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20 νέα κρούσματα χθες, σε 
σύνολο 792 διαγνωστικών 
εξετάσεων. 18 από ιχνη-
λάτηση επαφών και δύο 
υπό διερεύνηση. Φθάσαμε 
συνολικά στα 446  (ΣΕΛ. 3)

Επικίνδυνες συμπεριφορές. 
Άλλοι αρνούνται τον δια-
γνωστικό έλεγχο και άλλοι 
κρύβουν στοιχεία και δεν 
βοηθούν στην ιχνηλάτηση 
επαφών τους  (ΣΕΛ. 3)

Η διυπουργική επιτροπή 
επαναξιολογεί σήμερα την 
κατάσταση. Πάμε προς επέ-
κταση των περιοριστικών 
μέτρων μέχρι και το τέλος 
Απριλίου  (ΣΕΛ. 3)

3 νέα κρούσματα και στα 
κατεχόμενα, που έφθασαν 
στα 91. Νέα αυστηρότερα 
μέτρα, απαγορεύτηκε η 
διακίνηση μεταξύ «επαρχι-
ών», για 5 μέρες. (ΣΕΛ. 4)
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Καλά νέα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χθες, δείχνει μία προοδευτική μείωση των κρουσμάτων

Αρχισαν να πέφτουν τα κρούσματα

Τ α καλά χθεσινά νέα της μείωσης 
των κρουσμάτων σε 20, επισκί-

ασε μεν ο θάνατος ενός ακόμα συ-
μπολίτη μας, ωστόσο το γεγονός ότι 
η πορεία των κρουσμάτων των τε-
λευταίων ημερών, παρουσιάζει μία 
τάση προοδευτικής μείωσης, επι-
τρέπει μία αχτίδα αισιοδοξίας. Εν-
δεικτικά, όπως ανακοινώθηκε χθες 
από τα 58 κρούσματα που είχαμε 

την Τετάρτη 1η Απριλίου, που ήταν 
και ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής 
αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων 
στην Κύπρο, πέσαμε την επομένη 
στα 36, ανεβήκαμε ελαφρώς στα 40 
στις 3/4 και στην συνέχεια πέσαμε 
στα 30 προχθές και στα 20 χθες. 
Παρά την μείωση ωστόσο αυτή οι 
ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν 
ως εξαιρετικά κρίσιμες και καθο-

ριστικές τις επόμενες μέρες, οπότε 
θα γνωστοποιηθούν και τα αποτελέ-
σματα των περίπου 1500 διαγνωστι-
κών εξετάσεων σε Αραδίππου και 
Πάφο, οι οποίες θεωρούνται αυτή 
την στιγμή ως οι δύο περιοχές μεγα-
λύτερου κινδύνου, αλλά και θα κλεί-
σει ο κύκλος των πρώτων 14 ημε-
ρών από την ημέρα εφαρμογής των 
αυστηρότερων απαγορεύσεων και 

περιορισμών στις μετακινήσεις και 
την κυκλοφορία. Αν μέχρι το τέλος 
της κρίσιμης αυτής εβδομάδας δεν 
έχουμε κάποια επικίνδυνη αύξηση 
των κρουσμάτων, τότε τα χαμόγε-
λα αισιοδοξίας μπορούν να γίνουν 
ακόμα μεγαλύτερα. Ανεξαρτήτως 
ωστόσο αυτού δεν πρέπει να αναμέ-
νεται καμία χαλάρωση των μέτρων. 
Αντίθετα η διυπουργική επιτροπή 

για τον κορωνοϊό που συνεδριάζει 
σήμερα, υπό την προεδρία του προ-
έδρου Αναστασιάδη για επαναξιο-
λόγηση της κατάστασης, ενδέχεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες να ειση-
γηθεί στο υπουργικό που θα συνε-
δριάσει την Τετάρτη την επέκταση 
των μέτρων και μετά το Πάσχα, το 
πιθανότερο μέχρι τέλος Απριλίου.  
(ΣΕΛ. 3)

Άλλος ένας όμως θάνατος 76χρονου που αποδίδεται όμως στο  βεβαρημένο ιατρικό του ιστορικό – 
13 συνολικά μέχρι στιγμής οι νεκροί της πανδημίας στην Κύπρο, οι 9 όμως αποδίδονται αποκλειστικά 
στον COVID19 – Κρίσιμη και καθοριστική η εβδομάδα αυτή, στην οποία θα διαφανεί και το μέγεθος 
του προβλήματος σε Πάφο και Αραδίππου
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ΚΟΣΜΟΣ ΙΤΑΛΟΙ

Σημάδια  
αισιοδοξίας σε 

Ιταλία και Ισπανία

Εφαρμογή  
στα κινητά  
ιχνηλατεί  
τις επαφές

«Λιμοκτονούμε»,  
δεν αντέχουμε  
την καραντίνα

ΣΧΕΔΟΝ 1000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΧΘΕΣ ΟΙ ΗΠΑ 
ΚΑΙ 621 Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ΣΕΛ.14)

ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  (ΣΕΛ.5)

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΡΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  (ΣΕΛ.15)
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SPORTDAY

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΟΠ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Το χιούμορ 
είναι το 
αλατοπίπερο 
στη  
ζωή μας

(ΣΕΛ. 12-13)

Κρίσιμο  
Eurogroup 
για εξεύρεση 
συμβιβαστικού 
πακέτου μέτρων

(ΣΕΛ. 9)

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUPΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Που σταμάτησε 
η επικαιρότητα, 
πριν  
το πρώτο 
κρούσμα

(ΣΕΛ. 11)



■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1453  ο
Μωάμεθ αρχίζει την τελική πο-
λιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Όταν τελικά η   Κωνσταντινούπο-
λη  αλώθηκε στις 29 Μαίου, η
υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρα-
τορία  έπαψε να υπάρχει. Tο Βυ-
ζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο
και διαιρεμένο τους τελευταίους
δύο αιώνες, σκιά της παλιάς Αυ-
τοκρατορίας. Η σημερινή ήταν η
αρχή του τέλους για την μεγάλη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
■ ■ ■ Η ναζιστική Γερμανία επι-
τίθεται στην Ελλάδα στις 6 Απρι-
λίου 1941 και ακολουθεί η μάχη
των οχυρών. Την ίδια ημέρα, η
Λουφτβάφε, η αεροπορία του Χίτ-
λερ, βομβαρδίζει ανηλεώς τον Πει-
ραιά και άλλα μεγάλα ελληνικά
λιμάνια. Η «μικρή» Ελλάδα που
κατανίκησε την Ιταλία του Μου-
σολίνι, ορθώνει και πάλι... ανά-
στημα, απέναντι στον ισχυρό γερ-

μανικό στρατό, χωρίς όμως να τα
καταφέρει αυτή τη φορά. Ακο-
λούθησε το έπος της μάχης της
Κρήτης και η Εθνική Αντίσταση. 
■ ■ ■ Το 1912 λανσάρεται στην
αμερικάνικη αγορά το πρώτο αυ-
τοκίνητο με μίζα, μάρκας Κάντι-
λακ,.
■ ■ ■ Ο Τσάρλι Τσάπλιν σαν σή-
μερα πριν από ακριβώς εκατό χρό-
νια,  γίνεται ο πιο καλοπληρωμέ-
νος ηθοποιός της εποχής του. Σε
ηλικία 26 ετών, υπογράφει συμ-

βόλαιο με αμερικάνικη κινηματο-
γραφική εταιρία που του αποφέρει
675.000 δολάρια το χρόνο. Δια-
νύει την πιο δημιουργική περίοδο
της καριέρας του, καθώς αναδει-
κνύεται σε ανυπέρβλητο μάστορα
της παντομίμας, ικανό να οδηγεί
τους θεατές του από το γέλιο στο
δάκρυ με μία απλή έκφραση ή
χειρονομία και με χάρη που συχνά
παρομοιάζεται με εκείνη ενός χο-
ρευτή μπαλέτου.
■ ■ ■ Σαν σήμερα το 1960, επι-

κρατεί σύρραξη στην Βουλή των
Ελλήνων   κατά την διάρκεια της
συζήτησης της πρότασης δυσπι-
στίας της ΕΔΑ κατά της κυβέρνη-
σης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Κυβερνητικοί βουλευτές της ΕΡΕ
αποκαλούν τους συναδέλφους
τους της ΕΔΑ «Βούλγαρους» και
αυτοί ανταποδίδουν αποκαλώντας
τους «ταγματασφαλίτες». Οι πιο
θερμόαιμοι από τους βουλευτές
των δύο παρατάξεων συμπλέκον-
ται και χρειάζεται η συνδρομή
της Χωροφυλακής για να επιβλη-
θεί η τάξη.

Tο 1991 ο άσος της μπάλας Ντιέγκο Μαραντόνα καταδικάζεται
σε 15 μήνες φυλακή για κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Ήταν ένα
μεγάλο σοκ για την Αργεντινή αλλά και για ολόκληρο το οικοδόμημα
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, από την κακιά ζωή του καλύτερου
τότε ποδοσφαιριστή σε όλο τον πλανήτη.

Σαν σήμερα οι αμερικανικές δυνά-
μεις εισβάλουν στη Βαγδάτη. Τις
αμέσως επόμενες ημέρες οι Ηνω-
μένες Πολιτείες θα κάνουν το
πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση
μιας "σκιώδους" κυβέρνησης στο
Ιράκ. Δύο χρόνια αργότερα ο Σαν-
τάμ Χουσέιν οδηγήθηκε σε δίκη,
όπου του απαγγέλθηκαν κατηγο-
ρίες για εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας. Περίπου ένα χρόνο
μετά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο
τον πρώην ηγέτη του Ιράκ και τον
καταδίκασε εις θάνατον δι' απαγ-
χονισμού. Η ποινή εκτελέστηκε
στις 30 Δεκεμβρίου 2006, περί-
που στις 6 π.μ. τοπική ώρα.
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Ν αι. Όπως πάντοτε.  Ανάβω τη
θερμάστρα υγραερίου, η φωτιά
βάφει την τζαμαρία κόκκινη, ακούω

το αίμα να παφλάζει στις φλέβες μου,
ρίχνω βιαστικά βλέμματα στους τίτλους
της εφημερίδας, πω-πω, θα με καταπιούν
αμάσητο, η ψυχολογία μου προσπαθεί να
σταθεί στα πόδια της ενώ τα πόδια τα δικά
μου στέκονται, ή μάλλον, κάθονται επάνω
στην κορυφή της θερμάστρας. Της
λατρεμένης μου θερμάστρας την οποία
θα ανάβω, και βγάλτε με τρελό, μέχρι τον
Ιούνιο όταν, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί,
ο ιός θα αποτελεί θλιβερή ανάμνηση. Και
μέχρι τον Ιούλιο εάν χρειαστεί, και μέχρι
τον Σεπτέμβριο, και μέχρι τη Δευτέρα
Παρουσία. Αμήν και πότε! Όπως ήδη
γνωρίζετε, η τηλεοπτική συσκευή είναι
συντονισμένη μονίμως με το μοναδικό
κανάλι που δεν δείχνει ειδήσεις και τώρα,
εννιά και είκοσι το βράδυ, ο Κώστας
Βουτσάς πατάει τις φωνές στα συγγενικά
του πρόσωπα επειδή συνωμοτούν εις
βάρος της εθνικής κυβερνήσεως, ναι,
όπως το διαβάζετε, της εθνικής κυβερνήσεως
και ο Κώστας Βουτσάς, όσο δημοκράτης
και να είναι, δεν θέλει μπλεξίματα με τη
Χούντα, με τους Παπαδόπουλους, με τους
Παττακούς και με τους Μακαρέζους. Η
περιέργεια, όμως, δεν με αφήνει σε χλωρό
κλαρί. Χώνει τη μύτη της παντού και, ως
εκ τούτου, για να της κλείσω το στόμα,
μετακινούμαι στο άλλο κανάλι το οποίο,
επίσης, δεν δείχνει ειδήσεις, τουλάχιστον
όταν σκοτεινιάσει και μετά και, λυπάμαι
αγαπημένε μου Βου τσά,  εδώ πέρα
πρωταγωνιστεί η Ρενέ Ρούσο η οποία, ως
υπεύθυνη των αποζημιώσεων ασφαλιστικής
εταιρείας, ερευνά την κλοπή ενός πανάκριβου
διαμαντιού, κι άντε να καταλάβω πώς
γίνεται ένα διαμάντι να ερευνά ένα άλλο
διαμάντι και, εν πάση περιπτώσει, χαμογελώ
στα ψεύτικα, ίσα ίσα για να ξεγελώ τον
εαυτό μου αφού, παρά τα εθνοπρεπή
κηρύγματα με τα οποία μεγάλωσα, παραμένω
ένα τρομαγμένο ανθρωπάκι, ένας Κώστας
Βουτσάς που αντί να αντισταθεί του κάμπτει
τον αυχένα, για να κομπάζουν οι Χούντες,
οι Παπαδόπουλοι, οι Παττακοί και οι
Μακαρέζοι.

Τρίτο ημερολόγιο
θερμάστρας

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ
ημέραςΤης

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραφαήλ
(Ραφαέλο Σάντι), ο οποίος ήταν ιτα-
λός αναγεννησιακός γλύπτης, ζω-
γράφος και αρχιτέκτονας. Ως
αρχιτέκτων προσανατολίστη-
κε στις επιλογές του  Ντο-
νάτο Μπραμάντε, μετά
τον θάνατο του οποίου
ανέλαβε τη διεύθυνση
των έργων στην εκκλησία
του Αγίου Πέτρου. Πέθα-
νε απρόσμενα σε ηλικία
37 ετών στη Ρώμη. Χαρα-
κτηρίζεται ως ένας από τους
σημαντικότερους ζωγράφους
της  Ευρώπης, του οποίο το έργο
θαυμάζεται για την καθαρότητα της
φόρμας του και τη δεξιοτεχνία του.
*** Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε

ο Τζέιμς Γουότσον (φωτογραφία).
Είναι Αμερικανός μοριακός βιολόγος,
γενετιστής και ζωολόγος, περισσό-
τερο γνωστός για την ανακάλυψη
της δομής του  DNA  σε συνεργασία
με τον Φράνσις Κρικ το 1953. Οι Γουά-
τσον, Κρικ και Μώρις Γουίλκινς βρα-

βεύθηκαν το 1962 με το  Βρα-
βείο Νόμπελ Ιατρικής «για

τις ανακαλύψεις του σχε-
τικά με τη μοριακή
δομή των νουκλεϊκών
οξέων και της σημα-
σίας τους για τη με-
ταβίβαση των πληρο-
φοριών σε έμβιο υλι-

κό» Στο CSHL, άλλαξε
το επίκεντρο της έρευ-

νάς του στη μελέτη του
καρκίνου, ενώ παράλληλα το

έκανε παγκόσμιο ηγετικό κέντρο στη
μοριακή βιολογία. Το 1994 έγινε πρό-
εδρος, θέση στην οποία παρέμεινε
για 10 χρόνια.    

Ο πολιτισμός μιας χώρας
φαίνεται από το επίπεδο
διαβίωσης των
φυλακισμένων της.

Φιοντόρ
Ντοστογιέφσκι, 

1821-1881, 
Ρώσος συγγραφέας

απόφθεγμα

Βρήκε τον πραγματικό
έρωτα. Κρίμα που δεν
μπορεί να παντρευτεί
τον εαυτό του

Frank Sinatra, 
1915-1998, 
Αμερικανός 

τραγουδιστής

ευφυολόγημα

1992

«Επιβεβαιώνοντας την
πληροφορία που δη-
μοσιεύσαμε την περα-
σμένη βδομάδα για το
ενδιαφέρον του Γενι-
κού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών
γύρω από το ρόλο
που μπορεί να παί-
ξει η ΕΟΚ στο κυ-
πριακό, ο κ. Μπούτρος Γκάλι επι-
σκέφθηκε χθες το Παρίσι, για να έχει συνάντηση
με τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΟΚ κ. Ζακ Ντελόρ, όπως μεταδόθηκε από τα ξένα
πρακτορεία ειδήσεων. Ο κ. Γκάλι επιδιώκει να διε-
ρευνήσει το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τόσο στη διαδικασία επί-
λυσης του κυπριακού όσο και στην προσπάθεια
εδραίωσης μιας μόνιμης και βιώσιμης λύσης του
προβλήματος».

ΚΑΙ Η ΕΟΚ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ

H ιστορία της «Αλήθειας»

1992

«Την πιο σπουδαία του
νίκη στο πρωτάθλημα
πέτυχε χθες ο Ολυμ-
πιακός με 2-1 επί
της Ομόνοιας και
αύξησε τις ελπίδες
του για σωτηρία,
βλέποντας τώρα
με αισιόδοξο
φακό το μέλ-
λον. Καρδιο-
χτύπησε φυσι-
κά η μαυρο-

πράσινη οικογέ-
νεια μέχρι να φθάσει η

ομάδα στη νίκη άλλα στο τέλος
πανηγύρισαν όλοι μαζί την επιτυχία που
ανοίγει το δρόμο για τη σωτηρία. Σε με-
γάλο βαθμό σίγουρα αυτή η νίκη οφεί-
λεται και στην προσπάθεια της Ομόνοιας
να προφυλάξει τους παίκτες της από
τυχόν κάρτες ενόψει της ρεβάνς του κυ-
πέλλου με το ΑΠΟΕΛ.»     

ΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
H αθλητική «Αλήθεια»

ληξιαρχείο
γεννήσεων

Σαν σήμερα το 1833 πέθανε ο Αδα-
μάντιος Κοραής . Ήταν  Έλληνας φι-
λόλογος με βαθιά γνώση του ελλη-
νικού πολιτισμού. Ο Κοραής είναι
ένας από τους σημαντικότερους εκ-
προσώπους του νεοελληνικού δια-
φωτισμού  και μνημονεύεται, ανά-
μεσα σε άλλα, ως πρωτοπόρος στην
έκδοση έργων αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, αλλά και για τις γλωσ-
σικές του απόψεις στην υποστήριξη
της καθαρεύουσας, σε μια μετριο-
παθή όμως μορφή της με σκοπό
την εκκαθάριση των πλείστων ξένων
λέξεων που υπήρχαν στη γλώσσα
του λαού.
*** Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι (φωτογρα-
φία) ήταν σημαντικός μουσικός συν-
θέτης του 20ού αιώνα. Το πολύ-
πλευρο έργο του και οι παραδοξό-

τητες ορισμένων εκφραστικών επι-
λογών του, προκάλεσαν έντονες
αντιπαραθέσεις στον κόσμο τηςλό-
γιας σύγχρονης μουσικής. Πέθανε
σαν σήμερα  το 1971 
*** Σαν σήμερα το 2003 πέθανε ο
Ντίνος Γιαννόπουλος. Ήταν έλληνας
σκηνοθέτης με λαμπρή καριέρα
στην όπερα και το θέατρο, πρώτος
καλλιτεχνικός διευθυντής του Φε-
στιβάλ Αθηνών.

έφυγαν
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Την ακόμα περαιτέρω μείωση των
κρουσμάτων του κορωνοϊού στα
20, αλλά και το θάνατο ενός άντρα

76 ετών, ο οποίος ήταν θετικός στον
ιό SARS-CoV-2, ανακοίνωσαν χθες ο
καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης και ο
δρ Μάριος Λοΐζου, στα πλαίσια της
καθημερινής ενημέρωσης για την εξέ-
λιξη του κορωνοϊού στην Κύπρο. 

ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Ο 76χρονος,
ο οποίος απεβίωσε, είχε βεβαρημένο
ιατρικό ιστορικό. Όπως εξήγησε ο δρ
Λοΐζου, ο θάνατος του 76χρονου, με
βάση την εφαρμογή του συστήματος
ΙΡΙΣ αποδίδεται στο βεβαρυμένο ια-
τρικό ιστορικό. Κατόπιν τούτου, ο συ-
νολικός αριθμός των θανάτων σε ασθε-
νείς θετικούς σε COVID-19 ανέρχεται
σε 14, ενώ οι θάνατοι με τελική αιτία
θανάτου τη νόσο COVID-19 παραμέ-
νουν 9, 7 άντρες και 2 γυναίκες με
μέσο όρο ηλικίας τα 66.

20 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ. Χθες ο καθηγητής
Λεόντιος Κωστρίκης ανακοίνωσε 20
νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-
ρωνοϊού από σύνολο 792 εργαστη-
ριακών διαγνώσεων. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για 18 άτομα που εντοπί-
στηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών
ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών,
και 2 άτομα, των οποίων το ιστορικό
διερευνάται. Με βάση και τα χθεσινά
δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των
θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 446,
περιλαμβανομένων και των δέκα που
εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις.
Σε σχέση με τα περιστατικά που δη-
λώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως
υπό διερεύνηση, από σύνολο 21 ατό-
μων, των οποίων το ιστορικό διερευ-
νάτο, για τα 17 βρέθηκε σύνδεση με
ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα. Για άλλα
τέσσερα συνεχίζεται η διερεύνηση.

ΤΑ 446 περιστατικά COVID-19 εντοπί-
στηκαν μετά τη διεκπεραίωση συνο-
λικά 10,946 εργαστηριακών αναλύ-

σεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου και το Μικρο-
βιολογικό Τμήμα των νοσηλευτηρίων
του ΟΚΥπΥ και τα ιδιωτικά εργαστήρια.
Τα 317 από τα 446 προέρχονται από
επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από
την Κύπρο. Εξάλλου, 37 από τα άτομα
που διαγνώστηκαν θετικά με στον ιό
και νοσηλεύτηκαν, έχουν αποθερα-
πευτεί.

ΑΠΟΚΡΥΒΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πέραν των
αποτελεσμάτων, ο κ. Κωστρίκης ανέ-
φερε ότι η στρατηγική της ιχνηλάτησης,
κρίνεται διεθνώς ως πολύ αποτελε-
σματική και θεωρείται αποδοτική μέ-
θοδος. Στην Κύπρο, λόγω του μικρού
πληθυσμού, η ιχνηλάτηση λειτουργεί
ακόμη πιο αποδοτικά και αυτό είναι
ένα ευεργετικό πλεονέκτημα για εμάς.
Δυστυχώς όμως, σημείωσε ο κ. Κω-
στρίκης, «παρατηρούμε φαινόμενα
ελλιπούς ενημέρωσης των επιδημιο-
λόγων κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης.
Υπάρχουν πολίτες που αποφεύγουν
να δώσουν στοιχεία για επαφές που
είχαν. Θέλουμε να τονίσουμε ότι κάθε
άλλο παρά προστατεύουν τους φίλους
και τους αγαπημένους τους όσοι απο-
κρύβουν σημαντικές πληροφορίες.
Χωρίς να το γνωρίζουν μπορεί να τους
έχουν μολύνει ή να έχουν μολυνθεί.
Τους παρακαλούμε, λοιπόν, να μας
δίδουν όλη την απαραίτητη πληρο-
φόρηση ώστε να έχει νόημα η επίπονη
διαδικασία της ιχνηλάτησης».

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ. Σύμφωνα με
τον κ. Κωστρίκη, παρατηρώντας τα
δεδομένα των τελευταίων πέντε ημε-
ρών διαπιστώνεται μια προοδευτική
μείωση των επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων. Συγκεκριμένα την περασμένη
Τετάρτη, 1η Απριλίου, από τις 779 ερ-
γαστηριακές διαγνώσεις, είχαμε 58
κρούσματα, που ήταν ο μεγαλύτερος
αριθμός που καταγράψαμε μέχρι τώρα.
Την Πέμπτη, 2 Απριλίου, είχαμε 36
κρούσματα από 603 αναλύσεις. Την

Παρασκευή, 3 Απριλίου, είχαμε 40
κρούσματα σε 668 αναλύσεις. Προχ-
θές, 4 Απριλίου, από σύνολο 698 ανα-
λύσεων είχαμε 30 κρούσματα και
χθες, από σύνολο 792 έχουμε 20.
«Από επιστημονικής πλευράς θα ήταν
πρόωρο να περιγράψουμε την εικόνα
αυτή ως ένδειξη υποχώρησης του ιού.
Είναι όμως βέβαιο ότι μάς γεμίζει αι-
σιοδοξία για την αποτελεσματικότητα
των περιοριστικών μέτρων που εφαρ-
μόζονται», σημείωσε ο καθηγητής Κω-
στρίκης. Προειδοποίησε ωστόσο ότι
ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να ανα-
τραπούν γι’ αυτό και επανέλαβε την
έκκληση του να παραμείνουν όλοι στα
σπίτια τους και να κρατούν αποστά-
σεις.

ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 36. Από την πλευρά

του, ο δρ Μάριος Λοΐζου ανέφερε πε-
ραιτέρω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία
μέχρι τις 3 χθες το απόγευμα, στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το νο-
σοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται
36 άτομα, τέσσερις εξ αυτών στη Μο-
νάδα Αυξημένης Φροντίδας. Δόθηκαν
επίσης τέσσερα εξιτήρια. Συνολικά
έντεκα άτομα νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένα, τρία στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λεμεσού και οκτώ στη ΜΕΘ Λευκωσίας.
Η κατάσταση όλων αυτών των ασθε-
νών, είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Συ-
νολικά επίσης σε θάλαμο νοσηλεύονται
οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-
ρωνοϊού, σε σταθερή κατάσταση.

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ. Πρόσθετα, ο δρ Λοΐ-
ζου ανέφερε ότι αισθάνεται την ανάγ-

κη να επαναλάβει πως «όσο λιγότερο
είναι τα κρούσματα, τόσο πιο διαχει-
ρίσιμη θα είναι η κατάσταση στα νο-
σηλευτήρια. Στην επιδημιολογική ανά-
λυση που παρουσιάστηκε την Πέμπτη,
ένα 30% έλαβε νοσοκομειακή περί-
θαλψη και ένα 17% από αυτούς χρει-
άστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ. Περίπου
το 5% επί του συνόλου των κρου-
σμάτων. Την ίδια ώρα, με βάση τα
στοιχεία που προαναφέρθηκαν, η
θνησιμότητα στην Κύπρο από COVID-
19 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό
επιβεβαιωμένων περιστατικών είναι
γύρω στο 2%. Τα νούμερα αυτά μέχρι
στιγμής είναι ικανοποιητικά και σαφώς
πιο κάτω από τον μέσο όρο παγκό-
σμια. Η προσπάθειά μας είναι να τα
κάνουμε καλύτερα» σημείωσε μεταξύ
άλλων.

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΧΘΕΣ

Προοδευτική μείωση στα κρούσματα κορωνοϊού
4 Σε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό οφείλεται ο

θάνατος του 76χρονου, ο οποίος ήταν θετικός στον
ιό SARS-CoV-2. Για φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσης
των επιδημιολόγων κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης
έκανε λόγο ο καθηγητής Κωστρίκης

4 Το πιθανότερο πάμε προς επέκταση των μέτρων, μέχρι τέλος Απριλίου

Τ ο εργαστήριο NIPD Genetics συνεχίζει να διε-
νεργεί δειγματοληψίες στις περιοχές Πάφου
και Αραδίππου. Η δειγματοληψία στην Αρα-

δίππου έχει συμπληρωθεί αφού έχουν ληφθεί 525
δείγματα. Προχθές ανακοινώθηκαν τρία θετικά πε-
ριστατικά από 38 δειγματοληψίες και χθες υπήρξε
ακόμα ένα θετικό περιστατικό από 178 δειγματο-
ληψίες. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινω-
θούν τις επόμενες μέρες.
Στην Πάφο υπάρχουν 1,000 προγραμματισμένες

δειγματοληψίες που άρχισαν από το Σάββατο και
θα ολοκληρωθούν μέχρι και την Τρίτη.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαί-
δωνος, χθες 202 πρόσωπα υποβλήθηκαν σε δειγ-
ματοληψία, στο πλαίσιο διενέργειας ανιχνευτικών
ελέγχων (test) RNA προς εντοπισμό πιθανών κρου-
σμάτων κορωνοϊού στην Πάφο. Σε δηλώσεις του
στο ΚΥΠΕ ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος
ανέφερε πως σήμερα αναμένεται να βγουν τα
πρώτα αποτελέσματα.

Δειγματοληψίες σε Πάφο και Αραδίππου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

Σ ε νέα αξιολόγηση της κατάστα-
σης σχετικά με την εξάπλωση
του κορωνοϊού στην Κύπρο αλλά

και τα μέτρα που λαμβάνονται θα προ-
χωρήσει σήμερα η διυπουργική επι-
τροπή, σε συνεδρία υπό την προεδρία
του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη. Όπως δήλωσε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, κατά τη συνεδρία
ο Πρόεδρος «θα ενημερωθεί για την
κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και
θα  υπάρξει μια αξιολόγηση της κατά-

στασης όπως αυτή διαμορφώνεται».
Ερωτηθείς κατά πόσον θα ληφθούν
νέες αποφάσεις αναφορικά με τα μέ-
τρα, ο κ. Κούσιος δεν θέλησε να ανα-
φερθεί περαιτέρω, περιοριζόμενος να
δηλώσει ότι θα γίνει αξιολόγηση της
κατάστασης και την Τετάρτη θα συνε-
δριάσει το Υπουργικό. Σύμφωνα πάντως
με πληροφορίες παρά τα ενθαρρυντικά
μηνύματα των τελευταίων δύο ημερών,
όσον αφορά τον αριθμό των κρου-
σμάτων στην Κύπρο, αλλά και την βελ-

τίωση που παρατηρείται ως προς τα
περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν,
δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια χα-
λάρωση, αφού εκτίμηση των ειδικών
είναι ότι, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε
να μιλάμε για υποχώρηση της επιδημίας
και ότι θα χρειαστεί τα υφιστάμενα
μέτρα να συνεχίσουν να λαμβάνονται.
Με βάση το δεδομένο αυτό αλλά και
το γεγονός ότι οι επιδημιολόγοι που
παρακολουθούν και αξιολογούν σε
καθημερινή βάση την πορεία των πραγ-

μάτων, θεωρούν ιδιαίτερα κρίσιμη και
καθοριστική την εβδομάδα αυτή, το
πιθανότερο σενάριο είναι η διυπουρ-
γική με βάση και τις συστάσεις των ει-
δικών, να εισηγηθεί επέκταση των πε-
ριοριστικών μέτρων που λήφθηκαν και
πέραν της 13ής Απριλίου, ούτως ώστε
αυτά να καλύψουν και την περίοδο

των γιορτών, με πιθανότερο σενάριο
η επέκταση, στο παρόν στάδιο, να
πάει μέχρι τέλος Απριλίου. Οι οποιεσ-
δήποτε πάντως αποφάσεις της κυβέρ-
νησης αναμένεται να ληφθούν και να
ανακοινωθούν, μετά την συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου της Τε-
τάρτης.

Επαναξιολογείται η κατάσταση
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Η εισήγηση αφορά τη μερική αναστολή του νοσο-
κομείου.  Η πλήρης αναστολή  είναι αδύνατη
λόγω της λειτουργίας της μονάδας αυτοδιάλυσης

και του τμήματος πρώτων βοηθειών και πιθανώς του τμή-
ματος που ασχολείται με τους ασθενείς της Μεσογειακής
αναιμίας που χρειάζονται μεταγγίσεις. Τα τμήματα αυτά
να συνεχίσουν τα λειτουργούν με διάφορες νέες, διευ-
θετήσεις και λαμβάνοντας περισσότερα μέτρα ασφαλείας
πρόσβασης, θεραπείας και αποχώρησης από το νοσοκο-
μείο.

Η εισήγηση αφορά το πλήρες κλείσιμο όλων των άλλων
τμημάτων. Τα επείγοντα περιστατικά των άλλων τμημάτων
τα οποία χρειάζονται οποιανδήποτε ιατρική φροντίδα
μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
της Πάφου. Αυτό έχει γίνει ξανά στο παρελθόν με επιτυ-
χία.

Το κυριότερο μέτρο είναι να γίνει το νοσοκομείο ένα νο-
σηλευτήριο για πλήρη και ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση
του προβλήματος του κορωνοϊού. Να μπορεί να πραγμα-
τοποιήσει τεστ κορωνοϊού (PCR και Quick test). Επίσης να
έχει θάλαμο ύποπτων περιστατικών βραχείας διάρκειας,
θάλαμο νοσηλείας συμπτωματικών ασθενών, θάλαμο αυ-
ξημένης φροντίδας και θάλαμο εντατικής θεραπείας για
ασθενείς με κορωνοϊό.

Έχω την εντύπωση ότι εάν δεν γίνει αυτό τώρα θα αναγ-
καστούμε να το κάνουμε κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες
σε 2-3 εβδομάδες. Αναρωτηθήκατε τι θα γίνει εάν σύμφωνα
και με τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα,
όταν γίνουν στην Πάφο τις επόμενες ημέρες περίπου
2000 τεστ ( 1000 δήμος Πάφου, 100 Γεροσκήπου, 200-
300 ιδιωτικά) και ανακαλύψουμε 100 περίπου ή και πε-
ρισσότερα κρούσματα εκ των οποίων τα 30 θα χρειάζονται
νοσηλεία. Τι θα τους κάνουμε; Θα τους στείλουμε όλους
στην Αμμόχωστο;  Να περιμένουμε μετά από ένα μήνα
που θα είναι έτοιμη η καινούργια πτέρυγα του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας; (!!)

Το πρόβλημα ξεκίνησε δυστυχώς από το νοσοκομείο της
Πάφου και συνεχίζεται. Το νοσοκομείο όποτε προσπαθήσει
να επαναλειτουργήσει σαν γενικό νοσοκομείο ανατρο-
φοδοτεί την κοινότητά με κρούσματα. Αυτήν τη στιγμή το
νοσοκομείο Πάφου είναι άδειο και έχει τεράστιους κενούς
θαλάμους οι οποίοι μπορούν πολύ γρήγορα να χρησιμο-
ποιηθούν για ασθενείς με  κορωνοϊό. Επίσης έχει μικρο-
βιολογικό εργαστήριο το οποίο με ένα μηχάνημα μερικών
χιλιάδων ευρώ  και δυο τεχνικούς μπορεί να κάνει τα
τεστ  κορωνοϊού (όπως γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας). 

Αντ΄ αυτού τι γίνεται; Όσον αφορά τη διάγνωση παίρνονται
δείγματα στην Πάφο από το νοσοκομείο Πάφου και από
ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία μεταφέρονται στη Λευκωσία
τόσο στο νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και σε ιδιωτικά ερ-
γαστήρια της Λευκωσίας όπου δίνονται τα αποτελέσματα
μετά από 3-5 ημέρες. Σημειωτέον ότι έχει παρατηρηθεί
κακή λήψη δείγματος, καταστροφή δείγματος κατά τη
μεταφορά και το χειρότερο, απώλεια δειγμάτων κατά τη
μεταφορά του από την Πάφο στη Λευκωσία. 

