θα είμαι 
εκεί, έχω ειδοποιηθεί από το γραφείο του προέδρου. Η συνάντηση θα γίνει 
στις 11 το πρωί».
Για το πρωτόκολλο υγείας: «Έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο για τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του οργανισμού που προπονούνται αθλητές υψηλής επί-
δοσης. Θα δούμε μεθαύριο πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στη σύσκεψη στο 
προεδρικό. Ότι ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο ΚΟΑ είχε πολύ μεγάλη 
εμπλοκή, ιδιαίτερα στο διευκρινιστικό διάταγμα. Αν μας ζητηθεί να πούμε τις 
απόψεις μας και να ετοιμάσουμε οποιουδήποτε είδους πρωτόκολλο, θα αντα-
ποκριθούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν θα αποφασίσει όμως η κυβέρ-
νηση και ο ΚΟΑ για το ποδόσφαιρο, είναι δουλειά της ΚΟΠ και των σωματείων. 
Κακώς ο φίλος μου ο Γιώργος Φαντάρος ρίχνει στην ευθύνη στην κυβέρνηση. 
Αυτό είναι δουλειά των σωματείων και της ομοσπονδίας».

Ο επιδημιολόγος Μιχάλης Βωνιάτης 
μιλώντας στον Sports1 τόνισε ότι το 
πρωτάθλημα μπορεί να επαναρχίσει… 
αλλά «Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
αποδυτήρια ούτε στους αγώνες. Οι 
ποδοσφαιριστές να βάζουν τις φόρμες 
τους και να αποχωρούν από το γήπεδο».

Γ
ια την επανέναρξη…
«Δεν βλέπω τον λόγο να μην ξαναρχίσει το 
πρωτάθλημα. Νοουμένου ότι θα ληφθούν 
υπόψη όσα πρέπει. Δεν είναι μόνο να μπο-

ρεί να γίνει η προπόνηση των ομάδων βάση πρω-
τοκόλλων, αλλά και κατά πόσο ο 
χρόνος που είναι διαθέσιμος 
είναι αρκετός ώστε να ετοι-
μαστούν σωστά οι αθλη-
τές. Αυτό δεν είμαι ειδικός 
να το πω, όλα αυτά είναι 
τεχνικά που πρέπει συζη-
τηθούν από τον κόσμο του 
ποδοσφαίρου με βάση το τι 
λέει η μονάδα επιδημιολογι-
κής επιτήρησης του Υπουργείου 
Υγείας. Όλα μπορούν να επιλυθούν φτάνει να 
υπάρχει καλή θέληση. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος, 

παρακολουθώ κυρίως σημαντικούς αγώνες. Αλλά 
δεν γνωρίζω ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του 
πρωταθλήματος, πότε πρέπει να ολοκληρωθεί».
Για τα αποδυτήρια…
«Τα αποδυτήρια είναι πρόβλημα, είναι χώρος 
συνωστισμού, γνωρίζω ότι δεν θα χρησιμοποιη-
θούν. Οι θεραπείες μπορούν να γίνουν και υπαί-
θρια, να μην είναι σε κλειστούς χώρους.Δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποδυτήρια ούτε 
στους αγώνες. Οι ποδοσφαιριστές να βάζουν τις 
φόρμες τους και να αποχωρούν από το γήπεδο. 
Αν χρησιμοποιούνται αποδυτήρια, θα πρέπει να 
απολυμαίνονται συνέχεια. Και δεν είναι δυνατό 
κατά την διάρκεια ενός ημιχρόνου που είναι 45 
λεπτά, να μπορέσεις να απολυμάνεις και να ξανα-
χρησιμοποιήσεις αποδυτήρια. Πρέπει να περά-

σουν 3,5 ώρες από την απολύμανση».
Για το αν υπάρξει κρούσμα σε κάποια ομάδα 
όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα…
«Αυτά κανονικά πρέπει να είναι μέσα στο 
πρωτόκολλο. Σίγουρα το κρούσμα θα απο-
μονωθεί, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι 

υπάρχει ένα περιθώριο ελέγχου μιας ομά-
δας, άμεσου ελέγχου για Κορωνοϊού. Μπορεί 

όμως να αναστείλει κανείς για μια εβδομάδα την 
δραστηριότητα της ομάδας και να κάνει εξετά-
σεις σε όλους, ποδοσφαιριστές και προπονητές 