Ύποπτα περιστατικά που προσέρχονται  να δώσουν δείγματα
στο νοσοκομείο της Πάφου  θα απομονώνονται σε ειδικό
θάλαμο μέχρι να έρθει το αποτέλεσμά τους. Αυτό δεν θα
συμβαίνει εάν ένα ύποπτο περιστατικό δίνει δείγμα σε
ιδιωτικό εργαστήριο.  Εάν τώρα ένα δείγμα είναι θετικό
τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Έχει συμπτώματα ή δεν έχει;
Μην νομίζεται ότι είναι πολύ απλό να το πει κάποιος με
βεβαιότητά. Εάν έχει συμπτώματα, είναι αρκετά σοβαρά
να νοσηλευθεί νοουμένου ότι πρέπει να μεταφερθεί 200
χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του στην Αμμόχωστο; Εάν
κάποιος δεν θέλει να πάει, θα τον πάρουν με το ζόρι; 

Εάν από τα θετικά ύποπτα περιστατικά μερικές δεκάδες
χρειάζονται νοσηλεία τι θα γίνει;

Μπορεί το Νοσοκομείο αναφοράς στην Αμμόχωστο να
ανταπεξέλθει; Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα με
την κατάσταση όπως είναι τώρα.

Η απάντηση είναι μια. Να γίνει το νοσοκομείο Πάφου,
πλήρες νοσοκομείο αναφοράς για διάγνωση και θεραπεία
των ασθενών με κορωνοϊό για την καλύτερη αντιμετώπιση
του προβλήματος του κορωνοϊού τόσο στην Πάφο αλλά
και στην Κύπρο γενικότερα.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας
του Νοσοκομείου Πάφου 

ΑΠΟΨΗ

Του δρ 
ΑΝΤΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ι ατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα που θα
χρησιμοποιηθούν από τους επαγγελματίες
υγείας στα δημόσια Νοσηλευτήρια, με-

τέφερε από την Κίνα στην Κύπρο, ειδική
πτήση της αεροπορικής εταιρείας Αegean.
Το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος προσ-
γειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας λίγο
μετά τις οκτώ το βράδυ του Σαββάτου και
άρχισε αμέσως το ξεφόρτωμα του σε χώρο
στο παλιό αεροδρόμιο.
Συνολικά το αεροσκάφος μετέφερε επτά τό-
νους ιατρικό εξοπλισμό που παρήγγειλε πρό-
σφατα το υπουργείο Υγείας, δηλαδή χει-
ρουργικές μάσκες, στολές υψηλής προστα-
σίας, προστατευτικά γυαλιά και 12 αναπνευ-
στήρες.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι νέα
ποσότητα ιατρικού εξοπλισμού αναμένεται
να φτάσει από την Κίνα την ερχόμενη Πέμ-
πτη.
Σημειώνεται ότι η πτήση της Aegean από
την Κίνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τα Ελληνικά Πετρέλαια, με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να εκ-
φράζει ευχαριστίες προς τις δύο εταιρείες
για την ευγενή προσφορά τους προς τον κυ-
πριακό λαό. 

RCB BANK. Στο μεταξύ, η RCB Bank Ltd
προχώρησε στην αγορά 12 νέων αναπνευ-
στήρων για νοσοκομειακή χρήση από την
Κίνα, οι οποίοι παραδόθηκαν στους αντιπρο-

σώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Κίνα και τώρα βρίσκονται στην Κύπρο μέσω
της ειδικής πτήσης που διευθετήθηκε από
τις αρχές. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της
RCB, αν και οι αναπνευστήρες βρίσκονται
σε εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως,
η RCB, ως μια κυπριακή τράπεζα, έχει μερι-
μνήσει ώστε να εξασφαλιστεί ο τόσο ανα-
γκαίος αυτός νοσοκομειακός εξοπλισμός
προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητες

του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19.
Επιπρόσθετα, και σε συνεργασία με τις αρ-
μόδιες αρχές, η RCB Bank προχώρησε στην
αγορά ιατρικών ασπίδων προσώπου, οι οποίες
κατασκευάζονται στη Λεμεσό, έχοντας υπόψη
την ευημερία των ιατρικού προσωπικού που
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στα νοσοκο-
μεία της Κύπρου και αγωνίζεται για την αν-
τιμετώπιση του κορωνοϊού.

Θ ετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν
τρεις άνθρωποι που επέστρεψαν
στα κατεχόμενα από τη Βρετανία

και βρίσκονταν για 14 μέρες σε καραντίνα.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι "αρχές" αποφά-
σισαν την παράταση της καραντίνας για
άλλη μία μέρα για όλα τα μέλη της ομάδας.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, πρό-
κειται για τρία άτομα που περιλαμβάνονταν
στην ομάδα ατόμων που μετέβησαν στα
κατεχόμενα από τη Βρετανία με δύο ξεχω-
ριστές πτήσεις και κρατήθηκαν σε καραντίνα
σε τρία ξενοδοχεία. Ως εκ τούτου το "υπουρ-
γείο υγείας" ανακοίνωσε ότι όλη η ομάδα
θα παραμείνει σε καραντίνα για άλλη μια
μέρα και ακολούθως θα ανακοινωθούν πε-
ραιτέρω αποφάσεις.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ. Στο μεταξύ, τη λήψη
αυστηρότερων μέτρων για αποτροπή διά-
δοσης του κορωνοϊού στα κατεχόμενα ανα-
κοίνωσε η "κυβέρνηση". Βάσει των μέτρων
που έχουν αποφασιστεί, απαγορεύεται η
διακίνηση μεταξύ «επαρχιών». Ο περιορι-
σμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Απριλίου
και θα διαρκέσει για πέντε ημέρες. Ανα-
κοινώθηκε ακόμη ότι η έξοδος- είσοδος
ανάμεσα στην κατεχόμενη Λάπηθο, τη Βα-
σίλεια και Καραβά θα διενεργείται με «αστυ-
νομικό έλεγχο».

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ. Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε
ο παράνομος Μπαϊράκ, το «συμβούλιο
υπουργών» ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τα
μέτρα μερικού περιορισμού που λήφθηκαν

στις 22 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου
2020, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και
η απόφαση για απαγόρευση των ταξιδιών
ανάμεσα στις έξι επαρχίες στα κατεχόμενα
για πέντε ημέρες, με ισχύ από τις 6 Απριλίου
2020 η ώρα 00.00.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Το «συμβούλιο υπουργών»

εξαιρεί από τα μέτρα όλους τους εργαζό-
μενους σε ουσιώδεις υπηρεσίες ("δημόσιος
τομέας", "αστυνομία", πυροσβεστική, "πο-
λιτική άμυνα", «λειτουργοί υγείας και
άλλα») και υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα
των οποίων η εργασία εμπίπτει επίσης
στις ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως αναφέ-
ρεται.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

3 κρούσματα σε άτομα που βγήκαν από καραντίνα

Ήλθε ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα

4 Τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού στα κατεχόμενα ανακοίνωσε η
"κυβέρνηση". Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η διακίνηση μεταξύ «επαρχιών» για πέντε ημέρες
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBGIS

Έτοιμη για 
χαρτογράφηση του

COVID-19 στην Κύπρο

Τ έθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία
η πλατφόρμα WebGIS για την πα-
ρακολούθηση των κρουσμάτων

του COVID19 στην Κύπρο. Η υπηρεσία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
αποφάσεων από την Πολιτεία καθώς
και ως εργαλείο στο στάδιο της δειγ-
ματοληψίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το
Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ και
το έργο ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming
(https://excelsior2020.eu/) του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) της Σχολής
Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου, έχει ήδη θέσει σε λει-
τουργία από την 4/4/2020 σε δοκιμα-
στική φάση εξειδικευμένη πλατφόρμα
WebGIS για την παρακολούθηση των
κρουσμάτων του COVID19 στην Κύπρο.
«Το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’
έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πλατφόρμα
WebGIS για την παρακολούθηση της
εξέλιξης των παγκόσμιων κρουσμάτων
καθώς επίσης και εφαρμογή για τη χαρ-
τογράφηση της προέλευσης του COVID-
19», αναφέρεται.
Σημειώνεται ότι εφόσον του παραχω-
ρηθούν δεδομένα από τις αρμόδιες αρ-
χές, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’
δύναται να υλοποιήσει τα εξής: Χαρτο-
γράφηση της πορείας εξάπλωσης καθώς
και την καταγραφή περιοχών υψηλής
επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο.
Εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής
των κρουσμάτων και επαφών. Απεικό-
νιση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων/
επαφών. Δημιουργία θεματικών χαρτών
ή γεωπύλης για την απεικόνιση της δια-
σποράς των κρουσμάτων. Κατάταξη πε-
ριοχών με βάση την επικινδυνότητα
τους (π.χ. ανά επαρχία ή δήμο ή κοινό-
τητα ή περιοχή).
Το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’
βρίσκεται πανέτοιμο στη διάθεση της
Πολιτείας για περαιτέρω συνεργασία
με τις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμό-
διες αρχές, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΤΑΝ

Γ υναίκα καρκινοπαθής δεν έχει που να
νοσηλευτεί στις δύσκολες ημέρες της
πανδημίας στην Πάφο, δηλώνει η αδελ-

φή της και απευθύνει έκκληση για διευθέ-
τηση της νοσηλείας  της. Συγκεκριμένα, η
αδερφή της 51χρονης καρκινοπαθούς μίλησε
στο ΚΥΠΕ με φωνή απόγνωσης, λέγοντας
ότι δεν την δέχεται κανείς, λόγω της κατά-
στασης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η αδερφή της 51χρονης, ανέφερε πως η
αδερφή της, εισήχθη στο νοσοκομείο Πάφου
και στη συνέχεια στο Hospis που στεγάζεται
σε Ιδιωτική Κλινική, όταν επιδεινώθηκε  η
κατάστασή της  λόγω και του προβλήματος
υγείας της.
Όπως είπε, επειδή το Hospis δεν δέχεται
άλλους ασθενείς και θα κλείσει λόγω της
πανδημίας θα  πρέπει η αδερφή της να
πάρει εξιτήριο μέχρι σήμερα Δευτέρα 6
Απριλίου. Η 51χρονη υποβλήθηκε επίσης

σε δειγματοληψία για τον κορωνοϊό και τα
αποτελέσματα θα της ανακοινωθούν σε 48
ώρες.
Ακολούθως αναφέρθηκε και στην κατοικία
της 51χρονης που βρίσκεται σε άθλια κα-
τάσταση  με ετοιμόρροπη στέγη και διαρροή
νερού σε χωριό της Επαρχίας Πάφου.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Άριστος Γεωρ-
γίου, Medical Director του Hospis που το
φιλοξενεί η Κλινική “Άγιος Γεώργιος” στην
Πάφο, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της
51χρονης, σημειώνοντας πως το Hospis
κλείνει για δύο λόγους. Συγκεκριμένα ση-
μείωσε πως η λειτουργία του Hospis στηρί-
ζεται από τα εμπορικά καταστήματα που
αυτή την περίοδο είναι κλειστά και δεύτερον
επειδή ασθενής εντοπίστηκε ως επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα κορωνοϊού.  Ως εκ τούτου
συνέχισε, τα άτομα που φιλοξενούνταν στο
Hospis  πρέπει να τεθούν σε αυτοπεριορισμό

με εντολή του υπουργείου Υγείας. 
Για το θέμα της 51χρονης ενημερώθηκε
από τον δρ Ιωσήφ Μουτήρη, τόσο ο υπουρ-
γός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου όσο και
ο Γενικός Εκτελεστικός του ΟΚΥπΥ Χρίστης
Λοϊζίδης. Ο Υπουργός και ο κ. Λοϊζίδης επέ-
δειξαν άμεσο ενδιαφέρον, όπως ανέφερε
η διεύθυνση του κρατικού νοσηλευτηρίου.
Ο δρ Ιωσήφ Μουτήρης επισκέφτηκε την
51χρονη και κατέστησε σαφές, πως το θέμα
της θα αντιμετωπιστεί στην ανθρώπινη του
διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικό-
τερες συνθήκες διαβίωσης της ασθενούς.
Όπως ανέφερε, αναμένεται το αποτέλεσμα
του σχετικού τεστ για τον κορωνοϊό, στο
οποίο υποβλήθηκε και ανάλογα με το απο-
τέλεσμα γίνονται σκέψεις για τη μεταφορά
της ασθενούς στην Ογκολογική Κλινική του
ΓΝ Λεμεσού για τη συνέχιση της νοσηλείας
της.

Καρκινοπαθής,  δεν έχει που να νοσηλευτεί

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τ ο υφυπουργείο Καινοτομίας και το Κέντρο
Αριστείας RISE καλούν τους πολίτες να
κατεβάσουν στα κινητά τους την εφαρμογή

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER)  για περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Όπως αναφέρεται
σε δελτίο Τύπου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα
του υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής, το Κέντρο Αριστείας στην
Έρευνα και Καινοτομία RISE - Research Centre
on Interactive Media, Smart Systems and Emerg-
ing Technologies -  έχει αναπτύξει την εφαρμογή
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) για κινητές συσκευές.
H εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να
συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα
μας.
Το Υφυπουργείο στο πλαίσιο της στενής συνερ-
γασίας του με το Κέντρο Αριστείας RISE για ψη-
φιακές λύσεις που θα βοηθήσουν στον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, στηρίζει
και προωθεί την ευρεία χρήση της εφαρμογής.
Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός  Κυριάκος Κόκκινος
ευχαρίστησε το Κέντρο Αριστείας RISE τόσο για
τη συνεργασία για την ανάπτυξη της εφαρμογής,
όσο και για τη διευρυμένη συνεργασία για την
ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος καινοτόμων
τεχνολογικών λύσεων προς αντιμετώπιση της
κρίσης. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αντίστοιχα, ο
καθηγητής Γιώργος Χρυσάνθου, Διευθυντής
Έρευνας του Κέντρου Αριστείας RISE, δήλωσε
ότι αυτή είναι η στιγμή για να χρησιμοποιηθεί
με ταχύτητα η δύναμη της έρευνας και τεχνο-
λογίας στην υπηρεσία της κοινωνίας και ότι οι
ερευνητές του RISE εντατικοποιούν τις προσπά-
θειές τους για να συνδράμουν. Πρόσθεσε επίσης
ότι το RISE υποστηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες
για την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν
και προκύπτουν από την εξάπλωση του ιού

COVID-19 σε διάφορα επίπεδα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ. Κύριος στόχος της εφαρ-
μογής ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) είναι η αναχαίτιση
της επιδημίας COVID-19, η οποία απαιτεί ταχεία
αναγνώριση ατόμων που είχαν έρθει σε επαφή
με άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό, κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Με
τον έλεγχο των διαδρομών εντοπισμού του χρή-
στη, εντοπίζονται οι τοποθεσίες που έχει επι-
σκεφτεί ο διαγνωσμένος φορέας και επιτρέπει
έγκαιρη παρέμβαση, όπως ενδεχομένως εκκέ-
νωση για ορισμένο χρονικό διάστημα και απο-
λύμανση κάποιων χώρων. Επιπλέον, διευκολύ-
νεται η ιχνηλάτηση πολιτών που βρίσκονταν
κοντά στον διαγνωσμένο φορέα. Η χρήση της
εφαρμογής μπορεί να μειώσει την περαιτέρω
εξάπλωση της μολυσματικής νόσου. Η πρώτη
πιλοτική έκδοση της εφαρμογής για κινητά στο-
χεύει κυρίως σε άτομα των οποίων η φύση ερ-
γασίας δεν επιτρέπει τον κατ’ οίκον περιορισμό
τους, όπως γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς,
πυροσβέστες, δυνάμεις ασφαλείας και άλλους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ. Το σκέλος της εφαρμογής που
αφορά στην καταγραφή τοποθεσίας είναι εθε-
λοντικό και τα δεδομένα που καταγράφονται
ανήκουν αποκλειστικά στον χρήστη. Mόνο ο
χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τα
δεδομένα παραμένουν αποκλειστικά στη συ-
σκευή του. Κάθε διαγνωσμένος φορέας, εάν το
θελήσει και μόνο, μπορεί να μοιραστεί τις πλη-

ροφορίες τοποθεσίας στις οποίες βρισκόταν τις
τελευταίες 2 βδομάδες με τους επιδημιολόγους
του κράτους, για διευκόλυνση του περιορισμού
της πανδημίας. Το υφυπουργείο Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το RISE
καλούν όλους των οποίων η φύση εργασίας δεν
επιτρέπει τον κατ’ οίκον περιορισμό τους, αλλά
και όλους τους πολίτες να συμβάλουν στην προ-
σπάθεια για αναχαίτιση της εξάπλωσης του
COVID-19 στη χώρα μας, εγκαθιστώντας την
εφαρμογή στο κινητό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες
και λήψη της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://covid-19.rise.org.cy/# . Η εφαρμογή είναι
διαθέσιμη σε λειτουργικό Android, ενώ η έκδοση
σε iOS, έχει πάρει σειρά προτεραιότητας και
θα αναρτηθεί στο AppStore. Η εφαρμογή ΙΧΝΗ-
ΛΑΤΗΣ (COVTRACER) βασίζεται στην τεχνολογία
Safepaths του Massachusetts Institute of Tech-
nology (ΜΙΤ), η οποία λαμβάνοντας δεδομένα
από συστήματα εντοπισμού GPS, μπορεί να εν-
τοπίσει τη διαδρομή ενός ατόμου κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας.

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Περαιτέρω, ήδη βρί-
σκονται σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολό-
γησης 3 νέες υπηρεσίες, σε συνεργασία με για-
τρούς και επιδημιολόγους του κράτους, οι οποίες
αναμένεται να συμπεριληφθούν σε επόμενη
έκδοση της εφαρμογής.

Ιχνηλάτηση επαφών, μέσω εφαρμογής στα κινητά  

ΟΚΥΠΥ

Οι γιατροί δεν αρνούνται 
να στελεχώσουν 

το ΤΑΕΠ Αμμοχώστου

Α ναληθή είναι δημοσιεύματα που αναφέρονται σε
ανοιχτό μέτωπο μεταξύ των κυβερνητικών ιατρών
και του ΟΚΥπΥ, λόγω άρνησης ιατρών να στελεχώσουν

το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Αμμοχώστου, αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Αντίθετα, σημειώνει, "ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας, μέσω του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή Χρίστη
Λοϊζίδη, θέλει να ευχαριστήσει τους εν λόγω ιατρούς που
αποδέχθηκαν την ανάληψη των ειδικών καθηκόντων τους
για να στελεχώσουν το νευραλγικό Τμήμα Ατυχημάτων και
Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αμμοχώστου".
Ο ΟΚΥπΥ ευχαριστεί, επίσης, "την ΠΑΣΥΚΙ και την ΠΑΣΥΔΥ,
για τη στήριξη που δίνουν στον Οργανισμό αυτές τις δύσκολες
ώρες στον αγώνα ενάντια στον κορωνοϊό".

4 Με τον έλεγχο των διαδρομών
εντοπισμού του χρήστη,
εντοπίζονται οι τοποθεσίες που
έχει επισκεφτεί ο διαγνωσμένος
φορέας και επιτρέπει έγκαιρη
παρέμβαση. Επιπλέον,
διευκολύνεται η ιχνηλάτηση
πολιτών που βρίσκονταν κοντά
στον διαγνωσμένο φορέα



ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ:
«Ανεύθυνη και όχι
παράνομη η μετάθεση
του εσπερινού από τη
Μητρόπολη Λεμεσού».

Και φυσικά, στην Κύπρο η ανευθυνότητα πάει
μούχτιν. 
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ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ:
«Όπως έχουν ανέβει τα
κρούσματα του
κορωνοϊού, θα
κατέβουν».

Ξέρουμε πολλά πράματα που ανεβαίνουν τζι’
ύστερα κατεβαίνουν, αλλά ξέρει το τζι’ ο
κορωνοϊός; 

ΖΟΖΕΠ ΜΠΟΡΕΛ: «Με
τον φίλο μου τον
υπουργό Τσαβούσογλου
έχω συχνή επαφή».

Πόθεν φτάνει τούτος; Εν χωρκανός του
Ντάουνερ ή του Έσπεν Μπαρθ Άιντα;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς και οι φτανοί 
Το 2015, παρότρυνε τους ηγέτες παγκοσμίως
σε μια ομιλία του στο TED να προετοιμαστούν
για μια πανδημία με τον ίδιο τρόπο που προ-
ετοιμάζονται για ενδεχόμενο πολέμου, με
προσομοιώσεις που θα έδειχναν τα κενά στο
σύστημα. Ποιος; Ο γνωστός Μπιλ Γκέιτς. «Όπως
είδαμε φέτος, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο.
Ακόμη πιστεύω πάντως ότι εάν λάβουμε τις
σωστές αποφάσεις τώρα, είμαστε ενημερω-
μένοι από τους επιστήμονες, με βάση τα στοι-
χεία και την εμπειρία των ειδικών της υγείας,
μπορούμε να σώσουμε ζωές και ο κόσμος να
γυρίσει στη δουλειά», έγραψε.

Σε άρθρο του εισηγείται την έγκαιρη δημιουργία
εργοστασίων κατασκευής του εμβολίου για
τον κορωνοϊό, πολύ πριν ανακαλυφθεί το εμ-
βόλιο, καθώς όπως, όταν θα ανακαλυφθεί, σε
18 ίσως μήνες, τα υφιστάμενα εργοστάσια
δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το
συντομότερο δυνατόν τις παγκόσμιες ανάγκες
και θα χάνονται άδικα εκατομμύρια ζωές,
ιδίως σε χώρες του τρίτου κόσμου. 

Είναι ο ίδιος ο Μπιλ Γκέιτς, που διάφοροι
φτανοί στην Κύπρο και αλλού, θεωρούν ότι
δημιούργησε τον ιό για να μας τη φέρει…
εμάς τους σπουδαίους.

Με τη σειρά 
Σύμφωνα με τον διευθυντή Δημόσιας Υγείας
της πόλης του Λίβερπουλ, Μάθιου Άστον, ο
αγώνας Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (με
54.000 θεατές) για το Champions League ήταν
μια από τις βασικές αιτίες της εξάπλωσης του
Covid-19 στην πόλη. «Δεν ήταν η σωστή από-
φαση να γίνει το ματς. Ο κόσμος δεν παίρνει
με πρόθεση κακές αποφάσεις, ίσως η κυβέρ-

νηση δεν κατάλαβε αρκετά νωρίς τη σοβαρό-
τητα της κατάστασης». Από την πλευρά του ο
Γκάρι Λίνεκερ δήλωσε σοκαρισμένος: «Είδαμε
τι έγινε στην Ιταλία από το ματς της Αταλάντα
με τη Βαλένθια, και τι στην Ισπανία από τη ρε-

βάνς. Αν έγινε το ίδιο και στο Λίβερπουλ
κάποιοι είναι υπεύθυνοι που επέτρεψαν τη
διεξαγωγή του αγώνα».

Ο Μπόρις Τζόνσον, που νομίζει ότι την γλύτωσε
με την αλλαγή της πολιτικής του, μόλις περάσει
η μπόρα θα το καταλάβει. Και αυτός και όλες
οι κυβερνήσεις που ολιγώρησαν οδηγώντας
χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο. Με τη σειρά
τα πράγματα.

Πρώτα με σύνεση

Π ρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πακέτο
στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση
απορροφά πολύτιμους δημοσιονομι-

κούς πόρους. Η λελογισμένη δημοσιονομική
πειθαρχία και τα πλεονάσματα των προηγού-
μενων χρόνων δημιούργησαν επαρκή αποθέ-
ματα διαθέσιμων για τη λήψη των συγκεκρι-
μένων μέτρων, ωστόσο, τονίζει σε μια απολύτως
ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στη χθεσινή
«Αλήθεια» ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος,
Παύλος Ιωάννου,  τα αποθέματα αυτά δεν
είναι ανεξάντλητα. Βεβαίως και θα μπορούσαν
να ληφθούν και άλλα μέτρα και μάλιστα να
διευρυνθεί η χρονική διάρκεια των όσων λή-
φθηκαν, αλλά όπως πολύ ορθά υποδεικνύει ο
Επίτροπος, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να επιβαρύνουμε υπερβολικά και πέραν του
δέοντος τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας
διότι θα δημιουργήσουμε τεράστιους κινδύνους
δημοσιονομικής εκτροπής. Σημαντικό χαρα-
κτηριστικό των εν λόγω κινδύνων, είναι το γε-
γονός ότι σχετίζονται και με την αξιολόγηση
του αξιόχρεου της οικονομίας μας. Το διατυ-
πώνει απλά και ευθαρσώς ο κ. Ιωάννου: Δεν
επιτρέπεται να χρεοκοπήσει η Κυπριακή Δη-
μοκρατία.

Η διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία,
συνολικού ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ,
είναι, κάτω από τις περιστάσεις, σημαντική
ενίσχυση της ενεργούς ζήτησης. Συνάμα, όμως,
καθίσταται και εργαλείο προστασίας της λει-
τουργησιμότητας επιχειρήσεων και αυτοερ-
γοδοτουμένων. Όπως επισημαίνεται, σε σχέση
και με τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βου-
λή, ότι η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης θα
πρέπει να γίνεται με κριτήριο, μόνο, το δημόσιο
συμφέρον. Χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και
μακριά από λαϊκιστικές σοφιστείες και με σύ-
νεση. Η παρέμβαση του Χρηματοοικονομικού
Επιτρόπου, θα πρέπει να εκτιμηθεί σωστά και
καθολικά. Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του
αποδείχτηκαν σώφρονες και βοηθητικές. 

Η πρώτη γραμμή πάσχει;

Δ εν υπάρχει άνθρωπος που να μην εκτι-
μά, να μην συγκινείται και να μην συμ-
παραστέκεται με ειλικρίνεια στους αν-

θρώπους της πρώτης γραμμής του πολέμου
κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Δεν αμ-
φισβητεί κανείς την προσφορά των επαγγελ-
ματιών της υγείας και το ρίσκο που παίρνουν
ερχόμενοι απέναντι στη διαχείριση του αόρατου
αυτού εχθρού, όπως κοινώς έχει γίνει αποδεχτό
παγκοσμίως. Μας προβληματίζει, όμως, το
ποσοστό κρουσμάτων κορωνοϊού στο χώρο
της υγείας. Το 25% κρουσμάτων του ιού στην
Κύπρο αφορά επαγγελματίες υγείας, εξασφα-
λίζοντας στη χώρα μια παγκόσμια και θλιβερή
πρωτιά. Πώς να ερμηνευτεί αυτό το «προνόμιο»;
Ηρωισμός, υπερβάλλουσα αυταπάρνηση, επι-
πολαιότητα, άγνοια, έλλειψη μέτρων και μέσων
προστασίας, κακή διοίκηση; Ότι και να συμ-
βαίνει, το φαινόμενο θα πρέπει να απασχολήσει
σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, τις αρμόδιες
αρχές και τους ίδιους τους ανθρώπους της
υγείας και να τους αφυπνίσει. Να ληφθούν
άμεσα μέτρα, να βελτιωθούν συμπεριφορές
και να αναβαθμιστούν διαχειρίσεις. Αυτές τις
δύσκολες καταστάσεις, οι πρώτοι που θα
πρέπει να προστατευθούν είναι οι επαγγελ-
ματίες υγείας, για να είναι σε θέση να προ-
στατεύσουν εκείνοι εμάς, τους απλούς και
άσχετους περί των θεμάτων υγείας πολίτες. 

» Απορίες 
Απορία πρώτη: Θα υπάρξει, άραγε, και
κανένα τραπεζικό πατατράκ;
Απορία δεύτερη: Οι απολύσεις θα συνο-
δεύονται και από περικοπές ή θα σερβί-
ρονται μόνες τους;
Απορία τρίτη: Γιατί στα χρηματιστήρια
του κόσμου δεν κινείται φύλλο;
Απορία τέταρτη: Θα βρούμε, κάποτε, τα
πόδια μας ή θα πηγαίνουμε μονίμως κου-
τσά στραβά;
Απορία πέμπτη: Άμα παίρνουν τέτοιες
αμοιβές οι ποδοσφαιριστές, τι θα έπρεπε
να παίρνουν οι επιστήμονες;
Απορία έκτη: Όλοι αυτοί οι κουτσοί και
οι στραβοί που πάνε στον Άγιο Παντελε-
ήμονα γνωρίζουν κάτι ή απλώς ξεφουρ-
νίζουν ό,τι τους καπνίσει.

ΔΟΥΡΕΙΟΣ              ΤΥΠΟΣ
Εφκάλαν τα πόθκια μας
νερόν που το πολλύν

παρπάτημα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουλάχιστον για την ώρα, μια από τις
χρησιμότερες ανακαλύψεις του αν-
θρώπου. Το γάντι, το τόσο περιφρο-
νημένο, αποτελεί όπλο στα χέρια μας,
κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κι εμείς
που, κάποτε, νομίζαμε ότι η χρησιμό-
τερη ανακάλυψη ήταν ο τροχός, το
ρεύμα, το κινητό. Πάει, χάνονται όλες
οι αρχικές μας πεποιθήσεις. Άστε που
και οι έννοιες πια δεν έχουν το γνωστό,
το παραδοσιακό, περιεχόμενο.

Πρώτη και καλύτερη 
Δεν θα ήταν προτιμότερο, ρωτά η «Χα-
ραυγή», ακόμη και την υστάτη, η κυ-
βέρνηση να λάβει συμβουλές και βοή-
θεια από πιο προηγμένα κράτη από
το δικό μας, όπως για παράδειγμα η
Κίνα και η Ρωσία, που όπως αποδει-
κνύεται τα κατάφεραν καλύτερα από
τα δυτικά κράτη;

Καλή ιδέα, αλλά δεν χρειάζεται η κυ-
βέρνηση να λάβει συμβουλές και βοή-
θεια από τα προηγμένα κράτη της
Κίνας και της Ρωσίας. Απλώς να κρύβει
τους αριθμούς, να υποβαθμίζει την
πανδημία και να δηλώνει καθαρή…
και καθάρισε. Εύκολα πράγματα. Να
ανακοινώσει 50 κρούσματα και ένα
θάνατο και καταταγεί η πρώτη και κα-
λύτερη η Κύπρος.

Το γάντι
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Θυμάστε; (1)
Που σε κάθε γωνιά υπήρχε
τραπεζικό υποκατάστημα;

Θυμάστε; (2)
Που η Ντόρα Μπακογιάννη
ήταν υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας;

Θυμάστε; (3)
Που ο Πάνος Καμμένος θα
έμπαινε σε 24 ώρες στα Σκό-
πια;

Θυμάστε; (4)
Που πανηγυρίζαμε στους δρό-
μους επειδή οι βουλευτές εί-
παν όχι στο πρώτο, ας το ονο-
μάσουμε έτσι, κούρεμα;

Θυμάστε; (5)
Που στα κουρεία γινόταν πα-
τείς με, πατώ σε;

Θυμάστε; (6)
Που βλέπαμε στην τηλεόραση
τη σειρά Πέιτον Πλέις;

Θυμάστε; (7)
Που ο Ντόναλντ Τραμπ θα
έλυνε δίκαια το κυπριακό;

Θυμάστε; (8)
Που το Δημοκρατικό Κόμμα
αγωνιζόταν υπέρ των καλώς
νοουμένων συμφερόντων του
τόπου;

Θυμάστε; (9)
Που αρχηγός του ΑΠΟΕΛ και
της Εθνικής Κύπρου ήταν ο
Στεφανής;

Θυμάστε; (10)
Που οι άνθρωποι περπατού-
σαν ο ένας κοντά στον άλλο;

Τι γίνεται με τις κυρώσεις 
εις βάρος της Τουρκίας;
Πρόεδρος Αναστασιάδης: "Αναστέλλονται".
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: "Τέτοιες ώρες, τέτοια
λόγια".
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος: "Σώσον Κύριε τον
λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου".
Αβέρωφ Νεοφύτου: "Κάθε πράγμα στον καιρό
του".
Νίκος Τορναρίτης: "Κι ο κολιός τον Αύγουστο".
Άντρος Κυπριανού: "Από την πόλη έρχομαι".
Στέφανος Στεφάνου: "Και στην κορφή κανέλα".
Νικόλας Παπαδόπουλος: "Τώρα είναι η ώρα να
της σφίξουμε κι άλλο τα λουριά".
Ελένη Θεοχάρους: "Του Έλληνος ο τράχηλος,
Τούρκον δεν υποφέρει".
Μαρίνος Σιζόπουλος: "Άστε να δούμε πρώτα τι
θα γίνει με τον Παπαδάκη".
Δημήτρης Παπαδάκης: "Άστε να δούμε πρώτα τι
θα γίνει με τον Σιζόπουλο".

Γιώργος Λιλλήκας: "Θα ξέρω μόλις συνέλθει η
Μεγάλη Σύγκλητος της Συμμαχίας".
Γιώργος Περδίκης: "Να επιβάλουν εμπάργκο στα
φάρμακα".

Καλή ιδέα 
Με τη φράση «δεν είναι αστείο αυτό» ο «υπεξ»
Κουντρέτ Όζερσαϊ σε ανάρτησή του στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε ότι διαπιστώ-
θηκε πως κάποια άτομα που διαγνώστηκαν
θετικά στον κορωνοϊό δίδουν εσκεμμένα λαν-
θασμένες πληροφορίες και αποκρύβουν τις
επαφές που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Για
το θέμα αυτό, έγραψε, συνομίλησε με τον «γε-
νικό εισαγγελέα» και συμφωνήθηκε αυτά τα
άτομα να διώκονται ποινικά και ήδη υποβλήθηκαν
εναντίον τους σχετικές μηνύσεις.
Πρόκειται για καλή ιδέα. Μήπως να την εφαρ-
μόσουμε κι εμείς που είμαστε κανονικό κράτος
με αναγνωρισμένη κρατική οντότητα;

Η απληστία
γαρ...
Δεν είναι καιρός για φιλο-
σοφικές και για ιδεολογι-
κές αναλύσεις αλλά, εάν
δεχτούμε, υποθετικά πως
υπάρχει και ένα είδος τι-
μωρίας πίσω από την προ-
έλαση του ιού, τότε πλη-
ρώνουμε, μεταξύ άλλων,
και την απληστία μας.
Σκεφτείτε για λίγο πώς
ζούσαν οι γονείς μας και,
ιδίως, οι παππούδες μας:
λιτά και σπαρτιατικά. Δεν
λέμε πως έπρεπε να μεί-
νουμε στις ελιές και στο
ψωμί, ούτε πως έπρεπε
να συνεχίσουμε να κατοι-
κούμε σε σπίτια όπου η
κουζίνα ήταν και μπάνιο
και υπνοδωμάτιο αλλά ξε-
περάσαμε, τελικά, κάθε
όριο. Και, κακά τα ψέμα-
τα, μωραίνει Κύριος ους
βούλεται απωλέσαι.

Στη Συρία 

» ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ:

Ο πόλεμος στη Συρία σκότωσε 103 αμάχους
τον Μάρτιο, ο μικρότερος αριθμός μηνιαίων
θανάτων από την έναρξη του πολέμου στη

χώρα το
2011,  ανέφερε
την Τετάρτη το
Συριακό Παρα-
τηρητήριο Αν-
θρωπίνων Δι-
κ α ι ω μ ά τ ω ν .
Σύμφωνα με το
Παρατηρητή-
ριο,  51 άτομα
έχασαν τη ζωή

τους σε βομβιστικές επιθέσεις και αεροπο-
ρικές επιδρομές από τις δυνάμεις του συ-
ριακού καθεστώτος,  ενώ τα άλλα θύματα
σκοτώθηκαν από εκρήξεις ναρκών που είχαν
τοποθετήσει στο παρελθόν ή από «ανθρω-
ποκτονίες» που διαπράχθηκαν για διάφορους
λόγους.
Για να συμβεί, λοιπόν, αυτό χρειάστηκε να
αναλάβει τη διαδικασία των θανάτων ο κο-
ρωνοϊός.

Η λάμπα που μου άλλαξε τα φώτα
Στον διάδρομο του σπιτιού μου υπάρχουν δύο λάμπες. Εκ

πρώτης όψεως, μοιάζουν με δύο σταγόνες νερό. Εκ δευ-
τέρας, όμως, όψεως, άμα διαθέτεις βλέμμα γερακιού,
μπορείς να διακρίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τις δύο
λάμπες. Πρώτα, φυσικά, πρέπει να κατεβάσεις τον δια-
κόπτη διότι, με ανεβασμένο τον διακόπτη, δεν μπορείς
να αντιληφθείς τι συμβαίνει, ακόμα κι αν είσαι η Λίτσα
Πατέρα η οποία, ωσαννά εν τοις Υψίστοις, γνωρίζει πότε
πρέπει να ξανοιγόμαστε στον ερωτικό τομέα, πότε πρέ-
πει να αγοράζουμε γην και πότε πρέπει να αγοράζουμε
γην και ύδωρ! Για να μην σας ζαλίζω περισσότερο, σας
αρκούν οι υπόλοιπες ζαλάδες με αυτό το αναθεματισμέ-
νο το ζόμπι που μας μαύρισε το συκώτι, όταν ο διακό-
πτης είναι κατεβασμένος η μία λάμπα δεν ανάβει. 

Για να μην σας παραπλανώ ούτε χρονολογικά, η εν λόγω
λάμπα που, ειρήσθω εν παρόδω, ανάβει τα λαμπάκια
μου, έχει καεί το 2010. Πριν από δέκα ακριβώς χρόνια
και, έκτοτε, παραμένει έτσι: σαν ορφανή κοπελίτσα. Σαν
Μάρθα Βούρτση που ψάχνει για τους γονείς της.

Θα με ρωτήσετε, γιατί δεν την αλλάζω. Μα πρώτα απ' όλα,

επειδή, ως διανοούμενος που είμαι, δεν επιτρέπεται να
αλλάζω λάμπες. Έπειτα, είναι και κάτι άλλο: για να αλλά-
ξω τη λάμπα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσω σκάλα, για
να χρησιμοποιήσω σκάλα χρειάζεται να χρησιμοποιήσω
σκαλιά και εγώ, είναι τοις πάσιν γνωστό, υποφέρω από
υψοφοβία. Δοκίμασα κατά καιρούς, ειδικά σε προεκλο-
γικές εποχές, να ζητήσω από τον Αβέρωφ Νεοφύτου,
τον Άντρο Κυπριανού, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και άλ-
λους πολιτικούς αρχηγούς να την αλλάξουν, ή έστω να
αναθέσουν σε κάποιο υπάλληλο την αντικατάστασή της,
αν και ο μοναδικός που θα ερχόταν αυτοπροσώπως,
βάζω στοίχημα, είναι ο Περδίκης αλλά, τελικά, σκεφτό-
μουνα ότι θα πουλούσα την ψήφο μου και, έτσι, άλλαζα
σχέδια. 

Σήμερα, όμως, δηλαδή όταν θα επιτραπεί, ξανά, η ελεύθε-
ρη διακίνηση και τα σπίτια μας θα πάψουν να είναι οχυ-
ρά, με αντιαρματικές τάφρους μπροστά, παρακαλώ κά-
ποιον από εσάς να αντικαταστήσει την καμένη λάμπα
του διαδρόμου. Μια λάμπα που, θα το έχετε πάρει ήδη
μυρωδιά, μου άλλαξε τα φώτα.

Στα πλαίσια της εύρυθ-
μης λειτουργίας και

προβολής της Αγοράς
του Καταναλωτή, μίας
από τις σημαντικότε-

ρες αγορές τροφίμων
της Αττικής, σηματοδο-

τήθηκαν οι οδεύσεις
από τις κύριες οδούς

που κατευθύνονται
προς την Κεντρική Λα-
χαναγορά, στον Αγ. Ι.
Ρέντη. Οι πινακίδες,

που διευκολύνουν
τους καταναλωτές να

σταθμεύσουν τα ΙΧ
οχήματα στο ανοιχτό

πάρκινγκ της Αγοράς,
τοποθετήθηκαν περι-

μετρικά.
Ρε παιδιά; Είμαστε σί-

γουροι ότι στην Ελλάδα
παν καλά τα πράγματα,

οι αριθμοί του κορω-
νοϊού έχουν θετικό

πρόσημο και οι Έλλη-
νες τηρούν αυστηρά τα

περιοριστικά μέτρα.
Δείτε τις φωτογραφίες

και πείτε μας.

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ***Πιέζω πολύ τον εαυτό μου, κυρίες και κύρι-
οι.

***Σε σημείο που αυτή δεν είναι, πια, πίεση. Εί-
ναι συμπίεση.

***Λες και είμαι πουκάμισο κάτω από την πρέ-
σα του σιδερώματος.

***Καταλαβαίνω, βέβαια, πως στη βράση κολ-
λάει το σίδερο αλλά...

***Υποψιάζομαι πως υπάρχει ακόμα δρόμος για
να φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσά-
λι.

***Εγώ, πάντως, ήμουν κουνούπι, παιδιόθεν.
***Κώνωψ ο ανωφελής. Έτσι με αποκαλούσε ο

δάσκαλος και τα παιδιά, στην τάξη, ξέσπαγαν
σε γέλια.

***Επιπροσθέτως, ο φόβος περιορίζει την ορα-
τότητά μου. Καθώς, λοιπόν, ανήκω στη σχολή
του Γκαίτε ο οποίος, καθώς ξεψυχούσε, είπε
το περίφημο...

***Φως, περισσότερο φως...
***Κάνω έκκληση στον Ύψιστο, εάν μη τι άλλο,

να ανάψει τους προβολείς.
***Ή τουλάχιστον ένα φακό.
***Προτού γίνει καμιά ανεπανόρθωτη στραβή.

ΚΟΥΝ

»
Τ
Ο

Α
Κ
Ο
Ν
Ι
Ζ
Ε
Ι
Ν

Οδυσσέας

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ

Να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα ν' ανταμώνουμε
και να ξεφαντώνουμε
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η εφαρμογή γενικών μο-
ρατόριουμ δεν συνιστά
αναδιάρθρωση δανείου

και ως εκ τούτου δεν απαιτείται
από τις τράπεζες η διενέργεια
αξιολόγησης του ενδεχομένου
μείωσης της καθαρής παρούσας
αξίας δανειακών διευκολύνσεων
που εμπίπτουν στις πρόνοιες γε-
νικών αναστολών δόσεων, ανα-
φέρει νέα εγκύκλιος της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Κύπρου. Στην
ουσία η εγκύκλιος αυτή δίνει το
πράσινο φως στις τράπεζες να
μην προχωρήσουν σε ανατοκι-
σμό, κατόπιν των νέων κατευ-
θυντήριων γραμμών που εξέδω-
σε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ) στις 2 Απριλίου.

ΕΑΤ. Η ΚΤΚ εξέδωσε νέα εγκύκλιο
προς τις τράπεζες, κατόπιν δη-
μοσίευσης νέων κατευθυντήριων
γραμμών από την ΕΑΤ για τις νο-
μοθετικές και μη νομοθετικές
αναστολές δόσεων εν μέσω της
κρίσης που προκαλεί η πανδημία
του κορωνοϊού. Σημειώνει ακόμη
ότι η ΚΤΚ «τις τελευταίες μέρες
είχε λάβει απευθείας από την
ΕΑΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μη-
χανισμό διευκρινίσεις σε σημαν-
τικά ερωτήματα που αφορούν
τον προληπτικό χειρισμό γενικών
μορατόριουμ».

ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ. «Η εφαρμογή
γενικών μορατόριουμ δεν συνι-
στά μέτρο αναδιάρθρωσης. Ως
εκ τούτου, δεν απαιτείται από
τα πιστωτικά ιδρύματα η διενέρ-
γεια αξιολόγησης του ενδεχο-
μένου μείωσης της καθαρής πα-

ρούσας αξίας των πιστωτικών
διευκολύνσεων που εμπίπτουν
των προνοιών των γενικών μο-
ρατόριουμ (Diminished Financial
Obligation Test) για σκοπούς
αναγνώρισης νέων ενδεχόμενων
αθετήσεων», αναφέρει η εγκύ-
κλιος της ΚΤΚ.

ΖΗΜΙΑ. Η ΚΤΚ σημειώνει ωστόσο
ότι η αξιολόγηση οποιασδήποτε
οικονομικής ζημιάς θα συνεχίσει
να γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα για σκοπούς παρακολού-
θησης του πιστωτικού κινδύνου
που πηγάζει από τις εν λόγω πι-
στωτικές διευκολύνσεις, αλλά
και για σκοπούς χρηματοοικο-
νομικής αναφοράς. «Ως εκ τού-
του, ενδεχόμενη οικονομική ζη-

μιά που πιθανόν να υποστούν
τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της
περιόδου αναστολής των δόσεων
εξαιρείται της αξιολόγησης που
προνοείται από το άρθρο του
Κανονισμού 575/2013 αναφο-
ρικά με την αναγνώριση αθετή-
σεων νοουμένου ότι πηγάζει από
τις πρόνοιες που περιλαμβάνον-
ται από το γενικό μορατόριουμ»,
αναφέρει η ΚΤΚ

ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ, η ΚΤΚ επι-
σημαίνει ότι για να ισχύσει η εν
λόγω εξαίρεση, οι υπό αναφορά
πρόνοιες πρέπει να εφαρμο-
στούν ομοιόμορφα σε όλους
τους δικαιούχους των ωφελη-
μάτων που εμπίπτουν των εκτά-
κτων μέτρων αναστολής δόσεων.

«Συναφώς τα πιστωτικά ιδρύματα
δύνανται να αναθεωρήσουν την
τιμολογιακή τους πολιτική που
θα εφαρμοστεί εντός της περιό-
δου των εκτάκτων μέτρων ανα-
στολής των δόσεων», προσθέτει
η ΚΤΚ.
Τονίζει, τέλος, ότι ως μέρος της
πιθανής αναθεώρησης της εφαρ-
μογής της τιμολογιακής τους πο-
λιτικής, η ΚΤΚ αναμένεται όπως
τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολο-
γήσουν την επίδραση των απο-
φάσεών τους στην κεφαλαιακή
τους βάση και στην ικανότητα
τους να απορροφήσουν μελλον-
τικές ζημιές, αφού λάβουν υπό-
ψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρω-
σης που ανακοίνωσε η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τ ην αναστολή δόσεων χωρίς
ανατοκισμό, προώθησε άμε-
σα η cdb bank, λαμβάνοντας

και άλλα μέτρα για στήριξη πε-
λατών της εν μέσω της πανδημίας
του κορωνοϊού. Ανακοίνωση της
τράπεζας αναφέρει πως μεταξύ
άλλων η cdbbank προχώρησε,
από την πρώτη στιγμή, στην εφαρ-
μογή σχεδίου δράσης, διασφαλί-
ζοντας πρωτίστως την προστασία
της υγείας του προσωπικού, των
πελατών και των συνεργατών της,
βάσει του οποίου, το προσωπικό
της εργάζεται στην πλειοψηφία
του από το σπίτι, καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες των πελατών της
Τράπεζας.
Αμέσως μετά την έγκριση της σχε-
τικής νομοθεσίας, προχώρησε
στην έναρξη της διαδικασίας υπο-
βολής των αιτήσεων για την ανα-
στολή δόσεων και τόκων, επικοι-
νωνώντας με όλους τους πελάτες
της ξεχωριστά και παρέχοντας την
απαραίτητη καθοδήγηση στους

δικαιούχους.
Η τράπεζα αναφέρει επίσης ότι
αποφάσισε ότι, μετά τη λήξη του
μορατόριουμ δόσεων και τόκων
στο τέλος του χρόνου, οι δικαιού-
χοι δεν θα υποχρεωθούν να κα-
ταβάλουν αμέσως τους τόκους.
Το δάνειό τους θα τύχει της ανά-
λογης επέκτασης και θα τους δο-
θεί η δυνατότητα να επιλέξουν
τον τρόπο αποπληρωμής των δό-
σεων.
Επίσης, παραχωρήθηκαν πρόσθε-
τες ελαφρύνσεις για όσους δα-
νειολήπτες επηρεάζονται αρνητικά
από την πανδημία του Covid-19,

αποφασίζοντας πως πέραν της
αναστολής των δόσεων κεφαλαίου
και τόκων δεν θα εφαρμοστεί
ανατοκισμός στους τόκους κατά
την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια
που εμπίπτουν στις πρόνοιες του
Διατάγματος.
Αναφέρεται ακόμη ότι για περι-
πτώσεις εμβασμάτων που αφο-
ρούν επιδόματα που συνδέονται
με την πανδημία, η Τράπεζα δεν
θα προβαίνει σε οποιαδήποτε δέ-
σμευση έναντι δανειακών ή άλλων
υποχρεώσεων και ότι παρέχεται
η δυνατότητα δωρεάν αναλήψεων
μετρητών σε ευρώ από οποιαδή-

ποτε ΑΤΜ στην Κύπρο και τις χώρες
της Ευρωζώνης μέσω των χρεω-
στικών καρτών της.
Τέλος, η τράπεζα σημειώνει πως
είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα
μέτρα, μετά το τέλος της κρίσης,
για περαιτέρω στήριξη των πελα-
τών της, διαθέτοντας επιπλέον
ρευστότητα εάν χρειαστεί, για τη
χορήγηση νέων πιστωτικών διευ-
κολύνσεων.
Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, ο Πρώτος Εκτελε-
στικός Διευθυντής της cdbbank,
Κώστας Αργυρίδης, ανέφερε ότι
«πρώτιστο μέλημά μας, κατά τη
δύσκολη αυτή περίοδο, είναι να
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη
παροχή υπηρεσιών προς τους πε-
λάτες μας, στηρίζοντάς τους έμ-
πρακτα, τόσο μέσω του μορατό-
ριουμ δόσεων και τόκων για όσους
πληρούν τα σχετικά κριτήρια όσο
και μέσω της διοχέτευσης ρευ-
στότητας σε βιώσιμες επιχειρήσεις
κατά τη διάρκεια της κρίσης».

Πώς έσπρωξε τις τράπεζες στον μη ανατοκισμό 

Μέτρα στήριξης των πελατών λόγω COVID19

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προβλέπει μεγάλη
παγκόσμια ύφεση

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας,
Ντέιβιντ Μάλπας δήλωσε ότι η ταχεία
εξάπλωση της πανδημίας του νέου κο-
ρωνοϊού αναμένεται να επιφέρει μια
"μεγάλη παγκόσμια ύφεση", που πιθανώς
θα πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες
και πιο ευάλωτες χώρες.
"Σκοπεύουμε να απαντήσουμε με απο-
φασιστικότητα και μαζικά με προγράμ-
ματα στήριξης, ιδιαίτερα για τις φτωχές
χώρες", τόνισε ο Μάλπας, στην πλατ-
φόρμα LinkedIn. Πρόσθεσε πως σχεδιάζει
να συνομιλήσει σύντομα με τους ηγέτες
της Αιθιοπίας, της Κένυας και άλλων χω-
ρών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εγγυήσεις και άμεσο
δανεισμό μικρότερης

εμβέλειας
Κυβέρνηση και κόμματα πρέπει να εξετά-
σουν την πιθανότητα της παράλληλης και
ταυτόχρονης εφαρμογής των κρατικών εγ-
γυήσεων και του άμεσου κρατικού δανει-
σμού σε μικρότερη εμβέλεια, θεωρεί ο
Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.
«Με την άμεση και ταυτόχρονη εφαρμογή
και των δύο μέτρων, διατηρούμε την ανα-
γκαία ευελιξία που θα χρειαστούμε τους
επόμενους μήνες χωρίς να θέσουμε σε
κίνδυνο τα δημόσια ταμεία», υποστηρίζει
σε χθεσινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος.
«Ένας μικρότερος κρατικός δανεισμός θα
δώσει την αναγκαία ανάσα προς τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις για τους επόμε-
νους μήνες, ενώ η ταυτόχρονη παροχή των
κρατικών εγγυήσεων σε μικρότερο ποσό
από τα €2 δισ που είναι η σημερινή πρόθεση
του κράτους, θα επιβάλει την παροχή ρευ-
στότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα προς
τις επιχειρήσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους,
διασφαλίζοντας ότι και τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα θα έχουν συνεισφορά και κάλυψη
ζημιάς κατά 30% στην προσπάθεια αυτή»
αναφέρει.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η ταυτόχρονη
εφαρμογή των δύο μέτρων, εκτός από το
ισοζύγιο που θα επιφέρει μεταξύ δημο-
σιονομικής πολιτικής και παροχής ρευστό-
τητας, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο φιλτραρίσματος μεταξύ των εν-
τελώς βιώσιμων επιχειρήσεων, που όντως
σίγουρες για τη βιωσιμότητα τους θα προ-
στρέξουν για δανεισμό, ενώ οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις θα αποταθούν για τη λεγόμενη
κρατική επιδότηση επιβίωσης.
«Αποτέλεσμα αυτού, και στις δύο περι-

πτώσεις θα είναι η διατήρηση θέσεων ερ-
γασίας και η στήριξη για την επόμενη μέρα.
Αν μη τι άλλο, η ίδια η αγορά και πάλι θα
μας υποδείξει τον ορθότερο δρόμο, αν φυ-
σικά μπορούμε να αφουγκραστούμε πέραν
της δικής μας μικρογραφίας», προσθέτει.
Χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις ως καθο-
ριστικής σημασίας, ο Σύνδεσμος εκφράζει
την ελπίδα όπως «οι όποιες αποφάσεις
παρθούν, να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες,
έχοντας ως γνώμονα το κοινό καλό μένοντας
μακριά από τις όποιες μικροπολιτικές σκο-
πιμότητες».

CBDBANK

4 Η ΚΤΚ εξέδωσε νέα εγκύκλιο προς τις τράπεζες, κατόπιν δημοσίευσης νέων κατευθυντήριων γραμμών από την ΕΑΤ για
τις νομοθετικές και μη νομοθετικές αναστολές δόσεων εν μέσω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού
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Τ ην αναζήτηση ενός συμβιβα-
σμού σχετικά με το ευρωπαϊκό
πακέτο μέτρων για την αντιμε-

τώπιση του μεγάλου οικονομικού αν-
τίκτυπου του κορωνοϊού θα επιδιώξει
το Eurogroup που θα συνεδριάσει
μέσω τηλεδιάσκεψης αύριο Τρίτη, 7
Απριλίου. Μετά το «όχι» από τη Γερ-
μανία και την Ολλανδία της πρότασης
εννιά χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ
των οποίων και της Ελλάδας, για την
έκδοση κορωνο-ομολόγων, ο συμβι-
βασμός αναζητείται στην αύξηση της
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από
υφιστάμενους θεσμούς - τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ- ΜΠΕ, η χρη-
ματοδότηση από τους θεσμούς αυτούς
στις χώρες - μέλη θα γίνει με πολύ
χαμηλό κόστος, καθώς μπορούν να
αντλούν φθηνά κεφάλαια από τις αγο-
ρές λόγω του υψηλού αξιόχρεου που
έχουν (ΑΑΑ).

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη την
πρότασή της για έκδοση ομολόγων
ύψους 100 δισ. ευρώ, προκειμένου
να δανείσει το ποσό αυτό στις χώρες,
ανάλογα με την έκταση της κρίσης
που αντιμετωπίζουν, για τη στήριξη
του εισοδήματος των εργαζομένων
στις επιχειρήσεις που πλήττονται από
την κρίση καθώς και του εισοδήματος
των αυτοαπασχολουμένων.
Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής
προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούν να θέτουν προσωρινά σε καθε-
στώς μερικής απασχόλησης τους ερ-
γαζόμενους τους και να πληρώνονται
αυτοί για τις ώρες που δεν εργάζονται
από το κράτος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την αναστολή μίας σειράς
περιορισμών που υπάρχουν για την
άντληση των διαθέσιμων κονδυλίων
του ΕΣΠΑ, κάτι που θα διευκολύνει
πολύ και την Ελλάδα στην αξιοποίησή
τους για την αντιμετώπιση των αναγ-
κών λόγω της κρίσης. Σημειώνεται
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανα-
κοινώσει από τον προηγούμενο μήνα
τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
από το οποίο η Ελλάδα θα αξιοποιήσει
1,8 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
την Πέμπτη στη Βουλή.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ. Η πρόεδρος της
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
ζήτησε, επίσης, ο νέος 7ετής προ-

ϋπολογισμός της ΕΕ (2021-2027) να
πάρει τη μορφή ενός νέου σχεδίου
Μάρσαλ για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από τον κορωνοϊό.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
έχει προτείνει μία αύξηση των χαμη-
λότοκων δανείων που χορηγεί κατά
40 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα.
Επίσης, έχει προτείνει τη δημιουργία
ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυή-
σεων για την κινητοποίηση 200 δισ.
ευρώ ως πρόσθετης χρηματοδότησης
για τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης.

ΕΛΛΑΔΑ. Όπως δήλωσε στη Βουλή ο
κ. Σταϊκούρας, η ΕΤΕπ θα διαθέσει
ρευστότητα ύψους 2 δισ. ευρώ στις
ελληνικές τράπεζες, προκειμένου αυ-

τές να χορηγήσουν νέα επιχειρηματικά
δάνεια, ενώ εκτίμησε ότι το ποσό
αυτό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο μετά
τις αποφάσεις που θα πάρει το Eu-
rogroup την Τρίτη. Είπε, επίσης, ότι
σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ
δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανι-
σμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού
έως 500 εκατ. ευρώ.

ΑΓΚΑΘΙ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας έχει προτείνει τη χο-
ρήγηση προληπτικών πιστωτικών γραμ-
μών στις χώρες - μέλη, με κατ' αρχήν
ύψος το 2% του ΑΕΠ τους, χρησιμο-
ποιώντας ένα μέρος από τα 410 δισ.
ευρώ που έχει δυνατότητα να αντλεί
από τις αγορές με εκδόσεις ομολό-
γων.
Το «αγκάθι» στην περίπτωση αυτή

είναι ότι αυτές οι πιστωτικές γραμμές
δίνονται με όρους όσον αφορά την
πολιτική που θα ακολουθούν οι χώρες
που τις ζητούν και αυτό εξηγεί γιατί
δεν έχει γίνει έως τώρα χρήση τους.
Η Ιταλία και οι άλλες χώρες του Νότου
έχουν ζητήσει να μην υπάρχουν τέτοιοι
όροι πολιτικής στην παρούσα συγκυ-
ρία, καθώς η κρίση έχει προκύψει
από μία πανδημία και όχι από ευθύνη
κάποιας χώρας ή χωρών.
O επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγ-
κλινγκ, δήλωσε σε συνέντευξή του
στους Financial Times ότι δεν θα υπάρ-
χουν όροι πέραν της δέσμευσης για
σεβασμό του γενικού πλαισίου πα-
ρακολούθησης της οικονομίας των
χωρών από την ΕΕ και εξέφρασε την
ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μία συμ-
φωνία στο Eurogroup.

Σ ε σημαντικές διευκρινίσεις για την
εφαρμογή των διαταγμάτων του
υπουργού Υγείας που αφορούν

τη λειτουργία βιομηχανιών και επιχει-
ρήσεων σε συνθήκες αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε
η Αστυνομία κατόπιν επιστολής της Ομο-
σπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ). Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο
της ΟΕΒ προς τα μέλη της, στην επιστολή
της Αστυνομίας διασαφηνίζεται η δυ-
νατότητα των επιχειρήσεων λιανικού
εμπορίου να παρέχουν υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ. Ως προς την υποχρέωση
όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπο-
ρίου τροφίμων και ποτών να παραμένουν
κλειστές κάθε Κυριακή, διευκρινίζεται
αδιαμφισβήτητα ότι όλα τα υποστατικά
θα παραμένουν κλειστά και η προσέ-
λευση του κοινού απαγορεύεται ρητώς.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Παράλληλα,
η Αστυνομία θεωρεί ότι η δυνατότητα
για κατ’ οίκον παράδοση, μέσω υπηρε-
σιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμ-
πορίου, εξακολουθεί να υφίσταται κατά
τις Κυριακές, ωστόσο με αυτονόητη υπο-

χρέωση τήρησης όλων των υπολοίπων
περιοριστικών μέτρων, που καθορίζονται
μέσω διατάξεων των διαταγμάτων του
υπουργού Υγείας. Σε καμιά περίπτωση
η παράδοση των όποιων προϊόντων, που
ενδεχομένως θα παραγγελθούν μέσω
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, να γίνεται έξω από τα υποστατικά
των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ή
στον περιβάλλοντα χώρο με προσέλευση
του κοινού, τονίζεται από πλευράς Αστυ-
νομίας, όπως ενημερώνει η ΟΕΒ.
Αναφέρεται επίσης ότι έγιναν οι ανα-
γκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις

στους Αστυνομικούς Διευθυντές των
Επαρχιών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει τη βαθιά
της ικανοποίηση για την άμεση ανταπό-
κριση της ηγεσίας της Αστυνομίας. «Μο-
ναδικός μας στόχος είναι η ορθή εφαρ-
μογή των υποχρεώσεων των επιχειρή-
σεων για προστασία της υγείας των ερ-
γαζομένων και του κοινού, αλλά και η
διατήρηση της οικονομικής δραστηριό-
τητας όπου τούτο είναι εφικτό χωρίς
κινδύνους για την υγεία, για να καταστεί

δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας
όταν ελεγχθεί η επιδημία».

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ. Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση
προς όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν
την ευχέρεια διεξαγωγής εργασιών είτε
με τους παραδοσιακούς τρόπους είτε
με ηλεκτρονικό εμπόριο και παρόμοιες
ρυθμίσεις, να τηρούν αυστηρά τις πρό-
νοιες των Διαταγμάτων. «Λόγω της σο-
βαρότητας της κατάστασης με τους αριθ-
μούς των κρουσμάτων κορωνοϊού να
αυξάνονται, την ώρα που η συλλογική
προσπάθεια για προστασία της υγείας
του πληθυσμού κορυφώνεται, οι επι-
χειρήσεις μας έχουν ιερό καθήκον να
μεριμνήσουν για τη μέγιστη προστασία
εργαζομένων και κοινού», αναφέρει.
Προσθέτει ότι είναι προφανές ότι τυχόν
χαλαρή ή ελλιπής εφαρμογή των μέτρων
που επιβάλλουν τα υφιστάμενα Διατάγ-
ματα δεν θα οδηγήσει μόνο σε αστυνο-
μική καταστολή και δίωξη των παραβα-
τών, αλλά θα καταστήσει αναπόφευκτη
την αυστηροποίηση των Διαταγμάτων
και την επιβολή πρόσθετων περιοριστι-
κών μέτρων για όλους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
Αναφορικά με τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας

Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω δι-
ευκρινίσεων σε συνεννόηση με το αρ-
μόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΟΕΒ
ενημερώνει επίσης για μια σειρά από
θέματα.
Διευκρινίζει ότι οι εργαζόμενοι με στα-
θερό ωράριο, για τη μετακίνηση τους
προς και από την εργασία τους, θα
πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο
Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομέ-
νου υπογεγραμμένο από τον εργοδότη
τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να
εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλ-
λάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.

ΒΑΡΔΙΑ. Νοείται, όπως σημειώνεται,
ότι για όσους εργάζονται με σύστημα
βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο θα πρέπει
στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρό-
γραμμα των ωρών εργασίας τους και το
οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαί-
ωση όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμ-
μα ωρών εργασίας τους.

ON CALL. Τέλος, νοείται ότι εργαζόμενοι
που είναι σε αναμονή (on call) πρέπει
να έχουν υπογεγραμμένη από τον ερ-
γοδότη, τη βεβαίωση του Εντύπου Α, η
οποία θα καταγράφει επακριβώς τις
ημέρες και ώρες της on call εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΕΒ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUP ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ

Σε αναζήτηση συμβιβαστικού πακέτου μέτρων
4 Μετά το «όχι» από

τη Γερμανία και την
Ολλανδία της
πρότασης εννιά
χωρών της
Ευρωζώνης, για την
έκδοση κορωνο-
ομολόγων, ο
συμβιβασμός
αναζητείται στην
αύξηση της
ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης
από υφιστάμενους
θεσμούς

Διευκρινίσεις για εφαρμογή διαταγμάτων από επιχειρήσεις 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΣΑ

Ε δώ και περίπου ένα μήνα όλοι
μας ζούμε για τα καλά σε ρυθ-
μούς πανδημίας. Με τα δύο πρώ-

τα κρούσματα να επιβεβαιώνονται στις
9 Μαρτίου, η Κύπρος μπαίνει στο χάρτη
του κορωνοϊού… και ξαφνικά όλα άρ-
χισαν να «παγώνουν». Σχολεία, εστια-
τόρια, καταστήματα και γραφεία άρχι-
σαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο,
προτρέποντας μας να μένουμε στο
σπίτι σε μια προσπάθεια περιορισμού
της εξάπλωση του ιού. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ειδήσεις πλέον σε τηλεοράσεις,
ραδιόφωνα, εφημερίδες και μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης αφορούν σχεδόν
αποκλειστικά τον κορωνοϊό. Όλοι πα-
ρακολουθούμε καθηλωμένοι τους αριθ-
μούς των κρουσμάτων και των θυμάτων
εξ αιτίας της πανδημίας σε Κύπρο και
εξωτερικό, τα μέτρα που λαμβάνει και
η Κύπρος και οι άλλες χώρες για πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του, τις έρευ-
νες των επιστημόνων για την ανακά-
λυψη εμβολίου κατά του κορωνοϊού,
αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να
φέρει η νέα κατάσταση την οποία κα-
λούμαστε να αντιμετωπίσουμε
Αλήθεια θυμόμαστε πως ήταν η ζωή
μας πριν την 9η Μαρτίου και ποια ήταν
τα καυτά θέματα της επικαιρότητας
που έχουν πλέον «παγώσει» μέχρι νε-
οτέρας; Οι τουρκικές προκλήσεις στην
Κυπριακή ΑΟΖ και οι προσπάθειες για
άνοιγμα εποικισμού στην Αμμόχωστο,
οι ευρωκυρώσεις που προσπαθούσαμε
να επιβάλουμε στην Τουρκία για τις
παράνομες ενέργειες της, οι χιλιάδες
μετανάστες που περνούσαν παράνομα
από την Τουρκία στην Ελλάδα, αλλά
και οι αυξημένες ροές μεταναστών
που άρχισαν να καταφθάνουν στην Κύ-
προ, μέσω κυρίως της Τουρκίας, τα
διάφορα νομοσχέδια για την τοπική
αυτοδιοίκηση, η σαθρή κατάσταση στο
κυπριακό ποδόσφαιρο και άλλα.. Ας
θυμηθούμε μερικά από αυτά:

ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ μήνες οι απειλές της
Τουρκίας για νέες γεωτρήσεις σε κυ-
πριακή ΑΟΖ και Αιγαίο εντείνονταν όλο
και περισσότερο. Ενώ ήδη το τουρκικό
γεωτρύπανο «Γιαβούζ» έχει ρίξει άγκυρα
εντός του οικοπέδου 8 της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης που βρίσκεται νοτίως
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το τουρκικό
σεισμογραφικό Μπαρμπαρός συνέχιζε
τις έρευνες του στην κυπριακή ΑΟΖ και
η Τουρκία να συνεχίζει να απειλεί ότι

σύντομα θα αρχίσει την άντληση φυσι-
κού αερίου, από τις κυπριακές θάλασσες.
Λόγω των πιο πάνω παράνομων δρα-
στηριοτήτων στην κυπριακή ΑΟΖ, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση επέκτεινε, στα τέλη
Φεβρουαρίου, τις κυρώσεις της κατά
της Τουρκίας και αποφάσισε απαγο-
ρευτικά μέτρα εναντίον του αντιπρο-
έδρου και του επικεφαλής του τμήματος
εξερεύνησης της τουρκικής κρατικής
πετρελαϊκής εταιρείας TPAO.

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ωστόσο της Τουρκίας δεν
σταματούσαν στην Κυπριακή ΑΟΖ αφού
ένα άλλο ένα καυτό θέμα, πριν την
άφιξη του κορωνοϊού στη Κύπρο, ήταν
οι προσπάθειες των Τούρκων για άνοιγ-
μα-εποικισμό στην Αμμόχωστο. Μάλι-
στα εντός Φεβρουαρίου ο Τούρκος αν-
τιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι είχε επισκε-
φθεί τα Βαρώσια και συμμετείχε σε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα
Βαρώσια. Διαμηνύοντας πως η περί-
κλειστη πόλη είναι ένα θέρετρο, όχι
μόνο της Κύπρου, αλλά ολόκληρης της
περιοχής, «σε μια περιοχή που στο
πλαίσιο μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, είχε κλείσει η
Τουρκία λόγω της καλής της πρόθεσης». 