και ένα κρούσμα βρεθεί σε μια ομάδα, 
αν αυτό το άτομο έπαιξε και με άλλη 
ομάδα, τότε θα έχουμε πολλαπλασια-
σμό αυτών που πρέπει να ελεγχθούν. 
Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο που πολύ 
συχνά οι παίκτες θα έρθουν σε επαφή, 
είναι εύκολο να μεταδοθεί. Επομένως 
υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να 
προβληθούν μέσα από το πρωτόκολλο. 
Κατά την άποψη μου, πρέπει να απομο-
νώνεται το κρούσμα, να γίνονται εξετά-
σεις σε όλους όσους ήρθαν σε επαφή 
μαζί του. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να 
σταματήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει 
να κάνουν εξετάσεις όλοι όσοι έχουν 
έρθει σε επαφή. Αυτές οι δύο ομάδες 
που έπαιζαν στο γήπεδο την ημέρα που 
διαγνώστηκε το κρούσμα θα πρέπει 
να μπουν σε μια αναστολή δραστηρι-
ότητας για ένα χρονικό διάστημα, γιατί 
δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν όλα τα 
κρούσματα την ίδια μέρα που θα εξε-
ταστούν. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, 
γι’ αυτό βάζαμε τα άτομα σε καραντίνα 
για 14 μέρες».

αθλητικά
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H FIBA ξεκίνησε καμπάνια για την 
επιστροφή στα παρκέ 

Η Διεθνής Ομοσπονδία αισθάνεται αισιόδοξη για την επιστροφή στη δράση.

Η 
ενημέρωση της FIBA αναφέρει, «Η πανδη-
μία του κορωνοϊού έχει επιφέρει πολύ δυ-
σάρεστες επιπτώσεις στις ζωές όλων των 
ανθρώπων, ενώ μεταξύ άλλων τους έχει 

στερήσει και την ευχαρίστηση που τους προσφέρει 
η παρακολούθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Παρ’ όλο που δεν διεξάγονται αγώνες μπάσκετ, η 
FIBA θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας 
στους απανταχού μπασκετόφιλους και το κάνει μέσω 
μίας καμπάνιας. Η παγκόσμια ομοσπονδία, μέσω της 
καθιέρωσης του hashtag: #FIrstBAsket, λανσάρει 
ένα ευχάριστο κι ανθρώπινο challenge, στο οποίο 
εκτός από τους άμεσους πρωταγωνιστές του μπά-
σκετ, προσκαλεί όλους τους φίλους του αθλήματος. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κάλεσμα στον κόσμο 
του μπάσκετ να μοιραστεί μέσω των social media 
την ανυπομονησία του για το πρώτο καλάθι που θα 
πετύχει, όταν οι ομάδες επιστρέψουν στις προ-
πονήσεις και ο κόσμος σε πιο φυσιολογι-
κούς ρυθμούς ζωής. 
Η FIBA έχει καλέσει να συμμετά-
σχουν και τις επόμενες εβδομά-
δες θα παρουσιαστούν τα βίντεο ή 
οι τοποθετήσεις μεγάλων αστέρων 
του παγκόσμιου μπάσκετ και ο στό-
χος της είναι να ακολουθήσουν οι 
απλοί φίλαθλοι, σε μία καμπάνια που 
έχει κίνητρο την μεταφορά ενός μηνύ-
ματος θετικότητας και αγάπης για το μπά-
σκετ, ενώνοντας όλους την κοινότητα του σπορ 
παγκοσμίως. 
Ο Ανδρέας Ζαγκλής, γενικός γραμματέας της FIBA 
αναφέρει:
«Τους τελευταίους μήνες η πανδημία του COVID-19 
άλλαξε την καθημερινότητα της ζωής μας και προ-
κάλεσε σημαντικές διαταράξεις στον παγκόσμιο 
αθλητισμό, όπως και στο μπάσκετ. Καθώς ο κόσμος 
αρχίζει σιγά σιγά να ανακτά τον κανονικό ρυθμό 
των δραστηριοτήτων του, η οικογένεια του μπάσκετ 
περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή και του 
μπάσκετ. Σε αυτές τις δύσκολες ημέρες η ψηφιακή 
καμπάνια #FirstBAsket προωθεί το πάθος και την 
αγάπη για το παιχνίδι και προσκαλεί τους πάντες να 
μοιραστούν το δικό του θαυμάσιο #FIrstBAsket μετά 
την επιστροφή τους στην δράση».