ΤΟΥΡΚΙΑ και Λιβύη συμφώνησαν στα
τέλη Νοεμβρίου του 2019 για τα θα-
λάσσια σύνορα και τη συνεργασία σε
στρατιωτικά ζητήματα αλλά και ζητή-
ματα ασφαλείας. Ωστόσο η συγκεκρι-
μένη συμφωνία έφερε σωρεία αντι-
δράσεων, ιδιαίτερα από την ελληνική
πλευρά, με τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια να καλεί αμέσως στο
υπουργείο τον Τούρκο πρέσβη στην
Αθήνα, δίνοντας παράλληλα τελεσί-
γραφο για εξηγήσεις. Περί τα τέλη Φε-
βρουρίου και μετά τη μεγάλη συζήτηση
που είχε ξεσπάσει γύρω από το μνη-
μόνιο Τουρκίας - Λιβύης. Προβαίνοντας
σε μία κίνηση που δεν έχει αντιμετω-
πίσει ξανά η Ελλάδα, η Τουρκία και η
Λιβύη συμφώνησαν μεταξύ τους ότι
έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα. Οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ αναμενόταν
να προχωρήσουν στην ανάρτηση των
συντεταγμένων των θαλάσσιων οριο-
θετήσεων που προβλέπει το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ και ανησυχία προ-
καλούσαν επίσης οι κινήσεις της Τουρ-
κίας στα ελληνοτουρκικά σύνορα και
πιο συγκεκριμένα στον Έβρο, όπου
παράνομα έστελνε χιλιάδες μετανάστες
σε ελληνικά εδάφη, σε μια προσπάθεια

να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη. Χιλιά-
δες μετανάστες άρχισαν μαζεύονται
στα ελληνικά σύνορα, όταν ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανα-
κοίνωσε την ελάφρυνση των περιορι-
σμών σε όσους επιθυμούν να περάσουν
στην Ευρώπη. Η μεγάλη εισδοχή με-
ταναστών στην Ελλάδα και ως εκ τούτου
στην Ευρώπη έθεσε σε κινητικότητα
και την Κύπρο, με την κυβέρνηση να
προχωρά σε συνεχείς συζητήσεις προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξα-
νόμενες ροές μεταναστών που παρα-
τηρήθηκαν και στην Κύπρο. Με τον
υπουργό Εσωτερικών να κρούει των
κώδωνα του κινδύνου ζητώντας βοή-
θεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
αντιμετώπιση των χιλιάδων μεταναστών
που έφθαναν στο νησί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, πριν έρθει ο κορωνοϊός στην

Κύπρο, μετά από συζητήσεις και αμφι-
ταλαντεύσεις δεκαετιών η κυβέρνηση
Αναστασιάδη ενέκρινε τα νομοσχέδια
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και ήταν έτοιμη να τα προ-
ωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων
προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο και να ψηφι-
στεί από την ολομέλεια. Σύμφωνα με
τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή,
εάν υιοθετηθεί τελικά το σενάριο αυτό
τότε από τη συνένωση δήμων και κοι-
νοτήτων θα προκύψουν 18 δήμοι αντί
17 που προνοεί το νομοσχέδιο. Σήμερα
υπάρχουν 30 δήμοι.

ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ τα πιο πάνω, αλαλούμ
στην Κύπρο είχαν προκαλέσει και οι
«κόκκινοι φάκελοι» από την UEFA και
αφορούσαν στημένα παιχνίδια ποδο-
σφαίρου στην Κύπρο, με αρκετούς από

τους φακέλους αυτούς να αφορούν
αγώνες του φετινού πρωταθλήματος.
Αμέσως η Αστυνομία άρχισε τις έρευνες
στα κυπριακά σωματεία και ομάδες
για πάταξη της διαφθοράς. Ενώ συζη-
τήσεις είχαν αρχίσει ακόμη και σε επί-
πεδο του προέδρου της Δημοκρατίας
με το υπουργείο Δικαιοσύνης να μελετά
νομοσχέδια για τον τρόπο λειτουργίας
της ΚΟΠ και των ποδοσφαιρικών σω-
ματείων αλλά και περαιτέρω μέτρα για
αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, με-
ταξύ αυτών την ενίσχυση της λειτουρ-
γίας της κάρτας φιλάθλου. Στο πλαίσιο
δε καταγγελιών που έγιναν και ερευνών
που ακολούθησαν, δύο διαιτητές, ένας
πρώην και νυν πρόεδρος ποδοσφαιρι-
κής ομάδας και ένας εν ενεργεία διαι-
τητής, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν
στο Δικαστήριο, με τη δίκη τους να
παραμένει σε εκκρεμότητα.

Εκεί που σταμάτησε η τότε, επικαιρότητα
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Σίγουρα, υπάρχουν πρόσωπα που με
έχουν επηρεάσει. Όταν ο πατέρας
μου έφερνε στο σπίτι την εφημερίδα
Φιλελεύθερος, μικρός μαθητής του
δημοτικού σχολείου, διάβαζα τη σα-
τιρική στήλη του Άνθου Ροδίνη (Διο-
γένη), έχω πολλές Ανθολογίες σατι-
ρικής ποίησης στην Ελλάδα, στα φοι-
τητικά μου χρόνια ήμουν θαυμαστής
του Σουρή, όλοι αυτοί κάτι θα άφησαν
στο μολύβι μου. Όμως, θέλω να κάμω
μια διευκρίνιση. Ποτέ δεν είπα ότι εί-
μαι ποιητής. Δεν τη θεώρησα ποτέ
σαν ένα επάγγελμα. Η ποίηση με ξε-
κουράζει και οι ελεύθερες μου ώρες
γεμίζουν με αυτήν κυρίως. Όταν δε
έρχεται η ώρα της συγγραφής, η
πόρτα κλείνει, η απαλή κλασική μου-
σική απλώνεται στο γραφείο μου και
ο αχνιστός διπλός Ελληνικός καφές
μου κάνει παρέα, απαραιτήτως. Εκεί-
νες τις μια-δυο ώρες της συγγραφής
και της έμπνευσης είμαι αλλού. Το
κατάστημα είναι κλειστόν… Μια κα-
ραντίνα άλλου είδους!

Και ως προς την ανθρώπινη σας ιδιό-
τητα;
Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Όπως όλοι
οι άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά
τους, τα κακά και τα καλά. Έτσι βαδίζω
από μικρός και έτσι με έμαθαν όλοι.
Πάντα όμως έχω ως μέτρο τον Άν-
θρωπο.   Ως άνθρωπος είμαι εξω-
στρεφής, παντού φίλους, μου αρέσουν
τα γλέντια μα μην ξεχνάτε πως είμαι
Λεμεσιανός.

Με τι γελάτε, συνήθως;
Χρειάζεται προσπάθεια να γελάσει
κάποιος σήμερα. Με όλα αυτά που
βιώνουμε. Όμως, όταν παρατηρήσω
σφαιρικά την κατάσταση, κάπου θα
δω σε μια γωνιά της κάτι αστείο και
εκεί ακριβώς εστιάζω την προσοχή
μου. Εξ άλλου, όλοι ξέρουν πως «γά-
μος άκλαυτος και κηδεία αγέλαστη
δεν υπάρχει». Και στα πιο δύσκολα
γελούμε και στα εύκολα, όμως, κλαί-
με.

Με τι δακρύζετε συνήθως;
Με όλα δακρύζω. Με ο,τιδήποτε μου

γδέρνει τις αισθήσεις. Από χαρά και
από λύπη. Κλαίω γιατί υπάρχουν ανι-
σότητες και αδικίες παντού, γιατί
υπάρχουν πολύ φτωχοί και πολύ πλού-
σιοι, γιατί υπάρχουν βλάκες και έξυ-
πνοι και για τόσα άλλα. Όπως πρό-
σφατα που σταμάτησα την εργασία
μου, στη Μαρίνα Λεμεσού. Έκλαψα
και από λύπη που έφευγα αλλά και
από χαρά που, κοιτάζοντας πίσω, θυ-
μήθηκα τον σκουπιδότοπο που τον
μετατρέψαμε σ’ αυτό τον υπέροχο
τόπο που είναι πλέον στολίδι της Λε-
μεσού, και όχι μόνον. Όσο δυνατό
μπορεί να είναι το γέλιο μου, άλλο
τόσο είναι και το κλάμα μου.

Ο Woody Allen έχει πει το εξής: "Αντί
να αναρωτιόμαστε κατά πόσον υπάρ-
χει ζωή μετά από τον θάνατο, θα
έπρεπε να αναρωτιόμαστε κατά πόσον
υπάρχει ζωή πριν από τον θάνατο".
Κυνισμός ή ρεαλισμός;
Εάν διαβάσει κάποιος τη "Ζωή μετά"
του Αρκά, ίσως του δοθούν απαντήσεις
σε πολλά ερωτήματα για το τι συμ-
βαίνει μετά. Εγώ όμως έχω τη δική
μου άποψη. Με τέτοια ζωή, καλύτε-
ρα… ζωή παρά θάνατο. Η ζωή είναι
ένα δώρο, ο θάνατος δεν υμνήθηκε
από κανένα. Είναι ο αποκρουστικός
άγνωστος που μόνο φόβο προκαλεί.

Τι θυμάστε εντονότερα από τα παιδικά
σας χρόνια;
Παιδικά χρόνια με αγγλική κατοχή,
κατ’ οίκον περιορισμούς, ξύλο σε ερ-
γάτες που τότε κατασκεύαζαν το ερ-
γοστάσιο κονσερβοποιίας Σμέτλευς
στο Ζακάκι, θυμάμαι έντονα τη νύκτα
που επέστρεψε ο Μακάριος από την
εξορία, τις διαδηλώσεις, τα συνθήματα
και ακόμα την περίπτωση το 1957,
όταν ο πατέρας μου με έβαλε σε μια
μοτοσυκλέτα για να με πάρει στο νο-
σοκομείο γιατί είχα το πόδι στον γύψο,
τους Άγγλους που μας σταμάτησαν
στον δρόμο και τη σοκολάτα που μου
έδωσαν. Θυμάμαι, ακόμα, τις πρώτες
εκλογές στην Κύπρο, τη μετάδοση
των αποτελεσμάτων από το ράδιο.
Πολύ μικρός, μα πρέπει να ήταν έν-
τονες οι στιγμές, γι’ αυτό τις θυμά-

μαι.

Ποιος ήταν ο πρώτος σας χάρτινος
ήρωας;
Χάρτινος ήρωας! Μα φυσικά  "Ο μαύ-
ρος καβαλάρης", στον Φιλελεύθερο.
Τον διάβαζα συνέχεια και δεν έχασα
νομίζω καμιά από τις καθημερινές
ιστορίες του.

Ο πρώτος τηλεοπτικός σας ήρωας;
Χωρίς αμφιβολία ήταν ο Ρόμπιν Χουντ.
Και σήμερα, ακόμα, είναι ήρωας για
πολλά παιδιά. Αλλά θυμάμαι και τον
Σάιμον Τέμπλαρ (Ο Άγιος), μου άρεσε
και αυτός.

Και ο πρώτος κινηματογραφικός;
O Giuliano Gemma (Μοντγκόμερι
Γούντ). Με το εξάσφαιρο σκότωνε
τουλάχιστον εφτά κακούς! Όμως τότε
μου άρεσε.

Τελικά, έχετε καταλάβει γιατί βιαζό-
μαστε να μεγαλώσουμε;
Έτσι αλλοπρόσαλλη είναι η ζωή. Βια-
ζόμαστε πράγματι να μεγαλώσουμε,
το γιορτάζουμε κιόλας κάθε χρόνο,
μα δεν συνειδητοποιούμε πως κάθε
στιγμή που περνά μας φέρνει πιο κον-
τά στο τέλος. Εγώ δεν θέλω να μεγα-
λώσω άλλο. Φτάνει, ως εδώ. Μικρός
ήθελα να μεγαλώσω. Απότομα, χωρίς
ενδιάμεσες καταστάσεις. Τώρα; Πε-
πρωμένον φυγείν αδύνατον. Μαλλιά
άσπρα και ό,τι άλλο συνεπάγεται.
Όμως αν το φιλοσοφήσουμε κι άλλο,
η όλη ιστορία είναι ένας τροχός. Τώρα
είμαστε πάνω και σιγά-σιγά πάμε από
κάτω. Μα θα ξαναβρεθούμε πάνω;
Κανένας δεν ξέρει. Πολλοί όμως το
ελπίζουν.

Έχετε, επίσης, καταλάβει γιατί, άμα
μεγαλώσουμε θέλουμε να ξαναγίνου-
με παιδιά;
Ε, βέβαια. Γιατί τώρα έχουμε βάλει
μυαλό. Άμα είσαι παιδί δεν έχεις πολ-
λές αναμνήσεις από οποιοδήποτε πα-
ρελθόν. Ενώ τώρα; Οι θύμησες πόσες
φορές σε κυριεύουν, θυμάσαι το ένα,
θυμάσαι το άλλο, τότε που είμαστε
παιδιά, θυμάσαι τη μάνα που έχασες,

τους φίλους που έπαιζες λιγκρίν, τα
ματωμένα γόνατα από τις κλωτσιές
και τα πεσίματα στις αλάνες του χω-
ριού, τον δάσκαλο που έδερνε για
να μάθουμε γράμματα, το ψητό της
Κυριακής, το Κυπριώτικο σκετς, το
σπίτι των ανέμων στο ράδιο, το Γ.Σ.Ο.
που το βρέχανε με το βυτιοφόρο για
να καθίσει η σκόνη, τα Πασχαλινά
παιγνίδια γύρω από την εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας, τα γράφω όλα ανα-
κατωμένα μα έτσι έρχονται πολλές
φορές στο μυαλό μου και αδυνατώ
πραγματικά να απαντήσω γιατί θέ-
λουμε να μεγαλώσουμε. Τι περίερ-
γο.

Ποδοσφαιρικώς πού στέκεστε; Έχετε
αγαπημένες ομάδες σε Κύπρο και Αγ-
γλία;
Ε, να μην έχω; Κάθε νορμάλ άνθρωπος
έχει μια θρησκεία και μια ομάδα.
Όλοι με ξέρουν στην Ελλάδα ότι είμαι
Αεκτζής. Με εισιτήριο διαρκείας από
τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα.
Αυτή η ομάδα έχει το κάτι άλλο που
χρειάζομαι πολλούς τόμους ποιημάτων
να γράψω για να δώσω εξήγηση. Στην
Κύπρο είμαι Απόλλων. Ας είναι καλά
ο πατέρας μου. Έχει δημιουργήσει
μια στρατιά Απολλωνίστες από παιδιά,
εγγόνια, δισέγγονα. Κάθε Σαββατο-
κύριακο στα γήπεδα όλοι. Κι αφού
με ρωτάς, στην Αγγλία υποστηρίζω
την Tottenham.

Πότε υπολογίζετε ότι θα επανέλθει
στην ομαλότητα η ζωή μας;
Εξαρτάται τι εννοούμε ομαλότητα.
Νομίζω αυτό θα αργήσει πολύ. Υπό
κανονικές συνθήκες, αλλά στην Κύπρο
πολλά πράγματα που φαινόντουσαν
αδύνατα, τα υπερβήκαμε. Θα τα κα-
ταφέρουμε ξανά. Γιατί είμαστε ένας
λαός αλλιώτικος και το τονίζω αυτό.
Ένας λεβέντης Ελληνικός λαός!

Θα έχουμε, στο μεταξύ, βάλει μυαλό
ή θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι
ο πόνος έχουν πατρίδα και θρησκεία;
Αγαπητέ Ανδρέα, ο πόνος δεν έχει
ούτε πατρίδα ούτε θρησκεία. Αυτό
πιστεύω εγώ. Που εργάστηκα μέσα

σε Μουσουλμάνους, σε Χριστιανούς
Ορθόδοξους, σε Καθολικούς, σε άθε-
ους και αναρχικούς. Πάντα έβλεπα
τον ίδιο πόνο στα παιδάκια, στους
άστεγους και στους πρόσφυγες, στους
φτωχούς και στους πλούσιους, που-
θενά δεν έβλεπα το χρώμα και τη ση-
μαία. Όλοι στην ίδια μοίρα. Αλλά κι
εμένα ομολογώ δεν με αντιμετώπισε
κανένας με ρατσισμό. Στο μέτρο του
δυνατού. Αυτό, όμως, που βιώνουμε
σήμερα με τον κορωνοϊό θα μας κάμει
όλους να κοιτάξουμε γύρω μας, να
δούμε τη σκιά μας που μας κυνηγά
από τον καιρό που ήρθαμε στον κόσμο
και να εκτιμήσουμε το ύψιστο αγαθό,
τη ζωή. Το είπαμε και πιο πάνω.  Θα
αλλάξουν πολλά και θα το δούμε. Και
μυαλό πρέπει να βάλουμε, ήρθε η
ώρα.

Προσθέστε τρία πρόσωπα που δεν
βρίσκονται εν ζωή στην παρέα μας,
για να την κάνετε περισσότερο εν-
διαφέρουσα.
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Μα αν πρέπει
να δώσω μια απάντηση, σημειώνω:
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος,
για την αποδοχή του από τον κόσμο.
Γλαύκος Κληρίδης, για την ηρεμία και
το χιούμορ του. Άνθος Ροδίνης, γιατί
είναι ο αξεπέραστος ποιητής στο είδος
του.

Προσθέστε, επίσης, και τρία πρόσωπα
που βρίσκονται εν ζωή.
Εδώ απαντώ εύκολα: Ο φίλος μου και
παλιός συνάδελφος, ο Ντίνος Γαμ-
προύδης που βρίσκεται στο Μπέρ-
μιγχαμ, γιατί είναι ένας απίστευτος
Κύπριος που όταν βρισκόμαστε, οι
πλάκες μας και οι ιστορίες μας δεν
παίζονται. Ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο
καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής
που, ό,τι και να μου λένε, επειδή τον
γνωρίζω προσωπικά, δεν αλλάζω γνώ-
μη γιατί είναι ένας πανέξυπνος Πόν-
τιος. Ο Σωτήρης Τσιόδρας, Ιατρός λοι-
μοξιολογίας, που καθηλώνει έντεκα
εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα στην
τηλεόραση για να μας πει τα νέα του
κορωνοϊού, γιατί είναι επιστήμονας
και, πάνω απ’ όλα, Άνθρωπος.
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Συνέντευξη στον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ
andreaskounios@gmail.com

Σ υνέντευξη σαν αύρα. Σαν παι-
δικό χαμόγελο. Σαν μητρικό να-
νούρισμα. Σαν πατρική συμβου-

λή. Σαν πρωτοβρόχι. Σαν μακροβούτι
στη θάλασσα. Σαν οικογενειακή φω-
τογραφία κρεμασμένη στον τοίχο.
Σαν χελιδόνι που πετάει από καλώδιο
σε καλώδιο. Σαν αλάνα με αγόρια
που, κάποτε, θα παίξουν στον τελικό
του Τσάμπιονς Λιγκ. Σαν ιαχή "γκοοολ"
στο Γ.Σ.Ο. ή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Κυρίες και κύριοι, καθώς η πολιορκία
μας από τον ιό συνεχίζεται, το ίδιο
απειλητική, χαρείτε σήμερα το σπιν-
θηροβόλο χιούμορ του Ηρόδοτου Χρυ-
σάνθου που υπογράφει τα, ομολο-
γουμένως, εξαιρετικά,  και μονίμως
ομοιοκατάληκτα σατιρικά ποιήματά
του ως "Παγκυπριώτατος". Δεν θα
σας κουράσω με λεπτομέρειες. Θα
σας πω μονάχα ότι, πέρα από το αυ-
θόρμητο γέλιο που θα σας προκαλέ-
σουν οι απαντήσεις του, θα σας συγ-
κινήσουν με ένα εντελώς ξεχωριστό
τρόπο. Όσον αφορά εμένα, και μόνο
που μου θύμισε τον Άνθο Ροδίνη, τον
Σάιμον Τέμπλαρ, τον Τζουλιάνο Τζέμα
και τον Μίμη Παπαϊωάννου είναι αρ-
κετό για να γελώ δακρύζοντας και
για να δακρύζω γελώντας. Όπως συμ-
βαίνει και στη ζωή μας που είναι, ας
μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό
μας, μια μεταπήδηση από την χαρά
στην πίκρα και αντιστρόφως.

Κατ' αρχάς, γιατί υπογράφετε τους
στίχους σας ως Παγκυπριώτατος;
Το έψαξα πολύ το θέμα. Έπρεπε να
βρω ένα ψευδώνυμο για να υπογράφω
τα ποιήματά μου. Κι εδώ βρήκα την
λύση, όταν η αθλητική εφημερίδα
Ενωσίτης στην Αθήνα, που πρόσκειται
στην ΑΕΚ, μου πρότεινε κάποια συ-
νεργασία με αρθρογραφία που να
σχετίζεται με την ομάδα μου. Τότε
θεώρησα ότι, τα άρθρα σε πεζό λόγο
θα χανόντουσαν στον ωκεανό τόσων
πολλών άλλων και δεν θα τα πρόσεχε
κανένας. Απάντησα, βέβαια, θετικά
αλλά ότι η δική μου συμβολή στην
εφημερίδα θα ήταν… ποιητική, κυρίως
με στίχους αυστηρά ομοιοκατάλη-
κτους, αλλά όχι πάντα συνδεδεμένους
με τα αθλητικά δρώμενα. Εκείνη την
εποχή, με κάποιους καλούς φίλους
ιδρύσαμε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Οπαδών ΑΕΚ στη Λεμεσό. Εύκολα,
λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πως χρη-
σιμοποίησα (χωρίς να θεωρείται σω-
στό) τον υπερθετικό βαθμό του Παγ-
κύπριος – Παγκυπριώτερος – Παγκυ-
πριώτατος, με το τελευταίο να επι-
κρατεί!

Να υποθέσω ότι εάν ζούσατε στην
Ελλάδα, θα τους υπογράφατε ως Πα-
νελληνιώτατος;
Επειδή ζω και διαμένω κυρίως στην
Ελλάδα, η υπογραφή μου ως «Ο Παγ-
κυπριώτατος» έχει περισσότερη βα-
ρύτητα, νομίζω. Εξ άλλου, θέλω να
αναφέρω εδώ ότι, στην Ελλάδα πολλοί
με αποκαλούν «ο Κύπριος» και στην
Κύπρο «ο καλαμαράς»! Όμως, ως Πα-
νελληνιώτατος, δεν νομίζω πως θα
υπέγραφα. Δεν έχει καλή, ας πούμε,
ηχητική.

Κι αν ήσασταν παπάς, θα τους υπο-
γράφατε ως Πανιερώτατος;
Δεν θα ήμουν ποτέ παπάς! Είναι με-
γάλη κουβέντα να γίνει κάποιος παπάς,
αφού το θεωρώ ως απόφαση υψίστης
σημασίας για πολλούς λόγους. Εν
πάση περιπτώσει, εδώ θέλω να σας
παραπέμψω σε ένα σατιρικό ποίημα

που έχω γράψει για τους παπάδες
και μπορείτε να το βρείτε στην Ιστο-
σελίδα μου, με ημερομηνία 11 Αυ-
γούστου 2019. 

Αφού το έφερε η κουβέντα στην Εκ-
κλησία, και ας μην παρεξηγηθεί κα-
νένας, τελικά η μόνη τράπεζα που
δεν κινδυνεύει με κλείσιμο είναι η
Αγία;
Τελικά όμως, μήπως και πετύχουν να
κλείσουν και την Αγία Τράπεζα; Δεν
βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα; Κλεί-
σανε οι εκκλησίες, αλλά οι Τράπεζες
είναι ανοικτές! Οι τραπεζίτες εκεί, με
χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα, αλλά οι
παπάδες μόνοι τους, χωρίς πιστούς.
Αυτό κάτι δείχνει βέβαια, αλλά προ-
σωπικά πιστεύω ότι στο τέλος όλοι
μας θα τρέξουμε στις εκκλησίες. Στο
τελευταίο μας καταφύγιο! Μονόδρο-
μος η κατάσταση. 

Εσάς, γενικότερα, ποιες είναι οι σχέ-
σεις σας με τη θρησκεία;
Ισχυρές. Όμως δεν είμαι θρησκόλη-
πτος. Εκκλησιάζομαι, ας πούμε, συχνά,
αλλά κρατώ και κάποιες αποστάσεις
γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν είναι το
κατάστημα όπως τη βιτρίνα. Όμως

σέβομαι τους ιερείς, είναι το μέσο
για ένα σκοπό. Μπορεί το καλώδιο
(το μέσο) να είναι σκουριασμένο,
αλλά ο ηλεκτρισμός θα φθάσει, έστω
και δύσκολα, ώστε να ανάψει η λάμπα,
που είναι ο σκοπό. Δεν ανέχομαι όμως
τους ανθρώπους που ό,τι κάνουν το
συνδέουν με τη θρησκεία. Διαφωνώ
κάθετα, απόλυτα και ασυζητητί. Και
μια και μιλούμε για θρησκεία, θα ανα-
φέρω εδώ ότι, στην καριέρα μου στα-
μάτησα εργάτες που έβριζαν τα Θεία
στο εργοτάξιο. Η Παναγία και ο Χρι-
στός, θέλω να μένουν απείρακτοι,
όπως η μάνα και ο πατέρας μας. 

Νομίζετε ότι η θρησκεία ή η επιστήμη
θα μας απαλλάξουν από τον βραχνά
του ιού;
Συν Αθηνά και χείρα κίνει! Και τα δυο
μαζί θα τα καταφέρουν. Επειδή στο
μακρινό παρελθόν αντιμετώπισα πολύ
σοβαρό πρόβλημα υγείας, η επιστήμη
έδωσε τη λύση και η θρησκεία την
πίστη ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν.
Έτσι κι έγινε.

Υπάρχει, ασφαλώς, και το χιούμορ.
Είναι, όμως, αποτελεσματικό;
Αγαπητέ μου Ανδρέα, εάν έχεις προ-

σέξει ανοίγοντας την ιστοσελίδα μου,
στο Καλωσόρισμα γράφω: «Έλα μαζί
μου να περιδιαβούμε τον κόσμο και
ας αντιμετωπίσουμε τις αναποδιές
της ζωής με ένα χαμόγελο!» Είναι
πολύ δύσκολο όμως να πετύχεις, ας
πούμε, να δεις έναν χαροκαμένο άν-
θρωπο να γελάει σαν να μην συμβαίνει
τίποτε. Πήρα την ακραία περίπτωση
βέβαια, αλλά στις ήπιες περιπτώσεις
που μας ταλανίζουν ένα σωρό καθη-
μερινά  προβλήματα τότε, ας το σκε-
φτούμε καλύτερα. Μήπως συμφέρει
τελικά να… μην πεθάνουμε; Το χιού-
μορ είναι το αλατοπίπερο στη ζωή.
Αυτό το έχω μέσα στο μυαλό μου
από μικρός. Μπορείς να κάμεις ένα
κλαμένο παιδάκι να γελάσει; Μπορείς
να φανταστείς έναν άρρωστο άνθρωπο
στο κρεββάτι να χαμογελάσει γιατί
του είπες ένα ωραίο ανέκδοτο; Μπο-
ρείς να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο
και όχι συνεχώς μισοάδειο; Αν ναι,
τότε είσαι σαν κι εμένα. Όλοι οι φίλοι
και συνεργάτες μου, πιθανόν να διά-
λεξαν αυτοί να είμαστε φίλοι ή συ-
νεργάτες, επειδή ξέρουν για το χιού-
μορ μου. Στην παρέα μας, βέβαια, γί-
νεται το σώσε. Και αυτό δεν συμβαίνει
μόνο στην Ελλάδα ή την Κύπρο, με
τη δουλειά μου. Και στη Λιβύη, για
δέκα χρόνια, αλλά και στην Πολωνία,
που ήμουν για μια πενταετία, τα ίδια.
Η δουλειά όμως πάντοτε γινότανε,
με επιτυχία. Χρησιμοποιώντας και το
χιούμορ.

Εμένα, πάντως, και το χιούμορ μου,
αυτές τις δύσκολες ημέρες, είναι για
κλάματα. Το δικό σας;
Ε, να μην το παρακάνουμε. Περάσαμε
δύσκολες καταστάσεις με την οικο-
γένειά μου στο παρελθόν. Το γράφω
μάλιστα στην ιστοσελίδα μου (Ηρο-
δότου Ιστορίες: Πρώτη φορά… κα-
ραντίνα!) Στα δύσκολα πρέπει να φα-
νούμε ψύχραιμοι. Εξάλλου, δεν εί-
μαστε οι μόνοι που αντιμετωπίζουμε
αυτό το πρόβλημα. Όλος ο πλανήτης.
Άμα είναι να πεθάνουμε όλοι, με τους
πολλούς ο θάνατος είναι πιο γλυκός,
λένε.

Τι θα λέγατε στον κορωνοϊό, σε περί-
πτωση που, ο μη γένοιτο, τον είχατε
μπροστά σας;
Άλτ τις εί; Μακριά κι αγαπημένα! Θα
του έκανα βέβαια παρατήρηση γιατί
δεν φοράει μάσκα. Και θα του έδινα
προθεσμία να εξαφανισθεί το συν-

τομότερο. Γιατί κινδυνεύει από τον
Άνθρωπο. Καραντίνα, γρήγορα!

Εάν ο κορωνοϊός ήταν πουλί, πώς διά-
βολο θα λεγόταν;
Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, μάλλον το
μυαλό μου πάει σε μαυροπούλι, ίσως
και σε νυχτερίδα. Ευτυχώς όμως που
δεν είναι πουλί, γιατί θα τα είχαμε
τώρα βάψει μαύρα. Το πουλί πετάει
παντού. Και στα μπαλκόνια μας.

Κι αν ήταν καιρικό φαινόμενο;
Σαν καιρικό φαινόμενο, σίγουρα θα
το ονόμαζα «καταιγίδα». Ισχυρή, απρό-
βλεπτη, καταστροφική, αλλά, ευτυχώς,
σύντομη και περαστική.

Τι σας ώθησε, αλήθεια, προς τη στι-
χουργική;
Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έσπρωξε
στη συγγραφή στίχων. Το μόνο που
θυμάμαι είναι πως το πρώτο μου ποί-
ημα το έγραψα σε ηλικία εφτά ετών
γιατί η ηθοποιός Άννα Φόνσου επι-
σκέφθηκε την Κύπρο και το θυμάμαι
ακόμα. Να μην το μάθει η Φόνσου…
για ευνόητους λόγους! Όμως η ποίηση
με συναρπάζει. Φανερώνει έναν άλλο
κόσμο, ενίοτε φανταστικό και άπιαστο,
σε ταξιδεύει εκεί που ποτέ, ίσως, δεν
θα πας, σε προβληματίζει και σε χα-
λαρώνει αναλόγως της περίπτωσης
και σε κάνει να γελάς ή να κλαις! Η
σατιρική δε ποίηση, η αυστηρά ομοι-
οκατάληκτη, που πιστεύω πως είναι
πολύ δύσκολη ως προς τη συγγραφή
και την κατανόησή της, πολλές φορές
σε κάνει να κλαις για τα χάλια που ο
ίδιος ο ποιητής περιγράφει. Αυτού
του είδους την ποίηση προσπαθώ να
διαχειριστώ και να υπηρετήσω, με
εκφράζει και είμαι φανατικός οπαδός
της. Κι ας είναι, στο τέλος, της θλιμ-
μένη, καταθλιπτική και κλαψιάρικη,
όπως είπα πιο πάνω. Η άλλου είδους
ποίηση δεν μου αρέσει. Σκόρπιες σκέ-
ψεις, ας πούμε. Γι’ αυτό και δεν έχουμε
σήμερα πολλούς σατιρικούς ποιητές.
Και επιμένω στην αυστηρά ομοιοκα-
τάληκτη! Θέλει προσπάθεια και, οπωσ-
δήποτε, ταλέντο. Εδώ προσθέτω πως
δεν έχω γράψει ποιήματα στην Κυ-
πριακή διάλεκτο. Όμως πάρα πολλές
φορές χρησιμοποιώ Κυπριακές εκ-
φράσεις σε συνδυασμούς τέτοιους
μέσα στη στιχοπλοκή που να προκα-
λούν θυμηδία. Παραδείγματος χά-
ριν… "η Τταλλού μου που την Τάλα",
ή… "πού σου νεύκω, πού πάεις". Είναι
δε συχνό το φαινόμενο να ξεκαρδί-
ζομαι στα γέλια, όταν σκεφτώ κάτι
καλό την ώρα που γράφω.

Ως προς την καλλιτεχνική σας ιδιότητα,
έχετε επηρεαστεί από κάποια πρό-
σωπα;

Το χιούμορ είναι το 
αλατοπίπερο στη ζωή μας

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΤΑΤΟΣ)

4 Πάντα έβλεπα τον ίδιο πόνο στα παιδάκια,
στους άστεγους και στους πρόσφυγες, στους
φτωχούς και στους πλούσιους, πουθενά δεν
έβλεπα το χρώμα και τη σημαία

Η ποίηση φανερώνει έναν άλλο κόσμο, ενίοτε φαντα-
στικό και άπιαστο, σε ταξιδεύει εκεί που ποτέ, ίσως, δεν θα
πας, σε προβληματίζει και σε χαλαρώνει“ “

Πω, πω κάτι μάτια…!
Κύριοι οφθαλμίατροι, που ξέρετε από μάτια,

σας ερωτώ πόσων ειδών θα βρω αν τα μετρήσω,
μάτια κυρίως που θωρούν εμπρός αλλά και πίσω

και τέτοια που σε κάνουνε σαν τα κοιτάς... κομμάτια !
***

Παρόλο των πολλών ειδών, τα μάτια μας δεν μοιάζουν,
λοξά, στραβά και στρογγυλά, σχιστά και μαζεμένα,

μικρά μα και τεράστια, ματάκια ένα κι ένα,
μάτια παράξενα, σφικτά και μάτια που... ματιάζουν ! 

***
Σαν τα κοιτώ με φτιάχνουνε και άλλα με χαλούν,

αφού με βλέπουνε... αλλιώς κι ενδεχομένως πλούσιο,
που να 'βλεπαν πως και εγώ ψάχνω τον επιούσιο

και δεν γνωρίζω το "γιατί" για μένανε μιλούν !
***

Χάνομαι εις την μέτρηση, τόσων ειδών ματιών,
σε αποχρώσεις ήρεμες του μπλε, του γαλανού,
όπως αυτό της θάλασσας κι αυτό του ουρανού
ή σαν το μαύρο το πυκνό, των άγριων γατιών !

***
Πόσα και πόσα γράφτηκαν ποιήματα για μάτια,

που τα εμελοποίησαν συνθέτες ξακουστοί, 
που ‘γιναν άσματα γλυκά και ύμνοι θαυμαστοί,

π' ακούγονται σε γειτονιές φτωχές και σε παλάτια !
***

Κύριοι επιστήμονες των οφθαλμιατρείων,
χρόνια πολλά αναζητώ να βρω ματάκια τέτοια,

που κάποτε με βάζανε ω ναι, σε περιπέτεια
και έτρεχα σαν τον τρελλό, εις το... ψυχιατρείον !

Μεγάλες προσδοκίες...!
Μέσω των παρόντων στίχων των σεμνών και των προ-

χείρων,
εξυμνώ τους γαϊδάρους που υπερτερούν των χοίρων,

δίχως δε να υπερβάλλω, με την ποίηση και μόνον,
προσπαθώ μήπως πετύχω... την δικαίωση των όνων!

***
Ζώα άκακα τω όντι, με σημαντική κεφάλα,

με αυτιά γαϊδουρίσια και... χαρίσματα μεγάλα,
που ξεχνούν να τα ταΐσουν κάποια άλλα γαϊδούρια,

που πλεονεκτούν των όνων σε βλακεία και κουσούρια!
***

Μπρος στα θέματα τα τόσα, τα παλιά και τωρινά,
είναι ώρα να στραφούμε προς τα... γαϊδουρινά,

και τονίζω όπου είμαι, μ' έμφαση απανωτά,
πως σε λίγο λόγω... κρίσης και ο... γάρος θα πετά!

***
Μολονότι για τους όνους γίνονται και καλαμπούρια,

είναι τίτλος γι’ ορισμένους να τους λένε... γαϊδούρια,
ούτε θέλει πλέον σκέψη κι επομένως ούτε θάρρος,

όταν θα φωνάξεις κάποιου... ‘’κύριέ μου είσαι...
γάρος’’!

***
Λόγω των απατεώνων στους σημερινούς μας χρόνους,

όλες μας οι προσδοκίες αποτίθενται στους... όνους,
μήπως και αυτοί αντέξουν τα φορτία τα μεγάλα,

που μας τα φορτώνουν φίλοι, κάποια γαϊδούρια άλλα! 

Μάππα...!
Δεν είναι όλα στη ζωή που λένε μέλι - γάλα,

διότι την φορτώσαμε προβλήματα μεγάλα

κι έγινε μπάλα του φουτμπόλ που συνεχώς γκελάρει,

κλωτσάς εσύ, κλωτσώ κι εγώ, εν τέλει δε..., κλατάρει! 

***

Μια σφαίρα κούφια δηλαδή, γεμάτη με αέρα,

που την κλωτσούμε δυστυχώς, όλοι μας κάθε μέρα,

μια ξεφουσκώνει, μια τρυπά μ' αν τύχει και κυλήσει,

πολλές φορές πάει στραβά, όπου αυτή θελήσει!

***

Τρέχουμε όλοι πάνω της κι όποιος κλωτσήσει πρώτος

θα γίνει σταρ σε μια ζωή, που βασιλεύει ο... κρότος,

ακόμα κι από ντεφορμέ παίκτες σε μαύρα χάλια,

που την πουλάνε την ζωή για μερικά... ριάλια!

***

Έτσι την καταντήσαμε, καθένας την κλωτσά

ακόμα και οι άσχετοι, με πόδια για... πατσά,

σ' έναν αγώνα άνισο, σικέ και προδομένο,

με ένα τρελλό διαιτητή, κυρίως μιλημένο!  

***

Δεν την γλυτώνει η ζωή, της βάζουν όλοι... κλάππα,

σ' ένα βρεγμένο γήπεδο κατάντησε σαν... μάππα!



Ε νώ η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει
στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε περίπου
70.000 ανθρώπους παγκοσμίως (68.149)

και έχει καταγεγραμμένα πέραν των 1.258.000
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, δεν υπάρχουν
ακόμη ενδείξεις ότι σε παγκόσμιο επίπεδο
οδεύει προς εξασθένηση, έστω και αν η κατά-
σταση σε κάποιες χώρες παρουσιάζει τις τε-
λευταίες μέρες μικρή ύφεση, πλην βεβαίως
της Κίνας που σχεδόν μπορεί να λεχθεί ότι
έχει σε μεγάλο βαθμό καθαρίσει με την παν-
δημία. Στις χώρες που πλήγηκαν και συνεχίζουν
να πλήττονται σε τεράστιο βαθμό από την επι-
δημία, συνεχίζει να βρίσκεται η Ιταλία, που
είναι και η χώρα με τα περισσότερα θύματα
παγκοσμίως (18.887), η Ισπανία , που βρίσκεται
ήδη στην 2η θέση της παγκόσμιας κατάστασης
με κρούσματα (130.759), αλλά και σε νεκρούς
(12.418), η Γαλλία που ξεπέρασε ήδη τις 8.000
νεκρούς και οι δύο τελευταίες μεγάλες εστίες
μόλυνσης στον κόσμο (ΗΠΑ και Βρετανία) στις
οποίες μεταφέρεται πλέον το επίκεντρο της
πανδημίας και στις οποίες οι εκτιμήσεις συνη-
γορούν ότι τα πολύ χειρότερα έπονται. Οι ΗΠΑ
είναι εδώ και μέρες η μεγαλύτερη εστία μό-
λυνσης στον κόσμο με πέραν των 328. 662
κρουσμάτων και 9.365 νεκρών και η Βρετανία
παρουσιάζει συνεχή αύξηση και κρουσμάτων
και θανάτων, φθάνοντας, μέχρι σήμερα στις
47.806 κρούσματα και 4.934 θανάτους.

ΗΠΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Εκτός ελέγχου δείχνει να
είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες οι
οποίες πλησιάζουν ήδη τους 10.000 νεκρούς
(9.365) και ξεπέρασαν τις 328.662 κρούσματα.
Χθες οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 17.305 νέα κρού-
σματα και άλλους 913 θανάτους, ενώ μόνο
στην πόλη της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν το
Σάββατο 1.905 νέοι θάνατοι. Οι Αμερικάνοι
προετοιμάζονται για το χειρότερο, κατασκευά-
ζοντας νοσοκομεία εκστρατείας από το Λος
Άντζελες ως το Μαϊάμι με χιλιάδες επιπλέον
κλίνες, ενώ ένα πλωτό νοσοκομείο έχει φτάσει
στη Νέα Υόρκη.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ. Η Ιταλία, που κατέγραψε
τον πρώτο θάνατο από τον κορωνοϊό στα τέλη
Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα
σε αριθμό νεκρών με 15.887 θανάτους και
128.948 κρούσματα. Χθες ανακοίνωσε 525
νέους θανάτους και 4.316 νέα κρούσματα,
ενώ η Ισπανία που είναι η δεύτερη πλέον πλη-
γείσα χώρα ανακοίνωσε χθες 471 θανάτους
και 4.591 νέα κρούσματα, φτάνοντας συνολικά
τους 12.418 νεκρούς και 130.759 κρούσματα.
Και οι δύο ωστόσο πολύπαθες αυτές χώρες,
δείχνουν τις τελευταίες μέρες, μία μείωση
στον αριθμό των νεκρών τους, αλλά και των
κρουσμάτων τους, συγκριτικά με προηγουμέ-
νως, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες, ότι σε
αυτές η πανδημία έφθασε ήδη στην κορύφωση

της και αρχίζει η αντίστροφη πορεία, μία πορεία
ωστόσο που λόγω της έκτασης που πήρε η
πανδημία, βρίσκεται ακόμα μακριά από το
τέλος της.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ που είναι η τρίτη στην Ευρώπη σε
αριθμό κρουσμάτων χώρα (98.765), ανακοίνωσε
χθες 3.872 νέα κρούσματα και 129 θανάτους.
Συνολικά η Γερμανία έχει μόνο 1573 νεκρούς
από τον κορωνοϊό, αριθμός εκπληκτικά χαμηλός
σε σύγκριση με τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.
Πάντως και η Γερμανία φαίνεται να μπαίνει σε
πορεία μείωσης των κρουσμάτων της.

ΓΑΛΛΙΑ. Η χώρα έχει συνολικά 89.953 κρού-
σματα και 7.560 νεκρούς, σύμφωνα όμως με
τα στοιχεία του Σαββάτου και όχι της Κυριακής.
Το ποσοστό θνησιμότητας στην Γαλλία, συνεχίζει
πάντως να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό κάτι
που προκύπτει και από απλή σύγκριση με την
περίπτωση της Γερμανίας η οποία με τα ίδια
περίπου κρούσματα έχει το 1/5 των θυμάτων
της Γαλλίας.

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ συνεχίζει να είναι η χώρα με τις
δυσμενέστερες αυτή την στιγμή προοπτικές
στην ευρωπαϊκή ήπειρο και δείχνει να έχει
μπροστά της ένα ακόμα πιο ζοφερό μέλλον.
Χθες ανακοίνωσε 621 θανάτους και 5.903 νέα
κρούσματα, φθάνοντας συνολικά στους 4.934
νεκρούς και 47.806 κρούσματα. Βρετανός κα-
θηγητής του Imperial College του Λονδίνου, ο
οποίος έχει βοηθήσει την κυβέρνηση στη δια-
μόρφωση του σχεδίου της  εναντίον της παν-
δημίας, εκτίμησε χθες οι θάνατοι στην χώρα
από τον κορωνοιό πιθανόν να ανέλθουν από
7.000 -20.000. «Αυτή την στιγμή δεν έχουμε
τη δυνατότητα να μετρήσουμε πόσο πολλοί
άνθρωποι έχουν προσβληθεί, αυτό θα συμβεί
με τα τεστ αντισωμάτων επομένως κάνουμε
στατιστικές εκτιμήσεις και οι εκτιμήσεις αυτές
ενέχουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας», δήλω-
σε.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Ενδεικτικό
της κρισιμότητας της κατάστασης στη Βρετανία,
είναι και το γεγονός ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ
αναμενόταν να απευθυνθεί χθες βράδυ, στις
10.00μμ, ώρα Κύπρου, στον Βρετανικό λαό
με διάγγελμα της, κάτι που κάνει πάρα πολύ
σπάνια, αφού αυτή είναι η τέταρτη μόλις φορά
που απευθύνεται στον λαό με έκτακτο διάγ-

γελμα στα 68 χρόνια που βρίσκεται στον θρόνο.
Το μήνυμα της Βασίλισσας είχε βιντεοσκοπηθεί
προηγουμένως και όπως ανακοίνωσε το Παλάτι
με αυτό η Ελισάβετ θα απευθύνει ειδικό μήνυμα
για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά
και της Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες που μεταδόθηκαν στα Βρετανικά ΜΜΕ
στο διάγγελμα της η Βασίλισσα αναμενόταν
να δώσει έμφαση στην αξία της αυτοπειθαρχίας
και της θέλησης, ενώ θα προσπαθήσει να
δώσει ελπίδα στους Βρετανούς, λέγοντας τους:
"Ελπίζω στα επόμενα χρόνια όλοι μας να
είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που αντιμε-
τωπίσαμε αυτήν την πρόκληση". Επίσης ανα-
μενόταν να αναγνωρίσει τον πόνο, τη θλίψη
και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
ο βρετανικός λαός "σε αυτούς τους αναστα-
τωμένους καιρούς". Η τελευταία φορά που η
Βασίλισσα απευθύνθηκε στους Βρετανούς με
έκτακτο διάγγελμα ήταν το 2002, όταν πέθανε
η βασιλομήτωρ και η προτελευταία το 1997,
μετά τον θάνατο της Νταϊάνας σε τροχαίο δυ-
στύχημα στο Παρίσι. Το πρώτο διάγγελμα της
ήταν το 1991 κατά τη διάρκεια του Πολέμου
του Κόλπου.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΠΕΙΡΩΝ. Η Ευρώπη καταμετρούσε
μέχρι χθες το μεσημέρι χθες 47.093 θανάτους,
642.330 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς
8.747 θανάτους (326.117 κρούσματα), η Ασία
4.172 θανάτους (117.571 κρούσματα), η Μέση
Ανατολή 3.779 θανάτους (74.670 κρούσματα),
η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 1.052 θα-
νάτους (30.539 κρούσματα), η Αφρική 388
θανάτους (8.578 κρούσματα) και η Ωκεανία
41 θανάτους (6.675 κρούσματα). Στη δυτική
Αφρική, η Λιβερία ανακοίνωσε το Σάββατο τον
πρώτο της θάνατο, έναν άνδρα 72 ετών. Η
χώρα, μια από τις πιο φτωχές του κόσμου,
επλήγη σφοδρά από την επιδημία του ιού Έμ-
πολα από το 2014 ως το 2016. Η ανακοίνωση
αυτή αυξάνει τις ανησυχίες για την Αφρική, η
οποία προς το παρόν δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα
από την πανδημία. Στη Νότια Αφρική (1.585
κρούσματα και 9 θάνατοι) ο πρόεδρος Σίριλ
Ραμαφόζα ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία
ελέγχου στην οποία θα συμμετέχουν 10.000
γιατροί, νοσηλευτές και εθελοντές. Ντυμένοι
με μπλε στολές, οι κυνηγοί του ιού που είναι
εξοπλισμένοι με ένα ερωτηματολόγιο και τεστ
έχουν ξεκινήσει να διενεργούν ελέγχους στις
πιο απειλούμενες παραγκουπόλεις.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 70.000 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τα πιο δύσκολα στις ΗΠΑ,
ελπίδες για Ιταλία-Ισπανία

ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ

Έρχονται πολλοί
θάνατοι και φρίκη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
είπε στους Αμερικανούς να προ-
ετοιμαστούν για μια μεγάλη άνοδο

στους θανάτους λόγω του κορωνοϊού τις
ερχόμενες μέρες, καθώς η χώρα αντιμε-
τωπίζει, όπως είπε, τις δυσκολότερες δύο
εβδομάδες της πανδημίας. «Θα υπάρξουν
πολλοί θάνατοι», δήλωσε χθες ο Αμερι-
κανός πρόεδρος στην καθημερινή ενημέ-
ρωση των δημοσιογράφων για την υγει-
ονομική κρίση. «Φτάνουμε σε μια στιγμή
που θα είναι πολύ φρικτή», τόνισε. «Πι-
θανώς δεν έχουμε ξαναδεί αριθμούς τέ-
τοιου μεγέθους. Ίσως σε πόλεμο, κατά τη
διάρκεια του Πρώτου ή του Δεύτερου Παγ-
κοσμίου Πολέμου, ή κάτι τέτοιο». Ο Ρε-
πουμπλικάνος πρόεδρος αντέκρουσε την
κριτική ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
δεν έχει πράξει τα δέοντα για να προμη-
θεύσει τις Πολιτείες με αναπνευστήρες
που πολλοί ασθενείς που νοσηλεύονται
σε κρίσιμη κατάσταση χρειάζονται για να
επιβιώσουν. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου
υποστήριξε ότι οι κυβερνήτες ζητούν πε-
ρισσότερο εξοπλισμό από όσο θα χρει-
αστούν. «Φόβοι για ελλείψεις έχουν οδη-
γήσει σε φουσκωμένα αιτήματα», τόνισε
ο Τραμπ αναφορικά με τα αιτήματα που
έχει λάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
για να διανείμει εξοπλισμούς από το στρα-
τηγικό εθνικό απόθεμα. Ο Λευκός Οίκος
έχει προβλέψει πως 100.000 με 240.000
Αμερικανοί θα πεθάνουν εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού ακόμη και αν τηρηθούν τα σημε-
ρινά μέτρα κατ’ οίκον περιορισμού.

ΠΟΥΛΗΣΕ 4 ΔΙΣ. ΜΑΣΚΕΣ

"Χρυσές" δουλειές
για την Κίνα

Η Κίνα έχει πουλήσει από τις αρχές
Μαρτίου σχεδόν 4 δισεκατομμύρια
μάσκες σε ξένες χώρες, που δίνουν

μάχη κατά της πανδημίας του νέου κορω-
νοϊού, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι ίδιες
οι κινεζικές αρχές. Παρά την μείωση του
αριθμού των κρουσμάτων στην κινεζική
επικράτεια, το Πεκίνο προέτρεψε τα ερ-
γοστάσια να αυξήσουν την παραγωγή ια-
τρικών εξοπλισμών τη στιγμή που άλλες
χώρες αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Από την
1η Μαρτίου, η Κίνα έχει εξάγει προς 50
και πλέον χώρες 3,86 δισεκατομμύρια μά-
σκες, 37,5 εκατομμύρια στολές προστα-
σίας, 16.000 αναπνευστήρες και 2,84 εκα-
τομμύρια σετ ανίχνευσης του Covid-19,
δήλωσε η Γιν Χάι, εκπρόσωπος των τελω-
νειακών υπηρεσιών. Συνολικά, οι εξαγωγές
αυτές υπολογίζονται σε 1,33 δισεκατομ-
μύρια ευρώ.
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4 Προβλέψεις στη
Βρετανία  για 7.000 -
20.000 θύματα. Έκτακτο
διάγγελμα χθες βράδυ
από την Βασίλισσα
Ελισάβετ, μόλις το
τέταρτο στα 68 χρόνια
βασιλείας της



Σ ε μια συνέντευξη Τύπου
κάθε βράδυ, ο Ζερόμ Σά-
λομον , Γενικός Διευθυντής

Υγείας της Γαλλίας, ενημερώνει
σχετικά με την κατάσταση της
επιδημίας του κορωνοϊού στη
χώρα - ακριβώς όπως κάνουν οι
καθηγητές-επιδημιολόγοι σε ολό-
κληρο τον κόσμο για εβδομάδες.
Σε κάθε νέα καταμέτρηση των
θανάτων και λοιμώξεων, ειδη-
σεογραφικά πρακτορεία αλλά
και δημόσια ιδρύματα υγείας
όπως το πανεπιστήμιο Johns Hop-
kins στο Μέριλαντ επικαιροποι-
ούν τους χάρτες και τα διαγράμ-
ματα που απεικονίζουν τη βα-
ρύτητα και την εξάπλωση της
πανδημίας. Τα τελευταία στοιχεία
δείχνουν ότι περισσότεροι από
70.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει
σε όλο τον κόσμο, όμως πολλοί
αμφισβητούν, την ορθότητα αυ-
τών των αριθμών, φοβούμενοι
ότι οι θάνατοι και οι μολύνσεις
σε όλες τις χώρες είναι πολύ πε-
ρισσότεροι. 

ΓΑΛΛΙΑ. ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕ-
ΚΡΟΥΣ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα, όμως, η ορο-
λογία του Γάλλου Διευθυντή Υγεί-
ας, άλλαξε ελαφρώς. Αντί απλώς
να αναμεταδίδει τον συνολικό
αριθμό των θανάτων στη Γαλλία,

όπως έπραττε κάθε βράδυ, δι-
ευκρίνισε ότι η ημερήσια εκτί-
μηση αντικατόπτριζε μόνο τους
θανάτους που είχαν καταγραφεί
στα νοσοκομεία. Τι σημαίνει,
όμως, αυτό; Οι επίσημοι αριθμοί
«αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μι-
κρό μέρος των θανάτων» στη
Γαλλία, παραδέχτηκε. Με άλλα
λόγια, όσοι πέθαιναν στο σπίτι ή
στο γηροκομείο, δεν καταχω-
ρούνταν στο σύστημα. Μόλις την
Παρασκευή βγήκαν κάποια επι-
πρόσθετα στοιχεία.  Στα γηρο-
κομεία, τα επιβεβαιωμένα ή πι-
θανά κρούσματα ανέρχονται στα
17.827, με βάση όμως στοιχεία
που δεν είναι πλήρη ακόμη. «Οι
αριθμοί θα ήταν μεγαλύτεροι αν
συγκεντρώναμε και τους θανά-
τους τόσο σε οίκους ευγηρίας
όσο και στα σπίτια», δήλωσε την
περασμένη εβδομάδα και ο πρό-
εδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας
Νοσοκομείων .

ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Η κα-
τάσταση είναι παρόμοια σε πολ-
λές χώρες - συμπεριλαμβανομέ-
νων των Ηνωμένων Πολιτειών,
όπου είναι δύσκολο να αποκτή-
σουμε μια πλήρη εικόνα της κλί-
μακας της επιδημίας. Τα κράτη
και οι πολιτείες αναφέρουν τα

δικά τους στοιχεία ξεχωριστά.
Άλλοι οργανισμοί, όπως ο Johns
Hopkins , προσπάθησαν να δώ-
σουν πιο λεπτομερείς μετρήσεις
συγκεντρώνοντας πληροφορίες
από διάφορες πηγές, συμπερι-
λαμβανομένων των ομοσπονδια-
κών, κρατικών και τοπικών αξιω-
ματούχων. Πάντως, ούτε στην
Ισπανία, οι θάνατοι στους οίκους
ευγηρίας δεν περιλαμβάνονται
στις επίσημες στατιστικές. Ωστό-
σο, σύμφωνα με την εφημερίδα
El Pais , τουλάχιστον 352 άν-
θρωποι έχουν πεθάνει από τον
κορωνοϊό στα γηροκομεία της
χώρας. Παρόμοια κατάσταση επι-
κρατεί και στην Ιταλία.  

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ασάφεια
μόνο στο θέματα τον νεκρών,
αλλά και των κρουσμάτων. Πολ-

λοί μπορεί να μην έχουν διαγνω-
στεί με τον ιό, διότι δεν υπάρχουν
διαθέσιμα τεστ, τα συμπτώματά
τους να είναι πολύ ήπια ή απλά
να μην έχουν συμπτώματα. Τα
τελευταία είναι και τα πιο επι-
κίνδυνα κρούσματα. Τέλος, αξιο-
σημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με
τον Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, διευθυν-
τή του CDC των ΗΠΑ, ένας στους
τέσσερεις ασθενείς δεν έχει συμ-
πτώματα.  Η έρευνα υποδηλώνει
ότι οι άνθρωποι που γίνονται
συμπτωματικοί μπορεί να είναι
σε θέση να διαδώσουν τον ιό
έως και 48 ώρες πριν παρουσιά-
σουν συμπτώματα. Συνεπώς, να
είμαστε προσεκτικοί, ώστε αυτή
η μακάβρια λίστα που ακόμα και
οι ίδιοι οι αξιωματούχοι διαψεύ-
δουν, θεωρώντας την ακόμα με-
γαλύτερη, να αρχίσει να μικραίνει
μέχρι να εξαφανιστεί.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Καθώς έχουν περάσει εβδομάδες
ολόκληρες από τότε που η Ιταλία
μπήκε σε καραντίνα ως απάντηση

στην πανδημία του κορωνοϊού αρχίζουν
πλέον να εκδηλώνονται οι πρώτες αντι-
δράσεις στο μέτρο που φαίνεται, ότι
έχει εξαντλήσει όλη την χώρα και από
οικονομικής άποψης, αλλά και από άπο-
ψης ηθικού.

ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
«Δεν μας έχει μείνει ούτε ένα ευρώ.
Δεν θα αντέξουμε άλλη μια εβδομάδα
έτσι» δηλώνει ένας κάτοικος του Παλέρμο
σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει
στο ίντερνετ τις τελευταίες εβδομάδες,
προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει «επα-
νάσταση» εάν το κράτος δεν προσφέρει
κάποια ανακούφιση. «Δεν μπορώ να συ-
νεχίσω άλλο έτσι. Είμαι έτοιμος να κα-
ταρρεύσω. Λιμοκτονούμε» αναφέρει

ένας καταστηματάρχης στο Μπάρι. «Δεν
έχουμε άλλα χρήματα ή φαγητό. Το μα-
γαζί μου είναι κλειστό 20 μέρες τώρα.
Πώς θα ζήσω;» λέει ένας άλλος άντρας.
«Σας παρακαλώ. Ελάτε σπίτι μου και
δείτε μόνοι σας. Δεν μου έχει μείνει τί-
ποτα. Χρειάζομαι φαγητό» αναφέρει μια
γυναίκα. Ιδιαίτερα στις φτωχότερες νότιες
περιοχές της Ιταλίας, υπάρχουν ενδείξεις
ότι η αρχική αλληλεγγύη που έδειξαν οι
Ιταλοί ως απάντηση στην επιδημία του
κορωνοϊού φαίνεται να εξασθενεί, καθώς
οι κάτοικοι έχουν χάσει την υπομονή
τους με τους περιορισμούς στην καθη-
μερινότητά τους. Οι εικόνες των Ιταλών
να τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους

αντικαταστάθηκαν από εκείνες που τους
δείχνουν απογοητευμένους και θυμω-
μένους. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ.
Την περασμένη εβδομάδα, ένας άντρας
στη Νάπολη εκδιώχθηκε από  παντοπω-
λείο όταν προσπάθησε να αγοράσει λίγα
ζυμαρικά, ντομάτες, ψωμί και λάδι -
αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει. «Αυτός
ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα να πλη-
ρώσει, δεν μπορεί να φάει, δεν αγόρασε
σαμπάνια ή κρασί, αγόρασε βασικά πράγ-
ματα», υποστήριξε ένας μάρτυρας του
περιστατικού στο προσωπικό του παν-
τοπωλείου. Ένα άλλο περιστατικό συνέβη

σε σουπερμάρκετ στο Παλέρμο, όταν
μια ομάδα 20 οικογενειών γέμισε τα κα-
ρότσια τους με τρόφιμα και προσπάθησαν
να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Το σου-
περμάρκετ κάλεσε την αστυνομία για
να ελέγξει την έκρυθμη κατάσταση.
«Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Πολύ
γρήγορα. Οι απλές αντιδράσεις τώρα
μπορεί αργότερα να μετατραπούν σε
βία», προειδοποιεί ο δήμαρχος του Πα-
λέρμο, Λεολούκα Ορλάντο.

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-
ΡΑΝΤΙΝΑΣ  ΑΛΛΑ…. Την περασμένη εβδο-
μάδα η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοί-
νωσε πως η καραντίνα παρατείνεται

μέχρι το Πάσχα και πιθανόν ακόμα πε-
ρισσότερο. Επίσης κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι και υπάλληλοι δημόσιας υγείας
σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίζουν
πως οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί
στις κοινωνίες θα πρέπει να παραμείνουν
σε ισχύ για εβδομάδες ή μήνες, αφού
θεωρούν ότι η κοινωνική αποστασιοποί-
ηση είναι απαραίτητη και η άρση των
μέτρων βιαστικά, μπορεί να οδηγήσει
στην εξάπλωση του ιού με ταχύτατους
ρυθμούς. Η κατάσταση που επικρατεί
ωστόσο  τώρα στην Ιταλία φανερώνει
πως αναδύεται ένα άλλο πρόβλημα για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού: η δια-
τήρηση της κοινωνικής τάξης.

«Λιμοκτονούμε», δεν θέλουμε  άλλο την καραντίνα 

Φυσικά, τα στοιχεία που δίνονται δεν είναι ακριβή
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΨΑΧΝΟΥΝ 

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΑ 

«Πού θα πάνε 
οι σοροί;»

Σ τις ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά όλο
και περισσότεροι νέοι θάνατοι εξαιτίας
της πανδημίας του Covid-19 και ένα από

τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ήδη
η χώρα είναι το τι θα γίνει με τις σορούς αν-
θρώπων που παραμένουν σε ουρές αφού τα
εκατοντάδες νεκροταφεία των πολιτειών των
ΗΠΑ έχουν πραγματικά γεμίσει. Η Med Al-
liance Group, διανομέας ιατρικού εξοπλισμού
στο Ιλινόις, κατά την διάρκεια όλης της ημέρας
λαμβάνει εκατοντάδες μηνύματα απεγνωσμέ-
νων πολιτών που ζητούν το ίδιο πράγμα: Στείλ-
τε μας περισσότερα ρυμουλκούμενα ψυγεία
για να διαχειριστούμε την κατάσταση. «Τα e-
mails έρχονται από παντού. Από νοσοκομεία,
από γραφεία τελετών, από την κυβέρνηση,
από απλούς πολίτες», δήλωσε η Κρίστι Πενζόλ,
εκπρόσωπος της εταιρείας. «Καθημερινά σπα-
ράζει η καρδιά μας», συμπληρώνει.
Ήδη η επιχείρηση έχει νοικιάσει όλα όσα έχει
στην διάθεσή της ενώ όπως έχει ενημερώσει,
το επόμενο διάστημα θα τροφοδοτήσει το σύ-
στημα με περισσότερα, ειδικά ψυγεία τα οποία
αυτή την ώρα κατασκευάζονται.
Με τους Αμερικανούς επιστήμονες και τον
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμούν πως οι
θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας θα μπορούσαν
να φτάσουν ακόμα και τους 240.000, οι ιδιωτι-
κές κλινικές και τα δημόσια νοσοκομεία ψά-
χνουν επιπλέον προσωρινούς χώρους για τους
νεκρούς μέχρι αυτοί να ταφούν. Στο μεταξύ, οι
πόλεις που δεν έχουν ακόμα δει τα χειρότερα
είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο.
Στις ΗΠΑ, οι ειδικοί επισημαίνουν πως είναι δύ-
σκολο να καταγραφεί ακριβώς ο χώρος που εί-
ναι διαθέσιμος και μπορεί να λειτουργήσει ως
νεκροτομείο.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
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4 Ο αριθμός των θανάτων και των μολύνσεων σε όλο
τον κόσμο είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι
ισχυρίζονται οι αρχές.

4 Η κούραση της
καραντίνας, ο νέος εχθρός
στην μάχη κατά του
κορωνοϊού. Οι κάτοικοι
έχουν ξεμείνει από χρήματα
και ζητούν την
καθημερινότητα τους πίσω.
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Σ τις 29 Μαρτίου ο «Πολίτης»
φιλοξένησε άρθρο μου με τίτ-
λο «Σας αγαπούμε και σας ευ-

χαριστούμε». Στο άρθρο μου αυτό
έτυχα απάντησης – πρόσκλησης από
το φίλτατό μου Μιχάλη Παπαπέτρου,
στις 31 Μαρτίου.
Πάντοτε μια κριτική με χαροποιεί
και μάλιστα όταν αυτή προέρχεται

υπό μορφή
πρόσκλησης
από άτομο
όπως ο φίλος
Μίχος με τόσες
εμπειρίες στο
πολιτικό γίγνε-
σθαι και όχι

μόνο.
Ο Μιχάλης υπήρξε ηγετικό στέλεχος
του ΑΚΕΛ για πάρα πολλά χρόνια.
Στη συνέχεια με άλλα στελέχη του
ΑΚΕΛ ίδρυσαν το ΑΔΗΣΟΚ. Το 1992
ο Μιχάλης ανέλαβε πρόεδρος του
ΑΔΗΣΟΚ. Το 1996 το ΑΔΗΣΟΚ συγ-
χωνεύθηκε με το κίνημα Ελευθέρων
Δημοκρατών και κατέληξαν σε Ενω-
μένους Δημοκράτες. Το 1999 ανέ-
λαβε κυβερνητικός εκπρόσωπος της
κυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη. Το
2005 εξελέγη και πάλι πρόεδρος
των Ενωμένων Δημοκρατών. Στη συ-
νέχεια τον διαδέχθηκε η Πραξούλα
Αντωνιάδου.
Να σημειωθεί ότι την περίοδο 1975-
1987 ήταν πρόεδρος της ΕΔΟΝ. Το
2008 στήριξε την υποψηφιότητα του
Δημήτρη Χριστόφια. 
Στο άρθρο μου της 29ης Μαρτίου

μεταξύ άλλων αναφέρω: «Η κυβέρ-
νησή μας προς πίστη της αντελήφθη
ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από
την δοκιμασία. Αντίθετα ο κλοιός
στένευε. Τόλμησε να κλείσει αριθμό
εισόδων και εξόδων από και προς
τα κατεχόμενα. Το θέμα δεν ήταν
άλλο παρά μόνο θέμα υγείας. Αντί ο
λαός να διαμαρτύρεται γιατί η κυ-
βέρνηση δεν έκλεισε όλες τις διό-
δους, άκουσον, άκουσον μερικοί δια-
μαρτύρονταν γιατί να κλείσουν έστω
και μερικοί δίοδοι. Αυτοί όμως οι
έξυπνοι που διαμαρτύρονταν για το
κλείσιμο, όταν οι ταγοί του ψευδο-
κράτους αποφάσισαν τι κλείσιμο
όλων των διόδων, ούτε καν αντέ-
δρασαν. Ρούφηξαν την αρρωστημένη
γλώσσα τους και κάθισαν στα βραστά
τους». Τα πιο πάνω τα υιοθετώ και
τώρα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι
υπέρμαχος της λύσης του κυπριακού.
Είμαι ένα από τα στελέχη του Συνα-
γερμού που στήριξε όσον λίγοι το
ΝΑΙ το 2004. Αρθρογράφησα αρκετές
φορές για το λάθος του Χριστόφια
και Τάσσου ν’ απορρίψουν το σχέδιο
Ανάν. Κασουλίδης, Χρίστος Στυλια-
νίδης και ο υποφαινόμενος αρχίσαμε
πολύ νωρίς προεκλογικό αγώνα για
ανάδειξη του Γιαννάκη Κασουλίδη
ως προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το 2008.
Φίλε Μιχάλη. Με το άρθρο μου στις

29 Μαρτίου δεν ολίσθησα πολιτικά.
Σε άρθρα μου τόλμησα να αναφερθώ
εναντίον των Μακαρίου, Γρίβα, Γλαύ-
κου Κληρίδη, Αναστασιάδη εκεί που
νοιώθω ότι έκαμαν λάθη.
Το 1968 πήγα να παρακολουθήσω
την ομιλία του ανθυποψηφίου του
Μακαρίου για τις προεδρικές εκλογές
Τάκη Ευδόκα. Δυστυχώς αυτοί που
υποστήριζαν την υποψηφιότητα του
Μακαρίου, μεταξύ αυτών και το ΑΚΕΛ,
κατά φασιστικό τρόπο διέλυσαν τη
σύναξη, γιαούρτωσαν τους πάντες
και στο τέλος νεολαίοι μεταξύ αυτών
και η ΕΔΟΝ χόρευαν στην εξέδρα
φωνάζοντας «Μακάριος».
Το αν με το κλείσιμο των διόδων
συμφώνησε και το ΕΛΑΜ με τη θέση
του προέδρου Αναστασιάδη, δεν ση-
μαίνει ότι ασπάζομαι τις θέσεις του
ΕΛΑΜ. Στο δημοψήφισμα του 2004
υπέρ του ΟΧΙ ψήφισα οι Γκρίζοι Λύκοι,
το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι έχουν τις ίδιες αντιλήψεις.
Φίλε Μιχάλη δεν προσπαθώ να εξυ-
ψώσω τον πρόεδρο Αναστασιάδη
ούτε και ακολουθώ αυτές τις τακτικές.
Αρκετές φορές διαφώνησα ανοιχτά
μαζί του στο κόμμα αλλά και τώρα
που είναι πρόεδρος. Δεν είμαι των
πολιτικών ελιγμών. Εξ άλλου στο
κόμμα που υπηρέτησα και υπηρετώ
δεν υπάρχει σχολή προπαγάνδας για
να διδαχθώ. Ουκ ολίγες φορές τά-

χτηκα εναντίον των προέδρων του
κόμματός μου Κληρίδη, Μάτση, Ανα-
στασιάδη και Αβέρωφ. Με το σύνοικο
στοιχείο έχω τις καλύτερες σχέσεις,
υποστήριζα και υποστηρίζω λύση.
Όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία
και δεν ανοίξουν οι είσοδοι και έξοδοι
θα είμαι ο πρώτος που θα διαμαρτυ-
ρηθεί έντονα και ουσιαστικά, όχι με
αρρωστημένη γλώσσα και μυαλό. Αν
κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες
θα φανεί. Θα τολμήσω να τους κα-
τηγορήσω τους διοικούντες διπλά
και τρίδιπλα. Επαναλαμβάνω ότι χαί-
ρομαι για την πρόσκληση φίλε Μι-
χάλη. Είχαν την εντύπωση ότι έδωσα
δείγματα γραφής στην πολιτική μου
ζωή τέτοια που να γίνομαι εύκολα
αντιληπτός.  Το 1960 η οικογένεια
μου τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότη-
τας Γιάννη Κληρίδη. Συνέχισα μέχρι
τέλους να πιστεύω στη δημοκρατία,
όχι όμως στη λαϊκή δημοκρατία.
Ήμουν μεγάλος υποστηριχτής της
Άνοιξης της Πράγας. Ο πρώτος αγω-
νιστής που με κέρδισε ήταν ο Γιάν
Πάλαχ. Πιστεύω ότι καταλαβαίνεις
τι λέω.  Θυσίασα παρά πολλά μαζί
με αρκετούς άλλους ν’ αποκαλύψου-
με τον μακαριακό φασισμό. Δεν κα-
ταδέχτηκα ποτέ να είμαι έστω και
μονάδα ένοπλη εναντίον του τότε
προέδρου της Δημοκρατίας Μακα-
ρίου. Αντίθετα ήμουν εναντίον όλων

των ενόπλων.
Με πονούσε πολύ το δικτατορικό τα-
περαμέντο του Μακαρίου, όμως η
κάθε αμφισβήτησή μου ήταν πάντοτε
με τον πολιτικό λόγο και όσον μας
επέτρεπαν τότε τα φασιστοπαρα-
πούλια του Μακαρίου. 
Φίλε μου καλέ. Δεν υπήρξα ούτε
οπορτουνιστής ούτε φραξιονιστής
και ούτε υπηρέτησα πολιτικό χώρο
που ήταν ρυμουλκόμενος από το
«Δημοκρατικό Σοβιέτ». Το κόμμα μου
έχει κάνει λάθη και θα κάνει και
άλλα, τα παραδέχομαι και θα τα πα-
ραδεχτώ. Από την ίδρυση του κόμ-
ματός μου μέχρι σήμερα προσπαθώ
όσο μπορώ να πείσω για διορθωτικές
κινήσεις και καινοτομίες. Αν τα δια-
δραματισθέντα στις εισόδους και
εξόδους ήταν διάλογος τότε ίσως να
έσφαλα. Δεν ήταν διάλογος, ήταν
τραμπουκισμός. Σέβομαι την κάθε
άποψη, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ
δεν μπορώ να εκφράσω την δική
μου. Τελειώνοντας λέω πως ανέμενα
πως όταν οι ταγοί των Τουρκοκυπρίων
έκλεισαν όλες τις διόδους, θα υπήρ-
χαν εκατέρωθεν διαμαρτυρίες, αν
πράγματι οι διαμαρτυρίες τους ήταν
ειλικρινείς. Επιμένω ότι οι τότε δια-
μαρτυρίες για τις εισόδους – εξόδους
έγιναν «περί όνου σκιάς».