EuroLeague: Συνεχίζονται οι συζητήσεις 
με τις 18 ομάδες
Με σχετική ανακοίνωση, η EuroLeague υπογράμμισε 
ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις 18 ομάδες για 

την καλύτερη λειτουργία  στην παρούσα φάση, όπως 
επίσης και για τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία.
EuroLeague: Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις 18 
ομάδες
Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή, ανέφερε
«Η EuroLeague και οι ομάδες συνεχίζουν να εργά-
ζονται καθημερινά για και εξετάζουν μαζί όλα τα 
πιθανά σενάρια κατά την τρέχουσα περίοδο αναστο-
λής της σεζόν, καθώς και να θέσει τις βάσεις για μελ-
λοντικές βελτιώσεις στην διοργάνωση.
Μετά την αναστολή λόγω της πανδημίας COVID-19, 
βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη τηλεφωνικές κλή-
σεις και τηλεσυνεδριάσεις ώστε να λειτουργούν τα 
πάντα κανονικά, παρά την έλλειψη παιχνιδιών.
Μεταξύ των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη είναι οι τηλεδιασκέψεις όπου μοιράζο-
νται θέματα λειτουργίας μεταξύ των συλλόγων της 

EuroLeague και της διοργανώτριας αρχής. Στις 
συναντήσεις παίρνουν μέρος ο γενικός 

διευθυντής ή ο αθλητικός διευθυντής 
και από τις 18 ομάδες της EuroLeague. 
Το κύριο θέμα ήταν η συζήτηση σχε-
τικά με τον αντίκτυπο του COVID-
19 στις διοργανώσεις και τις προ-
ετοιμασίες που απαιτούνται για να 
ξεπεραστεί η διακοπή. Τόσο βραχυ-

πρόθεσμα όσο και όσον αφορά τους 
παίκτες, το καλεντάρι, την προετοιμα-

σία των εγχώριων πρωταθλημάτων αλλά 
και τους κανονισμούς για τη σεζόν 2020-21

Επιπλέον, οι διευθυντές επικοινωνίας των 18 ομά-
δων της EuroLeague, πραγματοποίησαν μια εικονική 
συνάντηση για να αντιμετωπίσουν τόσο την επικοι-
νωνιακή ανταπόκριση στην τρέχουσα κατάσταση, 
τρόπους με τους οποίους οι φίλαθλοι θα μπορούν 
να ενημερωθούν σε περίπτωση επανεκκίνησης της 
EuroLeague αλλά και τον συντονισμό της καμπάνιας 
#EUROLEAGUEUNITED. Λίγο μετά την αναστολή των 
αγώνων, η EuroLeague και οι ομάδες δημιούργησαν 
την καμπάνια #EUROLEAGUEUNITED προκειμένου 
να υπογραμμιστούν όλες οι ενέργειες που απαιτού-
νται για να παραμείνουν όλοι ασφαλείς.
Παρομοίως, η EuroLeague BOCS (Business 
Operations & Club Services) πραγματοποίησε πρό-
σφατα τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές επιχειρή-
σεων των 18 ομάδων της EuroLeague για να μοιρα-
στούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώ-
πισης της πανδημίας και παράλληλα να διατηρησουν 
το ενδιαφέρον στους φιλάθλους εν μέσω του κορο-
νοϊού.»

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε 
στην Αμερική ο Καλάθης! 

Ο 
Νικ Καλάθης βρέθηκε 
για τρεις εβδομάδες 
στην Ελλάδα και πλέον 
επέστρεψε ήδη στις Η-