* Δικηγόρος

Πρόσκληση προς Μιχάλη Παπαπέτρου

Του ΑΝΤΡΕΑ 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Μερικοί-μερικοί ενόμισαν
πως είναι και ο κορωνοϊός
μια ωραία ευκαιρία να

υπονομεύσουν την «εξουσία», για
να γίνουν εκείνοι οι «εξουσιαστές»!
Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται εφη-
μερίδες, όπως ο «Φιλελεύθερος»
(για παράδειγμα Αλέκος Μιχαηλί-
δης, https://www.philenews.com/
f - m e - a p o p s i / a r t h r a - a p o -
f/article/907458/ena-sms-ti-mera-
epeidi-toso-toys-kobei), όπως και
οι συνήθεις ύποπτοι, οι κομματικοί,
που άλλο δεν έχουν στο νου τους
πάρεξ φανατισμό και εκδίκηση.
Ότι σ’ αυτήν την απώλεια των συλ-
λοϊκών θα λάμβανε μέρος και η

τ η λ ε ό ρ α σ η
του ΡΙΚ, είναι
από τα ανέλ-
πιστα και τα
α π ί σ τ ε υ τ α .
Είπα να μην τα
βάζω με το
ΡΙΚ, που είναι
το ΜΜΕ που

πρέπει να σεβόμαστε περισσότερο
από κάθε άλλο, για τη σοβαρότητα
και την υπευθυνότητα που είναι
υπόχρεο να το χαρακτηρίζουν, αλλά
το χθεσινοβραδινό (31.3.2020)
Δελτίο Ειδήσεων των 20.00, με διέ-
ψευσε. Εκεί που περίμενα να ακού-
σω και να δω τι γίνεται και στην
Ευρώπη και στον κόσμο όλο, μετά
την ανακοίνωση των δικών μας
νέων κρουσμάτων, νά σου η πα-
ρουσιάστρια των Ειδήσεων να έχει
γωνιασμένο τον αρχηγό της Αστυ-
νομίας επί 20 ολόκληρα λεπτά απαι-
τώντας να της πει τι γίνεται με τα
πολιτικά «δικαιώματα» της και τις
«ελευθερίες» της που το κράτος

τής περιορίζει!!
Αν θα της κτυπήσει, λέει, ο αστυ-
νομικός την πόρτα να… ερευνήσει
κατά πόσο είναι κι άλλοι στο σπίτι
πέρα από εκείνους που δικαιούν-
ται!!
Κι αν άξαφνα θα δει στην αυλή της
τον παρατηρητή της γειτονιάς να
τσεκάρει αν πρόκειται να ψήσει
σούβλα και να φέρει να τη φαν
συγγενείς και φίλοι κορωνοϊοφο-
ρείς. Προς μεγάλη απογοήτευση
πολλών τηλεθεατών ο αρχηγός της
Αστυνομίας έκατσε και της εξη-
γούσε με υπομονή και ευγένεια
ότι έπρεπε να το καταλάβει πως
δεν είναι σε αυτό που αποσκοπούν
τα μέτρα! Είναι πολλοί που πι-
στεύουν ότι ο αρχηγός θα έπρεπε
να της πει ευθέως ότι ενόψει των
άμεσων, τρομαχτικών κινδύνων που
απειλούν τον τόπο, αρνείται να
απαντήσει σε βλακώδεις ερωτήσεις
και ότι δεν περίμενε ποτέ από το
επίσημο ΜΜΕ να ακούσει τέτοιες
υποβολιμαίες, αμφίβολης προέλευ-
σης ερωτήσεις. Επειδή, όμως, είναι
που είναι και το σύμβολο των ιδεών
η μάσκα, οφείλω να πω και κάτι
παραπάνω για την άλλη μάσκα των
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
προσωπικών ελευθεριών», που χρη-
σιμοποιούν διάφοροι για να ξεγε-
λάσουν τον κόσμο ότι τάχα ενδια-
φέρονται για τα «δικαιώματά» του!
Ο «πολιτισμός» που ισχύει αυτή
την στιγμή, περίπου παγκόσμια και
αυτοαποκαλείται «δημοκρατία»,
ουδεμίαν έχει σχέση με την απαί-
τηση συμμετοχής του πολίτη στη
λήψη των κοινών αποφάσεων που
αφορούν την Πολιτεία. 
Αυτή ήταν η «δημοκρατία», που

ίσχυσε στην κλασσική Ελλάδα. Δεν
είναι αυτή που ισχύει σήμερα. Σή-
μερα ισχύει η κατάργηση της ου-
σιαστικής συμμετοχής του Πολίτη
στα κοινά, με αντάλλαγμα να δι-
καιούται να κάμνει «έσσω» του ό,τι
γουστάρει και να διακινείται όπου
θέλει. Πού ακριβώς έχουν οδηγήσει
αυτά τα ήσσονος σημασίας «δι-
καιώματα» και  «ελευθερίες» τις
κοινωνίες τού σήμερα είναι πολλοί
που το ξέρουν, αλλά όχι οι τηλε-
παρουσιαστές και μαζί τους η συν-
τριπτική πλειονότητα των τηλε-ανα-
θρεμμένων «πολιτών».
Από αυτό το ελάχιστο βήμα -μακριά
από κάθε φέιζμπουκ, όπου ο κάθε
αστοιχείωτος εκφράζει «άποψη»-
έχει εκφρασθεί ξανά η θέση ότι
από τους ανθρώπους της τηλεό-
ρασης, που βρέθηκαν ξαφνικά χω-
ρίς πάνδημη έγκριση μέσα στα σπί-
τια μας, απαιτείται περισσότερη
σφαιρική γνώση και ενημέρωση,
περισσότερη σεμνότητα και λιγό-
τερο θράσος. Δεν πάει πολύς καιρός
που άλλη αδιάλειπτα «αείλαλη»,
για να την πω έτσι, μεσημεριανή
τηλεπαρουσιάστρια ερώτησε ιερω-
μένο τι ακριβώς κάνει ο Θεός και
δεν προστατεύει τους νέους που
από υπερβολική ταχύτητα ή μέθη
πέφτουν κάτω από τα γεφύρια και
σκοτώνονται. Ότι ο ιερωμένος δεν
είχε τι ν’ απαντήσει (κι ο ίδιος τηλε-
αναθρεμμένος μάλλον) δεν δικαιο-
λογεί ανόητες και αστοιχείωτες
ερωτήσεις.
Επιτέλους, ενόψει αφανισμού και
της ίδιας της ανθρωπότητας, ας σο-
βαρευτούν όσοι μιλούν καθημερινά
εις ευήκοον όλων των πολιτών μέσα
στα ίδια τα σπίτια τους.

Οι πρωταθλητές των «ελευθεριών
και των δικαιωμάτων»!

Μ έσα από την κρισιμότητα των
ημερών που διέρχεται η αν-
θρωπότητα με την πανδημία

του κορωνοϊού που απειλεί να ανατρέψει
την ισορροπία της ζωής μας με επικίν-
δυνες επιπτώσεις, γιορτάσαμε και φέτος,
σεμνά, αθόρυβα, με ενδοσκόπηση, αυ-
τοσεβασμό και συναίσθηση ευθύνης,
εν μέσω περιορισμού, την επέτειο της
εθνικής μας εορτής,  της 1ης Απριλίου

1955 που κήρυξε
την επανάσταση
του λαού μας
ενάντια στη βρε-
τανική αποικιο-
κρατία για αποτί-
ναξη του αγγλικού
ζυγού, για ελευ-
θερία και ένωση

με την μάνα Ελλά-
δα. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι κατά
τη μέρα αυτή έγιναν μερικά λάθη που
μας πλήγωσαν, τα οποία και απαριθ-
μούμε:
1. Ενώ είχε προγραμματιστεί και εγ-
κριθεί από τις αρμόδιες αρχές να πραγ-
ματοποιηθεί, εντός του πλαισίου των
περιοριστικών μέτρων λόγω της παν-
δημίας, επίσκεψη στα Φυλακισμένα
Μνήματα και τέλεση Τρισαγίου, την νύ-
χτα της 31ης Μαρτίου, την παραμονή
της εθνικής επετείου ενημερωθήκαμε
από τον ιερέα των Κεντρικών Φυλακών
π. Τέλλο Παπαδόπουλο, ότι το Τρισάγιο
ακυρώνεται! Στο Τρισάγιο θα παρευρί-
σκονταν  οι τρεις εκπρόσωποι των ορ-
γανωμένων συνόλων των Αγωνιστών:
Ο πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών,
ο πρόεδρος του ΣΙΜΑΕ, και ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α.. 
2. Άνκαι οφείλουμε να παραδεχθούμε
ότι το τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ
την ημέρα της 1ης  Απριλίου ήταν αξιό-
λογο  και ότι το κρατικό κανάλι τίμησε,
υπό τις περιστάσεις, επάξια την επέτειο

στέλλοντας τα κατάλληλα μηνύματα,
αναμέναμε στις 4.00 η ώρα το από-
γευμα, κατά την οποία πραγματοποιείται
κάθε χρόνο η καθιερωμένη εκδήλωση
στο στάδιο «Ελευθερία», να προβληθεί
στη θέση της μια άλλη παλαιότερη εκ-
δήλωση των Συνδέσμων Αγωνιστών.
3. Επισημαίνουμε την παντελή και προ-
κλητική απουσία του ΑΚΕΛ, του μόνου
κόμματος το οποίο δεν βρήκε να πει
ούτε έναν λόγο για την επέτειο, ούτε
καν για αυτά τα αγνά παιδιά, που θυ-
σιάστηκαν για την ελευθερία αυτού
του τόπου. Συγχαίρουμε, παράλληλα,
και ευχαριστούμε τα υπόλοιπα κοινο-
βουλευτικά κόμματα  για τον χαιρετισμό
τους. 
4. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιπα-
ρέλθουμε, παρόλο που αυτό ίσως αξίζει
στον Μακάριο Δρουσιώτη, το συνεχι-
ζόμενο μίσος και την έχθρα του προς
την ΕΟΚΑ και τον Αρχηγό Διγενή, που
δυστυχώς κυβερνά τον νουν και την
καρδιά του και από το οποίο μίσος
εξασφάλισε και συνεχίζει να εξασφα-
λίζει πολλά χρήματα! Αναφερόμαστε
σε υβριστική ανάρτησή του για τον Αρ-
χηγό Διγενή. Απλώς του απαντούμε ότι
ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, με τη διαύ-
γεια του πνεύματός του, την ευστροφία
και εξυπνάδα του έχει γράψει την ιστο-
ρία του. Κατόρθωσε να εξουδετερώσει
την  πανουργία και υπουλότητα μιας
ολόκληρης αυτοκρατορίας, η οποία διέ-
θετε ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο
πληροφοριών, την περιβόητη  intelli-
gence service. Παρά τα πλούσια μέσα
που οι Άγγλοι είχαν στη διάθεσή τους
δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Διγενή,
ούτε και να τον οδηγήσουν να κάνει
έστω και ένα λάθος!

* Πρόεδρος Συνδέσμων 
Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 - 1959

Τιμήθηκε η 1η Απριλίου, αλλά 
με λάθη και με παραλείψεις

Του ΑΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Του ΘΑΣΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ*



Τ Α ΑΤΟΜΑ με αναπηρία αποτε-
λούν μια ομάδα του πληθυ-
σμού η οποία συχνά δεν απο-

λαμβάνει τα δικαιώματά της σε ίση
βάση με τα άτομα χωρίς αναπηρία.
Για τον λόγο αυτό, σε μια κρίση
όπως είναι αυτή που περνάμε σή-
μερα λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού (COVID-19), η πολιτεία χρει-
άζεται να έχει στο μυαλό της συγ-
κεκριμένες ενέργειες που θα σέ-
βονται τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία στην ενημέρωση, στην

π ρ ό σ β α σ η
στο δομημέ-
νο περιβάλ-
λον και υπη-
ρεσίες, στην
εκπαίδευση,
στην περίθαλ-
ψη, στην ερ-
γασία κ.ά..
Στους κύ-
κλους των
ατόμων με
αναπηρία και
των οικογε-
νειών των

παιδιών με αναπηρία υπάρχουν ήδη
προβληματισμοί για:

• ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ με τον οποίο γίνεται
η ενημέρωση (απουσία ταυτόχρονου
υποτιτλισμού και ταυτόχρονης διερ-
μηνείας στη νοηματική γλώσσα σε
όλα τα ειδησεογραφικά δελτία -
ζωντανές συνδέσεις - ενημερωτικές
εκπομπές, απουσία υλικού σε απλή
- easy to read - μορφή, απουσία
προσβάσιμων ιστοσελίδων των κρα-
τικών υπηρεσιών)

• ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ πρόσβασης, επι-
κοινωνίας και προκατάληψης που
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα
άτομα με αναπηρία αν χρειαστεί να
νοσηλευθούν αυτήν την περίοδο

• ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ και διακρίσεις που
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα
άτομα που χρειάζονται στήριξη στην
καθημερινότητά τους, όπως είναι
τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα ή
τα άτομα που ζουν μόνα τους 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ οργανώσεις και οργανώ-
σεις ατόμων με αναπηρία έχουν
ήδη δημοσιεύσει τις ανησυχίες τους
για τα πιο πάνω θέματα (δες για
παράδειγμα European Disability Fo-
rum 2020, UN News 2020) όπως
και τα άτομα με αναπηρία στην Κύ-
προ και στην Ελλάδα (Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων 2020, Λούκα
2020).

ΠΑΡΟΛΟ που όλα τα πιο πάνω θέ-
ματα είναι πολύ σημαντικά, το άρθρο
αυτό επικεντρώνεται στην εκπαί-
δευση των παιδιών με αναπηρία και
εξηγεί πώς δύο από τις αρχές της
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία (ΟΗΕ
2006), οι αρχές της μη διάκρισης
και της ισότητας των ευκαιριών,
μπορούν να καθοδηγήσουν τον σχε-
διασμό που γίνεται σε θέματα εκ-
παίδευσης ώστε να διασφαλιστεί
το δικαίωμα των παιδιών με ανα-
πηρία στην εκπαίδευση κατά την
περίοδο της κρίσης. 

Η ΑΡΧΗ της μη διάκρισης πρεσβεύει
ότι δεν νοείται να γίνεται διάκριση
εις βάρος των παιδιών με αναπηρία
για οποιοδήποτε θέμα. Με άλλα λό-
για, οι αποφάσεις που λαμβάνονται

για όλα τα παιδιά αναμένεται ότι
θα λαμβάνουν υπόψη και θα ισχύουν
και για τα παιδιά με αναπηρία. Η
αρχή της μη διάκρισης παραβιάζεται
όταν ακολουθούνται διαφορετικές
διαδικασίες εισδοχής των παιδιών
με αναπηρία στο σχολείο σε σχέση
με τις διαδικασίες που ακολουθούν-
ται για τα παιδιά  χωρίς αναπηρία,
όταν τα παιδιά με αναπηρία έχουν
μειωμένη πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες και εξοπλισμό που έχουν τα
παιδιά χωρίς αναπηρία, όταν δεν
λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση
όπως τα παιδιά χωρίς αναπηρία,
όταν οι νομοθεσίες, κανονισμοί και
εγκύκλιοι λαμβάνουν υπόψη μόνο
τα παιδιά χωρίς αναπηρία ή ακόμα
όταν ακολουθείται ξεχωριστή πο-
λιτική για παιδιά με αναπηρία και
για παιδιά χωρίς.

Η ΑΡΧΗ της ισότητας των ευκαιριών
πρεσβεύει ότι όλα τα παιδιά με ανα-
πηρία έχουν ίσες ευκαιρίες με τα
παιδιά χωρίς αναπηρία. Αναφορικά
με την εκπαίδευση, η ισότητα των
ευκαιριών δεν υπάρχει όταν δεν
έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες
να έχουν πρόσβαση στο αναλυτικό
πρόγραμμα, όταν δεν έχουν ίσες
ευκαιρίες να λαμβάνουν μέρος σε
όλες τις ενδοσχολικές και εξωσχο-
λικές δραστηριότητες που διοργα-
νώνονται από το σχολείο, όταν δεν
έχουν ευκαιρίες για μάθηση και
αξιολόγηση σε ίση βάση με τα παιδιά
χωρίς αναπηρία. Η ισότητα των ευ-
καιριών συνδέεται άρρηκτα με την
έννοια της εύλογης προσαρμογής,
η οποία είναι διάχυτη στη Σύμβαση
του ΟΗΕ. Εύλογη προσαρμογή μπο-
ρεί να είναι οποιαδήποτε ρύθμιση
γίνεται για ένα παιδί με αναπηρία

ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα
του στην εκπαίδευση (π.χ. διαμόρ-
φωση του χώρου όπου παρέχεται η
εκπαίδευση με τρόπο που να δια-
σφαλίζει την ασφάλεια, πρόσβαση
και μάθησή του, παροχή εξειδικευ-
μένου εξοπλισμού επικοινωνίας,
παροχή διαφοροποιημένου υλικού
που να διασφαλίζει πρόσβαση στο
αναλυτικό πρόγραμμα και να σέβε-
ται τον τρόπο μάθησής του).

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τα πιο πάνω, σύμ-
φωνα με την αρχή της μη διάκρισης,
οι αποφάσεις για την εκπαίδευση
όλων των παιδιών θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν και όχι να απο-
κλείουν τα παιδιά με αναπηρία. Δη-
λαδή, οι εγκύκλιοι για την Εξ απο-
στάσεως Εκπαίδευση και Παιδαγω-
γική Στήριξη, οι οδηγίες για τα Σχέδια
Δράσης που καλούνται να ετοιμά-
σουν οι διευθύνσεις των σχολείων
και οι τρόποι με τους οποίους ανα-
μένεται να εργαστούν οι εκπαιδευ-
τικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη
όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των παιδιών με αναπηρία.
Ταυτόχρονα, χρειάζεται συντονισμός
για την οργάνωση της εκπαίδευσης
του κάθε παιδιού με αναπηρία ξε-
χωριστά ώστε να τηρείται η αρχή
της ισότητας των ευκαιριών. Για να
συμμετάσχει ένα παιδί με αναπηρία
στην εκπαίδευση χρειάζεται εξα-
τομικευμένη στήριξη και εύλογες
προσαρμογές. Στη δημοτική και προ-
δημοτική εκπαίδευση υπάρχουν για
παράδειγμα παιδιά, τα οποία φοι-
τούν στη γενική τάξη, λαμβάνουν
εξατομικευμένα λογοθεραπεία και
ειδική εκπαίδευση. Όλο αυτό το δί-
κτυο πώς θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει αυτήν την περίοδο; Κάποια

από αυτά τα παιδιά εκπαιδεύονται
σε συστήματα εναλλακτικής επικοι-
νωνίας ή ανάπτυξης κοινωνικών δε-
ξιοτήτων και χρειάζονται συνεχή
εξάσκηση σε αυτά που γνωρίζουν
ήδη για να μην παλινδρομήσουν. Ο
εγκλεισμός στο σπίτι σε συνδυασμό
με την απουσία στήριξης μπορεί να
επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα
στα παιδιά με αναπηρία και στις οι-
κογένειές τους, μερικές από τις
οποίες θα βλέπουν ό,τι κτίστηκε με
προσπάθεια χρόνων να καταρρέει.
Στη μέση εκπαίδευση, υπάρχουν
παιδιά που εκπαιδεύονται στη γενική
τάξη και λαμβάνουν στήριξη από
τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών
μαθημάτων. Αυτό το δίκτυο εκπαι-
δευτικών, πώς θα λειτουργήσει αυ-
τήν την περίοδο; Το ζητούμενο εδώ
είναι όλο το διαθέσιμο προσωπικό
να αξιοποιηθεί κατάλληλα αυτήν
την περίοδο για να επιτευχθεί η
ισότητα ευκαιριών.

ΜΙΑ διαπίστωση από τη μέχρι τώρα
πορεία είναι ότι οι αρχές της μη
διάκρισης και της ισότητας των ευ-
καιριών δεν διέπουν τον σχεδιασμό
της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
και Παιδαγωγικής Στήριξης με απο-
τέλεσμα κάποια παιδιά με αναπηρία
λαμβάνουν εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση ή/και παιδαγωγική στήριξη
στο πλαίσιο των αποφάσεων που
λήφθηκαν για όλα τα παιδιά και κά-
ποια ακόμα αναμένουν αποφάσεις
για το πώς θα προχωρήσει η εκπαί-
δευσή τους από το σπίτι. Αυτό σχε-
τίζεται με τον τρόπο που η εκπαί-
δευση αυτών των παιδιών γινόταν
προ κρίσης, τον τρόπο που οι διευ-
θύνσεις των σχολείων αποφάσισαν
να οργανώσουν το προσωπικό τους

μέσω των Σχεδίων Δράσης και τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ή δεν
ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί και τις
πρωτοβουλίες του δικτύου στήριξης
των παιδιών αυτών. Δεν είναι δύ-
σκολο να καταλάβει κανείς ότι αυ-
τοί/ές που θεωρούν ότι τα παιδιά
με αναπηρία αποτελούν ισότιμο μέ-
ρος του μαθησιακού πληθυσμού θα
μεριμνήσουν για την εκπαίδευση
τους και αυτή την περίοδο, ενώ
αυτοί με αντίθετη στάση θα λάβουν
διαφορετικές αποφάσεις.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ακόμα να κερδίσουμε
το στοίχημα; Δεν τα είχαμε όλα
λύσει προ κορωνοϊού για να τα λύ-
σουμε όλα εν μέσω κρίσης. Ωστόσο
υπάρχει ακόμα ο χρόνος να σκε-
φτούμε πώς τα παιδιά με αναπηρία
θα συμπεριληφθούν στον κεντρικό
σχεδιασμό για την Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Στή-
ριξη που αφορά όλα τα παιδιά και
ταυτόχρονα πώς θα αναπτυχθεί ένα
πλάνο για την εξατομικευμένη στή-
ριξή τους.
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Εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία
εν μέσω και της επιδημίας κορωνοϊού

4 Εκπαίδευση, μη διάκριση και ισότητα των ευκαιριών: Ζητήματα που προκύπτουν
από την πανδημία του κορωνοϊού
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Ο ΧΑΡΗΣ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ. Το σπίτι
του βρίσκεται πλάι στο ποτάμι. Από τότε που
ο πατέρας του τού έμαθε τα μυστικά του
ψαρέματος, ψαρεύει πέστροφες στην όχθη.
Πάνε όμως δυο χρόνια από τότε που ο
πατέρας του έφυγε για τον πόλεμο κι έχει να
μάθει νέα του έξι μήνες. Στην τάξη δεν
παρακολουθεί τη δασκάλα, στο διάλειμμα
δεν παίζει με τα άλλα παιδιά. Μια μέρα θα
αρχίσουν να φτάνουν στην όχθη ξύλινα
κιβώτια με δώρα και παιχνίδια, θα
ακολουθήσει το ποτάμι και θα φτάσει σε μια
ξύλινη καλύβα στην άκρη του δάσους. Εκεί
θα ανακαλύψει τη δύναμη της αφοσίωσης
και της αγάπης. [...Στο σπίτι δεν υπάρχει
ψυχή, εκεί βασιλεύει η σιωπή. Όχι, δεν είναι
εδώ ο πατέρας του. Ο πατέρας του δεν  ήρθε.
Και ο Χάρης χαμηλώνει το κεφάλι, απομένει
για ώρα να στέκει σιωπηλός. Κι έπειτα
ρίχνεται έξω, τρέχει, τρέχει στους αγρούς,
μέσα στα σπαρτά που θέριεψαν. Η καρδιά
στο στήθος του γίνεται κομμάτια. Κάπου
σκοντάφτει, πέφτει. Και μένει κολλημένος
στη γη, μπρούμυτα, με την πλάτη γυρισμένη
στον ουρανό. Εκεί ψηλά πετάνε οι γερανοί,
έχουν αρχίσει πια το μεγάλο ταξίδι. Ο Χάρης
δεν τους βλέπει. Δεν βλέπει τον αρχηγό που
μπαίνει μπροστά, δεν βλέπει τους
σχηματισμούς τους. Δεν ακούει καν τους
κρωγμούς που φτάνουν μέχρι εδώ κάτω. Ο
Χάρης κλαίει, κλαίει. Σφίγγει τις γροθιές
του. Θα μπορούσε να νιώσει στη γροθιά του
το άγγιγμα του πατέρα του. Τον βλέπει να
του κλείνει το μάτι. Τώρα είναι θυμωμένος.
Είναι θυμωμένος με τον πατέρα του. Του
υποσχέθηκε πως θα γυρίσει σύντομα. Πάνε
δυο χρόνια κι ακόμα να φανεί. Όμως... του
υποσχέθηκε...]

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Α υτό το ξεχωριστό, το πολύ
ξεχωριστό, παραμύθι δεν
πρέπει μόνο να το διαβά-

σουν οι γονείς στα παιδιά τους.
Πρέπει και να το διαβάσουν και τα
παιδιά στους γονείς τους. Ο Αιμίλιος
Σολωμού φιλοτεχνεί μια ιστορία
που ξεχειλίζει από τρυφερότητα και
ευαισθησία χαρίζοντας, αξιωματικά,
τον πρώτο ρόλο σε ένα πανέξυπνο
αγόρι, τον Χάρη, ο οποίος περιμένει,
υπομονετικά, να επιστρέψει ο μπαμ-
πάς του από τον πόλεμο, επειδή του
το υποσχέθηκε και, σύμφωνα με
τον ίδιο, όταν υποσχόμαστε κάτι,
οφείλουμε να το πραγματοποιούμε.
Ιδίως εάν είμαστε μπαμπάδες! Η

άγονη, όμως, αναμονή σκορπάει
την απογοήτευση στον Χάρη που
αρχίζει να αποφεύγει τα μαθήματα,
γίνεται αμελής, αφαιρείται μέσα
στην τάξη και συχνάζει στο Ποτάμι
όπου βρίσκει κάποιο είδος ηρεμίας
αλλά, μια ημέρα, θα βρει και κάτι
άλλο που θα ανατρέψει, άρδην, τη
ζωή του. Παραξενεύεται, βέβαια,
και απορεί και ψάχνει να λύσει το
κουβάρι του μυστηρίου. Ποιος άλ-
λος, εκτός από τον μπαμπά του,
γνωρίζει τις αδυναμίες του, τα χόμπι
του, τις δραστηριότητες που του
προκαλούν ευχαρίστηση; Κανένας.
Οπότε, συλλογίζεται ο Χάρης, ο
μπαμπάς μου ζει και επικοινωνεί
μαζί μου. Εδώ θα μου επιτρέψετε
μια παρένθεση ενηλίκου: "Ράβδος
εν γωνία, άρα βρέχει". Κι όμως,

είναι δύσκολο να αδικήσεις ένα
παιδί που φλέγεται να δει, επιτέλους,
τον μπαμπά του. Ακολουθώντας τα
ίχνη, με την καρδιά του να φτερου-
γίζει, φτάνει στην καλύβα και, εκεί
μέσα, τον υποδέχεται ο σοφός γέρος
που τον συμβουλεύει, τον νουθετεί,
τον προτρέπει μακριά, πάντως, από
τον υπεροπτικό διδακτισμό ο οποίος,
συνήθως, απορρίπτεται από τις εύ-
πλαστες ηλικίες. Τα ερωτήματα του
Χάρη πολλαπλασιάζονται. Ποιος εί-
ναι, επιτέλους, ο γέρος; Γιατί του
διαβάζει αποσπάσματα από τον Γλά-
ρο Ιωνάθαν; Μήπως είναι βαλτός
από τον μπαμπά του; Μήπως απο-
τελεί αποκύημα της φαντασίας του;
Παραμύθι που αγγίζει τα όρια του
λυρισμού, "Το Ποτάμι" σκιαγραφεί,
με αφηγηματική καθαρότητα, κρυ-

στάλλινη σαν τη λίμνη όπου αράζει
εκεί ο Χάρης, την ανυστερόβουλη
αγάπη ανάμεσα στο παιδί και στον
πατέρα, τοποθετημένη, αρμονικά,
στο πλαίσιο του πολέμου - που θα
μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε
πόλεμος. Χρειάζεται, άραγε, να θυ-
μίσω πως και οι λέξεις, οι αδικίες,
οι ανισότητες σκοτώνουν όπως σκο-
τώνουν οι σφαίρες; Λυπάμαι απλώς
που δεν έχω τη δυνατότητα να το
διαβάσω, για δεύτερη φορά, ξαπλω-
μένος στην όχθη του δικού μου Πο-
ταμιού - να 'ναι, μάλιστα, καλοκαίρι
και τα περιστέρια να δοξολογούν
την ειρήνη. 
*Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις
ΠΑΤΑΚΗ. Εικονογράφηση εξω-
φύλλου: Μαρία Θύμη. Σελίδες:
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ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
Το Ποτάμι

Βαδίζει παράλληλα με την όχθη του ποταμού. 
Αφήνει πίσω του τις σκόρπιες συστάδες των βελανιδιών
Έντομα ζουζουνίζουν γύρω του.
Στο λιβάδι δεξιά του βόσκουν γε-
λάδες. Μουκανίζουν. Ακούει τα
κουδούνια στον λαιμό τους που
κτυπάνε. Στην πλαγιά του λόφου
ένα κοπάδι πρόβατα προχωράει
πίσω από τον βοσκό. Ένας σκύλος
τρέχει ξοπίσω τους. Πότε πότε
γαυγίζει. Στις όχθες υψώνονται
τώρα ψηλοί θάμνοι με αγκάθια.
Από ένα άνοιγμα βλέπει το νερό
που κυλά και φεύγει. Κάθε τόσο
ακούει πλατσουρίσματα. Βλέπει
ομόκεντρους κύκλους να απλώ-
νονται κι έπειτα να σβήνουν. Μέσα
στο ποτάμι υπάρχει ζωή. Ίσως δεν
είναι κακή ιδέα να έρθει μια μέρα
κι εδώ, να δοκιμάσει να ψαρέψει.
Τώρα έχει προχωρήσει πολύ. Δεν
έχει ξανάρθει σ' αυτά τα μέρη. Ο
ποταμός κάνει μια μεγάλη καμπή.
Και πθο πέρα οι λόφοι αρχίζουν
να γίνονται ψηλότεροι. Η βλάστη-
ση πυκνώνει. Εδώ τελειώνει η πε-
διάδα, πιο πέρα αρχίσει η οροσειρά

με τα μεγάλα βουνά. Ξαφνικά
κάνει πολύ κρύο, υγρασία. Διστά-
ζει. Πρέπει να προχωρήσει; Δεν
ξέρει. Ίσως λίγο ακόμα. Πάνω από
τα δέντρα βλέπει τον λευκό καπνό
να στροβιλίζεται στον αγέρα και
ν' ανεβαίνει στον ουρανό. Όπως η
ζεστή ανάσα που δραπετεύει από
το στόμα του. Σε λίγο μια ξύλινη
καλύβα προβάλλει ανάμεσα στα
πλατάνια. Δίπλα υπάρχει ένας σω-
ρός με ξύλινα κουτιά, όμοια μ'

αυτά που έφτασαν κοντά του στην
όχθη του ποταμού. Πίσω από την
καλύβα διακρίνει μια καρότσα.
Σαστίζει. Μα αν θέλει να μάθει,
πρέπει να κτυπήσει την πόρτα.
Απλώνει το χέρι να κτυπήσει. Πριν
προλάβει, μια φωνή ακούγεται από
μέσα. Πέρασε! Σε περίμενα... Φεύ-
γουν μερικές στιγμές μέχρι να συ-
νηθίσει το ημίφως στην καλύβα.
Μπροστά από το τζάκι ένας άν-
θρωπος έχει γυρισμένη την πλάτη
του. Ανασκαλεύει τη φωτιά με μια
μεγάλη σιδερένια τσιμπίδα. Η φω-
τιά δυναμώνει. 
Είναι ζεστά εδώ μέσα. Μυρίζει το
ρετσίνι από το πεύκο που καίγεται.
Κάθισε, αγόρι μου, του λέει ο
άγνωστος καθώς γυρίζει προς το
μέρος του, δείχνοντάς του ένα
σκαμνί κοντά στη φωτιά. Είναι
ηλικιωμένος, τα μαλλιά του λευκά.
Και η γενειάδα του. Ο Χάρης κοι-
τάει γύρω γύρω την καλύβα. Από
τα δοκάρια κρέμονται αποξηρα-

μένα φυτά. Βότανα, υποθέτει.
Μπροστά του και στις γωνιές
ακουμπούν ξυλουργικά εργαλεία.
Στα πόδια του γέροντα βρίσκονται
σανίδες, ένα σφυρί, μια πλάνη,
απολειφάδια, πριονίδι και καρφιά.
Εσείς μου στέλνετε τα κουτιά με
τα παιχνίδια; Ο γέροντας απομένει
σιωπηλός. Στη φωτιά τα ξύλα τρι-
ζοβολούν. Ένα δοκάρι στη στέγη
ξαφνικά τρίζει δυσοίωνα. Ο Χάρης
κοιτάει ψηλά. Ο γέροντας δεν
απαντά.
Νόμιζα... νόμιζα ήταν ο πατέρας
μου που... Ο γέροντας δεν απαντά.
Με το σφυρί καρφώνει τα καρφιά
στα σανίδια. Τακ τακ τακ, τρία
κτυπήματα κάθε φορά. Πώς το ξέ-
ρατε... για τα αγκίστρια και την
πετονιά... Και τον Γλάρο Ιωνάθαν...
Ο γέροντας παρατά τη δουλειά
του. Τον κοιτάει στα μάτια. Το
πρόσωπό του φωτίζεται από τη
φωτιά. Μοιάζει καλοσυνάτο. Φι-
λικό.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

"Από τη δημοσιογραφία έμαθα πολλά
πράγματα. Καταρχάς, έζησα κατα-
στάσεις που δεν θα μπορούσα να
ζήσω αλλιώς, γιατί δεν είχα τη δυ-
νατότητα. Με έστελναν πάντα σε
ρεπορτάζ που ήταν δύσκολα, που
είχαν ανθρώπινο πόνο, σε εργατικά
ατυχήματα, σε κόσμο που τον έβγα-
ζαν από το σπίτι του, και όλα αυτά
τα ζούσα, ποτέ δεν τα προσπέρασα.
Επίσης, έμαθα κάτι πολύ σημαντικό,
ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι στην
ουσία και να μη φλυαρείς. Θα μπο-
ρούσα να συνεχίσω τη δημοσιογρα-
φία στη Μεταπολίτευση, θα μπο-
ρούσα να πάω όπου ήθελα, αλλά
είχα ήδη αρχίσει να ασχολούμαι με
τη λογοτεχνία. Είχα και την οικογέ-
νεια και δεν μπορούσα να φεύγω
και να μην ξέρω τι ώρα θα γυρίσω,
κάτι που μου άρεσε πολύ στη δημο-
σιογραφία. Δεν θα μπορούσα να την
κάνω όπως ήθελα".