ΠΑ έχοντας γνωστοποιήσει τις α-
παιτήσεις του, τις οποίες ωστόσο 
δεν πρόκειται να δημοσιοποιή-
σει προτού ανοίξει τα χαρτιά του 
ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. 
Μπορεί μέχρι πριν από δύο 
μήνες να μην περίμενε κανείς ότι 
τον Μάιο θα γινόταν λόγος για το 
άμεσο μέλλον του Νικ Καλάθη 
στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, αλλά 
λόγω της κατάστασης που έχει δια-
μορφώσει η πανδημία, τίποτε δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο. 
Ακόμα και για τον αρχηγό των 
«πρασίνων» ο οποίος δεσμεύε-
ται με συμβόλαιο για έναν ακόμη 
χρόνο με τους «πράσινους».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικ 
Καλάθης ολοκλήρωσε τις επα-
φές του με τον Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλο και ύστερα από τρεις 
εβδομάδες παραμονής του στην 
Αθήνα επέστρεψε και πάλι στις 
ΗΠΑ. Στο μεσοδιάστημα γνω-
στοποίησε τις απαιτήσεις του και 
πλέον αναμένονται οι αποφά-
σεις για το αν θα εξακολουθήσει 
να φοράει τη φανέλα με το «τρι-
φύλλι» και τη νέα σεζόν ή όχι. 
Ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια 
οριστική απόφαση, κάτι που ανα-
μένεται να ανακοινωθεί μέσα στις 
επόμενες ημέρες ώστε και οι δύο 
πλευρές να δρομολογήσουν την 
«επόμενη μέρα» τους. 
Αν και όλα κάνουν λόγο για 
φιλικό «διαζύγιο» μεταξύ των 
δύο πλευρών, κανείς δεν μπο-
ρεί να βάλει το χέρι του στην 
φωτιά και να πει με σιγουριά τα 
όσα πραγματικά θα ακολουθή-
σουν. Και αυτό διότι δεν πρέπει 
να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο 
της υπέρβασης από τον Δημήτρη 
Γιαννακόπουλο, κάτι που στην 
παρούσα φάση και με αυτά τα 
οικονομικά δεδομένα, θεωρείται 
δύσκολο. Προς το παρόν ο ισχυ-
ρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ 
κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, 
αν και προηγήθηκε το unfollow 
στον Καλάθη.  Ό,τι και αν σημαί-
νει αυτό...

Ο Γιαννακόπουλος έκανε 
unfollow τον Καλάθη
Την στιγμή που τα σενάρια περί 
αποχώρησης του Νικ Καλάθη 
από τον Παναθηναϊκό δίνουν 
και παίρνουν, ήρθε ακόμα μία 
κίνηση που προκαλεί ερωτημα-
τικά.
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαν-
νακόπουλος έκανε unfollow 
τον Νικ Καλάθη στο instagram, 
ρίχνοντας έτσι κι άλλο λάδι στην 
φωτιά.
Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει την 
οικονομία της κοινωνίας, μαζί και 
των ομάδων, των οποίων τα μπά-
τζετ για την επόμενη σεζόν ανα-
μένονται μικρότερα.
Συνεπώς, το «βαρύ» συμβόλαιο 
του ηγέτη του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ είναι μετέωρο και τα σενά-
ρια περί αποχώρησής του δίνουν 
και παίρνουν.

«Ματιές» σε Κασελάκη
Είναι αλήθεια ότι όλος ο οργανι-
σμός του Παναθηναϊκού παραμέ-
νει αυτή τη στιγμή στον «πάγο», 
τα χαρτιά της «πράσινης» διοί-
κησης παραμένουν κλειστά, ενώ 
άπαντες περιμένουν τι «μέλλει 
γενέσθαι» με τη φετινή σεζόν και 
το αν θα υπάρχει συνέχεια στην 
EuroLeague ή όχι.
Παρόλα αυτά είναι δεδομένο ότι 
θα διαφοροποιηθούν τα οικο-
νομικά του συλλόγου και ότι το 
μπάτζετ θα έχει θεαματική πτώση 
σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Φυσικά το «φλέγον» 
ζήτημα είναι ο Νικ Καλάθης και το 
αν θα αποδεχτεί τη μείωση του 
Παναθηναϊκού όπως επίσης και 
η στελέχωση του νέου ρόστερ. 
Ήδη εξετάζονται περιπτώσεις 
παικτών που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο 
της ομάδας και μία από αυτές 
είναι ο Λεωνίδας Κασελάκης.
Ο 30χρονος φόργουορντ που 
ήταν μέλος των «χρυσών» Εθνι-
κών ομάδων U18 και U20 τη διε-
τία 2008-2010 αγωνίζεται τα δύο 
τελευταία χρόνια στον Προμηθέα 
Πατρών, ενώ έχει συμβόλαιο για 
έναν ακόμη χρόνο.
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