"Το άλλο μου μεγάλο όνειρο ήταν
να κάνω οικογένεια. Ήταν το απω-
θημένο μου, γιατί δεν έζησα την
ατμόσφαιρα της οικογένειας που έζη-
σαν τα άλλα παιδιά. Και την οικογέ-
νεια, όμως, την έκανα ανατρεπτικά,
όπως το ήθελα εγώ. Επειδή εγώ είχα
εξιδανικεύσει την εργατική τάξη, νό-
μιζα ότι εκεί είναι η ευτυχία. Γνώρισα
ένα παλικάρι της εργατικής τάξης,
το παντρεύτηκα και μετά έστειλα
στον πατέρα μου ένα τηλεγράφημα
«εγώ παντρεύτηκα». Το πρώτο ρε-
πορτάζ που με έστειλαν να κάνω
στην εφημερίδα ήταν στα βρεφοκο-
μεία και αυτό με χάραξε, έδωσα όρκο
στον εαυτό μου ότι εγώ δεν υπάρχει
λόγος να γεννήσω ένα παιδί, θα με-
γαλώσω ένα παιδί του κόσμου. Κι
αυτό έκανα. Όλη μου η ζωή ήταν
μια ανατροπή, την οποία την πλήρωνα
κατά καιρούς. Ο πατέρας μου ήταν
ένας άνθρωπος με τεράστια υπομονή

και όταν τον έβγαζα από τα ρούχα
του, γιατί μόνο εγώ μπορούσα να το
κάνω αυτό, το μόνο που έλεγε είναι
«πού βαδίζομεν, βρε;». Αυτό ήταν η
έκρηξη του θυμού του. Η δε μαμά
μου, επειδή είχε τύψεις που δεν ήταν
κοντά μου όταν ήμουν παιδί, δεν
έφερνε αντίρρηση σε ό,τι έκανα".

"Το γράψιμο είναι ψυχοφθόρο, αλλά
είναι μια ανάγκη που δεν μπορείς να
καλύψεις διαφορετικά. Δεν έγραψα
ποτέ ημερολόγιο. Όλες οι κοπέλες
στη σχολή στην οποία ήμουν εσωτε-
ρική είχαν ημερολόγιο. Εγώ, όταν
μου ερχόταν να γράψω κάτι, το έγρα-
φα και το έδινα στη διπλανή μου.
Ήθελα επικοινωνία, δεν ήθελα κάτι
για μένα. Εξαρτάται πάντα από το
πώς το βλέπεις το γράψιμο: αν γράφεις
κάτι σαν ημερολόγιο, σου κάνει καλό,
εκτονώνεσαι, αν όμως γράφεις γιατί
θέλεις να μπεις μέσα στην ψυχή σου
και στην ψυχή των άλλων, δεν είναι
εύκολο πράγμα". 
"Κάθε φορά που τελειώνω ένα βιβλίο,
λέω «τελειώσαμε τώρα με το γράψι-
μο». Μου αρέσει να κάνω ένα σωρό
άλλα πράγματα που είναι ανώδυνα.
Μετά, άμα περάσει λίγος καιρός,
αυτό το υλικό που έχω μαζέψει μέσα
μου θέλω να το στείλω κάπου και

ξαναπέφτω στο λούκι. Είναι δύσκολο
να πρέπει να μπεις στην ψυχή του
άλλου κι εγώ, αν δεν είχα περάσει
όλον αυτόν τον ταραχώδη βίο, δεν
θα μπορούσα να καταλάβω πάρα
πολύ τους άλλους. Λέω καμιά φορά,
αν κέρδισα κάτι στη ζωή μου, είναι
ότι μπορώ να καταλαβαίνω τον συ-
νάνθρωπό μου. Αυτό είναι το μόνο
μου όφελος, κανένα άλλο, τα υπό-
λοιπα τα πλήρωσα πολύ ακριβά. Όταν
είσαι πολύ κοντά στον άνθρωπο,
αυτή η σχέση πολύ συχνά σε πληγώ-
νει, σε τραυματίζει. Τα πράγματα δεν
είναι έτσι όπως τα σκέφτεσαι. Κι
όταν θες να πας αντίθετα στο ρεύμα,
αυτό έχει επίσης ένα κόστος. Οι ανα-
τροπές αυτές δεν βγαίνουν πάντα σε
καλό. Όταν περνάς, όμως, από το
ταμείο της ζωής σου, ε, να μη ζητάς
τα ρέστα από τον ταμία".
*Lifo

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: 
Το γράψιμο είναι ψυχοφθόρο, αλλά είναι μια ανάγκη που δεν μπορείς να καλύψεις διαφορετικά
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

Οταν νιώθουμε ότι απειλούμαστε,
μια έκρηξη αδρεναλίνης και
κορτιζόλης οδηγεί το σώμα μας

στην αντίδραση «πάλης ή φυγής». Αυτή
η αντίδραση προωθεί αίμα στον εγκέ-
φαλο, την καρδιά και τους μυς, και
μακριά από το πεπτικό σύστημα, προ-
ετοιμάζοντάς μας είτε να τραπούμε σε
φυγή είτε να αντιμετωπίσουμε την
απειλή. Και φυσικά όταν είμαστε σε
τόση υπερένταση, δεν μπορούμε να

φάμε. Όταν όμως, όπως και με την πα-
ρούσα κατάσταση, η απειλή είναι αό-
ρατη ή κάτι που δεν μπορούμε να ελέγ-
ξουμε, πολλοί από μας μετριάζουν αυτή
την αντίδραση «πάλης ή φυγής» με το
φαγητό. Πώς γίνεται αυτό; 
Ποτέ κανένας πρόγονός μας δεν στα-
μάτησε να τρέχει για να σωθεί από μια
πεινασμένη τίγρη, επειδή λιγουρεύτηκε
πατατάκια τσιπς με γεύση γαρίδας.
Όταν, λοιπόν, νιώθουμε αγχωμένοι και
ξεκινούμε να τσιμπολογούμε, ο εγκέ-
φαλός μας λαμβάνει το μήνυμα ότι
μάλλον δεν βρισκόμαστε τελικά σε
κίνδυνο, και ανακτούμε σε κάποιο βαθ-
μό λίγη γαλήνη.  
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν περ-
νάμε από περίοδο παρατεταμένου άγ-
χους, αναπτύσσουμε ξαφνικά μια εξάρ-
τηση από το φαγητό. Δυστυχώς, αυτός
ο μηχανισμός διαχείρισης άγχους μπορεί
να αποδειχθεί επιβλαβής για την υγεία
μας. Υπάρχει όμως κι άλλος τρόπος
που το φαγητό μπορεί να μας βοηθήσει
να νιώσουμε καλύτερα όταν περνούμε
περίοδο παρατεταμένου άγχους. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βασανίζει
όλους μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος
ουσιαστικός τρόπος να προστατεύσουμε
τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν έχουμε
τρόπο να ελέγξουμε αυτή την απειλή,

πέρα από το να μείνουμε σπίτι και να
ελπίζουμε ότι θα φανούμε, τελικά, τυ-
χεροί.  Όταν προετοιμάζουμε φαγητό
γι' αυτούς που αγαπάμε, αμέσως νιώ-
θουμε ότι καλύπτουμε την πιο ουσια-
στική ανάγκη τους για επιβίωση. Θα
σας ξαφνιάσει πόσο παρήγορο είναι
αυτό. Σας προτείνω, λοιπόν, να μαγει-
ρέψετε κάτι ξεχωριστό για τους αγα-
πημένους σας. Η συνταγή αυτή παίρνει
ώρες, αλλά υπό καραντίνα, αυτό μετράει
στα…συν! Θα χρειαστείτε ένα χοιρινό
μπούτι σε δίχτυ και ένα μπουκάλι Ξυ-
νιστέρι.  Τα υπόλοιπα υλικά μάλλον
τα έχετε. Κι αν όχι, δεν χάθηκε κι ο
κόσμος: χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε. Το
αποτέλεσμα θα είναι νόστιμο, έτσι κι
αλλιώς. 
Προθερμάνετε το φούρνο στους 220°C.
Τοποθετήστε το χοιρινό μπούτι σε ένα
πυρίμαχο σκεύος. Με ένα μυτερό μα-
χαίρι κάντε σχισμές στο χοιρινό και
τοποθετήστε μέσα μικρά κομμάτια
σκόρδου. Περιχύστε με ελαιόλαδο, αρ-
τύστε με λίγη ρίγανη και αλατοπιπε-
ρώστε. Βάλτε το χοιρινό στον φούρνο
και αφήστε το να ροδίσει καλά για 20
λεπτά, χωρίς να το καλύψετε. 
Βγάλτε το σκεύος από τον φούρνο και
περιχύστε το ψητό με δυο ποτήρια Ξυ-
νιστέρι. Καλύψτε το φαγητό με το κα-

πάκι του σκεύους (ή με ασημόχαρτο),
χαμηλώστε τη θερμοκρασία στους
120°C και τοποθετήστε πάλι στον φούρ-
νο για 5-6 ώρες.
Το κρέας θα είναι τόσο μαλακό που
και να θέλατε να το κόψετε σε φέτες
δεν θα τα καταφέρνατε. Σερβίρετέ το,
λοιπόν, με... κουτάλι (ναι, σοβαρομιλώ!)

Συνοδεύστε το με όσο Ξυνιστέρι έχει
μείνει στο μπουκάλι. Ή και με ένα
δεύτερο μπουκάλι Ξυνιστέρι – στο
κάτω, κάτω, κανείς δεν θα οδηγήσει!
Στη υγειά σας. Στην υγειά των αγαπη-
μένων σας.
*Οινόφιλη και δημιουργός του Wine-
Scribble You Tube Show

Συνταγή κατά του άγχους

Γράφει η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ*

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ
andreaskounios@gmail.com

Ο Καρλ εργάζεται σε τράπεζα.
Για την ακρίβεια, εγκρίνει ή
απορρίπτει αιτήσεις πελατών.

Μόλις εγκαταλείψει το γραφείο, χώ-
νεται, σαν ποντίκι, στο άψυχο και ανέκ-
φραστο διαμέρισμά του. Η ζωή του θα
μπορούσε, άνετα, να χαρακτηριστεί ως
ανιαρή, ως μονότονη, ως εξωφρενικά
πληκτική. Περνάει σχεδόν όλα τα βρά-
δια μπροστά στη συσκευή, παρακο-
λουθώντας χαζομάρες, και τσιμπώντας
από το πιάτο που είναι τόσο ρηχό όσο
και ο ίδιος. Τον έχει βαρεθεί έως και ο
καναπές του. Αντιθέτως, οι φίλοι του,
που μετρούνται στα δάκτυλα του ενός
χεριού, αγωνίζονται, με δυσκολία, να
σπάσουν το καβούκι μέσα στο οποίο
σέρνεται, να γκρεμίσουν τον τοίχο της
συνήθειας η οποία θα τον καταπλακώσει

από στιγμή σε στιγμή. Τίποτα ο Καρλ.
Έχει συνηθίσει, όπως όλα δείχνουν,
τη φυλακή και, εάν δεν μεσολαβήσει
κάποια συγκλονιστική αλλαγή, θα τον
πάρουν μυρωδιά από τη μυρωδιά! όταν
θα φτάσει εκείνη η ώρα. 
Ο προϊστάμενός του στην τράπεζα, σε
αντίθεση με τον Καρλ, είναι ο κλασικός
τύπος του "όσα έρθουν και όσα πάνε".
Κυρίως, του "όσα έρθουν" και ο νοών
νοείτω. Στο διάλειμμα μιας εργάσιμης
ημέρας, ο Καρλ πέφτει επάνω σε παλιό
γνώριμο ο οποίος του δίνει κάρτα συμ-
μετοχής σε σεμινάριο, ας το ονομά-
σουμε έτσι, αισιοδοξίας. Στο σεμινάριο,
του εξηγεί γελώντας ασταμάτητα και
πιστεύοντας, προφανώς, ότι το γέλιο
είναι μεταδοτικό, θα δώσει διάλεξη ο
γκουρού του Yes και είμαι σίγουρος,
προσθέτει με ύφος Δαλάι Λάμα, ότι
θα αλλάξει η οπτική γωνία από την
οποία αντικρίζεις τη ζωή. Ο Καρλ, αρ-
χικά, απορρίπτει την ιδέα αλλά, μετά
από ώριμη σκέψη, την ασπάζεται και,

έτσι, τον βλέπουμε, το επόμενο βράδυ,
κουμπωμένο, αμήχανο και ανασφαλή
να ακούει, απρόθυμα οφείλω να ομο-
λογήσω, τη διάλεξη του κυρίου Yes ο
οποίος επιβάλλει, άμα χρειαστεί, τις
απόψεις του, έστω και με το ζόρι. Να
μην τα πολυλογούμε, ο Καρλ φεύγει
από την αίθουσα ίδιος κι απαράλλακτος
και ετοιμάζεται να περάσει ακόμα ένα
ελεεινό βράδυ στο, όπως έχουμε κιόλας
αναφέρει, άψυχο και ανέκφραστο δια-
μέρισμά του όταν, από το πουθενά, ή
και από παντού! πέφτουν στο κεφάλι
του ανατροπές, εκπλήξεις, αιφνιδιασμοί,
απρόοπτα που θα νόμιζε κανείς ότι
γλιστράνε από καπέλο ταχυδακτυλουρ-
γού. 
Ωστόσο, ουδέν κακόν, αμιγές καλού.
Η ξαφνική επαφή του με την αλλιώτικη
πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας
θα έχει, ως επίλογο, ένα κορίτσι σαν
τα κρύα νερά, την Άλισον, και από
εκείνη τη στιγμή ο Καρλ θα μεταμορ-
φωθεί. Και ποια είναι η Άλισον, είπαμε;

Δεν είπαμε, αλλά θα πούμε τώρα. Η
Άλισον είναι ένα γοητευτικό κορίτσι,
ξέγνοιαστο, ανέμελο, δεν κάθεται ποτέ
στα βραστά της, βράζει το αίμα της,
τραγουδά σε μουσικό συγκρότημα,
ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγρα-
φική και με τη φωτογραφία, ανήκει σε
ορειβατικό όμιλο, γυμνάζει το σώμα
της αν και, για να είμαι ειλικρινής, δεν
χρειάζεται κάτι τέτοιο - ανοίγει την
στρόφιγγα του ανδρικού πόθου με τις
καλλίγραμμες αναλογίες της. 
Ιδού, λοιπόν, η νέα οπτική γωνία! για
την οποία του έτρωγε τα αυτιά ο κολ-
λητός του. Όσο για το καμπανάκι του
έρωτα δεν θα αργήσει να κτυπήσει.
Ποια θα είναι η κατάληξη της σχέσης
τους και πώς, στο ενδιάμεσο διάστημα,
θα γεφυρώνουν τις διαφορές τους δύο
πρόσωπα με διαφορετικές αντιλήψεις
περί της ζωής; Ε, να δείτε το φιλμ,
όπως έκανα κι εγώ, για πολλοστή φορά,
ώστε να λύσετε τις απορίες σας. Τώρα
που το σκέφτομαι, γιατί, παρακαλώ,

να λύσετε τις απορίες σας; Υπάρχουν,
κατά την άποψή μου, απορίες που δεν
χρειάζεται να λύνονται επειδή ακο-
λουθούν οι επόμενες απορίες και οι
μεθεπόμενες απορίες και, σε τελική
ανάλυση, γινόμαστε σαν τον Καρλ που
αντί να απολαύσει τις μικρές, έστω,
χαρές, βάζει σφραγίδες "εγκρίνεται" ή
"απορρίπτεται" επάνω σε αιτήσεις πε-
λατών. 
Δεν πρόκειται για σπουδαία ταινία
αλλά, ευτυχώς για εμάς, ο Τζιμ Κάρι
κεντάει σταυροβελονιά στον ρόλο που
ενσαρκώνει, ενώ η Ζόε Ντέσανελ δια-
θέτει ένα βλέμμα, μα ένα βλέμμα, που
σε στέλνει στον καρδιολόγο. Σκέψου
να σε φιλάει κιόλας με πάθος. Όχι ότι
είναι καιρός για αναμοχλεύσεις του
παρελθόντος αλλά, φαντάζομαι πως ο
Καρλ, το 2004, θα έλεγε Yes στο δια-
βόητο σχέδιο Ανάν, παρά τον κίνδυνο
να του κολλήσουν ετικέτες στο πρό-
σωπο οι φύλακες του πατριωτισμού
και της αντίστασης.

YES MAN
Στην αναβροχιά, καλό είναι και το χαλάζι
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Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης και ο υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών και

Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, αναφερό-
μενοι στην επιστολή του Βουλευτή του
Κινήματος Αλληλεγγύη κ. Μιχάλη Γιωρ-
γάλλα, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2020,
με θέμα «Επαναπατρισμός φοιτητών
κατά παράβαση απαγορευτικών Διαταγ-
μάτων» σε σχέση με την πτήση U29036
της 29ης Μαρτίου από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο προς την Κύπρο, ανακοινώνουν
τα ακόλουθα:
1.  Η συγκεκριμένη πτήση, πραγματο-
ποιήθηκε μετά από συνεννόηση της Βρε-
τανικής Κυβέρνησης με την αεροπορική
εταιρεία EasyJet με σκοπό την μεταφορά
από την Κύπρο, Βρετανών υπηκόων.
2.  Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
αριθμός δικαιούχων (29 στον αριθμό)
βάσει των σχετικών Διαταγμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας που θα μπο-
ρούσαν να επωφεληθούν από τη διε-
νέργεια της πτήσης για να επαναπατρι-

στούν, ζητήθηκε από την πιο πάνω αε-
ροπορική εταιρεία όπως μεταφέρει τα
εν λόγω άτομα στην Κύπρο. Όλοι ανε-
ξαιρέτως από τους επαναπατρισθέντες
επιβάτες ήταν δικαιούχοι που είτε βρί-
σκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε τα-
ξίδεψαν κατόπιν σχετικής ειδοποίησης
στο Λονδίνο για το σκοπό αυτό, από
Σουηδία, Κροατία, Κολομβία και Περού.
Πιο συγκεκριμένα τα άτομα αυτά αφο-
ρούσαν σε:

• Πρόσωπα που είχαν μεταβεί σε χώρες
του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους.
• Πρόσωπα που ευρίσκονταν στο εξω-
τερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για
επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λό-
γους.
• Πρόσωπα τα οποία εξετάστηκαν για
τον κορωνοϊό από εγκεκριμένο διαπι-
στευμένο οργανισμό ή και εργαστήριο
για θέματα Δημόσιας Υγείας και βρέθη-
καν αρνητικά.
3.  Προς τον σκοπό αυτό δόθηκε έγκριση

από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοι-
νωνιών και Έργων δυνάμει του σχετικού
Διατάγματος.
4.  Για κανένα από τους επιβάτες δεν
υπήρχε ή υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη
ότι είναι συγγενής πρώτου ή/και άλλου
βαθμού Αξιωματούχων του Κράτους,
είτε του Προέδρου της Δημοκρατίας,
είτε του Προέδρου της Βουλής, είτε
Υπουργών, Βουλευτών ή άλλων αξιωμα-
τούχων της πολιτείας.
5.  Υπήρξε ένας επιβάτης ο οποίος ήταν
φοιτητής και είχε εξετασθεί και βρεθεί
αρνητικός στον κορωνοϊό λόγω του ότι
είχε νοσηλευτεί για θέμα υγείας σε νο-
σοκομείο στο Λονδίνο και στο πλαίσιο
της νοσηλείας του, του έγινε και η εν
λόγω εξέταση. Ως εκ τούτου είχε το δι-
καίωμα επαναπατρισμού με βάση το
Διάταγμα.
Τα στοιχεία της συγκεκριμένης πτήσης
και των επιβατών είναι διαθέσιμα σε
όποιον τα ζητήσει μέσω της αρμόδιας
Αρχής για επιθεώρηση και επιβεβαίωση.

Σε δωρεάν μεταφορά τροφών
σε όλες τις επαρχίες της Κύ-
πρου προβαίνει η ACS Courier
ανταποκρινόμενη σε αίτημα
του Κόμματος για τα Ζώα το
οποίο προσφέρει δωρεάν τρο-
φές σε καταφύγια, εθελοντές
και οργανωμένα σύνολα φι-
λόζωων πολιτών. Σε σχετική
ανακοίνωση, το Κόμμα για τα
Ζώα αναφέρει ότι ζήτησε τη
στήριξη της εταιρείας λόγω
του περιορισμού διακίνησης
μετά τα σχετικά διατάγματα
«σε αυτές τις δύσκολες στιγ-

μές και της ανάγκης για όσο
μεγαλύτερη στήριξη και βοή-
θεια όλων εκείνων των κατα-
φυγίων ή και των εθελοντών
που χρειάζονται άμεσα τρο-
φές για τη σίτιση των σκύλων
ή των γάτων τους».Το Κόμμα
για τα Ζώα Κύπρου, εξακο-
λουθεί να βρίσκεται δίπλα
στους πολίτες και ειδικά τους
φιλόζωους φροντίζοντας πάν-
τα για την ευημερία και τα δι-
καιώματα των ζώων και των
κηδεμόνων/εθελοντών τους,
καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Όμιλος TITAN διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη
διάρκεια του 2019, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην
Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της
εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου
και τα ετήσια αποτελέσματα 2019.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη
έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων. Η Titan America κατέ-
γραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσι-
μέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται σε μια
συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών. Η Ελλάδα άρχισε
να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα,
ενώ ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική

αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, αντανακλώντας τη
συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Οι επιδόσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο
όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 διαμορ-
φώθηκε στα €1.609,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8%
σε € 267,1 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT), ανήλθαν σε € 50,9 εκατ., εμφα-
νίζοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με το 2018.

Απάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών, 
για την πτήση επαναπατρισμού από το Λονδίνο

Σταθερές θετικές
επιδόσεις το 2019

Μένουμε σπίτι και απολαμβάνουμε 
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Κόμμα για τα Ζώα και
ACS Courier φροντίζουν
για τροφές σε αδέσποτα 

Στο πλαίσιο του έργου iLIFE-
TROODOS ετοιμάστηκε ένα
ντοκιμαντέρ αποκλειστικά για
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρο-
όδους. Το ντοκιμαντέρ προ-
βάλλει τις απαράμιλλες ομορ-
φιές του Εθνικού Δασικού
Πάρκου Τροόδους μέσα από
τις τέσσερις εποχές. Στοιχεία
όπως η γεωλογία, η βιοποικι-
λότητα και οι οικοσυστημικές
υπηρεσίες παρουσιάζονται
στον τηλεθεατή με απλό και
ελκυστικό τρόπο, προκαλών-

τας του την έντονη επιθυμία
να το επισκεφθεί, να το εξε-
ρευνήσει, να το απολαύσει.
Το ντοκιμαντέρ κάνει ιδιαίτερη
μνεία στα χωριά της περιοχής
και τους πετρόκτιστους οικι-
σμούς, προωθώντας παράλ-
ληλα τα τοπικά φεστιβάλ και
στοιχεία πολιτιστικού και θρη-
σκευτικού ενδιαφέροντος. Το
ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο
στο www.bit.ly/TroodosFilm
στις ακόλουθες γλώσσες: Ελ-
ληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερ-

μανικά και Ρωσικά και θα προ-
βάλλεται από τον Απρίλιο του
2020 στο Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Ενημέρωσης Τροό-
δους. Το έργο iLIFE-TROODOS
με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρ-
κο Τροόδους: Προώθηση φυ-
σικών αξιών και οικοσυστη-
μικών υπηρεσιών» συγχρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.ilifetroodos.eu . Τρό-
οδος. Είναι, στη Φύση μας!

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο αιτητής EHUD YUVAL LEVI από
AI Harizi 7A, Kfar Saba, Israel υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση
(Τύπος Μ127) για πολιτογράφηση του/τηςως Κύπριος  πολίτης. Όποιος γνωρίζει
οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στην
Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων».
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Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Και-
νοτομίας στους τομείς των Διαδρα-
στικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων
και Αναδυόμενων Τεχνολογιών RISE
ανακοινώνει τρία νέα προγράμματα
Πρακτικής Εξάσκησης, για προπτυ-
χιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και
άτομα τα οποία έχουν αποφοιτήσει
από ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης εντός του 2019.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευ-
καιρία να εργασθούν με τις Ερευνη-
τικές Ομάδες και να έρθουν σε επαφή
με το οικοσύστημα των ακαδημαϊκών
και ερευνητών του Κέντρου.
Το Κέντρο Αριστείας RISE είναι το
αποτέλεσμα κοινοπραξίας με επικε-
φαλής το Δήμο Λευκωσίας, των τριών
δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου
(Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπριων)και δύο διεθνών
εταίρων, του Max Planck Institute for
Informatics (Γερμανία) και του Uni-
versity College London (Ηνωμένο Βα-
σίλειο). 
Το Κέντρο Αριστείας διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο στη μεταφορά γνώ-

σης και τεχνολογίας στην περιοχή. Το
RISE αποσκοπεί να λειτουργήσει ως
συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής
έρευνας και της βιομηχανικής καινο-
τομίας, προς την κατεύθυνση της επι-
στημονικής, τεχνολογικής και οικο-
νομικής ανάπτυξης της Κύπρου και
της Ευρώπης. 

Έρανος
Ο κύριος Χάρης Κασάπης, μέσα στα πλαίσια της συμ-
μετοχής του στο Μαραθώνιο Αθήνας, έχει εξασφαλίσει
άδεια εράνου από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό
Φ.Π 24/2019 και παρουσιάζει τα εξής οικονομικά απο-
τελέσματα: Έσοδα 1250 ευρώ και Έξοδα 0.00 ευρώ.
Όλα τα έσοδα θα στηρίξουν τις Δωρεάν Υπηρεσίες και
τα Προγράμματα Ανακουφιστικής Φροντίδας του Παγ-
κύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ).

Εγγραφή εθελοντών
Ο επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων  Γιάννης Γιαννάκη, ενημερώνει ότι  με την
ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου  διαχείρισης εθελοντών
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν να εγγρα-
φούν πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι  θέλουν
να συμβάλουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια. Το
πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλιστική
κάλυψη στους εθελοντές και να υπάρχει αποτελεσμα-
τικότερος συντονισμός σε εθελοντικές δράσεις, σε
στενή συνεργασία  με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κρά-
τους.
Για την αξιοποίηση εθελοντών σε υποστηρικτικές
δράσεις  προς  τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους,
στην έκτακτη κατάσταση λόγω του κορωνοϊού, θα
πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο στην ιστοσελίδα
του  γραφείου του επιτρόπου www.volunteercommis-
sioner.gov.cy/volunteer/volunteercommissioner.nsf/voco
06_gr/voco06_gr?OpenDocument.
Το έντυπο μπορεί να αποστέλλεται συμπληρωμένο και
ηλεκτρονικά στα: npallikarou@papd.mof.gov.cy, vol-
unteerism@presidency.gov.cy, ή στο φαξ :22400181.
Με τη συμπλήρωση του εντύπου, στους εθελοντές πα-
ρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ενώ θα αξιοποιηθούν σε
πρωτοβουλίες, οι οποίες σχεδιάζονται στη βάση των
πραγματικών αναγκών που υπάρχουν, με πρώτιστο μέ-
λημα την ασφάλεια των εθελοντών και των συμπολιτών
μας, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους.

Αιτήσεις για αξιολογήσεις
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, σε συνεννόηση με τον Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαί-
δευσης (ΔΙΠΑΕ), ανακοινώνει ότι κατ’ εξαίρεση, στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται από
την κυβέρνηση και για τους επόμενους τρεις μήνες, τα
ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις για ιδρυματικές, τμηματικές και προ-
γραμματικές αξιολογήσεις στον Φορέα, χωρίς την ταυ-
τόχρονη κατάθεση της απόδειξης καταβολής των προ-
βλεπόμενων τελών. Τα ιδρύματα που υποβάλλουν
αίτηση θα προσκομίζουν στον Φορέα απόδειξη κατα-
βολής των τελών στο τέλος της αξιολόγησης, με την
παραλαβή της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, στo πλαίσιo της συλλογικής
προσπάθειας να περιοριστεί η εξάπλωση του covid-19,
σας προτρέπουν να μείνετε στο σπίτι και να χρησιμο-
ποιείτε τα κανάλια εναλλακτικής εξυπηρέτησης που
διαθέτουν. Συγκεκριμένα:
Υποβολή Απαιτήσεων: Σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας
ή κάποιου ατυχούς περιστατικού το οποίο εμπίπτει στις
Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, μπορείτε να βρείτε
Έντυπα Απαίτησης στο
https://www.gic.com.cy/home/faq22/ και να τα υπο-
βάλετε μέσω E-mail
Πληρωμή ασφαλίστρου μέσω JCC: Μπορείτε να εξο-
φλήσετε άμεσα και γρήγορα τα ασφάλιστρά σας μέσω
της JCC στο: https://www.jccsmart.com/e-bill/8030066. 
Ασφάλιση Online: Με τρία απλά βήματα, μπορείτε να
αγοράσετε την ασφάλιση που σας ταιριάζει στο
https://www.gic.com.cy/home/insurance-online/
Ακολουθώντας μερικά πολύ απλά βήματα, μπορείτε να
εξυπηρετείστε: 
Μέσω της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου
στο www.gic.com.cy ή 
Μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο
8000.87.87 (Δευτέρα – Πέμπτη 7:30-14:00 & 15:00-
17:45 και Παρασκευή 7:30-14:00).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣξένες δημοσιεύσεις

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών
δράσεων με τίτλο «Πολιτισμός σημαίνει
αλληλεγγύη». Το ΠΙΤΚ θεωρεί ότι «είναι
ευθύνη μας να συνεισφέρουμε σε αυτήν
τη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης
των νέων δεδομένων παραμένοντας δί-
πλα στον κόσμο».
Η πρώτη δράση με τον τίτλο «Ζωντανεύω
Αρχαίες Μορφές» προσκαλεί τα παιδιά
να εμπνευστούν από την ιστορία και τον
πολιτισμό της Κύπρου. Ο στόχος της
δράσης είναι, με τη βοήθεια των παιδιών,
να ζωντανέψουν οι μορφές των αρχαίων
αγγείων που βρίσκονται στην αρχαιολο-
γική συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
Η δεύτερη δράση με τίτλο «Fill the Mu-
seum with your Voice» διοργανώνεται
σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό
πολιτιστικό οργανισμό Ιδεόγραμμα. Προ-
σκαλείται ο κόσμος να περιηγηθεί στις
συλλογές του Ιδρύματος μέσα από την
ιστοσελίδα και τις φωτογραφίες του στο
Η τρίτη δράση με τίτλο «Δημιουργική
γραφή», γίνεται σε συνεργασία με τον
καθηγητή δημιουργικής γραφής Σταύρο
Λαμπράκη. Τα παιδιά προσκαλούνται να

γίνουν σεναριογράφοι χρησιμοποιώντας
την αγαπημένη τους σκηνή από ταινία
της αρεσκείας τους, να εμπνευστούν
και να γράψουν το δικό τους σενάριο. Η
τέταρτη δράση με τίτλο «Η Τέχνη Ανα-
κυκλώνει (4 - 100 χρόνων)» , διοργανώ-
νεται σε συνεργασία με πρότυπα εργα-
στήρια τεχνών. Η πέμπτη δράση με τίτλο

«Μαγειρεύω κυπριακά» γίνεται σε συ-
νεργασία με το Εικονικό Μουσείο Κυ-
πριακών Τροφίμων και Διατροφής. 
Όλες οι πληροφορίες για τις δράσεις
είναι αναρτημένες στη σελίδα του ΠΙΤΚ
στο Facebook, www.facebook.com/boccf
ή όσοι επιθυμούν μπορούν να καλέσουν
στο τηλέφωνο 22 128171.

«Πολιτισμός σημαίνει αλληλεγγύη»

Την προεδρία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΙδΕΚ αναλαμβάνει ο Δρ.
Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος μετά
τον διορισμό του ως Επικεφαλής Επι-
στήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας
για Έρευνα και Καινοτομία στις αρχές
Μαρτίου. 
Σε συνέχεια της λειτουργίας του νε-
οσυσταθέντος Υφυπουργείου Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πο-
λιτικής και του διορισμού του κ. Κυ-
ριάκου Κόκκινου στη θέση του πρώ-
του Υφυπουργού, ο Δρ. Μαστρογιαν-
νόπουλος, αναλαμβάνει, βάσει του
καταστατικού του ΙδΕΚ, ex officio τη
θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του
Ιδρύματος. 
Το Δ.Σ του ΙδΕΚ αποτελεί το ανώτατο
διοικητικό όργανο του οργανισμού
και έχει ευθύνη καθοδήγησης και
στρατηγικού προγραμματισμού ενώ
ο εκάστοτε Επικεφαλής Επιστήμονας
διορίζεται ex-officio ως Πρόεδρος

του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 
Ο Δρ. Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος
διαθέτει εκτενή και πολυετή πείρα
στη Μοριακή Βιολογία, κλάδο στον
οποίο κατέχει διδακτορικό τίτλο. Κα-
τέχει επίσης, πτυχίο στη Βιοϊατρική
Επιστήμη. Από το 2006 μέχρι σήμερα
εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νευρολο-
γίας και Γενετικής Κύπρου στο Τμήμα
Μοριακής, Γενετικής Λειτουργίας και
Θεραπείας. Το 2012, διορίστηκε στη
θέση του Λέκτορα στην Κυπριακή
Σχολή Μοριακής Ιατρικής (CSMM),
κατέχοντας πλέον τη θέση του Επί-
κουρου Καθηγητή. Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται
στην ανάπτυξη προσεγγίσεων γονι-
διακής θεραπείας για μυϊκές δυστρο-
φίες και καρδιακές γενετικές διατα-
ραχές. Διετέλεσε επίσης, Εκλεγμένο
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής
Κύπρου. 

Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης στο RISE

Νέος Πρόεδρος του ΙδΕΚ



OMEGA

07:00 Ώρα Ελλάδος 

09:00 Στη Φωλιά Των Κούκου 

11:00 Ενημέρωση Τώρα 

14:00 Αιχμές 

16:45 Ποιος Ρωτάει;(E) 

17:40 Shopping Star 

18:00 Omega News 

18:10 Shopping Star (Συνέχεια) 

19:00 Ο Τροχός Της Τύχης 

20:10 Omega News

21:10 Master Chef 4 

23:15 Γυμνοί Άγγελοι 

00:15 Για Πάντα Παιδιά (Ε) 

01:00 Ευτυχείτε

02:30 Ένας Για Όλους (Ε) 

03:30 Omega News (Ε) 

04:30 Una Fatsa (Ε)

ΑΝΤ1

06. 10 Πρωινή Ενημέρωση 

06. 40 Μπρούσκο Iv (Ε) 

07. 30 Κάρμα (Ε) 

08. 20 Ταμάμ (Ε) 

09. 10 Ρουκ Ζουκ (Ε) 

10. 00 Εσυ… Στον Κόσμο Σου Re-Edit

(Ε) 

11. 00 Μέρα Μεσημέρι

14. 00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε) 

14. 50 Θα Βρεις Τον Δάσκαλό Σου

15:45 Αιγια Fuxia (Ε) 

16. 40 Ρουκ Ζουκ 

17. 30 Οι Συμμαθητές (Ε) 

18. 00 Τα Νέα Σε 10’

18. 10 … Συνέχεια

18. 30 La Pasta Pomilωri I (Ε) 

20. 20 Τα Νέα Του Αντ1 

21. 20 Εσυ… Στον Κόσμο Σου Ιι Re-Edit

(Ε) 

22. 15 Άγριες Μέλισσες (Ε) 

23. 10 Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια (Ε) 

00. 05 Εκείνες Κι Εγώ (Ε) 

00. 50 Για Την Αννα (Ε) 

01. 40 Σύνορα Αγάπης (Ε) 

02. 30 Τα 5 Κλειδιά (Ε) 

03. 20 Τα Νέα Του Αντ1

04. 20 Οι Χωραιτες (Ε) 

05. 10 Οι Συμμαθητές (Ε) 

ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ

06:00 Εύκολα Και Σπιτικά (Ε) 

06:45 Alpha Καλημέρα

09:15 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα (Ε) 

10:15 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) 

11:00 Alpha Ενημέρωση

13:40 Το Σόι Σου (Ε) 

14:30 Γραμμή Επαφής

15:30 Με Αγάπη Χριστιανα

17:30 Kitchen Lab

18:00 Ειδήσεις Και Νοηματικό Δελτίο 

18:10 Kitchen Lab

18:40 Η Φαμίλια (Ε) 

19:30 Deal (Ε) 

20:20 Alpha News

21:15 Η Φαμίλια (Ε) 

22:00 Έρωτας Μετά

23:20 Το Σόι Σου (Ε) 

00:00 Έλα Στη Θέση Μου (Ε) 

00:45 Έρωτας Μετά (Ε) 

01:15 8 Λέξεις (Ε) 

02:00 Μεσάνυχτα (Ε) 

03:30 Divided (Ε) 

04:15 Με Αγάπη Χριστιανα (Ε)

ΡΙΚ 1

6:45 Πρώτη Ενημέρωση

10:00 Road Trip

10:30 Το Καφενείο

11:00 Οι Γενιές της Σιωπής

11:30 Απο Μέρα σε Μέρα

14:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας

15:30 Χρυσές Συνταγές

16:30 Μένουμε Σπίτι

18:00 Ειδήσεις στις 18:00

18:20 Καμώματα τζι Αρώματα

19:00 Ο πιο Αδύναμος Κρίκος

20:00 Ειδήσεις στις 20:00

21:05 Χάλκινα Χρόνια

22:00 Τετ Α Τετ

23:00 Ειδήσεις

23:05 Κυπριώτικο Σκετς/Μιας Μέρας

Έρωτας

ΡΙΚ 2

8:00 Παιδική Ζώνη

15:30 Ποπ Κορν

16:00 Ιστορίες του Χωρκού

16:30 Μανώλης και Κατίνα

17:00 Little House on the Prairie

17:50 Art of Space

18:20 Quest for Knowledge

18:45 Ιστορία της Μεσαιωνικής

Κύπρου

19:30 English News

19:40 Haberler

20:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην

Νοηματική

21:05 Μάθε Τέχνη κι Άστηνε

21:30 Χωρίς Αποσκευές

22:00 Supergirl

22:45 Ντοκιμαντέρ/Dynamic Salt

ΣΙΓΜΑ

06:00 Κόκκινο Ποδήλατο (Ε) 

06:45 Πρωτοσέλιδο με τον Ανδρέα

Δημητρόπουλο 

09:30 Πρωτοσέλιδο Junior 

11:00 Μεσημέρι και Κάτι με τη Μαρίνα

Χατζηκώστα 

14:00 Πρωτοσέλιδο Junior (Ε) 

15:30 Άλλα Λόγια Θκειε Παπά (Ε) 

16:15 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 

18:00 Γεγονότα σε συντομία 

18:10 Guess My Age (E)  

19:10 Βουράτε Γειτόνοι (Ε) 

20:20 Τομές στα Γεγονότα 

21:50 The Voice of Greece (E) 

23:20 Βασιλική (Ε) 

00:20 Γεγονότα – Τίτλοι Ειδήσεων 

00:30 Mayday Aircrash Investigation 

01:20 Καλό Μεσημεράκι (Ε) 

03:00 Τομές στα Γεγονότα (Ε) 

04:40 Άσπρα Μπαλόνια (Ε) 

PLUS

06:20 Το Ταξίδι Της Ζωης 

07:15 Παιδική Σειρά 

07:40 Cook Eat (Ε) 

08:30 Μόνο Για Σένα 2019/2020

11:00 Τηλενουβελα (Ε) 

12:00 Με Άλλη Ματιά, Season Ii Για

Την Περίοδο 2019/2020

14:30 Τηλεαγορα 

18:20 Σύντομο (10’) Δελτίο Ειδήσεων 

18:40 «Αποδειξεις Live» 

20:20 Ειδησεις Στο Plus 

20:50 Για Πάντα Νέοι – Εκ. 21 

21:45 Επίκαιρα, 6Ος Κύκλος 

22:50 Ξένη Ταινία 

00:30 Μπαμ Στο Ρεπορτάζ 

02:10 Ξένη Σειρά 

03:00 Ξένη Σειρά 

03:50 Video Clips 

04:10 Μόνο Για Σένα (Κατερίνα

Ζαγοραίου)(Ε) 

04:45 Με Άλλη Ματιά, Season Ii –

(Χριστιάνα Σταύρου)(Ε)

NOVACINEMA1 HD

05:30 Ανυπακοή 

07:30 Fun With Dick And Jane 

09:00 Hollywood Buzz 

09:35 Το Πράσινο Βιβλίο 

11:45 John Q  

13:45 Κινηματογραφικά Νέα 

14:20 Kursk:Η Τελευταία Αποστολή  

16:20 Οι Μικροί Τιτάνες Πάνε Σινεμά 

17:55 River Runs Red 

19:40 Films & Stars 

20:10 Angel Of Mine 

22:00 Bohemian Rhapsody 

00:15 Overcomer 

02:25 Κλέφτες Και Απατεώνες 

04:10 Κινηματογραφικά Νέα 

04:40 Rock Star

NOVACINEMA2 & 2 HD

06:25 Ενάντια Στον Χρόνο 

08:10 Κινηματογραφικά Νέα 

08:55 Where Hands Touch sa

11:00 Δον Κιχώτης Μεταγλωττισμένη

12:35 Κινηματογραφικά Νέα 

13:35 H 73Η Τελετή Βραβείων Της

Βρετανικής Ακαδημίας

Κινηματογράφου 

15:45 Yao 

17:35 I Love You, Now Die Μέρος 1 

18:40 I Love You, Now Die Μέρος 2 

20:05 Ντεϊβ:Πρόεδρος Για Μια Μέρα 

22:00 V For Vendetta 

00:20 211

01:55 White Boy Rick 

03:45 Το Μυστικό Της Ασημένιας

Λίμνης

NOVACINEMA3

19:40 House Of Bond Μέρος 1 

21:00 The Best Of Enemies 

23:20 Sleeper 

01:00 Pornochic 27:Superstars

NOVACINEMA4

18:45 The Good Doctor Iii Επ. 20

19:45 Four Weddings And A Funeral

Επ. 1 

20:45 Westworld Iii Επ. 3 

22:00 Westworld Iii Επ. 4 

23:00 Η Αγγλία Μου Ανήκει 16Bxa

00:40 Castle Rock Ii Επ. 2 

01:30 Westworld Iii Επ. 4 

02:30 Ncis Xvii Επ. 19 

03:20 The Handmaid 's Tale Iii Επ. 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

20:10          ANGEL OF MINE        
Προσπαθώντας να βάλει τη ζωή της σε τάξη
ύστερα από μια τρομερή απώλεια, μία νεαρή
γυναίκα παθαίνει εμμονή με ένα μικρό κο-
ρίτσι από τη γειτονιά της, καθώς πιστεύει ότι
είναι η δική της κόρη...

22:00    BOHEMIAN RHAPSODY
Η πορεία του Φρέντι Μέρκιουρι και των
Queen, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι τη
θρυλική εμφάνιση στη συναυλία Live Aid, το
1985. Η ταινία απέσπασε 4 Οσκαρ, μαζί και
το Α' Ανδρικού για τον Ράμι Μάλεκ.

20:05  DAVE
Οταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πέφτει ξαφνικά
σε κώμα, οι Μυστικές Υπηρεσίες επιστρα-
τεύουν έναν σωσία του για να τον αντικα-
ταστήσει προσωρινά... Η ταινία ήταν υπο-
ψήφια για Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα...

22:00  V FOR VENDETTA 
Στο μέλλον, η Βρετανία τελεί υπό τον τρόμο
ενός απολυταρχικού καθεστώτος.
Ορκισμένος επαναστάτης, ο μασκοφόρος
εκδικητής V αναλαμβάνει να αφυπνίσει το
λαό και να τον οδηγήσει στην ελευθερία.

NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 1 NOVACINEMA 2 NOVACINEMA 2
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ΤV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΝΕΜΑ 



Άμεση ανάγκη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112/199
Νοσοκομεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Αστυνομία/Γραμμή πολίτη  . . . . . . . . . .1499/1460
A.TH.K. Bλάβες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80000197 
Α.Η.Κ. Βλάβες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800 
Πληροφορίες Kαταλόγου      11892, 11800, 11888 
Kέντρο Άμεσης Bοήθειας Bίας  . . . . . . . . . . . .1440 
Aστυνομία /Πυροσβεστική  . . . . . . . . . . . .112/199 
Βοήθεια για τους νέους . . . . . . . . . . . . . . . . . .1455 
Aναφορά Δασικών Πυρκαγιών  . . . . . . . . . . . .1407
ΤΑXIPLON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22337337
Kέντρο Φαρμάκων & Δηλητηριάσεων  . . . . . .1401 

Aids Συμβουλευτικό Kέντρο  . . . . . . . . . .22305155 
Kίνηση Συμπαράστασης  . . . . . . . . . . . . .99609070 
AIDS (7.00 10.00 μ.μ.)  . . . . . . . . . . . . . .99664883 
Nαρκωτικά:  Yπηρεσία Άμεσης
Aνταπόκρισης  . . . . . . . . . . . . . . .1410 / 22304862 
Έρευνας / Διάσωσης (KΣEΔ)  . . . . . . . . . . . . . .1441 
Ώρα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1895 
Eξυπηρέτηση Πελατών ATHK  . . . . . . . . . . . . . . .132 
Πληροφορίες Eξωτερικού  . . . . . . . . . . . . . . . . .194 
Συνδιαλέξεις Eξωτερικού  . . . . . . . . . . . . . . . . .198 
Aξιωματικός Yπηρεσίας Aστυνομίας  . . . . . . . .1499 
Aρχηγείο Aστυνομίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1460 
Yπηρεσία Δίωξης Nαρκωτικών  . . . . . . . . . . . .1498 
Aστυνομία Bρετανικών Bάσεων  . . . . . . . . . . .1443 
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φαρμακεία

ΣΗΜΕρΑ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα
παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βο-
ρειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, το πρωί ασθενείς μέχρι μέτριοι,
3 με 4 Μποφόρ και τοπικά μέτριοι, 4 Μποφόρ για να καταστούν σύν-
τομα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί
μέχρι το μεσημέρι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία
θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22
στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και
στα βόρεια παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα
ορεινά. Σήμερα βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος,
από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολι-
κοί ως νοτιοανατολικοί, ισχυροί ως πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ αλλά
σε υπήνεμες περιοχές μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά

ταραγμένη, αλλά αργότερα τοπικά στα βόρεια και στα νοτιοδυτικά
μέχρι κυματώδης. 
Την Τρίτη, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι
οποίες κυρίως μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και με-
μονωμένες καταιγίδες. Τη Δευτέρα, αναμένεται πτώση στη θερμοκρα-
σία και μικρή περαιτέρω πτώση την Τρίτη, για να κυμανθεί την Τρίτη
κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ο ΚΑιροΣ

Λευκωσία
• Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους

39Α, Μετ. Φώτων  Κώστα Θεοδώ-
ρου και Κληματαριάς, Στρόβολος,
22511351, 22319454

• Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακε-
δονιτίσσης  92 A+B, Πλησίον Κ-
Cineplex, Στρόβολος, 22871954,
22319608

• Γεωργίου -Τίφα Κατερίνα, Λεωφ.
Κυρηνείας 100, Απέναντι απο Εκ-
κλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαν-
τζιά, 22340340, 22514500

• Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης
6Γ, Πλαγιόδρομος Debenhams Cen-
tral, μετά τη διασταύρωση Τρουλ-
λίδη, Λευκωσία, 22752877,
22255058

• Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ.
Αρχ. Μακαρίου Γ 177, 100μ πριν
το σουπερμαρκετ ΚΚΟΛΙΑΣ (Λακα-
ταμεια) διπλα από την Τραπεζα Κυ-
πρου, Λακατάμεια, 22383566,
22358486

Λεμεσός
• Λουκαϊδου – Πετράκη Ελεάνα,

Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135, Μεταξύ
PIZZA HUT & φώτα NAAFI, Λεμεσός,
25730050, 25755516

• Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυ-
πριανού 58, Πλησίον Smart και
Melis, Γερμασόγεια, 25338270,
25738636

• Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη,
Λεωφ. Ομονοίας 37, Δίπλα από ζα-
χαροπλαστείο ΕΡΜΗΣ, Λεμεσός,
25567526, 25714469

• Φιλίππου Κωνσταντίνος, Αποστόλου
Βαρνάβα 33, Βόρεια φώτων Συ-
μιλλίδη, έναντι Πανθερμικής, Λε-
μεσός, 25660088, 97728613

Λάρνακα
• Ζόππου Κωνσταντίνος, Λεωφ. Γρη-

γόρη Αυξεντίου 40, Έναντι Δημοτική
Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ.
Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα,
24400450, 24651003

• Καλούδη Χριστιάνα-Εκάβη, Πηλίου
5, Δρόμος Λεμεσού, Λάρνακα,
24624555

Πάφος
• Λάμπρου Γεωργία, Αγαπήνωρος 24,

Έναντι φρουταρίας «Κήπος της
Εδέμ», Πάφος, 26955057,
97619884

Παραλίμνι
• Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγ-

κλιτικής 2, Απέναντι από Σωματείο
ΠΕΚ, Παραλίμνι, 23730111,
23744313

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 
1. Τέτοιες δίκες ενδιαφέρουν
πάντοτε την κοινή γνώμη. 
2. Οροπέδιο μεγάλου νησιού
μας. - Βυζαντινή μουσική
νότα. 
3. Φτάνουν συχνά... καθυστε-
ρημένοι. 
4. Ορατός κατά το... ήμισυ. 
5. Ο ποιητής του «Μπαταριά»
(αιτ.). 
6. Έκφραση δεινολογίας. -
Πνευστό μουσικό όργανο. 
7. Οφείλεται σε ενδοκρινική
ανωμαλία (αιτ.). 
8. Από μία αιτιατική ακολου-
θείται. - Εμποδίζει την ορα-
τότητα (αιτ.).
9. Προσδιορίζει τοπικά. - Αρ-
χαία μεταφορικά μέσα. 

ΚΑΘΕΤΑ: 
1. Πολλούς μεταφέρει (ξεν.). 
2. Ο τέταρτος σε μήκος πο-
ταμός του κόσμου. - Το χλώριο
βασικό συστατικό του. 
3. Πρώτη ύλη και καλλυντικών
(γεν.). 

4. Λοιμώδης νόσος. - Μητέρα
της ήταν η Αρμονία. 
5. Αναφέρεται και το «ανθρώ-
πινο» (με άρθρο). 
6. Τροπικό ή τοπικό επίρρημα.
- Αραβική πρωτεύουσα. 
7. Προσφώνηση ανώτερου
κληρικού (αιτ.). 
8. Αρχικά εταιρικού τύπου. -
Φωνήεντα που δεν σχηματί-
ζουν δίφθογγο. - Πρόθεση. 
9. Αναφέρεται και για το αυ-

τοκίνητο. - Είναι αφηγηματικό. 

Εορτολογιο / 6.4.2020

Εὐτυχίου Πατ. Κων/λεως
Μιχαήλ νεομ. Κυπρίου

ΑΘΗΝΑ ........................13
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ................16
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ....................15
ΒΙΕΝΝΗ ........................18
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ...............17
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ..................18
ΓΕΝΕΥΗ ........................21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ..............15
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ...10
ΛΟΝΔΙΝΟ .....................17
ΜΟΣΧΑ ........................07
ΠΑΡΙΣΙ ..........................15
ΠΡΑΓΑ ..........................20
ΡΩΜΗ...........................20

εν ανάγκη

σταυρόλεξο

Αστρα
ΤΑΥΡΟΣ 
Φροντίστε να φανείτε υπομονετικοί και προνοητικοί στις προ-
σωπικές σας σχέσεις που ευαισθητοποιούνται ή εκτίθενται σε
ξαφνικές αλλαγές αυτήν την περίοδο. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Η τύχη αυτήν την εποχή σάς ενισχύει, αλλά και σας δοκιμάζει,
ήρθε, λοιπόν, η ώρα να αποδείξετε πόσο καλοί «πολεμιστές»,
αλλά και διπλωμάτες μπορείτε να γίνετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Προσέχετε τι λέτε και τι εκμυστηρεύεστε σε τρίτους που δεν
θεωρούνται εχέμυθοι και μην κάνετε κανενός είδους παρατυπία
που θα μπορούσε να αποκαλυφθεί. 

ΛΕΩΝ 
Δώστε λύσεις σε τυχόν προβλήματα επαγγελματικού και οικο-
νομικού χαρακτήρα, καθώς ενδέχεται να σας εκνευρίσουν
κάποιες καθυστερήσεις ή ασυνέπεια που θα προκύψει από την
πλευρά των συνεργατών ή των οφειλετών σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Παρ' όλο που δεν θα λείψουν οι αιφνιδιασμοί, ούτε η συμπαρά-
σταση από τρίτους προσέξτε να μην γίνετε θύματα εκμετάλλευσης. 

ΖΥΓΟΣ 
Ανακατατάξεις και ανασυγκρότηση είναι τα χαρακτηριστικά
αυτής της περιόδου, αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να εξαντ-
λήσετε τα όρια της αντοχής και της ανοχής σας, προκειμένου
να πετύχετε αυτά που θέλετε ή να υπερπηδήσετε εμπόδια που
ανακόπτουν την πορεία σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Αισθηματικά, οικογενειακά, καθώς και θέματα συνεργασίας θα
μπορούσαν εύκολα να καταλήξουν σε προβλήματα ή να σας
φέρουν αντιμέτωπους με «διαπλεκόμενα» συμφέροντα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
Φανείτε προσεκτικοί στις εργασιακές σας σχέσεις και σε ό,τι
συμφωνείτε, υπογράφετε ή διεκπεραιώνετε αυτήν την περίοδο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Οικονομικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις επαγγελματικές
σας υποθέσεις παρουσιάζουν ορισμένα λεπτά σημεία που χρει-
άζονται προσεκτικούς χειρισμούς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φροντίστε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσετε έγκαιρα αυτό που σας
αρέσει και αυτό που απεχθάνεστε και κυρίως διαλύστε τις
όποιες φαντασιώσεις. 

ΙΧΘΥΕΣ 
Μην έχετε σε καμιά περίπτωση τύψεις για το ότι έχουν αλλάξει
κάποιες προτιμήσεις σας. Η περίοδος αυτή σας βοηθά να προσ-
διορίσετε τους δρόμους που σας οδηγούν προς τη χαρά και την
ευτυχία και θα ήταν παράλογο να αισθάνεστε άσχημα γι' αυτό.

ΚΡΙΟΣ 
Τα προβλήματα είναι κυρίως συναισθηματικά σε οποιονδήποτε
τομέα και αν εκδηλώνονται, φιλοσοφήστε τις αντιξοότητες που
δεν θα λείψουν.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2.

ΟΜΑΛΟΣ - ΠΑ 3. ΥΠΝΑΡΑΔΕΣ
4. ΟΡΑ 5. ΜΑΛΑΚΑΣΗ 6. ΑΛΙ -
ΟΜΠΟΕ 7. ΝΑΝΙΣΜΟ 8. THN -
ΑΤΜΟ 9. ΠΙΣΩ - ΝΗΕΣ. 
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΟΥΛΜΑΝ 2. ΟΜΠ
- ΑΛΑΤΙ 3. ΛΑΝΟΛΙΝΗΣ 4. ΙΛΑΡΑ
- ΙΝΩ 5. ΤΟ ΡΑΚΟΣ 6. ΙΣΑ -
AMMAN 7. ΔΕΣΠΟΤΗ 8. ΕΠΕ -
ΗΟ - ME 9. ΣΑΣΙ - ΕΠΟΣ.

ρετρό

Τα μέλη του συγκροτήματος των Beatles απολαμβάνουν το παιχνίδι τους στην παραλία, το
1963.

ρετρό
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΠΑΡΕΡΓΑ

Καζάνι είναι ο μεταλλικός λέβητας, με μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερ-
μοκρασίες και με μεγάλη χωρητικότητα, που χρησιμοποιείται για τον
βρασμό νερού ή το μαγείρεμα μεγάλης ποσότητας φαγητού. Η λέξη
χρησιμοποιείται σε διάφορες φράσεις καθημερινής χρήσης όπως:
Καζάνι που βράζει, έτοιμο να εκραγεί, για επικίνδυνες και έκρυθμες
καταστάσεις, που απειλούν να ξεσπάσουν.

Επίσης «όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε», όλοι βρισκόμαστε στην ίδια
άσχημη θέση «ό,τι βγει απ’ το καζάνι», για αποτέλεσμα που δεν έχει
εξακριβωθεί, για εξελίξεις αβέβαιες και άδηλες.
Η φράση είναι καζάνι που βράζει και όχι κοχλάζει, αν και από τη
στιγμή που βράζει θα ’ρθει μια στιγμή που θα κοχλάσει. Από την
τουρκική λέξη kazan.

Του ΑλΕΚΟυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Καζάνι που βράζει

Κ ΑΘΟΜΑΙ στο σαλόνι
με τον υπολογιστή αγ-
καλιά και προσπαθώ

να συγκροτήσω τις λέξεις
που πετάγονται αυθαίρετα
δεξιά κι αριστερά στο μυαλό
μου, σε κατανοητό κείμενο.
Σαν από Θεία παρέμβαση το
χέρι ανοίγει παράθυρο στο
YouTube και ψάχνει Μπετό-
βεν. Αριθμός σύνθεσης 119.
Ένα μονόωρο κομμάτι σε
εκτέλεση του Maurizio Pollini
σε ζωντανή ηχογράφηση,
παρακαλώ, στο Στρασβούργο
το 1989. Κι από εκείνη τη
στιγμή βρίσκομαι υπό την
επήρεια του. Πόσο εύκολα
μπορεί να παρεξηγηθεί μια
λέξη… “επήρεια”. 

ΥΠΟ την επήρεια και στο
έλεος των ήχων του Μπετό-
βεν αρχίζουν οι λέξεις μου
να πέφτουν στη θέση τους.
Στο μυαλό, φυσικά και πρω-
ταγωνιστεί ο σταρ των ημε-
ρών. Κορωνοϊός. Μια αναμ-
φισβήτητα μεγάλη δοκιμασία
για την υφήλιο. Πόσο θα
κρατήσει κανείς δεν ξέρει ή

αν ξέρει δεν το έχει ακόμα
μοιραστεί. Ε και; Σε κατα-
στάσεις που δεν μπορούμε
να ελέγξουμε, το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε είναι
να ελέγξουμε τον τρόπο που
τις αντιμετωπίζουμε. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στον Μπετόβεν
και στις νότες του που με
συνεπαίρνουν. Το κομμάτι
που ακούω, Op.119, γρά-
φτηκε το 1822, όταν ο Lud-
wig van Beethoven ήταν ήδη
κουφός είκοσι κάτι χρόνια.
Πόσο τραγικό, αλήθεια, για
έναν μουσικό να χάσει ότι
πιο πολύτιμο, την ακοή του!
Κι όμως έγραψε τα καλύτε-
ρά του μετά την κώφωσή
του. Με ακατάβλητη θέλη-
ση, απορροφάται στις συν-
θέσεις του και ξεχνάει το

πρόβλημα του.

ΒΛΕΠΕΙΣ πού το πάω φίλε
αναγνώστη; Ο πρωτοπόρος,
ασυμβίβαστος και αντισυμ-
βατικός αυτός συνθέτης με
τις εκρήξεις θυμού και την
άστατη ψυχοσύνθεση, κα-
τάφερε πραγματικά να με-
γαλουργήσει εν μέσω των
πόνων, ψυχικών και σωμα-
τικών, που του προκαλούσε
το πρόβλημα υγείας του. Κα-
τάφερε να ξεπεράσει κάθε
αρνητική σκέψη, που υπο-
θέτω θα πλημμύριζε το μυα-
λό του, και δημιούργησε μια
μουσική κληρονομιά που σή-
μερα που μιλάμε καταφέρνει
να βάλει τις λέξεις μου σε
σειρά.

ΔΕΝ διαφέρουμε και πολύ,
εσύ, ο Μπετόβεν, εγώ, οι
άλλοι. Όλοι το ίδιο άνθρωποι
είμαστε. Δεν είναι κάποιος
περισσότερο άνθρωπος απ’
τους άλλους. Την ίδια δύναμη
κρύβεις κι εσύ μέσα σου.
Βρες την! Με ακατάβλητη
θέληση κι εσύ, βρες τις πρα-

κτικές που θα σε απορρο-
φήσουν στην εσωτερική ανα-
ζήτηση της δύναμης που κρύ-
βεις μέσα σου. Κάντο για
σένα, για μένα, για τα παιδιά
και τα εγγόνια σου. Βάλε ν’
ακούσεις την 119η σονάτα
του Μπετόβεν, ακόμα κι αν
δεν είσαι λάτρης της κλασι-
κής μουσικής, και άσε να σε
συνεπάρει στο κέντρο της
δύναμης σου. 

ΤΟΛΜΩ να το πω κι ας ακου-
στεί ως ύβρις. Κρύβουμε όλοι
μέσα μας έναν Μπετόβεν,
έκαστος στο είδος του. Και
το οφείλουμε στον εαυτό
μας πάνω απ’ όλα να τον
βρούμε και να τον αφήσουμε
να ξεδιπλωθεί. Δεν έχουμε
και πολλά να κάνουμε αυτές
τις μέρες. Ας αφοσιωθούμε
σε αυτό. 

ΥΓΕΙΑ, αγάπη και συμπόνια
αγαπητοί μου.

* BSc Sports Science & P.E.,
Psychosomatic development

coach
midia.hadji@gmail.com

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Καραντίνα μέρα 13η - Σκέψεις υπό την επήρεια…

ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ

Εβραίοι, στην πόλη
Ασντόντ του Ισ-

ραήλ, προσεύχον-
ται στα μπαλκόνια
τους λόγω των πε-

ριορισμών στην κυ-
κλοφορία για την

αποφυγή της εξά-
πλωσης του νέου

κορωνοϊού.
(REUTERS / AMIR

COHEN)

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ είναι μία τεράστια και σκληρή δοκιμασία
για όλους μας. Δοκιμάζει σε  προσωπικό επίπεδο τις
αντοχές μας, την υπομονή μας, τις δυνάμεις μας, την

καρτερικότητά μας, την αυτοπειθαρχία μας, την προσαρμο-
στικότητά μας στις ιδιόμορφες συνθήκες και απαιτήσεις που
δημιούργησε και πάνω απ΄ όλα την υγεία μας. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ κοινωνίας και κράτους δοκιμάζει το σύστημα
υγείας, την  ικανότητα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων,
τον βαθμό οργάνωσης του κράτους, τα αντανακλαστικά του,
την ευαισθησία και φροντίδα του σε όσους την έχουν ανάγκη
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και φυσικά και κύρια την οικο-
νομία μας.

ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ και σε ποιο βαθμό θα αντεπεξέλθουμε, και σε
προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας και κράτους,
σε αυτή την σκληρή και πρωτόγνωρη δοκιμασία, θα φανεί
στο τέλος της επίπονης αυτής διαδρομής γι΄ αυτό και δεν
χρειάζεται να βγάζουμε από τώρα συμπεράσματα και να απο-
νέμουμε πρόωρα, είτε εύσημα, είτε επικρίσεις. Άλλωστε ας
μην ξεχνάμε ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν διανύσαμε ακόμα
ούτε καν τον μισό δρόμο.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ισχύει και για όσους πιστεύουν ότι είναι, σε προσωπικό
επίπεδο, άτρωτοι στον κορωνοϊό και δεν θα τους αγγίξει ποτέ
και με τίποτε, αλλά και για όσους σπεύδουν, είτε να επικρίνουν
το κράτος και την κυβέρνηση για οτιδήποτε κάνει για αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, είτε για να χαρακτηρίσουν άριστους
και αψεγάδιαστους τους οποιουσδήποτε χειρισμούς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝ πρώτους, τους ψευτοπαλληκαράδες δηλαδή
που θεωρούν ότι ο κορωνοϊός δεν τους αγγίζει και δεν τους
αφορά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η άγνοια και περι-
φρόνηση κινδύνου μπροστά σε μία τέτοια λαίλαπα, δεν είναι
ένδειξη μαγκιάς, αλλά απλά έλλειψη μετριότατου και στοι-
χειώδους βαθμού νοημοσύνης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ και τους επικριτές δηλαδή των πάντων
αλλά και τους χειροκροτούντες τα πάντα, ότι η παρούσα συγ-
κυρία δεν είναι ώρα ούτε για να αφήνουμε τον αντιπολιτευτικό
οίστρο μας να μας κυριεύει, αλλά ούτε και η ώρα για να επεν-
δύουμε σε πολιτικά και κομματικά οφέλη.

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΩ για τους πολιτικούς και πολιτικάντηδες αυτού
του τόπου, γιατί αυτών η σοβαρότητα και υπευθυνότητα έχει
δοκιμασθεί πολλάκις εδώ και χρόνια και έχει πάρει απροβί-
βαστο, μετά επαίνου.

ΜΙΛΩ για τους απλούς πολίτες, που με αφορμή τις ατελείωτες
ώρες που ελέω καραντίνας αναλώνουν μπροστά στους υπο-
λογιστές τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν
αποδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου για το ποιος θα επικρίνει ή
χλευάσει περισσότερο τους κυβερνώντες για τους χειρισμούς
τους ή για το ποιος θα τους χειροκροτήσει ή επευφημήσει
περισσότερο.

ΟΛΟΙ έγιναν ειδικοί και ειδήμονες και κρίνουν και σχολιάζουν
τους πάντες και τα πάντα από την άνεση του σαλονιού τους,
βαθμολογώντας κατά το δοκούν, άλλοι κάτω από την βάση
και άλλοι πάνω από το άριστα. Όλοι έχουν άποψη για όλα.
Και γράφοντας ότι τους κατέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
θεωρούν ότι κάνουν και το καθήκον τους σαν ευαισθητοποι-
ημένοι και ενεργοί πολίτες. Άλλοι βλέπουν συνομωσίες, επα-
πειλούμενα ανθρώπινα δικαιώματα και ευνοϊκά υπέρ του
ενός ή άλλου μέτρα και άλλοι μοιράζουν αβέρτα μπράβο και
θεοποιούν αβασάνιστα πρόσωπα και καταστάσεις.

ΟΠΩΣ προανάφερα ο λογαριασμός της διαχείρισης της κρίσης
από όλους θα έλθει πολύ αργότερα γι΄ αυτό καλό είναι να
κρατάμε όλοι μικρό καλάθι. Το μόνο ίσως που δυστυχώς μπο-
ρούμε να πούμε από τώρα, είναι ότι η πανδημία του κορωνοιού,
ανέδειξε σε επίπεδο κυπριακής κοινωνίας και σοβαρή έλλειψη
σοβαρότητας και μία αρρωστημένη πολιτικοποίηση, και από
τους μεν και από τους δε, ακόμη και μίας τέτοιας τραγωδίας.

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ας περιμένουμε να ξεπεράσουμε πρώτα
την οδυνηρή  δοκιμασία και έχουμε καιρό....

Η σοβαρότητα στην 
εποχή του κορωνοϊού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Του 
ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Της    
ΜΗΔΕΙΑΣ 
Χ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ*


